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صف بندی های جدید در غرب آسیا
در صفحه بین الملل )12( بخوانید

انتظار امروز ملت   
اســتاندارد از معیارهــا و شــاخص های پذیرفته شــده 
کــه در دنیــای امروز  بین المللــی اســت و هــر امــری 
همــه  مقبــول  اســت،  معیــن  اســتاندارد  دارای 

دنیاســت. در ایــن میــان، یکــی از اســتانداردهای مهــم 
کشــورها در تعییــن سرنوشــت   جهانــی، حضــور مــردم 
حضــور  بررســی های  اســت.  کشــور  آن  انتخابــات  و 
که مدعی دموکراســی  کشــورهایی  مــردم در  انتخابــات 
کثــر حضــور بیــن 50 تــا  هســتند، نشــان می دهــد حدا
کشــورها  60 درصــد واجدیــن شــرایط اســت. بعضــی از 
بتواننــد  مردمشــان  کــه  ندارنــد  انتخاباتــی  کال  هــم 
کشــورها  ایــن  اتفاقــا  کننــد.  اســتفاده  حــق  ایــن  از 
زبانشــان هــم دراز اســت و مدعیــان دموکراســی هــم 
ــا آن هــا ندارنــد؛ بلکــه این گونــه  کوچک تریــن حرفــی ب
چنــد  ایــن  می کننــد.  حمایــت  و  تقویــت  را  کشــورها 

کــه بگوییــم... جملــه بدیــن خاطــر اســت 

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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بررسی بازیکنان خارجی ناموفق لیگ شانزدهم

خارجی های ناموفق
صفحه 9

 دکتر حسن کامران، منتخب مردم اصفهان 
 در گفت وگو با کیمیای وطن از مهم ترین 

برنامه های خود می گوید: 

جدیت در پیگیری معضل 
زاینده رود و آب اصفهان

     صفحه 2

 ساماندهی قراردادهای موقت کار
 با تأمین امنیت شغلی

صفحه 3

 کیمیای وطن آداب غذایی روزه داری 
را در تابستان بررسی می کند

|روزه داری و سالمت  صفحه 6
علیرضا خورشیدی، خواننده موسیقی 

گفت وگوی اختصاصی   اسالمی، در 
کیمیای وطن: با 

 |موسیقی اسالمی معتبر است
صفحه 10

کرد: کیمیای وطن بررسی 

|ازدواج سفید، روزگار سیاه  صفحه 11
کمیته تحلیل آمار تجارت خارجی  در نشست 

استان اصفهان عنوان شد:

 |صادرات 99 میلیون دالری 
استان اصفهان در فروردین 96   

صفحه 3

کرد: معاون میراث فرهنگی استان یزد عنوان 

 |بازگشت به زندگی 
بیش از 400 خانه تاریخی یزد  

صفحه 5

|تجربه ساخت عروسک های 
انگشتی در جزیره بازی  

صفحه 10

|اصفهانی ها شهر را به امید سپردند
صفحه 2

 سند ۲۰۳۰، دامی حساب شده اخبار روز
برای تحت سلطه  قرار دادن

آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید با اشاره به امضای سند 
که دگرگون ساختن جهان  2030 گفت: روی سند 2030 نوشته شده 

دستورکار 2030 برای توسعه پایدار است. وی با بیان توضیحاتی 
درباره سند 2030  افزود: هدف از بیان این مطالب...

در صفحه سیاست )2( بخوانید
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روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

به بهانه  بزرگداشت سی وپنجمین سالروز حماسه بزرگ آزادسازی خرمشهر

  مدیر کل بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس استان اصفهان 
در گفت وگو با کیمیای وطن عنوان کرد:

 رونمایی از 110 جلد کتاب 
با محوریت شهدای اصفهان

صفحه  4

کیمیای وطن از تازه   ترین تحوالت منطقه گزارش 



یادداشت
به قلم سردبیر

 توصیه های امام رضا)ع( 
درباره سالمتی

امــام رضــا)ع( کــه خود پزشــکی حــاذق و دانشــمندی 
توصیه هــای  و  دســتورکارها  بودنــد،  بی نظیــر 
ارزشــمندی بــرای ســامتی دارنــد کــه بــه آن ها اشــاره 

 : می کنیــم
- هــر کــس می خواهــد در فصــل زمســتان از 
ــه روزه  ــد،  هم ــان بمان ــاری ســرماخوردگی در ام بیم
ــل ها  ــته از عس ــورد. آن دس ــل بخ ــق عس ــه قاش س
کــه وقتــی جلــوی بینــی می گیریــد، بــوی تنــدش 
شــما را بــه عطســه وامــی دارد یــا عســلی کــه آدم را 
ــلی  ــد و آن عس ــتی می کن ــی و سس ــار بی حال دچ
کــه زبــان آدم را می ســوزاند، عســل های خوبــی 

نیســتند.
ببوییــد؛  نرگــس  گل  زمســتان  فصــل  در   -
بوییــدن ایــن گل را همیشــه انجــام دهیــد تــا 
همچنیــن  بمانیــد.  امــان  در  ســرماخوردگی  از 
استشــمام ســیاه دانه آدمــی را از ســرماخوردگی 

مــی دارد. ایمــن 
روزهــای  در  گرمازدگــی  از  جلوگیــری  بــرای   -
تابســتان، ضمــن پرهیــز از آفتــاب، روزی یــک عــدد 

ــت. ــد اس ــیار مفی ــار بس خی
ــاد شــکم  ــد از ســردرد و ب - کســانی کــه می خواهن
ــن کار را  ــد. ای ــازه بخورن ــی ت ــند، ماه ــان باش در ام
هــم در فصــل زمســتان و هــم در تابســتان انجــام 
دهنــد؛ زیــرا ماهــی تــازه بــرای پیشــگیری از 

ــت. ــودمند اس ــیار س ــا بس ــه درده این گون
- آنــان کــه می خواهنــد همیشــه بــا نشــاط باشــند  
ــد و شــب ها ســبک بار  ــد از شــام بکاهن ــا می توانن ت

بــه رختخــواب برونــد.
گوش هایشــان  نمی خواهنــد  کــه  کســانی   -
ــادن  ــه از افت ــا اینک ــد ی ــه باش ــت و فروآویخت سس
ــاک هســتند  ــود بیمن ــای خ ــزرگ شــدن لوزه ه و ب
ــه  ــد، ب ــیرینی می خورن ــه ش ــرگاه ک ــت ه ــر اس بهت

ــد. ــره کنن ــرکه غرغ ــی س ــش اندک دنبال
- کســانی کــه می خواهنــد از ابتــا بــه مــرض 
یرقــان در امــان بماننــد، در فصــل تابســتان بــه 
ــه وارد  ــدون تهوی ــرده و ب ــای دربســته و دم ک اتاق ه
ــاره از  ــن در فصــل زمســتان یک ب نشــوند و همچنی
اتــاق گــرم بــه هــوای ســرد نرونــد؛ بلکــه صبــر کننــد 

ــوس شــود. ــا هــوا مأن ــا بدنشــان ب ت
ــدن  ــاک و شــدید در ب ــه از بادهــای دردن ــان ک - آن
ــد. ــیر بخورن ــار س ــه ای یک ب ــند،  هفت ــود می ترس خ

ــتند  ــد هس ــود عاقه من ــدان خ ــه دن ــه ب ــان ک - آن
ــد؛  ــان بخورن ــی ن ــیرینی، کم ــوردن ش ــش از خ پی
پــر  را  دندان هــا  میــان  نــان  خرده هــای  زیــرا 
می کنــد و نمی گــذارد مــواد شــیرین بــه آن هــا 

ــاند. ــیب برس آس
- آنــان کــه می خواهنــد غذایشــان زود هضــم 
بــه  را  خــود  کار  دستگاه هاضمه شــان  و  شــود 
ــد  ــه می خواهن ــت ک ــر وق ــد، ه ــام ده ــانی انج آس
ــوی  ــه پهل ــد، ب ــه رختخــواب برون ــا شــکم ســیر ب ب
راســت بخوابنــد و پــس از مدتــی بــه پهلــوی چــپ 

ــد. ــت فرورون ــواب راح ــه خ ــا ب ــد ت بغلتن
 توصیه های امام رضا)ع( درباره 

خوراکی ها
انجیــر: بــوی دهــان را برطــرف، اســتخوان ها را 
ــاد و بیمــاری را برطــرف  ــو را زی محکــم،  رویــش م
می کنــد و بــا وجــود آن احتیاجــی بــه دارو نیســت.

ــز  ــز: روز یکشــنبه، روز ســاختن و کاشــتن موی موی
اســت. هــر کــس می خواهــد بــه حافظــه اش 
افــزوده شــود،  صبحگاهــان در حالــت ناشــتا هفــت 

ــورد. ــز بخ ــال موی مثق
نخــود: نخــود بــرای درد پشــت خــوب اســت و بایــد 

بــا غــذا و بعــد از غــذا میــل شــود.
هندوانــه: در حــال ناشــتا هندوانــه خــوردن انــدام را 

ــد. ــت می کن سس
ــث  ــتا باع ــت ناش ــزه در حال ــوردن خرب ــزه: خ خرب

فلــج شــدن و قولنــج می شــود.
ســرکه: ســرکه ذهــن را محکــم و حافظــه را زیــاد و 

ــد. ــوی می کن ق
خیــار: حمادبن مهــران بلخــی می گویــد: در خراســان 
روزی جوانــی از شــیعیان از زردی، خدمــت امــام 

رضــا)ع( شــکایت کــرد. 
ــار را پوســت بکــن و بعــد از  ــد: خی حضــرت فرمودن
پختــن بــه مــدت ســه روز مقــداری از آن را در حــال 

ناشــتا بخــور.

خبر سیاسی
رئیس مجلس خبرگان رهبری:

حضور پرشور مردم در انتخابات 
پاسخ دندان شکنی به دشمنان بود 

در پــی حضــور ســرافرازانه مــردم همیشــه در صحنــه ایــران 
ــرگان  ــات ۲۹ اردیبهشــت، مجلــس خب اســامی در انتخاب
بــرای  موفقیــت  آرزوی  ضمــن  بیانیــه ای  در  رهبــری 
ــات  ــران انتخاب ــان و ناظ ــردم، مجری ــت، از م ــب مل منتخ

ــرد.  ــی ک قدردان
در ایــن بیانیــه آمــده اســت: انتخابــات در جمهــوری 
اســامی ایــران بــه معنــای واقعــی کلمــه، نمــاد مشــارکت 
مــردم در سرنوشــت خویــش اســت. ۲۹ اردیبهشــت 
عرصــه امتحــان دیگــری بــرای ملــت شــجاع ایــران بــود؛ 
ملتــی کــه بــا لبیــک بــه نــدای رهبــر معظــم انقــاب مبنــی 
ــد  ــر ش ــه حاض ــه در صحن ــری، آگاهان ــور حداکث ــر حض  ب
و پــس از چهــار دهــه، تحلیلگــران و سیاســتمداران جهانــی 
ــین  ــه تحس ــمن را ب ــت و دش ــرد و دوس ــگفت زده  ک را ش

واداشــت. 
حضــور پرشــور مــردم در دو انتخابــات »دوازدهمیــن دوره 
ــهر  ــوراهای ش ــن دوره ش ــوری« و »پنجمی ــت جمه  ریاس
ــه دشــمنان  ــار دیگــر پاســخ دندان شــکنی ب و روســتا«، ب
ــور  ــا حض ــه ب ــود ک ــوم ب ــرز و ب ــن م ــوج ای ــود و لج عن
ــای  ــت از آرمان ه ــه، حمای ــن  عرص ــود در ای ــت خ پرصاب
ــری را در  ــم رهب ــام معظ ــأن و مق ــل عظیم الش ــام راح ام
ــه  ــامی ب ــوری  اس ــدس جمه ــام مق ــان نظ ــاع از کی دف
نمایــش گذاشــت و مســئولیت دولتمــردان را در خدمــت 
ــدان  ــر دوچن ــداکار و ایثارگ ــت ف ــن مل ــه ای ــه ب  خالصان

کرد. تسنیم

کوتاه خبر 
با حضور فرمانده نیروی زمینی ارتش

 ۱۲ بالگرد هوانیروز 
پس از سال ها به پرواز درآمدند

1۲ فرونــد بالگــرد هوانیــروز پــس از ســال ها زمینگیــری 
ــی  ــی اورهــال و عملیات ــدی متخصصــان داخل ــا توانمن ب

شــدند. 
 امیــر کیومــرث حیــدری، فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش
بــا اشــاره بــه اورهــال شــدن ایــن بالگردهــا گفــت: ایــن 
ــنوک ــنگین ش ــری س ــرد تراب ــامل 3 بالگ ــا ش  بالگرده

ــرد جت رنجــر  ــد بالگ ــک فرون ــرد ۲14، ی ــد بالگ  5 فرون
 ۲0۹ بالگــرد  فرونــد   ۲ و   ۲05 بالگــرد  فرونــد  یــک 
ــان  ــروز اصفه ــی هوانی ــای عملیات ــه یگان ه ــه ب اســت ک

پیوســت.
ــا  ــن بالگرده ــازی ای ــان بازس ــرد: مدت زم ــد ک وی تاکی
370 هــزار نفرســاعت کار تخصصــی بــود؛ ایــن بالگردهــا 
پــس از 5 تــا 7 ســال زمینگیــر شــدن، بــه دســت 
متخصصــان پایــگاه هوانیــروز اصفهــان بازســازی شــدند.
ــی  ــوان رزم ــای ت ــش ارتق ــی ارت ــروی زمین ــده نی فرمان
هوانیــروز را یکــی از راهبردهــای نیــروی زمینــی ارتــش 

ــمرد. تســنیم برش

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سیاست

بــا  در گفت وگــو  دکتــر حســن کامــران 
خبرنــگار کیمیــای وطــن بــا تشــکر ویــژه از 
ــار  ــان اظه ــه اصفه ــردم همیشــه در صحن م
کــرد: بــار مســئولیت مــن در ایــن دوره 
بســیار ســنگین تر شــده و انتقــادات مــردم 

ــتم. ــرا هس ــاز پذی ــوش ب ــا آغ را ب
ــس  ــان در ادوار مجل ــردم اصفه ــده م نماین
اصفهــان  در  موضــوع  مهم تریــن  را  آب 
و تصریــح کــرد: متأســفانه در  دانســت 
ســال های اخیــر بــا بحــران کم آبــی در 
ــا  ــت ت ــاز اس ــم و نی ــه بوده ای ــور مواج کش
ــت  ــت، مدیری ــی درس ــاذ تصمیمات ــا اتخ ب
ــود.   ــال ش ــوزه اعم ــن ح ــی در ای صحیح
وی افــزود: ســاماندهی رودخانــه زاینــده رود 
احیــای قنوات، بازســازی شــبکه های آبرســانی، 
 احــداث ســد کوهرنــگ 3، احــداث تونــل 
ــون  ــر اجــرای قان و ســد بهشــت آباد، نظــارت ب
توزیــع عادالنــه آب در راســتای حفاظــت از 
ــان  ــای اصفه ــن اولویت ه ــا، مهم تری  حق آبه ه

در بحث آب است.

کامــران بــا بیــان اینکــه اولیــن بحــث 
مســائل  و  آب  اصفهــان،  بــرای  حیاتــی 
مربــوط بــه آن اســت، تصریــح کــرد: بــرای 
تونــل ســوم 100 میلیــارد تومــان بــه شــرکتی 
دولتــی پرداخــت شــده و اولیــن اقــدام 
ــود  ــد ب ــوع خواه ــن موض ــری ای ــا پیگی م
ــب  ــدام جال ــول اق ــت پ ــا دریاف ــه چــرا ب ک

ــت؟ ــده اس ــام نش ــی انج توجه

انتخابــات  در  اصفهــان  مــردم  منتخــب 
میــان دوره ای مجلــس شــورای اســامی 

گفــت: تونــل ســوم در بودجــه ۹6 بــه یــک 
تونــل اســتانی تبدیــل شــده اســت؛ در 
ــروژه  ــوان پ ــت و عن ــی اس ــه مل ــی ک حال
بایــد ملــی باشــد تــا بتــوان بــرای آن 

بودجــه مشــخص کــرد.
 وی بــا اشــاره بــه تغییــر نــوع کشــت 
و صرفه جویــی در آب خاطرنشــان کــرد: 
ســاماندهی رودخانــه از دیگــر مباحثــی 
ــرض  ــود. ع ــری ش ــد پیگی ــه بای ــت ک اس
ــن  ــاد اســت و همی ــده رود زی ــه زاین رودخان
امــر باعــث هدررفــت آب می شــود کــه 
ــود. ــدام ش ــکل اق ــن مش ــع ای ــد در رف بای

کامــران بــه برنامه هــای خــود در حــوزه 
ــرد  ــد، اشــتغال و گردشــگری اشــاره ک  تولی
گردشــگری  صنعــت  تقویــت  گفــت:  و 
الزم  زیرســاخت های  ایجــاد  طریــق  از 
روســتایی  صنایــع  تقویــت  اصفهــان  در 
دســتی  صنایــع  بــه  و کوچــک، کمــک 
شــهرک های  زیرســاخت های  تقویــت 
صنعتــی، اعطــاء تســهیات ارزان قیمــت بــه 
ــرای  ــیب پذیر، اج ــدی آس ــای تولی واحده
اصفهــان،  در  صنعتــی  آمایــش  طــرح 

ــی  ــرخ زمین هــای شــهرک صنعت ــل ن تعدی
ــق  ــران در مناط ــات صنعتگ ــت مالی معافی
کمتــر توســعه یافته، ممانعــت از احــداث 
ایجــاد  آالینــده،  تولیــدی  واحدهــای 
ــرای صــادرات واحدهــای  زمینه هــای الزم ب
صــادرات  جایــزه  تقویــت  و  تولیــدی 
علمی تحقیقاتــی  شــهرک های  تقویــت 
ــور  ــه منظ ــاوری ب ــم و فن ــای عل و پارک ه
دانش بنیــان  شــرکت های  تجاری ســازی 

مالیات هــای  اخــذ  از  جلوگیــری  و 
ــن  ــن موضوعــات در ای ــی، مهم تری غیراصول

زمینــه اســت.
ــس  ــان در ادوار مجل ــردم اصفه ــده م نماین
در  تولیــدی  واحدهــای  کــرد:  تصریــح 
ندارنــد؛  خوبــی  وضعیــت  اصفهــان  
ــا  ــت ت ــده اند و الزم اس ــکار ش ــران بی کارگ
مزاحمــان تولیــد شناســایی و مشــکات 
ــن زیرســاخت های  برطــرف شــوند؛ همچنی
شــهرک های صنعتــی به ویــژه در مناطــق 
محــروم بایــد آمــاده شــود تــا ســرمایه گذار 

ــد. ــته باش ــت داش ــرای آن رغب ب
محیــط  حــوزه  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
زیســت در جهــت تبدیــل ســوخت مــازوت 
خواهیــم کــرد  تــاش  بــه گاز   نیــروگاه 
گفــت: جلوگیــری از اجــرای طرح هــای 
ــق  ــر از طری ــد قی ــان مانن ــده در اصفه آالین
نظــارت بــر اجــرای دقیــق قوانیــن مربوطــه 
تــاش در جهــت اصــاح فرآینــد واحدهــای 
 آالینــده اســتان و مقابلــه بــا ریزگردهــا 
و کویرزدایــی از طریــق قوانیــن مربوطــه 

ــد. ــد ش ــری خواه ــا پیگی قطع

ــا  ــد ب ــع تقلی ــیرازی از مراج ــکارم ش ــر م ــت هللا ناص آی
اشــاره بــه امضــای ســند ۲030 گفــت: روی ســند ۲030 
نوشــته شــده کــه دگرگــون ســاختن جهــان دســتورکار 

ــدار اســت.  ــرای توســعه پای ۲030 ب
ــزود:  ــند ۲030  اف ــاره س ــی درب ــان توضیحات ــا بی وی ب
هــدف از بیــان ایــن مطالــب جســارت بــه کســی 
ــند ۲030  ــاره س ــی درب ــان توضیحات ــه بی ــت؛ بلک نیس
اســت تــا ملــت و مســئوالن وظیفــه خــود را دربــاره آن 
بداننــد. اینکــه در زمــان انتخابــات بــه ســراغ آن نرفتیم، 
چــون نخواســتیم کــه فضــای شــیرین انتخابات پرشــور 
و امــن و امــان تحــت تأثیــر قــرار گیــرد؛ ضمنــا قضــاوت 
ــه خــود ســند اســت و آنچــه در فضــای  ــوط ب ــا مرب م

ــا نیســت. مجــازی منتشرشــده، مدنظــر م

  وی اضافــه کــرد: بــرای تحــول آموزشــی و ســایر 
امــور کشــور، خودمــان برنامــه داریــم. مــا برنامه هــای 
تحــول آموزشــی و برنامه هــای اقتصــادی داریــم؛ چــرا 
 آن هــا بایــد بــرای مــا تصمیــم بگیرنــد؟ آیــا ایــن پیروی 

پذیرش نظام سلطه و قیمومت دیگران نیست؟ 
از متولیــان اصلــی ایــن ســند یونســکو اســت کــه 
ــی رود؛  ــمار م ــه ش ــل ب ــازمان مل ــی س ــش فرهنگ بخ
در  جاســوس هایی  ســلطه گر  دولت هــای  همــواره 
ــد.  ــته و دارن ــی داش ــای جهان ــایر نهاده ــکو و س یونس
آیــت هللا ناصــر مــکارم شــیرازی عنــوان کــرد: ایــن 
ســؤال مطــرح اســت کــه چــرا ایــن ســند بی ســروصدا 
ــروه  ــن کارگ ــد و چندی ــروش داده ش ــوزش و پ ــه آم ب

ــدند؟ دانشــجو ــاب ش ــرای آن انتخ ــرای اج ب

آیــت هللا حســین نــوری همدانــی در دیــدار بــا جمعــی از 
فرماندهــان مرزبانــی نیــروی انتظامــی بــا اشــاره بــه انتخابــات 
ــه  ــتیم ک ــاکر هس ــدا را ش ــرد: خ ــار ک ــوری اظه ــت جمه ریاس
ــزار  ــاب برگ ــم انق ــر معظ ــت رهب ــا درای ــوری ب ــات پرش انتخاب
شــد. وی ادامــه داد: برگــزاری پرشــور انتخابــات و حضــور 
گســترده مــردم، دشــمنان را ناامیــد و نقشــه های آن هــا را 
خنثــی کــرد. برگــزاری ایــن انتخابــات ثمــرات فراوانــی داشــت 

ــرد. ــت ک ــران را ثاب ــت ای ــدی مل ــات، قدرتمن و انتخاب
وی ادامــه داد: در کشــورمان یــک بیدارگــری اتفــاق افتــاد؛ ایــن 
ــه روز مســتضعفان  ــود و روزب ــران نب ــه ای ــری منحصــر ب بیدارگ
جهــان امیدوارتــر و مســتکبران ناامیدتــر می شــوند. عربســتان 
و بحریــن، حیاط خلــوت آمریــکا هســتند؛ حکومــت ایــن 
کشــورها چــون پشــتوانه مردمــی ندارنــد، بــرای ادامــه حیــات 

ــده اند.  ــل ش ــکا متوس ــه آمری ــود ب خ
اســتاد برجســته حــوزه علمیــه قــم افــزود: ترامــپ به عربســتان 
آمــد و قراردادهایــی بــه ارزش 500 میلیــارد دالر بــا ایــن کشــور 
ــه عربســتان  ــال فــروش ســاح ب ــه دنب امضــا کــرد. ترامــپ ب
ــت.  ــن اس ــردم در یم ــتار م ــال کش ــه در ح ــوری ک ــت؛ کش اس
نــوری همدانــی بــا اشــاره بــه ضــرورت مبــارزه بــا ظالمــان اظهار 
ــه  ــر نقط ــان در ه ــا ظالم ــان کمــک و ب ــه مظلوم ــد ب ــرد: بای ک
ــر آب  ــران نقشــه های مســتکبران را نقــش ب ــم. ای ــارزه کنی مب
ــرده و  ــا دشــمنان اســام رفاقــت ک ــرده اســت. عربســتان ب ک

تحــت ســیطره آن هــا قــرار گرفتــه اســت.
وی ادامــه داد: ایــران روزبــه روز قوی تــر می شــود و مــا از قــرآن 
ــروی  ــت و نی ــه ترقی هاس ــتر هم ــت بس ــم. امنی درس گرفتی

انتظامــی توانســته در ایــن مســئله تاثیرگــذار باشــد. فــارس

آیت هللا مکارم شیرازی:

سند ۲۰۳۰، دامی حساب شده برای تحت سلطه  قرار دادن 
آیت هللا نوری همدانی:

عربستان، حیاط خلوت آمریکاست

،،
متأسفانه در سال های اخیر با بحران 
کم آبــی در کشــور مواجــه بوده ایــم 
و نیــاز اســت تــا بــا اتخــاذ تصمیماتــی 
درســت، مدیریــت صحیحــی در ایــن 

حــوزه اعمــال شــود

ترامپ از مهد تروریسم 
تکفیری، ایران را حامی 

افراط گرایی خواند!
آمریــکا  رئیس جمهــور  ترامــپ،  دونالــد 
در عرصــه سیاســت داخلــی بــا بحــران 
عــزل  از  پــس  اســت؛  مواجــه  جــدی 
»جیمــز کومــی«، رئیــس »اف بــی آی« بــه 
ــای  ــن ردپ ــرای یافت واســطه تحقیقاتــش ب
ــپ  ــاندن ترام ــروزی رس ــه پی ــن در ب کرملی
نشــریات آمریکایــی از جملــه »ویــک« 
ــد  ــخن گفتن ــت ۲« س ــر گی ــران »وات  از بح

و سرنوشــتی مشــابه »ریچــارد نیکســون« را 
بــرای ترامــپ پیش بینــی کردنــد.

 ایــن معضــات و مشــکات افسارگســیخته 
در عرصــه سیاســت داخلــی موجــب شــده 
ــا  ــتن آن ه ــرپوش گذاش ــرای س ــپ ب  ترام
بــه عرصــه سیاســت خارجــی روی آورد 
تبلیــغ  بــا  تمــام  تجارت پیشــگی  بــا  و 
نخ نمــای  تاکتیــک  برجسته ســازی  و 
»ایران هراســی«، حــکام متمــول و عیــاش 
منطقــه خلیــج فــارس از جملــه ســعودی ها 

ــد. ــه کن را سرکیس
رئیس جمهــور آمریــکا در ســفر اخیــرش 

بــه ریــاض، عــاوه بــر انعقــاد قــراداد 
ــه 110  ــتان ک ــا عربس ــارد دالری ب 500 میلی
 میلیــارد دالر آن بــه فــروش جنگ افــزار 
ــا آنجــا  و تســلیحات اختصــاص داشــت، ت
کــه جــا داشــت بــر ایران هراســی دامــن زد.

 طنــز تلــخ ماجــرا، آنجایــی بــود کــه ترامــپ 
اندیشــه های  و  تروریســم پروری  مهــد  از 
عربســتان  یعنــی  تکفیــری  و  ارتجاعــی 
را  ایــران  اســامی  جمهــوری  ســعودی، 
متهــم بــه حمایــت مالــی از تروریســم 
کــرد؛ جالــب آنکــه درســت زمانــی کــه 
ترامــپ بــه عنــوان رئیس جمهــور یــک 

کشــور بــه اصطــاح دموکــرات غربی بــاد در 
 غبغــب انداختــه بــود و از ســرزمین تکفیــر 
ــرد  ــران می ک ــار ای ــاس نث ــات بی اس اتهام
ــات  ــران مســرور از جشــن انتخاب ــردم ای م

ــد. ــی خــود بودن 41 میلیون
ظاهــرا آمریکایی هــا نــه تنهــا از کشــتار زنــان 
و کــودکان یمنــی نگــران نیســتند، بلکــه بــا 
فــروش تســلیحات بیشــتر بــه ســعودی ها 
قصــد دارنــد بــه اســم تغییــر موازنــه 
کودک کشــی  مجــوز  منطقــه  در  قــدرت 
ــادر  ــعودی ص ــان س ــرای جانی ــتر را ب  بیش

کنند! میزان
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به قلم مدیر مسئول

انتظار امروز ملت      
مــردم ایــران پــس از 38 ســال گذشــتن از انقــاب 
اســامی، همچنــان در صحنــه هســتند و عالــم را بــا 

حضــور خــود انگشــت بــه دهــان کردنــد.
پــای  در  ایرانــی  میلیــون  از 40  بیــش   حضــور 
ــن شــرایط  صندوق هــای رأی و 73 درصــد از واجدی
در ایــن زمانــی کــه مــردم بــا انــواع مختلــف 
ــژه مشــکات اشــتغال، معیشــت و  مشــکات، به وی
رفــاه مواجــه هســتند، بــه یــک معجــزه می مانــد کــه 
اوج اقتــدار ملــی را در جهــان بــه نمایــش گذاشــت. 
در هــر حــال مــردم ایران زمیــن بــاز هــم مثــل 
ــه  ــا همــان شــور و حــال اول انقــاب ب گذشــته و ب
ــری  ــه دیگ ــد و حماس ــای رأی رفتن ــای صندوق ه پ
ــد  ــاور کن ــت ب ــا نمی توانس ــه دنی ــد ک ــق کردن  را خل
و انتظــارش را نداشــت؛ حضــوری کــه رکــورددار 
همــه دنیــا شــد و از اســتانداردهای متعــارف جهــان 
ــری  ــه رهب ــت ک ــزی اس ــان چی ــن هم ــاال زد و ای ب
معظــم فرمودنــد کــه برنــده، مــردم و نظــام اســامی 
هســتند؛ زیــرا ایــن رأی بــه اســام آبــرو می بخشــد. 
همچنیــن حجــت بــر منتخــب مــردم، جنــاب 
ــاله  ــک دوره چهارس ــرای ی ــی، ب ــر روحان ــای دکت آق
 دیگــر تمــام شــد. بــه قطــع و یقیــن ایشــان 
و  خدمــت  توفیــق  ایــن  قــدر  همکارانشــان  و 
مســئولیت دوبــاره را می داننــد و بــا برنامه هــای 
نیازهــا  رفــع  بــه   درســت و عمیــق و ریشــه ای 
و مشــکات به ویــژه معیشــت و رفــاه خواهنــد 
پرداخــت کــه محــور و راهــکار اصلــی اش ایجــاد 
اشــتغال و ســرعت بخشــیدن بــه چــرخ تولیــد 

داخلــی و تقویــت آن اســت. 
بی تردیــد انتظــار امــروز مــردم عمــل رئیس جمهــور 
شعارهایشــان  و  وعده هــا  قول هــا،  بــه  محتــرم 
اســت کــه بــا حفــظ اصــول انقــاب و رعایــت قانــون 

ــد. ــل کنن ــی عم ــای مل ــه برنامه ه ب
ــنی  ــکام روش ــعه اح ــم توس ــه شش ــه در برنام  البت
بــرای توســعه و آبادانــی کشــور پیش بینــی شــده کــه 
ــا عمــل  ــرض اســت ب ــور منتخــب ف ــر رئیس جمه ب
ــم، بســتر توســعه  پیشــرفت و  ــون مه ــن قان ــه ای ب

آبادانــی کشــور را فراهــم کننــد.
توســعه همه جانبــه کشــور در کنــار توجــه بــه عدالت و 
اقشــار کم درآمــد و محــروم جامعــه از جملــه وظایف 
رئیس جمهــور منتخــب اســت. مــردم از آقــای دکتــر 
ــی  ــف قانون ــد در چارچــوب وظای ــی می خواهن روحان
و اختیــارات خــود عمــل کننــد و شــادابی و طــراوت 
ــا را در  ــت ارزش ه ــان و بزرگداش ــش و اطمین و آرام

ــد. رأس برنامه هــای خــود قــرار دهن
بایــد توجــه داشــت کــه امــروز رقابت هــای انتخاباتــی 
پایــان یافتــه و  آغــاز فصــل همدلــی، وحــدت 
انســجام ملــی، کار و تــاش جهــادی، جهشــی بــرای 
ــه  ــیدن ب ــران، رس ــت ای ــق مل ــات بح ــق مطالب تحق
ــور  ــاله کش ــت س ــم انداز بیس ــند چش ــای س  افق ه
و در یــک کام تحقــق آرمان هــای رهبــر عزیــز انقــاب 
امــام راحــل بزرگــوار و شــهدای گرانقــدر انقــاب 
ــر  ــود مگ ــر نمی ش ــن میس ــه ای ــت ک ــامی اس اس
اینکــه دولــت از همــه ظرفیت هــای نیــروی انســانی 
کشــور بهــره بــرد و کســانی کــه در انتخابــات رقابــت 
داشــتند نیــز، بــرای خــدا و در جهــت حــل مشــکات 
ــور  ــه رئیس جمه ــی ب ــچ کمک ــردم از هی ــور و م کش
ــاس  ــر اس ــز ب ــان نی ــد و ایش ــغ نورزن ــب دری منتخ
شــعارهای انتخاباتــی خــود از همــه اســتعدادها 
 و توانمندی هــای کشــور و نیروهــای بــا کفایــت 
و همــه ســایق اســتفاده کننــد؛ زیــرا بــا پایــان یافتن 
رقابت هــای انتخاباتــی و اعــام نتایــج نهایــی، قطعــا 
آرامــش، تــاش و اتحــاد تمامــی نیروهــا و مســئوالن 
نظــام خواســته آحــاد مــردم بــرای ادامــه راه پیــش 

 روی ایــران اســامی اســت. 
پــر واضــح اســت کــه آقــای دکتــر »حســن روحانــی« 
ــوب  ــی محس ــون ایران ــه 80 میلی ــور هم رئیس جمه
ــن  ــن گام ای ــن و عقانی تری ــس بهتری ــود؛ پ می ش
ــا، منتقــدان و حتــی مخالفــان  اســت کــه همــه رقب
ایــن دولــت بــرای پیشــرفت و اعتــای ایــران 
ــرای  ــد و ب ــم دهن ــت ه ــه دس ــت ب ــامی دس اس
ــور منتخــب  حرکــت در بهتریــن مســیر، رئیس جمه

ــد.  ــاری کنن ــم را ی ــت دوازده و دول
وحــدت، همدلــی و دل بــه والیــت ســپردن و تبعیــت 
 بی چــون و چــرا در راه تعالــی اســام و انقــاب 
و ملــت بزرگــوار ایــران عزیــز اســت کــه بایــد همــه 
ــه  ــا خدمــت صادقان ــد و ب ــه آن توجــه کنن ســایق ب
ــی  ــه خوب ــت را ب ــکن مل ــور دشمن ش ــخ حض پاس
 بدهنــد و مــردم را بیــش از پیــش بــه اســام 
و انقــاب امــام خمینــی قــدس ســره امیــدوار 

ســازند.

دکتر حسن کامران، منتخب مردم اصفهان، در گفت وگو با کیمیای وطن از مهم ترین برنامه های خود می گوید: 

جدیت در پیگیری معضل زاینده رود و آب اصفهان
مزاحمان تولید در اصفهان شناسایی شوند

اصفهانی ها شهر را به امید سپردند

تعداد آرا نام ردیف
157 هزار و 280  علیرضا نصر اصفهانی  1
151 هزار و 82  فتح هللا معین نجف آبادی  2
142 هزار و 950  عباسعلی جوادی   3

142 هزار و 779   شیرین طغیانی خوراسگانی 4
141 هزار و 671 کوروش خسروی  5

136 هزار و 444  فریده روشن 6
136 هزار و 2 اصغر برشان  7

132 هزار و 108  پورمحمد شریعتی نیا   8
131 هزار و 997  کوروش محمدی 9
131 هزار و 307  امیراحمد زندآور   10
130 هزار و 261  مهدی مزروعی   11
129 هزار و 844  نصیر مّلت    12
124 هزار و 403  مهدی مقدری    13

بــا پایــان شــمارش آرای پنجمیــن دوره انتخابــات شــورای اســامی شــهر بــا آرای مأخــوذه 760 هــزار و587، اعضــای جدیــد شــورای شــهر اصفهــان 
مشــخص شــدند. بــر ایــن اســاس، تمامــی اعضــای فهرســت امیــد بــه شــورای اســامی شــهر راه یافتنــد و بــرای چهــار ســال آینــده، سیاســت ها و 

چشــم اندازهای شــهری اصفهــان را تدویــن خواهنــد کــرد.

عباســعلی کدخدایــی، ســخنگوی شــورای نگهبــان 
و  شــکایت ها  بررســی  رونــد  بــه  اشــاره  بــا 
ــوری  ــت  جمه ــات ریاس ــاره انتخاب ــات درب اعتراض
دوازدهــم گفــت: فعــا در شــورای نگهبــان مشــغول 
ــا هســتیم و کارشناســان شــورا  ــت گزارش ه دریاف

آن هــا را بررســی می کننــد.

وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون گزارش هــای متعــددی 
برگــزاری  رونــد  در  صورت گرفتــه  تخلفــات  از 
انتخابــات ریاســت  جمهــوری بــه شــورای نگهبــان 

از  یکــی  در  ان شــاء هللا  افــزود:  شــده،  ارســال 
ــات  ــای تخلف ــان گزارش ه ــورای نگهب ــات ش جلس
انتخابــات ریاســت  جمهــوری را بررســی می کنیــم. 

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب ــورای نگهب ــخنگوی ش س
اعضــای شــورا بایــد نظــر نهایــی را دربــاره صحــت 
ــت  ــن فرص ــت: آخری ــد، گف ــام کنن ــات اع انتخاب

ــکایات   و  ــه ش ــیدگی ب ــرای رس ــان ب ــورای نگهب ش
اعتراضــات دربــاره گزارش هــای تخلفــات انتخابــات 
آینــده ۹  تــا روز سه شــنبه  ریاســت  جمهــوری 
ــرای  ــش از آن، جلســاتی ب ــا پی خــرداد اســت و ت
ــم  ــان خواهی ــورای نگهب ــا در ش ــی گزارش ه بررس

ــنیم  ــت. تس داش

سخنگوی شورای نگهبان:

بررسی تخلفات انتخابات ریاست  جمهوری در جلسات شورای نگهبان 



کوتاه اخبار 
 »مهاباد ریس« 

به چرخه تولید بازگشت
ــتان  ــارت اردس ــدن و تج ــت، مع ــس اداره صنع رئی
ــاد ریــس« در ســه  ــه »مهاب ــه کار کارخان از شــروع ب
ــظ  ــر حف ــاوه ب ــت: ع ــر داد و گف ــیفت کاری خب ش
اشــتغال، موجــود مدیــران ایــن کارخانــه قصــد دارنــد 

ــد. ــاد کنن ــدی را ایج ــغلی جدی ــای ش فرصت ه
محمدرضــا باقــری اظهــار داشــت: بــا راه انــدازی 
دوبــاره ایــن کارخانــه، 160 نفــر از کارگرانــی کــه 
اشــتغال                 و  بــه چرخــه کار  بودنــد،  بیــکار شــده 

بازگشــتند.
ــس«  ــاد ری ــندگی »مهاب ــه ریس ــزود: کارخان وی اف
یکــی از کارخانه هــای فعــال ایــن شهرســتان اســت 
کــه بــه دلیــل مشــکل مالیاتــی و مالیــات بــر 
ــن  ــود و ای ــل ب ــادی تعطی ــدت زی ــزوده م ارزش اف
ــتان را  ــئوالن شهرس ــه مس ــی و دغدغ ــوع نگران موض
ــده  ــدار، نماین ــاش فرمان ــا ت ــا ب ــت؛ ام ــی داش در پ
مجلــس، مســئوالن اســتانداری و امــور مالیاتــی 
ــه  ــف و مکاتب ــه های مختل ــزاری جلس ــتان و برگ اس
تقســیط  بــا  دارایــی  و  اقتصــاد  امــور  وزیــر   بــا 
اعمــال  و  مالیاتــی  جریمه هــای  بخشــودگی  و 
حداکثــر تخفیف هــای ممکــن و برطــرف کــردن 
زمینــه  بازگشــایی کارخانــه  روی  پیــش  موانــع 
فراهــم  تولیــدی  واحــد  ایــن  دوبــاره   فعالیــت 

شد.

کشت 5 هزار هکتار سیب زمینی 
در چهارمحال و بختیاری

مدیــر زراعــت جهــاد کشــاورزی اســتان چهارمحــال و 
ــر کشــت  ــاری  گفــت: ســال گذشــته ســطح زی بختی
ــن  ــه از ای ــوده ک ــار ب ــزار و 500 هکت ســیب زمینی 5 ه
ــن برداشــت  ــزار ت ــر کشــت، 190 ه ــزان ســطح زی می

شــده اســت.
ســیروس بیک بــکان بــا اشــاره بــه اینکــه زمــان 
ــت ماه  ــتان از 20 اردیبهش ــیب زمینی در اس ــت س کش
آغــاز شــده و تــا اواخــر خــرداد ادامــه می یابــد، افــزود: 
ــه  امســال پیش بینــی می شــود ســطح زیــر کشــت ب
5 هــزار هکتــار برســد کــه علــت کاهــش ســطح زیــر 
کشــت نســبت بــه ســال گذشــته، محدودیــت منابــع 

آبــی بــوده اســت.
طــور  بــه  می شــود  پیش بینــی  داد:  ادامــه  وی 
میانگیــن از هــر هکتــار حــدود 37 تــن برداشــت 

ــود. ش
ــدی در  ــیب زمینی تولی ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــح  ــی برخــوردار اســت، تصری ــت باالی اســتان از کیفی
ــرایط  ــتان ش ــیب زمینی اس ــت س ــت کیفی ــرد: عل ک
ــده  ــای اصاح ش ــد بذره ــه و تولی ــی منطق آب و هوای

ــت. ــاورز اس ــط کش توس
ــا 30 هــزار  ــت: هــر ســاله حــدود 20 ت ــکان گف بیک ب
تــن بــذر ســیب زمینی بــه اســتان هایی از جملــه 
همــدان و اردبیــل و همچنیــن جیرفــت فرســتاده 

می شــود.
ــانته،  ــتان را س ــیب زمینی در اس ــام س ــده ارق وی عم
اگریــا، میلــوا، آرینــدا، بــورن، مارفونــا و کایــزر عنــوان 
و تصریــح کــرد: ســیب زمینی در بیشــتر نقــاط اســتان 

ــود. ــت می ش کش
ــر  ــت: ه ــتان گف ــاورزی اس ــاد کش ــت جه ــر زراع مدی
ســاله حــدود 40 هــزار تــن از ســیب زمینی تولیــدی در 
اســتان بــه کشــورهای عــراق، افغانســتان، ارمنســتان و 

ک ترکمنســتان صــادر می شــود. تابنــا

خبر استان
در نشست کمیته تحلیل آمار تجارت 

خارجی استان اصفهان عنوان شد:
 صادرات 99 میلیون دالری 

استان اصفهان در فروردین 96 
 نخســتین جلســه کمیتــه تحلیــل آمــار تجــارت خارجــی 
ــن  ــای ای ــور اعض ــا حض ــال 96 ب ــان در س ــتان اصفه اس
کمیتــه در تــاالر هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی اصفهــان 

برگــزار شــد. 
مدیــر کل دفتــر هماهنگــی اقتصــادی اســتانداری اصفهــان 
ــل  ــدف تحلی ــا ه ــه ب ــن کمیت ــت: ای ــه گف ــن جلس در ای
ــی  ــای اجرای ــه راهکاره ــتان و ارائ ــادرات و واردات اس ص
در راســتای تقویــت تجــارت از گمــرک بــه اتــاق بازرگانــی 
ــح کــرد:  ــور تصری منتقــل  شــده اســت. مســعود صفاری پ
ــوان صنعتی تریــن اســتان کشــور  ــه  عن اســتان اصفهــان ب
ــش  ــور از بخ ــادرات دارد. صفاری پ ــژه ای در ص ــگاه وی جای
خصوصــی اســتان خواســت کــه مســائل و مشــکات 
صادرکننــدگان را بــه  صــورت کلــی  و جزئــی در ایــن 
کمیتــه مطــرح کننــد تــا مســئوالن از نزدیــک ایــن مســائل 
ــاالن اقتصــادی  ــز  فع ــد. وی خواســتار تمرک ــال کنن را دنب
بــر بازارهــای آفریقــا و آســیا شــد و گفــت: حضــور 
ــت  ــازار کشــورهای همســایه رقاب اســتان های متعــدد در ب
ــت.  ــاخته اس ــوار س ــی دش ــدگان داخل ــرای تولیدکنن را ب

 اجرا نشدن طرح معافیت مالیاتی صادرکنندگان  
رئیــس کمیســیون حمایــت از ســرمایه گذاری، تامیــن 
مالــی و توســعه روابــط خارجــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه صادرکننــدگان اســتان از معافیــت 
مالیاتــی بــه  طــور کامــل برخــوردار نیســتند، گفــت: بــا آنکه 
ــزان  ــت، ممی ــات اس ــاف از مالی ــادرات مع ــون، ص در قان
ــدی را   ــای تولی ــادرات واحده ــزان ص ــش می ــی کاه دارای

ــد. ــبه می کنن ــان محاس ــد پنه درآم
 99 میلیون دالر صادرات اصفهان

ــا  ــز ب ــان  نی ــرک اســتان اصفه ــی گم ــط عموم ــر رواب مدی
اشــاره بــه اینکــه در ســال 95 اســتان اصفهــان 2892 
ــون دالر  ــارد و 192 میلی ــک میلی ــه ارزش ی ــن ب ــزار ت ه
صــادرات  بــه 98 کشــور داشــته اســت، اظهــار داشــت: در 
فروردین مــاه ســال جــاری 320 هــزار تــن کاالی صادراتــی 
بــه ارزش  99 میلیــون دالر از اســتان اصفهــان  صــادر شــده 
ــی اســتان های  ــگاه  پنجم ــه جای ــن اســاس ب ــر ای ــه ب ک
ــزات  ــت: فل ــن گف ــت. امی ــه اس ــا یافت ــده ارتق صادرکنن
ســنگین، فرآورده هــای نفتــی، فــرش و کف پوش هــا، 
ــیمان،  ــچ و س ــنگ، گ ــات س ــی مصنوع ــوالت لبن محص
ــیمی  ــول ش ــتر آن، محص ــوش و خاکس ــز ج ــنگ فل س
آلــی، مــواد پاســتیکی و اشــیاء آن، محصوالت ســرامیکی 
ــده  ــب 10 فصــل عم ــه ترتی ــات چــدن و آهــن ب و مصنوع

ــت.  ــتان اس ــی اس صادرات
وی تصریــح کــرد: عراق، امــارات متحده عربی، افغانســتان، 
ــتان  ــه، ترکمنس ــن، ترکی ــتان، چی ــان، پاکس ــد، عم  تایلن
در  اســتان  مقصــد صادراتــی  10 کشــور  ارمنســتان،  و 
ــد و عمــان  ــن تایلن ــوده اســت. همچنی فروردین مــاه 96 ب
ــی اســتان شــناخته  ــد صادرات ــوان دو مقصــد جدی ــه  عن ب

می شــود.
 رشد صادرات در اصفهان مغفول مانده

و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  دبیــر  همتــی،  احمدرضــا 
صادرکننــدگان محصــوالت کشــاورزی اســتان اصفهــان 
گفــت: تنــزل رتبــه پنجــم بــه نهــم صــادرات اســتان اصفهــان 
ــی  ــاخت ها ط ــدن در زیرس ــرمایه گذاری نش ــل  س ــه دلی ب
یــک دهــه اخیــر اســت. وی افــزود: رشــد صــادرات نیــاز بــه 
توســعه زیرســاخت های اقتصــادی و ارائــه خدمــات دارد کــه 
در اســتان اصفهــان کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.  
نمایشــگاه های  شــرکت  مدیــر  محققیــان،  رســول 
ــتار  ــه خواس ــن جلس ــان، در ای ــتان اصفه ــی اس بین الملل
ــت:  ــی اســتان شــد و گف ــی و واردات ــار صادرات ــل آم تحلی
ــز  ــد تمرک ــی می توان ــدف صادرات ــای ه ــایی بازاره شناس

ــازد.  ــتر س ــا بیش ــن بازاره ــر ای ــتان را ب اس

تولید ملی

چین چین
ــژن(  ــن در ســال 1351 توســط علیرضــا )بی ــع کشــت و صنعــت چین چی مجتم
قدس طینــت پایه گــذاری شــد. در آن زمــان شــرکت چین چیــن اولیــن کارخانــه  
ــا و  ــدگان مرب ــن تولیدکنن ــی از اولی ــود و یک ــران ب ــی در ای ــد رب گوجه فرنگ تولی
ــه شــمار می رفــت. پــس از انقــاب اســامی ایــن مجتمــع  ــران ب آب میــوه در ای
تحــت نظــارت دســتگاه های دولتــی اداره می شــد تــا اینکــه در ســال 1388 گــروه 
ــداری  ــن را خری ــع کشــت و صنعــت چین چی ــن، مجتم ــل زری ــا مل ــدی آری تولی
ــرمایه گذاران  ــن س ــی از بزرگ تری ــوان یک ــه عن ــروه ب ــن گ ــس از آن ای ــرد. پ ک
ــرد. در  ــاز ک ــن را آغ ــین آالت چین چی ــز ماش ــازی و تجهی ــی، بازس ــع غذای صنای
ــرار  ــه ق ــن مجموع ــار ای ــز در کن ــل نی ــن بین المل ــه  چین چی ــال 1389 کارخان س
ــت  ــر ظرفی ــال حاض ــد. در ح ــی ش ــد رب گوجه فرنگ ــد تولی ــت و وارد فرآین گرف
تولیــد رب گوجه فرنگــی در مجموعــه  کشــت و صنعــت چین چیــن و چین چیــن 
ــدرن  ــین آالت م ــود ماش ــت. وج ــی اس ــزار قوط ــش از 800 ه ــه بی ــل روزان بین المل
محصــوالت  بررســی کیفــی  جهــت  آزمایشــگاه  مجهزتریــن  از   بهره منــدی 
ــذ  ــه اخ ــر ب ــا منج ــص و پوی ــانی متخص ــروی انس ــری نی ــن به کارگی و همچنی

گواهینامه هــای ملــی و بین المللــی توســط ایــن شــرکت شــده اســت.

ظهــر دیــروز، جلســه ی شــورای اقتصــاد بــه 
ریاســت معــاون اول رییس جمهــور برگــزار و 
طــرح توســعه حمل ونقــل مســافر بــا متــرو 
در شــهر تهــران و 8 کان شــهر اصفهــان، 
ــهد،  ــاه، مش ــواز، کرمانش ــیراز، اه ــز، ش تبری

ــه تصویــب رســید. کــرج وقــم ب
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از پایگاه 
رییس جمهــور،  اول  معــاون  اطاع رســانی 
در ایــن جلســه کــه وزرای نفــت، نیــرو، 
صنعــت، معــدن و تجــارت، امــور اقتصــادی 
و دارایــی، رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه 
ــس  ــاوری ریی ــی و فن ــاون علم ــور، مع کش
جمهــور و رییــس اتــاق بازرگانــی ایــران نیــز 
حضــور داشــتند تعــدادی از درخواســت ها 
ــورد  ــی م ــتگاه های اجرای ــنهادات دس و پیش

ــت. ــرار گرف ــری ق ــث و تصمیم گی بح
توســعه ی  طــرح  نشســت  ایــن  در 
حمل ونقــل مســافر بــا متــرو در شــهر تهــران 
و 8 کان شــهر اصفهــان، تبریــز، شــیراز، 
ــم از  ــرج و ق ــهد، ک ــاه، مش ــواز، کرمانش اه
مــاده ی  از محــل  طریــق ســرمایه گذاری 
ــر  ــد رقابت پذی ــع تولی ــع موان ــون رف 12 قان
و ارتقــاء نظــام مالــی کشــور از ســوی وزیــر 
نفــت مطــرح شــد کــه پــس از بحــث و 

تبادل نظــر بــه تصویــب رســید.
ــر اســاس ایــن طــرح، دولــت در راســتای  ب
توســعه  متــرو از ســال 1396 تــا ســال 1410 
اســتفاده کننــده  افزایــش هــر  ازای  بــه 
از متــرو در شــهر تهــران و کانشــهرهای 
اصفهــان، تبریــز، شــیراز، اهــواز، کرمانشــاه، 
مشــهد، کــرج و قــم از محــل صرفــه جویــی 
ــادل حــدود 330  ســوخت، 9.8 ســنت )مع
تومــان( تــا ســقف 2.6 میلیــارد دالر بــه 

ــرد. ــد ک ــت خواه ــرح پرداخ ــری ط مج
در ایــن جلســه همچنیــن بــا پیشــنهاد وزیــر 
ــازی  ــه و بازس ــرح مطالع ــه  ط ــرو مصوب نی
تاسیســات فاضــاب شــهر اصفهــان از طریــق 
فاینانــس، مصوبــه ی احــداث ســد و نیــروگاه 
ــس و  ــق فاینان ــی نمارســتاق از طری ــرق آب ب
مصوبــه ی احــداث ســد و نیــروگاه بــرق آبــی 
بســته اردل از طریــق فاینانــس اصــاح شــد.

ری،  ترکیبــی  ســیکل  نیــروگاه  احــداث 
داخلــی  منابــع  محــل  از  ســرمایه گذاری 
طــرح تکمیــل مطالعــات زیرســاخت های 
ســد و نیــروگاه کارون 2 و ســرمایه گذاری 
بــه  مربــوط  داخلــی  منابــع  محــل  از 
ــتان  ــرق خوزس ــازمان آب و ب ــای س طرح ه
ــود  ــرو ب ــر نی ــت های وزی ــر درخواس از دیگ

کــه در ایــن جلســه مطــرح و پــس از ارائــه  
گــزارش در خصــوص جزئیــات فنــی، بــا این 

پیشــنهادات موافقــت شــد.
ــترک  ــنهاد مش ــه پیش ــن جلس ــه  ای در ادام
ــاد کشــاورزی و صنعــت،  وزارتخانه هــای جه
معــدن و تجــارت مبنــی بــر بازنگــری در 
وضــع عــوارض صادراتــی پوســت خــام، 
ســاالمبور، وت بلــوی بــزی و گوســفندی 
مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت و پــس 
از ارائــه ی نظــرات و دیدگاه هــای اعضــای 

ــوص  ــن خص ــات الزم در ای ــه، تصمیم جلس
ــاذ شــد. اتخ

طرح هــای  و  موضوعــات  طــرح  نحــوه  
و اصــاح  اقتصــاد  فاینانــس در شــورای 
موضــوع  پیشــین  مصوبــات  از  یکــی 

ــک  ــای تمل ــذاری طرح ه ــتورالعمل واگ دس
ــی  ــز از موضوعات ــرمایه ای نی ــای س دارایی ه
ــه و بودجــه  ــه توســط ســازمان برنام ــود ک ب
ــه  ــد و ب ــرح ش ــه مط ــن جلس ــور در ای کش

تصویــب رســید.

 تصویب طرح توسعه حمل و نقل مسافر با مترو 
در ۹ کالن شهر کشور

معــاون وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا اشــاره بــه 
اینکــه تامیــن امنیــت شــغلی نیــروی کار همــواره یکــی 
از اولویت هــای معاونــت روابــط کار اســت، از تــداوم 
ــون کار  ــاح قان ــه اص ــت الیح ــرای بازگش ــا ب رایزنی ه

ــرداد. خب
احمــد مشــیریان بــا بیــان اینکــه امنیــت شــغلی 
نیــروی کار و کارگــران همــواره بــه عنــوان یکــی از 
ــت  ــه در دول ــط کار وزارتخان ــت رواب ــای معاون برنامه ه
ــه  ــن زمین ــت: در ای ــم در دســتور کار اســت، گف دوازده
ســال گذشــته بخشــنامه امنیــت شــغلی از ســوی وزیــر 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ابــاغ شــد کــه ســازوکار 

ــه دارد.  ــز ادام ــی آن نی اجرای
وی دربــاره آخریــن وضعیــت اجــرای بخشــنامه امنیــت 
شــغلی همــراه بــا امنیــت ســرمایه گذاری و تولیــد 

گفــت: اجــرای ایــن بخشــنامه پیگیــری می شــود؛ 
البتــه در کنــار پیگیــری دســتورکار ها و بخشــنامه ها 
اقدامــات عملــی نیــز بایــد در دســتور کار باشــد کــه در 

ــود دارد. ــژه ای وج ــام وی ــه اهتم ــن زمین ای
ــاه اجتماعــی  ــاون، کار و رف ــر تع ــط کار وزی ــاون رواب مع
ــای کار  ــاماندهی قرارداده ــوع س ــه موض ــان اینک ــا بی ب
ــد یــک برنامــه مــدون و دائمــی اســت، افــزود:  نیازمن
امنیــت شــغلی مختــص یــک دوره زمانــی خــاص 
نیســت؛ بلکــه بایــد در قالــب جلســات مشــترک 
رعایــت اصــل ســه جانبه گرایی آسیب شناســی و  بــا 
اقدامــات ریشــه ای انجــام شــود. ضمــن اینکــه بخــش 
جالــب توجهــی از تحقــق ایــن هــدف نیازمنــد اصــاح 
قانــون کار اســت کــه در ایــن زمینــه مقدمــات بازگشــت 

ــت. مهــر ــده اس ــم ش ــه فراه ــاح الیح و اص

نیمــه  در  تقاضــا  کاهــش 
مــرغ  قیمــت  فروردیــن  دوم 
هــزار   7 تــا  را  اصفهــان   در 
امــا  و 300 تومــان کاهــش داد؛ 
از  به ویــژه  و  اخیــر  روزهــای  در 
ــد صعــودی  روز شــنبه، مــوج جدی
قیمــت بــه بــازار رســید و ایــن بــار 
ــان  ــزار توم ــا 8 ه ــرغ ت ــت م قیم

ــت. ــش یاف افزای
حــاد  آنفلوآنــزای  شــیوع  بــا 
پایانــی  ماه هــای  در  پرنــدگان 

ســال گذشــته، قیمــت مــرغ در بــازار اصفهــان وضعیــت 
صعــودی بــه خــود گرفــت و در نیمــه اول فروردیــن، بــه 
 یک بــاره از 6 هــزار و 800 تومــان تــا 7 هــزار و 500 تومــان 
ــق  ــن و تزری ــه دوم فروردی ــا در نیم ــش تقاض ــد کرد.کاه رش
ــا حــدودی  ــان ت ــازار اصفه ــه ب مــرغ از اســتان های همســایه ب
ــل داد؛  ــان تقلی ــزار و 300 توم ــا 7 ه ــرد و ت ــا را رام ک قیمت ه
ــد  ــوج جدی ــنبه، م ــژه از روز ش ــر و به وی ــای اخی ــا در روزه ام
صعــودی قیمــت بــه بــازار رســید و ایــن بــار قیمــت مــرغ تــا 8 

ــت. ــش یاف ــان افزای ــزار توم ه
 احتمال بازگشــت تعادل تا دو هفته آتی

بــر همیــن اســاس حمیدرضــا شــیخان ضمــن تاییــد افزایــش 
ــه  ــان ب ــتان اصفه ــده اس ــرغ زن ــرد: م ــار ک ــرغ اظه ــت م قیم
ــتان  ــارج اس ــه از خ ــت ک ــی اس ــزا، مدت ــوع آنفلوآن ــل وق دلی
تأمیــن می شــود و افزایــش تلفــات بیــن  راهــی و هزینه هــای 

حمــل  و نقــل در طــی روزهــای 
افزایــش قیمــت  اخیــر موجــب 
شــده اصفهــان  بــازار  در   مــرغ 

 است.
کشــتارگاه های  اتحادیــه  رئیــس 
تأکیــد کــرد:  همچنیــن  اصفهــان 
 20 از  مرغداری هــا  جوجه ریــزی 
فروردیــن دوبــاره از ســر گرفتــه  شــده 
و بــه نظــر می رســد تــا دو هفتــه 
ــادل  ــه تع ــاره ب ــا دوب ــی، قیمت ه آت

بازگردنــد.
 افزایــش قیمت جوجه یک  روزه

صحبت هــای مذکــور در حالــی مطــرح  شــده کــه قیمــت 
ــوده  ــا افزایشــی ب ــن روزه ــز در ای ــرغ در ســایر اســتان ها نی م
و فروشــندگان مــرغ، دلیــل آن را افزایــش قیمــت جوجــه 

یــک  روزه تحویلــی مرغداری هــا عنــوان می کننــد.
ــا توجــه  ــار کــرد: ب در همیــن رابطــه، مهــدی یوســف خانی اظه
بــه کاهــش بی رویــه قیمــت مــرغ زنــده در مرغداری هــا طــی 
یــک هفتــه اخیــر، مرغــداران از فــروش مــرغ بــه کشــتارگاه ها 
امتنــاع کردنــد؛ همیــن امــر ســبب شــد قیمــت مــرغ زنــده از 

4100 تومــان بــه 5 هــزار تومــان برســد.
بــه گفتــه رئیــس اتحادیــه فروشــندگان مــرغ و ماهــی، قیمــت 
ــه 2 هــزار و 700 تومــان رســیده و پــس از  جوجــه یــک  روزه ب
50 روز پــرورش، آن را کیلویــی 4 هــزار 600 تــا 5 هــزار تومــان 

می فروشــند. فــارس

ــال  ــام در س ــت خ ــد نف ــزان تولی می
غنــی  درصــد، گاز  1996 حــدود 8 
ــد  )پاالیش نشــده( ١٧ درصــد و تولی
مایعــات و میعانــات گازی و نفتــا 29 

ــد داشــت. درصــد رشــد خواه
ملــی  شــرکت  گــزارش  بــه   
ایــن  هیئت مدیــره  ایــران  نفــت 
شــرکت، برنامــه تولیــد، توزیــع و 
تصویــب  را   1396 ســال  تزریــق 
برنامــه،  ایــن  اســاس  بــر  کــرد. 
غنــی،  گاز  نفت خــام،  تولیــد 

 مایعــات و میعانــات گازی و نفتــا در ســال جــاری افزایــش 
می یابد.

برنامــه تولیــد، توزیــع و تزریــق شــرکت ملــی نفــت ایــران شــامل 
تولیــد و توزیــع نفــت خــام، گاز غنــی، گاز ســبک، مایعــات و 
ــه  ــی و آب ب ــق گاز طبیع ــن تزری ــا و همچنی ــات گازی و نفت میعان
میدان هــای نفتــی اســت کــه در دو جلســه در هیئت مدیــره نفــت 

ــید. ــب رس ــه تصوی ــت ماه ب ــد و در 24 اردیبهش ــرح ش مط
ــی  ــرکت مل ــود ش ــی می ش ــه، پیش بین ــن برنام ــاس ای ــر اس ب
نفــت ایــران بــا همــکاری شــرکت های تابعــه در پایــان ســال 1396 
نســبت بــه شــرایط محقق شــده در انتهــای ســال 1395 بتوانــد 8 
ــی و 29  ــد گاز غن ــد نفــت خــام، ١٧ درصــد در تولی درصــد در تولی
ــا رشــد داشــته  ــات گازی و نفت ــات و میعان ــد مایع درصــد در تولی

باشــد.
ــی،  ــد صیانت ــق تولی ــتای تحق ــی رود در راس ــار م ــن انتظ همچنی

میادیــن  بــه  طبیعــی  تزریــق گاز 
نفتــی 5٠ درصــد و تزریــق آب بــه 
بیــش از ٣8 درصــد افزایــش داشــته 

ــد. باش
ــد  ــه تولی ــزای برنام ــن اج از مهم تری
از  تولیــد  افزایــش  خــام،  نفــت 
)آزادگان  کارون  غــرب  میدان هــای 
ــادآوران،  ــمالی، ی ــی، آزادگان ش جنوب
یــاران شــمالی و یــاران جنوبــی(، 
پــارس  نفتــی  الیــه  و  آذر  میــدان 
تکمیــل  بــا  کــه  اســت  جنوبــی 
واحدهــای فرآورشــی و انتقــال در آن، برداشــت حداکثــری از ایــن 

می شــود. ممکــن  مشــترک  میدان هــای 
ــه  ــتیابی ب ــی و دس ــد گاز غن ــش تولی ــتای افزای ــن در راس همچنی
ســهم بیشــتری از منافــع ناشــی از اســتحصال محصــوالت گازی از 
منابــع مشــترک، تکمیــل فازهــای ١٩، 2٠ و 2١ و راه انــدازی فازهــای 
١٣، ١4، 22، 2٣ و 24 در ســال جــاری نیــز از جملــه اولویت هــای 
شــرکت ملــی نفــت ایــران اســت تــا بتــوان برنامــه تولیــد گاز غنــی 

از میــدان پــارس جنوبــی را بــه بیــش از ١5 درصــد افزایــش داد.
ایــن برنامــه بــا رعایــت اصــل صیانــت از مخــازن، افزایــش 
و  همــراه  ســوزاندن گازهــای  از  جلوگیــری  نهایــی،  بازیافــت 
جلوگیــری از آلودگــی محیــط زیســت تدویــن شــده اســت.

ــی  ــای پایان ــران در هفته ه ــت ای ــد نف ــزان تولی ــت می ــی اس گفتن
رســیده بشــکه  میلیــون   4 حــدود  روزانــه  بــه   1395  ســال 

 بود.

ــک  ــه بان ــون دالر ب ــت 100 میلی ــرار اس ــارات ق ــتان و ام عربس
ــن  ــان کارآفری ــت از زن ــدوق حمای ــرای تأســیس صن ــی ب جهان
جهــان کمــک کننــد. پیشــنهاد راه انــدازی ایــن صنــدوق را 
ایوانــکا ترامــپ، دختــر دونالــد ترامــپ رئیس جمهــوری آمریــکا 

ــت.  ــرده اس ــرح ک ــفید، مط ــد کاخ س ــاور ارش و مش
عنــوان  بــه  پــدرش  آمــدن  کار  روی  از  پــس  کــه  وی 
رئیس جمهــوری آمریــکا از تمامــی ســمت های اجرایــی در 
ــه  ــه گرفت ــدرش فاصل ــد خــود و تشــکیات تجــاری پ ــد م برن
تــا بــدون دریافــت دســتمزد در کاخ ســفید بــه عنــوان مشــاور 
ترامــپ فعالیــت کنــد، هیــچ نقشــی در مدیریــت ایــن صنــدوق 
نخواهــد داشــت؛ امــا یکــی از حامیــان مالــی اصلــی آن خواهــد 

ــود. ب

ــتان  ــون دالری عربس ــی 100 میلی ــک مال ــود کم ــه می ش  گفت
و امــارات بــه بانــک جهانــی بــه منظــور حمایــت از کارآفرینــان 

زن خاورمیانــه اســت.
ــن را  ــان کارآفری ــت از زن ــدوق حمای ــن دو کشــور هــدف صن ای
ــق  ــود از طری ــب و کار خ ــق در اداره کس ــان موف ــه زن ــک ب کم
ــبکه ها  ــا و ش ــس، بازاره ــه فاینان ــا ب ــی آن ه ــهیل دسترس تس

دانســته اند.
جیــم یونــگ کیــم، رئیــس بانــک جهانــی، بــا انتشــار بیانیــه ای 
ضمــن قدردانــی از عربســتان، امــارات و ایوانــکا ترامــپ اعــام 
ــرای  کــرده اســت: ایــن اقــدام در راســتای فعالیت هــای مــا ب
افزیــش قــدرت اقتصــادی زنــان اســت و تــاش خواهیــم کــرد 

تــا پایــان ســال جــاری میــادی آن را عملــی کنیــم. مهــر

 کمک ۱۰۰میلیون دالری ساماندهی قراردادهای موقت کار با تأمین امنیت شغلی
برای تأسیس صندوق حمایت از زنان کارآفرین

 موج جدید افزایش قیمت ها

افزایش 8 درصدی تولید نفت خام ایرانمرغ 8 هزار تومان شد 

،،
دولــت در راســتای توســعه ی متــرو 
بــه   ۱۴۱۰ ســال  تــا   ۱۳۹۶ ســال  از 
ازای افزایــش هــر اســتفاده کننــده از 
مترو در شــهر تهران و کالنشــهرهای 
اهــواز،  شــیراز،  تبریــز،  اصفهــان، 
کرمانشــاه، مشــهد، کــرج و قــم از 
محــل صرفــه جویــی ســوخت، ۹.۸ 
ســنت )معــادل حــدود ۳۳۰ تومــان( 
تا ســقف ۲.۶ میلیارد دالر به مجری 

طــرح پرداخــت خواهــد کــرد.

 ۳۰۰ ۴۰  میلیون دالر زیان کشور از ایجاد 1۰۰
محدودیت زمانی در واردات برنج هندی

درصد قطعه سازان خودرو 
زیرزمینی هستند

 هزار میلیارد تومان
میزان معوقات بانکی

دبیــر انجمــن واردکننــدگان برنــج بــا اشــاره بــه سوء اســتفاده هندی هــا از ایجــاد محدودیــت زمانــی در 
واردات برنــج توســط دولــت ایــران گفــت: بــا توجــه بــه کســری یک میلیــون تنی برنج در کشــور، ایران 

بایــد ســاالنه حــدود ۳۰۰ میلیــون دالر بیــش از قیمــت واقعــی بــه هندی هــا پرداخت کند. تســنیم

شــرکت   ۶۰۰ فقــط  گفــت:  قطعه ســازان  انجمــن   رئیــس 
کــد  دارای  و  شــده اند  شناســایی  قطعه ســاز  درصــد(   ۶۰( 

و مقید به تولید قطعات داخلی باکیفیت هستند. مهر

رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا بیــان اینکــه نســبت رشــد معوقــات 
بانکــی از ۱۴.7 درصــد بــه ۱۰ درصــد کاهــش یافتــه، گفــت: میــزان 

معوقــات بانکــی ۱۰۰ هــزار میلیــارد تومــان اســت. فــارس

3 قتصـــادامروز سه شنبه 02 خردادماه 1396 - سال سوم - شماره 436 روزنامه ا

8.930

  رینگیت مالزی

5.780

  یوان چین

42,180

  یورو

48.790

  پوند

37,350

  دالر

38.760

  فرانک سوییس

10.340

  درهم امارات

10.770

اتحادیه طال  لیرترکیه
 جواهر و سکه 

تهران
)قیمت ها به ریال است(

ــر  ــه صف ــاه ب ــام در فروردین م ــوالد خ واردات ف
ــوالت  ــواع محص ــن ان ــزار ت ــا 29 ه ــید و تنه رس
فــوالدی وارد کشــور شــد کــه در مقایســه بــا 
مــدت مشــابه ســال گذشــته، 89 درصــد کاهــش 

را نشــان می دهــد.
شــرکت های  وطــن،  کیمیــای  گــزارش  بــه 
فوالدســاز کشــور در مــاه فروردیــن امســال  یــک 
ــد  ــام تولی ــوالد خ ــن ف ــزار ت ــون و 734 ه میلی
ــال 95   ــابه س ــدت مش ــم در م ــن رق ــد. ای کردن

ــود. ــن ب ــزار و 777 ت ــون و 50 ه ــک میلی ی

 از ایــن میــزان یــک میلیــون و 334 هــزار تــن 
ــزار  ــده« و 400 ه ــش خصوصی ش ــط »بخ توس
ــد شــده  ــن توســط »بخــش خصوصــی« تولی ت

اســت.
عــاوه بــر ایــن طــی فروردیــن مــاه، یــک 
میلیــون و 567 هــزار تــن انــواع محصــوالت 
فــوالدی )تیرآهــن، کاف، ورق عریــض، میلگــرد 

ــش دار و ...( در  ــرد، ورق پوش ــرم، ورق س ورق گ
ــزان  ــا می ــه ب ــه در مقایس ــد ک ــد ش ــور تولی کش
ــون  ــک میلی ــدت مشــابه ســال 95 )ی ــد م تولی
و 334 هــزار تــن(، حاکــی از رشــد 17 درصــدی 

ــت. اس
از آمــار یادشــده 989 هــزار تــن توســط »بخــش 
توســط  تــن  هــزار   578 و  خصوصی شــده« 

ــت. ــده اس ــد ش ــی« تولی ــش خصوص »بخ
طــی مــدت یادشــده 439 هــزار تــن فــوالد 
خــام و 102 هــزار تــن انــواع محصــوالت فــوالدی 
صــادر شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
ــن  ــزار ت ــمش و 172 ه ــن ش ــزار ت 95 )343 ه
محصــوالت فــوالدی( بــه ترتیــب 28 درصــد 
اســت.  داشــته  درصــد کاهــش   41 و  رشــد 

همچنیــن طــی فروردین مــاه، واردات فــوالد خــام 
نداشــته ایم و تنهــا 29 هــزار تــن انــواع محصــوالت 
فــوالدی وارد کشــور شــد کــه در مقایســه بــا آمــار 
ــن  ــزار ت ــته )263ه ــال گذش ــابه س ــدت مش م
انــواع محصــوالت فــوالدی( 89 درصــد کاهــش را 

نشــان می دهــد.
خصـوصـی شـــده«  »بخــــش  از  منظــــور 
ســال های  طــی  هســتند کــه  شــرکت هایی 
گذشــته تحــت اصــل 44 قانــون اساســی واگــذار 

ایمنــا شــده اند. 

واردات فوالد خام صفر شد



هشتبهشت
 برپایی نمایشگاه 

»اصفهان در آینه اسناد سعدآباد« 
ــه  ــناد مجموع ــلطنتی و اس ــای س ــوزه آلبوم ه ــئول م مس
تاریخــی ســعدآباد از برپایــی نمایشــگاهی بــا عنــوان 

ــر داد.  ــعدآباد« خب ــناد س ــه اس ــان در آین »اصفه
روابــط عمومــی مجموعــه فرهنگی تاریخــی ســعدآباد 
ایــن  کــرد:  اضافــه  تاج بخشــیان  الدن  از  نقــل  بــه 
ــط خــود  ــل بیشــتر و توســعه رواب ــور تعام ــه منظ ــوزه ب م
بــا دانشــگاه ها و نهادهــای فرهنگــی و بــا مشــارکت 
شــهرداری  و  اصفهــان  دانشــگاه  ادبیــات  دانشــکده 
ســلطنتی  آلبوم هــای  از  را  نمایشــگاهی  شــهر   ایــن 
و اســناد ایــن مجموعــه تاریخی فرهنگــی در اصفهــان برپــا 

می کنــد.
مجموعــه  شــامل  نمایشــگاه  ایــن  کــرد:  اظهــار  وی 
 50 و   40  ،30 دهه هــای  در  اصفهــان  از  تصاویــری 
خورشــیدی اســت کــه بیشــتر تصاویــر آن را ابنیــه تاریخــی 

ایــن شــهر در بــر می گیــرد.
ــعدآباد  ــناد س ــلطنتی و اس ــای س ــوزه آلبوم ه ــئول م مس
افــزود: از دیگــر برنامه هــای ایــن نمایشــگاه، پخــش 
ســلطنتی  آلبوم هــای  مــوزه  معرفــی   پاورپوینــت 
و اســناد ســعدآباد و آثــار آن و ســپس نمایــش فیلمــی بــا 
عنــوان »اصفهــان« بــه کارگردانــی حســین ترابــی محصول 
ــه نمایــش  ــار ب ــرای نخســتین ب ســال1352 اســت کــه ب

درمی آیــد.
تاریــخ  بــه  عالقه منــدان  شــد:  یــادآور  تاج بخشــیان 
ــد  ــرای بازدی ــد ب ــن می توانن ــران زمی ــر ای ــگ و هن فرهن
ــه روزه از  ــم خــرداد، هم ــا هفت ــن نمایشــگاه از اول ت از ای
ســاعت 9 تــا 19 بــه گالــری شــماره یــک کتابخانــه مرکــزی 

ــد. ــه کنن ــان مراجع ــهرداری اصفه ش

 دشمنان قصد تخریب 
نیروها و نهادهای انقالبی را دارند 

فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج لنجــان گفــت: نخســتین 
ــاری نیســت کــه دشــمنان نظــام قصــد تخریــب چهــره  ب
تمــام  از  ومــا  دارنــد  را  انقالبــی  نهادهــای  و  نیروهــا 
ــی و  ــم شــکوائیه حقوق ــرای تنظی ــای موجــود ب ظرفیت ه

ــرد. ــم ک ــر اســتفاده خواهی ــا ناشــر خب برخــورد ب
ــرا در  ــه اخی ــی ک ــا فیلم ــه ب ــور در رابط ــت هللا صفرپ حج
فیزیکــی  برخــورد  بــر  مبنــی  اجتماعــی  شــبکه های 
نیروهــای بســیج در شهرســتان لنجــان بــا هــواداران یکــی 
ــن  ــده، ضم ــر ش ــازی منتش ــای مج ــا در فض از کاندیداه
تکذیــب ایــن خبــر گفــت: چنیــن موضوعــی تحــت هیــچ 
عنوانــی صحــت نــدارد و هــدف انتشــاردهندگان ایــن فیلــم 

ــره بســیج اســت. فــارس ــب چه ــا تخری تنه

وقف جدید در بوئین و میاندشت
ــاف  ــس اداره اوق ــالمی، رئی ــاس نصیراالس ــت عب حج
فریــدن، گفــت: حســین ریاحــی واقــف نیک اندیــش در 
روســتای نوغــان از توابــع شهرســتان بوئیــن و میاندشــت 
ــه  ــه و عامل المنفع ــور خیری ــرای ام ــدی را ب ــف جدی وق

بــه ثبــت رســاند.  

وی افــزود: ایــن واقــف نیک اندیــش زمینــی را بــه 
ــر 200  ــغ ب ــی بال ــا ارزش ــع و ب ــر مرب ــاحت 400 مت مس
ــع شهرســتان  ــان از تواب ــال در روســتای نوغ ــون ری میلی
و  خیریــه  امــور  بــر  وقــف  میاندشــت  و  بوئیــن 

کــرد.  عامل المنفعــه 
وی ادامــه داد: از اول ســال جــاری تاکنــون بــا اجــرای 
برنامه هــای گوناگــون و همچنیــن اســتفاده از ظرفیت هــای 
مبّلغــان در زمینه هــای فرهنگــی و مذهبــی، 9 وقــف جدید 
ــه  ــدن ب ــتان فری ــش در شهرس ــان نیک اندی ــط واقف توس

ثبــت رســیده اســت.

یک هزار دانشجو در شهرضا
ــگاه در  ــن دانش ــت: ای ــهرضا گف ــگاه ش ــس دانش رئی
حــال حاضــر یک هــزار دانشــجو دارد کــه تاکنــون 
ــل  ــگاه فارغ التحصی ــن دانش ــجو از ای ــر دانش 250 نف

شــده اند.
امیرحســین علی بیگــی بــا بیــان اینکــه ایــن دانشــگاه 
در ۶ رشــته کارشناســی ناپیوســته بــا 20 عضــو هیئــت 
علمــی ثابــت و 15 عضــو هیئــت علمــی بورســیه 
پیــش  ســال   2 از  افــزود:  می پذیــرد،  دانشــجو 
ــه  ــی شــده ک ســاختمان آموزشــی دانشــگاه  کلنگ زن
ــد و بقیــه ســاختمان ها  ــی را طــی می کن مراحــل پایان

ــت.   ــاخت اس ــرف س ــز در ش نی
ــه  ــان اینک ــا بی ــه ب ــهرضا در ادام ــگاه ش ــس دانش رئی
ایــن دانشــگاه از ابتــدای تاســیس دارای امکانــات 
رفاهــی از جملــه ســلف پذیرایــی بــوده اســت، عنــوان 
کــرد: دانشــگاه شــهرضا در حــال حاضــر دارای 2 ســلف 
ــه ظرفیــت 250 دانشــجو و خوابگاه هــای  غذاخــوری ب
دانشــجو   300 پذیــرش  ظرفیــت  بــا   دانشــجویی 

است.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه عمــر 2 ســاله مرکــز 
مرکــز  کــرد:  عنــوان  دانشــگاه  ایــن  مشــاوره 
بهداشــتی دانشــگاه شــهرضا نیــز در ســال جــاری 
ارائــه  بــه دانشــجویان خدمــات   افتتــاح شــده و 

می کند.
علی بیگــی در ادامــه بــا بیــان اینکــه دانشــگاه 
شــهرضا در حــال حاضــر دارای 2 آزمایشــگاه مجهــز 
ــدود 2  ــا از ح ــجویان م ــرد: دانش ــوان ک ــت، عن اس
ــجویی  ــای دانش ــون در المپیاده ــش تاکن ــال پی س
ــز  ــه نی ــز رتب ــه حائ ــن زمین ــرده و در ای ــرکت ک ش

شــده اند.

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

ــی  ــم دانش آموختگ ــالب در مراس ــم انق ــر معظ رهب
ــد:  دانشــجویان دانشــگاه امــام حســین)ع( فرمودن
ــمایید  ــت. ش ــرای شماس ــده ب ــز! آین ــان عزی جوان
ــد.  ــه داری ــش نگ ــا عزت ــخ را ب ــن تاری ــد ای ــه بای ک
ــه در میــدان جنــگ  خرمشــهرها در پیــش اســت؛ ن
ــی  ــگ نظام ــه از جن ــی ک ــه[ در میدان ــی؛ ]بلک نظام
ســخت تر اســت، البتــه ویرانی هــای جنــگ نظامــی 
را نــدارد؛ بالعکــس آبادانــی بــه دنبــال دارد امــا 

ــت. ــتر اس ــختی اش بیش س
ســردار مجتبــی شــیروانیان، دبیــر ســتاد بزرگداشــت 
ــا  ــان، ب ــاع مقــدس اســتان اصفه مناســبت های دف
اســتناد بــه ســخنان مقــام معظــم رهبــری در جهــت 
پاسداشــت حماســه خرمشــهر و بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــن یکــی  ــرد، ای ــظ ک ــد حف ــالب را بای شــعارهای انق
از بخش هــای بــزرگ ایــن جهــاد عظیــم اســت، در 
ــای  ــام برنامه ه ــن از انج ــای وط ــا کیمی ــو ب گفت وگ
متنــوع  بــه مناســبت ســی وپنجمین ســالروز بــزرگ 

حماســه خرمشــهر در اســتان اصفهــان خبــر داد. 
مدیــر کل بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای 
دفــاع مقــدس اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه 

ــی  ــان انقالب ــارزه دو گفتم ــان مب ــه عی ــروز صحن  ام
و غیرانقالبــی اســت، اظهــار داشــت: ترویــج گفتمــان 
ــی دشــمن  ــک رزم ــی سازشــکار و تاکتی واداده غرب
ــش از  ــه بی ــن زمین ــد در ای ــه بای ــروزی اســت ک دی

پیــش هوشــیاربود.

ــی ام« را  ــن انقالب ــی »م ــعار حماس ــه ش وی در ادام
ســرفصل برنامه هــای بزرگداشــت ســی وپنجمین 
خرمشــهر  آزادســازی  بــزرگ  حماســه  ســالروز 
در ســال جــاری عنــوان کــرد و افــزود: یــادواره 
عملیــات  شــهدای  و  فرماندهــان  بزرگداشــت 

ــا محوریــت ســردار  فتح المبیــن و بیت المقــدس )ب
شــهید حــاج محمــود شــهبازی( بــا همــکاری ســپاه  
و بنیــاد شــهید اســتان اصفهــان، بــه مناســبت 

آزادســازی خرمشــهر برگــزار می شــود.
 رزمایش بیت المقدس 29 در اصفهان

ــه حماســه آزادســازی خرمشــهر  ــان اینک ــا بی وی ب
یکــی از مصادیــق اقتــدار رزمنــدگان نظــام جمهــوری 
ــزرگ  ــش ب ــرای رزمای ــود، از اج ــران ب ــالمی ای اس
توســط  نصرآبــاد  منطقــه  در   ،29 بیت المقــدس 
ــن  ــه ای ــت و ب ــخن گف ــش س ــی ارت ــروی زمین نی
ــش در اول  ــن رزمای ــه ای ــت ک ــاره داش ــئله اش مس
ــد و روز دوم  ــزار ش ــان برگ ــه کاش ــرداد در منطق خ

خــرداد در منطقــه نصرآبــاد برگــزار می شــود.  
بهره بــرداری  از  همچنیــن  شــیروانیان  ســردار   
9 فرونــد بالگــرد هنگرکوییــن بــا حضــور امیــر 
جمهــوری  ارتــش  زمینــی  نیــروی  فرماندهــی 
و  لشــکری  مســئوالن  دیگــر  و  ایــران  اســالمی 
کشــوری بــه مناســبت ســوم خــرداد )ســالروز 
آزادی خرمشــهر( خبــر داد و بــه ایــن مســئله اشــاره 
ــا  ــاب شــعر ب ــان از کت ــه شــهرداری اصفه داشــت ک
ــوان »حماســه  ــا عن موضــوع آزادســازی خرمشــهر ب

خــاک و خــون« رونمایــی می کنــد.

  تجلیل از هنرمندان عرصه نمایش
ــد  ــاب و 2 جل ــد کت ــی از 110 جل ــن رونمای وی از آیی
کتــاب فاخــر مرتبــط بــا شــهدای اســتان خبــر داد و 
ادامــه داد: ویژه برنامــه میثــاق بــا شــهدا بــا حضــور 
یک هــزار و 200 نفــر از معلمــان از دیگــر برنامه هــای 

ایــن روز اســت.
ــش  ــه نمای ــدان عرص ــل از هنرمن ــزود: تجلی وی اف
شــهرهای  ســینماهای  افتتــاح  نجف آبــاد،  در 
میاندشــت  و  بوییــن  و  گلپایــگان   فالورجــان، 
ــی   ــابقات فرهنگ ــی، مس ــت های ادب ــزاری نشس برگ
و نشســت تخصصــی شــعر از دیگــر برنامه هــای 

ــت. ــن روزهاس ــده در ای ــدارک دیده ش ت
دفــاع  مناســبت های  بزرگداشــت  ســتاد  دبیــر   
مقــدس اســتان اصفهــان از بازســازی عملیــات 
ــدت  ــه م ــان ب ــتان فالورج ــدس در شهرس بیت المق
بیــان داشــت: برپایــی  ســه شــب خبــر داد و 
ــطح  ــدس در س ــاع مق ــف دف ــگاه های مختل نمایش
اســتان، یادواره هــای شــهدا، تقدیــر از ایثارگــران 
دیــدار بــا خانواده هــای معظــم شــهدا، اجــرای 
در  کوه گشــت  ورزشــی،  برنامه هــای  50عنــوان 
از  تیرانــدازی  برگــزاری مســابقه  و  شهرســتان ها 
ســالروز  در  طرح ریزی شــده  برنامه هــای  دیگــر 

آزادســازی خرمشــهر اســت.
 حمایت از نمایش های 

صحنه ای و خیابانی 
وی اضافــه کــرد: در راســتای حمایــت از نمایش هــای 
ــم  ــا پنج ــم«  ت ــروب ابراهی ــش »غ ــه ای، نمای صحن
خردادمــاه  در ســالن حــوزه هنــری برگــزار می شــود.

ــوم  ــوان »هج ــا عن ــی ب ــش خیابان ــن نمای همچنی
خیــال« از اول تــا پنجــم خــرداد در اماکــن تاریخــی 
گلســتان شــهدا و میدان هــای اصلــی اصفهــان برگزار 
می شــود. شــیروانیان اشــاره داشــت: برگــزاری 
نویســنده  بانــوان  از  تجلیــل  و  ادبــی  نشســت 
دفــاع مقــدس و  اختصــاص بیــش از یک هــزار 
و 500 دقیقــه برنامه هــای تلویزیونــی بــا حضــور 
فرماندهــان، ایثارگــران و خانواده هــای معظــم شــهدای 
برنامه هــای  دیگــر  از  بیت المقــدس  عملیــات 

سالروزآزادســازی خرمشــهر اســت.
وی در پایــان تاکیــد کــرد: امــروز بــرای نظــام 
اســالمی، جنــگ نظامــی احتمــال ضعیفــی اســت؛ 
لکــن جهــاد باقــی اســت و امــروز بایــد بــرای غلبــه 
بــا دشــمن غــدار دیــروزی مســتحکم تر و هوشــیارتر 
ــی  ــل اصل ــالب اســالمی از ری ــا انق ــاده باشــیم ت آم

ــود.  ــارج  نش ــود خ خ

به بهانه  بزرگداشت سی وپنجمین سالروز حماسه بزرگ آزادسازی خرمشهر

 مدیر کل بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس استان اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن:

 رونمایی از110 جلد کتاب 
با محوریت شهدای اصفهان

M.Zaghean@eskimia.ir
محمد زاغیانگروه اصفهان

ــر  رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان لنجــان خب
داد: مرحلــه شهرســتانی چهلمیــن دوره مســابقات قــرآن کریم 
در شهرســتان لنجــان بــا حضــور بیــش از ۸00 نفــر از خواهــران          

و بــرادران برگــزار شــد. 
اظهــار داشــت: مرحلــه شهرســتانی  محمدرضــا ترحمــی 
چهلمیــن دوره مســابقات سراســری قــرآن کریــم شهرســتان 
لنجــان در دو بخــش خواهــران و بــرادران برگــزار شــد؛ در ایــن 
دوره از مســابقات 214 نفــر از آقایــان بــرای راهیابــی بــه مرحلــه 
اســتانی ایــن دوره از مســابقات در دو مرحلــه و در رشــته های 
ــا  ــی و اذان ب حفــظ، قرائــت ترتیــل، قرائــت تحقیــق، دعاخوان

یکدیگــر بــه رقابــت پرداختنــد.

ــهدای  ــتان ش ــل گلس ــرادران در مح ــابقات ب ــزود: مس وی اف
ــا داوری  ــی)ره( ب ــراد عل ــره میرم ــوار مقب ــهر و در ج زرین ش
از  تربتیــان  اســتاد  و  اســتاد ســعادت نیا  اســتاد گلبــان، 

ــد. ــزار ش ــتانی برگ ــته اس ــتادان برجس اس
رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان لنجــان تصریــح 
کــرد: بیــش از ۶00 نفــر از خواهــران نیــز در رشــته های حفــظ 
قرائــت ترتیــل، قرائــت تحقیــق و دعاخوانــی بــرای رفتــن بــه 
مرحلــه اســتانی ایــن دوره از مســابقات بــا یکدیگــر بــه رقابــت 

پرداختند.
محــل  در  نیــز  خواهــران  رقابــت  داد:  ادامــه  ترحمــی 
جامعة القــرآن زرین شــهر و بــا داوری فاطمــه زارعیــن، راضیــه 
شــرافت، کبــری ســلیمیان و ســمیه ســلیمی از اســتادان 

ــد. ــزار ش ــتانی برگ ــرح اس مط

معــاون توانبخشــی اداره کل بهزیســتی اســتان اصفهــان بــا بیــان 
اینکــه بــر اســاس آمــار ســازمان بهداشــت جهانــی نــه و دو دهــم 
ــت:  ــد گف ــکیل می دهن ــالمندان تش ــه را س ــر جامع ــت ه جمعی
ــان  ــتان اصفه ــالمند در اس ــزار س ــون 42 ه ــار هم اکن ــق آم طب
زندگــی می کننــد. علی اصغــر فیــاض افــزود: هم اکنــون 3۸ 
مجتمــع نگهــداری از ســالمندان در اســتان اصفهــان به ســالمندان 
ــا  ــن مجتمع ه ــوم از ای ــش از دوس ــد. بی ــه می دهن ــات ارائ خدم
بــه صــورت خودجــوش و خصوصــی اســت کــه از ســازمان 
ــوم  ــه وی یک س ــه گفت ــد. ب ــت کرده ان ــوز دریاف ــتی مج بهزیس
ــران ســاخته شــده و  ــز توســط خی از مجتمع هــای ســالمندان نی
ســازمان بهزیســتی بــرای نگهــداری از ســالمندان و معلــوالن بــه 

ــد. ــت می کن ــه پرداخ ــا یاران آن ه
ــای در حــال ســاخت در اســتان  ــه مجتمع ه ــدون اشــاره ب وی ب

اصفهــان افــزود: در ســال های 94 و 95 خیــران 500 میلیــارد 
ریــال بــرای ســاخت و ســاز مجمتع هــای نگهــداری از ســالمندان 
و معلــوالن کمــک کرده انــد کــه بــرای تکمیــل و بهره بــرداری 
ــاز اســت  ــر نی ــال دیگ ــارد ری ــزار میلی ــک ه ــا ی ــن مجتمع ه  از ای
و توســط خیــران تامیــن خواهــد شــد. وی شــمار تخت هــا 
ــتان  ــوالن در اس ــالمندان و معل ــداری از س ــای نگه در مجتمع ه
ــان ســال  ــا پای ــزود: ت ــرد و اف ــان ک ــان را 2 هــزار تخــت بی اصفه
جــاری ایــن رقــم بــه 3 هــزار و تــا پایــان ســال 97 بــه 4 هــزار 
ــای  ــاخت خانه ه ــن از س ــد. وی همچنی ــش می یاب ــت افزای تخ
بومــی یــک طبقــه بــه صــورت ســوئیت بــرای نگهــداری از 
ســالمندان در اســتان اصفهــان خبــر داد و یــادآور شــد: ایــن نــوع 
خانه هــا هم اکنــون بــرای نگهــداری برخــی زوج هــای ســالمند در 

حــال ســاخت اســت. ایرنــا

 بــا امضــای تفاهم نامــه همــکاری بیــن دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اصفهــان و شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان، زمینــه توســعه 
بیــش  در حــوزه ســالمت  فعــال  دانش بنیــان  شــرکت های 
 از پیــش فراهــم می شــود. روابــط عمومــی شــهرک علمــی 
ــدف  ــا ه ــه  ب ــن تفاهم نام ــرد: ای ــالم ک ــان اع ــی اصفه و تحقیقات
تــداوم همکاری هــا و در جهــت توســعه اســتفاده از ظرفیت هــای 
کاری موجــود میــان دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان و شــهرک 
بــه مــدت پنــج ســال بــه امضــا رســید. گســترش ســاختارهای 
ــوزه  ــی در ح ــتغا ل زایی تخصص ــاوری و اش ــعه فن ــر در توس موث
ــزاری  ــخت افزاری و نرم اف ــای س ــری از ظرفیت ه ــالمت، بهره گی س
شــرکت های  توانمندســازی  جهــت  در  دانشــگاه  تخصصــی 
ــرکت های  ــه ش ــک ب ــالمت، کم ــوزه س ــال در ح ــان فع دانش بنی
و  مجوزهــا  دریافــت  بــرای  ســالمت  حــوزه  دانش بنیــان 

اســتانداردهای مــورد نیــاز از جملــه مفــاد ایــن تفاهم نامــه 
اســت. مهــدی کشــمیری، رئیــس شــهرک علمــی و تحقیقاتــی 
اصفهــان، در این بــاره بــه افزایــش تعــداد شــرکت ها و موسســات 
ــال های  ــالمت در س ــکی و س ــوزه پزش ــال در ح ــان فع دانش بنی
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــل دانش ــرورت تعام ــر ض ــاره و ب ــر اش اخی
ــرد.  ــد ک ــان تاکی ــی اصفه ــی و تحقیقات ــهرک علم ــان و ش اصفه
ــود  ــت: وج ــز گف ــان نی ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
چنیــن ســاختارهایی بــرای کمــک بــه اشــتغال دانش آموختــگان 
ــه  ــاره ب ــا اش ــری ب ــا اصغ ــت. غالمرض ــروری اس ــگاه ها ض دانش
ــات  ــه موضوع ــان در هم ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش اینک
مرتبــط بــا ســالمت نقــش تولیگــری دارد، گفــت: در حــوزه ورود 
بــه بــازار می توانیــم بــه اخــذ تســهیالت بــرای شــرکت های 

ــم. ــک کنی ــکی کم ــوزه پزش ــان ح دانش بنی

مدیــر کل گمــرک اصفهــان از کاهــش تشــریفات گمرکــی بــرای 
ــاد  ــرای اقتص ــتای اج ــت: در راس ــر داد و گف ــدگان خب صادرکنن
مقاومتــی و دولــت الکترونیــک، صــادرات تولیدکننــدگان اســتان 
ــه  ــرد. ب ــام می گی ــان و تشــریفات انج ــن زم ــا کمتری ــان ب اصفه
گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از روابــط عمومــی گمرک اســتان 
ــر  ــه دیگ ــه اینک ــا اشــاره ب ــری ب ــان، اســدهللا احمــدی ونه اصفه
نیــازی بــه حضــور و مراجعــه تولیدکننــدگان بــه گمــرک اصفهــان  
وجــود نــدارد، افــزود: ســال گذشــته روزانــه بــه  طــور متوســط بالغ  
بــر 3500 تــن کاال از طریــق گمــرکات اســتان اصفهــان صــادر شــده 
ــع  ــد ســامانه جام ــت جدی اســت. وی درخصــوص اجــرای قابلی
امــور گمرکــی اظهــار داشــت: بــرای شــرکت های تولیــدی اســتان 
اصفهــان کــه درخواســت ارزیابــی در محــل جهــت رویــه صــادرات 
دارنــد، پــس از اخــذ شــماره ارزیابــی از ســامانه پنجــره تجــارت 

ــده انجــام  ــی توســط اظهارکنن ــه تشــریفات گمرک ــرزی، کلی فرام
ــد  ــتا 90 درص ــن راس ــزود: در ای ــری اف ــدی ونه ــود. احم می ش
ــان در  ــی در محــل گمــرک اصفه ــی ارزیاب اظهارنامه هــای صادرات
 مســیر ســبز و 10 درصــد بقیــه نیــز در مســیر زرد قــرار می گیرنــد 
و بــدون نیــاز بــه بازرســی فیزیکــی در گمــرک مبــدأ کاال بــه مقصد 
ــی  ــه بازرس ــاز ب ــورت نی ــود و در ص ــال می ش ــروج ارس ــرز خ م
ــرد. وی درخصــوص کاهــش  ــرز خــروج صــورت می گی کاال در م
ــه هزینه هــای گمرکــی  ــدگان کاال گفــت: کلی هزینه هــای صادرکنن
کــه در گذشــته شــامل دیمانــد و مأموریــت، بــرای اظهارنامه هــای 
صادراتــی دریافــت می شــد حــذف شــد. ونهــری در زمینــه صــدور 
ــدور  ــرد: ص ــان ک ــی خاطرنش ــای صادرات ــرای حامل ه ــک ب بیج
بیجــک نیــز از طریــق ســامانه پنجــره تجــارت فرامــرزی توســط 

ــرد. ــورت می پذی ــده ص ــب کاال و اظهارکنن صاح

رقابت بیش از ۸00 نفر در مسابقات سراسری قرآن کریم 
شهرستان لنجان 

معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان اصفهان:

 42 هزار سالمند در استان اصفهان زندگی می کنند
مدیر کل گمرک اصفهان:

 تحولی بزرگ در تشریفات صادرات کاال

با امضای تفاهم نامه بین دانشگاه پزشکی و شهرک تحقیقاتی اصفهان:

شرکت های دانش بنیان حوزه سالمت توسعه می یابند

،،
یادواره بزرگداشــت فرماندهان و شهدای 
عملیــات فتح المبیــن و بیت المقــدس )بــا 
حــاج محمــود  محوریــت ســردار شــهید 
بنیــاد  و  ســپاه   همــکاری  بــا  شــهبازی( 
بــه مناســبت  شــهید اســتان اصفهــان، 

آزادســازی خرمشــهر برگــزار می شــود

خانه های تاریخی کاشان
  شــهر کاشــان بــا قدمــت هفــت هــزار ســاله خــود دارای آثــار 
و ابنیــه تاریخــی فــراوان اســت. یکــی از ایــن ابنیــه تاریخــی 
بــه عــروس خانه هــای  »خانــه طباطبایی ها«ســت کــه 
تاریخــی ایــران معــروف اســت. در محلــه ســلطان امیراحمــد 
ــه  ــه ب ــع، بلک ــر مرب ــعت 4700 مت ــه وس ــه ای ب ــان خان کاش
وســعت قلــب ســید جعفــر طباطبایــی نطنــزی، تاجــر 
ــر معمــار معــروف  ــه وســعت ذوق و هن معــروف فــرش و ب
ــو از شــوق  ــان را ممل ــم، وجودم ــی مری کاشــانی، اســتاد عل

می کنــد.
 ایــن بنــای تاریخــی مانــدگار در ســال 1250 هجــری قمــری، 
بــه شــیوه معمــاری حجــاب دار ســاخته شــده و از 3 بخــش 
ــاط، 4  ــاق، 4 حی ــامل 40 ات ــه ش ــی و خدم ــی، بیرون اندرون
زیرزمیــن، 3 بادگیــر و 2 رشــته قنــات دولت آبــاد و نصرآبــاد 
ــار  ــاش درب ــزرگ و نق ــد ب تشــکیل می شــود. نظــارت هنرمن
ــاری  ــن غف ــرزا ابوالحس ــی می ــار یعن ــاه قاج ــن ش ناصرالدی
ــا و  ــرای گچبری ه ــک در اج ــه صنیع المل ــب ب ــانی ملق کاش

ــن  ــای ای ــر جنبه ه ــه از دیگ ــن خان ــی های ای ــیم نقاش ترس
ــد کاشــان  ــوی ســلطان امیراحم ــای تاریخــی اســت.در ک بن
ــه تاریخــی  ــام »خان ــه ن ــری ب ــای دیگ ــه  سرســبز و زیب خان
عباســیان« قــرار دارد کــه یکــی از بهتریــن آثــار تاریخی کشــور 
ــا و در جای جــای  ــای زیب ــه ای کــه در ایــن بن ــه گون اســت؛ ب

ــه چشــم می خــورد.  ــران ب ــی ای ــاری مذهب ــر معم آن هن
ــم  ــه همــت ســید ابراهی ــم ب ــای عظی ــن بن آغــاز ســاخت ای
ــوی  ــد عل ــید محم ــت هللا س ــزرگ آی ــانی، پدرب ــر کاش تاج
بروجــردی، در ســال 1245-1250 هجــری قمــری بــوده 
اســت. ایــن شــاهکار معمــاری ایرانی اســالمی از دو بخــش 
اندرونــی و بیرونــی تشــکیل شــده کــه ایــن دو بخــش 
شــامل 5 حیــاط، بــاغ، حوضخانــه، 2بادگیــر و 2 حلقــه چــاه             
اســت.محله ســلطان امیراحمــد کاشــان مزیــن بــه بناهــای 
تاریخــی بــزرگ بســیاری اســت. از دیگــر بناهــای ایــن محلــه 
می تــوان بــه »خانــه تاریخــی بروجردی هــا« اشــاره کــرد کــه 
ــار  ــان قاج ــری و در زم ــری قم ــرن 13 هج ــه دوم ق در نیم
ســاخته شــده  اســت. معمــاری زیبــای ایــن خانــه، نمایانگــر 

ــم اســت. ــی مری ــالش اســتاد عل 1۸ ســال ت
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 رئیــس پلیــس راه اســتان اصفهــان بــا اشــاره 
بــه اینکــه ۸2 درصــد از تصادفــات فوتــی 
یکســال گذشــته  در  اســتان  جاده هــای  در 
مربــوط بــه خودروهــای فاقــد تجهیــزات ایمنی 
ــوده اســت،  ماننــد کیســه هــوا و ترمــز ABS ب
ــوص  ــه درخص ــات صورت گرفت ــت: تحقیق گف
تصادفــات فوتــی و جرحــی در ســال 94 و 95 
نشــان دهنده ایــن اســت کــه بیــش از ۶0 درصد 
فوتی هــا و مجروحــان حــوادث رانندگــی در 

تصادفــات خودروهــای ســواری اتفــاق افتــاده 
اســت.

 تصادفات فوتی برون شهری
بررســی ها  افــزود:  پورقیصــری  ســرهنگ   
نشــان می دهــد کــه 70 درصــد تصادفــات 
برون شــهری  راه هــای  در  و جرحــی  فوتــی 
اســتان طــی ســال 95 در روزهــای پنجشــنبه 
داده  رخ  تعطیــل  روزهــای  و  جمعــه   و 

است.
ایــن مســئول انتظامی افــزود: نقــش تجهیزات 
در  خودروهــا  روی  بــر  نصب شــده  ایمنــی 

ــه  ــت؛ ب ــهود اس ــز مش ــی نی ــات جرح تصادف
طــوری کــه در ســال 95 تعــداد 5 هــزار و ۸4۶ 
ــتان  ــای اس ــی در جاده ه ــادف جرح ــره تص فق
رخ داده و شــاهد هســتیم کــه ۸۶ درصــد 
ــاص  ــی خ ــزات ایمن ــد تجهی ــداد فاق ــن تع ای

نصب شــده بــر روی خودروهــا بودنــد. 
انتظامــی  فرماندهــی  راه  پلیــس  رئیــس 
میــان  از   94 ســال  در  داد:  ادامــه  اســتان 
ــی ۸0 درصــد   تعــداد فقره هــای تصادفــات فوت
و جرحــی ۸۶ درصــد خودروهــا فاقــد تجهیــزات 

ــی بودند. ایمن

 توجه به تجهیزات ایمنی خودروها
ســرهنگ پورقیصــری تصریــح کــرد: بــا توجــه 
بــه آمارهــای جالــب توجهــی کــه در ایــن زمینــه 
وجــود دارد، می تــوان نتیجــه گرفــت کــه نصــب 
ــر روی خودروهــا چقــدر  ــه تجهیــزات ب این گون
ــان  ــته ها و مجروح ــش کش ــد در کاه می توان

حــوادث رانندگــی موثــر باشــد.
وی افــزود: بــه کســانی کــه قصد خریــد خودرو 
ــودن  ــز ب ــاره مجه ــم درب ــه می کنی ــد توصی دارن
خــودروی مدنظــر خــود بــه تجهیــزات ایمنی به 
 منظــور ارتقــای ایمنــی خــود و سرنشینانشــان 
ــر  ــت نظ ــی دق ــان و آرامــش از رانندگ و اطمین
ــه  ــا مراجعــه ب داشــته باشــند و همــه ســاله ب
نمایندگــی خــودرو بــا انجــام معاینــه فنی هــا از 

ســالمت خــودروی خــود مطمئــن شــوند.
 آشنایی فنی با سیستم خودرو

ایــن مســئول انتظامــی بــا بیــان اینکــه رانندگی 
فقــط روشــن و خامــوش کــردن خودرو نیســت 
ــا حــدی آشــنایی  ــد ت ــده بای ــک رانن ــت: ی گف
 فنــی بــا سیســتم خــودرو داشــته باشــد 
و بدانــد از ایــن وســیله چگونــه بایــد مراقبــت 
ــرهنگ  ــل آورد. س ــه عم ــت الزم را ب و محافظ
ــد  ــدگان بای ــه رانن ــه داد: کلی ــری ادام پورقیص
پیــش از عزیمــت بــه ســفر دربــاره درســت کار 
کــردن تجهیــزات خــودرو، سیســتم روشــنایی 
ترمــز  لنت هــای  پاک کن هــا،  بــرف   بــرق، 
آج الســتیک ها، تنظیــم فرمــان و … اطمینــان 

یابنــد و بــا آرامــش وارد جــاده شــوند.

#جاذبه_ها
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 3 کشته در تصادف 
محور قدیم کاشان – قم

و  مدیریــت حــوادث  مرکــز  رئیــس   - کاشــان 
اثــر  بــر  پزشــکی کاشــان گفــت:  فوریت هــای 
ــتگاه  ــک دس ــا ی ــر ب ــتگاه تریل ــک دس ــادف ی تص
ــر  ــم، 3 نف ــان - ق ــم کاش ــور قدی ــت در مح کامیون

ــد. ــدوم ش ــر مص ــک نف ــدند و ی ــته ش کش
دکتــر محمدحســین مکــی افــزود: ایــن حادثــه در 
محــدوده آب شــیرین رخ داد و در آن ســه نفــر 
راننــده و دو سرنشــین کامیونــت در صحنــه تصــادف 

ــد. فــوت کردن
وی ادامــه داد: در ایــن حادثــه یــک نفــر نیــز 
مصــدوم شــد کــه توســط کارشناســان فوریت هــای 
ــکی پــس از انجــام اقدامــات حیات بخــش  پزش
ــز شــهید بهشــتی  ــه مرک تحــت شــرایط پزشــکی ب

ــد. ــل ش ــان منتق کاش

 سد زاینده رود 
جان 2 برادر را گرفت 

فرمانــده انتظامــی شهرســتان چــادگان از غــرق 
ــده رود ایــن شهرســتان  ــردار در ســد زاین شــدن دو ب
بــه دلیــل ناآشــنایی بــا فنــون شــنا و رعایــت نکــردن 

ــر داد.  ــی خب اصــول ایمن
ســرگرد ســهراب قرقانــی گفــت: مامــوران انتظامــی 
مرکــز  اعــالم  طریــق  از  چــادگان  شهرســتان 
ــر در  ــرق شــدن دو نف فوریت هــای پلیســی 110 از غ
منطقــه »شــامگان« ســد زاینــده رود آگاه و بــه محــل 

ــدند.  ــزام ش اع
ــد  ــخص ش ــه مش ــی های اولی ــزود: در بررس وی اف
دو بــرادر 25 و 35 ســاله بــرای ماهیگیــری بــا یــک 
ــت  ــه عل ــه ب ــد ک ــل آب رفته ان ــور داخ ــوپ تراکت تی
ناآشــنایی بــا اصــول و فنــون شــنا و رعایــت نکــردن 

ــده اند.  ــرق ش ــی غ ــکات ایمن ن
ــالش  ــا ت ــت: ب ــان داش ــی بی ــام انتظام ــن مق  ای
ــرادارن  پلیــس و عوامــل امــدادی، جســد یکــی از ب
ــد.  ــل داده ش ــی تحوی ــکی قانون ــه پزش ــف و ب کش

جاسازی بیش از 30کیلوگرم 
تریاک در بار خرما 

  رئیــس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان از 
کشــف 30 کیلــو و 200 گــرم تریــاک کــه در بــار خرمــا 

جاســازی شــده بــود، خبــر داد. 

ســرهنگ ســید تقــی حســینی اظهــار داشــت: 
ــان  ــواد مخــدر اصفه ــا م ــارزه ب ــس مب ــوران پلی مام
مطلــع شــدند دو بــرادر قاچاقچــی قصــد ورود یــک 
محمولــه مــواد افیونــی را بــه داخــل اســتان اصفهــان 

ــدند.  ــل ش ــه وارد عم ــد ک دارن
قاچاقچیــان  بــه  متعلــق  افــزود: کامیونــت  وی 
شناســایی و در یکــی از ورودی هــای اســتان اصفهــان 
ــان داشــت:  ــام انتظامــی بی ــن مق متوقــف شــد. ای
ــی  ــار قانون ــه حامــل ب ــن خــودرو ک در بازرســی از ای
خرمــا بــود، مقــدار 30 کیلــو و 200 گــرم تریــاک کــه 
ــف  ــود، کش ــده ب ــازی ش ــا جاس ــای خرم در جعبه ه

شــد. 

 سرعت عمل پلیس 
سارق منزل را غافلگیر کرد 

فرمانــده انتظامــی شهرســتان کاشــان از دســتگیری 
داد  خبــر  ســرقت  حیــن  منــزل  ســارق   یــک 
و گفــت: در پــی تمــاس یکــی از شــهروندان بــا مرکــز 
فوریت هــای پلیســی 110 مبنــی بــر وارد شــدن یــک 
ــت  ــان، گش ــتان کاش ــش در شهرس ــه منزل ــارق ب س
ــزام  ــل اع ــه مح ــه ب ــی بالفاصل ــای پلیس فوریت ه

شــد. 
ــی  ــوران در اقدام ــه داد: مام ــورکاوه ادام ــرهنگ پ س
ضربتــی و غافلگیرانــه ســارق را حیــن ســرقت 

ــد.  ــتگیر کردن دس
ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت: در ایــن خصوص 
پرونــده تشــکیل و ســارق کــه جوانــی 1۸ ســاله بــود، 

بــه مراجــع قضائــی تحویل داده شــد. 

 اعتراف سارق داخل خودرو 
به 300 میلیون ریال سرقت 

از دســتگیری   رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان 
ــه ای داخــل خــودرو و کشــف 300  یــک ســارق حرف
 میلیــون ریــال امــوال مســروقه داخــل خــودرو خبــر 

داد. 
ــکایت  ــی ش ــت: در پ ــروی گف ــتار خس ــرهنگ س س
چنــد شــهروند مبنــی بــر ســرقت داخــل خــودرو در 
غــرب شــهر اصفهــان، شناســایی ســارق یــا ســارقان 
در دســتور کار کارآگاهــان پلیــس آگاهــی قــرار 

ــت.  گرف
ســرهنگ خســروی افزود:کارآگاهــان تحقیقــات خود 
ــا انجــام اقدامــات  ــد و ب را در ایــن زمینــه آغــاز کردن
پلیســی ســارق را شناســایی و بــا هماهنگــی قضایــی 

در عملیــات ضربتــی دســتگیر کردنــد. 
ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن ســارق 
ــون  ــرقت 300 میلی ــه س ــس ب ــای پلی در بازجویی ه
ــراف  ــهروندان اعت ــودرو از ش ــل خ ــوال داخ ــال ام ری

کــرد.
مــورد  خودرو هــای  ســارق  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
 ســرقت خــود را کــه بیشــتر فاقــد تجهیــزات ایمنــی 
و دزدگیــر بودنــد، در محل هــای کــم تــردد شناســایی 

و اقــدام بــه ســرقت می کــرد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان:

60 درصد فوتی ها و مجروحان، قربانیان خودروهای سواری هستند



5 امروز سه شنبه 02 خردادماه 1396 - سال سوم - شماره 436 روزنامه

رخداد

کشف بیش از ۶ تن انواع مواد 
مخدر در سیستان و بلوچستان

از ۶  بیــش  از کشــف  ناجــا  فرمانــده مرزبانــی 
تــن انــواع مــواد مخــدر، هالکــت و دســتگیری 
ــه در  ــات جداگان ــد عملی ــرگ در چن ــوداگر م ۱۶ س
مرزهــای سیســتان و بلوچســتان خبــر داد و گفــت: 
برخــورد قاطــع بــا اشــرار و قاچاقچیــان مســلح بــه 

ــت. ــتور کار اس ــژه در دس ــورت وی ص
سیســتان  مرزبانــان  افــزود:  رضایــی  ســردار    
بــا  جداگانــه  عملیــات  چنــد  در  بلوچســتان  و 
ــال  ــی از انتق ــی و عملیات ــات اطالعات ــام اقدام انج
محموله هــای مــواد مخــدر بــه داخــل کشــور مطلــع 
ــل  ــزات کام ــی و تجهی ــا آمادگ ــه ب شــدند و بالفاصل
تشــدید پوشــش نــوار مــرزی را در دســتور کار خــود 
ــر  ــتند مقادی ــد داش ــان قص ــد. قاچاقچی ــرار دادن ق
ــل  ــه داخــل کشــور منتق ــواد را ب ــی م ــب توجه جال
کننــد کــه بــا واکنــش بــه موقــع مرزبانــان مواجــه 

ــدند. ش
ــان  ــا مرزبان ــن عملیات ه ــی از ای ــزود: در یک وی اف
ــواع مــواد  در مجمــوع یــک تــن و ۹۲۵ کیلوگــرم ان
ــاک           ــرم تری ــن و ۷۷۲ کیلوگ ــک ت ــدر شــامل ی مخ

ــد. ــرم حشــیش کشــف کردن و ۱۵۳ کیلوگ
وی بــه کشــف مقادیــر جالــب توجهــی ســالح 
ــه در  ــیله نقلی ــتگاه وس ــف ۱۴ دس ــات و توقی مهم
یکــی دیگــر از ایــن عملیات هــای مســلحانه اشــاره 
کــرد و گفــت: در ایــن عملیــات ۶ تــن و ۲۲۰ کیلوگرم 
 مــواد مخــدر شــامل هروئیــن، مرفیــن تریــاک 
و حشــیش کشــف و ۱۲ قاچاقچــی دســتگیر شــدند 

و ۴ ســوداگر مــرگ بــه هالکــت رســیدند.
ــان در  ــه داد: مرزبان ــا ادام ــی ناج ــده مرزبان فرمان
سیســتان و بلوچســتان طــی ایــن مــدت موفــق بــه 
توقیــف ۵ دســتگاه خــودرو، شــناور و جلوگیــری از 
خــروج ۲۶ هــزار و ۱۰۰ لیتــر فرآورده هــای ســوختی 

از کشــور شــدند.
ــی  ــر عــزم جــدی نیروهــای مرزبان ــا تأکیــد ب وی ب
ــرار  ــی، اش ــاد ناامن ــل ایج ــا عوام ــورد ب ــرای برخ  ب
و قاچاقچیــان مســلح اظهــار کــرد: پــس از شــهادت 
۹ نفــر از مرزبانــان در هنــگ مــرزی میرجــاوه، 
گــروه  پلیــد  عناصــر  و  مهره هــا  دســتگیری 
تروریســتی، برخــورد قاطــع بــا اشــرار و قاچاقچیــان 

ــت. ــتور کار اس ــژه در دس ــورت وی ــه ص ــلح ب مس
 بــا تالش هــای شــبانه روزی، تعــدادی از مظنونیــن 
ــرزداران  ــاندن م ــهادت رس ــه ش ــکاری در ب ــه هم ب
هنــگ میرجــاوه و اعضــای باندهــای بــزرگ قاچــاق 
مــواد مخــدر در ســراوان و میرجــاوه دســتگیر 

ــدند. فــارس ش

 راه اندازی 3 سایت لرزه نگاری 
در خراسان  شمالی

ــت بحــران اســتانداری خراســان   ــر کل مدیری  مدی
ــگاری در  ــایت لرزه ن ــه س ــدازی س ــمالی از راه ان ش

ــر داد. اســتان خب

ــت  ــه وضعی ــه ب ــا توج ــت: ب ــی گف ــین عظیم حس
ــدازی ســه  اســتان و وجــود گســل در منطقــه، راه ان
ــان  ــر کارشناس ــاس نظ ــر اس ــگاری ب ــایت لرزه ن س
ــن اســتان ضــرورت  ــگاری کشــور در ای ــز لرزه ن مرک

دارد.
وی بــا بیــان اینکــه اعتبــارات راه انــدازی ایــن 
ســایت ها از منابــع اســتانی تامیــن می شــود ادامــه 
داد: مطالعــات راه انــدازی ســه ســایت لرزه نگاری در 
اســتان انجــام شــده و مقــرر اســت ایــن ســایت ها 
و  جــرگالن  و  راز  بجنــورد،  شهرســتان های  در 
ــه  ــن مصوب ــه اجــرای ای جاجــرم ایجــاد شــود. البت
در اســتان نیازمنــد اعتبــاری حــدود ۱۰ میلیــارد 
ــر  ــدازی ه ــی راه ان ــور کل ــه ط ــه ب ــت ک ــال اس ری
ــال  ــارد ری ــار بیــش از ۳ میلی ــه اعتب ــاز ب  ســایت نی

دارد.
ــایت  ــاری س ــال ج ــی س ــه ط ــان اینک ــا بی وی ب
ــوان  ــدازی می شــود، عن ــورد راه ان ــگاری در بجن لرزه ن
کــرد: راه انــدازی دو ســایت دیگــر در شهرســتان های 
راز و جــرگالن و جاجــرم نیــز طــی دو ســال آینــده در 

ــرد. ایســنا ــرار می گی ــتور کار ق دس

 فالگیر مجازی دستگیر شد 
رئیــس پلیــس فتــای همــدان گفــت: فــردی کــه از 
طریــق شــبکه های اجتماعــی اقــدام بــه کالهبــرداری 
ــا شناســایی  ــس فت ــود، توســط کارشناســان پلی ــرده ب ک

ــد. ــتگیر ش و دس
پایــگاه  از  نقــل  بــه  وطــن  ش کیمیــای  بــه گــزار 
ــزود: در  ــی اف ــرهنگ امین ــا، س ــس فت ــانی پلی اطالع رس
ــر  ــی ب ــی مبن ــهروندان همدان ــی از ش ــکایت یک ــی ش پ
ــالن  ــا عام ــل ی ــایی عام ــی، شناس ــرداری اینترنت کالهب
کالهبــرداری اینترنتــی در دســتور کار کارشناســان پلیــس 

ــت.  ــرار گرف ــا ق فت
در تحقیقــات اولیــه مشــخص شــد حــدودا دو مــاه پیــش 
ــنا  ــری آش ــروه فالگی ــا گ ــی ب ــبکه اجتماع ــاکی در ش ش
ــر  ــود را فالگی ــه خ ــی ک ــا خانم ــی ب ــد از مدت ــده و بع ش
ــر  ــد ؛ شــخص فالگی ــاط برقــرار می کن معرفــی کــرده، ارتب
بــا دادن وعده هــای پــوچ  شــاکی را فریــب داده و بــا 
از ســادگی ایشــان  از وی ۳۰۰ میلیــون  سوء اســتفاده 

ــد. ــاذی می کن ــال اخ ری
وی گفــت: در بازجویی هــای فنــی مشــخص شــد متهــم 
ــرداری  ــم کالهب ــر ه ــر دیگ ــن نف ــن روش از چندی ــا ای ب
کــرده اســت کــه صراحتــا بــه موضــوع کالهبــرداری 
ــع  ــب مناف ــن کار را کس ــدف از ای ــراف و ه ــی اعت اینترنت

ــرد.  ــان ک ــی بی مال

ــزد، جــزء جدانشــدنی  ــی ی ــای قدیم خانه ه
بافــت تاریخــی ایــن اســتان هســتند کــه بــا 
ــن  ــی ای ــی و فرهنگ ــه ارزش تاریخ ــه ب توج
ــه حفــظ و مرمــت آن هــا وجــود  ــاز ب ــار نی آث

دارد. 
فرهنگــی  میــراث  معاونــت  سرپرســت 
ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث  فرهنگ اداره کل می
مرمــت  از  یــزد  اســتان  گردشــگری   و 
ــی  ــه قدیم ــش از ۴۰۰ خان ــاماندهی بی  و س
ــال  ــار س ــی چه ــتان ط ــن اس ــی ای و تاریخ
از مالــکان  راســتای حمایــت  گذشــته در 
فرهنگــی  آثــار  بهره بــرداران  و  متصرفــان 
ــراث  ــارکت اداره کل می ــا مش ــی و ب و تاریخ

فرهنگــی اســتان خبــر داد. 
ایــن  ریاحی مقــدم«  »ساشــا  بــه گفتــه  
خانه هــا کــه بــه جــا مانــده از دوره هــای 
ــه  ــه، قاجاری ــف تاریخــی اعــم از صفوی مختل
و پهلــوی اســت، هــر یــک بخشــی از میــراث 
گرانبهــای ایــن مــرز و بــوم هســتند و ماننــد 
ــری دارای نقشــه هایی  ــای کوی ــب خانه ه اغل

ــت  ــار جه ــا چه ــه ی ــزی و س ــاط مرک ــا حی ب
ــتند. ــاخت هس س

 گنجینه های تاریخی و هنری در یزد
ــای  ــاخت خانه ه ــه در س ــان اینک ــا بی وی ب
ــر  ــت، گل، آج ــا از خش ــزد، عمدت ــی ی  تاریخ
ــی دارای  ــده و نمونه های ــتفاده ش ــچ اس و گ
تزئینــات خــاص نیــز هســتند، گفــت: عناصــر 
ــوان  ــه می ت ــا ک ــن خانه ه ــاری ای ــژه معم وی
ــی  ــای تاریخ ــوان گنجینه ه ــه عن ــا ب از آن ه
ــاط  ــم از حی ــرد اع ــام ب ــتان ن ــری اس و هن
بادگیــر تــاالر،  درونــی،  حیــاط   بیرونــی، 

ــتی  ــتانی و هش ــتانی و تابس ــای زمس فضاه
اســت.

طــرح  اجــرای  دربــاره  مقــدم  ریاحــی 
مشــارکتی مرمــت خانه هــای تاریخــی در 
ــن طــرح سراســری  ــرد: ای ــوان ک اســتان عن
ســازمان  اصلــی  سیاســت های  جملــه  از 
میــراث فرهنگــی کشــور اســت کــه در اســتان 
ــت  ــا موفقی ــته ب ــال گذش ــار س ــزد در چه ی

ــد. ــرا ش اج

ــرح  ــن ط ــزود: در ای ــئول اف ــام مس ــن مق ای
ــای تاریخــی  ــا شناســایی خانه ه گســترده ب
کــه بــه  ثبــت  ملــی رســیده اند و پــس 
از انجــام مذاکــرات بــا مالکانشــان بــرای 
خانه هــای  از  حفاظــت  در  آنــان  تشــویق 
ــس از  ــود و پ ــت خ ــت  مالکی ــی تح تاریخ
ــرای مرمــت ــار ب ــرآورد میــزان نیــاز ایــن آث  ب

ایــن خانه هــای تاریخــی توســط کارشناســان 
ــا  ــتان ب ــی اس ــراث  فرهنگ ــران می و مرمتگ
ــل  ــی از مح ــراث  فرهنگ ــازمان می ــه س هزین

ــوند. ــت می ش ــرح مرم ــن ط ای
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سرپرســت معاونــت میــراث فرهنگی اســتان 
یــزد بیــان کــرد: اعتبــار تخصیــص داده شــده 
ــن  ــی ای ــات مرمت ــه عملی ــت ب از ســوی دول
ــر 8۴  ــغ ب ــته بال ــال گذش ــار س ــا در چه بناه
ــای  ــن کاره ــوده و مهم تری ــال ب ــارد ری میلی
ــامل  ــه ش ــده ک ــه ش ــر گرفت ــی در نظ مرمت
زیربنــدی و استحکام بخشــی پایه هــا، اجــرای 
پوشــش ســقف، سبک ســازی و آجرفــرش 
ــی  ــای داخل ــای جداره ه پشــت بام، اجــرای نم
 و بیرونــی، کف ســازی فضاهــای داخلــی 
و حیــاط، ازاره چینــی پــای دیوارهــا و مــواردی 

از ایــن قبیــل بــوده اســت.
ریاحــی مقــدم بــا اشــاره بــه اینکــه از ســال 
خانــه   ۲۰۰ تعــداد  تــا ســال ۱۳۹۴   ۱۳۹۱
قدیمــی و تاریخــی بــا اجــرای ایــن طــرح در 
اســتان مرمــت شــده، تصریــح کــرد: در ســال 
ــی  ــراث فرهنگ ــارکت می ــا مش ــز ب ۱۳۹۵ نی
اســتان ۲۰۰ خانــه دیگــر مرمــت و ســاماندهی 

شــد.

ــر  ــت ۱۴8 اث ــت: ثب ــام مســئول گف ــن مق ای
فرهنگــی، طبیعــی و تاریخــی در فهرســت 
ــای  ــی دو بن ــت جهان ــور، ثب ــی کش ــار مل آث

ــایر  ــا س ــارکت ب ــکو، مش ــی در یونس تاریخ
دســتگاه های اجرایــی و جــذب بیــش از 
ــای  ــت و احی ــرای مرم ــال ب ــارد ری ۱۴۰ میلی
بافت هــای تاریخــی، انجــام بیــش از ۱۴۰ 
طــرح مطالعــه، مرمــت و احیــای بناهــا 
ــت  ــی و مرم ــای تاریخ ــا و محوطه ه بافت ه
ــای تاریخــی و فرهنگــی از  بیــش از ۱۲۴۰ بن
ــوده  دیگــر دســتاوردهای ایــن چهــار ســال ب

ــت. اس
 پایش بناهای تاریخی یزد

در  انجام شــده  اقدامــات  از دیگــر  مقــدم 
ایــن مــدت را پایــش بناهــای مهــم تاریخــی 
مســجد جامــع یــزد، مســجد فهــرج، مســجد 
ــمس الدین  ــید ش ــه س ــوه و بقع ــع ابرک جام
در  ســاختمانی  آفــات  مدیریــت  و  یــزد 
بیــش ۲  تاریخــی، ســاماندهی  بنــای   ۱۱
هــزار قلــم اشــیای فرهنگــی و تاریخــی 
مرمــت و احیــای بیــش از ۵۰ بادگیــر بــا 
مشــارکت بخــش خصوصــی، اجــرای عملیات 
یــزد  شــاهی  دروازه  بازســازی  و  مرمــت 
بــا پیشــرفت ۷۰ درصــد، احیــای بازارچــه 
ــا کاربــری بازارچــه صنایــع دســتی   شــاهی ب

دانست. ایسنا

  معاون میراث فرهنگی استان یزد عنوان کرد:

 بازگشت به زندگی 
بیش از 400 خانه تاریخی یزد

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان قــم از 
برگــزاری دوره هــای ارتقــای مهــارت و دانــش قالی بافــان در 
بخش هــای مختلــف خبــر داد.  بــه نقــل از روابــط عمومــی 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان قــم، احمــد ذاکــری از  
برگــزاری دوره هــای آموزشــی مبانــی زیبایی شناســی، همنشــینی 
رنگ هــا، دکوراســیون داخلــی و نرم افزارهــای طراحــی فــرش در 
ــن دوره هــا در اردیبهشــت ماه ســال  ــر داد و گفــت: ای اســتان خب
ــا همــکاری انجمــن هنرمنــدان طــراح و نقــاش فــرش  جــاری ب
برگــزار شــد. وی افــزود: پیگیــر تکمیــل نمایشــگاه دائمــی فــرش 
ــه   ــاح آن در ســال جــاری هســتیم؛ چــرا ک ــم و افتت دســتباف ق
 بهره بــرداری از ایــن نمایشــگاه، گام مؤثــری در جهــت کمــک 
و حمایــت از تولیــد و اشــتغال فعــاالن فــرش قــم اســت. ذاکــری 
بــا اشــاره ظرفیــت ۴۰ هــزار نفره اشــتغال در بخــش صنعت فرش 

دســتباف اســتان افــزود: در حــال حاضــر مهم تریــن مســئله هنــر 
صنعــت فــرش دســتباف قــم، کاهــش فــروش فــرش و در پــی 
ــت  ــن صنع ــه ای ــته ب ــاغالن وابس ــان و ش ــکاری قالی باف آن بی
ــای  ــد، فعالیــت رقب اســت. وی افزایــش قیمــت تمام شــده تولی
ــالع الزم  ــدون اط ــنتی ب ــه روش س ــارت ب ــد و تج ــی، تولی  خارج
و کافــی از بازارهــای خارجــی را از مهم تریــن علــل کاهــش 
ــا  ــزود: ب ــت و اف ــی دانس ــای جهان ــی در بازاره ــروش و ناکام ف
ــه  ــت و ب ــی اس ــم صادرات ــتباف ق ــرش دس ــه ف ــه اینک ــه ب توج
ــای  ــود، ارتق ــادر می ش ــن ص ــکا و ژاپ ــی، آمری ــورهای اروپای کش
ســطح مهــارت و دانــش افــراد در حــوزه تولیــد و تجــارت به ویــژه 
ــه  ــر ب ــی منج ــدگان خارج ــر مصرف کنن ــلیقه و نظ ــالع از س اط
تولیــد بهینــه و متناســب بــا نظــر و خواســت مشــتری شــده کــه 
ــد. ــتر می کن ــروش را بیش ــت در ف ــکان موفقی ــوع ام ــن موض ای

ــم  ــه ق ــوزه علمی ــالمی ح ــات اس ــر تبلیغ ــی دفت ــاون فرهنگ مع
گفــت: نزدیــک بــه ۹ هــزار و ۵۰۰ مبّلــغ بــه همــت دفتــر تبلیغــات 
ــت  ــه هم ــر ب ــغ دیگ ــزار مبّل ــم و ۲ ه ــه ق ــوزه علمی ــالمی ح اس
ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه در مــاه مبــارک رمضــان بــه نقــاط 
ــلمین  ــالم و المس ــوند. حجت االس ــزام می ش ــور اع ــف کش مختل
ــان  ــا بی ــی مبّلغــان ب ــروز در گردهمای ــر دی ســعید روســتاآزاد ظه
اینکــه در فعالیت هــای تبلیغــی اکتفــا بــه مســجد درســت 
نیســت، اظهــار کــرد: مســجد بایــد محوریــت فعالیت هــای 
ــف در  ــات مختل ــد از اجتماع ــان نبای ــا مبّلغ ــد؛ ام ــی باش تبلیغ
ــات  ــر تبلیغ ــی دفت ــاون فرهنگ ــوند. مع ــل ش ــر غاف ــن دیگ اماک
ــه شــبهات را یکــی از  اســالمی حــوزه علمیــه قــم پاســخگویی ب
فرصت هــای مبّلغــان در فضــای مجــازی برشــمرد و خاطرنشــان 
ــم  ــرآن کری ــت ق ــه قرائ ــلط ب ــراد مس ــی از اف ــه برخ ــرد:  اینک ک

ــن  ــه همی ــه شــیعی نیســت؛ ب نباشــند، در شــأن نظــام و جامع
علــت بایــد بــه آموزش هــای قرائــت قــرآن کریــم در مــاه مبــارک 
رمضــان توجــه شــود. وی بــا اشــاره بــه اینکــه رفــع آســیب های 
اجتماعــی مــورد تاکیــد رهبــری بایــد مــورد توجــه مبلغــان 
ــات  ــم از آی ــیر می توانی ــن مس ــرد: در ای ــح ک ــرد، تصری ــرار گی  ق
و روایــات دیــن مبیــن اســالم اســتفاده کنیــم؛ چــرا کــه بســیاری 
ــده  ــه ش ــات نهفت ــات و روای ــت در آی ــی درس ــای زندگ از آموزه ه
ــغ  ــه ۹ هــزار و ۵۰۰ مبّل ــادآور شــد: نزدیــک ب اســت. روســتاآزاد ی
بــه همــت دفتــر تبلیغــات اســالمی حــوزه علمیــه قــم و ۲ هــزار 
ــه در مــاه  ــه همــت ســازمان اوقــاف و امــور خیری ــغ دیگــر ب مبّل
ــه نقــاط مختلــف کشــور اعــزام می شــوند کــه  مبــارک رمضــان ب
ســازمان تبلیغــات اســالمی نیــز مســئولیت تامیــن و اســتقرار این 

ــر عهــده دارد. فــارس روحانیــان را ب

مدیــر کل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس اســتان 
ــی و مجموعــه  ــم دیجیتال ــاب، تقوی ــی ســه کت کرمــان از رونمای
کار موســیقی در حــوزه دفــاع مقــدس اســتان کرمــان بــه 
مناســبت گرامیداشــت ســوم خــرداد خبــر داد. بــه گــزارش 
ــاع  ــای دف ــر ارزش ه ــار و نش ــظ آث ــاد حف ــی بنی ــط عموم رواب
مقــدس کرمــان محمدمهــدی ابوالحســنی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــان کشــور  ــر از جوان ــزار نف ــان آزادســازی خرمشــهر ۶ ه در جری
ــردان  ــا از م ــر آن ه ــه ۲۰۰ نف ــد ک ــل آمدن ــام شــهادت نائ ــه مق ب
ویژه برنامه هــای  بودنــد، گفــت:  حماســه آفرینان کرمانــی  و 
ــهر در  ــازی خرمش ــالروز آزادس ــرداد س ــوم خ ــت س گرامیداش
ــوند.  ــزار می ش ــاه برگ ــم خردادم ــارم و پنج ــوم، چه ــه روز س س
ــت  ــگ مقاوم ــوان »بان ــا عن ــروزی ب ــاعت پی ــه س وی ویژه برنام
ــر  ــر و مقاومــت را از دیگ ــل از اســوه های صب ــروزی«، تجلی و پی

ــی  ــت: رونمای ــای ســالروز ســوم خــرداد دانســت و گف برنامه ه
اطلــس لشــکر ۴۱ ثــارهللا کرمــان از دیگــر برنامه هــای ایــن 
ــوار  ــاب »جاده هــای ناهم ــزود: دو کت روز اســت. ابوالحســنی اف
ــن  ــات فتح المبی ــان در عملی ــای کرم ــش بچه ه ــزاده« نق  امام
و »تــا مــرز کوشــک« نشــان دالوری هــای رزمنــدگان کرمانــی در 
عملیــات بین المقــدس نیــز بــه مناســبت ســوم خــرداد رونمایــی 
می شــود. وی بــه  رونمایــی از تقویــم دیجیتــال دفــاع مقــدس 
ــه  ــال ک ــم دیجیت ــن تقوی ــت: ای ــرد و گف ــاره ک ــز اش ــان نی کرم
ــی از حــوزه  ــه شــده، مرجــع خوب ــرای گوشــی های همــراه تهی ب
دفــاع مقــدس اســتان کرمــان اســت. تهیــه مجموعــه موســیقی 
»راوی« دفــاع مقــدس و برپایــی غرفه هــای عرضــه کتــاب 
دفــاع مقــدس، نمایش هــای خیابانــی و نمایشــگاه نقاشــی در 
نقــاط مختلــف شــهر کرمــان از دیگربرنامه هــای ایــن روز اســت.  

پرویــز کردوانــی، پــدر جغرافیــای ایــران، در نشســت فرهنگــی 
حفاظــت از محیــط زیســت در دانشــگاه آزاد اســالمی شــهرکرد 
گفــت: احــداث ســد تغییــری در اقلیــم و آب  و  هــوای منطقــه 
بــه وجــود نمــی آورد و ایــن مدیریــت غلــط اســت کــه از میــزان 
ــزود: آب  ــد. وی اف ــا را می کاه ــی و تاالب ه ــای زیرزمین آب ه
ــا اولویت بنــدی مناســب  ذخیره شــده در پشــت ســد ها بایــد ب
صــرف کشــاورزی، صنعــت و شهرســازی شــود تــا از مصــرف 
ــا  ــا و باتالق ه ــدن تاالب ه ــک ش ــی و خش ــای زیر زمین آب ه
جلوگیــری شــود. ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد: در کشــور ما 
بــر اســاس مدیریــت و سیاســت های غلــط آب پشــت ســد ها 
ــرف  ــت مص ــازی و صنع ــت در شهر س ــدی نادرس ــا اولویت بن ب
می شــود و بهره بــرداری نامناســب از آب هــای زیرزمینــی 
رونــق  و  زیرزمینــی  موجــب کاهــش ســطح ســفره های 

کشــاورزی شــده اســت. کردوانــی بــا اشــاره بــه لــزوم تخلیــه 
اضافــه  ســد ها  پشــت  آب  در  ته نشین شــده  رســوب های 
ــر از  ــه ای باشــد کــه ۳۰ مت ــه  گون ــد ب کــرد: مدیریــت ســد بای
قســمت تــاج خالــی باشــد تــا در مواقــع بارش زیــاد از ســرریز 
شــدن جلوگیــری کنــد. وی افــزود: ایــن مدیریــت و اســتفاده 
ــع آبــی، خشــک شــدن بســیاری از تاالب هــا  نادرســت از مناب

باتالق هــا، دریاچه هــا و از بیــن رفتــن منابــع طبیعــی را در پــی 
دارد کــه امــکان جبــران ایــن خســارات بــه هیــچ نحــو در آینــده 
ــه  ــا توج ــه داد: ب ــران ادام ــای ای ــدر جغرافی ــدارد. پ ــود ن وج
ــاد ذخیــره آب هــای موجــود در کشــور  ــه اینکــه قســمت زی ب
ــد  صــرف شهرســازی و ساختمان ســازی می شــود، دولــت بای
ــی  ــی آب مصرف ــه جوی ــت های صرف ــرای سیاس ــر اج ــه فک ب
در شــهر ها و جلوگیــری از توســعه شهرنشــینی باشــد. فــارس

،،
ایــن خانه هــا کــه بــه جــا مانــده از 
اعــم  تاریخــی  مختلــف  دوره هــای 
پهلــوی  و  قاجاریــه  صفویــه،  از 
اســت، هــر یــک بخشــی از میــراث 
گرانبهــای ایــن مــرز و بــوم هســتند

استانها

به مناسبت گرامیداشت سوم خرداد

رونمایی از سه کتاب حوزه دفاع مقدس در کرمان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم:

کاهش فروش فرش و بیکاری قالی بافان قم

معاون فرهنگی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم:

اعزام 11 هزار و 500 مبلّغ در ماه مبارک رمضان
پدر جغرافیای ایران:

احداث سد تغییری در اقلیم به وجود نمی آورد

 قلب ترکمن صحرا 
از برج قابوس تا شهر باستانی جرجان 

شهرســتان گنبــد کاووس پــس از مرکــز اســتان گلســتان، 
اســتان محســوب  ایــن  دومیــن شهرســتان  و  مهم تریــن 
می شــود. نــام ایــن شــهر از نــام گنبــد قابــوس گرفتــه شــده کــه 
مقبــره وی نیــز در شــمال ایــن شــهر قــرار دارد. بیــش از ۲۰ قــوم 
و مذاهــب مختلــف ماننــد شــیعه، ســنی، فــارس، تــرک، کــرد، 
ــد و  ــن شهرســتان زندگــی می کنن ــوچ، سیســتانی و ... در ای بل
ایــن شهرســتان دارای ۲ بخــش مرکــزی و اینچه بــرون اســت.

ــزارده  ــان، امام ــتانی جرج ــهر باس ــوس، ش ــی قاب ــرج جهان ب
آالگل،  آلمــاگل،  بین المللــی  تاالب هــای  یحیی بن زیــد)ع(، 
ــه  ــه، گبری قلع ــرون، پاریم تپ ــرزی اینچه ب ــه م ــی گل، بازارچ آج
ــوان کرســی مطالعــات  ــد کاووس را می ت و بقعــه دانشــمند گنب
جاذبه هــای  مهم تریــن  از  دانســت کــه  اســتان  باســتانی 

ــت. ــتان اس ــن شهرس ــی ای ــگری و تاریخ گردش
بــازار هفتگــی گنبــد کاووس و صنایــع دســتی ایــن شهرســتان 
ــورآالت،  ــد قالی بافــی، گلیم بافــی، پــالس، دوتارســازی، زی مانن

ســوزن دوزی، رنگــرزی و نمدمالــی و شــیرینی های محلــی 
از  می تــوان  را   ... و  قاتلمــه  بیشــمه،  تاتارچــرک،  ماننــد 
دیگــر جاذبه هــای ایــن شهرســتان دانســت. از مکان هــای 
بــه حضــرت  مذهبــی شهرســتان گنبــد کاووس می تــوان 
ــاره  ــین بن علی اش ــرت حس ــوادگان حض ــد)ع( از ن یحیی بن زی
ــزار  ــرای ۳ ه ــاله پذی ــر س ــن ه ــورت میانگی ــه ص ــه ب ــرد ک ک
ــوار مــرزی  زائــر اســت. بقعــه مالعلــی عطــا دانشــمند کــه در ن
ترکمنســتان و ۶۰ کیلومتــری شــمال شــهر گنبــد کاووس قــرار 

ــت.   ــر بناهاس ــز، از دیگ دارد نی
 شهر باستانی جرجان

ــری  ــان در ۳ کیلومت ــی جرج ــهر تاریخ ــده از ش ــا مان ــار برج آث
جنــوب غربــی شــهر فعلــی گنبــد کاووس قــرار گرفتــه کــه ایــن 
شــهر از شــهرهای آبــاد در دوره ســامانیان، آل زیــار و ســلجوقیان 
بــوده و متاســفانه بــر اثــر حمــالت مغــول در ۶۲۰ هجــری قمری 
ــد  ــکوفایی مه ــان در دوران اوج و ش ــهر جرج ــت. ش ــن رف از بی
علــم و ادب و صنایــع )ســفالگری، شیشــه گری، فلــزکاری و...(  
ــر و تمــدن گذشــته  ــر ذوق، هن ــه نمایانگ محســوب می  شــود ک

ســرزمین ایــران اســت. 

#جاذبه_ها

روزنه
 شهرداری ۶ میلیارد ریال 

به کتابخانه های عمومی داد  
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت:  کیمیای وطن
بــه  شــهرداری  ســوی  از  ریــال  میلیــارد   ۶ از  بیــش 

کتابخانه های عمومی این استان پرداخت شد.
ــش  ــه بی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتکی ب ــلیمانی دش ــم س قاس
از ۶ میلیــارد ریــال از ســوی شــهرداری شــهرکرد بــه 
ــت:  ــار داش ــد، اظه ــت ش ــی پرداخ ــای عموم کتابخانه ه
شــهرداری ها بــا پرداخــت بدهی هــای خــود بــه کتابخانه هــای 
عمومــی نقــش مهمــی در ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی در 

ــد. ــه دارن جامع
ــش  ــا نق ــای کتابخانه ه ــعه فضاه ــرد: توس ــوان ک وی عن
ــه دارد. ــی در جامع ــگ کتابخوان ــج فرهن ــی در تروی مهم

  ســلیمانی دشــتکی بــا اشــاره بــه اینکــه شــهرداری ها باید 
ــی پرداخــت  ــای عموم ــه کتابخانه ه ــای خــود را ب بدهی ه
ــی در  ــای عموم ــار داشــت: توســعه کتابخانه ه ــد، اظه کنن
ــاری ضــروری اســت.  ــال و بختی ــاط محــروم چهارمح نق
ــی  ــوزه فرهنگ ــف در ح ــای مختل ــتان ظرفیت ه ــن اس ای
دارد کــه بایــد از ایــن ظرفیت هــای فرهنگــی بــرای ترویــج 

فرهنــگ کتابخوانــی در جامعــه بهــره بــرد.

 واگذاری 3 هکتار از اراضی 
رودیک چابهار به جهاد دانشگاهی  

 سرپرســت معاونــت پژوهشــی و فنــاوری جهاد دانشــگاهی 
بررســی  جلســه  در  گفــت:  بلوچســتان  و  سیســتان 
ــرورش ماهــی در قفــس سیســتان  ــع و مشــکالت پ  موان
ــرورش  ــروژه پ ــت اجــرای پ ــرر شــد جه و بلوچســتان مق
ماهــی در قفــس مجــوز اســتفاده از حــدود ۳ هکتــار 
از اراضــی منطقــه تیــس در بنــدر رودیــک بــه جهــاد 

ــود. ــذار ش ــتان واگ ــگاهی اس دانش
بــه گــزارش روابــط عمومــی جهــاد دانشــگاهی فــرح 
پــروژه  اجــرای  افــزود: مقــرر شــد جهــت  حیــدری 
ــدود ۳  ــتفاده از ح ــوز اس ــس مج ــی در قف ــرورش ماه پ
هکتــار از اراضــی منطقــه تیــس در بنــدر رودیــک بــه جهــاد 

ــود. ــذار ش ــتان واگ ــگاهی اس دانش

آغاز فاز نخست طرح توسعه 
امامزاده ابوطالب)ع( خمین

ــاز  ــت: ف ــن گف ــه خمی ــور خیری ــاف و ام ــس اداره اوق رئی
نخســت طــرح توســعه ســاخت امامــزاده ابوطالــب در ایــن 
شهرســتان آغــاز  و در مــدت ۳ ســال در چهــار فــاز انجــام 

می شــود.  
بــه گــزارش روابــط عمومــی اوقــاف خمیــن حجت االســالم 
ســید محمــد حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه اعتبــار 
ــارد  ــرح ۳۰ میلی ــن ط ــرای ای ــور اج ــه  منظ ــده ب برآوردش
ریــال اســت، افــزود: اقدامــات عمرانــی بیشــتر امامــزادگان 
ــادی در حــال انجــام  ــه  صــورت جه ــن ب شهرســتان خمی

اســت.
ــی ۶۰۰  ــا ارزش ریال ــف ب ــت: ســال گذشــته ۱۲ وق وی گف
میلیــون تومــان در ایــن شهرســتان بــه ثبــت رســیده 

ــت. اس

اجالس همکاری های مشترک 
منطقه ای انتقال خون در یزد  

مدیــر کل انتقــال خــون اســتان یــزد از برگــزاری اجــالس 
ــز  ــه ای مرک ــترک منطق ــای مش ــون همکاری ه ــال خ انتق

کشــور در یــزد خبــر داد.  
ــالس  ــن اج ــه چهارمی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــی تقوای نق
ــال خــون کشــور  ــه ای ادارات کل انتق همکاری هــای منطق
ــاری  ــال و بختی ــان و چهارمح ــتان های اصفه ــامل اس  ش
و یــزد در یــزد برگــزار شــد، گفــت: در ایــن اجــالس 
ــال خــون در ســه  ــی انتق ــت کل ــه وضعی مســائلی از جمل
اســتان، نقــاط قــوت اســتان ها و لــزوم تــالش بــرای رفــع 

ــرح شــد. ــف مط ــاط ضع نق
تقوایــی عنــوان کــرد: مســائلی همچــون ســاماندهی 
بازرســی های منطقــه ای، راه انــدازی سیســتم ویدئوکنفرانــس 
ــوزش  ــوه آم ــا و نح ــات و آموزش ه ــزاری جلس ــرای برگ ب
و مشــاوره پزشــکان اهــدا نیــز مــورد بحــث و تبــادل نظــر 

ــرار گرفــت. مهــر ق

 ۱۱ دانشگاه پیام نور 
در چهارمحال و بختیاری فعال است

رئیــس دانشــگاه پیــام نــور چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
ــاری  ــال و بختی ــور در چهارمح ــام ن ــگاه پی ــد دانش ۱۱ واح

فعــال اســت.
نــور  پیــام  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  بــه گــزارش   
ــگاه  ــد دانش ــه ۱۱ واح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرود ب ــا آب علیرض
اســت فعــال  بختیــاری  و  چهارمحــال  در  نــور   پیــام 
ــن دانشــگاه ها  در  ــزار دانشــجو در ای ــار داشــت: ۱۰ ه اظه
ــرای  ــرای اج ــه ب ــد زمین ــه بای ــتند ک ــل هس ــال تحصی ح

ــود. ــم ش ــگاه فراه ــن دانش ــی ای ــای عمران پروژه ه
وی گفــت: کمبــود اعتبــارات از مهم تریــن دالیــل کنــد 
شــدن ســرعت اجــرای پروژه هــای ایــن دانشــگاه اســت.

 3۱ خرداد آخرین مهلت 
تسلیم اظهارنامه اشخاص حقیقی

مدیــر امــور مالیاتــی جیرفــت گفــت: ۳۱ خردادمــاه آخرین 
مهلــت تســلیم اظهارنامــه اشــخاص حقیقی اســت.

ــلیم  ــت تس ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــری ب ــور کالنت ملک منص
اظهارنامه هــای مالیاتــی افــزود: پایــان خردادمــاه آخریــن 
ــان  ــی و پای ــخاص حقیق ــه اش ــلیم اظهارنام ــت تس مهل
تیرمــاه هــم آخریــن مهلــت تســلیم اظهارنامــه اشــخاص 

ــی اســت.  حقوق
وی افــزود: از ســال گذشــته موعــد آخریــن مهلــت تســلیم 
اظهارنامه هــای مالیاتــی اشــخاص حقیقــی از ۳۱ تیــر بــه 
ــه ایــن  ــد ب ــان بای ۳۱ خــرداد تغییــر یافتــه اســت و مودی

موضــوع توجــه داشــته باشــند.
ــی  ــت مالیات ــتفاده از معافی ــرط اس ــرد: ش ــح ک وی تصری
ــی  ــت و مودیان ــی اس ــه مالیات ــلیم اظهارنام ــاالنه تس س
ــد از  ــه نکنن ــرر ارائ ــد مق ــود را در موع ــه خ ــه اظهارنام ک
ــد ــه خواهن ــی محــروم و مشــمول جریم ــت مالیات  معافی

 شد.
ــزه فــروش یکــی  ــدوق مکانی کالنتــری گفــت: نصــب صن
ــرای اســتفاده از  ــان ب از شــروط اســتفاده برخــی از مودی

ــت ســالیانه اســت. معافی

i.Mansuri@eskimia.ir
ایرج منصوری گروه استان ها

 یــک فعــال صنعــت حمــل و نقــل ریلــی از 
تولیــد تــراورس بتنــی بــرای بــار محــوری ۳۰ تــن 
ــن  ــت: ای ــر داد و گف ــور خب ــی کش ــبکه ریل در ش
ــار بــرای عبــور  محصــول بتنــی بــرای نخســتین ب
بارهــای ســنگین ریلــی بــا بیــش از ۱۶۰ کیلومتــر 
ســرعت در کشــور طراحــی و تولیــد شــده اســت.

ــی  ــراورس بتن ــن ت ــزود: ای ــان اف  حســین میرابی
ــار تولیــد و اکنــون در  در ایــران بــرای نخســتین ب
ــان  ــهر اصفه ــق - زرین ش ــن باف ــط آه ــروژه خ پ
بــرای حمــل بارهــای ســنگین بــاری نصــب شــده 

اســت.

ــبکه  ــای ش ــام تراورس ه ــه تم ــان اینک ــا بی وی ب
ــی  ــتانداردهای اروپای ــا اس ــرکت ب ــن ش ــی ای ریل
ــای  ــت: گواهینامه ه ــار داش ــود، اظه ــد می ش تولی
زیربناهــای  محصــول  ایــن  تولیــدی  کیفیــت 
ــی  ــگاه صنعت ــط دانش ــور، توس ــی کش ــبکه ریل ش

ــت. ــده اس ــادر ش ــان ص ــخ آلم مونی
وی ظرفیــت تولیــد تــراورس در شــرکت بتــن 
یــک  از  بیــش  ســال  در  را  بریــس  صنعــت 
ــون  ــت: اکن ــرد و گف ــوان ک ــراورس عن ــون ت میلی
ــر از  ــش از ۶۰۰ کیلومت ــال بی ــرکت در س ــن ش ای
ــور را  ــی کش ــبکه ریل ــاز ش ــورد نی ــای م تراورس ه

می کنــد. تامیــن 
میرابیــان ظرفیــت تولیــد تــراورس در ایــن شــرکت 

را ۳ هــزار عــدد اعــالم کــرد و افــزود: ایــن شــرکت 
دانش بنیــان صنعتــی در خاورمیانــه گواهینامــه 
کیفیــت تمــام محصــوالت تــراورس بتنــی ســوزنی 
خــود را کــه بــرای اولیــن بــار در ایــران تولیــد شــده 
ــه  ــرده ک ــت ک ــخ دریاف ــی مونی ــگاه صنعت از دانش
اکنــون در بســیاری از خطــوط ریلــی کشــور مــورد 

اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.
بــه گفتــه ایــن مســئول محصــوالت تولیــدی ایــن 
شــرکت در حــال حاضــر در پروژه هــای ریلــی 
مســیر مالیــر - کرمانشــاه، میانــه - تبریــز، بافــق 
- زرین شــهر، دو خطــه قزویــن زنجــان و بخشــی 
از متــرو تهــران نصــب شــده و مــورد اســتفاده قرار 

گرفتــه اســت.

فعال صنعت حمل و نقل ریلی خبر داد:

تولید تراورس  بتنی برای حمل بارهای سنگین در شبکه خطوط ریلی



دکتــر غالمرضــا روشــندل اظهــار داشــت: امــروزه در 
جامعــه مــا همچــون ســایر جوامــع توســعه یافته بــه 
ــاب  ــای الته ــی بیماری ه ــبک زندگ ــر س ــل تغیی دلی
روده در حــال افزایــش بــوده و ایــن بیمــاری شــامل 

دو زیرمجموعــه کولیــت اولســروز و کــرون اســت.
وی افــزود: عمدتــا بیمــاری کولیــت نســبت بــه کــرون 
ــر روده  شــایع تر اســت؛ همچنیــن بیمــاری کــرون، ب

باریــک یــا روده بــزرگ یــا هــر دو اثــر می کنــد.
بافــت روده ای ممکــن اســت تبدیــل بــه مناطــق 
ــق و  ــای عمی ــا زخم ه ــد ی ــه مانن ــق، دهان ــم عم ک

شــود. ســنگفرش مانند 
دربــاره  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
نشــانه های ابتــال بــه بیماری هــای کبــدی گفــت: 

ایــن  جملــه  از  بیحالــــی  و  ضعـــف  خســتگی، 
و  اولیــه  آزمایش هــای  بــا  کــه  نشانه هاســت 
ســونوگرافی می تــوان آن را تشــخیص داد. مشــکالت 
کبــدی در مراحــل پیشــرفته بــا زردی و ســایر عوامــل 

می کنــد. بــروز 
ــان  ــتفاده از گیاه ــه اس ــه اینک ــخ ب ــندل در پاس روش
دارویــی چقــدر در درمــان بیماری هــای گوارشــی 
تأثیرگــذار اســت، گفــت:  التهــاب روده  از جملــه 
اســتفاده از داروهــای گیاهــی بــدون شــواهد علمــی 
می توانــد عــوارض زیــادی را بــرای بیمــار ایجــاد 
ــذا توصیــه می شــود در ایــن زمینــه حتمــا از  کنــد؛ ل
پزشــک مربوطــه مشــورت بگیریــم تــا دچــار تشــدید 

ــویم. جــام جــم ــکالت نش مش

متخصصــان طــب ســنتی انجــام حجامــت در تمامــی روزهای 
ــت  ــرای حجام ــن فصــل ب ــی بهتری ــد؛ ول ســال را رد نمی کنن

را بــه ترتیــب بهــار، پاییــز، تابســتان و زمســتان می داننــد.
ــه در  ــود ک ــه می ش ــری گفت ــی از خون گی ــه روش ــت ب حجام

ــت. ــر اس ــا مؤث ــیاری از بیماری ه ــان بس درم
 ایــن روش ســابقه هفــت هــزار ســاله دارد و بــه عنــوان 
ــر در طــب ســنتی اســتفاده  ــی مؤث یکــی از روش هــای درمان

می شــود.
ــت  ــی، دیاب ــل ســردرد و دردهــای عضالن ــی از قبی بیماری های
و  پوســتی  بیماری هــای  و  بــاال  خــون  دو، چربــی  نــوع 
روش  بــا  می تــوان  را  عفونــی  و  هورمونــی  بیماری هــای 

ــرد. ــان ک ــت درم حجام
ــه  ــی را ب ــی و تجرب ــر اینکــه تاییــدات عمل حجامــت عــالوه ب

ــت  ــد اس ــورد تأیی ــز م ــالمی نی ــب اس ــر ط ــراه دارد، از نظ  هم
و احادیــث و روایــات زیــادی دربــاره آن نقــل شــده و در ســیره 
ائمــه و پیامبــران در روایــات زیــادی بــر انجــام آن تاکید شــده 

است. 
از دیگــر روش هــای ســنتی کــه در جامعــه بــه انــدازه حجامــت 

مــورد پذیــرش قــرار گرفتــه، زالودرمانی اســت.
ــف  ــون کش ــو تاکن ــواص زال ــه خ ــان هم ــه کارشناس ــه گفت ب
ــر  ــاده موث ــش از یکصــد م ــی می شــود بی نشــده و پیش بین
ــته  ــود داش ــو وج ــزاق زال ــاوت در ب ــی متف ــواص درمان ــا خ ب

باشــد.
اگرچــه حجامــت از نظــر علمــی مدت هاســت از ســوی وزارت 
ــر  ــون اظهارنظ ــا کن ــا ت ــده، ام ــد ش ــان تأیی ــت و درم بهداش

ــود. مهــر ــی نشــده ب ــاره زالودرمان قطعــی درب

دکتر غالمرضا روشندل، استاد دانشگاه علوم پزشکی:

داروهای گیاهی و شیمیایی را خودسرانه مصرف نکنید
از نظر متخصصان طب سنتی

بهترین فصل برای حجامت 

خواص درمانی ریحان 
اســت  نعنائیــان  تیــره  از  یکســاله  نــام گیاهــی   ریحــان، 
و برگ هــای معطــرش مصــرف غذایــی دارد و بیشــتر بــه عنــوان 

ســبزی خــوردن اســتفاده می شــود.  
دانــه ایــن گیــاه، ســیاه و ریــز اســت و تخــم شــربتی نــام دارد 
کــه بــرای تهیــه شــربت بــه کار مــی رود و در درمــان دل درد و ورم 
ــش  ــوع ســبز و بنف ــرگ ریحــان در دو ن ــد اســت. ب ــه مفی کلی
ــای ســال  ــن در فصــل گرم وجــود دارد. تخــم شــربتی همچنی

بــرای خنــک شــدن بســیار موثــر اســت. 
 اثر ریحان بر عملکرد مغز و کاهش وزن 

ــد از  ــه می توان ــت ک ــه( اس ــد )زردین ــاوی فالونوئی ــان ح  ریح
ســلول های بــدن محافظــت کنــد. فالونوئیدهــا دارای آثــار 
قــوی آنتی اکســیدانی و ضــد التهابــی هســتند کــه ســبب کنــد 
ــن  ــش س ــر افزای ــز در اث ــی مغ ــش توانای ــد کاه ــدن فرآین ش
ــز  ــه مغ ــانی ب ــود خون رس ــب بهب ــا موج ــوند. فالونوئید ه می ش
 می شــوند و در افزایــش حافظــه و تــوان یادگیــری نقــش 

دارند. 

از مکانیســم های احتمالــی آثــار فالونوئیدهــا در کارکــرد مغــزی 
ــلول  ــای س ــر در بق ــای موث ــا فرآیند ه ــا ب ــش آن ه ــم کن بره
ــا  ــن فالونوئیده ــت. همچنی ــه اس ــکل گیری حافظ ــز و ش تمای
ــوی  ــد و جل ــدن محافظــت کنن ــد از ســاختار ســلولی ب می توانن
ــه ایــن  ــد. محققــان اخیــرا ب رشــد باکتری هــای مضــر را بگیرن
نتیجــه رســیده اند کــه فالونوئیــد موجــود در ریحــان می توانــد از 

ــد.  ــری کن افزایــش وزن جلوگی
 حافظ سالمت رگ های خونی 

ــن  ــد بتاکاروت ــا مانن ــودن کارتنوئیده ــل دارا ب ــه دلی ــان ب ریح
ــد  ــن می توان ــع بتاکاروت ــت. در واق ــن A اس ــار از ویتامی سرش
اثــرات  بتاکاروتــن  تبدیــل شــود. حتــی   A ویتامیــن  بــه 
دارد.   A ویتامیــن  بــه  نســبت  قوی تــری  آنتی اکســیدانی 
ــلول های  ــی س ــت پوشش ــه از باف ــر اینک ــالوه ب ــاده ع ــن م  ای
تشــکیل  جلــوی  می کنــد،  محافظــت  خونــی  رگ هــای 
ــیده  ــازه اکس ــع اج ــرد. در واق ــز می گی ــای آزاد را نی رادیکال ه
ــع از  ــد و مان ــی را نمی ده ــای خون ــترول در رگ ه ــدن کلس ش
ــن ترتیــب احتمــال ســکته های  ــب شــریان می شــود. بدی تصل

غ   ــیمر ــد. س ــل می رس ــه حداق ــزی ب ــی و مغ قلب

دکتــر علی اکبــر ســیاری بــا تاکیــد بــر اینکه 
حفــظ و ارتقــای ســالمت روزه داران در مــاه 
ــل  ــرل عوام ــد کنت ــان نیازمن ــارک رمض مب
مراســم  برگــزاری  محل هــای  محیطــی 
ــه  ــارک رمضــان از جمل ــاه مب ــا م ــط ب مرتب
آب مصرفــی، مــواد غذایــی و بهداشــت 
محیــط محــل اســت، برنامه ریــزی الزم 
ــه منظــور کنتــرل عوامــل محیطــی کلیــه  ب
مراکــز و اماکــن را ضــروری دانســته اســت.

در ایــن دســتورکار بــر انجــام هماهنگی های 
درون بخشــی و برون بخشــی به ویــژه بــا 

ــای  ــالمی و هیئت ه ــات اس ــازمان تبلیغ س
ــل  ــه مح ــن متبرک ــاجد و اماک ــای مس امن
برگــزاری مراســم یادشــده و هماهنگــی 
و ســازمان ها  بــا ســایر دســتگاه ها  الزم 
وزارت  جملــه  از  مردمــی  تشــکل های  و 
صنعــت، معــدن و تجــارت، نیــروی انتظامی 
دامپزشــکی  ســازمان  قضایــی،   مراجــع 
و اتــاق اصنــاف و اتحادیه هــای صنفــی 

ــت.  ــده اس ــد ش تاکی
ســیاری ادامــه داد: از معاونت هــای بهداشــتی 
خواســته  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های 

اطالع رســانی  بــه  اشــاره  ضمــن  شــده 
عمومــی و همچنیــن مستندســازی مســتمر 
فعالیت هــای  ثبــت  بــه  فعالیت هــا،  از 
اجرایــی برنامــه در ســامانه جامــع مدیریت 
بازرســی و گزارش دهــی مســتمر طبــق 
برنامــه ابالغــی توجــه ویــژه داشــته باشــند. 
ــر ضــرورت  ــن دســتورکار ب ــن در ای همچنی
توجــه ویــژه بــه نظــارت بــر تهیــه و توزیــع 
برگــزاری  محل هــای  در  غذایــی  مــواد 
مراســم، توجــه ویــژه بــه کنتــرل روغــن در 
ــیرینی های  ــژه ش ــذا به وی ــخ غ ــه و طب تهی

ــه  ــه، توج ــا و بامی ــه زولبی ــنتی از جمل س
ــذا  ــی در غ ــک مصرف ــزان نم ــه می ــژه ب وی
و اســتفاده از نمــک تصفیه شــده یــددار 
و عــدم اســتفاده از ســنگ نمــک در تهیــه 
ــواد  ــی م ــه ایمن ــژه ب ــز توجــه وی ــذا و نی غ
غذایــی از جملــه میــزان، نــوع نمــک و 
میــزان و نــوع روغــن و مــواد اولیــه ســالم 
مــورد اســتفاده در تهیــه غــذا تاکیــد کــرده 

ــت.  اس
رعایــت  دســتورکار،  ایــن  اســاس  بــر 
فــردی دســت اندرکاران مــواد  بهداشــت 

غذایــی )خوراکــی و آشــامیدنی( و نیــز 
اســتفاده از ظــروف یکبــار مصــرف بــر پایــه 
ــت.   ــروری اس ــی ض ــا آلومینیوم ــی ی گیاه

وبــدا
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دستورکار بهداشت محیط در رمضان 
ضرورت کنترل روغن در تهیه زولبیا و بامیه 

تغذیه
 میوه های مناسب 

برای بیماران مبتال به دیابت 
ــرای  تمایــل داریــد بهتریــن میوه هــای مناســب ب
ــن  ــر چنی ــان را بشناســید؟ اگ ــد خونت ــرل قن کنت
ــوت  ــه دع ــن مقال ــدن ای ــه خوان اســت شــما را ب

می کنیــم.
ــه  ــتان ب ــار و تابس ــول به ــرم فص ــوای گ آب و ه
معنــای وجــود میوه هــای فــراوان و لذیــذ اســت.

امــا احتمــاال از دانســتن ایــن موضــوع شــگفتزده 
میوه هــا  ایــن  چگونــه  کــه  شــد  خواهیــد 
می تواننــد بــا برنامــه رژیــم غذایــی شــما ســازگار 

ــند.  باش
ویتامیــن  معدنــی،  مــواد  از  غنــی  میوه هــا 
ســایر  ماننــد  درســت  امــا  هســتند،  فیبــر  و 
ــد  ــد، بای ــرف می کنی ــه مص ــی ک کربوهیدرات های
ــته  ــرل داش ــت کنت ــز تح ــا را نی ــرف میوه ه مص

باشــید.
کلیــد دســتیابی بــه موفقیــت و بهره منــدی کامــل 
ــدازه و  ــه ان ــه ب ــن اســت ک ــا ای ــای میوه ه از مزای
مقــدار هــر ســهم میــوه ای کــه مصــرف می کنیــد 
ــز در  ــوع را نی ــن موض ــید و ای ــته باش ــه داش توج
ــد از میوه هــای کنسروشــده  ــه بای ــد ک نظــر بگیری
ــه آن هــا  ــا ســایر میوه هایــی کــه ب در شــربت ها ی

ــد.  ــزوده می شــود، دوری کنی شــکر اف
ــه تعــدادی از میوه هــای مفیــد اشــاره  در اینجــا ب

می شــود:
 توت ها و میوه های قرمز:

انــواع  از  هرگونــه  مصــرف  عاشــق  چنانچــه 
توت هــا یــا میوه هــای قرمــز باشــید )خــواه 
شــاه تــوت، خــواه توت فرنگــی یــا هــر نــوع میــوه 
ــری  ــری، ردب ــر بلوب ــت نظی ــن دس ــری از ای دیگ
ــا  ــت آن ه ــال راح ــا خی ــد ب ــه(، می توانی زغال اخت
را مــورد اســتفاده قــرار دهیــد. ایــن میوه هــا 
ــال  ــراد مبت ــرای اف ــود ب ــای موج ــن میوه ه بهتری
ــی از  ــته کامل ــه بس ــرا ک ــتند؛ چ ــت هس ــه دیاب ب
آنتی اکســیدان ها، ویتامین هــا و فیبــر را ارائــه 
 GLــاخص ــری و ش ــه کال ــی ک ــد؛ در حال می دهن

ــد.  ــی دارن ــیار پایین بس
بــرای مثــال می تــوان بــه زغال اختــه اشــاره 
ــوه  ــان از می ــارم فنج ــه چه ــرف س ــه مص ــرد ک ک
تــازه آن تنهــا ۶۲ کالــری دارد و دارای ۱۶ گــرم 

کربوهیــدرات اســت.
برخــی دیگــر از میوه هــای مفیــد بــرای افــراد 
دیابتــی، بــه همــراه علــت مفیــد بــودن آن هــا در 

ــت: ــده اس ــه آورده ش ادام
دلیــل  بــه  آلبالــو(  نیــز  )و  انــواع گیالس هــا 

التهابــی داشــتن خاصیــت ضــد 
هلو به دلیل داشتن پتاسیم

زردآلو به دلیل داشتن مقدار زیاد فیبر
سیب به دلیل داشتن ویتامین های فراوان

پرتقــال بــه دلیــل داشــتن مقــدار زیــاد ویتامیــن 
ســی

بنیاد امور بیماری های خاص

زیبایی

ناخن های براق 
ناخن هــای زیبــا، بــراق و تمیــز نه تنهــا قــوی هســتند 
ــدون  ــد. ب ــز می افزاین ــما نی ــت ش ــی دس ــر زیبای ــه ب بلک
ــرار  ــین ق ــورد تحس ــه م ــراق همیش ــای ب ــک ناخن ه ش
خواهنــد گرفــت؛ بــه راحتــی و بــدون هزینــه اضافــی 
می توانیــد ناخن هایــی زیبــا و بــراق داشــته باشــید. 
هنگامــی کــه می خواهیــد الک هــای خــود را پــاک کنیــد 
از اســتون خالــص بــرای پــاک کــردن آن اســتفاده نکنیــد؛ 
ــه دلیــل اینکــه باعــث خشــک شــدن ناخن هــای شــما  ب

می شــود. 
اغلــب بــه دلیــل تمــاس بــا مــواد شــیمیایی ، گــرد و غبــار 
ــا  ــر روی ناخن ه ــی ب ــای زرد رنگ ــاک لکه ه ــرد و خ و گ
ــرای  ــب ب ــل مناس ــک عام ــو ی ــود. آب لیم ــان می ش نمای
ــو  ــد از آب لیم ــما می توانی ــس ش ــت؛ پ ــش آن هاس کاه
ــراق  ــرای از بیــن بــردن لکه هــای زرد، قوی تــر شــدن و ب ب

ــد. آوای ســامت ــتفاده کنی ــا اس ــدن ناخن ه ش

استفاده از سشوار
افــراد زیــادی بــه دالیــل مختلــف ماننــد حالــت دادن بــه 
موهــا یــا خشــک کردنشــان پــس از هــر بــار اســتحمام از 

ــا اتــوی مــو اســتفاده می کننــد.  سشــوار ی
متخصصــان پوســت و مــو بــرای اینکــه عــوارض ناشــی از 
ایــن کار بــه حداقــل برســد، توصیــه می کننــد ایــن افــراد 
نکاتــی را هنــگام سشــوار کشــیدن در نظــر داشــته باشــند. 
بهتــر اســت پیــش از اســتفاده از سشــوار، موهــا را کمــی 
خشــک کنیــد و زمانــی کــه مــو کامــال خیــس اســت، بــه 
هیــچ عنــوان سشــوار نکشــید. همچنیــن توصیــه می شــود 
درجــه سشــوار را روی متوســط تنظیــم کنیــد و هیــچ وقــت 
ــان را  ــت، موهایت ــیار داغ اس ــوار بس ــاد سش ــه ب ــی ک زمان
ــد  ــد تصــور کنی ــه نبای ــد. البت ــه کمــک آن خشــک نکنی ب
ــرای حــل  ــاد ســرد دارد، ب ــه ب اســتفاده از سشــوارهایی ک
ایــن مشــکل مناســب خواهــد بــود؛ بلکــه توصیــه می شــود 
از سشــوار فقــط بــا درجــه متوســط اســتفاده کنیــد کــه بــاد 

آن ولــرم، ولــی رو بــه گــرم اســت. بهداشــت نیــوز

فواید جوانه ها در کاهش وزن 
بــه گفتــه دکتــر احمــد اســماعیل زاده، متخصــص 
می خواهنــد  کــه  کســانی  رژیم درمانــی،  و  تغذیــه 
حیــن کاهــش وزن بــا ریــزش مــو و افتادگــی پوســت، 
ــت  ــر اس ــوند، بهت ــه نش ــورت مواج ــت ص ــژه پوس به وی
ــرار  ــه خــود ق ــی روزان ــم غذای ــا را در رژی ــواع جوانه ه ان

ــد. دهن
وی بــا بیــان ایــن نکتــه گفــت: جوانه هــا غنــی از فیبــر 
ــتهای  ــش اش ــا کاه ــود در آن، ب ــر موج ــتند و فیب هس
ــه  ــه خــوردن را کاهــش دهــد. ب ــد میــل ب فــرد می توان
ــش  ــول روز کاه ــی در ط ــری دریافت ــب کال ــن ترتی ای

می یابــد. 
ــن  ــش وزن، پایی ــف کاه ــر در توق ــل موث ــی از دالی یک
آمــدن ســرعت ســوخت و ســاز بــدن اســت کــه 
ــواع  ــروه B موجــود در ان ــای گ خوشــبختانه ویتامین ه
جوانه هــا بــه رونــد بهبــود ســوخت و ســاز بــدن کمــک 
ــه  ــر کاهــش وزن را ب ــدن در براب ــد و مقاومــت ب می کن

تعویــق می انــدازد. ســامانه

خانواده
احترام به سالمندان

 
کارشناس اخالق و مسائل تربیتی

حجت االسالم جعفری

داریــم  ســالمند  خــود  خانــواده  در  مــا   همــه 
ــن اســالم  ــم. در دی ــرام بگذاری ــه آن هــا احت ــد ب و بای
بــر رعایــت حقــوق ســالمندان ســفارش و تاکیــد 
فراوانــی شــده اســت. در قــرآن کریــم بارهــا در 
ــه ادب، نیکــی و احســان ســفارش  ــن خصــوص ب ای
ــدر و مــادر کــه حــق بزرگــی  ــاره پ ــژه درب شــده؛ به وی
ــرا  ــوره اس ــد. در س ــود دارن ــدان خ ــردن فرزن ــر گ ب
ــادا در دوران  ــه مب ــدان هشــدار داده شــده ک ــه فرزن ب
پیــری و ســالمندی کمتریــن اهانتــی بــه والدیــن روا 
دارنــد یــا بــا لحنــی زننــده و نامناســب کــه رنجــش 
آن هــا را برانگیــزد، ســخن گوینــد و احتــرام آنــان را بــه 
ــا نظــر احتــرام   جــا نیاورنــد. اســالم بــه ســالمندان ب
و تكريــم می نگــرد و بــا همــه توجهــی كــه بــه جوانــان 
دارد، بــا ســالمندان بــه شــيوه ای خــاص رفتــار 
ــی ارزش  ــان را ب ــراد جامعــه، وجــود آن ــا اف ــد ت می كن

ــد.  ندانن
كــه  اســت  امــوری  از  ســالمندان،  از  حمايــت 
اســت. بســياری كــرده  توصيــه  آن  بــه  اســالم 

همچنيــن در اســالم ســالخوردگی نشــانه تجربــه 
 و دانايــی اســت؛ از ايــن رو بايــد مــورد دلجويــی
و شخصيتشــان  گيرنــد  قــرار  احتــرام  و  محبــت 
ــام  ــاره مق ــی)ع( درب گرامــی داشــته شــود؛ امــام عل
مــن  نــزد  پیــری،  وقــار  فرموده انــد:  ســالمندان 

اســت. جوانــی  نشــاط  از  دوست داشــتنی  تر 
پیامبــر اکــرم)ص( نیــز در احادیثــی فرموده انــد: 
ــه مــن  ــرام ب ــه ســالمندان امــت مــن احت ــرام ب احت

ــت.  اس
در  الهــی  موهبت هــای  مهم تريــن  از  ســالمندان 
خانــواده هســتند كــه بايــد احتــرام و عــزت آنــان بيــن 
افــراد خانــواده بيــش از پيــش باشــد. توجــه بــه ايــن 
قشــر از جامعــه و رفــع نيازهــای آنان نشــاط، شــادابی 
و ســرزندگی را بيــن آنــان ايجــاد و آنــان را از انــزوا و 

ــد.  ــی دور می كن تنهاي
بيــن  افــراد  حســاس ترين  از  يكــی  ســالمندان، 
فرهنــگ  بايــد  والديــن  خانواده هــا هســتند كــه 
احتــرام و تكريــم بــه ايــن افــراد را بــه فرزنــدان خــود 
ــه او  ــد، ب ــه می کن ــر آنچ ــان ه ــد. انس ــوزش دهن آم
ــه  ــی را واکنشــی هســت. هم ــردد و هــر عمل بازمی گ
مــا در کارنامــه زندگــی خــود اعمالــی داریــم کــه خوب 
ــان  ــر هم ــه ب ــده اند ک ــته ش ــا نوش ــرای م ــد ب ــا ب ی
ــم؛  ــد می بینی ــا ب ــوب ی ــود خ ــی خ ــاس  در زندگ اس
اگــر خــوب کــرده باشــیم، پــاداش مــا همــان خوبــی 
ــر  ــد؛ ب ــم دی ــدی خواهی ــدی، ب اســت و در صــورت ب
ــران  ــه پی ــد : ب ــی)ع( فرمودن ــام عل ــاس ام ــن اس ای
ــرام  ــما احت ــه ش ــان ب ــا کودکانت ــد ت ــرام بگذاری احت

بگذارنــد. )غررالحکــم و درر الکلــم، ح 10096(
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پروانه شریفیگروه سالمت

فصــل   تابســتان    و گرمــا  ی   روزه   داری   در 
 شــدید   هــوا  نیازمنــد   دانســتن  و   به کارگیــری  
 آداب   غذایــی   خاصــی   اســت   تــا   فــرد   روزه  د ار  

 کمتــر   گرســنه   و   تشــنه   شــود. 
ــی   ــم   غذای ــت  رژی ــور   رعای ــن   منظ ــه   همی  ب
  مناســب   و   مطلــوب   در   فصــل   گرمــا  
ــه   ای   ــاده   تغذی ــای   س ــن  راهکاره  و    همچنی
ــه  روزه  د اران   ــد  ب ــحر   می   توان ــار   و   س  در   افط
 کمــک   کنــد   تــا   در   زمــان   روزه   داری    در   فصــل  
 تابســتان ،   بــه  راحتــی بــه  فعالیت  هــای  
ــار   ــر  دچ ــد   و   کمت ــی      بپردازن ــره   زندگ  روزم
 گرســنگی   و   تشــنگی   حــاد   در   فصــل   گرمــا  

شــوند .                                                                                                                                                                  
ــارک  ــاه مب ــن در م ــا از روزه گرفت ــدف م ه
ــره  ــوی آن، به ــر اجــر معن ــالوه ب رمضــان ع
ــن  ــی ای ــمانی و روان ــع جس ــردن از مناف ب

ــت.  ــارک اس ــاه مب م
البتــه مــاه رمضــان امســال بــه دلیــل 
مصــادف شــدن بــا روزهــای گــرم و طوالنــی 
تابســتان دارای حساســیت بیشــتری اســت 
كــه بــا یــک برنامــه تغذیــه ای درســت 
هنــگام افطــار و ســحر می توانیــم بــدون 
بهــره  از مزایــای آن  هیچ گونــه مشــكلی 
ببریــم و بــه مشــكالتی ماننــد ضعــف بدنــی، 
افــت فشــار، تشــنگی و گرســنگی نیــز دچــار 

ــویم. نش
 افزایش تعداد وعده های غذایی 

ــه  ــی، متخصــص تغذی ــدی رحمان ــر مه دکت
و رژیم درمانــی، در گفت وگــو بــا کیمیــای 
وطــن در همیــن رابطــه اظهــار کــرد: درســت 
ــا  ــار ت ــه افط ــتان فاصل ــه در تابس ــت ک اس
ســحر کــم اســت، امــا در همیــن فاصلــه کم 
ــی  ــای غذای ــداد وعده ه ــد تع ــم می توانی ه
را افزایــش و حجــم آن را کاهــش دهیــد تــا 
ــدن شــما مختــل نشــود  ــه ب خون رســانی ب
ــر  ــکالت دیگ ــار مش ــال دچ ــن ح و در عی
ــدن  ــاز ب ــورد نی ــواد م ــد م ــوید و بتوانی نش

ــد. ــن کنی ــه تامی ــن فاصل خــود را در ای
دکتــر رحمانــی ادامــه داد: در وعده هــای 
مــواد  زیــاد  خــوردن  از  خــود  غذایــی 
پروتئینــی به ویــژه هنــگام ســحر خــودداری 
کنیــد؛ چــون باعــث می شــود در بــدن شــما 
گرمــای بیشــتری تولیــد کنــد و بیشــتر 

احســاس تشــنگی داشــته باشــید. امــا 
پرخــوری باعــث می شــود در طــول روز 

ــد.  ــا کنی ــاس گرم ــتر احس بیش
در مــاه مبــارک رمضــان بــه هیچ وجــه 
ــای  ــا غذاه ــک ی ــه، پرنم ــای پرادوی غذاه
آمــاده مثــل کنســروها و  محصــوالت از 
ــد. ــه ای را مصــرف نکنی ــاده کارخان ــل آم قب

دارای  خوراکی هایــی کــه  از  افــزود:  وی 
فیبــر هســتند ماننــد میوه هــا و ســبزیجات 
ــا  ــن خوراکی ه ــد. ای ــتفاده کنی ــالت اس و غ
بــا  و  دارنــد  کمتــری  جــذب  ســرعت 
ــد مــدت بیشــتری  مصــرف آن هــا می توانی

ــد. ــل کنی ــنگی را تحم گرس
 مصرف میوه 

ایــن متخصــص تغذیــه بــا اشــاره بــه 
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــا در م ــرف میوه ه مص
ــواع میوه هــا و ســبزیجات  تصریــح کــرد: ان
ــه شــما کمــک می کنــد هنــگام روزه داری  ب
ــنگی  ــر تش ــتری در براب ــدت بیش ــا م نه تنه
مقاومــت کنیــد، بلکــه بــه شــادابی پوســت 
شــما در تابســتان نیــز کمــک می کنــد. 
میوه هــای تابســتانی ماننــد هلــو، آنانــاس، 
مقــدار  دارای  و... کــه  هندوانــه  انگــور، 
ــارک  ــاه مب ــرای م ــتند، ب ــادی آب هس زی

ــتند.  ــب هس ــیار مناس ــان بس رمض
گوجه فرنگــی،  پیــاز،  تربچــه،  اســفناج، 
ــواع ســاالد بســیار  کاهــو، هویــج، کلــم و ان

ــتند.  ــد هس مفی
ــد  ــی را می توانی ــوه طبیع ــن آب می همچنی
بــازار  در  رایــج  نوشــابه های  جایگزیــن 

ــد. کنی
پیــاده روی  داد:  ادامــه  رحمانــی  دکتــر 
مفیــد  بســیار  صبح هــا  به ویــژه  ســبک 
اســت. در ایــن هنــگام هــوا خنک تــر اســت 
ــالت  ــاس کس ــد احس ــاده روی می توان و پی

ــد. ــرف کن ــول روز برط ــما را در ط ش
 روزه داری سالمندان

وی در رابطــه بــا روزه گرفتــن ســالمندان 
می گیرنــد  روزه  اگــر  ســالمندان  گفــت: 

ــد.  ــتری کنن ــت بیش ــد مراقب بای
 کاهــش میــزان آب در بــدن ســالمندان 
و کاهــش قنــد خــون ممکــن اســت موجب 
ســرگیجه شــود و این گونــه ســرگیجه ها 
اگــر موجــب افتــادن شــود، بــرای ســالمندان 

خطرآفریــن اســت. 

ــژه  ــات به وی ــده، لبنی ــوه رنده ش ــرف می مص
شــیر کم چــرب، اســتفاده از انــواع ســوپ ها 
و آش هــا در افطــار و ســحر و نوشــیدن 
ــت  ــد اس ــان مفی ــرای آن ــگ ب ــای کمرن چ
ــرار  ــالح را برق ــادل آب و ام ــد تع و می توان

ــد. کن
 توصیه های غذایی سحر

ایــن پزشــک متخصــص گفــت: بــرای اینكه 
كمتــر هنــگام روزه داری تشــنه شــوید، بهتــر 
اســت در برنامــه غذایــی ســحری از خــوردن  
غذاهایــی مثــل انــواع كوكــو، بادمجــان 
مایونــز  ســس  و كالبــاس،   سوســیس 
و ســیر و پیــاز و همچنیــن غذاهــای چــرب 
و پرنمــک كــه ســبب تشــنگی زیــاد در 

طــول روز می شــود، بپرهیزیــد. 
ســعی كنیــد از غذاهــای آب پــز شــده و 
ــتفاده  ــک اس ــدار و كم نم ــت های آب خورش

ــد.   كنی
خــوردن مــواد شــیرین ماننــد زولبیــا و 
ــریع  ــت س ــبب اف ــحر س ــگام س ــه هن بامی
قنــد خــون و احســاس  گرســنگی در طــول 

می شــود. روز 
 بعــد از خــوردن ســحری بهتــر اســت هنگام 
تشــنگی  كاهــش  بــرای  زدن   مســواک 
و خشــكی دهــان، از  حجــم كمتــری خمیــر 

دنــدان اســتفاده كنیــد.

 توصیه های غذایی افطار
ــح داد:  ــو توضی ــه گفت وگ ــی در ادام رحمان
ســعی كنیــد در مــاه رمضــان میوه هــای 
مصــرف  بیشــتری  ســبزی های  و  آبــدار 

ــوید.   ــنه نش ــول روز تش ــا در ط ــد ت كنی
بــرای اینكــه پــس از خــوردن افطــار و 
ســحری دچــار ســوزش معــده و تــرش 

ــای  ــت از  غذاه ــر اس ــوید، بهت ــردن نش ك
در  اســتفاده كنیــد.  و كم چــرب  ســبک 
ضمــن مایعــات را پــس از اتمــام غــذا 

بخوریــد.
وی توصیــه کــرد: بهتــر اســت افطــار خــود را 
بــا یــک اســتكان آب ولــرم یــا یــک فنجــان 
ــاز كنیــد و از خــوردن غــذا  شــیر و عســل ب
افطــار  هنــگام  فــراوان  شــیرینی های  و 
ــا دچــار ســنگینی و مشــكالت  ــد ت بپرهیزی

ــده نشــوید.  مع
و  یبوســت  بــروز  از  جلوگیــری  بــرای 
مشــكالت روده، پــس از خــوردن افطــار 
انجیــر خیس شــده و میوه هایــی  آلــو و 
همچــون گالبــی، هلــو و هندوانــه میــل 

كنیــد.  
 نقش درمانی روزه داری

 ایــن متخصــص تغذیــه و رژیم درمانــی 
بــا بیــان اینکــه بســیاری از افــراد بــه دلیــل 
ــن  ــی از روزه گرفت ــی گوارش ــی ناراحت اندک
ــا رعایــت  ــار کــرد: ب ــد، اظه ــاب می کنن اجتن
ایــن  می تــوان  تغذیــه ای  نکتــه  چنــد 
ــه  ــاند و فریض ــل رس ــه حداق ــوارض را ب ع

ــا آورد.  ــه ج روزه را ب
دربــاره  روزه داری  حتــی  وی  بــه گفتــه 
ــه  ــی دارد؛ ب ــش درمان ــاران نق ــی بیم برخ
عنــوان مثــال افــرادی کــه کبــد چــرب 
بگیرنــد،  روزه  می تواننــد  نه تنهــا  دارنــد، 

بلکــه روزه داری بــه سالمتشــان هــم کمــک 
ــرد. ــد ک خواه

ــار  ــاس آم ــر اس ــرد: ب ــح ک ــی تصری رحمان
70 درصــد افــرادی کــه چــاق هســتند، 
ــد چــرب  ــن کب ــد. همچنی ــد چــرب دارن کب
بــزرگ  شــکم  دارای  کــه  افــرادی  در 
ــی  ــه چاق ــانی ک ــه کس ــبت ب ــتند نس هس
ــود  ــده می ش ــتر دی ــد، بیش ــری دارن سراس

اســت.  خطرناک تــر  و 
ــود  ــت داده نش ــرب اهمی ــد چ ــه کب ــر ب  اگ
و افــراد از شــر اضافــه وزن خــالص نشــوند، 
در  و  کم کــم کبدشــان ســفت می شــود 

نهایــت از کار می افتــد.
مــاه  بنابرایــن  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
رمضــان بــرای افــرادی کــه کبــد چــرب 
دارنــد فرصــت خوبــی اســت تــا عــالوه بــر 
ــد از  ــوی روزه، بتوانن ــار معن ــدی از آث بهره من
ــم  ــن فرصــت اســتفاده و وزن خــود را ک ای
ــد  ــاره ش ــه اش ــور ک ــون همان ط ــد؛ چ کنن
 اصــل درمــان کبــد چــرب، کاهــش وزن 
اســت. پــس روزه گرفتــن نه تنهــا بــرای 
ــیار  ــه بس ــدارد، بلک ــرری ن ــرب ض ــد چ کب

ــت.  ــد اس ــم مفی ه
ــد چــرب اگــر  ــه کب ــال ب ــه بیمــاران مبت البت
روزه بگیرنــد و بعــد از آن غــذای چــرب 
ــدا  ــش پی ــا کاه ــد، وزن آن ه ــرف کنن مص

ــرد. ــد ک نخواه

کیمیای وطن آداب غذایی روزه داری را در تابستان بررسی می کند

روزه داری و سالمت

،،
مــاه رمضــان امســال بــه دلیــل مصادف 
طوالنــی  و  گــرم  روزهــای  بــا  شــدن 
بیشــتری  دارای حساســیت  تابســتان 
تغذیــه ای  برنامــه  یــک  بــا  كــه  اســت 
ســحر  و  افطــار  هنــگام  درســت 
می توانیــم بــدون هیچ گونــه مشــكلی 

ببریــم بهــره  آن  مزایــای  از 

یادداشت
 بسیج جامعه پزشکی 

در خط مقدم محرومیت زدایی

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان
دکتر محسن حجتی

هــر ســازمان و تشــکیالتی، رســالتی را بــرای خــود مدنظــر 
دارد و در آغــاز ماموریــت خــود، بیانیــه ای را ســرلوحه کار 
ــه  ــکی ک ــه پزش ــیج جامع ــازمان بس ــد. س ــرار می ده ق
ــکان،  ــم از پزش ــکی اع ــه پزش ــای جامع ــکل از اعض متش
پرســتاران، پیراپزشــکان و در مجمــوع کادر ســالمت کشــور 
اســت، یــک هــدف مهــم را ســرلوحه کار خــود قــرار داده و 
آن هــم نهادینــه کــردن روحیــه جهــادی در بین بســیجیان 
جامعــه پزشــکی اســت؛ ایجــاد روحیه ایثــار، گذشــت و به 
 وجــود آوردن انگیــزه بــرای خدمت رســانی بــه آحــاد مــردم 
ــالب، هــدف  ــد از انق ــان در طــول ســال های بع و محروم

بــزرگ ایــن ســازمان بــوده اســت.
ــی در  ــای حق تعال ــن رض ــر گرفت ــکان در نظ ــه پزش هم
فعالیت هــا و امــور تخصصــی خــود را رویکــرد اصلــی 
ــه  ــده ک ــث ش ــی باع ــق تعال ــت ح ــد؛ رضای ــرار داده ان ق
ــردم فراهــم شــود و بســیج  ــه م ــه خدمت رســانی ب زمین
جامعــه پزشــکی تــالش کنــد کــه بســتر مناســبی را فراهم 
کنــد تــا پزشــکان، پرســتاران، پیراپزشــکان و کادر ســالمت 
بتواننــد خدمت رســانی بــه طبقــه محــروم جامعــه داشــته              

باشــند.
بــدون  اخــالص،  نوعــی  بــا  خدمت رســانی  امــر 
بهداشــت  حــوزه  در  خالصانــه  توقــع  و  چشمداشــت 
محــروم  مناطــق  در  به ویــژه  مــردم  بــه  درمــان  و 
دنیــوی  و  مــادی  تعلقــات  کــه  شــده  باعــث 
ُپســت  بــه  رســیدن  ماننــد  پزشــکان  کار   هــدف 

و مقام، منفعت طلبی یا ثروت اندوزی نباشد.
ــیج  ــای بس ــادات اعض ــی در اعتق ــر، جای ــوع تفک ــن ن ای
جامعــه پزشــکی نــدارد و صرفــا خدمت رســانی و اخــالص 

بــه درگاه بــاری تعالــی اســت.
ــی  ــن ســازمان محرومیت زدای ــی ای ــداف اصل ــی از اه یک
درمانی و بهداشــتی از مناطق مســتضعف و حاشــیه شــهر 
اســت کــه در ایــن راســتا همه ســاله صدهــا  تیــم پزشــکی 

بــه ایــن مناطــق اعــزام می شــوند.
 ماموریــت بســیج جامعــه پزشــکی ارتقــای ســطح 
ــرزی اســت و اعضــای  ســالمت در مناطــق محــروم و م
ــتان  ــروم اس ــق مح ــه مناط ــکی ب ــه پزش ــیج جامع بس
ــم  ــی مره ــات درمان ــه خدم ــا ارائ ــا ب ــوند ت ــزام می ش اع
ــا  ــا ب ــد م ــدان باشند.پزشــکان متعه ــرای نیازمن زخمــی ب
ــخت،  ــیب های س ــراز و نش ــتی ها و ف ــام کاس ــود تم وج
ــز  ــه و اســتوار در راه خدمــت افتخارآمی ــان صادقان همچن
ــف  ــد و وظای ــدم برمی دارن ــروم ق ــردم مح ــن م ــه ای ب
ــه نحــو احســن انجــام می دهنــد و ایــن  ذاتــی خــود را ب
ــرای بســیج جامعــه پزشــکی  ــه بســی افتخــار ب امــر مای

ــود. ــد ب خواه
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و حافظان پس از کسب رتبه

ــه  ــاره ب ــا اش ــرآن، ب ــی ق ــی، داور بین الملل ــول عبای عبدالرس
اینکــه متأســفانه کســب رتبــه در مســابقات بین المللــی 
ــت،  ــظ اس ــا حاف ــاری ی ــان کار ق ــای پای ــه معن ــران ب در ای
ــف  ــی مختل ــازمان های قرآن ــرف س ــد از ط ــرد: بای ــار ک اظه
ــر شــوند  ــه روز قوی ت ــراد روزب ــن اف ــا ای ــزی شــود ت برنامه ری
ــی، پیشکســوت  ــت رشــد برسند.عبدالرســول عبای ــه نهای و ب
قرآنــی کشــورمان، دربــاره مســابقات بین المللــی قــرآن 
کشــور مالــزی و کســب رتبــه توســط نماینــده کشــورمان در 
ایــن مســابقات گفــت: دقیق تریــن و منظم تریــن مســابقات 
قــرآن در دنیــا، مســابقات بین المللــی قــرآن کشــور مالــزی 
اســت بــا ایــن وجــود از نظــر آیین نامــه ای، مســابقات ایــران 
از مالــزی جلوتــر اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه دقتــی کــه 
ــابقاتی  ــر مس ــت در کمت ــران اس ــابقات ای ــه مس در آیین نام
ــیار  ــاز بس ــرات، امتی ــدن در نم ــز ش ــزود: ری ــود دارد، اف وج
ــر  ــره دادن اســت. اگ ــه نم ــه و منصفان ــرای عادالن ــژه ای ب وی
ــا خــارج شــدن و ... را  ــدی ی ــر اشــتباه تجوی ــرار باشــد ه ق
یــک نمــره مســاوی کنیــم، احقــاق حــق نخواهــد بــود؛ لــذا 
ــامی  ــوری اس ــابقات جمه ــه مس ــاد دارم آیین نام ــن اعتق م
ایــران بی نظیــر اســت؛ به ویــژه ایــن بی نظیــری زمانــی 
ــان  ــود را نش ــود دارد، خ ــد داور وج ــش چن ــک بخ ــه در ی ک

می دهــد. 
ایــن داور مســابقات بین المللــی قــرآن بــا تأکیــد بــر اینکــه در 
مســابقات بین المللــی قــرآن کشــور مالــزی، داوران هســتند 
کــه سرنوشــت مســابقه را رقــم می زننــد و نــه هیئــت 
برگزار کننــده، گفــت: زمانــی کــه در آن مســابقات بــرای داوری 
یــا بــه عنــوان میهمــان ویــژه حضــور داشــتم، متوجــه شــدم 
بعضــی جوســازی ها کــه ادعــای حق خــوری و ... را داشــتند، 
درســت نیســت. امســال نیــز مشــاهده شــد کــه رتبــه برتــر 
بــه قــاری مالزیایــی نرســید. ایــن پیشکســوت قرآنــی 
ــه بعضــی ویژگی هــای نماینــده ایــران  کشــورمان در ادامــه ب
در مســابقات بین المللــی مالــزی پرداخــت. وی اظهــار کــرد: 
ــردازی  ــوی و نغمه پ ــدای ق ــرس، ص ــخصیتی نت ــان ش ایش
مطلوبــی دارد. قاریــان بــرای اینکــه در مســابقات موفــق 
ــک  ــه در آنجــا نقــش ی ــد ک ــی دارن ــه راهنمای ــاز ب شــوند، نی
ــه  ــرا ب ــرای اج ــاری ب ــا ق ــد ت ــا کن ــره را ایف ــناس خب روان ش

ــی آمــاده شــود. ایکنــا لحــاظ روان

معرفی ویژه برنامه های ماه رمضان 
دارالقرآن نورالهدی

فاطمــه رحیمــی، مســئول اطاع رســانی دارالقــرآن نورالهــدی 
کلیشــاد اصفهــان گفــت: ایــن مؤسســه بــه مناســبت آغــاز 
مــاه رمضــان در نظــر دارد مراســم جزءخوانــی قــرآن را بــه 
ــینیه  ــا ۱۹:۳۰ در حس ــاعت ۱۸:۳۰ ت ــه از س ــورت روزان ص
ــه  ــد ک ــزار کن ــان برگ ــوان و آقای ــور بان ــا حض ــن ب ام البنی
ــژه  ــد قــرآن وی ــز، مه ــن مراســم نی ــی ای در حاشــیه برپای
ــرح  ــا ط ــی ب ــابقه پیامک ــود. مس ــام می ش ــودکان انج ک
ــده و  ــزاء تاوت ش ــه از اج ــورت روزان ــه ص ــؤال ب ــه س س
ــه  ــک خطب ــی از ی ــظ و کتابخوان ــابقه حف ــن مس همچنی
ــا ــود. ایکن ــرا می ش ــه اج ــجادیه و نهج الباغ ــه س صحیف

گردشگری
سفر به سرزمین یزد 

شــهر یــزد از شــهرهای دیریــن ایــران و دارای آثــار 
تاریخــی فراوانــی اســت کــه پیشــینه بعضــی از آن هــا بــه 

پیــش از اســام بازمی گــردد. 
ــهرهای  ــی از ش ــه بعض ــای اولی ــع، بن ــی از مناب در بعض
ــر، ضحــاک اســکندر  ــه ســلیمان پیامب ــزد را ب اســتان ی

ــد. ــبت داده ان ــر نس ــم پیامب ــی  و ابراهی مقدون
 معبد پیرهریشت زرتشتیان اردکان

پیرهریشــت از نیایشــگاه های زرتشــتیان در اســتان یــزد 
ــکده در ۹۰  ــگاه و آتش ــن نیایش ــت. ای ــده اس ــع ش واق
کیلومتــری غــرب یــزد و در ۱5 کیلومتــری شــهر اردکان 
در دامنــه کوه هــای کــم ارتفــاع و بــدون پوشــش گیاهــی 
ــش  ــواره آت ــوه هم ــنگ ک ــمتى از س ــرار دارد. در قس ق

روشــن اســت. 
 مسجد جامع کویر یزد 

ایــن مســجد متعلــق بــه قــرن هشــتم و نهــم هجــری 
ــری آن در  ــاری و هن ــازات معم ــت و از امتی ــری اس قم
ــد آن  ــردر بلن ــیکاری س ــاختمان و کاش ــه اول، س مرحل
ــوع خــود  ــزد در ن ــد مســجد جامــع ی اســت. ســردر گنب

ــت.  ــامی اس ــاری اس ــاهکارهای معم ــی از ش یک
همچنیــن در نمــای خارجــی و داخلــی ایــوان اصلــی آن 
ــه کار رفتــه و دارای کتیبــه ای نیــز  کاشــیکاری زیبایــی ب

هســت. 
 قدیمی ترین میدان ساعت شهری ایران

میــدان  در  ایــران  شــهری  ســاعت  قدیمی تریــن 
ــاعت  ــن س ــت. ای ــده اس ــب ش ــزد نص ــاعت ی وقت الس
ــتین  ــدی نخس ــع مفی ــاب جام ــتناد کت ــه اس ــی ب آفتاب
ــزدی آن را  ــازی ی ــه ساعت س ــت ک ــهری اس ــاعت ش س
در ســال 725 هجــری قمــری در مدرســه رکنیــه در جــوار 
مســجد جامــع یــزد نصــب کــرد. ایــن مــکان بعدهــا بــه 

ــت.  ــهرت یاف ــاعت ش ــدان وقت الس ــام می ن
 باغ دولت آباد یزد

بــزرگ  خــان،  محمدتقــی  توســط  دولت آبــاد  بــاغ 
سرسلســله خان هــای یــزد، در زمــان زندیــه ایجــاد شــده 
اســت. وی پــس از بــه قــدرت رســیدن قنــات دولت آبــاد 
را از مهریــز بــه یــزد کشــید و پــس از آن عمــارت »بــاغ 

ــرد.  ــداث ک ــداد آن اح ــاد« را در امت دولت آب
ایــن ســاختمان، محــل اقامــت ایــن حاکــم مقتــدر نیــز 

بــود.
 بقعه دوازده امام یزد 

ایــن بقعــه از قدیمی تریــن بناهــای بــر جــا مانــده از گــذر 
تاریــخ در محلــه فهادان اســت.

 از بناهــای شــاخص و نمونه هــای غالــب در معمــاری بــه 
شــمار مــی رود کــه بــه دلیــل ســبک بنــا و نقــش و نــگار 

کتیبــه ای کوفــی اش شــایان توجه اســت. 
قبــه  دوازده امــام شــامل تک گنبــدی اســت بــه صــورت 
یــک چهــار ضلعــی کــه بــه هشــت ضلعــی تبدیــل و گنبد 
روی هشــت ضلعــی قــرار دارد. ایــن بنــا در حــال حاضــر 
قدیمی تریــن بنــای تاریــخ دار یــزد محســوب می شــود.

ــا از  ــار باره ــه اطه ــث ائم ــات و احادی در روای
اعمــال و فضیلت هــای  و  روزه داری  و  روزه  
آن ســخن بــه میــان آمــده اســت؛ در ادامــه 
بخشــی از ایــن روایــات در اهمیــت روزه داری 

ــود. ــل می ش نق
 بهترین ماه ها نزد خدا

مــاه  فضیلت هــای  و  اعمــال  راســتای  در 
ــند  ــا س ــةهللا ب ــدوق رحم ــیخ ص ــان ش رمض
ــام رضــا  ــرده از حضــرت ام ــت  ک ــر روای معتب
علیه الّســام و ایشــان از پــدران بزرگــوار خــود 
ــه  ــام ک ــن علیه الّس ــرت امیرالمؤمنی از حض
ــد: روزى حضــرت رســول خــدا)ص(  فرمودن
بــراى مــا خطبــه  اى خواندنــد. پــس فرمودند: 
ای مــردم بــه درســتى کــه رو کــرده اســت بــه 
ــا برکــت و رحمــت  ســوى شــما مــاه خــدا ب
ــن  ــدا بهتری ــزد خ ــه ن ــى ک ــرزش؛ ماه و آم
ماه هاســت و روزهایــش بهتریــن روز هاســت 
و  شب هاســت  بهتریــن  شــب هایش  و 

ــت و آن  ــن ساعت هاس ــاعت هایش بهتری س
ــما را در آن  ــد ش ــه خوانده ان ــت ک ــى اس ماه
بــه ســوى ضیافــت خــدا و گردیده ایــد در آن 
ــما در  ــاى ش ــدا. نفس ه ــت خ ــل کرام از اه
آن ثــواب تســبیح دارد و خــواب شــما ثــواب 
عبــادت دارد و عمل هــاى شــما در آن مقبــول 
اســت و دعاهــاى شــما در آن مســتجاب 
اســت؛ پــس بخواهیــد از پــروردگار خــود ... . 

 روزه داری همه اعضا
مــاه  فضیلت هــای  و  اعمــال  راســتای  در 
صــادق  حضــرت  مــا  مــوالى  رمضــان 
و فرمودنــد:  علیه الّســام وصیــت کردنــد 
هــرگاه روزه  دارى، مى بایــد کــه گــوش و 
ــاى  ــع اعض ــت و جمی ــو و پوس ــم و م چش
تــو روزه دارد؛ یعنــى از محرمــات، بلکــه از 

مکروهــات.
ــو  ــه روزِ روزه ت ــد ک ــد: بای ــن فرمودن همچنی

ــد.  ــو نباش ــار ت ــد روز افط مانن

فضیلت هــای  و  اعمــال  راســتای  در 
امــام صــادق علیه الّســام  مــاه رمضــان 
و  نخــوردن  همیــن  تنهــا  روزه  فرمودنــد: 
روِز  در  بایــد  بلکــه  نیســت؛  نیاشــامیدن 
روزه، زبــان خــود را از دروغ نــگاه داریــد 
بپوشــانید  از حــرام   را  و دیده  هــاى خــود 
ــد  ــد مبری ــد و حس ــزاع نکنی ــر ن ــا یکدیگ  و ب
و غیبــت نکنیــد و مجادلــه نکنیــد و ســوگند 
ــز  ــت نی ــوگند راس ــه س ــد؛ بلک  دروغ مخوری
و دشــنام مدهیــد و فحــش مگوئیــد و ســتم 
نکنیــد و بى خــردى نکنیــد و دلتنــگ و غافــل 

نشــوید از یــاد خــدا و از نمــاز.
 خامــوش باشــید از آنچــه نبایــد گفــت و صبر 
کنیــد و راســتگو باشــید و دورى کنیــد از اهــل 
ــد و دروغ و  ــار ب ــد از گفت ــاب کنی شــر و اجتن
ــا مــردم و گمــان  ــرا و خصومــت کــردن ب افت
ــخن چینى  ــردن و س ــت ک ــردن و غیب ــد ب ب

کــردن.
 خــود را مشــرف بــه آخــرت دانیــد و منتظــر 
فــرج و ظهــور قائــم آل محمــد علیه الســام و 
آرزومنــد ثواب هــاى آخــرت باشــید و توشــه 
اعمــال صالحــه بــراى ســفر آخــرت برداریــد.

 چه بسیار روزه دارى که ...
مــاه  فضیلت هــای  و  اعمــال  راســتای  در 
رمضــان حضــرت امیرالمؤمنیــن علیه الّســام 

ــه او را از  ــیار روزه دارى ک ــه بس ــد: چ فرمودن
ــنگى و  ــر از تش ــه غی ــت ب ــره اى نیس روزه به
گرســنگى و چــه بســیار عبادت کننــده اى کــه 
ــر از  ــه غی ــادت ب ــت از عب ــره اى نیس او را به

تعــب. 
از  بهتــر  زیــرکان کــه  اى خوشــا خــواب 
ــادت احمقــان اســت و خوشــا  بیــدارى و عب
روزه  از  بهتــر  زیــرکان کــه  کــردن  افطــار 

اســت.  بى خــردان  داشــتن 

 بخشش گناهان
مــاه  فضیلت هــای  و  اعمــال  راســتای  در 
رمضــان روایــت شــده از جابربن یزیــد از 
حضــرت امــام محمــد باقــر علیه الّســام کــه 

ــه  ــه ب ــه و آل ــى هللا علی ــول صّل ــرت رس حض
جابربن عبــدهللا فرمودنــد: اى جابــر! ایــن ماه 
رمضــان اســت؛ هــر کــه روز آن را روزه بــدارد و 
پــاره اى از شــبش را بــه عبــادت بایســتد و از 
حــرام  شــکم و فــرج خــود را بــازدارد و زبــان 
خــود را نــگاه دارد، از گناهــان خــود مثــل 

ــرون رود.  ــاه بی ــن او از م ــرون رفت بی
جابــر گفــت: یــا رســول هللا ایــن حدیــث کــه 

فرمودیــد چــه نیکوســت. 
ــت  ــخت اس ــدر س ــر! چق ــد: اى جاب فرمودن

ــردم.  ــه ک ــرط هایى ک ــن ش ای
 میراث روزه

 در حدیــث معــراج اســت کــه خداونــد 
فرمــود: یــا احمــد! آیــا می دانــی کــه میــراث 

روزه چیســت؟ 
عرض کردند: نه. 

فرمــود: میــراث روزه، کم خوراکــی و کم گویــی 
است. 

ــت  ــورث حکم ــکوت، م ــود: س ــپس فرم س
و  معرفــت  مــورث  حکمــت،  و  می شــود 
معرفــت مــورث یقیــن اســت و چــون بنــده 
ــه  ــدارد ک ــی ن ــد، باک ــن برس ــه  یقی ــه مرتب ب
ــه  ــا ب ــه ســختی ی ــر او می گــذرد؛ ب ــه ب چگون
آســانی بــرای او تفاوتــی نــدارد و ایــن مقــام 

ــت. میــزان ــا« اس ــان »رض صاحب

 اعمال و فضیلت های 
ماه رمضان

 ۳۰ از  حصیــری کرمانشــاه«  ســبد  و  »نمایشــگاه گیــوه 
ســازمان  یــک  شــماره  ســاختمان  در   ۹6 اردیبهشــت ماه 
ــد  ــا ش ــگری برپ ــتی و گردش ــع  دس ــی، صنای ــراث  فرهنگ  می
و تــا ۳ خردادمــاه ادامــه دارد. بــه  گــزارش کیمیــای وطــن   بــه  
نقــل از مرکــز روابــط  عمومــی و اطاع رســانی ســازمان میــراث 
 فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری، مجیــد رضایــی 
ــرود  ــه ای شــهر جوان ــی  و حرف مســئول مجتمــع آموزشــی فن
اســتان کرمانشــاه دربــاره ایــن نمایشــگاه گفــت: حــدود پنــج 
ســال اســت کــه بنــده و همکارانــم در ایــن مجتمــع آموزشــی،  
بــا حمایــت از اســتعدادهای جــوان و ناشــناخته در حــوزه 
ــزود:  ــتیم. وی اف ــت هس ــه  فعالی ــغول  ب ــتی مش ــع  دس صنای
همــراه تیــم آموزشــی مجتمــع بــا فعالیــت در زمینــه آمــوزش 
ــا  و توســعه و ایجــاد اشــتغال در صنایــع  دســتی روســتایی، ب

ــم.  ــت کرده ای ــادی حمای ــان زی ــویق از جوان ــتیبانی و تش پش
او ضمــن اشــاره بــه اینکــه پنــج نفــر از هنرمنــدان و صنعتگــران 
در پنــج روز کاری یــک جفــت گیــوه معمولــی را تولیــد 
می کننــد، گفــت: »هنــر زیبــای گیــوه دوزی کــه نیــاز بــه 
ــژه دارد، بســیار ُپر زحمــت اســت؛ هــر قســمت از  ــت وی حمای
ــوه  ــا زیره گی ــد؛ مث ــده می گیرن ــه  عه ــده ای ب ــد آن را ع تولی
)هورامــی ( را مــردان تولیــد می کننــد. رضایــی معتقــد اســت 
ــت  ــط  زیس ــه محی ــوالت آن ب ــتیک و محص ــه پاس ــی ک زیان
ــت از  ــروژه حمای ــن در پ ــرده، بســیار اســت؛ بنابرای ــا وارد ک م
ــادآوری جنبــه  ــا در عیــن ی ســبدبافان منطقــه ســعی شــده ت
زیســت محیطی ایــن محصــوالت، کاربری هــای جدیــدی هــم 
بــا توجــه بــه نیــاز جامعــه بــرای ســبد بافی تعریــف کنیــم تــا 

ــود. میــراث آریــا ــد ش ــر تولی ــی کاربردی ت محصوالت

ــر بخــش ناشــران بیســت وپنجمین نمایشــگاه  مدی
قــرآن کریــم بــا اشــاره بــه تمدیــد ثبت نــام ناشــران 
تاکنــون 2۹7  نمایشــگاه گفــت:  ایــن  در  قــرآن 
ناشــر ایرانــی و خارجــی بــرای حضــور در نمایشــگاه 

کرده انــد.  ثبت نــام 
ناشــران  بخــش  مدیــر  ســاالریان،  رجبعلــی 
در  کریــم  قــرآن  نمایشــگاه  بیســت وپنجمین 
گفت وگویــی از تمدیــد مهلــت ثبت نــام ناشــران 
در نمایشــگاه قــرآن خبــر داد و گفــت: فرصــت 
 ۳۱ اداری  روز  پایــان  تــا  ناشــران کــه  ثبت نــام 
ــران  ــتقبال ناش ــل اس ــه دلی ــود، ب ــت ماه ب اردیبهش

قرآنــی یــک روز دیگــر تمدیــد شــد.
ــور در  ــرای حض ــر ب ــون 2۹7 ناش ــزود: تاکن وی اف

بین المللــی  نمایشــگاه  دوره  بیســت وپنجمین 
قــرآن ثبت نــام کرده انــد کــه از ایــن تعــداد 2۸۱ 
ناشــر از ایــران و ۱6 ناشــر نیــز از کشــورهای ترکیــه 

ــتند. ــوریه هس ــان و س ــراق، لبن ع
ســاالریان در ادامــه تصریــح کــرد: بــر اســاس 
ــر  ــال اخی ــار س ــی چه ــه ط ــرانی ک ــه ناش آئین نام
۳5 عنــوان کتــاب بــا موضــوع قــرآن و عتــرت 
منتشــر کــرده باشــند، می تواننــد در ایــن نمایشــگاه 
 ۱5 همچنیــن  یابنــد.  حضــور  و  ثبت نــام کننــد 
ــد. ــت باش ــاپ نخس ــد چ ــار بای ــن آث ــوان از ای عن

بیســت وپنجمین  بــرای ثبت نــام در  عاقه منــدان 
 www.icfi.ir ــایت ــه س ــم ب ــرآن کری ــگاه ق نمایش

ــد. رســا مراجعــه کنن

،،
میــراث روزه، کم خوراکــی و کم گویــی 
حکمــت  مــورث  ســکوت،  اســت. 
می شــود و حکمــت، مــورث معرفــت 
و  اســت  یقیــن  مــورث  معرفــت  و 
ــه مرتبــه  یقیــن برســد  چــون بنــده ب
او  بــر  چگونــه  کــه  نــدارد  باکــی 

می گــذرد

با حمایت دفتر صادرات معاونت صنایع  دستی صورت گرفت

گیوه و سبد حصیری کرمانشاه، میهمان سازمان میراث  فرهنگی
مدیر بخش ناشران بیست وپنجمین نمایشگاه قرآن کریم خبر داد:

ثبت نام ۲۹۷ ناشر ایرانی و خارجی

عکس: میزان

آگهی  موضوع ماده 3 و ماده 13 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف  اراضی  

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع    هیأت  صادره  آراء  برابر 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی    وضعیت ثبتی  
مستقر در  واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان تصرفات 
مالکانه و با معارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا 
مشخصات متقاضیان و اماک  مورد تقاضا به شرح زیر 
به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی 
سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  صورتی که  در  میشود  
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  میتوانند  از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود 
را به  اداره ثبت اسناد  محل تسلیم  و پس از اخذ رسید،  
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 

به مرجع قضایی تقدیم نمایند:
مورخ   ۱۳۹66۰۳۰2۰2۳۰۰۰۰۹4 شماره  رای  ۱-برابر 
  ۱6 شناسنامه  شماره  به  کاوه   شهناز  خانم    ۹6/۱/۳۱
علی  فرزند  باغبهادران   از  کدملی 62۰۹65۱2۸۳ صادره 
 ۸4/6۸ مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  بر 
متر مربع مفروزی از پاک شماره 4۰47 – اصلی واقع 
در بخش 4 ثبت اصفهان که بصورت عادی مع الواسطه 
از حاج محمد حسین پاپهن شوشتری خریداری نموده 

است .
.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد  شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۹6/2/۱6                  

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹6/۳/2
امیر حسین صفائی   رئیس منطقه  ثبت اسناد و اماک 

مرکزی اصفهان  م الف ۳66۸

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
الزام  خواسته  به  دادخواستی  ریاحی    مجتبی  آقای 
به طرفیت رحمان  پیکان  انتقال سند خودروسواری  به 
کورد فرزند علی خان به این دادگاه تسلیم که به کاسه 
۹6/7۱۰ ثبت و برای تاریخ ۹6/۰۳/2۰ ساعت ۱7:۱5 عصر 
وقت رسیدگی تعیین شده است نظر به اینکه خواندگان 
مجهول المکان میباشد لذا حسب ماده 7۳ 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 
به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق  و ضمائم 
نیز جهت رسیدگی حاضر شود. دفتر شعبه دوم مجتمع 
شماره یک شهرستان  برخوار شماره نامه اداره فرهنگ 
و ارشاد اسامی 5/۳7/۱62/م الف به تاریخ ۹6/۱2/۰۸

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
به  الزام  خواسته  به  دادخواستی  نجاری    جواد  آقای 
دادگاه  این  به  فاتحی  غضنفر  طرفیت  به  سند  انتقال 
تسلیم که به کاسه ۹6/۱2۸ ثبت و برای تاریخ ۹6/۰5/2۱ 
ساعت ۱7:۱5 عصر وقت رسیدگی تعیین شده است نظر 
لذا حسب  میباشد  المکان  مجهول  خواندگان  اینکه  به 
نوبت  آئین دادرسی مدنی مراتب یک  ماده 7۳ قانون 
در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر میشود 
و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه 

و در وقت مقرر فوق نیز جهت رسیدگی حاضر شود. 
دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳7/۱7۳/م 
الف به تاریخ ۹6/۰۳/۰۱

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
از دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان 
برخوار در پرونده مطروحه کاسه ۹6۰۰77 به آقای حامد 
فوق  پرونده  خوانده  عبدالرسول   فرزند  پور  هوشیاری 
خواهان  و  است  شده  اعام  المکان  مجهول  که  الذکر 
آن ابوالفضل احمدی و فاطمه صغری حاتمیان جزی با 
وکالت سید جواد میر معصومی و محمد رضا عشقی نژاد  
به خواسته اعام بطان تفویض وکالت فی مابین شایان 
و پروین حق شناس و اعام بطان معامله فی مابین 
پروین حق شناس و حامد هوشیاری و ابطال سندانتقال 
شماره 5۹274 مورخ ۱۳۹۰/۰2/26 و ابطال سند مالکیت 
شماره 26۰2۳2 و الزام خواندگان به انتقال سند رسمی 
و دستور موقت در جریان رسیدگی می باشد اخطار می 
 ۰۹:۳۰ ساعت   ۱۳۹6/۰5/۱4 مورخ  روز  برای  نماید که 
حقوقی  و  عمومی  محاکم  دوم  شعبه  دادگاه  در  صبح 
برخوار مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید به 
صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعام و 
غیبا  دادگاه  و  اتخاذ  اال تصمیم مقتضی  و  دارید  ارسال 
رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نسخه ثانی و برگ 
دادخواست و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوط ه مراجعه 
دادگاه  م   د  ا  قانون    7۳ ماده  وفق  آگهی  این  نماید 
های عمومی و انقاب در امور مدنی یک نوبت در یکی از 

روزنامه های کثیراالنتشار درج شود. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳7/۱7۱/م 
الف به تاریخ ۹6/۰2/2۸

آگهی احضار متهم
اتهام ترک  به  زاده  امیر مهدی  آقای سید  اینکه  به  نظر 
اباغ  و  است  تعقیب  تحت  دادسرا  این  طرف  از  انفاق 
اوممکن  اقامت  محل  نبودن  معلوم  بواسطه  احضاریه 
نگردیده بدینویله در اجرای ماده ۱74 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب به نامبرده اباغ تا ظرف یک ماه از تاریخ 
عمومی  دادسرای  دادیاری  اول  شعبه  در  آگهی  انتشار 
اتهام  به  پاسخگوئی  برخوار جهت  انتقاب شهرستان  و 
خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه 

از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.
شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقاب برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳7/۱72/م 
الف به تاریخ ۹6/۰2/۳۱

دادنامه
کاسه پرونده : ۹5/۸4 شماره دادنامه : ۹5/۰5/۱۹-24۰ 
برخوار  اختاف  حل  شورای    6 شعبه  رسیدگی  مرجع 
ابوذر  خ  خورزوق  نشانی  به  صابری  علیرضا   : خواهان 
کوچه شهید اکبری پ 4۰ خوانده : هادی علیزاده- زهره 

فایضی به نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه
بطرفیت  صابری  علیرضا  دعوی  خصوص  در  دادنامه 
ریال   26۰۰۰۰۰۰ مبلغ  مطالبه  بخواسته  علیزاده   هادی 
 ۹4/۰6/۱۰-56۹۱۱۱ های  شماره  به  دوفقره چک  وجه  
با   ۱۳۰۰۰۰۰۰ مبلغ  به  کدام  هر   ۹4/۰7/۱۰-56۹۱۰6 و 
بدوا  تادیه و  تاخیر  احتساب هزینه دادرسی و خسارت 
مفاد  به  نظر  دعوی  اصل  خصوص  در  خواسته  تامین 
دادخواست تقدیمی خواهان  و ماحظه  مصدق چک 
که  این  و  آن  پرداخت  عدم  گواهی  و  دعوی  مستند 
خوانده علیرغم اباغ قانونی و انتظار کافی در شورا حاضر 
اعتراضی  و  ایراد  به خواسته خواهان  و نسبت  نگردیده 
لذا  ننموده  ارائه  ذمه خویش  برائت  بر  دلیلی  و  ننموده 
ادعای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و مستندا 

به مواد 24۹ قانون تجارت و ۱2۹۱ و ۱۳۰۱ قانون مدنی و 
۱۹۸و 5۱۹ و 522 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به 
پرداخت مبلغ 26۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
۹2۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت 
اجرای حکم  تاریخ  تا  تاریخ صدور چک  از  تادیه  تاخیر 
بر مبنای نرخ تورم بر اساس شاخص اعامی از سوی 
بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه خواهد شد 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان  و حق 
محکوم مینماید رای صادره غیابی است و ظرف بیست 
روز پس از اباغ قابل واخواهی در همین شورا و سپس 
ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگستری 

شهرستان برخوار می باشد. 
قاضی شورا مجتمع شماره یک  شهرستان برخوار 

 شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسامی 5/۳7/۱7۰/م 
الف به تاریخ ۳۱ /۹6/۰2

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــا اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب کارگاه 

ــش ۹  ــاد بخ ــع در کلیش ــماره ۱۹/۹۸7 واق ــاک ش پ

ــه  ــده ثبتــی ب ثبــت اصفهــان کــه طبــق ســوابق و پرون

در   ۱۳۹5/۱2/2۳  –  7۰۰6۱55 شــماره  رأی  موجــب 

ــند  ــد س ــی فاق ــف اراض ــن تکلی ــون تعیی ــرای قان اج

رســمی بــه نــام علیرضــا کریمــی ملــک آبــادی فرزنــد 

اکبــر در جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد حــدود 

ــه  ــا ب ــک بن ــده اســت . این ــل نیام ــه عم ــی آن ب قانون

ــق  ــون ثبــت و طب دســتور قســمت اخیــر مــاده ۱5 قان

ــوم در  ــاک مرق ــدود پ ــد ح ــرده تحدی ــای نامب تقاض

ــح  روز ســه شــنبه مــورخ ۱۳۹6/۰۳/۳۰ ســاعت ۹ صب

ــه  ــذا ب ــد ، ل ــد آم ــل خواه ــه عم در محــل شــروع و ب

ــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی  موجــب ایــن آگهــی ب

گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی 

در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا 

مجاوریــن مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ 

تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا ۳۰ روز پذیرفتــه 

ــد شــد.  خواه

تاریخ انتشار ۱۳۹6/۰۳/۰2

اداره محترم ارشاد اسامی اصفهان

حــدود  تحدیــد  آگهــی  نویــس  پیــش  احترامــًا 

ــماره  ــاک ش ــاب کارگاه پ ــدانگ یکب ــی شش اختصاص

۱۹/۹۸7 واقــع در بخــش ۹ ثبــت اصفهــان جهــت درج 

ــردد. ــی گ ــال م ــن ارس ــای وط ــه کیمی در روزنام

م/الف : ۱62                         

اکبر مقدم پور 

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــک  ــان بان ــه ۹5۱۱۸2 خواه ــده کاس ــوص پرون در خص

ملــت بــا وکالــت آقــای علــی کریمــی زاده دادخواســتی 

ــه طرفیــت مرتضــی تفنــگ چــی- ــه ب مبنــی بر:مطالب

ــت  ــت . وق ــوده اس ــم نم ــورداری  تقدی ــن برخ ابولحس

رســیدگی بــرای روز.......... مــورخ   ۹6/۰5/۰2 ســاعت 

ــه  ــه ب ــا توج ــت . ب ــده اس ــن گردی ــح تعیی ۱۰/۳۰ صب

مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــای 

خواهــان برابــر مــاده 7۳ قانــون آییــن دادرســی مدنــی  

ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای مرات

ــدای  ــان ابت ــع در اصفه ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس

خیابــان  شــیخ صــدوق شــمالی چهــارراه وکا   شــورای 

ــی دادخواســت و  ــه و نســخه ثان ــاف مراجع حــل اخت

ضمائــم را اخــذ نماییــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت 

رســیدگی ابــاغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 

مــی شــود.

شماره: 6۰۸7/م الف 

ــع شــماره دو شــورای  ــر شــعبه ۸ مجتم مســئول  دفت

ــان ــاف اصفه حــل اخت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــوذر  ــان اب ــه ۹6۰2۱۹ خواه ــده کاس ــوص پرون در خص

مقبلــی دادخواســتی مبنــی بر:انتقــال ســند بــه طرفیت 

هــادی مجــاور تقدیــم نمــوده اســت . وقــت رســیدگی 

ــح  ــاعت ۱۱ صب ــورخ   ۹6/5/۱4 س ــنبه م ــرای روز ش ب

تعییــن گردیــده اســت . بــا توجــه بــه مجهــول المــکان 

ــاده  ــر م ــده حســب تقاضــای خواهــان براب ــودن خوان ب

ــد  ــب در جرای ــی  مرات ــی مدن ــن دادرس ــون آیی 7۳ قان

ــن  ــه ای ــت رســیدگی ب ــل از وق ــده قب ــا خوان منتشــر ت

شــعبه واقــع در اصفهــان ابتــدای خیابــان چهــارراه وکا 

، مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم شــورای حــل اختــاف 

مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ 

نمایــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــاغ 

ــود. ــی ش ــاذ م ــی اتخ ــم مقتض ــی و تصمی ــده تلق ش

شــماره: 6۱۰2/م الــف 

مدیــر دفتــر شــعبه ۱2مجتمــع شــماره دو شــورای حــل 

اختــاف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه ۹5۱5۸2 ش/۳۳ خواهــان 

صنــدوق کارآفرینــی امیــد اصفهــان دادخواســتی مبنــی 

بر:مطالبــه بــه طرفیــت ۱-محمــد علــی ابراهیمــی 

ــان فرهنــگ   ــی 2-اصغــر ریحانیانپــور ۳-رمض قزوین

مــورخ    رســیدگی  وقــت   . اســت  نمــوده  تقدیــم 

ــه  ــا توج ــده ب ــن گردی ــر تعیی ــاعت ۱۱ ظه ۹6/4/۱2 س

ــده حســب تقاضــای  ــودن خوان ــول المــکان ب ــه مجه ب

خواهــان  مراتــب در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از 

وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در خیابان  شــیخ 

صــدوق شــمالی نیکبخــت چهــارراه وکا  شــورای حــل 

ــعبه ۳۳  ــرم ش ــع ح ــهدای مداف ــان ش ــاف اصفه اخت

مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ 

نمایــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــاغ 

شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ مــی شــود. طــی 

فیــش بانکــی بــه شــماره 2۰4۸45 مبلــغ ۱2۰/۰۰۰ ریــال 

ــت  ــمند اس ــده. خواهش ــز ش ــی واری ــر آگه ــت نش جه

ــاده 7۳  ــق م ــه خواهــان وف ــه هزین ــد ب دســتور فرمایی

ــت در یکــی از  ــک نوب ــی ی ــن دادرســی مدن ــون آیی قان

روزنامــه هــای کثیراالنتشــار چــاپ و نتیجــه را بــه ایــن 

ــف  ــماره: 6۱۰7/م ال ــام نمایید.ش ــعبه اع ش

مســؤل  دفتــر شــعبه ۳۳ شــورای حــل اختــاف 

اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــام  ــده کاســه ۹5۱57۳ خواهــان اله در خصــوص پرون

ــتی  ــرد (  دادخواس ــاری ف ــل ایث ــژاد )وکی ــیرانی ن ش

ــه  ــک ب ــه چ ــال وج ــه ۱7۰/۰۰۰/۰۰۰ری ــی بر:مطالب مبن

طرفیــت مجتبــی قلــی زاده تقدیــم نمــوده اســت . 

وقــت رســیدگی مــورخ   ۹6/4/۱۳ ســاعت ۸:۳۰ تعیین 

گردیــده بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن خوانــده 

حســب تقاضــای خواهــان  مراتــب در جرایــد منتشــر تــا 

خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع 

در اصفهــان شــیخ صــدوق شــمالی نیکبخــت چهــارراه 

ــع  ــان شــهدای مداف ــاف اصفه وکا  شــورای حــل اخت

حــرم شــعبه ۳۳ مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت 

و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت 

رســیدگی ابــاغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 

ــماره ۸45۱2۱  ــه ش ــی ب ــش بانک ــی فی ــود. ط ــی ش م

ــز شــده.  ــی واری ــت نشــر آگه ــال جه ــغ ۱2۰/۰۰۰ ری مبل

خواهشــمند اســت دســتور فرماییــد بــه هزینــه خواهــان 

ــک  ــی ی ــی مدن ــن دادرس ــون آیی ــاده 7۳ قان ــق م وف

نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار چــاپ و 

نتیجــه را بــه ایــن شــعبه اعــام نماییــد.

شماره: 6۰66/م الف 

مســؤل  دفتــر شــعبه ۳۳ شــورای حــل اختــاف 

اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ح   5۱ ش   ۱5۰۹-۹5 پرونــده کاســه  خصــوص  در 

ــان  ــتان  اصفه ــد اس ــی امی ــدوق کارآفرین ــان صن خواه

ــا  ــت ۱- رض ــه طرفی ــه ب ــی بر:مطالب ــتی مبن دادخواس

ــت .  ــوده اس ــم نم ــان تقدی ــدی ناجی ــی 2- مه رضای

ــه  ۹6/4/24  ــنبه مورخ ــرای روز ش ــیدگی ب ــت رس وق

ــول  ــه مجه ــه ب ــا توج ــده ب ــن گردی ــاعت ۹:۰۰ تعیی س

المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان 

ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای مرات

ــان  ــار اتوب ــانی کن ــه نش ــعبه ب ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس

شــهید خــرازی، حــد فاصــل خیابــان آتشــگاه و خیابــان 

ــاف  ــل اخت ــورای ح ــماره ۳ ش ــع ش میرزاطاهر،مجتم

مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ 

نمایــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی ابــاغ 

ــود. ــی ش ــاذ م ــی اتخ ــم مقتض ــی و تصمی ــده تلق ش

ــع  ــر شــعبه 5۱مجتم ــر دفت ــف مدی شــماره: 6۱۰۸/م ال

ــان ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ــه ش ــماره س ش

آگهی مزایده مال غیر منقول
اجــرای احــکام مدنــی شــعبه اول )مجتمــع قضایــی ۱ 

ــر  ــان در نظ ــی اصفه ــی حقوق ــی (  دادگاه عموم حقوق

ــی  ــده اجرائ ــوص پرون ــده ای در خص ــه مزای دارد جلس

کاســه ۹6۰2۸۰ لــه ســید محمــد ســمن بــوی فرزنــد 

ســید رضــا بــا وکالــت محمدرضــا شــریفی علیــه مریــم 

رضوانــی اردســتانی فرزنــد مرتضــی مبنــی بــر فــروش 

ــه  ــا توجــه ب ــزل مســکونی ب ــاب من ــک ب ششــدانگ ی

نظریــه کارشناســی: یــک دســتگاه آپارتمــان مســکونی 

قطعــه 4۰۸ مفــروزی مجــزا شــده از ۱۰56 بــه مســاحت 

۸۰/۹2 متــر مربــع واقــع در طبقــه دوم بــا قــدر الســهم 

ــال  ــامل ه ــرکات ش ــاعات و مش ــایر مش ــه و س عرص

و پذیرایــی و دو اتــاق خــواب بــا کــف ســرامیک 

و دیوارهــای کــچ پرداختــی رنــگ آنمیــزی شــده، 

آشــپزخانه بــا کــف ســرامیک و دیوارهــای کاشــی کاری 

شــده بــا کابینــت هــای فلــزی، ســرویس بهداشــتی و 

ــای  ــه کاشــی، درب ه ــف ســرامیک و بدن ــا ک ــام ب حم

ــش  ــا روک ــی ب ــزی و درب چوب ــوب فل ــی چهارچ داخل

ــا یــک دســتگاه راه پلــه بــه  رنــگ آمیــزی شــده کــه ب

ورودی راه دارد.رو کار آجــر نمــای 4 ســانتی 
متــری اســت سیســتم گرمایــش بخــاری 
گازی و سیســتم ســرمایش آن کولــر آبــی مــی 
باشــد. قدمــت ســاخت بیــش از 25 ســال بــه 
و  یکصــد  معــادل  ۱/2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریــال  ارزش 
بیســت میلیــون  تومــان در روز دوشــنبه مــورخ 
۱۳۹6/۳/2۹ از ســاعت ۸/۳۰ تــا ۹ صبــح در 
محــل ایــن اجــرا )طبقــه زیــر زمیــن ســاختمان 
دادگســتری شــهید نیکبخــت ( جهــت فــروش 
ملــک فــوق کــه توســط کارشــناس رســمی 
ــون از  ــه وی مص ــی و نظری ــتری ارزیاب دادگس
ــد  ــزار نمای ــده برگ ــع گردی ــن واق ــرض طرفی تع
لــذا طالبیــن خریــد 5 روز قبــل از مزایــده 
میتواننــد بــا مراجعــه از واحــد بازدیــد و بــا 
تودیــع ۱۰ درصــد قیمــت پایــه در جلســه مزایــده 
شــرکت نماینــد. پیشــنهاد دهنــده باالتریــن 
ــا  ــود ./ ضمن ــد ب ــده خواه ــده مزای ــت برن قیم
ــگ  ــوده و دو دان ــان ب ــام خواه ــگ بن ــار دان چه
بنــام خوانــده مــی باشــد/ ضمنــا آدرس محــل 
خیابــان چمــران خیابــان محمــد طاهــر مجتمــع 
گلهــا بهــار 5 ورودی دوم پ ۱64 طبقــه دوم 
ــر اجــرای احــکام  ــف مدی . شــماره :6۰۹6/م ال

ــان ــی اصفه ــعبه اول دادگاه حقوق ش

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای محمــد حســین شــفیعی  دارای شــماره 

شناســنامه 2۰۸ بــه شــرح دادخواســت بــه 
درخواســت  شــورا  ایــن  از   ۱۸5/۹6 کاســه 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان درویشــعلی  شــفیعی     بــه 
ــخ ۹6/2/24 در  ــنامه 27 در تاری ــماره شناس ش
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت

ــه : ــه آنمرحــوم منحصــر اســت ب ورث
۱.محمــد حســین شــفیعی فرزنــد درویشــعلی 
فرزنــد  شــفیعی  2.مهــدی   2۰۸ ش  ش 

۱42 ش  ش  درویشــعلی 
۳.علیرضــا شــفیعی فرزنــد درویشــعلی ش 
ــد  ــعادتی فرزن ــری س ــه صغ ش ۱2۱  4.فاطم
ورثــه   متوفــی   ۳۸۰ ش  ش  علــی  محمــد 
ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد .این ــری ن دیگ
ــت  ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس مقدمات
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد 
و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد 
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن 
شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای 
ــادر  ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه ــت مق مهل

ــد شــد . خواه
رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اختــاف 

گلپایــگان شهرســتان 
علیرضا رجبی م الف ۱55

آگهی مزایده اموال منقول
ــی  ــوم دادگاه حقوق ــعبه س ــکام ش ــرای اح اج

ــده شــماره  فاورجــان در نظــر دارد در پرون
ــوع  ــی موض ۹5۰۳۸۹ اجرای

ــا  ــد محمدآق ــه ۱-ســیاوش شــاهینی فرزن علی
2-هدایــت الــه مختــاری فرزنــد اســدهللا و 
ــا  ــادی ب ــه آقــای یــدهللا شــاهینی شــمس آب ل
وکالــت اقــای حجــت الــه دهقانــی وردنجانــی 
یــک  فــروش  منظــور  درتاریخ۹6/۳/۱6بــه 
دســتگاه بیــل مکانیکــی چــرخ زنجیر سیســتم 
کاتربیــار مــدل دی ۳2۰ ســاخت 2۰۰7 بــه 
شــماره ســریال ۰۰۱7۹ ای دی ام زرد رنــگ نــوع 
ســوخت گازوئیــل مــدل 2۰۰7 شــماره شاســی 
ــده در  ــه مزای ــح جلس ــی ۱۱ صب ــاعت ۱۰ال از س
در محــل اجــرای احــکام فاورجــان دفتــر 
ــد. ــزار نمای ــاق ۳۱۸ ( برگ ــکام )اط ــرای اح اج
ــر نظــر کارشــناس ــده براب امــوال موضــوع مزای
رســمی دادگســتری بــه مبلــغ دویســت و 
ــی شــده اســت  ــون تومــان ارزیاب بیســت میلی
ــل از  ــج روز قب ــد پن ــد میتوانن ــن خری داوطلبی
ــکام  ــرای اح ــل اج ــور در مح ــا حض ــده ب مزای
ــده از قیمــت  ــع و مرای ــوال مطل ــت ام از موقعی
ــت  ــی اس ــده کس ــروع و برن ــده ش ــی ش ارزیاب
کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد ضمنــا 
ــده  ــده برن ــر عه ــده ب ــای مزای ــه ه ــه هزین کلی
خواهــد بــود و کســانی میتواننــد در جلســه 
مزایــده شــرکت نماینــد کــه حداقــل ده درصــد 
ــته  ــراه داش ــه هم ــده را ب ــی ش ــت ارزیاب قیم

ــند باش
ــی  ــوم دادگاه حقوق ــعبه س ــکام ش ــرای اح اج

ــان فاورج

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــه  ــد ششــدانگ یکبابخان ــه اینکــه تحدی نظــر ب
بــه مســاحت ۱۹۹ متــر مربــع بــه شــماره پــاک 
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 4۹ اصل 2۳۸۳ فرع
ــوابق  ــق س ــه طب ــر ک ــی قمص ــوزه ثبت ــک ح ی
و پرونــده ثبتــی بــه نــام آقــای محســن گیــوه 
چیــن قمصــری فرزنــد علــی عبــاس در جریان 
ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی 
ــه  ــا ب ــک بن ــت . این ــده اس ــل نیام ــه عم آن ب
دســتور قســمت اخیــر مــاده ۱5 قانــون ثبــت و 
طبــق نقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــاک 
مرقــوم در روز چهارشــنبه مــورخ ۹6/۰4/۰7 
ــه عمــل  ســاعت ۹ صبــح در محــل شــروع و ب
خواهــد آمــد . لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه 
کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و 
ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور 
یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن 
مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 
صــورت مجلــس تحدیــدی تــا ۳۰ روز پذیرفتــه 

خواهــد شــد . 
تاریخ انتشار : ۹6/۳/2 

پرداخــت هزینــه بــه عهــده متقاضــی مــی 
باشــد .

ــاک قمصــر  ــت اســناد و ام ــس اداره ثب  رئی
ــی  – رضــا طویل
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»آگهی ابالغ مفاد آرا صادره 
از هیات قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی  

مستقر در ثبت شرق اصفهان
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  یک  ماده  دراجرای 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و بر حسب ماده 
بر  این هیات مبنی  از طرف  آرا ذیل که  3 قانون مذکور 
صادر  متقاضی  مفروزی  سهم  یا  و  عادی  انتقال  تایید 
شود  می  آگهی  روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  گردیده 
تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از 
را  اعتراض خود  انتشار ظرف مدت دو ماه  اولین  تاریخ 
از تاریخ  اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه  به این 
تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه 
خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند 
بود . از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد   مالکیت مانع 
مورخ   139460302027013626 شماره  رای   -1
فرزند  مبارکه  اسمعیلیان  اله  نعمت   1394/04/29
مسلم بشماره شناسنامه 1 صادره از مبارکه بشماره ملی 
5649810281 در ششدانگ یک قطعه زمین و بنای احداثی 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11801 واقع 
 در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  305/64مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139560302027004259 شماره  رای   -2
 1395/04/05حسین گودرزیان خوراسگانی فرزند براتعلی 
بشماره شناسنامه 15804 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283861119 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 8873 واقع 
 در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  197/86مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139560302027006592 شماره  رای   -3
بشماره  حسین  فرزند  شفیعی  مرضیه   1395/05/26
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   3974 شناسنامه 
5649356688 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 8452 
فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  202/31مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139560302027006595 شماره  رای   -4
بشماره  محمدعلی  فرزند  برهانی   1395/05/26بهزاد 
ملی  بشماره  شهرری  از  صادره   649 شناسنامه 
از ششدانگ یکباب  0492102570 در چهار دانگ مشاع 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 8452 
فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 202/31 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139560302027006689 شماره  رای   -5
بشماره  غالمعلی  فرزند  قادریان  مجتبی   1395/05/30
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   67704 شناسنامه 
1281774596 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 280 فرعی از اصلی 15201 واقع 
 در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  201/35مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139560302027007096 شماره  رای   -6
فرزند  زاده  موسوی  سیدعباس   1395/06/07
از  صادره   1131 شناسنامه  بشماره  سیدمحمدحسن 
اصفهان بشماره ملی 1291044795 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلی  از  فرعی   1575
خریداری طی  مساحت  315/87مترمربع.  به  اصفهان 

سند رسمی.
مورخ   139560302027009949 شماره  رای   -7
فرزند  آبادی  دولت  عباسی  مرتضی   1395/08/09
از اصفهان بشماره  محمود بشماره شناسنامه 30 صادره 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  پنج  در   1291323449 ملی 
یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
 5 بخش  در  واقع   15190 اصلی  از  فرعی   1575 پالک 
به مساحت 207 مترمربع. خریداری طی  اصفهان  ثبت 

سند رسمی.
مورخ   139560302027009950 شماره  رای   -8
بشماره  سیدحسین  فرزند  داودی  زهرا   1395/08/09
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   9366 شناسنامه 
یکباب  ششدانگ  از  مشاع  یکدانگ  در   1292486007
ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلی  از  فرعی   1575
به مساحت 207 مترمربع. خریداری طی سند  اصفهان 

رسمی.
مورخ   139560302027011656 شماره  رای   -9
بشماره  علی  فرزند  خداداده   احمد   1395/09/18
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1530 شناسنامه 
بر  احداثی  یکباب کارگاه  ششدانگ  در   1283990873
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 31 واقع در بخش 18 
به مساحت  922/75مترمربع. خریداری  اصفهان  ثبت 

طی سند رسمی.
مورخ   139560302027012250 شماره  رای   -10
الصمد  عبد  فرزند  زارع  شریف   1395/09/29عذرا 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   763 شناسنامه  بشماره 
1287519946 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 280 فرعی از اصلی 15201 واقع 
 در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 207/80 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139560302027012808 شماره  رای   -11
عباس  فرزند  زاده  علی  حاجی   1395/10/09حسین 
بشماره شناسنامه 59315 صادره از اصفهان بشماره ملی 
یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در   1281690317
ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلی  از  فرعی   1592
اصفهان به مساحت  273/35مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
مورخ   139560302027012809 شماره  رای   -12
فرزند حسین  زاده  علی  حاجی   1395/10/09حمیدرضا 
بشماره شناسنامه 5567 صادره از اصفهان بشماره ملی 
از ششدانگ  مشاع  دانگ  نیم  و  یک  در   1292448121
یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 1592 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 273/35 مترمربع. خریداری طی 
سند رسمی.

مورخ   139560302027012812 شماره  رای   -13
حسین  فرزند  زاده   علی  حاجی   1395/10/09علیرضا 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   - شناسنامه  بشماره 
از ششدانگ  نیم دانگ مشاع  1272305341 در یک و 
یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 1592 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 273/35 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
مورخ   139560302027012876 شماره  رای   -14
اکبر  علی  فرزند  نیسیانی  شهریاری   1395/10/11بتول 
ملی  بشماره  اردستان  از  صادره   38 شناسنامه  بشماره 
یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در   1189821079
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع 
مترمربع.   200 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش   در 

خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139560302027012877 شماره  رای   -15
حسن  فرزند  نیسیانی  کارگر   1395/10/11اصغر 
ملی  بشماره  اردستان  از  صادره   9 شناسنامه  بشماره 
1189783827 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع 
مترمربع.   200 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در 

خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139560302027013150 شماره  رای   -16
عباس  فرزند  ارداجی   اسماعیلی   1395/10/15حسن 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   298 شناسنامه  بشماره 
1284035956 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
در بخش 5  واقع  از قطعه زمین پالک 6683  قسمتی 
خریداری  مساحت  169/55مترمربع.  به  اصفهان  ثبت 

طی سند رسمی.
مورخ   139560302027013205 شماره  رای   -17
بشماره  حسن  فرزند  حیدری  ابوالفضل   1395/10/16
شناسنامه 7 صادره از کوهپایه بشماره ملی 5659598943 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی 
از اصلی 15190 واقع  از قطعه زمین پالک 5408 فرعی 
 در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 98/47 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139560302027013422 شماره  رای   -18
 1395/10/19محمود فصیحی دستجردی فرزند حسین 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   9 شناسنامه  بشماره 
بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در   5649858330
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 109 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
مورخ   139560302027014001 شماره  رای   -19
 1395/10/27عبدهللا حسن پورسودرجانی فرزند رجبعلی 
ملی  بشماره  فالورجان  از  صادره  شناسنامه 35  بشماره 
یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در   1111678626
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 147 
فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  197/51مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139560302027014004 شماره  رای   -20
فرزند  شاهچراسودرجانی   1395/10/27فخرالسادات 
اصفهان  از  صادره   32055 شناسنامه  بشماره  کمال 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1282249525 ملی  بشماره 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 147 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت  197/51مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
مورخ   139560302027014291 شماره  رای   -21
محمود  فرزند  زردنجانی   مالئی  لیال   1395/11/03 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   148 شناسنامه  بشماره 
1283920069 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
بخش 5  در  واقع   9514 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی 
خریداری  مساحت  133/15مترمربع.  به  اصفهان  ثبت 

طی سند رسمی.
مورخ   139560302027014731 شماره  رای   -22
فرزند حسن  آئی خوراسکانی  امین   1395/11/11حمید 
از خرمشهر بشماره ملی  بشماره شناسنامه 779 صادره 
از ششدانگ  مشاع  دانگ  نیم  و  دو  در   1829385992
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب 
پالک 6154 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

216/33 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139560302027014732 شماره  رای   -23
فرزند  خوراسگانی  زاده  حسینعلی   1395/11/11زهره 
اصفهان  از  صادره   1024 شناسنامه  بشماره  غالمعلی 
بشماره ملی 1291479376 در سه و نیم دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   6154 پالک  زمین 
مساحت  216/33مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

 139560302027015270 شماره  رای   -24
مورخ 1395/11/18مجید امینی قلعه نوئی فرزند براتعلی 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   230 شناسنامه  بشماره 
1291506977 در ششدانگ یکباب ساختمان احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9334-9335 واقع 
 در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  235/93مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139560302027015414 شماره  رای   -25
بشماره  اسماعیل  فرزند  باف  شال   1395/11/19حسن 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   31331 شناسنامه 
1282240862 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 302 فرعی از اصلی 7725 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 195 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139560302027015664 شماره  رای   -26
 1395/11/24 بابک کاظم پور محمدآبادی فرزند غضنفر 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   340 شناسنامه  بشماره 
1286962791 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 284 فرعی از اصلی 15190 
72/53 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در   واقع 

 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139560302027015668 شماره  رای   -27
 1395/11/24مهدی ساسانی خوراسگانی فرزند حسن 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   659 شناسنامه  بشماره 
1291443800 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
بخش 5  در  واقع   6530 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی 
ثبت اصفهان به مساحت  133/35مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
مورخ   139560302027015692 شماره  رای   -28
کاظم  فرزند  زواره  زاده  عابدان  جمیله   1395/11/25
ملی  بشماره  اردستان  از  صادره   169 شناسنامه  بشماره 
1189475881 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 
طی  خریداری  مساحت  198/50مترمربع.  به  اصفهان 

سند رسمی.
مورخ   139560302027016125 شماره  رای   -29
محمد  فرزند  خوراسگانی  باقریان  احمد   1395/12/03
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   73 شناسنامه  بشماره 
1291267727 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7240 واقع 
 در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  285/5مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139560302027016130 شماره  رای   -30
رجبعلی  فرزند  مختاری  عصمت   1395/12/03
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   43 شناسنامه  بشماره 
یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در   1291261044
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7240 
 285/5 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139560302027016370 شماره  رای   -31
بشماره  مرتضی  فرزند  بیشه  محمد   1395/12/08
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   205 شناسنامه 
بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1287416799
بخش  در  واقع   39 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی 
18 ثبت اصفهان به مساحت  146/10مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
مورخ   139560302027016374 شماره  رای   -32
فرزند  خوراسگانی  رضائیان  عباس   1395/12/08
اصفهان  از  صادره   8717 شناسنامه  بشماره  قربانعلی 
بشماره ملی 1283789043 در ششدانگ یکباب مغازه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 9904 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  24/98مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139560302027016425 شماره  رای   -33
احمد  فرزند  اسفه  کاظمی  یوسف   1395/12/08
از اصفهان بشماره ملی  بشماره شناسنامه 2870 صادره 
1289713081 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 
سند  طی  خریداری  مترمربع.   200 مساحت  به  اصفهان 

رسمی.
مورخ   139560302027016443 شماره  رای   -34
 1395/12/08محمدرضا علی قاسمی خوراسگانی فرزند 
بمانعلی بشماره شناسنامه 77 صادره از اصفهان بشماره 
احداثی  خانه  یکباب  در ششدانگ  ملی 1291358382 
در  واقع   5914 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر 
مترمربع.   199/88 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5  بخش 

خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139560302027016445 شماره  رای   -35
جعفرعلی  فرزند  شریف   زارع  مهناز   1395/12/08
بشماره شناسنامه 36518 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1282294733 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 
فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  226/4مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139560302027016446 شماره  رای   -36
بشماره  رسول  فرزند  عبداللهی   محمد   1395/12/08
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   2734 شناسنامه 
1288427948 در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 
فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  226/4مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139560302027016447 شماره  رای   -37
بشماره  رسول  فرزند  عبدالهی   وجیهه   1395/12/08
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   58290 شناسنامه 
1281011101 در یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
 237 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی 
فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  226/4مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139560302027016448 شماره  رای   -38
بشماره  رسول  فرزند  عبدالهی  مریم   1395/12/08
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1860 شناسنامه 
ششدانگ  از  مشاع  یکدانگ  در   1288157711
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب 
بخش  در  واقع   15201 اصلی  از  فرعی   237 پالک 
مساحت  226/4مترمربع.  به  اصفهان  ثبت   5 

خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139560302027016469 شماره  رای   -39
حسین  فرزند  عبدیزدان  اسماعیل   1395/12/09 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   89 شناسنامه  بشماره 
یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  دو  در   1293353116
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 183 
فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت  177/59مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

مورخ   139560302027016470 شماره  رای   -40
حسین  فرزند  عبدیزدان   مجتبی   1395/12/09
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   749 شناسنامه  بشماره 
یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  در   1291583092
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 183 
فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت  177/59مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

مورخ   139560302027016473 شماره  رای   -41
بشماره  حسین  فرزند  عبدیزدان   1395/12/09مهدی 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1704 شناسنامه 
یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  در   1291544992
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 183 
فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت  177/59مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

مورخ   139560302027016638 شماره  رای   -42
سید  فرزند  پزوه  طباطبائی  ناصر  سید   1395/12/15
اصفهان  از  صادره   70 شناسنامه  بشماره  عبدالعظیم 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1291380043 ملی  بشماره 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   7897 پالک  زمین 
مساحت  204/33مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

مورخ   139560302027016641 شماره  رای   -43

بشماره  رضا  فرزند  پزوه  امینی  طیبه   1395/12/15
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   15828 شناسنامه 
1283860872 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7897 
 204/33 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139560302027016647 شماره  رای   -44
بشماره  قمصور  فرزند  پناپوری   1395/12/15بهرام 
ملی  بشماره  شیراز  از  صادره   139 شناسنامه 
بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در   2293723641
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 166 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
مورخ   139560302027016776 شماره  رای   -45
بشماره  اصغر  فرزند  ترابی  تینا   1395/12/16
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   - شناسنامه 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  در   1272595544
قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب 
در  واقع   15201 اصلی  از  فرعی   237 پالک  زمین 
مساحت  40/42مترمربع.  به  اصفهان  ثبت   5  بخش 

خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139560302027016777 شماره  رای   -46
 1395/12/16النا ترابی فرزند اصغر بشماره شناسنامه - 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1275258662 در دو دانگ 
روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب  ششدانگ  از  مشاع 
قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 
 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 40/42 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139560302027016778 شماره  رای   -47
بشماره  محمد  فرزند  ترابی   1395/12/16غالمرضا 
شناسنامه 5 صادره از شهرضا بشماره ملی 1199430684 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 
15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 40/42 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139560302027016800 شماره  رای   -48
سید  فرزند  هفدانی  رنجبر  مهدی  سید   1395/12/17 
حسن بشماره شناسنامه 8 صادره از اصفهان بشماره ملی 
یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  در   1291664661
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 43 
فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت  113/27مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139560302027016804 شماره  رای   -49
فرزند  پورنصرآبادی  خواجه   1395/12/17زینت 
غالمحسین بشماره شناسنامه 382 صادره از یزد بشماره 
از ششدانگ  دانگ مشاع  در سه  ملی 4431375627 
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب 
پالک 43 فرعی از اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت 
طی  خریداری  مساحت  113/27مترمربع.  به  اصفهان 

سند رسمی.
مورخ   139660302027000154 شماره  رای   -50
بشماره  محمد  فرزند  کاظمیان  رسول   1396/01/08
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   13433 شناسنامه 
بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1283836084
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 7897 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 153/10 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
مورخ   139660302027000377 شماره  رای   -51
بشماره  اله  سیف  فرزند  شمس  1396/01/15پروین 
ملی  بشماره  آبادان  از  صادره   1184 شناسنامه 
1819380335 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 
 184/66 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027000379 شماره  رای   -52
1396/01/15لطفعلی دهقان دهقی فرزند براتعلی بشماره 
شناسنامه 199 صادره از دهق بشماره ملی 1091903239 
از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در 
قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 

مساحت 197/65 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027000385 شماره  رای   -53
عباسعلی  فرزند  خداوردی   1396/01/15علیرضا 
بشماره  اصفهان  از  صادره   997 شناسنامه  بشماره 
زمین  قطعه  ششدانگ  در   1285509821 ملی 
روی  بر  احداثی  متصله   ساختمان  با   محصور  
بخش  در  واقع   11518 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی 
مترمربع.   489/06 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 

خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027000528 شماره  رای   -54
بشماره  عباس  فرزند  استیری   1396/01/19کیارش 
ملی  بشماره  سبزوار  از  صادره   2545 شناسنامه 
احداثی  ساختمان  یکباب  در ششدانگ   0793715954
12812باقیمانده  پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 100 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027000534 شماره  رای   -55
عبدالمهدی  فرزند  حقیقی   علی  محمد   1396/01/19
بشماره  سفلی  سمیرم  از  صادره   32 شناسنامه  بشماره 
احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در   5129728661 ملی 
از  فرعی   278 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر 
اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

139/22 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027000535 شماره  رای   -56
بمانعلی  فرزند  ابری  کیانی  غالمرضا   1396/01/19
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1821 شناسنامه  بشماره 
1283647461 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
از قطعه زمین پالک 12708 واقع در بخش 5  قسمتی 
ثبت اصفهان به مساحت  210/90مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
مورخ   139660302027000536 شماره  رای   -57
فرزند  افشادی  جرم  مهاجری   1396/01/19حسینعلی 
محمد بشماره شناسنامه 10 صادره از شهرضا بشماره ملی 
1199475548 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 
طی  خریداری  مساحت  151/53مترمربع.  به  اصفهان 

سند رسمی.
مورخ   139660302027000541 شماره  رای   -58
فرزند  خیادانی  رحیمی  پریزاد   1396/01/19 

اصفهان  از  صادره   13507 شناسنامه  بشماره  رحیم 
یکباب  ششدانگ  در   1283836823 ملی  بشماره 
روی  بر  احداثی  اعیانی  ثمنیه  بها  باستثناء  خانه 
بخش  در  واقع   7949 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی 
مساحت  279/10مترمربع.  به  اصفهان  ثبت   5 

خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027000542 شماره  رای   -59
حسین  فرزند  پزوه  نوروزی   1396/01/19محسن 
اصفهان  از  صادره   10717 شناسنامه  بشماره 
یکباب  ششدانگ  در   1283809044 ملی  بشماره 
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  ساختمان 
بخش  در  واقع   7897 اصلی  از  فرعی   200 پالک 
مساحت  192/70مترمربع.  به  اصفهان  ثبت   5 

خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027000559 شماره  رای   -60
19/01/1396 رضا یزدانی فرزند حسین بشماره شناسنامه 
در   1291305025 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   157
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   6708 پالک  زمین 

مساحت  172/12مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027000560 شماره  رای   -61
بشماره  حسین  فرزند  سلمانی   1396/01/19اکبر 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   51 شناسنامه 
1283996006 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
در بخش 5  واقع  زمین پالک 11518  از قطعه  قسمتی 
ثبت اصفهان به مساحت 278 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
مورخ   139660302027000561 شماره  رای   -62
بشماره  مصطفی  فرزند  صادقی  نازگل   1396/01/20 
ملی  بشماره  لردگان  از  صادره   283 شناسنامه 
بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در   4668986518
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
خریداری  مترمربع.  مساحت160/82   به  اصفهان  ثبت 

طی سند رسمی.
مورخ   139660302027000564 شماره  رای   -63
اسماعیل  فرزند  اسفندارانی  طالبی   1396/01/20بتول 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   346 شناسنامه  بشماره 
1286651255 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 172 فرعی از اصلی 10353 
 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 160 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027000567 شماره  رای   -64
1396/01/20 محمد جواد جوکار سمسوری فرزند اصغر  
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   95 شناسنامه  بشماره 
1291438157 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 443 فرعی از اصلی 7725 
 307/90 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027000571 شماره  رای   -65
محمدعلی  فرزند  زینلی  اکبر   1396/01/20علی 
ملی  بشماره  کوهپایه  از  صادره   6 شناسنامه  بشماره 
5659492568 در ششدانگ یکباب انبار احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 ثبت 
طی  خریداری  مترمربع.   193/50 مساحت  به  اصفهان 

سند رسمی.
مورخ   139660302027000574 شماره  رای   -66
محمدعلی  فرزند  زینلی  اکبر  علی   1396/01/20 
ملی  بشماره  کوهپایه  از  صادره   6 شناسنامه  بشماره 
5659492568 در ششدانگ یکباب تجاری و مسکونی 
از قطعه زمین پالک 39 واقع  بر روی قسمتی  احداثی 
در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت  56/15مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027000576 شماره  رای   -67
محمد  فرزند  سنجوانمره  محمدی   1396/01/20مهدی 
بشماره شناسنامه 18775 صادره از اصفهان بشماره ملی 
بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1283889684
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 10408 واقع در بخش 
5 ثبت اصفهان به مساحت 270 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
مورخ   139660302027000577 شماره  رای   -68
حسین  فرزند  پزوه  طغیانی  محمود   1396/01/20 
بشماره شناسنامه 2434 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283688999 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 15243 واقع در بخش 5 
طی  خریداری  مترمربع.   160 مساحت  به  اصفهان  ثبت 

سند رسمی.
مورخ   139660302027000581 شماره  رای   -69
 1396/01/20شهناز سازش فرزند علی بشماره شناسنامه 
 1284744833 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   698
از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در 
واقع   15190 اصلی  از  فرعی   45716 پالک  زمین  قطعه 
 در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 170/43 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027000584 شماره  رای   -70
بشماره  حسن  فرزند  زعفرانیان  سرور   1396/01/20
ملی  بشماره  اندیمشک  از  صادره   3484 شناسنامه 
1930034946 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 1-2-3 فرعی از اصلی 43 
 144/79 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027000585 شماره  رای   -71
محمد  فرزند  ولندانی  همتی   1396/01/20عبدالکریم 
ملی  بشماره  شهرضا  از  صادره   1 شناسنامه  بشماره 
1199493937 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 
 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت  85/5مترمربع.

 خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027000587 شماره  رای   -72
علی  فرزند  دانشمندخوراسگانی  1396/01/20 محمدرضا 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   212 شناسنامه  بشماره 
1291339418 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 9564و9565و9569و9570 
 193/05 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027000590 شماره  رای   -73
1396/01/20 منصور ثالثی فرزند یداله بشماره شناسنامه 
از شهرضا بشماره ملی 1199104140 در سه  317 صادره 
روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ 

قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 
سند  طی  خریداری  مترمربع.   200 مساحت  به  اصفهان 

رسمی.
مورخ   139660302027000594 شماره  رای   -74
بشماره  اله  مسیح  فرزند  ناظمی  ندا   1396/01/20
ملی  بشماره  بروجن  از  صادره   468 شناسنامه 
یکباب  از ششدانگ  مشاع  دانگ  در سه   4650406196
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع 
مترمربع.   200 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در 

خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027000605 شماره  رای   -75
بشماره  محمود  فرزند  فر  مردانی   1396/01/20اعظم 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   2488 شناسنامه 
1287034292 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 
سند  طی  خریداری  مترمربع.   200 مساحت  به  اصفهان 

رسمی.
مورخ   139660302027000618 شماره  رای   -76
شمسعلی  فرزند  هارونی  رحیمی   1396/01/20بشیر 
ملی  بشماره  اهواز  از  صادره   3959 شناسنامه  بشماره 
1751080374 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
واقع در بخش 5  از قطعه زمین پالک 15202  قسمتی 
ثبت اصفهان به مساحت  80/40مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
مورخ   139660302027000620 شماره  رای   -77
بشماره  یداله  فرزند  پزوه  طغیانی   1396/01/20زهره 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   2357 شناسنامه 
1283689766 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 62 فرعی از اصلی 15194 
 148/10 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027000623 شماره  رای   -78
بشماره  یداله  فرزند  پاکروان   1396/01/20هوشنگ 
ملی  بشماره  شهر  خمینی  از  صادره   191 شناسنامه 
زمین  و  مشجر  باغچه  ششدانگ  در   1141488371
پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  مزروعی 
ثبت   5 بخش  در  واقع   15190 اصلی  از  فرعی   3124
اصفهان به مساحت  4668/86مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
مورخ   139660302027000632 شماره  رای   -79
رضا  فرزند  کردآبادای  کریمی   1396/01/21رجبعلی 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   34 شناسنامه  بشماره 
1291330534 در چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
170 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 با قید اینکه 
عباس کریمی  آقای  به  متعلق  الحیوة  مادام  آن  منافع 
 228/65 مساحت  به  اصفهان  ثبت  میباشد   کردآبادی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027000633 شماره  رای   -80
مرتضی  فرزند  احمدی  ملک  زهراء   1396/01/21 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   319 شناسنامه  بشماره 
از ششدانگ  دانگ مشاع  نیم  و  در یک   1287776051
یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
170 فرعی از اصلی 10353 واقع در بخش 5 با قید اینکه 
عباس کریمی  آقای  به  متعلق  الحیوة  مادام  آن  منافع 
 228/65 مساحت  به  اصفهان  ثبت  میباشد   کردآبادی 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027000634 شماره  رای   -81
بشماره  علی  فرزند  شفیعی  حمیدرضا   1396/01/21 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   162 شناسنامه 
سهم   220 از  مشاع  در  146/66سهم   1287774482
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
از اصلی 15190 واقع در بخش  زمین پالک 305 فرعی 
5 ثبت اصفهان به مساحت 220 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
مورخ   139660302027000637 شماره  رای   -82
 1396/01/21ثریا بیناء فرزند شعبانعلی بشماره شناسنامه 
در   4622018616 ملی  بشماره  مرغملک  از  صادره   20
73/34 سهم مشاع از 220 سهم ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 305 فرعی 
از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

220 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027000638 شماره  رای   -83
عبدالعلی  فرزند  اعتباریان  احمدرضا   1396/01/21
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره  شناسنامه 555  بشماره 
1291474587 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6183 
 154/6 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027000641 شماره  رای   -84
عبدالعلی  فرزند  اعتباریان   1396/01/21مصطفی 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   405 شناسنامه  بشماره 
1291613676 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 6183 واقع 
 در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 154/6 مترمربع.

خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027000669 شماره  رای   -85
بشماره  علی  فرزند  ابری  فروغی  ناصر   1396/01/23
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1156 شناسنامه 
سهم   157 از  مشاع  سهم   100 در   1283640414
قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ 
 5 بخش  در  واقع   13039 پالک  زمین  قطعه  از 
مساحت  153/72مترمربع.  به  اصفهان   ثبت 

خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027000670 شماره  رای   -86
فرزند  خوراسگانی  مشهدی   1396/01/23مهری 
از اصفهان  محمدحسین بشماره شناسنامه 232 صادره 
بشماره ملی 1291382828 در 57 سهم مشاغ از 157 
سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 13039 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
سند  طی  خریداری  مساحت   153/72مترمربع.  به 

رسمی.
مورخ   139660302027000682 شماره  رای   -87
بشماره  مجید  فرزند  تصاعدیان  فائزه   1396/01/23
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   7583 شناسنامه 
از ششدانگ  مشاع  دانگ  نیم  و  یک  در   1292604281
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب 
پالک 2059 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت 

طی  خریداری  مساحت  182/95مترمربع.  به  اصفهان 
سند رسمی.

مورخ   139660302027000683 شماره  رای   -88
بشماره  محمود  فرزند  ساکت   1396/01/23محبوبه 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   62644 شناسنامه 
1281723762 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 2059 
فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

مساحت 182/95 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027000686 شماره  رای   -89
بشماره  مجید  فرزند  تصاعدیان  فاطمه   1396/01/23
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   465 شناسنامه 
1288457472 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب 
پالک 2059 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت 
طی  خریداری  مساحت 182/95 مترمربع.  به  اصفهان 

سند رسمی.
مورخ   139660302027000851 شماره  رای   -90
محمود  فرزند  ابری  کیانی  فاطمه   1396/01/29
اصفهان  از  صادره   12648 شناسنامه  بشماره 
مشاع  دانگ  سه  در   1283236176 ملی  بشماره 
روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب  ششدانگ  از 
بخش  در  واقع   12574 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی 
مترمربع.   200/23 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 

خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027000853 شماره  رای   -91
بشماره  حسن  فرزند  ابری  کاظمی  ناصر   1396/01/29
شناسنامه 38 صادره از اصفهان بشماره ملی 1291361138 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان احداثی 
در  واقع  پالک 12574  زمین  قطعه  از  روی قسمتی  بر 
مساحت  200/23مترمربع.  به  اصفهان  ثبت   5  بخش 

خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027000876 شماره  رای   -92
بشماره  رضا  فرزند  دارالضیاره   1396/01/29محمد 
شناسنامه 26 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286976413 
اعیانی  ثمنیه  بها  باستثناء  خانه  یکباب  ششدانگ  در 
از قطعه زمین پالک 39 واقع  بر روی قسمتی  احداثی 
 در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 64/76 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027001063 شماره  رای   -93
حسنعلی  فرزند  محمدی  اله   1396/02/02روح 
ملی  بشماره  جرقویه  از  صادره   26 شناسنامه  بشماره 
از ششدانگ  دانگ مشاع  نیم  و  5649901449 در یک 
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب 
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 220 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027001064 شماره  رای   -94
حسنعلی  فرزند  محمدی  امیرحسین   1396/02/02
ملی  بشماره  جرقویه  از  صادره   167 شناسنامه  بشماره 
5649980934 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب 
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 220 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027001065 شماره  رای   -95
محمد   فرزند  محمدی  حسنعلی   1396/02/02 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   791 شناسنامه  بشماره 
5649496791 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب 
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 220 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027001066 شماره  رای   -96
بشماره  حسنعلی  فرزند  محمدی   1396/02/02محمد 
ملی  بشماره  جرقویه  از  صادره   1392 شناسنامه 
5649503168 در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ 
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب 
پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 220 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027001111 شماره  رای   -97
محمدتقی  فرزند  محدثی  ناهید   1396/02/02 
ملی  بشماره  تهران  از  صادره   7657 شناسنامه  بشماره 
0054296064 در ششدانگ یکباب کارگاه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت 
طی  خریداری  مساحت  497/14مترمربع.  به  اصفهان 

سند رسمی.
مورخ   139660302027001268 شماره  رای   -98
1396/02/06 رسول ابوالحسنی کلمه خوارانی فرزند علی 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   58 شناسنامه  بشماره 
1291437789 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 
خریداری  مترمربع.   217/50 مساحت  به  اصفهان  ثبت 

طی سند رسمی.
مورخ   139660302027001282 شماره  رای   -99
محمد  فرزند  خوراسگانی  حمامی   1396/02/06جواد 
حسین بشماره شناسنامه 462 صادره از اصفهان بشماره 
ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  در   1291487123 ملی 
یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 48 فرعی از اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت  83/15مترمربع. 
خریداری طی سند رسمی.

مورخ   139660302027001283 شماره  رای   -100
حسین  محمد  فرزند  حمامی  فرهاد   1396/02/06
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   645 شناسنامه  بشماره 
یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  دو  در   1291464360
ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 
48 فرعی از اصلی 15192 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
سند  طی  خریداری  مساحت  83/15مترمربع.   به 

رسمی.
مورخ   139660302027001286 شماره  رای   -101
محمد  فرزند  خوراسگانی  حمامی   1396/02/06محمد 
اصفهان  از  صادره   12731 شناسنامه  بشماره  حسین 
از  مشاع  دانگ  دو  در   1283829215 ملی  بشماره 
از  بر روی قسمتی  ششدانگ یکباب ساختمان احداثی 
در  واقع   15192 اصلی  از  فرعی   48 پالک  زمین  قطعه 
مترمربع.   83/15 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 

خریداری طی سند رسمی.
تاریخ انتشار نوبت اول

 1396/02/18 :
 تاریخ انتشار نوبت دوم:

1396/03/02 
اصفهان      شرق  وامالک  اسناد  ثبت  منطقه  »رییس 

حسین هادیزاده«   

  4304/م الف

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــید  ــد س ــی فرزن ــر منان ــید اصغ ــای س ــون آق چ
ــادره از  ــماره 2432 ص ــنامه ش ــه شناس ــم  ب کری
ــی  ــماره مل ــد 1349/01/01 دارای ش ــان متول اصفه
بــه موجــب وکالتنامــه شــماره   1286877482
197323 مورخــه 1392/01/24 دفتــر خانــه اســناد 
ــت از طــرف  ــه وکال ــان ب رســمی شــماره 56 اصفه
آقــای حمیــد اعتمــادی فرزنــد محســن نســبت بــه 
ــی  ــرگ استشــهاد محل ــا تســلیم 2 ب ششــدانگ ب

کــه هویــت و امضــا شــهود رســما طــی رمــز تصدیق 
شــماره 39121 و شــماره ترتیــب 7574 گواهــی 
شــده و بــه تاییــد دفتــر خانه اســناد رســمی شــماره 
ــب  ــه موج ــت ب ــی اس ــیده مدع ــان رس 261 اصفه
ســند انتقــال شــماره 57611 مورخــه 86/10/23 
دفتــر خانــه 60 اصفهــان ششــدانگ اعیانــی دفتــر 
کار شــماره 15190/30746 واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان بنــام حمیــد اعتمــادی منتقــل و در صفحه 
ــام وی  ــماره 78289 بن ــل ش ــر 383 ذی 577 دفت

ثبــت و ســند مالکیــت چاپــی بــه شــماره 490580 
ــند  ــب س ــه موج ــده و ب ــلیم وی گردی ــادر و تس ص
ــر  ــه 86/10/23 دفت ــماره 184407 مورخ ــی ش رهن
خانــه 56 اصفهــان در رهــن شــرکت مالــی و 
اعتبــاری ســینا قــرار گرفتــه و طبــق گواهــی دفتــر 
امــکالک معاملــه دیگــری انجــام نشــده و در رهــن 
ــند  ــی س ــت جابجائ ــه عل ــد. ب ــی باش ــه نم ووثیق
مالکیــت مفقــود گردیــده اســت  وتقاضــای  صــدور 
ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت طبــق تبصــره 

یــک اصالحــی مــاده 120 آییــن نامــه قانــون ثبــت 
ــی  ــس مدع ــه هرک ــود ک ــی ش ــی  م ــب  آگه مرات
انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آگهــی ذکــر 
ــور  ــت مزب ــا ســند مالکی ــه آن ی شــده ( نســبت ب
نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــاده 
روز بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــا 
ضمــن ارایــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه 
تســلیم نماییــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل 

ســند بــه ارایــه کننــده مســتردد گــردد. 

ــا در  اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد وی
صــورت اعتــراض اصــل ســند ارایــه نگــردد المثنــی 
ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی 
تســلیم خواهــد شــد. شــماره : 6294/ م الــف 
رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالک شــرق 

اصفهــان هادیــزاده

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــه  ــه ب ــد ششــدانگ یکبابخان ــه اینکــه تحدی نظــر ب

مســاحت 199 متــر مربــع بــه شــماره پــالک 2383 
ــک حــوزه  ــع در بخــش ی ــی واق ــی از 49 اصل فرع
ثبتــی قمصــر کــه طبــق ســوابق و پرونــده ثبتــی بــه 
نــام آقــای محســن گیــوه چیــن قمصــری فرزنــد 
ــات  ــت و عملی ــت اس ــان ثب ــاس در جری ــی عب عل
تحدیــد حــدود قانونــی آن بــه عمــل نیامــده اســت 
ــاده 15  ــر م ــمت اخی ــتور قس ــه دس ــا ب ــک بن . این
ــد  ــرده تحدی ــای نامب ــق نقاض ــت و طب ــون ثب قان
حــدود پــالک مرقــوم در روز چهارشــنبه مــورخ 

96/04/07 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه 
ــه موجــب ایــن آگهــی  ــذا ب عمــل خواهــد آمــد . ل
بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و 
ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد 
و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابــق مــاده 
20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 

ــه خواهــد شــد .  ــا 30 روز پذیرفت ــدی ت تحدی
تاریــخ انتشــار : 96/3/2 پرداخــت هزینــه بــه عهــده 
متقاضــی مــی باشــد . رئیــس اداره ثبــت اســناد و 

امــالک قمصــر – رضــا طویلــی 
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ورزشاستان
مخالفت هیئت انجمن های ورزشی 

 با برکناری رئیس کمیته فوتبال 
روی میز

در شــرایطی کــه مســئول کمیتــه فوتبــال روی 
ــن  ــس انجم ــاری رئی ــه برکن ــم ب ــور حک ــز کش می
ــای  ــت انجمن ه ــان داده، هیئ ــته در اصفه ــن رش ای
ــرده  ــم مخالفــت ک ــن تصمی ــا ای ورزشــی اســتان ب
ــال روی میــز کشــورمان در  اســت. تیــم ملــی فوتب
مســابقات جهانــی آلمــان شــرکت کــرد کــه انجمــن 
ایــن رشــته مدعــی قهرمانــی در جهــان شــد؛ امــا در 
ادامــه معلــوم شــد ایــن عنــوان در لیــگ دســته دوم 

ــی رخ داد.  جهان
بــه دنبــال رســانه ای شــدن ایــن ماجــرا و مشــکالتی 
ــود  ــان وج ــه آلم ــی ب ــم مل ــزام تی ــر اع ــر س ــه ب ک
داشــت، مســئول انجمــن دســت بــه تغییــرات 
ــای  ــاری رؤســای کمیته ه ــا برکن گســترده ای زد و ب
ــراض  ــن اعت ــا در ای ــکاران آن ه ــه ورزش ــتانی ک اس
ــن  نقــش و ســهم داشــتند و احســاس می کــرد ای
ــدا  ــانه ها درز پی ــه رس ــا ب ــب آن ه ــات از جان اطالع
ــای  ــی از رؤس ــرد. یک ــو ک ــه جل ــرار رو ب ــرده، ف ک
کمیتــه اســتانی کــه تصمیــم بــه برکنــاری وی 
گرفتــه شــد، منصــور زیــدی رئیــس انجمــن فوتبــال 
ــار  ــر اظه ــن خب ــد ای ــا تأیی ــه ب ــت ک ــز، اس روی می
کــرد: نامــه بــرای برکنــاری مــن ارســال شــده 
ــی  ــای ورزش ــت انجمن ه ــس هیئ ــا رئی ــت؛ ام اس
ــت. ــرده اس ــت ک ــته مخالف ــن خواس ــا ای ــتان ب اس

ــرده اســت  ــران ســفر ک ــه ته ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
توضیحــات بیشــتر در ایــن خصــوص را بــه روزهــای 

ــرد. ــول ک ــده موک آین
در مســابقات جهانــی فوتبــال روی میــز آلمــان ســه 
ــزی،  ــاد عزی ــای عم ــه نام ه ــی ب ــکار اصفهان ورزش
شــکیبا زیــدی و ســارا احمــدی تیــم ملــی ایــران را 

ــد. فــارس ــی می کردن همراه

فرمانده انتظامی استان اصفهان:
 پروین در آستانه بازگشت 

به پرسپولیس
ــره باشــگاه پرســپولیس  ــد هیئت مدی اعضــای جدی
هیئت مدیــره  شــد.  خواهنــد  معرفــی  بــه زودی 
ــه زودی شــاهد  ــرار اســت ب باشــگاه پرســپولیس ق
تغییراتــی شــود و بــه احتمــال خیلــی قــوی برخــی 
از اعضــای هیئت مدیــره فعلــی ایــن باشــگاه از 
جملــه فرشــید گلــزاده، محمــد زادمهــر و حمیدرضــا 
گرشاســبی جــای خــود را بــه بهــروز منتقمــی، علــی 

ــد.  ــژن ذوالفقارنســب بدهن ــن و بی پروی
بــا برنامه ریــزی در نظــر گرفتــه شــده احتمــاال 
ــراه  ــه هم ــانی ب ــر کاش ــری و جعف ــر طاه علی اکب
ســه عضــو جدیــد ترکیــب جدیــد پنــج نفــره 
داد.  خواهنــد  تشــکیل  را  باشــگاه  هیئت مدیــره 
اینکــه هیئت مدیــره جدیــد، مدیرعامــل  ضمــن 
باشــگاه پرســپولیس را انتخــاب خواهنــد کــرد تــا او 

ک ــا ــد. تابن ــته باش ــا داش ــق امض ح

کوتاه اخبار
 سرمربی جدید بارساکی 

معرفی می شود؟
ــلونا  ــگاه بارس ــس باش ــو، رئی ــا بارتومئ ــوزپ ماری ج
ــام  ــاه(، ن ــی )08 خردادم ــه روز 29 م ــرد ک ــد ک تایی

ــرد. ــالم خواهــد ک ــدی باشــگاه را اع ــی بع مرب
بارســا در دیــداری هیجان انگیــز و زیبــا 4-2 مقابــل 
ایبــار پیــروز شــد، ولــی پیــروزی 2-0 رئــال مقابــل 

مــاالگا، قهرمانــی سپیدپوشــان را مســجل کــرد. 
بــا ایــن حــال آبی اناری هــا هفتــه آینــده بایــد 
ــد  ــاف آالوس برون ــه مص ــا دل ری ب ــال کوپ در فین
ــا  ــدی بارس ــرمربی بع ــام س ــازی، ن ــس از آن ب و پ

ــد. ــد ش ــاش خواه ف
بارتومئــو گفــت: روز 29 مــی، ســرمربی بعــدی 
معرفــی می شــود. مــا از لوئیــس انریکــه بــه خاطــر 
تالشــی کــه در تمــام ایــن مــدت کــرده، ممنونیــم و 

ــا برویــم. حــاال بایــد بــه ســراغ کوپ
ــینی  ــه جانش ــن گزین ــورده، اصلی تری ــتو وال  ارنس
انریکــه اســت. نشــریه ال کورئــو چــاپ بیلبائــو 
گــزارش داد کــه والــورده پاســخ نهایــی خــود را بــه 
ــک  ــگاه اتلتی ــس باش ــلونا داده و رئی ــگاه بارس باش
بیلبائــو نیــز می دانــد کــه والــورده فصــل بعــد روی 
نیمکــت بارســا خواهــد نشســت. همچنیــن باشــگاه 
ــه بازیکنــان اعــالم کــرده  ــام ســرمربی بعــدی را ب ن
و ایــن بدیــن معناســت کــه توافــق نهایــی بــا 

ــت. ورزش3  ــه اس ــورت گرفت ــدی ص ــرمربی بع س

آهنگریان: 
 هیچ نتیجه ای به جز طال 

قابل قبول نبود
عرفــان آهنگریــان، ســانداکار وزن 60 کیلوگــرم، پــس از 
ــای  ــدال طــالی مســابقات ووشــوی بازی ه کســب م
کشــورهای اســالمی گفــت: دو مبــارزه خــوب در ایــن 

ــتم.  ــا داش رقابت ه
ــم  ــود و ه ــی ب ــه آذربایجان ــت ک ــف نخس ــم حری ه
حریــف دیــروز کــه ملیتــی تونســی داشــت را راحــت 
ــود  ــر از تصــورات ب ــف تونســی فرات ــه حری ــردم. البت ب
ــا اختــالف  ــارزه کــرد؛ امــا موفــق شــدم ب و خــوب مب

ــرم. ــاال او را بب ــاز ب امتی
ــردی  ــور می ک ــه تص ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
تیــم ووشــو تــا ایــن انــدازه موفــق باشــد، خاطرنشــان 
ــال  ــا کام ــن رقابت ه ــم ووشــو در ای ــت تی ــرد: موفقی ک
ــا  ــی م ــب اصل ــه رقی ــرا ک ــود؛ چ ــی ب ــل پیش بین قاب
ــالمی  ــورهای اس ــای کش ــه در بازی ه ــت ک ــن اس چی

ــت.  ــور نداش حض
بــا توجــه بــه ایــن شــرایط، می دانســتیم هــر نتیجــه ای 
ــا  ــول نیســت و انتظــارات از م ــل قب ــر طــال قاب ــه غی ب
ــارات  ــه انتظ ــتیم ب ــه توانس ــحالم ک ــت و خوش باالس

ــم. تســنیم ــت بدهی پاســخ مثب

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

ایــران  جوانــان  والیبــال  ملــی  تیــم 
بازی هــای  طــالی  مــدال  بــرای کســب 
ــاعت  ــالمی از س ــورهای اس ــتگی کش همبس
)بــه  اردیبهشــت   31 یکشنبه شــب   20
ــوری  ــم جمه ــاف تی ــه مص ــران( ب ــت ته وق
ــا  آذربایجــان رفــت و در ســه ســت پیاپــی ب
میزبــان   18/25 و   27/29  ،17/25 نتایــج 
 را شکســت داد و ردای قهرمانــی بــه تــن 

کرد.
ــی  ــازی نهای ــران در ب ــان ای ــی جوان ــم مل تی
دوره  چهاردهمیــن  والیبــال  رقابت هــای 
ــالمی  ــورهای اس ــتگی کش ــای همبس بازی ه
آقچه لــی  رســول  اولیــه  ترکیــب  بــا 
ــر  ــافر، علی اصغ ــماعیل مس ــان(، اس )کاپیت
مجــرد، امیرحســین اســفندیار، طیــب عینی، 
جــواد کریمــی )پاســور( و اســماعیل طالبــی 
)لیبــرو(، بــا تیــم جمهــوری آذربایجــان 
میزبــان ایــن دوره بازی هــا دیــدار کــرد و بــا 

ــار جــام  ــرای ســومین ب ــر حریــف، ب ــه ب غلب
ــی بازی هــای همبســتگی کشــورهای  قهرمان

ــرد. ــر ب ــاالی س ــالمی را ب اس
تیــم ملــی جوانــان کشــورمان در حالــی 
ــان  ــه پای ــی ب ــا قهرمان ــابقات را ب ــن مس ای
ــی در  ــراز قهرمان ــی اح ــه پیش بین ــاند ک رس
بیــن تیم هــای بزرگســاالن کــه از تجربــه 
باالیــی برخــوردار بودنــد، قــدری ســخت بــود؛ 
ــا  ــا انگیــزه ایــران ب امــا جوانــان غیرتمنــد و ب
صعــود بــه فینــال و غلبــه بــر تیــم آذربایجــان 
کــه عــالوه بــر امتیــاز میزبانــی، از ســوی 
بــا  تماشــاگران خــود حمایــت می شــد، 
ــیون  ــئوالن فدراس ــه مس ــی ب ــب قهرمان کس
والیبــال جمهــوری اســالمی ایــران ثابــت 
ــان  ــه جوان ــا ب ــد کــه زمــان آن رســیده ت کردن
والیبــال ایــران ایمــان بیاورنــد و اعتمــاد کنند.

 بــه هــر حــال جوانــان خوش قدوقامــت 
ــا  ــورمان ب ــی کش ــم مل ــک تی و خوش تکنی
رهبــری بهــروز عطایــی، مســعود آرمــات 
ــی  ــراد کادر فن ــایر اف ــی و س ــد الهوت و احم
و سرپرســتی، ســت اول را بــا اقتــدار  و 
عملکــرد ســتودنی پشــت ســر گذاشــتند 
برتــری  بــه   17/25 شــدند  موفــق   و 

برسند. 
آذربایجــان  بلندقامتــان  دوم  ســت  در   
ــی  ــش خوب ــور پوش ــاع روی ت ــه دف ــه ب ک
داده و بــازی را بــا برتــری مطلــق آغــاز 
ــی  ــه لطــف آبشــارهای قدرت ــد، ب ــرده بودن ک
رســول آبراجــی اف و دیمیتــری آبزینکــف 
ــه  ــود را ادام ــتازی خ ــاز 14/16 پیش ــا امتی  ت
دادنــد؛ امــا ســرویس های نــاب کریمــی 
و  عالــی  دفــاع  و  یکســو  از  اســفندیار  و 

نفوذناپذیــر مجــرد و آقچه لــی از ســوی دیگــر 
همــراه بــا پاس هــای متنــوع و ترکیبــی 
کریمــی و آبشــارهای قدرتــی مســافر دســت 
بــه دســت هــم دادنــد تــا شــاگردان عطایــی 
ــت  ــاز 27 در نهای ــا امتی ــاوی ت ــس از تس پ
ایــن ســت را هــم بــا حســاب 27/29 پیــروز 

ــند. ــدان باش می
ــالل اف  ــته ج ــن گذاش ــه س ــا ب ــاگردان پ ش
ــول  ــدی اف و رس ــز صم ــتثنای پروی ــه اس ب
آبراجــی اف کــه بهترین هــای تیــم آذربایجــان 
ــر  ــه نظ ــوت ب ــته و فرت ــی خس ــد، همگ بودن
می رســیدند و بــه تدریــج  بــا احســاس 
ضعــف شــدید ســت ســوم را نیــز بــا اختالف 
7 امتیــاز واگــذار کردنــد و بــه نایب قهرمانــی 

ــد. بســنده کردن
آبراجــی اف  رســول  آذربایجــان،  تیــم  در 

و در تیــم ایــران تمــام بازیکنانــی کــه در 
عالــی  می گرفتنــد،  جــای  تیــم  ترکیــب 
ــزو  ــتباه ج ــن اش ــا کمتری ــدند و ب ــر ش ظاه
بهترین هــا قــرار داشــتند کــه کار انتخــاب 
 بهتریــن را بــرای نگارنــده  مشــکل کــرده 

است.
جــواد کریمــی بــا اجــرای نقشــه های متنــوع 
و  ســاخته  پاس هــای  ســازندگی  کار  در 
اســماعیل  آقچه لــی،  رســول   پرداختــه، 
مســافر، امیرحســین اســفندیار و علی اصغــر 
ــی  ــرویس های قدرت ــم در زدن س ــرد ه مج
بــا ارتفــاع کــم و موجــی، هــم در دفــاع روی 
تــور و آبشــارهای قدرتــی و ســرعتی و پشــت 
 خــط یک ســوم فوق العــاده خــوب بودنــد 
ــای  ــژه در دریافت ه ــری، به وی و در کار توپگی
اول و برگشــتی از دفــاع بــه اســماعیل طالبی 
ــد  ــروی تیــم( کمک هــای شــایانی کردن )لیب
ــت  ــه س ــت در س ــا قاطعی ــران ب ــم ای ــا تی ت
متوالــی بــر حریــف قــدر خــود فائــق آمــد و 

قهرمــان شــد.

در بازی نهایی چهاردهمین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسالمی:

والیبال آسیا در سیطره ایران

ورزش

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
وقت رسیدگی

ــت  ــه طرفی ــداوردی ب ــان خ ــای رحم ــه آق ــه اینک ــر ب نظ

ــم  ــه تقدی ــه خواســته مطالب ــور ب ــای افراســیاب جمالپ آق

کــه بــه شــورای حــل اختــالف شــعبه دوم حقوقــی ارجــاع 

ــورخ  ــبه م ــرای روز دوش ــت و ب ــه 96/20192 ثب ــه کالس ب

96/04/12 ســاعت 17 عصــر وقــت رســیدگی تعییــن 

گردیــده و خوانــده مجهــول المــکان معرفــی نمــوده 

اســت. بــه تقاضــای خواهــان و دســتور شــورا و بــه 

ــی  ــت در یک ــک نوب ــب ی ــاده 73 ق.آ.د.م مرات ــتناد م اس

ــود و از  ــی ش ــمی درج و آگه ــار رس ــد کثیراالنتش از جرای

خوانــده دعــوت مــی نمایــد کــه بــا مراجعــه بــه دبیرخانــه 

ــی فالورجــان و  ــالف شــعبه دوم حقوق شــورای حــل اخت

ــی  ــخه ثان ــت نس ــق و دریاف ــانی و آدرس دقی ــالم نش اع

دادخواســت و ضمائــم بــرای وقــت مقــرر در شــورای حــل 

اختــالف شــعبه دوم حقوقــی فالورجــان جهــت رســیدگی 

حاضــر شــوید در غیــر ایــن صــورت ایــن آگهــی بــه منزلــه 

ــالغ مــی شــود . اب

شورای حل اختالف شعبه دوم فالورجان 

م/الف : 158

آگهی حصر وراثت
آقــای حبیــب الــه بابائــی بندارتــی بشناســنامه شــماره  3  

باســتناد شــهادتنامه و گواهــی فــوت رونوشــت شناســنامه 

ــن شــورا  ــم ای ــه ، درخواســتی بشــماره 96/278 تقدی ورث

نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان علیرضــا 

بابائــی بندارتــی  بشناســنامه 43 در تاریــخ 1379/03/14 

درگذشــته و ورثــه وی درهنــگام درگذشــت عبارتنــد از :

ــماره  ــا ش ــد علیرض ــی فرزن ــی بندارت ــه بابائ ــظ ال 1-حفی

شناســنامه 39 نســبت بــا متوفــی : فرزند2-تقــی بابائــی 

بندارتــی فرزنــد علیرضــا شــماره شناســنامه 6 نســبت بــا 

ــد  ــی فرزن ــی بندارت ــه بابائ ــب ال ــی : فرزند3-حبی متوف

علیرضــا شــماره شناســنامه 3 نســبت بــا متوفــی : 

فرزند4-شــکوفه بابائــی بندارتــی فرزنــد علیرضــا شــماره 

شناســنامه 1 نســبت بــا متوفــی : فرزند5-هاجره ســلطان 

ــنامه 7  ــماره شناس ــا ش ــد علیرض ــی فرزن ــی بندارت بابائ

ــی  ــریفات قانون ــس از تش ــی : فرزندپ ــا متوف ــبت ب نس

درخواســت مزبــور را یکمرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا 

ــی  ــه از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــر اعتراض ــی ه هرکس

ــه  ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه ب ن

دادگاه تقدیــم دارد در غیــر اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت 

صــادر خواهــد شــد 

 دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
خانــم زهــرا رفیعــی بشناســنامه شــماره  5498  باســتناد 

ــه ،  شــهادتنامه و گواهــی فــوت رونوشــت شناســنامه ورث

ــن شــورا نمــوده  ــم ای درخواســتی بشــماره 96/272 تقدی

چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان پریــوش 

رفیعــی گاونانــی  بشناســنامه 15 در تاریــخ 1388/12/25 

درگذشــته و ورثــه وی درهنــگام درگذشــت عبارتنــد از :1-

حســن رفیعــی فرزنــد غالمحســین شــماره شناســنامه 27 

نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

شــماره  غالمحســین  فرزنــد  رفیعــی  2-فاطمــه 

: فرزنــد بــا متوفــی  شناســنامه 1395 نســبت 

ــماره  ــین ش ــد غالمحس ــی فرزن ــی گاونان ــری رفیع 3-مه

شناســنامه 18 نســبت بــا متوفــی : فرزند4-زهــرا رفیعــی 

ــنامه 5498  ــماره شناس ــین ش ــد غالمحس ــی فرزن گاونان

نســبت بــا متوفــی : فرزند5-غالمحســین رفیعــی گاونانــی 

فرزنــد حســنعلی شــماره شناســنامه 25 نســبت بــا متوفی 

: فرزنــد

ــور را یکمرتبــه  پــس از تشــریفات قانونــی درخواســت مزب

ــا  ــا هرکســی هــر اعتراضــی دارد و ی ــد ت ــی مــی نمای آگه

ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی  وصیتنامــه از متوفــی ن

ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد در غیــر اینصــورت 

گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد شــد 

   دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
آقــای محمــود ســبحانی بشناســنامه شــماره  30  باســتناد 

ــه ،  ــوت رونوشــت شناســنامه ورث شــهادتنامه و گواهــی ف

ــوده  ــورا نم ــن ش ــم ای ــماره 96/276 تقدی ــتی بش درخواس

چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان عبــاس 

ــته  ــخ 1391/11/1 درگذش ــنامه 5 در تاری ــبحانی  بشناس س

ــا  ــد از :1-غالمرض ــت عبارتن ــگام درگذش ــه وی درهن و ورث

ــاس شــماره شناســنامه 261 نســبت  ــد عب ســبحانی فرزن

ــد ــا متوفــی : فرزن ب

ــنامه  ــماره شناس ــاس ش ــد عب ــبحانی فرزن ــود س 2-محم

30 نســبت بــا متوفــی : فرزند3-احمــد ســبحانی فرزنــد 

عبــاس شــماره شناســنامه 77 نســبت بــا متوفــی : 

فرزند4-اکبــر ســبحانی فرزنــد عبــاس شــماره شناســنامه 

ــد ــی : فرزن ــا متوف 268 نســبت ب

5-اکــرم ســبحانی فرزنــد عبــاس شــماره شناســنامه 

بــا متوفــی : فرزند6-مریــم ســبحانی  1866 نســبت 

فرزنــد عبــاس شــماره شناســنامه 3 نســبت بــا متوفــی : 

فرزند7-تــوران ســبحانی فرزنــد عباس شــماره شناســنامه 

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب 236 نس

ــنامه  ــماره شناس ــاس ش ــد عب ــبحانی فرزن ــهباز س 8-ش

237 نســبت بــا متوفــی : فرزند9-میمنــت ســبحانی 

کرســگانی فرزنــد عباســقلی شــماره شناســنامه 4 نســبت 

بــا متوفــی : همســرپس از تشــریفات قانونــی درخواســت 

ــر  ــی ه ــا هرکس ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه ــور را یکمرتب مزب

اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از 

تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد 

در غیــر اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهد شــد 

   دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
ــی بشناســنامه شــماره   ــم معصومــه شــمس فالورجان خان

ــت  ــوت رونوش ــی ف ــهادتنامه و گواه ــتناد ش 1334  باس

ــم  ــماره 96/274 تقدی ــتی بش ــه ، درخواس ــنامه ورث شناس

ایــن شــورا نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه 

ــنامه 2610  ــی  بشناس ــمس فالورجان ــر ش ــادروان قدی ش

در تاریــخ 1391/05/10 درگذشــته و ورثــه وی درهنــگام 

فالورجانــی  شــمس  :1-مهنــاز  از  عبارتنــد  درگذشــت 

بــا  نســبت   4607 شناســنامه  شــماره  قدیــر  فرزنــد 

ــد  ــی فرزن ــمس فالورجان ــه ش ــی : فرزند2-معصوم متوف

قدیــر شــماره شناســنامه 1334 نســبت بــا متوفــی : 

فرزند3-مرضیــه شــمس فالورجانــی فرزنــد قدیــر شــماره 

شناســنامه 324 نســبت بــا متوفــی : فرزند4-مریــم 

شــمس فالورجانــی فرزنــد قدیــر شــماره شناســنامه 791 

ــی  ــمس فالورجان ــال ش ــی : فرزند5-لی ــا متوف ــبت ب نس

ــا متوفــی  فرزنــد قدیــر شــماره شناســنامه 639 نســبت ب

ــر شــماره  ــد قدی ــی فرزن : فرزند6-زهــرا شــمس فالورجان

ــه  ــی : فرزند7-فاطم ــا متوف ــبت ب ــنامه 5397 نس شناس

شــمس فالورجانــی فرزنــد قدیــر شــماره شناســنامه 

ــدهی  ــلطنت س ــی : فرزند8-س ــا متوف ــبت ب 4653 نس

فرزنــد حســین شــماره شناســنامه 9801 نســبت بــا متوفی 

ــور را  ــت مزب ــی درخواس ــریفات قانون ــرپس از تش : همس

ــر اعتراضــی  ــا هرکســی ه ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه یکمرتب

ــخ  ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد و ی

ــم دارد در  ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه نش

غیــر اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد شــد   

ــعبه اول ــالف ش ــل اخت ــورای ح ــه ش دبیرخان

آگهی فقدان سند مالکیت 
پالک386اصلی بخش یک گلپایگان

آقــای/ خانــم زهــرا محســنی  فرزندمحمــد علــی باســتناد 

ــهود  ــاء ش ــت و امض ــه هوی ــی ک ــهاد محل ــرگ استش یکب

ــک  ــی ی ــه تمام ــت ک ــی اس ــده مدع ــی ش ــما گواه رس

ــالک386در  ــن  پ ــدانگ زمی ــاع  از شش ــگ مش دوم دان

صفحه319دفتــر 33  در  یــک کــه  بخــش  گلپایــگان 

ــد  ــنی فرزن ــرا محس ــام زه ــت 5294 بن ــل ثب ــالک ذی ام

ــب  ــد وبموج ــلیم گردی ــادر وتس ــت وص ــی   ثب ــد عل محم

ــه  ــی یافت ــال قطع ــه او انتق ــمی—دفترخانه –ب ــند رس س

ــه موجــب ســند  ــه دیگــری هــم انجــام نشــده وب ومعامل

ــال  ــال مبلغ-–ری ــر  –در قب رســمی  شــماره مــورخ  –دفت

ــت ــن - اس –در ره

نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند اسباب کشی

ــت  ــون در خواس ــت چ ــده اس ــود ش ــه /مفق ــن رفت از بی

ــق  ــود طب ــرده را نم ــت نامب ــند مالکی ــی س ــدور المثن ص

تبصــره یــک اصالحــی مــاده 120ائیــن نامــه قانــون ثبــت 

ــی انجــام  ــر کــس مدع ــه ه ــی شــود ک ــی م ــب اگه مرات

معاملــه )غیــر از انچــه در ایــن اگهــی ذکــر شــده ( نســبت 

بــه ان یــا وجــود ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از 

تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی تــا ده روز بــه ایــن اداره مراجعــه 

واعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت 

وســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس 

واصــل ســند مســترد گــردد

ــا در صــورت  ــرر اعتراضــی نرســد ی ــت مق ــر ظــرف مهل اگ

اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند مالکیــت 

مرقــوم صــادر وبــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد

تاریخ  انتشار آگهی  1396/03/02

مسئول دفتر امالک جمالی م الف141

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 2 فرعی 
از 60 اصلی  بخش یک گلپایگان

آقــای/ خانــم غالمحســین ذنوبــی   فرزندعلــی اکبــر 

باســتناد یکبــرگ استشــهاد محلــی کــه هویــت و امضــاء 

شــهود رســما گواهــی شــده مدعــی اســت کــه تمامــی یــک 

ــالک60/2 در  ــن  پ ــدانگ زمی ــاع  از شش ــگ مش دوم دان

گلپایــگان بخــش یــک کــه در صفحه551دفتــر 83 امــالک 

ذیــل  ثبــت 15800 بنــام غالمحســین ذنوبــی فرزنــد علــی 

ــند  ــب س ــد وبموج ــلیم گردی ــادر وتس ــت وص ــر    ثب اکب

رســمی—دفترخانه –بــه او انتقــال قطعــی یافتــه ومعاملــه 

ــمی   ــند رس ــب س ــه موج ــده وب ــام نش ــم انج ــری ه دیگ

شــماره مــورخ  –دفتــر  –در قبــال مبلغ-–ریــال –در رهــن 

- اســت

نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند اسباب کشی

ــت  ــون در خواس ــت چ ــده اس ــود ش ــه /مفق ــن رفت از بی

ــق  ــود طب ــرده را نم ــت نامب ــند مالکی ــی س ــدور المثن ص

تبصــره یــک اصالحــی مــاده 120ائیــن نامــه قانــون ثبــت 

ــی انجــام  ــر کــس مدع ــه ه ــی شــود ک ــی م ــب اگه مرات

معاملــه )غیــر از انچــه در ایــن اگهــی ذکــر شــده ( نســبت 

بــه ان یــا وجــود ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از 

تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی تــا ده روز بــه ایــن اداره مراجعــه 

واعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت 

وســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس 

واصــل ســند مســترد گــردد

ــا در صــورت  ــرر اعتراضــی نرســد ی ــت مق ــر ظــرف مهل اگ

اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند مالکیــت 

مرقــوم صــادر وبــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد

تاریخ  انتشار آگهی  1396/03/02

مسئول دفتر امالک جمالی م الف142

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 10 فرعی 
از 3356 اصلی  بخش یک گلپایگان

ــه  باســتناد  ــی ال ــد ول ــی ســهرابی فرزن ــم عل ــای/ خان آق

ــهود  ــاء ش ــت و امض ــه هوی ــی ک ــهاد محل ــرگ استش یکب

رســما گواهــی شــده مدعــی اســت کــه تمامــی ششــدانگ 

زمیــن  پــالک3356/10 در گلپایــگان بخــش یــک کــه در 

ــام  ــت 35003 بن ــل  ثب ــالک ذی ــر 151 ام صفحه266دفت

علــی ســهرابی فرزنــد ولــی الــه     ثبــت وصــادر وتســلیم 

گردیــد وبموجــب ســند رســمی—دفترخانه –بــه او انتقــال 

ــه  ــه دیگــری هــم انجــام نشــده وب قطعــی یافتــه ومعامل

موجــب ســند رســمی  شــماره مــورخ  –دفتــر  –در قبــال 

ــال –در رهــن - اســت مبلغ-–ری

نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند اسباب کشی

ــت  ــون در خواس ــت چ ــده اس ــود ش ــه /مفق ــن رفت از بی

ــق  ــود طب ــرده را نم ــت نامب ــند مالکی ــی س ــدور المثن ص

تبصــره یــک اصالحــی مــاده 120ائیــن نامــه قانــون ثبــت 

ــی انجــام  ــر کــس مدع ــه ه ــی شــود ک ــی م ــب اگه مرات

معاملــه )غیــر از انچــه در ایــن اگهــی ذکــر شــده ( نســبت 

بــه ان یــا وجــود ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از 

تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی تــا ده روز بــه ایــن اداره مراجعــه 

واعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت 

وســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس 

واصــل ســند مســترد گــردد

ــا در صــورت  ــرر اعتراضــی نرســد ی ــت مق ــر ظــرف مهل اگ

اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند مالکیــت 

مرقــوم صــادر وبــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد

تاریخ  انتشار آگهی  1396/03/02

مسئول دفتر امالک جمالی م الف 140

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 4540 
اصلی  بخش یک گلپایگان

آقــای/ خانــم فخــر نــوری فرزنــد محمــد علــی  باســتناد 

ــهود  ــاء ش ــت و امض ــه هوی ــی ک ــهاد محل ــرگ استش یکب

رســما گواهــی شــده مدعــی اســت کــه تمامــی ششــدانگ 

ــه در  ــک ک ــش ی ــگان بخ ــالک 4540 در گلپای ــن  پ زمی

صفحه258دفتــر 13 امــالک ذیــل  ثبــت 956 بنــام فخــر 

نــوری فرزنــد محمــد علــی     ثبــت وصــادر وتســلیم گردید 

وبموجــب ســند رســمی—دفترخانه –بــه او انتقــال قطعــی 

یافتــه ومعاملــه دیگــری هــم انجــام نشــده وبــه موجــب 

ســند رســمی  شــماره مــورخ  –دفتــر  –در قبــال مبلــغ-–

ریــال –در رهــن - اســتنحوه گــم شــدن یــا از بیــن رفتــن 

ســند اســباب کشــی

ــت  ــون در خواس ــت چ ــده اس ــود ش ــه /مفق ــن رفت از بی

ــق  ــود طب ــرده را نم ــت نامب ــند مالکی ــی س ــدور المثن ص

تبصــره یــک اصالحــی مــاده 120ائیــن نامــه قانــون ثبــت 

ــی انجــام  ــر کــس مدع ــه ه ــی شــود ک ــی م ــب اگه مرات

معاملــه )غیــر از انچــه در ایــن اگهــی ذکــر شــده ( نســبت 

بــه ان یــا وجــود ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از 

تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی تــا ده روز بــه ایــن اداره مراجعــه 

واعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت 

وســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس 

واصــل ســند مســترد گردداگــر ظــرف مهلــت مقــرر 

اعتراضــی نرســد یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه 

نشــود المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر وبــه متقاضی 

تســلیم خواهــد شــد

تاریخ  انتشار آگهی  1396/03/02

مسئول دفتر امالک جمالی م الف 143  

ابالغنامه 
ابالغنامه : 9209973720701315

پرونده : 9209983721700886

بایگانــی شــعبه : 920989 تاریــخ تنظیــم : 1392/11/05 

شــاکی : اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان 

گلپایــگان بــه نشــانی گلپایــگان بلــوار شــهید بهشــتی  متهم 

: آقــای فــرزاد احمــدی بــه نشــانی مجهــول المــکان   اتهــام 

:تخریــب گردشــکار :پــس از وصــول پرونــده و ثبــت  آن بــه 

کالســه فــوق و انجــام تشــریفات قانونــی و بــا اســتعانت از 

ــی دارد . رای  ــالم م ــیدگی را اع ــم رس ــال خت ــد متع خداون

ــد  ــدی  فرزن ــرزاد احم ــای ف ــام  آق ــوص اته دادگاه درخص

ــگان ،  ــم گلپای ــا ســواد ، مقی ــل،  ب رضــا  ،31 ســاله  متاه

دائــر بــر تخریــب مراتــع اراضــی ملــی بــه مســاحت 1233 

بنحــو شــخم زدن بــه منظــور تصــرف در پــالک 2/11 بخــش 

3 گلپایــگان ایــن دادگاه بــا عنایــت بــه شــکایت شــاکی ) 

اداره منابــع طبیعــی شهرســتان گلپایــگان (  تصاویــر ارائــه 

شــده مبنــی بــر تصرفــات غیــر قانونی متهــم و عــدم حضور 

و دفــاع موثــر و مســتندی از ناحیــه متهــم در تمــام مراحــل 

دادرســی و متــواری بــودن وی  مفــاد گــزارش مرجــع 

انتظامــی ، تحقیقــات معمولــه انجــام شــده  –ســایر قرائــن 

و امــارات موجــود در پرونــده توجهــا دالیــل موجــود در کیفــر 

خواســت تنظیمــی از ناحیــه دادســتان محتــرم دادســرای 

عمومــی و انقــالب گلپایــگان النهایــه بزهــکاری مشــارالیه را 

ــون  ــاده 690 قان ــتناد م ــه اس ــته و ب ــلم دانس ــرز و مس مح

تعریــزات حکــم بــر محکومیــت وی بــه تحمــل شــش  مــاه  

حبــس تعزیــری  و اعــاده وضــع بــه حالــت ســابق صــادر و 

اعــالم میــدارد .  رای صــادره  غیابــی اســت و ظــرف مــدت 

ده  روز پــس از ابــالغ  از ناحیــه متهــم  قابــل واخواهــی  در 

ایــن دادگاه  میباشــد ســپس ظــرف مــدت بیســت روز پس 

از ابــالغ قابــل تجدیدنظرخواهــی در دادگاه  محتــرم تجدیــد 

نظــر اســتان اصفهــان مــی باشــد./.عامری  –دادرس علــی 

البــدل دادگاه عمومــی  شهرســتان گلپایــگان م الــف 126 

گواهی حصر وراثت
ــنامه  ــران بشناس ــیدپور باجگی ــلطان جمش ــاه س ــم م خان

و  نامــه  شــهادت  باســتناد  شــماره4680375426 

ــتی  ــه درخواس ــنامه ورث ــت شناس ــوت و رونوش ــی ف گواه

نمــوده چنیــن  ایــن شــورا  بــه شــماره96/304تقدیم 

اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان فرهــاد غفارپــور 

ــته  ــخ 1386.4.8 در گذش ــماره12  در تاری ــنامه ش بشناس

از:1- عبارتنــد  گدشــت  در  هنــگام  در  وی  ی  ورثــه  و 

زیبــا غفارپــور ش ش:1344 2-عاطفــه غفــار پــور ش 

4-ســیما  ش:435  ش  غفارپــور  3-کبــری  ش:1110 

غفارپــور ش ش:145-کــوروش غفارپــور ش ش:662 

غفارپــور  7-عــذری  غفارپــور ش ش:5386  6-امیــد 

ــی  ــا متوف ــبت ب ــاد نس ــد فره ــی فرزن ش ش:587 همگ

ــد  ــران  فرزن ــیدپور باجگی ــلطان جمش ــاه س ــد 8-م فرزن

ــی :  ــا متوف ــبت ب ــی ش ش:4680375426 نس : جانعل

ــور را  ــت مزب ــی درخواس ــریفات قانون ــس از تش ــر پ همس

ــا هرکســی هــر اعتراضــی  ــد ت ــی مینمای ــه آگه ــک مرتب ی

دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 

ــم دارد در  ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــی ظــرف مــدت ی آگه

 غیــر اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد

 شد

دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول فالورجان

آگهی مزایده 
شــماره در خواســت : 9610466881600016 شــماره پرونــده 

:9509986839400718 شــماره بایگانــی شــعبه : 960316 

تاریــخ تنظیــم : 1396/02/11 

اجــرای احــکام شــعبه 16 مدنــی اصفهــان در نظــر دارد در 

ــه  ــوم ل ــه محک ــوط ب ــه 960316 ج 16 مرب ــده کالس پرون

خانــم زهــرا گل شــیرازی فرزنــد محمــد حســن و خوانــده 

رحمــت هللا میرزایــی فرزنــد یــادگار بــه خواســته دســتور 

فــروش ملــک مشــاع پــالک ثبتــی 1828/2 بخــش 5 

ــاعت  ــده در س ــزاری مزای ــه برگ ــدام ب ــان اق ــت اصفه ثب

ــج شــنبه 96/3/25 در محــل مجتمــع  ــا 8/5 روز پن 8 ت

قضایــی بهارســتان، ســاختمان شــماره یــک، طبقــه 

همکــف، اتــاق شــماره یــک بنمایــد. طالبیــن خریــد مــی 

ــان،  ــده از ملــک واقــع در اصفه ــل از مزای ــد ه روز قب توانن

خیابــان حکیــم نظامــی، خیابــان جوشــقانی، پــالک 216 

بازدیــد نماینــد. 

ــی شــده توســط  ــت ارزیاب ــه )قیم ــت پای ــده از قیم مزای

هیــات کارشــناس( آغــاز و برنــده کســی اســت کــه 

ــده  ــان مزای ــی شــده را در زم ــغ ارزیاب ــل 10 % مبل حــد اق

ــماره 008 0 021  ــه ش ــتری ب ــپرده دادگس ــاب س ــه حس ب

ــش آن را  ــز و فی ــران واری ــی ای ــک مل ــزد بان 217129 ن

ــد و  ــنهاد نمای ــت را پیش ــن قیم ــته و باالتری ــراه داش هم

ــخ  ــاه از تاری ــر ظــرف دو م ــز حداکث ــغ را نی ــا بقــی مبل م

مزایــده پرداخــت نمایــد در غیــر ایــن صــورت 10 % اولیــه 

ــر  ــد. نظ ــد ش ــط خواه ــت ضب ــع دول ــه نف ــی ب پرداخت

کارشناســی بــه شــرح زیــر مــی باشــد:ملک مــورد نظــر 

ــع و  ــر مرب ــدود 259مت ــود آن ح ــه موج ــاحت عرص مس

اعیانــی آن بــا قدمــت بیــش از 60 ســال دارای انشــعاب 

 آب و فاضــالب. ارزش ملــک 873/200/000تومــان بــرآورد 

می گردد. /ش.ا.

شماره :4106/م الف 

اجرای احکام شعبه 16 مدنی اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب  ســاختمان 

باســتثنای بهــای ثمینــه اعیانــی پــالک 126 فرعــی 

از 39 اصلــی واقــع در بخــش 18 ثبــت اصفهــان کــه 

دهقــی  اکبــری  بنــام محمــد  ثبتــی  پرونــده  طبــق 

ــت اســت و رای شــماره  ــان ثب ــا  در جری فرزند هاجــی آق

139560302027014488 طــرف هیــات حــل اختــالف 

موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتفر در ثبــت اســناد 

و امــالک منطقــه شــرق اصفهــان نســبت بــه ملــک مرقوم 

صــادر گردیــده اســت و بــا توجــه بــه اینکــه تحدیــد حــدود 

اولیــه پــالک اصلــی فــوق قانونــی نبــوده اســت اینــک بنــا 

بــه دســتور قســمت اخیــر از مــاده 15 قانــون ثبــت و بــر 

ــد حــدود ملــک  ــرده متقاضــی تحدی ــق تقاضــای نامب طب

مرقــوم در تاریــخ 96/3/31 روز چهــار شــنبه   ســاعت 

9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا 

بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطار 

میگــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد 

اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــالک مطابــق مــاده 20 

قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حدود 

ــاده 86  ــق م ــد و طب ــد ش ــه خواه ــی روز پذیرفت ــا س ت

آئیــن نامــه قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک 

ــا تقدیــم  ــه ایــن اداره ب مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض ب

دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی اقــدام و گواهــی 

طــرح دعــوی خــود را بــه ایــن منطقــه ثبتــی ارائــه نمایــد 

ــی  ــده قانون ــا نماین ــت و ی ــر اینصــورت متقاضــی ثب در غی

وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم 

ــلیم  ــه تس ــن منطق ــه ای ــذ و ب ــت را اخ ــم دادخواس تقدی

نمایــد ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض 

 عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد

 داد. 

تاریخ انتشار: 1396/03/2 

م الف 6256

ــه  ــالک منطق ــت اســناد و ام ــس ثب حســین هادیزاده رئی

شــرق اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهــان   419-95 کالســه  پرونــده  خصــوص  در 

صنــدوق کارآفرینــی امیــد اصفهــان دادخواســتی مبنــی 

بر:مطالبــه بــه طرفیــت رضــا بهنــام پور-عباســعلی 

جابــری پــور- حســن بهنــام پــور تقدیــم نمــوده اســت 

ــرای روز شــنبه مورخــه   96/4/24  ــت رســیدگی ب . وق

ــول  ــه مجه ــه ب ــا توج ــده ب ــن گردی ــاعت 9/30 تعیی س

المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان 

ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش ــب در جرای مرات

رســیدگی بــه ایــن شــعبه بــه نشــانی کنــار اتوبــان 

شــهید خــرازی، حــد فاصــل خیابــان آتشــگاه و خیابــان 

ــالف  ــل اخت ــورای ح ــماره 3 ش ــع ش میرزاطاهر،مجتم

اصفهــان شــعبه ... مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت 

و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت 

 رســیدگی ابــالغ شــده تلقــی و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ 

می شود.

شماره: 6105/م الف 

ــر شــعبه 53مجتمــع شــماره ســه شــورای  ــر دفت مدی

ــان ــالف اصفه حــل اخت

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه ورزش

ــاهد  ــور ش ــال کش ــانزدهم فوتب ــگ ش  لی
حضــور تعــداد زیــادی بازیکــن خارجــی بود 
کــه البتــه ماننــد همیشــه تعــدادی از آن ها 
ــد  ــق بودن ــه موف ــی کلم ــای واقع ــه معن  ب
و تعــدادی هــم چیــزی جــز ناکامــی بــرای 

تیم هایشــان بــه ارمغــان نیاوردنــد. 
در ایــن گــزارش نگاهــی خواهیــم داشــت 
و  ناموفــق  بازیکنــان  از  تعــدادی  بــه 

شــانزدهم. لیــگ  گرانقیمــت 
 کرار جاسم، مرد حاشیه ها

فوتبــال  تیــم  عراقــی  هافبــک  نــام  
تراکتورســازی بــا حاشــیه گــره خــورده 

اســت.
خوش تکنیــک  بازیکــن  جاســم،   کــرار 

ــا وجــود  عراقــی ایــن فصــل هــم حتــی ب
فــردی ماننــد قلعه نویــی دســت از حاشــیه 
برنداشــت و فصــل ناموفــق دیگــری را در 

ــم زد.  ــش رق فوتبال
ــادان پیوســته و بایــد  ــه نفــت آب او حــاال ب
ــب او در  ــب و غری ــای عجی ــر رفتاره منتظ

ــران باشــیم. ــل ای برزی
 ادینیو، آقای گل کم فروغ

ــه  ــم ب ــگ ه ــق لی ــی ناموف ــن خارج دومی
تراکتورســازی تعلــق دارد. 

لوســیانو ادینیــو هــر چنــد بــا گل از فوتبــال 
ایــران خداحافظــی کــرد، امــا نبایــد از 
یــاد بــرد کــه عملکــرد او در لیــگ برتــر بــا 
رقــم قــرارداد 1.4 میلیــاردی ایــن بازیکــن 

ــود.  ــگ نب هماهن
در نهایــت ایــن مهاجــم برزیلــی در آخریــن 

فصــل فوتبــال ایــران حضــور خــود را بــا 7 
ــرای  ــای او ب ــان رســاند و گل ه ــه پای گل ب
ایــن تیــم نزدیــک بــه 200 میلیــون تومــان 

هزینــه داشــت.
 لی اولویرا، اوج دیرهنگام 

در نصف جهان
دروازه بــان برزیلــی خیلــی دیــر در ســپاهان 
ــش  ــود نق ــرار ب ــه ق ــید. او ک ــه اوج رس ب
ــد، در  ــا کن ــرای ویســی ایف دخســوس را ب
ــت  ــی نداش ــروع خوب ــانزدهم ش ــگ ش لی
پیــش  بــد  بســیار  او  بــرای   و شــرایط 

رفت. 
زیــادی  هفته هــای  دروازه بــان  ایــن 
نهایــت در  امــا در  نیمکت نشــین شــد؛ 
هفته هــای پایانــی بــه دروازه  ســپاهان 
ــت؛  ــی داش ــای خوب ــت و نمایش ه بازگش
ــه  ــا ب ــرد او مطمئن ــن عملک ــود ای ــا وج ب
انــدازه  رقــم قــرارداد 1.1 میلیــاردی نبــود تــا 
ــد. ــگ باش ــای لی ــه ناکام ه ــز از جمل او نی

 مانوئل فرناندز، پرونده  
اسپانیایی جدید برای تبریز

از  یکــی  ماشین ســازی  دروازه بــان 
ــود.  ــم ب ــن تی ــان ای ــن بازیکن باکیفیت تری

شــده  ایــران  راهــی  اســپانیا  از   او کــه 
بــود، در انــدک زمــان حضــور خــود در 
ــکالت  ــا مش ــید؛ ام ــران درخش ــال ای فوتب
مالــی باعــث شــد تــا ایــران را تــرک 
ماشین ســازی  احتمــاال  حــاال  و  کنــد 
بازیکــن  ایــن  شــکایت  بــا  بایــد 
پرداخــت  را  او  قــرارداد  رقــم   تمامــی 

کند.

 ایــن بازیکــن نیــز یکــی از گران تریــن 
بازیکنــان لیــگ باشــد کــه نفعــی بــه تیــم 

ــت. ــانده اس ــود نرس خ

 اوکراینی های پرسپولیس
ناموفق تریــن  عنــوان  شــک  بــدون 
ــدار  ــا اقت ــانزدهم ب ــگ ش ــای لی خارجی ه
پرســپولیس  اوکراینــی  بازیکــن  دو  بــه 
پریمــوف  والدیمیــر  می گیــرد.  تعلــق 
بازیکــن   2 پلی یانســکی،  الکســی  و 
اوکراینــی تیــم فوتبــال پرســپولیس بــدون 
هیــچ تأثیــر مثبتــی از ایــن تیــم جــدا 
شــدند. هنــوز ابهاماتــی از قبیــل رقــم 
ــل  ــن و دلی ــن دو بازیک ــرارداد ای ــق ق دقی
حمایــت برانکــو از آن هــا وجــود دارد. 

بازیکنــان  بدتریــن  دو کــه جــزو  ایــن 
ــران  ــال ای ــر فوتب ــال های اخی ــی س خارج
ــت  ــنگین روی دس ــه ای س ــتند، هزین هس

مدیــران پرســپولیس گذاشــتند. 
پریمــوف، قــراردادی 840 میلیونــی بــا 
ــکی 900  ــل یانس ــت و پ ــپولیس داش پرس

ــود.  ــته ب ــرارداد بس ــون ق میلی
ــه  ــکی، 127 دقیق ــوف 184 و پلیانس پریم
بــه میــدان رفتنــد. در نتیجــه پریمــوف 
پلیانســکی  و  میلیــون   4.5 دقیقــه ای 
دقیقــه ای 7 میلیــون تومان از پرســپولیس 

ــد. ــول گرفتن پ

بررسی بازیکنان خارجی ناموفق لیگ شانزدهم

خارجی های ناموفق

،،
در  دیــر  خیلــی  برزیلــی  دروازه بــان 
ســپاهان بــه اوج رســید. او کــه قــرار 
بــود نقــش دخســوس را برای ویســی 
ایفا کند، در لیگ شــانزدهم شــروع 

خوبــی نداشــت



دول ارکا�ن �ج

گشت 2 
کارگردان  سعید سهیلی 
بازیگران  حمید فرخ نژاد 

پوالد کیمیایی، ساعد سهیلی
سینما  قدس، سپاهان 

پردیس

نهنگ عنبر 2 
کارگردان  سامان مقدم 

بازیگران  رضا عطاران، مهناز 
افشار، ویشکا آسایش

سینما  قدس، سپاهان 
پردیس 

نقطه کور 
کارگردان  مهدی گلستانه 

بازیگران  محمدرضا فروتن 
هانیه توسلی، شقایق فراهانی 

محسن کیایی
سینما  پردیس

پیشهناد فیلم

ویالیی ها 

کارگردان : منیر قیدی
 نویسندگان: منیر قیدی و ارسالن امیری

 تهیه کننده: سعید ملکان
 خالصه داستان 

 »ویالیی هــا«، قصــه خانواده هــای فرماند هــان ســپاه 
و ارتــش در ســال ۱۳۶۵ اســت. عزیــز زن ۵۰ ســاله ای 
ــا  ــه ویاله ــش وارد مجموع ــراه نوه های ــه هم ــت ک اس
ــه  ــت ک ــیجی اس ــده بس ــز رانن ــاس نی ــود. الی می ش
هــر وقــت وارد مجموعــه می شــود، همــه نگــران 
ــی از  ــهادت یک ــر ش ــاید خب ــه ش ــوند ک ــن می ش ای
فرماند هــان را بدهــد. پــس از مدتــی ســیما کــه 
ــا بچه هــای  ــد ت ــز اســت از تهــران می آی عــروس عزی

ــرد. ــه خــارج از کشــور بب خــود را ب
 جوایز

برنــده ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر نقــش مکمل 
ــن  ــیمرغ بلوری ــزد س ــمی، نام ــا قاس ــط ثری زن توس
بهتریــن بازیگــر نقــش مکمــل زن توســط گیتــی 
قاســمی، نامــزد ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلمنامــه 
توســط ارســالن امیــری و منیــر قیــدی نامــزد ســیمرغ 
بلوریــن بهتریــن موســیقی متــن توســط ســتاره 
ــن جلوه هــای  ــن بهتری ــده ســیمرغ بلوری ــی، برن اورک
ویــژه بصــری توســط محمــد قاســمی، نامــزد ســیمرغ 
ــط  ــی توس ــژه میدان ــای وی ــن جلوه ه ــن بهتری بلوری
ــن  ــن بهتری ــیمرغ بلوری ــزد س ــان، نام ــان کریمی ایم
طراحــی صحنــه و لبــاس توســط مه لقــا ناقــد، برنــده 
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن اســتعداد درخشــان بهتریــن 

فیلــم اولــی توســط منیــر قیــدی 
 بازیگران 

طنــاز طباطبایــی، پرینــاز ایزدیــار، آناهیتــا افشــار  
ــا  ــی، ثری ــا کهنموی ــر، فریم ــر اب ــادمان، صاب ــی ش عل

قاســمی، علیرضــا داوری

حرف و نقل

پیشکســوت کــه  بازیگــر  اســدزاده،  داریــوش   
ــتان  ــی در بیمارس ــک جراح ــام ی ــرای انج ــی ب به تازگ
ــش در  ــد روز پی ــن چن ــت: م ــود، گف بســتری شــده ب
بیمارســتان بســتری شــده بــودم و حــاال ۳ روز اســت 
ــه اینکــه حــال  ــا اشــاره ب کــه مرخــص شــده ام. وی ب
ــا  ــن روزه ــرد: ای ــان ک ــت، بی ــوب اس ــی اش خ عموم
ــد  ــروز بای ــه ام ــم و البت ــتراحت کن ــزل اس ــد در من بای
بــرای ادامــه رونــد درمانــی خــود دوبــاره بــه بیمارســتان 

ــروم.  ب
ــه  ــر برنام ــاق فک ــن، ات ــای وط ــزارش کیمی ــه گ  ب
»مــاه عســل« فعــال اســت و تیــزر ایــن برنامــه کــه بــا 
ــی از شــبکه ســه ســیما روی  اجــرای احســان علیخان

آنتــن مــی رود، منتشــر شــده اســت.
 فراخــوان ســی وچهارمین جشــنواره بین المللــی 
ــاه تهــران منتشــر شــد و عالقه منــدان از اول  فیلــم کوت
ــام کننــد.  خــرداد می تواننــد در ســایت جشــنواره ثبت ن
جشــنواره بین المللــی فیلــم کوتــاه تهــران مهرمــاه 
ســال جــاری و بــه دبیــری ســیدصادق موســوی برگــزار 
تیرمــاه ۱۳۹۶   ۲۰ تــا  و عالقه منــدان  خواهــد شــد 
ــار  ــام و آث ــنواره ثبت ن ــایت جش ــد در س ــت دارن فرص

ــد. خــود را ارســال کنن
دربــاره  ســینما،  درخشــنده، کارگــردان  پــوران   
ــد از  ــن بع ــت: م ــود گف ــای خ ــن فعالیت ه جدیدتری
ــاد  ــا فری ــس! دختره ــینمایی »هی ــم س ــاخت فیل س
ــه  ــاره مســائلی ک ــه درب ــودم ک ــول داده ب ــد« ق نمی زنن
ــن  ــازم؛ بنابرای ــی بس ــتند، فیلم ــار آن هس ــرها دچ پس
هســتم  موضــوع  ایــن  روی  پژوهــش   مشــغول 
و فیلمــی بــا عنــوان »هیــس! پســرها گریــه نمی کننــد« 

ــازم. را می س
ــوار«  ــرداری مجموعــه تلویزیونــی »دیواربه دی  تصویرب
ــد  ــی حمی ــدم و تهیه كنندگ ــامان مق ــی س ــه كارگردان ب
روز  از حــدود شــش مــاه،  پــس  نــادی  رحیمــی 
پنجشــنبه بــا حضــور تمامــی بازیگــران بــه پایــان 
می رســد. بــر اســاس برنامه ریزی هــای انجام گرفتــه 
ــه شــب  ــز جمع ــه نی ــن مجموع ــن قســمت از ای آخری

ــت. ــد رف ــن خواه روی آنت
جدیدتریــن  »هت تریــک«،  ســینمایی  فیلــم   
ــن وارد  ــام تدوی ــس از اتم ــی، پ ــن لواف ــاخته رامتی س
ــط  ــه از اواس ــم ک ــن فیل ــد. ای ــذاری ش ــه صداگ مرحل
ــده  ــر های ــر نظ ــورد، زی ــد خ ــان کلی ــاه در لواس بهمن م
ــت  ــر گذاش ــت س ــن را  پش ــه تدوی ــاری مرحل صفی ی
ــم  ــذاری فیل ــمی صداگ ــین قاس ــک امیرحس و هم این

ــت.  ــده دار اس را عه
ــه ای ــر کل ســینمای حرف  محمدرضــا فرجــی، مدی

درخصــوص ادعــای بعضــی رســانه ها مبنــی بــر نمایــش 
»لــرد« در جشــنواره کــن بــا مجــوز ســازمان ســینمایی 
اعــالم کــرد: ایــن فیلــم بــه هیــچ عنــوان مجــوز نمایش، 

حتــی مجــوز نمایــش جشــنواره ای نــدارد. 
 فیلــم ســینمایی »توچــال« بــه کارگردانــی محمــد 
ــا  ــد ب ــن جاه ــید محس ــی س ــی و تهیه کنندگ آهنگران
ــر  ــال حاض ــیقی در ح ــاخت موس ــن و س ــان تدوی پای
در مرحلــه صداگــذاری قــرار دارد و بــه زودی آمــاده 

ــد. ــد ش ــش خواه نمای

کوتاه اخبار 
 تازه ترین خبر 

از فصل جدید برنامه »هفت«
ــروه  ــر گ ــان، مدی ــر کریم ــن، ناص ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
اجتماعــی شــبکه ســه ســیما، دربــاره ادامــه برنامــه »هفــت« 
و رونــد تولیــد ســری جدیــد آن اظهــار کــرد: »هفــت« حتمــا 
ــات  ــاره جزئی ــون درب ــا اکن ــد؛ ام ــاه رمضــان می آی ــد از م بع
آن نمی تــوان نکتــه ای را اعــالم کــرد؛ چــرا کــه عــده ای 
دربــاره ایــن برنامــه زاویــه دارنــد و هــر مســئله ای می توانــد 
بــه حاشــیه ای بــرای آن هــا تبدیــل شــود. وی دربــاره 
ــا چــه حــد  مجــری و منتقــد ســابق ایــن برنامــه و اینکــه ت
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــوط می ش ــا مرب ــه آن ه ــازی ها ب حاشیه س
مــا ایــن انعطــاف را داشــتیم کــه مجــری و کارشــناس برنامــه 
را از بدنــه ســینما انتخــاب کردیــم؛ امــا بخشــی از بدنــه 
ــد  ــش نق ــل مقاومت های ــه دلی ــه ب ــان داد ک ــینمایی نش س

منصفانــه را برنمی تابــد.
ــرد:  ــح ک ــیما تصری ــه س ــبکه س ــی ش ــروه اجتماع ــر گ مدی
ــت های  ــرای سیاس ــی اج ــزار بررس ــوان اب ــه عن ــون ب تلویزی
 کالن کشــور بایــد بــه مطالبــات عمومــی مــردم بپــردازد 
ــادآور  ــان ی ــت. کریم ــات اس ــن مطالب ــی از ای ــینما، یک و س
شــد: مــا انتقاداتــی را بــه سیاســت ها در بخــش خصوصــی 
ــا  ــق ب ــه منطب ــم ک ــرح کردی ــینما مط ــوزه س ــی در ح و دولت
ــود؛ امــا متاســفانه ایــن سیاســت های  سیاســت های کالن ب
ــه در  ــه اینک ــخ ب ــد. وی در پاس ــن نش ــچ گاه تبیی کالن هی
ســری جدیــد چقــدر از حاشیه ســازی توســط مجــری و 
ــر  ــح داد: ه ــود، توضی ــری می ش ــه جلوگی ــناس برنام کارش
ــخصیت  ــک ش ــت دارد، ی ــانه فعالی ــک رس ــه در ی ــی ک کس
ــت  ــن اس ــی و ممک ــخصیت حقوق ــک ش ــی دارد و ی حقیق
اظهــار نظــری داشــته باشــد کــه تــا حــدی شــخصیت 
ــه »هفــت«  ــه در برنام ــز آشــکار شــود.  البت ــی وی نی حقوق
ــد از  ــت، ۸۰ درص ــن می رف ــده روی آنت ــورت زن ــه ص ــه ب ک
مواضــع و ســخنان مطالباتــی بــود کــه در قالــب چارچوب هــا 
در اتــاق فکــر برنامــه مطــرح می شــد؛ امــا گاهــی هــم 
ــود  ــل ب ــن دلی ــه ای ــه ب ســخنان دیگــری مطــرح می شــد ک
کــه برخــی مهمانــان، برنامــه را بــه انحــراف می کشــاندند و از 
بحــث اصلــی دور می شــدند.کریمان بیــان کــرد: ســینما یــک 
صنعــت اســت و از حوزه هــای مختلــف جامعه شناســی، 
ــر  ــاق فک ــرد. ات ــگاه ک ــه آن ن ــوان ب ــی و... می ت روان شناس
ایــن برنامــه هم اکنــون فعــال اســت و مــا ســعی می کنیــم 
ایــن بــار از منتقــدان و کارشناســان حوزه هــای مختلــف بهــره 

ــوع حــوزه کارشناســی بیشــتر شــود. ــم و تن بگیری

رونمایی از پوستر سی امین 
جشنواره بین المللی فیلم های 

کودکان و نوجوانان در اصفهان
مراســم رونمایــی از پوســتر ســی امین جشــنواره بین المللــی 
فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان، امــروز سه شــنبه دوم خــرداد 
ــه  ــالن کتابخان ــانه در س ــگ و رس ــاب فرهن ــور اصح ــا حض ب
مرکــزی شــهرداری اصفهــان برگــزار می شــود. ایــن مراســم با 
حضــور جمعــی از هنرمنــدان برجســته ســینما و تئاتــر کشــور، 
 شــهردار اعضــای شــورای اســالمی شــهر و مســئوالن اســتانی 
ــزی  ــه مرک ــات کتابخان ــران شــهری در ســالن اجتماع و مدی

ــود. ــزار می ش ــان برگ ــهرداری اصفه ش
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ــیقی  ــده موس ــیدی، خوانن ــا خورش علیرض
در  اســت  ســالی  چنــد  کــه  اســالمی 
زبــان  ســه  بــا  فاخــر  آثــاری  ایــران 
خلــق  عربــی  و  فارســی  انگلیســی، 
ــت  ــه ۶۰ اس ــان ده ــه جوان ــرده، از جمل ک
محیــط  واســطه  بــه  کودکــی  از  کــه 
ــار  ــوس و چه ــرآن مان ــا ق خانوادگــی اش ب
ــرآن  ــادر، ق ــک م ــه کم ــه ب ــوده ک ــاله ب س
ــه  ــالوت آموخت ــظ و ت ــای حف را در زمینه ه
شــرکت کــرده  قرآنــی  مســابقات  در   و 

است.
اســتاد محمــد  بــا  دبســتان  دوره  در  او 
منصــور سرشــوق، یکــی از اســتادان قرائــت 
قــرآن آشــنا شــد و توانســت در زمینــه 
قرائــت قــرآن و اذان گویــی تــا جایــی پیش 
 رود کــه  رتبــه برتــر کشــوری را از آن خــود 

کند.
در  دبیرســتان  دوران  در  خورشــیدی 
کنــار تــالوت قــرآن، تئــوری موســیقی 
ســالگی   ۱۸ درســن  و  آموخــت  نیــز  را 
سرپرســت گــروه  بــا  آشــنایی  ضمــن 
بــه  فرادیــس  بین المللــی  همنوایــی 
ــروه  ــن گ ــه ای ــوان تک خــوان فارســی ب عن

پیوســت.
 ســه ســال همــراه بــا ایــن گــروه در اقصــی 
ــود  ــت ب ــه فعالی ــغول ب ــور مش ــاط کش  نق
ــات  ــه منوی ــد ب ــا تاکی ــی ب ــس از مدت و پ
ــت  ــر تقوی ــی ب ــری مبن ــم رهب ــام معظ مق
تشــویق  و  اســالمی  اندیشــه  و  هنــر 
موســیقی  آلبــوم  اولیــن  خانــواده اش 
ــه  ــران ب ــود را در ای ــوی خ ــالمی و معن اس

ارائــه کــرد. شــکل تک خــوان 
ــن  ــده ای ــای ارزن ــه فعالیت ه ــه ب ــا توج ب
ــه  ــه ب ــوص توج ــی درخص ــد اصفهان هنرمن
هنــر و موســیقی اســالمی، بــه ســراغ ایــن 
هنرمنــد جــوان رفتیــم تــا در زمینــه اهمیــت 

ــان  ــا ایش ــوی ب ــالمی و معن ــیقی اس موس
گفت وگــو کنیــم.

 علیرضــا خورشــیدی، ۲۸ ســاله کــه اصالتــا 
ــیقی  ــر موس ــاب هن ــت، در ب ــی اس اصفهان
ایــن  بــه  اســالمی، نت هــا و آهنگ هــا 
ــاد دارد کــه نواهــای اســالمی  مســئله اعتق
ــوان  ــرد و می ت ــمه می گی ــرآن سرچش از ق
ســجع و وزن را در آیــات قــرآن دیــد و 

حــس کــرد. 

 طنین رسای قرآن در موسیقی 
او می گویــد: پــس از تحقیــق در زمینــه 
موســیقی  چــه  جهــان،  موســیقی 
شــرقی کــه موســیقی ســنتی ایرانــی و 
موســیقی عــرب درهــم آمیختــه اســت 
و چــه موســیقی  غربــی و اروپایــی کــه 
می تــوان از آن آثــاری بــه چنــد زبــان 
تولیــد کــرد، بــه ایــن نتیجــه رســیدم 
ــن  ــرآن در بیشــتر ای ــن رســای ق ــه طنی ک
در  همچنیــن  دارد؛  وجــود  موســیقی ها 
ــر  ــتایش پیامب ــرای س ــه ب ــی ک آهنگ های
بــوده یــا در بیــان دعاهــا و ذکرهایــی کــه در 
 خانقاه هــای صوفیــان شــنیده می شــده 

است.  
ــای موســیقی  ــاره ویژگی ه خورشــیدی درب
نــوع  ایــن  گفــت:  اســالمی  ســنتی 
موســیقی از تعــداد زیــادی صــدا و نــوا 

تشــکیل شــده  کــه از موشــحات و قصیــده 
در موســیقی عربــی، قوالــی و کافــی در 
موســیقی شــبه قــاره هنــد، دســتگاه ها 
ــیقی  ــام در موس ــی، مق ــیقی ایران در موس
ــیقی های  ــادی از موس ــداد زی ــی و تع ترک
 ســنتی محلــی تاثیــرات مختلفــی پذیرفتــه 

است.
انــواع  افــزود:  جــوان  خواننــده  ایــن 
ــالمی  ــنتی اس ــیقی های س ــف موس مختل
ــه  ــند ک ــس می کوش ــد نف ــای توحی در فض
ــرت« ــان »فط ــه هم ــیدن ب ــر رس ــن ام  ای

است . 
ــه از  ــی ک ــنت های گوناگون ــال س ــر ح در ه
مراکــش تــا اندونــزی و از آفریقــای جنوبی 

ــه  ــود ب ــده می ش ــزی دی ــیای مرک ــا آس ت
ــرای  ــیقی ب ــه موس ــد ک ــان می ده ــا نش م
اینکــه اســالمی باشــد ضرورتــی نــدارد 
حتمــا ویژگــی قــرآن در شــکل ظاهــری آن 

ــده شــود.  دی
 اجرای موسیقی اسالمی 

در کشورهای خارجی 
وی بــا بیــان اینکــه موســیقی اســالمی 
معتبــر اســت و بــه شــکل و محتــوای 
ــرد:  ــح ک ــت، تصری ــاوت نیس ــود بی تف خ
اصــل  بــه  کامــال  اســالمی   موســیقی 
و منشــأ خــود آگاه اســت کــه حقیقــت 
فقــط یــک چیــز اســت؛ خــواه ایــن آگاهــی 
ــه شــکلی واضــح در آیــات قــرآن نشــان  ب

داده شــده باشــد، خــواه در ابعــاد انســانی 
مــا. شــکل موســیقی اســالمی وقــار و 
بزرگــی را القــا می کنــد و پیــام آن روح 

ــت. ــی اس درون
ایــن خواننــده موســیقی اســالمی در ایــران 
دربــاره چشــم انداز ایــن نــوع موســیقی 
گفــت: بــا توجــه بــه اســتقبال قشــر جــوان 
از موســیقی اســالمی، درصــددم ایــن آثــار 
را بــه صــورت زنــده بــرای دوســتداران 
اجــرا                          اســالمی  موســیقی  هــواداران  و 

ــم.  کن
وی دربــاره آثــار تولیــدی خــود گفــت: اولین 
ــن ای  ــک ک ــوان »کم ــا عن ــن ب ــوم م آلب
محبــوب« بیشــتر در وصــف حضرت رســول 
اکــرم)ص(، مناجــات بــا خــدا و همچنیــن 
فلســطین  بی دفــاع  مــردم   مظلومیــت 

بود. 
ایــن اثــر بــه عنــوان اولیــن آلبوم موســیقی 
ــه ســه  ــه صــورت تک خــوان و ب اســالمی ب
بــا  و عربــی  فارســی  انگلیســی،  زبــان 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــوز وزارت فرهن مج
ــازار موســیقی شــد کــه خوشــبختانه  وارد ب
قــرار  نیــز  خوبــی  اســتقبال   مــورد 

گرفت. 
آن  از  پــس  اضافــه کــرد:  خورشــیدی   
قطعاتــی همچــون »ســجده« بــه زبــان 
ــان  ــار زب ــه چه ــا هللا« ب فارســی، قطعــه »ی
انگلیســی، فارســی، عربــی و ترکــی و قطعه 
»انتفاضــه ســوم« کــه بــه زبــان فارســی و 
ــه ای  ــده و قطع ــر ش ــت، منتش ــی اس عرب
نیــز در وصــف حضــرت علــی ابــن موســی 

ــت.  ــا)ع( اس الرض
در  اجــرا  از  بعــد  هــدف  مهم تریــن  او   
کشــور ایــران را اجــرای ایــن موســیقی 
ــی  ــن معرف ــر و همچنی ــورهای دیگ در کش
در  ایرانــی  خواننده هــای  توانمندی هــای 
زمینــه مرجعیــت موســیقی اســالمی در 

می کنــد.   بیــان  بین المللــی  عرصــه 

 ســازمان ســینمایی حــوزه هنــری بــا ۵ فیلــم بلنــد ســینمایی 
ــازار  ــاه در ب ــاى کوت ــه اى از فیلم ه ــتند و مجموع ــم مس ۴ فیل

ــم جشــنواره کــن حضــور دارد. فیل
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، ایــن ســازمان کــه یکــی از 
فیلم هــای  توزیع کننــده  و  تولیدکننــده  مراکــز  مهم تریــن 
ایــران  در  انیمیشــن  و  مســتند، کوتــاه  ســینمایی،  بلنــد 
 )Riviera10 D( ــتقل ــه ای مس ــود، در غرف ــوب می ش محس
ــم کــن حضــور ــازار بین المللــى هفتادمیــن جشــنواره فیل  در ب

 دارد.
بلنــد  فیلم هــای  بــا  هنــری  حــوزه  ســینمایی  ســازمان 
ــر ســقف دودی«، »بیســت و یــک روز بعــد«،  ســینمایی »زی
»ایتالیاایتالیــا«، »کمــدی انســانی« و »فصــل نرگس« فیلم های 
مســتند »خواهــران غریــب«، »تهــران هنــر مفهومــی«، »جــام 
جهان بیــن« و »غــزال ایرانــى« و مجموعــه اى از فیلم هــاى 

کوتــاه باشــگاه فیلــم ســوره شــامل »خارجــه«، »دایــو« 
»دوئــل«، »مــاه در خانــه«، »خاطــره«، »مــادر«، »بــه همیــن 
ســادگی«، »گزارشــگر«، »آلبالــو«، »ســیخفیل« و »مزاحــم« 

ــت. ــرده اس ــرکت ک ــازار ش ــن ب در ای
توزیع کننــدگان  بــا  ســازمان  ایــن  نماینــدگان   تاکنــون 
و خریــداران بین المللــى از کشــورهاى آلمــان، چیــن، فرانســه 
آمریــکا و .... مذاکراتــى انجــام داده و مالقات هایــی بــا دبیــران 
جشــنواره هاى بین المللــى از جملــه پوســان، توکیــو، ونیــز 

ــم اســپرینگ و ... داشــته اند. ــى، ســن سباســتین، پال دب
بــازار فیلــم کــن کــه هــر ســال همزمــان بــا جشــنواره 
ــت ماه  ــود، ۲۷ اردیبهش ــزار می ش ــن برگ ــم ک ــی فیل بین الملل
بــا حضــور توزیع کننــدگان، خریــداران، نماینــدگان کمپانی هــای 
معتبــر  جشــنواره های  نماینــدگان  و  فیلمســازی  بــزرگ 
بین المللــی آغــاز بــه کار کــرد کــه تــا ۵ خردادمــاه ادامــه دارد.

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، محمــود پاک نیــت، بازیگــر 
پیشکســوت و مطــرح ســینما و تلویزیــون ایــران، درخصــوص 
ــرداری  ــال فیلمب ــت: فع ــال ۹۶ گف ــود در س ــای خ فعالیت ه
ســریال »آشــوب« بــه کارگردانــی محمــد پور وزیــری را پشــت 
ــه  ــده ک ــاه آین ــا ۴ م ــراوان ت ــال ف ــه احتم ــذارم و ب ســر می گ

ــم. ــن کار باش ــر ای ــود، درگی ــاده می ش ــریال آم ــن س ای
ــن کار در کار  ــر از ای ــه غی ــه داد: ب ــتا ادام ــن راس وی در همی
دیگــری حضــور نــدارم و فعــال روی ایــن اثــر بــا مضمــون دفــاع 

مقــدس تمرکــز دارم.
ــم داســتان یــک  ــزود: فیل ــر اف بازیگــر ســریال یوســف پیامب
جاســوس عراقــی اســت کــه پیــش از جنــگ بــرای جاسوســی 
بــه خرمشــهر می آیــد و عاشــق یــک دختــر ایرانــی می شــود. 
از ســویی یــک رزمنــده ایرانــی هــم عاشــق ایــن دختــر شــده 
کــه مــن نقــش پــدر او را در ســریال »آشــوب« بــازی می کنــم. 

ایــن ســریال داســتان قبــل از جنــگ تــا روز ســقوط خرمشــهر 
ــد. ــت می کن را روای

وی دربــاره ســایر بازیگــران ایــن اثــر گفــت: ســیاوش طهمورث 
ــن  ــه در ای ــی هســتند ک ــر بازیگران ــه معصومــی از دیگ و پروان
ــوان  ــران ج ــد. بازیگ ــش می پردازن ــای نق ــه ایف ــه ب مجموع
ــاب  ــر انتخ ــدرت تئات ــوان و پرق ــدان ج ــان هنرمن ــز از می  نی

شده اند.
پاک نیــت دربــاره شــروع پــروژه موســی)ع( خاطرنشــان کــرد: 
ایــن پــروژه هنــوز شــروع نشــده و پیش تولیــد آن یکســال بــه 
طــول خواهــد انجامیــد. هنــوز پیشــنهادی بــه مــن نشــده؛ امــا 

آرزو دارم در ایــن ســریال بــه ایفــای نقــش بپــردازم. 
ــور کار  ــرج هللا سلحش ــورجه و ف ــال ش ــا جم ــن ب ــش از ای پی
ــت  ــورجه را بی نهای ــال ش ــا جم ــاره ب ــکاری دوب ــرده ام و هم ک

دوســت دارم.

آرزوی پاک نیت برای حضور در سریال موسی )ع(حضور حوزه هنری با ۲۰ فیلم در بازار کن

،،
ویژگی هــای  دربــاره  خورشــیدی 
موســیقی ســنتی اســامی گفــت: 
تعــداد  از  موســیقی  نــوع  ایــن 
زیــادی صــدا و نــوا تشــکیل شــده
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عصــر یــک روز بهــاری نســبتا گــرم بــه 
پــارک رفتــم. هــر از گاهــی بــاد خنکــی 
از طــرف زاینــده رود بــه چمن هــای تــازه 
صــورت  و  می خــورد  پاشیده شــده  آب 
هــر عابــری را نــوازش مــی داد و صــدای 
ــاب  ــا ت ــازی ب ــغول ب ــه مش ــودک ک ــد ک  چن
آنجــا  زیبایــی  بــه  بودنــد،  سرســره  و 
می افــزود. خانواده هایــی هــم کــه پیــدا بــود 
ــال  ــد، در ح ــارک آمده ان ــه پ ــار ب ــرای ناه ب

اســتراحت و صحبــت بودنــد. 
ــه ای کــه  ــر رفتــم. صــدای شــعر کودکان جلوت
ــد  ــش می ش ــازی پخ ــره ب ــوی جزی از بلندگ
نشــان از نزدیــک شــدن بــه مجموعــه بــازی 
ــه کیوســک  ــل رد شــدم، ب داشــت. از روی پ
ــئوالن  ــراغ مس ــیدم و س ــت رس ــروش بلی ف
جزیــره بــازی ســازمان فرهنگی تفریحــی 
شــهرداری اصفهــان را گرفتــم؛ امــا قــرار شــد 
ــان و  ــا مربی ــا، ب ــا آن ه ــه ب ــش از مصاحب پی

ــم. ــت کن ــا صحب خانواده ه
ــایل  ــاز و وس ــک های دست س از روی عروس
متوجــه  میــز  روی  عروســک  ســاخت 
شــدم در همیــن مــکان برنامــه ســاخت 
ــرا  ــی اج ــتی و دستکش ــک های انگش عروس

می شــود.
ــه  ــانی ک ــدم. کس ــه ش ــمت مربوط وارد قس
از روی لباسشــان می شــد فهمیــد مربــی 

ــب کــردن وســایل کار  هســتند، در حــال مرت
ــد. بودن

ــوب  ــدر خ ــود، چق ــی ب ــک های زیبای عروس
می شــد مــن هــم می توانســتم درســت 

ــم.  کن
ــه  ــایه بان هایی ک ــود س ــا وج ــوا ب ــای ه گرم
روی هــر میــز قــرار داشــت، کمــی آزاردهنــده 
بــود. بــه طــرف مربیــان رفتــم. ضمــن 
معرفــی خــودم از حــال و هــوای برنامــه 
پرســیدم. همان طــور کــه مشــغول کار بودنــد 
بــا مهربانــی پاســخ ســؤاالت مــرا می دادنــد.

خانــم داوری، یکی از مربیان ایــن کارگاه، گفت: 
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  بــازی  جزیــره 
متنوعــی  برنامه هــای  اصفهــان  شــهرداری 
بــرای بچه هــا و خانواده هــا برگــزار می کنــد 

و امــروز بــه ســاخت عروســک های انگشــتی 
ــاص دارد. ــی اختص ــی و یونولیت دستکش

در  داد:  پاســخ  وی  پرســیدم.  روال کار  از 
ــدی  ــای نم ــد پارچه ه ــایلی مانن ــا وس اینج
ــوی  ــی و الگ ــب، قیچ ــگ، چس ــد رن در چن
ــواده داده  ــودک و خان ــه ک ــک ب ــر عروس ه
می شــود تــا کــودک در کنــار خانــواده در 
محیطــی شــاد و بــا همــکاری هــم عروســک 

ــد.  ــت کن درس
در جــواب ســوالم کــه چــه رده ســنی از 
ــرکت  ــه ش ــن برنام ــد در ای ــودکان می توانن ک
کننــد، گفــت: از بچه هــای ۴ تــا ۱۲ ســال 
ــا  ــون کار ب ــازند؛ چ ــک بس ــد عروس می توانن
قیچــی و چســب حرارتــی و بریــدن پارچــه از 

ــی دارد. ــه توانای ــاز ب ــو نی روی الگ
ایــن مربــی دربــاره نــوع و رنگ هــای آن نیــز 
گفــت: الگوهایــی بــرای عروســک ها طراحــی 
ــرای  ــا ب ــد از آن ه ــا می توانن ــه بچه ه شــده ک
ســاخت اســتفاده کننــد؛ ولــی اســتفاده 
هــر  اســت؛  ســلیقه ای  پارچــه،  رنــگ  از 
ــد  ــت، می توان ــت داش ــور دوس ــر ط ــس ه ک
ــاره عروســک هایی  ــه درب ــد. البت انتخــاب کن
ــی  ــر کس ــم، اگ ــا نداری ــش را م ــه الگوهای ک
ــد. ــی کن ــودش طراح ــد خ ــت می توان خواس

تنوععروسکهایدستساز
عروســک ها  تنــوع  از  دیگــری  مربــی 
ــون  ــی چ ــد حیوانات ــودکان می توانن ــت: ک گف
پانــدا  خــرس  قورباغــه،  الک پشــت، گاو، 

ــکل  ــن ش ــدوزک و همچنی ــوش، کفش خرگ
دختــر و پســر را بــه همــراه والدینشــان 

درســت کننــد.
ــن  ــه در ای ــدای از اینک ــودکان ج ــع ک در واق
بــازی در کنــار خانــواده بــه خلــق عروســکی 
ــک ها  ــن عروس ــد از ای ــد، می توانن می پردازن
بــا  عروســکی  نمایش هــای  اجــرای  در 
دوســتان یــا در مهــد کــودک اســتفاده کننــد 

ــند. ــته باش ــی داش ــات خوش و اوق
مربــی دیگــری کــه در حــال شــکل دادن بــه 
یونولیــت بــرای درســت کــردن عروســک بــود 

توجهــم را جلــب کــرد. 
بــود  عروسک ســازانی  جملــه  از  وی 
کــه بــه طــور حرفــه ای ۱۶ ســال ســابقه 
ــب بازی  ــی، خیمه ش ــازی یونولیت عروسک س
تن پــوش، تندیســی، تئاتــری و اجــرای دکــور 

داشــت.
ــت  ــن صحب ــا م ــه ب ــور ک ــیان همان ط آغاس
زی زی گولــو،  عروســــک  می کــــرد ســـر 
عروســک محبــوب بچگی هــای مــا را درســت                  

ــرد.  ک
ــت  ــی گف ــک یونولیت ــوه کار عروس وی از نح
ــاخت  ــرای س ــاعت ب ــدود دو س ــه ح و اینک
عروســک بــا ســر یونولیــت و بــدن پارچــه ای 

ــاز اســت. زمــان نی
رفته رفتــه بــا خنــک شــدن هــوا، تعــداد 
خانواده هایــی کــه بــه همــراه کودکشــان بــرای 
انتخــاب ایــن کار جهــت گــذران عصــر بهــاری 

آمــده بودنــد، زیادتــر می شــد. میزهــا پــر بــود 
از وســایل ســاخت عروســک و خانواده هایــی 
ــده  ــا خن ــد و ب ــته بودن ــز نشس ــه دور می  ک
می کردنــد.  درســت  عروســک  شــادی  و 
را  عروسک هایشــان  کار،  اتمــام  از  پــس 
ــا  ــه ب ــا صدایــی کودکان ــد و ب دســت می کردن

هــم حــرف می زدنــد.
دیــدن شــادی آن هــا، گویــای همــه چیــز بــود 
ــا ایــن حــال  ــه پرســش نداشــت. ب ــاز ب و نی
بــا خانواده هــا بــاب صحبــت را بــاز کــردم و از 

حسشــان پرســیدم. 
جالــب بــود، بیشترشــان نظــر مشــترکی 
بــا  و  بچه هــا  کنــار  در  اینکــه  داشــتند؛ 
مبلــغ  پرداخــت  بــا  و  مربــی  نظــارت 
ــد  ــد عروســک درســت کنن ــزی می توانن ناچی
و بچه هــا شــاد باشــند و همچنیــن خواهــان 
ــرای  ــی ب ــن برنامه های ــاره چنی ــزاری دوب برگ
آینــده  خانواده هــا و کــودکان در روزهــای 

شــدند.
ــم از  ــم گرفتی ــم تصمی ــم ه ــن و بچه های  م
ــت  ــک درس ــم و عروس ــب نمانی ــه عق قافل
یــک عروســک  کنیــم. جایتــان خالــی. 
عروســک  یــک  و  انگشــتی  خرگــوش 
تجربــه  کردیــم.  درســت  گاو  دستکشــی 
جالبــی بــود. شــادی بچه هــا از ســاخت 
به ویــژه  بــود؛  عروســک وصــف نشــدنی 
ــد و  ــان می کردن ــا را دستش ــه آن ه ــی ک زمان

بــا هــم حــرف می زدنــد.

تجربه ساخت عروسک های انگشتی در جزیره بازی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای تکمیل کلینیک تخصصی بیمارستان گلدیس شاهین شهر به صورت سرجمع
متقاضیان شرکت در مناقصه با توجه به اطالعات زیر می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس یا سایت مدیریت خدمات 

پشتیبانی دانشگاه به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه نمایند.
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رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور 

ناجا اعالم کرد:
 بی توجهی به جلو، عامل 

۳۵ درصد تصادفات برون شهری
رئیــس مرکــز اطالعــات و کنتــرل ترافیــک پلیــس راهــور 
ناجــا گفــت: نزدیــک بــه ۱۷ هــزار فقــره تصــادف بــر اثــر 
ــال ۹۵  ــا در س ــو در جاده ه ــه جل ــدگان ب ــی رانن بی توجه
رخ داده کــه ۳۵ درصــد تصادفــات برون شــهری را شــامل 
می شــود. بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از ســایت 
ــی، رئیــس مرکــز اطالعــات  ــادر رحمان راهــور، ســرهنگ ن
ــن  ــالم ای ــا اع ــا ب ــور ناج ــس راه ــک پلی ــرل ترافی و کنت
آمــار گفــت: طــی ســال گذشــته، حــدود ۱۰ هــزار تصــادف 
ــر اثــر تخطــی از ســرعت مطمئنــه رخ داده  برون شــهری ب

کــه ۲۰ درصــد کل تصادفــات بیــرون شــهر اســت.
رئیــس مرکــز اطالعــات و کنتــرل ترافیــک پلیــس راهــور 
ناجــا تصریــح کــرد: طبــق ایــن آمــار پــس از ایــن عوامــل، 
انحــراف بــه چــپ، رعایــت نکــردن حــق تقــدم و خســتگی 
رخــداد  عوامــل  بعــدی  رتبه هــای  در  و خواب آلودگــی 

تصادفــات برون شــهری بوده انــد.
ــی ادامــه داد: در بیــن تخلفــات، حرکــت  ســرهنگ رحمان
در خــالف جهــت، عبــور از محــل ممنوعــه و رعایــت نکــردن 
فاصلــه طولــی بــه یــک میــزان در شــکل گیری تصادفــات 

ــته اند. ــش داش ــهری نق برون ش

 اولین ربات پلیس 
در دوبی به خیابان ها آمد

پلیــس دوبــی اعــالم کــرد: اولیــن ربــات پلیــس هوشــمند 
ــه  ــه خیابان هــا آمــده و مشــغول ب ــن شیخ نشــین ب در ای
کار شــده اســت. بــر اســاس ایــن گــزارش، ایــن ربــات در 
دوبــی ســاخته شــده و ۱۷۰ ســانتیمتر قــد و ۱۰۰ کیلوگــرم 
ــرازوق می گویــد: ایــن  ــد ناصــر ال وزن دارد. ســرهنگ خال
ــرار  ــاط مســتقیمی برق ــا مــردم و گردشــگران ارتب ــات ب رب
خواهــد کــرد. صفحــه و میکروفونــی در ایــن ربــات 
ــا مراکــز پلیــس دوبــی ارتبــاط  تعبیــه خواهــد شــد کــه ب
مســتقیمی دارد. مــردم قــادر خواهنــد بــود از ایــن ربــات 
پلیــس ســؤال بپرســند و شــکایات خــود را بــا آن مطــرح 

ــد. ایســنا کنن

 احتمال افزایش باد شدید 
در مناطق شرقی استان اصفهان

ــت:  ــان گف ــی هواشناســی اســتان اصفه رئیــس پیش بین
نقشــه های هواشناســی بــرای روز چهارشــنبه هفتــه جــاری 
ــا گردوخــاک و در  ــاد شــدید همــراه ب ــان وزش ب در اصفه
ــی  ــان محل ــه ای طوف ــورت لحظ ــه  ص ــتعد ب ــق مس مناط
ــه  ــان اینک ــا بی ــش ب ــن خدابخ ــد. حس ــان می ده را نش
ــاد در مناطــق شــمالی و شــرقی  ــزان افزایــش وزش ب می
ــرای روز  ــزود: نقشــه های هواشناســی ب شــدید اســت، اف
ــا گردوخــاک را در  ــراه ب ــاد شــدید هم چهارشــنبه وزش ب
شــهرهای کاشــان، نطنــز، اردســتان، نائیــن، چوپانــان 

نشــان می دهــد. ایمنــا

گزارش روز

 تأثیر مخرب حس تنهایی 
بر کیفیت خواب جوانان

نتایــج یــک بررســی جدیــد آشــکار ســاخت کــه تنهــا 
بــودن در افــراد جــوان می توانــد بــر کیفیــت خــواب 

آنــان تأثیــر بگــذارد.
ــاد  ــرف زی ــترس و مص ــادی، اس ــای اقتص نگرانی ه
قهــوه، از جملــه فاکتورهایــی هســتند کــه می تواننــد 

موجــب خــواب نامناســب در شــب شــوند. 
همچنیــن مطالعــات حاکــی اســت بــرای افــراد 
ایــن  می توانــد  هــم  تنهایــی  احســاس  جــوان 

باشــد. داشــته  را  تاثیرگــذاری 
دریافتنــد  لنــدن  ســلطنتی  کالــج  متخصصــان 
می کننــد  تنهایــی  احســاس  جوانــی کــه  افــراد 
ــتن  ــه، نداش ــتگی روزان ــال دارد از خس ــتر احتم بیش
تمرکــز و نامناســب بــودن کیفیــت خــواب رنــج                           

ببرنــد.
احســاس تنهایــی از جملــه مشــکالت شــایع در میان 
ــق مطالعــه انجام شــده روی  مــردم آمریکاســت. طب
ــخص  ــور مش ــن کش ــردم ای ــر از م ــش از ۲۰۰۰ نف بی
ــی داشــته اند  ــان احســاس تنهای شــد ۷۲ درصــد آن
دســت کم  آنــان  یک ســوم  تقریبــا  همچنیــن  و 
تجربــه                                                                  را  احســاس  ایــن  هفتــه  در  بــار  یــک 

. می کننــد
اگرچــه اغلــب تصــور می شــود کــه احســاس تنهایــی 
ــا  ــراد بزرگســال مســن مشــاهده می شــود، ام در اف
مطالعــات اخیــر حاکــی اســت ایــن تصــور همیشــه 

درســت نیســت. 
بررســی موسســه ســالمت روان در ســال ۲۰۱۰ نشــان 
ــا  ــراد ۱۸ ت ــان اف ــی در می ــاس تنهای ــد احس می ده
۳۴ ســاله بیــش از افــراد ۵۵ ســال بــه بــاال شــایع 

اســت.
هــر چنــد طبــق بررســی جدیــد اطالعــات محــدودی 
دربــاره چگونگــی تاثیرگــذاری احســاس تنهایــی بــر 
ســالمت جوانــان، به ویــژه تأثیــر آن بــر کیفیــت 

ــود دارد. ــواب وج خ
در ایــن بررســی اطالعــات ۲ هــزار و ۲۳۲ جــوان ۱۸ 
تــا ۱۹ ســاله مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد. همچنیــن 
کارشناســان انگلیســی پرســش هایی بــرای ســنجش 
مطــرح  افــراد  ایــن  تنهایــی  احســاس  میــزان 
ــت  ــاره کیفی ــی درب ــن، اطالعات ــر ای ــالوه ب ــد. ع کردن
ــان طــی مــاه گذشــته جمــع آوری                     خــواب ایــن جوان

شــد.
بــه گــزارش مدیــکال نیوزتودی، بــه گفتــه متخصصان 
حــدود ۲۵ تــا ۳۰ درصــد شــرکت کنندگان گاهــی 
ــد از  ــته اند و ۱۰ درص ــی داش ــاس تنهای ــات احس اوق
شــرکت کنندگانی کــه احســاس تنهایــی می کننــد 
ــروم  ــت مح ــواب باکیفی ــال دارد از خ ــتر احتم بیش

باشــند. ایســنا

کوتاه حوادث 
دادستان کرمانشاه خبر داد:

 ضبط ۱۰۲ قبضه اسلحه 
یک روز پیش از انتخابات

و  از کشــف  انقــالب کرمانشــاه  و  عمومــی  دادســتان 
ــک روز پیــش  ــت کمــری ی ــط ۱۰۲ قبضــه اســلحه کل ضب
ــالث  ــتان ث ــرزی شهرس ــوار م ــات در ن ــزاری انتخاب از برگ

باباچاهــی از توابــع کرمانشــاه خبــر داد.
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
دادســتانی کل کشــور، محمدحســین صادقــی، دادســتان 
کرمانشــاه، بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: در تاریــخ ۲۸ 
ــه  ــت کمــری ب ــداد ۱۰۲ قبضــه اســلحه کل اردیبهشــت، تع
ــزار فشــنگ و ۵۵۵ قبصــه اســلحه  ــش از ۵ ه ــراه بی هم
ــا تــالش  شــکاری غیرمجــاز بــه صــورت بــدون صاحــب ب
عوامــل امنیتــی و اطالعاتــی در حــوزه قضایــی شهرســتان 

ــط شــد. ــی کشــف و ضب ــالث باباچاه ث
وی بــا اعــالم تشــکیل پرونــده قضایــی در ایــن خصــوص 
ــه می توانســت  ــداد اســلحه ک ــن تع ــه همــراه ای ــزود: ب اف
ــداد ۹  ــد، تع ــات باش ــان انتخاب ــی در جری ــدی امنیت تهدی
هــزار قوطــی انــواع مشــروبات الکلــی نیــز کشــف و ضبــط 

شــده اســت. مهــر

انفجار در کوره ذوب آهن یاسوج
ــت  ــن وضعی ــور آخری ــس کش ــازمان اورژان ــت س سرپرس
ــوره  ــی در ک ــوج گرفتگ ــار و م ــی از انفج ــان ناش مصدوم

ــرد. ــریح ک ــوج را تش ــن یاس ذوب آه
دکتــر پیرحســین کولیونــد در این بــاره گفــت: ســاعت 
ــن  ــوره ذوب آه ــاری در ک ــنبه(، انفج ــروز )دوش ۲:۴۴ دی
یاسوج-روســتای فیروزآبــاد )کارخانــه ذوب آهــن( رخ داد 

ــر جــای گذاشــت. ــر مصــدوم ب ــه ۹ نف ک
ــه ۴ دســتگاه  ــه بالفاصل ــن حادث ــا اعــالم ای ــزود: ب وی اف
آمبوالنــس و یــک دســتگاه اتوبــوس آمبوالنــس بــه محــل 
حادثــه اعــزام شــدند.کولیوند ادامــه داد: ســه مصــدوم بــا 
ســوختگی ۱۰۰ درصــد بــه بیمارســتان امیرالمؤمنین شــیراز 
و ۳ مصــدوم نیــز شــامل یــک تــن بــا ســوختگی ۷۰درصــد 
ــام  ــه بیمارســتان ام ــا ســوختگی ۴۵ درصــد ب ــن ب و ۲ ت
موســی کاظــم)ع( اصفهــان انتقــال یافتنــد و ۳ مصــدوم با 
ســوختگی و موج گرفتگــی ناشــی از انفجــار در بیمارســتان 

شــهید بهشــتی یاســوج بســتری هســتند. ایســنا

خودکشی کودک 4 ساله
ــی«  ــج کانت ــتارش در »اورن ــه پرس ــول کالرک« در خان »ک
ــه  ــه ب ــلیک گلول ــدای ش ــان ص ــه ناگه ــود ک ــا ب کالیفرنی
گــوش رســید. پرســتار جــوان بالفاصلــه بــه اتــاق »کــول« 
نیمه جــان پســرک  و  پیکــر خونیــن  بــا  امــا  دویــد؛ 
روبه روشــد. »کــول« خیلــی ســریع بــه بیمارســتان انتقــال 
ــرگ او را  ــات الزم، م ــس از معاین ــا پزشــکان پ ــت؛ ام یاف
ــرده  ــوش ک ــه فرام ــودک ک ــن ک ــد. پرســتار ای ــد کردن تأیی
بــود اســلحه شــکاری اش را دور از دســترس کــودکان و در 
ــول بازداشــت  ــرگ ک ــس از م ــد، پ ــرار ده ــی ق جــای امن
آزادش  و  دانســت  بی گنــاه  را  او  قاضــی  امــا   شــد؛ 

کرد. رکنا

کنش    وا

سرپرست اداره کل شاهد و ایثارگران 
وزارت آموزش و پرورش   

ثبت نام از دانش آموزان پایه اول متقاضی مدارس 
شاهد، با توجه به اولویت های تعیین شده توسط 
ستاد مرکزی شاهد از سوم خردادماه و از طریق 

سامانه سجا انجام می شود.

سازمان پزشکی قانونی   
رسیدگی به پرونده های قصور پزشکی در سال 

۱۳۹۵ با رشد ۲۷.۲ درصدی مواجه بود و شمار 
این پرونده ها از ۵ هزار و 6۷۰ مورد در سال ۱۳۹۴ 

به ۷ هزار و ۲۱۴ مورد در سال گذشته افزایش 
یافت.

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی 
وزارت آموزش  و پرورش   

سامانه نقل  و انتقال به منظور ثبت درخواست 
فرهنگیان متقاضی از تاریخ اول خرداد ۹6 به 
 نشانی www.entegal.medu.ir فعال شده

 است. 
نقل  و انتقال نیروهای رسمی، آزمایشی، پیمانی و 
قراردادی به  صورت موقت یک ساله و دائم قابل 

انجام است.

معاون سازمان محیط زیست   
ایران جزو ۲۰ کشور برتر دارای تنوع زیستی غنی 

است.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو   
سوهان کنجدی عسلی با نام تجاری »آرمین«، 

پنیر لیقوان با نام تجاری »میزبان«، فالفل با 
نام تجاری »سای مهر«، پشمک و حبوبات با 
نام تجاری »اهورا« و معجون چهارمغز عسلی 

»گلچین« به علت نداشتن مجوزهای بهداشتی 
غیرمجاز شمرده می شوند. همچنین بستنی 
حصیری با نام تجاری »سویلی«، زردچوبه 

»مهستان«، ادویه جات شرکت اخوان چاشنی ساز 
با نام تجاری »چاشنی پارسا«، شهد طبیعی انگور 
محصول شرکت »شهدآذران« ارومیه، شیرینی و 

شکالت سنتی صنایع غذایی مهرآیین با نام تجاری 
»امیر« و پنیر گوسفندی »پاک لبن لیقوان« به 

دلیل جعل پروانه ساخت مشمول محصوالت 
غیرمجاز می شود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
آب منطقه ای اصفهان   

بر اساس تصمیم کمیته توزیع آب در اواسط 
خردادماه و بازه زمانی پانزدهم تا بیستم خرداد آب 

سد زاینده رود بسته می شود. 
بازگشایی آب در شهر اصفهان در سال آبی جدید 

بر اساس تصمیمات کمیته توزیع آب و طبق برنامه 
مصوب وزارت نیرو در سال آبی جدید یعنی ۹6-۹۷ 

خواهد بود.

تله تلگرامی

مــرد جــوان بــا فتوشــاپ، عکس هــای خــود را در کنــار افــراد 
ــت زن  ــا آن توانس ــرار داد و ب ــوری ق ــات کش ــهور و مقام مش

ــار کنــد. ــی را فریــب دهــد و در دام ســیاه خــود گرفت جوان
ــی تهــران  ــه دادســرای جنای ــی جــوان ب ــل اردیبهشــت زن اوای
ــود.  ــده ب ــار ش ــه در آن گرفت ــت ک ــی گف ــت و از دام تلگرام رف
ــام  ــن زن توضیــح داد: بهمــن ســال گذشــته در تلگــرام پی ای
مرمــوزی دریافــت کــردم. چــون شــماره ناشــناس بــود، 
ــم  ــن عکــس برای ــد چندی ــی بع ــا لحظات ــردم؛ ام ــی نک توجه
فرســتاد. کنجــکاو شــدم و پــس از بــاز کــردن عکس هــا 
دیــدم شــخصی در کنــار مقامــات ارشــد کشــوری اســت. او بــا 
ــه تــن داشــت،  ظاهــری آراســته در حالی کــه کــت  و شــلوار ب
ــی از  ــود و یک ــه ب ــس گرفت ــناس عک ــراد سرش ــه اف ــا هم ب

عکس هایــش را در پروفایلــش قــرار داده بــود.
 ابتــدا تصــور کــردم او بادیــگارد اســت و بــرای همیــن پیامــی 
فرســتادم و پرســیدم: چــرا ایــن عکس هــا را بــرای مــن 
ــرد  ــی ک ــتاد و عذرخواه ــام فرس ــم پی ــرده ای؟ او ه ــال ک ارس
ــخص  ــرای ش ــا را ب ــته عکس ه ــه می خواس ــد ک ــی ش و مدع
ــتاده  ــن فرس ــماره م ــه ش ــتباه ب ــه اش ــتد و ب ــری بفرس دیگ
اســت. مــرد ناشــناس خــودش را نیمــا معرفــی کــرد و از مــن 
ــه از  ــت ک ــم. او گف ــاک کن ــا را پ ــام عکس ه ــا تم ــت ت خواس
چهره هــای سرشــناس و افــراد بــا نفــوذ در کشــور اســت و اگــر 
ــه رو  ــا مشــکل روب ــت ب ــر وق ــم، ه ــاک کن ــش را پ عکس های

شــدم، بــه مــن کمــک خواهــد کــرد.
ــه  ــرد ک ــت می ک ــوری صحب ــوان ط ــرد ج ــه داد: م وی ادام
ــی از  ــه یک ــا اینک ــت ت ــی گذش ــردم. مدت ــاور ک ــش را ب حرف
دوســتانم بــه ســراغم آمــد و مدعــی شــد کــه قصــد تحقیــق 
نیمــا  یــاد  بالفاصلــه  دارد.  را  خواســتگارش  درخصــوص 
افتــادم. دوســتم تردیــد داشــت کــه بــه خواســتگارش جــواب 
ــی  ــتم عکس ــن از او خواس ــرای همی ــه. ب ــا ن ــد ی ــت بده مثب
ــا  ــرای نیم ــس را ب ــتد و آن عک ــم بفرس ــتگارش برای از خواس
فرســتادم و خواســتم بــا اســتفاده از نفــوذش از ســابقه جــوان 
ــه زودی  ــه ب ــول داد ک ــم ق ــا ه ــود. نیم ــر ش ــتگار باخب خواس
ــد او  ــاعت بع ــد. ۲۴ س ــالم می کن ــش را اع ــه تحقیقات نتیج
ــی  ــتت آدم خوب ــتگار دوس ــت خواس ــام داد و گف ــن پی ــه م ب
نیســت و بهتــر اســت بــه  دلیــل بعضــی مســائل دوســتم بــه 
او جــواب منفــی بدهــد. او مدعــی شــد اطالعــات را نمی توانــد 
در تلگــرام و تلفنــی بگویــد و بایــد بــا هــم مالقــات کنیــم. مــن 

ــه محــل قــرار رفتــم. هــم فریــب خــوردم و ب

مــرد جــوان ســوار بــر یــک خــودروی پرایــد بــه ســر قــرار آمــد. 
مــن هــم ســوار شــدم؛ امــا همــان لحظــه متوجــه نیــت شــوم 
ــا او  ــوم، ام ــاده ش ــین پی ــتم از ماش ــدم. می خواس ــا ش نیم
 درهــا را قفــل کــرد. پــس از آن مقابــل ســاختمانی توقــف کــرد 
و بــا تهدیــد قمــه مــرا بــه داخــل خانــه اش کشــاند. او تهدیــد 
ــم  ــد و ه ــرا می کش ــم م ــم، ه ــروصدا کن ــر س ــه اگ ــرد ک ک
 فرزنــدم را. او می دانســت کــه مــن همســر و فرزنــد دارم 
و خبــر داشــت کــه در آن ســاعت پســرم در مدرســه اســت. او 
بــا تهدیــد مــرا مــورد آزار و اذیــت قــرار داد و گفــت کــه اگــر بــه 

کســی حرفــی بزنــم، پســرم را ربــوده و بــه قتــل می رســاند.
زن جــوان ادامــه داد: اوایــل خیلــی ترســیده بــودم و جرئــت 
ــا خــود فکــر  نمی کــردم بــه کســی حرفــی بزنــم؛ امــا بعــد ب
کــردم کــه ممکــن اســت زنــان و دختــران زیــادی فریــب ایــن 
مــرد را خــورده باشــند. همیــن شــد کــه تصمیــم بــه شــکایت 

گرفتــم.
 ادعای بی گناهی

ــی  ــرد، گروه ــرح ک ــود را مط ــکایت خ ــوان ش ــی زن ج وقت
ــا دســتور قاضــی آرش ســیفی بازپــرس شــعبه  از مأمــوران ب
ــد  ــه جســت وجو پرداختن ــران، ب ــی ته ــارم دادســرای جنای چه
و طولــی نکشــید کــه مــرد شــیطان صفت را دســتگیر کردنــد. 
کارآگاهــان در بازرســی از گوشــی متهــم، تصاویــر زیــادی 
از زنــان و دختــران کــه بــا وضعیت هــای نامناســبی در 
ــد. ــت آوردن ــه  دس ــد، ب ــار وی بودن ــبانه در کن ــای ش پارتی ه

نکتــه عجیب تــر ایــن بــود کــه در کنــار ایــن عکس هــا، تصاویــر 
موجهــی از نیمــا در کنــار مقامــات ارشــد کشــوری بــه  دســت 
آمــد کــه پــس از بررســی های بیشــتر مشــخص شــد تمامــی 
ــده  ــل ش ــاپ جع ــا فتوش ــه ای ب ــرز ماهران ــه ط ــا ب  عکس ه
ــا را  ــن عکس ه ــان جــوان ای ــران و زن ــب دخت ــرای فری و او ب
در تلگــرام بــرای آن هــا می فرســتاده اســت. بــه ایــن ترتیــب 
ــه اداره پلیــس منتقــل شــد و تحــت  بازجویــی  مــرد جــوان ب
قــرار گرفــت؛ امــا خــودش را بی گنــاه دانســت و مدعــی شــد 
ــان و دختــران متعلــق بــه بســتگانش اســت. عکس هــای زن

وی همچنیــن ادعــا کــرد کــه گفته هــای شــاکی پرونــده 
دروغ اســت و او بــا میــل خــودش بــه خانــه وی رفتــه 
ــا دســتور قاضــی جنایــی و بــرای  اســت.  هم اکنــون متهــم ب
ــر در  ــی دیگ ــم احتمال ــایی جرائ ــات و شناس ــام تحقیق انج
 اختیــار مأمــوران پلیــس آگاهــی پایتخــت قــرار گرفتــه 

است. همشهری آنالین

 همســر ســید احمــد، دختــر چهــار ســاله را کــه ضّجــه مــی زد 
می ســوزاند  بی رحمانــه  را  بدنــش  گوشــت های  اســید  و 
ســریع بــه آغــوش می کشــد و بــه نزدیک تریــن مرکــز 
درمانــی می رســاند؛ امــا آنچــه نبایــد اتفــاق می افتــاد، افتــاد؛ 
بطــری اســید بــاالی دیــوار، روی دختربچــه ریختــه بــود. همــه 
ــه فاضــالب گرفــت. مثــل  چیــز از وقتــی شــروع شــد کــه لول
ــا«  ــن »احمدآق ــه ذه ــرایط ب ــن ش ــه در ای ــا آنچ ــی از م خیل
رســید، ریختــن اســید و بــاز کــردن لولــه بــا ایــن روش بــود. به 
دلیــل بــوی نامطبــوع و اعتــراض اهالــی از مغازه نبــش خیابان 
ــد و  ــک خری ــید کلریدری ــری اس ــار لیت ــول چه ــی، محل اصل
بالفاصلــه بــه خانــه برگشــت و محلــول را داخــل لولــه ریخــت. 
اســید خیلــی زود مشــکل انســداد لوله هــا را حــل کــرد و همــه 
چیــز را شســت و بــا خــود بــرد؛ امــا بــا بــاز شــدن ایــن گــره 
گره هــای کــور زیــادی در زندگــی مــرد ۵6 ســاله ایجــاد شــد.

ــه  ــه ای ک ــازه از کارخان ــالش، ت ــری ت ــس از عم ــا پ ــد آق احم
ــد  ــفره عه ــر س ــالل س ــان ح ــری در آن، ن ــا کارگ ــال ب  ۳۰ س
و عیالــش مــی آورد، بازنشســته شــده بــود. بــه دلیــل ناخوانــی 
ــدادن حقــوق بازنشســتگی  دخــل و خــرج زندگــی و کفــاف ن
ــب  ــرد و مصائ ــری می ک ــم کارگ ــوز ه ــی، هن ــن اجتماع تأمی
اقتصــادی بــه قــدری بــه آن هــا فشــار آورده بــود کــه ایــن پــدر 

ــا نداشــت. زحمتکــش از انجــام هیــچ کار روزمــزدی اِب
در شــرایط ســخت معیشــتی، بایــد مقدمــات عروســی یکــی از 
چهــار دختــرش را هــم فراهــم می کــرد؛ امــا بــرای ایــن جانبــاز 
درســت یــک مــاه مانــده تــا مراســم ازدواج دختــرش اتفاقــی 
ــواده اش  ــرای او و خان ــاورش ب ــم ب ــوز ه ــه هن ــورد ک ــم خ رق

ممکــن نیســت.
ــه ای  او بــه همــراه همســر، دو پســر و چهــار دختــرش در خان
قدیمــی زندگــی می کردنــد کــه هــر بــار نقطــه ای از یــک 
 گوشــه خانــه در هــر فصــل ســال عیــب و ایــراد پیــدا می کــرد 
ــود کــه بگیــرد. ســید احمــد  ــار نوبــت لولــه فاضــالب ب و این ب
ــن  ــا ریخت ــرادات ب ــه ای ــی هم ــئول اصل ــوان مس ــه عن ــم ب ه
ــود، مشــکل  ــه شــده ب ــی هــم ک ــا، موقت اســید داخــل لوله ه
را رفــع کــرد؛ امــا بــر حســب یــک بی احتیاطــی یــادش رفــت 
باقی مانــده ظــرف پالســتیکی اســید را جــای مناســبی بگــذارد. 
احمدآقــا ســرخوش از حــل ایــن مشــکل، باقی مانــده بطــری 

ــت. ــان گذاش ــاط خانه ش ــوار حی را روی دی
موقعیــت خانــه ســید احمــد و بســیاری از بســتگان همســر او 
طــوری بــود کــه بیشــترِ اقــوام و فامیــل در کوچــه ای نزدیــک 
بــه هــم زندگــی می کردنــد و تقریبــا روزی نبــود کــه دســت کم 
ــند؛ از  ــته باش ــد نداش ــت و آم ــر رف ــه یکدیگ ــه خان ــا ب بچه ه
جملــه کــودکان فامیــل احمدآقــا کــه هــر روز خانــه یکــی جمــع 

می شــدند و بــازی می کردنــد.
ــار  ــر چه ــا دخت ــا ب ــد آق ــر احم ــا، دخت ــن روزه ــی از همی یک
بــازی  مشــغول  خانــه  خیــاط  در  خواهــرزاده اش  ســاله 
می شــود و طبــق طبیعــت بازی هــای کودکانــه، یکدیگــر را 
ــدای  ــم زدن، ص ــه ه ــم ب ــک چش ــا در ی ــد؛ ام ــال می کنن دنب
خنده هــای کودکانــه بــه گریــه و داد و فریــاد تبدیــل می شــود؛ 
در حــدی کــه تمــام اهالــی محــل را بــه حیــاط خانــه می ریــزد.

همســر ســید احمــد، دختــر چهــار ســاله را کــه ضجــه مــی زد             
و اســــید گوشـــت های بدنــش را بـی رحمــانـــه می ســــوزاند،                                                                                                                      

ســریع بــه آغــوش می کشــد و بــه نزدیک تریــن مرکــز 
درمانــی می رســاند؛ امــا آنچــه نبایــد اتفــاق می افتــاد، افتــاد؛ 

ــود. ــه ب ــه ریخت ــوار، روی دختربچ ــاالی دی ــید ب ــری اس بط
نزدیک هــای غــروب بــود کــه احمــد از ماجــرا مطلــع می شــود. 
ــه  ــبب چ ــود مس ــردار نب ــم خب ــش ه ــه روح ــی ک احمدآقای
فاجعــه ای شــده اســت. هانیــه کــه زیبایــی کودکانــه اش حــاال 
بــه گوشــت های اضافــه تبدیــل شــده و زیبایــی و نشــاط را در 
خردســالی از دســت داده، بــر اثــر ایــن حادثــه از ناحیــه پــای 
راســت و چــپ، آرنــج دســت راســت و چانــه دچــار ســوختگی 
ــر داده  ــی نظ ــکی قانون ــه پزش ــور ک ــود و آن ط ــدید می ش ش
ســوختگی او از نــوع ســوختگی درجــه دو عمقــی، بــه وســعت 

تقریبــی ۱۵ درصــد کل بــدن اســت.
هانیــه در چنــد ســال گذشــته چندیــن بــار زیــر تیــغ جراحــان 
عمــل جراحــی می شــود و ســید احمــد هــم هــر آنچــه داشــته 
و نداشــته بــرای تأمیــن هزینه هــای درمانــی صــرف می کنــد؛ 
ــودن هزینه هــای جراحــی  ــاد ب ــا شــدت ســوختگی ها و زی ام
ــد  ــازه نمی ده ــه اج ــواده هانی ــه خان ــه ب ــه او و ن ــه ب ــر ن دیگ
عمل هــا ادامــه پیــدا کنــد. در نهایــت بــا وجــود رابطــه چندیــن 
ســاله خانوادگــی، پــدر و مــادر هانیــه مجبــور می شــوند بــرای 
ســالمتی عزیزشــان هــم کــه شــده از ســید شــکایت کننــد. بــا 
طــرح شــکایت و پیگیــری موضــوع از طریــق مراجــع قضایــی 
دادگاه بــه دلیــل غیرعمــدی بــودن حادثــه، ســید را بــه پرداخت 
۵۰ درصــد دیــه کامــل یــک مــرد مســلمان محکــوم می کنــد.

ســید کــه از دی ســال ۹۴ بابــت ناتوانــی در پرداخــت همیــن 
دیــه در زنــدان بــه ســر می بــرد، از مجمــوع ۷۰ میلیــون تومــان 
ــدود ۳۳  ــرا، ح ــه ماج ــه ب ــتاد دی ــا ورود س ــت ب ــی باب بده
میلیــون را از پــدر مــادر هانیــه گذشــت رضایتمندانــه می گیــرد 
و البتــه مبلغــی را هــم ســتاد دیــه کمــک می کنــد؛ امــا 
همچنــان بابــت باقــی دیــه ۲۰ میلیــون تومانــی، ایــن زندانــی 
آبرومنــد در حبــس بــه ســرمی برد و طبــق گواهــی گــروه 
تحقیــق ســتاد دیــه دیگــر چیــزی برایــش نمانــده کــه بخواهــد 
از زن و بچه هایــش بزنــد و بابــت دیــه پرداخــت کنــد؛ از ســوی 
دیگــر هانیــه  چهــار ســاله هــم کــه گوشــت های اضافــه ناشــی 
ــاز  ــل نی ــرای عم ــد، ب ــش می کنن از ســوختگی، حســابی اذیت

بــه پــول دارد.
ــه  ــی هانی ــده و زیبای ــش و آین ــید و فرزندان ــی س ــاال زندگ ح
بســتگی بــه عمل هــای پرهزینــه ای دارد کــه شــاید مبلــغ 
ــی  ــک بخش ــدون ش ــا ب ــد، ام ــاف نده ــه کف ــده از دی باقی مان
از هزینه هــا را پوشــش می دهــد؛ هزینــه ای کــه محقــق 
ممکــن                             نیکــوکاران  و  خیــران  بــا کمــک  جــز  شــدنش 

ــت. نیس
ــه در آزادی  ــتاد دی ــر س ــد یاریگ ــل دارن ــه تمای ــی ک نیکوکاران
دســت  ایــن  از  مددجویانــی  و  نیازمنــد  مددجــوی  ایــن 
باشــند، می تواننــد کمک هــای نقــدی خــود را بــه شــماره 
ــک  ــه شــماره ۷۴/۷۴ بان ــی ب ــاد حمایت ــن نه حســاب های ای
ملــت شــعبه مســتقل مرکــزی، ۷۷۷۷ بانــک تجــارت شــعبه 
ــزی، ۵۵۵۵۵  ــعبه مرک ــادرات ش ــک ص ــزی، ۸۸۸۸ بان مرک
بانــک ملــی )بــا شــرح پرونــده مدنظــر( یــا از طریــق ســامانه 
ــا  ــا ب ــد ی ــز کنن ــراه #۷۷۷۷*۷۸۰* واری ــن هم پرداخــت تلف

شــماره ۰۲۱۸۸۹۱6۰۱۲ تمــاس بگیرنــد. تســنیم

اسیدی که دو زندگی را سوزاند

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهگروه اجتماعی

 ازدواج ســفید، نوعــی زندگــی بــدون تعهــد 
و غیررســمی اســت کــه ایــن روزهــا نه تنهــا 
در میــان جوانــان، بلکــه در میــان افــراد 

ــت. ــال رواج اس ــز در ح ــال نی میانس
هشــدار  علی رغــم  ســفید  ازدواج 
افزایــش  بــه  رو  پدیــده ای  کارشناســان 
قانونــی  موانــع  وجــود  بــا  متاســفانه  و 
ــت؛  ــئوالن اس ــت مس ــورد غفل ــان م همچن
امــا چــرا بــا وجــود تمامــی مشــکالت، 
ــکاری  ــان آش ــرر و زی ــی و ض ــع قانون موان
کــه هــم دختــر و هــم پســر ممکــن اســت 
در ایــن شــیوه زندگــی متحمــل شــوند، بــاز 
هــم ایــن پدیــده در حــال گســترش اســت؟
 گریز از خرج و مخارج مراسم سنتی 

ازدواج
ــنتی  ــم س ــارج مراس ــرج و مخ ــز از خ گری
غیرمــادی  و  مــادی  تعهــدات  و  ازدواج 
بســیاری کــه ایــن نــوع ازدواج هــا بــه 
ــر  ــد، از عوامــل مؤث ــان تحمیــل می کن جوان
در گرایــش بــه ایــن شــیوه از زندگی اســت. 
ازدواج و تشــکیل زندگــی   هزینــه زیــاد 
ــد  ــه بای ــرد ک ــه از م ــر جامع ــژه تعبی و به وی
ــود  ــث می ش ــد، باع ــواده باش ــان آور خان ن
ــد  ــح دهن ــرها ترجی ــژه پس ــان و به وی جوان

ــه  ــه هزین ــوند ک ــترکی ش ــی مش وارد زندگ
ــه  ــارج ب ــدارد و در آن خــرج و مخ ازدواج ن
صــورت نصف نصــف پرداخــت می شــود.

 نبود حس مسئولیت پذیری
یکــی از مهم تریــن علــل ازدواج ســفید، 
اســت.  مســئولیت پذیری  حــس  نبــود 
ــران  ــه در ای ــل اینک ــه دلی ــفید ب ازدواج س
ــناخته  ــمیت ش ــه رس ــرب( ب ــالف غ )برخ
افــراد  بــرای  را  امــکان  ایــن  نمی شــود 
هیچ گونــه  بــدون  می کنــد کــه  فراهــم 
ــه  ــد؛ ب ــی کنن ــم زندگ ــار ه ــدی در کن تعه
همیــن دلیــل هــم جوانانــی کــه بــدون 
رشــد  خانواده هــا  در  مســئولیت  حــس 
ادامــه  در  می دهنــد  ترجیــح  کرده انــد، 
ــئولیت  ــدون مس ــی ب ــز ازدواج ــی نی زندگ

داشــته باشــند.
 باال بودن سطح توقع خانواده ها

از حــدود بیســت ســال گذشــته ســطح توقع 
ــران  ــواده در ای ــرای ازدواج و تشــکیل خان ب
ــت.  ــه اس ــاال رفت ــمگیری ب ــکل چش ــه ش ب
جامعه شناســان از ایــن موضــوع بــه عنــوان 
ــاد  ــی کاهــش ازدواج ی ــل اصل یکــی از دالی

می کننــد. 
ــح  ــا ترجی ــا خانواده ه ــروز م ــه ام در جامع
می دهنــد فرزنــد خــود را تــا داشــتن همــه 
امکانــات زندگــی وارد بــازی ازدواج نکننــد. 

ایــن موضــوع در میــان خانــواده دخترهــا به 
مراتــب پررنگ تــر اســت؛ بــه همیــن دلیــل 
هــم زندگی هایــی کــه ۲۰ ســال پیــش 
ــروزه در  ــد، ام ــاز می ش ــت آغ ــی راح خیل
عمــل وجــود نــدارد. همیــن موضــوع هم در 
ــد  ــی مانن ــه پدیده های ــا را ب ــت جوان ه نهای

ــد. ــوق می ده ــفید س ازدواج س

 مشکالت ازدواج سفید
در ایــن نــوع روابــط اگــر فرزنــدی حاصــل 
شــود در چنیــن مــواردی اغلــب زن بــه 
دنبــال  بــه  بی آبرویــی  از  پرهیــز  دلیــل 
اثبــات رابطــه پــدر و فرزنــد نمــی رود و 
حتــی اگــر ادعــا کنــد کــه صیغــه بــوده، در 
ــه دلیــل  ــکار مــرد، ادعــای زن، ب صــورت ان

ثبــت نبــودن، اثبات شــدنی نیســت. 
و  بی پــدر  فرزنــدان  میــان  ایــن  در 
بی خانــواده ای باقــی می ماننــد کــه نــه 
نــه  و  می برنــد  ارث  والدیــن  از  آن هــا 
والدیــن از آن هــا. گرچــه ســایر حقــوق 
ــه کــودکان اســت،  ــن کــودکان چــون بقی ای
امــا معمــوال کســی سرپرســتی آنــان را بــر 
عهــده نمی گیــرد؛ مگــر اینکــه یــک پروســه 

پیچیــده قانونــی طــی شــود. 
در ایــن مــوارد ســپردن حضانــت بــه مــادر 
ــی  ــر اســت و زن چــه از نظــر روان محتمل ت
و چــه از نظــر حقوقــی شکســت خــورده و 

ــد.  ــی می مان ــف باق بالتکلی
ــان در  ــات نشــان داده زن ــن تحقیق همچنی
ــر  ــواع دیگ ــش از ان ــی بی ــن رابطه های چنی
ــوند  ــی می ش ــونت خانگ ــار خش ازدواج دچ
و چنیــن روابطــی زودتــر از ازدواج هــای 

رســمی و شــرعی از هــم می پاشــد.
در چنیــن ازدواج هایــی امــکان دارد کــه 

ــه  ــبت ب ــه نس ــر لحظ ــن ه ــی از طرفی یک
ــد  ــی کن ــار بی میل ــه اظه ــن رابط ــه ای ادام
ــات  ــدن صدم ــب وارد ش ــر موج ــن ام و ای
ــل  ــرف مقاب ــه ط ــی ب ــی توجه ــی جال روح
به ویــژه زنــان می شــود؛ چــرا کــه آنــان 
ــد  ــت خــود دوســت دارن ــر حســب طبیع ب
ــد  ــی کنن ــرمایه گذاری عاطف ــردی س روی ف
برخــوردار  الزم  ارزش  از  فــرد  ایــن   کــه 

باشد.
ماننــد  دیگــری  دالیــل  کارشناســان 
شــدن  کمرنــگ  دختــران،  تجردگرایــی 
اعتقــادات و باورهــای دینــی و مذهبــی 
مــردم و الگوبــرداری از ماهــواره را از عوامــل 

می داننــد.  ســفید  ازدواج  رشــد 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــال این گون ــر ح در ه
ــران  ــه ای ــکل جامع ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ک
ــه  ــتر صدم ــط بیش ــه رواب ــا در این گون زن ه
شــانس  مردهــا  از  کمتــر  و  می بیننــد 

پذیــرش دوبــاره در جامعــه را دارنــد.

کیمیای وطن بررسی کرد:

ازدواج سفید، روزگار سیاه

شــبکه مرکــزی خادمیــن ســتاد مرکــزی راهیــان نــور کشــور 
ــق  ــور مناط ــان ن ــژه راهی ــهدا وی ــن ش ــام خادمی ــاز ثبت ن از آغ

ــر داد. ــرب ۱۳۹6 خب ــرب و شــمال غ ــی غ عملیات
ایــن دعــوت بــه نام نویســی در راســتای ایجــاد بســتر حضــور 
ــه  ــدس ب ــاع مق ــی دف ــن افتخــاری در مناطــق عملیات خادمی
منظــور خدمــت بــه زائــران کــوی شــهیدان، در ســرزمین دفــاع 
مقــدس ویــژه راهیــان نــور غــرب و شــمال غــرب کشــور انجــام 
ــن  ــزی خادمی ــبکه مرک ــالم ش ــاس اع ــر اس ــت. ب ــده اس ش
ســتاد مرکــزی راهیــان نــور کشــور، داوطلبــان می تواننــد از روز 
ســوم تــا دهــم خــرداد ۱۳۹6 بــا مراجعــه بــه ســامانه مرکــزی 
 )khademin.koolebar.ir( ثبت نــام خادمین شــهدا بــه نشــانی
بــرای تکمیــل فــرم ثبت نــام اقــدام کننــد و پــس از گذرانــدن 
ــه کســوت خادمــی  مراحــل گزینــش و دوره هــای آموزشــی ب

شــهدا نائــل شــوند.
مناطــق عملیاتــی کرمانشــاه، یادمــان مرصــاد، ســرپل ذهــاب، 
ــازی  ــان ب ــان شــهید شــیرودی، یادم ــز، یادم ــات قراوی ارتفاع
دراز، پــادگان ابــوذر، شــهدای گمنــام گیالنغــرب، یادمــان 
ــهر  ــت ش ــروی، نف ــرز خس ــیرین، م ــر ش ــر، قص مطلع الفج
ســومار، یادمــان مســلم )ارتفاعــات گیســکه(، یادمــان شــهید 
کشــوری )تنگــه  بی نــام، محــل شــهادت خلبــان شــهید 
ــرارگاه  ــالم، ق ــهدا(، ای ــه  ش ــک )تپ ــان میم ــوری(، یادم کش
امیرالمؤمنیــن)ع( )بانروشــان(، ســه راهــی جنــدهللا )یادمــان 
ــزان  ــان قالوی ــران، یادم ــاد، مه ــی(، صالح آب ــت مردم مقاوم
ــدی ۱6  ــاع کله قن ــمن و ارتف ــدگاه دش ــنی، دی ــه ش ــرارگاه تپ ق
یادمــان راهیــان نــور در مناطــق عملیاتــی و حماســی غــرب و 

ــتند. ایرنــا ــرب هس ــمال غ ش

مدیــر کل ارزیابــی عملکــرد و پاســخگویی بــه شــکایات 
آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه دریافــت هرگونــه وجــوه 
ــه  ــت: هرگون ــود، گف ــوب می ش ــف محس ــا تخل ــد از اولی نق
وجهــی بایــد بــه حســاب رســمی قانونــی مدرســه واریــز شــود 
ــودداری  ــل خ ــک حام ــد و چ ــول نق ــه پ ــد از ارائ ــا بای و اولی
ــه  ــد در وج ــود، بای ــادر می ش ــی ص ــم چک ــر ه ــد و اگ کنن

ــد. ــه باش ــاب مدرس حس
ــام  ــه فرارســیدن فصــل ثبت ن ــا اشــاره ب رحیــم میرشــاه ولد ب
ــکایتی  ــا ش ــر اولی ــرد: اگ ــار ک ــدارس اظه ــوزان در م دانش آم
ــند  ــته باش ــی داش ــات احتمال ــدارس و تخلف ــرد م از عملک
ــا  ــه آمــوزش و پــرورش اعــالم کننــد ت می تواننــد مراتــب را ب
مــورد رســیدگی قــرار بگیــرد. طبــق قوانیــن و مقــررات موجــود 
ــوان کمــک  ــاری« از والدیــن تحــت عن دریافــت وجــوه »اجب

بــه مدرســه و ماننــد آن تخلــف اســت و جــذب مشــارکت های 
مردمــی نبایــد بــه اجبــار باشــد.

وی دربــاره نحــوه دریافــت وجــوه از اولیــا در مــدارس گفــت: 
بارهــا تذکــر داده ایــم کــه هــر نــوع پرداختــی بــرای هــر عنوانی 
از ســوی اولیــا بایــد بــه حســاب مــدارس واریــز شــود. همــه 

مــدارس دارای یــک حســاب رســمی و قانونــی هســتند.
مدیــر کل ارزیابــی عملکــرد و پاســخگویی بــه شــکایات 
آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه دریافــت هرگونــه وجــوه 
نقــد از اولیــا تخــف محســوب می شــود، گفــت: هرگونــه 
وجهــی بایــد بــه حســاب رســمی قانونــی مدرســه واریــز شــود 
ــودداری  ــل خ ــک حام ــد و چ ــول نق ــه پ ــد از ارائ ــا بای و اولی
ــه  ــد در وج ــود، بای ــادر می ش ــی ص ــم چک ــر ه ــد و اگ کنن

ــد. ایســنا ــه باش ــاب مدرس حس

 اعالم زمان ثبت نام خادمین شهدا 
ویژه راهیان نور غرب و شمال غرب کشور

 نحوه دریافت پول از اولیا 
هنگام ثبت نام مدارس اعالم شد

،،
در  زنــان  داده  نشــان  تحقیقــات 
چنیــن رابطه هایــی بیــش از انــواع 
دیگر ازدواج دچار خشــونت خانگی 
می شــوند و چنیــن روابطــی زودتر از 
ازدواج هــای رســمی و شــرعی از هــم 

می پاشــد



پیامرباعظم)ص(میفرمایند:
خدایانعمتسرزندگیوکوشاییرابهماارزانیدار
وازسستی،تنبلی،ناتوانی،هبانهآوری،زیان،دملردگیو

مالل،حمفوظماندار.
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صفحه اول روزنامه سوری الوطن 

-  ترامپ به رهبران نشست عربی اسالمی: منتظر آمدن ما نباشید

صفحه اول روزنامه لبنانی االخبار تا به جای شما با دشمن بجنگیم
- نشست َپستی؛ نشستی که تاریخی توصیف شد؛ 

پرده برداری از عرب های ذلیل در برابر امیرالمومنینی 
 که از واشنگتن آمده است تا چمدان هایش را با 

360 میلیارد دالر پر کند

- ترامپ به ایران حمله و با عربستان قرارداد تسلیحاتی امضا کردصفحه اول روزنامه فایننشیال تایمز

 صفحه اول 
روزنامه وال استریت ژورنال

 - ترامپ خواستار اتحاد علیه ترور شد
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پژوهشگر مسائل منطقه
علیرضا صدرگروه بین الملل

ــن  ــی، ای ــای نظام ــکون در نبرده ــه س در هنگام
دیپلمات هــا هســتند کــه در حــال تصمیم گیــری 

ــد. ــق درگیری ان ــر مناط ــر س ب
ــرات کشــورهای  بده بســتان های سیاســی و مذاک
ضــد مقاومــت بــا یکدیگــر و ارتباطــات کشــورهای 
 حامــی مقاومــت از یــک ســو و زد و بندهــا 
و چنــگ و دنــدان نشــان دادن طرفیــن از ســویی 
دیگــر، حاکــی از یــک بــازی شــطرنج پیچیــده و 

بازیگرانــی قدرتمنــد در پــس پــرده اســت.
رئیس جمهــور  ترامــپ،  یکشــنبه  روز  دیــدار 
آمریــکا، بــا ســران کشــورهای اســامی در ریــاض 
از مهم تریــن رویدادهــای موثــر بــر وقایــع ســوریه 
در ایــن هفتــه اســت کــه آثــار آن بــرای مدت هــا 
باقــی خواهــد مانــد. در این بــاره بــه تفصیــل 

ــت. ــم نوش خواهی
از هنگامــه نبــرد و فتــح حلــب کــه نقطــه عطفــی 
در تحــوالت ســوریه  بــود، نگاه هــا بــه ایــن 
ــا  ــدی کج ــهر بع ــه ش ــده ک ــل ش ــمت متمای س

ــود؟ ــد ب خواه
ــس از  ــوریه پ ــش س ــه ارت ــداف اولی ــی از اه یک
فتــح حلــب، حرکــت بــه ســمت شــهر رقــه بــود 
تــا هــم جلــوی پیشــروی ترک هــا از شــمال 
ــش از  ــروی بی ــازه پیش ــم اج ــود و ه ــه ش گرفت
ــوریه  ــک س ــش دموکراتی ــای ارت ــه نیروه ــد ب ح
)SDF( کــه تحــت حمایــت آمریــکا هســتند بــه 

ــود. ــوریه داده نش ــزی س ــاط مرک نق
ــه  ــق ب ــک موف ــش دموکراتی ــای ارت ــر نیروه اگ

ــه  ــع ب ــم طم ــا چش ــوند، مطمئن ــه ش ــرف رق تص
»دیرالــزور« هــم خواهنــد داشــت. البتــه تصــرف 
رقــه بــه هیــچ عنــوان کار ســاده ای نخواهــد بــود.

پــس از شــروع پیشــروی ارتــش ســوریه در 
شــرق حلــب و آزادســازی نقــاط بســیاری از 
دســت داعــش، اتــاق فکــر آمریکایــی بــرای 
ــه دو  ــت ب ــازی دس ــن پاک س ــردن ای ــل ک معط
ــوریه  ــه س ــی در دو منطق ــدید و  ایذای ــه ش حمل
زد؛ ابتــدا شــهر مهــم و اســتراتژیک تدمــر در 
ــص و دوم  ــتان حم ــرق اس ــوریه و ش ــز س مرک
یــورش ســنگین بــه شــمال اســتان حمــاه. ایــن 
حمــات شــدید و گســترده باعــث شــد تــا ارتــش 
ســوریه بــرای دفــع آن هــا، نیروهــای ویــژه خــود 
را بــه حمــاه و حومــه تدمــر اعــزام کنــد. بــا کنــدی 
عملیــات در حومه شــرقی حلــب و همچنین داد و 
ســتدهای پشــت پــرده روســیه و آمریــکا، ارتــش 
ــود  ــا وج ــد. ب ــه بازمان ــه رق ــیدن ب ــوریه از رس س
ــازی ها  ــروع پاک س ــا ش ــوریه ب ــش س ــن ارت ای
در مناطــق جنــوب شــرقی اســتان حلــب و حملــه 
ــی  ــر، در پ ــمال تدم ــش در ش ــع داع ــه مواض ب
ــرای اتصــال ایــن مناطــق و  ایجــاد یــک طــوق ب
اســتحکام عقبــه مســیر مواصاتــی بــه دیرالــزور 

اســت.
ــرق  ــوب ش ــازی ها در جن ــن دور پاک س در آخری
حلــب مزیونــه، نافعیــه، عطیــره، تــل حســن جب 
العالــی توســط ارتــش ســوریه آزاد شدند.)نقشــه 

»الــف« شــماره 1(
در شــرق حمــاه نیــز نیروهــای داعــش بــا حملــه 
بــه چنــد روســتا علوی نشــین شــروع بــه کشــتار 

ــر 46  ــغ ب ــه بال ــد ک ــتا کردن ــن روس ــی ای اهال
شــهید و بیــش از 100 زخمــی حاصــل ایــن حملــه 
ــش  ــای ارت ــنگین نیروه ــک س ــا پات ــه ب ــود ک  ب
ــات  ــتن تلف ــا گذاش ــر ج ــا ب ــی ب ــاع وطن و دف

ســنگین بــه مواضــع خــود بازگشــتند.
امــا نبــرد مهــم همچنــان کــه در شــماره پیشــین 
نیــز اشــاره شــد، نبــرد بــر ســر جــاده اســتراتژیکی 

اســت کــه از عــراق بــه ســوریه امتــداد دارد.
 اهمیت راهبردی این مسیر

ــم!  ــاده بیندازی ــن ج ــه ای ــاره ب ــگاه دوب ــک ن ی
ــاال مشــخص شــده  ــه ب ــا فلــش رو ب )گــذرگاه ب
اســت و فاصلــه تــا بلندی هــای اشــغالی جــوالن 

ــت.(  ــده اس ــخص ش مش
ــش  ــای ارت ــت نیروه ــه دس ــیر ب ــن مس ــر ای اگ
ــرای  ــردی ب ــک مســیر راهب ســوریه آزاد شــود، ی
جمهــوری اســامی بــاز می شــود کــه یــک راســت 
ــه مرزهــای اســرائیل می رســد. ایــن مســیر در  ب
خــاک عــراق کامــا بــه دســت نیروهــای حشــد 

ــراق آزاد شــده اســت.  ــش ع شــعبی و ارت
ــده ای  ــار تاییدنش ــاره، اخب ــن ب ــم در ای ــه مه نکت
از ســفر چنــدی پیــش دامــاد رئیس جمهــور 
ــه  ــت ک ــراق اس ــه ع ــنر، ب ــارد کوش ــکا، ریچ آمری
یکــی از نــکات مهــم ایــن ســفر ســپردن تامیــن 
امنیــت ایــن مســیر بــه یــک شــرکت آمریکایــی 

ــت. اس
ــن   ــت ای ــادی امنی ــدر العب ــت حی ــا دول اینکــه آی
ــی  ــرکت آمریکای ــک ش ــه ی ــرزی را ب ــاده م ج
ســوال  جــای  آن،  چرایــی  و  اســت  ســپرده 

دارد. بســیاری 

ــرف  ــرای تص ــردی ب ــان راهب ــت دادن زم از دس
ایــن نقطــه مهــم در خــاک ســوریه در هنگامــه ای 
ــکا در  ــوری در آمری ــات ریاســت جمه ــه انتخاب ک
حــال برگــزاری بــود، شــاید باعــث خســارات 
زیــادی بــه جبهــه مقاومــت شــود. در حــال حاضر 
آمریــکا بــا ارســال پیامــی بــه روســیه درخصــوص 
حضــور نیروهــای مقاومــت در نزدیکــی ایــن مــرز 
هشــدار داده و چنــدی پیــش اخبــاری مبنــی بــر 
هدف گیــری یــک کاروان نیروهــای مقاومــت در 

منطقــه شــحمیه منتشــر شد.)شــماره 3(
یــک خــودروی  ایــن حملــه، کشــف  علــت 
ــواره ای  ــرفته ماه ــتگاه پیش ــکوک دارای دس مش
ــس  ــه پ ــود. بافاصل ــی ب ــت بازرس ــک ایس در ی
ــور  ــه کش ــق ب ــای متعل ــاق جنگنده ه ــن اتف از ای
ــدند  ــوریه ش ــور س ــی کش ــای هوای  اردن وارد فض
نیروهــای مقاومــت  بمبــاران  بــه  مبــادرت  و 
کردنــد کــه طــی ایــن حملــه، 6 نفــر بــه شــهادت 

ــدند. ــی ش ــر زخم ــیدند و 3 نف رس
طــی مــدت تشــکیل ائتــاف ضــد داعــش ایــن 
اولیــن حملــه نیــروی هــوای ائتــاف بــه نیروهای 
ــر شــدن  ــا پررنگ ت ــه ب ــود. البت ارتــش ســوریه ب
حضــور روس هــا در مســیر تنــف، احتمــال هــدف 
قــرار دادن ایــن نیروهــا بــه حداقــل خواهــد 
رســید. بــا توجــه بــه وضعیــت منطقــه هــر لحظــه 
ــه  ــت ب ــای مقاوم ــیدن نیروه ــر رس ــد منتظ بای
صــورت چــراغ خامــوش بــه ایــن منطقــه باشــیم. 
جمعه شــب هــم خبــری مبنــی بــر حضــور 
نیروهــای نــروژی در ایــن گــذرگاه مــرزی منتشــر 
شــد. از ســویی دیگــر نیروهــای دروزی مذهــب 
و نیروهــای ارتــش ســوریه از ســمت اســتان 
ــذرگاه  ــمت گ ــه س ــوریه ب ــوب س ــویدا در جن س
تنــف در حــال حرکــت هســتند. )نقشــه شــماره 

ــماره 4( ــک و ش ی
ــزو  ــد ج ــن س ــراف ای ــط اط ــف و محی ــد الُزَل س
ــه  ــن نکت ــت. ای ــده اس ــق تصرف ش ــن مناط اولی
ــا  ــه دروزی ه ــم ک ــه کن ــا اضاف ــاره دروزی ه را درب
مردمانــی هســتند قدرتمنــد و جنگنجــو کــه فقــط 
بــه دفــاع از مناطــق مســکونی خویــش مبــادرت 
ــد  ــدی مانن ــان قدرتمن ــه فرمانده ــد. البت می کنن
ــش  ــه در ارت ــن طایف ــز از ای ــن نی عصــام زهرالدی

ــد. حضــور دارن
ــر و  ــویدا 130 کیلومت ــذرگاه از س ــن گ ــه ای فاصل
فاصلــه از نزدیک تریــن نقطــه داخــل اســتان  
حمــص کــه ظاظــا نامیــده می شــود 75 کیلومتــر 
ــه  ــه ک ــن منطق ــا در ای ــروی نیروه ــت. پیش اس
مســطح و بیایانــی اســت، در صــورت حضــور 
تعــداد زیــاد نیروهــا و پشــتیبانی هوایــی بــا 

ــت. ــد گرف ــام خواه ــرعت انج س
در منطقــه شــرقی دمشــق هــم بــا تصــرف کامــل 
ــره امنیــت  ــر دای ــون و تشــرین هــر لحظــه ب قاب
شــهر دمشــق افــزوده می شــود. )شــماره 5( 
مســلحین و خانواده هایشــان طــی توافــق صلــح 
از منطقــه بــرزه در حــال حرکــت بــه ســمت 

ــتند. ــوریه هس ــمال س ــب در ش ــتان ادل اس
ــه 2500  ــا تخلی ــز ب در شــمال اســتان حمــص نی
ــر در  ــه الوع ــت از منطق ــامل 600 ترویس ــر ش نف
ــه ســمت جرابلــس در شــمال  شــمال حمــص ب

اســتان حلــب از وجــود مســلحین، بــه زودی بــار 
دیگــر ایــن مناطــق روی آرامــش را خواهنــد دیــد.
ادلــب  اســتان  از  یکشــنبه  روز  خبــری کــه 
اعــام شــد، عملیــات انتحــاری داخــل یــک 
بــه  متعلــق  نظامــی  نیــروی  تربیــت  مرکــز 
تروریســت های احــرار شــام در ایــن اســتان 

 )6 )شــماره  بــود. 
ــی در  ــروی نظام ــش از 200 نی ــز بی ــن مرک در ای
حــال آمــوزش بودنــد کــه ایــن اتفــاق بــه وقــوع 
ــاری  ــه انتح ــه ای از جلیق ــع منطق ــت. مناب پیوس
ــی  ــد؛ ول ــام می برن ــار ن ــل انفج ــوان عام ــه عن ب
تصاویــر انفجــار شــدت بســیار زیــادی را نمایــش 
ماشــین  بــا  حملــه  از  نشــان  می دهــد کــه 

ــت. ــاری اس انتح
 اما عراق

ــه  ــی ب ــدی، ول ــه کن نبردهــا در اســتان موصــل ب
صــورت مــداوم در حــال انجــام اســت. نیروهــای 
عراقــی در حــال محاصــره موصــل قدیم هســتند. 
ــم  ــل، حج ــرد در موص ــدی نب ــل کن ــی از دالی یک
زیــاد تله هــای انفجــاری و نیــز تعــداد زیــاد 
مــردم غیرنظامــی در مناطــق تحــت ســیطره 

ــت. ــم اس ــل قدی ــژه موص ــش به وی داع
مراحــل  می توانیــد  )ب(  مقابــل  نقشــه  در 
پیشــرفت بازپســگیری شــهر موصــل از نیروهــای 
تکفیــری را طــی دو مــاه گذشــته ماحظــه کنیــد.

در غــرب موصــل نیــز نیروهــای حشــد شــعبی که 
هدفشــان رســیدن بــه مرزهــای ســوریه اســت بــا 
ــروان،  ــوب قی ــمال و جن ــتاهای ش ــرف روس تص
ــرار  ــه را از ســه جهــت در محاصــره ق ــن منطق ای

داده انــد. )نقشــه »ج« شــماره 1(
ــوب  ــن در جن ــعبی همچنی ــد ش ــای حش نیروه
قیــروان توانســتند فــرودگاه ســهل ســنجار را 
ــد. ــس بگیرن ــش بازپ ــای داع ــت نیروه از دس
منطقــه  ایــن  در  بعــدی  هــدف  )شــماره 2( 
روســتای بزرگ تــر باعــج اســت. )شــماره 3(

 نکته حیاتی و مهم پایانی
ــد  ــوان ش ــته عن ــدای نوش ــه در ابت ــور ک همان ط
ســران کشــورهای اســامی بــا ترامــپ در ریــاض 
دیــدار کردنــد. در ایــن دیــدار ترامــپ و شــاه 
ســعودی قــرارداد معاملــه بیــش از 450 میلیــارد 
دالری را بــا یکدیگــر امضــا کردنــد کــه فــاز اولیــه 
توافــق تحویــل بیــش از 100 میلیــارد دالر اســلحه 
از جانــب نیروهــای آمریکایــی بــه ســران مرتجــع 
ــم  ــم عظی ــن حج ــت ای ــت. انباش ــعودی اس س
ســاح در منطقــه غــرب آســیا، هشــدار روزهــای 
ســخت و حساســی را در فرآینــد ثبــات در منطقــه 
یــک  طــی  آمریــکا  رئیس جمهــور  می دهــد. 
ــران در نشســت ســران  ــه ای ــد علی ســخنرانی تن
کشــورهای اســامی، ایــران را عامــل اصلــی 

ــد.  ــه نامی ــی در منطق بی ثبات
ترامــپ اذعــان کــرد کــه آمریــکا در از بیــن بــردن 
ــه کمــک بســنده  ــا ب ــه اصطــاح تروریســم تنه ب
ــه  ــه می دهــد و تلویحــا ب ــد و مشــاوره ارائ می کن
ســران ســعودی اشــاره کــرد کــه خودشــان بایــد 

ــه باشــند. ــد منطق ــروز جدی آتش اف
ــران  ــت س ــا حماق ــد آی ــود و دی ــر ب ــد منتظ بای

ــر. ــا خی ــی دارد ی ــعودی انتهای س

صف بندی های جدید در غرب آسیا

ع عملیات در نیمه غربی )سه ماه گذشته( و 20 می دقیقا بعد از سه ماهنقشه »ب« این نقشه موصل است، قبل از شرو

نقشه »ج« نقشه »الف«

گزارش کیمیای وطن از تازه   ترین تحوالت منطقه


