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پرونده مناظرات بسته شد
 رفع سایه جنگ 
گفتمان قرآنی در 

کــردن«  ایــن روزهــا تکنیــک جنــگ روانــی »دیــو و دلبــر 
کاندیداهــای یــک جریــان بــا جدیــت ادامــه  از ســوی 
و  برجــام  مخالــف  صلــح،  یــا  جنــگ  تکنیــک  دارد. 
موافــق برجــام، مخالــف تعامــل بــا جهــان یــا موافــق 
ایــن  بــا  آن هــا  جامعــه.  کــردن  دوقطبــی  و  تعامــل 

می کننــد.  معرفــی  منجــی  تنهــا  را  خــود  تکنیــک، 
در اینجــا می خواهیــم بدانیــم عامــل رفــع ســایه جنــگ 
از ســر ملــت و عامــل رفــع مشــکالت و بــه دســت آوردن 
ــا  ــدام اســت؟ آی ک ــرآن  ــدگاه ق ــزرگ از دی پیروزی هــای ب
کــه آن هــا می گوینــد یــا دقیقــا برعکــس  همیــن اســت 

راهــکار آن هاســت.
ســوره  آیــات  در  تأمــل  بــا  می توانیــد  را  مطلــب  ایــن 
کنیــد. در ایــن  کشــف  »فتــح« صفحــه  513 بــه خوبــی 
ســوره بیعــت رضــوان یعنــی حضــور خالصانــه در رکاب 
پیامبــر)ص( و بیعــت  بــا آن حضــرت بــرای مقاومــت 
منطقــه  در  اســلحه  کمتریــن  بــا  آمادگــی  و  اطاعــت 
دشــمن مجهــز بــه انــواع ســالح، عامــل تــرس دشــمن و 
فتوحــات و غنایــم بســیار بعدی دانســته شــده اســت...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

له
قا

رم
س آیت اهلل طباطبایی، امام جمعه اصفهان:

| کاندیدای مسلمان دروغ نمی گوید  
صفحه 2

کرد: کیمیای وطن بررسی 

کاسبی در انتخابات   صفحه 3 | کار و 

امام جمعه شهرکرد:

| روح سند 2030، دین زدایی است  
صفحه 2

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان 
اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن عنوان کرد:

| اجرای 2500 طرح اقتصاد مقاومتی توسط 
بسیج سازندگی در سال جاری  صفحه 4

کرد: کیمیای وطن بررسی 

 طالق عاطفی 
زندگی خاموش  

صفحه 8

شهردار اصفهان در سمپوزیوم بین المللی 
کرد: حقوق داوری عنوان 

کمیت قانون  | شفافیت و حا
شاخص های مدیریت برتر شهری 

صفحه 12

کامران – بخش 2اخبار روز کیمیای وطن؛ دکتر  صندلی داغ 

کشور  از توسعه پایگاه های بسیج سراسر 
کوهپایه ح آبرسانی به روستاهای  تا ملی شدن طر

صندلی داغ روزنامه کیمیای وطن میزبان یکی از مسئوالن 
فعلی و پیشین برای پاسخگویی است که با وی بسیار 

صریح و صمیمی به سخن می نشینیم...

در صفحه سیاست )2( بخوانید

همــه شــما، همــه مــا، زن و مــرد، هــر مكلــف 
بايــد نمــاز بخوانــد، همان طــور  همان طــور كــه 

بايــد سرنوشــت خــودش را تعييــن كنــد. 
مــردم بــا شركتشــان در انتخابــات ثابــت 

كننــد كــه از اســام رويگــردان نيســتند.

تکلیف پای درس امام ؟ق؟
مهگانی

در صفحه سیاست )2( بخوانید

گذشته به پایان رسید کاندیداهای ریاست جمهوری با موضوع اقتصاد، روز  سومین مناظره 
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/منطقه ای استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری رتبه نخست روزنامه های استا�ن

استاد دانشگاه
   دکتر محمدجواد قاسمی

ک گهی مزایده امال آ
بانک صادرات اصفهان
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سومین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری با موضوع اقتصاد، روز گذشته به پایان رسید

پرونده مناظرات بسته شد

امــروز  کاال   قاچــاق 
۱۸ میلیــارد دالر اســت 

از  اکنــون  البتــه  کــه 
ــری  ــای جهانگی ســوی آق

ــده  ــوان ش ــارد دالر عن ۱۲ میلی
در  وزرا، مســئولیتی  اگــر خــود  اســت. 
ــند و کار  ــته باش ــی نداش ــش خصوص بخ
ــی  ــاق رخ نم ــد، قاچ ــورت دهن ــی ص دولت
دهــد. در حالیکــه دولــت مــی خواهــد 
ــه کســانی  ــرد، ن ــات را از کاســبان بگی مالی
کــه فــرار مالیاتــی صــورت مــی دهنــد؛ ایــن 
در حالــی اســت کــه ۱۰۰ تــا ۱۱۰ کانیتــر وارد 
ــد،  ــی ده ــات نم ــی شــود و مالی کشــور م
چــرا نســبت بــه ایــن قضیــه اهمــال 
می شــود. آقــای روحانــی، بــه جــای وعــده 
دادن گــزارش عملکــرد ۴ ســاله دولــت تــان 
ــه در ۱۰۰  ــد ک ــام کردی ــما اع ــد. ش را بدهی
ــج را  ــد و نتای روز مســائل را حــل مــی کنی
اعــام مــی کنیــد؛ چــرا کارهــا را در همیــن 
ــک  ــد، االن نزدی ــی کنی ــروع نم ــت ش دول
ــی  ــما باق ــت ش ــان دول ــا پای ــه ۱۰۰ روز ت ب
مانــده االن وعــده هــا را عملــی کنیــد؛ شــما 
۴ ســال بــه ناحــق و نــاروا کشــور را معطــل 
ــه  ــد ک ــد پاســخ دهن ــردم بای گذاشــتید. م
ــت  ــده اس ــود ش ــر خ ــاال در عم ــا ح ــا ت آی
کــه وام صفــر درصــد بگیریــد، یعنــی ایــن 
ــه در  وام ســودی نداشــته باشــد؛ درحالیک
دولــت مبلغــی معــادل ۳۰۰ میلیــارد تومــان 

ــر  ــره آن صف ــه به ــده ک وام داده ش
ــک  ــن، ی ــت و ای ــد اس درص

ــوده و  ــی ب ــف بانک متخل

اســتفاده  تولیــد  در 
ــت.  ــده اس نش

۴ ســال کشــور دســت 
ــود کــه کشــور را  ــت ب دول
بــه ایــن روز انداختنــد. یارانــه 
هــا را گرفتنــد و مطابــق قانــون عمــل نشــد، 
ــا  ــول ه ــه پ ــرده ک ــدی مشــخص ک هدفمن
ــت  ــوان دول ــه عن ــما ب ــرود. ش ــا ب ــه کج ب
پرخــرج، زمانــی کــه کابینــه را تحویــل 
ــه  ــان هزین ــارد توم ــزار میلی ــد ۱۰ ه گرفتی
داشــت امــا ۲۵۰ هــزار میلیارد تومــان اکنون 
هزینــه دارد؛ حقــوق هــا افزایــش نیافتــه و 
یارانــه هــم گــران نشــده اســت. مــا نســبت 
بــه بخــش فقیــر مســئولیت داریــم. رشــد 
ــت،  ــد اس ــت درص ــی هف ــادی اعام اقتص
ــت  ــه نف ــوط ب ــد آن مرب ــش درص ــی ش ول
ــدارد.  ــه تولیــد و اقتصــاد ربطــی ن اســت، ب
ــدر کار شــده  ــم چق ــد از اشــتغال بفهمی بای
ــه ۱۲۹  ــت ک ــن اس ــر ای ــه دیگ ــت. نکت اس
ــذاری اصــل ۴۴ شــده  ــاده واگ شــرکت آم
انــد امــا ایــن تعــداد، تبدیــل به ۲۵ شــرکت 
ــاد  ــا فس ــد ب ــه بای ــردی ک ــن ف ــد. اولی ش
مبــارزه کنــد، رئیــس دولــت اســت و اینکــه 
ــه  ــی شــود ک ــام م ــی اع ــای روحان ــه آق ب
ــاد  ــما فس ــرد ش ــن ف ــک تری ــروز، نزدی ام
دیــده  حساســیتی  امــا  دارد،  میلیونــی 
ــا  ــازگاری ب ــوع س ــن موض ــود، ای ــی ش نم
مبــارزه بــا فســاد نــدارد؛  پــس اگــر نظــام 
شــود،  اصــاح  بخواهــد  اداری 
ــاح  ــوارد را اص ــن م ــد ای  بای

کرد.

تحویــل  مقطــع  در 
گرفتــن دولــت حــدود 

۲۵ میلیــارد دالر قاچــاق 
در  امــا  می شــد  انجــام 

ــات  ــا اقدام ــال ب ــه س ــن س ای
ــارد  ــه ۱۲ میلی ــزان ب ــن می انجــام شــده ای
دالر کاهــش یافتــه اســت کــه بخشــی 
ــا و  ــری ه ــه ب ــه کول ــوط ب ــه مرب ــا ک از آنه
تــه لنجــی هاســت مــا مزاحــم آنهــا نمــی 
شــویم و آنهــا مــی تواننــد تحــت مقــررات 
از  نامزدهــا  دهنــد.  انجــام  را  خــود  کار 
ــه  ــد در زمین ســابقه خــود نترســند و بگوین
ــه و  ــوه قضایی ــاق کاال در ق ــا قاچ ــارزه ب مب
نیــروی انتظامــی چــه اقداماتــی کــرده 
انــد. وقتــی مســاله حقــوق هــای نجومــی 
ــد و  ــودش وارد ش ــت خ ــد دول ــرح ش مط
از دیــوان محاســبات خواســت تــا ایــن 
ــان  ــا متخلف ــد و ب ــی کن ــوع را بررس موض
امــاک  بــا  شــما  امــا  کنــد  برخــورد 
نجومــی چــه کردیــد؟ رشــد منفــی هفــت 
درصــدی را دولــت گذشــته پیــش آورد؛ 
 ۷۰ همین طــوری گفــت کــه  نمی شــود 
ــر  ــت. مگ ــل اس ــا تعطی ــد کارخانه ه درص
یادتــان رفتــه کــه نــرخ ارز لحظــه ای تغییــر 
ــِه  ــور از ت ــاد کش ــین اقتص ــرد؟ ماش می ک
دره بیــرون آمــده امــا هنــوز ســرعتش 
ــه ام  ــی گرفت ــر روزی زمین ــت. اگ ــم اس ک
کــه تنهــا دارایــی  مــن نیــز خانــه ام اســت، 
بــه قیمــت روز گرفتــه ام و در عمــرم هیــچ 
ــت برنامــه ای  ــن دول ــی نداشــته ام. ای رانت
را از ابتــدای امســال آغــاز کــرده اســت 

ادامــه  را  آن  کــه 
اگــر  دارد.  خواهــد 
اقتصــاد  کیــک  مــا 
کشــور را بــزرگ کنیــم، 
اســتفاده  آن  از  مــردم  همــه 
ــت  ــت ها، سیاس ــی از سیاس ــد. یک می کنن
خارجــی اســت؛ آیــا کاندیــدای موجــود 
واقعــًا در دیپلماســی وارد هســتند؟ آیــا 
دیپلماســی  طرفــدار  شــما  اطرافیــان 
در  تنش زایی انــد؟  دنبــال  یــا  هســتند 
شــده کــه  پیش بینــی  برنامــه  قانــون 
ــد  ــه رش ــت ک ــاز اس ــارد نی ــزار میلی ۷۷۰ ه
ــاف  ــای قالیب ۸ درصــد داشــته باشــیم؛ آق
ایــن  می توانیــد  اطرافیانتــان  ایــن  بــا 
کار را انجــام دهیــد؟ شــما شــهر تهــران 
را خیلــی گــران اداره کردیــد. اگــر غیــر 
ــک  ــک مل ــران دارم ی ــه در ته ــی ک از ملک
در جایــی از مــن ســراغ داشــتید بــرای 
نگران کننــده  منطقــه  اوضــاع  خودتــان. 
جای جــای  در  جنگ طلب هــا  اســت؛ 
ــرایط  ــن ش ــد و در ای ــرکار آمده ان ــان س جه
بایــد از کشــور مراقبــت کنیــم. نبایــد دوبــاره 
ــود،  ــر ش ــردم کوچک ت ــفره م ــم س بگذاری
ــم  ــا نداری ــون و خط ــرای آزم ــی ب ــا زمان م
و بایــد تــاش کنیــم. ســهام عدالــت را 
ــر  ــون نف ــرد و ۵۰ میلی ــم ک ــی خواهی واقع
ــهامدار  ــا س ــن کارخانه ه ــردم در بهتری از م
خواهنــد شــد. از شــهریور امســال هــر فــرد 
تحــت پوشــش کمیتــه امــداد صاحــب 
۱۰ میلیــون تومــان از ســهام کارخانه هــا 

ــد. ــد ش خواه

جهانگیــری،  آقــای 
دولــت  در  وقتــی 

کــه  وزرا  و  مدیــران 
دستشــان  در  اقتصــاد 

کــه  شــرایطی  در  اســت، 
کارگــران ۸۰۰ هــزار تومــان می گیرنــد و 
ــا وزرا  ــد، ام ــم دارن ــاده ه ــوق عقب افت حق
ــل  پایه گــذار حقــوق نجومــی می شــوند مث
شــما کــه در دوره وزارت خــود پــاداش 
چنــد میلیــاردی بــرای خودتــان و دیگــران 
ــد  ــار داری ــور انتظ ــد، چط ــب می کردی تصوی
ــای  ــرد؟ آق ــورت گی ــاق ص ــا قاچ ــارزه ب مب
ــک را  ــری ون ــه ۳۸۵ مت ــری! خان جهانگی
ــد؟ مشــکل صــادرات حــل  ــه خریدی چگون
نخواهــد شــد بــا عملکــرد چهــار درصدی ها، 
چــون منفعــت آنهــا در واردات اســت. بیش 
از ۵۰۰ هــزار میلیــارد تومــان وام داده شــده 
کــه عمدتــًا در دســت افــراد خــاص اســت، 
ــی و  ــج میلیون ــه وام پن ــرای وثیق ــردم ب م
ــه  ــتند، البت ــار هس ــی گرفت ــش میلیون ش
آقــای جهانگیــری می گوینــد وام ازدواج 
را ۱۰ میلیــون کردیــم، این گونــه نیســت 
ــا افزایــش وام  چــون دولــت در مجلــس ب
ــود  ــن مجلــس ب ازدواج مخالفــت کــرد؛ ای
کــه وام را تــا ۱۰ میلیــون افزایــش داد. آقای 
روحانــی بعــد از چهــار ســال دوبــاره وعــده 
ــی  ــچ اتفاق ــدت هی ــن م ــد، در ای می دهی
صــورت  حســاب ها  شــفافیت  نیفتــاد، 

برابــر  ســه  نقدینگــی  و  نگرفــت 
شــد، از ۱۰ درصــد بــه ۱۲.۴ 

بیــکاری  رشــد  درصــد 

درختــی  داشــتیم؛ 
کــه در چهــار ســال 
ــد از  ــد، بع ــوه نده می
ــوه  ــم می ــال ه ــار س چه
ــا  ــور م ــروز کش ــد. ام نمی ده
بــا یــک بحــران اقتصــادی از جملــه بیکاری، 
ــن  ــر م ــه نظ ــت. ب ــی روبروس ــود و گران رک
ــق  ــت موف ــی نتوانس ــای روحان ــت آق دول
ــد، در  ــه کمــک مــردم بیای عمــل کــرده و ب
برخــی زمینه هــا بــا افزایــش هزینــه خــود، 
ــا  ــد، ب ــردم ش ــب م ــت در جی ــی دس حت
افزایــش قبــوض آب، بــرق و تلفــن، فشــار 
یکنواختــی بــه مــردم بخصــوص قشــر 
محــروم آمــد. ۴۰ درصــد فــرار مالیاتــی در 
ــر ثروتمنــدان  کشــور داریــم و در مالیــات ب

ــم.  ــت را داری ــهم دریاف ــن س کمتری
ــه مــردم دادم،  بنــده جلســه قبــل قولــی ب
معتقــدم شفاف ســازی مهمتریــن موضــوع 
ــم  ــرای رشــد اقتصــادی اســت. مــن گفت ب
همــه مــا امــوال خــود را بــر اســاس قانــون 
ــد  ــد بای ــون می گوی ــه قان ــم، البت اعــام کنی
امــوال خــود را بــه قــوه قضائیــه اعــام کنیم 
امــا مــن معتقــدم مــردم هــم بایــد بداننــد؛ 
ــال  کل دارایــی خــودم و بســتگانم را در کان
تلگرامــی  خــودم گذاشــته ام تــا معلــوم 
ــی  ــا زمان ــت. ت ــن کجاس ــی م ــود دارای ش
کــه مبــارزه بــا فســاد و رانــت حــل نشــود، 
ــه  ــد ب ــع و تولی ــاورزی، صنای ــوزه کش در ح
نمی رســیم  خودکفایــی  نقطــه 
صــادرات  نمی توانیــم  و 

ــیم. ــته باش داش

ــد ۴ ســال اســت  تولی
ــورده  ــارت خ ــه خس ک

و  رکــود  آن  نتیجــه  و 
بیــکاری اســت کــه جامعــه 

آقــای  اســت.  فــرا گرفتــه  را 
جهالنگیــری، شــما بــه آقــای رئیســی 
اعتــراض مــی کنیــد کــه چــرا بــرای مقابلــه 
بــا قاچــاق برنامــه نــدارد درحالــی کــه خــود 
شــما محــل بحــث هســتید. شــما برنامــه 
تــان بــرای مقابلــه بــا قاچــاق مطــرح کنیــد 
ــد.  ــاد کنی ــران انتق ــه دیگ ــبت ب ــد نس بع
بحــث ۱۲ میلیــون دالر قاچــاق موضــوع 
ــی  ــه راحت ــوان ب ــه بت ــت ک ــاده ای نیس س
ــال  ــد از ۴ س ــرا بع ــت. چ ــار آن گذش از کن
بــه تازگــی متوجــه شــده ایــد کــه امکاناتــی 
ــیله آن  ــه وس ــود ب ــه می ش ــود دارد ک وج
قاچــاق را پیگیــری کنیــد. بفرماییــد در ایــن 
۴ ســال چــه مــی کردیــد کــه ایــن قاچــاق 
بــه ایــن میــزان انجــام شــده اســت. 
ــه  ــا هم ــام ب ــما از برج ــی ش ــای روحان آق
ــد امــا  ایرادتــش، نتوانســتید اســتفاده کنی
مــا در دولــت بعــد ایــن کار را خواهیــم کــرد. 
ــد  ــر ۱۰ درص ــورم را زی ــد ت ــی گویی ــما م ش
ــی تناقــص  ــا شــرایط فعل ــا ب ــد ام آورده ای
دارد. نمــی شــود تــورم زیــر ۱۰ درصــد باشــد 
ــن  ــره بانکــی ۱۸ درصــد باشــد. ای ــی به ول
ــح  ــد توضی ــی خواهی ــه م ــص را چگون تناق
دهیــد؟ ۷۰ درصــد از شــرکت هــای صنعتی 
تعطیــل شــدند شــما بــا ایــن موضــوع چــه 
مــی خواهیــد کنیــد؟ آن دختــری کــه کاال 
ــده اســت.  ــد را خوابان ــود، تولی وارد کــرده ب

از  حاصلــه  آمــد  در 
)هدفمنــدی  قانــون 
یارانــه هــا( ۸۰ هــزار 
ــال  ــان در س ــارد توم میلی
یارانــه  پرداخــت  بــا  اســت. 
هــا کــه در دولــت قبــل انجــام مــی شــده 
حــدودا ۳۵ هــزار میلیــارد تومــان بــه مــردم 
مــی دادیــد. هنــر دولــت یازدهــم ایــن 
ــه  ــوده کــه هماننــد دولــت قبــل پــول را ب ب
مــردم مــی دادنــد امــا بــه تولیــد هیچگونــه 
ــی  ــت زاده م ــای نعم ــرده، آق ــی نک توجه
گویــد فقــط ۳ درصــد بــرای تولیــد دریافــت 
بایــد ۳۰ درصــد  در حالــی کــه  کــرده، 
دریافــت مــی کــرد. صنــدوق کشــاورزی در 
ــم  ــی بینی ــت و م ــتگی اس ــال ورشکس ح
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــات ۵ ه ــب انتخاب ش
پــول بــه آن داده مــی شــود. اگــر بخواهیــم 
در جهــت ســند توســعه حرکــت کنیــم بایــد 
اصــل ۴۴ اجرایــی شــود کــه متاســفانه 
دولــت یازدهــم آن را اجرایــی نکــرده اســت. 
مــن بــا رباخــواری در دســتگاه هــای اداری 
کــه موجــب بــی چارگــی خانــواده هــا شــده 
جنــگ خواهــم کــرد. توجــه بــه روســتاییان 
و عشــایر از اولویــت هــای دولــت ماســت. 
ــدی  ــای تولی ــه کارگاه ه ــه ب ــی توج از طرف
کوچــک و بــه کارگیــری جوانــان در شــرکت 
هــای دانــش بنیــان در صــدر برنامــه هــای 
ــود  ــاد رک ــا ایج ــم ب ــت یازده ــت. دول ماس
ــن  ــه عی ــرد ک ــرل ک ــورم را کنت اقتصــادی ت
بــی هنــری اســت و کمــر مــردم و اقتصــاد 

ــت. ــته اس را شکس

دولــت  ایــن  در 
بــار  اولیــن  بــرای 

 ۸ بــاالی  رشــد  بــه 
درصــد رســیدیم. اگــر 

کیفیــت تولیــد بــه داخــل 
ــد  ــت ارزان تولی ــا قیم ــم و ب ــاال ببری را ب
ــار  ــود. افتخ ــاق وارد نمی ش ــم، قاچ کنی
ــا برجــام،  ایــن دولــت ایــن اســت کــه ب
ــاز شــد،  ــه روی کشــور ب ــازار صــادرات ب ب
ــده  ــا مان ــه در انباره ــواد پتروشــیمی ک م
ــه  ــات گازی ک ــد و میعان ــادر ش ــود، ص ب
ــز  ــود نی ــده ب ــی مان ــا روی آب باق ماه ه

صــادر شــد. 
ــترک  ــن مش ــار از میادی ــن ب ــرای اولی ب
ــم، از  ــادر کردی ــت ص ــی نف ــارس جنوب پ
غــرب کارون نیــز ۳۰۰ هــزار بشــکه نفــت 
ــزار  ــل ۵۰ ه ــت قب ــم، در دول صــادر کردی
ــد  ــلیم می گوی ــای میرس ــود؛ آق ــکه ب بش
و  عراقی هــا  تــا  نکنیــم  نفــت صــادر 
یازدهــم  دولــت  در  ببرنــد.  قطری هــا 
ــس  ــک پ ــان را در عربســتان از اوپ بازارم
گرفتیــم و در آینــده میعانــات مــا در 
پاالیشــگاه ســتاره خلیج فــارس پاالیــش 
ــدی  ــد تولی ــزار واح ــد. ۲۴ ه ــد ش خواه
تســهیات  از  ســال گذشــته  پنــج  در 
ــد کــه باعــث شــد  بانکــی اســتفاده کردن
رشــد  اقتصــادی کوچــک  بنگاه هــای 
ــم کــه  ــت بعــد برنامــه داری ــد. در دول کن

هــر روســتایی بــه هــر میــزان کــه 
اشــتغال  بــرای  ســرمایه 

بیــاورد، دو برابــر هــم 

آن  روی  دولــت 
ــد  ــا تولی ــذارد ت می گ
کنــد.  پیــدا  رونــق 
ــد  ــن تولی ــون ت ۲۰ میلی
مــواد غذایــی در ایــن دولــت 
افزایــش یافتــه اســت، وضــع کشــاورزان 
ــا  ــاورزان م ــت، کش ــده اس ــر ش ــا بهت م
ــال ۹۱  ــر س ــدم را ۱۷ براب ــول گن ــروز پ ام
دریافــت کردنــد. مقــرر شــد افــرادی کــه 
کــف درآمدی شــان فقــر مطلــق اســت، در 
ــای  ــه حداقل ه ــد ک ــام کنن ســایتی ثبت ن
ــه  ــرادی ک ــود؛ اف ــن ش ــان تأمی زندگی ش
شــغل ندارنــد بایــد برایشــان شــغل 
فراهــم کنیــم، بــه کســانی کــه حقوقشــان 
کــم اســت بایــد کمــک کنیــم. می گوینــد 
ــر  ــم براب ــور را دو و نی ــی کش ــد مل درآم
افزایــش مــی دهنــد ایــن وعــده بــه 
ــه  ــور را ب ــد کش ــه رش ــت ک ــن معناس ای
حــدود ۲۶ درصــد خواهنــد رســاند، در 
هیــچ جــای دنیــا چنیــن رشــدی وجــود 
نداشــته اســت، در چیــن رشــد ۸ درصدی 
ــن  ــد.  در ای ــگان ش ــرت هم ــب حی موج
دولــت بــرای اولیــن بــار بــه رشــد بــاالی 
ــه در ۱۲  ــی ک ــیدیم در حال ــد رس ۸ درص
ــه  ــن رشــدی را تجرب ســال گذشــته چنی
نکــرده بودیــم. آقــای رییســی مــی گویــد 
چــرا مــن در ماههــای آخــر بــرای افتتــاح 
ــه  ــد مصوب ــی گوی ــم و م ــه اســتانها رفت ب
گذرانــده ایــد، مصوبــات ۴ ســال 
ــال  ــم، ۴ س ــش گذراندی پی

ــم.  ــم کار کردی ه

ورود ایــن حجــم 
قاچــاق  کاالی 
جــای  بــه کشــور 

بســی تاســف دارد. در 
ــا نوشــته  روزنامــه هــای م

شــده اســت کــه قاچــاق کاال از ۱۱۴ 
اســکله بــه طــور رســمی صــورت 
ــچ  ــئله در هی ــن مس ــرد. ای ــی گی م
کجــای دنیــا قابــل درک نیســت کــه 
کســانی مــی تواننــد بــه طور رســمی 
ــان  ــد. در زم قاچــاق وارد کشــور کنن
تصــدی گــری مــن صــادرات نفــت 
ــارددالر  ــه ارزش ۵ میلی ۴۰۰ دالری ب
ــا  ــود ب ــان ب ــن همزم ــه ای ــید ک رس
تشــکیل ۵۰ نمایشــگاه داخلــی و 
خارجــی و در آنهــا شــرکت داشــتیم. 
امــروز صــادرات  خوشــحالم کــه 
دالر  میلیــارد   ۴۵ بــه  مــا  نفتــی 
رســیده کــه بــا ارزش افــزوده تقریبــا 
صــد درصــد اســت و بایــد بــه ایــن 
مســئله افتخــار کنیــم. اینکــه گفتــه 
می شــود بســیاری از صنایــع مــا 
امــروز غیرفعــال و خوابیــده اســت، 
بــه ایــن دلیــل اســت کــه آنهــا دچار 
ــده اند و  ــی ش ــودگی تکنولوژیک فرس
تــوان صــادر کــردن محصــوالت خود 
را ندارنــد. یکــی از کارهایــی کــه 
امــروز می توانیــم انجــام دهیــم، 
صــادرات خدمــات مهندســی نیــرو، 
نفــت و بــرق اســت. بایــد تولیــدات 
قــرار  حمایــت  مــورد  را  داخلــی 

دهنــد تــا بتواننــد 
کاالهــا و تولیــدات 
خــود را صــادر و بــا 
ــت  ــی رقاب ــازار جهان ب
درآمــدی  منابــع  کننــد. 
می گوینــد  رئیســی  آقــای  کــه 
از  بفرماینــد  پیش بینــی کــرده ام، 
کجــا اســت. دولــت قبــل ۴۵ هــزار 
تومــان در مــاه یارانــه بــه مــردم داد، 
ــر  ــد براب ــوه و کاالهــای دیگــر چن می
ــات هــا  ــا در خصــوص مالی شــد. م
بایــد درآمدهــای واقعــی افــراد را 
شناســایی کنیــم، حــدود ۴۰ درصــد 
کســانی کــه مالیــات پرداخــت نمــی 
ــدگان  ــات دهن ــره مالی ــد در زم کنن
قــرار ندارنــد لــذا بایــد سیســتم 
مالیاتــی کشــور را از اســاس اصــاح 
کنیــم. مــن معتقــدم کــه حفــظ 
ــت  ــت دول ــوان اولوی ــه عن ــران ب ای
هــا بایــد در دســتور کار قــرار بگیــرد، 
ــه دوســت  ــه جــای تظاهــر ب ــن ب م
داشــتن فقــرا گفتــم کــه بایــد از 
محرومیــن،  بویــژه  مــردم  همــه 
مســتعضف،  هــای  خانــواده 
جامعــه  در  ناتوانــان  و  معلولیــن 
ــه  ــد ب ــت هــا بای ــت کــرد. دول حمای
اجــرای سیاســت اقتصــاد مقاومتــی 
بــه  تولیــد  افزایــش  راســتای  در 
منظــور صــادرات و همچنیــن ایجــاد 
اشــتغال پایــدار بــرای حفــظ ایــران، 

ــد. بپردازن

یادداشت
 عدالت اجتماعى 

از نگاه  امام رضا)ع(
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پیامبــران  همــه  اهــداف  مهم تریــن  از  یکــی 
عدالــت  برقــراری  علیهم الســام  امامــان  و 
اجتماعــی اســت؛ هــر چنــد امــام رضــا)ع( 
عمــا متصــدى مســئوليت حكومتــى نشــدند تــا 
ــل  ــام عم ــرت در مق ــى آن حض ــت اجتماع عدال
بــراى مــا روشــن شــود، لكــن مى توانيــم از 
ــن  ــه اي ــا حــدى ب ــات آن حضــرت ت خــال بيان

ــم.  ــى ببري ــوع پ موض
ــت  ــا)ع( در پش ــام رض ــه ام ــخن ک ــک س در ی
ــه خــط خويــش  ــه ايشــان ب عهدنامــه مأمــون ب

نگاشــته اند، چنيــن نوشــتند: 
ــر  ــه اگ ــته ام ك ــد بس ــود عه ــداى خ ــا خ »... ب
ــه دســتم دهــد، نســبت  ــرى مســلمانان را ب رهب
بــه همــه مســلمانان به ويــژه بــا بنى عبــاس 
بــر اســاس اطاعــت خــدا و رســولش)ص( 
ــال و  ــزم و م ــى را نري ــز خون ــم و هرگ ــار كن رفت
 نامــوس مــردم را حفــظ كنــم؛ مگــر كســى را كــه 
ــات  ــزد و واجب ــون وى را بري ــد خ ــدود خداون ح
ــدازه  ــه ان ــمارد و ب ــاح ش ــون او را مب ــد خ خداون
ــى خــود كوشــش خواهــم كــرد  ــت و تواناي كفاي
ــه  ــى بســتم ك ــان محكم ــا نفــس خــود پيم و ب
ــد  ــؤال خواه ــه آن س ــبت ب ــن نس ــد از م خداون

ــد:  ــل مى فرماي ــد عزوج ــرد؛ خداون ك
ــه  ــُؤواًل« »ب ــَد َكاَن َمْس ــِد ِإنَّ اْلَعْه ــوْا ِباْلَعْه »َوَأْوُف
ــا  ــد از پيمان ه ــه خداون ــد ك ــا كني ــا وف پيمان ه

بازخواســت مى كنــد...« )اســراء: ۳۴(
ــار  ــم رفت ــخنان، ه ــن س ــر اي ــا ذك ــام)ع( ب  ام
ــوم  ــه عم ــبت ب ــود نس ــى خ ــت اجتماع و عدال
مى دارنــد  بيــان  را  بنى عبــاس  و   مســلمانان 
و هــم معيــار آن را دســتورات الهــى و ســنت 
مى كننــد؛  ذكــر  صلى هللا عليه و آلــه  رســول الّله 
ــن  ــان اميرالمؤمني ــد بزرگوارش ــه ج ــان  ك همچن
بــراى  نفــرى  شــش  شــوراى  در  علــى)ع( 
تعييــن خليفــه، معيــار كار خويــش را كتــاب 
خــدا و ســنت رســول خــدا صلى هللا عليه و آلــه 
ــيره  ــه س ــل ب ــه عم ــه هيچ وج ــد و ب ــر كردن  ذك
امــام)ع(  گويــا  نپذيرفتنــد.  را  شــيخين 
ــر  ــاس را زي ــاى بنى عب ــار خلف ــتند رفت مى خواس

ســؤال برنــد.

کوتاه خبر 
امام جمعه شهرکرد:

 روح سند 2030 
دین زدایی است

امــام جمعــه شــهرکرد گفــت: روح ســند ۲۰۳۰ 
دین زدایــی اســت و امــروز دیــن مــردم در خطــر 

اســت.
ــام  ــی نکون ــلمین محمدعل ــام و المس حجت االس
ــه شــهرکرد  ــن هفت ــه ای ــاز جمع در خطبه هــای نم
ــن  ــد، ضم ــزار ش ــهر برگ ــن ش ــای ای ــه در مص ک
ــه تقــوای الهــی اظهــار کــرد:  دعــوت نمازگــزاران ب
امــروز در شــرایط بســیار حساســی هســتیم و 
دیــن مــا بــا تصمیمــات غلــط بعضــی در معــرض 

ــه اســت. ــرار گرفت آســیب ق
ارزش هــای  و  امــروز فرهنــگ  داد:  ادامــه  وی 
انقــاب در معــرض آســیب اســت و بــه هیچ وجــه 

ــت. ــامحه نیس ــکوت و مس ــت س وق
ــرا  ــه اخی ــان اینک ــا بی ــهرکرد ب ــه ش ــام جمع ام
ــی  ــم و خیانت ــئله مه ــری مس ــم رهب ــام معظ مق
عظیــم را کــه علیــه نظــام اســامی صــورت گرفتــه 
افشــا کردنــد، گفــت: روح ســند ۲۰۳۰، دین زدایــی 
پــرورش؛  و  آمــوزش  از  دین زدایــی  اســت؛ 
ــرار  ــدف ق ــا را ه ــان م ــار نوجوان ــن ب ــع ای در واق

ــد. داده ان
را  ایــن ســند  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  نکونــام 
مخفیانــه امضــا و اجــرا کردنــد، افــزود: ایــن ســند 
ــی اســام  ــا مبان ــای آن ب ــه ۱۶ ت ــاده دارد ک ۱۷ م
ــی دروس  ــذف بعض ــا ح ــرا ب ــت دارد؛ اخی مخالف
ــند  ــرای س ــاری از اج ــی آث ــای آموزش از کتاب ه
ــی  ــه لطــف اله ــه ب ــود ک ۲۰۳۰ مشــاهده شــده ب
ــا دســتور رهبــری لغــو شــد. ســه شــب پیــش ب
ــا آزمــون  ــه ت ــا یــک هفت ــان اینکــه تنه ــا بی وی ب
ــی  ــت باق ــم فرص ــادی عظی ــی و جه ــزرگ اله ب
ــن  ــوا ای ــل تق ــه اه ــرد: دغدغ ــریح ک ــت، تش اس
ــت؛  ــاد اس ــن جه ــرای ای ــدن ب ــا ش ــا مهی روزه
آمادگــی بــرای رقــم زدن سرنوشــت کشــور، بــرای 
تقویــت پایه هــای نظــام اســامی و بــرای مأیــوس 
ــران اســت.  فــارس ــردن دشــمنان اســام و ای ک

3 میلیون و 490 هزار اصفهانی 
واجد شرایط رأی دادن هستند

ــزار  ــون و ۴۹۰ ه ــت: ۳ میلی ــان گف ــتاندار اصفه اس
ــان واجــد شــرایط رأی دادن  ــر در اســتان اصفه نف
ــتند. ــی      هس ــا، رأی اول ــر از آن ه ــزار نف و ۷۶ ه

اداری شهرســتان  شــورای  در  زرگرپــور  رســول   
ــزار  ــته، ۶۰ ه ــال گذش ــرد: در س ــار ک ــان اظه کاش
ــده  ــاد ش ــان ایج ــتان اصفه ــد در اس ــغل جدی ش
ــای  ــی و واحده ــاغل خانگ ــا مش ــتر آن ه ــه بیش ک
زودبــازده و کوچــک تولیــدی و صنعتــی اســت؛ 
ــزرگ  ــای ب ــا واحده ــی از آن ه ــه بعض ــد ک هرچن

ــت. ــوده اس ــز ب ــدی نی تولی
ــادی  ــات زی ــم خدم ــت یازده ــزود: در دول  وی اف
ــی در  ــرد اجــرای اقتصــاد مقاومت ــا رویک ــژه ب به وی
کشــور انجــام شــده و نبایــد آن هــا را نادیــده گرفــت 
و بی انصافــی اســت اگــر بگوییــم کاری انجــام 
ــکل  ــور بی مش ــاد کش ــد اقتص ــت؛ هرچن ــده اس نش

نیســت.
ــت  ــات ۲۹ اردیبهش ــه انتخاب ــاره ب ــا اش ــور ب زرگرپ
گفــت: ۳ میلیــون و ۴۹۰ هــزار نفــر در اســتان 
اصفهــان واجــد شــرایط رأی دادن و ۷۶ هــزار 
ــرای  ــه  ب ــتند ک ــی هس ــا رأی اولی های ــر از آن ه نف
نخســتین بــار در انتخابــات شــرکت خواهنــد کــرد.  

ایســنا

تا انتخابات
آیت هللا طباطبایی:

کاندیدای مسلمان دروغ نمی گوید
امــام جمعــه اصفهــان گفــت: آقایــان کاندیــدا! ما مســلمان 
ــد  هســتیم و مســلمان بایــد درســت عمــل و صحبــت کن
ــه  ــا دروغ بخواهــد ب ــه ب ــه اینک ــه هدفــش برســد؛ ن ــا ب ت

هــدف برســد.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، آیــت هللا ســید یوســف 
طباطبایی نــژاد در خطبه هــای نمــاز عبادی سیاســی جمعــه 
اصفهــان، بــا اشــاره بــه حادثه معــدن آزادشــهر در گلســتان 
و عــرض تســلیت بــه خانــواده جان باختــگان ایــن حادثــه 
اظهــار کــرد: امیــدوارم دولــت توفیــق پیــدا کنــد و عزیــزان 

ــد. معدنچــی را بهتــر از پیــش دریاب
ــا اشــاره بــه ســالگرد لغــو کاپیتوالســیون افــزود: در  وی ب
ــه اجــرا گذاشــت  ــه ای را ب ــس مصوب ســال ۴۲-۴۳ مجل
ــت  ــران مصونی ــی در ای ــاران آمریکای ــی آن مستش ــه ط ک
داشــتند. در همیــن زمــان فریــاد امــام)ره( بــر ســر شــاه 
و آمریــکا بلنــد شــد و خوشــبختانه پــس از پیــروزی 
انقــاب، ایــن مصوبــه نیــز لغــو شــد؛ رویــدادی کــه امــروز 
در افغانســتان شــاهد آن هســتیم، قــرار بود از ســال ۴۲ در 

ــران شــاهد آن باشــیم. ای
ــم  ــالگرد تحری ــه س ــاره ب ــا اش ــان ب ــه اصفه ــام جمع ام
تنباکــو و مقایســه آن بــا کاپیتوالســیون ادامــه داد: تحریــم 
ــران  ــردم ای ــان داد م ــه نش ــود ک ــی ب ــز حکم ــو نی تنباک
ــو  ــون تنباک ــر اســاس قان ــد؛ ب ــی ای دارن ــدرت دین چــه ق
انگلیــس می خواســت یــک نفــوذ در میــان مــردم ایــران 
داشــته باشــد کــه توســط علمــای زمانــه ایــن حرکــت بــه 

بن بســت رســید.
ــات اشــاره کــرد و افــزود:  ــه بحــث انتخاب ــژاد ب طباطبایی ن
آقایــان کاندیــدا! مــا مســلمان هســتیم و مســلمان بایــد 
درســت عمــل و صحبــت کنــد تــا بــه هدفــش برســد؛ نــه 
اینکــه بــا دروغ بخواهــد بــه هــدف برســد. مــن ســوخته ام 
ــک  ــرا ی ــم؛ چ ــرض می کن ــب را ع ــن مطال ــروز ای ــه ام ک
انســان مســلمان چیــزی را کــه یقیــن دارد کــه دروغ اســت 

می گویــد.

امام جمعه موقت کرمان:
حضور آگاهانه مردم در انتخابات 
طرح های دشمنان را بی اثر می کند

ــن  ــه ای ــاز جمع ــور در نم ــدی عرب پ ــام مه ــت االس حج
هفتــه کرمــان گفــت: خنثی کننــده اصلــی طرح هــای 
دشــمن، مــردم هســتند؛ زیــرا دشــمن می خواهــد مــردم 
نتیجــه انتخابــات را نپذیرنــد. وی افــزود: اصــل انتخابــات 
در کشــور نمــادی از مردم ســاالری دینــی اســت و دشــمنان 
ــرای  ــی ب ــد چالش ــات می توان ــه انتخاب ــد ک ــر می کنن فک
نظــام باشــد و از ایــن طریــق می تواننــد بــه نظــام آســیب 

بزننــد و موجــب تفرقــه شــوند. 
ــان در  ــه مجری ــان گفــت: وظیف ــه موقــت کرم ــام جمع ام
ــامت  ــات را در س ــه انتخاب ــت ک ــن اس ــم ای ــات ه انتخاب
ــای  ــد و نیروه ــزار کنن ــط برگ ــوب ضواب ــل و در چارچ کام
اطاعاتــی و امنیتــی نیــز وظیفــه دارنــد کــه بــا هوشــیاری 
ــا  ــرده و ب ــری ک ــراد جلوگی ــی اف ــارات برخ ــل از خس کام

ــد. ایرنــا ــت کنن ــات مراقب ــت انتخاب ــت از امنی دق

سرمقاله
 رفع سایه جنگ 

در گفتمان قرآنی

استاد دانشگاه
دکتر محمدجوادقاسمی

کوتــاه از تفســیر نمونــه به ایــن حضــور والیتمدارانه 
ــم: می پردازی

آوازه ايــن بيعــت در مكــه پيچيــد و قريــش 
ســخت بــه وحشــت افتــاد. چنــان كــه مى دانيــم 
ايــن بيعــت بــه »بيعــت رضــوان« )بيعــت 
ــر  ــرزه ب ــد و ل ــروف ش ــد( مع ــنودى خداون خش
انــدام مشــركان انداخــت و نقطــه عطفــى در 

ــود. ــام ب ــخ اس تاري
نتایج این حضور و بیعت:

۱- رضایت خداوند
۲- انســجام هرچــه بيشــتر نيروهــا، تقويــت 
ســنجش  رزمــى،  آمادگــى  تجديــد  روحيــه، 
افــكار و آزمــودن ميــزان فــداكارى دوســتان 
ــد؛  ــد مســلمين دمي ــازه اى در كالب ــادار روح ت وف
ــر خــدا)ص(  ــه دســت پيامب ــه دســت ب ــرا ك چ
وفــادارى  اظهــار  دل  صميــم  از  و   مى دادنــد 

مى كردند.
۳- نــزول ســكينه و آرامــش بــر آن هــا. آنچنــان 
ــوه دشــمنان در نقطــه  آرامشــى كــه در ميــان انب
ميــان  در  ديــار خــود،  و  از شــهر  دوردســتى 
ــلحه  ــتن اس ــا نداش ــا ب ــاده، آن ه ــاح هاى آم س
ــه  ــد، ن ــده بودن ــارت آم ــراى زي ــون ب ــى )چ كاف
بــراى جنــگ( تــرس و وحشــتى بــه دل راه 
ــا  ــا برج ــتوار و پ ــوه اس ــون ك ــد و همچ نمى دادن

ــد. ــتاده بودن ايس
۴- فتح  و پیروزی نزدیک )فتح خیبر(

۵- غنائــم فــراوان مــادى )َو َمغانِــَم َكِثيــَرًة 
َيْأُخُذوَنهــا(.

بــه ايــن ترتيــب مســلمانان بــا ايمــان و ايثارگــر 
ــه  ــادارى ب ــام وف ــوان و اع ــت رض ــايه بيع در س
پيامبــر)ص( در آن ســاعات حســاس، پيــروزى 
دنيــا و آخــرت را بــه دســت آوردنــد؛ در حالــى كــه 
ــو در  ــت ايمان هاى ترس ــر و سس ــان بی خب منافق
آتــش حســرت ســوختند؟ )تفســير نمونــه، ج ۲۲ 

ص: ۶۹(
انتخابــات در نظــام جمهــوری اســامی، هــم 
نقــش بیعــت بــا نظــام را دارد و هــم بــه عنــوان 
ــور  ــرای ام ــراد ب ــرار دادن اف ــل ق ــل و وکی توکی
ــه  ــد ک ــمار می آی ــه ش ــردم ب ــوی م ــاص از س خ
هــر دو مســئله از اهمیــت خاصــی برخــوردار 
 اســت؛ اگــر ایــن امــر درســت انجــام گیــرد 
ــایه  ــد س ــم می توان ــود، ه ــاب ش ــح انتخ و اصل
ــد از  ــم می توان ــد و ه ــور دور کن ــگ را از کش جن

ــد. ــکات بکاه مش

ادامه از صفحه اول

وطــن  کیمیــای  روزنامــه  داغ  صندلــی 
میزبــان یکــی از مســئوالن فعلی و پیشــین 
بــرای پاســخگویی اســت کــه بــا وی بســیار 
صریــح و صمیمــی بــه ســخن می نشــینیم. 
از  بخــش  دومیــن  شــماره،  ایــن  در 
ــا همراهــی دکتــر کامــران  صندلــی داغ را ب
نماینــده ســابق مجلــس شــورای اســامی 

نیــد: می خوا
هــم  اصفهــان  گذرهــای  بخــش  در   ...
ــل  ــارات ری مشــکاتی اســت. کاهــش اعتب
ــان آرزو  ــردم اصفه ــت. م ــتی نیس کار درس
ــتگاهی  ــک ایس ــد. ی ــرو راه بیفت ــد مت دارن
هــم کــه افتتــاح شــد، نمادیــن بــود و 

ــت.  ــی نیس عمل
 اولیــن بــار متــروی اصفهــان بــا پیگیری های 
بنــده کــه ۱۰ کیلومتــر بــود بــه ۱۹.۲ افزایــش 
نشــده  افتتــاح   یافــت کــه هنــوز هــم 
اســت. البتــه بــاز هــم می خواســتند اعتبــار 
ایــن ۱۹.۲ کیلومتــر را کــم کننــد. ایــن نــگاه، 
نــگاه بــدی اســت کــه برخــی بــه اصفهــان 
ــت؛  ــوردار اس ــان برخ ــد اصفه ــد. نگوین دارن
نیمــی از اســتان کویــری اســت و حتــی در 
ــون  ــی همچ ــم محله های ــهر ه ــن کانش ای
زینبیــه را داریــم. بعضــی محــات فاضــاب 
کردنــد.  حــذف  را  آن  پــول  و  ندارنــد 
ــارت و  ــد رده و پین ــی روســتاها مانن بعض

ــاب  ــوز فاض ــه هن ــد ارغوانی ــی مانن  محات
ندارند.

طــول اشــکاوند تــا گاوخونــی اگــر مدیریــت 
آب  مکعــب  متــر   ۵ دســت کم  شــود، 
صرفه جویــی می شــود. مــا تقاضــای ۱۰ 
ــوب  ــی از آن مص ــه نیم ــم ک ــارد کردی میلی
ــم  ــیار مه ــه بس ــاماندهی رودخان ــد. س ش
بــه آن توجــه شــود.  بایــد  اســت کــه 
ســاماندهی بــرای همــه جــا در جــداول 
نیســت.  مــورد  ایــن  در  ولــی  هســت؛ 
البتــه خــود کشــاورزان هــم بســیار کمــک 
ــت  ــا را دول ــن کاره ــر همی ــه اگ ــد ک کردن
میلیــارد   ۱۰ بدهــد،  انجــام  می خواســت 

می خواســت. هزینــه  تومــان 
مــی آوردم  را  وزرا  مــن  اوقــات  گاهــی 
ــه  ــد هم ــد و ببینن ــگاه کنن ــتم ن می خواس

جــای اصفهــان چهاربــاغ نیســت.
بــه عنــوان مجتمــع روســتایی  اخیــرا  
کوهپایــه، آبرســانی بــه یــازده روســتای 
ــر  ــا تانک ــا ب ــد. این ه ــاح ش ــه افتت کوهپای
ملــی  پــروژه  البتــه  می بردنــد کــه  آب 
بــود. روســتاهای زفــره، یک لنگــی، مزرعــه 
مشــهدی، مزرعــه عبــدهللا، فشــارک، لوتــری 
ــان و  ــاد، تینج ــزه، کردآب ــاد، هری ــس ناب س
ــدند.  ــوردار ش ــت برخ ــن نعم ــارک از ای فش
ایــن کار امســال افتتــاح شــد کــه جــا دارد 

از معــاون وزیــر، آقــای جانبــاز تشــکر کنــم. 
ــن کار را  ــم؛ ای ــکر نداری ــه تش ــازی ب ــا نی م
بــرای خــدا انجــام دادیــم؛ امــا برخــی 
اخــاق ندارنــد و افتتــاح کــه می شــود 
ــم.  ــام دادی ــن کار را انج ــا ای ــد م می گوین
یــاد  زمــان  آن  در  مــا  از  آقــای جانبــاز 
کــرد کــه مــا دنبــال کردیــم. مــا ایــن 
ــت  ــم؛ آن وق ــی کردی ــروژه مل ــروژه را پ پ
اســتانی  ســوم  تونــل  پــروژه   می شــود 
بانــک  اعتبــارات  رئیــس  بشــود؟ مــن 
ــک  ــد. بان ــه را دی ــزی را آوردم و منطق مرک
ــد؛  ــارکت بده ــد اوراق مش ــزی می توان مرک
بــرای وقتــی کــه پــول نیســت، بــه کار 
ــوم( ۲۰۰  ــل س ــروژه )تون ــن پ ــد. ای می آی
میلیــارد تومــان می خواهــد. مــن یــک بــار 

ــرای بهشــت آباد ۸۰ میلیــارد تومــان اوراق  ب
ــا  مشــارکت گرفتــم کــه چندیــن کیلومتــر ب
همیــن اوراق پیــش رفــت. حــاال بــه ناحــق 
ــم.  ــش می روی ــه پی ــا لول ــا ب ــد م می گوین
یــک دهــه مطالعــه شــد کــه بــا تونــل ایــن 
ــه  ــر ب ــای وزی ــال آق ــود، ح ــام ش کار انج
یک بــاره می گویــد بــا لولــه کــه وســط 
راه هــم لولــه را امــکان دارد برخــی از بیــن 

ــد. ببرن
ــه  ــه در بودج ــش ک ــاوت فاح ــن تف ــا ای ب
ــد؟ ــه حــال هیــچ کاری نکردن ــا ب هســت ت
ندیدیــم؛  آثــاری  هیــچ  حــال  بــه   تــا 
ــد کــه  ــد جــواب مــن را بدهن دســت کم بای
 مثــا ایــن کار را کردیــم و ایــن پیشــنهاد را 

دادیم.
برخــی می گوینــد شــما در مســائل کان 
وارد نشــدید. نشــر خودتــان چیســت؟ اگــر 

ــد. ــان کنی ــی را بی ــدید، نمونه های وارد ش
ــه مســائل کان  ــا ب ــن اشــتباه اســت. م ای
هــم پرداختیــم؛ بعضــی را بــه عنــوان مثــال 

ــم: ــرض می کن ع
در بودجــه آمــده بــود کــه پــول را بــه 
راه هــای فاقــد آســفالت بدهیــد و مــن 
پیشــنهاد دادم کــه ایــن را بکنیــد بــرای 
آســفالت های نامناســب تــا بتوانیــم کار 

بیشــتری کنیــم.

پیشــنهاد دادیــم کــه یــک درصــد از اعتبارات 
ــای  ــعه پایگاه ه ــرای توس ــتان را ب ــر اس ه
ــن ۸  ــد و همچنی ــاص بدهی ــیج اختص بس
درصــد از بودجــه تملــک دارایــی هــر اســتان 
بــه بازســازی روســتاها اختصــاص داده 

شــود. 
بــه  دســتگاه ها  بودجــه  درصــد  یــک 
ورزش هــای همگانــی و زیرســاخت های 
ــه  ــا ب ــود. این ه ــاص داده ش ورزش اختص
ــد  ــی بگوی ــر کس ــود دارد و ه ــا وج ــام م ن
کار شــخص دیگــری بــوده، قانــون دزدی 

می شــود.
در بحــث مهــار آب هــای مــرزی، فاینانــس 
برخــی  شــود.  داده  اختصــاص  آن  بــه 
هنرمنــدان گفتنــد تئاتــر فاقــد ردیــف اســت 
و مــن ایــن را بــه مجلــس پیشــنهاد دادم تا 

ــد. ــاص دهن ــف را اختص ردی
راننــده  شــامل  ثالــث  شــخص  بیمــه 
ــوق  ــرد، حق ــر زن ازدواج ک ــود. اگ ــم بش ه
ــود  خــودش کــه از شــوهر قبلــی متوفــی ب
قطــع نشــود. این هــا بعضــی از مســائل 
کان اســت کــه در ســطح کشــوری انجــام 

ــم. ــری کردی ــد و پیگی ش
ــمت  ــن قس ــه آخری ــدی ک ــمت بع ــا قس ب
ــر کامــران اســت، همــراه  ــی داغ دکت صندل

ــید. باش
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اخبار استان
 رئیس اتاق بازرگانی اصفهان 

عنوان کرد:
 همکاری اصفهان و وین 

در زمینه گردشگری و حمل ونقل
ــان  ــی اصفه ــاق بازرگان ــس ات کیمیای وطن رئی
زمینــه  در  می تواننــد  ویــن  و  اصفهــان  گفــت: 
نزدیکــی  همــکاری  حمل ونقــل  و  گردشــگری 

داشته باشند. 
ســید عبدالوهــاب ســهل آبادی در نشســت بررســی 
فرصت هــای ســرمایه گذاری و تجــاری اصفهــان 
و ویــن اتریــش بــا اشــاره بــه اینکــه پــس از 
ــی  ــی و خارج ــت سیاس ــش از 120 هیئ ــام بی برج
ــت: ســفر  ــد، گف ــان ســفر کرده ان ــه اســتان اصفه ب
ایــن هیئــت بــه اصفهــان دســتاوردهای خوبــی را در 
زمینــه توســعه همکاری هــای اقتصــادی و بازرگانــی 
ــم ســفر  ــه وجــود آورده و امیدواری ــن ب ــن طرفی بی
هیئــت تجــاری ویــن نیــز چنیــن دســتاوردی را در 

ــی داشــته باشــد.  پ
قوانیــن  مترقی تریــن  مــا  کشــور  افــزود:  وی 
 100 تــا  و  داراســت  را  خارجــی  ســرمایه گذاری 
درصــد ســهم مشــارکت را بــرای خارجی هــا در 
ــن و  ــاق وی ــس ات ــت. وی از رئی ــه اس ــر گرفت نظ
همراهــان وی خواســت پیــام صلــح و دوســتی 
ــتان  ــادی اس ــاالن اقتص ــژه فع ــران به وی ــردم ای م
ــاغ  ــش اب ــود در اتری ــان خ ــه هموطن ــان را ب  اصفه

کنند. 
ــن  ــران امن تری ــه ای ــه اینک ــا اشــاره ب ســهل آبادی ب
و  مــردم  همــکاری  افــزود:  دنیاســت،  کشــور 
ــور  ــران و حض ــدار در ای ــت پای ــه امنی ــت، زمین دول
ســرمایه گذاران خارجــی و توســعه همکاری هــای 
ــرده  ــم ک ــان را فراه ــورهای جه ــا کش ــادی ب اقتص

ــت.  اس
مناســب  زمینه هــای  از  یــک  را  وی گردشــگری 
بــرای ســرمایه گذاری خارجــی برشــمرد و گفــت: بــا 
ــون موجــود ســرمایه گذاری خارجــی  ــه قان توجــه ب
ایــران زمینــه جــذب ســرمایه گذاران اتریشــی بــرای 

فعالیــت در اســتان اصفهــان فراهــم اســت.

 اصفهان، رتبه سوم تولید
 سیب زمینی کشور

ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــت س ــر زراع مدی
ــا  ــی ب ــار اراض ــزار هکت ــت: از ۵۶۴ ه ــان گف اصفه
قابلیــت کشــاورزی در ســطح اســتان، حــدود 2۶۴ 
ــه کشــت  ــار معــادل ۴۷ درصــد ب هــزار و ۴۳1 هکت

ــت.  ــه اس ــاص یافت ــی اختص ــوالت زراع محص
ــزان، حــدود  ــن می ــان داشــت: از ای ــد زارع بی محم
2۳۴ هــزار و ۵۳۴ هکتــار مربــوط بــه زراعــت 
کشــت های آبــی و 2۹ هــزار و ۸۹۷ هکتــار مربــوط 
ــواع  ــد ان ــزان تولی ــم اســت و می ــه کشــت های دی ب
 ۳ حــدود  ســطوح  ایــن  از  زراعــی  محصــوالت 

ــت.  ــن اس ــزار ت ــون ۶02 ه میلی
ــتان  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــت س ــر زراع مدی
اصفهــان بــا بیــان اینکــه اســتان اصفهــان در تولیــد 
ــت  ــه نخس ــیب زمینی رتب ــر س ــگ و مینی تیوب گلرن
در ســطح کشــور را بــه خــود اختصــاص داده، اظهــار 
داشــت: اصفهــان در زمینــه تولیــد ســیب زمینی 
رتبــه ســوم، خربــزه رتبــه چهــارم، پیــاز رتبــه پنجــم 
و ذرت علوفــه ای و جــو رتبــه ششــم کشــوری را بــه 

خــود اختصــاص داده اســت. ایمنــا

اخبار اقتصادی

قاچاق بنزین صفر شد
رئیــس اداره پیشــگیری از عرضــه خــارج شــبکه و مقابلــه 
ــای  ــی پخــش فرآورده ه ــا قاچــاق ســوخت شــرکت مل ب
نفتــی ایــران بــا تشــریح آخریــن وضعیــت قاچــاق 
ــال  ــن در ح ــاق بنزی ــزان قاچ ــرد: می ــار ک ــوخت اظه س
ــه از اجــرای  ــی در ادام ــروز کرمان ــر اســت. به حاضــر صف
ــور  ــوخت کش ــاق س ــت از قاچ ــرای صیان ــرح ب ــد ط چن
خبــر داد و گفــت: در ایــن راســتا ســامانه ای تحــت عنــوان 
ســامانه تجــارت آســان بــا همــکاری ســازمان های متولــی 
ــاس  ــر اس ــه ب ــده ک ــی ش ــی طراح ــدازی و مکانیزم راه ان
خوداظهــاری مصرف کننــده و تأییــد ســازمان متولــی و 
ــی  ــرف واقع ــت، مص ــرکت نف ــی ش ــخیص کارشناس تش
ســوخت مشــخص شــود. رئیــس اداره پیشــگیری از 
عرضــه خــارج شــبکه و مقابلــه بــا قاچاق ســوخت شــرکت 
ــا  ــه داد: ب ــران ادام ــی ای ــای نفت ــش فرآورده ه ــی پخ مل
ــل و  ــش حم ــش در بخ ــرح پیمای ــد ط ــی مانن طرح های
ــر اســاس مســافتی کــه وســایل حمــل  نقــل، ســوخت ب
ــرد؛  ــرار می گی ــا ق ــار آن ه ــد در اختی ــی می کنن ــل ط و نق
ــزان  ــه ای در شــرکت پخــش، می ــن منظــور کمیت ــرای ای ب
مصــرف را بــه صــورت هفتگــی پایــش می کنــد. وی ادامــه 
ــم  ــرح ه ــد ط ــده، چن ــای اشاره ش ــر طرح ه ــاوه ب داد: ع
ــا قاچــاق در مرزهــای کشــور اجــرا شــده  ــارزه ب ــرای مب ب
ــی در  ــرح خرده فروش ــا، ط ــن طرح ه ــی از ای ــت؛ یک اس
ــروه  ــک کارگ ــاس ی ــر اس ــت. ب ــرزی اس ــای م بازارچه ه
اســتانی نــرخ قاچــاق تخمیــن زده می شــود؛ ســپس 
بــرای مثــال مشــخص می شــود نــرخ قاچــاق غیررســمی 
در مرزهــا 1۳00 تومــان اســت؛ بنابرایــن ســوخت را در 
ــا زنجیــره قاچــاق  ایــن نقــاط 1200 تومــان می فروشــیم ت

ــود. اقتصادآنالیــن ــته ش شکس

جزئیات طرح کارورزی جوانان
ــال  ــرای اتص ــرح کارورزی ب ــد: ط ــر کار می گوی ــاون وزی مع
جوانــان بــه بــازار کار پیش بینــی شــده و بیــش از ۷0 
درصــد افــراد جویــای کار بــا اجــرای ایــن طــرح در کارگاه هــا 
مانــدگار می شــوند. عیســی منصــوری مزایــای اجــرای طــرح 
کارورزی جوانــان را مــورد ارزیابــی قــرار داد و گفــت: در ایــن 
ــر از دانشــگاه،  ــرده در مقاطــع پایین ت ــراد تحصیلک طــرح اف
 بــا حضــور در دوره هــای آموزشــی بــا محیــط واقعــی کســب 
و کار آشــنا و مشــمول بیمــه حــوادث می شــوند. در کنــار آن 
آموزش هــای مهارتــی هــم توســط ســازمان فنــی و حرفــه ای 
بــه آن هــا ارائــه می شــود. وی افــزود: در فرآینــد طــرح 
کارورزی چنانچــه جوانــان جویــای کار در کارگاه هــا بــه شــکل 
رســمی مشــغول کار شــوند، کارفرمایــان هــم معــادل میــزان 
ــوق های  ــال از مش ــدت دو س ــه م ــا ب ــهم کارفرم ــه س بیم
ــاون توســعه  ــه مع ــه گفت ــد شــد. ب ــت برخــوردار خواهن دول
کارآفرینــی و اشــتغال وزیــر کار، طــرح کارورزی ســال 
ــرا  ــی اج ــکل آزمایش ــه ش ــتان ها ب ــی اس ــته در بعض گذش
شــده و زمینــه جــذب و اســتخدام بیــش از ۷0 درصــد 

ــت. ــرده اس ــم ک ــا را فراه ــان در کارگاه ه کارجوی

شبکه IP ترانزیت ملی ایجاد شد
ــبکه  ــدازی ش ــرای راه ان ــاخت ب ــات زیرس ــرکت ارتباط ش
IP ترانزیــت ملــی اقــدام کــرده اســت. پیــش از ایــن اگــر 
مشــترکی بــرای مثــال می خواســت بــه یــک دانشــگاهی 
کــه بــه مرکــز تبــادل اطاعــات شــرکت زیرســاخت متصــل 
ــتفاده  ــت اس ــبکه اینترن ــد از ش ــود، بای ــل ش ــود، وص نب
می کــرد و ایــن اتصــال بــرای آن شــرکت و دانشــگاه، 
ــا ایجــاد یــک  ــون ب ــا هم اکن ــت داشــت؛ ام ــه اینترن هزین
الیــه IP ترانزیــت ملــی، بخشــی از ایــن ترافیــک از طریــق 
ــمت  ــه س ــوط ب ــه مرب ــی ک ــود و بخش ــادل می ش IXP تب
بین الملــل بــود، از طریــق شــبکه IP ترانزیــت ملــی تبــادل 
ــت  ــود کیفی ــاهد بهب ــه آن، ش ــه در نتیج ــد ک ــد ش خواه

ترافیــک داخلــی و کاهــش هزینــه خواهیــم بــود. ایتنــا

ساخت ایران

فیروز
گــروه بهداشــتی فیــروز در ســال 1۳۵۳ بــا مشــارکت شــرکت جانســون انــد 
جانســون آمریــکا بــه عنــوان اولیــن تولیدکننــده محصــوالت بهداشــتی کــودک 
در خاورمیانــه آغــاز بــه کارکــرد و امــروز پــس از گذشــت ۴0 ســال بــه عنــوان 
بزرگ تریــن تولیدکننــده تخصصــی محصــوالت کــودک در ۵ گــروه محصولــی 
کاالهــای متنوعــی را عرضــه مــی کنــد. کلیــه محصوالت ایــن شــرکت در واحد 
تحقیــق و توســعه )R&D( بــا همــکاری مراکز علمــی، مطالعه و فرمول ســازی 
ــر  شــده و پــس از آزمایش هــای کلینیکــی دوره ای و تســت های گوناگــون ب
روی مــواد اولیــه و اثبــات ســازگاری محصــول بــا پوســت لطیــف کــودکان بــه 
ــدگان ــه نیازهــا و خواســته های مصرف کنن ــد می رســد. توجــه ب ــه تولی  مرحل

ارتقــای روزافــزون کیفیــت، توزیــع گســترده محصــوالت، ارائــه خدمــات بهتــر 
بــه مشــتریان، توجــه بــه نــوآوری در فرموالســیون و بهینه ســازی آن مطابــق 
بــا آخریــن یافته هــای علمــی، از جملــه اهــداف همیشــگی گــروه بهداشــتی 
ــازی  ــه ای فرمول س ــه  گون ــش را ب ــرکت، محصوالت ــن ش ــت. ای ــروز اس فی
کــرده تــا بــا پوســت لطیــف کــودکان ســازگار باشــد. یکــی از نــکات بســیار 
جالــب در ایــن گــروه موفــق ایــن اســت کــه ۸۶ درصــد کارکنــان آن را افــراد 
ــد. کیفیــت خــوب و قیمــت مناســب کــه  ــد تشــکیل می دهن ــول توانمن معل
ــد  ــدی در خری ــت، تردی ــاس نیس ــل قی ــابه قاب ــِی مش ــای خارج ــا کااله ب

ــذارد. ــی نمی گ ــروز باق ــوالت فی محص
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انتخابــات فــارغ از ایجــاد شــور و حــال در 
جامعــه، فضــای مناســبی را بــرای ایجــاد یا 
ــد.  ــاده می کن ــق بعضــی از مشــاغل آم رون
بــه بهانــه فصــل انتخابــات تصمیــم گرفتیــم 
در ایــن گــزارش نگاهــی داشــته باشــیم بــه 

مشــاغل پررونــق روزهــای انتخابــات.
 تراکت پخش کن

یکــی از شــغل های داغ انتخابــات، پخــش 
کــردن تراکت هــای کاندیداهــا و چســباندن 
پوســترهای تبلیغاتــی اســت. شــاید در 
نــگاه اول ایــن شــغل چنــدان مهــم بــه نظر 
ــات  ــد انتخاب ــی مانن ــا در انتخابات نرســد ام
شــوراهای شــهرها و روســتاها، اهمیــت 
اینکــه چــه کســی بهتریــن مکان هــا را 
بــرای تبلیــغ از آن خــود کنــد، بســیار بــرای 

ــم اســت.  کاندیداهــا مه
تبلیغــات  این گونــه  در  کــه  آنجایــی  از 
معمــوال بــه دلیــل زیــاد بــودن تعــداد 
افــراد و کــم بــودن محل هــای تبلیــغ، هــر 
کســی ســعی می کنــد عکــس خــود را بــر 
ــه  ــد، اینک ــب کن ــران نص ــس دیگ روی عک

شــما تیمــی در اختیــار داشــته باشــید 
کــه بتوانــد ایــن کار را بــا ســرعت و تــداوم 
خــوب انجــام دهــد اهمیــت زیــادی دارد و 
ــازار جــذب افــراد  ــه همیــن دلیــل هــم ب ب
ــت بســیاری  ــا پشــتکار از اهمی ــک و ب چاب
ــر  ــن شــغل عم ــه ای ــوردار اســت. البت برخ
ــدازه دوران مجــاز تبلیغــات  ــه ان کوتاهــی ب
دارد؛ امــا بعضــی کاندیداهــا حاضرنــد بــرای 
ــی  ــول خوب ــوب پ ــم خ ــک تی ــتن ی داش
ــغل  ــن ش ــت ای ــن جه ــد. از ای ــرج کنن خ
روزهــای  داغ  و  جــذاب  شــغل های  از 

ــت. ــات اس انتخاب
 شیرینی فروشی

ــه نظــر برســد کــه شــغل  ــب ب شــاید عجی
مشــاغل  بــا  ارتباطــی  شیرینی فروشــی 
بــازار  امــا  باشــد؛  داشــته  انتخاباتــی 
ــات  ــم در دوران انتخاب ــان ه شیرینی فروش
شــورای  کاندیداهــای  اســت.  پررونــق 
ــرای جــذب آرا،  شــهر و مجلــس معمــوال ب
ــد  ــزار می کنن ــوری برگ ــخنرانی های پرش س
کــه پذیرایــی بــا شــیرینی و شــربت در ایــن 
ســخرانی ها مرســوم و معمــول اســت. 
ــا  ــن کاندیداه ــوارد ای ــی م ــی در بعض حت

جلــوی  در  مذهبــی  اعیــاد  همچــون 
ســتادهای خــود بیــن مــردم شــیرینی 
ــرای  ــق ب ــن طری ــا از ای ــد ت پخــش می کنن
ــغ کــرده باشــند و هــم کام  خــود هــم تبلی
همشــهری ها یــا هم روستایی هایشــان را 
ــل  ــن دلی ــه همی ــند؛ ب ــرده باش ــیرین ک ش
هــم بــازار شیرینی فروشــان در ایــن روزهــا 

ــت. ــق اس ــابی پررون حس

 چاپخانه ها
شــورای  مجلــس  و  شــوراها  انتخابــات 
بــرای  دوران  بهتریــن  اســامی 
چاپخانــه داران اســت. انبــوه تراکت هــای 
را  پررونقــی  دوران  تبلیغاتــی کاندیداهــا 
بــرای چاپخانه هــا رقــم می زنــد. هــر چنــد 
در بســیاری از شــهرها چســباندن این گونــه 
از تبلیغــات بــه در و دیــوار مدت هاســت 
ممنــوع شــده، امــا بــاز هــم نامزدهــا، یکــی 
ــت  ــاپ تراک ــغ را چ ــواع تبلی ــن ان از بهتری
می داننــد و بــا پخــش کــردن ایــن کاغذهــا 
ــام برنامه هایشــان، ســعی در جــذب  و اع

می کننــد. مــردم  آرای 
 البتــه در ایــن نــوع تبلیغــات فــارغ از 
بزرگ تریــن  شکســت خورده  کاندیــدای 
بازنده هــا رفتگــران زحمتکــش هســتند 
کــه مجبورنــد انبــوه ایــن کاغذهــا را از 
جمــع آوری کننــد.  شــهر  خیابان هــای 

ــدای  ــن جمــع هــم بعــد از کاندی ــده ای برن
ــتند. ــا هس ــان چاپخانه ه ــب، صاحب منتخ

 عکاسان
تبلیغــات  نوظهــور  مدهــای  از  یکــی 
ژســت های  مــا،  کشــور  در  انتخاباتــی 
موضــوع  ایــن  نامزدهاســت.  جالــب 
بــه  شــوراها  انتخابــات  دربــاره  به ویــژه 
ــد؛  ــور می کن ــی ظه اشــکال عجیــب و غریب
ــس از  ــا پ ــی مدت ه ــه حت ــوی ک ــه نح ب
انتخابــات ژســت بعضــی از ایــن کاندیداهــا، 
اســت.  اجتماعــی  شــبکه های  ســوژه 
البتــه همــه ایــن ژســت ها بــدون نیــاز بــه 
ــن  ــه همی ــر نیســت و ب ــکاس امکان پذی ع
دلیــل هــم کار و کاســبی عکاس هــا در 

می گیــرد.  رونــق  دوران  ایــن 
ــانه ها  ــا و رس ــان خبرگزاری ه ــه عکاس البت
نیــز بــه دلیــل برنامه هــای فشــرده به ویــژه 
ریاســت جمهــوری  انتخابــات  در زمــان 
را ســپری می کننــد.  روزهــای شــلوغی 
درآمــد ایــن گــروه از عکاســان بــا توجــه بــه 
ــد  ــا درآم ــی ب ــتمزدهای فعل ــت دس وضعی
ــت و  ــاس نیس ــل قی ــر قاب ــان دیگ عکاس
آنچــه نصیــب ایــن گــروه می شــود، بیشــتر 
ــه  ــر و ب ــای بک ــه عکس ه ــتگی و البت خس

ــی اســت. ــاد ماندن ی

 مدیران شبکه های مجازی
مدیریــت شــبکه های مجــازی، یکــی از 
شــغل های جدیــد دنیــای تبلیغــات اســت. 
ــا گســترش شــبکه های مجــازی امــروزه  ب
تبلیغــات در ایــن فضــا از اهمیــت بســیاری 
برخــوردار اســت، بــه گونــه ای کــه حتــی در 
بعضــی کشــورهای اروپایــی حجــم انبوهــی 
از تبلیغــات از همیــن طریــق در اختیــار 

ــرد.  ــرار می گی ــان ق مخاطب
دلیــل  همیــن  بــه  نیــز  مــا  کشــور  در 
تبلیغــات در فضــای مجــازی در ســال های 
اخیــر بــا جدیــت خاصــی دنبــال می شــود.

 در ایــن میــان نقش تلگــرام و اینســتاگرام 
از همــه پــر رنگ تــر اســت. 

ــه جــز کانال هــای خــود  در حــال حاضــر ب
ــدار  ــای پرطرف ــتر کانال ه ــا در بیش نامزده
می تــوان رد پــای تبلیغــات کاندیداهــا را 

دیــد.
 هــر چنــد عمــر ایــن شــغل تنهــا بــه 
امــا  می شــود،  محــدود  دوران  همیــن 
صــورت  در  کاندیداهــا  اســت  ممکــن 
ــه  ــن زمین ــت خــود را در ای ــت فعالی موفقی
ادامــه دهنــد. در ایــن صــورت ایــن شــغل 
ــه  ــرای ۴ ســال ادام ــد دســت کم ب می توان

ــد. ــته باش داش

کیمیای وطن بررسی کرد:

کار و کاسبی در انتخابات

ــر اســاس آمــار تجــارت کشــور بیــش از ۶2 هــزار خــودروی  ب
ــارد دالر  ــش از 1.۵ میلی ــری بی ــا ارزب ــال ۹۵ ب ــواری در س س
ــن  ــان از ای ــرآورد می شــود ســهم اصفه وارد کشــور شــد کــه ب

ــا ۷ درصــد اســت.  خودروهــا، تنه
ــزان  ــاره می ــان درب ــتان اصفه ــودروی اس ــه خ ــاون اتحادی مع
ــان  ــل اصفه ــه داخ ــور ب ــارج کش ــی از خ ــای واردات خودروه
ــازار روز  ــاز مشــتریان ب ــه نی ــا نســبت ب ــن خودروه ــت: ای گف
ــان  ــه اصفه ــی ب ــای واردات ــداد خودروه ــت و تع ــودرو اس خ

ــت.  ــخص نیس ــق مش دقی
 حمیــد قنــدی اظهــار داشــت: کارخانه هــای ایران خــودرو 
ــر نیــاز  ــا ب و ســایپا، خودروهــای وارداتــی را از بنــدر بوشــهر بن
ــن  ــه بی ــد ک ــداری می کنن ــزان مشــتریان کل کشــور خری و می

نمایندگی هــای اســتان ها پخــش می شــود. 

وی بــا بیــان اینکــه از ۶2 هــزار خــودروی ســواری وارداتــی در 
ســال ۹۵ چنــد درصــد آن وارد اصفهــان شــده، افــزود: قیمــت 
ــان  ــون توم ــش از 1۵0 میلی ــی بی ــواری واردات ــای س خودروه
اســت و بــه دلیــل قیمــت زیــاد ایــن خودروهــا فقــط افــرادی 
خــاص خریــدار آن هــا هســتند و قــدرت خریــد عموم مــردم در 
ســطح پاییــن قــرار دارد؛ بیشــتر ایــن خودروهــا در پایتخــت به 
فــروش مــی رود و تنهــا ۶ تــا ۷ درصــد آن هــا در شــهر اصفهــان 

ــود.  ــه می ش فروخت
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه مصرف کننــدگان از کیفیــت 
پاییــن بعضــی از خودروهــای داخلــی ناراضــی هســتند، 
ــازار از  ــودن ب ــاری ب ــون انحص ــی همچ ــت: عوامل ــان داش بی
 دالیــل کیفیــت پاییــن بعضــی از خودروهــای تولیــدی داخــل 

است. ایمنا

گل آلــود  آب  از  می خواهنــد  بانک هــا 
ســهام عدالــت هــم ماهــی بگیرنــد و 
ــه مشــتریان شــعب خــود،  ــا پیامــک ب ب
ارســال  آن هــا  بــرای  را  شــبا  شــماره 
می کننــد؛ در حالــی کــه گــردش پــول 
ناشــی از ســود واریــزی، بــرای آن هــا 

جــذاب اســت. 
آنگونــه کــه ســازمان خصوصی ســازی 

ــموالن  ــر از مش ــون نف ــش از 20 میلی ــون بی ــرده تاکن ــام ک اع
ــود را در  ــی خ ــاب بانک ــبای حس ــماره ش ــت ش ــهام عدال س
ــت  ــای آن اس ــه معن ــن ب ــانده اند و ای ــت رس ــه ثب ــامانه ب س
ــه شماره حســاب  ــرای ارائ ــش از نیمــی از مشــموالن، ب ــه بی ک
ــوز  ــا هن ــال ام ــن ح ــته اند؛ در عی ــری داش ــتقبال بی نظی اس
 هــم کمــی کمتــر از 2۷ میلیــون نفــر هــم تــا شــهریورماه 
فرصــت دارنــد تــا ایــن مرحلــه از ســهامداری خــود را در پــروژه 

ســهام عدالــت بــه ثبــت برســانند. 
امــا بانک هــا هــم از ایــن بــزم ســهام عدالتــی دولــت آن هــم 
ــتند و  ــحال هس ــرش، خوش ــی عم ــای انتهای ــت در ماه ه درس
ــی از  ــد. بعض ــر می بینن ــی پررونق ت ــود را اندک ــب و کار خ کس
بانک هــا بــرای مشــموالن، خواب هــای خوبــی دیده انــد و 
ــه  ــک مراجع ــه بان ــت شــماره شــبا ب ــرای دریاف ــر کســی ب اگ
کنــد، او را مجبــور می کننــد کــه در شعبشــان حســاب بــاز کننــد 
و گاهــی هــم بعضــی از آن هــا، بــرای ایــن افتتــاح حســاب ۵0 
هــزار تومــان هــم از متقاضیــان دریافــت می کننــد کــه اگرچــه 
بــه نــام خــود متقاضــی و در حســابش ذخیــره می شــود، امــا 

ــی را  ــی خوب ــردش مال ــال گ ــر ح ــه ه ب
ــد.  ــم می زن ــا رق ــرای بانک ه ب

نشــان  سرانگشــتی  حســاب  یــک 
ــر  ــر ه ــون نف ــر ۴۹ میلی ــه اگ ــد ک می ده
یــک دســت کم ۹0 هــزار تومــان ســود 
ــن  ــل از ای ــی حاص ــردش مال ــد، گ بگیرن
ــارد  ــزار و ۴10 میلی ــدود ۴ ه ــات، ح عملی

ــود.  ــد ب ــان خواه توم
بنابرایــن اگــر هــر بانکــی بتوانــد ســهم بیشــتری از ایــن کیــک 
بــردارد، حتمــا ســهم بیشــتری از گــردش مالــی آن را حاصــل 

خواهــد کــرد. 
ــماره  ــام ش ــازار اع ــه ب ــون ک ــه اکن ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــم  ــا ه ــی از ســوی مشــموالن داغ اســت، بانک ه شــبای بانک
از فرصــت سوءاســتفاده کــرده و خــود بــرای ارائــه شــماره شــبا 

ــوند.  ــقدم می ش ــان پیش ــه مشتریانش ب
ــی  ــال پیامک های ــا ارس ــا ب ــی بانک ه ــاس بعض ــن اس ــر ای ب
ــه مشــترکان خــود، شــماره شــبای حســاب بانکــی آن هــا را  ب
ــبا را  ــماره ش ــن ش ــا ای ــد ت ــا می خواهن ــرده و از آن ه ــام ک اع
کــه مختــص حســاب مشــترک در بانــک مربوطــه اســت، بــه 

ــد. ســامانه اعــام کنن
ــع  ــود مناب ــا کمب ــا ب ــه بانک ه ــون ک ــد اکن ــر می رس ــه نظ  ب
ــه  ــی ب ــق موقت ــد رون ــه بتوان ــی ک ــر طرح ــتند، ه ــه هس مواج
کارشــان بدهــد، حتمــا مــورد پذیــرش قــرار می گیــرد و بــرای 
ــذار  ــی فروگ ــچ تاش ــز، از هی ــود نی ــود خ ــردن س ــر ک حداکث

مهــر نمی کننــد. 

رئیــس اتحادیه ســازندگان و فروشــندگان 
ــردم  ــه م ــاب ب ــون خط ــتیک و نایل پاس
گفــت: توصیــه اکیــد مــا ایــن اســت کــه 
ــد 2000  ــی مانن از بعضــی واحدهــای صنف
تومانی هــا خریــد نکننــد؛ چــرا کــه رقمــی 
ــود  ــاس خ ــرای اجن ــا ب ــن واحده ــه ای ک
ــه  ــاده اولی ــی از م ــد، حت در نظــر می گیرن
ــر همیــن  ــه مراتــب کمتــر اســت و ب آن ب

اســاس بــه احتمــال زیــاد مــواد اســتفاده شــده در ایــن کاالهــا 
ــی و غیربهداشــتی اســت. ضایعات

ــر  ــال حاض ــرد: در ح ــار ک ــل اظه ــی  اص ــم مقیم ــید رحی  س
ــوط  ــه مرب ــوادی ک ــن م ــا در حــوزه تأمی صنعــت پاســتیک م
بــه بخــش پتروشــیمی می شــود، بــا مشــکاتی ماننــد توزیــع 
ــد  ــدود می توانن ــده ای مح ــا ع ــت و تنه ــه اس ــه مواج ناعادالن
در بــورس بــرای خریــد مــواد اولیــه پتروشــیمی اقــدام کننــد؛ 
چــرا کــه انجــام ایــن موضــوع نیــاز بــه نقدینگــی زیــادی دارد 
کــه متاســفانه در میــان همــکاران مــا در اغلــب مــوارد چنیــن 
باعــث روی  نــدارد و همیــن موضــوع  ســرمایه ای وجــود 
ــرای  ــه ب ــواد اولی ــت م ــش قیم ــطه ها و افزای ــدن واس کار آم

ــود.  ــا می ش ــکاران م هم
صنــف  ایــن  تاکنــون  اینکــه  بیــان  بــا  مقیمــی  اصــل 
پیگیری هــای متعــددی بــرای جلوگیــری از واردات پاســتیک 
ــن  ــان در ای ــزود: متاســفانه همچن ــه کشــور صــورت داده، اف ب
ــداده  ــی رخ ن ــدام خاص ــه و اق ــورت نگرفت ــی ص ــه توجه زمین
ــا  ــه م ــت ک ــوان گف ــی می ت ــاس حت ــن اس ــر همی ــت. ب اس

در حــوزه صــادرات تــا ۷0 درصــد افــت 
داشــته ایم. 

رئیــس اتحادیــه ســازندگان و فروشــندگان 
پاســتیک و نایلــون در پایــان صحبت هــای 
ــای  ــی از واحده ــه بعض ــاره ب ــا اش ــود ب خ
به تازگــی در ســطح شــهر  صنفــی کــه 
پاســتیک هایی  و  شــده اند  گســترده 
ــروش  ــه ف ــان ب ــت 2000 توم ــا قیم ــه ب ک
ــن  ــاس ای ــد اجن ــت کم ۷0 درص ــاید دس ــت: ش ــاند، گف می رس
ــا  ــه م ــل توصی ــن دلی ــه همی واحدهــا غیربهداشــتی باشــند؛ ب
بــه مــردم آن اســت کــه بــه هنــگام خریــد کاالهایــی کــه دارای 
جنــس پاســتیک هســتند، حتمــا بــه برنــدی کــه زیــر جنــس 
ــد؛  ــداری کنن ــس را خری ــد جن ــرده و بع ــت ک هــک شــده، دق
چــرا کــه در بســیاری از مواقــع ایــن کاالهــا بــا مــواد ضایعاتــی 
تولیــد شــده اند کــه ایــن موضــوع از نظــر بهداشــتی مشــکات 
متعــددی بــه همــراه دارنــد؛ حتــی در حــوزه ســفره های 
ــی اســتفاده  ــوارد کربنات ــز در بســیاری از م ــار مصــرف نی یک ب
تاکنــون  امــا  اســت؛  مشکل ســاز  واقعــا  کــه  می شــوند 
و  نرســیده  نتیجــه  بــه  ایــن حــوزه  در  مــا  پیگیری هــای 
متاســفانه مســئوالن اقدامــی در ایــن زمینــه انجــام نداده انــد. 
ــا  ــودکان م ــه در دســت ک ــدد بادکنکــی ک ــوارد متع ــی در م حت
قــرار دارد، از ایــن مــواد ســاخته می شــود و بــدون توجــه 
مســئوالن و مــردم چنیــن کاالهایــی بــا دهــان کــودکان ارتبــاط 
ــرار  ــد ق ــرض تهدی ــا را در مع ــامت آن ه ــد و س ــدا می کن  پی

می دهد. خبرفارسی

ــدگان  ــا حضــور نماین ــرر شــده ب ــان گفــت: مق اســتاندار اصفه
درخصــوص  ذی ربــط کارگــروه کارشناســی  دســتگاه های 
تشــکل های توانمنــد حمــل و نقــل بین المللــی کاال در اســتان 
تشــکیل شــود و تــا مــدت ســه مــاه پیشــنهادات الزم را ارائــه 
ــان در جلســه شــورای  ــور اســتاندار اصفه ــد. رســول زرگرپ کنن
گفت وگــوی دولــت و بخــش خصوصــی بــه بارش هــای یــک 
مــاه اخیــر اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: گرچــه بــا الطــاف الهــی 
ــرد  ــع ک ــکات را مرتف ــداری از مش ــا مق ــن بارش ه ــزول ای ن
ولــی همچنــان بخــش اعظمــی از اســتان درگیــر خشکســالی 
ــم  ــداد مه ــه روی ــه ب ــن جلس ــان در ای ــتاندار اصفه ــت. اس اس
سیاســی اجتماعی هفتــه آینــده اشــاره کــرد و افــزود: در 
اســتان اصفهــان بــه دلیــل اینکــه عــاوه بــر انتخابــات ریاســت 
جمهــوری کــه سرنوشــت مدیریــت کان کشــور را تعییــن 

می کنــد و انتخابــات شــوراها کــه سرنوشــت مدیریــت محلــی 
ــس شــورای  ــان دوره ای مجل ــات می ــد، انتخاب ــن می کن را معی
اســامی و انتخابــات شــوراهای عشــایر نیــز برگــزار می شــود، 

ــدان دارد.  ــت دوچن ــات اهمی انتخاب
ــاب  ــم انق ــر معظ ــه رهب ــه ک ــرد: همان گون ــوان ک ــور عن زرگرپ
بارهــا تأکیــد کرده انــد، انتخابــات بایــد بــا ۴ شــاخصه صابــت 
ــزار و  ــودن برگ ــن ب ــت و وحدت آفری ــامت، امنی ــت، س و ابه

نتیجــه آن موجــب انســجام کامــل در کشــور شــود. 
دولــت  شــورای گفت وگــوی  جلســه  دســتورکار  بــه   وی 
ــن  ــزود: در ای ــرد و اف ــاره ک ــتان اش ــی اس ــش خصوص و بخ
اجــرای مصوبــات  پیگیــری  پیشــنهادات کمیتــه  جلســه 
درخصــوص موانــع و راهکارهــای توســعه بخــش تعــاون 
مطــرح شــد و چنــد بنــد از آن بــه تصویــب رســید. خبــر فارســی

تشکیل شرکت های تعاونی حمل ونقل بین المللی 
در اصفهان

 سهم ۷ درصدی اصفهان 
از خودروهای وارداتی

وقتی پای سود در میان است

ماجرای پیامک سهام عدالتی بانک ها به مشتریان
توصیه فروشندگان پالستیک:

از ۲۰۰۰ تومانی ها خرید نکنید

،،
انتخابــات  از شــغل های داغ  یکــی 
پخــش کردن تراکت هــای کاندیداها 
و چســباندن پوســترهای تبلیغاتــی 

اســت.

72 هزار میلیارد تومان3
درآمد نفتی ایران در سال ۹۵

خودرو جدید تا پایان سال 
وارد بازار می شود

معــاون امــور گمرکــی گمــرک کشــور گفــت: میــزان واردات در 
ســال گذشــته، ۴۳ میلیــارد و ۶۰۰ میلیــون دالر بــوده کــه ۶۰ 

درصــد آن شــامل کاالهــای واســطه ای بــوده اســت.
ــران را در ســال ۹۵، ۷۲ هــزار  ــی ای ــر اقتصــاد درآمــد نفت وزی

میلیــارد تومــان ذکــر کــرد.
رئیــس ایــدرو گفــت: تــا پایــان امســال، ۳ خــودرو جدیــد در 
ــازار می شــود. ــه ب صنایــع خودروســازی کشــور تولیــد و روان
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12.070.000

  سکه تمام

3.790.000

  ربع سکه

37.590

دالر

41.830

یورو

6.660.000

  نیم سکه

2.620.000

  سکه یک گرمی

48.700

پوند

10.350

 اتحادیه طال درهم امارات
جواهر و سکه 

تهران

 درصد واردات 60
کاالهای واسطه ای هستند



کوتاهازنصفجهان
مدیر کل حفاظت محیط زیست 

استان اصفهان:
رطوبت در تاالب گاوخونی، مانع 
از انتشار ریزگردهای سمی است

ــان  ــط زیســت اســتان اصفه ــر کل حفاظــت محی مدی
ــی  ــاالب گاوخون ــده در ت ــت ایجادش ــرد: رطوب ــد ک تاکی
مانــع از انتشــار ریزگردهــای آلــوده بــه ســموم و فلــزات 
ســنگین در منطقــه شــده کــه ایــن مســئله موفقیتــی 

بــزرگ بــه شــمار مــی رود.
حمیــد ظهرابــی گفــت: عمــق تخریــب صورت گرفتــه در 
 حوضــه و برداشــت نامتعــارف و کمبــود شــدید بــارش 
ــرد  ــر، شــرایطی را ایجــاد ک در حوضــه در ســنوات اخی
ــدود 400  ــا ح ــده رود ب ــد زاین ــر س ــال حاض ــه در ح ک
میلیــون متــر مکعــب کمتــر از 30 درصــد ظرفیــت 
ــه  ــا توج ــا ب ــره آب دارد و طبیعت ــده ذخی پیش بینی ش
بــا اهمیــت تامیــن آب 5 میلیــون نفــر کــه تنهــا منبــع 
ــکان  ــده رود اســت، ام ــز ســد زاین ــا نی آب شــرب آن ه
ــط زیســت فراهــم نشــده  ــه محی ــل حقاب ــن کام تامی

اســت.
وی ادامــه داد: در ســال 1394 بــا تخصیــص بخشــی از 
حقابــه محیــط زیســت، جریــان آب رودخانــه زاینده رود 
از ســه مــاه در ســال بــه 9 مــاه افزایــش یافــت و بــرای 
نخســتین بــار پــس از 10 ســال آب رهــا شــده بــه عنوان 
حقابــه محیــط زیســت بــه همــراه پســاب تصفیه شــده 

اصفهــان بــه تــاالب گاوخونی رســید.
ــزود:  ــتان اف ــت اس ــط زیس ــت محی ــر کل حفاظ مدی
بــرای رســیدن آب بــه تــاالب در ســال 94 جوامع محلی 
ــی شــایان  ــان در اقدام ــاالب و شــرق اصفه حاشــیه ت
ســتایش، تمــام موانــع و مراکــز برداشــت غیرمجــاز آب 
را از شــهر اصفهــان تــا تــاالب گاوخونــی جمــع آوری و 
اثبــات کردنــد کــه اعتمــاد بــه حضــور مــردم در حفــظ 
محیــط زیســت تــا چــه انــدازه می توانــد اثرگــذار باشــد.

ــت زیســت  ــع مدیری ــه جام ــن برنام ــزود: تدوی وی اف
بومــی تــاالب بین المللــی گاوخونــی بــا مشــارکت کلیــه 
ــتان های  ــده رود در اس ــز زاین ــه آبخی ــان حوض ذی نفع
ــه و در  ــام یافت ــاری اتم ــان و چهارمحــال و بختی اصفه

نوبــت تصویــب در مراجــع قانونــی ذی ربــط اســت.
ــه  ــاز زیســتی رودخان ــرآورد نی ــات ب وی انجــام مطالع
زاینــده رود و تــاالب گاوخونــی، راه اندازی مرکــز مدیریت 
ایــن تــاالب در شــهر ورزنــه و ایجــاد کمیته هــای 
اســتانی و محلــی مدیریــت تــاالب را از اهــم اقدامــات 
ــه زاینــده رود  ــاالب گاوخونــی و رودخان ــرای احیــای ت ب

برشــمرد. ایرنــا

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

ــال  ــان س ــتانداری اصفه ــه اس ــی ک در گزارش
گذشــته بــرای قــرارگاه اقتصــاد مقاومتــی  
ــت در  ــه توانس ــازمانی ک ــا س ــرد، تنه ــال ک ارس
ــیج  ــد، بس ــه کن ــتنداتی ارائ ــه مس ــن زمین ای

ــود. ــازندگی ب س
ــتان  ــازندگی اس ــیج س ــازمان بس ــئول س مس
ــای  ــگار کیمی ــا خبرن ــو ب ــان در گفت وگ اصفه
ــه اینکــه در بحــث اقتصــاد  ــا اشــاره ب وطــن ب
ــن  ــدازه ای ــه ان ــتگاهی ب ــچ دس ــی هی مقاومت
ــه اقتصــاد مقاومتــی توجــه  ــه مقول ســازمان ب
ــه  ــتانداری  ک ــزارش اس ــت: در گ ــته، گف نداش
ــد،  ــال ش ــی ارس ــاد مقاومت ــرارگاه اقتص ــه ق ب
ــه  ــن زمین ــت در ای ــه توانس ــازمانی ک ــا س تنه
بســیج  ســازمان  کنــد  ارائــه  مســتنداتی 

ــود. ــازندگی ب س
 اقتصاد مقاومتی از شعار تا عمل!

ســرهنگ دوم پاســدار احســان رضاپــور بــا 
اشــاره بــه اینکــه در ســال جــاری اجــرای 2500 

ــازمان  ــن س ــه ای ــی ب ــاد مقاومت ــرح اقتص ط
ابــاغ شــده اســت، افــزود: ســال گذشــته بــه 
طرح هــای اقتصــاد مقاومتــی 36 میلیــارد 
ــره 16 درصــد اختصــاص  ــا به ــار ب ــان اعتب توم
ــال  ــم امس ــی می کنی ــه پیش بین ــد ک داده ش
میــزان بهــره وام هــای اعطایــی زیــر 10 درصــد 

باشــد.
طــرح  در  ســازندگی  بســیج  حضــور  وی 
برنامــه کاری  را مهم تریــن  امنیــت غذایــی 
عنــوان  گذشــته  ســال  در  ســازمان  ایــن 
داشــت:  اشــاره  مطلــب  ایــن  بــه  و  کــرد 
رســالت اصلــی مــا و دیگــر دســتگاه های 
اجرایــی اســتان ایــن اســت تــا در زمینــه 
عمــل  وارد  جدیــت  بــا  اشــتغال  و   تولیــد 

شویم.
 وی از عملکــرد بعضــی دســتگاه ها در اجــرای 
طرح هــای اقتصــاد مقاومتــی گایــه و مطــرح 
کــرد: ســال گذشــته یــک هــزار میلیــارد تومــان 
از طریــق معاونــت برنامــه و بودجــه اســتانداری 
ایجــاد  بــه  معــدن  و  صنعــت  ســازمان  و 

طرح هــای اشــتغال زایی اختصــاص داده شــد 
ــزاران  ــه، ه ــن بودج ــق ای ــد از طری ــه می ش ک
دانش آموختــگان  و  جوانــان  بــرای  شــغل 
فراهــم کــرد؛ امــا ایــن اعتبــارات کجــا رفتــه کــه 

ــت؟ ــته اس ــوردی نداش ــه بازخ هیچ گون
 وی بــا بیــان اینکــه متاســفانه بــه دلیــل 
ــه  ــتعال زایی ب ــای اش ــت طرح ه ــود مدیری نب
درســتی انجــام نشــده، تاکیــد کــرد: در ســازمان 
بســیج ســازندگی تنهــا بــا 36 میلیــارد تومــان، 
ــان  ــزار فرصــت اشــتغال در اســتان اصفه 3 ه
ــت  ــدان معناس ــوع ب ــن موض ــد؛ ای ــم ش فراه
ــد بســیاری از مســائل کالبدشــکافی و  ــه بای ک
ــاردی  ــارات میلی ــرا اعتب ــه چ ــود ک ــی ش بررس

ــت؟! ــده اس ــکاری نش ــای بی ــم گره گش ه
 کمک به طرح انتقال پساب

ــال  ــرح انتق ــه از ط ــور در ادام ــرهنگ رضاپ س
پســاب کــه نخســتین تجربــه جهــاد کشــاورزی 
ــود  ــاد ب ــای زی ــا هزینه ه ــال ها و ب ــن س در ای
ــا ورود  ــت: ب ــان داش ــت و بی ــخن گف ــز س نی
ــتین  ــوزه، نخس ــن ح ــازندگی در ای ــیج س بس
ــا  ــه ب ــن زمین ــاورزی در ای ــاد کش ــه جه تجرب
موفقیــت همــراه بــود کــه بــه کاهــش 30 

ــد. ــر ش ــرح منج ــای ط ــدی هزینه ه درص

ــت  بســیج ســازندگی  ــه فعالی ــا اشــاره ب وی ب
ــت:  ــراز داش ــا اب ــا ریزگرده ــه ب ــوزه مقابل در ح
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــال 95 عملیات های در س
پدیــده ریزگردهــا در ناییــن، ســجزی و برخــوار 
ــی  ــث بیابان زدای ــن در بح ــته ایم؛ همچنی داش
در طــول 10 ســال گذشــته بــا کاشــت 2 میلیــون 
اصلــه نهــال، 9 هــزار و 500 هکتــار بیابان زدایــی 
داشــته ایم و ســال گذشــته هــم بــه طــور 
میــزان 838  بــه  بیابان زدایــی  اختصاصــی 

ــوده اســت. ــار ب هکت

ــتان  ــازندگی اس ــیج س ــازمان بس ــئول س مس
ــه   ــای تفاهم نام ــه امض ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
بیــن ســازمان جهــاد کشــاورزی، ســازمان 
ســازندگی  بســیج  و  بودجــه  و  برنامــه 

ــتفاده  ــا اس ــت: ب ــزداری، گف ــوص آبخی درخص
ــان  ــمال اصفه ــاب ش ــاب فاض ــال پس از انتق
تاکنــون 7 هــزار اصلــه نهــال از گونه هــای 
کویــری از جملــه قــره داغ، گز و تاغ در شــهرهای 
ســجزی و ناییــن کشــت شــده کــه تجربــه اول 
چنیــن کاری در کشــور اســت و امســال 6 برابــر 
ــی اجــرا  ــه گذشــته طــرح بیابان زدای  نســبت ب

شده است.
 فعالیت سیاسی نمی کنیم

ــت  ــن اس ــا ای ــارات م ــه داد: از افتخ  وی ادام
کــه کار مــا سیاســی و متوقــف بــه جریان هــای 
سیاســی نیســت؛ رســالت مــا محرومیت زدایی 
داریــم  اعتقــاد  و  اســت  خدمت رســانی  و 
خدمت رســانی و خدمتگــزاری بــه مــردم هرگــز 
ــات  ــی در تعطی ــا حت ــل شــود؛ م ــد تعطی نبای
ــم و در  ــه کار بوده ای ــغول ب ــم مش ــوروزی ه ن
ــروم  ــق مح ــه مناط ــر را ب ــا 500 نف ــن روزه ای
قــرارگاه  شــکل گیری  بــا  اعــزام کرده ایــم. 
ــل  ــتان وارد عم ــرم 14 اس ــع ح ــهدای مداف ش
شــدند و در بحــث مقابلــه بــا ریزگردهــا و 
ــی  ــار از بیابان زدای ــار 50 هکت ــرد و غب ــده گ پدی
انجــام  اصفهانی هــا  توســط  خوزســتان   در 

شد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی استان اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن عنوان کرد:

اجرای 2500 طرح اقتصاد مقاومتی 
توسط بسیج سازندگی در سال جاری

مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان اصفهــان 
گفــت: عملیاتــی کــردن طــرح کشــت گیاهــان دارویــی 
در مراتــع 4 شهرســتان از جملــه فریدونشــهر، چــادگان، 
اقتصــاد  مصــداق  میاندشــت،  و  بوئیــن  و  فریــدن 
مقاومتــی اســت و طــی ایــن طــرح گونه هــای کرفــس، 
ــد  ــت خواه ــن کش ــماق و آویش ــه، س ــیر، باریج موس

شــد.
ــح کــرد: پیش بینی هــای  محمدحســین شــاملی  تصری
ــورت  ــع ص ــوزی در مرات ــا آتش س ــه ب ــت مقابل الزم جه
ــش  ــت از پوش ــرای حفاظ ــی ب ــروی اصل ــه و نی گرفت

گیاهــی خــود مــردم  هســتند.

ــرد  ــاره ک ــق اش ــای حری ــات اطف ــود امکان ــه کمب وی ب
ــاس  ــزات احس ــود تجهی ــه کمب ــت: اگرچ ــار داش و اظه
ــات  ــل مشــکل حضــور در ارتفاع ــه دلی ــا ب می شــود، ام
ــردم  ــرداران و م ــی بهره ب ــع طبیع ــظ مناب ــن حاف بهتری
در  اساســی  نقشــی  آن هــا  مشــارکت  و  هســتند 

دارد. آتش ســوزی  بــروز  از  جلوگیــری 
ــه بیــش از یــک هــزار و 200 پرونــده  وی اعــام کــرد: ب
مــاده واحــده موضــوع اختــاف اراضــی مــردم و دولــت 
ــه  در شهرســتان های غــرب اســتان رســیدگی شــده و ب
ــار طــی  ــا تأمیــن اعتب ــده ب ــده باقی مان تعــداد 500 پرون

یــک تــا دو ســال رســیدگی خواهــد شــد. مهــر

ــس شــورای  ــان در مجل ــدگان اصفه ــع نماین ــس مجم رئی
اســامی گفــت: ســند 2030، یــک ننــگ بــزرگ بــرای 
ــر از  ــه زودت ــت هرچ ــم دول ــا امیدواری ــت و م ــور اس کش
ــد.  ــت کن ــرده، اعــام برائ ــن ســند ک ــای ای ــه پ ــی ک امضای
حجت االســام ســید ناصــر موســوی  الرگانــی بــا اشــاره بــه 
اینکــه ســند 2030 ســندی اســت کــه آمــوزش کشــورهایی 
ــد، افــزود:  ــد دچــار اختــال می کن کــه آن را امضــا می کنن
در یکــی از بندهــای ایــن ســند آمــده کــه در مــدارس 
ــا  ــن م ــود؛ همچنی ــس ش ــان تدری ــک زب ــر از ی ــد غی نبای
ــس  ــان تدری ــک زب ــش از ی ــدارس بی ــم در م ــق نداری ح
ــوزش  ــذف آم ــوند؛ ح ــاله ش ــا 10 س ــودکان م ــا ک ــم ت کنی
ــت؛  ــای آن اس ــر بنده ــی از دیگ ــدارس ابتدای ــرآن در م ق
ــلمان  ــور مس ــا کش ــت؟ م ــدنی اس ــورد ش ــن م ــر ای مگ

ــرآن  ــمانی ق ــاب آس ــری کت ــوزش و یادگی ــتیم و آم هس
ــر  ــه داد: از دیگ ــت. وی ادام ــی ماس ــادات دین ــزو اعتق ج
ــدارس مســائلی  ــد در م ــه حــق دارن ــن اســت ک ــا ای بنده
ــدان  ــرای فرزن ــی ب ــکات اخاق ــروز مش ــبب ب ــه س را ک
ــت  ــن اس ــان ای ــد و هدفش ــوزش دهن ــود، آم ــا می ش م
 کــه مســائل جنســیتی را در مــدارس بیــان کننــد؛ ایــن بــا 
و قوانیــن آموزشــی کشــور اســامی مــا در تضــاد اســت. وی 
افــزود: مــا نبایــد در مجلــس و شــورای انقــاب فرهنگــی 
می گذاشــتیم کــه مقــام معظــم رهبــری ورود کننــد و بایــد 
قبــل از ورود ایشــان ایــن مســئله را رفــع می کردیــم؛ پــس 
ــن  ــازه ای ــا اج ــس قطع ــا مجل ــرت آق ــات حض از فرمایش
ــی  ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــد و ش ــت را نمی ده حرک

بایــد بــا جدیــت بــا ایــن مســئله برخــورد کنــد. تســنیم

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان خبر داد:

 اجرای طرح کشت گیاهان دارویی 
در مراتع 4 شهرستان اصفهان

رئیس مجمع نمایندگان اصفهان مطرح کرد:

ننگ بزرگ »سند 20۳0« برای کشور

،،
دیگــر  و  مــا  اصلــی  رســالت 
اســتان  اجرایــی  دســتگاه های 
ایــن اســت تــا در زمینــه تولیــد 
 و اشــتغال بــا جدیــت وارد عمــل 

شویم.

شهرستانها
 نماینده کاشان و آران و بیدگل 

در مجلس:
انتخابات، نماد شکوه ملی 

در ایران اسالمی است
A.Taslimi@eskimia.ir

آمنه تسلیمیکاشان

آران  و  کاشــان  شهرســتان های  مــردم  نماینــده 
بیــدگل در مجلــس شــورای اســامی گفــت:  و 
انتخابــات نمــاد شــکوه ملــی در ایــران اســامی 

اســت.
ســید جــواد ســاداتی نژاد در نشســت شــورای اداری 
ــلطه  ــام س ــه  نظ ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان کاش شهرس
ــات  ــردم را در انتخاب ــارکت م ــد مش ــد درص می کوش
ــه کارآمــدی نظــام خدشــه وارد  ــا ب کاهــش دهــد ت
ــدار  ــزت و اقت ــا، ع ــی م ــام دین ــزود: در نظ ــد، اف کن
ــم  ــیار مه ــری بس ــارکت حداکث ــا مش ــات ب انتخاب

سرنوشت ســاز و تاثیرگــذار اســت.
وی بــا اشــاره اینکــه نــگاه همــه کشــورها در روزهــای 
انتخابــات بــه ایــران دوختــه شــده، ادامــه داد: 
مشــارکت مــردم در جهــان تعبیــرات و فهــم مختلفی 
ــار  ــه اعتب ــی ب ــورها مفهوم ــیاری از کش دارد و در بس

ــدارد. داشــتن نظــام دینــی ن
عضــو کمیســیون آمــوزش، تحقیقــات و فنــاوری 
ــام  ــه نظ ــان اینک ــا بی ــامی ب ــورای اس ــس ش مجل
پــای  را  مــردم  انــدک  حضــور  آرزوی  ســلطه 
صندوق هــای رأی بــه گــور خواهــد بــرد، تأکیــد کــرد: 
ــام)ره(  ــای ام ــای آرمان ه ــه پ ــران همیش ــت ای  مل
و شــهیدان ایســتاده و عاقه منــدی خــود بــه نظــام 

و رهبــری را نشــان داده اســت.
ــوص  ــاب درخص ــم انق ــر معظ ــای رهب وی توصیه ه
اقتصــاد، معیشــت و جلوگیــری از شــعارزدگی را 
ــت و  ــاد، معیش ــه اقتص ــت: مقول ــد و گف ــادآور ش ی
جلوگیــری از شــعارزدگی، اصلی تریــن مقولــه در 
ــژه در ســال اقتصــاد مقاومتــی  زندگــی مــردم، به وی

ــت. ــتغال اس ــد و اش تولی
ــام را در  ــی نظ ــتکبار راه فروپاش ــرد: اس ــان ک وی بی
ــد؛ گرچــه  ــام و امــت می دان ــن ام ــه بی ایجــاد فاصل
در بعضــی مواقــع بیــن مســئوالن و امــام موفــق بــه 
ــه  ــاد فاصل ــوزه ایج ــا در ح ــه شــده، ام ــاد فاصل ایج

ــرد. بیــن امــام و امــت نتوانســته کاری پیــش بب
 ســاداتی نژاد تاکیــد کــرد: تــا زمانــی کــه ملــت 
و امــام امــت بــا هــم هســتند، دشــمن هیــچ کاری 

ــد. ــام ده ــد انج نمی توان
بررســی های  بــا  شــد:  یــادآور  همچنیــن  وی 
مراجعــات  و  مطالبــات  درصــد   90 انجام شــده 
مردمــی بــه دفتــر نماینــدگان مجلــس شــورای 
ــای  ــت وام ه ــتغال و دریاف ــت اش ــامی درخواس اس

اســت. باعــوض  و  قرض الحســنه 

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: حسین   نام خانوادگی: 

ایهامی    نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 

محکوم له: نام:محمد رضا      نام خانوادگی:ثابتی پور 

شغل : آزاد    نشانی محل اقامت: اصفهان خ بزرگمهر خ 

بی سیم پاک 36  

 695 شماره  رای  موجب  به:به  محکوم 

اختاف  حل  شورای  هجدهم    تاریخ95/7/28حوزه 

علیه  یافته است.محکوم  اصفهان که قطعیت  شهرستان 

محکوم است به:پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال به عنوان 

اصل خواسته به انضمام مبلغ 2520/000 ریال به عنوان 

هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان سر رسید 

نیم  حکم  اجرای  لغایت   94/8/1 مورخ   545912 چک 

همین که  احکام:  اجرای  قانون   34 .ماده  دولتی  عشر 

مکلف  علیه  اباغ شد، محکوم  علیه  به محکوم  اجرائیه 

است ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 

یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 

آن میسر  از  به  استیفاء محکوم  و  اجرای حکم  کند که 

باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 

نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 

به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام 

نماید.شماره5116/ م الف دفتر شعبه 18 مجتمع شماره 

یک  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
خانوادگی:  نام  قاسم     نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

کریمی     نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 

محکوم له: نام:حمید       نام خانوادگی:خلیلی  نشانی 

محل اقامت: اصفهان خ شیخ طوسی غربی کوچه شهید 

به:به موجب  مالکی بن بست مکانی پاک 6  محکوم 

حل  شورای    27 تاریخ95/10/18حوزه   926 شماره  رای 

است. یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختاف 

محکوم علیه محکوم است به:پرداخت مبلغ 60/000/000 

بابت  ریال   3/125/000 مبلغ  و  بابت اصل خواسته  ریال 

هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید 

 634477 و   94/5/30 مورخ   634480 شماره  چک 

مورخ 93/12/30 و 634481   مورخ /94/6/31 لغایت 

تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له و هزینه های نشر 

آگهی و نیم عشر حق االجذرا در حق دولت/

به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده 

محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 

یا ترتیبی  به موقع اجرا بگذارد  را  مدت ده روز مفاد آن 

معرفی کند که  مالی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای 

اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 

صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 

ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 

نماید. اعام  ندارد، صریحا  مالی  اگر  و  تسلیم کند  اجرا 

دو   شماره  مجتمع   27 شعبه  دفتر  الف  م  شماره5119/ 

شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
خانوادگی:  نام  اصغر     نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

بهرامی      نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 

محکوم له: نام:حمید       نام خانوادگی:خلیلی  نشانی 

کوی   غربی  طوسی  شیخ  اصفهان  اقامت:  محل 

مالکی بن بست رحمانی  پاک 6  

محکوم به:به موجب رای شماره 921 تاریخ95/10/18حوزه 

27  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت 

به:پرداخت مبلغ  یافته است.محکوم علیه محکوم است 

 1/475/000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   10/000/000

ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

سر رسید چک شماره 9221/056125 مورخ 95/3/11 تا 

حق  عشر  نیم  و  له  محکوم  حق  در  حکم  اجرای  تاریخ 

االجرا در حق دولت / 

به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده 

محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 

ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به موقع  را  آن  مفاد  روز  ده  مدت 

معرفی کند که  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای 

اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 

صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 

ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 

نماید. اعام  ندارد، صریحا  مالی  اگر  و  تسلیم کند  اجرا 

دو   شماره  مجتمع   27 شعبه  دفتر  الف  م  شماره5120/ 

شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

آباد  دولت  ملک  ثبت  حوزه  اماک  و  اسناد  ثبت  اداره 

برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

ماده 3  آگهی موضوع  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای 

قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  ذیل هیات موضوع  آرای شماره های  برابر 

فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد 

رسمی  اسناد  بااستناد  اصفهان  ثبت   16 بخش  برخوار 

تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت 

محرز  ذیل  متقاضیان  بامعارض  و  مالکانه  و  مفروزی 

تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  طبق  لذا  است  گردیده 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 

به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 

به صدور  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 

می  باشند   داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  اسناد 

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 

خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 

را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 

انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

پرونده  139560302018004095 کاسه  شماره  رای  برابر 

الرفیعی  ارفع  مهدی  آقای   1392114402018001735

فرزند عباسعلی  بشماره شناسنامه 4 صادره از دولت آباد  

نسبت به ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت  

265.38 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 389  

اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان خریداری 

بطور مع الواسطه از آقای عباس کثیری دولت آبادی

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/23

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/03/07

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:139 /37/05/

الف/م به تاریخ 96/02/19

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

آباد  دولت  ملک  ثبت  حوزه  اماک  و  اسناد  ثبت  اداره 

برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

ماده 3  آگهی موضوع  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای 

قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  ذیل هیات موضوع  آرای شماره های  برابر 

فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد 

رسمی  اسناد  بااستناد  اصفهان  ثبت   16 بخش  برخوار 

تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت 

محرز  ذیل  متقاضیان  بامعارض  و  مالکانه  و  مفروزی 

تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  طبق  لذا  است  گردیده 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 

به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 

به صدور  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 

می  باشند   داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  اسناد 

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 

خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 

را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 

انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

پرونده  139560302018004069 کاسه  شماره  رای  برابر 

1392114402018000707 آقای علی اکبر منصوری حبیب 

آبادی فرزند حسین  بشماره شناسنامه 5 صادره از دولت 

مساحت   به  باب کارگاه  یک  ششدانگ  به  نسبت  آباد  

1170.89 متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 320  

اصلی واقع در دولت آباد بخش 16 ثبت اصفهان در ازای 

مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/23

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/03/07

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:133 /37/05/

الف/م به تاریخ 96/02/18

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

آباد  دولت  ملک  ثبت  حوزه  اماک  و  اسناد  ثبت  اداره 

برخوار

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

ماده 3  آگهی موضوع  فاقد سند رسمی  و ساختمانهای 

قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

تعیین  قانون  ذیل هیات موضوع  آرای شماره های  برابر 

فاقد سند  اراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت  

رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد 

رسمی  اسناد  بااستناد  اصفهان  ثبت   16 بخش  برخوار 

تصرفات  تسلیمی  عادی  اسناد  و  مشاعی   مالکیت 

محرز  ذیل  متقاضیان  بامعارض  و  مالکانه  و  مفروزی 

تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  طبق  لذا  است  گردیده 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 

به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 

به صدور  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 

می  باشند   داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  اسناد 

توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 

خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،  ظرف 

مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 

را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 

انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

اسناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

پرونده  139560302018004098 کاسه  شماره  رای  برابر 

1391114402018003147 آقای محمود قدیری خرزوقی 

فرزند حسین  بشماره شناسنامه 53 صادره از خورزوق  

نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  161.21 

متر مربع احداثی بر روی قسمتی از پاک 287 فرعی از 

42  اصلی واقع در خورزوق بخش 16 ثبت اصفهان در 

ازای مالکیت مشاعی اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/23

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/03/07

اداره ثبت اسناد و اماک برخوار   شماره:135 /37/05/

الف/م به تاریخ 96/02/18

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقای احمد سعیدی   دادخواستی به خواسته مطالبه  به 

طرفیت رامین اوصالی به این دادگاه تسلیم که به کاسه 

95/722 ثبت و برای تاریخ 96/04/11 ساعت 04:00 عصر 

وقت رسیدگی تعیین شده است نظر به اینکه خواندگان 

مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 73 قانون آئین 

دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 

کثیر االنتشار طبع و نشر میشود و از خوانده مذکور دعوت 

به عمل می آید جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 

ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق نیز 

جهت رسیدگی حاضر شود. 

دفتر شعبه چهارم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/140/م 

الف به تاریخ 96/02/19

دادنامه
کاسه پرونده : 95/661 شماره دادنامه : 96/02/19-59 

برخوار  اختاف  حل  شورای    4 شعبه  رسیدگی  مرجع 

 -1  : خواندگان  خورزوقی  عنایتی  محسن   : خواهان 

نازبس   -2 المکان  مجهول  نشانی  به  سلمانی  حسین 

کریمی پناه به نشانی فاورجان خیابان دانشگاه خیابان 

المهدی کوچه زاگرس 2 پاک 35 درب کرمی خواسته: 

الزام به انتقال سندشورا با توجه به محتویات پرونده ختم 

رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعام  را  رسیدگی 

می نماید

اله   شکر  فرزند  عنایتی  محسن  دعوی  خصوص  در 

بطرفیت 1- حسین سلمانی فرزند غامعلی 2- نازبس 

ریال   310000 به  مقوم  قلی  محمد  فرزند  پناه  کریمی 

خواهان  میان   95/05/08 مورخ  عادی  قولنامه  موضوع 

تقدیمی  دادخواست  مفاد  به  نظر  اول  ردیف  خوانده  و 

موضوع  سند  اینکه  بر  مبنی  استعام  پاسخ  و  خواهان 

به  توجه  با  و  میباشد  دوم  ردیف  خوانده  نام  به  دعوی 

اباغ حوری به خوانده ردیف دوم و عدم حضور وی و ارائه 

ندادن الیحه لذا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص 

داده مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 362 و 

367 قانون مدنی و مواد 519 و 198 قانون آئین دادرسی 

مدنی حکم بر الزام خوانده ردیف دوم به حضور در دفتر 

خانه اسناد رسمی و انتقال سند پراید سایپا 141 به شماره 

43- 682 ی 28 مدل 85 به نام خواهان و نیز پرداخت 

مبلغ 123750 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 

اول  ردیف  خوانده  در خصوص  و  مینماید  اعام  و  صادر 

نظر به پاسخ استعام و عدم توجه دعوی به وی مستندا 

به بند 4 ماده 84 و مواد 89 و 197 قانون آئین دادرسی 

می گردد.  اعام  و  صادر  خواهان  دعوی  رد  قرار  مدنی 

قابل واخواهی و سپس  رایصادره غیابی و ظرف 20 روز 

اعتراض در دادگستری برخوارمی  ظرف بیست روز قابل 

شهرستان  یک   شماره  مجتمع  چهارم  دفترشعبه  باشد. 

برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/141/م 

الف به تاریخ 19 /96/02

اخطار اجرایی
با وکالت حمیدرضا  بهرام عقیلی  له:  مشخصات محکوم 

علیرضا   -2 پر  نیل  مریم   -1  : علیهم  محکوم  هادی 

احمدی 3- جعفر احمدی 4- صدیقه طالبی همگی به 

نشانی مجهول المکان محکوم به : به موجب رأی شماره 

20 به تاریخ 96/01/27 حوزه برخوار شورای حل اختاف 

برخوار محكوم عليه محکوم است به : حکم به محکومیت 

به  احمدی  مجتبی  مرحوم  از  مقامی  قائم  به  خواندگان 

حضور در احد از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند و انتقال 

انتظامی  شماره  به   12 اف  ولوو  خودرو  دانگ   3 رسمی 

 880000 مبلغ  بالسویه  پرداخت  نیز  و   79 ع   992  -23

ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 1800000 ریال بابت حق 

الوکاله وکیل رای صادره غیابی و هزینه اجرا بر عهده ی 

محکوم علیه می باشد. ماده 34 قانون اجرای احکام : 

همین که اجرائیه به محکوم علیه اباغ شد ، محکوم علیه 

مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد  

یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 

میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  اجرای حکم  کند که 

اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  در صورتی که خود  و  باشد 

نداند باید ظرف مهلت مذبور صورت جامع دارایی خود را 

 به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعام

 نماید.  

قاضی شورا مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/142/م 

الف به تاریخ 96/02/19

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمان های 

فاقد سند رسمی
نامه قانون   آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین 

های  وساختمان  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 

فاقد سند رسمی

دوم  هیات   139660302007000366 شماره  رای  برابر 

موضوع قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی وضعیت ثبتی 

واراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 

بامعارض  مالکانه  تصرفات  فاورجان  ثبت  حوزه  ثبتی 

محمد  فرزند  فاورجانی  محمدی  عباس  آقای  متقاضی 

رحیم  بشماره شناسنامه 144  صادره ازفاورجان در یک 

باب ساختمان تجاری مسکونی  به مساحت 48.60 متر 

از  فاورجان  خریداری  در  واقع  اصلی    15 پاک  مربع 

فاورجانی   محمدی  رحیم  محمد  آقای  رسمی  مالک 

محرز گردیده است .لذا به منظور اطاع عموم مراتب در 

دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 

به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  باشندمی  داشته 

مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از 

اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را  خود  دادخواست 

.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .

تاریخ انتشارنوبت اول : 1396/2/7    تاریخ انتشار نوبت 

دوم:1396/2/23

اکبر پور مقدم رییس ثبت اسناد واماک علیرضا طالبی 

–کلیشاد  م/الف 102

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم له/محکوم لهم: احسان بیگی حبیب 

آبادی فرزند محسن به نشانی زینبیه خ آیت اله غفاری 

علیه/ نور مشخصات محکوم  الدین ک  ک سید جمال 

محکوم علیهم: کارگاه عروجی با مدیریت منعم عروجی 

به نشانی دولت آباد خ شاهین اول خیابان سمت راست 

پشت کارخانه ی کاغذ فرعی دوم سمت راست پ 16 کد 

پستی 8341659744

و  مربوطه  اجرای حکم  درخواست  بموجب   : به  محکوم 

تعاون کار  اداره  اختاف  حل  هیات   15 دادنامه  شماره 

به  است  محکوم  علیه  محکوم  برخوار  اجتماعی  رفاه  و 

پرداخت مبلغ 6500000 ریال بابت مطالبات در حق محکوم 

در حق  االجرا  بابت حق  ریال   1500000 پرداخت  نیز  و  له 

صندوق دولت .

محکوم علیه محکوم مکلف است از تاریخ اباغ اجرائیه: 

)ماده  گذارد  اجرا  بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف   -1

34قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت 

و  حکم  اجرا  معرفی کند که  مالی  بدهد.3-  به  محکوم 

استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 

کلیه  روز  سی  ظرف  باید  نداند  اجراییه  مفاد  اجرای  به 

اموال  یا مقدار و قیمت همه  اموال خود را شامل تعداد 

میزان  بر  مشتمل  مشروح  طور  به  منقول  غیر  و  منقول 

وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 

مشخصات  همراه  به  دارد  خارجی  و  ایرانی  اعتباری  و 

نحو  هر  به  او  اموالی که  و کلیه  مذکور  حسابهای  دقیق 

اشخاص  از  او  مطالبات  و کلیه  دارد  ثالث  اشخاص  نزد 

ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر 

دعوای  طرح  از  قبل  سال  یک  زمان  از  مذکور  اموال  در 

اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه 

شود  می  بازداشت  له  محکوم  درخواست  به  واال  نماید 

)مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 

4- خودداری محکوم علیه از اعام کامل صورت اموال به 

منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت را 

در پی دارد.) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 

20 ق.م ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی( 

5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از 

ادای دین به نحوی که با قیمانده اموال برای پرداخت 

دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 

یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 

می شود .) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 

1394( 6- 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 

اجرای  نحوه  قانون   3 ماده   1 تبصره  بود.)  خواهد  علیه 

محکومیت مالی 1394(.

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/143/م 

الف به تاریخ 96/02/20

آگهی حصر وراثت
به  دارای شناسنامه شماره 1277  نرگس کریمی   خانم 

)وراثت(   1 ح  157/96 ش  به کاسه  دادخواست  شرح 

و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه  این  از 

چنین توضیح داده که شادروان علی گندم کار به شماره 

دائمی  اقامتگاه     1395/11/06 تاریخ  در   30 شناسنامه 

مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود 

عابد   حاجی  فرزند  نرگس کریمی  به:1-  است  منحصر 

ش.ش 1277 )همسر متوفی(  )2( حسن ش.ش 1600 

ش.ش  مهری   )4(  54 ش.ش  حسین   محمد   )3(

51  )5( بتول ش.ش 1715 )6( لیا ش.ش 15 )7( 

زهره ش.ش 5  همگی گندمکار فرزند علی  )فرزندان 

درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی( 

مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا 

تاریخ نشر نخستین  از  او باشد  از متوفی نزد  وصیتنامه 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/153/م 

الف به تاریخ  1396/02/21

آگهی حصر وراثت
آقای اصغر دری دارای شناسنامه شماره 10064 به شرح 

دادخواست به کاسه 154/96 ش ح 1 )وراثت( از این 

چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه 

به  آبادی  دولت  دری  رضا  شادروان  که  داده  توضیح 

اقامتگاه    1396/02/08 تاریخ  در   18 شناسنامه  شماره 

آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 

فرزند  حیدریان  فاطمه  به:1-  است  منحصر  مرحوم 

مهری   )2( متوفی(   )همسر   107 ش.ش  محمود 

اکبر   )4(  10064 ش.ش  اصغر    )3(  38106 ش.ش 

همگی   7904 ش.ش  محمد   )5(  15512 ش.ش 

اینک  فرزند رضا  )فرزندان متوفی(  آبادی  دری دولت 

آگهی  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با 

از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کس  هر  تا  نماید  می 

آگهی ظرف  نخستین  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی 

خواهد صادر  واال گواهی  دارد  تقدیم  دادگاه  به  ماه   یک 

 شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/37/154/م 

الف به تاریخ  1396/02/20

امروز شنبه 23 اردیبهشت ماه 1396 - سال سوم - شماره 427 روزنامه4 اصفهان



حوادث
کشف محموله ۳۷ میلیارد 
 ریالی صنایع دستی قاچاق 

در اصفهان
ــتگیری  ــان از دس ــتان اصفه ــی اس ــده انتظام فرمان
ســه قاچاقچــی صنایــع دســتی و کشــف محموله ای 
ــان در  ــگاه آن ــال از مخفی ــارد ری ــه ارزش ۳۷ میلی ب
ــر  ــی خب ــن فرمانده ــی ای ــس آگاه ــات پلی عملی
ــام  ــا انج ــت: ب ــی گف ــا آقاخان ــردار عبدالرض داد. س
ــوی  ــل دپ ــه مح ــی س ــان آگاه ــات کارآگاه تحقیق
صنایــع دســتی قاچــاق در شــهر اصفهــان شناســایی 
ــی  ــان بازرس ــراه کارشناس ــه هم ــوران ب ــد و مأم ش
اصنــاف از ایــن محل هــا بازدیــد کردنــد کــه در 
ــواع  ــدد ان ــزار و ۲۰۰ ع ــات ۲۰ ه ــن عملی ــه ای نتیج
ــدان،  ــدان، گل ــل قن ــی از قبی ــی خارج ــروف مس ظ
ســینی، ســاعت دیــواری، ســماور، گالب پــاش و… 
ــد،  ــی بودن ــدارک گمرک ــد م ــا فاق ــی آن ه ــه همگ ک
کشــف شــد. آقاخانــی، ارزش محمولــه کشف شــده 
را بنــا بــر نظــر کارشناســان، ۳۷ میلیــارد ریــال 
ــن از  ــه ۳ ت ــن رابط ــرد: در ای ــح ک ــوان و تصری عن
قاچاقچیــان کاال دســتگیر و بــه همــراه پرونــده 
ــی  ــع قضائ ــه مراج ــی ب ــل قانون ــیر مراح ــت س جه
تحویــل داده شــدند و امــوال توقیفــی نیــز بــه 
ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی 

ــد. مهــر ــل ش منتق

شرور معروف سیستان و بلوچستان 
بــه هالکت رســید

فرمانــده انتظامــی سیســتان و بلوچســتان از بــه 
از  یکــی  بلــوچ«،  »خدابخــش  رســیدن  هالکــت 
اشــرار معــروف منطقــه خبــر داد و گفــت: در پــی 
ــوب اســتان عــالوه  درگیری هــای صورت گرفتــه در جن
بــر کشــف مقادیــری ســالح، مهمــات و مــواد مخــدر 

ــدند.  ــتگیر ش ــز دس ــلح نی ــی مس ۷ قاچاقچ
ســردار حســین رحیمــی افــزود: ایــن شــرور بــا 
ســابقه 15 ســاله در عملیــات ضربتــی پلیــس در 

منطقــه چانــف بــه هالکــت رســید.
وی در ادامــه از انهــدام دو عملیــات مجــزا از دو کاروان 
ــزود:  ــر داد و اف ــتان خب ــدر در اس ــواد مخ ــزرگ م ب
ــف  ــر کش ــالوه ب ــب ع ــری پنجشنبه ش ــی درگی در پ
مقادیــری ســالح، مهمــات و مــواد مخــدر، 1۰ دســتگاه 
ــتگیر  ــز دس ــلح نی ــی مس ــت قاچاقچ ــودرو و هف خ
شــدند. ایــن مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه از ابتــدای 
ســال تاکنــون ۲۳ تــن مــواد مخــدر در اســتان کشــف 
شــده، افــزود: نزدیــک بــه 4 تــن انــواع مــواد مخــدر 
توســط مامــوران انتظامــی شهرســتان های ایرانشــهر و 

ســراوان  کشــف شــده اســت. فــارس

مرگ 5 نفر در ورامین بر اثر
سقوط خودرو داخل کانال آب  

ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی 
ورامیــن گفــت: بــر اثــر ســقوط یــک دســتگاه 
ــال آب،  ــال انتق ــژو داخــل کان خــودروی ســواری پ
ــن خــودرو جــان خــود را از دســت  5 سرنشــین ای
دادنــد. بهنــام کرمانــی افــزود: ایــن خــودرو ســاعت 
1 و ۳۰ دقیقــه بامــداد پنجشــنبه در جــاده قوئینــک 
در حــوزه اســتحفاظی شهرســتان پاکدشــت بــه 

ــرد. ــال آب ســقوط ک ــال انتق داخــل کان
ــامل  ــین ش ــودرو 5 سرنش ــن خ ــت: در ای وی گف
دو مــرد، دو زن و یــک دختربچــه 5 ســاله حضــور 
داشــتند کــه همگــی جــان خــود را از دســت دادنــد.

وی گفــت: پــس از ســاعت ها تجســس و بــا خــارج 
کــردن خــودرو از داخــل کانــال مملــو از آب، جســد 
۲ زن و 1 مــرد پیــدا شــد و تــالش بــرای پیــدا کــردن 

جســد 1 مــرد و دختربچــه ادامــه دارد. ایرنــا

توقیف محموله 6 میلیاردی
لوازم یدکی قاچاق در یزد

 رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان از کشــف 1۷ هــزار 
قطعــه انــواع لــوازم یدکــی قاچــاق بــه ارزش 6 

ــر داد. ــتان خب ــن اس ــال در ای ــارد ری میلی
ــوران اداره  ــزود: مام ــی  اف ــین رضای ــرهنگ حس س
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز پلیــس آگاهــی اســتان 
یــزد هنــگام کنتــرل محورهــای مواصالتــی بــه 
ــکوک  ــوو مش ــردار ول ــی کانتین ــتگاه تریل ــک دس ی
شــدند و خــودرو را بــرای بازرســی متوقــف کردنــد. 
ــواع  ــه ان ــزار قطع ــی، 1۷ ه ــن تریل ــی از ای دربازرس
ــوازم یدکــی خــودرو فاقــد مجــوز گمرکــی کشــف  ل
شــد و یــک متهــم را نیــز در ایــن خصوص دســتگیر 
کردنــد. رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان یــزد گفــت: 
کارشناســان ارزش محمولــه کشف شــده را 6 میلیــارد 

ــد. ایســنا ــرآورد کردن ــال ب ری

 دستگیری تخریبگر 
خودروهای مردم بوشهر

 دادســتان عمومــی و انقــالب بوشــهر از دســتگیری 
یکــی از اراذل و اوبــاش بوشــهر کــه بــا اعمــال 
مجرمانــه از جملــه تخریــب خودروهــای مــردم 
ــود،  ــده ب ــهروندان ش ــاب ش ــرس و ارع ــب ت موج
فــرد  ایــن  گفــت:  حســن پور  علــی  داد.  خبــر 
اتهاماتــی از قبیــل ورود بــه منــازل، ســرقت، تهدیــد 
بــا اســلحه ســرد و گــرم، تهدیــد بــه ســوزاندن 
ــردم  ــه م ــرح ب ــراد ج ــن و ای ــن و توهی ــپ بنزی  پم
و مامــوران را در ســابقه خــود داشــته و در محالتــی 
ــه ایجــاد رعــب و وحشــت  از شــهر بوشــهر اقــدام ب

ــت. ــرده اس ــردم می ک در م
ــرد  ــن ف ــرد: شــرارت ای ــد ک دادســتان بوشــهر تاکی
ــوده کــه تعــدادی از مــردم از تــرس او  بــه حــدی ب
حاضــر بــه اعــالم شــکایت نبودنــد. همچنیــن از این 
شــرور یــک قبضــه ســالح کالشــینکف نیــز کشــف و 
ضبــط و متهــم بــا قــرار بازداشــت موقــت بــه زنــدان 

معرفــی شــده اســت. ایســنا

تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  رئیــس   
ــت: از مجمــوع  ــاری گف چهارمحــال و بختی
ــتان  ــود در اس ــی موج ــد صنعت 11۲۷ واح
ــال و  ــال و نیمه فع ــا فع ــد واحده ۷۸ درص

ــتند. ــل هس ــا تعطی ــد آن ه ۲1 درص
نعیــم امامــی در جمــع خبرنــگاران بــا 
ــده  ــای صادرش ــداد پروانه ه ــه تع ــاره ب اش
ســال   4 داشــت:  اظهــار   9۲ ســال  در 
گذشــته بیــش از 1۲۰۰ پروانــه بهره بــرداری 
صــادر شــد کــه از ایــن مجمــوع 4۸5 
پروانــه بی اثــر بودنــد؛ امــا امــروز ۳1۳ 
پروانــه بهره بــرداری اضافــه شــد کــه در 
حــال حاضــر هــزار و 1۲۷ واحــد صنعتــی در 

ــت. ــده اس ــایی ش ــتان شناس اس
وی بــا بیــان اینکــه ســال 9۲ متأســفانه بــه 
دالیــل نامشــخص ۲۳9 پروانــه غیرواقعــی 

صــادر و ایــن پروانه هــا بــا بررســی های 
انجام شــده فیلتــر شــد، افــزود: از مجمــوع 
ــتند،  ــر داش ــه بی اث ــه پروان ــد ک 4۸5 واح

۳۰ واحــد آن هــا راه انــدازی شــد.
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  رئیــس 
بــه  بــا اشــاره  چهارمحــال و بختیــاری 
ــودن واحدهــای  ــال ب ــد و فع ــت تولی ظرفی
صنعتــی و تولیــدی اســتان بیــان کــرد: 
از مجمــوع هــزار و 1۲۷ واحــد صنعتــی 
موجــود در اســتان، 64۸ واحــد بــا ظرفیــت 
بیــش از ۷۰ درصــد، ۲4۰ واحــد بــا ظرفیــت 
۳۰ تــا 5۰ درصــد و ۲۳9 واحــد تعطیــل 
ــوان گفــت ۷۸  هســتند و در مجمــوع می ت
ــال  ــی اســتان فع درصــد واحدهــای صنعت
و نیمه فعــال و ۲1 درصــد آن هــا تعطیــل 

ــتند. هس

ــا بیــان اینکــه بیشــتر واحدهــای  امامــی ب
صنعتــی اســتان پیــش از ســال 9۲ تعطیــل 
واحــد   161 کــرد:  خاطرنشــان  شــدند، 
ــه  صنعتــی پیــش از ســال 9۲ و نزدیــک ب
15 واحــد دیگــر در ســال 9۳ و 94 تعطیــل 
شــدند و ۲۳9 واحــد صنعتــی مشــکالت دار 
در ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد 
اســتان مشکالتشــان بررســی و رفــع شــد.
وی بــا اشــاره بــه میــزان ســرمایه گذاری های 
عملیــات  اســتان گفــت:  در  انجام شــده 
ــفنجی  ــن اس ــوالد و آه ــرح ف ــی ط اجرای
 95 ســال  در  و  شــروع   ۸5 ســال  در 
بــه بهره بــرداری رســید و تعــداد جــواز 
ــه  ــبت ب ــم نس ــت یازده ــیس در دول تأس
ــت دهــم ۸۷ درصــد افزایــش داشــته  دول

ــت. اس
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  رئیــس 
بــه  بــا اشــاره  چهارمحــال و بختیــاری 
بــرای  انجام شــده  ســرمایه گذاری های 
میــزان  تصریــح کــرد:  تأســیس  جــواز 
ــت  ــیس در دول ــواز تأس ــرمایه گذاری ج س

ــان و در  ــارد توم ــزار و 4۰۰ میلی ــم 5 ه ده
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــم 1۰ ه ــت یازده دول
ســرمایه گذاری  میــزان  ارزی  نظــر  از  و 
 در 4 ســال گذشــته، 1.۲ میلیــون یــورو 

بود. 
ــرژی«  ــه طــرح »اکوان ــا اشــاره ب ــی ب امام
ــه  ــد و بازیافــت زبال ادامــه داد: طــرح تولی
بــا عنــوان »اکوانــرژی« بــا ســرمایه گذاری 
ــال  ــتان در ح ــی در اس ــارد یوروی 1.۲ میلی
انجــام و امکانــات زیربنایــی آن نیــز آمــاده 
ــدارات  ــک هی ــرح آه ــن ط ــت؛ همچنی اس
ــرمایه گذاری در  ــورو س ــون ی ــا ۳۰۰ میلی ب
میــزان  اجــرا می شــود؛  دزک  روســتای 
ــارد  ــرح 1۲۰۰ میلی ــن ط ــرمایه گذاری ای س

ــرآورد شــده اســت. ــان ب توم
وی بــا بیــان اینکــه میــزان اشــتغال دولــت 
ــزار  ــواز 15 ه ــیس ج ــوزه تأس ــم در ح ده
و 9۰۰ نفــر و در دولــت یازدهــم ۲1 هــزار 
ــش  ــه ۳۳ درصــد افزای ــوده ک ــر ب و ۲۰۰ نف
ــتان  ــال 9۳ اس ــزود: س ــت، اف ــته اس داش
نخســت  رتبــه  بختیــاری  و  چهارمحــال 

خــود  بــه  کشــور  در  را  ســرمایه گذاری 
داد. اختصــاص 

تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  رئیــس 
چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه ســهم 
ناخالــص  تولیــدات  از  اســتان  صنعــت 
ــرد: ســهم صنعــت،  ــی خاطرنشــان ک داخل
معــدن و تجــارت اســتان از تولیــد ناخالــص 
داخلــی اســتان 9.4 و ســهم بازرگانــی ۲4 

ــت. ــد اس درص
ــای  ــداد طرح ه ــه تع ــاره ب ــا اش ــی ب امام
 4 در  گفــت:  اســتان  در  افتتاح شــده 
ــه  ــتان ب ــرح در اس ــته ۳1۳ ط ــال گذش س
بهره بــرداری رســید کــه زمینــه اشــتغال 
۳ هــزار و 9۲۸ نفــر را در اســتان فراهــم 
ــا  ــی ب ــا طرح های ــت م ــت. اولوی ــرده اس ک
پیشــرفت فیزیکــی بیــش از 6۰ درصــد بــود 
ــرح  ــوع 5۰ ط ــوند؛ از مجم ــل ش ــه تکمی ک
ــا پیشــرفت فیزیکــی 6۰ درصــد، تاکنــون  ب
ــم ۳۰  ــده و امیدواری ــل ش ــرح تکمی ۲۰ ط
ــل  ــاه تکمی ــان خردادم ــا پای طــرح دیگــر ت

ــنیم ــوند. تس ش

رئیس صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

۲۱ درصد واحدهای صنعتی 
چهارمحال و بختیاری تعطیل هستند

 رئیــس شــبکه لرزه نــگاری یــزد بــا بیــان اینکــه ایــن 
ــاح  ــز کشــور اســت،  از افتت ــاط زلزله خی ــه نق اســتان از جمل
ــر داد.  ــزد خب ــتان ی ــگاری در اس ــد لرزه ن ــتگاه جدی دو ایس
ــزد  ــودن اســتان ی ــز ب ــه زلزله خی ــا اشــاره ب ــور ب ــی زارع پ عل
ــتان  ــرزه در اس ــته 96۲ زمین ل ــال گذش ــرد: در س ــار ک اظه
ثبــت شــده کــه از ایــن تعــداد 19 زمین لــرزه شــدتی بیــش 
ــا بیــان اینکــه شهرســتان  از ۳ ریشــتر داشــته اســت. وی ب
بهابــاد از جملــه نقــاط زلزله خیــز اســتان یــزد اســت،  افــزود: 
ــا مقیــاس ۳.۷  بزرگ تریــن زلزلــه ثبت شــده در ســال 95 ب
ــه خوشــبختانه  ــود ک ــن شهرســتان ب ــه ای ــوط ب ریشــتر مرب

ــی نداشــته اســت. ــی و مال ــات جان ــه تلف هیچ گون

ــودن اســتان ها گاهــی  ــز ب ــه اینکــه زلزله خی ــا اشــاره ب وی ب
زمین لرزه هایــی را بــه دنبــال نــدارد،  گفــت: زلزله خیــز بــودن 
بعضــی از نقــاط فقــط منجــر بــه لــرزش زمیــن می شــود کــه 
ــن ایجــاد شــود و  ــت شــکاف در زمی ــن اســت در نهای ممک

ــد. ــا و ســازه ها وارد کن ــه بناه خســارت هایی ب
زارع پــور بــا بیــان اینکــه قــرار اســت امســال چندیــن 
ایســتگاه لرزه نــگاری در اســتان یــزد افتتــاح شــود، تصریــح 
ــواج  ــنجش ام ــرای س ــتگاه ها ب ــن ایس ــات ای ــرد: اطالع ک
و واکنــش زمین لــرزه در اســتان کاربــرد دارد و می تــوان 
ــی  ــارات احتمال ــش خس ــگیری و کاه ــرای پیش ــا ب از آن ه

زلزله هــا اســتفاده کــرد.  ایســنا

مشــاور اســتاندار کرمــان در امــور جوانــان گفــت: شــرکت های 
ــارات و  ــت اعتب ــی دریاف ــکیل در پ ــس از تش ــان پ دانش بنی
ــد کــه 1۲  ــه چرخــه تولیــد و صنعــت بودن ــرای ورود ب مجــوز ب
ــن موضــوع  ــن چرخــه شــد و ای ــان وارد ای شــرکت دانش بنی
نتیجــه جلســات، همــت شــرکت های دانش بنیــان و حمایــت 

اســتاندار کرمــان و مســئوالن بــود.
ــان  ــان از کارآفرین ــتاندار کرم ــزود: اس ــان اف ــین صفری  حس
جــوان حمایــت کردنــد؛ حتــی اگــر کارگاه کوچکــی  بــود، بازدیــد 
ــی  ــران اجرای ــا همراهــی مدی ــن بازدیدهــا ب ــد و در ای می کردن
بــرای بــاز شــدن گره هــا تــالش کردنــد و برآینــد ایــن تفکــر را 

ــم. ــروز می بینی ام

وی افــزود: بــا )ایجــاد مناطــق هشــتگانه( اقتصــاد مقاومتــی 
ــه  ــود، ب ــودی ب ــال ناب ــه در ح ــی ک ــای تاریخ ــا و بافت ه بناه
ــی  ــتگاه های اجرای ــان و دس ــتاندار کرم ــت اس ــت و حمای هم

مربوطــه نجــات یافــت.
وی ادامــه داد: تــاالر گفتمــان بیــن جوانــان بــا کمــک اســتاندار 
ایجــاد شــد و جوانــان بــرای چندمیــن بــار در ایــن نشســت ها 

حضــور یافتنــد و آزادانــه نقــد کردنــد.
 صفریــان افــزود: در حــوزه تشــکل های دانشــجویی حــدود 5 
جلســه در تشــکل دانشــجویی برپــا کردیم و شــخص اســتاندار 
کرمــان از طــرح جنبــش دانشــجویی در سراســر اســتان کرمان 

حمایــت کردنــد. ایرنا

ــل اســتانداری  ــور اقتصــادی و بین المل ــی ام ــاون هماهنگ مع
خوزســتان گفــت: ۳۲۸ طــرح کالن اقتصــادی بــه عنــوان 
در  اســتان  در  شــاخص  ســرمایه گذاری  پروژه هــای 
ــا  ــروژه ب ــداد ۲19 پ ــن تع ــه از ای ــت ک ــری اس ــت پیگی دس
ســرمایه گذاری 16۰ هــزار میلیــارد ریــال و ارزی 4 میلیــارد 
ــال  ــزود: در س ــی اف ــی بحرین ــت. عل ــام اس ــال انج دالر در ح
ــا ارزش  ــی ب ــرمایه گذاری خارج ــروژه س ــر 5 پ ــغ ب 1۳95 بال
ــزار و  ــه ۳ ه ــده ک ــی ش ــتان عملیات ــون دالر در اس 4۷9 میلی
ــان  ــت. وی بی ــرده اس ــاد ک ــتان ایج ــغل را در خوزس 46۷ ش
کــرد: از اقدامــات دیگــر در امــر ســرمایه گذاری بحــث پنجــره 
واحــد ســرمایه گذاری اســت تــا ســرمایه گذاران اســتان بــدون 

نیــاز بــه حضــور فیزیکــی بــرای درخواســت خــود اقــدام کننــد. 
ــار از  ــزار هکت ــی ۳1۲ ه ــرح بیابان زدای ــه ط ــاره ب ــا اش وی ب
طــرح 55۰ هــزار هکتــاری مقــام معظــم رهبــری در خوزســتان 
ــزار  ــرح ۳1۲ ه ــن ط ــاز اول ای ــم در ف ــت یازده ــت: در دول گف
هکتــار عملیاتــی شــده کــه بالــغ بــر ۸5 درصــد ایــن طــرح در 
ــز  ــال نی ــاه امس ــخ 15 فروردین م ــت و در تاری ــت اجراس دس
تامیــن اعتبــار عملیاتــی شــدن ۲۲9 هــزار هکتــار از ایــن طــرح 
مصــوب شــده اســت. وی گفــت: ایــن طــرح تحــول بزرگــی را 
در بخــش کشــاورزی ایجــاد می کنــد و بــه انــدازه ۲5 میلیــون 
ــتان  ــاورزی را در اس ــوالت کش ــت محص ــد و برداش ــن تولی ت

ــا ــد. ایرن ــش می ده افزای

 معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابع اســتاندار 
ــع  ــرای رف ــی ب ــور مالیات ــت: ام ــاری گف ــال و بختی چهارمح
انســداد حســاب های بانکــی واحدهــای تولیــدی اقــدام کنــد. 
ــش  ــه بخ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتکی ب ــلیمانی دش ــیامک س س
خصوصــی نقــش مهمــی در تحقــق اهــداف اقتصــاد مقاومتی 
ــل وصــول  ــه دلی ــدی ب ــزود: بعضــی واحدهــای تولی دارد، اف
ــات  ــت مالی ــه پرداخ ــق ب ــون موف ــات، تاکن ــدن مطالب نش
مربوطــه نشــده اند و بایــد در ایــن زمینــه امــور مالیاتــی 
بــرای رفــع انســداد حســاب های بانکــی واحدهــای تولیــدی 
ــدن  ــه ش ــوه هزین ــر نح ــز ب ــی نی ــازمان بازرس ــدام و س اق
تســهیالت اعطایــی بــه واحدهــای تولیــدی نظــارت کنــد. وی 

ــی  ــاد مقاومت ــی اقتص ــتاد فرمانده ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــه ناخواســته  ــدی را ک ــای تولی ــه واحده ــوان را دارد ک ــن ت ای
دچــار مشــکل شــده اند بــه چرخــه تولیــد بازگردانــد، افــزود: 
مشــکالت و معضــالت واحدهــای تولیــدی درخصــوص 
ــه  ــواد اولی ــن م ــرای تأمی ــهیالت ارزی ب ــت تس ــدم پرداخ ع
ــه منظــور بررســی و  ــد ب ــز ماشــین آالت مربوطــه، بای و تجهی
مرتفــع شــدن آن هــا در ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد 
ــه  ــی را در زمین ــش خصوص ــت بخ ــود. وی فعالی ــرح ش مط
رفــع مشــکالت واحدهــای تولیــدی اســتان   مطلــوب ارزیابی 
ــا همــکاری بانک هــا نیــز می تــوان بیــش از  کــرد و گفــت: ب

پیــش ایــن واحدهــا را تقویــت کــرد. ایســنا

رئیس شبکه لرزه نگاری یزد: 

 افتتاح دو ایستگاه جدید لرزه نگاری
 در یزد

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری:

  امور مالیاتی برای رفع انسداد 
حساب های بانکی واحدهای تولیدی اقدام کند

مشاور استاندار کرمان در امور جوانان:

  ۱۲شرکت دانش بنیان در کرمان 
وارد چرخه تولید و صنعت شد

معاون استاندارخوزستان خبر داد:

 سرمایه گذاری 4 میلیارد دالری 
برای اجرای پروژه اقتصادی در خوزستان

 آبشار مارگون فارس 
یکی از زیباترین آبشارهای کشور

ــتان  ــی اس ــای طبیع ــی از جاذبه ه ــون، یک ــار مارگ آبش
فــارس اســت. ایــن آبشــار کــه راه وصــول بــه آن 
منظــره ای  بهــار  فصــل  در  اســت،  آســان  بســیار 
فراموش نشــدنی دارد. آبشــار مارگــون بــا ۷۰ متــر 
باشــکوه ترین  از  یکــی  متــر،   1۰۰ عــرض  و  ارتفــاع 
آبشــارهای ایــران اســت. ایــن آبشــار از نظــر زیبایــی و 
بزرگــی و حجــم آب خروجــی بــا آبشــار شــوی رقابــت 

 . می کنــد
 از آنجایــی کــه در بــاالی آبشــار هیــچ رودخانــه ای قــرار 
نــدارد و هــزاران چشــمه ای کــه از دل کــوه می جوشــند 
و ســرازیر می شــوند، منبــع آب ایــن آبشــار زیبــا 
هســتند، بــه مارگــون، آبشــار چشــمه ای نیــز می گوینــد. 
ــا نزدیکــی  ــه  حاصــل از چشــمه های مارگــون ت رودخان
ســپیدان )اردکان ســابق( امتــداد دارد. بــا داشــتن 
ــن  ــرد در ای ــول س ــر، در فص ــش از ۲۲۰۰ مت ــاع بی ارتف

منطقــه شــاهد قندیل هــای یخــی در کنــار آبشــار 
خواهیــد بــود. باغ هــای ســیب، درخــت زالزالــک و 
ــی،  ــا جنگل ــوه درخت ه ــان انب بوته هــای زرشــک در می
می کننــد.  چنــدان  دو  را  آبشــار  طبیعــی  زیبایــی 
ــه  ــد و ب ــر دارن ــت ل ــون قومی ــتای مارگ ــاکنان روس س
ــدن  ــرای دی ــد. ب ــت می کنن ــری صحب ــای ل ــه  زیب لهج
ایــن آبشــار هــم از شــیراز و هــم از یاســوج می  توانیــد 
بــه  ســمت مقصــد حرکــت کنیــد. اگــر از شــیراز راهــی 
شــدید، بــه ســپیدان برویــد و از آنجــا 1۳۰ کیلومتــر کــه 
ــوج  ــم از یاس ــر ه ــید. اگ ــون می رس ــه مارگ ــد، ب برانی
ــه ســپیدان برویــد و  حرکــت کردیــد، هــم می  توانیــد ب
ــا  ــر ت ــم 65 کیلومت ــه ســمت کاکان؛ از کاکان ه ــم ب ه

ــد.  ــش داری ــار راه در پی ــای آبش ــه زیب منطق
 یکــی از رســوم زیبــای روســتای مارگــون ایــن اســت 
کــه هنــگام جشــن ازدواج، عــروس و دامــاد بــه همــراه 
ــوی  ــه س ــی ب ــای محل ــای زیب ــا لباس  ه ــان و ب مهمان
آبشــار می  رونــد و مدت زمانــی را آنجــا می  ماننــد و 

ــد. ــادگار می  گیرن ــه ی ــی ب عکس  های

#دیدنی_ها

کوتاهازاستانها
44 روستای صعب العبور 

خوزستان برق دار شدند
ــروی  ــع نی ــر عامــل شــرکت توزی خوزســتان -  مدی
ــرق دار شــدن 44  ــه ب ــا اشــاره ب ــرق خوزســتان ب ب
در  محــروم  و  صعب العبــور  مناطــق  در  روســتا 
ــداد  ــته تع ــال گذش ــان س ــا پای ــت: ت ــال 95 گف س
ــه ۳ هــزار و ۳۳۸  ــرق دار در اســتان ب روســتاهای ب

ــت. ــه اس ــش یافت ــتا افزای روس
رضــا غضنفــری افــزود: در ســال 1۳95، تعــداد 
ــوار  ــا جمعیــت 6۰4خان ــرق ب ــد ب 44 روســتای فاق
ــق ســخت گذر خوزســتان، تحــت پوشــش  در مناط
شــبکه بــرق قــرار گرفتــه و تعــداد روســتاهای 
بــرق دار بــه ۳ هــزار و ۳۳۸ روســتا افزایــش یافتــه 

ــت. اس
وی اضافــه کــرد: بــا وجــود طبیعــت ســخت و 
کوهســتانی اســتان کــه برق رســانی بــه مناطــق 
روســتایی را بــا دشــواری های فراوانــی روبــه رو 
ــزار  ــا 5۸ ه ــرق در گســتره ای ب ســاخته، خطــوط ب

ــت. ــاده اس ــان افت ــه جری ــع ب ــر مرب کیلومت
ــزرگ برق رســانی  غضنفــری یکــی از چالش هــای ب
روســتایی در خوزســتان را قــرار گرفتــن بخــش 
ــد  ــتان در کمربن ــتاهای اس ــی از روس ــب توجه جال
کوهســتانی عنــوان کــرد و افــزود: ســخت گــذر 
بــودن مســیرها و نبــودن جاده هــای دسترســی 
بــرای انتقــال تجهیــزات، باران هــای تنــد و موســمی 
و گاه همــراه بــا ســیالب و ریــزش بعضــی مســیرها 
یکــی از موانــع اصلــی در اجــرای طــرح برق رســانی 
فعالیــت  کــه  اســت  اســتان  روســتاهای  بــه 
گروه هــای برق رســان را بــا مشــکالت فراوانــی 

ــت. ــاخته اس ــه رو س روب

 تولیت آستان مقدس 
حضرت فاطمه معصومه)س(:

تعامل و همکاری باید میان 
سازمان های فرهنگی گسترش 

پیدا کند
قــم - تولیــت آســتان مقــدس حضــرت فاطمــه 
معصومه)س(گفــت: در راســتای ارتقــای فعالیت هــای 
هنــری و فرهنگــی، بایــد تعامــل و همــکاری میــان 
فعالیت هــای  کــه  ســازمان هایی  و  ارگان هــا 

ــد.  ــدا کن ــد، گســترش پی ــری دارن فرهنگــی و هن
بــا  دیــدار  در  محمــد ســعیدی  ســید  آیــت هللا 
ــم  ــتان ق ــری اس ــوزه هن ــدان ح ــس و هنرمن رئی
افــزود: حرکتــی کــه از ابتــدای انقــالب در راســتای 
فعالیت هــای فرهنگــی و اســالمی آغــاز شــده بایــد 
ــه  ــد و ب ــته باش ــتمرار داش ــترده اس ــور گس ــه ط ب

ــود. ــت ش ــا حفاظ ــراث گرانبه ــن می ــی از ای خوب
ــرت  ــدس حض ــتان مق ــرد: آس ــان ک وی خاطرنش
ــه  ــن را دارد ک ــی ای ــه)س(، آمادگ ــه معصوم فاطم
ــوزه  ــا ح ــری ب ــی و هن ــور فرهنگ ــای ام ــت ارتق جه
هنــری تعامــل و همــکاری داشــته باشــد تــا از 
ظرفیتــی کــه در حــرم بانــوی کرامــت وجــود دارد، در 

ــود. ــتفاده ش ــالمی اس ــگ اس ــتای فرهن راس

 ایجاد ساالنه بیش از 500 
فرصت شغلی جدید در محالت

خمیــن - رئیــس تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــت  ــت دول ــال از فعالی ــر س ــت: در ه ــالت گف مح
فرصــت شــغلی جدیــد   5۰۰ از  بیــش   یازدهــم 
و پایــدار در زمینــه صنعتی،کشــاورزی و تولیــدی در 

ایــن شهرســتان ایجــاد شــد.
علــی حســن زاده افــزود:  فرصت هــای متعــدد 
ــاه در  ــی و گل و گی ــنگ تزئین ــوزه س ــغلی در ح ش
محــالت وجــود دارد کــه می توانــد نیروی هــای 
ــا  ــرد: ب ــار ک ــن زاده اظه ــد. حس ــذب کن ــد را ج مول
توســعه صــادرات در ســنگ نما ایــن توانمنــدی 
ــی،  ــای بوم ــرای نیروه ــط ب ــه فق ــه ن ــود دارد ک وج
فرصــت  نیــز  همجــوار  اســتان های  در  بلکــه 
 اشــتغال زایی ایجــاد شــود. رئیــس تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی محــالت گفــت: در صنعــت گل نیز 
ــی  ــد و بازاریاب ــا توســعه گلخانه هــا، افزایــش تولی ب
افزایــش  ســاده  کارگــر  و  کار  نیــروی  جــذب 
می یابــد؛ بــه طــوری کــه محــالت توانمنــدی جــذب 
حــدود ۲ هــزار کارگــر ســاده را در بخــش ســنگ و 
گل دارد. وی گفــت: ســهمیه تکلیفــی اشــتغال زایی 
ــه 1۷  ــود ک ــدار ب ــغلی پای ــت ش ــالت 5۰5 فرص مح
درصــد بیــش از ایــن ســهمیه برابــر بــا 61۸ فرصــت 

ــد در ایــن شهرســتان ایجــاد شــد. شــغلی جدی

 بهره برداری از 2 مجموعه 
فرهنگی و خدماتی در شاهین شهر

 شــاهین شــهر -  فرهنگســرای خانــواده و یــک 
مجموعــه اداری، خدماتــی و پارکینــگ طبقاتــی 
شاهین شــهر  شهرســتان  مرکــز  شاهین شــهر  در 
ــا  ــواده ب ــرای خان ــد. فرهنگس ــاح ش ــه افتت و میم
ــغ  ــار بال ــع و اعتب ــر مرب ــزار و ۳۰۰ مت ــای 4 ه زیربن
ــی  ــال و مجموعــه اداری، خدمات ــارد ری ــر 95 میلی ب
و پارکینــگ طبقاتــی شاهین شــهر بــا زیربنــای 
ــارد  ــر 95 میلی ــغ ب ــار بال ــع و اعتب ــر مرب 1۳هــزار مت
ــم  ــان در مراس ــتاندار اصفه ــد. اس ــاح ش ــال افتت ری
افتتــاح ایــن ۲ طــرح گفــت: در چهــار ســال گذشــته 
و  مشــکل ها  محدودیت هــا،  همــه  وجــود  بــا 
ــزرگ  ــای ب ــاح طرح ه ــاهد افتت ــع، ش ــود مناب کمب
آن  نمونــه  بودیــم کــه  در بخش هــای مختلــف 
ــهر  ــتان شاهین ش ــه در شهرس ــت ک ــی اس طرح های
ــا اشــاره  ــور ب ــرداری رســید. رســول زرگرپ ــه بهره ب ب
ــال بخــش خصوصــی در اجــرای  ــه مشــارکت فع ب
ــد  ــز بای ــهرداران نی ــزود: ش ــی اف ــای عمران طرح ه
در ایــن بخــش فعــال شــوند. اســتاندار اصفهــان بــا 
اشــاره بــه اینکــه تخــت هتل هــای اســتان اصفهــان 
از 1۲ هــزار و 5۰۰ بــه ۲۰ هــزار تخــت رســیده اســت 
ــز در اســتان در  ــد نی ــل جدی ــرد: ۳9 هت ــح ک تصری

ــت. ــاخت اس ــال س ح

مهــر-  مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
خانــوار  هــزار   ۸ از  بیــش  گفــت:  کاشــان 
در  محمــدی  گل  برداشــت  در  روســتایی 
ــه در  ــوری ک ــه ط ــد؛ ب ــارکت دارن ــان مش کاش
روزهــای گل چینــی )اواخــر فروردیــن تــا اواخــر 
نیــروی  نفــر روز  خــرداد(، شــاهد ۷۰ هــزار 
کار در شهرســتان هســتیم. مجیــد کافــی زاده 
ــار  ــزار و 45۰ هکت ــدی در ۲ ه ــزود: گل محم اف
ــود  ــت می ش ــان کش ــاورزی در کاش ــن کش زمی
ــار آن  ــزار و ۲۰۰ هکت ــر ۲ ه ــال حاض ــه در ح ک
ــرداران  ــه بهره ب ــان اینک ــا بی ــارور اســت.  وی ب ب
شهرســتان کاشــان توانســته اند از تســهیالت 

و خدمــات دولــت در بخــش آبیــاری تحــت 
فشــار اســتفاده و باغ هــای جدیــدی ایجــاد 
کننــد، ادامــه داد: تــا چنــد ســال گذشــته حــدود 
ــدی در  ــت گل محم ــار کش ــزار و 1۰۰ هکت یک ه
ــن  ــه ای ــت ک ــام می گرف ــتان انج ــطح شهرس س
ــزار و  ــه ۲ ه ــته ب ــال گذش ــه س ــی س ــزان ط می
ــزود:  ــی زاده اف ــت.  کاف ــیده اس ــار رس 45۰ هکت
خوشــبختانه شهرســتان کاشــان بــه لحــاظ 
صنعــت فــرآوری گل محمــدی دارای جایــگاه و 
توســعه بســیار خوبــی اســت؛ در حــال حاضر ۳۰ 
واحــد صنعتــی و یک هــزار و 5۰۰ واحــد ســنتی 
ــن بخــش مشــغول  در ســطح شهرســتان در ای

ــزار  ــرآوری 5۰ ه ــی ف ــت هســتند و توانای فعالی
تــن گل محمــدی در ایــن واحدهــا وجــود دارد؛ 
ــدی  ــرآوری گل محم ــای ف ــت واحده در حقیق
ــی و  ــن توانای ــتان ای ــطح شهرس ــتقر در س مس
ظرفیــت را دارنــد کــه تمامــی گل هــای محمــدی 
ــد.  ــرآوری کنن کشت شــده در ســطح کشــور را ف
وی گفــت: زمینــه صــادرات گل محمــدی از 
قدیــم در شهرســتان کاشــان فراهــم بــوده؛ 
ــا  ــری ب ــاط بهت ــه ارتب ــس از برجــام ک ــژه پ به وی
ــرار شــد؛ در ســال گذشــته  خــارج از کشــور برق
بــرای اولیــن بــار ۲۰۰ کیلــو اســانس گل محمدی 
ــر  ــن ه ــا صــادر شــد؛ همچنی ــه اروپ ــه اتحادی ب

ســاله بیــش از ۲ هــزار تــن گالب بــه کشــورهای 
ــود. ــادر می ش ــا ص ــه اروپ ــف و اتحادی مختل

مدیــر جهــاد کشــاورزی کاشــان بــا اعــالم اینکــه 
ــردش  ــدی، گ ــد گل محم ــدار تولی ــن مق ــا ای ب
مالــی 14۲ میلیــارد تومانــی بــرای ۸ هــزار 
خانــوار کشــاورز شهرســتان ایجــاد شــده، گفــت: 
بــا توجــه بــه اینکــه گل محمــدی کشــت کم آبــی 
ــاورزی  ــاد کش ــای وزارت جه ــت، از اولویت ه اس
در مناطــق کم آبــی همچــون شهرســتان کاشــان 

محســوب می شــود.
وی گفــت:  در همیــن راســتا ســود خالــص 
دســت کم ۲۷ تــا ۲۸ میلیــون تومــان بــرای 
کشــاورز وجــود دارد کــه ایــن مقــدار ســود بــرای 
حداقــل تولیــد اســت و در صــورت تولید مســاعد 
ایــن ســود تــا ۷۰ میلیــون تومــان در هکتــار نیــز 

خواهــد رســید.

مدیر جهاد کشاورزی کاشان:

مشارکت 8 هزار خانوار روستایی در برداشت گل محمدی

عکس: تسنیم
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 بانک صادرات ایران -مدیریت شعب استان اصفهان در نظر دارد تعداد 89  رقبه ازامالک خودرا ازطریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالع بیشتر به شعب بانک صادرات اصفهان و به منظور دریافت اسناد مزایده،مطالعه مدارک وبازدید از امالک 
موردنظرخود،همه روزه ازتاریخ انتشار این آگهی لغایت مورخ  96/02/31 ازساعت 8 صبح لغایت16به دایره ساختمان - مدیریت شعب استان اصفهان واقع در میدان آزادی ابتدای خیابان سعادت آباد جنب شهرداری منطقه 6 ساختمان صبا مراجعه ویا باشماره تلفنهای:03136691090 و 
 03136691091 تماس حاصل نمایند وپاکتهای حاوی پیشنهادات راتاقبل ازساعت  15  مورخ96/02/31 فقط به دبیرخانه مدیریت شعب استان اصفهان تسلیم ورسید اخذ نمایند. ضمناً تاریخ بازگشائی پاکات روز دوشنبه مورخ 96/03/01 ساعت 14 بعد از ظهر در طبقه هشتم ساختمان صبا به 

آدرس فوق الذکر می باشد .  

 آگهی مزایده 96/1    

 توضیحات وشرایط:
 1- مبلغ سپرده شرکت درمزایده ، مطابق مبالغ مندرج در آگهی می باشدکه طبق مندرجات اسناد مزایده می بایست طی یک فقره چک بانکی ارائه گردد . 

 2- در صورت انصراف برنده مزایده وجه چک بانکی وی به نفع بانک ضبط و چک بانکی نفر دوم نیز تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده نزد بانک باقی خواهد ماند . 
 3- مطالعه مدارک وسوابق مربوط وبازدید ازامالک قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان در مزایده ضروری است.

 4- بانک در رد ویا قبول یک ویا تمامی پیشنهادات خرید مختار است.
 5- کلیه امالک با وضع موجود به فروش می رسد .

لطفاً به اصالحات احتمالی انجام شده در  روزنامه کیمیای وطن روز شنبه مورخ 96/02/23 توجه فرمائید .  

 شرایط فروش : الف : 100 % نقد - 30% نقد الباقی 36 ماهه با نرخ کارمزد مصوب بانکی - 50% نقد الباقی 36 ماهه با نرخ کارمزد مصوب بانکی - 70% نقد الباقی 36 ماهه با نرخ کارمزد مصوب 
بانکی - ب : 10% نقد الباقی اقساط 60 ماهه با نرخ  کارمزد مصوب بانکی  

تبصره : در شرایط مساوی بودن قیمت های پیشنهادی ، اولویت صرفًا با پیشنهاد نقدی است . 

قیمت پایه ) به آدرس ملک شهرشناسه ملک ردیف
ریال (

سپرده تودیعی جهت شرکت در 
وضعیت ملکپالک ثبتیاعیانیعرصهمزایده ) به ریال (

 الف 236.744793/4924قدر السهم21,100,000,000555,500,000آپارتمان خیابان مالصدرا کوچه 5 روبروی بن بست آفتاب  پ 83 طبقه اول اصفهان16555

 الف 247.594793/4926قدر السهم22,200,000,000561,000,000آپارتمان خیابان مالصدرا کوچه 5  روبروی بن بست آفتاب پ 83  طبقه دوماصفهان26556

 الف181.71185/28قدرالسهم12,265,425,000511,327,125آپارتمان خیابان توحید بعد از تاالر فرشچیان جنب کوچه بغوسخانیان مجتمع الماس واحد 5 اصفهان37671

 الف 385495/79قدر السهم59,800,000,000749,000,000مغازه خ نظر غربی مجتمع امین جنب کوچه یعقوب خان اصفهان46908

 الف 28,200,000,000591,000,000320250142مسکونی ویالئی خیابان نظر میانی کوچه جلفا ) میدان جلفا ( پالک 44اصفهان57159

 الف 66,150,000,000780,750,000210210166محل سابق شعبه توحید چهارراه توحید  نبش خیابان نظر شرقی اصفهان66005

 الف 17,653,000,000538,265,000382.5407.524,667محل سابق شعبه نیروگاه خیابان نیروگاه)شهید عباسپور( اصفهان7555

 الف 184.532365/42/44قدرالسهم21,100,000,000555,500,000محل سابق شعبه نظرشرقی خیابان نظر شرقی نرسیده به کوچه جوهری اصفهان86913

 الف 13,000,000,000515,000,0001051054/79خیابان میرزاطاهرمحل سابق شعبه میرزا طاهراصفهان9551

 الف 14,200,000,000521,000,000205/23415000/151محل سابق شعبه کوله پارچه  خیابان سجاد خیابان شهید کیانی نبش کوچه شهید جوادی اصفهان103404

 الف 2067/5 و 181.252067/3قدرالسهم35,370,000,000626,850,000محل سابق شعبه شیخ بهائی چهار راه قصر ابتدای شیخ بهائی ساختمان ارام اصفهان117579

دارای ماشین آالت ، تجهیزات الف35,060,000,000625,300,000808.751971.8482/11516محل سابق نمایندگی ایران خودرو اصفهان انتهای مشتاق سوم پینارت ارغوانیه اصفهان127162

 مغازه خیابان هاتف کوچه یخچال کوچه سار و تقی نبش بن بست شکوفه مجتمع تجاری ونوس طبقه زیرزمین اصفهان13733
 الف15.822/4268/2قدرالسهم3.395.000.000169,750,000واحد 201

دفتر کار خیابان هشت بهشت حد فاصل گلزار به سمت ملک جنب گل فروشی مرجان مجتمع اداری غزال طبقه اصفهان147585
 الف90.435039/18قدرالسهم3,843,275,000192,163,750اول واحد غربی 

 الف121.6315191/9016قدرالسهم3,916,500,000195,825,000دفتر کار خیابان بزرگمهر نبش خیابان سپهبد قرنی مجتمع تجاری میالد نور ) طبقه اول شمال غربی ( اصفهان157584

 الف48.5715191/9010قدرالسهم9,492,600,000474,630,000مغازه خیابان بزرگمهر نبش خیابان سپهبد قرنی مجتمع تجاری میالد نور جنب بانک رفاه واحد شمال غربی اصفهان167295

 مغازه خیابان بزرگمهر نبش خیابان سپهبد قرنی مجتمع تجاری میالد نور طبقه همکف مغازه تجاری نبش واحد اصفهان177581
 الف46.4315191/9011قدرالسهم8,821,700,000441,085,000جنوب غربی جنب بانک رفاه 

 الف116.85000/15096قدرالسهم5,140,000,000257,000,000آپارتمان خیابان آپادانا اول کوچه باغ بهشت نبش بن بست بهشت مجتمع سرو طبقه سوم غربی اصفهان187607

 الف125.1179/222قدرالسهم5,524,000,000276,200,000آپارتمان نظر شرقی کوچه شهید احمد زارعی  ) آسیاب ( کوچه زرین مجتمع زرین طبقه دوماصفهان197608

 الف28,881,300,000594,406,500362.37045000/2725منزل ویالئی آبشار سوم خیابان الهیه کوی سلمان فارسی پالک 16اصفهان207744

 الف141.7724/2550قدرالسهم4,082,976,000204,148,800آپارتمان ابتدای خیابان شهیدان شرقی روبروی سوپر پردیساصفهان217749

 الف129.3824/2544قدرالسهم4,010,780,000200,539,000آپارتمان ابتدای خیابان شهیدان شرقی روبروی سوپر پردیساصفهان227752

 الف141.7724/2553قدرالسهم4,382,600,000219,130,000آپارتمان ابتدای خیابان شهیدان شرقی روبروی سوپر پردیساصفهان237751

 الف129.3224/2551قدرالسهم3,944,260,000197,213,000آپارتمان ابتدای خیابان شهیدان شرقی روبروی سوپر پردیساصفهان247750

 الف141.7724/2552قدرالسهم4,323,985,000216,199,250آپارتمان ابتدای خیابان شهیدان شرقی روبروی سوپر پردیساصفهان257746

 الف141.7724/2546قدرالسهم3,969,560,000198,478,000آپارتمان ابتدای خیابان شهیدان شرقی روبروی سوپر پردیساصفهان267753

 الف129.2924/2549قدرالسهم3,594,260,000179,713,000آپارتمان ابتدای خیابان شهیدان شرقی روبروی سوپر پردیساصفهان277748

 الف302.234924/1624قدر السهم24,027,285,000570,136,425آپارتمان اصفهان بلوار آیینه خانه مجتمع فخر زنده رود طبقه چهارم اصفهان28758

 الف91.8198/24/88قدرالسهم3.500.000.000175,000,000آپارتمان خیابان استانداری خیابان فرشادی نبش کوچه سام میرزااصفهان296922

در حد سفت کاری سقف و ستون و الف2555/1 , 348,750,000,0001,743,750,000144063692555/2ساختمان نیمه کاره پل ابوذر جنب ساختمان ایلیااصفهان306919
مقداری دیوارکشی

دارای ماشین آالت و دستگاه های الف173,033,800,0001,315,169,000261581272545937جاده اصفهان نجف آباد بعد از سه راه درچه بلوار الغدیر محل سابق شرکت قند کامیاب درچه317163
خط تولید قند

 الف2,886,000,000144,300,000196.615355906/301منزل ویالئی شاهین شهر محله اول خانه کارگر بلوار صیاد شیرازی نبش نیم فرعی 5 غربی پالک 60شاهین شهر327580

 الفعادی2,100,000,000105,000,0007575خیابان جی شرقی گورت دنبال کانال آب ، نبش بن بست شکوفه محل سابق گورتگورت337648

 الفقولنامه ای 1,235,000,00061,750,000289289باغبادران روستای کچوئیه مقابل بهداری محل سابق شعبه کچوئیه باغبادران346948

 الف انتقال اجرائی 20,070,000,000550,350,0009942/54641155062محل سابق شرکت پروفیل زرین سپاهان شهرک صنعتی مورچه خورت خیابان ابوریحان 6 پالک 262مورچه خورت 355053

 الف 255-432و256و8,437,500,000421,875,00010/0003598299محل سابق شرکت بافندگی پدیده نو شهرک صنعتی مورچه خورت فاز یک خیابان ابوریحان 6  پالک 257 مورچه خورت 367160

 الفانتقال اجرائی 19,170,000,000545,850,0009638.11596150774محل سابق شهرک صنعتی مورچه خورت خیابان زکریای ششم پالک 409 مورچه خورت 37706

 ب 21,162,600,000555,813,00060003700محل سابق شرکت قالب سازی شهرک صنعتی مورچه خورت خیابان ابوریحان 5 پالک 231 مورچه خورت 386543

 الف9,850,000,000492,500,000291.654693960/12منزل مسکونی کاشان حد فاصل خیابان زیارتی و شاهد نبش خیابان یاسر کوچه عمار 3 جنب مسجد کاشان397626

محل سابق شرکت مهمان پذیر مشکات شهرستان کاشان شهر مشکات بلوار امام خمینی جنب تعمیرات cng کاشان40741
 ب1,128,600,00056,430,000497/6043056/11برادران طحانی 

یک قطعه زمین-آران وبیدگل  روستاي علي آبادبلوارشهید رضائی روبروی گلزارشهدا کوچه جعفری قطعه سوم کاشان415055
 الف14/1071_238,000,00011,900,000582/30سمت چپ

 ب1,123,200,00056,160,0003200010/1389یک قطعه زمین کاشان آران و بیدگل قطب صنعتی نوش آباد جنب ریل قطار کاشان426952

 ب926,640,00046,332,0003217/5.10/1641یک قطعه زمین کاشان آران و بیدگل قطب صنعتی نوش آباد جنب ریل قطار کاشان436953

 ب4,395,600,000219,780,000377485545/4215محل سابق  کارخانه مه بافان کیلومتر 5 کاشان به قمصرکوچه چاه آب فرعی اول سمت چپکاشان447165

قمصر خیابان 20 متری ابتدای منطقه صنعتی بعد از ساختمان مسکونی پزشکان جنب مصالح ساختمانی غفار محل کاشان456957
7,337,700,000366,885,0002797.51/173سابق گارکاه تولیدی چهل حصاران

248/73/252  )سند 
ثبتی ( و12547 
قراردادواگذاری 

 ب

 الف 62.352/9647قدر السهم1,460,000,00073,000,000آپارتمان ساختمان شش واحدی خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کوچه فتح دومکاشان466545

 الف 69.62/9650قدر السهم1,555,000,00077,750,000آپارتمان ساختمان شش واحدی خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کوچه فتح دومکاشان4771123

 الف 64/252/9645قدر السهم1,470,000,00073,500,000آپارتمان ساختمان شش واحدی خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کوچه فتح دومکاشان487113

 الف 44.72/9649قدر السهم970,000,00048,500,000آپارتمان ساختمان شش واحدی خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کوچه فتح دومکاشان497114

 الف 49.82/9646قدر السهم1,246,000,00062,300,000آپارتمان ساختمان شش واحدی خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کوچه فتح دومکاشان506546
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 الف 69/752/9648قدر السهم1,630,000,00081,500,000آپارتمان ساختمان شش واحدى خیابان 22 بهمن کوچه بلندیان کوچه فتح دومکاشان516547

 ب11,940,000,000509,700,0002254222/379محل سابق 22 بهمن کاشان  خیابان 22 بهمن روبروى اتاق بازرگانىکاشان52448

 الف 238/356***770,000,00038,500,000148یک قطعه زمین مسکونى روبروى دفتر نمایندگى محیط زیست فریدون شهر535060

تجارى - مسکونىالف 237/1268و    2,165,000,000108,250,000246372237/1269محل سابق فروشگاه و کارگاه نان فانتزى و مسکونى  فریدون شهر خیابان مصطفى خمینى پالك 16فریدون شهر546933

 بانتقال اجرائى 1,350,000,00067,500,000500075243249محل طرح گاودارى روستاى سیبک فریدونشهرفریدون شهر55749

 ب690,000,00034,500,00031015712/668خیابان جمهورى جنوبى منزل مسکونى پ 38    روبرو ى دانشگاه پیام نور داران567144

 ب 780,000,00039,000,000194/516212/2626 منزل مسکونى داران بلوارطالقانى غربى خیابان استقالل فرعى 7  شرقى  پ 6داران577145

3027-018 دفترچه 1,350,000,00067,500,0002250340شهرك صنعتى دهق- بلوك 12 پ 5 محل سابق شرکت ریسندگى بافندگى امام حسیندهق586950
 بقرارداد

داراى ماشین آالت ، تجهیزات و یک الفداراى دفترچه واگذارى24,636,150,000573,180,750145906966محل سابق شرکت ابریشم سپاهان دهق شهرك صنعتى دهق خیابان اول شرقى قطعه ششم دهق597615
حلقه چاه آب

داراى ماشین آالت و تجهیزات بانتقال اجرائى 9,050,000,000452,500,0007535311023515محل سابق شرکت سپاهان گونى شهرك صنعتى دهق مجاور جاده اصلىدهق605057

 الف934.300.00046,715,000268.471904/501منزل مسکونى دهق خیابان دانش دروازه الچى روبروى چاه آب دهق616931

 ب2328-21قرارداد واگذارى2,205,000,000110,250,0005000665محل سابق اجراى طرح شرکت زرین نخ- قطب صنعتى علویجه خیابان پنجم جنب پست برقعلویجه62723

 ب4657/30/د/ج-1,098,000,00054,900,0002970محل سابق طرح تیرچه بلوك قطب صنعتى کوهپایه انتهاى خیابان دهم پالك 9-22 کوهپایه63773

 ب1,485,000,00074,250,0005000469559072محل سابق شرکت مقوا سازى جاده قدیم نائین یزد روستاى زندوان ابتداى جاده سیمان سفید بنوید نائین64678

 ب700,000,00035,000,000298/85250171/399منزل مسکونى اسالم آباد شهرضا خیابان امام خمینى خیابان نیایش فرعى 12 پالك 8شهرضا656947

 الفقولنامه اى 5,500,000,000275,000,000314650شهرضا روستاى منظریه خیابان معلم محل سابق شعبه عمرو آبادشهرضا666764

 الف4,483,800,000224,190,0005040120765/419محل سابق کارخانه mdf   شهرك صنعتى جمبزه دهاقاندهاقان676936

 ب299/1/12-5,023,350,000251,167,50093025زمین کشاورزى روستاى اسفرجان جاده شهرضا اسفرجان  جنب پل راه آهنشهرضا685048

دفترچه قرارداد واگذارى 6,946,110,000347,305,50061941250محل سابق کارخانه تولید خوراك دام و طیور -شهرك صنعتى سمیرم پالك 106/21 مجاور جاده اصلىسمیرم697164
داراى ماشین آالت و تجهیزات ب4440

 ب37/8__728,802,00036,440,10010655محل سابق گلخانه  یاس کهرت خوانسار - روستاى کهرت - خیابان مخابرات خوانسار707161

محل سابق  کارخانه مقوا سازى خوانسارشهرك صنعتى خوانسار فاز دوم خیابان دوم جنب کارخانه عایق پالست خوانسار717609
 الف5,656,770,00090,835,2008032.5139420/133پالك 66 

 ب4091__1,816,704,000441,000,00012616خیابان شهید محمدى خیابان اردیبهشت نزدیک چاه آب اسفرانجان محل سابق گلخانه سبز گلپا گسترگلپایگان727146

 ب119/1     8,820,000,00071,225,00014975/55950119/2محل کارخانه ریسندگى و فرش بافى روستاى تیکن گلپایگان  گلپایگان73758

 الف1,424,500,000282,838,50016503727512/6444/1محل سابق  کارخانه گلپا فلز گلپایگان  شهرك صنعتى گلپایگان  خیابان تولید 8 پالك 285گلپایگان747613

صورت جلسه مزایده 8000953 استیجارى4,590,000,000229,500,000محل سابق کارخانه پلى اتیلن حسن آباد جرقویه ابتداى خیابان تربیت بدنىجرقویه757110
داراى ماشین آالت ، تجهیزات باداره ثبت 

صورت جلسه مزایده 2,413,800,000120,690,0002000928محل سابق شرکت کاغذ برى محمد آباد جرقویه ( محل سابق نمایندگى ایران خودرو)جرقویه767111
داراى تابلو برق باداره ثبت 

 ب10,570,000,000502,850,00010000360016/6527اردستان باجه صنعتى زواره پالك 533 محل سابق شرکت تهران بست پاسارگاداردستان777143

 ب4,537,000,000226,850,0001394107512/6444/1اردستان خیابان امام خمینى (ره) محل سابق شعبه اردستاناردستان78498

-3332-600,000,000,0003,270,000,00012504267260/3330آپارتمان تهران بلوار آفریقا خیابان الهیه خ مریم شرقى پالك 45 تهران797294
شامل 22 واحد آپارتمان مسکونىالف3333-3335

اول غربىالف76.87154/9851قدرالسهم1,232,000,00061,600,000آپارتمان کرج بلوار نبوت خیابان اردالن 6 روبروى استخر امام على مجتمع احسان کرج807602

دوم شرقىالف81.58154/9761قدرالسهم1,394,000,00069,700,000آپارتمان کرج بلوار نبوت خیابان اردالن 6 روبروى استخر امام على مجتمع احسان کرج816955

 الف424.600.00021,230,000425.4616065/815منزل ویالئى مازرندران فریدونکنار روستاى ازباران پالك 318 فریدون کنار 827586

 الف522,500,00026,125,000467.1510065/410منزل ویالئى مازرندران فریدونکنار روستاى ازباران پشت مسجد کوچه شهید محمود تقوى پالك 718فریدون کنار 837588

 الف904,600,00045,230,000997.6417065/105منزل ویالئى مازرندران فریدونکنار روستاى ازباران خیابان شهید مهدوى پالك 92فریدون کنار 847587

 الف696.800.00034,840,000137.1513065/28منزل ویالئى مازرندران فریدونکنار روستاى ازباران مقابل شالى کوبى قائم پالك 13فریدون کنار 857588

 الف254.500.00012,725,000126.311064/1469منزل ویالئى مازرندران فریدونکنار روستاى کارگرد محله برجاده فریدونکنار به آمل جنب آموزشگاه زبان ایران مهر   فریدون کنار 867589

 الف415,700,00020,785,000345.29065/64منزل ویالئى مازرندران فریدونکنار روستاى ازباران خیابان شهید صالحى پالك 67فریدون کنار 877590

 الف432,800,00021,640,000465.4910065/226منزل ویالئى مازرندران فریدونکنار روستاى ازباران خیابان شهید یوسفى پالك 341فریدون کنار 887593

 الف1,537,500,00076,875,0002581201989/1منزل ویالئى مازرندران بابلسر بلوار امام خمینى ( ره ) خیابان شهید اکبرى جنب ساختمان ارغوان فریدون کنار 897591

شهرداری شــیراز در چهارمین مراسم افتتاح پروژه 
های خود در ســال 96 ، فاز دوم پــروژه بزرگراه و 
تونل های دوقلوی کوهســار مهدی (عج) را به بهره 

برداری رساند.
طول این پروژه شــاخص شهری  6/5 کیلومتر است 

که با اعتبار 200 میلیارد تومان گشایش یافت.
ایــن پروژه که در ارتفاعات شــمالی بولوار شــهید 
چمران – محدوده دانشــگاه شــیراز واقع گردیده، 
با هدف تکمیل رینــگ (کمربندی) اصلی ترافیکی 
شمال و شمالغربی شیراز، دسترسی ایمن و مناسب 
از محــل بولوار جمهــوری به محدوده شــمالی و 
شمالغرب، اتصال مسیر به بزرگراه آیت ا... محالتی و 
ادامه رینگ اصلی شهر، کاهش زمان سفرهای درون 
شــهری، کاهش مصرف ســوخت و کاهش ترافیک 

بولوار چمران و میدان دانشجو اجرا شده است . 
مشخصات فنی پروژه:

-1 احداث بزرگراه از تقاطع جام جم تا پل کتابخانه 
دانشگاه شیراز به طول 750 متر

-2 احداث پل کتابخانه دارای دو دهانه به22 و طول 
21 متر / عرض 5

-3 احــداث بزرگــراه؛ از پل کتابخانــه تا خروجی 
چمران بــه طول 4 کیلومتر و عرض 45 متر، دارای 
دو مســیر رفت و برگشت سواره به عرض 14 متر و 
دو مســیر پیاده رو به عرض 6 متر و رفوژ میانی به 

عرض متوسط 5 متر
-4 طول مســیر از سه راه ایمان تا میدان قصردشت 

به طول 2 کیلومتر
-5 تقاطع غیرهمســطح ایمان  (ســربازان گمنام ) 

شامل 3 پل 46 متری، 70 متری و 200 متری
-6 پل بزرگ شــهدای محمودیه ( چمران)  به طول 
200 متر و عرض 40 متر (اولین پل احداث شــده 
در شــیراز با قالب رونده شاریو بدون مسدود کردن 

خیابان )زیرگذر اردیبهشت به طول 550 متر
-8 تونل شــهیدان سلطانی )دوقلوی کوهسار شامل 
تونل شــمالی به طول 1100 متر و تونل جنوبی به 

طول 970 متر)
-9 تونل شهید محمد غیبی  (ایمان)  شامل دو تونل 

غربی و شرقی به طول 250 متر
-10 رمپ غربی به طول 300 متر و رمپ شرقی به 

طول 200 متر
( -11 احداث بولوار 45 متری ایمان  (کوچه 94(

-12 احــداث پــارک و فضای ســبز به مســاحت 
5/2هکتار

-13 احداث آبراه ها؛ دارای 6 دستگاه آبراه به طول 
تقریبی 780 متر

کار به اندازه عمر 100 ساله بلدیه

شهردار شیراز با اشاره به حجم کارها ی انجام گرفته 
در ســال های اخیر در این شهر تأکید کرد که طی 
این سال ها به اندازه عمر 100 ساله بلدیه کار شد.

مهنــدس علیرضا پاک فطرت با بیان این که در این 
ســال ها فقط در حوزه عمرانی کار نشد در « سرای 
مهربانی » خاطرنشــان کرد: وقتی یک شهر افتتاح 
می شد ارزشش به اندازه یک بزرگراه 18 کیلومتری 

بود.
شهردار شــیراز در این مراسم ضمن تقدیر و تشكر 
از تمامى عوامل اجرایى این پروژه كه طى 6 ســال 
گذشــته فعالیت كرده اند، گفت: یكى از محسنات 
این پروژه، معرفى مشــاوران بومى استان است كه 
با اعتماد به نفس بتوانند در اســتان ها و كشورهاى 

دیگر به اجرا و طراحى پروژه بپردازند.
علیرضا پاك فطرت باا شاره  به پروژه كوهسار مهدى) 
عج( اظهار داشت: این پروژه یكى از بزرگترین پروژه 
هاى شهرى در كشور است كه محور شمال شرق به 
شمال غرب شهر شیراز را به یكدیگر متصل مى كند.

وى در ادامه افزود: بــا مدیریت خوب قرارگاه خاتم 
االنبیاء، كیفیت پروژه بسیار باال است و اگر همدلى 
و همفكرى در سایه فرمایشات رهبرى نبود این كار 

میسر نمى شد.
 شــهردار شیراز در پایان ســخنان خود به عملكرد 
خوب شوراى چهارم اشــاره و خاطر نشان كرد: بى 
انصافى اســت اگر با وجود این همه كارهاى عمرانى 
بگوئیم شــوراى چهارم خوب عمل نكرده است؛ كار 
شــهردارى تنها به پل سازى محدود نمى شود و در 
این مدت پروژه هاى دیگرى را نیز در دســتور كار 
داشته و به بهره بردارى رســانده است آینده فاز 3 

این پروژه نیز به بهره بردارى رسانده است. 
صدا و ســیما ارزش های فارس و شیراز را منعکس 

کند
آیت ا... سید علی اصغر دســتغیب نماینده نخست 
فارس در مجلــس خبرگان رهبری بــا قدردانی از 
تالش های شــهردار و مجموعه شــهرداری شیراز 
تأکیــد کرد که این کا رهای باعظمت در شــرایطی 

انجام شده که در تحریم بودیم.
تولیت آســتان مقدس احمــدی و محمدی (ع) در 
مراسم گشــایش فاز دوم پروژه بزرگراه و تونل های 
کوهسار مهدی (عج) تصریح کرد: ما با تحریم موافق 
نیستیم اما در همان شرایط، با توکل به خدا، اعتماد 

به نفس و همبستگی این توفیقات حاصل شد .
او در همیــن رهگــذر از صــدا و ســیمای مرکــز 
 فارس درخواســت کــرد تا ارزش های این اســتان 

و شهر شیراز را منعکس کند.
آیت ا... دســتغیب خاطرنشــان کرد: صدا و سیما، 
زحمــات این نیروهــا را که باعث افتخار هســتند 
انعکاس دهد تا مردم در گوشــه و زوایای این کشور 
عزیز بدانند و متوجه باشند که استان فارس و شهر 

شیراز، مسئوالنی پرتوان، بانشاط و باصداقت دارد.
نماینــده فارس در مجلس خبــرگان رهبری یادآور 
شــد: در ســال های خیلی قبل، فارس و شیراز در 
کشــور رتبه خوبی نداشــت و من به یــاد دارم این 
وضعیت، حقیقتًا اندوه عمیقی در دل هر شــهروند 

شیرازی بود.
آیت ا... دستغیب با تأکید بر اینکه ارزش مردم عزیز 
و ایثارگر شیراز خیلی باالســت گفت: خوشبختانه 
مردم خود را بازیافتند و آنچه خود داشتند از بیگانه 
طلب نکردند و شهردار عزیز و جهادی شیراز و همه 
همکاران و بزرگواران دســت به دســت هم دادند و 

حرکتی جهادی را آغاز کردند.
او خاطرنشان کرد: آغاز این تحول، سفر مقام معظم 
رهبری به فارس و شــیراز بــود و از همانجا بذر این 

تحول کاشته شد.

در مراسم گشایش فاز دوم پروژه بزرگراه و تونل های کوهسار مهدی )عج(مطرح شد؛

در سال های اخیر به اندازه عمر 100 ساله بلدیه در شیراز کار شد
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 نابرابری نباید منتظران را 
از راهی که برگزیده اند، منصرف کند

ــان گفــت: انتظــار آمادگــی  رئیــس دارالقــرآن اســتان اصفه
همه جانبــه، تــاش و زمینه ســازی بــرای ظهــور و امیــدواری 
ــد  ــت اســت و نبای ــراری عدال ــی برق ــده روشــن یعن ــه آین ب
شــرایط نامســاعد ماننــد ظلــم، نابرابــری و تبعیــض، منتظران 
ــام  ــد. حجت االس ــرف کن ــد، منص ــه برگزیده ان ــی ک را از راه
ــه  ــت ک ــئله ای نیس ــار، مس ــرد: انتظ ــار ک ــدی اژه ای اظه مه
فقــط در میــان شــیعه مطــرح باشــد؛ بلکــه از زمــان خلقــت 
حضــرت آدم مفهــوم انتظــار وجــود داشــته و آمــدن انبیــا و 
کتــب آن هــا به ویــژه بعثــت حضــرت محمــد)ص( و وجــود 

ــه حضــرت آدم آموختــه شــد.  دوازده امــام معصــوم ب
االســماء کل هــا«  آدم  عّلــم  آیــه »و  وی گفــت: طبــق 
ــما  ــت، اس ــرت آدم آموخ ــه حض ــد ب ــه خداون ــمایی ک اس
ــوده  ــه ب ــه طیب ــوم و خمس ــارده معص ــژه چه ــا و به  وی انبی
 اســت؛ لــذا خبــر انتظــار از آغــاز بــه تمــام انبیــا گفتــه شــده 
و تمــام انبیــا دعوت کننــده بــه ســوی توحیــد و بندگــی خــدا 
بودنــد و دعوت کننــدگان بعــدی را هــم معرفــی می کردنــد. 

ــی  ــم و حت ــرآن کری ــرد: در ق ــان ک ــام اژه ای بی حجت االس
ــت    ــاب اس ــل کت ــار اه ــروز در اختی ــه ام ــل ک ــورات و انجی ت

ــت. ایکنــا ــود اس ــم موج ــوز ه ــارت ها هن ــن بش ای

اعزام بیش از ۴۰۰ خادم الحسین)ع( 
از چهارمحال و بختیاری

جعفــر موســوی، رئیــس ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات 
چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال 
گذشــته توانســته ایم نــذورات بســیار خوبــی از مــردم 
ســطح اســتان جمــع آوری کنیــم، اظهــار کــرد: یــک دســته 
ــه  صــورت  ــی مــردم عمومــی اســت کــه ب ــذورات اهدای از ن
ــات  ــات عالی ــه  حســاب مرکــزی ســتاد عتب تجمیع شــده ب
کشــور واریــز و در حرم هــای مطهــر هزینــه می شــود. یــک 
ســری از نــذورات نیــز خــاص هســتند کــه بــر اســاس نیــت 
و خواســت اهداکننــده در همــان مــکان درخواســتی هزینــه 
خواهــد شــد و نــوع دیگــر نــذورات غیرنقــدی شــامل طــا، 
ــه  محصــوالت کشــاورزی، باغــی و... هســتند کــه تبدیــل ب
پــول نقــد شــده و در حرم هــای ائمــه)ع( هزینــه می شــود. 
ــی  ــر قال ــه در ســال گذشــته ۹۲ مت ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــه حرم هــای مطهــر اهــدا  ــوان اســتان بافتــه و ب توســط بان
ــتان  ــی در اس ــم اجرای ــای مه ــی از طرح ه ــت: یک ــد، گف ش
ــارکت  ــورت مش ــه  ص ــی ب ــای قالی باف ــدازی کارگاه ه راه ان
ــوان در نقــاط مختلــف چهارمحــال و بختیــاری  عمومــی بان
اســت کــه در ایــن طــرح هــر نفــر بــا زدن یــک گــره بــه قالی 
نیــت می کنــد و ســاعتی را در کارگاه مشــغول بافتــن قالــی 
می شــود. وی تصریــح کــرد: در روز اربعیــن ســال گذشــته 
ــتان در  ــم )ع( از اس ــر بنی هاش ــرت قم ــب حض ۴۳۲ موک

کربــا و نجف حضــور داشــتند. خبرفارســی

گردشگری

چگونگی ثبت شهرهای جهانی 
ســازمان میــراث  فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری 
شــهرهای تبریــز )بــه  عنوان شــهر جهانــی فــرش(، اصفهان 
)بــه  عنــوان شــهر جهانــی صنایــع  دســتی(، اللجیــن )بــه  
عنــوان شــهر جهانــی ســفال( و مشــهد )بــه  عنــوان شــهر 
ثبــت  را  نیمه قیمتــی(  و  جهانــی ســنگ های قیمتــی 
کــرده اســت؛ اقدامــی کــه ایــران را در ایــن حــوزه در عرصــه 
جهانــی در رتبــه دوم پــس از چیــن قــرار داده اســت. 
دســتورکار شــورای راهبــردی انتخاب شــهرها و روســتاهای 
جهانــی صنایــع  دســتی دارای چنــد بنــد اســت کــه پیــش 
از هــر چیــز بایــد بــه تعاریــف ذکرشــده در آن اشــاره کــرد. 
شــورای راهبــردی انتخــاب شــهرهای جهانــی نیــز شــامل 
مجموعــه ای از افــراد متخصــص، آگاه و مرتبــط اســت کــه 
ــرای پرونده هــای شــهرهای  ــرای تصمیم گیــری نهایــی ب ب
ملــی در جلســات مرتبــط شــرکت می کننــد. پرونده هــای 
ــات  ــری و مصوب ــه تصمیم گی ــورا نتیج ــن ش ــرح در ای مط
شــورای راهبــردی انتخــاب شــهرهای ملــی هســتند و پس 
از تصویــب پرونده هــا، قابلیــت ارســال بــه شــورای جهانــی 
صنایــع  دســتی را بــرای ارزیابــی و ثبــت  جهانــی خواهنــد 

داشــت.
 شورای راهبردی انتخاب شهرهای جهانی

شــورای راهبــردی انتخــاب شــهرهای جهانــی، بــه  عنــوان 
یکــی از مهم تریــن بازوهــای ثبــت ایــن چهــار شــهر، دارای 
ــهرهای  ــاب ش ــردی انتخ ــورای راهب ــه »ش ــی از جمل ارکان
ملــی صنایــع  دســتی«، »کمیته هــای تخصصــی اســتانی« 
و »دبیرخانــه« اســت. ایــن شــورا اختیــار دارد پرونده هــای 
ــت  ــه ثب ــه از مرحل ــنهادی را ک ــتاهای پیش ــهرها و روس ش
ــه  ــهرهایی را ک ــد و ش ــی کن ــد، بررس ــور کرده ان ــی عب  مل
ــی  ــه شــورای جهان ــرای ارســال ب ــد، ب شــرایط الزم را دارن
صنایــع  دســتی تأییــد کنــد. مشــخص اســت کــه در صورت 
ــت  ــه معاون ــاره ب ــده و مراجعــه دوب ــه تکمیــل پرون ــاز ب نی
ــن امــور  ــه ای ــع  دســتی و هنرهــای ســنتی، شــورا ب صنای
اقــدام کــرده و شــهرهایی را کــه از شــرایط برخــوردار 

نباشــند، رد می کنــد.
 استانداردهای شهر جهانی

ــورای  ــوی ش ــده از س ــتانداردهای اباغ ش ــاس اس ــر اس ب
ــه دارای  ــا ک ــهری از دنی ــر ش ــتی، ه ــع  دس ــی صنای جهان
ویژگی هــا و شــرایط مدنظــر باشــد، می توانــد بــا تصمیــم و 
درخواســت رســمی رؤســای دولتــی شــهر بــه  عنــوان شــهر 
جهانــی صنایــع  دســتی )WCC( معرفــی شــود تــا پــس 
ــی  ــوان شــهر جهان ــه  عن ــه  عمــل  آمــده ب از ارزیابی هــای ب
صنایــع  دســتی انتخــاب و معرفــی شــود. اســتانداردهای 
ــات  ــی »اطاع ــای کل ــب محوره ــی در قال ــورای جهان ش
محصــوالت«،  »ارزش  دســتی«،  صنایــع   محصــول 
ــد محصــوالت«، »وضعیــت  »روش هــای آمــوزش در تولی
مشــارکت   »برنامه هــای  هنرمنــدان«،  و  صنعتگــران 
ــه« و »نمــای کلــی شــهر« تدویــن شــده کــه هــر  خاقان
ــاخص های  ــز دارای ش ــی نی ــای کل ــن قالب ه ــک از ای ی

ــدد اســت. میــراث آریــا متع

A.Bahari@eskimia.ir
آیدین بهاریگروه گردشگری

کاشــان از گذشــته بــه داشــتن بناهــای 
منحصربه فــرد معــروف بــوده اســت؛ بــه 
ــان  ــی کاش ــهر تاریخ ــم ش ــل ه ــن دلی همی

ــت. ــذاب اس ــی ج ــار تاریخ ــو از آث ممل
امیراحمــد  ســلطان  تاریخــی  حمــام   
ــای  ــن حمام ه ــه ای از منحصربه فردتری نمون
بــا  تزئینــات  و  معمــاری  نظــر  از  ایــران 
ــان  ــهر کاش ــع در ش ــر مرب ــعت 110۲ مت وس
ــد در  ــه ســلطان امیراحم ــه در محل اســت ک
ــان علــوی کاشــان واقــع شــده اســت. خیاب

 حمــام ســلطان امیراحمــد در ســال 1۳55 
ــماره  ــا ش ــر ب ــگ و هن ــط وزارت فرهن توس
1۳51 در فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت 
رســید. قدمــت حمــام تاریخــی ســلطان 
امیراحمــد را کــه وجــه تســمیه آن بــه جهــت 
ــد  ــلطان امیراحم ــزاده س ــا امام ــاورت ب مج
اســت، از شــواهد و آثــار مکشــوفه بــه دوران 
لیکــن  و  می دهنــد  نســبت  ســلجوقیان 

بنــای فعلــی ســربینه آن بازمانــده دوران 
ــار اســت.  قاج

ــار  ــه آث ــای تاریخــی کاشــان از جمل حمام ه
باشــکوهی هســتند کــه در دوران صفــوی 
و  داخلــی  جهانگــردان  ســتایش  مــورد 
خارجــی واقــع شــده اند. ایــن حمام هــا 
ــاص،  ــای خ ــی و ویژگی ه ــاری عال ــا معم ب
ــی شــهر  ــج عنصــر اصل ــه یکــی از پن از جمل
ــار(  ــام، آب انب ــه، حم ــازار، خان ــجد، ب )مس
بــه شــمار می آینــد؛ از جملــه حمام هــای 
ــای  ــه گرمابه ه ــوان ب ــان می ت ــروف کاش مع
امیراحمــد،  ســلطان  حمــام  فیــن،  بــاغ 
حمــام گذرنــو، حمــام عبدالــرزاق خــان، 
حمــام محتشــم و… اشــاره کــرد. البتــه 
ــب  ــال و ماقط ــاد، ارده ــای میرعم حمام ه
ــد. ــره حمام هــای قدیمــی بوده ان هــم در زم
 بخش های حمام تاریخی سلطان 

امیراحمد
ایــن بنــا شــامل دو حمــام کوچــک و بــزرگ 
ــورد  ــه، م ــه در روزهــای خــاص هفت ــوده ک ب

اســتفاده اهالــی محــل قــرار می گرفتــه 
اســت. 

ــری  ــا، آهک ب ــن بن ــم ای ــوارد مه ــی از م یک
ــه  ــداد 17 الی ــه تع ــت ک ــی اس و گچ بری های

ــی، بیانگــر قدمــت بناســت.  مرمت
ــای آن  ــام زیب ــا، ب ــاهکارهای بن ــر ش از دیگ
اســت. بــام ایــن حمــام، یکــی از زیباتریــن 
ــه  ــوده ک ــران ب ــکل ای ــدی ش ــای گنب بام ه
عدســی  شیشــه های  گنبــد،  هــر  روی 
محــدب قــرار گرفتــه تــا ضمــن تأمیــن نــور 
ــرای قســمت های مختلــف حمــام،  کافــی ب

ــه داخــل شــود. ــد ب ــع دی مان

دو بخــش کوچــک و بــزرگ حمام بــه ترتیب 
شــامل قســمت هایی همچــون جلوخــان، 
ســردر ورودی، هشــتی، راهروهــای ارتباطــی، 
ســربینه، میــان در،  گرم خانــه، خزینــه، صفــه 
ــه رو  ــون، گرب ــت، ت ــاق نظاف ــین، ات شاه نش
ــه  ــداز، جــام خان ــه(، دســتک، برف ان )چپیل

و چــاه خانــه اســت.
 سربینه حمام تاریخی سلطان 

امیراحمد
ســربینه،  یــا  بینــه  حمــام،  اول  فضــای 
رختکــن و جــای آمــاده شــدن بــرای حمــام 

ــت.  ــوده اس ــام ب ــروج از حم ــا خ ی
ــن  ــن و زیباتری ــربینه، مهم تری ــا س ــه ی بین
وســیع  فضایــی  اســت،  حمــام  فضــای 
و پرتزئیــن بــا گنبــدی بــزرگ و حوضــی 
در میــان. در اطــراف فضــای میانــی بینــه، 
مراجعــان  اســتراحت  بــرای  ســکوهایی 
ــد از  ــا بای ــه آن ه ــرای ورود ب ــه ب ــت ک اس
ــل  ــا را قب ــد و پاه ــاال می رفتن ــه ب ــد پل چن
ســکوها  روی  حوض هــای  در  ورود   از 

می شستند. 

بیشــترین تزئینــات حمــام، همیشــه در 
بینــه اســت. کــف بینــه و غرفه هــای اطــراف 
نورپــردازی  اســت.  ســنگی  معمــوال  آن 
تزئینــات  ایــن  تأثیــر  بــر  بینــه   منظــم 

می افزاید. 
حــوض درون ســربینه و فــواره آن، آرامــش 

ــد. ــدان می کن ــا را دوچن فض
 کارکرد حمام در دوران گذشته

حمــام در قدیــم فقــط محــل اســتحمام 
گذرانــدن  بــرای  مکانــی  بلکــه  نبــوده، 
اوقــات فراغــت، گفت وگــو و تبــادل نظــر، 
ــدن  ــرد آم ــادت، گ ــی عب ــتگی و حت ــع خس رف
دوســتان و حــل و فصــل مســائل زندگــی بــوده 
اســت؛ در واقــع وســعت زیــاد ســربینه حمــام 
ــن موضــوع  ــواه ای  ســلطان امیراحمــد، خــود گ

است.
ــد،  ــلطان امیراحم ــام س ــربینه حم ــه س البت
ــا  ــا گچبری هــای زیب ــه شــکل 8 ضلعــی ب ب
جاکفشــی های  و  رســمی بندی  ســقف  و 
ســنگی اســت کــه ســتون ها و دیوارهــای آن 

ــن شــده اســت. ــرق تزئی ــا کاشــی مع ب

گشت وگذار

حمام سلطان امیراحمد 
کاشان

ــی  ــکاران تجرب ــن مرمت ــی از قدیمی تری ــی، یک ــرام اولیک به
اصفهــان درگذشــت و اســتان اصفهــان یکــی از گنجینه هــای 

خــود را ازدســت داد.
 ناصــر طاهــری، معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث 
فرهنگــی اســتان اصفهــان، بــا تاییــد ایــن خبــر گفــت: وی 
ــاری  ــل بیم ــه دلی ــت ماه ب ــنبه ۲1 اردیبهش ــح روز پنجش صب

ــان درگذشــت.  ســرطان در بیمارســتانی در اصفه
او بــا بیــان اینکــه پیکــر مرحــوم اولیکــی در قطعــه هنرمندان 
ــزود: اداره کل  ــود، اف ــن می ش ــان دف ــوان اصفه ــاغ رض در ب
ــه  میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان نیــز تــاش می کنــد ب
واســطه خدمــات شایســته ای کــه بهــرام اولیکــی و پیــش از 
او پــدرش مرحــوم رضــا اولیکــی در مرمــت آثــار تاریخــی و 
ــان داشــت،  ــار تاریخــی اســتان اصفه ــداری آث ــظ و نگه حف

مراســم یادبــودی در خــور وی برگــزار کنــد. 
»بهــرام اولیکــی«، یکــی از معمــاران کهنــه کار و تجربــی 
اصفهــان در ســال 1۳۲1 متولــد شــد. او پــس از تحصیــات 
مقدماتــی کــه در ســال 1۳۳۳ در دبســتان فردوســی در 
ــه پیشــه  ــان رســاند، ب ــه پای ــان ب ــه  ابواســحاقیه اصفه محل
پــدری عاقه منــد شــد و در کنــار اســتاد رضــا اولیکــی 
ــه  ــه شــاگردی و کســب تجرب ــار« ب ــه »رضــا غف ــروف ب مع

ــت.  پرداخ
ــی  ــر اســتادان بزرگ ــدر و دیگ ــار پ ــی در کن ــس از مدت وی پ
ــی  ــی، علیرضــا عرفان ــاس کیان ــی، عب ــد حســین معارف مانن
ــام  ــجد ام ــد مس ــمندی مانن ــار ارزش ــت آث ــا و مرم در احی
اصفهــان، مســجد جامــع عتیــق و عالــی قاپــو فعالیــت کــرد 

ــزود. ایســنا ــش اف ــی خوی ــای تجرب ــر اندوخته ه و ب

ــاغ شــد.  ــب و اب ــردی تصوی ــای بوم گ ــرخ اقامتگاه ه ن
ــه همــراه  ــرخ هــر واحــد اقامتــی ب در ایــن نرخ نامــه ن
ــار نفــر از 75  ــا چه ــا ظرفیــت یــک ت ــه کامــل ب صبحان
هــزار تــا ۲۶0 هــزار تومــان در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
ایــن نرخ نامــه در جلســه مشــترکی بــا هیئــت مؤســس 
ــا حضــور  ــه ای اقامتگاه هــای بوم گــردی ب انجمــن حرف
ــردی  ــر طبیعتگ ــده دفت ــارت و نماین ــر نظ ــده دفت نماین
تعییــن شــد و توســط معاونــت گردشــگری بــه تصویــب 
ــرخ  ــوب، ن ــه مص ــق نرخ نام ــد. طب ــاغ ش ــیده و اب رس
ــی  ــل محل ــه کام ــا صبحان ــردی ب ــای بوم گ اقامتگاه ه
ــه  ــر ب ــک نف ــت ی ــا ظرفی ــی ب ــد اقامت ــر واح ــرای ه ب
وســعت حداقــل ۹ متــر مربــع 75 هــزار تومــان در نظــر 
گرفتــه شــده و بــرای واحــد اقامتــی بــا ظرفیــت دو نفــر 

ــع 150 هــزار تومــان،  ــر مرب ــه وســعت حداقــل 1۲ مت ب
واحــد اقامتــی بــا ظرفیــت ۳ نفــر بــه وســعت حداقــل 
ــا  ــی ب ــان و واحــد اقامت ــزار توم ــع، ۲10 ه ــر مرب 18 مت
ظرفیــت ۴ نفــر بــه وســعت حداقــل ۲5 متــر مربــع ۲۶0 
هــزار تومــان تعییــن شــد. در توضیحــات ایــن نرخ نامــه 
ــردی موظــف  ــگاه بوم گ ــر اقامت ــده اســت: مدی ــز آم نی
ــد  ــرض دی ــی در مع ــدون بازنویس ــه را ب ــت نرخ نام اس
ــل شــامل  ــه حداق ــام صبحان ــد. اق ــرار ده ــان ق مهمان
ــه،  ــار، گوج ــرغ، خی ــای، تخم م ــی، چ ــر محل ــان، پنی ن
ــا  ــی ب ــای اقامت ــی باشــد. در واحده ــره محل ــا و ک مرب
ابعــاد بزرگ تــر از ابعــاد قیدشــده بــه ازای هــر 10 متــر 
مربــع، یــک نفــر بــه ظرفیــت اتــاق افــزوده و نــرخ اتــاق 

بــر ایــن مبنــا محاســبه خواهــد شــد. مهــر

عکس: مهر

 بهرام اولیکی، مرمتگر برجسته 
آثار تاریخی اصفهان درگذشت

از ۷۵ هزار تا ۲۶۰ هزار تومان

نرخ اقامتگاه های بوم گردی تصویب شد

،،
 ایــن حمام هــا بــا معمــاری عالــی 
جملــه  از  خــاص،  ویژگی هــای  و 
یکــی از پنــج عنصــر اصلــی شــهر 
حمــام،  خانــه،  بــازار،  )مســجد، 

می آینــد؛ شــمار  بــه  آب انبــار( 



کوتاه اخبار 
کوهپایه لرزید

ریشــتر  دهــم   3/8 بزرگــی  بــه  زمین لــرزه ای 
ــد. ــان لرزان ــرق اصفه ــه را در ش ــتان کوهپای شهرس

ــگاری  ــز لرزه ن ــی مرک ــگاه اینترنت ــه پای ــر گفت ــا ب  بن
ــه  ــاعت 21 و 2 دقیق ــرزه در س ــن زمین ل ــور، ای کش
ــری  پنجشــنبه 21 اردیبهشــت ماه در عمــق 8 کیلومت

ــه وقــوع پیوســت. خبــر فارســی زمیــن ب

واژگونی خودرو در شاهین شهر 
با 6 مجروح

ــک دســتگاه خــودروی ســواری  ــی ی ــر واژگون ــر اث ب
ســراتو در بلــوار آزادگان شاهین شــهر بامــداد روز 

ــدند.  ــدوم ش ــر مص ــنبه ۶ نف پنجش
مدیــر حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان 
ــک و  ــاعت ی ــه س ــن حادث ــرد: ای ــار ک ــان اظه اصفه
۶ دقیقــه بامــداد روز پنجشــنبه بــه اورژانــس اعــام 
ــه  شــد کــه واحدهــای امــدادی پیش بیمارســتانی ب

ــزام شــدند.  ــه محــل اع ســرعت ب
غفــور راســتین افــزود: در ایــن حادثــه ۶ نفــر شــامل 
دو مــرد، دو زن و دو کــودک دچــار مصدومیت شــدند 
کــه پــس از انجــام اقدامــات اولیــه درمانــی بــر روی 
آن هــا، توســط آمبوالنس هــا بــه بیمارســتان منتقــل 
شــدند. مدیــر حــوادث و فوریت هــای پزشــکی 
اســتان اصفهــان ادامــه داد: مصدومــان ایــن حادثــه 
پــس از دریافــت خدمــات اولیــه درمانــی در محــل 
بیمارســتان گلدیــس شاهین شــهر  بــه  ســانحه 

منتقــل شــدند. ایمنــا

 دستگیری 4 سوداگر مرگ 
در اردستان

ــتان از  ــدر اس ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب ــس پلی رئی
 دســتگیری 4 ســوداگر مــرگ و کشــف ۵۹ کیلــو 

و 3۰۰ گرم تریاک خبر داد.
ــال  ــه دنب ــت: ب ــینی گف ــی حس ــید تق ــرهنگ س  س
کســب اخبــاری مبنــی بــر اینکــه یکــی از قاچاقچیــان 
حرفــه ای مــواد افیونــی قصــد دارد یــک محمولــه مــواد 
مخــدر را وارد اســتان اصفهــان کنــد، بررســی موضــوع 
بــه صــورت ویــژه در دســتور کار قــرار گرفــت. وی افزود: 
یــک اکیــپ مجــرب از مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مواد 
ــه  ــتان ب ــتان اردس ــس شهرس ــان و پلی ــدر اصفه مخ
ــزام شــدند.  ــان اع ــای اســتان اصفه ــی از ورودی ه یک
ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت: خــودروی پــژوی 
ــه  ــی غافلگیران ــایی و در اقدام ــی شناس ــرد قاچاقچ ف
ــت: در  ــار داش ــینی اظه ــرهنگ حس ــد. س ــف ش متوق
ــو و 3۰۰ گــرم مــواد  بازرســی از خــودرو مقــدار ۵۹ کیل
ــود،  ــده ب ــازی ش ــزرگ جاس ــه ب ــه در 4 کول ــدر ک مخ
کشــف شــد. رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
اصفهــان تصریــح کــرد: در ایــن خصــوص 4 ســوداگر 
ــه  ــی ب ــل قانون ــیر مراح ــت س ــتگیر و جه ــرگ دس م

ــل داده شــدند. پلیــس ــی تحوی مراجــع قضائ

  

کنش    وا
دکتر محمد بقایی

کارشناس دارویی   ۹۵ درصد داروهایی 
که در ماهواره تبلیغ می شوند، تقلبی است و می تواند 

خطرناک باشد.

رئیس اداره سالمت جوانان وزارت 
بهداشت  در سال ۹۰ بیش از 3۵ درصد علت 
مرگ و میر جوانان مربوط به سوانح ترافیکی بود که 
با آموزش و مشارکت دستگاه های مختلف به 24.4 

درصد رسید.

سازمان تأمین اجتماعی   با رشد 8 
درصدی مستمری بگیران این سازمان، تا پایان آذر 
سال گذشته، 41 میلیون و 2۹3 هزار و ۵33 نفر 

تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفتند.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا  اینکه ما 
حضور حداکثری در انتخابات داشته باشیم، بسیار 
مهم تر از این است که به چه کسی رأی می دهیم؛ 

چرا که این مشارکت زیاد، کشور را در مقابل تهدیدات 
بیمه می کند و دشمنان را از رسیدن به مقاصد 

شومشان باز می دارد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش 
استثنایی کشور   امسال بیش از ۵۰ 

دوره آموزشی برگزار خواهیم کرد و تاش می کنیم 
اطاعات معلمان خود را به روزرسانی کنیم تا مطابق با 

استانداردهای جهانی در مدارس ارائه خدمت کنند.

مدیر عامل سازمان انتقال خون   در 
حال حاضر ما 7 برابر مصرف روزانه مان ذخیره خون 
و فرآورده های خونی در کشور داریم و همچنین یک 
زنجیره منظم را برای جابه جایی خون و فرآورده های 

خونی در کشور برای پاسخ به بحران ها و حوادث 
ایجاد کردیم.

 رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست  پسماند، بخشی از اقتصاد 

مقاومتی و اقتصاد سبز است که باید برای آن 
برنامه ریزی کنیم؛ چرا که اگر از امروز در این 

خصوص شروع به فعالیت کنیم دیگر از دنیا عقب 
نخواهیم ماند.

هادی ساعی   برخی به گونه ای رفتار 
می کنند انگار ورزشکاران پاسکو را آتش زدند. اگر 

ورزشکاران یا هنرمندان بد هستند، چرا به دروغ اسم 
آن ها را جزو حامیان خودتان می آورید؟

 معاون رئیس جمهور در امور زنان 
و خانواده    برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید 
از تمامی ظرفیت ها استفاده کنیم که متاسفانه توجه به 
ظرفیت زنان در این حوزه مورد غفلت قرار گرفته است.

رئیس بنیاد بیماران خاص کشور   
وضعیت بیماران ای بی خوشبختانه نسبت به گذشته 

بهتر شده و تاش می کنیم این بیماران را نیز به 
بیماران خاص الحاق کنیم.

سرقت میلیونی از زن ایرانی در ترکیه

ــوان در  ــا زن ج ــنایی ب ــس از آش ــه پ ــی ک ــرد جوان م
فــرودگاه، بــه خانــه او در ترکیــه رفتــه و ســرقت میلیونی 
انجــام داده بــود، در خانــه مجــردی اش در غــرب تهــران 

دســتگیر شــد. 
بــه  مراجعــه  بــا  ســاله ای   3۰ زن  فروردین مــاه   21
کانتــری 134 شــهرک قــدس بــه مأمــوران اعــام 
ــد  ــه قص ــام کاوه ک ــه ن ــردی ب ــط ف ــه توس ــت ک داش
اخــاذی از وی را داشــته، مــورد ســرقت و زورگیــری 
ــی  ــده مقدمات ــکیل پرون ــا تش ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ق
ــرس  ــه دســتور بازپ ــف و ب ــه عن ــا موضــوع ســرقت ب ب
شــعبه 11 دادســرای ناحیــه 2 تهــران، پرونــده در اختیــار 
پایــگاه دوم پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ قــرار گرفــت. 
ــی  ــگاه دوم آگاه ــور در پای ــس از حض ــوان پ ــم ج خان
ــل  ــود در داخ ــش ب ــی پی ــت: مدت ــان گف ــه کارآگاه ب
فــرودگاه امــام)ره( بــا جوانــی بــه نــام کاوه آشــنا شــدم. 
 بــه واســطه شــغلم در اســتانبول زندگــی می کنــم 
و کاوه نیــز در روز آشــنایی مان در فــرودگاه، قصــد آمــدن 
ــرودگاه  ــه ف ــیدن ب ــس از رس ــت؛ پ ــه را داش ــه ترکی ب
اســتانبول، از کاوه خبــر نداشــتم تــا اینکــه یــک روز بــا 

مــن تمــاس گرفــت و قــرار ماقــات گذاشــت. 
بــرای بــار اول، در یــک رســتوران بــا هــم ماقــات کردیــم 
ــا  ــد ت ــاز ش ــن و کاوه آغ ــتی م ــق دوس ــن طری ــه ای و ب
ــه مــن  ــه خان ــد روز، کاوه ب اینکــه پــس از گذشــت چن
ــاف  ــا برخ ــرد؛ ام ــت ازدواج ک ــن درخواس ــد و از م آم
انتظــارش مــن بــا درخواســتش مخالفــت کــردم. همین 
ــد.  ــن ش ــدید کاوه از م ــی ش ــث ناراحت ــت باع مخالف
ــز در  ــن نی ــرد؛ م ــدا ک ــی پی ــری لفظ ــن درگی ــا م او ب
ــرود  ــرون ب ــه ام بی ــل از او درخواســت کــردم از خان  مقاب
و حتــی خــودم بــرای آنکــه درگیــری ادامــه پیــدا نکنــد 

از خانــه خــارج شــدم. 
ــدم،  ــه آم ــه خان ــه ب ــی ک ــزود: زمان ــده اف ــاکی پرون ش
ــل  ــایل داخ ــباب و وس ــی اس ــم ریختگ ــه ه ــه ب متوج
خانــه شــدم. کاوه از غیبــت مــن اســتفاده کــرده و طــا و 
جواهــرات و پول هــای داخــل خانــه را بــه ســرقت بــرده 
ــران  ــه ای ــم جــوان درخصــوص مراجعتــش ب ــود. خان ب
ــد روز از ماجــرای ســرقت،  گفــت: پــس از گذشــت چن
کاوه طــی چندیــن تمــاس تلفنــی مــرا تهدیــد کــرد کــه 
اگــر مبلــغ 2۰۰ میلیــون تومــان بــه حســابش در ایــران 
واریــز نکنــم، تصاویــر و عکس هــای خصوصــی مــرا کــه 

در زمــان ســرقت، آن هــا را نیــز بــا خــودش بــرده بــود، در 
شــبکه های اجتماعــی منتشــر خواهــد کــرد؛ بــه همیــن 
علــت تصمیــم گرفتــم بــه تهــران بیایــم تــا شــاید طــی 
ــی را  ــای خصوص ــا و فیلم ه ــا کاوه، عکس ه ــت ب صحب
پــس بگیــرم. وی افــزود: پــس از چنــد نوبــت تمــاس 
ــات  ــرار ماق ــعادت آباد ق ــه س ــا کاوه در منطق ــی، ب تلفن
گذاشــتیم؛ کاوه نشــانی یــک خانــه را در کــوی فــراز بــه 
ــم  ــا و جواهرات ــس دادن ط ــه بازپ ــه بهان ــن داد و ب  م
و همچنیــن عکس هــا و فیلم هــا از مــن خواســت 
ــه رســیدم،  ــه در خان ــه ب ــی ک ــروم. زمان ــه آنجــا ب ــا ب ت
ناگهــان کاوه مــرا بــه زور بــه داخــل حیــاط خانــه کشــید؛ 
 گلویــم را گرفــت تــا مانــع از کمــک خواســتن مــن شــود 
و بــا تهدیــد بــه کشــتن، مــرا مجبــور به ســکوت کــرد. در 
آنجــا بــود کــه دوبــاره گوشــی همــراه و گردنبنــد طایــم را 

بــه زور گرفــت و مــرا بــه بیــرون پرتــاب کــرد. 
ــی ســرانجام روز  ــس آگاه ــگاه دوم پلی ــان پای کارآگاه
ــه نشــانی محــل ســکونت کاوه  ــه ب ــا مراجع دوشــنبه ب
ــی  ــات پلیس ــی اقدام ــراز و ط ــوی ف ــعادت آباد ک در س
ــدا کــرده و ضمــن  ــان پی از حضــور وی در داخــل اطمین
هماهنگــی بــا بازپــرس پرونــده اقــدام بــه اجــرای 

ــد.  ــم کردن ــتگیری مته ــات دس عملی
در زمــان دســتگیری، متهــم کــه از حضــور مامــوران 
ــا  ــت؛ ام ــرار داش ــد ف ــرد، قص ــدا ک ــاع پی ــل اط در مح
ســرانجام در داخــل مخفیگاهــش دســتگیر و بــه پایــگاه 
دوم پلیــس آگهــی تهــران بــزرگ منتقــل شــد. در همان 
ــکونت  ــل س ــه مح ــد ک ــخص ش ــه مش ــات اولی تحقیق
ــل  ــوده و مح ــر ب ــی عص ــهرک ول ــم در ش ــی مته اصل

ــم اســت. ــه  مجــردی مته دســتگیری، خان
رئیــس پایــگاه دوم پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ 
ــگاه  ــی از مخفی ــت: در بازرس ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ب
ــر  ــه تصاوی  متهــم، قســمتی از امــوال زن جــوان از جمل
ــتفاده  ــا سوء اس ــت ب ــد داش ــم قص ــه مته ــا ک و فیلم ه
ــد،  ــه اخــاذی 2۰۰ میلیــون تومانــی کن از آن هــا اقــدام ب
کشــف شــد. ســرهنگ کارآگاه ســعدهللا گزافــی گفــت: 
ــه  ــت ب ــه صراح ــه ب ــات اولی ــان تحقیق ــم در هم مته
ســرقت امــوال شــاکی پرونــده اعتــراف کــرد. تحقیقــات 
تکمیلــی از متهــم، پــس از صــدور قــرار قانونــی از ســوی 
بازپــرس پرونــده در دســتور کار کارآگاهــان پایــگاه دوم 

پلیــس آگاهــی قــرار گرفتــه اســت. مهــر

نیمه هــای شــب زنــگ موبایــل دانشــجوی جــوان 
ــا  ــی ب ــر جوان ــط دخت ــوی خ ــد. آن س ــدا درآم ــه ص ب
ــت  ــر را می گرف ــام امی ــه ن ــردی ب ــی ســراغ م چرب زبان
ــت.  ــه اس ــت گرفت ــماره را درس ــه ش ــرد ک ــا می ک و ادع
دقایقــی بعــد کــه مــرد جــوان چشــمانش گــرم خــواب 
شــد، دوبــاره موبایلــش بــه صــدا درآمــد و دختــر جــوان 
ــا وی  ــه ای ب ــد دقیق ــد چن ــه می خواه ــرح اینک ــا ط ب
صحبــت کنــد، موفــق شــد نخســتین گام بــرای اجــرای 
ــود  ــه خ ــر ک ــن دخت ــردارد. ای ــه اش را ب ــه ماهران نقش
را ســحر معرفــی می کــرد، بــا ارســال پیامک هــای 
ــه اش  ــه طعم ــود را ب ــا خ ــت ت ــعی داش ــقانه س عاش
نزدیــک کنــد و بــا جلــب اطمینــان وی بتوانــد بــه 
هدفــش برســد. روز پــس از تماس هــای رد و بــدل 
شــده، پســر دانشــجو هنگامــی کــه متوجــه شــد موبایل 
ســحر خامــوش اســت، بــه دادســرایی در تهــران رفــت 
و از وی شــکایت کــرد. ایــن جــوان کــه فکــر نمی کــرد 
ــرس  ــه بازپ ــد، ب ــورده باش ــت خ ــر رو دس ــک دخت از ی
نمی شناســم؛  را  دختــر  ایــن  مــن  پرونــده گفــت: 
ــط  ــوی خ ــگ زد و آن س ــن زن ــه م ــدر ب ــی وی آنق ول
چرب زبانــی کــرد کــه ناخواســته بــه وی عاقه منــد 
شــدم و روز و شــب یــا پیامک بــازی می کردیــم یــا بــه 
یکدیگــر زنــگ می زدیــم و ســاعت ها مشــغول صحبــت 
ــرد  ــا می ک ــزود: ســحر ادع ــه اف می شــدیم. وی در ادام
کــه در یکــی از شــهرهای شــمالی کشــور زندگــی 
ــا رفتــه،  ــد و از چنــدی پیــش کــه پــدرش از دنی می کن
ــد  ــه شــهر پدرشــان برگردن ــران ب ــور شــده اند از ته مجب
ــل دوری از دوســتانش  ــه دلی ــن مــدت ب و در طــول ای
ــا  ــده و ب ــردگی ش ــار افس ــتند، دچ ــران هس ــه در ته ک
دوســتی بــا مــن می خواهــد روحیــه اش را تقویــت 
ــا  ــرد ت ــوت ک ــن دع ــز از م ــار نی ــن ب ــد. وی چندی کن
ــه  ــا اشــاره ب ــروم. جــوان ســاده لوح ب ــه شهرســتان ب ب
ــزود:  ــی ســحر از وی، اف ــون تومان ــرداری ۵ میلی کاهب
ــگ زد و  ــن زن ــه م ــس از دوســتی مان ب ــه پ ــک هفت ی
ــاق  ــه ات ــی شــده و ب ــه قلب ــادرش دچــار حمل ــت م گف
ــت  ــی ناراح ــرد؛ خیل ــه می ک ــدام گری ــه و م ــل رفت عم
ــه  ــه کمــک دارد ب ــاز ب ــر نی شــدم و از وی خواســتم اگ
ــی روز بعــد  ــرد ول ــول نمی ک ــدا قب ــد. وی ابت مــن بگوی
بــه مــن زنــگ زد و گفــت کــه نیــاز بــه ۵ میلیــون تومــان 
بــرای عمــل جراحــی مــادرش دارد و جــان وی در خطــر 
ــه حســاب  ــودم ۵ میلیــون ب اســت. مــن کــه نگــران ب
وی واریــز کــردم؛ ولــی از روز بعــد موبایــل وی خامــوش 
شــد تــا اینکــه دریافتــم ســحر ســرم کاه بزرگــی 
ــا دســتور بازپــرس  ــه ایــن ترتیــب ب گذاشــته اســت. ب
ــرا وارد  ــی ماج ــرای بررس ــس ب ــی از پلی ــده، تیم پرون
ــت  ــکار دس ــر تبه ــتگیری دخت ــرای دس ــد و ب ــل ش عم
بــه تجســس های میدانــی زد و دریافــت کــه همــه 
تماس هــای گرفته شــده از ســوی ســحر از شــهر تهــران 

 بــوده و کارت عابــر بانکــی کــه پــول بــه آن واریــز شــده
ــام ساســان اســت. در  ــه ن ــی ب ــرد جوان ــه م ــق ب متعل
ــان وی  ــی از ساس ــدن آدرس ــت آم ــه دس ــا ب ــه ب ادام
بــه پلیــس آگاهــی احضــار شــد و در بازجویی هــا 
ــر بانکــش را 2 مــاه پیــش در  ادعــا کــرد کــه کارت عاب
اختیــار دختــر جوانــی کــه از طریــق تلفــن وی را فریــب 
ــزی  ــول ناچی ــه پ ــه اینک ــه ب ــا توج ــته و ب داده، گذاش
در کارت بــوده، اقــدام بــه ابطــال آن نکــرده اســت. 
ــرنخ  ــی س ــرای ردیاب ــق ب ــم تحقی ــب تی ــن ترتی ــه ای ب
دیگــری، ایمیل هایــی را کــه از ســوی دختــر شــیاد بــه 
ــد  ــود، جســت وجو کردن ــرد جــوان فرســتاده شــده ب م
و موفــق شــدند نشــانی خــط تلفــن استفاده شــده 
کاهبــردار را بیابنــد. بــا مراجعــه کارآگاهــان بــه نشــانی 
ــام  ــه ن ــی ب ــدند زن جوان ــق ش ــده موف ــت آم ــه دس ب
معصومــه را کــه آپارتمانــی کوچــک در مرکــز شــهر اجــاره 
ــه وی  ــد و در بازرســی از رایان ــود، دســتگیر کنن کــرده ب
ســرنخ های بســیاری از طعمه هــای دیگــرش را بــه 

ــد. ــت بیاورن دس
 معصومــه کــه فکــر نمی کــرد توســط پلیــس دســتگیر 
بــه فریــب دادن  بــا اشــاره  بازجویی هــا  شــود، در 
طعمه هایــش افــزود: هنگامــی کــه 2 ســال پیــش 
ــه  ــا متوج ــس از مدت ه ــردم، پ ــرم ازدواج ک ــا همس ب
 شــدم وی بــا تماس هایــی مشــکوک بــا دختــران 
ــه ایــن  ــاط دارد و حتــی در اینترنــت نیــز ب ــان ارتب و زن
ــیفته  ــه ش ــای اینک ــا ادع ــد و ب ــه می ده ــط ادام رواب
ــان ازدواج کنــد، دســت  ــا آن آنــان شــده و می خواهــد ب
 بــه کاهبــرداری مــی زد. پــس از وی جــدا شــدم 
ــی  ــه در آن زندگ ــی را ک ــردن، اجــاره آپارتمان ــا کار ک و ب
ــرکتی  ــه ش ــس از اینک ــی پ ــم؛ ول ــم، می پرداخت می کن
 کــه در آن کار می کــردم ورشکســته شــد و بیــکار شــدم

چــاره ای نداشــتم جــز اینکــه مــن نیــز هماننــد همســر 
ســاده لوح  طعمه هــای  از  شــگرد  ایــن  بــا  ســابقم 

ــم.  ــرداری کن کاهب
نیمه هــای  اوقــات  بیشــتر  افــزود:  ادامــه  در  وی 
موبایل هــای  شــماره  تصادفــی  صــورت  بــه  شــب 
خــاص  شــگردهایی  بــا  و  می گرفتــم  را  اعتبــاری 
ــت  ــد روز صحب ــس از چن ــردم؛ پ ــال می ک ــان را اغف آن
ــه  ــان ک ــذاب از زن ــی ج ــتادن عکس های ــردن و فرس ک
ــود  ــه خ ــان را ب ــت، آن ــوک اس ــان در فیس ب تصاویرش
جلــب می کــردم و در یــک فرصــت طایــی و بــا ادعــای 
ــا اینکــه  ــاق عمــل اســت ی ــا مــادرم در ات ــدر ی اینکــه پ
ــول دارم، از  ــه پ ــاز ب در شــهر بســیار دوری هســتم و نی
ــیاد  ــات زن ش ــا اعتراف ــردم. ب ــرداری می ک ــان کاهب آن
کارآگاهــان موفــق شــدند چندیــن تــن از جوانایــن 
ســاده لوحی را کــه بــه ایــن ترتیــب از آنــان کاهبــرداری 
ــرای شناســایی  ــاش ب ــد؛ ت ــود، شناســایی کنن شــده ب

ــه دارد. جــام نیــوز ــز ادام ــگان نی ــایر مالباخت س

 زن بیوه کالهبردار 
در دام پلیس افتاد

اخبار استان
 جذب ۵۰ نیروی بومی 

در آموزش و پرورش خوانسار
مدیــر آمــوزش و پــرورش خوانســار در نشســت 
ــنبه  ــر پنجش ــه عص ــانه ک ــاب رس ــا اصح ــری ب خب
ــا اشــاره  در اداره آمــوزش و پــرورش برگــزار شــد، ب
بــه عملکــرد ایــن مجموعــه از ســال ۹2 اظهــار 
ــژه  ــی وی ــای مردم ــب کمک ه ــه جل ــرد: در زمین ک
ــان  ــون توم ــغ ۵4 میلی ــد مبل ــوزان نیازمن دانش آم

ــد.  ــاص داده ش ــر اختص ــن ام ــه ای ب
رضــا دهاقیــن بــا بیــان تعامــل و توافــق بیــن 
ــناد  ــاره اس ــرورش درب ــوزش و پ ــاف و آم اداره اوق
اماکــی گفــت: ســال ۹2 اســناد ثبت شــده امــاک 
۵ درصــد بــوده کــه ایــن رقــم بــا توجــه بــه وقفــی 
بــودن بعضــی از ایــن امــاک امســال بــه ۶۰ درصــد 

رســیده اســت. 
جــذب  از  خوانســار  پــرورش  و  آمــوزش  مدیــر 
ــرورش  ــوزش و پ ــه آم ــه بدن ــد ب ــروی جدی ۵۰ نی
شهرســتان نیــز خبــر داد و افــزود: عمــده ایــن افــراد 
ــی  ــود متقاض ــه خ ــتند ک ــی هس ــای بوم از نیروه

حضــور در شهرســتان بوده انــد. صاحــب نیــوز

 شیوع بیماری افسردگی 
در چهارمحال و بختیاری

مســعود نیک فرجــام، روان پزشــک، گفــت: مجمــوع 
تعــداد افــراد مبتــا بــه بیمــاری افســردگی در 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری بیشــتر از میانگیــن 

کشــوری اســت. 
وی دلیــل عمــده ابتــا بــه افســردگی را ناکامــی در 
ــزود:  ــرد و اف ــان ک ــی بی ــی و عاطف ــط اجتماع رواب
نداشــتن تمرکــز، اختــال در حافظــه و خــواب، 
کم اشــتهایی، لــذت نبــردن از زندگــی، افــکار منفــی 
و در نهایــت خودکشــی از نشــانه های ایــن بیمــاری 

اســت.
 ایــن روان پزشــک بــا اشــاره بــه اینکــه شــیوع ایــن 
ــان اســت، ادامــه  ــوان بیشــتر از آقای بیمــاری در بان
ــژه در مناطــق محــروم احســاس  ــوان، به وی داد: بان
ســرخوردگی، زیــر ســلطه  بــودن، نداشــتن اســتقال 
ــه  ــا ب ــد ابت ــه رون ــد ک ــد دارن ــرای رش ــی ب و فضای

ــد.  ــریع می بخش ــردگی را تس ــاری افس بیم
نیک فرجــام اضافــه کــرد: توســل جســتن بــه 
ــرک و ورزش،  ــام تح ــام، انج ــه  ارح ــات، صل معنوی
ــاری و  ــرات رفت ــی، تغیی ــط  اجتماع ــترش رواب گس
محیطــی، بــاور بــه وجــود مشــیت و امتحــان  الهــی 
ــا  ــورت ب ــر و مش ــی، تفک ــل  زندگ ــی مراح در تمام
دیگــران از جملــه راه هــای کاهــش درصــد ابتــا بــه 

ــت. ــردگی اس ــاری افس بیم
 وی گفــت: در صــورت حــاد شــدن نشــانه های 
افســردگی و مراجعــه به روان شــناس و روان پزشــک، 
ــدد مشــاوره، بســتری شــدن  انجــام جلســات متع
در بخــش اعصــاب و روان و در صــورت تشــدید 
ــی  ــی مصنوع ــوک الکتریک ــاری، ش ــانه های بیم نش

انجــام می شــود. فــارس

کوتاه اخبار 
برخورد با تخلفات ترافیکی 

هواداران نامزدهای انتخابات
ــا تخلفــات  ــاره برخــورد پلیــس ب ســردار تقــی مهــری درب
ترافیکــی برخــی افــراد در هــواداری از نامزدهــای انتخابات، 
اظهــار کــرد:  در ایــن زمینــه آنچــه را قانــون بــر عهــده پلیس 
راهــور قــرار داده، انجــام خواهیــم داد. وی بــا بیــان اینکه به 
نظــر می رســد از هفتــه آینــده و همزمــان بــا آغــاز تبلیغــات 
شــوراها، تبلیغــات انتخاباتــی افزایــش یابــد، گفــت: ممکن 
اســت برخــی هــواداران نامزدهــای ریاســت جمهــوری یــا 
ــات ترافیکــی  ــه تخلف ــد دســت ب شــوراهای شــهر بخواهن
 همچــون ایجــاد ســد معبــر و ... بزننــد کــه پلیــس راهــور 
و همچنیــن عوامــل انتظامــی بــا هماهنگــی مقــام قضایــی 
و طبــق قانــون بــا ایــن دســته از متخلفــان برخــورد 

ــرد. مهــر ــد ک خواهن

 راه اندازی اورژانس اجتماعی 
در 14۰ شهر

معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور گفــت: 
راه انــدازی اورژانــس اجتماعــی، یکــی از بهتریــن اقدامــات 
در زمینــه آســیب های اجتماعــی اســت. حبیــب   الــه 
ــیب های  ــی آس ــش مل ــن همای ــد در اولی ــعودی فری مس
اجتماعــی بــا بیــان اینکــه یکــی از مباحــث مهــم در بحــث 
ــودکان  ــه ک ــه ب ــی توج ــیب های اجتماع ــگیری از آس پیش
اســت، تصریــح کــرد: دولت هــا می بایــد بــرای رشــد 
و نمــو ابتدایــی کــودک و ایجــاد زمینه هــای مناســب 
بــرای ارتقــای ســامت کــودکان در تمامــی زمینه هــا، 
ســرمایه گذاری کننــد. وی بــا بیــان اینکــه بایــد روی 
شــود،  ســرمایه گذاری  کــودکان  مغــزی  توانمنــدی 
افــزود: ایــن ســرمایه گذاری ســبب رشــد فــردی کــودکان 
می شــود و آن هــا در برخــورد بــا مســائل اجتماعــی 
ــزود:  ــد اف ــعودی فری ــد. مس ــتی می گیرن ــم درس تصمی
در ســال جــاری اورژانــس اجتماعــی در 14۰ شــهر کشــور 

راه انــدازی می شــود. خبــر فارســی

 مادرخوانده ها مشمول 
مرخصی زایمان می شوند

مادرانــی کــه اقــدام بــه پذیــرش کــودکان بی سرپرســت 
می کننــد می تواننــد مشــمول مرخصــی زایمــان شــوند. 
ــه  ــر گرفت ــز در نظ ــره ای نی ــاز، تبص ــن امتی ــرای ای ــه ب البت
ــد  ــود، بای ــه می ش ــتی گرفت ــه سرپرس ــه ب ــی ک ــده و کودک ش
ــان  ــی زایم ــد از مرخص ــادر بتوان ــا م ــد ت ــال باش ــر 3 س زی
ــه  ــدام ب ــه اق ــی ک ــی مادران ــروع مرخص ــود. ش ــد ش بهره من
فرزندخواندگــی می کننــد، از تاریــخ صــدور حکــم سرپرســتی 
آزمایشــی شــش ماهــه از مرجــع قضایــی اســت و مدت زمــان 
مرخصــی نیــز 84 روزه اســت. همچنیــن دریافــت حــق اوالد 

ــت. میــزان ــادران اس ــن م ــرای ای ــا ب ــر از مزای ــی دیگ یک
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آیــا شــما هــم بــا ایــن گفتــه عامیانــه موافــق 
هســتید کــه زندگــی ماننــد هندوانه سربســته 
ــک  ــا ی ــوان ب ــما می ت ــر ش ــه نظ ــا ب ــت ی اس
نــگاه دقیق تــر پیــش از ازدواج از زندگــی 
شــادتری برخــوردار شــد و زندگــی موفق تــری 

ــاز کــرد؟  را آغ
ــان  ــن جوان ــاد بی ــن اعتق ــروز ای ــان ام در جه
نمی خواهنــد  کــه  اســت  رایــج  بســیار 
ــد  ــاش می کنن ــد و ت ــته ازدواج کنن چشم بس
کــه تمــام راهکارهایــی را کــه آن هــا را در 
ــاری  ــق ی ــک ازدواج موف ــت آوردن ی ــه دس ب

می کنــد، بــه کار بگیرنــد.
 کیفیت ارتباط

کــه  ارزشــمند  شــاخص های  از  یکــی 
ــک ازدواج  ــده ی ــاس آن آین ــر اس ــوان ب می ت
ــل از  ــاط قب ــت ارتب ــرد، کیفی ــی ک را پیش بین

ازدواج اســت. بــه بیــان ســاده تر رفتــار دو 
نفــر پیــش از ازدواج شــاخص نســبتا خوبــی 

ــت. ــر اس ــن ام ــی ای ــرای پیش بین ب
 خانواده

ــه عنــوان مهم تریــن نهــاد موجــود  ــواده ب خان
بــا  تاریــخ  طــول  در  همــواره  جامعــه  در 
بــوده کــه  مواجــه  آســیب های مختلفــی 
مســئله طــاق یکــی از بزرگ تریــن معضــات 

ــت.  ــی اس ــاد اجتماع ــن نه ای
ــای جــدا شــدن زن  ــه معن طــاق در لغــت ب
ــی  ــکاح و رهای ــد ن ــدن از قی ــا ش ــرد، ره از م
از زناشــویی اســت. قطــع روابــط در بیــن 
انســان ها در همــه اعصــار وجــود داشــته 
اســت. در واقــع طــاق، یــک واقعــه نیســت؛ 
بلکــه یــک فرآینــد اســت کــه طــی ســال یــا 
ــن زن و شــوهر شــکل  ــادی بی ســالیان متم
می گیــرد و بــا رســیدن بــه مرحلــه حــاد 

ناگهــان ظاهــر می شــود.

 طالق
ــه  ــاق را ب ــوان ط ــی می ت ــیم بندی کل در تقس
ــی  ــاق عاطف ــمی و ط ــاق رس ــته ط دو دس
)خامــوش( تفکیــک کــرد. در طــاق رســمی 
ــور  ــه ط ــه دادگاه ب ــه ب ــا مراجع ــرد ب زن و م
ــچ  ــوند و هی ــدا می ش ــر ج ــی از یکدیگ قانون
تعهــدی بــه یکدیگــر ندارنــد؛ امــا طــاق 
عاطفــی بــه گونــه ای دیگــر در زندگــی زوجیــن 
ازهم پاشــیدگی  کــه  می آیــد  وجــود  بــه 

ــی دارد. ــواده را در پ ــی خان عاطف
 طالق عاطفی

 در طــاق عاطفــی زن و مــرد زیــر یک ســقف 
زندگــی می کننــد، ولــی هیچ گونــه رابطــه 
عاطفــی و احساســی بــا یکدیگــر ندارنــد. 
از علــل بــه وجــود آمــدن طــاق، به ویــژه 
طــاق عاطفــی، می تــوان بــه عــدم شــناخت 
قومــی تفاوت هــای  یکدیگــر،  از   زوجیــن 

دخالــت  و  خانواده هــا  بیــن  فرهنگــی  و 
دیگــران اشــاره کــرد؛ امــا یکــی از مهم تریــن 
مســئله  ایــن  آمــدن  وجــود  بــه  دالیــل 
ــای ســلیقه ای  مشــکات جنســی و تفاوت ه

جامعه شناســی  مطالعــات  در  اســت کــه 
کمتــر بــه آن اشــاره می شــود. 

طــاق عاطفــی، بیانگــر رابطه زناشــویی اســت 
کــه رو بــه زوال اســت و بنــا بــه دالیلــی منجر 
و خانــواده  نمی شــود  بــه طــاق رســمی 
ســالیان ســال بــا وجــود ســردی و کــدورت و 
بــا بی تفاوتــی در کنــار هــم زندگــی می کننــد. 
برخــی از زوج هایــی کــه دچــار طــاق عاطفــی 
شــده اند، در گفته هــای خــود وجــود فرزنــدان 

ــه  ــه ب ــگاه جامع ــرس از ن ــان و ت در زندگی ش
ــکلت  ــتن اس ــرپا نگهداش ــت س ــا را عل آن ه
ــان  ــدن بی ــدا نش ــه ج ــم ب ــی و تصمی زندگ
ــه  ــود هم ــا وج ــی ب ــاق عاطف ــد. ط می کنن
مشــکات و ســختی هایی کــه دارد، خــط 
ــر  ــر زندگــی مشــترک نیســت و اگ ــی ب پایان
زوج هــا واقعــا بخواهنــد زندگــی مشترکشــان 
ــم  ــل ه ــل ح ــد قاب ــد، می توان ــظ کنن را حف
ــوان  ــواره عن ــه هم ــه ک ــا همانگون ــد؛ ام باش

ــان اســت. ــن درم شــده پیشــگیری، بهتری
نقـــش رســـانه ها در آمـوزش هــــای الزم 
بــرای ازدواج مناســب جوانــان در ایــن زمینــه 
بســیار مؤثــر اســت؛ همچنیــن مراجعـــه 
ــتن  ــرای داش ــدا ب ــان ابت ــاور از هم ــه مش ب
همســر  انتخــاب  در  مناســب  معیارهــای 
ــر زن  ــر بســزایی دارد. از ســوی دیگ ــز تأثی نی
و شــوهر در زندگــی مشــترک بایــد زمــان 
بیشــتری را بــرای بــا هــم بــودن صــرف کننــد 
ــه تفاوت هــا و شــباهت های  ــد ب و ســعی کنن
ــرام  ــا احت ــه آن ه ــوند و ب ــف ش ــر واق یکدیگ

ــد. بگذارن

کیمیای وطن بررسی کرد:

 طالق عاطفی 
زندگی خاموش

بررســی ها نشــان می دهــد فقــر می توانــد بــرای 
ــن  ــد. در ای ــترس زا باش ــردان اس ــش از م ــان بی زن
ــر  ــع فقی ــه در جوام ــی ک ــت زنان ــده اس ــی آم بررس
زندگــی می کننــد نســبت بــه افــراد ســاکن در 
مناطــق مرفه تــر، بیشــتر عصبــی هســتند و اســترس 
دارنــد. هــر چنــد متخصصــان معتقدنــد ایــن موضوع 

ــد.  ــدق نمی کن ــردان ص ــاره م درب
ــه، از  ــن مطالع ــد ای ــنده ارش ــس، نویس ــا ریم اولیوی
دپارتمــان ســامت عمومــی دانشــگاه کمبریــج گفــت: 
در ایــن بررســی مشــاهده شــد زنانــی کــه در مناطــق 
ــا  ــد ب ــا بای ــد نه تنه ــی می کنن ــروم زندگ ــر و مح فقی
ــه نســبت  ــد، بلک ــر روزگار بگذرانن ــی در فق ــار زندگ آث
ــان بیشــتر مســتعد ابتــا بــه اســترس   بــه ســایر زن

و عصبانیت هستند. 

ــداد  ــن تع ــر گرفت ــا در نظ ــان ب ــه متخصص ــه گفت ب
افــرادی کــه در سراســر جهــان در فقــر زندگــی 
ــر  ــا زن را در خط ــرایط میلیون ه ــن ش ــد، ای می کنن

فزاینــده اضطــراب قــرار می دهــد.
بــر زندگــی، کار   اختــاالت استرســی می توانــد 
ــردگی  ــر افس ــذارد و خط ــر بگ ــراد تأثی ــط اف و رواب
اســتفاده از مــواد مخــدر و بیماری هــای حــاد را 

افزایــش دهــد. 
نتایــج ایــن مطالعــه ثابــت نمی کنــد کــه محــل 
ــراب  ــه اضط ــا ب ــای آن ه ــل ابت ــان عام ــی زن زندگ
ــاکن در  ــان س ــه زن ــد ک ــان می ده ــا نش ــت، ام اس
ــد  ــدود ۶۰ درص ــروم ح ــر و مح ــیار فقی ــق بس مناط
بیــش از زنــان در مناطــق مرفه تــر مضطــراب و 

ایســنا می شــوند.  افســرده 

ثبت نــام از مشــموالن غایــب ســربازی تــا 1۵ خــرداد در 
دفاتــر پلیــس + 1۰ ادامــه دارد. 

ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا اعــام کــرد: مشــموالنی 
کــه تــا پایــان ســال ۹۶ بیــش از 8 ســال غیبــت داشــته 
ــات  ــر خدم ــه دفات ــه ب ــا مراجع ــد ب ــند، می توانن باش
ــه  ــرح جریم ــس+1۰( در ط ــی )پلی ــک انتظام الکترونی

ــد.  ــام کنن ــب ثبت ن ــموالن غای مش
ــم کریمــی، جانشــین رئیــس  ــن ســردار ابراهی همچنی
ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا، نیــز در این بــاره گفــت: 
ــه دارد  ــرداد ادام ــا 1۵ خ ــه اول ت ــرح در مرحل ــن ط  ای
و افــراد واجــد شــرایط می تواننــد ثبت نــام خــود را 
ــام  انجــام دهنــد و اگــر در ســال گذشــته فــردی ثبت ن
را  خــودش  ریالــی  مبالــغ  و  داده  انجــام  را  خــود 
ــاره  ــام دوب ــرای ثبت ن ــد ب ــت، بای ــرده اس ــت نک پرداخ

ــد.  ــه کن مراجع
جانشــین رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا 
ــاره هزینه هــای خریــد خدمــت هــم گفــت: خریــد  درب
ــان،  ــون توم ــم 1۰ میلی ــر دیپل ــراد زی ــرای اف ــت ب خدم
ــون  ــم 2۰ میلی ــوق دیپل ــان، ف ــون توم ــم 1۵ میلی دیپل
تومــان تعییــن شــده اســت و ایــن رونــد بــرای مــدارک 

ــد.  ــش می یاب ــر افزای باالت
او گفــت: افــراد مشــمول بــه ازای هــر ســال اضافــه از 8 
ســال 1۰ درصــد جریمــه می شــوند و بــه افــراد متاهــل 
و دارای اوالد بــه ازای هــر فــرد خانــواده ۵ درصــد 
تخفیــف داده می شــود. ســردار کریمــی گفــت: افــرادی 
ــاط  ــورت اقس ــه ص ــود را ب ــه خ ــد هزین ــه می خواهن ک
ــت  ــد پرداخ ــوم آن را نق ــد یک س ــد، بای ــت کنن پرداخ
کــرده و بقیــه را تــا پایــان ســال ۹۶ تســویه کننــد. مهــر

ادامه ثبت نام طرح غیبت سربازی تا 15 خردادفقر برای زنان بیش از مردان استرس زاست

،،
طــاق  آمــدن  وجــود  بــه  علــل  از 
به ویــژه طــاق عاطفــی، می تــوان بــه 
عــدم شــناخت زوجیــن از یکدیگــر 
تفاوت هــای قومــی و فرهنگــی بیــن 
خانواده هــا و دخالــت دیگــران اشــاره 

کــرد
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توپ و تور
شکست بزرگساالن عربستان 

مقابل جوانان ایرانی
ــت  ــتین رقاب ــران در نخس ــان ای ــال جوان ــی والیب ــم مل تی
خــود در بازی هــای کشــورهای اســامی بــا نتیجــه 3 
ــروز  ــوان به ــاگردان ج ــت. ش ــتان گذش ــد عربس ــر 0 از س ب
ــه مصــاف تیــم  ــی ب ــدار خــود در حال عطایــی در اولیــن دی
ــن  ــت ای ــل غیب ــه دلی ــه ب ــد ک ــتان رفتن ــاالن عربس بزرگس
ــران شــناخت  ــی ای ــر، کادر فن ــت اخی ــد تورنمن ــم در چن تی
کاملــی از شــاگردان گارســیا رامــون نداشــت. بــا ایــن حــال 
ــه  ــت ب ــران دس ــان ای ــوب بازیکن ــازی خ ــق و ب ــز دقی آنالی
دســت هــم داد تــا جوانــان ایــران، عملکــرد خیــره کننــده ای 
را بــه نمایــش بگذارنــد و در ســه ســت متوالــی و بــا نتایــج 
25- 18، 25- 23 و 25- 18 بــه پیــروزی برســند. گفتنــی 
ــواد  ــت. ج ــژه داش ــاگر وی ــد تماش ــازی چن ــن ب ــت ای اس
جهانگیــرزاده ســفیر ایــران در آذربایجــان، کیومــرث هاشــمی 
ــعبانی بهار  ــا ش ــک و غامرض ــی المپی ــه مل ــس کمیت رئی
ــی و صــادق فرجــی رئیــس  معــاون توســعه ورزش همگان
ــد.  ــدار بودن ــن دی ــژه ای ــاگران وی ــه، تماش ــیون کارات فدراس
ــجو  ــتر دانش ــه بیش ــی ک ــاگران ایران ــد تماش ــه نمان ناگفت
هســتند، بــا 200 بلیــت خریداری شــده توســط کمیتــه ملــی 

ــال حاضــر شــدند. مهــر ــک در ســالن کریســتال ه المپی

تغییر زمان فینال لیگ برتربسکتبال
دیدارهــای مرحلــه نهایــی لیــگ برتــر بســکتبال بــه دلیــل 
تداخــل بــا انتخابــات ریاســت جمهــوری بــه تعویــق افتــاد. 
ــوری در  ــت جمه ــات ریاس ــزاری انتخاب ــه برگ ــه ب ــا توج ب
روز جمعــه هفتــه آینــده 2۹ اردیبهشــت ماه و تداخــل 
ــگ  ــی لی ــه نهای ــای مرحل ــا دیداره ــزرگ ب ــداد ب ــن روی ای
ــه مســابقات فدراســیون بســکتبال  ــر بســکتبال، کمیت برت
ــدی ایجــاد  ــال و رده بن تغییــری در برنامــه دیدارهــای فین
می کنــد. برنامــه جدیــد از طــرف کمیتــه مســابقات 

ــه زودی اعــام خواهــد شــد. ایســنا ب

 موسوی، تنها مصدوم 
تیم ملی والیبال

وضعیــت  گزارشــی  در  والیبــال  ملــی  تیــم  پزشــک 
ســامت بازیکنــان ایــران را در مرحلــه نخســت اردوی 
برون مــرزی تیــم ملــی تشــریح کــرد. ســیامک افــروزی، 
فیزیوتراپیســت تیــم ملــی والیبــال کشــورمان، درخصــوص 
ــا  ــران ب ــرک ته ــگام ت ــرد: هن ــار ک ــان اظه ــت بازیکن وضعی
مصدومیــت کمــر امیــر غفــور و گرفتگــی وســیع عضانــی 
در ناحیــه گــردن و عضــات بیــن دنــده ای مجتبــی 
ــکل  ــبختانه مش ــه خوش ــدیم ک ــه ش ــور مواج میرزاجان پ
ــر  ــن امی ــد و همچنی ــع ش ــنبه رف ــور روز دوش میرزاجان پ
ــی و فیزیوتراپــی از روز  غفــور پــس از طــی مراحــل درمان

ــت.  ــم بازگش ــا تی ــادی ب ــات ع ــه تمرین ــنبه ب پنجش
افــروزی در پایــان اظهــار کــرد: تنهــا بازیکنــی کــه در حــال 
حاضــر تمرینــات اختصاصــی را بــدون حضــور در تمرینــات 
ــا  ــه ت ــت ک ــوی اس ــد موس ــد، محم ــام می ده ــی انج تیم
ــن  ــان ای ــول درم ــان ط ــت و زم ــده وضعی ــد روز آین چن

ــود. ورزش 3 ــخص می ش ــم مش ــن ه بازیک

کوتاه از ورزش
گالیه براری از پاداش ها

قهرمــان وزنه بــرداری آســیا اظهــار کــرد: پاداش هــای 
بازی هــای کشــورهای  مــدال آوران  بــرای  تعیین شــده 
ــه  ــداری از بودج ــت و کاش مق ــم اس ــیار ک ــامی بس اس
ــه پاداش هــا اضافــه  ــال کــم و ب ــاردی تیم هــای فوتب میلی
ــت  ــن وضعی ــاره آخری ــراری درب ــا ب ــد. محمدرض می کردن
خــود پیــش از حضــور در بازی هــای کشــورهای اســامی 
ــی آســیا  ــه پــس از مســابقات قهرمان ــان کــرد: دو هفت بی
ــم.  ــرکت کنی ــامی ش ــورهای اس ــای کش ــد در بازی ه بای
البتــه ســرمربی تیــم ملــی بــا برنامــه ای کــه داشــت، چنــد 
ــم.  ــکاوری کنی ــان را ری ــا بدن هایم ــت داد ت روزی را فرص
هنــوز بــه شــرایط مســابقات قهرمانــی آســیا نرســیدم؛ بــا 
ایــن حــال حــدود یــک هفتــه تــا آغــاز مســابقه ام زمــان 
ــرایط  ــه ش ــت ب ــن فرص ــاءلله در ای ــده و ان ش ــی مان باق

ایــده آل می رســم. ایســنا

تیم ملی ووشو آمادگی خوبی دارد
ســرمربی تیــم ملــی ووشــو از آمادگــی خــوب و انگیــزه 

زیــاد ووشــوکاران تیــم ملــی خبــر داد. 
حســین اوجاقــی بــه آمادگــی ووشــوکاران اشــاره کــرد 
ــژه  ــو به وی ــی ووش ــم مل ــه تی ــه مجموع ــت: هم و گف
ورزشــکاران تاش هــای زیــادی را در طــی ســه اردویــی 
کــه داشــتیم، انجــام دادنــد و بــه آمادگــی خوبــی 
ــتند  ــه گذاش ــان مای ــوکاران از ج ــه ووش ــیدند. هم رس
باشــد بازی هــا  بــا  آمادگــی کــه متناســب  بــه   و 

رسیدند. 
ــاره شــرایط تیــم ملــی ووشــو پیــش از اعــزام  وی درب
بــه بازی هــای کشــورهای اســامی اظهــار کــرد: در 
حــال حاضــر در ایــن تیــم جوانــان و ورزشــکاران خوبــی 
ــه  ــتی ب ــاز و کار درس ــزی و س ــا برنامه ری ــه ب ــم ک داری
تیــم ملــی راه یافتنــد. ایــن ووشــوکاران از طریــق 
ــا  ــه آن ه ــدند و هم ــده ش ــی برگزی ــای انتخاب بازی ه
ــا ۶ وزن در بازی هــای  ــن ووشــوکاران هســتند. ب گلچی
کشــورهای اســامی حاضــر خواهیــم شــد. خبــر فارســی
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دامون رشیدزادهگروه ورزش

بــا قهرمانــی تیــم نفــت تهــران در جــام 
حذفــی، پرونــده ایــن فصــل از فوتبــال ایــران 

ــد.  ــته ش بس
ــار  تیــم قدیمــی نفــت تهــران بــرای اولیــن ب
موفــق شــد یــک جــام مهــم فوتبــال کشــور 
ــا  ــه ت ــی ک ــد؛ جام ــت کن ــام خــود ثب ــه ن را ب
ابــد در افتخــارات ایــن باشــگاه ثبــت خواهــد 
ــال جــام حذفــی از ســاعت  ــدار فین شــد. دی
20 و 30 دقیقــه روز پنجشــنبه در ورزشــگاه 
نفــت و گاز ارونــدان خرمشــهر آغــاز شــد 
کــه در پایــان، شــاگردان علــی دایــی موفــق 
ــی  ــوان قهرمان ــر 0 عن ــری 1 ب ــا برت ــدند ب ش
ســجاد  دهنــد.  اختصــاص  خــود  بــه  را 
شــهباززاده در دقیقــه 88 بــرای نفــت گل زد.

 نیمه نخست
ســرد  اســتقبال  بــا  کــه  دیــدار  ایــن 
ــب  ــدان مناس ــه چن ــن ن ــاگران در زمی تماش
دقایــق  در  شــد،  آغــاز  ارونــد  ورزشــگاه 
ابتدایــی اتفــاق خاصــی را رقــم نــزد و دو تیــم 
ــا  ــه پابه پ ــدان ب ــه می ــوپ را در میان ــط ت فق

ــدار  ــن دی ــی ای ــه ابتدای ــد. در 20 دقیق کردن
دو تیــم موقعیتــی را روی دروازه یکدیگــر 
تیــم   2۷ دقیقــه  در  امــا  نکردنــد؛  خلــق 
ــی  ــه پنالت تراکتورســازی، صاحــب یــک ضرب
ــت،  ــان نف ــی، دروازه ب ــاد فراهان ــه می شــد ک

ایران پوریــان را مهــار کــرد. ضربــه 
 نیمه دوم

نیمــه دوم ایــن دیــدار هــم ماننــد نیمــه 
ــد  ــاز ش ــل کننده آغ ــرد و کس ــیار س اول بس
ــر  ــرد ه ــن روی عملک ــن زمی ــت پایی و کیفی
ــا ایــن  دو تیــم تاثیــر منفــی گذاشــته بــود. ب
حــال نــه تراکتورســازی و نــه نفــت نتوانســتند 
ــت  ــه، موقعی ــن نیم ــی ای ــه ابتدای در 10 دقیق
ــی  ــق میان ــد. در دقای ــق کنن ــی را خل خطرناک
ــازی  ــد ب ــان ب نیمــه دوم هــم دو تیــم همچن
موقعیــت   ،۶5 دقیقــه  تــا  و  می کردنــد 
ــد. در  ــاد نش ــا ایج ــی روی دروازه ه خطرناک
دقیقــه 8۴ ایــن دیــدار شــهرام گــودرزی، 
بازیکــن تیــم فوتبــال تراکتورســازی، بــه 
دلیــل مصدومیتــی کــه برایــش ایجــاد شــد 
بــه بیمارســتان منتقــل شــد. مصدومیــت 
گــودرزی بــه حــدی بــود کــه آمبوالنــس 

بــه مرکــز زمیــن آمــد و گــودرزی را بــه 
ــرد.  ــتان ب بیمارس

پــس از شــروع دوبــاره ایــن دیــدار تیــم 
ــق  ــه 88 موف ــران در دقیق ــت ته ــال نف فوتب
دروازه  شــهباززاده،  ســجاد  توســط  شــد 
تراکتورســازی را بــاز کنــد. شــهباززاده با ضربه 
ســر تــوپ ارســالی آندرانیــک تیموریــان را بــه 
ــق  ــرد. در دقای ــل ک ــش تبدی ــری تیم گل برت
پایانــی تراکتورســازی تــاش زیــادی کــرد تــا 
بتوانــد گل خــورده را جبــران کنــد؛ امــا دفــاع 
خــوب نفتی هــا ایــن اجــازه را بــه آن هــا 
ــرای  ــی ب ــی دای ــی عل ــن قهرمان ــا ای ــداد. ب ن
ــار در جــام حذفــی قهرمــان شــد.  ســومین ب
ــه  ــوان را ب ــا پرســپولیس ایــن عن ــار ب او دو ب

ــود. ــت آورده ب دس
 آرزوهای بربادرفته ذوب آهن

ــت، رؤیاهــای آســیایی  ــم نف ــی تی ــا قهرمان ب
ــا  ــد ت ــرآب ش ــش ب ــا نق ــدن ذوب آهنی ه ش
ــده ای  ــان، نماین ــال اصفه ــده فوتب ــل آین فص
در آســیا نداشــته باشــد. در فصــل جدیــد 
ــال  ــیا، فوتب ــان آس ــگ قهرمان ــابقات لی مس
ایــران بــا احتمــال 3 ســهمیه روبــه رو اســت. 
ــه  ــورد ک ــم بخ ــکلی رق ــه ش ــات ب ــر اتفاق اگ
ســهمیه ایــران ماننــد ســال های گذشــته 
صــورت  ایــن  در  باشــد،  ســهمیه   1+3

تهــران  نفــت  و  اســتقال  پرســپولیس، 
مســتقیم بــه مرحلــه  گروهــی مســابقات 
ــک  ــد ی ــازی بای ــت و تراکتورس ــد رف خواهن
دیــدار حذفــی در ورزشــگاه خانگــی خــود 
برگــزار کنــد و پــس از آن می توانــد در صــورت 
راهــی مرحلــه  گروهــی  پیــروزی   کســب 

شود.
ــال  ــرای فوتب ــات فصــل گذشــته ب ــر اتفاق اگ
ایــران تکــرار نشــود، باشــگاه های ایرانــی 
ــان  ــگ قهرمان ــرای حضــور در مســابقات لی ب
ــه  ــت. ب ــد داش ــهمیه 2+2 خواهن ــیا، س آس

ــت  ــپولیس و نف ــم پرس ــب دو تی ــن ترتی ای
ــه  گروهــی حاضــر  ــران مســتقیم در مرحل ته
در  بایــد  تهــران  اســتقال  و  می شــوند 

ورزشــگاه آزادی بعــد از پیــروزی در یــک 
بــازی حذفــی، راهــی مرحلــه  گروهــی شــود. 
تراکتورســازی نماینــده  چهــارم فوتبــال ایــران 
ــن  ــد. اولی ــزار کن ــی برگ ــدار حذف ــد دو دی بای
ــود  ــد ب ــه خواه ــازی در خان ــدار تراکتورس دی
ــد در  ــزی بای ــان تبری ــس از آن قرمزپوش و پ
زمیــن یکــی از دو کشــور امــارات و عربســتان 
ــرای ســهمیه چهــارم فوتبــال ایــران تــاش  ب

کننــد.
 سوپر جام

ــا  ــران ب ــال ای ــانزدهم فوتب ــگ ش ــده لی پرون
قهرمانــی پرســپولیس در لیــگ و نفــت تهــران 
در جــام حذفــی بســته شــد. بــه ایــن ترتیــب 
اولیــن دیــدار فصــل آینــده ســوپرجام فوتبــال 
ایــران خواهــد بــود. ســوپرجام فوتبــال ایــران 
ــه  ــک هفت ــگ ی ــازمان لی ــام س ــر اع ــا ب بن
ــزار  ــر ۹۶-۹۷ برگ ــگ برت پیــش از شــروع لی

خواهــد شــد. 
ــیا  ــت در آس ــورت موفقی ــپولیس در ص پرس
و قهرمانــی در ســوپرجام می توانــد فصــل 
ــان  ــه پای ــام ب ــکوه تم ــود را باش ــی خ رؤیای
ــاهد  ــد ش ــاق رخ ده ــن اتف ــر ای ــاند؛ اگ برس
عصــر شــکوفایی قرمزهــا بــا برانکــو خواهیــم 
بــود کــه تــا ســال ها در خاطــر هــواداران 

ــد. ــد مان ــی خواه ــا باق قرمزه

پرونده فصل شانزدهم فوتبال ایران بسته شد

 پرسپولیس و نفت 
فاتحان فوتبال ایران

،،
بــا قهرمانــی تیــم نفــت، رؤیاهــای 
ذوب آهنی هــا  شــدن  آســیایی 
ــا فصــل آینــده  نقــش بــرآب شــد ت
فوتبــال اصفهــان، نماینــده ای در 

باشــد نداشــته  آســیا 

ورزش

»آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13 آیین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی«

برابــر آراء صــادره هیــأت موضــوع تعییــن تکلیــف 

وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند 

رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی آران وبیــدگل تصرفــات 

مالکانــه وبامعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت 

تقاضــا  مــورد  وامــاک  متقاضیــان  لذامشــخصات 

ــت  ــوم در دونوب ــاع عم ــور اط ــه منظ ــر ب ــرح زی ــه ش ب

ــه  ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب

اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان 

اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 

ــه  ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت دو م ــی ب ــن آگه اولی

ــس از  ــلیم وپ ــل تس ــاک مح ــناد وام ــت اس اداره ثب

اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 

اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی 

ــد. ــم نماین تقدی

 : هیــأت  و۹۶/01/28-۴3۴   ۴33 شــماره  رأی    )1

ــد محمــد شــماره  ــی فرزن ــان بیدگل آقــای ناصــر صباغی

ــی  ــان بیدگل ــا صباغی ــای امیرآری شناســنامه 5213 و آق

ــاس  ــد عب ــان فرزن ــاس صباغی ــدرش عب ــت پ ــا والی ب

 ، )بالمناصفــه(    1251133320 شناســنامه  شــماره 

ششــدانگ  یکبــاب انبــاری بــه مســاحت 8۹5.۴2 

مترمربــع شــماره پــاک ۴۴3 فرعــی مجــزا از پــاک 1 

اصلــی واقــع در ســرداریه  بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و 

ــاعی  ــت مش ــدگل. مالکی بی

ــر  ــم منی ــأت : خان 2(رأی شــماره ۴3۹-۹۶/01/28  هی

ــد حســینعلی شــماره شناســنامه  ــی فرزن ــی بیدگل کتاب

 152 مســاحت  بــه  یکبابخانــه  ششــدانگ    ،  ۴0۷

ــی مجــزا ازشــماره  ــاک 2۹۹۴ فرع ــع شــماره پ مترمرب

3 فرعــی مجــزا از پــاک 3 اصلــی واقــع در معیــن آبــاد 

ــی  ــی آران و بیدگل.ابتیاع ــوزه ثبت ــش 3 ح ــدگل بخ بی

ــی ــه کتاب از فاطم

3(رأی شــماره ۶53-۹۶/02/10 هیــأت : آقــای حســین 

ــد اســمعیل شــماره شناســنامه  ــی فرزن فرهــادی بیدگل

251 ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 15۶.25 

ــاک  ــی مجــزا از پ ــاک 2۹۹5 فرع ــع شــماره پ مترمرب

3 اصلــی واقــع در معیــن آبــاد بیــدگل بخــش 3 حــوزه 

ــی ــی از عیســی ارباب ــی آران و بیدگل.ابتیاع ثبت

خانــم   : هیــأت   ۹۶/02/۹-۶۴۶ شــماره  ۴(رأی 

ــه شــماره  ــد نصــرت ال ــی فرزن ــان بیدگل فاطمــه جندقی

شناســنامه ۷1۶8  ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 

1۹3 مترمربــع شــماره پــاک 23 فرعــی مجــزا از شــماره 

۹ فرعــی از پــاک 103 اصلــی واقــع در اماکــن بخــش 3 

حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعــی از قدســی جعفــری 

ــی بیدگل

ــه  ــم فاطم ــأت : خان ــماره ۶۴2-۹۶/02/۹ هی 5(رأی ش

ــا شــماره شناســنامه  ــد حاجــی آق ــی فرزن جشــنی آران

۴۶5  ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت ۹۹.۴0 

ــی مجــزا از شــماره 2  ــاک 13 فرع ــع شــماره پ مترمرب

ــاعات از  ــمتی از مش ــی وقس ــاک 5۹0 اصل ــی از پ فرع

580 اصلــی واقــع در اماکــن بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران 

ــی ــا عباس ــی از احمدرض و بیدگل.ابتیاع

خانــم   : هیــأت   ۹۶/02/۹-۶۴1 شــماره  ۶(رأی 

ــنامه  ــماره شناس ــین ش ــد حس ــه کاه درازی فرزن مرضی

10501۹25۶۷ ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت   

1۴2.۶0 مترمربــع شــماره پــاک 1 فرعــی مجــزا از پــاک 

۶۴۴ اصلــی واقــع در اماکــن بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران 

ــی ــواد فاضل ــی از ج و بیدگل.ابتیاع

ــر  ــای اصغ ــأت : آق ــماره ۴55-۹۶/01/30 هی ۷(رأی ش

حیــدرزاده آرانــی فرزنــد حســن شــماره شناســنامه 

ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ  یکب ۷۹32 ، شش

135.25 مترمربــع شــماره پــاک 3 فرعــی مجــزا از 

ــع در اماکــن بخــش 3 حــوزه  ــی واق ــاک 1382 اصل پ

ثبتــی آران و بیدگل.مالکیــت مشــاعی

8(رأی شــماره ۴۶۴-۹۶/01/30 هیــأت : آقــای محســن 

افــزای فرزنــد علــی شــماره شناســنامه 253 ،  روز 

ــع  ــاحت 118.۷0 مترمرب ــه مس ــه ب ــدانگ  یکبابخان شش

ــاک  ــمتی  از پ ــزا از قس ــی مج ــاک 5 فرع ــماره پ ش

ــی  ــوزه ثبت ــش 3 ح ــن بخ ــع در اماک ــی واق 1۴۴2 اصل

آران و بیدگل.مالکیــت مشــاعی

۹(رأی شــماره ۴50-۹۶/01/2۹ هیــأت : آقــای محســن 

افــزای فرزنــد علــی شــماره شناســنامه 253 ،  روز 

ــع  ــه مســاحت13۷.۷8 مترمرب ــه ب ششــدانگ  یکبابخان

ــاک  ــمتی  از پ ــزا از قس ــی مج ــاک ۶ فرع ــماره پ ش

1۴۴2 اصلــی و12 فرعــی از پــاک 1۴02 اصلــی واقــع در 

اماکــن بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. مالکیــت 

مشــاعی

آقــای   : هیــأت    ۹۶/01/2۹-۴۴0 شــماره  10(رأی 

شــماره  حســن  فرزنــد  ســربندآرانی  عباســعلی 

ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ  یکبابخان ــنامه 31۶ ، شش شناس

112.21 مترمربــع شــماره پــاک 18 فرعــی مجــزا از 

شــماره .1 فرعــی از پــاک 1۴۷3 اصلــی و1۴۷3 اصلــی 

واقــع در اماکــن بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. 

مالکیــت مشــاعی

آقــای   : هیــأت   ۹۶/01/30-۴۷2 شــماره  11(رأی 

ــی شــماره شناســنامه  ــد غامعل ماشــااله ســاوجی فرزن

ــاحت 35.0۴  ــه مس ــاری ب ــاب انب ــدانگ  یکب ۶31 شش

ــع شــماره پــاک 85۶۹ فرعــی مجــزا از شــماره  مترمرب

122۹ فرعــی از پــاک 2۶3۷ اصلــی واقــع در مســعودآباد 

بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. مالکیــت مشــاعی

ــا  ــای رض ــأت : آق ــماره ۴۷3- ۹۶/01/30 هی 12(رأی ش

پناهیــده  فرزنــد علــی محمــد شــماره شناســنامه 25۷ ، 

ششــدانگ  یکبــاب انبــاری بــه مســاحت 2۴5 مترمربــع 

شــماره پــاک 85۷0 فرعــی مجــزا از شــماره 12۴5 

فرعــی از پــاک 2۶3۷ اصلــی واقــع در مســعودآباد  

بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. مالکیــت مشــاعی

13(رأی شــماره ۶۶۴و۶۶3-۹۶/02/10 هیــأت : آقــای 

ــماره  ــن ش ــد حس ــی فرزن ــدی آران ــی مه ــن عل محس

شناســنامه ۷8۴ و خانــم ســمانه مــکاری نژادآرانــی 

فرزنــد رجبعلــی شــماره شناســنامه 1۴3۶  )بالمناصفــه( 

، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 133.۷5 مترمربــع 

شــماره پــاک 85۷۶ فرعــی مجــزا از شــماره 118۹ 

فرعــی از پــاک 2۶3۷ اصلــی واقــع در مســعودآباد 

بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعــی از محمــد 

ــیری بش

خانــم   : هیــأت   ۹5/12/1۹  -5532 شــماره  1۴(رأی 

فاطمــه مرنجابیــان فرزنــد آقــا ولــی شــماره شناســنامه 

333  ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 118.۷0 

ــاک  ــی مجــزا از پ ــاک 288۹ فرع ــع شــماره پ مترمرب

2۶38 اصلــی واقــع در احمدآبــاد بخــش 3 حــوزه ثبتــی 

ــری ــت ب ــد خلع ــی از محم آران و بیدگل.ابتیاع

خانــم   : هیــأت   ۹5/12/1۹ شــماره 553۴-  15(رأی 

زهــره مرنجابیــان آرانــی فرزنــد آقــا ولــی شــماره 

ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ  یکبابخان ــنامه ۷۷  ، شش شناس

121.۹5 مترمربــع شــماره پــاک 28۹3 فرعــی مجــزا از 

پــاک 2۶38 اصلــی واقــع در احمدآبــاد بخــش 3 حــوزه 

ــری ــت ب ــد خلع ــی از محم ــی آران و بیدگل.ابتیاع ثبت

خانــم   : هیــأت   ۹5/12/1۹ شــماره 5533-  1۶(رأی 

شــماره  ولــی  آقــا  آرانیفرزنــد  مرنجابیــان  زینــب 

ــه  ــه ب ــدانگ  یکبابخان ــنامه ۶1۹00۴18۴1  ، شش شناس

ــی  ــاک 28۹۴ فرع ــماره پ ــع ش ــاحت 11۴ مترمرب مس

مجــزا از پــاک 2۶38 اصلــی واقــع در احمدآبــاد بخــش 

3 حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعــی از محمــد خلعــت 

ــری ب

ــای  ــأت : آق ــماره ۴۶۹و۴۷0- ۹۶/01/30 هی 1۷(رأی ش

حســین امینیــان آرانــی فرزنــد علــی شــماره شناســنامه 

ــد  ــی فرزن ــور آران ــم بیــک پ ــم طلعــت خان 25۶8 و خان

شــاطر رحمــت الــه  شــماره شناســنامه 51۶۷  بــه 

نســبت ۴ دانــگ و2 دانــگ ، ششــدانگ  یکبابخانــه 

ــاک 2۹10  ــماره پ ــع ش ــاحت 2۷1.۶۴ مترمرب ــه مس ب

فرعــی مجــزا از پــاک 2۶38 اصلــی واقــع در احمدآبــاد 

بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی از حســن 

ــان اکرمی

خانــم   : هیــأت   ۹۶/02/10  -۶۶2 شــماره  18(رأی 

زهرادخــت جــوان مــرد فرزنــد احمــد شــماره شناســنامه 

1۷3 ، ششــدانگ  یکبــاب انبــاری بــه مســاحت 12۶.1۷ 

ــاک  ــزا از پ ــی مج ــاک 2۹11 فرع ــماره پ ــع ش مترمرب

2۶38 اصلــی واقــع در احمدآبــاد بخــش 3 حــوزه ثبتــی 

ــادی ــت ع ــدگل. مالکی آران و بی

1۹(رأی شــماره ۶۶1- ۹۶/02/10 هیــأت : خانــم محتــرم 

رنــگ رز فرزنــد قدمعلــی شــماره شناســنامه ۹5  ، 

ــع  ــه مســاحت 1۶0.۴8 مترمرب ــه ب ششــدانگ  یکبابخان

شــماره پــاک 2۹12 فرعــی مجــزا از پــاک 2۶38 

ــی آران  ــاد بخــش 3 حــوزه ثبت ــع در احمدآب ــی واق اصل

و بیدگل.ابتیاعــی از شــهرداری

ــای  ــأت : آق ــماره ۴۶۷و۴۶8- ۹۶/01/30 هی 20(رأی ش

ناصــر داروغکــی آرانــی فرزنــد محمــد آقــا شــماره 

حضرتــی  خــادم  خانــم شمســی  و   23 شناســنامه 

فرزنــد محمــد شــماره شناســنامه 2۶۷  )بالمناصفــه( ، 

ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 232.88 مترمربــع 

شــماره پــاک 1823 فرعــی مجــزا از شــماره 235 فرعــی 

ــش 3  ــت بخ ــع در آران دش ــی واق ــاک 2۶۴0 اصل از پ

ــاس  ــید عب ــی از س ــدگل. ابتیاع ــی آران و بی ــوزه ثبت ح

ــاس زاده عب

ــای  ــأت : آق ــماره ۶5۴و۶55- ۹۶/02/10 هی 21(رأی ش

محمــد دهنــوی آرانــی فرزنــد محمــد تقــی شــماره 

شناســنامه 30۹ و خانــم فاطمــه احســن زاده آرانــی 

فرزنــد حســین شــماره شناســنامه ۴3۴  )بالمناصفــه( 

، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 15۴.۴0 مترمربــع 

شــماره پــاک 182۴ فرعــی مجــزا از شــماره 235 فرعــی 

ــش 3  ــت بخ ــع در آران دش ــی واق ــاک 2۶۴0 اصل از پ

ــادی  ــت ع ــدگل. مالکی ــی آران و بی حــوزه ثبت

ــی  ــای عل ــأت : آق ــماره ۴58-۹۶/01/30 هی 22(رأی ش

اکبــر ناظــر حضرتــی آرانــی فرزنــد حســن شــماره 

ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ  یکبابخان ــنامه 505 شش شناس

ــاک 1121 فرعــی مجــزا از  ــع شــماره پ 152.55 مترمرب

ــع در  ــی واق ــاک 2۶۴5 اصل ــی از پ ــماره 3۴0 فرع ش

وشــاد  بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. مالکیــت 

ــاعی مش

23(رأی شــماره ۴5۹-۹۶/01/30 هیــأت : خانــم زینــب 

دســتمردی فرزنــد صفــر علــی شــماره شناســنامه 5۶۶  

ــه بــه مســاحت ۹3.50 مترمربــع  ، ششــدانگ  یکبابخان

شــماره پــاک 1122 فرعــی مجــزا از شــماره 3۴0 فرعــی 

از پــاک 2۶۴5 اصلــی واقــع در وشــاد بخــش 3 حــوزه 

ثبتــی آران و بیــدگل. مالکیــت مشــاعی

2۴(رأی شــماره ۶۶8و۶۶۷-۹۶/02/10 هیــأت : آقــای 

علــی کاردان برزکــی فرزنــد غامرضــا شــماره شناســنامه 

ــی  ــد عل ــی  فرزن ــی بیدگل ــس عبداله ــم نرگ 58 و خان

 ، )بالمناصفــه(    ۷۴۹۴ شناســنامه  شــماره  محمــد 

ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 12۷ مترمربــع 

شــماره پــاک ۴۹۴ فرعــی مجــزا از پــاک 2۷03 اصلــی 

ــدگل. ــی آران و بی ــوزه ثبت ــش 3 ح ــع در دوالب بخ واق

ابتیاعــی از جعفــر جعفــری فــرد بیدگلــی وفاطمــه بنــده 

شــاهی 

 : هیــأت   ۹۶/01/28  – ۴35و۴3۶  شــماره  25(رأی 

آقــای مرتضــی برجــی فرزنــد محمــد شــماره شناســنامه 

ــماره  ــد ش ــد محم ــان فرزن ــه ایمانی ــم فاطم 51 و خان

شناســنامه 8۶05  )بالمناصفــه( ، ششــدانگ  یکبابخانــه 

بــه مســاحت 1۴0 مترمربــع شــماره پــاک 35۷ فرعــی 

مجــزا از شــماره 252 فرعــی از پــاک 2۷0۴ اصلــی 

واقــع در دســتجرد وغیاثیــه بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران 

ــاه ــد پن ــی از جــواد حمی ــدگل. ابتیاع و بی

ــأت : آقــای ناصــر  2۶(رأی شــماره ۴5۷-۹۶/01/30 هی

نیکویــی نــوش آبــادی فرزنــد صــادق شــماره شناســنامه 

ــاحت 1۴5.۷5  ــه مس ــه ب ــدانگ  یکبابخان ۴813 ، شش

ــاک 38۶1 فرعــی مجــزا از شــماره  ــع شــماره پ مترمرب

ــاد  ــوش آب ــع در ن ــی واق ــاک ۴0 اصل 313۶ فرعــی از پ

بخــش ۴ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. مالکیــت رســمی

آقــای   : هیــأت   ۹۶/01/2۹-۴۴۴ شــماره  2۷(رأی 

محمــد تقــی کوهــی نــوش آبــادی فرزنــد تقــی  شــماره 

ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ  یکبابخان ــنامه 8۶ ، شش شناس

ــی مجــزا از  ــاک 8۶2 فرع ــع شــماره پ 105.۷5 مترمرب

ــن  ــع در حس ــی واق ــاک ۴1 اصل ــی از پ ــماره 2 فرع ش

آبــاد نــوش آبــاد بخــش ۴ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. 

ــمی ــت رس مالکی

  بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم 

وصــول اعتــراض، طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد.م الــف 5/2/۹۶/12۶

  تاریخ انتشار نوبت اول :13۹۶/2/23

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹۶/3/8

رییس اداره ثبت اسناد واماک  آران وبیدگل

  عباس عباس زادگان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: ایمان      نام خانوادگی: 

المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  مقدم   امیری 

مشخصات محکوم له: نام:جمیله   نام خانوادگی:مومنی 

دهقی  نشانی محل اقامت: اصفهان خ جی کوی ذاکری 

کوچه جهت پاک ۷۷

محکوم به:

  2۷ تاریخ۹5/11/2۷حوزه   1088 شماره  رای  موجب  به 

شورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته 

است.محکوم علیه محکوم است به:

پرداخت مبلغ1۶/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 

2۷2/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه 

از زمان تقدیم دادخواست ۹5/2/22 لغایت اجرای حکم 

در حق محکوم له و نیم عشر حق االجرا در حق دولت . 

به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   3۴ ماده 

محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 

ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به موقع  را  آن  مفاد  روز  ده  مدت 

معرفی کند که  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای 

اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 

صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 

ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 

نماید. اعام  ندارد، صریحا  مالی  اگر  و  تسلیم کند  اجرا 

دو   شماره  مجتمع   2۷ شعبه  دفتر  الف  م  شماره51۹2/ 

شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
نام  حسین    محمد  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

خانوادگی: رجبیان   نشانی محل اقامت: مجهول المکان 

مشخصات محکوم له: نام:امیر رضا    نام خانوادگی:دودی   

نشانی محل اقامت: خ حافظ – چهارراه کرمانی – کوچه 

شهید خلیفه سلطانی بن بست حلبیان پ11۴ 

محکوم به:

 ۹50۹۹۷۶۷۹۴101۴۷۹ شماره  رای  موجب  به 

اختاف شهرستان  11  شورای حل  تاریخ۹5/8/2۶حوزه 

محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان 

است به:

رسمی سند  انتقال  و  رسمی  اسناد  خانه  دفتر  در  حضور 

بنام   ۴2 د   ۹۹۴-۴۴ انتظامی  شماره  به  هوندا  خودرو 

محکوم له و پرداخت مبلغ 1/1۷5/000 ریال بابت هزینه 

دادرسی و پرداخت مبلغ 120/000 ریال بابت هزینه  نشر 

االجرا  حق  عشر  نیم  و  صادر  له  محکوم  حق  در  آگهی 

اجرای احکام اعام می گردد. 

به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   3۴ ماده 

محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 

ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به موقع  را  آن  مفاد  روز  ده  مدت 

معرفی کند که  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای 

و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  اجرای حکم 

نداند،  به اجرای مفاد اجرائیه  را قادر  در صورتی که خود 

به  را  خود  دارایی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید 

قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعام 

نماید.شماره51۶5/ م الف دفتر شعبه 11 مجتمع شماره 

دو  شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
خانوادگی:  نام  محمد  نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 

شهبازی   نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 

محکوم له: نام:سبحان     نام خانوادگی:حفیظی    نشانی 

محل اقامت: خمینی شهر – درچه اسام آباد – جنب – 

پولکی نبات اصفهان تاک 

محکوم به:

 ۹50۹۹۷۶۷۹۴201855 شماره  رای  موجب  به 

تاریخ۹5/10/23حوزه 12  شورای حل اختاف شهرستان 

محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان 

است به:

سفته  دوفقره  وجه  ریال  میلیون  یکصد  مبلغ  پرداخت 

۶1۴30۹-۶220۷0 بابت اصل خواسته و مبلغ ۴/۶15000 

سفته  واخواسته  هزینه  و  دادرسی  هزینه   بابت  ریال 

های فوق الذکر و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 

در  وصول  تاریخ  لغایت   )۹5/5/21( دادخواست  تقدیم 

حق خواهان صادر و اعام می نماید و هزینه نیم عشر 

حق االجرا. 

به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   3۴ ماده 

محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 

ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به موقع  را  آن  مفاد  روز  ده  مدت 

معرفی کند که  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای 

اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 

صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 

ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 

نماید. اعام  ندارد، صریحا  مالی  اگر  و  تسلیم کند  اجرا 

دو   شماره  مجتمع   12 شعبه  دفتر  الف  م  شماره51۶3/ 

شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
مشخصات محکوم علیه: نام: غام اکبر  نام خانوادگی: 

حاجی    نشانی محل اقامت: مجهول المکان مشخصات 

محکوم له: نام:فاطمه     نام خانوادگی:لری ابرده سفلی   

نشانی محل اقامت: خ رباط جنب مسجد امام حسین خ 

دانش فرعی ۷ کوچه 1۷ فاز یک مجتمع عسل  

 1825 شماره  رای  موجب  به:به  محکوم 

اختاف شهرستان  11  شورای حل  تاریخ۹5/10/18حوزه 

محکوم  علیه  است.محکوم  یافته  قطعیت  که  اصفهان 

است به:حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال رسمی 

سند خود رو بنام محکوم له و پرداخت مبلغ 13/55/000 

ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت 

حق  در  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   13/55/000 مبلغ 

محکوم له صادر و نیم عشر حق االجرا ء اجرای احکام 

به  پراید  و  خودرو  رسمی  سند  انتقال  می گردد.  اعام 

شماره انتظامی 3۶5 س ۴5 ایران 13 می باشد. 

به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   3۴ ماده 

محکوم علیه اباغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف 

ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  به موقع  را  آن  مفاد  روز  ده  مدت 

معرفی کند که  مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای 

اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 

صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید 

ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت 

نماید. اعام  ندارد، صریحا  مالی  اگر  و  تسلیم کند  اجرا 

دو   شماره  مجتمع   11 شعبه  دفتر  الف  م  شماره5132/ 

شورای حل اختاف شهرستان اصفهان

آگهی حصر وراثت
خانم زهره عنایتی دارای شناسنامه شماره 1212 به شرح 

این  از  1 )وراثت(  به کاسه 1۴8/۹۶ ش ح  دادخواست 

چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  دادگاه 

به  خرزوقی  عنایتی  صغری  شادروان  که  داده  توضیح 

اقامتگاه    13۹5/10/2۴ تاریخ  در   ۶۹ شناسنامه  شماره 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:1- مصطفی عنایتی خرزوقی  

ش.ش 1123  )2( محمد رضا عنایتی خرزوقی ش.ش 

1۹0 )3( عزت عنایتی خرزوقی  ش.ش ۴2۴1 )۴( زهره 

عنایتی ش.ش 1212  همگی فرزند مسیب  )فرزندان 

درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی( 

مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا 

تاریخ نشر نخستین  از  او باشد  از متوفی نزد  وصیتنامه 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف برخوار 

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/3۷/151/م 

الف به تاریخ  13۹۶/02/21

آگهی حصر وراثت
شناسنامه  دارای  دستجردی   حمیدی  مهری  خانم 

 153/۹۶ به کاسه  دادخواست  شرح  به   5281 شماره 

گواهی  درخواست  دادگاه  این  از  )وراثت(   1 ح  ش 

شادروان  داده که  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر 

عبدالرضا درخشانی به شماره شناسنامه 5310 در تاریخ 

زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه     13۹۶/01/21

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1- مهری 

حمیدی دستجردی فرزند یداله  ش.ش 5281 )همسر 

متوفی(  )2( زهرا درخشانی ش.ش ۶۶0011۶8۶2 )3( 

زینب درخشانی  ش.ش ۶۶00083۹5۶ فرزند عبدالرضا  

مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  متوفی(  )فرزندان 

درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی 

دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

حل  شورای  اول  شعبه  شد.رئیس  خواهد  صادر  گواهی 

اختاف برخوار شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 

5/3۷/150/م الف به تاریخ  13۹۶/02/21

اخطار اجرایی
 : علیهم  محکوم  برادران  جال  له:  محکوم  مشخصات 

وحید فرهادی به نشانی مجهول المکان

تاریخ  به   ۴2۷ شماره  رأی  موجب  به   : به  محکوم 

۹5/0۷/2۹ حوزه ۴ شورای حل اختاف برخوار محکوم 

ریال   ۶0000000 مبلغ  پرداخت   : به  است  محکوم  علیه 

هزینه  بابت  ریال   1۶15000 مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت 

تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  پرداخت  نیز  و  دادرسی 

صدور چک تا تاریخ اجرای حکم رای صادره غیابی می 

باشد.  می  علیه   محکوم  عهده ی  به  اجرا  هزینه  باشد 

اجرائیه  که  همین   : احکام  اجرای  قانون   3۴ ماده 

است  مکلف  علیه  محکوم   ، شد  اباغ  علیه  محکوم  به 

ترتیبی  یا  بگذارد   اجرا  موقع  به  آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف 

معرفی کند که  مالی  یا  بدهد  به  پرداخت محکوم  برای 

و  باشد  آن میسر  از  به  استیفاء محکوم  و  اجرای حکم 

نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  خود  صورتی که  در 

به  را  خود  دارایی  جامع  صورت  مذبور  مهلت  ظرف  باید 

 قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعام 

نماید.  

قاضی شورا مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/3۷/1۴0/م 

الف به تاریخ ۹۶/02/1۹

40735 م الف

 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای بهسازی و تکمیل دو سوله شامل کالس های آموزشی، اسکیل لب، 

آزمایشگاه و موتورخانه معاونت پژوهشی و فناوری بر اساس فهرست بهاء
متقاضیان شرکت در مناقصه با توجه به اطاعات زیر می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس 

یا سایت مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه به آدرس  poshtibani.mui.ac.ir مراجعه نمایند.

شرایط متقاضیان حقوقی:گواهی معتبر صاحیت پیمانکاری حداقل پایه پنج در رشته ساختمان و تاسیسات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور

برآورد اولیه: 20/132/532/۶03 ریال بر اساس فهرست بها 13۹۶
تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ 13۹۶/2/23 لغایت روز چهارشنبه مورخ 13۹۶/2/2۷

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

روزنامــه گاردیــن بــه بررســی دروازه بان هایــی پرداختــه کــه 
ــد در  ــد و علیرضــا بیرانون ــاس گل دادن تخصــص دارن در پ
ــن  ــن در ای ــه اســت. گاردی ــرار گرفت ــن فهرســت ق صــدر ای
همــان  از  بیرانونــد  علیرضــا  می کنــد:  عنــوان  گــزارش 
ــناخته  ــران، ش ــت ته ــا نف ــال ب ــورش در فوتب ــدای حض ابت
شــده بــود. او در فصــل 15-201۴ در تیــم فصــل لیــگ 
ــد یــک ســاح ویــژه دارد.  ــر ایــران قــرار گرفــت. بیرانون برت
ــا،  ــا پ ــه ب ــدازه ضرب ــه ان ــت ب ــا دس ــوپ را ب ــد ت او می توان
بلنــد ارســال کنــد. هــر چنــد کــه ایــن کار تخصــص اوســت 
ــت  ــب موقعی ــا صاح ــن پرتاب ه ــا ای ــش را ب ــا تیم و باره

ــرای هــم  ــاس گل ب ــی در فصــل 15-201۴، دو پ ــرده، ول ک
ــه  ــا ضرب ــار ب ــک ب ــت؛ ی ــرده اس ــال ک ــش ارس تیمی های
ــر  ــه امی ــاس گل او ب ــت. پ ــاب دس ــا پرت ــار ب ــک ب ــا و ی پ
ــازی نفــت و تراکتورســازی، یکــی از  ارســان مطهــری در ب
جالب تریــن صحنه هــای فوتبــال اســت. ایــن دروازه بــان در 
ــازی می کنــد.  حــال  حاضــر در تیــم فوتبــال پرســپولیس ب
ــن  ــا ای ــده ت ــث ش ــد باع ــا بیرانون ــوب علیرض ــرد خ عملک
دروازه بــان بــه تیــم   ملــی فوتبــال ایــران نیــز دعــوت شــود 
ــی  ــم   مل ــت تی ــماره نخس ــان ش ــر دروازه ب ــال  حاض و در ح

ایــران محســوب می شــود. ایســنا

بیرانوند در جمع 5 دروازه بان گلساز جهان



دول ارکا�ن �ج

نهنگ عنبر 2
کارگردان  سامان مقدم
بازیگران  رضا عطاران، 

مهناز افشار، ویشکا آسایش 
حسام نواب صفوی، رضا ناجی 

امیرحسین آرمان
سینما  چهارباغ

خوب، بد، جلف
کارگردان  پیمان قاسم خانی

بازیگران  حمید فرخ نژاد 
پژمان جمشیدی، سام درخشانی 

ویشکا آسایش، مانی حقیقی 
نسیم ادبی

سینما فلسطین

گشت 2
کارگردان  سعید سهیلی

بازیگران  حمید فرخ نژاد، پوالد 
کیمیایی، ساعد سهیلی، بهاره 

افشاری، ترالن پروانه
سینما  قدس

پیشهناد فیلم

والدراما

کارگردان: عباس امینی
نویسنده: عباس امینی، حسین فرخزاد

ــمی  ــی قاس ــه زارع، گیت ــور، نفیس ــد علیپ ــران: حام بازیگ
ــور  ــر، رضــا زال پ ــد نف ــی، وحی ــه مدن ــک زاد، رابع ــه نی طیب

ــزی ــدهللا منج اس
خالصه داستان فیلم:

ــرای  والدرامــای 15 ســاله کــه مــردم شــهرِ کوچــک او را ب
موهــای فــر و بلنــدی کــه دارد بــه ایــن نــام صــدا می زننــد 
در تــالش اســت تــا از مراجــع قانونــی، شناســنامه ای را کــه 
ــرای  ــری ب ــک درگی ــرد. او در ی ــه حــال نداشــته، بگی ــا ب ت
ــد  ــاک می زن ــی خطرن ــه اقدام ــت ب ــودش دس ــات خ  نج
ــه تهــران می شــود. والدرامــا  ــه فــرار ب و از تــرس مجبــور ب
در تهــران هــم بایــد بــرای داشــتن یــک شناســنامه و بــرای 

زندگــی بجنگــد.
والدرامــا، فیلــم مســتقل کم خرجــی اســت کــه شــخصیت 
اصلــی اش را در بســتر اجتماعــی کــه حضــوری قاهــر 
و ســرد دارد، بررســی می کنــد. فیلــم، مــرز کودکــی و 
فیلمســاز  بی تــاب  دوربیــن  و  مــی کاود  را  بزرگســالی 
ســعی دارد در مــرز رؤیــای ذهنــی و واقعیــت تلــخ زندگــی، 
جزئیــات بــه یادماندنــی ای را در کنــار داســتان ســاده اش 
ــده  ــاب ش ــه انتخ ــیار زیرکان ــم بس ــاز فیل ــد. آغ ــت کن ثب
اســت. »والدرامــا« بــه کمــک زنــی مهربــان درصــدد 
ــت. از  ــوم اس ــت او نامعل ــت. هوی ــنامه اس ــن شناس گرفت
ــی  ــود. بی هویت ــتاده می ش ــر فرس ــه اداره ای دیگ اداره ای ب
نه تنهــا در ظاهــر دورغیــن »والدرامــا« آشــکار اســت، بلکــه 
ــم قهرمــان را همراهــی  ــا آخــر فیل موضوعــی اســت کــه ت
می کنــد. همــان انــدازه کــه موهــای فــر و رنگ شــده  
شــخصیت اصلــی و نــام والدرامــا ســاختگی اســت، 
دســتیابی بــه شناســنامه ای جعلــی نیــز شــخصیت اصلــی 
ــی  ــی واقع ــب هویت ــه کس ــق ب ــرانجام موف ــتان را س  داس

نمی کند.

حرف و نقل

 کارگــردان و عوامــل »نفــس« بــرای ضبــط 
بعضــی از صحنه هــای باقی مانــده ایــن ســریال 
بــه ارمنســتان ســفر کردنــد. »نفــس« همچــون دو 
ســریال گذشــته »ارمغــان تاریکــی« و »پروانــه« بــه 
ــالب  ــای انق ــتر رویداده ــه در بس ــتانی پرحادث داس

می پــردازد.
ــاب وزارت  ــد کت ــاب و خری ــت انتخ ــر هیئ  دبی
ــوه  ــه نح ــاره ب ــا اش ــالمی ب ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ــگاه  ــی ُامین نمایش ــران در س ــاب از ناش ــد کت خری
بین المللــی کتــاب تهــران بیــان کــرد: در ایــن 
ناشــران خصوصــی  از  نمایشــگاه خریــد  از  دوره 
ــت  ــاس فهرس ــر اس ــا و ب ــور در غرفه ه ــدون حض ب

می شــود. انجــام  ناشــران  ثبت شــده 
 ششــمین جشــنواره بین المللــی فیلــم شــهر در 
چهــار بخــش ملــی، بین الملــل، محلــه و جنبــی بــه 
دبیــری ســید علــی احمــدی در نیمــه اول مردادمــاه 
ــا  ــار ت ــام آث ــت ثبت ن ــزار خواهــد شــد و مهل ۹۶ برگ
۲5 خردادمــاه از طریــق ســایت جشــنواره بــه آدرس 

www.urbanfilmfest.org تعییــن شــده اســت.
 معــاون مطبوعاتــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد 
 اســالمی در پیامــی درگذشــت مجیــد شــمس 
ــت   ــو هیئ ــمارش و عض ــریه ش ــئول نش ــر مس مدی
ــران رســانه را تســلیت  ــره انجمــن صنفــی مدی مدی

گفــت.
 اثــر دیگــری از »جــورج آر.آر مارتین«، نویســنده 
رمان هــای »بــازی تــاج و تخــت« بــه زودی تبدیــل 

بــه ســریالی تلویزیونــی می شــود.
 »فیونــا مک فارلیــن«، نویســنده جوان اســترالیایی 
ــژه  ــن تومــاس« را کــه وی ــزه »دیل موفــق شــد جای

نویســندگان نوقلــم اســت، بــه خانــه ببــرد.
ــره  ــینما، از مذاک ــردان س ــو، کارگ ــا توفیق ج  رض
ــاخت  ــرای س ــرمایه گذاران ب ــدگان و س ــا تهیه کنن ب

ــر داد. ۲ فیلمنامــه ســینمایی خب
 منوچهــر معتبــر، نقــاش پیشکســوت، می گویــد: 
ــه  ــوط ب ــه مرب ــارم ک ــاب آث ــن کت ــاپ دوم آخری چ
ــه  ــت، ب ــر اس ــری اث ــن در گال ــر م ــگاه آخ نمایش
اتمــام رســیده و کتــاب تازه ای هم در دســت انتشــار 
ــاپ و  ــل چ ــاز مراح ــورت دست س ــه ص ــه ب دارم ک
ــارم  ــر آث ــروری ب ــامل م ــد و ش ــار را می گذران انتش
ــا  ــراه ب ــس هم ــاب نفی ــن کت ــار ای ــه آث ــت. هم اس
امضــا و شناســنامه اثــر اســت کــه در تعــداد محــدود 

ــد. ــاپ می رس ــه چ ب
ــر انتشــارات شــمع  ــار، مدی  افشــین شــحنه تب
ــلوچ«  ــی س ــای خال ــاب »ج ــه کت ــه، از ترجم و م
ــر داد  ــه خب ــان فرانس ــه زب ــادی ب ــود دولت آب محم
و گفــت: ترجمــه ایــن کتــاب چهــار ســال بــه طــول 

ــده اســت. انجامی
ــردان  ــده و کارگ ــجاع نوری، تهیه کنن ــا ش  علیرض
ســینما، درخصــوص آخریــن وضعیــت اکــران فیلــم 
ســینمایی »شــنل« گفــت: مراحــل پایانــی بخــش 
ــود  ــی می ش ــی ط ــان انگلیس ــه زب ــس آن ب زیرنوی
و از طرفــی قــرارداد پخــش بســته شــده و منتظــر 

ــه نمایــش هســتیم. پروان

کوتاه و خواندنی
 حضور یک گروه تئاتر ایرانی 

در پاریس
ــنواره  ــرا در جش ــه اج ــس از س ــا« پ ــر »ماه ــروه تئات گ
ــس  ــه پاری ــر ب ــش دیگ ــرای دو نمای ــرای اج ــروت، ب بی
ــا  ــه ب ــج ســالی اســت ک مــی رود. اســن گــروه حــدود پن
رویکــرد بــدن و حرکــت و تحقیــق در ایــن زمینــه، فعالیــت 
ــون  ــم تاکن ــددی ه ــای متع ــرده و اجراه ــاز ک ــود را آغ خ
داشــته اســت. ضمــن اینکــه ایــن گــروه، اولیــن فســتیوال 
ــاخانه  ــته در تماش ــال گذش ــت را س ــدن و حرک ــمی ب رس
ــای  ــد رازه ــکرپاره« و »پیش درآم ــرد. »ش ــزار ک »دا« برگ
ــه  ــس ب ــاه در پاری ــی خردادم ــه ابتدای ــی« در هفت پارس

نمایــش درمی آیــد. خبــر فارســی

 فروش طوفانی فیلم جدید 
رضا عطاران

ــی  ــرده در حال ــای ســینمایی روی پ ــروش فیلم ه ــار ف آم
اعــالم شــد کــه »نهنــگ عنبــر ۲« بــا بــازی رضــا عطــاران 
پــس از دو روز بــه فــروش ۷۰۰ میلیــون تومانــی در کشــور 
ــش  ــه پخ ــل مؤسس ــر عام ــرتیپی مدی ــی س ــید. عل رس
فیلمیــران گفــت:  فیلــم »نهنــگ عنبــر ۲: سلکشــن رؤیــا« 
بــه کارگردانــی ســامان مقــدم در حــال حاضــر فقط در ســه 
ــه در  ــران می شــود ک ــان، شــیراز و مشــهد اک شــهر اصفه
ــران در  ــی در ته ــروش ۳55 میلیون ــر ف ــالوه ب ــوع ع مجم

مجمــوع ۷۰۰ میلیــون تومــان فــروش داشــته اســت. 
او همچنیــن دربــاره میــزان فــروش فیلــم »بــرادرم 
خســرو« کــه اکــران آن به تازگــی آغــاز شــده، گفــت: ایــن 
فیلــم فعــال فقــط در تهــران نمایــش داده می شــود و در دو 
روز )۲۰ و ۲1 اردیبهشــت ماه(، ۶1 میلیــون تومــان فروختــه 

اســت. ایســنا

 حضور »بیوگرافی« 
در جشنواره های خارجی

ــی  ــه کارگردان ــی« ب ــینمایی »بیوگراف ــم س ــده فیل تهیه کنن
ــرای  ــینمایی ب ــر س ــن اث ــرد: ای ــان ک ــی بی ــه ثقف فاطم
حضــور در جشــنواره های بین المللــی آمــاده می شــود. 
ــم »بیوگرافــی«  ــه اینکــه فیل ــا اشــاره ب ــر ثقفــی ب علی اکب
ــم  ــی فیل ــی فاطمــه ثقفــی در جشــنواره جهان ــه کارگردان ب
فجــر توانســت مخاطبــان خــود را جــذب کنــد، گفــت: در 
حــال حاضــر در تــالش هســتیم تــا برنامــه مناســبی بــرای 

ــیم.  ــته باش ــی آن داش ــش بین الملل پخ
فســتیوال های  بــا  رایزنــی  حــال  در  داد:  ادامــه  وی 
مختلــف بین المللــی از جملــه حضــور در فســتیوال بوســان 
هســتیم؛ البتــه ایــن فیلــم قــرار اســت در بــازار فیلــم کــن 
نیــز حضــور داشــته باشــد. ثقفــی در پایــان گفــت: اکــران 
عمومــی »بیوگرافــی« در کشــور نیــز از جملــه برنامه هــای 
مــا بــه شــمار مــی رود کــه بــه زودی اقدامــات الزم در ایــن 
ــه ای از  ــا فیلمنام ــم ب ــن فیل ــرد. ای ــورت می گی ــه ص زمین
امیرحســین ثقفــی مقابــل دوربیــن رفتــه و روایتگــر زندگی 
یــک روز از خانــواده حاشیه نشــین شــهر تهــران اســت کــه 
ــتند و  ــان هس ــه گریب ــت ب ــکالتی دس ــا مش ــدام ب ــر ک ه

ــد. مهــر ــی می جنگن ــرای رهای ب

تئاتر

نمایش »بی پدر«
ــدی«  ــور »بزبزقن ــی و فولکل ــتان قدیم ــه از داس ــدر«، برگرفت ــش »بی پ نمای
معــروف بــه شــنگول  و منگــول و حبــه انگــور اســت کــه همــه مــا از 
بزرگ ترهایمــان آن را شــنیده ایم و داســتانش بــه  صــورت کتــاب، تئاتــر و 
ــد  ــا ســید محم ــار ام ــن ب ــف کار شــده اســت. ای ــه شــکل های مختل ــم ب فیل
ــه  ــوا و آشــنایی زادیی و البت ــرم و محت ــک ساختارشــکنی در ف ــا ی مســاوات ب
نوعــی ازخودبیگانگــی درخصــوص شــخصیت های داســتان، نمایشــی متفــاوت 
از ایــن قصــه قدیمــی را بــه صحنــه کشــیده اســت. نمایــش بــا یــک چالــش 
ــه دوم  ــا از نیم ــود. م ــروع می ش ــک ش ــت دراماتی ــت و وضعی ــک موقعی و ی
ــا آن همــراه می شــویم. نیمــه اول و ابتــدای داســتان یعنــی عشــق و  قصــه ب
ســپس ازدواج گــرگ و بــز قبــال اتفــاق افتــاده و مــا ماجراهــای پــس از ازدواج 
ــه آن مبتالســت.  ــز ب ــا نی ــن دو را شــاهد هســتیم. آنچــه جامعــه امــروز م ای
 زنــی کــه بیــوه اســت و مثــال ســه فرزنــد دارد و مــردی کــه او نیــز بیــوه اســت 
و یــک فرزنــد دارد، ایــن دو عاشــق یکدیگــر شــده و بــا هــم ازدواج می کننــد 
و بــه  اشــتباه ســعی دارنــد هــر یــک خواســت، عالیــق و ســالیق و... خــود را 

بــه دیگــری تحمیــل کنــد. 
در ایــن قصــه امــا یــک تناقــض و جمــع ضدیــن بــه لحــاظ ماهــوی وجــود دارد 
و آن جمــع بیــن گــرگ و گوســپند اســت؛ دو دشــمن قدیمــی و شــاید باســتانی 
کــه حــاال در کنــار یکدیگــر زیــر یــک ســقف می خواهنــد بــا هــم زندگــی کننــد. 

هریــک از ایــن دو بایــد خــود را بــا دیگــری ســازگار کنــد. ایــران تئاتــر

موسیقی

»خزان« پرویز مشکاتیان منتشر می شود
»محمــد موحدنیــا« از شــاگردان برجســته و توانــای زنده یــاد »پرویــز 
ــت ماه  ــخ ۲4 اردیبهش ــا زادروز وی و در تاری ــان ب ــکاتیان«، همزم مش
ســال جــاری، قطعــه خــزان را منتشــر و در دســترس مخاطبــان قــرار 

خواهــد داد. 
ــگاه مــی دارد،  ــده ن ــاد اســتاد خــود را زن ــواره ی ــه هم ــده ک ــن نوازن ای
ــز  ــتاد پروی ــه اس ــن ب ــد: »ارادت م ــر می گوی ــن اث ــار ای ــاره انتش درب
مشــکاتیان و آثــار او، ارادتــی اســت عاشــقانه و نــه از ســر نیــاز. اســتاد 
ــاد  ــا از او ی ــه ج ــد هم ــه بای ــت ک ــی اس ــی از چهرهای ــکاتیان یک مش
کنیــم و نــام او را زنــده نگــه داریــم تــا نوجوانــان و جوانانــی کــه تــازه 
ــیقی  ــرد موس ــن بزرگم ــار ای ــا آث ــوند، ب ــیقی می ش ــه موس  وارد عرص
و به ویــژه بــا افــکار بلنــد انســانی و میهنــی او آشــنا شــوند. »خــزان« 
از جملــه آهنگ هــای ایــن موســیقیدان بــزرگ اســت کــه واقعــا آن را 
ســتایش می کنــم. بــا اینکــه خــود قطعــات زیــادی ســاخته و بعضــی 
را در قالــب آلبــوم و کنســرت اجــرا و منتشــر کــرده ام، امــا همچنــان 
ــال  ــت س ــش از بیس ــت دارم. بی ــقانه دوس ــتادم را عاش ــای اس کاره
ــازه  ــم ت ــم برای ــوز ه ــی هن ــنوم؛ ول ــه را می ش ــن قطع ــه ای ــت ک اس
ــز مشــکاتیان در  ــاورم کــه نغمــات پروی ــن ب ــر ای و جــذاب اســت و ب
ــه  ــت ک ــات اس ــن نغم ــن و زیباتری ــزو ناب تری ــی، ج ــیقی ایران موس

همتــای آن در موســیقی مــا بســیار انــدک اســت.« موســیقی مــا

تلویزیون

 آخرین اخبار از سریال های 
»موسی« و »سلمان«

ــای  ــاره پروژه ه ــد صداوســیما درب ــرد جدی ــاره رویک ــام ســیمافیلم درب قائم مق
الــف ویــژه و همچنیــن تعــداد ایــن پروژه هــا، توضیحاتــی را ارائــه کــرد. 

علــی حمیــدی دربــاره پروژه هــای الــف ویــژه کــه در ســازمان پیگیــری 
می شــود، گفــت: پــروژه ســریال »حضــرت موســی« اکنــون در مرحلــه 
ــات ســخت و ســنگینی  ــژه مقدم ــف وی ــای ال ــرآورد اســت و چــون پروژه ه ب
 بــرای نهایــی شــدن دارنــد، پیش تولیــد ایــن ســریال هــم بــه طــول

 می انجامــد. وی ادامــه داد: مدتــی اســت کــه فعالیت هــا بــرای تولیــد ســریال 
ــه طــور مــداوم در حــال انجــام اســت. همچنیــن یــک  »حضــرت موســی« ب

آرت بــوک هــم بــرای ایــن پــروژه فعــال شــده اســت. 
ــن  ــای اکش ــی صحنه ه ــال طراح ــی در ح ــون تیم ــرد: اکن ــار ک ــدی اظه حمی
ــم  ــرد ه ــتوری ب ــن و اس ــاس آن، مت ــر اس ــتند و ب ــریال هس ــش س و فراکن
ــرار  ــه ق ــروژه »ســلمان فارســی« ک ــاره پ ــن درب نوشــته می شــود. وی همچنی
اســت داوود میرباقــری آن را بســازد، بیــان کــرد: متــن ایــن ســریال در حــال 
ــال  ــه در ح ــت ک ــی اس ــزو کارهای ــم ج ــه ه ــن مجموع ــت و ای ــی اس بازنویس
ــه طــور قطعــی چــه  ــروژه ب ــن ۲ پ ــت ای ــوان گف ــوز نمی ت ــت اســت. هن فعالی
ــرف  ــدی از ط ــتیبانی ج ــتاد پش ــی س ــه نوع ــا ب ــد؛ ام ــد می خورن ــی کلی زمان

ــد. مهــر ــاز دارن ســازمان صداوســیما نی

مدتــی  بــرای  »ســنا«  پســرانه  مدرســه 
آموزشــی  برنامــه  برگــزاری  میزبــان 
داروگ  کــودک  بــاغ  تســهیلگر  جــذب 
ــازمان  ــودک س ــه ک ــوی خان ــه از س ــود ک ب
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان برگــزار 
شــد. ایــن کالس آموزشــی در دو بخــش 
ابتــدا  در  انجــام شــد.  عملــی  و  تئــوری 
ــا  ــاط ب ــراری ارتب ــی برق ــا چگونگ ــان ب مربی
کــودکان آشــنا شــدند و در نهایــت بــا حضــور 
در کالس، چگونگــی برقــراری ارتبــاط بــا 

فراگرفتنــد. را  آمــوزش  و  کــودکان 
ــد  ــود محم ــی خ ــتور مرب ــق دس ــا طب بچه ه
تاجــران در ایــن کالس آموزشــی بــه صــورت 
ــد  ــرار گرفتن ــه روی یکدیگــر ق ــره ای و روب دای
ــبز          ــث س ــک بح ــرای ی ــا ب ــت فض و در نهای

ــاده شــد. ــا آم و باصف
ــرد؛  ــروع ک ــا ش ــوال از بچه ه ــا س ــران ب تاج
ــوف  ــام »فیلس ــا ن ــوان کالس ب ــدا عن در ابت
ــودکان  ــی ک ــد و مرب ــرح ش ــرد« مط جهانگ
»فیلســوف«  می داننــد  آیــا  پرســید کــه 

ــت؟ ــا چیس ــت ی کیس
 فیلسوف یا پرسشگر؟

در کالس همهمــه شــد. عــده ای معتقــد 
بودنــد کــه فیلســوف، کســی اســت کــه 
عــده  و  اســت  دانشــمند  و  دانــا  بســیار 
دیگــری معتقــد بودنــد فیلســوف، کســی 

زیــاد می دانــد.  اســت کــه 
ــر  ــتر فک ــه بیش ــت ک ــان خواس ــی از آن مرب
ــا  ــه آی ــید ک ــان پرس ــت از آن ــد و در نهای کنن
فیلســوف یــک مــدرک اســت یــا یــک 
عنــوان؟ عــده ای گفتنــد کــه فیلســوف شــدن 
ــد  ــده ای معتق ــک مــدرک اســت و ع ــا ی تنه
ــت.  ــوان اس ــک عن ــوف ی ــه فیلس ــد ک بودن
یکــی از دانش آمــوزان کــه عینــک گــردی بــه 
ــی  ــظ اصفهان ــه غلی ــا لهج ــت، ب ــم داش چش
ــه ســوال  ــت: فیلســوف، کســی اســت ک گف
موضوعــی  هــر  بــرای  و  می کنــد  طــرح 
ــا  ــردن را دارد. اینج ــرح ک ــوال ط ــی س توانای
کالس بــه مرحلــه جالبــی رســیده بــود؛ همــه 
بــه یــک نتیجــه واحــد از کلمــه »فیلســوف« 

ــد. ــیده بودن رس
 سوال بپرسید تا فیلسوف شوید

محمــد تاجــران، مربــی کالس، در اینجــا 

ــال  ــما در ح ــه ش ــه هم ــت ک ــا گف ــه بچه ه ب
ــن  ــتید؛ بنابرای ــوف هس ــک فیلس ــر ی حاض
بایــد قــادر بــه ســوال کــردن باشــید؛ در 
زندگــی موضوعــات بســیار ســاده ای هســتند 
کــه بایــد در برابــر آن هــا کنجــکاو بــود و 

ــید. ــوال پرس س
ــا  ــازی ب ــال ب ــد در ح ــال محم ــن ح در همی
یــک پاکــت شــیر بــود. مربــی از او خواســت 
ــا  ــد از بچه ه ــد و بع ــه او بده ــیر را ب ــه ش ک
خواســت کــه دربــاره ایــن پاکــت شــیر 

ــد. ــرح کنن ــواالتی را ط س
ــه پاکــت شــیر  ــا اشــاره ب ــا ب یکــی از بچه ه
چیســت؟  شــیرکاکائو  محتویــات  گفــت: 
همــه جــواب دادنــد: شــیر و کاکائــو. دیگــری 
پرســید: کاکائــو چیســت؟ یکــی گفــت: یــک 
ــوه  ــک می ــت: ی ــری گف ــت؛ دیگ ــت اس درخ
اســت؛ یکــی از بچه هــا معتقــد بــود کــه 
ــه اســت کــه در مکان هــای  ــو یــک دان کاکائ
گــرم می رویــد و همین طــور تــا آخــر؛ در 
نهایــت مربــی گفــت: کاکائــو، محصولــی 
ــرم  ــورهای گ ــیاری از کش ــه در بس ــت ک اس
 ... و  جنوبــی  آمریــکای  آفریقــا،  ماننــد 

می رویــد.
ــو چــه  ــا پرســید: کاکائ ــر از بچه ه یکــی دیگ
ــه  ــرا ب ــید: چ ــری پرس ــت؟ دیگ ــی اس رنگ
ایــن شــیر کاکائــو اضافــه شــده اســت؟ 
عــده ای  بــود؛  متفــاوت  بچه هــا  نظــرات 
ــمزه  ــو خوش ــون کاکائ ــه چ ــد ک ــد بودن معتق
بــه شــیر اضافــه می کننــد؛  را  اســت آن 
ــتر  ــون آن را بیش ــد: چ ــر گفتن ــده ای دیگ ع
بــه فــروش برســانند و دیگــری گفــت: چــون 
ــوال  ــت! س ــده اس ــد« ش ــو »م ــیر کاکائ ش
جالــب یکــی از بچه هــا ایــن بــود کــه کاکائــو 
در ابتــدا از کجــا آمــده و بعــد چــه شــد کــه 

ــد؟ ــد ش ــیرکاکائو تولی ش
بیشــتر بچه هــا گفتنــد: انســان های اولیــه آن 
را بــر روی درختــان جنــگل دیدنــد، بر روی آن 
آزمایــش کردنــد و زمانــی کــه متوجــه شــدند 
کــه ایــن میــوه خیلــی خوشــمزه اســت، آن 
را تولیــد کردنــد. عــده ای دیگــر هــم معتقــد 
زندگــی  در  همیشــه  بودنــد کــه کاکائــو 
ــان ها  ــذای انس ــی غ ــوده و حت ــان ها ب انس

ــت. ــکیل داده اس را تش

ــیار  ــیرکاکائو« بس ــد »ش ــتان تولی ــا داس ام
ــی  ــه بعض ــد ک ــده ای گفتن ــود. ع ــر ب جالب ت
گاوهــا کاکائــو را خوردنــد و شــیرکاکائو تولیــد 
ــه  ــه قضی ــد ک ــد بودن ــده ای معتق ــد و ع ش
ــوده  ــی نب ــچ خالقیت ــیرکاکائو هی ــد ش  تولی
و یــک نفــر شــیر و کاکائــو را بــا هــم مخلــوط 
کــرده کــه در نهایــت شــیرکاکائو ایجــاد شــده 

. ست ا
 بپرسید تا کنجکاو شوید

مربــی در پایــان ســواالت از کــودکان پرســید: 
بــه اینگونــه ســوال پرســیدن چــه می گوینــد؟ 
همــه یــک صــدا فریــاد زدنــد: »کنجــکاوی«. 
مربــی از آنــان خواســت کنجــکاوی را تعریــف 

 . کنند
ــیدن  ــان پرس ــکاوی هم ــد: کنج ــا گفتن بچه ه
و جســت  و جوســت و نتیجــه کنجــکاوی 
منجــر بــه تولیــد یــک محصــول جدیــد 
می شــود. مربــی از آنــان پرســید: چگونــه 
محصــول جدیــد ایجــاد می شــود؟ یکــی 
را »مانــی«  او  دانش آمــوزان کــه همــه  از 
صــدا می کردنــد، گفــت: تولیــد محصــول 
بــا تحقیــق، ســوال پرســیدن و آزمایــش 
کــه  بچه هــا  از  یکــی  می شــود.  انجــام 
عینــک ته اســتکانی داشــت و او را یزدانــی 
صــدا می زدنــد، گفــت: ایــن مربــوط بــه 
تجربــه شــخص اســت؛ وقتــی کــه یــک نفــر 
ــه کــرده و  ــه را تجرب ــه ای دارد آن فرضی فرضی
ــد. ــل می کن ــل تبدی ــه عم ــت آن را ب در نهای

 بپرسید تا به جواب درست برسید
محمــد تاجــران، مربــی کالس، در نهایــت 
ــه همــان کلمــه فیلســوف برگشــت  ــاره ب  دوب
و گفــت: فیلســوف و کســی کــه اهــل فلســفه 
اســت، رونــد ســوالی را طــی می کنــد تــا بــه 
ــن ســواالت  ــن بی ــک جــواب برســد؛ در ای ی
ــتند  ــه هس ــر احمقان ــه ظاه ــه ب ــی ک مختلف

ــت  ــن اس ــه ممک ــد ک ــش می آی ــرای او پی ب
ــد؛ در  ــی کن ــه جــواب منطقــی راهنمای او را ب
ایــن بیــن البتــه کســی بهتریــن نکتــه را پیــدا 
ــی  ــوده و توانای ــوف« ب ــه »فیلس ــد ک می کن
پرســیدن و تــالش بیشــتر را داشــته باشــد.

 گفت وگو و تحقیق، بهترین راه 
آموزش به دانش آموزان

پایــان  در  تاجــران  آقــای  کالس  مربــی 
دانـش آمــــوزان  از  خــود  صحبت هــای 
پرســید کــه در ایــن جلســات چــه چیزهایــی 
یــاد گرفته انــد و از آنــان خواســت کــه آن هــا 
ــرف  ــا از آن ط ــی از بچه ه ــد. یک ــام ببرن را ن
ــا  ــن کالس ه ــت: در ای ــد گف ــدای بلن ــا ص ب
ــم  ــاد گرفتی ــد و ی ــه ش ــا اضاف ــم م ــه عل ب
ــاره هــر چیــزی گفت وگــو و تحقیــق  کــه درب

ــم. کنی
ــین«  ــام »حس ــه ن ــا ب ــر از بچه ه ــی دیگ یک
ــتن  ــم نشس ــودن و دور ه ــم ب ــا ه ــت: ب گف
ــر را رودررو  ــا یکدیگ ــم. در اینج ــاد گرفتی را ی
یکدیگــر  بــا  می توانیــم  و  می بینیــم 
گفت وگــو و بحــث کنیــم و حتــی از هــم 

ســوال بپرســیم.
ــت  ــا خواس ــان کالس از بچه ه ــی در پای مرب
ــا فیلســوف  ــد پرسشــگری را ت کــه ایــن رون

زیــادی  ســواالت  دهنــد؛  ادامــه  شــدن 
ــرا  ــد؛ چ ــه باش ــر احمقان ــی اگ ــند حت بپرس
کــه همیــن پرســیدن منجــر بــه ایجــاد 
ــری درســت  ــی و نتیجه گی ــای منطق جواب ه

ــد. ــد ش ــی خواه و نهای
 گفت وگو و احترام به نظرات 

یکدیگر
ــن  ــید: در ای ــوزان پرس ــران از دانش آم تاج
ــم؟  ــن کردی ــزی را تمری ــه چی ــا چ کالس ه
یکــی از بچه هــا گفــت: فهمیدیــم کــه چطــور 

بــا هــم حــرف بزنیــم. 
دیگــری گفــت: بــا هــم حــرف بزنیــم و بــه 

ــیم. ــری برس ــک نتیجه گی ی
گفت وگو هــا  ایــن  از  پرســید:  مربــی   
جــواب  رســیدید؟  نتیجــه ای  چــه  بــه 
ــه  ــد: اینک ــه گفتن ــود؛ هم ــان ب ــه یکس هم
دیدگاه هــای خودمــان را مطــرح کنیــم و 
بــه نظــرات دیگــران هــم احتــرام بگذاریــم.
مربــی بــه احتــرام بــه نظــرات یکدیگــر 
توجــه  و  احتــرام  و گفــت:  تأکیــد کــرد 
در  مهمــی  عامــل  افــراد،  نظــرات  بــه 
خــوب شــدن روابــط خواهــد بــود و در 
ــن  ــر همی ــر س ــی ب ــگ و دعوای ــت جن نهای
داشــت؛  نخواهیــم  مختلــف  اعتقــادات 
و  نظــرات  بــه  احتــرام  بــا  بنابرایــن 
»صلــح  می توانیــم  یکدیگــر  اعتقــادات 
دنیــای خــود هدیــه  بــه  را   و دوســتی« 

دهیم.
ــی مــدام  ــان رســید؛ امــا مرب ــه پای کالس ب
ــن  ــد از ای ــه بع ــت ک ــوزان خواس از دانش آم
در همــه مــوارد حتــی مســائل جزئــی و 
کوچــک »پرسشــگری« کننــد و آن را در 
زندگــی روزانــه خــود نیــز بــه کار ببرنــد 
ــی  ــان های موفق ــده انس ــد در آین ــا بتوانن ت

ــند. ــه باش ــود و جامع ــرای خ ب

پرسشگری، آغاز حرکت های خالقانه در کودکان است؛
آن را به کودکان بیاموزیم

،،
خواســت  دانش آمــوزان  از  مربــی 
»پرسشــگری«  ایــن  از  بعــد  کــه 
روزانــه  زندگــی  در  را  آن  و  کننــد 
خــود نیــز بــه کار ببرنــد تــا بتواننــد 
موفقــی  انســان های  آینــده  در 

باشــند. و جامعــه  خــود  بــرای 

معرفی سبک هنری
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اکسپرسیونیسم
ــر ضــد  ــی ب ــرن بیســتم، نهضــت بزرگ ــاز ق در آغ
رئالیســم و امپرسیونیســم پــا گرفــت کــه آرام آرام 
بیــرون  آن  از دل  »اکسپرسیونیســم«  مکتــب 
آمــد. واژه  اکسپرسیونیســم بــرای اولیــن بــار 
در تعریــف بعضــی از نقاشــی های »آگوســت 
اکسپرسیونیســم  اســت.  رفتــه  بــه کار  اروه« 
ــود کــه نخســت در آلمــان  جنبشــی در ادبیــات ب
شــکوفا شــد. هــدف اصلــی ایــن مکتــب نمایــش 
ــرس،  ــون ت ــی چ ــژه عواطف ــر، به وی ــی بش درون
نفــرت، عشــق و اضطــراب بــود. بــه عبــارت 
دیگــر اکسپرسیونیســم، شــیوه ای نویــن از بیــان 

تجســمی اســت کــه در آن هنرمنــد بــرای القــای 
ــد و  ــای تن ــود از رنگ ه ــدید خ ــای ش هیجان ه
ــره  ــت به ــوط زمخ ــوج و خط ــج و مع ــکال ک اش
می گیــرد. اکسپرسیونیســم بــه نوعــی اغــراق 
ــاری از  ــیوه ای ع ــت؛ ش ــا و شکل هاس در رنگ ه
طبیعت گرایــی کــه می خواســت حــاالت عاطفــی 

را هرچــه روشــن تر و صریح تــر بیــان کنــد. 
ــال  ــدود س ــب از ح ــن مکت ــکل گیری ای دوره ش
ــن  ــی در کل ای ــود؛ ول ــالدی ب ــا 1۹۳5 می 1۹1۰ ت
ــوده و در  ــراه ب ــا هم ــته های دور ب ــیوه از گذش ش
ــه  ــود یافت ــی نم ــه گونه های ــون ب ــای گوناگ دوره ه
اســت؛ مثــال مکتــب تبریــز را در نگارگــری ایرانــی، 

ــوان  ــد. عن ــران می نامن ــر ای ــم هن اکسپرسیونیس
»اکسپرسیونیســم« در ســال 1۹11 بــرای متمایــز 
ــت  ــه کار رف ــان ب ــی از نقاش ــروه بزرگ ــاختن گ س
کــه در دهــه اول ســده بیســتم بنــای کارشــان را 
بــر بازنمایــی حــاالت تنــد عاطفــی، و عصیانگــری 
ــه نظامــات ســتمگرانه  حکومت هــا، مقــررات  علی
غیرانســانی کارخانه هــا و عفونت زدگــی شــهرها و 
ــرای  ــد. ایــن هنرمنــدان ب اجتماعــات نهــاده بودن
رســیدن بــه اهــداف خــود رنگ هــای تنــد و 
ــو  ــان زده قلم م ــرر و هیج ــات مک ــج و ضرب مهی
و شــکل های خــارج از چارچــوب را بــا ایجــاد 
ــاد  ــامانی ایج ــه س ــدون هیچ گون ــی و ب ژرفانمای

ــش  ــه آرامش بخ ــری را ک ــر عنص ــد و ه می کردن
ــد. ــارج می کردن ــود خ ــود از کار خ ــم نواز ب و چش

 هنرمندان این ســبک
ــم ون گــوگ )1۸5۳- 1۸۹(، نقــاش  ونســان ویل
معــروف ایــن ســبک، زاده هلنــد بــود. ون گــوگ 
عاشــق گل آفتابگــردان بــود و مجموعــه گل هــای 
از معروف تریــن نقاشــی هایش  او  آفتابگــردان 

اســت. 
 جیمــز انســور، ادوارد مونــک یــا )مونــش( 
خالــق تابلــوی معــروف جیــغ، امیــل نولــده 
ــبک  ــاخص س ــدان ش ــر هنرمن ــو، از دیگ ژرژ روئ

هســتند. اکسپرسیونیســم 
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 960113  : شعبه  بایگانی  شماره   9509980362501959
تاریخ تنظیم : 96/2/18 مشخصات ابالغ شونده حقیقی 
اصفهان روستای کندالن  نشانی  : عبدالحسین رحیمی  
تاریخ حضور : 96/3/27 شنبه ساعت 10:00 محل حضور 
ساختمان  نیکبخت   شهید  خ  باال  باغ  چهار  خ  اصفهان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310 
خصوص  در   10 حضور  ساعت   96/3/27 حضور  تاریخ 
شکایت شرکت آب  منطقه ای استان اصفهان علیه شما 
این شعبه حاضر  در  فوق جهت رسیدگی  مقرر  در وقت 

شوید . م الف 5197 
 112( اصفهان  ستان  شهر  دو  دادگاه کیفری   112 شعبه 

جزایی سابق(
 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
مهدی   : خواهان   950826 کالسه  پرونده  خصوص  در 
مانیان دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک  
تقدیم  قادری   علیرضا  و  الرعایایی  امین  هما  بطرفیت 
 96/3/28 مورخ   ..... روز  برای  رسیدگی  وقت   نموده 

ساعت 4 عصر تعیین گردیده است .
حسب  خواندگان  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با   
دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع اصفهان ارباب مجتمع شماره 1 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 

شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف 5152 

 مدیردفتر شعبه 24 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

رونوشت آگهی حصروراثت
شماره  شناسنامه  دارای  آرا  گل  دادود  آقای 
1270511505 به شرح دادخواست به کالسه 467/96 
از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
حسین  محمد  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و 
اقامتگاه  تاریخ 95/10/15  در  آرا بشناسنامه 86  گل 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- داود گل آرا 1270511505 
فرزند   1271266733 آرا  گل  محمد   -2 فرزند 
انجام  با  اینک  همسر.    11228 رمضانی  بتول   -3
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت 
دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. 
دادگاه شورا   10 رئیس شعبه  الف  : 5030/م  شماره 

حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای شمس عربی دارای شناسنامه شماره 1749 به 
دادگاه  این  از   482/96 به کالسه  دادخواست  شرح 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  خواست  در 
توضیح داده که شادروان اکبر منتظری قهجاورستانی 
بشناسنامه 1661 در تاریخ 96/1/31 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
قهجاورستانی  عربی  شمس   -1 به  است  منحصر 
 61 قهجاورستانی  منتظری  مینا   -2 همسر   1749
فرزند 3- مهدی منتظری قهجاورستانی 16 فرزند.  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  نوبت  یک  در 
باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
دادگاه شورا   10 رئیس شعبه  الف  : 5031/م  شماره 

حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
دارای  ذینفع(    ( مبارکه  موسوی  علیمحمد  آقای 
شناسنامه شماره 117 به شرح دادخواست به کالسه 
حصر  خواست گواهی  در  دادگاه  این  از   6427/95
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد 
حسین نقش بشناسنامه 15837 در تاریخ 42/12/4 
حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- طلعت نقش 
فرزند3-   36187 جعفرنقش  فرزند2-   36189
نقش  آغا  خانم  فرزند4-   36186 نقش  اسماعیل 
36176 همسر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
می  آگهی  یکمرتبه  نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست 
از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
10 دادگاه  الف رئیس شعبه  : 5032/م  شد. شماره 

شورا حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مجید عابدی  دارای شناسنامه شماره 355 به 
شرح دادخواست به کالسه 495/96 از این دادگاه در 
نموده و چنین توضیح  خواست گواهی حصر وراثت 
داده که شادروان حسین عابدی بشناسنامه 406 در 
تاریخ 95/10/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
به  الفوت آن مرحوم منحصر است  گفته ورثه حین 
 206 زهراعابدی   -2 فرزند   355 عابدی  مجید   -1
فرزند3- مریم عابدی 353 فرزند.  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت 
دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 5033/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا 

حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
شماره  شناسنامه  دارای  کشاورز   حسین  آقای 
از   513/96 کالسه  به  دادخواست  شرح  به   107
نموده  وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این 
اله کشاورز  نبی  شادروان  داده که  توضیح  چنین  و 
 95/10/23 تاریخ  در   152 بشناسنامه  شهرستانی 
حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- صدیقه صادقی 
10 همسر 2- حسین کشاورز شهرستانی 107 فرزند 
3- صغرا کشاورز شهرستانی 2 فرزند.  اینک با انجام 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت 
دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 5034/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا 

حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
به   9 شماره  شناسنامه  دارای  قاراخانی   زهره  خانم 
شرح دادخواست به کالسه 582/96 از این دادگاه در 
نموده و چنین توضیح  خواست گواهی حصر وراثت 
چادگانی  مرادی  شاه  ابوالقاسم  شادروان  که  داده 
اقامتگاه   95/12/21 تاریخ  در   787 بشناسنامه 
الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
مرادی  شاه  مهدی   -1 به  است  منحصر  مرحوم  آن 
چادگانی 18897 فرزند2- مینا شاه مرادی چادگانی 
اسماعیل  قاراخانی  زهرا  فرزند3-   1270647768
ترکانی 9 همسر.  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
می  آگهی  یکمرتبه  نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست 
از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
10 دادگاه  الف رئیس شعبه  : 5036/م  شد. شماره 

شورا حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای امیر زبر دست  دارای شناسنامه شماره 298 به 
شرح دادخواست به کالسه 569/96 از این دادگاه در 
نموده و چنین توضیح  خواست گواهی حصر وراثت 
داده که شادروان سلمان زبردست بشناسنامه 157 در 
تاریخ 95/10/23 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- 
صدیقه مکاری 1066 همسر 2- امیر زبردست 298 
  . فرزند   1270537415 زبردست  پژمان   -3 فرزند 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  نوبت  یک  در 
باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 5037/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا 

حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای یدهللا بتولی دستجردی  دارای شناسنامه شماره 
از   507/96 به کالسه  دادخواست  شرح  به   16693
نموده  وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این 
بتولی  خدیجه  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و 
بشناسنامه 15179 در تاریخ 93/9/5 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- یداله بتولی دستجردی 16693 
بتولی دستجردی 18289 فرزند  احترام   فرزند 2- 
3-  مهری بتولی دستجردی 1447 فرزند.  اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک 
اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  نوبت یکمرتبه 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 5038/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا 

حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مسعود حسامی  دارای شناسنامه شماره 1224 
به شرح دادخواست به کالسه 575/96 از این دادگاه 
در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان رقیه مسلمی بشناسنامه 655 در 
زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   95/1/31 تاریخ 
به  الفوت آن مرحوم منحصر است  گفته ورثه حین 
شهال حسامی  فرزند2-   1224 مسعود حسامی   -1
همسر.    237 حسامی  منصور  فرزند3-   54962
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  نوبت  یک  در 
باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 5039/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا 

حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سید غالمرضا هاشمی  دارای شناسنامه شماره 
1260 به شرح دادخواست به کالسه 297/96 از این 
دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
هاشمی   ابوالفضل  سید  شادروان  که  داده  توضیح 
بشناسنامه 184 در تاریخ 88/12/14 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
 85 نائینی  زاده  غیاث  فروغ   -1 به  است  منحصر 
زوجه  2- سید حمید رضا هاشمی 1924 فرزند 3- 
سید غالمرضا  هاشمی 1260 فرزند .  اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت 
دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. 
دادگاه شورا   10 رئیس شعبه  الف  5040/م   : شماره 

حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
شناسنامه  دارای  اصفهانی   روحانی  مسعود  آقای 
شماره 758 به شرح دادخواست به کالسه 551/96 
از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان مصطفی روحانی 
 89/9/17 تاریخ  در   840 بشناسنامه  اصفهانی  
حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- رسول روحانی 
اصفهانی   روحانی  فرزند 2- مسعود  اصفهانی  194 
758 فرزند3- سعید روحانی اصفهانی  6191 فرزند.  
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  نوبت  یک  در 

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

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 شماره : 5041/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا 

حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای منتظر یوسفی قلعه سلیمی ) ذینفع (   دارای 
شناسنامه شماره 631 به شرح دادخواست به کالسه 
حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این  از   518/96
شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت 
 50487 بشناسنامه  شهرستانی    الهی  فضل  سید 
بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   95/3/15 تاریخ  در 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  زندگی گفته 
فضل  عباس   -2 مادر   3 غالمی  صغرا   -1 به  است 
اللهی  فضل  مبینا   -3 پدر   8 شهرستانی  اللهی 
انجام  با  اینک  فرزند.   شهرستانی 1273326377 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت 
دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین 
واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 5042/م الف 

رئیس شعبه 10 دادگاه شورا حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
شناسنامه  دارای  بهارانچی     مصلحی  مریم  خانم 
شماره 2757 به شرح دادخواست به کالسه 510/96 
از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان حمید نصر آزارانی   
بشناسنامه 853 در تاریخ 95/12/13 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 1- روژینا نصر آزارانی 1274556015 
همسر   2757 بهارانچی  مصلحی  مریم   -2 فرزند 
انجام  با  اینک  مادر.    29 ریاحی  تاجمیر  بتول   -3
تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت 
دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین 
واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 5043/م الف 
استان  اختالف  حل  شورا  دادگاه   10 شعبه  رئیس 

اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم محبوبه نصر اصفهانی    دارای شناسنامه شماره 
1572 به شرح دادخواست به کالسه 182/96ح 10و 
محتویات پرونده کالسه 4269/90ح 10 از این دادگاه 
در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اکبر نصر اصفهانی    بشناسنامه 84 
در تاریخ 89/7/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
به  الفوت آن مرحوم منحصر است  گفته ورثه حین 
یک همسر و 2 فرزند  1- زهرا محمدی جو آبادی ش 
ش 31 همسر 2- محبوبه نصر اصفهانی ش 1572 
فرزند  دختر 3- الهام نصر اصفهانی ش 2147 فرزند 
دختر و ال غیر .  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
می  آگهی  یکمرتبه  نوبت  یک  در  مزبوررا  درخواست 
از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
شد. شماره : 5044/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه 

شورا حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم آذر میدخت کیوانی    دارای شناسنامه شماره 
این  از  به کالسه 609/96  دادخواست  به شرح   312
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه 
زمانی  شاه  علی  شادروان  که  داده  توضیح  چنین 
 94/5/25 تاریخ  در   5 بشناسنامه  سیچانی     
حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
الفوت آن مرحوم منحصر است 1- رامین شاه زمانی 
سیچانی 99 فرزند 2- افشین شاه زمانی سیچانی 
  18520 زمانی سیچانی  آذین شاه  فرزند3-    1148
با  اینک  فرزند    312 میدخت کیوانی  آذر  فرزند4- 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک 
اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  نوبت یکمرتبه 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 5045/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا 

حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای رسول مکتوبیان    دارای شناسنامه شماره 7 به 
شرح دادخواست به کالسه 624/96 از این دادگاه در 
نموده و چنین توضیح  خواست گواهی حصر وراثت 
داده که شادروان محسن مکتوبیان     بشناسنامه 
خود  دائمی  اقامتگاه   95/11/22 تاریخ  در   1436
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود 
منحصر است 1- فخری شب انگیز شکر اللهی 1080 
بهارانچی 7 پدر 3- فرناز  مادر 2- رسول مکتوبیان 
همسر     1271083450 قوزانی  حسینی  السادات 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  نوبت  یک  در 
باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی 
از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا  : 5046/م  شماره 

حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
شماره  شناسنامه  دارای  پزشکی  عباس  آقای 
از   618/96 کالسه  به  دادخواست  شرح  به   1213
نموده  وراثت  حصر  گواهی  خواست  در  دادگاه  این 
شریفی       ثریا  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و 
اقامتگاه   95/9/4 تاریخ  در   23134 بشناسنامه 
الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
 1213 پزشکی  عباس   -1 است  منحصر  مرحوم  آن 
 -3 فرزند   1080236929 پزشکی  سینا   -2 همسر 
سروش پزشکی 1080361138 فرزند اینک با انجام 

تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک نوبت 
دارد  اعتراضی  هرکسی  تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه 
نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و 
دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نخستین 
واال گواهی صادر خواهد شد. شماره : 5047/م الف 
استان  اختالف  حل  شورا  دادگاه   10 شعبه  رئیس 

اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
دارای  فرد  علوی  السادات  فخری  خانم   / آقای 
به  دادخواست  شرح  به   40124 شماره  شناسنامه 
کالسه 660/96 از این دادگاه در خواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی 
تاریخ 96/1/2  در  بشناسنامه 447  زنگنه        پور 
حین  ورثه  زندگی گفته  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
الفوت آن مرحوم منحصر است 1- مسعود پور زنگنه 
فرزند   5933 زنگنه  پور  مرضیه   -2 فرزند   14685
3- فخر السادات علوی فرد 40124 همسر اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا در یک 
اعتراضی  تا هرکسی  نماید  آگهی می  نوبت یکمرتبه 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. 
شماره : 5048/م الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا 

حل اختالف استان اصفهان 

رونوشت آگهی حصروراثت
شماره  شناسنامه  دارای  باقوت  میالد  آقای 
1160262330 به شرح دادخواست به کالسه 663/96 
از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت نموده 
باقوت        شهرام  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و 
بشناسنامه 12030 در تاریخ 95/2/7 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
فرزند   1160262330 باقوت  میالد   -1 است  منحصر 
2- شهناز علی پور 4121 مادر 3- رمضان باقوت 20 
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  پدر  
تا  نماید  می  آگهی  یکمرتبه  نوبت  یک  در  مزبوررا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
الف رئیس شعبه 10 دادگاه شورا  : 5049/م  شماره 

حل اختالف استان اصفهان 

اخطار اجرایی 
نام خانوادگی  نام مهدی   : مشخصات محکوم علیه 

حاچمی  نشانی : مجهول المکان 
مشخصات محکوم له : مجتبی دالور نام پدر محمود 
 32 ( کوچه  ع   ( حسین  امام  خ  نشانی گلپایگان 
گلستان 4 پالک 14 محکوم به به موجب رای شماره 
606 تاریخ 95/09/29 حوزه سوم حقوقی شورای حل 
اختالف شهرستان گلپایگان  که قطعیت یافته است 
محکوم علیه محکوم است به :حضور در یکی از دفاتر 
اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو نیسان به 
شماره ایران 53- 125- 14 را در حق خواهان صادر و 
اعالم می کند . ضمنا هزینه اجرا بعهده محکوم علیه 
می باشد .قاضی مشاور شعبه سوم حقومی شورای 

گلپایگان عامری م الف 61

اخطار اجرایی 
مشخصات محکوم علیه : جمال الدین  نام خانوادگی 
مجهول   : نشانی  جواد   پدر  نام  قزوینی  نیکویی 
المکان مشخصات محکوم له : وحید ذوالفقاری نام 
نشانی  انوری   رضا  محمد  وکالت  با  اکبر   علی  پدر 

گلپایگان خ علی بن ابی طالب کوچه 13
تاریخ   736/95 شماره  رای  موجب  به  به  محکوم 
95/08/17 حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان 
علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  گلپایگان  
محکوم است به :پرداخت مبلغ صدو هفتاد میلیون 
تاخیر  انضمام خسارت  به  اصل خواسته  بابت  ریال 
 016912 شماره  به   ( چک  رسید  سر  تاریخ  از  تادیه 
که  حکم  اجرای  زمان  لغایت   )  95/3/15 مورخ 
توسط دایره اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد 
هزینه  بابت  ریال   2185000 مبلغ  پرداخت  همچنین 
حق  بابت  ریال   5300000 مبلغ  پرداخت  و  دادرسی 
الوکاله وکیل در حق محکوم له ./.  ضمنا هزینه ی 
عملیات  اجرا یی بر عهده ی  محکوم علیه می باشد .

قاضی شورا حسینی م الف 57 

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 2663 
اصلی بخش یک گلپایگان

آقای/ خانم  معصومه حبیبی فرزند علی    باستناد 
شهود  امضاء  و  هویت  محلی که  استشهاد  یکبرگ 
رسما گواهی شده مدعی است که تمامی ششدانگ 
در  که  یک  بخش  گلپایگان   2663 پالک  زمین  
بنام  ثبت3893  ذیل  امالک   28 دفتر   1 صفحه 
معصومه حبیبی فرزند علی    ثبت وصادر وتسلیم 
گردید وبموجب سند رسمی—دفترخانه –به او انتقال 
وبه  نشده  انجام  هم  دیگری  ومعامله  یافته  قطعی 
موجب سند رسمی  شماره مورخ  –دفتر  –در قبال 

مبلغ-–ریال –در رهن - است 
نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند اسباب کشی 

از بین رفته /مفقود شده است چون در خواست صدور 
المثنی سند مالکیت نامبرده را نمود طبق تبصره یک 
اصالحی ماده 120ائین نامه قانون ثبت مراتب اگهی 
از  )غیر  معامله  انجام  می شود که هر کس مدعی 
انچه در این اگهی ذکر شده ( نسبت به ان یا وجود 
سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
اداره مراجعه واعتراض خود  این  به  تا ده روز  اگهی 
مالکیت وسند معامله  ارائه اصل سند  را کتبا ضمن 
سند  واصل  مجلس  صورت  مراتب  تا  نماید  تسلیم 

مسترد گردد 
صورت  در  یا  نرسد  اعتراضی  مقرر  مهلت  ظرف  اگر 
سند  المثنی  نشود  ارائه  سند  اصل  اعتراض 
خواهد تسلیم  متقاضی  وبه  صادر  مرقوم   مالکیت 

 شد.
تاریخ  انتشار آگهی  1396/02/23

مسئول دفتر امالک جمالی
م الف 124

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در پرونده کالسه 95/626 شعبه حقوقی دو گلپایگان 
ابوالفضل   فرزند  وندی   داود  اسفندیار   : خواهان  
مجتمع  جنب   2 حافظ  الوند  شهرک  گلپایگان 
هللا  فضل  فرزند  اکبری  غالمرضا   : خوانده  استقالل 
نشانی مجهول المکان  خواسته : انتقال سند خودرو 
است  نموده  این شعبه  تسلیم  دادخواستی  خواهان 
و   1396/4/4 تاریخ  برای   03 رسیدگی  وقت  که 

ساعت 9/30 صبح تعیین شده است . 
ولی به دلیل   مجهول المکان بودن خوانده  و بنا به  
درخواست خواهان و  دستور دادگاه به تجویز  ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر النتشار و روزنامه رسالت  آگهی 
ماه  آگهی ظرف  یک  نشر   از  تا خوانده  می شود  
دادخواست  ثانی   نسخه  و  مراجعه  شورا   دفتر  به 
رسیدگی حضور   وقت  در  یا  و   دریافت  را  و ضمائم 
به هم رساند . مدیر دفتر شعبه دوم  شورا حقوقی  

دادگستری  گلپایگان 
م الف 125 

آگهی متهم مجهول المکان
شماره نامه : 9610103720700620 

شماره پرونده :9509983720700714 
شماره بایگانی شعبه : 951879 

تاریخ تنظیم : 1396/02/16 
علیه  شکایتی  شهریاری   محسن  آقای   : شاکی   
اصغر  علی  فرزند  رجبی  باقر  محمد  نام  به  متهم 
عمومی  های  دادگاه  تقدیم  تلفنی  مزاحمت  بر  دائر 
جهت  که  نموده  گلپایگان  شهرستان  شهرستان  
رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر گلپایگان 
) جزایی سابق (واقع در گلپایگان ارجاع و به کالسه 
است  الزم  که  گردیده  ثبت   9509983720700714
متهم به محض رویت این احضاریه ظرف مدت 30 
روز پس از ابالغ به وی در این شعبه حضور یابد . به 
علت مجهول المکان   بودن متهم و درخواست شاکی 
دادگاه  دادرسی  آیین  قانون  ماده 344  تجویز  به  و 
های عمومی و انقالب در امور کیفری و  دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر اال نتشار آگهی 
می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

، در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد . 
مدیر دفتر  دادگاه کیفری  دو  شهرستان گلپایگان ) 

جزایی سابق ( – وحید زمانی م الف 111

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
باب خانه   اینکه تحدید حدود ششدانگ یک  نظربه 
پالک شماره 19/984 واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت 
نام آقای  به   اصفهان که طبق سوابق وپرونده ثبتی 
محمد مهدی هدایت کلیشادی فرزند علی  در جریان 
ثبت است وعملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل 
اخیرماده  قسمت  دستور  به  بنا  اینک  است.  نیامده 
نامبرده تحدید حدود  15 قانون ثبت وطبق تقاضای 
پالک مرقوم در روز شنبه مورخ 1396/3/13 ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند واعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 

30 روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار :1396/2/23

اسناد  ثبت  اداره  رییس  144اکبرپورمقدم  م/الف    
وامالک فالورجان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
بانک  خواهان   951506 پرونده کالسه  خصوص  در 
مبنی  دادخواستی  منادی  آیدا  وکالت  با  ملت 
علی  1- حیدر  به طرفیت  پیوست(   ثانی  بر)نسخه 
ایوبی نسب 2- ابوالقاسم حسینی برسیانی 3- روح 
هللا غیاثی گیشی تقدیم نموده است . وقت رسیدگی 
مورخ 96/4/10 ساعت 8/30 تعیین گردیده با توجه 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع درخیابان  شیخ صدوق 
اختالف  نیکبخت چهارراه وکال، شورای حل  شمالی، 
و  مراجعه   33 شعبه  حرم  مدافع  اصفهان،شهدای 
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه 
تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. طی فیش بانکی 
آگهی   نشر  جهت   120/000 مبلغ   214210 شماره  به 
واریز شده خواهشمنداست دستور فرمایید به هزینه 
خواهان وفق ماده 73 آیین دادرسی مدنی یک نوبت 
نتیجه  و  های کثیراالنتشار چاپ  روزنامه  از  یکی  در 
الف  4109/م  نمایید.شماره:  اعالم  شعبه  این  به  را 
شورای  دو  شماره  33مجتمع  شعبه  دفتر  مسئول  

حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نوید  خواهان   960154 کالسه  پرونده  خصوص  در 
پیوست  ثانی  بر)نسخه  مبنی  دادخواستی  ریاحی 
احمدی   سید  حسن  سید  طرفیت  به  مطالبه    )
تقدیم نموده است . وقت رسیدگی مورخ 96/4/14 
مجهول  به  توجه  با  تعیین گردیده  صبح   10 ساعت 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان 
وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان  شیخ صدوق 
اختالف  نیکبخت چهارراه وکال، شورای حل  شمالی، 
و  مراجعه   8 شعبه  حرم  مدافع  اصفهان،شهدای 
در  نماید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه 
تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. طی فیش بانکی 
به شماره 8444429 مبلغ 120/000 جهت نشر آگهی  
واریز شده خواهشمنداست دستور فرمایید به هزینه 
خواهان وفق ماده 73 آیین دادرسی مدنی یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار چاپ و نتیجه را 

به این شعبه اعالم نمایید.
شعبه  دفتر  مسئول   الف  3975/م  شماره: 
اختالف حل  شورای  دو  شماره  مجتمع   8 

 اصفهان

دادنامه
دادنامه:  شماره   6 ش    1492/95 پرونده:  کالسه 

9609976793600074 مورخ: 96/1/17
مرجع رسیدگی:شعبه 6 شورای حل اختالف اصفهان

خواهان: بانک مهر اقتصاد به نمایندگی علیرضا زمانی   
نشانی: اصفهان،پل آذر،ابتدای خیابان توحید، پالک 
خیابان  انتهای  نشانی:  فر    ثمین  سمیه  3وکیل: 
شیخ صدوق شمالی،روبروی بانک ملت،کوچه شهید 

فیاضی، ساختمان وکیل، پارکینگ یک،طبقه دوم
خواندگان: 1- حمید سارنج  نشانی: مجهول المکان 
نیک   مظاهری  علی   -3 نیک  مظاهری  2-الهام 
نشانی: هردو چهارباغ پایین،کوچه پردیس،پالک 32

 خواسته: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضاء محترم شورا،ختم رسیدگی را اعالم و 

به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
»رأی قاضی شورا«

نمایندگی  به  اقتصاد  مهر  بانک  دعوی  خصوص  در 
به  فر    ثمین  سمیه  وکالت  به  زمانی  علیرضا 
نیک  الهام مظاهری  1- حمید سارنج  2-  طرفیت 
مبلغ  مطالبه  خواسته  به  نیک   مظاهری  علی   -3
به  فقره چک  یک  از  قسمتی  142/973/474ریال 
شماره های 2361/525004 به عهده بانک تجارت  به 
انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات 
و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده 
صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق 
خوانده  اینکه  و  دارد.  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان 
و  نیافته  حضور  جلسه  در  قانونی   ابالغ  رغم   علی 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در 
خوانده  علیه  خواهان  دعوی  لذا  ننموده  ارائه  و  ابراز 
ثابت به نظر می رسد و مستندا به مواد 313و314 
ق.   قانون   515،519،522  ،519 و  تجارت  قانون 
مبلغ   تضامنی  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  آ.د.م 
مبلغ  و  خواسته  اصل  بابت  142/973/474ریال 
حق  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال   3/864/330
تأخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله 
تأدیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف )95/4/27( 
اعالم  و  خواهان صادر  در حق  تاریخ صدور حکم  تا 
می نماید. رأی صادره غیابی نسبت به خوانده ردیف 
اول و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
ابالغ  تاریخ  از  روز   20 ظرف  سپس  و  شعبه  همین 
قابل تجدید نظرخواهی در محاکم  عمومی)حقوقی( 
اصفهان می باشد.و نسبت به خواندگان ردیف اول و 

دوم رأی صادره حضوری میباشد.
مجتمع شماره   6 دفتر شعبه  الف  شماره: 4075/م 

یک  شورای حل اختالف اصفهان

دادنامه
دادنامه:  شماره    1176-94 پرونده:  کالسه 

9509976795401658 مورخ: 95/10/7
اختالف  حل  شورای   24 رسیدگی:شعبه  مرجع 
نشانی:  یوسفی    علی  محمد  خواهان:  اصفهان 
رودکی،کوچه  غربی،خیابان  اصفهان،حصه  زینبیه 
سعیدی،بن بست علی اصغر،پالک دوم خوانده: سید 
اصفهان،خیابان کاوه،کوچه  نشانی:  منافی   محسن 
میرزایی    آقای حسن  طبقه   7 فر،ساختمان  مصدق 
خواسته: تقاضای صدور حکم مطالبه وجه به میزان 
141/900/000 ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و 

هزینه دادرسی و قرار تأمین خواسته
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
اخذ  و  قانونی  تشریفات  طی  و  فوق  به کالسه  آن 
نظریه مشورتی اعضا،قاضی ختم رسیدگی را اعالم و 

به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
محمد  آقای  دعوی  شورا«در خصوص  قاضی  »رأی 
به  منافی  محسن  سید  طرفیت  به  یوسفی   علی 
انضمام  به  ریال   141/900/000 مبلغ  مطالبه  خواسته 
خواهان  دادرسی که  هزینه  و  قانونی  کلیه خسارات 
به   92/8/29 مورخه  قرارداد  اساس  بر  است  مدعی 
باشم که  می  طلبکار  خوانده  از  خواسته  مورد  مبلغ 
نموده  استنکاف  خویش  دین  پرداخت  از  نامبرده 
است و خوانده نیز با وصف ابالغ رسیدگی از طریق 
نشر آگهی در شعبه حاضر نشده است و الیحه ای نیز 
تقدیم ننموده است که موضوع جهت برآورد کار انجام 
ارجاع گردیده  دادگستری  به کارشناس رسمی  شده 
ریالی  الزحمه  حق  کل  محترم  کارشناس  و  است 
تعیین  و  برآورد  ریال   47/770/000 مبلغ  را  خواهان 
و  ابالغ  طرفین  به  نظریه کارشناسی  و  است  نموده 
مصون از اعتراض مانده است و نیز  یک فقره فاکتور 
به مبلغ 2/190/000 تومان که جمعا طلب خواهان از 
فاکتور  و  قرارداد  طبق  شده  انجام  بابت کار  خوانده 
باشد. که  می  تومان   14/190/000 مبلغ  به  استنادی 
شورا با عنایت به مستندات ابرازی نظریه کارشناسی 
به  مقرون  خواهان  دعوی  پرونده،  محتویات  و 
حکم  ق.آ.د.م   198 ماده  به  مستند  و  تلقی  صحت 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  14/190/000 
تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 2/938/500 ریال 
 150/000 مبلغ  و  آگهی  نشر  و  دادرسی  هزینه  بابت 
تومان بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت 
بیست روز از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا می 

باشد. شماره: 3966/م الف
اصفهان- اختالف  حل  شورای   24 شعبه  قاضی 

حسین گازری

رای قاضی شورا
درخصوص دعوی خواهان آقای فرامرز اکبر پور فرزند 
محمد رضا به نشانی شاهین شهر مجتمع ملت فاز 
زندیه  الهه  خانم  وکالت  با   14 واحد  اول  طبقه  یک 
ساختمان  غربی  5و6  بین  فردوسی  شهر  شاهین 
علی  آقای  خوانده  بطرفیت   8 واحد   2 طبقه  هما 
شاهین  نشانی  به  اله  هیبت  فرزند  پور  انصاری 
 12 واحد   2 پالک  بیدارم  خ  شهر خ سعدی شمالی 
یکفقره  بابت  30000000ریال  مبلغ  مطالبه  خواسته 
سفته به شماره 274061سری س/1مورخ 95/6/30 
وحق  دادرسی   هزینه  و  تادیه  و  تاخیر  احتساب  با 
الوکاله وکیل نظر به دادخواست خواهان و مستندات 
تقدیمی شامل یک فقره سفته واینکه خوانده متعهد 

شورا  درجلسه  و  است  سفته شده  مبلغ  پرداخت  به 
حاضر نشده  ونسبت به مطالبه خواهان ایراد و دفاعی 
رابعمل نیاورده است و دلیلی بر برائت خود به شورا 
اقامه نکرده است که همگی حکایت از اشتغال ذمه 
لذا شورا دعوی  نماید  به خواهان می  خوانده نسبت 
 -198 مواد  به  مستندا  و  تشخیص  ثابت  را  خواهان 
 307 مواد  و  مدنی  دادرسی  آئین  522/519قانون 
به  خوانده  محکومیت  به  حکم  تجارت  قانون  و309 
خواسته  اصل  بابت  30/000/000ریال  مبلغ  پرداخت 
ومبلغ 445/000ریال هزینه دادرسی و پرداخت تاخیر 
تادیه وفق شاخص اعالمی بانک مرکزی با محاسبه 
زمان  لغایت  دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  اجرا  دایره 
صادره  رای  اعالم  و  صادر  را  خواهان  درحق  پرداخت 
غیابی وظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
دراین شورا وسپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 

درمحاکم عمومی حقوقی شاهین شهر می باشد.
مجتبی رضوانی - قاضی شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف شاهین شهر م الف – 256

اخطار اجرایی
نام  مجید       نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
مجهول  اقامت:  محل  نشانی  ایروانی   خانوادگی: 
نام  نام:منصور    له:  محکوم  مشخصات  المکان 
خانوادگی:صادقی  نام پدر : تقی  نشانی محل اقامت: 
اتوبان فرودگاه – بعد از حصه – کانال نوربخش )خ 

المهدی ( جنب گاوداری 
محکوم به:به موجب رای شماره 513 تاریخ95/10/30 
حوزه 37  شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که 

قطعیت یافته است.محکوم علیه محکوم است به:
استرداد  و   94/7/1 مورخه  عادی  نامه  مبایعه  فسخ 
ش  به  سواری  خودرو  )یکدستگاه  نظر  مورد  مبیع 
له  ایران 88 ( در حق محکوم  انتظامی 781 م 25 
ضمنا پرداخت نیم عشر اجرایی بر عهده محکوم علیه 
احکام: همین که  اجرای  قانون  باشد. ماده 34  می 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد  روز  ده  مدت  ظرف  است 
یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای 
صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه  مفاد 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.
حل  شورای  سه   شماره  37مجتمع  شعبه  دفتر   

اختالف شهرستان اصفهان

اخطار اجرایی
نام  امین      نام:  علیه:  محکوم  مشخصات 
مجهول  اقامت:  محل  نشانی  خانوادگی:حبیبی   
نام  نام:منصور    له:  محکوم  مشخصات  المکان 
خانوادگی:صادقی  نام پدر : تقی  نشانی محل اقامت: 
اتوبان فرودگاه – بعد از حصه – کانال نوربخش )خ 
رای  موجب  به:به  محکوم  جنب گاوداری   ) المهدی 
حل  شورای    37 تاریخ95/9/22حوزه   442 شماره 
است. یافته  قطعیت  اصفهان که  شهرستان  اختالف 

محکوم علیه محکوم است به:
خواسته  اصل  بابت  ریال   200/000/000 مبلغ  پرداخت 
بابت هزینه دادرسی و  و مبلغ 5/920/000 هزار ریال 
تاخیر  خسارت  و  الصاقی  بابت  ریال   45/000 مبلغ 
حق  در   95/3/3 94/5/31لغایت  تاذیخ  از  تادیه 
بر عهده  اجرایی  نیم عشر  پرداخت  له ضمنا  محکوم 

محکوم علیه می باشد. 
به  اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون  ماده 34 
است  مکلف  علیه  محکوم  شد،  ابالغ  علیه  محکوم 
بگذارد  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاد  روز  ده  مدت  ظرف 
مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا 
معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند،  اجرائیه 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد، صریحا اعالم نماید. 
حل  شورای  سه   شماره  37مجتمع  شعبه  دفتر 

اختالف شهرستان اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پالک  خانه  یکباب  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
ثبت   5 بخش  در  واقع  اصلی   9395 از  فرعی   18
نادری  علیرضا  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که  اصفهان 
شماره  رأی  و  است  ثبت  جریان  در  قلی  نادر  فرزند 
از   1395/10/08 مورخ   139560302027012749
تعیین  قانون  موضوع  اختالف  حل  هیأت  طرف 
فاقد  اراضی و ساختمان های  ثبتی  تکلیف وضعیت 
منطقه  امالک  و  اسناد  ثبت  در  مستقر  رسمی  سند 
گردیده  صادر  مرقوم  ملک  به  نسبت  اصفهان  شرق 
پالک  اولیه  حدود  تحدید  اینکه  به  توجه  با  و  است 
دستور  به  بنا  اینک  است  نبوده  قانونی  فوق  اصلی 
قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 
1396/03/16 روز چهارشنبه ساعت 9 صبح در محل 
آگهی  این  بموجب  لذا  آمد  خواهد  بعمل  و  شروع 
در  که  میگردد  اخطار  مجاورین  و  مالکین  کلیه  به 
اعتراضات  یابند  حضور  محل  در  مقرر  ساعت  و  روز 
قانون   20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  مجاورین 
حدود  تحدید  مجلس  صورت  تنظیم  تاریخ  از  ثبت 
 86 ماده  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  روز  سی  تا 
آیین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک 
تقدیم  با  اداره  این  به  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی 
نماید  ارائه  ثبتی  منطقه  این  به  را  دعوی خود  طرح 
در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی 
وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تسلیم  منطقه  این  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم 
اعتراض  به  توجه  بدون  ثبت  اداره  سپس  نماید 
خواهد  ادامه  مقررات  رعایت  با  را  ثبتی   عملیات 

داد.
تاریخ انتشار : 96/2/23

شماره: 5236/م الف
اداره  ثبت اسناد و امالک منطقه  هادیزاده  رئیس 

شرق اصفهان

اطالعرسانی
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   دور همی خوشمزه

   ترفند خانه داری

کاغذخشککن
ــًا در  ــدار، غفلت ــمی کرک ــای پش ــا پارچه ه ــی ی ــی قال وقت
بــارش بــاران خیــس شــوند، اگــر خــود بــه خــود خشــک 
شــوند، روی آن هــا لکــه باقــی می مانــد. بــرای رفــع ایــن 
اشــکال می توانیــد بــا کاغــذ خشــک کن تمــام آب آن 
ــی  ــه ای باق ــن لک ــب کوچک تری ــن ترتی ــه ای ــد؛ ب را بگیری

ــد. نخواهــد مان

ورقهنازکآلومینیوم
ــره ای  ــیای نق ــوان اش ــا می ت ــن ورقه ه ــتفاده از ای ــا اس ب
ــیاه  ــوا س ــرض ه ــره در مع ــرا نق ــرد؛ زی ــظ ک ــز حف را نی
می شــود. پــس اگــر نقــره آالت را در ایــن ورقه هــا محکــم 

ــد. ــفاف می مانن ــز و ش ــه تمی ــم، همیش بپیچی

قندسوخته
می تــوان قنــد ســوخته را بــه عنــوان بوگیــر یخچــال مــورد 
اســتفاده قــرار داد؛ به ویــژه در زمــان مســافرت کــه یخچــال 
ــد قــراردادن ایــن مــاده در داخــل  ــدون اســتفاده می مان ب

یخچــال باعــث از بیــن بــردن تمــام بوهــا خواهــد شــد.

معجزهنشاسته
ــا  ــم و ب ــل کنی ــی آب ح ــته را در کم ــداری نشاس ــر مق اگ
قلم مــو بــه اشــیای گچــی و مرمــری بزنیــم، در پاکیزگــی 

ــد. بیتوتــه ــزه می کن ــا معج آن ه

مواد الزم برای درست کردن
700 گرمگوشت گوساله چرخ کرده

یک پیمانهروغن مایع

یک عددتخم مرغ درشت

یک عددپیاز متوسط خردشده

یک دوم پیمانهبرنج
یک قاشق  چایخورینمک

یک قاشق  چایخوریزیره پودرشده

یک دوم قاشق  چایخوریفلفل سیاه پودرشده

موادالزمبرایتهیهسس:
روغن زیتون: یک چهارم پیمانه

پیاز درشت )خردشده(: یک عدد
گوجه فرنگی )نگینی خردشده(: 4 پیمانه

ریحان تازه )خردشده(: یک قاشق سوپ خوری
سیر )ریز خردشده(: 4 حبه
نمک: یک قاشق چایخوری

آب: 4 پیمانه
روشتهیه:

 1. ابتــدا بــرای تهیــه ســس، روغــن را در ظــرف مناســبی روی حــرارت گــرم کنیــد، پیــاز 
را در آن تفــت دهیــد، ســیر ریــز خردشــده را اضافــه کنیــد و تفــت دهیــد.

2.گوجه فرنگــی نگینــی خردشــده را اضافــه کــرده و مخلــوط کنیــد و بــا قاشــق آن هــا 
را فشــار دهیــد تــا لــه شــوند.

ــد و  ــک بیفزایی ــد. نم ــه کنی ــواد اضاف ــه م ــرده و ب ــز خــرد ک ــا را ری ــرگ ریحان ه 3. ب
ــد. ــدا کن ــه شــود و غلظــت پی ــم پخت ــد ســس روی حــرارت مالی اجــازه دهی

4.  بــرای تهیــه کوفته هــا، گوشــت چرخ کــرده را در ظــرف مناســبی قــرار دهیــد. پیــاز 

خردشــده را اضافــه و مخلــوط کنیــد.
5. برنــج را بشــویید و بــه گوشــت اضافــه کنیــد. نمــک، زیــره و فلفــل ســیاه پودرشــده 

را بیفزاییــد.
6. تخم مرغ را اضافه کرده و مواد را به خوبی با دست مخلوط کنید.

7.گلوله هایــی بــه انــدازه گــردو از مــواد جــدا کنیــد. روغــن را در ظــرف مناســبی روی 
ــته  ــا برش ــد ت ــرخ کنی ــن س ــت را در روغ ــای گوش ــد. گلوله ه ــرم کنی ــاد گ ــرارت زی ح

شــوند.
 8.  کوفته هــای برشــته شــده را بــه مخلــوط ســس انتقــال دهیــد. آب را اضافــه کــرده 
و حــرارت را زیــاد کنیــد. هنگامــی کــه ســس شــروع بــه جوشــیدن کــرد، حــرارت را کــم 
کنیــد و اجــازه دهیــد مــواد حــدود 30 دقیقــه بپزنــد تــا برنــج نــرم شــود. در صــورت 

نیــاز آب بیشــتری اضافــه کنیــد تــا برنــج کامــال پختــه و نــرم شــود.
نکته:

ــا ســیب زمینی سرخ شــده  ــراه پاســتا، ســاالد ی ــه هم ــن کوفته هــای خوشــمزه را ب ای
ســرو نماییــد.

مدت زمان آماده سازی: 15 دقیقه

مدت زمان پخت: 45 دقیقه.  برترین ها

   سالم باشیم
کاهشخطرابتالبهبیماریهای

قلبیبامصرفدارچین
ــه  ــا مصــرف دارچیــن، خطــر ابتــال ب محققــان دریافتنــد ب

ــد. ــش می یاب ــی کاه ــای قلب بیماری ه
مطالعــات محققــان نشــان داده اســت مصــرف دارچیــن 
می توانــد اثــر یــک رژیــم غذایــی بــا چربــی بــاال و خطــر 
آســیب های قلبــی و عروقــی را کاهــش دهــد. همچنیــن 
فرآینــد ذخیره ســازی چربــی در بــدن را کاهــش می دهــد.

پژوهشــگران ایــن آزمایــش را بــر روی موش هــا بــه 
ــرف  ــش مص ــن آزمای ــد. ای ــام دادن ــه انج ــدت 12 هفت م
ــود. ــه همــراه رژیــم غذایــی پرچــرب ب مکمــل دارچیــن ب

ــه  ــش ک ــورد آزمای ــای م ــد: موش ه ــار کردن ــان اظه محقق
ــری  ــی کمت ــره چرب ــد، ذخی ــرده بودن ــرف ک ــن مص دارچی
ــد  ــیدانی و ض ــای آنتی اکس ــتر مولکول ه ــتند و بیش داش
التهابــی کــه از بــدن محافظــت می کننــد، در آن هــا فعــال 
شــده بــود. آن هــا افزودنــد: نتایــج بررســی ها نشــان 
ــه آســیب های  ــال ب داده دارچیــن ممکــن اســت خطــر ابت
ــا  ــی ب ــم غذای ــرف رژی ــل از مص ــی حاص ــی و عروق قلب
ــدن  ــیدان های ب ــازی آنتی اکس ــا فعال س ــاال را ب ــی ب چرب
و سیســتم های ضــد التهابــی کاهــش دهــد و رونــد 

ــد. ایســنا ــته کن ــم آهس ــی را ه ــازی چرب ذخیره س

   سبک زندگی
حضرتفاطمه)س(

ایثاروازخودگذشتگیدرزندگی
ازدیدرهبرمعظمانقالب

مگــر نمی گوییــم کــه آن بزرگــوار کاری کــرد کــه ســوره  دهــر 
دربــاره  او و شــوهر و فرزندانــش نــازل شــد؟ ایثــار نســبت به 
فقــرا و کمــک بــه محرومــان، بــه قیمــت گرســنگی کشــیدن 
خــود؛ »و یؤثــرون علــی انفســهم ولــو کان بهــم خصاصــه« 
ــن  ــم. ای ــا را بکنی ــن کاره ــد همی ــم بای ــا ه ــر: ۹( م )حش
نمی شــود کــه مــا دم از محبــت فاطمه  زهــرا)س( بزنیــم، در 
حالــی کــه آن بزرگــوار بــرای خاطر گرســنگان، نــان را از گلوی 
خــود و عزیزانــش - مثــل حســن و حسین)علیهماالســالم( 
و پــدر بزرگوارشان)علیه الســالم( - بریــد و بــه آن فقیــر داد؛ 
ــرو  ــم پی ــا می گویی ــه روز!  م ــه دو روز؛ س ــک روز، ن ــه ی ن
چنیــن کســی هســتیم؛ ولــی مــا نــه فقــط نــان را از گلــوی 
خــود نمی ُبریــم کــه بــه فقــرا بدهیــم، اگــر بتوانیــم، نــان را 
ــاب  ــه در ب ــی ک ــن روایات ــم! ای ــم می ُبری ــرا ه ــوی فق از گل
ــی  ــت؛ یعن ــن اس ــه همی ــر ب ــت، ناظ ــیعه هس ــات ش عالم
شــیعه بایــد آن طــوری عمــل کنــد. مــا بایــد زندگــی آن هــا 
ــف - نمایــش  ــه صــورت ضعی ــو ب  را در زندگــی خــود - ول
بدهیــم. )بیانــات رهبــری در دیــدار بــا جمعــی از مداحــان 

)1370/10/05

اشتباهاتوالدیندرتربیت
تهدیدکردن

یکــی دیگــر از اشــتباهات رایجــی کــه والدیــن 
مرتکــب می شــوند، تهدیــد کــردن بچه هاســت. 
ــاوری،  ــت را دربی ــاره زبان ــر دوب ــد »اگ ــه او نگویی ب
در  را  وقتــی کــودک  زیــرا  می کنــم«؛  تنبیهــت 
چنیــن شــرایطی قــرار می دهیــد، عالقــه او را بــرای 
لجبــازی بــا خودتــان، دوبرابــر می کنیــد و مطمئــن 

ــرد. ــد ک ــرار خواه ــدش را تک ــید او، کار ب باش
ــه  ــم ب ــاز ه ــر ب ــه »اگ ــرار جمل ــت: تک روش درس
خواهــرت لگــد بزنــی، دیگــه هیــچ وقــت نمی آییــم 
ــد؛  ــر نمی ده ــما را تغیی ــودک ش ــار ک ــارک«، رفت پ
بلکــه باعــث می شــود فکــر کنــد هنــوز تــا قبــل از 
اینکــه او را از محــل بــازی بیــرون کنیــد، می توانــد 
خدمــت  دیگــر،  لگــد حســابی  تــا  چنــد  بــا 

ــد.  ــرش برس خواه
ــر  ــه اگ ــد ک ــر بدهی ــه او تذک ــت ب ــر اس ــس، بهت پ
ــد  ــه برمی گردی ــه خان ــد، ب ــت نکن ــارش را درس  رفت
و در صورتــی کــه آن را نادیــده گرفــت، بــدون درنــگ 
بــه حرفــی کــه زده ایــد، عمــل کنیــد؛ ایــن موضــوع 
باعــث می شــود او، از جدیــت شــما مطمئــن باشــد.

   خانواده

زندگیامروز شنبه 23 اردیبهشت ماه 1396 - سال سوم - شماره 427 روزنامه
دریچه

 آتش سوزی در بازار رضوان اهواز - عکس: ایسنا

 مون جائه این، سیاستمدار لیبرال، توانست با کسب بیشترین 
آرا به عنوان رئیس جمهور جدید کره جنوبی انتخاب شود.

وی طرفدار مدارا با کره شمالی است.

  تزئین خیابان مطهری ملک شهر با چترهای رنگی به مناسبت 
نیمه شعبان  - عکس: ایمنا  

   بحران سیاسی در ونزوئال - عکس: مهر  

نفت تهران، قهرمان جام حذفی فوتبال کشور شد. 
عکس: فارس  

هشتمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران
عکس: تسنیم  

جدول سودوکو - شماره 40

حدیث روز

کاریکاتور - بدون شرح

ج
�ن ت و �ج ه گو�ش �ت ه کو�ن ه�ی

طر�ن �ت

ــه شــهرداری ها  ــان اینك ــا بی ــان ب شــهردار اصفه
بسترســاز صلــح و دوســتی هســتند، گفــت: 
دیپلماســی  دوســتی،  و  صلــح  پیش زمینــه 
ــمی  ــی رس ــل دیپلماس ــه مكم ــوده ك ــهری ب ش

ــت. اس
بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری 
اصفهــان: مهــدی جمالی نــژاد در ســمپوزیوم 
ــوق داوری ضمــن گرامیداشــت  ــی حق بین الملل
ــهرداری ها  ــه ش ــان اینك ــا بی ــعبانیه ب ــاد ش اعی
بسترســاز صلــح و دوســتی هســتند، اظهــار 
كــرد: پیش زمینــه صلــح و دوســتی دیپلماســی 
شــهری اســت كــه مكمــل دیپلماســی رســمی 
اقتــدار  مدیــون  كشــورها،  اقتــدار  و  بــوده 

ــت. شهرهاس
ــد و تصریــح  ــره ای امــن خوان ــران را جزی وی ای
ــور  ــه در كش ــتی ك ــح و دوس ــات صل ــرد: ثب ك
وجــود دارد، مرهــون اقتــداری اســت كــه در 

ــود دارد. ــور وج كش
ــدرت  ــه ق ــه س ــاره ب ــا اش ــان ب ــهردار اصفه ش
ــت،  ــور اس ــت كش ــاز امنی ــه زمینه س ــی ك اصل
ادامــه داد: قــدرت خــدادادی، قــدرت اكتســابی 
و قــدرت گفتمانــی، ســه قدرتــی اســت كــه هــر 
كشــور را بــه ثبــات و آرامــش می رســاند. در 
میــان ایــن قدرت هــا، قــدرت گفتمانــی مهم تــر 
ــرد  ــه كارك ــه نحــوی ك از ســایر قدرت هاســت؛ ب
ایــن قــدرت در حوزه هــای مختلــف تعریــف 

می شــود.
وی بــا بیــان اینكــه هــر نــوع شــیوه مدیریتی در 
قــرن حاضــر بــه توانایــی پاســخگویی، شــفافیت 

ــرد:  ــد ك ــت تاكی ــته اس ــی وابس ــی غنای و توانای
شــاخص های مدیریــت برتــر شــهری مشــاركت 
ــون، شــفافیت، مســئولیت پذیری  حاكمیــت قان
اجماع ســازی، عدالــت و انصــاف، كارایــی و 

اثربخشــی و پاســخگویی اســت.
را  جمالی نــژاد الزمــه حضــور در شــهر پویــا 
ــی،  ــاق و همدل ــاد وف ــاعی، ایج ــریک مس تش
و  دانســت  اقناع ســازی  و  دادن  توضیــح 
نخســتین  عنــوان  بــه  افــزود: شــهرداری ها 
بســیار  نقــش  مــردم،  مطالبــات  خاكریــز 
ارتقــای  نــرم،  قــدرت  ارتقــای  در  زیــادی 
می تواننــد  و  دارنــد  و گفتمان ســازی  اقتــدار 
در حوزه هــای مختلــف فرهنگــی و اجتماعــی 

باشــند. اثربخــش 
وی گفــت: حــس تعلــق در شــهرها ســبب 
افزایــش انســجام اجتماعــی در محــالت و وفاق 
ــه  ــود ك ــهری می ش ــق ش ــاد در مناط ــیار زی بس
ایــن موضــوع بــه دنبــال خــود امنیــت اجتماعــی 

ــه همــراه مــی آورد. ــی را ب و امنیــت مل
شــهردار اصفهــان بیــان داشــت: چشــم انداز 
نهادهــای  توســعه  بســتر  در  تمركززدایــی 
دولــت  اقتــدار  شــهرها  همــان  یــا  محلــی 
شایسته ســاالری، تصمیمــات مطلــوب و كارآمــد 
امــور در  تســهیل  و  نقش آفرینــی   افزایــش 
 انســجام و همبســتگی، رضایتمنــدی مــردم
ــه خدمــات را شــامل شــده و در  ــع عادالن و توزی

ــود. ــتی می ش ــح و دوس ــاز صل ــت بسترس نهای
ــان 1400،  ــای اصفه ــه ویژگی ه ــاره ب ــا اش وی ب
اضافــه كــرد: اصفهــان در برنامــه 1400 قــرار 

اســت بــه شــهری طیــب و طاهــر، مهــد عالمــان 
و نخبــگان، شــهری مبتنــی بــر دانــش و دانایــی 
ــئولیت پذیر  ــاط، مس ــا نش ــمدار، ب ــهری ارزش ش
نمونــه در فرهنــگ شــهر و شــهروندی و بــه 
شــهروندانی دوســتدار صلــح و گفت وگــو تبدیــل 
شــود. جمالی نــژاد بــا بیــان اینكــه رویكردهــای 
ــرد:  ــح ك ــم، تصری ــر گرفته ای ــی را در نظ مختلف
تكریــم و پاسداشــت گویش هــا، آداب و رســوم، 
ســنت ها، گســترش و تقویــت حــس تعلــق بــه 
ــا، پرچــم، گســترش  محــالت، شــهرها، جغرافی
ــاوری، گســترش  ــی و خودب ــت خوداتكای و تقوی
و  ایرانــی  فرهنــگ  نمادهــای  و  نشــانه ها 
اســالمی در تمامــی بناهــا، گســترش و تعمیــق 
و  دینــی  الگوهایــی  از  شــناخت شــهروندان 
ارتقــای شــناخت مــردم از دســتاوردهای انقــالب 
اســالمی، از جملــه برنامه هایــی اســت كــه 

ــم.    ــر گرفته ای ــان در نظ ــهر اصفه ــرای ش ب
وی افــزود: امیــدوارم داوری و میانجیگــری را 
كــه از شــیوه های متــداول ایجــاد صلــح و 
ــراد  ــن اف ــوده و داوران از محبوب تری ــتی ب دوس
بوده انــد  و كشــورهای خودشــان  در شــهرها 
بتوانیــم در شــهر اصفهــان تســری و توســعه 

ــم. دهی
ــهرداری  ــه ش ــان اینك ــا بی ــان ب ــهردار اصفه  ش
اصفهــان در حــوزه دیپلماســی شــهری، حضــور 
بســیار خوبــی داشــته اســت، تاكیــد كــرد: 
شــهرداری عنــوان مــی كنــد دیپلماســی شــهری 
می توانــد مكمــل دیپلماســی رســمی در صلــح و 

ــت شــهرها و كشــورها باشــد. رفاق

شهرداراصفهاندرسمپوزیومبینالمللیحقوقداوریعنوانکرد:

شفافیت و حاكمیت قانون، شاخص های مدیریت برتر شهری
»آگهی مزایده عمومی«
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