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دشمن پرطرفدار
در صفحه سالمت )6( بخوانید

شاخص های مهدوی
خوش بینی و امید

ــه  ک اولیــن شــاخص زندگــی مهــدوی ایــن اســت 
انتظــار  هــدف  بــا  را  خــود  زندگــی  ســبک   افــراد 

و تحقــق جامعــه آرمانــی مهــدوی شــکل می دهنــد. در 
ایــن دیــدگاه، نگــرش خوش بینانــه و امیدوارانــه بــه 

ــی زندگــی وجــود دارد.  کل ــد  رون
قرآن می فرماید: »َو ُقْل جاَء اْلَحّقُ َو َزَهَق اْلَباِطُل« 

»به مومنان بگو حق آمدنی و باطل رفتنی است. «
ــر  ــانی امکان پذی کس ــرای  ــا ب ــب تنه ــن مطل ــرش ای پذی
اقــدام  خــود  نگــرش  نــوع  تعییــن  بــرای  کــه  اســت 
 کــرده باشــند. نــوع نگــرش بــه جهــان و زندگــی حــال 
طبیعــی  اســت.  بدبینانــه  یــا  خوش بینانــه  آینــده،  و 
رونــد  بــه  خوش بینانــه  نگــرش  کــه  کســانی  اســت 
بهداشــت  و  روان  و  روح  ســامت  ز  ا  دارنــد،  زندگــی 

هســتند... برخــوردار  جــان  و  جســم 
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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یادداشت
به قلم سردبیر

ویژگی های امام مهدی)ع(
از نگاه امام رضا)ع(

ــه  امــام هشــتم شــیعیان)ع( در مــوارد متعــددی ب
توصیــف ویژگی هــای ظاهــری و جســمی امــام 
ــبهه  ــه ش ــاب هرگون ــا ب ــد ت ــدی)ع( پرداخته ان  مه
و اشــتباه را بــر مــردم ببندنــد؛ از جملــه آن حضــرت 
أنــت  می پرســد:  کــه  ریان بن صلــت  پاســخ  در 
صاحــب هــذا األمــر؟ )آیــا صاحــب ایــن امــر 
]حکومــت اهــل بیــت)ع([ شــمایید؟( می فرماینــد: 
أنــا صاحــب هــذا األمــر ولکّنــی لســت بالــذی 
أملؤهــا عــداًل کمــا ملئــت جــورا، و کیــف أکــون 
ذلــک علــی ماتــری مــن ضعــف بدنــی و إّن القائــم 
هوالــذی إذا خــرج کان مــن ســّن الشــیوخ و منظــر 
ــی  ــده إل ــّد ی ــی لوم ــه حّت ــی بدن ــا ف ــّبان، قوّی الش
أعظــم شــجرة علــی وجــه األرض لقلعهــا ولــو صــاح 
بیــن الجبــال لتدکدکــت صخورهــا یکــون معــه عصــا 
موســی و خاتــم ســلیمان علیهماالســام، ذاک الرابع 
ــه  فــی ســتره مــا شــاء، ثــم  مــن ولــدی یغّیبــه الّل
ــا  ــداًل. کم ــطا و ع ــه[ األرض قس ــوء ]ب ــره فیمل یظه

ــا.  ــورا و ظلم ــت ج ملئ
مــن صاحــب ایــن امــر هســتم؛ امــا آنکــه زمیــن را 
پــر از عــدل می کنــد همچنان کــه پــر از جــور شــده، 
مــن نیســتم. چگونــه مــن بــا ایــن ناتوانــی جســمی 
ــه درســتی کــه  ــم او باشــم. ب کــه می بینــی، می توان
قائــم کســی اســت کــه بــه هنــگام قیامــش در ســن 
پیرمــردان و بــا چهــره جوانــان ظاهــر می شــود. 
ــر  ــه اگ ــوردار اســت ک ــی برخ ــوت بدن ــان ق او از چن
دســتش را بــه ســمت بزرگ تریــن درختــی کــه 
وجــود دارد، دراز کنــد، آن را از ریشــه برمی کنــد و اگر 
ــی  ــا متاش ــد، صخره ه ــاد کش ــا فری ــن کوه ه در بی
ــه  ــلیمان ک ــم س ــی و خات ــای موس ــوند. عص می ش
بــر آن هــا درود بــاد، بــا اوســت و او چهارمیــن فرزنــد 
ــد  ــه بخواه ــی ک ــا زمان ــد او را ت ــت. خداون ــن اس م
در پوشــش خــود غایــب می ســازد، ســپس او را 
آشــکار می ســازد تــا زمیــن را بــه وســیله او از قســط 
و عــدل آکنــده ســازد آنچنانکــه ]پیــش از آن[ از جــور 

و ســتم پــر شــده بــود. 
همچنیــن آن حضــرت در پاســخ »ابــی صلــت 
هــروی« کــه می پرســد: مــا عامــات القائــم منکــم 
إذا خــرج؟ )نشــانه های قائــم شــما بــه هنــگام 
ــون  ــه أن یک ــد: عامت ــت؟( می فرماین ــور چیس ظه
شــیخ الســّن، شــاب المنظــر، حّتــی أّن الناظــر إلیــه 
ــن  ــا و إّن م ــنة أو دونه ــن س ــن أربعی ــبه اب لیحس
ــی  ــی، حّت ــام واللیال ــرور األّی ــرم بم ــه أن الیه عامات

ــه. ــه أجل یأیت
نشــانه او ایــن اســت کــه ســن پیــران و چهــره 
جوانــان دارد، تــا آنجــا کــه وقتــی کســی او را 
ــل ســال  ــه چه ــرد ک ــان می ب ــد گم مشــاهده می کن
ــه درســتی کــه از نشــانه های  ــا کمتــر ســن دارد. ب ی
او را پیــر  ایــن اســت کــه گــذر شــب و روز   او 
و ســالخورده نمی ســازد تــا زمانــی کــه اجــل او 

فرارســد. 

کوتاه اخبار 
فرمانده سپاه قدس ایران:

فقط مردان بزرگ به کارهای بزرگ 
در شرایط سخت دست می زنند 

ــران  ــدس ای ــپاه ق ــده س ــلیمانی، فرمان ــم س ــردار قاس  س
ــه  ــه ب ــک انتخــاب اســماعیل هنی ــن تبری ــی ضم در پیام
ــتاقانه  ــا مش ــت: م ــاس گف ــش حم ــس جنب ــوان رئی عن
ــت را  ــط مقاوم ــا خ ــتیم ت ــما هس ــای ش ــر تاش ه منتظ
هماننــد جنبــش حمــاس تثبیــت کنیــد و گســترش دهید.
ــاش  ــه ت ــدوارم ک ــت: امی ــه گف ــلیمانی در ادام ــردار س س
 شــما بــه مصلحــت ملــت مجاهــد فلســطین باشــد. 
ربــودن  خواهــان  صهیونیســت ها  و  جهانــی  اســتکبار 
بیت المقــدس هســتند. ســردار ســلیمانی در پایــان گفــت: 
فقــط مــردان بــزرگ بــه کارهــای بــزرگ در شــرایط ســخت 
دســت می زننــد و مــا امیدواریــم کــه بــا مدیریتــی 

حکیمانــه بحران هــای داخلــی را حــل کنیــد. النشــره

سخنگوی وزارت خارجه:
امنیت، خریدنی نیست

ــه  ــپ ب ــد ترام ــر دونال ــفر اخی ــاره س ــمی درب ــرام قاس به
عربســتان و برگــزاری اجــاس ریــاض بــا حضــور تعــدادی 
ــور  ــی و اســامی و رئیس جمه ــران کشــورهای عرب از رهب
ــا اهــداف  ــه عربســتان ب ــت:  ســفر ترامــپ ب ــکا گف آمری
ــد از  ــر می رس ــه نظ ــد و ب ــام ش ــی انج ــدد و متفاوت متع
جملــه اهــداف آن، تقویــت ایران هراســی بیشــتر و فــروش 
ــتی  ــم صیهونیس ــط رژی ــت رواب ــود، تقوی ــلیحات خ  تس
و عربســتان، حمایــت از بعضــی تغییــرات داخلــی کشــور 
ــردن  ــی ک ــرای خال ــه ب ــر از هم ــاید مهم ت ــان و ش میزب
ــتان  ــه عربس ــه از جمل ــورهای منطق ــی کش ــب بعض جی
بــوده اســت؛ چــرا کــه او همان طــور کــه در کمپیــن 
ــت  ــه دس ــرای ب ــود، ب ــرده ب ــام ک ــز اع ــی اش نی تبلیغات
آوردن پــول، اقــدام بــه انجــام هــر کار و گفتــن هر ســخنی 

می کنــد.
ــه  ــان اینک ــا بی ــورمان ب ــابقه کش ــا س ــات ب ــن دیپلم ای
امنیــت خریدنــی نیســت، تصریــح کــرد: امنیــت بایــد از 
درون جامعــه و بــا اتــکا بــر مــردم حاصــل شــود و بــه طور 
قطــع ایجــاد امنیــت از طریــق خریــد ســاح و دادن ثروت 
یــک ملــت بــه کشــوری دیگــر بــه بهانــه خرید تســلیحات 

ــت. ایســنا ــاز نیس امنیت س

کوتاه خبر 
وزیر آموزش و پرورش:

مسائل نادرست مطرح شده 
 درباره سند ۲۰۳۰ را 

تکذیب کردیم
فخرالدیــن دانش آشــتیانی در جمــع خبرنــگاران 
حواشــی  درخصــوص  پرسشــی  بــه  پاســخ  در 
ایجادشــده دربــاره ســند ۲۰۳۰ یونســکو گفــت: 
مســائل نادرســتی را کــه دربــاره ایــن ســند از جملــه 
مباحــث آمــوزش جنســی مطــرح شــده بــود، 
ــوان از  ــچ عن ــه هی ــه ب ــم ک ــام کردی ــب و اع تکذی
ابتــدا ایــن مســائل را در مــدارس و وزارت آمــوزش 

و پــرورش نداشــتیم و نخواهیــم داشــت.
ــه پرســش دیگــری در ایــن رابطــه  وی در پاســخ ب
کــه آیــا بــرای حضــور در کابینــه دوازدهــم از او 
دعــوت شــده یــا خیــر، اظهــار کــرد: فعــا کــه نــه و 
البتــه هنــوز ســه مــاه از ایــن دولــت باقــی اســت و 
دربــاره کابینــه آینــده، آقــای رئیس جمهــور تصمیــم 

می گیــرد.
ــه خــود در  ــاره برنام ــرورش درب ــوزش و پ ــر آم وزی
ــت:  ــاره گف ــه در صــورت انتخــاب دوب ــن وزارتخان ای
در وزارت آمــوزش و پــرورش بحــث اصلــی اجــرای 
دقیــق ســند تحــول اســت کــه در ایــن رابطه مســئله 
ــان و رســیدگی  ــت معلم ــا، شــان و  منزل ــدی م کلی
ــا و  ــر توانمندی ه ــم از نظ ــا - ه ــائل آن ه ــه مس ب
هــم از نظــر مســائل معیشــتی - اســت  تــا در 
ــم از وجــود  ــا بتوانی ــه م ــد ک ــرار بگیرن جایگاهــی ق

ــم. ــا در اجــرای ســند اســتفاده کنی آن ه
ثبت نــام  درخصــوص  همچنیــن  دانش آشــتیانی 
دانش آمــوزان در مــدارس در آغــاز ســال تحصیلــی 
ــدارس  ــام م ــه ثبت ن ــرد: آیین نام ــار ک ــد اظه جدی
ماننــد  و  شــده  ابــاغ  اســتان ها  همــه  بــه 
ســال های گذشــته روال  نظارتــی مــا وجــود دارد 
ــد؛  ــاری باش ــد اجب ــن نبای ــن از والدی ــول گرفت و پ
ــن  ــدارد؛  در عی ــی ن ــاری منع ــه صــورت اختی ــا ب ام
ــن رابطــه وجــود داشــته  حــال اگــر شــکایتی در ای
ــی مــا رســیدگی و برخــورد  باشــد، گروه هــای نظارت

ایســنا می کننــد. 

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

شاخص های مهدوی
خوش بینی و امید 

بهتــر می تواننــد در  نیــز  را  و دیگــر شــاخص ها 
زندگــی خــود تحقــق بخشــند.

دســتور اســام، داشــتن خوش بینــی بــه همــه 
اســت؛ مگــر اینکــه خافــش ظاهــر شــود کــه البتــه 
ــه در  ــت، ن ــلمانان اس ــع مس ــرش در جم ــن نگ ای
ــرک  ــه تح ــر گون ــد ه ــه بای ــمنان ک ــا دش ــاط ب ارتب
آن هــا زیــر ذره بیــن قــرار گیــرد و اتفاقــا نبایــد 
ســادگی کــرد و رفتــار دشــمنان را خوش بینانــه دیــد 
ــرد. ــه صــورت می گی ــوذ و ضرب ــه از همین جــا نف ک

بشــریت کــه  آینــده  بــه  نگــرش خوش بینانــه 
تحقــق عدالــت، قســط و عــدل اســت بــا حکومــت 

مهــدوی بــه تکامــل و اوج می رســد. 
منتظــران واقعــی بایــد ایــن ویژگــی را در خــود 
تقویــت کننــد. یــک منتظــر واقعــی هرگــز آیــه یــأس 

ــد.  ــوان را نمی بین ــی لی ــه خال ــد و نیم نمی خوان
ــکات  ــختی ها و مش ــا س ــه ب ــال ک ــن ح وی در عی
اســت  معتقــد  نــرم می کنــد،  پنجــه  و  دســت  
آســایش ها، حق طلبی هــا و تحقــق کامــل جبهــه 
ــا  ــه ب ــی و مقابل ــایه رویاروی ــت در س ــق و حقیق ح
ــِر  ــَع اْلُعْس ــِإنَّ َم ــد. )َف ــه دســت می آی ســختی ها ب

ــًرا(  ــرِ ُيْس ــَع اْلُعْس ــًرا اِنَّ َم ُيْس
ــدوی  ــی مه ــه در ســبک زندگ ــن شــاخصی ک دومی
می تــوان بــه آن اشــاره کــرد، عبــارت اســت از 
داشــتن احســاس خوشــایند و روحیــه شــاد و 
امیــدوار بــه زندگــی. کســانی احســاس خوشــایند به 
زندگــی دارنــد کــه نگــرش مثبــت و خوش بینانــه ای 
نســبت بــه رونــد زندگــی داشــته باشــند؛ چــرا کــه 
احســاس  خوش بینانــه  و  مثبــت  نگرش هــای 
ــی در انســان ایجــاد  ــی را از نظــر عاطف بســیار خوب
می کنــد و هیجان هــای مدیریت شــده خوبــی را 

ــراه دارد. ــه هم ب
افــراد منتظــر همــواره در حالــت شــادمانی و نشــاط 
ــه ســرور و شــادی  ــد و دارای روحی ــه ســر می برن ب
ــه  ــاده ب ــران فوق الع ــا دیگ ــه ب ــتند و در مقایس هس
آینــده و حــال امیــدوار هســتند. ایــن افــراد همیشــه 
ــا  ــه انجــام وظیفــه ای چــه در رابطــه ب آمــاده هرگون
وظایــف فــردی و چــه وظایــف اجتماعــی هســتند.  
شــاخص ســوم و مهــم دیگــر، ســبک زندگــی 
ــد داشــتن روحیــه مســئولیت پذیری  مهــدوی را بای
فــردی و اجتماعــی دانســت. بدیهــی اســت کســی 
ــاره همــه چیــز احســاس مســئولیت می کنــد و  درب
دســتش بــه کار مــی رود کــه احســاس خوشــایندی 
ــه  ــرادی ب ــد. اف ــته باش ــود داش ــی و خ ــه زندگ ب
وظایــف فــردی و اجتماعــی خــود بــه خوبــی عمــل 
می کننــد کــه از نگرشــی مثبــت برخــوردار و بــه 
ــد  ــند و بدانن ــدوار باش ــدوی امی ــه مه ــق جامع تحق
تمــام رفتارهــا و وظایــف و تکالیــف آن هــا در صــورت 

ــود. ــق ثمربخــش خواهــد ب تحق

علــی شــمخانی، نماینــده مقــام معظــم 
رهبــری و دبیــر شــورای عالــی امنیــت 
ــا ســخنرانی در هشــتمین نشســت  ــی ب مل
ــج  ــی ۹۵ کشــور از پن ــی امنیت ــات عال مقام
ــان  ــد تروریســم را همچن ــان تهدی ــاره جه ق
در رأس تهدیــدات امنیتــی جامعــه جهانــی 
اگرچــه  داشــت:  اظهــار  و  عنــوان کــرد 
یعنــی  تروریســتی  قدرتمندتریــن گــروه 
داعــش در طــی دو ســال اخیــر، رونــد رو به 
اضمحالــی داشــته و بیشــتر مناطــق تحــت 
تصــرف و کنتــرل خــود را در عــراق و ســوریه 
از دســت داده، امــا ایــن بــه مفهــوم کاهــش 

ــت. ــان نیس ــتی در جه ــد تروریس تهدی
ــان اینکــه شــکل، ماهیــت  ــا بی شــمخانی ب
و  تغییــر  دچــار  تروریســم  و جغرافیــای 
تحــول خواهــد شــد، بــه بهره گیــری شــبکه 
ارتباطــات  زیرســاخت های  از  تروریســم 
جهانــی بــرای جــذب، ســازماندهی، آمــوزش 
و هدایــت عناصــر تروریســت در کشــورهای 

مختلــف اشــاره کــرد و افــزود: توســعه 
آن  از  اســتفاده  و  ظرفیت هــای ســایبری 
اثرگــذاری  و  پراکنــش  افزایــش  بــرای 
ــدی بســیار  ــای تروریســتی، تهدی فعالیت ه
ــی  ــزم جهان ــد ع ــوده و نیازمن ــاک ب خطرن
بــرای محدودســازی و مقابلــه موثــر بــا 

ابعــاد و شــیوه های نویــن آن اســت.
ــه  ــق ب ــش موف ــرگاه داع ــه داد: ه وی ادام
بیشــتری  مناطــق  تصــرف  در  پیشــروی 
می شــد، ســیل عناصر جدیــدی از تروریســت ها 
شــکل  داعــش  بــه  پیوســتن  بــرای 
می گرفــت و متقابــا هــرگاه ایــن تغییــرات 
ــد  ــورد، رون ــم می خ ــش رق ــان داع ــه زی ب
متوقــف  یــا  می یافــت  جــذب کاهــش 
می شــد؛ لــذا ایــن تجربــه بــه مــا آموخــت 
کــه اسطوره ســازی از قــدرت تروریســتی 
نقــش  ســایبری  فضــای  کــه  داعــش 
اثرگــذاری در آن داشــته، بایــد ســریع تر 

ــود. ــته ش شکس

امیــر دریابــان شــمخانی تصریــح کــرد: 
مســتلزم  تروریســتی  تفکــر  ریشــه کنی 
اصــاح  و  آن  زمینه هــای  بــردن  بیــن  از 
تفکــرات انحرافــی و افراطــی اســت. از یــک 
ســو بایــد کانون هــای تولیــد و ترویــج و 
ــانه گیری  ــتی را نش ــرات تروریس ــر تفک نش
ســوی  از  و  بخشــکانیم  را  آن  و  کنیــم 
ــی،  ــل سیاس ــا و عوام ــد زمینه ه ــر بای دیگ
اجتماعــی، اقتصــادی و تکنولوژیکــی آن را از 
بیــن ببریــم و راه بازگشــت و اصــاح عناصــر 

فریب خــورده را ایجــاد و تقویــت کنیــم.

امــروزه  کــه  ســاح هایی  افــزود:  وی 
توســط داعــش و النصــره و جریان هــای 
بــا آن هــا اســتفاده  تروریســتی مرتبــط 
ــش  ــار ارت ــاح های در اختی ــود، از س می ش
و  اســت  پیشــرفته تر  عــراق  و  ســوریه 
ایــن ســاح های اهدایــی عمدتــا توســط 
بعضــی قدرت هــا بــه گروه هایــی تحــت 
عنــوان معارضــه معتــدل ارائــه شــده و 
 ســپس بــه دیگــر تروریســت ها واگــذار 

می شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یــک ســازمان 
خارجــی  حمایــت  بــدون  تروریســتی 
دوام  طوالنــی  مــدت  بــرای   نمی توانــد 
تاکیــد کــرد:  باشــد،  داشــته  حیــات  و 
ســازمان تروریســتی نیــاز بــه منابــع تغذیــه 
ــی  ــی و تســلیحاتی، ارتباطات ــی، تجهیزات  مال
ــذب  ــردد و ج ــن ت ــیر ام ــی و مس و تبلیغات
ــا  ــی از دولت ه ــفانه بعض ــرو دارد و متاس نی
طریــق  از  یــا  مســتقیم  صــورت  بــه 
ســازمان های پوششــی، نیــاز گروه هــای 

می کننــد. تامیــن  را  تروریســتی 
ورود  شــمخانی  علــی  دریابــان  امیــر 

ــراق را در  ــه ع ــران ب ــی ای ــاری نظام مستش
مبــارزه بــا تروریســم بــه درخواســت دولــت 
ــرد:  ــان ک ــت و خاطرنش ــور دانس ــن کش ای
همــکاری مشــترک ایــران و ارتــش روســیه 
در مبــارزه بــا تروریســم در ســوریه نیــز 
ــن کشــور صــورت  ــت ای ــه درخواســت دول ب
گرفتــه و نتیجــه آن وارد کــردن خســارت 
جداســازی  تروریســت ها،  بــه  ســنگین 
گروه هــای  از  ســوری  مســلحان  صــف 
بــا  آتش بــس  برقــراری  و  تروریســتی 
ــد  ــه خواه ــیر ادام ــن مس ــوده و ای ــا ب  آن ه

داشت.
اینکــه  بــا اشــاره بــه   علــی شــمخانی 
بزرگ تریــن مســئولیت مــا، برقــراری صلــح 
ــر  ــا ه ــه ب ــگیری و مقابل ــا پیش ــت ب و امنی
ــان ها  ــان انس ــه ج ــت ک ــدی اس ــوع تهدی ن
ــانه  ــورهایمان را نش ــات کش ــت و ثب و امنی
رفتــه، تاکیــد کــرد: مــا همان طــور کــه 
ــال  ــم، در قب ــت ها بجنگی ــا تروریس ــد ب بای
ایدئولــوژی  دام  در  افــرادی کــه  نجــات 
شــده اند  تروریســت ها گرفتــار  شــیطانی 
هــم مســئولیت داریــم. باشــگاه خبرنــگاران

دبیر شورای عالی امنیت ملی:

 تروریسم در رأس 
تهدیدات جهانی است 

ادامه از صفحه اول

ــت  ــخیص مصلح ــع تش ــر مجم ــی، دبی ــن رضای محس
ــا  ــه ب ــی ک ــای بزرگ ــدوارم پیروزی ه ــت: امی ــام، گف نظ
ایثــار مــردم بــه دســت آمــده، در آینــده هــم اســتمرار 
یابــد تــا دشــمنان مــا و دیکتاتورهــای منطقــه، هرگــز بــه 

فکــر بــه راه انداختــن جنگــی دیگــر نیفتنــد.
ــاره  ــا اش ــام ب ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــر مجم دبی
ــح  ــاب اســامی تصری ــروزی انق ــه دســتاوردهای پی ب
ــتبدان  ــکاری مس ــره ای از هم ــا، زنجی ــاب م ــرد: انق ک
منطقــه را پــاره و یکــی از مهره هــای ایــن زنجیــره را از 
آن جــدا کــرد؛ امــا بــه محــض گسســتن ایــن زنجیــره، 
بازگردانــدن  بــرای  آویــو،  تــل  و  لنــدن  واشــنگتن، 
ــا را  ــه ای از توطئه ه ــاب، مجموع ــل از انق ــت قب وضعی
ــدام را  ــی، ص ــات داخل ــس از اغتشاش ــزی و پ طرح ری

ــد. ــا را اشــغال کن ــج اســتان م ــا پن ــد ت ــک کردن تحری
اســتاد دانشــگاه جامــع امــام حســین)ع( گفــت: 
ــا را  ــد و کل اروپ ــذاری کردن ــتر بمب گ ــرا در منچس اخی
بــه وحشــت انداختنــد. تروریســتی کــه ایــن کار را کــرد، 
ــان  ــن نش ــه و ای ــرورش یافت ــتان پ ــب عربس در مکت
ــان آن را  ــان حامی ــم دام ــر تروریس ــه خط ــد ک می ده

ــت. ــه اس گرفت
دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تصریــح کــرد: 
ــدر  ــا موجــب ســاخت تمــدن مقت ــت م ایســتادگی مل
ایرانی اســامی خواهــد شــد کــه ایــن دســتاوردها را از 
 رهبــری حکیمانــه حضــرت آیــت هللا العظمــی خامنــه ای
ــری  ــه، رهب ــگ را گرفت ــو جن ــروز جل ــه ام ــم. آنچ  داری

ــارس ــد. ف ــا بوده ان ــردم م ــلح و م ــای مس نیروه

مجلــس  در  مــردم  نماینــده  حســن بیکی،  ابوالفضــل 
در ســال ۹۶  دفاعــی مرز هــا  بودجــه  افزایــش  درخصــوص 
اظهــار کــرد: بودجــه دفاعــی ســه بخــش اســت کــه یــک 
ارتــش  نیروهــای  اختیــار  در  و  اســت  نظامــی  آن   بخــش 

و سپاه قرار می گیرد. 
وی ادامــه داد: دســت وزارت دفــاع و ســتاد فرماندهــی بــاز اســت 
و در مجلــس بــرای بودجــه ایــن نیرو هــا درصــدی تعییــن نشــده 
و ســتاد فرماندهــی کل قــوا می توانــد بــه هــر منطقــه ای کــه الزم 

بــود، اعتبــار بیشــتری بدهــد. 
ــای  ــد تکنولوژی ه ــه خری ــازی ب ــا نی ــه آی ــوص اینک وی درخص
جدیــد نظامــی بــرای کشــور داریــم، اذعــان کــرد: همــه کشــورهای 
جهــان می داننــد کــه امــروزه جمهــوری اســامی در بحــث 
تکنولــوژی دســت برتــر را دارد و در زمــره ۵ - ۶ کشــور برتــر 

دنیاســت و مــا هیــچ نیــازی نداریــم از کشــور دیگــری تکنولــوژی 
ــروزه  ــه ام ــان اینک ــا بی ــس ب ــان در مجل ــده دامغ ــم. نماین بخری
ــران در حــوزه دفاعــی وضعیــت مناســبی دارد، تاکیــد کــرد: از  ای
نظــر اقتصــادی، هــر ســاحی را کــه می خواهیــم از خــارج بخریــم 
بــا یک پنجــم تــا یک دهــم قیمــت بــا کیفیــت و اســتاندارد 
نایب رئیــس  می کنیــم.  تولیــد  کشــور  داخــل  در  بهتــری 
ــزود:  ــس اف ــی و سیاســت خارجــی مجل ــت مل کمیســیون امنی
کشــورهای عربــی قــادر نیســتند حتــی یــک پوکــه بســازند و بــه 
ــرا درآمــد سرشــار  ــد؛ زی آن هــا چنیــن اجــازه ای را هــم نمی دهن
نفــت را کــه از فــروش ۲۰ میلیــون بشــکه در منطقــه بــه دســت 
ــن  ــد و از ای ــی بگذارن ــورهای غرب ــار کش ــد در اختی ــد، بای می آی
طــرف قیمــت نفتشــان بســیار ارزان اســت و ازآن طــرف کاالیــی 

ــزان ــت. می ــر اس ــد، ۱۰ و ۲۰ براب ــا می دهن ــه این ه ــه ب ک

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

خطر تروریسم دامان حامیان آن را گرفت
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

ایران هیچ نیازی به خرید تکنولوژی نظامی ندارد 

محمدباقــر نوبخــت در جمــع خبرنــگاران بــا تاکیــد بــر 
اینکــه مــا بــرای تقویــت بنیــه دفاعــی خــود از کســی 
اجــازه نمی گیریــم، گفــت: بحــث هســته ای، دفاعــی و 
ــردن  ــدود ک ــا مح ــتیم ب ــا می توانس ــود و م ــی نب نظام
اصــل  داشــتن  نگــه  بــا  و  فعالیت هــا  از  بخشــی 
ــه  ــان ک ــم؛ همچن ــش ببری ــان را پی ــازی کارم غنی س
امــروز کارهــای مــا در بخــش هســته ای خــوب پیــش 

ــی رود. م
ــزود:  ــز اف ــم نی ــت دوازده ــا در دول ــاره یارانه ه وی درب
ــت  ــه هدای ــرد؛ بلک ــد ک ــع نخواه ــه را قط ــت یاران دول
منابــع یارانــه را بــه ســمت اشــتغال و تولیــد در 
چارچــوب آنچــه در قانــون تعییــن شــده، پیــش 

ــرد. ــد ب خواه
ــاه  ــرای م ــت ب ــه دول ــاره برنام ــت درب ــخنگوی دول س
مبــارک رمضــان تصریــح کــرد: دولــت ماننــد ســنوات 
گذشــته تــاش می کنــد همــه اقــام مــورد نیــاز مــردم 
را بــرای نیازمندی هــای ویــژه مــاه رمضــان تامیــن کنــد 

ــاره قیمت هــا داشــته باشــد. و نظــارت کافــی درب
ــارک ظــرف روزهــای  وی ادامــه داد: پیــش از مــاه مب
آینــده ســبد غذایــی بــه تناســب نیازهــای مــاه مبــارک 

رمضــان بیــن اقشــار کم درآمــد توزیــع خواهــد شــد.
ــز  ــت نی ــی دول ــای انتخابات ــاره برنامه ه ــت درب نوبخ
ــی  ــا مســکن در چارچــوب مصوبات ــاط ب ــت: در ارتب گف

ــاط  ــم در ارتب ــا ه ــران داشــت، م ــت وزی ــه هیئ ــود ک ب
ــرد  ــم ک ــاش خواهی ــر ت ــروژه مســکن  مه ــا اتمــام پ ب
ــتایی،  ــکن روس ــزار مس ــد ه ــش ص ــن افزای و همچنی
دولــت  برنامه هــای  جــزو  اجتماعــی،  و  حمایتــی 

ــود. ــد ب خواه
ســخنگوی دولــت در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا 
ــش آن  ــک بخ ــت: ی ــوده، گف ــد ب ــری کن ــد رای گی رون
ــبت  ــی نس ــه و افزایش ــل ماحظ ــت قاب ــی از کمی ناش
ــر کشــور  ــق گــزارش وزی ــود. طب ــل ب ــات قب ــه انتخاب ب
تعــداد صندوق هــا در یــک شــعبه بیــش از یــک  

ــود. ــدوق ب صن
ــه  ــه ای ک ــه یاران ــن ســوال ک ــه ای نوبخــت در پاســخ ب
پیــش از انتخابــات بــرای عــده ای وصــل شــد و 
رئیس جمهــور دســتور قطــع آن را داد، آیــا پــس از 
ــا در  ــت: حتم ــود، گف ــل می ش ــاره وص ــات دوب انتخاب

ایــن خصــوص اطاع رســانی خواهــد شــد.
وی در خصــوص افزایــش مســتمری اقشــار کم در آمــد 
و نیازمنــد افــزود: طبــق بودجــه ۹۶ مقــرر شــد میــزان 
مســتمری ایــن خانوار هــا بــه انــدازه ۲۰ درصــد حداقــل 
ــان  ــزار توم ــا ۲۰۰ ه ــن ۱۵۰  ت ــه بی ــود ک ــتمزد ش دس
خواهــد شــد؛ ایــن مبلــغ بایــد از منبــع یارانه هــا 
پرداخــت شــود کــه مــا ایــن را طبــق قانــون از فروردیــن 

مــاه شــروع کردیــم و ادامــه خواهــد یافــت. مهــر

سخنگوی دولت:

برای تقویت بنیه دفاعی از کسی اجازه نمی گیریم

عبدالرضــا رحمانــی فضلــی بــا تأکیــد بــر اینکــه امنیــت 
و ســامت انتخابــات بــرای مــا بســیار مهــم بــود، گفــت: 
ــود  ــی ب ــن در حال ــتیم و ای ــی نداش ــورد امنیت ــچ م هی
ــر  ــاه اخی ــک م ــی در ی ــع انتخابات ــورد تجم ــه ۱۷۰۰ م ک

داشــتیم.
ــات  ــردم در انتخاب ــه م ــه اینک ــا اشــاره ب ــر کشــور ب وزی
اخیــر حماســه آفریدنــد، افــزود: انتخابــات ایــن دوره بــا 
ــا انتخابــات شــورا ها و میــان دوره ای  توجــه بــه اینکــه ب

مجلــس همزمــان بــود، بســیار اهمیــت داشــت.
وی گفــت: فرآینــد حاکــم بــر انتخابــات از نظــر اجرایــی 
بــر ســه قانــون اســتوار اســت؛ بــه همیــن علــت 
ــش داشــتند. ــران، کار ســختی را در پی ــان و ناظ مجری

رحمانــی فضلــی بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم مشــارکت 
بیــش از ۷۳ درصــدی در ایــن دوره از انتخابات داشــتند 
افــزود: ایــن مشــارکت بــا همــه هجمه هــای بیگانــگان 

بــرای ناامیــد کــردن مــردم، انجــام شــده اســت.
ــر کشــور اضافــه کــرد: هیــچ مشــکلی در سیســتم   وزی
ــی  ــق بزرگ ــن توفی ــتیم؛ ای ــاق آرا نداش ــر انطب و از نظ
اســت و امیدواریــم در انتخابــات بعــدی هــم بــا 
ــو  ــن الگ ــان، ای ــب نظــر شــورای نگهب ــی و جل هماهنگ

را تســری دهیــم.
وی بــا بیــان اینکــه احــراز هویــت در انتخابــات موضــوع 
بســیار مهمــی اســت، گفــت: ۹۶ درصــد مردمــی را 

کــه رای دادنــد، احــراز هویــت کردیــم؛ بــه ایــن معنــی 
ــی  ــنامه های تقلب ــتفاده از شناس ــرار رای، اس ــه از تک  ک
و فوت شــدگان جلوگیــری کردیــم و بــا دقــت و ســرعت 

ایــن کار را انجــام دادیــم.
 رحمانــی فضلــی افــزود: در فرآینــد اخــذ آرا، شــمارش 
و اعــام نتیجــه در هماهنگــی کامــل بــا شــورای نگهبــان 

بودیــم و انتخابــات در ســامت کامــل برگــزار شــد.
رحمانــی فضلــی تأکیــد کــرد: انتخابــات، پاکیــزه، ســالم 
ــدا را  ــت خ ــن باب ــد و از ای ــزار ش ــکوه برگ ــن و پرش ام
ــودن و  ــه ب شــاکریم و مــردم هــم در آگاهــی، در صحن

ــد. ــوی عمــل کردن ــا نظــام، ق همراهــی ب
وزیــر کشــور گفــت: بــا توجــه بــه اجــاس اخیــر منطقــه 
اگــر اتفاقــی در کشــورمان در زمــان انتخابــات می افتــاد 
بــد می شــد و همــه منطقــه می خواســتند اتفاقــی 

بیفتــد.
ــی  ــه از دموکراس ــانی ک ــزود: کس ــی اف ــی فضل  رحمان
ــوان  ــه عن ــران را ب ــد، ای ــره ای نبرده ان و مردم ســاالری به
ــی کــه در  ــد؛ در حال حامــی تروریســت مطــرح می کنن

ــران دموکراســی و مردم ســاالری حاکــم اســت. ای
ــات و حضــور  ــن انتخاب ــم ای ــرد: امیدواری ــه ک وی اضاف
بــه نقطــه قوتــی در عرصــه ملــی تبدیــل شــود و موجــب 
اقتصــادی و رفــع مشــکات و  اقتــدار، شــکوفایی 

ــود. میــزان ــردم ش ــات م ــه مطالب ــخگویی ب پاس

وزیر کشور:

انتخابات در سالمت کامل و پاکیزه برگزار شد

،،
اسطوره ســازی از قــدرت تروریســتی 
داعــش کــه فضــای ســایبری نقــش 
بایــد  داشــته،  آن  در  اثرگــذاری 

شــود ســریع تر شکســته 
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اخبار استان
 مدیر عامل شرکت 

آب منطقه ای اصفهان:
 منقطع شدن زاینده رود 
در حال رفع شدن است

ــا  ــان ب ــه ای اصفه ــرکت آب منطق ــل ش ــر عام مدی
ــران  ــزی ای ــات مرک ــن ف ــه نگی ــه اینک ــاره ب اش
ــال  ــومین س ــرای س ــخص ب ــزی مش ــا برنامه ری ب
ــع  ــت: خوشــبختانه منقط ــی جــاری شــد، گف پیاپ
شــدن زاینــده رود در حــال رفــع شــدن اســت. 
مســعود میرمحمدصادقــی در همایــش سراســری 
مدیــران روابــط عمومــی صنعــت آب و بــرق کشــور 
ــرق،  ــت آب و ب ــروز صنع ــه ام ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
خدمــات  پیچیده تریــن  و  مهم تریــن  از  یکــی 
صنعتگــران  داشــت:  اظهــار  می کنــد،  ارائــه  را 
ــن  ــاق زمی ــا اعم ــا ت ــراز بلندی ه ــوزه از ف ــن ح ای
تــاش ویــژه ای دارنــد تــا مــردم از خدمــات آن هــا 

بهره منــد شــوند. 
پیچیده تریــن  داشــتن  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــائل  ــرد: مس ــد ک ــوزه تاکی ــن ح ــا در ای تخصص ه
سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و ... وارد کار مــا 
ــکاران خــود در  ــا کمــک هم شــده و در تاشــیم ب
صنعــت آب و بــرق و بــا کمــک روابــط عمومی هــا 
در بازتــاب اخبــار و در راســتای تنویــر افــکار فضــای 

ــم.  ــل کنی ــی عم ــه خوب ــه ب جامع
ــان در  ــه ای اصفه ــرکت آب منطق ــل ش ــر عام مدی
ــا  ــران ب ــزی ای ــات مرک ــن ف ــت: نگی ــه گف ادام
ســال  ســومین  بــرای  مشــخص  برنامه ریــزی 

ــد. ــر آب ش ــاری و پ ــی ج پیاپ
 وی تاکیــد کــرد: خوشــبختانه منقطــع شــدن 

زاینــده رود در حــال رفــع شــدن اســت. ایمنــا

 ذخیره سازی ۹ هزار تن 
مرغ منجمد در اصفهان

اســتاندار اصفهــان بــا بیــان اینکــه اقــام و 
ــن  ــارک رمضــان تأمی ــاه مب کاالهــای اساســی م
ــرای  ــد ب ــرغ منجم ــن م ــزار ت ــت: ۹ ه شــده، گف
تنظیــم بــازار در انبارهــای شــرکت پشــتیبانی دام 

ــت.  ــده اس ــره  ش ــتان ذخی اس
رســول زرگرپــور در جلســه کمیســیون تنظیــم 
ــران  ــزارش مدی ــس از شــنیدن گ ــازار اســتان پ ب
اقدامــات  آخریــن  درخصــوص  ذی ربــط 
انجام شــده در راســتای تأمیــن اقــام مــورد نیــاز 
ــر اطاع رســانی اقدامــات  ــارک رمضــان ب مــاه مب
کنتــرل  و  نظــارت  تشــدید  و  صورت گرفتــه 
قیمت هــا و همچنیــن همــکاری بیشــتر اتــاق 
اصنــاف در جهــت توزیــع مــرغ و گوشــت منجمــد 

ــرد.  ــد ک تاکی
 وی گفــت: اتــاق اصنــاف بایــد دربــاره توزیــع مرغ 
ــته  ــتری داش ــکاری بیش ــد هم ــت منجم و گوش
باشــد و به ویــژه بــه مــردم دربــاره میــزان و 
قیمــت گوشــت قرمــز و مــرغ منجمــد و همچنین 
کیفیــت آن اطاع رســانی الزم صــورت پذیــرد. 
زرگرپــور تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه 
ــم،  ــرار داری ــان ق ــارک رمض ــاه مب ــتانه م در آس
مایحتــاج مــردم اســتان بــرای ایــن مــاه مبــارک 
از جملــه برنــج، شــکر، مــرغ و گوشــت تأمیــن و 
ــای  ــن کااله ــر تأمی ــردم از نظ ــده و م ــره ش ذخی
روزهــا  ایــن  در  خــود  ضــروری  و  اساســی 

ــنا ــند. ایس ــته باش ــان داش اطمین

کوتاه از اقتصاد
 رئیس پژوهشکده ملی 

گل ها و گیاهان زینتی ایران:
 جایگاه کنونی کشور در عرصه 

تولید گل های زینتی، خوب نیست
رئیــس پژوهشــکده ملــی گل هــا و گیاهــان 
زینتــی ایــران گفــت: علی رغــم مواهــب خــدادادی 
ــان  ــا و گیاه ــوزه گل ه ــور در ح ــدی کش و توانمن
 زینتــی جایــگاه کنونــی مــا در ایــن حــوزه خــوب                                       

نیست. 
نمایشــگاه  حاشــیه  در  شــفیعی  محمدرضــا 
ــتان  ــی شهرس ــی و داروی ــان زینت ــا و گیاه گل  ه
گیاهــان  و  گل هــا  کــرد:  اظهــار   خــرم دره 
ــه  ــا ب ــور م ــه کش ــت ک ــی اس ــی از حوزه های  زینت
لحــاظ دارا بــودن خــاک مناســب و تنــوع آب 
 و هوایــی از توانمنــدی خوبــی در آن برخــوردار 

است. 
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت حمایــت مســئوالن از 
تولیــد گیاهــان دارویــی و زینتــی در کشــور بیــان 
ــر  ــد منج ــوزه می توان ــن ح ــت از ای ــرد: حمای ک
ــد و ایجــاد اشــتغال در کشــور ــه افزایــش تولی  ب

شود. 
ایــن مســئول بــا تاکیــد بــر اینکــه جایــگاه کنونــی 
مــا در عرصــه گل هــا و گیاهــان زینتــی در کشــور 
خــوب نیســت، تصریــح کــرد: علی رغــم مواهــب 
ــا  ــوزه گل ه ــور در ح ــدی کش ــدادادی و توانمن  خ
ــن حــوزه  ــه ای و گیاهــان زینتــی، در کشــور مــا ب

ــه شــده اســت.  ــر پرداخت کمت
وی از خــرم دره بــه  عنــوان یکــی از شهرســتان های 
مســتعد اســتان زنجــان در حــوزه گل و گیــاه 
ــه  ــتان ب ــن شهرس ــزود: ای ــرد و اف ــام ب ــی ن زینت
ــد  ــوب، می توان ــوای خ ــودن آب و ه ــت دارا ب عل
ــواع گل و گیــاه پیــازی موفــق  در حــوزه تولیــد ان
عمــل کنــد و پوشــش مناســبی بــرای تولیــد ایــن 
نــوع گیاهــان و صــادرات آن بــه داخــل و خــارج 

از کشــور باشــد. 
ــه اینکــه  ــا توجــه ب شــفیعی خاطرنشــان کــرد: ب
ــک  ــوای خن ــرم دره دارای آب و ه ــتان خ شهرس
ــرورش  ــرای پ ــاز ب ــای ب ــوان از فض ــت، می ت اس

ــرد. ایرنــا ــان اســتفاده ک ــل گیاه ــن قبی ای

صنعت آب و برق استراتژی 
روشن اطالع رسانی ندارد

مشــاور وزیــر نیــرو و مدیــر کل دفتــر وزارتــی 
وزارت نیــرو گفــت: صنعــت آب و بــرق اســتراتژی 
ــی  ــدارد؛ در حال روشــنی در حــوزه اطاع رســانی ن
کــه در ایــن خصــوص بایــد برنامه محــور حرکــت 

کنیــم. 
ــع جماعــت در همایــش سراســری  ماشــاءهللا تاب
مدیــران روابــط عمومــی صنعــت آب و برق کشــور 
گفــت: تأمیــن نشــدن بودجــه، مشــکات نیــروی 
ــط  ــرای رواب ــود تشــکیات مناســب ب انســانی، نب
عمومــی، ضعــف مدیــران و تمایــل نداشــتن 
آن هــا بــه پاســخگویی و مصاحبــه و تداخــل 
ــه  ــا، از جمل ــر بخش ه ــا دیگ ــا ب ــط عمومی ه رواب
مهم تریــن مشــکات روابــط عمومــی صنعــت آب 

ــرق اســت. و ب
 وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت حرکــت عمومــی 
حرکت هــای  کــرد:  تصریــح  اطاع رســانی  در 
کوتاه مــدت در ایــن بخــش جــواب نمی دهــد.

مشــاور وزیــر نیــرو و مدیــر کل دفتــر وزارتــی 
وزارت نیــرو گفــت: در ایــن خصــوص نیازمنــد 
کمپیــن اطاع رســانی در صنعــت آب و بــرق و 
حرکــت پیوســته و مســتمر هســتیم. خبرآنالیــن

تولید ایران

پاک
ــت  ــادن تح ــع و مع ــوز از وزارت صنای ــا مج ــال ۱۳۳۸ ب ــاک در س ــرکت پ ش
ــاک  ــاری پ ــام تج ــا ن ــکا ب ــن آمری ــت-مک کس ــرکت فورموس ــانس ش لیس
ــادا  ــازی کان ــه بستنی س ــال ۱۳۴۹ کارخان ــرکت در س ــن ش ــد. ای ــیس ش تأس
ــدورا و در ســال ۱۳۵۳  ــد بســتنی ال ــه تولی ــن در ســال ۱۳۵۱ کارخان و همچنی
ــه ســهامی عــام تبدیــل شــد و  ــد. در ســال ۱۳۵۴ ب گاوداری ســپاهان را خری
ــه  ــا کارخان ــه شــد. در ســال ۱۳۵۸ ب ــران پذیرفت ــورس ته در ســال ۱۳۵۵ در ب
فورموســت آمریــکا قطــع رابطــه کــرد. در ســال ۱۳۷۶ در شــرکت شــیر و لبنیات 
پاســتوریزه ســنندج و در همــان ســال در کارخانــه پــاک ســامان تاجیکســتان 
ــدران را  ــت مازن ــیر و گوش ــع ش ــال ۱۳۷۷ مجتم ــرد. در س ــرمایه گذاری ک س

خریــد. 
ایــن کارخانــه نشــان ISO ۹00۱ لویــدز انگلســتان و همچنیــن گواهینامــه 

HACCP کارخانــه LOYDS و نشــان نمادیــن حــال را داراســت. 
ــی ســینا در  ــع غذای ــوان عضــوی از گــروه صنای ــه عن ــاک ب ــی پ ــه لبن مجموع
ــای  ــرف فرآورده ه ــرانه مص ــش س ــه و افزای ــامت جامع ــای س ــتای ارتق راس
ــان مجــرب  ــه، برخــورداری از کارکن ــر بیــش از نیم قــرن تجرب ــکا ب ــا ات لبنــی ب
برنــد معتبــر و تکنولــوژی روز، فلســفه وجــودی خــود را تولیــد و عرضــه 
ــی  ــتی، کیف ــتانداردهای بهداش ــت اس ــا رعای ــالم ب ــوع و س ــوالت متن  محص
و زیســت محیطی دانســته و تــاش می کنــد تــا بــا فعالیــت در بازارهــای ملــی 
ــن        ــهام تأمی ــان س ــع صاحب ــا مناف ــان ب ــتریان را توام ــت مش ــی رضای و فرامل

کنــد.

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهگروه اقتصاد

اساســا خریــد کــردن فعالیــت لذت بخشــی 
شــما  باشــد  قــرار  اگــر  به ویــژه  اســت؛ 
مبلغــی کمتــر از مبلــغ واقعــی کاال بپردازیــد. 
امــا روال کار بــازار این گونــه نیســت کــه 
همیشــه مشــتری برنــده باشــد و بالعکــس 
قاعــده اقتصــاد حکــم می کنــد کــه همیشــه 
ــنده  ــع فروش ــتر مواق ــت کم در بیش ــا دس ی

ــده تجــارت باشــد.  برن
البتــه پذیــرش ایــن موضــوع شــاید تــا 
حــدی ســخت و عجیــب باشــد، امــا مــا در 
ــه شــما نشــان خواهیــم داد  ایــن گــزارش ب
کــه مشــتریان چگونــه در دام خریدهــای 
ــه چــه  ــد و فروشــندگان ب بی منطــق می افتن

ــازار تجــارت هســتند. ــده ب ــل برن دلی
 خریدهای ناخواسته

بســیاری از مــا بــه واژه حــراج حســاس 
آن  شــنیدن  محــض  بــه  و  هســتیم 
خریــد کــردن  بــرای  پایمــان  و  دســت 
سســت می شــود. کار را بــا یــک مثــال 
به تازگــی  فــرض کنیــد  می کنیــم؛  آغــاز 
فروشــگاهی بــزرگ بــرای فــروش شــکات 
جعبه هــای  آنجــا  در  و  بــاز  شــیرینی  و 
مختلــف کوچــک و بــزرگ شــکات از انــواع 
اندازه هــای  و  بســته بندی ها  در  مختلــف 
ــوری  ــه ط ــت؛ ب ــده اس ــده ش ــاوت چی متف
کــه بــرای هــر کــس بــا هــر بودجــه و 
ــک گوشــه  ــا در ی ســلیقه ای جوابگوســت؛ ام
ــیار  ــای بس ــم جعبه ه ــگاه ه ــر از فروش دیگ

هــم  آن هــا  بــرای  و  داده  قــرار  بــزرگ 
جعبه هــا  اســت.  شــده  نوشــته  تبلیــغ 
ــب  ــود جل ــه خ ــداران را ب ــتر خری ــر بیش  نظ
می کنــد. داخــل هــر جعبــه چنــد بســته 
ــا  ــا ب ــرار داده شــده، ام ــف شــکات ق مختل
از خریــد  به صرفه تــر  ظاهــر  بــه  قیمتــی 
آن هــا بــه صــورت تکــی اســت. برخــی 
خریــداران همیــن کــه متوجــه می شــوند 
خوشــحالی  بــا  دارنــد،  تخفیــف  آن هــا 
ــد؛  ــه برمی گردن ــه خان ــد و ب ــد می کنن خری
امــا کمــی کــه از شــور و هیجــان خریــد 
می گــذرد و نگاهــی بــه جعبه هــای شــکات 
و بیســکویت و خوراکــی می اندازنــد، متوجــه 
بــاب میلشــان  بیشــتر آن هــا  می شــوند 
نیســت و بــه طــور عــادی، آن هــا هرگــز 
ــد؛ ــه را نمی خریده ان ــات جعب ــتر محتوی بیش

پــول زیــاد بابــت خریــد چیزهایــی داده انــد 
نمی آیــد  خــوش  مذاقشــان  بــه  کــه 
ایــن کار مبلغــی را هــدر  بــا   و در واقــع 

داده اند. 
ایــن روش محــدود بــه ایــن فروشــگاه 
فروشــگاه های  از  بســیاری  نمی شــود. 
بــزرگ بــرای فــروش اجناســی کــه مشــتری 
چندانــی نــدارد، آن هــا را همــراه جنس هــای 
ــا  ــد و ب ــرار می دهن ــته ق ــک بس ــر در ی بهت
ــه  ــه فــروش می رســانند. ب کمــی تخفیــف ب
ــا در  ــد؛ ام ــف می دهن ــژده تخفی مشــتری م
ــه  ــود را ب ــروش خ ــم ف ــس ک ــت جن حقیق
فــروش می رســانند و بــه ایــن ترتیــب ســود 

می برنــد. 

در ایــن زمینــه مشــتریان بایــد مراقــب 
ــی  ــات آنچنان ــه تبلیغ ــه ب ــند و بی توج باش

تصمیــم درســت بگیرنــد.

 ارزان فروشی ها
بــر در مغــازه درشــت نوشــته اند »حــراج 
حــراج« و بیــرون از مغــازه هــم مــردی 
ایســتاده و بــا صــدای بلنــد اجنــاس داخــل 
را تبلیــغ می کنــد. همــه چیــز داخــل مغــازه 
2000 تومــان اســت و ســه تکــه جنــس هــم 

ــان.  ۵000 توم
قیمــت ارزان، تنــوع اجنــاس و تبلیغــات مرد 
ــع  ــد و جم ــم می دهن ــت ه ــه دس ــت ب دس
زیــادی را بــه داخــل مغــازه می کشــاند. 
ــن ســو و آن ســو  ــه ای ــی ب ــداران نگاه خری
ــن  ــت را پایی ــه قیم ــا ک ــد و از آنج می اندازن
ــه  ــه تهی ــد ک ــن حــس را دارن ــد و ای می دانن
ــان  ــه جیبش ــرری را متوج ــایل، ض ــن وس ای
نمی کنــد، اجنــاس زیــادی می خرنــد. در 

فروشــگاه، اجنــاس گرانقیمت تــر هــم وجــود 
دارد کــه خریــداران وســایل ارزان قیمــت بــه 
آن هــا هــم نگاهــی می اندازنــد و گــه گاه 

می خرنــد. 
ــرای کشــاندن  ــی ب ــت راه وســایل ارزان قیم
مشــتری در فروشــگاه و کشــیده شــدن بــه 

ســوی گران ترهاســت. 
فروشــندگان می داننــد فــردی کــه در شــرایط 
خریــد و پــول خــرج کــردن قــرار می گیــرد، 
پرداخــت پــول بابــت اجناســی گران تــر هــم 
ایــن  از  ممکن تــر می شــود.  مراتــب  بــه 
رو فروشــندگان بــه بهانــه اجنــاس ارزان، 
خریــدار را بــه داخــل فروشــگاه می کشــانند 
و بــه ایــن ترتیــب، گران قیمت هــا را هــم 

ــانند. ــروش می رس ــه ف ــی ب ــه راحت ب
 استفاده از کودکان

در حــال حاضــر در بســیاری از مگامال هــا و 
مراکــز خریــد بــزرگ، مراکــزی بــرای تفریــح 
خانواده هــای  و  شــده  ســاخته  کــودکان 

بســیاری از آن اســتقبال می کننــد.
امتیــاز بــزرگ ایــن نــوع مراکــز در ایــن 
ــد کــودک خــود  ــن می توانن اســت کــه والدی
را ســاعتی در آن مرکــز بــرای تفریــح ببرنــد 
ــد و  ــازی کن ــودکان ب ــه همــراه دیگــر ک ــا ب ت

ــادر  ــدر و م ــت پ ــان وق ــرد و در هم ــذت بب ل
فراغــت  ســاعتی  بــرای  می تواننــد  هــم 
داشــته باشــند و در فروشــگاه بگردنــد و 

ــد.  ــد کنن خری
ایــن بــه ظاهــر یــک بــازی دوســر ُبــرد اســت 
ــد،  ــا می برن ــک از آن ه ــر ی ــه ه ــی ک و لذت
جنبــه تشــویقی دارد و آن هــا را شــرطی کــرده 
ــان  ــه هم ــاره ب ــه دوب ــه مراجع ــان ب و میلش
مرکــز خریــد و لــذت و تفریــح را چنــد برابــر 
می کنــد؛ امــا در عیــن حــال بــه شــدت 
ــت؛  ــواده اس ــادی خان ــول اقتص ــر اص مغای
زیــرا بــا هــر بــار رفتــن بــه ایــن فروشــگاه ها 
خانــواده ناخواســته بــه ســمت خریــد ســوق 
داده می شــود؛ در حالــی کــه ایــن اتفــاق 
در فضایــی ماننــد پــارک یــا شــهر بــازی رخ 

نمی دهــد.
آنچــه گفتــه شــد تنهــا گوشــه ای از تکنیک های 
وادار کــردن مشــتریان بــه خریــد اســت؛ 
تکنیک هایــی بســیار هوشــمندانه کــه مــا 
خریدهایــی  ســمت  بــه  ناخواســته  را 
ســوق  نیــاز  از  بیــش  یــا  غیرضــروری 
ــد  ــه خری ــتید ب ــر خواس ــس اگ ــد. پ می ده
برویــد، نکته هــای ایــن گــزارش را بــه خاطــر 

داشــته باشــید.

نگاهی به پدیده خریدهای غیرضروری

نخواستنیها

مدیــر عامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران بــا اشــاره بــه امضــای 
قــرارداد ســاخت داخــل لوله هــای CRA اظهــار کــرد: بــا 
ــا  ــر ت ــون دالر صف ــه ارزش ۶۳0 میلی ــرارداد ب ــن ق ــای ای امض
صــورت  ایــران  داخــل  در   CRA لوله هــای  ســاخت  صــد 
می گیــرد. علــی کاردر در مراســم امضــای قــرارداد ســاخت 
داخــل لوله هــای مغــزی CRA همــراه بــا انتقــال دانــش 
ــران و  ــت ای ــی نف ــرکت مل ــن ش ــاخت بی ــاوری س ــی و فن فن
ــان  ــا بی ــان ب ــوالد اصفه شــرکت های TUBACEX اســپانیا و ف
ــد  ــران تولی ــار در ای ــتین ب ــرای نخس ــای CRA ب ــه لوله ه اینک
می شــود، اظهــار کــرد: ایــن اقــدام در راســتای شــعار ســال کــه 
توســط مقــام معظــم رهبــری انتخــاب شــد، صــورت می گیــرد. 
وی بــا اشــاره بــه ســاخت ۱0 قلــم کاالی اساســی صنعــت نفــت 
در کشــور اظهــار کــرد: قــرارداد ۷ گــروه کاالیــی امضــا شــد و در 

ــه، ســاخت انبــوه و تســت میدانــی قــرار  مرحلــه ســاخت نمون
دارد. قــرارداد امــروز هشــتمین قــراردادی اســت کــه از گــروه ۱0 
قلــم کاالی اساســی امضــا می شــود. بــا امضــای ایــن قــرارداد 
ــران ســاخته خواهــد  ــا صــد لوله هــای CRA داخــل ای ــر ت صف
ــا  ــن لوله ه ــازنده ای ــه س ــور در منطق ــن کش ــران، اولی ــد و ای ش
می شــود. مدیــر عامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران دربــاره ارزش 
ایــن قــرارداد توضیــح داد: ارزش ایــن قــرارداد ۶۳0 میلیــون دالر 
یــا ۵۵۶ میلیــون یــورو و میــزان ســاخت آن ۶00 کیلومتــر اســت. 
ــرای ســاخت  ــد ب ــی جدی کاردر از ســاخت ســه مجتمــع صنعت
ــن  ــاخت ای ــتای س ــزود: در راس ــر داد و اف ــای CRA خب لوله ه
ــان و دو مجتمــع  ــوالد اصفه ــد در ف لوله هــا یــک مجتمــع جدی
صنعتــی جدیــد در کیــش بــا مشــارکت ۵0 درصــدی اســپانیا و 
۵0 درصــدی فــوالد اصفهــان ســاخته خواهــد شــد. خبرآنالیــن

کیمیای وطن رئیــس اتــاق بازرگانــی 

ــر اینکــه توســعه  ــد ب ــا تاکی ــان ب اصفه
فــرودگاه اصفهــان یکــی از موضوعــات 
مهــم در بخــش گردشــگری اســت 
ــه  ــگری ب ــعه گردش ــرای توس ــت: ب گف
دنبــال دعــوت از شــرکت های هواپیمایی 

مؤثر به استان اصفهان هستیم.
 ســید عبدالوهــاب ســهل آبادی اظهــار 
داشــت: اگــر تمــام مشــکات تولیــد و 

ــتغال در  ــد اش ــا 2۵ درص ــم تنه ــود، می توانی ــرف ش ــت برط صنع
کشــور ایجــاد کنیــم؛ ایــن در حالــی اســت کــه ۷۵ درصــد اشــتغال 

در اختیــار بخــش خدمــات اســت. 
بیــن  ایجــاد مثلــث طایــی گردشــگری  بــه  بــا اشــاره  وی 
ایــن  در  داشــت:  بیــان  یــزد  و  شــیراز  اصفهــان،  اتاق هــای 
خصــوص نشســت هایی برگــزار شــده و از ســوی مدیریــت شــهر 

اســت.  گرفتــه  صــورت  همکاری هایــی 
ــرودگاه  ــر کل ف ــه مدی ــان خطــاب ب ــی اصفه ــاق بازرگان رئیــس ات
ــم در  ــات مه ــی از موضوع ــرودگاه یک ــعه ف ــت: توس ــان گف اصفه
ــوان دومیــن اســتان  ــه عن بخــش گردشــگری اســت و اصفهــان ب

ــده خــود داشــته باشــد. ــی زیبن ــد فرودگاه کشــور بای
بــه  نســبت  خواســت  اصفهــان  اســتاندار  از  همچنیــن  وی 
پروژه هــای راه آهــن سریع الســیر اصفهــان- تهــران و توســعه 
فــرودگاه اصفهــان توجــه ویــژه ای داشــته باشــد و از ســوی دیگــر 

ــد. ــاری باش ــهر، ج ــن ش ــاط ای ــرای نش ــده رود ب زاین
ــس از برجــام  ــات کشــور پ ــه ادبی ــر اینک ــد ب ــا تاکی ســهل آبادی ب

از تجــار  داد: بســیاری  ادامــه  تغییــر کــرد، 
بــرای  خارجــی  کشــورهای  صنعتگــران  و 
شناســایی توانمندی هــای مــا خواهــان حضــور 

در ایــران و اصفهــان هســتند. 
ــان  ــای اصفه ــت هتل ه ــوص وضعی وی درخص
گفــت: بــا وجــود افزایــش آمــار هتل هــای 
ــاز نیازمنــد هتل هــای بیشــتری  اصفهــان، مــا ب
ــادی خواســتار  ــان زی ــه مهمان هســتیم؛ چــرا ک

ــن شــهر هســتند. ــه ای ســفر ب
 بــه گفتــه رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان، ســاخت هتــل نیازمنــد 
حمایــت ویــژه از ســرمایه گذاران و ســرمایه گذاری در ایــن بخــش 

 . ست ا
وی بــا اشــاره بــه چهارفصــل بــودن و همچنیــن توانمندی هــا، منابع 
و بناهــای دیدنــی و تاریخــی در اســتان اصفهــان، بیــان داشــت: بــا 
ــوز نتوانســته ایم در حــوزه  وجــود ایــن توانمندی هــا، متاســفانه هن

اشــتغال بخــش گردشــگری موفــق عمــل کنیم. 
ــت  ــه ریاس ــی ب ــاق بازرگان ــه ات ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
 اســتاندار اصفهــان نســبت بــه تعییــن برنــد اصفهــان اقــدام 
و فعالیــت کــرده اســت، گفــت: خوشــبختانه برنــد اصفهــان 
ــه زودی توســط اســتاندار و شــهردار  ــم ب تعریــف شــده و امیدواری

شــود. پرده بــرداری 
ــاق  ــان اینکــه ات ــا بی ــان ب ــان در پای ــی اصفه ــاق بازرگان  رئیــس ات
بازرگانــی یکــی از ســهامداران نمایشــگاه اســت، تاکیــد کــرد: 
در نیمــه دوم ســال ۹۶ پــروژه نمایشــگاه بــزرگ اصفهــان بــه 

بهره بــرداری خواهــد رســید.

 مشــاور وزیــر و مدیــر کل سیاســتگذاری 
و توســعه اشــتغال وزارت کار، بــا اشــاره 
 ۱۵0 ســاالنه  اشــتغال  هدف گــذاری  بــه 
ــب طــرح  ــکار در قال ــه بی هــزار دانش آموخت
کارورزی، از معافیــت 2 ســاله کارفرمایــان از 

ــر داد. ــه خب ــق بیم ــت ح پرداخ
ــات  ــریح جزئی ــا تش ــی ب ــن ازوج عاءالدی
به تازگــی  کــه  کارورزی  طــرح  اجــرای 
دانش آموختــگان  جــذب  هــدف  بــا 

دانشــگاهی بیــکار از مقطــع کاردانــی تــا مقطــع دکتــری 
از ســوی وزارت کار اجرایــی شــده، گفــت: جامعــه هــدف 
اجــرای ایــن طــرح، دانش آموختــگان دانشــگاهی گــروه 
ســنی 2۳ ســاله تــا ۳2 ســاله )بــا احتســاب 2 ســال 
بــر  دانشــگاهی  خدمــت ســربازی( در همــه رشــته های 
 حســب نیــاز بنگاه هــای اقتصــادی خصوصــی و تعاونــی 

هستند. 
کاج  طــرح  ذیــل  کارورزی  طــرح  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــان( در دســتور کار دولــت  )کارآفرینــی و اشــتغال بــرای جوان
قــرار گرفتــه اســت، گفــت: ایــن طــرح در ســال گذشــته در ۸ 
اســتان کشــور بــه صــورت آزمایشــی اجــرا شــد و امســال بــه 
ــرا  ــه اخی ــن زمین ــه در ای ــم داده شــده ک  سراســر کشــور تعمی
و پــس از آغــاز اجــرای طــرح طــی جلســاتی تــاش کردیــم 
 تــا نقــاط ضعــف طــرح را شناســایی و بــرای رفــع آن هــا اقــدام 

کنیم. 
مشــاور وزیــر و مدیــر کل دفتــر سیاســتگذاری و توســعه 

اشــتغال وزارت کار بــا اشــاره بــه 
ــگان  ــر دانش آموخت ــاوه ب ــه ع اینک
و  »کارفرمایــان«  دانشــگاهی، 
»واحدهــای متقاضــی جــذب کارورز« 
نیــز مخاطبــان اجــرای طــرح کاروزی 
هســتند، گفــت: در حــال حاضــر 
نشــانی  بــه  ثبت نــام  ســامانه 
ــرای کارورزان  karvarzi.mcls.gov.ir ب
کارورزان  پذیرنــده  واحدهــای  و 
ــرای اشــتغال  ــد آمادگــی خــود را ب ــه می توانن ــال اســت ک فع

یــا جــذب متقاضیــان اعــام کننــد. 
ــاه  ــر ۶ م ــاه و حداکث ــت کم ۴ م ــی دوره کارورزی را دس ازوج
بــرای هــر کارورز عنــوان کــرد و دربــاره نحــوه جــذب متقاضیان 
ــری  ــس از گزارش گی ــت: پ ــرح گف ــن ط ــمول ای ــکار مش بی
اســاس  بــر  بایــد  ســامانه،  در  ثبت شــده  اطاعــات  از 
شــاخص هایی، افــراد حائــز شــرایط بــا در نظــر گرفتــن 
ــا در  ــزان ظرفیــت بنگاه هــا و ب ــه می اولویت هــا شناســایی و ب
نظــر گرفتــن رشــته تحصیلــی فــرد متقاضــی از طریــق وزارت 

ــوند.  ــی ش ــه معرف ــادی مربوط ــگاه اقتص ــه بن کار ب
وی بــا بیــان اینکــه در قالــب اجــرای طــرح کارورزی اشــتغال 
هدف گــذاری  بیــکار  دانش آموختــه  هــزار   ۱۵0 ســاالنه 
شــده اند، دربــاره حقــوق کارورزان گفــت: دســتمزد ایــن افــراد 
ــال ۹۶ از  ــوب س ــوق مص ــل حق ــوم حداق ــزان یک س ــه می ب
ســوی دولــت پرداخــت می شــود کــه حــدود ۳۱0 هــزار تومــان 

ــرای هــر فــرد اســت. مهــر ب

ــر  ــه اخی ــی دو ده ــوری ط ــای ف ــا غذاه ــت فود ی ــازار فس ب
ــد  ــا رش ــز ب ــران نی ــوده و در ای ــعه ب ــه توس ــرعت رو ب ــه س ب
ــازار  ــه طــوری کــه ارزش ب ــی مواجــه شــده اســت؛ ب روزافزون
ــده.  ــرآورد ش ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــدود ۱۶ ه ــی آن ح داخل
ــاغل  ــب ش ــای اغل ــوان و خانواره ــت ج ــژه جمعی ــه وی توج
ایرانــی هــم طــی دو دهــه گذشــته بــه ایــن نــوع تغذیــه رو بــه 

ــت. ــته اس ــش گذاش افزای
ــا ۱0  ــاص ت ــورت خ ــه ص ــت فود ب ــع فس ــا از صنای ــران ام ای
ــه  ــواد اولی ــد م ــا در تولی ــود و تنه ــوردار نب ــته برخ ــال گذش س
آن بعضــی از کارخانه هــا اقدامــات موثــری انجــام دادنــد. 
امــا طــی دهــه گذشــته بــا واردات تجهیــزات و احــداث 
در  صنعــت  ایــن  مختلــف  رســتوران های  و  آشــپزخانه ها 
کشــورها هــم بــه صنعتــی پولســاز تبدیــل شــد. طبــق آخریــن 

ــش  ــاالنه بی ــا س ــال ۹۴ ایرانی ه ــزی، در س ــک مرک ــار بان آم
ــرف  ــاده مص ــای آم ــرای غذاه ــان ب ــارد توم ــزار میلی از ۱۱ ه
می کننــد. تــا پایــان ســال ۹0 هــر خانــوار ایرانــی ســاالنه ۳۸0 
ــاخص  ــد. ش ــت فود می کردن ــد فس ــرف خری ــان ص ــزار توم ه
بهــای گــروه غذاهــا و خوراکی هــای آمــاده و آشــامیدنی ها در 
 ســال ۹۱ نســبت بــه ســال ۹0 معــادل ۳۹.۷ درصــد افزایــش

 یافت.
ــی  ــه متوســطی کــه خانواده هــای ایران ــا در نظرگرفتــن هزین ب
ــورم  ــد و محاســبه میــزان ت ــرای رســتوران و هتــل می پردازن ب
و ســایر هزینه هــای مربــوط بــه واردات مــواد اولیــه و... 
می تــوان نتیجــه گرفــت کــه در حــال حاضــر ایرانی هــا ســاالنه 
ــه  ــت فود هزین ــرای فس ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــدود ۱۶.۳ ه ح

ــر ــد. مه می کنن

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران خبر داد:

CRAخودکفاییایراندرزمینهساختلولههای
بر اساس آمار بانک مرکزی

ایرانیهاساالنه۱۶هزارمیلیاردتومانفستفودمیخورند

ضرورتدعوتازشرکتهایهواپیمایی
برایتوسعهگردشگریاصفهان

جزئیاتطرحکارورزی
برایاشتغالدانشآموختگانبیکار

،،
بســیاری از ما به واژه حراج حســاس 
هســتیم و بــه محــض شــنیدن آن 
دســت و پایمــان بــرای خریــد کــردن 

سســت می شــود

 ۱۰  ۶.۲ هزاریوروحداکثرارزمجاز۸
همراهمسافر

درصدنرختورمساالنه
منتهیبهاردیبهشتماه

درصدافزایشسهماهه
قیمتنفت

گمــرک ایــران ورود و خــروج ارز بیــش از ۱۰ هــزار یــورو یــا 
معــادل ســایر ارزهــا توســط مســافران را بــدون اظهــار ممنــوع 

اعــام کــرد.

 ۱۳۹۶ اردیبهشــت ماه  بــه  منتهــی  مــاه  دوازده  تــورم  نــرخ 
نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل ایــن گــروه ۶.۲ درصــد 

اســت.

قیمــت نفــت در فصــل نخســت ســال ۲۰۱7 بــا 8 درصــد 
بــود. افزایــش همــراه 
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48,770

پوند

28,830

دالراسترالیا

10,380

درهمامارات

42,270

یورو

37,480

دالر

10,790

لیرترکیه

5,770

یوانچین

350

 اتحادیه طال ینژاپن
جواهر و سکه 

تهران
)قیمت ها به ریال است(

ــبزی  ــوه و س ــندگان می ــه فروش ــس اتحادی رئی
ــواع  ــت ان ــد، عرضــه و قیم ــه تولی ــرد ک ــام ک اع
ســبزیجات مصرفــی در آســتانه مــاه مبــارک 
رمضــان مناســب اســت و هیــچ مشــکلی در ایــن 
ــار  ــران اظه ــین مهاج ــدارد. حس ــود ن ــه وج زمین

ــه  ــم ک ــرار داری ــی ق ــون در وضعیت ــرد: هم اکن ک
ــه  ــه حــدی اســت ک ــواع ســبزیجات ب ــد ان تولی
هیــچ مشــکلی نیســت و گزارشــی از آســیب 
ــرای عرضــه  ــود محصــول ب ــا نب ــد ی ــدن تولی دی
نیــز وجــود نــدارد؛ بنابرایــن دلیلــی بــرای تغییــر 

ــه  ــان اینک ــا بی ــدارد. وی ب ــود ن ــت آن وج قیم
ــته  ــای گذش ــبزیجات در روزه ــواع س ــت ان قیم
ــر  ــون ه ــزود: هم اکن ــرده، اف ــری نک ــچ تغیی هی
ــا  ــی از ۱۵00 ت ــبزی خوراک ــت س ــرم قیم کیلوگ
 2000 تومــان و هــر کیلوگــرم ســبزی آشــی 

و پلویی از ۸00 تا ۱۵00 تومان است. 
بــه گفتــه رئیــس اتحادیــه فروشــندگان میــوه و 
ســبزی، تنهــا قیمــت اســفناج در بین ســبزیجات 
کــه بــرای پختــن آش مــورد اســتفاده قــرار 
می گیــرد، آن هــم در ۱0 روز اول مــاه مبــارک 
رمضــان قــدری افزایــش پیــدا می کنــد کــه 
البتــه در صــورت کمبــود مقطعــی ایــن محصــول، 

ــرد.  ــره ب ــن به ــبزی های جایگزی ــوان از س می ت
ــا مشــکل  ــت: در حــال حاضــر تنه مهاجــران گف
در زمینــه عرضــه و قیمــت پیــاز اســت کــه فقــط 
ــود  ــه می ش ــد و عرض ــول تولی ــتان دزف از شهرس
کــه بــه زودی و بــا ورود تولیــد فاورجــان اســتان 
اصفهــان، بــازار میــوه و ســبزی از ایــن محصــول 

ــود. ایســنا ــباع می ش ــز اش نی

تولیدوقیمتمناسبانواعسبزیجاتدرآستانهماهرمضان



هشت بهشت 
 نشست مدیر کل آموزش 

 فنی و حرفه ای استان اصفهان 
با نماینده شرکت بم خودرو

در راســتای تعامــات و همــکاری بــا  کیمیای وطن

ــر کل  ــت مدی ــی، نشس ــی و صنعت ــای صنف واحده
آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان اصفهــان بــا 
ــز  ــور تجهی ــه منظ ــودرو ب ــم خ ــرکت ب ــده ش نماین
کارگاه هــای آموزشــی بــا محصــوالت شــرکت کرمــان 

خودرو صورت پذیرفت. 
ابوطالــب جالــی ضمــن تشــریح اهــداف و برنامه های 
مهارت آمــوزی در اســتان و ضــرورت تعامــل بــا 
واحدهــای صنعتــی و صنفــی در تربیــت نیــروی 
ــت از  ــاغلین و حمای ــارت ش ــای مه ــانی و ارتق انس
تولیــدات داخلــی، همکاری هــای آموزشــی مشــترک 
ــس از  ــات پ ــرکت و خدم ــدات ش ــه تولی ــوط ب مرب
فــروش را مثبــت ارزیابــی کــرد و بــا برشــمردن 
هرچــه  اجــرای  خواســتار  اســتان  ظرفیت هــای 

ســریع تر طــرح شــد.
شــرکت  نماینــده  کراســه،  علیرضــا  ادامــه  در 
واحــد  آن  ظرفیت هــای  درخصــوص  بم خــودرو، 
مدیــران  نــگاه  از  آمــوزش  اهمیــت  و  تولیــدی 
ــط  ــوان و از محل هــای مرتب ــی را عن بم خــودرو مطالب

ــرد. ــد ک ــروژه بازدی ــرای پ ــا اج ب

 آغاز خرید تضمینی گندم 
در استان اصفهان

مدیــر عامــل شــرکت غلــه و خدمــات  کیمیای وطن
ــاز فصــل  ــان از آغ ــه ده اســتان اصفه ــی منطق بازرگان
برداشــت و خریــد تضمینــی گنــدم اســتان اصفهــان از 
ــز و  ــدگل، نطن ــان، آران و بی ــیری کاش ــق گرمس مناط

بادرود و اردستان خبر داد.

محمولــه گنــدم  اولیــن  نیک نــداف گفــت:  رضــا 
تولیــدی ایــن اســتان، 27 اردیبهشــت از منطقــه 
اردســتان بــه ســیلوی کاشــان تحویــل داده شــد 
 و ایــن برنامــه تــا پاپــان مهرمــاه ادامــه خواهــد

داشت.
وی افــزود: بــا توجــه بــه پیش بینــی افرایــش ۱۵ تــا 
2۰ درصــدی تولیــد گنــدم در ســال زراعــی ۹۵-۹6 این 
ــد  ــت خری ــود را جه ــی خ ــار دارد آمادگ ــرکت افتخ ش
ــی  ــاس پیش بین ــر اس ــاورزان ب ــدم کش ــل گن و تحوی
ــدار276  ــه مق ــتان ب ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه س
هــزار تــن در ســیلوهای بخــش دولتــی، کارخانه هــای  
در  روســتایی  تعــاون  خریــد  مراکــز  و  آردســازی 
 قالــب 48 مرکــز، در ســطح اســتان اصفهــان  اعــام 

کند.
وی ادامــه داد: ســیلوی شــهید جبــل عاملــی کاشــان 
ــزات و  ــا تجهی ــاورزان، ب ــال کش ــاه ح ــور رف ــه منظ ب
ــه   ــه هرگون ــاده ارائ ــده و آم ــز ش ــات الزم مجه امکان
ــی  ــد تضمین ــا خری ــز ب ــاورزان عزی ــه کش ــات ب خدم
ــه  ــد2( ب ــد 4 و غیرمفی ــت مفی ــرخ )اف ــه ن ــدم ب گن

ــت. ــان اس ــال در  کاش ــغ ۱3۰۰۰ ری مبل

بودجه  های دولتی، کفاف احیای هنر 
خوشنویسی را در اصفهان نمی دهد

ــت: در  ــان گف ــری اصفه ــوزه هن ــط ح ــه خ ــر خان مدی
ــر  ــی تکرارپذی ــار خوشنویس ــی از آث ــر بخش ــال حاض ح
نیســتند؛ ایــده نــو و جریان ســاز هســتند؛ امــا متأســفانه 
ــره   ــار روزم ــک رفت ــه ی ــل ب ــد تبدی ــار تقلی ــی آث در بعض
هنرمنــد شــده کــه ایــن بایــد اصــاح شــود. بخشــی کــه 

ــت. ــه اس ــت و توج ــل حمای ــت دارد، قاب خاقی
ــوزه  ــط ح ــه خ ــه خان ــاره ب ــا اش ــلیمانی ب ــن س محس
هنــری اصفهــان اظهــار داشــت: امســال در نظــر داریــم 
ورک شــاپ نقاشــی خط را در آذرمــاه بــه  صــورت کشــوری 

ــه میزبانــی اصفهــان برگــزار کنیــم. ب
ــا  ــود؛ ام ــه  صــورت اســتانی ب ــل ب ــزود: ســال قب وی اف
بــرای امســال در نظــر داریــم بــه  صــورت کشــوری در 2 
مرحلــه برگــزار شــود؛ در مرحلــه نخســت آثــار بــه  صــورت 
مجــازی ارســال و در مرحلــه دوم اجــرا بــه  صــورت زنــده 

و در یــک محیــط عمومــی برگــزار می شــود.
مدیــر خانــه خــط حــوزه هنــری اصفهــان در پاســخ بــه 
اینکــه مدیــران دولتــی چقــدر از خریــد آثــار خوشنویســی 
هنرمنــدان بــرای اهــدای هدیــه اســتقبال می کننــد، 
بیــان کــرد: وضعیــت خوشنویســی پیچیــده اســت؛ 
در حــوزه خــط تنــوع زیــادی داریــم؛ بخشــی از آن 
ــتعلیق ــوط نس ــه خط ــت ک ــیک اس ــی کاس  خوشنویس

ــد  ــد می کنن ــا تقلی ــه ی ــدان تجرب ــث را هنرمن نســخ و ثل
و ایــن در واقــع بخشــی از مســیر تولیــد هنرمنــدان 
ــش  ــذاری بخ ــوع قیمت گ ــه ن ــته ب ــه بس ــوده ک ــا ب م

خصوصــی وارد شــده و خریــد می کنــد.
ســلیمانی افــزود: بودجه هــای دولتــی هــم آن قــدر 
کفــاف نمی دهــد کــه بخواهنــد چنــد اثــر در ســال تهیــه 
کننــد؛ مگــر اینکــه فرآینــدی را بــرای جریــان اثــر هنــری 
ــرای  ــد ب ــه بای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم. وی ب ــف کنی تعری
بــه روزآوری اثــر هنــری کار کنیــم، افــزود: در حــال حاضر 
بخشــی از آثــار خوشنویســی تکرارپذیــر نیســتند؛ ایــده نو 
و جریــان ســاز هســتند؛ امــا متأســفانه در بعضــی آثــار 
تقلیــد تبدیــل بــه یــک رفتــار روزمــره  هنرمنــد شــده کــه 
ایــن بایــد اصــاح شــود؛ بخشــی کــه خاقیــت دارد قابل 
ــزی  ــد برنامه ری ــرای آن بای ــت و ب ــه اس ــت و توج حمای

حرفــه ای صــورت بگیــرد.

ــر کل شــرکت پشــتیبانی  ــی، مدی ــر نجف علی اکب
ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــان ب ــور دام اســتان اصفه ام
بــرای مــاه رمضــان امســال ۱۵۰۰ تن مــرغ منجمد 
و 2۵۰ تــن گوشــت گوســاله برزیلــی وارداتــی در 
ــد،  ــد ش ــع خواه ــان توزی ــه اصفه ــطح عرض س
 گفــت: از ۱۰ خــرداد بــه بعــد با کشــتار دام عشــایر 
قیمــت گوشــت قرمــز در کشــور و اصفهــان حــدود 

2۰ درصــد کاهــش خواهــد یافت. 
ــتان  ــور دام اس ــتیبانی ام ــرکت پش ــر کل ش مدی
ــه ذخیــره نهاده هــای مهــم  ــا اشــاره ب اصفهــان ب
دامــی از جملــه کنجالــه، ذرت، ســویا و جــو بــرای 
بخــش دامپــروری و مرغداری هــای کشــور بیــان 
داشــت:  مصــرف نهــاده ذرت در کشــور ٩ میلیــون 
تــن اســت کــه ٣ میلیــون تــن آن در کشــور تولید 

و بیــش از 6 میلیــون تــن دیگــر وارد می شــود.
ــا  ــور دام تنه ــتیبانی ام ــرکت پش ــزود: ش وی اف
ــا  ــر قیمت ه ــازار اســت و اگ ــم ب ــال تنظی ــه دنب ب
بیشــتر از حــد نرمــال باشــد، وارد عمــل می شــود.

 نجفــی بــا بیــان اینکــه تنظیــم بــازار مــواد 
دیگــر  از  قرمــز  و  مــرغ  پروتئینــی گوشــت 
ــرد:  ــد ک ــن شــرکت اســت، تاکی فعالیت هــای ای
ذخایــر ســاالنه مــرغ در کشــور ۵۰ هــزار تــن 
اســت کــه شــرکت پشــتیبانی امــور دام در زمــان 
کاهــش قیمــت، مــرغ را از مرغــداران خریــداری 

ــت  ــش قیم ــان افزای ــن در زم ــد و همچنی می کن
بــرای تنظیــم بــازار وارد کار می شــود.

و  نگهداری شــده  مرغ هــای  وی  گفتــه  بــه 
منجمــد شــرکت پشــتیبانی امــور دام دارای وزن 
ــاد  ــالم و انجم ــری س ــت ظاه ــتاندارد، کیفی اس
ــته  ــال گذش ــزود: س ــی اف ــت. نجف ــوب اس مطل
دولــت بیــش از 4۰۰ میلیــارد تومــان یارانــه بــرای 
ــردم پرداخــت  ــت از م ــرغ و در راســتای حمای م

ــرد. ک
 کشتارگاه ها رغبت به کشتار مرغ 

سنگین دارند
ــا انتقــاد از اینکــه کشــتارگاه های مــرغ مــا  وی ب
راغــب بــه کشــتار مــرغ بــا وزن ســنگین هســتند، 
گفــت: ایــن در حالــی ســت کــه اســتاندارد 
ــت.  ــرم اس ــر ٢ کیلوگ ــا زی ــرغ در دنی ــی م جهان
مرغ هــای ســه  اســت کــه   اهمیــت  حائــز 
ــات  ــز ضایع ــرم دور ری ــل 6۰۰ گ کیلوگرمــی حداق

دارد. 
ــت  ــی گوش ــد صنف ــی ١٧٠٠ واح ــه نجف ــه گفت ب
ســفید در اصفهــان فعــال اســت؛ همچنیــن 
ــن مصــرف گوشــت مــرغ  ــا 3۵۰ ت ــه ٣٠٠ ت روزان

ــت. ــهر اس ــن ش در ای
ــر کل شــرکت پشــتیبانی امــور دام اســتان   مدی
ــرغ  ــع م ــرای توزی ــه ب ــان اینک ــا بی ــان ب اصفه

توزیــع  اصفهــان شــبکه  در  دولتــی  منجمــد 
مویرگــی تعییــن کرده ایــم، گفــت: بــر ایــن 
ــرف،  ــی مص ــرکت های تعاون ــا در ش ــاس م اس
ــر و ... در  ــکا، کوث ــاه، ات ــری، رف ــدی، کارگ کارمن
ــی  ــرغ دولت ــه م ــه عرض ــدام ب ــهر اق ــطح ش س
ــه وجــود دارد  ــرادی ک ــا ای ــم؛ ام ــد می کنی منجم
اینکــه ایــن فــرآورده بــه دســت مــردم نمی رســد.

ــازار مــرغ در آســتانه  وی درخصــوص وضعیــت ب
مــاه مبــارک رمضــان در اصفهــان بیــان داشــت: 
مــرغ بــه عنــوان یکــی از کاالهــای اساســی 
محســوب می شــود؛ بنابرایــن ایــن محصــول 
ــه  ــازه دار عرض ــه مغ ــان ب ــت ۵3۰۰ توم ــا قیم ب
ــت  ــه دس ــان ب ــرخ ۵7۰۰ توم ــا ن ــود و ب می ش

می رســد. مصرف کننــده 
ــرغ  ــرف م ــرانه مص ــه س ــان اینک ــا بی ــی ب نجف
ــت:  ــت، گف ــرم اس ــون 24 کیلوگ ــان اکن در اصفه
صنــف گوشــت ســفید نیــز تمایلــی بــرای توزیــع 

ــدارد. ــد ن ــرغ منجم م
وی بــا بیــان اینکــه اصفهــان مقــام نخســت 
داشــت:  اظهــار  دارد،  را  مــرغ کشــور  تولیــد 
ــن مــرغ در کشــور  ســاالنه بیــش از ۱7۰ هــزار ت
تولیــد می شــود کــه اگــر از تمــام پتانســیل های 
مرغداری هــا اســتفاده و جوجه ریــزی کاملــی 
شــود، مــا 22۰ هــزار تــن تولیــد خواهیــم داشــت.

ــتان  ــور دام اس ــتیبانی ام ــرکت پش ــر کل ش مدی
ــه  ــک ب ــی نزدی ــزود: در شــرایط فعل ــان اف اصفه
۱۱۰ هــزار تــن مــرغ در اصفهــان تولیــد می شــود؛ 
از ســوی دیگــر 3۵ درصــد تولیــد مــرغ اســتان، 

مــازاد اســت.
ــا تولیــد 3۵ درصــد تولیــد بوقلمــون   اصفهــان ب
ــه  ــن رتب ــت را دارد؛ همچنی ــام نخس ــور، مق کش
دوم تولیــد شــترمرغ بــه ایــن اســتان تعلــق دارد.

ــد  ــت تولی ــوص وضعی ــن درخص ــی همچنی نجف
ــن  ــزار ت ــاالنه 7۵۰ ه ــت: س ــز گف ــت قرم گوش
گوشــت قرمــز در کشــور تولیــد می شــود؛ در 
حالــی کــه نیــاز مــا ۹۰۰ هــزار تــن در ســال اســت.
ــت  ــد گوش ــش تولی ــل کاه ــوص دالی وی درخص
ــالی و  ــل خشکس ــه دلی ــت: ب ــان داش ــز بی قرم
خالــی شــدن مراتــع و ...، مــا چاره ای جــز واردات 
گوشــت قرمــز از کشــور برزیــل یــا اســتان ها یــا 

ــم. ــوار نداری ــورهای همج کش
ــتان  ــور دام اس ــتیبانی ام ــرکت پش ــر کل ش مدی
اصفهــان همچنیــن دربــاره علــت گرانــی گوشــت 
قرمــز بیــان داشــت: هــر ســاله در اوایــل فصــل 
بهــار و اردیبهشــت، عشــایر دام هــای خــود را برای 
ــه  ــا امســال ب ــد؛ ام ــازار می کردن ــه ب کشــتار روان
ــام  ــر انج ــا تاخی ــن کار ب ــاران ای ــارش ب ــل ب دلی

می گیــرد.

بــه گفتــه وی عشــایر بایــد 3۰ درصــد دام خــود 
را تاکنــون بــه بــازار عرضــه می کردنــد کــه تاخیــر 
در ایــن کار موجــب گرانــی گوشــت شــده اســت.
ــزود: در حــال حاضــر قیمــت گوشــت  نجفــی اف
ــزار  ــا 3۵ ه ــن 34 ت ــطح عرضــه بی ــز در س قرم
تومــان اســت؛ در حالــی کــه شــرکت پشــتیبانی 
ــا قیمــت  امــور دام گوشــت وارداتــی برزیلــی را ب

ــد. ــه می کن ــان عرض ــزار توم 2۱ ه
وی تاکیــد کــرد: مــا بــه دنبــال واردات گوشــت از 
 کشــورهای آســیای مرکــزی همچــون ارمنســتان 
امــا  هســتیم؛  اصفهــان  بــه  تاجیکســتان  و 
متاســفانه بــه دلیــل نبــود پــرواز مســتقیم از ایــن 
ــا مشــکل  ــن مســئله ب ــان ای ــه اصفه کشــورها ب

ــت.  ــه اس مواج
بــرای مــاه رمضــان امســال ۱۵۰۰ تــن مــرغ 
ــی  ــاله برزیل ــت گوس ــن گوش ــد و 2۵۰ ت منجم
توزیــع  اصفهــان  عرضــه  ســطح  در  وارداتــی 

خواهــد شــد.
ــه اینکــه در اســتان اصفهــان  ــا اشــاره ب نجفــی ب
ــود،  ــد می ش ــز تولی ــت قرم ــن گوش ــزار ت ۵۰ ه
پیش بینــی کــرد از ۱۰ خــرداد بــه بعــد بــا کشــتار 
ــور و  ــز در کش ــت قرم ــت گوش ــایر، قیم دام عش
اصفهــان حــدود 2۰ درصــد کاهــش خواهــد 

ــت. ایمنــا یاف

مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان وعده داد:

 کاهش ۲۰ درصدی قیمت
گوشت قرمز از دهم خردادماه

مدیــر کل امــور اتبــاع و مهاجــران خارجــی اســتانداری اصفهــان 
بــا اشــاره بــه اینکــه حــدود ۵۰ هــزار تبعــه در مــدارس اصفهــان 
تحصیــل می کننــد، گفــت: دســتورکار جدیــدی بــرای ثبت نــام 

امســال ابــاغ نشــده اســت.
مهــدی ســلیمانی درخصــوص ثبت نــام دانش آمــوزان خارجــی 
ــی  ــوزان خارج ــزود: دانش آم ــان اف ــتان اصفه ــدارس اس در م
ــد در  ــل کرده ان ــدارس اســتان تحصی ــه ســال گذشــته در م ک

ــام خواهنــد شــد. ســال تحصیلــی آینــده نیــز ثبت ن
ــزار  ــدود ۵۰ ه ــته ح ــال گذش ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــام  ــان ثبت ن ــتان اصفه ــدارس اس ــی در م ــوز خارج دانش آم
ــتان  ــه افغانس ــوزان تبع ــن دانش آم ــرد: ای ــه ک ــده اند، اضاف ش
و عــراق بــوده انــد. مدیــر کل امــور اتبــاع و مهاجــران خارجــی 
ــاری  ــال ج ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتانداری اصفه اس

ــدادی از  ــه تع ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ــوزان تبع ــداد دانش آم تع
آن هــا بــه ســن آمــوزش رســیده اند، افزایــش خواهــد داشــت، 
ــت  ــراد در دس ــن اف ــی از ای ــار دقیق ــوز آم ــرد: هن ــح ک تصری

ــد.  ــد ش ــخص خواه ــار مش ــن آم ــاه ای ــا آبان م ــت و ت نیس
ســلیمانی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال جــاری هنــوز 
ثبت نــام  عــدم  یــا  ثبت نــام  درخصــوص  دســتورکاری 
دانش آمــوزان تبعــه ابــاغ نشــده، افــزود: بایــد توجــه داشــته 
ــز  ــاز نی ــدارک مج ــد م ــوزان فاق ــه دانش آم ــه هم ــیم ک باش
می تواننــد در صــورت ســامت بهداشــتی و دیگــر مــوارد 

ثبت نــام کننــد. مــدارس  در  آیین نامــه  در  درج شــده 
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر در ســطح اســتان 
اصفهــان ۱7۰ هــزار نفــر تبعــه مجــاز وجــود دارد، اضافــه کــرد: 

آمــار دقیقــی از تبعه هــای فاقــد مــدرک وجــود نــدارد. مهــر

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

نهمیــن نمایشــگاه صنعــت گردشــگری و هتلــداری 
نمایشــگاه  نخســتین  بــا  همزمــان  اصفهــان 
و  فســت فود  رســتوران،  هتــل،  تجهیــزات 
ــارکت کننده از  ــد مش ــور یکص ــا حض ــاپ ب کافی ش
ــوی،  ــان رض ــران، خراس ــان، ته ــتان های اصفه اس
اردبیــل، مازنــدران و چهارمحــال بختیــاری و بــا 
ــزی  ــیه و مال ــزی، روس ــور اندون ــه کش ــور س حض

گشــایش یافــت. 
حضــور آژانس هــا و دفاتــر مســافرتی، هتل هــا، 
ــردی،  ــز بوم گ ــی، مراک ــیاحتی و تفریح ــز س مراک
ارائه دهنــدگان خدمــات  انجمن هــا، نشــریات و 
و  فســت فود  رســتوران،  هتلینــگ،  تجهیــزات  و 
فضایــی  بــه  را  نمایشــگاه  ایــن  کافی شــاپ، 
رقابتــی بــرای ارائــه آخریــن دســتاوردها و خدمــات 

ایــن صنعــت و زیرشــاخه های آن تبدیــل کــرده 
روســیه،  ســفارت  حضــور  همچنیــن  اســت. 
ســفارت اندونــزی و ســفارت مالــزی در قالــب 
ــگری  ــش گردش ــزاری همای ــارکت کننده و برگ مش
پایــدار بــرای توســعه و همایــش اســتارتاپ و 
کارآفرینــی در گردشــگری، از ویژگی هــای ایــن 

نمایشــگاه اســت.
 ورود فزاینده گردشگران خارجی به 

اصفهان
دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  کل   مدیــر 
ــا  ــن ب ــن آیی ــان در ای ــتان اصفه ــگری اس و گردش
اشــاره بــه اینکــه  در ســال ۹6 شــاهد افــق روشــنی 
بــرای رونــق و توســعه گردشــگری در اســتان 
ــر شــدن ورود  ــج براب ــت: پن ــان هســتیم، گف اصفه
گردشــگران خارجــی بــه اســتان اصفهــان در ســال 
۹۵، نشــان از حرکــت پرشــتاب و پایدار گردشــگری 

ــال ۹6  ــاری در س ــدون الهی ــه فری ــه گفت ــت. ب اس
ــعه  ــق و توس ــرای رون ــنی ب ــق روش ــاهد اف ــز ش نی

ــتیم.  ــان هس ــتان اصفه ــگری در اس گردش
گردشــگر  هــزار   8۵ ورود  بــه  اشــاره  بــا  وی 
خارجــی طــی فروردیــن امســال بــه اصفهــان 
ــال  ــت امس ــار در اردیبهش ــن آم ــرد: ای ــح ک تصری
ــه  ــش یافت ــی افزای ــگر خارج ــزار گردش ــه ۱23 ه ب
ــا بیــان اینکــه رشــد ورود گردشــگران  اســت. وی ب
ــا  ــر ب ــار براب ــن آم ــری ای ــان نشــان از برت ــه اصفه ب
تمــام اســتان های کشــور اســت، گفــت: ایــن 
رشــد نیازمنــد برنامه ریــزی و حرکــت اساســی 
ــداد  ــق تع ــرورت رون ــر ض ــد ب ــا تاکی ــت. وی ب اس
ــرد:  ــد ک ــان تاکی ــردی در اصفه ــای بوم گ اقامتگاه ه
ــردی  ــای بوم گ ــداد اقامتگاه ه ــر تع ــال حاض در ح
در شــرق، شــمال، جنــوب و غــرب اســتان اصفهــان 

ــت. ــه اس ــش یافت ــگاه افزای ــه ۱۵۵ اقامت ب

 توجه به گردشگری در برنامه ششم  
در ادامــه مدیــر عامــل شــرکت نمایشــگاه های 
اشــاره  بــا  نیــز  اصفهــان  اســتان  بین المللــی 
ــژه  ــکات وی ــگری از ن ــه گردش ــه ب ــه توج ــه اینک ب
ــاد  ــه اعتق ــه ششــم توســعه اســت، گفــت: ب برنام
کارشناســان، توجــه بیــش از پیــش بــه گردشــگری 
ــژه برنامــه ششــم  ــکات وی ــراث فرهنگــی از ن و می

تلقــی می شــود.
 رســول محققیــان بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن صنعت 
ــف از  ــاخه های مختل ــا و زیرش ــروزه در بخش ه ام
گردشــگری طبیعــت تــا گردشــگری ماجراجویانــه، 
ــامت،  ــم س ــا توریس ــاورزی ت ــگری کش از گردش
ــی، همــه و همــه  توریســم مذهبــی و توریســم ادب
را در برگرفتــه، افــزود: اهدافــی کــه مطابــق بــا تــوان 
اقلیمــی، تنــوع جغرافیایــی و پیشــینه تاریخــی 
ــه  ــده، در برنام ــن ش ــتان هایش تدوی ــران و اس ای

ــرار  ــراوان ق ــد ف ــورد تأکی ــز م ــعه نی ــم توس شش
گرفتــه اســت. مدیــر عامــل شــرکت نمایشــگاه های 
ــن  ــرد: ای ــد ک ــان تاکی ــتان اصفه ــی اس بین الملل
مجموعــه عظیــم و پهنــه وســیع، بی شــک بــه 
محلــی بــرای نمایــش آخریــن دســتاوردها و نمونــه 
خدمــات خــود نیــاز دارد تــا ایــران عزیــز از طریــق 
 معرفــی هــر چــه بهتــر و دقیق تــر ظرفیت هــا 
و خدمــات ایــن حــوزه بتوانــد بــه اهــداف خــود در 
بخــش گردشــگری نائــل آیــد. وی گفــت: برگــزاری 
ــور  ــی تعامل مح ــی، فضای ــگاه های تخصص نمایش
ایــن عرصــه  فعــاالن  بــا  تنگاتنــگ  ارتبــاط  در 
ــد  ــمار می آی ــه ش ــئوالن ب ــان و مس ــردم، مخاطب م
کــه بــا تشــریح ابعــاد و ویژگی هــای گســترده 
ایــن صنعــت، خدمــات و تازه هــای آن، تقویــت 
زیرســاخت ها، بــروز ایده هــا، بررســی نیازهــا و 

ــت. ــد داش ــال خواه ــه دنب ــز ب ــات را نی مطالب

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان از 
ــا  ــنگین ت ــای س ــی خودروه ــه فن ــز معاین ــرداری از مرک بهره ب
پایــان خردادمــاه ســال جــاری خبــر داد. علیرضــا صلواتــی بــا 
ــن  ــی خودروهــا یکــی از مهم تری ــه فن ــه اینکــه معاین اشــاره ب
مباحــث مدنظــر در کاهــش آالینده هــا در کانشهرهاســت، 
ــطح  ــر در س ــال حاض ــاس در ح ــن اس ــر ای ــت: ب ــار داش اظه
شــهر اصفهــان ۱۱ مرکــز معاینــه فنــی بــرای خودروهــای ســبک 
ــه  ــود معاین ــه نب ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــده اس ــدازی ش راه ان
فنــی خودروهــای ســنگین یکــی از مشــکات شــهر اصفهــان 
ــی  ــه فن ــز معاین ــی مرک ــات اجرای ــرد: عملی ــح ک ــود، تصری ب
ــه  ــی ب ــاه ســال گذشــته در زمین خودروهــای ســنگین از آذرم
مســاحت 6 هــزار متــر مربــع آغــاز شــده؛ ایــن پــروژه تاکنــون 
ــی  ــرفت فیزیک ــد پیش ــال، 8۰ درص ــارد ری ــار 2۰ میلی ــا اعتب ب

داشــته اســت.
ــای  ــی خودروه ــه فن ــز معاین ــه مرک ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بــه 6۰ خــودرو  هــر شــیفت کاری  در  اصفهــان  ســنگین 
ــت دو شــیفته  ــزود: امــکان فعالی ــد، اف خدمات رســانی می کن
ایــن مرکــز نیــز وجــود دارد. صلواتــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن 
ــد  ــرا خواه ــا را پذی ــنگین و اتوبوس ه ــای س ــز خودروه مرک
ــوار  ــان خردادمــاه در بل ــا پای ــروژه ت ــن پ ــود، اضافــه کــرد: ای ب
فرزانــگان کــه محــل اصلــی عبــور خودروهــای ســنگین اســت 
بهره بــرداری می شــود. وی بــا بیــان اینکــه اتوبوس هــای 
شــرکت اتوبوســرانی اصفهــان، اولیــن مشــتریان مرکــز معاینــه 
ــن  ــت: همچنی ــود، گف ــد ب ــنگین خواهن ــای س ــی خودروه فن
ــز  ــراف نی ــهرهای اط ــگاه و ش ــرویس دانش ــای س اتوبوس ه

ــد. مهــر ــه کنن ــز مراجع ــن مرک ــه ای ــد ب می توانن

مدیرکل امور اتباع خارجی اصفهان:

تحصیل ۵۰ هزار تبعه در مدارس اصفهان 
معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد:

راه اندازی مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین در اصفهان 

در نهمین نمایشگاه صنعت گردشگری و هتلداری اصفهان عنوان شد:

افزایش ورود گردشگر به اصفهان، نیازمند برنامه ریزی و حرکت اساسی 

کاروانسرای مرنجاب
کاروانســرای مرنجــاب در دل کویــر و در ۵۰ کیلومتــری شــمال 
ــع کاشــان در مســیر جــاده  شــرق مرکــز آران و بیــدگل از تواب
ابریشــم قــرار گرفتــه اســت. کاروانســرای مرنجــاب بــا قدمتــی 
ــع  ــر مرب ــا وســعت 3 هــزار و ۵۰۰ مت بیــش از 3۵۰ ســال و ب
زیربنــا دارای 2۹ اتــاق اســت و معمــاری کاروانســرا مرنجــاب 
ــاز می گــردد. ایــن کاروانســرا در شــوره زار و  ــه ب ــه دوره صفوی ب
در کنــار بزرگ تریــن دریاچــه نمــک ایــران واقــع شــده اســت؛ 
امــا دارای قنــات آب شــیرین و اســتخر بســیار بزرگــی اســت. 
ــن  ــگ و همچنی ــنی و بندری ــای ش ــن تپه ه ــود بزرگ تری وج
دریاچــه نمــک و جزیــره ســرگردان و ســاختمان زیبــا و ســالم 
ــرای مســافران  کاروانســرا و امکاناتــی از قبیــل اســتراحتگاه ب
ــرای  ــکان را ب ــن م ــر، ای ــراه در دل کوی ــی هم ــواج گوش و ام
ــراد و گروه هــای  گردشــگران مناســب کــرده و همــه ســاله اف

بی شــماری از آن دیــدن می کننــد.

 دالیل ساخت کاروانسرای مرنجاب شهر آران و 
بیدگل

 کاروانســرای مرنجــاب کــه بــه دســتور شــاه عباس صفــوی در 
کنــار قنــات مرنجــاب بنــا نهــاده شــده، از جملــه آثــار تاریخــی 
موجــود در منطقــه اســت. قلعــه مرنجاب، کاروانســرایی اســت 
در مســیر راه ابریشــم بــرای ســفر بــه خراســان، اصفهــان، ری و 
بالعکــس؛ دربــاره دالیــل دیگــر ســاخت کاروانســرای مرنجــاب 
ــک  ــه نم ــق دریاچ ــا از طری ــا و افغان ه ــه ازبک ه ــده حمل آم
بــه کاشــان کــه تــا اصفهــان پیــش رفتنــد، شــاه عبــاس را بــه 
صرافــت انداخــت تــا در ســال ۱۰۱2 قمــری ســریع یــک پایــگاه 
نظامــی در ایــن منطقــه ایجــاد کنــد و جلــوی تهدیــد را بگیــرد. 
ــت و  ــی اس ــنگرهای دیده بان ــکل س ــه ش ــرا ب ــاالی کاروانس ب
ذکــر شــده کــه همیشــه ۵۰۰ پاســدار مســلح در قلعــه حضــور 
داشــتند و امنیــت عبــور کاال از چیــن بــه اروپا و بالعکــس را در 

ایــن منطقــه تامیــن می کردنــد.

و  تولیدکننــدگان  صنفــی  انجمــن  رئیــس 
ــان گفــت: بیشــترین  فروشــندگان کفــش اصفه
میــزان واردات و قاچــاق کفــش از کشــورهای 
ــای  ــه واحده ــت ک ــه اس ــا و ترکی ــن، ایتالی چی
ــرده  ــل ک ــا تعطی ــل ی ــا را نیمه تعطی ــدی م تولی

ــت. اس
بــازار  افــزود:  بهشــتیان  حســینی  مهــدی 
ــوان  ــی می ت ــه نوع ــت و ب ــد اس ــاده راک فوق الع
ــری  ــچ خب ــان هی ــش اصفه ــازار کف ــت در ب گف

نیســت.
وی افزود: مشــکات تولیدکنندگان و فروشــندگان 

کفــش در یکــی، دو مــورد خاصــه نمی شــود؛ از 
ــا اداره کار،  ــه ت ــی گرفت ــن اجتماع ــی و تأمی دارای
بهداشــت و محیــط زیســت هــر کــدام بــرای مــا 

ــد. ــاد می کنن ــی را ایج دغدغه های

و  تولیدکننــدگان  صنفــی  انجمــن  رئیــس 
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــش اصفه ــندگان کف فروش
یکــی از فشــارهایی کــه بــه فعــاالن ایــن صنــف 
بــه پســاب  وارد می شــود، مباحــث مربــوط 
ــر  ــاوه ب ــت: ع ــت، گف ــی اس ــای صنعت واحده
مســائل مربــوط بــه محیــط زیســت، شــبکه 
بهداشــت نیــز درخواســت هایی در زمینــه محیــط 
ــی  ــوارد اصول ــن م ــه ای ــه هم ــه البت کاری دارد ک
ــدگان  ــوی تولیدکنن ــا از س ــت، ام ــح اس و صحی

اجراشــدنی نیســت.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــه مشــکاتی 

ــا از  ــن نهاده ــت های ای ــرای درخواس ــع اج مان
ســوی واحدهــای صنعتــی می شــود، بیــان کــرد: 
موضــوع مهــم ایــن اســت کــه تولیــد امــروز جــان 
ــی  ــه فــروش؛ توانای ــازار هســت و ن ــه ب ــدارد؛ ن ن
الزم از ســوی واحدهــای صنعتــی بــرای برطــرف 
ــک  ــوان ی ــدارد؛ در ت ــود ن ــکات وج ــردن مش ک
واحــد تولیــدی نیســت کــه حقــوق کارگــران 
ــدود  ــی ح ــه مبلغ ــاال چگون ــد، ح ــود را بده خ
۱۵،۱۰ میلیــون تومــان را صــرف بهبــود ارگونومــی 

ــد؟ ــط کار کن محی
قاچــاق  دربــاره معضــل  بهشــتیان  حســینی 
و وضعیــت بــازار کفــش تصریــح کــرد: هــم 
بی رویــه  واردات  هــم  و  قاچــاق  موضــوع 
فعالیــت ایــن صنــف را بــا مشــکل روبــه رو 

ــه  ــاق ب ــای قاچ ــداری از کااله ــت. مق ــرده اس ک
ــوان  ــه عن ــانی ک ــوی کس ــی از س ــورت قانون ص
ــد وارد می شــود  قاچاقچــی شناســنامه دار را دارن
غیرقانونــی  آن،  از  عمــده ای  بخــش  امــا   و 

است.
وی اظهــار داشــت: بیشــترین میــزان واردات 
ــا  ــن، ایتالی ــورهای چی ــش از کش ــاق کف و قاچ
ــا را  ــدی م ــای تولی ــه واحده ــت ک ــه اس و ترکی
نیمه تعطیــل یــا تعطیــل کــرده اســت. متأســفانه 
از ســوی دولــت نیــز هیچ گونــه حمایتــی صــورت 
نمی گیــرد، وام و تســهیاتی از طــرف بانک هــا 
ارزش  ایــن  بــر  عــاوه  و  نمی شــود  پراخــت 
ــن راســتا بیشــتر مشکل ســاز  ــز در ای ــزوده نی اف

ــت. تســنیم ــده اس ش

#اصفهان_گردی
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در حاشیه

  89 واحد صنفی متخلف 

در اصفهان پلمب شدند
ــر  اصفهــان -  در اجــرای طــرح بازدیــد و نظــارت ب
صنــوف تعــداد 8۹ واحــد صنفــی متخلــف بــه دلیــل 
نداشــتن پروانــه کســب و رعایــت نکــردن مقــررات 
ــا دســتور  مربوطــه در شــهر اصفهــان شناســایی و ب

مقــام قضایــی پلمــب شــدند.

رئیــس پلیــس امنیــت عمومــی اســتان گفــت: در 
ــاماندهی  ــی و س ــت اجتماع ــای امنی ــتای ارتق راس
نظــارت  طــرح  پروانــه کســب،  فاقــد   صنــوف 
و کنتــرل بــر اصنــاف توســط مامــوران اداره نظــارت 
بــر اماکــن عمومــی ایــن پلیــس بــه مــدت ۹ روز در 

شــهر اصفهــان اجــرا شــد. 
ــن  ــت: در ای ــار داش ــی اظه ــر عاصم ــرهنگ اکب س
طــرح از هــزار و ۱42 واحــد صنفــی بازدیــد بــه عمــل 
آمــد کــه در پایــان تعــداد 8۹ واحــد صنفــی متخلــف 
بــه علــت نداشــتن پروانــه کســب و رعایــت نکــردن 
قوانیــن و مقــررات مربوطــه بــه دســتور مقــام 

ــی پلمــب شــدند. قضائ
ــه  ــن از صــدور اخطاری ــام مســئول همچنی ــن مق ای
پلمــب بــرای ۱۵۱ واحــد صنفــی دیگــر در ایــن مدت 
خبــر داد و گفــت: اقدامــات کنترلــی و نظارتــی 

ــود. ــام می ش ــه انج ــورت روزان ــه ص ــس، ب پلی

 حمل 39 کیلو حشیش 
با موتورسیکلت 1300 سی سی 

ــن از  ــتان نائی ــی شهرس ــده انتظام ــن -  فرمان نایی
کشــف 3۹کیلــو و ۵۵۰ گــرم حشــیش و دســتگیری 

یــک ســوداگر مــرگ خبــر داد. 
ســرهنگ صــادق کاظــم زاد گفــت: در پــی دریافــت 
ــواد  ــی م ــک قاچاقچ ــه ی ــر اینک ــی ب ــاری مبن اخب
مخــدر قصــد دارد مقــداری مــواد افیونــی را از 
ایــن اســتان کنــد  ورودی شــرق اصفهــان وارد 
بررســی موضــوع در دســتور کار مامــوران یــگان 

ــت.  ــرار گرف ــن ق ــتان نائی ــداد شهرس ام
وی افــزود: مامــوران حیــن کنتــرل کلیــه محورهــای 
یــک  عبــوری، متوجــه حرکــت خــاف جهــت 
دســتگاه موتورســیکلت ســنگین بــا ســرعت زیــادی 
در یکــی از محورهــای فرعــی و بافاصلــه وارد عمــل 
شــدند. ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت: در 
یــک عملیــات ضربتــی موتورســیکلت متوقــف و در 
ــو و ۵۵۰  بازرســی از کوله پشــتی راکــب آن، 3۹ کیل

ــرم حشــیش کشــف شــد.  گ

  دستگیری سارق حرفه ای مغازه 
با 270 میلیون ریال اموال مسروقه 
شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده   - خمینی شــهر 
ــه ای  ــارق حرف ــک س ــتگیری ی ــهر از دس خمینی ش
مغــازه و کشــف 27۰ میلیــون ریــال امــوال مســروقه 
جعفری نــژاد گفــت:  علــی  ســرهنگ  داد.  خبــر 
در پــی وقــوع چندیــن فقــره ســرقت مغــازه در 
یــا  ســارق  دســتگیری  شهرســتان خمینی شــهر 
ســارقان در دســتور کار مامــوران پلیــس آگاهــی ایــن 

ــت.  ــرار گرف ــتان ق شهرس
کارهــای  انجــام  بــا  مامــوران  داد:  ادامــه  وی 
ــه ای را  ــارق حرف ــک س ــدند ی ــق ش ــی موف تخصص

کننــد. دســتگیر  و  شناســایی 
ــارق  ــن س ــت: ای ــان داش ــی بی ــام انتظام ــن مق ای
ــرقت 27۰  ــه س ــده ب ــل آم ــه عم ــای ب در بازجویی ه
ــراف  ــهروندان اعت ــازه ش ــوال مغ ــال ام ــون ری میلی
کــرد. ایــن مقــام مســئول افــزود: در ایــن خصــوص 
پرونــده تشــکیل و متهــم جهــت ســیر مراحــل 

ــد. ــل داده ش ــی تحوی ــع قضای ــه مراج ــی ب قانون

 ۶ مجروح بر اثر تصادف 
پژو و تویوتا در جاده زرین شهر

 مدیــر روابــط عمومــی حــوادث و فوریت هــای 
دو  برخــورد  اثــر  بــر  اصفهــان گفــت:  پزشــکی 
جــاده  در  تویوتــا  و  پــژو  ســواری  خــودروی 
راهــی  و  مجــروح  نفــر   6 اصفهــان،  زرین شــهر 
بیمارســتان شــدند. عبــاس عابــدی افــزود: در 
 ایــن ســانحه رانندگــی 6 نفــر شــامل دو مــرد 

سه زن و یک کودک مجروح شدند. 
ــس از  ــه پ ــن حادث ــان ای ــه داد: مصدوم وی ادام
ــل  ــرپایی در مح ــات س ــه و خدم ــای اولی درمان ه
ــس ۱۱۵  ــدادی اورژان ــای ام ــط  نیروه ــه توس حادث

ــدند. ــل ش ــان منتق ــهدای لنج ــتان ش ــه بیمارس ب

اهدای اعضای کودک 10 ساله 
فالورجانی به 3 بیمار نیازمند

ــه  ــه ب ــان ک ــاکن فاورج ــاله س ــان زارع ۱۰ س عرف
همــراه خانــواده بــه قصــد زیــارت بــه شــهرضا 
ســفر کــرده بودنــد، بــر اثــر ســانحه تصــادف دچــار 
جراحــت ســنگین و مــرگ مغــزی و در بیمارســتان 

ــد.  ــتری ش ــهرضا بس ــن)ع( ش امیرالمومنی
در  انجام شــده  صحبت هــای  طــی  افــزود:  وی 
ــه  ــودک ب ــن ک ــدن ای ــای ب ــد اعض ــوص پیون خص
بیمــاران نیازمنــد بــا رضایــت خانــواده، عرفــان زارع 
از بیمارســتان امیرالمومنیــن)ع( شــهرضا بــه مرکــز 
آموزشــی درمانی الزهــرا)س( اصفهــان منتقــل شــد 
ــرگ  ــد م ــه تأیی ــوط ب ــد از انجــام مراحــل مرب و بع
مغــزی، تحــت عمــل جراحــی برداشــت اعضــا قــرار 
گرفــت و عمــر دوبــاره ای بــه 3 بیمــار نیازمنــد پیونــد 

عضــو بخشــید.

رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان و فروشندگان کفش:

بازار کفش اصفهان راکد است
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رخداد
 تصادف زنجیره ای خودرو 

در اتوبان کرج – قزوین
ــس  ــکی و اورژان ــای پزش ــز فوریت ه ــس مرک ــرز- رئی الب
البــرز از تصــادف 6 خــودرو در محــور کــرج - قزویــن خبــر 

داد.
 مهــرداد بابایــی اظهــار کــرد: ایــن حادثــه در نخســتین 
ــتگاه  ــر آن 6 دس ــر اث ــه ب ــروز رخ داد ک ــداد دی ــاعات بام س

ــد. ــورد کردن ــم برخ ــا ه ــبک ب ــودروی س خ
ــه ســه  ــه، بالفاصل وی ادامــه داد: پــس از اعــالم ایــن حادث

دســتگاه آمبوالنــس بــه محــل حادثــه اعــزام شــد.
وی توضیــح داد: در ایــن تصــادف ۱۱ نفــر مصــدوم شــدند کــه 

نــه نفــر از آن هــا مــرد و یــک نفــر زن بودنــد.
ایــن مســئول افــزود: 9 نفــر از ایــن مصدومــان پــس 
بــه  پیش بیمارســتانی  درمانــی  خدمــات  دریافــت  از 
نفــر  دو  و  منتقــل  صــادق  جعفــر  امــام  بیمارســتان 
برخــوردار ســرپایی  درمــان  خدمــات  از  نیــز   دیگــر 

 شدند.
وی گفــت: در پیگیری هــای انجام شــده، مشــخص شــد 
کــه از ۱۱ نفــر مصــدوم انتقالــی، در حــال حاضــر هفــت نفــر 
ترخیــص شــدند و ســه نفــر تحــت نظــر در بخــش اورژانــس 
هســتند و تنهــا یــک نفــر دچــار آســیب جــدی بــوده و تحــت 

عمــل جراحــی قــرار گرفتــه اســت.

عقرب جان کودک اندیمشکی را 
گرفت

ــا  ــک ب ــان اندیمش ــت و درم ــبکه بهداش ــر ش ــول - مدی دزف
ــر نیــش عقــرب  ــر اث ــد مــرگ یــک کــودک خردســال ب تائی
گفــت: خدمــات درمانــی الزم بــرای نجــات جــان ایــن کــودک 

انجــام شــد. 
ــره  ــتای منگ ــش در روس ــدی پی ــاله را چن ــی 5،4 س کودک
بخــش الــوار گرمســیری عقــرب نیــش زد کــه پــس از 
ادامــه  بــرای  اندیمشــک  بیمارســتان  در  اولیــه  درمــان 
بیمارســتان جــان در  و  اعــزام شــد  اهــواز  بــه   درمــان 

باخت.
ســیما جمشــیدی افــزود: ایــن حادثــه ســاعت ۱2:30 دقیقــه 
ــیری رخ داد  ــوار گرمس ــش ال ــره بخ ــه منگ ــروز در منطق دی
ــرب  ــوع عق ــی از ن ــار عقرب زدگ ــه دچ ــال ک ــودک خردس و ک
ســیاه شــده بــود، در ســاعت ۱4 در حالــی کــه عالئــم حیاتــی 

نداشــت توســط اورژانــس بــه بیمارســتان منتقــل شــد.
وی بیــان کــرد: بــا انجــام اقدامــات درمانــی و مراحــل احیــا  
عالئــم حیاتــی ایــن کــودک بازگشــت و تــا ســاعت ۱6 همــان 
روز وضعیــت مطلوبــی داشــت و بــه دلیــل نیــاز بــه درمــان در 

بخــش آی ســی یــو کــودکان بــه اهــواز اعــزام شــد.
چنــدی پیــش هــم یــک مــرد میانســال در اندیمشــک دچــار 

مارگزیدگــی شــده بــود و جــان باخــت.
ایــن فــرد کــه در زمیــن کشــاورزی دچــار مارگزیدگــی شــده 
ــه  ــودن در مزرعــه و منتقــل نشــدن ب ــا ب ــه دلیــل تنه ــود، ب ب

بیمارســتان جــان باخــت.

بخــش  ســرمایه گذار  خنفــری،  علیرضــا 
خصوصــی در حــوزه گردشــگری ســالمت 
 از دســتیابی بــه فنــاوری تولیــد دســت 
داد  خبــر  هوشــمند  مصنوعــی  پــای   و 
و گفــت: کارگاه تولیــدی ایــن محصــوالت 
ــال      ــتان چهارمح ــه زودی در اس ــمند ب هوش

راه انــدازی می شــود. و بختیــاری 
علیرضــا خنفــری افــزود: دانــش فنــی تولید 
پروتزهــای هوشــمند دســت و پــا در انحصــار 
2 کشــور آلمــان و آمریکاســت کــه قــرار بــود 
ایــن شــرکت ها، نمایندگــی محصــوالت را در 
اختیــار کشــور مــا قــرار دهنــد؛ امــا از آنجــا 
ــد  ــاع کردن ــن نمایندگــی امتن ــه ای ــه از ارائ ک
متخصصــان ایــن شــرکت موفــق بــه کســب 

ایــن دانــش شــدند.
ــز  ــدی پروت ــه کارگاه تولی ــان اینک ــا بی وی ب
ســرمایه  بــا  هوشــمند  پــای  و  دســت 
ــا از  ــت: م ــود، گف ــاد می ش ــی ایج خصوص
طریــق مهندســی معکــوس بــه دانــش فنــی 
ــت  ــمند دس ــای هوش ــن پروتزه ــاخت ای س

ــه  ــواد اولی ــام م ــه تم ــه نحــوی ک ــم؛ ب یافتی
تولیــد ایــن محصــوالت در داخــل کشــور 

ــود. ــی ش ــاخته م س
خنفــری بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران ســومین 
کشــور تولیدکننــده تجهیــزات پزشــکی پروتــز 
دســت و پــای مصنوعــی هوشــمند در جهــان 
اســت، تصریــح کــرد: محصــوالت هوشــمند 
دســت و پــا در کشــور نســبت بــه نمونه هــای 
خارجــی خــود ارتقــا پیــدا کــرده کــه کیفیــت 
مطلوب تــری دارد و از نظــر اقتصــادی بــا 
ــان  ــار متقاضی ــب تری در اختی ــت مناس قیم

ــود. ــرار داده می ش ق
خصوصــی  بخــش  ســرمایه گذار  ایــن 
ــال  ــاب چهارمح ــالمت، انتخ ــگری س گردش
ــن  ــد ای ــز تولی ــوان مرک ــه عن ــاری ب و بختی
هــوای  و  آب  را  پروتــزی  محصــوالت 
ــت  ــد اس ــت: امی ــت و گف ــوع آن دانس مطب
ــا همــکارای مســئوالن عالــی ایــن اســتان  ب
ــر  ــرای 50 نف ــدا ب ــن کارگاه در ابت ــاح ای افتت
ــل  ــد و در مراح ــتغال زایی کن ــان اش از جوان

بعــد ایــن تعــداد بــه 200 نفــر افزایــش یابــد.
بــه  توجــه  بــا  داد:  ادامــه  خنفــری 
ایــران  میــان  صورت گرفتــه  رایزنی هــای 
و کشــورهای عــراق و ســوریه مقــرر شــد 
ــد  ــرای پیون ــازان 2 کشــور ب ــوالن و جانب معل
اســتان  بــه  و  بــه کشــور  پــا  و  دســت 
چهارمحــال و بختیــاری ســفر کننــد کــه 
بــرای همیــن منظــور قــرارداد خریــد 30 
ــه  ــیه ب ــافربری روس ــای مس ــد هواپیم فرون
ــد  ــک منعق ــرط تملی ــه ش ــاره ب ــورت اج ص
ــا وارد  ــداد هواپیم ــن تع ــه زودی ای شــده و ب

می شــود. کشــور 
ــن کارگاه  ــده ای ــزود: طــی 45 روز آین وی اف
ــه  ــه در مرحل ــود ک ــاح می ش ــدی افتت تولی
نخســت 200 متقاضــی از کشــورهای ســوریه 
و عــراق بــرای انجــام عمــل پیونــد وارد 
ــوند  ــاری می ش ــال و بختی ــتان چهارمح اس
ــعه  ــزایی در توس ــش بس ــر نق ــن ام ــه ای ک

ــتان دارد. ــن اس ــگری ای گردش

 راه اندازی ایرالین هوایی 
با 30 فروند هواپیما  

وی همچنیــن  از راه انــدازی ایرالیــن هوایــی 
بــا 30 فرونــد هواپیمــا در فــرودگاه شــهرکرد 
ــتای  ــرح در راس ــن ط ــت: ای ــر داد و گف خب
اجــرای توریســت درمانی در چهارمحــال و 

ــرد. ــام می گی ــاری انج بختی

 خنفــری افــزود: ایــن تعــداد هواپیمــا را 
ــک در  ــرط تملی ــه ش ــاره ب ــورت اج ــه ص ب
اختیــار گرفته ایــم کــه امیــد اســت ایــن 
ــی در  موضــوع ســبب توســعه صنعــت هوای
ــرکت  ــل ش ــر عام ــود. مدی ــتان ش ــن اس ای
ــه  ــان اینک ــا بی گردشــگری ســفر ســالمت ب
ــای  ــاری دارای ظرفیت ه ــال و بختی چهارمح
ــت،  ــت درمانی اس ــوزه توریس ــیاری در ح بس
گفــت: بــا راه انــدازی خطــوط هوایــی عــالوه 
ــان تحصیلکــرده، صنعــت  ــر اشــتغال جوان ب
ــرد. ــق می گی ــز رون ــتان نی ــگری اس گردش

خنفــری ابــراز امیــدواری کــرد مســئوالن 
ــوص  ــاعدت درخص ــکاری و مس ــتان هم اس
اخــذ مجوزهــای الزم را با شــرکت گردشــگری 

ســالمت داشــته باشــند.
وی پیش بینــی کــرد طــی 45 روز آینــده 
ــد  ــاز کن ــود را آغ ــت خ ــرکت فعالی ــن ش  ای
و خطــوط هوایــی بین شــهرکرد و کشــورهای 

ســوریه و عــراق برقرار شــود.

با حضور سرمایه گذار بخش خصوصی: 

راه اندازی خطوط ایرالین هوایی و مرکز تولید 
 محصوالت پروتزی هوشمند جهان  

در چهارمحال و بختیاری 

رازی گفــت:  موسســه  ســمی  جانــوران  بخــش  رئیــس 
ســمگیری مــار در محــل موسســه انجــام و ســپس مــار 
ــت از  ــر حفاظ ــور ب ــر محمدپ ــود. ناص ــا می ش ــت ره در طبیع
نســل جانــوران ســمی تاکیــد و بــه تفاهم نامــه ای بــا ســازمان 
محیــط زیســت بــرای تحقــق ایــن مهــم اشــاره کــرد و گفــت:  
ــت  ــه اس ــاد جامع ــه آح ــه هم ــت وظیف ــط زیس ــظ محی  حف
و بــر اســاس ایــن تفاهم نامــه، برنامــه ســمگیری مــار در محــل 
و رهاســازی در طبیعــت از ۱0 ســال گذشــته توســط موسســه 
ــه ــن تفاهم نام ــق ای ــزود: طب ــت. وی اف ــده اس ــرا ش  رازی اج
ــر را از  ــد پادزه ــرای تولی ــور ب ــاز کش ــزان نی ــه رازی می موسس
ــدار  ــرآورد مق ــس از ب ــد و پ ــت می کن ــت دریاف وزارت بهداش
ســم و تعــداد جانــوران مــورد نیــاز، ســمگیران ایــن موسســه 
ــاس  ــر اس ــرده و ب ــه ک ــور مراجع ــف کش ــق مختل ــه مناط ب

ــرای ســمگیری از مارهــا در  ــا محیــط زیســت، ب تفاهم نامــه ب
ــر  ــد پادزه ــد تولی ــزود: فرآین ــد. وی اف ــدام می کنن ــل اق مح
بســیار پیچیــده و طوالنــی اســت و حــدود یــک ســال بــه طــول 
ــی دارد  ــابقه ای طوالن ــور س ــت در کش ــن صنع ــد؛ ای  می انجام
و موسســه رازی، طــی برنامــه ای بشردوســتانه ایــن صنعــت را 
بــه کشــورهایی نظیــر هندوســتان و تونــس نیــز منتقــل کــرده 
اســت. وی هزینه بــر بــودن تحقیقــات و فرآینــد تولیــد در ایــن 
ــمرد  ــوزه برش ــن ح ــود در ای ــای موج ــه را از محدودیت ه  زمین
و گفــت: ایــن امــر ســبب افزایــش هزینــه تمام شــده فــرآورده 
می شــود؛ امــا زیــر قیمــت در اختیــار مصدومیــن گزیده شــده 
ــر  ــرای گســترده ت قــرار می گیــرد؛ در ایــن راســتا الزم اســت ب
ــرای  ــی ب ــای خاص ــی، یارانه ه ــای تحقیقات ــدن فعالیت ه ش

موسســه در ایــن زمینــه در نظــر گرفتــه شــود. مهــر

رئیــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان میبــد 
گفــت: تخلفــات بعضــی واحدهــای فــروش کاشــی در یــزد 

بــه اعتبــار مــردم دارالعبــاده خدشــه وارد می کنــد.
ــار داشــت:  ــب اظه ــن مطل ــان ای ــا بی ــی ب حجــت هللا خلیل
 طــی ســال 95 بیــش از 20 مــورد شــکایت رســمی 
و غیررســمی بــه اتحادیــه، اتــاق اصنــاف و ســازمان 
صنعــت و معــدن گــزارش  شــده کــه حــدود 90 درصــد از 
ــتان  ــارج از اس ــتریان خ ــه مش ــوط ب ــکایات مرب ــن ش ای

ــت. ــوده اس ب
وی بــا بیان اینکه در ســال گذشــته، 9 مورد پرونــده در رابطه 
ــا تخلفــات فروشــندگان کاشــی تشــکیل شــده، افــزود:  ب
 ارزش ریالــی ایــن پرونده هــا یــک میلیــارد و ۱27 میلیــون 
و 973 هــزار ریــال بــوده کــه بــه ترتیــب 5 مــورد تقلــب، 4 
ــات  ــه ســایر تخلف ــوط ب ــورد مرب ــورد کم فروشــی و 4 م م

عنــوان  شــده اســت.
خلیلــی ضمــن ابــراز تأســف از ایــن موضــوع گفــت: البتــه 
ــرم  ــس محت ــالش رئی ــا ت ــکایات ب ــن ش ــیاری از ای بس
ــده  ــل ش ــل  و فص ــالمت آمیز ح ــورت مس ــه  ص ــه ب اتحادی

اســت.
رئیــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان میبــد 
 در ادامــه از شــدت یافتــن تخلفــات در ســال 96 خبــر داد 
و افــزود: بــا شــروع ســال 96 ایــن تخلفــات شــدت گرفته؛ 
ــداد 5  ــی ســال جــاری، تع ــاه ابتدای ــه در م ــه  طــوری  ک ب
ــه  صــورت  مــورد شــکایت واصــل  شــده کــه 3 مــورد آن ب

ــر اســتان های کشــور اســت. رســمی و از دیگ
ایــن مســئول در رابطــه بــا دالیــل بــروز تخلفــات در حــوزه 
تولیــد و فــروش کاشــی اظهــار داشــت: افزایش چشــمگیر 
ــروش  ــد ف ــف مانن ــرق مختل ــه ط ــروش ب ــای ف واحده
خانگــی، فــروش مجــازی و بــا واســطه و همچنیــن 
علــل  عمده تریــن  از  بی پروانــه  واحدهــای  افزایــش 

ــت. ــوزه اس ــن ح ــات در ای تخلف
ــه  ــن کلی ــالم بی ــی ناس ــرد: رقابت ــان ک ــی خاطرنش خلیل
واحدهــای فــروش و عرضــه وجــود دارد و اقــدام بــه 
زیرفروشــی ضربــه فراوانــی بــه تولیدکننــده وارد می ســازد.

وی بــه وجــود 77 واحــد پروانــه دار عرضــه کاشــی در 
شهرســتان میبــد اشــاره کــرد و گفــت: از یــک ســال پیــش 

ــه  ــمگیری در رابط ــت چش ــان فعالی ــه کاشی فروش اتحادی
ــن واحدهــا داشــته اســت. ــه دار کــردن ای ــا پروان ب

وی در ادامــه بیــان داشــت: هــر چنــد آمــار دقیقــی در ایــن 
ــش  ــم بی ــور حت ــه  ط ــا ب ــت، ام ــترس نیس ــه در دس رابط
ــا  ــا ب ــه صرف ــی، خانگــی، مجــازی ک از 200 واحــد زیرزمین

ــود دارد. ــد، وج ــروش می کنن ــراه خریدوف ــی هم گوش
شهرســتان  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  اداره  رئیــس 
ــب  ــات از جان ــتر تخلف ــه بیش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد ب میب
این گونــه  در  گفــت:  می گیــرد،  صــورت  بی پروانه هــا 

مــوارد، مصرف کننــده نیــز راه حــل قانونــی نــدارد.
ــا متخلفــان  ــا بیــان ایــن مطلــب کــه برخــورد الزم ب وی ب
ــی  ــوزه کاش ــات در ح ــش تخلف ــرد، افزای ــورت می گی  ص
ــاده  ــار اســتان دارالعب و ســرامیک را موجــب کاهــش اعتب
برشــمرد و تصریــح کــرد: مــردم شــریف یــزد همیشــه بــه 
ــات  ــل تخلف ــن قبی ــد و ای ــی و درســتی شــهره بوده ان پاک
ــار  ــدی، اعتب ــای تولی ــه واحده ــدید ب ــه ش ــن ضرب ضم

دارالعبــاده را نیــز خدشــه دار می ســازد.
 خلیلــی در پایــان ســاماندهی و ورود دســتگاه های متولــی 
و نظارتــی و همچنیــن عــزم همگانــی بــرای ســامان دادن 
بــه کلیــه فروشــندگان و بازرگانی هــای کاشــی و ســرامیک 

را ضــروری برشــمرد.
وی تاکیــد کــرد: 33 واحــد رســمی تولیــد کاشــی در 
شهرســتان میبــد وجــود دارد کــه 25 واحــد در حــال 
ــد  ــش از 25 درص ــه بی ــتند ک ــبانه روزی هس ــت ش فعالی
کاشــی ایــران در شهرســتان میبــد تولیــد می شــود. فــارس

ــت  ــط زیس ــان محی ــن حامی ــر انجم ــدگل - مدی آران و بی
ابوزیدآبــاد گفــت: یــک گربــه وحشــی بــا واکنــش به موقــع 
دامــدار دوســتدار محیــط زیســت در پناهــگاه حیــات وحــش 

یخــاب نجــات یافــت.
ــداران  ــی از دام ــی یک ــاس تلفن ــی تم ــزود: در پ ــدری اف ص
دوســتدار حیــات وحــش و اعــالم خبــر گرفتــار شــدن یــک 
ــن  ــیمانی ای ــای س ــی در بلوک ه ــه وحش ــه گرب ــالده تول ق
دامــداری، بــرای بررســی وضعیــت گربــه بــه محــل مراجعــه 

ــم. کردی
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اینکــه دامــداری چندیــن مــاه 
ــی  ــل امن ــکان را مح ــن م ــه ای ــوده، گرب ــتفاده ب ــدون اس ب
بــرای تولیــد مثــل یافتــه و قســمتی از آن را بــرای النــه خــود 

انتخــاب کــرده بــود.

ــش  ــات وح ــتدار حی ــدار دوس ــن دام ــرد: ای ــه ک وی اضاف
پــس از تمــاس بــا ایــن انجمــن، از ایــن تولــه مراقبــت کــرده 

اســت.
صــدری افــزود: ایــن تولــه پــس از زنده گیــری، بــا همــکاری 
دهیــاری محمدآبــاد ابوزیدآبــاد تحــت نظــارت اداره حفاظــت 
محیــط زیســت آران و بیــدگل بــه محــل امــن بــرای زیســت 
ــط  ــان محی ــن حامی ــط انجم ــه توس ــانان ک ــت گربه س موق
ــال داده شــد و  ــاد آماده ســازی شــده، انتق زیســت ابوزیدآب

تحــت مراقبــت اســت.
 وی تاکیــد کــرد: بــا بررســی شــرایط و مشــورت های 
ــا کارشناســان زبــده انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی  انجام شــده ب
ــان  ــن زم ــادرش در کمتری ــه م ــه را ب ــن تول ــم ای ــد داری امی

ــم. ــن برگردانی ممک

،،
ــا  محصــوالت هوشــمند دســت و پ
در کشــور نســبت بــه نمونه هــای 
خارجــی خــود ارتقــا پیــدا کــرده کــه 
کیفیــت مطلوب تــری دارد و از نظر 
اقتصــادی بــا قیمــت مناســب تری 
داده  قــرار  متقاضیــان  اختیــار  در 

می شــود

استانها

رئیس بخش جانوران سمی موسسه رازی مطرح کرد:

نیاز موسسه رازی به یارانه های خاص برای توسعه تحقیقات
 مدیر انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد:

نجات گربه وحشی در یخاب

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان میبد: 

 تخلفات بعضی فروشندگان کاشی 
به اعتبار مردم دارالعباده خدشه وارد می کند 

روزنه 
قائم مقام سازمان جنگل ها:

 حال تنوع زیستی 
در جهان خوب نیست  

آبخیــزداری  و  مراتــع  جنگل هــا،  ســازمان  قائم مقــام 
کشــور بــا تاکیــد بــر اینکــه وضــع جهانــی تنــوع زیســتی 
ــای  ــد گونه ه ــرد: ۱2 درص ــار ک ــدارد، اظه ــی ن ــال خوب ح
ــای پســتانداران و 30 درصــد  ــدگان، 25 درصــد گونه ه پرن
ــه خزنــدگان در معــرض انقــراض هســتند؛ همچنیــن  گون
ــاله  ــر س ــیری ه ــای گرمس ــار از جنگل ه ــون هکت 5 میلی

از بیــن می رونــد.

ــوع  ــی تن ــرد: امســال روز جهان ــار ک   ناصــر مقدســی اظه
زیســتی، پیونــد بیــن تنــوع زیســتی و گردشــگری پایــدار را 
مطــرح می کنــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اهــداف ۸، ۱2 
و ۱4 توســعه پایــدار بــه موضــوع تنــوع زیســتی پرداختــه 
ــرای  ــورها ب ــوت از کش ــداف دع ــن اه ــت: در ای ــده، گف ش
ــعه  ــور توس ــه منظ ــای الزم ب ــت ها و ابزاره ــم سیاس تنظی
ــر  ــار اکوتوریســم ب ــی و آث ــش کارای ــدار و پای توریســم پای
منابــع طبیعــی و بهره منــدی خردمندانــه از منابــع در 
حــوزه اکوتوریســم مطــرح است.مقدســی بــا بیــان اینکــه 
گردشــگری پایــدار نقطــه مقابل گردشــگری ســنتی اســت، 
تصریــح کــرد: گردشــگری ســنتی یــک نــگاه جانب نگرانــه 
ــده  ــن برن ــه از بی ــت ک ــادی اس ــرف اقتص ــداف ص ــا اه ب
ــت  ــط زیس ــی و محی ــع طبیع ــی، مناب ــای فرهنگ هویت ه
ــات  ــام اقدام ــرورت انج ــر ض ــد ب ــا تاکی ــود. وی ب می ش
ــط زیســت  ــا، محی فشــرده توســط ســازمان های جنگل ه
و میــراث فرهنگــی و گردشــگری در زمینــه حفاظــت از تنوع 
ــت:  ــدار گف ــگری پای ــای گردش ــرای طرح ه ــتی و اج زیس
بایــد قواعــد و ضوابــط گردشــگری پایــدار تبییــن و پیونــد 
ــران  ــرای کارب ــدار ب ــوع زیســتی و گردشــگری پای ــن تن بی
تدقیــق شــود. قائم مقــام ســازمان جنگل هــا، مراتــع 
ــران  ــور ای ــه ضــرورت عب ــا اشــاره ب ــزداری کشــور ب و آبخی
ــرای  ــدار، اج ــداری پای ــه جنگل ــیک ب ــداری کالس از جنگل
طرح هــای اکوتوریســم پایــدار را یکــی از راه هــای حفاظــت 
ــا  ــن طرح ه ــت: ای ــت و گف ــی دانس ــای هیرکان از جنگل ه
باعــث ایجــاد معیشــت جایگزیــن بــرای جوامــع محلــی و 

ــود. ایســنا ــان می ش ــع درخت ــع از قط مان

افزایش ۹ برابری وصول زکات 
واجب در چهارمحال و بختیاری 
ــت:  ــاری گف ــال و بختی ــداد چهارمح ــه ام ــر کل کمیت مدی
ســال گذشــته 49 میلیــارد ریــال زکات واجــب در اســتان 
ــال های  ــه س ــبت ب ــم نس ــن رق ــه ای ــد ک ــع آوری ش جم
علــی  می دهــد.  نشــان  را  برابــری   9 رشــد  گذشــته 
ــارکت های  ــزان مش ــته می ــال گذش ــزود: س ــور اف ملک پ
مردمــی در اســتان 2۱ میلیــارد و 400 میلیــون تومــان 
بــرآورد شــده بــود. وی بــا بیــان  اینکــه اســتان دارای 
۸۱4 روستاســت، افــزود: 500 روســتا در اســتان مشــمول 
ــه در حــال حاضــر 400 روســتا  پرداخــت زکات هســتند ک
ــران زکات  ــه می ــا اشــاره ب ــد.وی ب زکات خــود را می پردازن
جمع آوری شــده در اســتان بیــان کــرد: ســال گذشــته 
ــش از 22  ــا بی ــوده؛ ام ــال ب ــارد ری ســهم اســتان ۱۸ میلی
میلیــارد ریــال زکات در اســتان جمــع آوری شــد. ملک پــور 
 ادامــه داد: ســال گذشــته 49 میلیــارد ریــال زکات واجــب 
در اســتان شــامل جــو، گنــدم و کشــمش جمــع آوری شــد 
کــه نســبت بــه ســال های گذشــته 9 برابــر افزایــش یافتــه 
ــه جمع آوری شــده  ــه میــران فطری ــا اشــاره ب اســت. وی ب
ــارد و 4۸6  ــادات 24۸ میلی ــه س ــت: فطری ــتان گف در اس
میلیــون ریــال و 4 میلیــارد و 933 میلیــون و 46۸ هــزار 
ریــال زکات فطــره در اســتان جمــع آوری شــده اســت.مدیر 
ــرد:  ــح ک ــاری تصری ــداد چهارمحــال و بختی ــه ام کل کمیت
ــون زکات مســتحبی شــامل ســبد  ــارد و ۱۱9 میلی ۱۱ میلی
ــز در اســتان جمــع آوری  ــه نی ــه و جهیزی کاال، شــجره طیب

شــده اســت.

معاون کمیته امداد در کرمان:
۱۶ درصد از تولیدات صنایع دستی 

 کشور در کمیته امداد 
انجام می شود

محمــد امیــد، معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه 
ــتغال  ــروه اش ــه کارگ ــی )ره(، در جلس ــام خمین ــداد ام ام
اســتان کرمــان در ســالن پیامبــر اعظــم )ص( اســتانداری 
کرمــان اظهــار  داشــت: رســالت کمیتــه امــداد بیــش 
 از هــر حمایتــی، توانمند ســازی افــراد تحــت پوشــش

 است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از ســال ۱390 گرایــش امــداد بــه 
ســمت توانمند ســازی خانواده هــای تحــت پوشــش رفتــه 
گفــت: در همــان ســال ۱5 درصــد از منابــع کمیتــه امــداد 
بــه ســمت فعالیت هــای زیربنایــی و ایجــاد شــغل رفــت.

امیــد بــا بیــان اینکــه در ســال 95 ایــن درصــد بــه بــاالی 
52 درصــد رســیده و امــداد مســیر خــود را در حمایــت از 
ــزود:  ــت، اف ــر داده اس ــال تغیی ــش کام ــت پوش ــراد تح اف
خروجــی ایــن اقــدام ایــن شــده اســت کــه در هــر ســال 
بــه  طــور میانگیــن حــدود ۱00 تــا ۱50 هــزار خانــوار از تحــت 
ــدار  ــد پای ــاد درآم ــا ایج ــده و ب ــا ش ــداد ره ــش ام پوش

ــنیم ــده اند. تس ــد ش توانمن

آگهی مزایده عمومی شماره 96/1 )نوبت اول(

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کاشان در نظر دارد بهره برداری از واحد تاکسی بی سیم ۱33 
را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت های خدماتی و حمل و نقل واجد شرایط 

می توانند جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر تا تاریخ 96/3/27 به دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

آدرس: بلوار امام رضا)ع( - روبروی فروشگاه یاس - بریدگی چهارم سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شهرداری کاشان

تلفن: 03۱-55434333

 آگهی انتخابات نمایندگان کارفرمایان 

در هیات های حل اختالف شهرستان اصفهان

نوبت اول

پیرو آگهی مورخ ۱396/0۱/۱6 مندرج در روزنامه زاینده رود، بدینوسیله از کلیه مدیران محترم واحدهای منطقه *مستقر 
در شهرستان اصفهان جهت تشکیل مجمع مدیران و انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیاتهای حل اختالف شهرستان 
اصفهان دعوت بعمل می آید تا در صورت تمایل به شرکت در مجمع مدیران به منظور انتخاب نمایندگان کارفرمایان 
درخواست کتبی خود را همراه با مستندات و مدارک موید شرایط مندرج در تبصره های ماده ۱۱ آئین نامه مصوب 
۸7/09/02 مقام محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )به شرح ذیل( کتبا به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

شهرستان اصفهان تسلیم و سپس جهت رای گیری در زمان و مکان زیر حضور بهم رسانند:
مکان: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان واقع در پل خواجو، میدان فیض 

زمان: روز پنج شنبه تاریخ ۱396/03/۱۱ ساعت 9 الی ۱۱ صبح 
تبصره 2 ماده 11: هر یک از کارگاههای مذکور در منطقه صرفا می تواند یک نفر از مدیران خود را برای شرکت در مجمع 

مدیران معرفی نماید.
تبصره 3 ماده 11: موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی چنانچه خود راسا و 
بدون دخالت پیمانکار از خدمات کارگران مشمول قانون کار استفاده نمایند الزم است باالترین مقام دستگاه یا مدیر 

عامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره را بمنظور شرکت در مجمع کتبا معرفی نمایند.
اسامی نامزدهای واجد شرایط :

۱-مهدی اصولی 2-رسول بزرگ پورسوادجانی 3-مهرداد بزرگزاده 4-احمد تقی زاده 5- سید محمود حسینی 6-سید 
 مجتبی حسینی بهشتیان 7-علیرضا خوارزمی ۸-علی اصغر رضایت 9-امیر سعادتی ۱0-مرتضی سلیمی خوزانی 
۱۱- احسان شاه علی ۱2-سید فریدون صابری ۱3-سید محمد صدری ۱4-حکیمه صفرنورا... نجف آبادی ۱5-محمد 
صولتی نیک ۱6-علی اصغر عارف ۱7-عباس عاصمی زواره ۱۸- علیرضا عباسیان ۱9- علی عسگری 20- محسن 
قاری پور 2۱- علی کرم پور 22- محمود لشکری 23-عبدالمطلب مرادی 24-حسین مستاجران 25-سید مصطفی 

موسوی 26-هما مومنی دمنه 27-حشمت ا...میر معنایی 2۸- یدا... نصر اصفهانی 29-محمد رضا نیل فروشان
رای دهندگان می توانند به حداکثر 15 نفر از افراد فوق رای دهند.

 *منظور از مدیران واحدهای منطقه، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل یا مدیران مسئول کارگاه های مشمول        
قانون کار که دارای شخصیت حقوقی و مستقر در شهرستان اصفهان هستند، می باشد.

* تذکر: هر فرد فقط می تواند نماینده یک واحد حقوقی باشد.
* باستناد ماده 12 آئین نامه: مدیران یا نمایندگان معرفی شده برای حضور در مجمع مدیران به منظور انتخاب نمایندگان 

کارفرمایان الزم است به همراه معرفی نامه آخرین تغییرات ثبتی آن شرکت را ارائه نمایند.

اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان م الف 43764

گهی جذب آ
 روزنامه  کیمیای وطن
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32504254-7
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و  تغذیــه  متخصــص  مظهــری ،  ضیاء الدیــن  ســید 
رژیم درمانــی  بــا اشــاره بــه محدودیــت روزه داری بــرای برخــی 
ــی  ــای خاص ــار بیماری ه ــه دچ ــرادی ک ــرد: اف ــار ک ــراد اظه اف
هســتند در مــاه مبــارک رمضــان بــه هیــچ عنــوان نبایــد بــدون 
ــد؛  ــن کنن ــه روزه گرفت ــدام ب ــود اق ــج خ ــک معال ــازه پزش اج
زیــرا در ایــن صــورت ضررهــای  بســیاری بــه بــدن آن هــا وارد و 

می شــود. تشــدید  بیماری شــان 
 وی عنــوان کــرد: بیمارانــی کــه بایــد داروهــای خــود را طبــق 
زمانبنــدی  خاصــی مصــرف کننــد، نبایــد در مــاه مبــارک رمضان 
روزه بگیرنــد؛ زیــرا ممکــن اســت صدمــات جبران ناپذیــری بــه 

ســامتی جســمی آن هــا وارد شــود.
 ایــن متخصــص تغذیــه و رژیم درمانــی تأکیــد کــرد: افــرادی 
کــه دارای ســابقه بیمــاری ســنگ کلیــه هســتند، بایــد مایعــات 

ــارک رمضــان  ــاه مب ــه در م ــد ک ــی مصــرف کنن ــدازه کاف ــه ان ب
ــدن را  ــات ب ــطح مایع ــه  س ــل آنک ــه دلی ــن ب ــل روزه گرفت عم
ــرر دارد. ــراد ض ــه  اف ــرای این گون ــد، ب ــش می ده ــیار کاه بس

ــت  ــاری دیاب ــه بیم ــا ب ــه مبت ــرادی ک ــرد: اف ــح ک  وی تصری
کنترل نشــده هســتند، نبایــد بــدون اجــازه پزشــک روزه 
بگیرنــد؛ زیــرا ایــن کار ممکــن اســت میــزان قنــد خونشــان  را 

ــد. ــاد کن ــا زی ــم ی ــی ک ــه صــورت ناگهان ب
ــده ای  ــول و قاع ــق اص ــر طب ــه ب ــرادی ک ــزود: اف ــری اف  مظه
ــن  ــد، ممک ــه نمی کنن ــان تغذی ــارک رمض ــاه مب ــم در م منظ
اســت دچــار ضعــف و بی حالــی شــوند کــه توصیــه می شــود 
روزه داران وعده هــای ســحری و افطــار ی را بــه صــورت منظــم 
ــف مصــرف  ــه بیماری هــای مختل ــا ب ــرای پیشــگیری از ابت ب

ــد. باشــگاه خبرنــگاران کنن

مهرشــاد پورســعید اصفهانــی، متخصــص طــب ورزشــی 
ــا اشــاره بــه مؤلفه هــای یــک ورزش خــوب از لحــاظ  ب
علمــی گفــت: هــدف از ورزش منظــم و مــداوم زیــر نظر 
ــا احســاس و کیفیــت  ــرد ب ــه ف ــن اســت ک پزشــک ای

بهتــری بتوانــد زندگــی کنــد.
ــذاری  ــی درخصــوص تأثیرگ مهرشــاد پورســعید اصفهان
برنامــه مســتمر ورزشــی در ســامت افــراد افــزود: 
قــدم اول بــرای افــرادی کــه می خواهنــد ورزش کننــد، 
ــار  ــک چه ــی پزش ــت؛ یعن ــرد اس ــح ف ــی صحی ارزیاب
ــامت وی را  ــطح س ــری و س ــرد را اندازه گی ــر ف پارامت
مشــخص می کنــد کــه در کــدام مســیر قــرار دارد و بــر 
اســاس نقایصــی که در سیســتم بدنــی اش وجــود دارد، 
ــد. ــه می کن ــش توصی ــبی برای ــی مناس ــت ورزش فعالی

هــدف  بــدون  ورزش  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی   
معنــا نــدارد، ادامــه داد: پــس از ارزیابــی پزشــک، 
معیــن  و  مشــخص  افــراد  اولیــه  شــاخص های 
ــه منظــور افزایــش شــاخص ها  ــن رو ب می شــوند؛ از ای
و  بهبــود آن هــا بایــد فعالیــت ورزشــی انجــام پذیــرد.

اینکــه  بیــان  بــا  ورزشــی  طــب  متخصــص  ایــن 
بگیریــد،  جــدی  را  ســامتی  بقــای  تضمین کننــده 
ــر اســاس  ــت ورزشــی ب ــه فعالی ــت: داشــتن برنام گف
در  فــرد  باعــث می شــود  افــراد   ســطح ســامت 
ــد و  ــب تری ورزش کن ــت مناس ــر و وضعی ــرایط بهت ش
ــر  ــره در وی کمت ــی روزم ــی از زندگ ــای ناش کوفتگی ه
باشــد و شــادابی و طــول عمــر بیشــتری داشــته                            

باشــد. فــارس

متخصص تغذیه و رژیم درمانی: 

این افراد در ماه رمضان نباید روزه بگیرند
متخصص طب ورزشی مطرح کرد: 

ورزش، تضمین کننده بقای سالمت

 تسکین دندان درد
با طب سنتی

 بــرای تســکین دنــدان درد توصیــه می شــود کــه ســیر 
و پیــاز را روی دنــدان بگذاریــد یــا از لیمــو تــرش و نعنــا 

اســتفاده کنیــد.
اگــر هیــچ دارویــی هــم در دســترس نبــود می تــوان بــا 

گذاشــتن یــخ روی دنــدان درد آن را کــم کــرد.
 افراســیابی، متخصــص طــب ســنتی، گفــت: بــرای تســکین 
ــوان از روغــن میخــک اســتفاده کــرد؛ چــون  ــدان می ت درد دن

ــی دارد.  ــت آنتی بیوتیک ــک خاصی میخ
ــش درد  ــه کاه ــول روز ب ــیر در ط ــرف س ــه داد: مص وی ادام
ــده  ــیر له ش ــوان س ــن می ت ــد. همچنی ــک می کن ــدان کم دن
را بــا نمــک و کــره بــادام زمینــی مخلــوط کــرد و روی دنــدان 
ــده  ــاده ضدعفونی کنن ــک م ــز ی ــاز نی ــن پی ــت. همچنی گذاش
ــت. ــدان گذاش ــرد و روی دن ــرد ک ــوان آن را خ ــت و می ت اس

ــر خشــک  ــح کــرد: انجی ــن متخصــص طــب ســنتی تصری ای
ــه و ورم مخــاط  ــان ورم لث ــرای درم جوشیده شــده در شــیر، ب

دهــان مفیــد اســت و عصــاره وانیــل نیــز بــرای تســکین درد 
ــود. ــه می ش ــدان توصی دن

ــچ  ــر هی ــت: اگ ــرد و گف ــی ک ــه خانگ ــک توصی ــیابی ی افراس
مســکّن و داروی گیاهــی در دســترس نبــود، می تــوان مقــداری 
یــخ را روی دنــدان گذاشــت؛ چــون بــا بی حــس کــردن ناحیــه 

ــد. ــه کاهــش درد کمــک می کن ــورم، ب مت
وی ادامــه داد: همچنیــن می تــوان از لیموتــرش اســتفاده 
ــرل  ــت را کنت ــت و عفون ــن C اس ــون دارای ویتامی ــرد؛ چ ک
می کند.ایــن متخصــص طــب ســنتی گفــت: نعنــا نیــز 
خاصیــت ضــد درد دارد؛ بــه همیــن دلیــل می تــوان اســانس 
آن را بــه همــراه آب ماننــد دهانشــویه اســتفاده کــرد. مصــرف 
ــدان اســت و از  ــده دهــان و دن ــز تقویت کنن ــه گشــنیز نی روزان
ــز  ــاهی نی ــبزی ش ــد. س ــری می کن ــا جلوگی ــی دندان ه خراب

همیــن خاصیــت را دارد و لثه هــا را تقویــت می کنــد.
وی افــزود: مصــرف لبنیــات، به ویــژه ماســت بــه دلیــل 
داشــتن اســیدالکتیک بــرای دندان هــا مفیــد اســت. مصــرف 
ــق  ــوان آن را از طری ــه می ت ــود ک ــه می ش ــز توصی ــگا ۳ نی ام

ــرد. بیتوتــه ــی جــذب ک مصــرف ماه

ــاره  ــا اش ــکی ب ــص چشم پزش ــک متخص ی
ــای  ــش خورشــید در روزه ــش تاب ــه افزای ب
گــرم ســال توصیــه کــرد: افــراد در هــر ســنی 
در ایــن فصــول از عینــک آفتابــی اســتفاده 

کننــد. 
دکتــر جلیــل امیدیــان بــا اشــاره بــه افزایش 
تابــش خورشــید در فصــول گــرم ســال، 
ــاری  ــعه زیان ب ــید اش ــور خورش ــت: در ن گف
بــه نــام مــاوراء بنفــش وجــود دارد کــه 
ــه ازن  ــط الی ــاد آن توس ــش زی ــد بخ هرچن
ــداری از  ــاز هــم مق ــا ب جــذب می شــود، ام
ــرای ســامت  ــه ب ــن می رســد ک ــه زمی آن ب

ــت. ــان آور اس ــم زی ــژه چش ــدن و به وی ب
امیدیــان تصریــح کــرد: ورود اشــعه مــاوراء 

بــه  آســیب  باعــث  بــه چشــم  بنفــش 
ــه  ــد قرنی ــی چشــم مانن قســمت های داخل
اشــعه  ایــن  ورود  می شــود.  شــبکیه  و 
 بــه چشــم باعــث پیــری شــبکیه شــده 
و می توانــد آســیب های جبران نشــدنی را 

بــه چشــم وارد کنــد.
افــزود:  چشم پزشــکی  متخصــص  ایــن 
از  بــرای محافظــت  و  راســتا  در همیــن 
چشــم ها افــراد بایــد در فصــول گــرم ســال 
ــژه در ســاعاتی کــه تابــش خورشــید  و به وی
بــه اوج خــود می رســد )10 صبــح تــا 16 
اســتفاده  آفتابــی  عینــک  از  بعدازظهــر( 

ــد. کنن
ــه  ــرادی را ک ــران و اف ــاورزان و کارگ وی کش

ــد، بیــش  ــت دارن ــاز فعالی ــای ب در محیط ه
از ســایر افــراد در معــرض خطــر دانســت و 
افــزود: ایــن افــراد بایــد از عینــک آفتابــی با 
ــاال و حتمــا از محافظ هــای  جــذب اشــعه ب

دیگــری ماننــد کاه اســتفاده کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه بیشــتر عینک هــای 
مــاوراء  اشــعه  خــوب  جــاذب  آفتابــی 
ــزان  ــت: تشــخیص می بنفــش هســتند، گف
جــذب ایــن عینک هــا بــا دســتگاه و توســط 
ــوده و  ــخیص ب ــل تش ــت ها قاب اپتومتریس
ــا 85 درصــد  عینکــی مناســب اســت کــه ت

ــد. ــاذب UV باش ج
ــرد:  ــان ک ــم خاطرنش ــص چش ــن متخص ای
لزومــا قیمــت زیــاد عینــک بــه معنــی 
ــر اشــعه باشــد، نیســت  ــه جــاذب بهت  اینک
ارزان قیمــت  عینک هــای  بســیاری  و 

هســتند کــه بــه خوبــی ایــن اشــعه را جــذب 
ــه چشــم  ــع از رســیدن آن ب ــد و مان می کنن

می شــوند.
امیدیــان بــا بیــان اینکــه رنــگ عینــک 
نیســت،  آن  انتخــاب  در  مهمــی  فاکتــور 
گفــت: هــر رنــگ عینکــی می  توانــد جــاذب 
UV باشــد؛ امــا ترجیحــا رنــگ خاکســتری 
ــیا را  ــگ اش ــه رن ــرا ک ــود؛ چ ــه می ش توصی

تغییــر نمی دهــد.
ــه  ــان اینک ــا بی ــم ب ــص چش ــن متخص ای
ــک اســتفاده  ــر ســنی از عین ــوان در ه می ت
محیــط  در  افــزود: کودکانــی کــه  کــرد، 
بیــرون بــازی می کننــد، بایــد از عینــک 

آفتابــی اســتفاده کننــد.
را  بــزرگ  قــاب  عینک هــای  امیدیــان 
ــته  ــن دس ــت: همچنی ــت و گف ــر دانس بهت

ــور  ــا از ورود ن عینک هــا بایــد پهــن باشــد ت
ــد. ــری کن ــم جلوگی ــه چش ــید ب خورش

ــی  ــم رنگ ــراد چش ــه اف ــان اینک ــا بی وی ب
دارنــد،  در چشــم  رنگدانه هــای کمتــری 
آســیب های  مانــع  رنگدانه هــا  گفــت: 
ــن  ــود؛ بنابرای ــاب می ش ــور آفت ــی از ن ناش
ــش  ــراد بی ــروه اف ــن گ ــه می شــود ای توصی
ــی  ــک آفتاب ــتفاده از عین ــه اس ــران ب از دیگ

ــنا ــند. ایس ــته باش ــه داش توج

#طب_سنتی
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استفاده از عینک آفتابی را جدی بگیرید 
تغذیه

اندر فواید برگ تربچه
تربچــه خاصیــت ضــد ســرطان دارد و مــدت مدیــدی 
ــاالت  ــان اخت ــرای درم ــبزی ب ــن س ــه از ای ــت ک اس

ــود. ــتفاده می ش ــدی اس کب
بــرگ و ریشــه تربچــه دارای مقــدار فراوانــی ویتامیــن 
ــای  ــود در برگ ه ــن C موج ــدار ویتامی ــت. مق C اس
ــر بیشــتر  ــه ریشــه آن 5 براب ــن ســبزی، نســبت ب ای

اســت.
ــن دارای  ــن ســبزی همچنی ــز ای ــروی و قرم ریشــه ک
ــس  ــک و م ــید فولی ــیم، اس ــی پتاس ــر فراوان مقادی

ــت. اس
تربچــه خاصیــت ضــد ســرطان دارد و مــدت مدیــدی 
ــاالت  ــان اخت ــرای درم ــبزی ب ــن س ــه از ای ــت ک اس

ــود. ــتفاده می ش ــدی اس کب
ــتفاده  ــوی اس ــنگ های کلی ــع س ــرای دف ــه ب از تربچ
می شــود و بــرای درمــان نقــرس و روماتیســم مفیــد 

اســت.
ــک  ــود، کم ــورده ش ــذا خ ــا غ ــراه ب ــرگ آن هم ــر ب اگ
خوبــی بــرای هضــم غذاســت. آب بــرگ تربچــه بــرای 
ــد اســت. خــوردن تخــم تربچــه،  تقویــت چشــم مفی

ــد. نســخه ــاد می کن ــادر را زی ــیرِ م ش

 C معجزه ویتامین
 ،DNA، RNA از C ــن ــدرت آنتی اکســیدانی ویتامی ق
کربوهیدارت هــا، پروتئین هــا، و چربی هــا در برابــر 
و  می کنــد  محافظــت  آزاد  رادیکال هــای  آســیب 
ــای  ــر عملکرده ــار دیگ ــد ب ــا می توانن ــن رو آن ه از ای
ســوخت و ســاز و بدن ســازی خــود را از ســر بگیرنــد.

بــدن انســان بــرای ارائــه عملکــرد درســت و بهینــه بــه 
طیــف گســترده ای از مــواد مغــذی نیــاز دارد. امــا یــک 
ــرد  ــر عملک ــد از ه ــه می توان ــود دارد ک ــن وج ویتامی
بــدن پشــتیبانی کنــد و بــه طــور معجزه آســایی خطــر 
تمــام دالیــل مــرگ - حتــی نمونه هــای جــدی ماننــد 
بیمــاری قلبــی، ســکته مغــزی و ســرطان - را کاهش 

 . هد د
ــان ســرماخوردگی، یکــی  ــن C در زم مصــرف ویتامی
ــا بیمــاری اســت.  ــه ب ــرای مقابل از اقدامــات شــایع ب
پشــتیبانی از عملکــرد درســت سیســتم ایمنــی بــدن 
ــن  ــن ویتامی ــده ای ــای شناخته ش ــی از عملکرده یک

محســوب می شــود. 
در حقیقــت پژوهش هــا نشــان داده انــد کــه مصــرف 
ــرماخوردگی را  ــروز س ــال ب ــن C احتم ــم ویتامی منظ
نصــف می کنــد و مدت زمــان بیمــاری را حداقــل 

ــد.  ــش می ده ــد کاه ــت درص هش
ویتامیــن C تولیــد و کارکــرد طیــف گســترده ای 
فعالیــت  از  تحریــک،  را  ایمنــی  ســلول های  از 
تقویت کننــده سیســتم ایمنــی آن هــا پشــتیبانی کــرده 
ــکال آزاد  ــه رادی ــلول ها ب ــن س ــدن ای ــل ش  و از تبدی
و آســیب رســاندن بــه ســلول های ســالم پیشــگیری 

می کنــد. 
ویتامیــن C مولکولــی بــه نــام اینترفــرون را افزایــش 
ــره  ــوی به ــه از فعالیــت ضــد ویروســی ق می دهــد ک

می بــرد. ســامانه

زیبایی

ریزش ابرو
ابــرو در زیبایــی افــراد نقــش بســزایی دارد. ریــزش 
ــد.  ــته باش ــی داش ــل مختلف ــد دالی ــا می توان ابروه
بــرای درمــان ریــزش ابــرو بایــد علــت اصلــی آن را 

تشــخیص داد و در جهــت رفــع آن برآمــد. 
ــای  ــا موه ــه ب ــت ک ــانی اس ــی از پیش ــرو بخش اب
نســبتا زبــری در بــاالی چشــم ها قــرار گرفتــه 
اســت. ایــن بخــش در زیبایــی صــورت نقــش 

ایفــا می کنــد. مهمــی 
بعضــی از افــراد بــه  طــور ذاتــی ابروهــای کم پشــتی 
دارنــد. بــرای پرپشــت کــردن موهــای ابــروی ایــن 
ــن  ــه ای ــه می شــود. البت ــرو توصی ــراد، کاشــت اب اف
روش نیــز مشــکاتی دارد؛ زیــرا ابــروی پیونــدی از 

ــه می شــود. ــه دیگــری گرفت ناحی
قبــل از اینکــه بیمــاران شــروع بــه درمان هــای 
ــرو  ــزش اب ــت ری ــد عل ــا بای ــد، حتم ســنتی و... کنن

مشــخص شــود. زندگــی آنایــن

 چاق های سالم 
و بیماری های جدی! 

ــه  ــر گرفت ــالم در نظ ــاق س ــوان چ ــه عن ــرادی ب اف
می شــوند کــه مشــکات متابولیــک معمــوال مرتبــط 
بــا چاقــی، ماننــد کلســترول بــاال، کنتــرل قنــد خــون 
ــاال را  ــون ب ــار خ ــا فش ــت ی ــاری دیاب ــف، بیم ضعی
ــه  ــوده ک ــخص نب ــئله مش ــن مس ــا ای ــد. ام ندارن
آیــا آن هــا در معــرض خطــر افزایــش یافتــه بــرای 
مشــکات دیگــر ســامت ماننــد نارســایی قلبــی یــا 

ــر.  ــا خی ــد ی ــرار دارن ســکته مغــزی ق
در ایــن مطالعــه، پژوهشــگران بــه تجزیــه و تحلیــل 
ســوابق ســامت ۳.5 میلیــون نفــر مربــوط بــه بــازه 
ــر  ــا بزرگ ت ــاله ی ــه 18 س ــا 2015 ک ــی 1995 ت زمان
بودنــد، اقــدام کردنــد کــه در ابتــدا بــه بیمــاری قلبــی 

مبتــا نبودنــد.  
ــدون  ــادی و ب ــا وزن ع ــرادی ب ــا اف ــه ب در مقایس
ــا 50  ــالم ب ــاق س ــراد چ ــک، اف ــکات متابولی مش
درصــد خطــر بیشــتر ابتــا بــه بیمــاری قلبــی 
هفــت درصــد خطــر بیشــتر ســکته مغــزی، خطــر 
دوبرابــری نارســایی قلبــی و خطــر بیشــتر ابتــا بــه 
بیمــاری عــروق محیطــی مواجــه بودنــد. عصرایــران

پوست سالم
داشــتن پوســت ســالم بــه عوامــل زیــادی وابســته 
اســت کــه بایــد بــه آن هــا توجــه ویــژ ه ای داشــت. 
ســبک زندگــی ســالم، یکــی از مهم تریــن عواملــی 
محســوب می شــود کــه روی بــدن به ویــژه پوســت 

ــر بگــذارد.  ــد تاثی می توان
اگــر چهــار موضــوع زیــر را جــدی بگیریــد در 
رســیدن بــه پوســت ســالم بســیار موفــق خواهیــد 

ــود: ب
 بــه جنــگ آفتــاب برویــد، تغذیــه را جــدی بگیریــد، 
ســراغ دود نرویــد و همیشــه پوســت خــود را 

ــد. ســامت نیــوز ــه داری ــوب نگ مرط

خانواده
راز مهم زندگی زناشویی

کارشناسارشدروانشناسی
زهراکریمی

زن  کــه  خوانده ایــم  و  شــنیده ایم  بارهــا   شــاید 
ــل  ــر باشــند؛ یکــی از عوام ــد رازدار یکدیگ و شــوهر بای
ــواده، رازداری اســت. زن  ــه و خان مهــم اســتحکام خان
ــی  ــر باشــند و اســرار زندگ ــد رازدار یکدیگ و شــوهر بای
خــود را پیــش دیگــران حتــی پــدر و مــادر نیــز فــاش 

نســازند.  
زن بایــد در تمــام مــوارد زندگــی، راز  نگــه دار شــوهرش 
باشــد و مســائل زندگــی را بــدون اجــازه  همســر خــود 
بــرای دیگــران بازگــو نکنــد. همچنیــن شــوهر هــم نباید 
مطالبــی را کــه همســرش بــه عنــوان راز و جهــت اطاع 
او بیــان می کنــد، نــزد دیگــران بازگــو کنــد و بایــد هر دو 
اســرار خانــه و خانــواده  خــود را حفــظ کننــد. وقتــی زن 
 و شــوهر اســرار همدیگــر را بــرای خانــواده و دوســتان 
و دیگــران بازگــو کننــد، دیگــران بــه خــود حــق 
می دهنــد کــه در کوچک تریــن مســائل خصوصــی 
زناشــویی آن هــا دخالــت کننــد و دربــاره آن نظــر 

بدهنــد. 
 3 دستاورد مهم رازداری

1. احساس امنیت
توجــه داریــد که یکــی از جدی تریــن نیازهای همســران 
 ایــن اســت کــه در زندگــی مشــترک احســاس آرامــش 
و امنیــت کننــد. رازدار نبــودن زن یــا شــوهر، می توانــد 
ــبب  ــدام را س ــراب م ــی و اضط ــن نگران ــران ای در دیگ
ــا  ــی م ــی زندگ ــای خصوص ــد حرف ه ــه نکن ــود ک ش
ــد. بی شــک یکــی از دســتاوردهای  ــرون درز کن ــه بی ب
جــدی ازدواج بایــد رســیدن بــه ســطح آرامــش بیشــتر 
ــوازم ایــن آرامــش، رازداری اســت. باشــد و یکــی از ل

2. عشق و محبت
وقتــی شــما می بینیــد همســرتان مســائل زندگی تــان 
 را )به ویــژه مســائلی را کــه مایــل نیســتید افشــا 
و علنی شــود(، در ســینه نگــه می دارد، روزبه روز بیشــتر 
ــن  ــی خصوصی تری ــه راحت ــد؛ ب ــاد می کنی ــه او اعتم ب
می گذاریــد  میــان  در  او  بــا  را  خــود   حرف هــای 
و صادقانــه زندگــی می کنیــد. ایــن صداقــت و اعتمــاد 
نتیجــه رازداری اســت، بــه مــرور عشــق و عاقــه شــما 
را بیشــتر می کنــد و هــر چــه می گــذرد احســاس 

ــد. ــت داری ــتر دوس ــرتان را بیش ــد همس می کنی
3. حفظ عزت و آبرو

ــرودار و  ــزد اطرافیانمــان آب ــم ن همــه مــا دوســت داری
ارزشــمند و معتبــر جلــوه کنیــم و احســاس ارزندگــی 
ــای  ــم صفت ه ــت نداری ــز دوس ــیم و هرگ ــته باش داش
مرمــوز، عیب هــا و کمبودهــای شــخصی و شــخصیتی 
یــا کاســتی های زندگی مــان بــه بیــرون درز کنــد. 
ــرو  ــه آب ــتند، ب ــر نیس ــه رازدار یکدیگ ــوهری ک  زن و ش
و شــخصیت و عــزت نفــس یکدیگــر آســیب می زننــد 

و البتــه در نهایــت خــود نیــز آســیب می بیننــد.

P.Sharifi@eskimia.ir
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ــالم در  ــه س ــک تغذی ــرای ی ــزی ب برنامه ری
روزهــای مــاه مبــارک رمضــان از اهمیــت 
ــا  ــوان ب ــا هــم بت ــژه ای برخــوردار اســت ت وی
جلوگیــری از پرخــوری و آشــفته خوری، اصــل 
پرهیــز را رعایــت کــرد و هــم بــا تقســیم 
انــرژی و کالــری مــورد نیــاز از زیان هــای 

ــود. ــان ب ــی در ام ــود غذای کمب
زمانــی  به  ویــژه  قضیــه  ایــن  اهمیــت 
نمایان تــر می شــود کــه بدانیــم در 15  روز 
ــر  ــدن روزه داران ضعیف ت دوم مــاه رمضــان ب
رســیدگی  و  مراقبــت  بــه  نیــاز  و  شــده 
ــد داشــت؛ چــون  ــه ای بیشــتری خواه تغذی
ایــن  بــه  بی توجهــی  واضــح  بــه  طــور 
مســئله در پایــان ایــن مــاه و حتــی در 
 طوالنی مــدت آثــار خــودش را نشــان خواهــد 

داد.
در ایــن میــان مصــرف زولبیــا و بامیــه در ماه 
ــا  ــا ایرانی ه ــنت م ــزو س ــر ج ــان دیگ رمض
فرامــوش  حالــی  کــه  در  اســت.  شــده 
کرده ایــم کــه خــوردن چربــی و شــیرینی تــا 

ــد. ــر باش ــد مض ــد می توان ــه ح چ
دکتــر زهــرا عســکری، متخصــص تغذیــه 
دربــاره  وطــن  بــا کیمیــای  گفت وگــو  در 
ــور  ــه این ط ــا و بامی ــرف زولبی ــرات مص خط
ســنت  ایــن  البتــه  می دهــد:  توضیــح 
ــورهای  ــر در کش ــکال دیگ ــه اش ــت ب نادرس
ــر  ــود. اگ ــده می ش ــم دی ــر ه ــامی دیگ اس
ــم مصــرف شــوند،  ــدار ک ــه مق ــواد ب ــن م ای
ــدارد؛ ولــی مشــکل اینجاســت کــه  مانعــی ن
ــه  ــا و بامی ــخ زولبی ــی در طب ــن مصرف روغ
ــات  ــود و ترکیب ــتفاده می ش ــار اس ــن ب چندی
مضــر در اثــر اســتحاله روغــن تولیــد خواهــد 

شــد.
ایــن متخصــص تغذیــه ادامــه داد: در حــال 
ــا مســئول  ــی تقریب ــواد غذای حاضــر همــه م
ــرای  ــه. ب ــا و بامی ــه جــز زولبی ــد ب ــی دارن فن
همیــن اســت کــه مــا توصیــه می کنیــم 
ــاد  ــواد را ی ــن م ــخ ای ــا دســتور طب خانواده ه
بگیرنــد و خــود اقــدام بــه تهیــه آن هــا کننــد. 
ــا و  ــد زولبی ــه قن ــود ک ــوش نش ــه فرام البت
ــذب  ــر ج ــاد دی ــی زی ــت چرب ــه  عل ــه ب بامی

می شــود و ایــن مــاده هیــچ نقــش مثبتــی 
ــدارد.  ــد خــون ن ــش قن در افزای

بــرای همیــن توصیــه مــا بــه مصــرف خرمــا، 
عســل، آب میــوه و مــوادی از ایــن قبیــل ســر 

ســفره افطــار اســت.
دکتــر حســین شــریفیان، متخصــص تغذیــه 
ــه  ــه ای ک ــا و بامی ــت زولبی ــد اس ــز معتق نی
بــا روغــن چندبــار مصرف شــده درســت 
می شــود، دشــمن قلــب و سیســتم گــردش 

خــون اســت.
ــان اینکــه روزه خــود یــک درمــان  ــا بی وی ب
ــی  ــه زمان ــل فاصل ــه  دلی ــد: ب اســت، می گوی
زیــاد بیــن نخســتین و آخریــن وعــده غذایی 
ــع  ــد )منب ــوژن کب ــان روزه داری، گلیک در زم
ــرد  ــود و ف ــرف می ش ــدی( مص ــره قن ذخی
ــدا  ــرای خــوردن شــیرینی پی ــادی ب ــع زی ول
می کنــد. متأســفانه بــه  دلیــل بــاور نادرســتی 
کــه در جامعــه وجــود دارد، افــراد در مصــرف 
قندهــای  از  مملــو  بامیــه کــه  و  زولبیــا 
اشباع شــده  چربی هــای  و  تصفیه شــده 
ــر جوشــیدن،  هســتند و ممکــن اســت در اث
ــاد شــده باشــد،  ــا ایج ــواد ســمی در آن ه م

می کننــد.  زیــاده روی 

روزه داران بــا خــوردن مقــدار زیــادی از زولبیــا 
و بامیــه هــم در روزهــای مــاه رمضــان حــال 
بــدی پیــدا می کننــد و هــم بعــد از مــاه 
مبــارک رمضــان دچــار چاقــی و افزایش وزن 

می شــوند.
ایــن متخصــص تغذیــه بــا تأکیــد بــر اینکــه 
زولبیــا  از مصــرف  روزه داران  اســت   بهتــر 
متأســفانه  دوری کننــد، گفــت:  بامیــه  و 

برخــی افــراد ۳00 تــا 400 گــرم زولبیــا و 
در  می کننــد؛  مصــرف  یکجــا  را  بامیــه 
ــد  ــه قن ــت ک ــع آن هاس ــه نف ــه ب ــی ک حال
ــا،  ــوردن خرم ــا خ ــان را ب ــاز بدنش ــورد نی م
ــی  ــا حت ــای ی ــل، چ ــمش، عس ــیر ،کش ش
آب میــوه تــازه جبــران کننــد تــا ولــع خــوردن 
 زولبیــا و بامیــه هــم در آن هــا کاهــش پیــدا

کند. 
ــراز تأســف از اینکــه بیشــتر  ــا اب شــریفیان ب
ــه  صــورت غیراســتاندارد  ــا و بامیه هــا ب زولبی
ــه  ــوند و در تهی ــه می ش ــتی تهی و غیربهداش
و  فاســد  و  مانــده  روغن هــای  از  آن هــا 
همچنیــن مــواد اولیــه رو بــه فســاد اســتفاده 
ــا  ــد زولبی ــگام خری ــه داد: هن می شــود، ادام
و بامیــه بایــد بــه رنــگ آن توجــه کنیــم. هــر 
چــه زولبیــا و بامیــه قهوه ای تــر و ســوخته تر 
ــه  ــت؛ بلک ــت آن نیس ــانه مرغوبی ــد، نش باش
روغــن  در  اســت کــه  ایــن  نشــان دهنده 
بیشــتر جوشــیده و حــرارت بیشــتری دیــده 
ــتری  ــمی بیش ــواد س ــاوی م ــه ح و در نتیج

اســت.
وی همچنیــن می گویــد: مــردم تــا حــد 
ــه و  ــا و بامی ــرف زولبی ــد از مص ــکان بای ام
حتــی کیــک و شــیرینی صرف نظــر کننــد تــا 

ــد.  ــر نیفت ــه خط ــا ب ــامت آن ه س
مقــدار مصــرف زولبیــا و بامیــه بایــد محــدود 
ــه  ــرد باشــد، ن ــه ف ــاز ذائق ــع نی و در حــد رف
رفــع نیــاز وعــده غذایــی؛ مصــرف زیــاد آن در 
وعــده افطــار باعــث افزایــش قنــد و چربــی 
چربی هــای  تعــادل  و  می شــود  خــون 
ــث  ــویی باع ــد و از س ــی می کن ــدن را خنث ب
افزایــش فشــار خــون، چربی هــای بــدن، 
بیماری هــای قلبــی و عروقــی می شــود.

بهتــر اســت بــه جــای تامیــن قنــد بــدن در 
طــول روزه داری، از غــات )نــان و برنــج( 
اســتفاده کنیــم و از خــوردن خوراکی هــای 
چــرب و شــیرین مثــل حلــوا، زولبیــا، بامیــه، 

ــز شــود. گــز و ســوهان پرهی
ارشــد  کارشــناس  کدخدایــی،  صفــورا 
بهداشــت محیــط، بــه خبرنــگار کیمیــای 
ــه  ــا و بامی ــت زولبی ــر اس ــت: بهت ــن گف وط
مجــوز  دارای  شیرینی فروشــی هایی  از 
بهداشــتی تهیــه شــود؛ چــرا کــه بعضــی 

روغــن  از  بامیــه  و  زولبیــا  تهیــه  اماکــن 
ــاز  ــای غیرمج ــوخته و رنگ ه ــد، نیمه س جام
اســتفاده می کننــد کــه تهدیدکننــده ســامت 

ــت. ــراد اس اف
ایــن کارشــناس ارشــد بهداشــت محیــط 
ــوالت  ــد محص ــه از خری ــر اینک ــد ب ــا تأکی ب
روبــاز کــه در فضــای معمولــی نگهــداری 
ــه داد:  ــرد،  ادام ــد خــودداری ک می شــود، بای
ــه  ــا و بامی ــه زولبی ــنتی از جمل ــیرینی س ش
ــد  ــداری شــده و از خری از مراکــز مجــاز خری
کــردن از مراکــز و محل هــای غیرمجــاز و 

دستفروشــان خــودداری شــود.
وی تاکیــد کــرد: خریــد شــیرینی های ســنتی 
جعبه هــای  در  بامیــه  و  زولبیــا  جملــه  از 
مشــخص و دارای مهــر اســتاندارد و ســازمان 

ــذا و داروی وزارت بهداشــت باشــد. غ
ــف  ــه تخل مــردم در صــورت مشــاهده هرگون
بهداشــتی هنــگام خریــد و تهیــه مــواد غذایی 
ــردی،  ــت ف ــدن بهداش ــت نش ــه رعای از جمل
نظافــت و بهداشــت محیــط، نگهــداری و 
و  غیربهداشــتی  غذایــی  مــواد  فــروش 

تاریخ گذشــته و مــوارد مشــابه، از طریــق 
وزارت   190 مردمــی  شــکایات  ســامانه 

بهداشــت را مطلــع کننــد.
ــردی  ــت ف ــت بهداش ــت: رعای ــی گف کدخدای
به ویــژه هنــگام تهیــه و ســرو مــواد غذایــی، 
رعایــت نظافــت و بهداشــت محــل کار خــود، 
ــخ  ــه و طب ــای تهی ــل و کارگاه ه ــژه مح به وی
و  بامیــه  و  شــیرینی های ســنتی، زولبیــا 
 آش و حلیــم و ســایر مــواد غذایــی الزامــی 

است.
وی تصریــح کــرد: فروشــندگان شــیرینی 
توجــه کننــد  بامیــه  و  زولبیــا  و  ســنتی 
کــه جهــت توزیــع و فــروش ایــن مــواد 
بســته های  یــا  مقوایــی  جعبه هــای  از 
ــتاندارد و  ــر اس ــوز و مه ــتی دارای مج بهداش

ســازمان غــذا و دارو اســتفاده کننــد. 
ــنتی و  ــیرینی س ــندگان ش ــن فروش همچنی
ــه  ــواد ب ــن م ــداری ای ــه از نگه ــا و بامی زولبی
صــورت روبــاز و خــارج از ویتریــن خــودداری 
کــرده و هنــگام بســته بندی از انبــرک یــا 

ــد. ــار مصــرف اســتفاده کنن دســتکش یکب

توصیه تغذیه ای کیمیای وطن: مراقب خوردن زولبیا و بامیه باشید!

دشمن پرطرفدار

،،
هنــگام خریــد زولبیــا و بامیــه باید بــه رنگ 
ــا و بامیــه  آن توجــه کنیــم. هــر چــه زولبی
نشــانه  باشــد  ســوخته تر  و  قهوه ای تــر 
مرغوبیت آن نیست؛ بلکه نشان دهنده 
ایــن اســت کــه در روغن بیشــتر جوشــیده 
و حرارت بیشتری دیده و در نتیجه حاوی 

مــواد ســمی بیشــتری اســت.

یادداشت
 ظرفیت خیران سالمت 

برای محرومیت زدایی

رئیسسازمانبسیججامعهپزشکیاستاناصفهان
دکترمحسنحجتی

ــدت در راه  ــر و مجاه ــا فق ــارزه ب ــرای مب ــود را ب ــه خ »هم
ســتردن غبــار محرومیت از چهــره  محرومان و مســتضعفان 
موظــف بداننــد. ایــن مبــارزه یــک وظیفــه همگانی اســت.« 

)مقــام معظــم رهبــری مــد ظلــه العالــی(
پزشــکی  جامعــه  بســیج  ســازمان  تشــکیل  از   پــس 
و تبدیــل بــه یکــی از ارکان هــای عملیاتــی بســیج، یکــی از 
وظایــف عمــده ای کــه هــم در ســاختار و هــم در اساســنامه 
ــود.  ــان ب ــداد و درم ــای ام ــد، فعالیت ه ــول ش ــه آن مح ب
ــی  ــد انقــاب اســامی، محرومیت زدای یکــی از اهــداف بلن
درمانــی  اقتصــادی،  اجتماعــی،  عدالــت   و گســترش 
و بهداشــتی اســت. بســیج بــه طــور کلــی یعنــی اســتفاده 
ــور ــداف کش ــردن اه ــش ب ــرای پی ــی ب ــت مردم  از ظرفی
انقــاب و نظــام و بــه طــور خــاص بســیج جامعــه پزشــکی 
آمــوزش  دارد.  ســامت  حــوزه  در  را  تعریــف   همیــن 
و فرهنگ ســازی در حــوزه ســامت و ارائــه خدمــات بــدون 
منــت بــه مناطــق محــروم، اولویــت بســیج جامعه پزشــکی 

ست. ا
ــای  ــول دهه ه ــه در ط ــادی ک ــرفت های زی ــم پیش علی رغ
گذشــته در زمینه هــای بهداشــتی و درمانــی داشــته ایم 
در  توجهــی  جالــب  محرومیت هــای  شــاهد  هنــوز 

ایــران هســتیم.  از  بخش هایــی 
یکــی از اقداماتــی کــه  بســیج و ســپاه پاســداران انقــاب 
اســامی ایــران بــه توصیــه مقــام معظــم رهبــری در 
ــه عرصــه  ــادی ب ــد، ورود جه ــرار داده ان ــود ق دســتور کار خ
ــان  ــت و درم ــش بهداش ــژه در بخ ــی، به وی محرومیت زدای

ــت.  ــاخت اس ــی و زیرس ــتغال، فرهنگ اش
یکــی از مهم تریــن نیازهــای امــروز کشــور توســعه خدمــات 
درمانــی و بیمارســتانی و توســعه خدمــات در حوزه ســامت 
ــای الزم در  ــدات و برنامه ریزی ه ــا تمهی ــد ب ــه بای ــت ک اس
مســیر ارتقــای طرح هــای توســعه ســامت پیــش رویــم و 

مطالبــات مــردم را در ایــن زمینــه مرتفــع کنیــم.
ــامت  ــوزه س ــا در ح ــع محرومیت ه ــرای رف ــت ب الزم اس
تــاش خــود را صــد چنــدان کــرده و در ایــن راســتا عــاوه 
بــر اســتفاده از تــوان دولــت بتوانیــم از ظرفیت هــای خیــران 
نیــز اســتفاده کنیــم. مشــارکت همگانــی و حضــور خیــران 
در پیشــبرد پروژه هــای ســامت نقــش موثــری دارد. اگــر 
ــا مشــارکت و همــکاری در کنــار یکدیگــر خدمــت کنیــم،  ب
ایــن همــکاری می توانــد بســیار ســودمند و ارزنــده باشــد. 
ــود در  ــای موج ــا و ظرفیت ه ــه از فرصت ه ــتفاده بهین اس
ــداف را  ــه اه ــود ک ــث می ش ــان باع ــت و درم ــوزه بهداش ح
بهتــر انتخــاب کنیــم و در راه رســیدن بــه آنــان تاش هــای 

هدفمنــد و مثبتــی داشــته باشــیم. 
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کبر و غرور سبب تعصب ورزی 
بر اعمال خالف می شود

بــا  المســلمین میردامــادی  و  حجت االســام 
ــاره  ــرور ســبب تعصــب ورزی درب ــه غ ــان اینک بی
امــور خــاف می شــود، گفــت: افــرادی بــه ســبب 
ــر  ــر تفک ــر خودشــان را ب ــه اشــتباه تفک ــه ب اینک
پذیــرش حــق  از  غالــب می داننــد،  دیگــران 

طفــره می رونــد.
مجتبــی  ســید  المســلمین  و  حجت االســام 
ــول  ــروردگار معل ــت پ ــت: عبودی ــادی گف میردام

ــت. ــد اس ــناخت خداون ش
بــه  راه هــای رســیدن  ادامــه مبحــث  در  وی 
معرفــت هللا، آیــه پنجــاه و ششــم ســوره ذاریــات 
کــه می فرمایــد »َوَمــا َخَلْقــُت اْلِجــنَّ َواإلْنــَس ِإال 
لَِیْعُبــُدوِن« را تــاوت کــرد و افــزود: هــدف خلقت 
ــت  ــروردگار اس ــت پ ــه عبودی ــیدن ب ــان، رس  انس
ــر  ــود مگ ــل نمی ش ــروردگار حاص ــت پ و عبودی
اینکــه انســان در راســتای شــناخت خداونــد 

ــردارد. ــدم ب ق
میردامــادی  المســلمین  و  حجت االســام 
بــا بیــان اینکــه بنــده هللا محبــوب خداونــد 
اســت، بیــان کــرد: خداونــد هماننــد انســان 
تنهــا  بنــده اش  کمال گراســت و دوســت دارد 
او را بپرســتد و تنهــا از او یــاری بجویــد؛ بــه 
ــرای  همیــن ســبب راه هــای کســب معرفــت را ب
ــه کســب معرفــت هللا  انســان قــرار داده و او را ب

راهنمایــی کــرده اســت.
کــرد:  ابــراز  اصفهــان  موقــت  جمعــه  امــام 
ــان  ــت انس ــد معرف ــه می توان ــی ک ــومین آفت س
ــرور  ــر و غ ــد، کب ــزل کن ــد را دچــار تزل ــه خداون ب
اســت؛ کبــر و غــرور عمومــا معلــول عواملــی 
علــم  زیبایــی،  ریاســت،  شــهرت،   همچــون 
و ثــروت اســت؛ ولــی وجــودش در یــک شــخص 
ــد؛  ــته باش ــز داش ــری نی ــل دیگ ــد دالی می توان
ــه طــور قطــع  ــه ب ــی اســت ک ــه هــر حــال آفت ب
راه کمال پیمایــی انســان را بــا خطــر مواجــه 

می کنــد.
ــه  ــه آی ــا اشــاره ب ــه ب اســتاد اخــاق حــوزه علمی
هفتــم ســوره فرقــان تشــریح کــرد: برخــی افــراد 
متکبــر بــرای نپذیرفتــن حــق، هــزاران بهانــه 
می تراشــند؛ معانــدان صــدر اســام بــرای اینکــه 
اســام نیاورنــد، بــه پیامبــر)ص( ایرادهــای 
چــرا  می گفتنــد  مثــًا  می گرفتنــد؛  عجیبــی 
ــذا می خــورد و آب  ــا غ ــر خــدا همچــون م پیامب
می نوشــد و در بازارهــا راه مــی رود یــا گاهــی 
برخــی از عجــم  می گفتنــد قــرآن بــه زبــان 
عربــی اســت؛ در حالــی کــه مــا عــرب نیســتیم.

ــرور ســبب تعصــب ورزی  ــه غ ــان اینک ــا بی وی ب
دربــاره امــور خــاف می شــود، اظهــار کــرد: 
افــرادی بــه ســبب اینکــه بــه اشــتباه تفکــر 
خودشــان را بــر تفکــر دیگــران غالــب می داننــد، 

از پذیــرش حــق طفــره می رونــد.

گردشگری
 جاذبه های طبیعی 

چهارمحال بختیاری
 چشمه دیمه

ــگ در مجــاورت روســتایی  ــه کوهرن ــه در منطق چشــمه دیم
بــه همیــن نــام کــه اهالــی آن را بــه کیــکاووس از قهرمانــان 
چشــمه  ایــن  دارد.  قــرار  می دهنــد،  نســبت  شــاهنامه 
سرچشــمه اصلــی زاینــده رود پیــش از ایجــاد تونل هــای 
کوهرنــگ اســت و در 12 کیلومتــری چلگــرد در مجــاورت 
روســتای دیمــه واقــع شــده و تــا مرکــز اســتان 85 کیلومتــر 
فاصلــه دارد. آب ایــن چشــمه از گواراتریــن آب هــای جهــان 
ــری از  ــه جلوگی ــز دارد؛ از جمل ــی نی ــواص درمان ــت و خ اس

ــه. ــنگ کلی ــان س ــدان و درم ــیدگی دن پوس
ایــن مــکان بــه دلیــل داشــتن فضــای سرســبز و خــرم و راه 
دسترســی آســفالت و ســرویس بهداشــتی و ســکوی نشیمن 
ــای  ــی از تجمع گاه ه ــوان یک ــه عن ــاز ب ــود، از دیرب ــراف خ اط
ایــات و عشــایر بختیــاری و گردشــگران شــناخته شــده 
اســت. مناظــر زیبــا و چشــمگیر و فضاســازی اطــراف چشــمه 
ایــن مــکان را در ردیــف زیباتریــن گردشــگاه های شهرســتان 

کوهرنــگ قــرار داده اســت.
 چشمه کوهرنگ

از  زیــاد  بســیار  آب  بــا جریــان   سرچشــمه کوهرنــگ 
دامنه هــای زردکــوه سرچشــمه می گیــرد و پــس از گــذر 
از پیــچ و خم هــای فــراوان بــه دریاچــه ســد کوهرنــگ 
ــود.  ــده رود می ش ــگ وارد زاین ــل اول کوهرن ــزد و از تون می ری
ــور  ــمه و حض ــراف چش ــی اط ــای طبیع ــیار زیب ــر بس مناظ
ــت. ــرده اس ــدان ک ــی آن را دوچن ــه، زیبای ــایر در منطق عش

 چشمه برم
در مرکــز شــهر  بــرم   جوشــش چشــمه های مصفــای 
ــود آورده  ــه وج ــام را ب ــن ن ــا همی ــگاهی ب ــردگان، گردش ل
اســت. ایــن چشــمه عــاوه بــر تامیــن آب کشــاورزی یکــی 
ــم انداز  ــد و چش ــاب می آی ــه حس ــاخه های کارون ب از سرش
زیبایــی را بــرای شــهر لــردگان بــه وجــود آورده اســت. اطــراف 
ایــن چشــمه پارکــی بــرای تفریــح و تفــرج و گذرانــدن اوقــات 

ــی شــهر و گردشــگران فراهــم آمــده اســت.  فراغــت اهال
 چشمه موال و سرداب

ــه  ــک ب ــبتا نزدی ــه نس ــا فاصل ــرداب ب ــوال و س ــمه م  چش
هــم، بــه ترتیــب در مجــاورت روســتای آلیکــوه و رســتم آباد 
ــیار  ــر بس ــم اندازها و مناظ ــتان اردل، از چش ــع شهرس از تواب
زیبایــی برخوردارنــد و هــر روز به ویــژه روزهــای تعطیــل 
پذیــرای صدهــا گردشــگر و مســافر از نقــاط مختلف هســتند. 
فاصلــه ایــن نقــاط تــا شــهرکرد حــدود 120 کیلومتــر اســت.

 چشمه سیاسرد
 چشــمه سیاســرد در 5 کیلومتــری شــهر بروجــن قــرار گرفتــه 
ــا و کهنســال  اســت. هــوای خنــک و مطبــوع و درختــان زیب
ــرج  ــرای تف ــا ب ــیار زیب ــی بس ــمه، مکان ــن چش ــراف ای  اط
و اســتراحت ســاکنان شــهر بروجــن و ســایر گردشــگران بــه 
وجــود آورده اســت؛ بــه طــوری کــه همــه روزه پذیــرای تعــداد 

زیــادی از مســافران و گردشــگران اســت.

ــتاهای  ــن روس ــی از زیباتری ــرود، یک ــتای کله روس
اســتان اصفهــان، بــا چشــم اندازهای دیدنــی در 
ــهر  ــتان شاهین ش ــس و در شهرس ــوه کرک ــه ک  دامن
و میمــه قــرار دارد. کلهــرود، یکــی از روســتاهای 
 ۹0 فاصلــه  در  میمــه  و  شهرســتان شاهین شــهر 
ــای  ــه کوه ه ــان و در دامن ــمال اصفه ــری ش کیلومت
ــا  ــرود ت ــع شــده اســت. روســتای کله ــس واق کرک
حــدود 15 ســال قبــل از توابــع شهرســتان نطنــز بــود.
ایــن روســتا، یکــی از روســتاهای نمونــه گردشــگری 
ــا  ــی زیب ــر تاریخ ــد اث ــودن چن ــا دارا ب ــه ب ــت ک اس
ماننــد حمــام کلهــرود، مســجد حاجــی، خانــه 
زیبــا  طبیعــی  جاذبه هــای  و  برومنــد  تاریخــی 
به ویــژه غــار کلهــرود در ســال های اخیــر مــورد 
توجــه مــردم و به ویــژه هیئت هــای کوهنــوردی قــرار 
گرفتــه است.روســتای کلهــرود شــامل چهــار محلــه 
بــه نام هــای کلهــرود، توکلــر، سربیشــه و قلعــه 
ــادی  ــط آب ــی در وس ــه فصل ــک رودخان ــت و ی اس
قــرار دارد کــه بــه نــدرت پــر آب اســت. آب و هــوای 
کلهــرود در پاییــز و زمســتان بســیار ســرد و در بهــار و 

ــت.  ــوع اس ــک و مطب ــتان خن تابس

ــک دره  ــی در ی ــرقی و غرب ــرف ش ــرود از دو ط  کله
و در دامنــه کــوه واقــع شــده و وجــود باغ هــای زیــاد 
در روســتا منظــره زیبایــی را بــه وجــود آورده اســت. 
در اطــراف روســتا، باغ هــا و قنات هــای فراوانــی 
وجــود دارد کــه یکــی از معروف تریــن آن هــا قنــات 
و مزرعــه خدایــاره اســت. شــغل مــردم کلهــرود 
دامــداری و باغــداری و تــا حــدودی کشــاورزی 
اســت. در دهــه 50 ه.ش. تعــدادی از اهالــی در 
معــدن زغــال ســنگ کلهــرود مشــغول بــه کار بودنــد؛ 
ــون معــادن زغــال ســنگ تعطیــل اســت.  ــی اکن ول
ــه گََون زنــی  عــده کمــی از روســتائیان در تابســتان ب
و گرفتــن کتیــرا مشــغول می شــوند. بســیاری از 
ــد  ــرود خــود را از نســل بنی اســد می دانن مــردم کله
و معتقدنــد اجــداد آن هــا پــس از واقعــه کربــا 
ــه خــاک ســپردند و از  ــر شــهدا را ب ــای مطه پیکره
تــرس مامــوران یزیــد راهــی ایــران شــده و دســته ای 
ــرون  ــدند. در بی ــاکن ش ــتا س ــن روس ــان در ای از آن
از روســتا امامــزاده ای وجــود دارد کــه مــورد احتــرام 
زیــاد اهالــی اســت و در ســال های اخیــر تجدیــد بنــا 
شــده و گنبــد زیبایــی بــرای آن ســاخته شــده اســت.

 آداب و رسوم مردم روستای کلهرود
تاســوعا  عــزاداری  قدیمــی  ســنت  یــک   طبــق 
و عاشــورا بــا آییــن نخل بــرداری همــراه اســت.

ــرود  ــزرگ و ســنگین کله ــدادی از مــردم نخــل ب تع
ــراه  ــوگواری و هم ــا س ــرده و ب ــد ک ــوعا بلن را در تاس
بــا دســته های ســینه زن و زنجیــرزن تــا امامــزاده در 
بیــرون روســتا حمــل می کننــد و روز عاشــورا آن را به 
روســتا برمی گرداننــد. یکــی از چهره هــای درخشــان 
علــم و فضیلــت ایــن روســتا آیــت هللا ســید حســن 

کلهــرودی اســت. 
ایــن مجتهــد عالیقــدر در اصفهــان ســاکن بــود و از 
ــه  ــردی ب ــم دهک ــید ابوالقاس ــت هللا س ــاگردان آی ش

شــمار می رفــت. 
ــی  ــم عالم ــه او ه ــین ک ــید حس ــرادرش س او و ب
ــه  ــن و ب ــج دی ــغ و  تروی ــرای تبلی ــود، ب ــوار ب بزرگ
خواهــش اهالــی کلهــرود در اواخــر قــرن ســیزدهم 
ــه حــل و  ــد و ب ــرود آمدن ــه کله هجــری شمســی ب
فصــل مشــکات مــردم و پاســخگویی بــه مشــکات 
شــرعی و اقامــه نمــاز جماعــت و ارشــاد مــردم 
پرداختنــد و بــه برکــت حضــور آنــان، کلهــرود روح و 

ــت.  ــازه یاف ــی ت جان
ــه در آن  ــی ک ــوم دین ــه جــز عل ــرودی ب ــت هللا کله آی

ــا می نوشــت؛  ــود، خــط نســخ را بســیار زیب ــره ب خب
ــّلم  ــان مس ــد از خوشنویس ــه او را بای ــوری ک ــه ط ب
ــد  ــرآن مجی ــاره ق ــصت پ ــت. ش ــخ دانس ــط نس خ
بــه خــط زیبــای او هنــوز در کلهــرود موجــود اســت. 
همچنیــن او کتابــی بــه نــام »اکمــال الســعادات« در 
عبــادات را در ســال 1۳28 ه.ق. نوشــته اســت. ایــن 
کتــاب در کتابخانــه آیــت هللا مرعشــی نجفــی در قــم 

ــود. ــداری می ش نگه

  ابنیه تاریخی کلهرود
ــر ثبت شــده  ــال حاضــر دارای ســه اث ــرود در ح کله

میــراث فرهنگــی اســت:
حمــام کوچــک و حمــام بــزرگ چهــار محــل کلهــرود 
مســجدی قدیمــی بــه نــام مســجد حاجــی در محله 
ــع در  ــدی واق ــادق برومن ــزل محمدص ــرود، من کله

محلــه سربیشــه
همچنیــن چندیــن اثــر بــا قدمــت تاریخی حــدود 100 
ســال )دوره قاجاریــه( و قبــل از آن هــم هســت کــه 
ــودن  ــه ب ــه دالیــل مختلــف از جملــه نیمــه مخروب ب
یــا بــه علــت تخریــب، آن بنــا بــه ثبــت اداره میــراث 
فرهنگــی نرســیده اســت؛ از آن جملــه می تــوان 
 بــه آب انبــار محلــه قلعــه اشــاره کــرد و بقایــای ارگ 
و قلعــه بزرگــی کــه بیــش از 150 ســال قدمــت 
دارد و از مصالحــی چــون خشــت و گل تشــکیل 
شــده و بیشــتر ســقف های آن نیــز بــه صــورت 
 خشــتی و بــدون تیــر چوبــی و گنبــدی شــکل بــوده 

است.
جالــب توجــه اینکــه ارگ و قلعــه کلهــرود هــم 
هماننــد قلعــه باغمیــران از بــرج و بــارو و درب هــای 
آهن کوب شــده  ضخیــم  و  محکــم  فوق العــاده 
تشــکیل و بــا خشــت و گل و ســنگ ســاخته شــده 
اســت و حتــی از نظــر وســعت نیــز نســبتا بزرگ تــر 

از قلعــه اشاره شــده اســت. صاحبنیــوز

 گذر از شاهین شهر و میمه

 روستای »کلهرود« 
بهشت گمشده گردشگران

حجت االســام علیرضــا ملک محمــدی، مســئول رســیدگی 
ــرد: در  ــار ک ــاری، اظه ــال و بختی ــاجد چهارمح ــور مس ــه ام ب
ــی و آماده ســازی  هــر شهرســتان در یــک مســجد کار غبارروب
ــارک  ــاه مب ــرای م ــئوالن ب ــردم و مس ــور م ــا حض ــاجد ب مس

ــود. ــام می ش ــن انج ــورت نمادی ــه  ص ــان ب رمض
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در تمامــی ماه هــا بایــد بــه پاک ســازی 
آراسته ســازی  و  افــزود:  فضاســازی  پرداخــت،  مســاجد 
محیــط داخلــی و بیرونــی مســاجد، نظافــت و شست وشــوی 
مســاجد و نصــب ادعیــه رمضــان از جملــه فعالیت هــای آییــن 

غبارروبــی در دهــه تکریــم مســاجد اســت.
ملک محمــدی بــا بیــان اینکــه غبارروبــی و عطرافشــانی 
ســنت های  از  رمضــان  مبــارک  مــاه  از  پیــش  مســاجد 
پســندیده دینــی اســت، تصریــح کــرد: مســجد، پایــگاه اصلــی 

ــی  ــت و غبارروب ــی، نظاف ــه پاکیزگ ــه ب ــت و توج ــادت اس عب
ــر  ــه مســجد مؤث ــان ب ــان و نوجوان ــرای حضــور یافتــن جوان ب

ــت. اس
وی اقامــه نمــاز جماعــت، برگــزاری مراســم احیــای شــب های 
قــدر و برپایــی محافــل انــس بــا قــرآن کریــم را از مهم تریــن 
برنامه هــای مســاجد در مــاه مبــارک رمضــان دانســت و 
ــتان در  ــینیه های اس ــاجد و حس ــد از مس ــت: در ۷5 درص گف

ــه می شــود. ــت اقام ــاز جماع ــاه رمضــان نم م
ــان  ــد نوجوان ــرح پیون ــه ط ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب  ملک محم
ــاز  ــاه گذشــته در اســتان آغ ــک م ــا مســاجد از ی ــان ب و جوان
شــده خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر ایــن طــرح بــرای 50 
مســجد اســتان پیش بینــی شــده تــا جوانــان و نوجوانــان در 
مســاجد و صفــوف نمــاز حضــور فعــال داشــته باشــند .ایکنــا

عتبــات  بازســازی  ســتاد  روحانیــون  امــور  مســئول 
بانــوی   600 فعالیــت  از  بختیــاری  و  چهارمحــال  عالیــات 
ــری  ــرش 6 مت ــه ف ــت 100 تخت ــرای باف ــین)ع( ب خادم الحس
بــرای مفــروش کــردن صحن هــای جدیــد در کربــا، نجــف و 
ــن اســتان  ــران نیکــوکار ای ســوریه در 21 کارگاه قالی بافــی خی

خبــر داد. 
حجت االســام البــرز رئیســی، مســئول امــور روحانیــون ســتاد 
بازســازی عتبــات عالیــات چهارمحــال و بختیــاری، بــا اعــام 
ــده و  ــا بافته ش ــد از فرش ه ــرد: 25 درص ــار ک ــر اظه ــن خب ای
ــان  ــا پای ــرش ت ــه ف ــت یکصــد تخت ــی می شــود باف پیش بین

نیمــه نخســت ســال جــاری بــه اتمــام برســد.
وی ارزش ایــن تعــداد فــرش دســتباف را بیــش از 6 میلیــارد 
ــال اعــام کــرد. مســئول امــور روحانیــون ســتاد بازســازی  ری

عتبــات عالیــات چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره به اســتقبال 
ــا افزایــش  ــوی افــزود: ب ــوان از ایــن طــرح معن چشــمگیر بان
ــات  ــه بازســازی عتب ــرای کمــک ب ــان بافــت فــرش ب متقاضی
عالیــات، پیشــنهاد ایجــاد کارگاه هــای در دســت اقــدام اســت.

بازســازی  از طرح هــای ســتاد  یکــی  تصریــح کــرد:  وی 
بســترهای  از  بهره گیــری  اســتان،  عالیــات  عتبــات 
ــت.  ــران اس ــک خی ــذب کم ــرای ج ــتان ها ب ــب شهرس مناس
ــح داد: بخــش عمــده ای  ــرز رئیســی توضی حجت االســام الب
ــن  ــوان خادم الحســین)ع( ای ــرش بان ــد ف ــای تولی از کارگاه ه

اســتان در شهرســتان بــن، ســامان و شــهرکرد اســت. 
بــر اســاس آمارهــا 10۴ هــزار بافنــده فــرش، 52 هــزار دار قالــی 
ــی  ــی قالی باف ــرش روســتایی، 2 تعاون ــی ف ــب ۹ تعاون در قال

شــهری و یــک اتحادیــه فــرش در اســتان وجــود دارد. ایرنــا

،،
روســتای کلهــرود، یکــی از زیباتریــن 
بــا  اصفهــان،  اســتان  روســتاهای 
چشــم اندازهای دیدنــی در دامنه کوه 
کرکس و در شهرستان شاهین شهر 

و میمــه قــرار دارد

حجت االسالم ملک محمدی خبر داد:

غبارروبی هزار و 250 مسجد و حسینیه در چهارمحال و بختیاری
 بافت ۱00 تخته فرش توسط بانوان خادم الحسین)ع( 

در چهارمحال و بختیاری

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ــش  ــاک بخ ــمتی از ام ــدود قس ــد ح ــون تحدی   چ

ــه علــت عــدم حضــور  ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل ب

مالــک، تــا کنــون بــه عمــل نیامــده، لــذا بــا توجــه بــه 

دســتور اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای 

ــاک  ــی ام ــدود اختصاص ــد ح ــل، تحدی ــن ذی مالکی

مرقــوم در تاریــخ هــای تعیین شــده در ســاعت 8 صبح 

ــد شــد. و در صــورت مصــادف  شــروع و انجــام خواه

بــا روز تعطیــل عملیــات تحدیــدی بــه روز بعــد موکــول 

خواهــد شــد.

اماک بخش ۳ آران وبیدگل

شــماره هــای فرعــی  از پــاک 1 اصلــی واقــع در 

ســرداریه

۴۴۳ فرعــی - آقــای ناصــر صباغیــان بیدگلــی فرزنــد 

محمــد و آقــای امیرآریــا صباغیــان بیدگلــی بــا والیــت 

پــدرش عبــاس صباغیــان فرزنــد عبــاس )بالمناصفــه( 

ــاحت 8۹5.۴2  ــه مس ــاری ب ــاب انب ــدانگ  یکب ، شش

مترمربــع 

شــماره هــای فرعــی  از پــاک 2 اصلــی واقــع در ایــوب 

د با آ

  6۷0 فرعــی مجــزا از شــماره 5۹ فرعــی – خانــم 

فاطمــه مجیــدی بیدگلــی فرزنــد آقــا رضــا ششــدانگ 

ــه مســاحت ۴۹1.۴1  ــمتی از یکبــاب تعمیرگاهب قس

    متر مربع

1۳۹6/۳/28

شــماره هــای فرعــی  از پــاک ۳ اصلــی واقــع در معین 

ــاد بیدگل      آب

خانــم   - فرعــی  ازشــماره ۳  مجــزا  فرعــی   2۹۹۴

ــد حســینعلی ، ششــدانگ   منیــر کتابــی بیدگلــی فرزن

یکبابخانــه بــه مســاحت 152 مترمربــع 

2۹۹5 فرعــی - آقــای حســین فرهــادی بیدگلــی 

فرزنــد ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 156.25 

ــع  مترمرب

1۳۹6/۳/2۹

شماره های فرعی از پاکهای اصلی واقع در اماکن

2۳ فرعــی مجــزا از شــماره ۹ فرعــی از پــاک 10۳ 

اصلــی - خانــم فاطمــه جندقیــان بیدگلــی فرزنــد 

نصــرت الــه ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 1۹۳ 

ــع  مترمرب

1۳ فرعــی مجــزا از شــماره 2 فرعــی از پــاک 5۹0 

اصلــی - خانــم فاطمــه جشــنی آرانــی فرزنــد حاجــی 

آقــا ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت ۹۹.۴0 

ــع  مترمرب

1 فرعــی مجــزا از پــاک 6۴۴ اصلــی - خانــم مرضیــه 

کاه درازی فرزنــد حســین ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه 

مســاحت   1۴2.60 مترمربــع 

1۳۹6/۳/۳0

۳ فرعــی مجــزا از پــاک 1۳82 اصلــی - آقــای اصغــر 

ــاب  ــد حســن ، ششــدانگ  یکب ــی فرزن حیــدرزاده آران

ســاختمان بــه مســاحت 1۳5.25 مترمربــع 

5 فرعــی مجــزا از قســمتی  از پــاک 1۴۴2 اصلــی - 

ــدانگ   ــی ، شش ــد عل ــزای فرزن ــن روز اف ــای محس آق

ــع  ــه مســاحت 118.۷0 مترمرب ــه ب یکبابخان

ــی  ــاک 1۴۴2 اصل ــمتی  از پ ــزا از قس ــی مج 6 فرع

- آقــای محســن روز افــزای فرزنــد علــی ، 

ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت1۳۷.۷8 مترمربــع 

ــاک 1۴۷۳  ــی از پ ــماره 1 فرع ــزا از ش ــی مج 18 فرع

اصلــی - آقــای عباســعلی ســربندآرانی فرزنــد حســن 

، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 112.21 مترمربــع 

1۳۹6/۳/۳1

ــع در  ــی واق ــاک 26۳۷ اصل شــماره هــای فرعــی از پ

ــعودآباد مس

1۳۴ فرعــی- آقایــان ناصــر ورحمــت الــه و خانــم 

رضــوان همگــی باغبانــی آرانــی فرزنــدان محمــد-

ــزی  ــن 5 قفی ــه زمی ــدانگ قطع شش

ــای  ــی - آق ــماره 122۹ فرع ــزا از ش ــی مج 856۹ فرع

ماشــااله ســاوجی فرزنــد غامعلــی ششــدانگ  یکبــاب 

ــع  ــه مســاحت ۳5.0۴ مترمرب ــاری ب انب

ــای  ــی - آق ــماره 12۴5 فرع ــزا از ش ــی مج 85۷0 فرع

رضــا پناهیــده  فرزنــد علــی محمــد ، ششــدانگ  

یکبــاب انبــاری بــه مســاحت 2۴5 مترمربــع 

ــای  ــی - آق ــماره 118۹ فرع ــزا از ش ــی مج 85۷6 فرع

ــم  ــن و خان ــد حس ــی فرزن ــدی آران ــی مه ــن عل محس

ســمانه مــکاری نژادآرانی فرزنــد رجبعلــی )بالمناصفه( ، 

ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 1۳۳.۷5 مترمربــع 

1۳۹6/۴/1

ــع در  ــی واق ــاک 26۳8 اصل شــماره هــای فرعــی از پ

ــاد احمدآب

288۹ فرعــی - خانــم فاطمــه مرنجابیــان فرزنــد آقــا 

ــاحت 118.۷0  ــه مس ــه ب ــدانگ  یکبابخان ــی ، شش ول

ــع  مترمرب

28۹۳ فرعــی - خانــم زهــره مرنجابیــان آرانــی فرزنــد 

آقــا ولــی ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 121.۹5 

بع  مترمر

28۹۴ فرعــی - خانــم زینــب مرنجابیــان آرانــی فرزنــد 

ــاحت 11۴  ــه مس ــه ب ــدانگ  یکبابخان ــی ، شش ــا ول آق

ــع  مترمرب

1۳۹6/۴/۷

ــد  ــی فرزن ــان آران ــین امینی ــای حس ــی - آق 2۹10 فرع

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

ــگ ،  ــگ و2 دان ــه نســبت ۴ دان ــه  ب شــاطر رحمــت ال

ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 2۷1.6۴ مترمربــع 

ــد  ــرد فرزن ــوان م ــت ج ــم زهرادخ ــی - خان 2۹11 فرع

احمــد ، ششــدانگ  یکبــاب انبــاری بــه مســاحت 

مترمربــع   126.1۷

2۹12 فرعــی - خانــم محتــرم رنــگ رز فرزنــد قدمعلــی 

، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 160.۴8 مترمربــع 

1۳۹6/۴/8

ــع در  ــی واق ــاک 26۴0 اصل ــی از پ ــای فرع ــماره ه ش

ــت آران دش

ــای  ــی - آق ــماره 2۳5 فرع ــزا از ش ــی مج 182۳ فرع

ــم  ــا و خان ــد آق ــد محم ــی فرزن ــی آران ــر داروغک ناص

شمســی خــادم حضرتــی فرزنــد محمــد )بالمناصفــه( ، 

ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 2۳2.88 مترمربــع 

ــای  ــی - آق ــماره 2۳5 فرع ــزا از ش ــی مج 182۴ فرع

ــم  ــی  و خان ــد تق ــد محم ــی فرزن ــوی آران ــد دهن محم

فاطمــه احســن زاده آرانــی فرزنــد حســین )بالمناصفه( 

، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 15۴.۴0 مترمربــع 

1۳۹6/۴/10

ــع در  ــی واق ــاک 26۴5 اصل ــی از پ ــای فرع شــماره ه

وشــاد

1121 فرعــی مجــزا از شــماره ۳۴0 فرعــی - آقــای علــی 

ــد حســن ششــدانگ   ــی فرزن ــی آران ــر ناظــر حضرت اکب

یکبابخانــه بــه مســاحت 152.55 مترمربــع 

1122 فرعــی مجــزا از شــماره ۳۴0 فرعــی - خانــم 

زینــب دســتمردی فرزنــد صفــر علــی ، ششــدانگ  

یکبابخانــه بــه مســاحت ۹۳.50 مترمربــع 

ــع در  ــی واق ــاک 2۷0۳ اصل ــی از پ ــای فرع ــماره ه ش

دوالب

۴۹۴ فرعــی - آقــای علــی کاردان برزکــی فرزنــد 

ــد  ــی  فرزن ــی بیدگل ــس عبداله ــم نرگ ــا و خان غامرض

علــی محمــد )بالمناصفــه( ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه 

ــع  ــاحت 12۷ مترمرب مس

1۳۹6/۴/11

ــع در  ــی واق ــاک 2۷0۴ اصل ــی از پ ــای فرع ــماره ه ش

ــه ــتجرد وغیاثی دس

۳5۷ فرعــی مجــزا از شــماره 252 فرعــی - آقــای 

مرتضــی برجــی فرزنــد محمــد و خانــم فاطمــه ایمانیان 

فرزنــد محمــد )بالمناصفــه( ، ششــدانگ  یکبابخانــه به 

مســاحت 1۴0 مترمربــع 

اماک بخش ۴ آران وبیدگل

شــماره هــای فرعــی از پــاک ۴0 اصلــی واقــع در نــوش 

د با آ

ــای  ــی - آق ــماره ۳1۳6 فرع ــزا از ش ــی مج ۳861 فرع

ناصــر نیکویــی نــوش آبــادی فرزند صــادق ، ششــدانگ  

یکبابخانــه بــه مســاحت 1۴5.۷5 مترمربــع 

شــماره هــای فرعــی از پــاک ۴1 اصلــی واقــع در 

ــاد ــوش آب ــاد ن ــن آب حس

862 فرعــی مجــزا از شــماره 2 فرعــی - آقــای محمــد 

ــی ، ششــدانگ   ــد تق ــادی فرزن ــوش آب ــی ن ــی کوه تق

ــع  ــه مســاحت 105.۷5 مترمرب ــه ب یکبابخان

1۳۹6/۴/12

بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن و مجاوریــن 

ــل  ــرر در مح ــاعت مق ــه در روز و س ــردد ک ــار میگ اخط

حضــور یابنــد. اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابق 

مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 

ــه خواهــد شــد.م  ــا ۳0 )ســی( روز پذیرفت ــدی ت تحدی

ــف 5/2/۹6/12۴ ال

تاریخ انتشار:  1۳۹6/0۳/0۴ 

رییس اداره  ثبت اسناد آران و بیدگل

  عباس عباس زادگان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای ســجاد صالحــی و ســید حســام الدیــن موســوی   

دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه بــه طرفیــت کامــران 

مهردادفــر بــه ایــن دادگاه تســلیم کــه بــه کاســه 

ــرای تاریــخ ۹6/0۴/11 ســاعت 18:00  ۹5/۷۷0 ثبــت و ب

ــه  ــر ب ــت نظ ــده اس ــن ش ــیدگی تعیی ــت رس ــر وق عص

اینکــه خوانــدگان مجهــول المــکان میباشــد لــذا حســب 

ــب یــک  ــی مرات ــون آئیــن دادرســی مدن مــاده ۷۳ قان

ــع  ــر االنتشــار طب ــای کثی ــه ه ــی از روزنام ــت در یک نوب

ــه عمــل  ــوت ب ــور دع ــده مذک و نشــر میشــود و از خوان

مــی آیــد جهــت دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و 

ضمائــم بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و در وقــت مقــرر فــوق 

نیــز جهــت رســیدگی حاضــر شــود. 

ــتان   ــک شهرس ــماره ی ــع ش ــعبه دوم مجتم ــر ش دفت

ــوار برخ

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   

۹6/0۳/01 تاریــخ  بــه  الــف  5/۳۷/1۷5/م 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
ــته  ــه خواس ــتی ب ــی   دادخواس ــا طالب ــای احمدرض آق

الــزام بــه انتقــال ســند رســمی دوو بــه طرفیــت اکــرم 

محمــدی بــه ایــن دادگاه تســلیم کــه بــه کاســه ۹6/۹2 

ــر  ــاعت 16:15 عص ــخ ۹6/05/15 س ــرای تاری ــت و ب ثب

ــه  ــه اینک ــر ب ــن شــده اســت نظ ــت رســیدگی تعیی وق

خوانــدگان مجهــول المــکان میباشــد لــذا حســب مــاده 

۷۳ قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت 

در یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار طبــع و نشــر 

میشــود و از خوانــده مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد 

جهــت دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم بــه 

دفتــر دادگاه مراجعــه و در وقــت مقــرر فــوق نیــز جهــت 

رســیدگی حاضــر شــود. 

ــتان   ــک شهرس ــماره ی ــع ش ــعبه دوم مجتم ــر ش دفت

ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ــوار ش برخ

5/۳۷/1۷6/م الــف بــه تاریــخ ۹6/0۳/02

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
حقوقــی  و  عمومــی  دادگاه  دوم  شــعبه  دفتــر  از 

شهرســتان برخــوار در پرونــده مطروحــه کاســه ۹۴116۳ 

بــه آقــای وحیــد بیراونــد خوانــده پرونــده فــوق الذکــر 

ــان  ــت و خواه ــده اس ــام ش ــکان اع ــول الم ــه مجه ک

ــه خواســته  ــان دســتجردی  ب ــا علی آن امیرحســین آق

ــی  ــار م ــی باشــد اخط ــان رســیدگی م ــه در جری مطالب

ــرای روز مــورخ 1۳۹6/05/10 ســاعت 0۹:00  نمایــد کــه ب

صبــح در دادگاه شــعبه دوم محاکــم عمومــی و حقوقــی 

برخــوار مراجعــه نمایــد و یــا چنانچــه جهــات ردی دارید 

بــه صــورت کتبــی قبــل از موعــد مقــرر بــه دفتــر مربــوط 

اعــام و ارســال داریــد و اال تصمیــم مقتضــی اتخــاذ و 

ــت  ــت دریاف ــود جه ــد نم ــا رای صــادر خواه دادگاه غیب

ــه  ــم آن ب ــت و ضمائ ــرگ دادخواس ــی و ب ــخه ثان نس

دفتــر دادگاه مربــوط ه مراجعــه نمایــد ایــن آگهــی وفــق 

مــاده ۷۳ قانــون  ا د م  دادگاه هــای عمومــی و انقــاب 

ــه هــای  ــت در یکــی از روزنام ــک نوب ــی ی ــور مدن در ام

کثیراالنتشــار درج شــود. 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   

۹6/02/28 تاریــخ  بــه  الــف  5/۳۷/1۷۹/م 

دادنامه
کاســه پرونــده : ۹5/۷0۳ شــماره دادنامــه : 1۷5-

۹6/02/۳0 مرجــع رســیدگی شــعبه دوم  شــورای حــل 

اختــاف برخــوار خواهــان : محمــود قربانــی بــه نشــانی 

بهارســتان خیابــان مینــو 22 پــاک ۴1۴ خوانــده : 

اعظــم تقــی زاده بــه نشــانی مجهــول المــکان خواســته 

ــه تنظیــم ســند رســمی انتقــال خــودرو ــزام ب ال

ــعبه و  ــن ش ــه ای ــده ب ــاع پرون ــس از ارج ــکار: پ گردش

ــی  ــریفات قانون ــی تش ــوق و ط ــه ف ــه کاس ــت آن ب ثب

ــم  ــورا خت ــی ش ــاء قاض ــورتی اعض ــه مش ــذ نظری و اخ

رســیدگی را اعــام و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه 

صــدور رای مــی نمایددادنامهــدر خصــوص دعــوی 

ــی زاده  ــت اعظــم تق ــه طرفی ــی ب ــود قربان ــای محم آق

بــه خواســته تنظیــم ســند رســمی اتومبیــل ســمند بــه 

شــماره انتظامــی ۴۳- 6۷۳ ل ۹6 بــه انضمام خســارات 

ــده  ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــی ب ــه دادرس و هزین

ــه و پاســخ  ــع نام ــر مبای ــدارک موجــود مشــتمل ب و م

ــل  ــه اتومبی ــر اینک ــی ب ــور مبن ــس راه ــتعام از پلی اس

ــی باشــد و  ــی زاده م ــم تق ــده خان ــام خوان ــه ن ــوق ب ف

همچنیــن اظهــارات خواهــان لــذا خوانــده پرونــده خانــم 

ــمی و  ــند رس ــم س ــه تنظی ــزم ب ــی زاد را مل ــم تق اعظ

انتقــال ســند خــودرو فــوق بــه خواهــان بــه مــاده 1۹8 

ــت  ــام پرداخ ــه انضم ــی ب ــی مدن ــن دادرس ــون آئی قان

ــوم  ــی محک ــه دادرس ــت هزین ــال باب ــغ 2۷5000 ری مبل

مــی نمایــد. رای صــادره غیابــی اســت و ظــرف بیســت 

ــعبه و  ــن ش ــی در ای ــل واخواه ــاغ قاب ــس ز اب روز پ

ســپس ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظرخواهــی در 

ــد.  ــی باش ــاد م ــت آب ــی دول ــی حقوق دادگاه عموم

ــتان  ــک  شهرس ــماره ی ــع ش ــعبه دوم مجتم ــر ش دفت

برخــوار  شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

5/۳۷/180/م الــف بــه تاریــخ 0۳ /۹6/0۳

دادنامه
خواهــان: خانــم نــور جــان عــرب زاده فرزنــد حــاج نظــر 

ــن  ــب ب ــن ابیطال ــی اب ــاد خ عل ــت آب ــانی دول ــه نش ب

ــده : آقــای  بســت شــهید مرتضــی داوری پ 212 خوان

امــان الــه عــرب زاده فرزنــد رزاق  بــه نشــانی مجهــول 

ــه درخــوات زوجــه المــکان خواســته : 1طــاق ب

رای دادگاه

در خصــوص دادخواســت خواهــان خانــم نورجــان عــرب 

ــای  ــده آق ــت خوان ــه طرفی ــر ب ــی نظ ــد حاج زاده فرزن

ــه خواســته صــدور  ــد رزاق ب ــه عــرب زاده فرزن امــان ال

گواهــی عــدم امــکان ســازش بــه لحــاظ تخلف از شــرط 

ضمــن عقــد بنــد 1 ســند نکاحنامــه بــا ایــن توضیــح کــه 

خواهــان طــی دادخواســت خــود اعــام نمــوده ات در 

ســال 1۳۹0 بــه عقــد دائمــی خوانــده در آمــدم و چهــار 

مــاه پــس از ازدواج همســرم مــرا رهــا نمــوده و تــا بــه 

امــروز هیــچ مراجعتــی نداشــته و باتکلیف و ســرگردان 

مــی باشــم و فقــد فرزنــد مشــترک مــی باشــم دادگاه 

ــت  ــاد دادخواس ــده مف ــات پرون ــه مندرج ــه ب ــا توج ب

تقدیمــی خواهــان ماحظــه فتوکپــی مصــدق رای اثبات 

زوجیــت کــه داللــت بــر زوجیــت دائــم زوجیــن دارد و 

شــهادت شــهود کــه همگــی بیــان نمــوده انــد خوانــده 

پنــج ســال اســت کــه همســر خــود را رهــا نمــوده و تــا 

ــزده اســت اینکــه تــاش  ــه ایشــان ســر ن ــه امــروز ب ب

دادگاه و داوران انتخابــی جهــت اصــاح ذات البیــن 

ــه اینکــه خواهــان  ــا عنایــت ب موثــر واقــع نگردیــده و ب

ــف  ــد تخل ــن لعق ــروط ضم ــده از ش ــت خوان مدعیس

ــه  ــود در جلس ــاع ازخ ــیدگی و دف ــت رس ــوده و جه نم

ــت  ــان را وارد و ثاب ــوی خواه ــذا دع ــده و ل ــر نش حاض

ــون حمایــت  ــه مــواد ۳۳ از قان تشــخیص و مســتندا ب

ــی حکــم ر  ــون مدن ــواد 111۹ و 116۹ از قان ــواده و م خان

احــراز شــرایط اعمــال وکالــت در طــاق صــادر و اعــام 

ــر  ــه زوجــه اجــازه داده میشــود کــه حداکث مــی دارد ب

ظــرف مهلــت شــش مــاه از تاریــخ ابــاغ رای فرجامــی 

یــا انقضــاء مهلــت فرجــام خواهــی بــا مراجعــه بــه یکی 

از دفاتــر رســمی طــاق خــود را مطلقــه نمایــد و انتخــاب 

نــوع طــاق در دفترخانــه بازوجــه اســت. زوجــه در ایــن 

پرونــده در خصــوص حقــوق مالــی ادعایــی نــدارد. رای 

ــی  ــل واخواه ــت روز قاب ــرف بیس ــی و ظ ــادره غیاب ص

ــل  ــت روز قاب ــرف بیس ــپس ظ ــعبه و س ــن ش در همی

تجدیــد نظــر در محاکــم اســتان اصفهــان مــی باشــد.

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

۹6/0۳/01 تاریــخ   بــه  الــف  5/۳۷/1۳2/م 

آگهی احضار متهم
نظــر بــه اینکــه آقــای مســعود شــریفی فرزنــد مهــدی 

ــن شــعبه در  ــرف ای ــت از ط ــت در امان ــام خیان ــه اته ب

پرونــده کاســه ۹60025/ج 102 تحــت تعقیــب اســت و 

وقــت رســیدگی آن بــرای تاریــخ 1۳۹6/0۴/0۴ ســاعت 

ــاغ  ــه اب ــه اینک ــه ب ــا توج ــده و ب ــن گردی 10:15 تعیی

ــه وی بواســطه مجهولبــودن محــل اقامــت  ــه ب احضاری

مشــار الیــه ممکــن نمــی باشــد بدینوســیله در اجــرای 

ــه  ــون آئیــن دادرســی کیفــری مراتــب ب مــاده 1۷۴ قان

ــا در تاریــخ فــوق در شــعبه 102 دادگاه  نامبــرده ابــاغ ت

عمومــی جزایــی دادگســتری شهرســتان  برخــوار جهــت 

ــور  ــدم حض ــورت ع ــردد در ص ــر گ ــود حاض ــاع از خ دف

اقــدام قانونــی معمــول خواهــد شــد.

شــعبه 102 دادگاه کیفــری دو برخــوار  شــماره نامــه اداره 

فرهنــگ و ارشــاد اســامی 5/۳۷/1۷۷/م الــف بــه 

ــخ ۹6/0۳/02 تاری

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای نصــرت الــه غفــاری      دارای شــماره شناســنامه 

88۳ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 1۹8/۹6 از 

ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 

چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان حســینعلی غفــاری    

بــه شــماره شناســنامه 12۷25 در تاریــخ 8۹/08/۳0 

ــه  ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــی خــود ب ــگاه دائم در اقامت

ــاری  ــه غف ــت ال ــه : 1.حج ــت ب ــر اس ــوم منحص آنمرح

ــینعلی ش ش 6 ــد حس فرزن

2.نصرت اله غفاری فرزند حسینعلی ش ش 88۳

۳.مریم غفاری فرزند حسینعلی ش ش 26۳8

۴.شهناز غفاری فرزند حسینعلی ش ش ۳

5.نسرین غفاری فرزند حسینعلی ش ش 1۹2 

6.کوکب دلشادی فرزند اسداله ش ش ۴۹۳

متوفــی ورثــه  دیگــری نــدارد . اینــک بــا انجــام 

تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت 

ــا  ــا هــر کســی اعتراضــی دارد و ی ــد ت آگهــی مــی نمای

وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک 

مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، 

بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصار 

وراثــت صــادر خواهــد شــد . 

ــاف شهرســتان  ــس شــعبه اول شــورای حــل اخت رئی

ــف 161  ــی م ال ــگان علیرضــا رجب گلپای

 

دادنامه
 82۳ دادنامــه  شــماره   ۷0۳/۹5  : پرونــده  کاســه 

مــورخ ۹5/0۹/1۴  تاریــخ رســیدگی ۹5/8/25  مرجــع 

حــل  شــورای  حقوقــی  اول  شــعبه  رســیدگی 

اختــاف شهرســتان گلپایــگان خواهــان : مرتضــی 

ــی  ــلمان فارس ــوار س ــگان بل ــانی گلپای ــیری نش اردش

کوچــه ورزش پــاک ۹ خوانــده : ســید میــاد موســوی 

ــب  ــه طل ــته مطالب ــکان  خواس ــول الم ــانی مجه نش

ــعبه و  ــن ش ــه ای ــده ب ــاع پرون ــس از ارج ــکار پ گردش

ــی  ــی تشــریفات قانون ــوق و ط ــه کاســه ف ــت آن ب ثب

ــم  ــورا خت ــی ش ــاء قاض ــورتی اعض ــه مش ــذ نظری و اخ

رســیدگی را اعــام و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور 

رای مــی نمایــد .  رای قاضــی شــورادر خصــوص دعــوی 

خواهــان مرتضــی اردشــیری فرزنــد مصطفــی بــه 

ــد ســید  ــاد موســوی فرزن ــده ســید می ــت خوان طرفی

امرالــه بــه خواســته مطالبــه مبلــغ پنــج میلیــون ریــال 

ــماره 2۹65۷60  ــه ش ــک ب ــره چ ــک فق ــه ی ــت وج باب

ــه  ــاوه هزین ــی بع ــک مل ــده بان ــورخ ۹۳/۳/۳0 عه م

تمبــر و دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه بــا توجــه بــه 

اینکــه وجــود اصــول مســتندات دعــوی در یــد خواهــان 

داللــت بــر اســتقرار و اســتمرار دیــن و اســتحقاق دارنــد 

ه در مطالبــه وجــه آن داشــته و اینکــه خوانــده علیرغــم 

ــر  ــی ب ــده و دلیل ــر نش ــعبه حاض ــی در ش ــاغ قانون اب

ــه  پرداخــت دیــن و برائــت ذمــه خویــش اقامــه و ارائ

ننمــوده اســت لــذا مجموعــا دعــوی مطروحــه را ثابت و 

محمــول و مقــرون بــه صحــت تشــخیص داده مســتندا 

بــه مــواد 1۹8، 515، 51۹ ، 522 قانــون آییــن دادرســی 

مدنــی و مــواد ۳10 – ۳1۳- ۳15- قانــون تجــارت 

ــا  ــال ب ــغ پنــج میلیــون ری ــه پرداخــت مبل ــده را ب خوان

ــاخص  ــر ش ــه براب ــر تادی ــا خی ــارت ت ــاب خس احتس

نــرخ تــورم اعامــی از ســوی بانــک مرکــزی جمهــوری 

اســامی ایــران کــه توســط دایــره اجــرای احــکام مدنی 

ــاوه  ــته بع ــل خواس ــت اص ــد باب ــد ش ــبه خواه محاس

هزینــه تمبــر و دادرســی در حــق خواهــان محکــوم مــی 

نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف مــدت بیســت روز از 

ــل واخواهــی در همیــن شــعبه پــس  ــاغ قاب تاریــخ اب

از انقضــاء مهلــت واخواهــی ظــرف مــدت بیســت روز 

قابــل اعتــراض در محاکــم عمومــی حقوقــی گلپایــگان 

مــی باشــد . 

ســید حســین حســینی قاضــی شــورای حــل اختــاف 

شــعبه اول حقوقــی حــوزه قضایــی شهرســتان گلپایگان

 م الف 162 

آگهی احضار متهم
نظــر بــه اینکــه آقــای حســین معینــی بــه اتهام ســرقت 

از طــرف ایــن شــعبه در پرونــده کاســه ۹51۷52/ج 102 

تحــت تعقیــب اســت و وقــت رســیدگی آن بــرای تاریخ 

1۳۹6/0۴/0۴ ســاعت 10:00 تعییــن گردیــده و بــا توجــه 

بــه اینکــه ابــاغ احضاریــه بــه وی بواســطه مجهولبــودن 

باشــد  نمــی  الیــه ممکــن  اقامــت مشــار  محــل 

بدینوســیله در اجــرای مــاده 1۷۴ قانــون آئیــن دادرســی 

ــا در تاریــخ فــوق  ــه نامبــرده ابــاغ ت کیفــری مراتــب ب

در شــعبه 102 دادگاه عمومــی جزایــی دادگســتری 

شهرســتان  برخــوار جهــت دفــاع از خــود حاضــر گــردد 

 در صــورت عــدم حضــور اقــدام قانونــی معمــول خواهــد

 شد.شعبه 102 دادگاه کیفری دو برخوار 

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   

۹6/0۳/02 تاریــخ  بــه  الــف  5/۳۷/1۷8/م 
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آگهی هیات موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
 ساختمانهای فاقد سندرسمی

 شهرستان گلپایگان
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه 
و  اراضی  و  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
فاقد سندرسمی شهرستان گلپایگان  ساختمانهای 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
اشخاص  که  صورتی  در  شود  می  آگهی  روز   15
اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به  نسبت 
اولین  انتشار  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
ماه  اخذ رسید، ظرف مدت یک  از  تسلیم و پس 
به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم  تاریخ  از 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت 
اعتراض طبق  و عدم وصول  مذکور  انقضای مدت 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1-رای شماره 6315 - تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای عباس گماری فرزند صادق بشماره 
شناسنامه 98 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک 
مجزی  مترمربع   247.56 مساحت  به  خانه  باب 
در  واقع  اصلی     1 از  فرعی  پالک 243  از   شده 

بخش 2  محرز گردیده است.
بالمعارض  مالکانه  2-رای شماره 6199- تصرفات 
متقاضی آقای  حیدر خاموشی فرزند علی بشماره 
شناسنامه 68 صادره از گلپایگان در ششدانگ یک 
باب عمارت به مساحت 183/58  مترمربع مجزی 
از 1  اصلی   واقع در  از  پالک228  فرعی  شده 

بخش2  محرز گردیده است.
3-رای شماره 6271- تصرفات مالکانه بالمعارض 
فرزند  عبدالحمیدی  حسین  آقای   متقاضی 
در  از  صادره   6105 شناسنامه  بشماره  محمدعلی 
ششدانگ  یک باب ساختمان  به مساحت 111/03 
مترمربع مجزی شده از  پالک 2333 فرعی از 6 

اصلی   واقع دربخش 4  محرز گردیده است.
4-رای شماره 6268- تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم جنت شهریاری فرزند مهدی بشماره 
ششدانگ  در  گلپایگان  از  صادره   288 شناسنامه 
 941 مساحت  به  باغچه   و  ساختمان  باب  یک 
مترمربع مجزی شده از  پالک 3960 اصلی   واقع 

دربخش 1 محرز گردیده است.
5-رای شماره 6186 - تصرفات مالکانه بالمعارض 
اله  رحمت  فرزند  بیات  صدیقه  خانم  متقاضی 
در  الیگودرز  از  صادره   570 شناسنامه  بشماره 
ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 190.44 
مترمربع مجزی شده از  پالک 4413 اصلی   واقع 

در بخش 1  محرز گردیده است.
6-رای شماره 6262 و 6261 -  تصرفات مالکانه 
شریفی  محمد  علی  آقای   متقاضی  بالمعارض 
فرزند عبدالرحیم بشماره شناسنامه 2034 صادره از 
داران در سه دانگ مشاع و خانم راضیه برخورداری 
فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 6210022881 
صادره از داران درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
مجزی  مترمربع   210.28 مساحت  به  خانه   باب 
شده از  پالک 4202 اصلی  واقع در بخش 1  محرز 

گردیده است.
7-رای شماره 6272-  تصرفات مالکانه بالمعارض 
بشماره  عزیزاله  فرزند  پنبهء  مهناز  خانم  متقاضی 
شناسنامه 367 صادره از تهران در ششدانگ  یک 
مجزی  مترمربع   215.34 مساحت  به  خانه  باب 
شده از  پالک 717فرعی از6 اصلی واقع در بخش 

4  محرز گردیده است.
8-رای شماره 6277-  تصرفات مالکانه بالمعارض 
اله  نعمت  فرزند  خرمی  اله  ولی  آقای   متقاضی 
در   گلپایگان   از  صادره   274 شناسنامه  بشماره 
 79.87 مساحت  به  مغازه  باب  یک  ششدانگ 
مترمربع مجزی شده از  پالک 5 فرعی از 39 اصلی  

واقع در بخش 1  محرز گردیده است.
بالمعارض  مالکانه  9-رای شماره 6287-تصرفات 
متقاضی  خانم سیده شوکت میر مهدی فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 32 صادره از گوگد در  ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 249.89 مترمربع 
مجزی شده از  پالک1004 فرعی از 5 اصلی  واقع 

در بخش 4  محرز گردیده است.
10-رای شماره 6273- تصرفات مالکانه بالمعارض 
فرزند  میرزائی  محمدحسین  آقای   متقاضی 
حبیب بشماره شناسنامه 16 صادره از گلپایگان در 
به مساحت 279/48  باب عمارت  ششدانگ یک 
 2408 از  3فرعی  پالک  از  شده  مجزی  مترمربع 

اصلی  واقع در بخش 1  محرز گردیده است.
11-رای شماره 6286 - تصرفات مالکانه بالمعارض 
ابوطالب  فرزند  غفاری  علیرضا  آقای  متقاضی 
در  گلپایگان  از  صادره   619 شناسنامه  بشماره 
به مساحت 204.59  باب  عمارت  ششدانگ یک 
مترمربع مجزی شده از پالک 3575   اصلی  واقع 

در بخش 1 محرز گردیده است.
بالمعارض  مالکانه  82-تصرفات  شماره  12-رای 
متقاضی آقای محمد حسن گرجی فرزند حسین 
در  خوانسار  از  صادره   1474 شناسنامه  بشماره 
با ساختمان  ششدانگ یک  قطعه زمین محصور 
موجود درآن به مساحت 151.89 مترمربع مجزی 
از 4024 اصلی  واقع در  از  پالک25 فرعی  شده 

بخش 1 محرز گردیده است.
مالکانه  تصرفات   -5993 شماره  رای   -13
فرزند  ثابتی  عباس  آقای   متقاضی  بالمعارض 
تهران  از  صادره   2826 شناسنامه  بشماره  محمد 
درششدانگ  یک  قطعه زمین مزروعی به مساحت 
 126 پالک  از  شده  مجزی  مترمربع   4427/30
فرعی از 46 اصلی واقع در بخش 4  محرز گردیده 

است.
مالکانه  تصرفات   -5730 شماره  رای   -14
فرزند  خاکباز  شکیبا  خانم  متقاضی  بالمعارض 
محمد باقر بشماره شناسنامه 113 صادره از اصفهان 
مساحت 343  به  باغچه  درب  یک  ششدانگ  در 
از 5  فرعی  پالک 957  از   مجزی شده  مترمربع 

اصلی   واقع در بخش 4  محرز گردیده است.
مالکانه  تصرفات   -5736 شماره  رای   -15
فرزند  ناطقی  مجید  آقای  متقاضی  بالمعارض 

از  صادره   5446 شناسنامه  بشماره  محمدرضا 
مساحت  به  باغ  درب  یک  ششدانگ  در  خوانسار 
1640.60 مترمربع پالک 37 فرعی از 9 اصلی  واقع 

در بخش 2   محرز گردیده است.
مالکانه  تصرفات   -5989 شماره   رای   -16
بالمعارض متقاضی آقای  قربانعلی قانونی فرزند 
محمد مهدی بشماره شناسنامه 7 صادره از خوانسار 
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در 
183.06 مترمربع مجزی شده از پالک 1 فرعی از 
4417 اصلی   واقع دربخش 1محرز گردیده است.

17- رای شماره 5930- تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای  سیدداود ساجد فرزند سیدحسین 
بشماره شناسنامه 1 صادره از خوانسار در ششدانگ 
یک باب ساختمان  به مساحت 149.53 مترمربع 
مجزی شده از پالک فرعی از 98 اصلی  واقع در 

بخش 1    محرز گردیده است.
18- رای شماره 6408- تصرفات مالکانه بالمعارض 
رحمان  فرزند  آزادوار  سیروس  آقای   متقاضی 
بشماره شناسنامه 117 صادره از گیوی در ششدانگ 
یک باب  ساختمان  به مساحت 222.46 مترمربع 
در   واقع  اصلی     2276 پالک   از   شده  مجزی 

بخش 1  محرز گردیده است.
19- رای شماره 5961- تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای بهرام نخعی فرزند محمدرضا بشماره 
از در یک باب عمارت به  شناسنامه 4294 صادره 
پالک  از  شده  مجزی  مترمربع   212.30 مساحت 
1 محرز  واقع در بخش  اصلی  از 4372  3 فرعی 

گردیده است.
مالکانه  تصرفات   -5988 شماره  رای   -20
اله فیاضی فرزند  آقای فضل  بالمعارض متقاضی 
صفر علی بشماره شناسنامه 2 صادره ازگلپایگان  در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 187.94 
مترمربع مجزی شده از  پالک4201 اصلی واقع در  

بخش 1محرز گردیده است.
مالکانه  تصرفات   -  2636 شماره   رای   -21
بالمعارض متقاضی آقای  محسن شاهپری فرزند 
ابوالفضل بشماره شناسنامه 825 صادره از گلپایگان 
مساحت  به  ساختمان   باب  یک  ششدانگ  در 
161.32 مترمربع مجزی شده از  پالک2 فرعی از 

11 اصلی واقع در بخش 7 محرز گردیده است.
مالکانه  تصرفات   -6377 شماره  رای   -22
هندی  میر  باقر  سید  آقای   متقاضی  بالمعارض 
 27253 شناسنامه  بشماره  ابوطالب  سید  فرزند 
به  خانه   باب  یک  ششدانگ  در  بوشهر  از  صادره 
از  پالک  مساحت 203.19 مترمربع مجزی شده 
1767 فرعی از 6 اصلی  واقع در بخش 4  خریداری 
از مالک رسمی ابوطالب میر هندی و زهرا بی بی 

میر هندی  محرز گردیده است.
23- رای شماره 6382 و 6381- تصرفات مالکانه 
فرزند  برخورداری  علی  آقای  متقاضی  بالمعارض 
نادعلی بشماره شناسنامه 1725 صادره از بوئین و 
میاندشت در سه دانگ مشاع و آقای علی محمد 
برخورداری فرزند نادعلی بشماره شناسنامه 1855 
مشاع  دانگ  سه  در  میاندشت  و  بوئین  از  صادره 
 150.31 به مساحت  خانه   باب  از ششدانگ یک 
 457 از  فرعی   2 پالک  از  شده  مجزی  مترمربع 

اصلی واقع در بخش1 محرز گردیده است.
مالکانه  تصرفات   -6390 شماره  رای   -24
فرزند  شایسته  اعظم  خانم  متقاضی  بالمعارض 
صادره   34398 شناسنامه  بشماره  جواد  محمد 
به مساحت  خانه  باب  یک  در ششدانگ  تهران  از 
218.13 مترمربع مجزی شده از پالک1089 فرعی 
از 5 اصلی واقع در بخش 4   محرز گردیده است.

25- رای شماره 6391- تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حسن مرادیان فرزند رمضان بشماره 
شناسنامه 260 صادره از خوانسار در یک باب خانه  
به مساحت 124.50 مترمربع مجزی شده از  پالک  
4202 اصلی  واقع در بخش 1 محرز گردیده است.

26- رای شماره 6200- تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد رضا طارقلی فرزند احمد علی 
بشماره شناسنامه 9006 صادره از تهران در ششدانگ 
یک باب ساختمان به مساحت 198/46 مترمربع  
مجزی شده از پالک 4202 اصلی  واقع در بخش 1  

محرز گردیده است.
27- رای شماره 5990- تصرفات مالکانه بالمعارض 
محمد حسن  فرزند  مسلمی  علی  آقای  متقاضی 
در  گلپایگان  از  صادره   12 شناسنامه  بشماره 
 144.69 مساحت  به  خانه   باب  یک  ششدانگ  
مترمربع مجزی شده از پالک545 فرعی از 6 اصلی  

واقع در بخش 4 محرز گردیده است.
مالکانه  تصرفات   -6372 شماره  رای   -28
بالمعارض متقاضی خانم مژگان کافی فرزند حمید 
ششدانگ   در  از  صادره   3449 شناسنامه  بشماره 
مترمربع   132.83 مساحت  به  خانه   باب  یک 
مجزی شده از  پالک  4201 اصلی  واقع دربخش 

1    محرز گردیده است.
مالکانه  تصرفات   -5994 شماره  رای   -29
بالمعارض متقاضی آقای غفور میری فرزند رسول 
در  ازالیگودرز  صادره   13551 شناسنامه  بشماره 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 105.72 
از 1763  فرعی   1 از  پالک  مترمربع مجزی شده 

اصلی  واقع در بخش 1  محرز گردیده است.
مالکانه  تصرفات   -5986 شماره  رای   -30
فرزند  آقابراتی  تقی  آقای   متقاضی  بالمعارض 
محمد بشماره شناسنامه 5145 صادره از گلپایگان  
د ر1 دانگ و هفت یازدهم  دانگ مشاع  و آقای 
وحید آقا براتی فرزند تقی بشماره شناسنامه 6507 
صادره از گلپایگان در 4 دانگ و چهار یازدهم دانگ 
مساحت  به  خانه  باب  یک  از  ششدانگ   مشاع 
366.36 مترمربع مجزی شده از پالک 508فرعی 

از5  اصلی واقع در بخش 4 محرز گردیده است.
مالکانه  تصرفات   -6393 شماره  رای   -31
فرزند  طارقلی  میالد  آقای   متقاضی  بالمعارض 
از  صادره   755783 شناسنامه  بشماره  محمد 
به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  گلپایگان 
پالک    از  مترمربع مجزی شده  مساحت 117/80  

206 اصلی  واقع در بخش 1  محرز گردیده است.
مالکانه  تصرفات   -6395 شماره  رای   -32
فرزند  فضائلی  مهری  خانم  متقاضی  بالمعارض 

از  صادره   965 شناسنامه  بشماره  محمدحسین 
به  ساختمان   باب  یک  ششدانگ  در  گلپایگان 
از  پالک    مساحت 222.90 مترمربع مجزی شده 
3960 اصلی  واقع در بخش 1   محرز گردیده است.
مالکانه  6392-تصرفات  شماره  رای   -33
بالمعارض متقاضی آقای  مجتبی احمدیان فرزند 
طوغان بشماره شناسنامه 1830 صادره از سربند در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 126.29 
از 4408  از پالک24 فرعی  مترمربع مجزی شده 

اصلی  واقع در بخش 1   محرز گردیده است.
مالکانه  تصرفات   -5971 شماره  رای   -34
بیک  یاری  اله  مهدی  آقای   متقاضی  بالمعارض 
از  صادره   1262 شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند 
مساحت  به  ساختمان   باب  یک  در  خوانسار 
273.09 مترمربع مجزی شده از  پالک95 اصلی  

واقع در بخش 1  محرز گردیده است.
مالکانه  تصرفات    -6396 شماره  رای   -35
فرزند  مشایخی  فاطمه  خانم  متقاضی  بالمعارض 
احمد بشماره شناسنامه 56 صادره از گلپایگان در 
مترمربع   199.24 مساحت  به  عمارت   باب  یک 
مجزی شده از  پالک 1 فرعی از 4227 اصلی   واقع 

در بخش 1محرز گردیده است.
مالکانه  6283-تصرفات  شماره  رای   -36
بالمعارض متقاضی آقای  علی اکبر شهری فرزند 
گلپایگان   از  صادره   391 شناسنامه  بشماره  حسن 
در  ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 25.35 
از 1605  فرعی  از  پالک3   مترمربع مجزی شده 

اصلی  واقع در بخش 1  محرز گردیده است.
مالکانه  5987-تصرفات  شماره  رای   -37
فرزند  اکرمی  کبری  خانم  متقاضی  بالمعارض 
در  از  صادره   46 شناسنامه  بشماره  محمدحسن 
 270/98 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ 
فرعی  پالک شماره 508  از  مترمربع مجزی شده 

از5 اصلی  واقع در بخش 4 محرز گردیده است.
مالکانه  تصرفات   -6357 شماره  38-رای 
عالئی  ابراهیم  محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض 
از  صادره   4 شناسنامه  بشماره  حاجی  فرزند 
گلپایگان  در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 
  4760 شماره  پالک  از  شده  مجزی  مترمربع   17

اصلی واقع در بخش 1  محرز گردیده است
مالکانه  تصرفات   -6185 شماره  رای   -39
فرزند  نوبخت  اسماعیل  آقای  متقاضی  بالمعارض 
گلپایگان  از  صادره   478 شناسنامه  بشماره  باقر 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 136/39 
از پالک شماره 228 فرعی  مترمربع مجزی شده 

از 1 اصلی واقع در بخش 2  محرز گردیده است
40- رای شماره 5907- تصرفات مالکانه بالمعارض 
محمد  فرزند  غفاری  محمدرضا  آقای  متقاضی 
گلپایگان  از  صادره   12 شناسنامه  بشماره  جواد 
 40.10 مساحت  به  مغازه  باب  یک  ششدانگ  در 
از  فرعی   2 پالک شماره  از  مترمربع مجزی شده 

615 اصلی واقع در بخش 1 محرز گردیده است.
مالکانه  تصرفات   -5698 شماره  رای   -41
فرزند  خوشخویی  اکبر  آقای  متقاضی  بالمعارض 
خیرگرد بشماره شناسنامه 592 صادره از الیگودرز 
مساحت  به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در 
138.78 مترمربع مجزی شده از پالک شماره 47 

اصلی  واقع در بخش 1  محرز گردیده است
42- رای شماره 5954و 5732و 5731-تصرفات 
مهدی شخصی  آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه 
از  صادره   94 شناسنامه  بشماره  محمدباقر  فرزند 
گلپایگان در دو دانگ مشاع و آقای مجتبی شخصی 
صادره   47 شناسنامه  بشماره  محمدباقر  فرزند 
محمدتقی  وآقای  مشاع  دانگ  دو  در  گلپایگان  از 
شخصی فرزند محمدباقر بشماره شناسنامه 17922 
صادره از گلپایگان در دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 13/85 مترمربع مجزی 
 1272 از  فرعی   28 و  شماره27  پالکهای  از  شده 

اصلی واقع دربخش 1  محرز گردیده است.
43- رای شماره 6201 و 5426- تصرفات مالکانه 
فرزند  مسیبی  محمد  آقای  متقاضی  بالمعارض 
گلپایگان  از  صادره   164 شناسنامه  بشماره  حسن 
در سه دانگ مشاع  و آقای احمد مسیبی فرزند 
گلپایگان  از  صادره   114 شناسنامه  بشماره  حسن 
درسه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
پالک  از  شده  مجزی  مترمربع   1110.30 مساحت 
 2 بخش  در  واقع  اصلی   9 از  فرعی   344 شماره 

محرز گردیده است .
مالکانه  تصرفات   -6427 شماره  رای   -44
فرزند  مخلصی  مهدی  آقای  متقاضی  بالمعارض 
از  صادره   2706 شناسنامه  بشماره  محمدعلی 
تهران درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
 2 شماره  پالک  از  شده  مجزی  مترمربع   213.12

اصلی واقع در بخش یک محرز گردیده است..
مالکانه  تصرفات   -6426 شماره  رای   -45
خوشنویسان  مجید  آقای  متقاضی  بالمعارض 
صادره   530 شناسنامه  بشماره  اکبر  علی  فرزند 
به  ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در  گلپایگان  از 
پالک  از  شده  مجزی  مترمربع   172.24 مساحت 
شماره 234 فرعی از1 اصلی واقع در بخش 2 محرز 

گردیده است.
مالکانه  تصرفات   -  6429 شماره  46-رای 
شاکری  محمدحسین  آقای  متقاضی  بالمعارض 
فرزند محمد بشماره شناسنامه 20 صادره از گوگد 
در ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 421.75 
مترمربع مجزی شده از پالک شماره 1981 فرعی از 

6 اصلی  واقع در بخش چهار محرز گردیده است
مالکانه  تصرفات    -6425 شماره  رای   -47
فرزند  شاکری  داود  آقای  متقاضی  بالمعارض 
غالمرضا بشماره شناسنامه 5034 صادره از گوگد در 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 365.56 
مترمربع مجزی شده از پالک شماره 1981 فرعی 
گردیده  محرز  چهار  بخش  در  واقع  اصلی   6  از 

است.
48-رای شماره 5908 - تصرفات مالکانه بالمعارض 
تقی  محمد  فرزند  مهدوی  مظفر  آقای  متقاضی 
در  گلپایگان  از  صادره   474 شناسنامه  بشماره 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 170.50 
مترمربع مجزی شده از پالک شماره 2401 اصلی 

واقع در بخش یک محرز گردیده است
مالکانه  تصرفات   -  6428 شماره  49-رای 
فرزند  سبحانی  مجید  آقای  متقاضی  بالمعارض 
محمد بشماره شناسنامه 525 صادره از گلپایگان در 
ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 135 مترمربع 
مجزی شده از پالک شماره 4217 اصلی واقع در 

بخش یک محرز گردیده است.
50-رای شماره 5909- تصرفات مالکانه بالمعارض 
تقی  محمد  فرزند  مهدوی  مظفر  آقای  متقاضی 
در  گلپایگان  از  صادره   474 شناسنامه  بشماره 
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 151.43 
مترمربع مجزی شده از پالک شماره 2401 اصلی 

واقع در بخش یک محرز گردیده است.
51-رای شماره 6018 - تصرفات مالکانه بالمعارض 
علی  داود  فرزند  سلیمانی  رضا  آقای  متقاضی 
بشماره شناسنامه 29 صادره از بوئین و میاندشت 
به مساحت 82.49  مغازه  باب  در ششدانگ یک 
مترمربع مجزی شده از پالک شماره 844 اصلی  

واقع در بخش یک محرز گردیده است
52-رای شماره 5992- تصرفات مالکانه بالمعارض 
فضل اله  فرزند  قربانی  ماشااله  آقای  متقاضی 
در  خمین  از  صادره   2053 شناسنامه  بشماره 
 165.96 مساحت  به  عمارت  باب  یک  ششدانگ 
مترمربع مجزی شده از پالک شماره 96 اصلی واقع 

در بخش یک  محرز گردیده است.
مالکانه  تصرفات   -5962 شماره  53-رای 
اسماعیلی  بابا  زهرا  خانم  متقاضی  بالمعارض 
فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 1218672951 
صادره از گلپایگان در ششدانگ یک باب عمارت به 
از پالک  مساحت 264.63 مترمربع مجزی شده 
شماره 1 فرعی از 1763 اصلی واقع در بخش یک 

محرز گردیده است.
مالکانه  تصرفات   -  5991 شماره  54-رای 
فرزند  شیاسی  مارال  خانم  متقاضی  بالمعارض 
محمد بشماره شناسنامه 63 صادره از در ششدانگ 
مترمربع  به مساحت 196.96  باب ساختمان  یک 
واقع  اصلی   4201 شماره   پالک  از  شده  مجزی 

دربخش یک  محرز گردیده است.
مالکانه  تصرفات    -  6418 شماره  55-رای 
فرزند  پناهی  مرتضی  آقای  متقاضی  بالمعارض 
از  صادره   5298 شناسنامه  بشماره  اله  نصرت 
به مساحت  خانه  باب  یک  در ششدانگ  خوانسار 
شماره  پالک  از  شده  مجزی  مترمربع   208/70
96 اصلی  واقع در بخش یک خریداری از مالک 
گردیده  محرز  جوانبخت  عباس  آقای   رسمی 

است.
56-رای شماره 5928- تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مسیب دیانتی فرزند محمد بشماره 
از خوانسار در ششدانگ یک  10 صادره  شناسنامه 
مترمربع   376.54 مساحت  به  ساختمان  باب 
در  واقع  اصلی   17 شماره  پالک  از  شده  مجزی 

بخش یک محرز گردیده است.
مالکانه  تصرفات   -  5985 شماره  57-رای 
فرزند  روشنی  مجتبی  آقای  متقاضی  بالمعارض 
حسین بشماره شناسنامه 7 صادره از در ششدانگ 
یک باب مغازه به مساحت 31/47 مترمربع مجزی 
شده از پالک شماره 3212 فرعی از 6 اصلی واقع در 

بخش 4  محرز گردیده است.
مالکانه  تصرفات    -  5978 شماره  58-رای 
فرزند  بیاتی  اله  فرج  آقای  متقاضی  بالمعارض 
رضاقلی بشماره شناسنامه 389 صادره از خوانسار 
 77.12 مساحت  به  دکان  باب  یک  ششدانگ  در 
از  فرعی   2 پالک شماره  از  مترمربع مجزی شده 
محرز  گلپایگان  یک  دربخش  واقع  اصلی   615

گردیده است.
59– رای شماره 283-  تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای امان اله غفاری فرزند خسرو بشماره 
شناسنامه 40 صادره از گلپایگان در سه دانگ مشاع 
 4134 مساحت  به  باغ  درب  یک  ششدانگ  از 
 7 از  فرعی   242 پالک  از  شده  مجزی  مترمربع 
اصلی واقع دربخش 2 گلپایگان خریداری از مالک 

رسمی مرحوم کریم غفاری محرز گردیده است.
60- رأی شماره 627- تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی موسسه خیریه ابوالفضل عباس قمربنی 
هاشم گلپایگان به شماره ثبت 27 و شناسه ملی 
ساختمان  باب  یک  ششدانگ  در   10260009218
مجزی  مترمربع   229/80 مساحت  به  کاره  نیمه 
شده از پالک شماره 1076 فرعی از 5 اصلی واقع در 

بخش 4 محرز گردیده است.
مالکانه  تصرفات   -  6275 شماره  رای   -61
طاهرنژاد  احمدعلی  آقای   متقاضی  بالمعارض 
صادره   722 شناسنامه  بشماره  ابوالقاسم  فرزند 
به مساحت 51/13  مغازه  باب  در یک  از خوانسار 
مترمربع مجزی شده از پالک  4217 اصلی  واقع 

در بخش 1  محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/02/20  تاریخ انتشار 

نوبت دوم : 96/03/04
مهدی صادقی وصفی رئیس ثبت اسناد و امالک 

گلپایگان  م الف 116

 اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان فریدونشهر 

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
تعیین  قانون  موضوع    هیأت  صادره  آراء  برابر 
تکلیف  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   
مستقر در  اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر  
محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات 
گردیده است  لذا مشخصات متقاضیان و امالک  
عموم  اطالع  منظور  به  زیر  شرح  به  تقاضا  مورد 
به فاصله 15 روز آگهی میشود  در  نوبت  در دو 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
از  میتوانند   باشند   داشته  اعتراضی  متقاضیان 
ماه   دو  مدت  به  آگهی  اولین  انتشار  تاریخ 
اعتراض خود را به  اداره ثبت اسناد  محل تسلیم  
تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  رسید،   اخذ  از  پس  و 
مرجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض،  تسلیم 

قضایی تقدیم نمایند:

 139660302013000038 شماره  رای  1-برابر 
مورخ 96/1/17  هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
فرزند خدامراد  نیا  عرفانی  احمد  آقای  متقاضی 
فریدونشهر  از  صادره   1739 شناسنامه  بشماره 
مترمربع   172.00 مساحت  به  خانه  باب  یک  در 
پالک 2844 فرعی از 238 اصلی مفروز و مجزی 
در  واقع  اصلی   از 238  فرعی   1 پالک  از  شده 
خریداری  بسیج   آباد،بلوار  ،وحدت  فریدونشهر 
از مالک رسمی آقایان حسن رحیمی وحیاتقلی 

باتوانی   محرز گردیده است.
  139660302013000040 شماره  رای  برابر   -2
مورخ 96/1/17  هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
آقای ویسی کریمی صدر فرزند فرهاد  متقاضی 
در  فریدونشهر  از  صادره   600 شناسنامه  بشماره 
مترمربع   129.80 مساحت  به  خانه  باب  یک 
پالک 19فرعی از 60 اصلی مفروز و مجزی شده 
روستای  فریدونشهر،  در  واقع  60اصلی  پالک  از 
پشندگان  خریداری از مالک رسمی آقای حاتم 

جزی پشندگانی محرز گردیده است.
-139660302013000042 شماره  رای  برابر   -3

تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات     96/1/19
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
متقاضی آقای خدابخش یسلیانی فرزند محمد 
رضا بشماره شناسنامه 6 صادره از فریدونشهر در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 140.50 مترمربع پالک 2834 فرعی از 
238 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک1 فرعی 
از 238 اصلی قطعه  واقع در فریدونشهر،خیابان 
دانشگاه ،کوچه هجرت  خریداری مع الواسطه  از 
مالک رسمی آقای رضا قلی اصالنی آخوره  محرز 

گردیده است.
 139660302013000044 شماره  رای  برابر   -4
مورخ 96/1/20  هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
امامقلی  فرزند  علیان  سکینه  خانم  متقاضی 
در  آباد  نجف  از  صادره   676 شناسنامه  بشماره 
سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه به 
فرعی   2834 پالک  مترمربع   140.50 مساحت 
 1 پالک  از  و مجزی شده  مفروز  اصلی  از 238 
فرعی از 238 اصلی  واقع در فریدونشهر،خیابان 
دانشگاه، کوچه هجرت خریداری مع الواسطه  از 
مالک رسمی آقای رضا قلی اصالنی آخوره  محرز 

گردیده است. 
5-برابر رای شماره 139660302013000051 مورخ 
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات     96/1/20
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
متقاضی آقای محمد نظری فرزند عباس بشماره 
شناسنامه 512 صادره از فریدونشهر درسه دانگ 
مشاع از ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 
41.45 مترمربع پالک 523 فرعی از 231 اصلی 
از231  فرعی   2 پالک  از  شده  مجزی  و  مفروز 
بلوار  آباد،  وحدت  درفریدونشهر،  واقع  اصلی  
رسمی  مالک  از  الواسطه   مع  خریداری  بسیج 
آقای مرتضی قلی حسینی آخوره محرز گردیده 

است.
شماره139660302013000052  رای  برابر   -6
مورخ 96/1/20  هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
متقاضی آقای مهدی نظری فرزند عباس بشماره 

شناسنامه 23 
از  مشاع  دانگ  درسه  فریدونشهر  از  صادره 
ششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت 41.45 
مترمربع پالک 523 فرعی از 231 اصلی مفروز 
اصلی    231 از  فرعی   2 پالک  از  شده  مجزی  و 
بسیج   بلوار  آباد،  وحدت   ، فریدونشهر  در  واقع 
آقای  رسمی  مالک  از  الواسطه   مع  خریداری 
مرتضی قلی حسینی آخوره  محرز گردیده است.
7- رابر رای شماره139660302013000056 مورخ 
تعیین  قانون  موضوع  اول  هیات     96/1/21
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
متقاضی خانم زهره سلطانی تهرانی فرزند محمد 
علی بشماره شناسنامه 4 صادره از نجف آباد در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 631.80 مترمربع پالک 183  فرعی از 
242 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی 
روستای  فریدونشهر،  در  واقع  اصلی     242 از 
سیبک  خریداری مع الواسطه  از مالک رسمی 
آقای مرتضی قلی کریمی سیبکی محرز گردیده 

است.
 139660302013000057 شماره  رای  برابر   -8
مورخ 96/1/21   هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
حسنعلی  فرزند  پورشبان  بتول  خانم  متقاضی 
در  آباد  نجف  از  صادره   810 شناسنامه  بشماره 
سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه به 
از  مساحت 631.80 مترمربع پالک 183 فرعی 
242 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی 
روستای   ، فریدونشهر  در  واقع  اصلی    242 از 
سیبک  خریداری مع الواسطه  از مالک رسمی 
آقای مرتضی قلی کریمی سیبکی محرز گردیده 

است.

 139660302013000059 شماره  رای  برابر   -9
مورخ 96/1/21   هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
حسنعلی  فرزند  پورشبان  بتول  خانم  متقاضی 
در  آباد  نجف  از  صادره   810 شناسنامه  بشماره 
سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه به 
از  فرعی   182 پالک  مترمربع   361.90 مساحت 
242 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی 
روستای   ، فریدونشهر  در  واقع  اصلی    242 از 
سیبک  خریداری مع الواسطه  از مالک رسمی 
آقای مرتضی قلی کریمی سیبکی  محرز گردیده 

است.
 139660302013000061 شماره  رای  برابر   -10
مورخ96/1/21   هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
بشماره  اسداله  فرزند  مهدوی  مهران  آقای 
شناسنامه 190 صادره از فریدونشهر در یک باب 
خانه به مساحت 214.20 مترمربع پالک 2843 
فرعی از 238 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
1 فرعی از 238اصلی واقع در فریدونشهر، خیابان 
مصطفی خمینی ،کوچه کمیل  خریداری از مالک 
رسمی آقای اسداله سپیانی  محرز گردیده است.
 139660302013000063 شماره  رای  برابر   -11
مورخ 96/1/23  هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
متقاضی خانم زهره سلطانی تهرانی فرزند محمد 
علی بشماره شناسنامه 4 صادره از نجف آباد در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به 
از  فرعی   182 پالک  مترمربع   361.90 مساحت 
242 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی 
روستای   ، فریدونشهر  در  واقع  اصلی    242 از 
مالک رسمی  از  الواسطه  مع  سیبک  خریداری 
آقای مرتضی قلی کریمی سیبکی  محرز گردیده 

است.
 139660302013000067 شماره  رای  برابر   -12
مورخ 96/1/23 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
متقاضی آقای غفور سپیانی فرزند محمد ابراهیم 
در  فریدونشهر  از  صادره   46 شناسنامه  بشماره 
مترمربع   97.45 مساحت  به  خانه  باب  یک 
از 242 اصلی مفروز و مجزی  پالک 541فرعی 
در  واقع  242اصلی   از  فرعی   1 پالک  از  شده 
فریدونشهر، روستای سیبک خریداری از مالک 
گردیده محرز  کلبعلی  اسفندیار  آقای   رسمی 

 است.
 139660302013000068 شماره  رای  برابر    -13
مورخ 96/1/24  هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
متقاضی خانم نسرین توازئی فرزند غالمحسین 
فریدونشهر  از  صادره   4659 شناسنامه  بشماره 
مترمربع   108.20 مساحت  به  خانه  باب  یک  در 
پالک 2521 فرعی از 237 اصلی مفروز و مجزی 
واقع  اصلی    237 از  فرعی   208 پالک  از  شده 
یاران  کوچه  دستغیب،  ،خیابان  فریدونشهر  در 
(محرز  میباشد  رسمی  مالک  متقاضی  خود    (

گردیده است.
 139660302013000046 شماره  رای  برابر   -14
مورخ 96/1/20   هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
اصغر  علی  فرزند  نقدی  حافظ  آقای  متقاضی 
در  فریدونشهر  از  179 صادره  شناسنامه  بشماره 
مترمربع   132.50 مساحت  به  خانه  باب  یک 
پالک137فرعی از 21 اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 107فرعی از 21 اصلی واقع در فریدونشهر، 
شهر برف انبار،محله خمسلو ،خیابان شهید علی 
محمد بهرامی  خریداری مع الواسطه  از مالک 
رسمی آقای جان میرزا بهرامی خمسلوئی محرز 

گردیده است.
 139660302013000084 شماره  رای  برابر   -15
مورخ 96/1/27 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
علیائی  آخوره  خودسیانی  مجید  آقای  متقاضی 
صادره   90 شناسنامه  بشماره  رضا  محمد  فرزند 
مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از 
 237 از  فرعی   2522 پالک  مترمربع   165.00
از پالک297 فرعی  اصلی مفروز و مجزی شده 
از 237 اصلی  واقع در فریدونشهر، خیابن شهید 
رجائی ،کوچه هجرت  خریداری مع الواسطه  از 
 مالک رسمی آقای  خسرو اصالنی محرز گردیده ا

ست.
 139660302013000065 شماره  رای  برابر   -16
مورخ 96/1/23 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای حمید رضا بهشتی فرزند سیف اله بشماره 
شناسنامه 83 صادره از فریدونشهر در یک باب 
خانه به مساحت 452.00 مترمربع پالک 2849 
فرعی از 238 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
1فرعی از 238 اصلی  واقع در فریدونشهر،خیابان 
الواسطه   مع  خریداری  دانشجو  بهمن،کوچه   22
محرز  یوسلیانی   جمعه  آقای  رسمی  مالک  از 

گردیده است.
 139660302013000086 شماره  رای  برابر   -17
مورخ 96/1/27  هیات اول موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
اکبر  علی  فرزند  حبیبی  صدیقه  خانم  متقاضی 
بشماره شناسنامه 1681 صادره از فریدونشهر در 
به مساحت 37.75 مترمربع  باب  مغازه   یک 
پالک 524 فرعی از 231 اصلی مفروز و مجزی 
در  واقع  اصلی   231 از  فرعی   2 پالک  از  شده 
بسیج  خریداری  آباد،بلوار  ، وحدت  فریدونشهر 
مع الواسطه  از مالک رسمی آقای اسداله رضائی  

محرز گردیده است.
 139660302013000088 شماره  رای  برابر   -18
مورخ 96/1/27 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای مهدی موگوئی فرزند رضا بشماره شناسنامه 
94 صادره از فریدونشهر در یک باب  ساختمان  
به مساحت 204.20 مترمربع پالک 525 فرعی 
 2 پالک  از  مجزی شده  و  مفروز  اصلی   231 از 
فرعی از 231 اصلی  واقع در فریدونشهر، وحدت 
آباد،کوچه اطلس خریداری از مالک رسمی آقای 
محرز  سفالئی   آخوره  موسوی  اسماعیل  سید 

گردیده است.
 139660302013000090 شماره  رای  19-برابر 
مورخ 96/1/28  هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
اله  فضل  فرزند  جدیدی  مهدی  آقای  متقاضی 
در   فریدونشهر  از  صادره   37 شناسنامه  بشماره 
خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه 
 2848 پالک  مترمربع   163.20 مساحت  به 
از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی   238 از  فرعی 
درفریدونشهر  واقع  اصلی  از238  1فرعی  پالک 
اشتر،  مالک  خیابان   ، مفتح  شهید  خیابان   ،
از مالک  الواسطه   کوچه رسالت  خریداری مع 
آقای محمد علی لچینانی محرز گردیده  رسمی 

 است.
 139660302013000092 شماره  رای  برابر   -20
مورخ 96/1/28 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم مریم موحدی فرزند علی بشماره شناسنامه 
1133 صادره از فریدونشهر در سه دانگ مشاع از 
 163.20 مساحت  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  
مترمربع پالک 2848 فرعی از 238 اصلی مفروز 
اصلی   از238  فرعی   1 پالک  از  شده  مجزی  و 
واقع در فریدونشهر، خیابان شهید مفتح،خیابان 
مالک اشتر، کوچه رسالت  خریداری مع الواسطه  
از مالک رسمی آقای محمد علی لچینانی  محرز 

گردیده است.
شماره139660302013000036  رای  برابر   -21
مورخ 96/1/17  هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فریدون شهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
بشماره  فرزند مختار  آقای سید هاشم حسینی 
شناسنامه 4199 صادره از فریدونشهر در یک باب 
خانه به مساحت 21 مترمربع پالک 2520فرعی 
از 237 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 609 
فرعی از 237اصلی  واقع در فریدونشهر ، خیابان 
شریعتی ، کوچه تختی  خریداری از مالک رسمی 
آقای سید ابوطالب حسینی  محرز گردیده است.

 139660302013000108 شماره  رای  22-برابر 
مورخ 96/1/31 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  شهر  فریدون  ملک 
ابراهیم  فرزند  تقدسی  مهدی  آقای  متقاضی 
در  فریدونشهر  از  صادره   65 شناسنامه  بشماره 
مترمربع   184.50 مساحت  به  خانه  باب  یک 
پالک542 فرعی از 242 اصلی مفروز و مجزی 
در  واقع  اصلی    242 از  فرعی   1 پالک  از  شده 
مع  خریداری  سیبک   روستای   ، فریدونشهر 
آقای مرتضی کاظمی  از مالک رسمی  الواسطه  

محرز گردیده است.
 139660302013000114 شماره  رای  23-برابر 
مورخ 96/2/10 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدونشهر  ملک 
خمسلوئی  بهرامی  منوچهر  آقای  متقاضی 
صادره   26 شناسنامه  بشماره  مسیب  فرزند 
مساحت  به  خانه  باب  یک  در  فریدونشهر  از 
از  فرعی  پالک 238  تحت  مربع،  متر   376.20
22 اصلی مفروز و مجزی شده از 1 فرعی از 22 
برف  واقع در شهرستان فریدونشهر، شهر  اصلی 
شادمان،  شهید  خیابان  خمسلو،  محله  انبار، 
آقای  رسمی  مالک  از  الواسطه  مع  خریداری 
 میرزا فیض اله یبلوئی خمسلوئی محرز گردیده 

است.
 139660302013000112 شماره  رای  برابر   -24
مورخ 96/2/10  هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر  رسمی  سند 
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  فریدونشهر  ملک 
متقاضی آقای حسین کریمی فرزند غالمحسن 
در  فریدونشهر  از  صادره   1010 شناسنامه  بشماره 
مترمربع   384.25 مساحت  به  خانه  باب  یک 
و  مفروز  اصلی   242 از  فرعی   84 پالک  تحت 
در  واقع  اصلی   242 از  فرعی   1 از  شده  مجزی 
رسمی،  )مالک  سیبک،  روستای  فریدونشهر، 
گردیده محرز  می باشد(  متقاضی   شخص 

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

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : چهار شنبه 96/2/20

تاریخ انتشار نوبت دوم :  پنج   شنبه 96/3/4 
و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس  مقصودی  محسن 

امالک فریدونشهر  - م الف 96/36
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ورزش بانوان
باید در بعضی اوزان کاراته بانوان 

بازنگری صورت گیرد
افســانه باقــری، سرپرســت نایب رئیــس بانــوان فدراســیون 
ــوان  ــه بان ــی اوزان کارات ــد در بعض ــرد: بای ــام ک ــه اع کارات
و  مســائل  ایــن  از  یکــی  گیــرد.  صــورت  بازنگــری 
بــا  اســت.  رزیتــا علی پــور  مشــکات، آســیب دیدگی 
آســیب دیدگی ای کــه بــرای او در طــول مســابقات رخ 
ــب  ــی ل ــد. پارگ ــب کن ــا را کس ــدال ط ــت م داد، نتوانس
ــرای  ــرایط ب ــه ش ــد ک ــث ش ــت او باع ــتگی انگش و شکس
علی پــور در طــول مســابقات خیلــی مناســب نباشــد؛ 
واقعــا دلــم بــرای او در ایــن مســابقات ســوخت. او مــدال 
ــا حــق  ــرد؛ ام ــای کشــورهای اســامی را کســب ک بازی ه

ــود.  ــا ب ــدال ط ــور م علی پ
ــما از  ــی ش ــه پیش بین ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
کســب مــدال در مســابقات قهرمانــی آســیا چیســت 
اظهــار داشــت: هیــچ چیــز را نمی توانیــم پیش بینــی 
کنیــم. همــه چیــز به شــرایط برگــزاری مســابقات بســتگی 
ــاوت  ــم تف ــا ه ــابقات ب ــرایط مس ــال ش ــر ح ــه ه دارد. ب
دارد. قرعه هــا و عوامــل دیگــری کــه در مســابقات رخ 
ــا  ــت. م ــذار اس ــه تأثیرگ ــب نتیج ــا در کس ــد، قطع می ده
ــوان می توانیــم مدال هــای بیشــتری  ــه بان در بخــش کارات
ــد  ــوان بای ــه بان ــه در بعضــی اوزان کارات ــم. البت کســب کنی
ــو  ــل کســب نکــردن مــدال در باک ــا دلی بازنگــری شــود ت
ــن  ــه ای ــد ب ــا بای ــی در انتخابی ه مشــخص شــود. کادر فن

ــکات توجــه داشــته باشــد. ایســنا ن

سرمربی تیم ملی بسکتبال بانوان:
 نباید درباره مربی خارجی 

عجوالنه تصمیم گرفت
ــم  ــی در تی ــی خارج ــور مرب ــاره حض ــادوی درب ــده ه فری
ملــی بســکتبال بانــوان، بیــان کــرد: در حــال حاضــر 
ــم  ــم بگویی ــم و نمی توانی ــت خــود را محــک نزده ای وضعی

ــه.  ــا ن ــی خارجــی اســت ی ــد مرب ــا نیازمن ــم م تی
ســرمربی تیــم ملــی بســکتبال بانــوان گفــت: نبایــد 
عجوالنــه تصمیم گیــری کــرد. نخســت بایــد آنچــه را 
ــر از  ــطحی فرات ــک س ــته ایم در ی ــار داش ــال ها در اختی س
ســطح مســابقات داخلــی و مســابقات دوســتانه محــک 
بزنیــم.  اگــر بــا آنچــه در اختیــار داریــم و در واقــع ســرمایه 
ــم     ــه بگیری ــتیم نتیج ــان نتوانس ــان و بازیکن ــی، مربی علم
آن وقــت در قــدم بعــدی بایــد از مربــی خارجــی اســتفاده 

کــرد. 
او در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا زمــان آغــاز اردوهــای 
ــا خیــر، بیــان کــرد: خیــر؛  تیــم ملــی مشــخص اســت ی
ایــن ســوال ها را بایــد از کــرم زاده پرســید. ان شــاءهللا 
فعالیت هــا را افزایــش خواهیــم داد و بــه اطــاع رســانه ها 

خواهیــم رســاند. 
هــادوی در پایــان بیــان کــرد: امیــدوارم تمــام پیگیری هایــی 
کــه در طــول ایــن ســال ها انجــام شــد و ســرانجام منتــج 
ــم  ــای الزم اع ــود و پیگیری ه ــا نش ــد، ره ــه ش ــه نتیج ب
ــا  ــود ت ــم ش ــرایطی فراه ــام و ش ــی انج ــی و فن از اجرای
ــن  ــو احس ــه نح ــاب ب ــی حج ــوز قطع ــم از مج ــا بتوانی م

ــم. خبــر فارســی اســتفاده کنی

توپ و تور
 توهین باشگاه العین امارات 

به تماشاگران ایرانی
ــاره  مدیــر باشــگاه العیــن ســخنان توهین آمیــزی را درب
ــد کــرد کــه در  ــان آورد و تاکی ــر زب ــی ب تماشــاگران ایران
دیــدار تیمــش برابــر اســتقال تهــران بــازی جوانمردانــه 

رعایــت نشــده اســت.
 اســتقال در دیــدار رفــت یک هشــتم نهایــی لیــگ 
قهرمانــان آســیا توانســت بــا یــک گل، العیــن امــارات را 

ــردارد. ــش رو ب از پی
بــا وجــود اینکــه ایــن دیــدار بــدون هیــچ مشــکلی برگزار 
ــود  ــوب خ ــم محب ــا تی ــتقال تنه ــواداران اس ــد و ه ش
ــال  ــه دنب ــا ب ــم اماراتی ه ــاز ه ــا ب ــد، ام ــویق کردن را تش

بهانه تراشــی هســتند. 
عصــام عبــدهللا، مدیــر باشــگاه العیــن امــارات، ســخنان 
ــزی  ــان آورد. او گفــت: انتظــار هــر چی ــر زب ــی را ب عجیب
ــار را  ــن انتظ ــا ای ــتیم؛ ام ــتقال داش ــواداران اس را از ه
نداشــتیم کــه مســئوالن ایرانــی چنیــن برخــوردی داشــته                

باشــند.
 آن هــا پیــش از بــازی، در جریــان بــازی و بعــد از 
 آن، بــازی جوانمردانــه را رعایــت نکردنــد. عکاســان 
و خبرنــگاران ایرانــی بــه ســوی خالــد عیســی، دروازه بان 
ــد؛ امــا  ــه او دشــنام دادن ــد و ب ــاب کردن مــا، ســنگ پرت
ــد  ــد. بای ــان ندادن ــی نش ــچ واکنش ــازی هی ــران ب ناظ
ــر  ــز آن زی ــرل و همــه چی ــی کنت ــه خوب ــازی ب ــن ب چنی

ــد. ــه می ش ــر گرفت نظ
 او ادامــه داد: مــا از تماشــاگران ایرانــی انتظــار هــر 
چیــزی را داریــم و بــر ایــن بــاور هســتم کــه کنفدراســیون 
فوتبــال آســیا بایــد یــک چالــش بــزرگ را از پیــش رو 
ــی  ــر امنیت ــا تدابی ــی را ب ــن بازی های ــد چنی ــردارد و بای ب

ــد. الــکاس شــدید برگــزار کن

منتفی شدن حضور سروش رفیعی 
در بوندسلیگا

ســرمربی هیدنهایــم آلمــان هــر گونــه اخبــار دربــاره جــذب 
ســروش رفیعــی را کــذب و نادرســت خوانــد.

ــان در روزهــای  ــی SWP آلم ــگاه اینترنت ــزارش پای ــه گ  ب
گذشــته، اخبــار زیــادی مبنــی بــر عاقه منــدی تیــم 
ــد.  ــر ش ــی منتش ــروش رفیع ــه س ــم ب ــی هیدنهای آلمان
در اخبــار مختلــف ذکــر شــده بــود ایــن تیــم کــه در 
بوندســلیگا دو بــازی می کنــد، بــرای صعــود بــه بوندســلیگا 
خواهــان جــذب بازیکــن ایرانــی شــده تــا تقویــت شــود. 
فرانــک اشــمیت، ســرمربی هیدنهایــم، تاکیــد کــرد: ایــن 
اخبــار کامــا کــذب و حضــور ســروش رفیعــی در ایــن تیــم 

منتفــی اســت. 
ــا  ــه ایــن ترتیــب بایــد منتظــر تمدیــد قــرارداد رفیعــی ب ب
تیــم فوتبــال پرســپولیس باشــیم یــا اینکــه ایــن بازیکــن 
خــاق، تیــم دیگــری در اروپــا را بــرای ادامــه فعالیت هــای 

فوتبالــی اش انتخــاب کنــد. ایســنا

A.Bahari@eskimia.ir
آیدین بهاریگروه ورزش

تیــم فوتبــال جوانــان ایــران در دومیــن دیــدار 
خــود در رقابت هــای جــام جهانــی جوانــان 
ــا  ــرده را ب ــر 0 ب ــازی 2 ب ــی ب ــره جنوب 20۱۷ ک
شکســت 4 بــر 2 عــوض کــرد تــا بــرای صعــود 

ــدار آخــر داشــته باشــد.  ــه دی چشــم ب
در دومیــن دیــدار از مرحلــه گروهــی جــام 
ــی،  ــره  جنوب ــان 20۱۷ ک ــال جوان ــی فوتب جهان
تیــم ملــی ایــران از ســاعت ۱2:۳0 روز گذشــته 
ــل تیــم  در ورزشــگاه جــام جهانــی ججــو مقاب

ــت. ــرار گرف ــا ق ــی زامبی مل
 نیمه اول

از  ســلطانی مهر  شــوت  یــک،  دقیقــه  در 
مقابــل محوطــه جریمــه زامبیــا بــا برخــورد بــه 

ــد.  ــم دور ش ــن تی ــان ای مدافع
در ادامــه درخشــان مهر تــوپ را بــه داخــل 
محوطــه جریمــه ارســال کــرد کــه رضــا شــکاری 

از ۶ قدمــی و بــدون حضــور مدافعــان حریــف 
تــوپ را بــه بیــرون زد تــا فرصــت بســیار خوبــی 

از دســت ایــران بــرود. 
در دقیقــه هفــت روی اشــتباه مدافــع اســپانیا 
تــوپ بــه رضــا شــکاری رســید و او بــا دریبــل 
ــه دروازه  ــه گوش ــوپ را ب ــم، ت ــن تی ــع ای مداف
پیــش  یــک گل  بــا  را  ایــران  و  زد  زامبیــا 

ــت. انداخ
ــتادن  ــا ایس ــا ب ــن زامبی ــه 20، بازیک  در دقیق
پشــت ضربــه ایســتگاهی، از فاصلــه 2۵ متری 
ــرون  ــه بی ــران ب ــه از دروازه ای ــا فاصل ــوپ را ب ت

زد. 
در دقیقــه ۳۱، بازیکــن زامبیــا بــا عبــور از چنــد 
بازیکــن ایــران، موقعیــت خوبــی را بــرای 
هم بــازی خــود در داخــل محوطــه جریمــه 
ایــران  مدافعــان  فراهــم کــرد کــه  ایــران 

سراســیمه ایــن تــوپ را دور کردنــد. 
در دقیقــه ۳4، شــوت بازیکــن زامبیــا بــه 

ــه  ــورد ب ــا برخ ــرزازاد، ب ــا می ســمت دروازه نیم
ــران دور  ــواری از دروازه ای ــی شهس ــورت عل ص

ــد.  ش
ــا از روی  ــن زامبی ــانتر بازیک ــه ۳۷، س در دقیق
ــا  ــد؛ ام ــرزازاد دور ش ــط می ــر توس ــع کرن نقط
شــوت برگشــتی و محکــم بازیکــن ایــن تیــم 
بــا برخــورد بــه مدافعــان ایــران بــه دروازه بــان 

ــید. ــران رس ــکی پوش ای مش
 نیمه دوم

ــوپ وارد  ــا ت ــن ب ــد نورافک ــه 4۸، امی در دقیق
ــه  ــی ک ــا شــد و در حال ــه زامبی محوطــه جریم
ــت  ــا را داش ــن زامبی ــل زدن بازیک ــد دریب قص
بــا خطــای ایــن بازیکــن ســرنگون شــد و داور 
نقطــه پنالتــی را نشــان داد. رضــا شــکاری 
ــه  ــت و ضرب ــرار گرف ــی ق ــه پنالت ــت ضرب پش
دروازه بــان  جهتــی کــه  برعکــس  را  خــود 
 پریــده بــود، زد و گل دوم ایــران را بــه ارمغــان 

آورد. 
ــران را  ــرد ای ــا ب ــه تقریب ــن گل هم ــد از ای بع
قطعــی می دانســتند؛ امــا ناگهــان رونــد بــازی 

ــر کــرد.  تغیی
ــی شهســواری  ــه ۵4، روی اشــتباه عل در دقیق

تــوپ در محوطــه جریمــه بــه ســاکاال رســید و 
او بــا شــوتی محکــم دروازه ایــران را بــاز کــرد و 

اختــاف را بــه حداقــل رســاند.

ــا  ــان زامبی ــی بازیکن ــا کار تیم ــه ۵۸، ب در دقیق
تــوپ مقابــل محوطــه جریمــه بــه ام ِوپــو 
ــم گل  ــی و محک ــوتی زمین ــا ش ــید و او ب رس
ــه  ــازی را ب ــه ثمــر رســاند و ب دوم تیمــش را ب

ــاند.  ــاوی کش تس
ــور  ــد از عب ــا بع ــن زامبی ــه ۶۵، بازیک در دقیق

از بازیکــن ایــران، تــوپ را ســانتر کــرد کــه 
میــرزازاد بــا پــا تــوپ را دور کرد؛ اما در برگشــت 
مهاجــم زامبیــا ضربــه ســر دیگــری را زد کــه باز 
ــا در  ــت داد؛ ام ــران برگش ــاع ای ــط دف ــم خ ه
ــه کــم وارد  ــدا از فاصل ــه بان مرحلــه ســوم ضرب
 دروازه ایــران شــد و گل ســوم زامبیــا بــه ثمــر 

رسید. 
در دقیقــه ۷۱، بــا حرکــت تیمــی بازیکنــان 
زامبیــا مقابــل محوطــه جریمــه بــاز هــم 
موقعیــت شــوتزنی بــه داکا رســید و ایــن 
بازیکــن بــا شــوتی دقیــق، دروازه ایــران را بــرای 

ــرد.  ــاز ک ــارم ب ــار چه ب
ــه ــه جریم ــلوغی محوط ــه ۸۵، در ش  در دقیق

ــه  ــا برخــورد ب ــران ب شــوت محکــم بازیکــن ای
ــل نشــد.  ــه گل تبدی ــرک دروازه ب دی

ــر 2  ــروزی 4 ب ــا پی ــت ب ــدار در نهای ــن دی ای
ــازی  ــران ب ــا ای ــام شــد ت ــا تم ــه ســود زامبی ب
ــد  ــذار کن ــا واگ ــل زامبی ــرده را مقاب ــچ ب دو هی
ــتم  ــک هش ــه ی ــه مرحل ــا ب ــده آفریق و نماین

ــد.  ــود کن ــی صع نهای
ــم  ــل تی ــنبه مقاب ــران، روز ش ــوم ای ــازی س ب

ــود. ــد ب ــال خواه ــی پرتغ مل

از صعود قطعی تا حذف احتمالی

 رؤیای ایران، در 10 دقیقه 
بر باد رفت

ســرمربی پیشــین تیم هــای ذوب آهــن و اکســین البــرز هدایــت 
تیــم تراکتورســازی را بــر عهــده گرفــت.

 یحیــی گل محمــدی کــه فصــل گذشــته در میانــه راه بــا 
ــگ دســته اول را در  ــورد و راه لی ــه مشــکل برخ ــا ب ذوب آهنی ه
پیــش گرفــت، روز چهارشــنبه با مســئوالن باشــگاه تراکتورســازی 
بــه توافــق نهایــی رســید تــا رســما بــه عنــوان ســرمربی ایــن تیــم 

معرفــی شــود. 
ــه  ــی را ب ــن دوران موفق ــپولیس و ذوب آه ــدی در پرس گل محم
عنــوان ســرمربی ســپری کــرد. او در ذوب آهــن دو ســال متوالــی 
قهرمــان جــام حذفــی شــد و از کارنامــه خوبــی برخــوردار اســت. 
ــده  ــر عه ــازی را ب ــت تراکتورس ــرایطی هدای ــدی در ش گل محم
گرفتــه کــه نام هایــی مثــل جــواد نکونــام، فــراز کمالونــد، عبــدهللا 
ویســی و رســول خطیبــی نیــز بــرای ایــن ســمت مطــرح بــود؛ 

ــی  ــه انتخــاب یحی ــم ب ــت مســئوالن باشــگاه تصمی ــا در نهای ام
ــه  ــازی ب ــگاه تراکتورس ــئوالن باش ــا مس ــدی ب ــد. گل محم گرفتن
توافــق نهایــی رســید و قــراردادی یــک ســاله را بــه امضــا رســاند. 
ــات و  ــروع تمرین ــرای ش ــود را ب ــای خ ــت برنامه ه ــرار اس او ق
جــذب ۳ ســهمیه آزاد اعــام کنــد تــا تراکتوری هــا رســما بــرای 
لیــگ هفدهــم اســتارت بزننــد. حضــور یحیــی در تراکتورســازی 
ــا توجــه بــه اینکــه او اصالتــا اردبیلــی اســت، می توانــد اتفــاق  ب
ــه  ــا توجــه ب ــه ب ــم محســوب شــود. البت ــن تی ــرای ای ــی ب خوب
اینکــه تراکتورســازی در نقــل و انتقــاالت بازیکــن جدیــدی 
ــد بــه خدمــت بگیــرد، کار گل محمــدی ســخت خواهــد  نمی توان
بــود. او کــه ســابقه کار کــردن بــا جوانــان را دارد، بایــد تلفیقــی از 
جوانــان و باتجربه هــا را بــه میــدان بفرســتد تــا بتوانــد روزهــای 

ــی را پشــت ســر بگــذارد. ورزش 3 خوب

ــان  یــک ســال پــس از محرومیــت ُپرحــرف و حدیــث دروازه ب
ــا صــدور حکمــی عجیــب  ســابق پرســپولیس کمیتــه اخــاق ب
ــا  ــد. سوش ــاز ش ــتقال خبرس ــین اس ــنگربان پیش ــاره س درب
ــبیه  ــم ش ــه ه ــات ب ــی جه ــروزان از خیل ــن ف ــی و محس مکان
هســتند: هــر 2 دروازه بــان و بســیار پرحاشــیه اند و ســابقه 
ــدار پایتخــت  ــازی در تیم هــای پرطرف ــی و ب ــم مل حضــور در تی
را دارنــد؛ امــا آن هــا از 2 روز پیــش یــک وجــه اشــتراک 
ــه  ــد و آن اینک ــدا کرده ان ــر پی ــا یکدیگ ــم ب ــد ه ــگ و جدی پررن
هــر 2 نفــر در یــک بــازه زمانــی یک ســاله از ســوی فدراســیون 
ــی  ــب و غیرفوتبال ــب و غری ــی عجی ــا محرومیت های ــال ب فوتب
ــه اخــاق فدراســیون قصــد دارد  مواجــه شــده اند. ظاهــرا کمیت
تــا ســالی یــک بــار بــا صــدور آرای جنجالــی حســابی خبرســاز 
شــود. خردادمــاه گذشــته بــود کــه محرومیــت ۶ ماهــه مکانــی 

ــا  ــادف ب ــم مص ــال ه ــرد. امس ــا ک ــه پ ــادی ب ــروصدای زی س
ــروم  ــا مح ــاق ب ــه اخ ــار، کمیت ــاه به ــومین م ــیدن س فرارس
ــار  ــل انتش ــه دلی ــروزان ب ــد. ف ــاز ش ــروزان شگفتی س ــردن ف ک
ــکلی  ــه ش ــی ب ــبکه های اجتماع ــرش در ش ــای همس عکس ه
ــا در  ــی نه تنه ــکام این چنین ــت. اح ــده اس ــروم ش ــب مح عجی
داخــل کشــور بــا انتقــادات زیــادی روبــرو می شــود، بلکــه معموال 
بــه ســرعت بازتــاب  جهانــی پیــدا می کنــد. از ایــن رو مثــل دفعه 
قبــل کــه محرومیــت سوشــا مــورد توجــه رســانه های خارجــی 
ــروزان  ــه ماجــرای ف ــرد ک ــی ک ــوان پیش بین ــت، می ت ــرار گرف ق
هــم بــه زودی در آن ســوی مرزهــا بازتــاب یابــد. ســال گذشــته 
ــد  ــر ش ــت لژیون ــن محرومی ــا ای ــه ب ــس از مواجه ــی پ  مکان
و بــرای مدتــی بــه نــروژ رفــت. بایــد دیــد فــروزان در ادامــه چــه 

سرنوشــتی پیــدا می کنــد. خبــر فارســی

،،
در  ایــران  جوانــان  فوتبــال  تیــم 
دومیــن دیــدار خــود در رقابت هــای 
کــره   ۲۰۱۷ جوانــان  جهانــی  جــام 
بــا  را  بــرده   ۰ بــر   ۲ بــازی  جنوبــی 

بــر ۲ عــوض کــرد شکســت 4 

با کنار رفتن نکونام و دیگران

یحیی، سکان تراکتور را در دست گرفت
از محرومیت »مکانی« تا نقره داغ »فروزان«

شگفتی های خردادماهی کمیته اخالق

ورزش

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
باب  یک  حدود ششدانگ  تحدید  اینکه  نظربه 
خانه پاک شماره۱9/9۸9 واقع در کلیشاد بخش 
9 ثبت اصفهان که طبق سوابق وپرونده ثبتی به  
نام آقای روح اله میرزاخانی فرزند غامعلی   در 
جریان ثبت است وعملیات تحدید حدود قانونی 
دستور  به  بنا  اینک  است.  نیامده  عمل  به  آن 
تقاضای  وطبق  ثبت  ۱۵قانون  اخیرماده  قسمت 
روزپنج   در  مرقوم  پاک  حدود  تحدید  نامبرده 
شنبه مورخ ۱۳9۶/۳/2۵ ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این 
در  می گردد که  اخطار  مجاورین  به کلیه  آگهی 
روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور 
یابند واعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 
مجلس  صورت  تنظیم  تاریخ  از  ثبت  قانون   20

تحدیدی تا ۳0 روز پذیرفته خواهد شد.
تاریخ انتشار :۱۳9۶/۳/4

مجتبی شادمان 
معاون واحد ثبتی فاورجان 

دادنامه
شماره دادنامه : 9۵099۷۳۷۳0۱0۱۶۱۱

تاریخ تنظیم :۱۳9۵/۱۱/2۶
شماره پرونده :9۵099۸۳۷20۱00۱4۱

شماره بایگانی شعبه : 9۵0۱4۳
خواهان : خانم پریسا حدادی فرزند غامعلی با 
وکالت آقای حمید رضا اشراقی فرزند مرتضی به 
اداره  فارسی جنب  بلوار سلمان  نشانی گلپایگان 

پست پاک 4۸ کد پستی ۸۷۷۱9۷4۱۶۶ 
خواندگان : ۱ آقای ایمان قنبری شلمزاری فرزند 
محمود 2 . اداره ثبت احوال گلپایگان همگی به 

نشانی 
خواسته : اثبات نسب 

گردشکار : پس از وصول دادخواست و ثبت آن 
با  و  قانونی  تشریفات  جری  و  فوق  کاسه  به 
استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعام 

و مبادرت به صدور رای می نماید . 
رای دادگاه

راجع به دادخواست پریسا حدادی باالصله و به 
قیمومیت از امیر علی قنبری با وکالت حمید رضا 
و  شلمزاری  قنبری  ایمان   -۱ بطرفیت  اشراقی 
2- اداره ثبت احوال گلپایگان بخواسته ۱- اثبات 
صدور  به  دوم  ردیف  خوانده  والزام   -2 نسب 
داده که  توضیح  شناسنامه وکیل خواهان چنین 
موکل همسر سابق خوانده ردیف اول میباشد در 
شماره  نامه  طاق  سند  مطابق   ۸۷/۱0/۱0 تاریخ 
نموده  از یکدیگر مفارقت  اهواز  ۳4۱0 شماره ۱۳ 
والدت  گواهی  با  برابر   ۸۸/۵/2۶ تاریخ  در  اند 
امیر علی  بنام  مورخ ۸9/۱2/2۶ فرزند مشترک 
بدنیا میاید لیکن تاکنون موفق به اخذ شناسنامه 
نگردیده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
جمله  از  ابرازی  ادله  و  اوراق  جامع  ماحظه 
تاییدیه پزشک ماما پاسخ استعام بعمل امده از 
بیمارستان امام حسین که حکایت از این دارد 
خواهان در تاریخ ۸۸/۵/2۶ زایمان نموده و 

فرزند ایشان پسر و سن حاملگی ۳9 هفته و 4 
روز ) 9 ماه و چهار روز ( بوده و پاسخ استعام به 
عمل امده از اداره ثبت احوال شهرستان گلپایگان 
خواهان بعد از مفارقت از خوانده ردیف اول تاکنون 
ازدواج ننموده است و با توجه به اینکه تولد نوزاد 
از تاریخ طاق تا تولد کمتر از ده ماه نگذشته و بنا 
بر قاعده فقهی الفراش و بنا بر تصریح ماده ۱۱۵9 
قانون مدنی طفلی که بعد از انحال نکاح ) طاق 
( متولد گردد و از تاریخ نکاح تا روز والدت بیش 
از ده ماه نگذشته باشد متعلق به شوهر است و 
 ( قانونی  اباغ  رغم  علی  خوانده  اینکه  به  توجها 
و  نگردیده  حاضر  معینه  جلسه  در   ) آگهی  نشر 
اقامه  و  ارائه  ولد  نفی  بر  مبنی  مدرکی  یا  دلیل 
ننموده است دعوی خواهان را در این مرحله مورد 
قبول دانسته و مستندا به ماده مذکور و ماده ۱9۸ 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب 
نسب  تایید  بر  حکم  صدور  مدنی ضمن  امور  در 
با  والدت  گواهی  در  مذکور  مشخصات  با  فرزند 
خوانده ردیف اول ، خوانده دیگر را ملزم به صدور 
قانون   ۱ ماده  راستای  در  فرزند  برای  شناسنامه 
ثبت احوال مینماید . رای صادره نسبت به خوانده 
ردیف اول غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
اباغ قابل واخواهی در همین محکمه و نسبت به 
خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف 20 روز پس از 
اباغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم 

تجدید نظر استان اصفهان می باشد . 
قاسم شریفیان

دادرس شعبه اول دادگاه حقوقی گلپایگان
م الف ۳۷

رونوشت آگهی حصر وراثت
شناسنامه  شماره  دارای  ثمری   مریم  خانم 
۵۱42 به شرح دادخواست به کاسه ۱9۳/9۶ از 
نموده  وراثت  حصر  درخواست گواهی  شورا  این 
رضا  محمد  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و 
جوان  به شماره شناسنامه ۵9 در تاریخ 9۶/2/2۱ 
ورثه  زندگی گفته  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  در 

آنمرحوم منحصر است به :
۱.مریم ثمری فرزند شکر اله ش ش ۵۱42

2.تقی جوان  فرزند جعفر ش ش 200
ش  ش  رضا  محمد  فرزند  جوان  ۳.احسان 

۱2۱00۳۸۸4۶
4.الهام جوان فرزند محمد رضا ش ش 29۱۵

۵.ندا جوان فرزند محمد رضا ش ش ۵۸۶
متوفی ورثه  دیگری ندارد .

درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او 
به  آگهی  نشر  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  باشد  می 
انقضای  با  است  بدیهی   ، دارد  تحویل  شورا  این 
خواهد صادر  وراثت  انحصار  گواهی  مقرر   مهلت 

 شد .
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان 

گلپایگان علیرضا رجبی م الف ۱۵9

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای سید کمال نیرینی  دارای شماره شناسنامه 
این  از  ۳ به شرح دادخواست به کاسه ۱9۱/9۶ 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سید جمال نیرینی  به 
در   9۶/2/2۷ تاریخ  در   ۳۷۶ شناسنامه  شماره 
ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 

آنمرحوم منحصر است به :
۱.سید کمال نیرینی فرزند جمال ش ش ۳

2.سید بال نیرینی فرزند سید جمال ش ش ۸
۳.سید بشیر نیرینی فرزند سید جمال ش ش 

۳۷۳
4.مریم شهبازی فرزند حسن ش ش ۱2

متوفی ورثه  دیگری ندارد .
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او 
می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به این 
شورا تحویل دارد ، بدیهی است با انقضای مهلت 

مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد .
رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان 

گلپایگان علیرضا رجبی
 م الف ۱۵۸

رای شورا
اله  نعمت  ناحیه  از  مطروحه  دعوی  در خصوص 
هدایت فرزند خدارحم ساکن فاورجان کلیشاد خ 
مطهری کوی مسجد جامع پاک ۷2 به طرفیت 
مجهول  ساکن  فرزندعلیرضا  فنایی   ابوالقاسم 
المکان  به خواسته مطالبه مبلغ 20000000 بیست 
میلیون ریال بابت ۱ فقره سفته /چک سند عادی 
ومطالبه خسارات تاخیر تادیه بشرح دادخواست 
اخطاریه  بااباغ  اینکه  به  نظر  تقدیمی  وضمائم 
واطاع خوانده از جریان دادرسی در شورا حاضر 
ومستندات  مطروحه  دعوی  به  ونسبت  نگردیده 
بعمل  دفاعی  هیچگونه  خواهان  ناحیه  از  ابزاری 
خواهان  ابزاری  مستندات  به  ونسبت  نیاورده 
ومنکر  نیاورده  عمل  به  وتکذیبی  ایراد  هیچگونه 
داللت  که  مدرکی  ودلیل  نشده  مستند  اصالت 
ننموده  اقامه  باشد  داشته  خود  ذمه  بربرائت 
ومستندات ابزاری خواهان حاکی از اشتغال ذمه 
بنابراین  دارد  خواسته  اصل  میزان  رابه  خوانده 
قانون  به مواد۱9۸و۵22  بااتفاق نظرمستندا  شورا 
آیین دادرسی مدنی ومواد ۳۱0 و۳۱۳و۳20 قانون 
بیست  پرداخت20000000  به  را  خوانده  تجارت 
میلیون ریال به انضمام هزینه های  دادرسی بابت 
اصل خواسته وپرداخت و خسارات تاخیر تادیه از 
دادخواست  یاتقدیم  /چک  سررسیدسفته  تاریخ 
به مبلغ تغییر شاخص بانک مرکزی ریال لغایت 
نماید  می  محکوم  خواهان  حق  در  حکم  اجرای 
تاخیر  خسارات  است  مکلف  احکام  واجرای 
تاریخ  از  در حکم  مرقوم  مبلغ  میزان  به  را  تادیه 
خواهان  وبه  اخذ  خوانده  واز  احتساب  قید شده 
پرداخت نماید رای صادر شده غیابی و ظرف مدت 
این  در  واخواهی  قابل  اباغ  از  پس  روز  بیست 

قابل  آن  از  پس  روز  بیست  مدت  ظرف  و  شورا 
 تجدید نظر درمحاکم عمومی شهرستان فاورجان 

می باشد 
اختاف  پنجم حقوقی شورای حل  قاضی شعبه 

شهرستان فاورجان  

رای شورا
اله  نعمت  ناحیه  از  مطروحه  دعوی  در خصوص 
هدایت فرزند خدارحم ساکن فاورجان کلیشاد خ 
مطهری کوی مسجد جامع پاک ۷2 به طرفیت 
اکبر سروی فرزندفتحعلی ساکن مجهول المکان  
وپنج  بیست   2۵000000 مبلغ  مطالبه  خواسته  به 
میلیون ریال بابت ۱ فقره سفته /چک سند عادی 
ومطالبه خسارات تاخیر تادیه بشرح دادخواست 
اخطاریه  بااباغ  اینکه  به  نظر  تقدیمی  وضمائم 
واطاع خوانده از جریان دادرسی در شورا حاضر 
ومستندات  مطروحه  دعوی  به  ونسبت  نگردیده 
بعمل  دفاعی  هیچگونه  خواهان  ناحیه  از  ابزاری 
خواهان  ابزاری  مستندات  به  ونسبت  نیاورده 
ومنکر  نیاورده  عمل  به  وتکذیبی  ایراد  هیچگونه 
داللت  که  مدرکی  ودلیل  نشده  مستند  اصالت 
ننموده  اقامه  باشد  داشته  خود  ذمه  بربرائت 
ومستندات ابزاری خواهان حاکی از اشتغال ذمه 
بنابراین  دارد  خواسته  اصل  میزان  رابه  خوانده 
قانون  به مواد۱9۸و۵22  بااتفاق نظرمستندا  شورا 
آیین دادرسی مدنی ومواد ۳۱0 و۳۱۳و۳20 قانون 
تجارت خوانده را به پرداخت2۵000000 بیست وپنج 
میلیون ریال به انضمام هزینه های  دادرسی بابت 
اصل خواسته وپرداخت و خسارات تاخیر تادیه از 
دادخواست  یاتقدیم  /چک  سررسیدسفته  تاریخ 
به مبلغ تغییر شاخص بانک مرکزی ریال لغایت 
نماید  می  محکوم  خواهان  حق  در  حکم  اجرای 
تاخیر  خسارات  است  مکلف  احکام  واجرای 
تاریخ  از  در حکم  مرقوم  مبلغ  میزان  به  را  تادیه 
خواهان  وبه  اخذ  خوانده  واز  احتساب  قید شده 
پرداخت نماید رای صادر شده غیابی و ظرف مدت 
این  در  واخواهی  قابل  اباغ  از  پس  روز  بیست 
قابل  آن  از  پس  روز  بیست  مدت  ظرف  و  شورا 
 تجدید نظر درمحاکم عمومی شهرستان فاورجان 

می باشد 
اختاف  پنجم حقوقی شورای حل  قاضی شعبه 

شهرستان فاورجان  

رای شورا
اله  نعمت  ناحیه  از  مطروحه  دعوی  در خصوص 
هدایت فرزند خدارحم ساکن فاورجان کلیشاد خ 
مطهری کوی مسجد جامع پاک ۷2 به طرفیت 
حسن ادهمی فومنی فرزند پرویز ساکن مجهول 
المکان  به خواسته مطالبه مبلغ ۵0000000 پنجاه 
میلیون ریال بابت ۱ فقره سفته /چک سند عادی 
ومطالبه خسارات تاخیر تادیه بشرح دادخواست 
اخطاریه  بااباغ  اینکه  به  نظر  تقدیمی  وضمائم 
واطاع خوانده از جریان دادرسی در شورا حاضر 
ومستندات  مطروحه  دعوی  به  ونسبت  نگردیده 
بعمل  دفاعی  هیچگونه  خواهان  ناحیه  از  ابزاری 

خواهان  ابزاری  مستندات  به  ونسبت  نیاورده 
ومنکر  نیاورده  عمل  به  وتکذیبی  ایراد  هیچگونه 
داللت  که  مدرکی  ودلیل  نشده  مستند  اصالت 
ننموده  اقامه  باشد  داشته  خود  ذمه  بربرائت 
ومستندات ابزاری خواهان حاکی از اشتغال ذمه 
بنابراین  دارد  خواسته  اصل  میزان  رابه  خوانده 
قانون  به مواد۱9۸و۵22  بااتفاق نظرمستندا  شورا 
آیین دادرسی مدنی ومواد ۳۱0 و۳۱۳و۳20 قانون 
میلیون  شصت  پرداخت  به  را  خوانده  تجارت 
ریال به انضمام هزینه های  دادرسی بابت اصل 
از  تادیه  تاخیر  خسارات  و  وپرداخت  خواسته 
دادخواست  یاتقدیم  /چک  سررسیدسفته  تاریخ 
به مبلغ تغییر شاخص بانک مرکزی ریال لغایت 
نماید  می  محکوم  خواهان  حق  در  حکم  اجرای 
تاخیر  خسارات  است  مکلف  احکام  واجرای 
تاریخ  از  در حکم  مرقوم  مبلغ  میزان  به  را  تادیه 
خواهان  وبه  اخذ  خوانده  واز  احتساب  قید شده 
پرداخت نماید رای صادر شده غیابی و ظرف مدت 
این  در  واخواهی  قابل  اباغ  از  پس  روز  بیست 
قابل  آن  از  پس  روز  بیست  مدت  ظرف  و  شورا 
 تجدید نظر درمحاکم عمومی شهرستان فاورجان 

می باشد 
اختاف  پنجم حقوقی شورای حل  قاضی شعبه 

شهرستان فاورجان  

رای شورا
اله  نعمت  ناحیه  از  مطروحه  دعوی  در خصوص 
هدایت ساکن فاورجان کلیشاد خ مطهری کوی 
مسجد جامع پاک ۷2 به طرفیت رسول عشوری  
المکان  به خواسته مطالبه مبلغ  ساکن مجهول 
/چک  سفته  فقره   ۱ بابت  ریال  میلیون  شصت 
سند عادی ومطالبه خسارات تاخیر تادیه بشرح 
دادخواست وضمائم تقدیمی نظر به اینکه بااباغ 
در  دادرسی  جریان  از  خوانده  واطاع  اخطاریه 
مطروحه  دعوی  به  ونسبت  نگردیده  حاضر  شورا 
هیچگونه  خواهان  ناحیه  از  ابزاری  ومستندات 
دفاعی بعمل نیاورده ونسبت به مستندات ابزاری 
خواهان هیچگونه ایراد وتکذیبی به عمل نیاورده 
که  مدرکی  ودلیل  نشده  مستند  اصالت  ومنکر 
داللت بربرائت ذمه خود داشته باشد اقامه ننموده 
ومستندات ابزاری خواهان حاکی از اشتغال ذمه 
خوانده رابه میزان اصل خواسته دارد بنابراین شورا 
بااتفاق نظرمستندا به مواد۱9۸و۵22 قانون آیین 
دادرسی مدنی ومواد ۳۱0 قانون تجارت خوانده را 
به پرداخت شصت میلیون ریال به انضمام هزینه 
و  وپرداخت  خواسته  اصل  بابت  دادرسی  های  
خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سررسیدسفته /چک 
یاتقدیم دادخواست به مبلغ مطابق شاخص ریال 
لغایت اجرای حکم در حق خواهان محکوم می 
نماید واجرای احکام مکلف است خسارات تاخیر 
تاریخ  از  در حکم  مرقوم  مبلغ  میزان  به  را  تادیه 
خواهان  وبه  اخذ  خوانده  واز  احتساب  قید شده 
پرداخت نماید رای صادر شده غیابی و ظرف مدت 
این  در  واخواهی  قابل  اباغ  از  پس  روز  بیست 
قابل  آن  از  پس  روز  بیست  مدت  ظرف  و  شورا 

 تجدید نظر درمحاکم عمومی شهرستان فاورجان
 می باشد 

اختاف  پنجم حقوقی شورای حل  قاضی شعبه 
شهرستان فاورجان  

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  پاک 
۳۵4۳ فرعی از ۱0۳9۳ اصلی واقع در بخش ۵ 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام محسن 
رحیمی نهوجی فرزند علی اکبر   در جریان ثبت 
است و رای شماره ۱۳9۵۶0۳0202۷0۱۵۶20مورخ 
۱۳9۵/۱۱/2۳از طرف هیات حل اختاف موضوع 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
ثبت  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
به  نسبت  اصفهان  شرق  منطقه  اماک  و  اسناد 
ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه 

تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک 
بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ قانون ثبت 
و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود 
تاریخ ۱۳9۶/4/۷ روزچهار شنبه    ملک مرقوم در 
ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد 
لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات  یابند  حضور 
اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
پذیرفته  روز  سی  تا  حدود  تحدید  صورتمجلس 
قانون  نامه  آئین   ۸۶ ماده  طبق  و  شد  خواهد 
تاریخ  از  ماه  باید ظرف مدت یک  ثبت معترض 
تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست 
طرح  و گواهی  اقدام  قضایی  ذیصاح  مراجع  به 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در 
قانونی  نماینده  یا  و  ثبت  اینصورت متقاضی  غیر 
و گواهی  مراجعه  مربوطه  دادگاه  به  میتواند  وی 
منطقه  این  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  عدم 
به  توجه  بدون  ثبت  اداره  سپس  نماید  تسلیم 
اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه 

خواهد داد. 
تاریخ انتشار: ۱۳9۶/۳/4

شماره :۶۳۵۶/ م الف هادیزاده رئیس اداره  ثبت 
اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه  پاک  
۶00 فرعی از ۷۷2۵ اصلی واقع در بخش ۵ ثبت 
خلفی  صغرا  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  اصفهان که 
است  ثبت  جریان  در  حسن     فرزند  خیادانی 
۱۳9۵۶0۳0202۷0۱0۸0۶مورخ  شماره  رای  و 
۱۳9۵/۵/2۸از طرف هیات حل اختاف موضوع 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون 
ثبت  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای 
به  نسبت  اصفهان  شرق  منطقه  اماک  و  اسناد 
ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه 

تحدید حدود 
اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک 

بنا به دستور قسمت اخیر از ماده ۱۵ قانون 
ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید 

حدود ملک مرقوم در تاریخ 9۶/4/4 روز یکشنبه   
ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد 
لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل 
صاحبان  و  مجاورین  اعتراضات  یابند  حضور 
اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
پذیرفته  روز  سی  تا  حدود  تحدید  صورتمجلس 
قانون  نامه  آئین   ۸۶ ماده  طبق  و  شد  خواهد 
تاریخ  از  باید ظرف مدت یک ماه  ثبت معترض 
تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست 
و گواهی طرح  اقدام  به مراجع ذیصاح قضایی 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر 
اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی 
میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم 
اعتراض  به  توجه  بدون  ثبت  اداره  نماید سپس 
خواهد ادامه  مقررات  رعایت  با  را  ثبتی   عملیات 

 داد. 
تاریخ انتشار: ۱۳9۶/۳/4

شماره :۵۵۱۸/ م الف هادیزاده رئیس اداره  ثبت 
اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
ــی  ــی و حقوق ــعبه دوم دادگاه عموم ــر ش از دفت
شهرســتان برخــوار در پرونــده مطروحــه کاســه 
9۶0۱۱۵ بــه آقــای حســن فتاحــی فرزنــد- 
الذکــر کــه مجهــول  خوانــده پرونــده فــوق 
المــکان اعــام شــده اســت و خواهــان آن 
شــرکت لیزینــگ افــق اقتصــاد بــا وکالــت 
ــه  ــادل  ب ــی ع ــادی و مرتض ــی آب ــور زنگ منص
خواســته اثبــات مالکیــت 2 ابطــال ســند رســمی 
۳ ابطــال عملیــات ثبتــی 4- ابطــال رای هیــات 
حــل اختــاف ثبــت ۵- دســتور موقــت در 
جریــان رســیدگی مــی باشــد اخطــار مــی نمایــد 
ــرای روز یــک شــنبه مــورخ ۱۳9۶/0۵/22  کــه ب
دوم  شــعبه  دادگاه  در  صبــح   0۸:۳0 ســاعت 
ــه  ــوار مراجع ــی برخ ــی و حقوق ــم عموم محاک
ــه  ــد ب ــات ردی داری ــه جه ــا چنانچ ــد و ی نمای
ــر  ــه دفت ــرر ب ــد مق ــل از موع ــی قب ــورت کتب ص
مربــوط اعــام و ارســال داریــد و اال تصمیــم 
صــادر  رای  غیبــا  دادگاه  و  اتخــاذ  مقتضــی 
ــی  ــخه ثان ــت نس ــت دریاف ــود جه ــد نم خواه
و بــرگ دادخواســت و ضمائــم آن بــه دفتــر 
دادگاه مربــوط ه مراجعــه نمایــد ایــن آگهــی 
وفــق مــاده ۷۳ قانــون  ا د م  دادگاه هــای 
ــت  ــک نوب ــی ی ــور مدن ــاب در ام ــی و انق عموم
 در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار درج

 شود. 
حقوقــی  عمومــی  دادگاه  دوم  شــعبه  دفتــر 

برخــوار
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام  ش

۵/۳۷/۱۸۱/م الــف
 به تاریخ 9۶/0۳/0۳
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ــک  ــه ی ــق منطق ــت: تلفی ــان گف ــهردار اصفه  ش
و ســه شــهرداری اصفهــان بــرای تأســیس 
ــتور کار  ــان در دس ــهر اصفه ــی ش ــه تاریخ منطق

ــت. اس
مهــدی جمالی ن ــژاد در جمــع خبرنــگاران در 
عمرانــی  پروژه هــای  از  بهره بــرداری  حاشــیه 
ــب  ــه در قال ــان ک ــه ســه شــهرداری اصفه منطق
ــه  ــر هفت ــرح »ه ــه از ط ــن برنام پنجاه وهفتمی
چنــد افتتــاح« برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــا  ــه پروژه ه ــات، افتتاحی ــل از انتخاب ــه قب هفت
صــورت نگرفــت، اظهــار داشــت: بــرای دوری از 
ــهرداری  ــای ش ــائبه ای، فعالیت ه ــه ش ــر گون ه

ادامــه می یابــد.
ــد  ــش از 90 درص ــه بی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــه مرحل ــان ب ــهرداری اصفه ــای ش از پروژه ه
ــی  ــزود: همــه پروژه های ــرداری رســیده، اف بهره ب
ــا  ــده ت ــاز ش ــهرداری آغ ــن دوره از ش ــه در ای ک

ــید. ــد رس ــرداری خواه ــه بهره ب ــر ب ــد فط عی
شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه روز 
در  معاونیــن  شــورای  جلســه  در  سه شــنبه 
ــق  ــد تلفی ــان رون ــه یــک شــهرداری اصفه منطق
دو منطقــه یــک و ســه شــهرداری در دســتور کار 
ــه  ــدازی منطق ــراز داشــت: راه ان ــت، اب ــرار گرف ق
ــن دو منطقــه در دســتور  ــق ای ــا تلفی تاریخــی ب
ــوان کار  ــر می ت ــن ام ــا ای ــه ب کار اســت؛ چــرا ک
تاریخــی ارزشــمندی را در شــهر اصفهــان انجــام 

داد.
وی بــا اشــاره بــه وجــود 2 هــزار و 304 هکتــار 
بافــت فرســوده در شــهر اصفهــان ابــراز داشــت: 
 ایــن بافــت کــه شــامل پنــج گونــه اســت 
در  را  اصفهــان  از جمعیــت شــهر  20 درصــد 
خــود جــای داده و 12 درصــد از مســاحت شــهر 

اصفهــان را نیــز تشــکیل می دهــد.
 دفاتر تسهیلگری خدمات نوسازی 

 بافت تاریخی شهر اصفهان 
تشکیل شده است

ســند  تدویــن  بــه  اشــاره  بــا  جمالی ن ــژاد 
بافت هــای  پایــدار  بازآفرینــی  راهبــردی 
ــرد:  ــح ک ــان، تصری ــهری در اصفه ــد ش ناکارآم
در ایــن راســتا دفاتــر تســهیلگری خدمــات 
نوســازی بافــت تاریخــی شــهر اصفهــان تشــکیل 
ــدازی  ــه راه ان ــوان ب ــه می ت شــده و در ایــن زمین
ــرد  ــاره ک ــق 7، 6 و 14 اش ــر در مناط ــن دفت ای
کــه در محــات همت آبــاد، شــاهد و زینبیــه 

شــده اند. راه انــدازی 
وی بــا بیــان اینکــه بــا راه انــدازی منطقــه 
ــا اجــرای  تاریخــی در شــهر اصفهــان می تــوان ب
20 پــروژه دولت خانــه صفویــه را اجرایــی کنیــم، 
پیاده روســازی  و  کف ســازی  داشــت:  ابــراز 
چهاربــاغ کــه در ســال جــاری عملیــات اجرایــی 
آن آغــاز شــده، یکــی از پروژه هــای احیــای 

ــت. ــه اس ــه صفوی دولتخان
شــهردار اصفهــان احیــای باغ هــای صفویــه 
دیگــر  از  نیــز  را  جهان نمــا  کاخ  احیــای  و 
ــال  ــهرداری در س ــتور کار ش ــای در دس پروژه ه
صفویــه  دولت خانــه  احیــای  بــرای  جــاری 
اعــام کــرد و افــزود: ایــن پروژه هــا بــا ســرعت 

می پذیــرد. انجــام  خوبــی 
ــان  ــگ و خیاب ــاح پارکین ــه افتت ــا اشــاره ب وی ب

آیــت هللا خراســانی در ایــن برنامــه از طــرح »هر 
هفتــه، چنــد افتتــاح« اضافــه کــرد: طــول ایــن 
ــدود  ــرض آن ح ــر و ع ــدود 400 مت ــان ح خیاب
17 متــر بــوده و بــا اعتبــار بیــش از 34 میلیــارد 

ــرداری رســیده اســت. ــه بهره ب ــی ب تومان
ــت هللا  ــگ آی ــه پارکین ــان اینک ــا بی ــژاد ب جمالی ن 
خراســانی، دومیــن پارکینــگ هوشــمند اصفهــان 
اســت کــه در اصفهــان و در دو ســال گذشــته بــه 
ــگ  ــن پارکین ــزود: ای ــد، اف ــرداری می رس بهره ب
نیــز بــا جدیدتریــن و مدرن تریــن تجهیــزات 

مجهــز شــده اســت.
خیابــان  از  بهره بــرداری  بــه  اشــاره  بــا  وی 
آیــت هللا صافــی اضافــه کــرد: ایــن خیابــان نیــز 
ــرداری  ــه بهره ب ــار ب ــان اعتب ــارد توم ــا 9 میلی ب

ــت. ــیده اس رس
افتتــاح  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  شــهردار 
بوســتان علــوی نیــز ابــراز داشــت: خیابــان 
ــه بهره بــرداری  صاحب الزمان)عــج( نیــز امــروز ب

. می رســد
 اصفهان در جوان سازی 

ناوگان اتوبوسرانی پیشرو است
شــهردار اصفهــان درخصــوص واگــذاری نــاوگان 
ــان  ــز بی ــی نی ــش خصوص ــه بخ ــرانی ب اتوبوس
ــی در  ــورت تدریج ــه ص ــذاری ب ــن واگ ــرد: ای ک
ــر  ــه از دیگ ــن زمین ــت و در ای ــام اس ــال انج ح
کان شــهرها عقــب هســتیم؛ ایــن در حالــی 
نــاوگان  جوان ســازی  حــوزه  در  اســت کــه 
کان شــهرهای کشــور  دیگــر  از  اتوبوســرانی 

ــتیم. ــر هس جلوت
جمالی ن ــژاد بــا اشــاره بــه اتمــام عملیــات 
ســامت  شــهرک  اول  فــاز  از  بهره بــرداری 
اصفهــان ابــراز داشــت: ایــن پــروژه آمــاده 
از  بهره بــرداری  بــرای  و  اســت  بهره بــرداری 
آن در انتظــار حضــور یکــی از مقامــات ملــی 

هســتیم.
 تعامل شهردار، عامل پیشرفت 

پروژه های شهری اصفهان
حســن کامــران، نماینــده مــردم اصفهــان در 
مجلــس شــورای اســامی، در حاشــیه ایــن 
برنامــه گفــت: شــهردار اصفهــان بــه دلیــل اینکــه 
ــیار  ــل بس ــت، تعام ــرور اس ــر و غ ــاری از تکب ع
خوبــی بــا ســایر مدیــران شــهری و شــهروندان 
اصفهانــی دارد کــه همیــن موضــوع تأثیــر بســیار 
پروژه هــای  اجــرای  پیشــرفت  در  مطلوبــی 

ــت. ــته اس ــان داش ــهری اصفه ش
وی بــا بیــان اینکــه بــا وجــود شــرایط بــد 
پروژه هــای  اصفهــان  شــهرداری  اقتصــادی 
خــود را بــه خوبــی پیــش می بــرد، تصریــح 
ــرای  ــاح و اج ــاهد افتت ــه، ش ــه هفت ــرد: هم ک
ــان  ــهر اصفه ــطح ش ــف در س ــای مختل پروژه ه
هســتیم کــه ایــن اقدامــات جــای تشــکر بســیار 
از شــهردار اصفهــان و اعضــای محتــرم شــورای 

ــان دارد. ــهر اصفه ــامی ش اس
نماینــده اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی 
ادامــه داد: جوســازی های بســیاری در مرکــز 
بــودن  بــر برخــوردار  علیــه اصفهــان مبنــی 
اصفهانی هــا وجــود دارد؛ همیــن موضــوع ســبب 
ــن  ــرای ای ــی ب ــارات عمران ــن اعتب ــده کمتری ش
شــهر در نظــر گرفتــه شــود؛ ایــن در حالــی 

اســت کــه اصفهانی هــا بیشــترین مالیــات را در 
می پردازنــد. کشــور 

وی بــا اشــاره بــه پــروژه قطــار شــهری اصفهــان 
ــان  ــروژه در اصفه ــن پ ــرای ای ــرد: اج ــه ک اضاف
بــه خوبــی در حــال پیشــرفت اســت و مــا نیــز 
امیدواریــم در بودجــه ســالیانه بتوانیــم بودجــه 

ــرای اصفهــان ارتقــا دهیــم. متــرو را ب
 رقابت ها به رفاقت ها تبدیل شود

اســامی  شــورای  رئیــس  امینــی،  رضــا 
شــهر اصفهــان، نیــز گفــت: بایــد از تمامــی 
اداره  بــرای  و گروه هــا  جناح هــا  ظرفیت هــا، 

کشــور بهــره بــرد.
رضــا امینــی در مراســم افتتــاح پروژه هــای 
عمرانــی منطقــه 3 در قالــب برنامــه »هــر 
هفتــه، چنــد افتتــاح« در کتابخانــه مرکــزی 
ــت  ــات ریاس ــردم در انتخاب ــور م ــور پرش از حض
ــکر  ــتا تش ــهر و روس ــوراهای ش ــوری و ش جمه
ــام  ــور نظ ــت در کش ــد پذیرف ــرد: بای ــار ک و اظه
حاکمیــت و مردم ســاالری زمینــه حضــور مــردم 
ــن  ــرده و ای ــی فراهــم ک را در پارلمان هــای محل
ــود  ــت خ ــردم در سرنوش ــده م ــث ش ــم باع مه

ــند. ــته باش ــش داش نق
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اخــاق سیاســی و 
اســامی را بایــد از انتخابــات یــاد گرفــت و 
اذعــان  برنــده مســاوی هســتند،  و  بازنــده 
داشــت: امیــد اســت در فرآیندهــای بعــدی 
ــه  ــانی ک ــیم. کس ــا نباش ــن رخداده ــاهد ای ش
تهمــت و نــاروا زدنــد، امیدواریــم خداونــد از 
ــد از راه  آن هــا بگــذرد و اگــر درســت باشــد، بای

قانونــی پیگیــری شــود.
ــه اینکــه مــردم خط کشــی های  ــا اشــاره ب وی ب
سیاســی را قبــول ندارنــد و از مــا انتظــار خدمــت 
دارنــد  را  نامحــدود  تمام قــد در فرصت هــای 
تصریــح کــرد: بایــد رقابت هــا بــه رفاقت هــا 
تبدیــل شــود؛ چــرا کــه ایــن مهــم زمینــه اعتمــاد 
ــد.  ــت بیشــتر می کن ــه اصــل حاکمی ــردم را ب م
ــه  ــی ب ــان و حزب ــچ جری ــال هی ــد از 3۹ س بع
ــن  ــدارد؛ بنابرای ــی اداره کشــور را ن ــی توانای تنهای
و  جناح هــا  ظرفیت هــا،  تمامــی  از  بایــد 

ــرد. ــره ب ــا به گروه ه
امینــی بــا بیــان اینکــه در یــک روز خدمــت هــم 
می تــوان حماســه آفریــد، خاطرنشــان کــرد: 
ــارم  ــده از دوره چه ــای باقی مان ــن روزه در همی
ــد  ــرد و بای ــت ک ــوان خدم ــهر می ت ــورای ش ش
قطــار خدمــت را بــا شــور و نشــاط بــه منتخبــان 
ــات  ــا فرصــت خدم دوره پنجــم شــورا ســپرد ت

ــه مــردم داشــته باشــند. بیشــتر را ب
نــگاه  اخیــر  ســال های  در  داد:  ادامــه  وی 
ــن  ــده و ای ــاد ش ــان ایج ــه اصفه ــورداری ب برخ
ظلــم فاحشــی بــه اصفهــان اســت؛ امیــد اســت 
ــد. ــگاه تغییــر کن ــا فعالیت هــای شــورا ایــن ن ب

ــان دارای  ــه اصفه ــان اینک ــا بی ــورا ب ــس ش رئی
برنامه ریــزی  و  نکته ســنج  و  قهــار  مدیــران 
اســت کــه بــه همــه کشــور خدمــات ارائــه کــرده، 
ــم نظــام شــورا واســطه  ــد بدانی ــار کــرد: بای اظه
مــردم و حاکمیــت اســت؛ امــا گاهــی نزاع هــای 
ایــن رابطــه شــیرین  بخــش حاکمیتــی در 
دولــت  از  مــردم  مطالبــات  چــون  نیســت؛ 
خواســته می شــود، بــه همیــن دلیــل حاکمیــت 

ــت. ــارات شوراس ــش اختی ــال کاه ــه دنب ب
امینــی ادامــه داد: گاهــی مجلــس شــورای 
اســامی از ایــن فرآینــد حمایــت کــرده اســت؛ 
ــور  ــوراهای کش ــی ش ــکاتی در بعض ــه مش البت

ــود. ــع ش ــد رف ــه بای ــته ک ــود داش وج
شــهر  شــورایی  نظــام  بــه  اشــاره  بــا  وی 
فرایبــورگ گفــت: تعــداد اعضــای شــورای شــهر 
فرایبــورگ 46 نفــر بــود کــه نشــان از بلــوغ 
اجتماعــی دارد؛ ولــی در ایــران اختیــارات شــورا 

ــت. ــده اس ــم ش ک
وی ادامــه داد: در کشــور مــا شــوراها در دوره 
چهــارم دو برابــر شــدند و پــس از گذشــت یــک 
ســال و نیــم مجلــس، از تعــداد اعضــای شــورا 
کاســت؛ اگــر مجلــس و مــردم حمایــت نکننــد 

ــود. ــده می ش ــوراها برچی ــفره ش ــم س کم ک
رئیــس شــورا عنــوان کــرد: امیدواریــم دوره 

پنجــم اعتمــاد مــردم را بــه حاکمیــت زیــاد کنــد 
و اشــکاالت شــوراها نســبت بــه قبــل کــم شــود 
تــا شــاهد پویایــی و نشــاط و خاقیــت نخبــگان 

منتخــب در دوره پنجــم شــورا باشــیم.
ــکات  ــدن مش ــم ش ــا ک ــرد: ب ــار ک ــی اظه امین
ــی در  ــگان مردم ــور نخب ــاهد حض ــوراها، ش ش
ــه  ــورا ک ــن ش ــر ای ــود و اگ ــم ب ــوراها خواهی ش
واســطه بیــن مــردم و حاکمیــت اســت از بیــن 

ــت. ــاک اس رود، خطرن
آرای  جلــب  در  مــا  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
عمومــی دچــار مشــکل شــدیم؛ زیــرا بعضــی از 
ــم  ــات  بردی ــارج از واقعی ــردم را خ ــارات م انتظ
ــش  ــا پیرای ــدی ب ــورای بع ــت ش ــد اس ــه امی ک
اقدامــات شــهرداری و انجــام وظایــف ذاتــی این 
مشــکات را رفــع و بتوانــد اعتمــاد مــردم را بــه 

ــد. ــب کن ــامی جل ــت اس حاکمی
امینــی اضافــه کــرد: شــورای شــهر فعلــی بایــد 
ــی  ــب امتحان ــبک ش ــه س ــدی ب ــاه بع در 2 م
بســیاری از کارهــا را انجــام دهــد تــا شــهرداری 
ــل  ــدی تحوی ــه دوره بع ــتر ب ــی بیش ــا پویای را ب

ــد. ده
ــه  ــاره ب ــا اش ــهر ب ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
ــات  ــا حضــور گســترده در انتخاب اینکــه مــردم ب
اخیــر حماســه ای دیگــر را در کشــور رقــم زدنــد 
و بــر افتخــارات کشــور افزودنــد، ادامــه داد: 
ــرای  ــی ب ــتوانه بزرگ ــور، پش ــور پرش ــن حض ای

ــت. ــوده اس ــامی ب ــت اس حاکمی
وی بــه منتخبــان جدیــد شــورای شــهر تبریــک 
ســال   4 اســت  امیــد  داد:  ادامــه  و  گفــت 
خدمــت بــرای مــردم پربرکــت باشــد و رضایــت 

ــد. ــم کنن ــردم را فراه م
خــدوم  مدیــران  فعالیــت  از  همچنیــن  وی 
مدیــران  گفــت:  و  کــرد  تشــکر  شــهرداری 
شــهرداری بــا حضــور خــود در عرضــه مدیریــت 
شــهری تمــام تــاش خــود را بــرای ارائــه 
خدمــات ارزنــده  بــه مــردم بــه کار گرفتنــد.
 طرح های محله محوری شور و نشاط 

را در شهر ایجاد می کنند
عضــو  حاج رســولی ها،  عبــاس  ادامــه  در 
ــا اشــاره بــه  شــورای اســامی شــهر اصفهــان، ب
اینکــه محله محــوری بایــد مــورد توجــه اعضــای 
شــورای اســامی شــهر اصفهــان در دوره پنجــم 
قــرار گیــرد، گفــت: ایــن موضــوع شــور و نشــاط 

ــد. ــش می ده ــهر افزای ــطح ش را در س
ــه  ــن برنام ــاس حاج رســولی ها در حاشــیه ای عب
ــی شــهرداری  ــه حــوزه عمران ــه اینک ــا اشــاره ب  ب
 اصفهــان مهم تریــن حــوزه عمرانــی کشــور اســت،

ســال های  طــی  شــهرداری  داشــت:  اظهــار 
اخیــر، کارهــای وی ــژه ای از جملــه میــدان امــام 
علــی)ع(، ســالن همایش هــای بین المللــی، 
میــدان اســتقال و ... را انجــام داده کــه در 

ــت. ــوده اس ــر ب ــور بی نظی ــطح کش س
ــان  ــی اصفه ــران اجرای ــه مدی ــان اینک ــا بی وی ب
توانمنــد، جهــادی و ارزشــمند هســتند، ابراز داشــت: 
فعالیت هــای  نیروهــا در ســطح کشــور  ایــن 

شایســته ای داشــته اند.
 98 درصد از پروژه  های عمرانی شهر 

اصفهان به بهره برداری رسیده است
عضــو شــورای اســامی شــهر اصفهــان بــا 
ــه اینکــه در حــال حاضــر 98 درصــد از  اشــاره ب
پروژه هــای عمرانــی شــهرداری اصفهــان انجــام 
ــهرداری  ــده ش ــروژه مان ــا پ ــزود: تنه ــده، اف ش
قطــار شــهری اســت کــه خــط یــک آن تــا پایــان 

ســال جــاری بــه بهره بــرداری می رســد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برنامــه 1400 شــهرداری 
اصفهــان نیــز نوشــته شــده، تصریــح کــرد: 
ــان در دوره پنجــم  اعضــای شــورای شــهر اصفه

ــد. ــرار دهن ــورد توجــه ق ــه را م ــن برنام ای
آزادســازی  اینکــه  بیــان  بــا  حاج رســولی ها 
خانه هایــی کــه در خیابان هــای طــرح تفضیلــی 
شــهر اصفهــان قــرار دارنــد، از اولویت هــای 
پنجمیــن دوره شــورای اســامی شــهر اصفهــان 
ــش  ــم بی ــا نمی توانی ــرد: م ــح ک ــت، تصری اس
ــا  ــن طرح ه ــرای ای ــرای اج ــردم را ب ــن م از ای

ــم. ــل بگذاری معط

ــا  ــن خیابان ه ــدن ای ــاز ش ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــد. ــک کن ــک کم ــه ترافی ــد ب می توان

ــه  ــان اضاف عضــو شــورای اســامی شــهر اصفه
ــرح  ــای ط ــه خیابان ه ــم هم ــرد: در دوره پنج ک
تفصیلــی را اجرایــی می کنیــم و بعــد از آن همــه 
تــوان خــود را بــرای بهره بــرداری کامــل از متــرو 

بــه کار خواهیــم گرفــت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اعضــای شــورای 
اســامی شــهر اصفهــان در دوره پنجــم بایــد بــه 
ــت واحــد شــهری توجــه داشــته  تحقــق مدیری
باشــند، گفــت: ایــن شــورا بــه دلیــل هماهنگــی 
ــق  ــم را تحق ــن مه ــد ای ــت دارد، بای ــا دول ــه ب ک
بخشــد؛ چــرا کــه ایــن کار هــم بــه نفــع دولــت 

ــف. ــهرهای مختل ــردم ش ــم م ــت و ه اس
حاج رســولی ها بــا اشــاره بــه اینکــه محله محــوری 
ــامی  ــورای اس ــای ش ــه اعض ــورد توج ــد م بای
گیــرد،  قــرار  پنجــم  دوره  در  اصفهــان  شــهر 
تصریــح کــرد: ایــن موضــوع شــور و نشــاط را در 

ــد. ــش می ده ــهر افزای ــطح ش س
 هزینه ۳۰ میلیارد تومانی شهرداری 

 برای آزادسازی پروژه های منطقه سه 
در سال ۹۵

مدیــر منطقــه 3 شــهرداری اصفهــان در ایــن 
بــرای  گذشــته  ســال  در  گفــت:  مراســم 
آزادســازی پروژه هــای عمرانــی منطقــه ســه، 30 
میلیــارد تومــان بــه صــورت نقــدی و غیرنقــدی 
هزینــه شــد کــه ایــن عــدد بــا توجــه بــه شــرایط 
ــب توجــه اســت. ــود اقتصــادی، بســیار جال رک
جمــع  در  دیــروز  صبــح  کارگــر  حســین 
ســوم  گرامیداشــت  ضمــن  خبرنــگاران 
خردادمــاه ســالروز فتــح خرمشــهر اظهــار کــرد: 
منطقــه 3 شــهرداری اصفهــان بــا مســاحت 
ــا  ــدرس ت ــان م ــه خیاب ــمال ب ــار از ش 1100 هکت
میــدان قــدس، از شــرق بــه میــدان بزرگمهــر تــا 
حاشــیه زاینــده رود و از غــرب بــه میــدان انقــاب 

تــا میــدان شــهدا منتهــی می شــود.
وی بــا اشــاره بــه ویژگی هــای خــاص منطقــه 3 
افــزود: اجــرای عملیــات عمرانــی در منطقــه 3 
از شــرایط خاصــی برخــوردار اســت؛ چــون بافــت 
ــی  ــگری و قدیم ــی، گردش ــه تاریخ ــن منطق ای
اســت و در مرکــز شــهر اصفهــان نیــز قــرار دارد.

مدیــر منطقــه 3 شــهرداری اصفهــان ادامــه 
 داد: طبــق برنامه ریزی هــای انجام شــده مرمــت 
ابنیــه تاریخــی ایــن منطقــه در دســتور کار قــرار 
دارد کــه تاکنــون ترمیــم و مرمت و سبک ســازی 
مســجد امــام علــی)ع(، مقبــره باباقاســم، منزل 
تاریخــی مقابــل آیــت هللا محقــق و مرمــت خانــه 

اســتاد همایــی انجــام شــده اســت.
کارگــر اضافــه کــرد: مرمــت خانــه اســتاد همایی 
پــس از تکمیــل در هفتــه نکوداشــت اصفهــان در 

اختیــار فرهنگســتان شــعر و ادب قــرار گرفــت.
وی در ادامــه بــه اجــرای طرح ســنگفرش میدان 
ــپاه  ــظ و س ــای حاف ــان و خیابان ه ــش جه نق
اشــاره کــرد و گفــت: بــه دنبــال پیــاده راه کــردن 
میــدان نقــش جهــان، آســفالت ایــن میــدان و 
ــه  ــع آوری و ب ــه آن جم ــی ب ــای منته خیابان ه

ســنگفرش تبدیــل شــد.
ــا اشــاره  مدیــر منطقــه 3 شــهرداری اصفهــان ب
بــه اینکــه پیــاده راه کــردن چهاربــاغ عباســی بــه 
دنبــال احیــای دولتخانــه صفــوی در دســتور کار 
ــز  ــون نی ــتا اکن ــن راس ــه داد: در ای ــت، ادام اس
ــاغ عباســی در حــال  ــان چهارب ســنگفرش خیاب

اجراســت.
کارگــر بــا بیــان اینکــه حــدود 1۵ میلیــارد تومــان 
چهاربــاغ  پیاده روســازی  منظــور  بــه  اعتبــار 
در نظــر گرفتــه شــده، اظهــار کــرد: فــاز اول 
ــه 3 شــهرداری  ــرح در دســتورکار منطق ــن ط ای
ــر 2  ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ــه ب ــت ک ــان اس اصفه
ــده  ــی ش ــان اجرای ــون توم ــارد و 700 میلی میلی
ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــده ب ــه آین ــا هفت و ت

ــگر  ــزار گردش ــش از 200 ه ــرد: بی ــد ک وی تاکی
طــی یــک مــاه گذشــته از ابنیــه تاریخــی شــهر 
اصفهــان کــه عمدتــا در منطقــه 3 قــرار دارد، 

دیــدن کرده انــد.
بــه  خــود  ســخنان  دیگــر  بخــش  در  وی 

ــن  ــی ای ــارد تومان ــه 170 میلی ــی بودج پیش بین
ــت:  ــرد و گف ــه در ســال گذشــته اشــاره ک منطق
بــا مدیریــت راهبــردی شــهردار و مشــارکت 
ایــن منطقــه در ســال  بودجــه  شــهروندان، 
افزایــش  تومــان  میلیــارد   220 بــه  گذشــته 
یافــت؛ در واقــع بــا 120 درصــد افزایــش بودجــه 
مواجــه بودیــم؛ ایــن مهــم در ســالی رقــم خــورد 
ــود. ــه ب ــادی مواج ــود اقتص ــا رک ــور ب ــه کش ک

ــر  ــش دیگ ــهرداری در بخ ــه 3 ش ــر منطق مدی
ــا اشــاره احیــای میــدان امــام  ســخنان خــود ب
ــدان  ــای می ــرح احی ــرد: ط ــار ک ــی)ع( اظه عل
و  شــهری  بــزرگ  پــروژه  علــی)ع(،  امــام 
کشــوری اســت کــه در مجــاورت آن، طرح هــای 

ــت. ــت اجراس ــادی در دس ــاری زی اقم
پــروژه  حاضــر  حــال  در  داد:  ادامــه  کارگــر 
مجموعــه تجــاری و پارکینــگ کمرزریــن بــه 
بــه صــورت  مســاحت ۹ هــزار متــر مربــع 

اجراســت. دســت  در  مشــارکتی 
وی اضافــه کــرد: در ایــن مجموعــه 2 هــزار متــر 
مربــع بــه صــورت تجــاری احــداث و 600 واحــد 

ــارک ایجــاد می شــود. فضــای پ
ــرای  ــروژه ب ــن پ ــرد: ای ــه 3 اظهارک ــر منطق مدی
میــدان  مســیر  در  مغازه هایــی کــه  انتقــال 
جلوخــان مســجد جامــع قــرار دارنــد، در دســتور 
کار قــرار گرفــت کــه اکنــون مرحلــه ســفت کاری 
نــازک کاری  مرحلــه  در  و  شــده  تکمیــل  آن 

ــت. اس
کارگــر بــا بیــان اینکــه یکــی از مشــکات منطقــه 
3 کمبــود پارکینــگ و ورود و خــروج بــه هســته 
ــا  ــتا ب ــن راس ــت: در ای ــت، گف ــهر اس ــز ش مرک
احــداث خیابــان آیــت هللا خراســانی بــه مــوازات 
خیابــان آمــادگاه حــد فاصــل خیابــان بــاغ 
گلدســته تــا خیابــان اســتانداری بــه طــول 3۵0 
ــا  ــان ب ــن خیاب ــر، پارکینگــی در زیرســطح ای مت

ــارک 2۵0 واحــد ســاخته شــد. ظرفیــت پ
افتتــاح  شــاهد  امــروز  کــرد:  اضافــه  وی 
پارکینــگ و خیابــان آیــت هللا خراســانی هســتیم 
ــد؛  ــداث ش ــال اح ــر از یکس ــرض کمت ــه در ع ک
ایــن در حالــی اســت کــه اجــرای فعالیت هــای 
ــز شــهر بســیار ســخت اســت. ــی در مرک عمران
ــارد و ۸00  ــر ۵۸ میلی ــغ ب ــرد: بال ــام ک وی اع
بهره بــرداری  هزینه هــای  تومــان  میلیــون 
بــا حضــور  امــروز  اســت کــه  پــروژه ای   4
ــرداری  ــه بهره ب ــران شــهری و شــهروندان ب مدی

. می رســد
ــان  ــداث خیاب ــل اح ــه تکمی ــن ب ــر همچنی کارگ
آیــت هللا صافــی در محلــه جویبــاره قدیمــی بــه 
طــول 3۵0 متــر اشــاره کــرد و گفــت: بــا احــداث 
ــجد  ــه مس ــی ب ــی محل ــان دسترس ــن خیاب ای

ــود. ــان می ش ــع آس جام
ــر  ــش دیگ ــهرداری در بخ ــه 3 ش ــر منطق مدی
ــن  ــرانه پایی ــه س ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ س
ــه  ــا توج ــت: ب ــان گف ــهر اصفه ــبز ش ــای س فض
بــه بافــت متراکــم و قدیمــی منطقــه 3، احــداث 
ــن  ــا ای ــا ب ــر اســت؛ ام بوســتان ســخت و زمانب
ــزاده  ــم امام ــوده و متراک ــت فرس ــود در باف وج
ــی  ــف بوســتانی محل ــان  هات اســماعیل در خیاب
ــع احــداث شــد. ــر مرب ــه وســعت 7 هــزار مت ب

ــه  ــتی ب ــالن کش ــداث س ــن اح ــر همچنی کارگ

مســاحت 2 هــزار متــر مربــع در مجــاورت 
ــای  ــر طرح ه ــی)ع( را از دیگ ــوال عل ــه م زورخان
ــه معرفــی کــرد. ــن منطق ــرداری ای ــاده بهره ب آم

آزادســازی های  حجــم  بــه  ادامــه  در  وی 
و  اشــاره کــرد  منطقــه  ایــن  در  انجام شــده 
آزادســازی  بــرای  ســال گذشــته  در  گفــت: 
پروژه هــای عمرانــی منطقــه 3، 30 میلیــارد 
غیرنقــدی  و  نقــدی  صــورت  بــه  تومــان 
هزینــه شــد کــه ایــن عــدد بــا توجــه بــه 
ــب توجــه  ــود اقتصــادی بســیار جال  شــرایط رک

است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه همــکاری مــردم را 
احســاس  شــهری  پروژه هــای  اجــرای  در 
ــی  ــم تمام ــور حت ــه ط ــرد: ب ــد ک ــم، تاکی کردی
مشــارکت  و  همــکاری  بــا  فعالیت هــا  ایــن 

شــهروندان بــه اجــرا رســیده اســت.
 آماده هرگونه مشارکت 

برای بافت تاریخی منطقه ۳ هستیم
در  اصفهــان  شــهرداری   3 منطقــه  مدیــر 
ادامــه نشســت خبــری خــود در پاســخ بــه 
ســؤاالت خبرنــگاران گفــت: 3 هــزار بافــت 
ــود دارد  ــه وج ــن منطق ــوده در ای ــی فرس تاریخ
ــاکنان و  ــا س ــکاری ب ــه هم ــاده هرگون ــه آم ک
ــازی آن  ــا و بازس ــرای احی ــارکت کنندگان ب مش

هســتیم.
ــان  ــری از ســخنان خــود بی وی در بخــش دیگ
کــرد: درخواســت های زیــادی بــرای تبدیــل 
ــا  ــه تجــاری وجــود دارد؛ ام ــازل مســکونی ب من
ــن  ــی کــه ســاختمان های تجــاری در ای از آنجای
منطقــه بســیار زیــاد اســت، مجــوزی بــرای 
ســاختمان تجــاری جدیــد داده نمی شــود و 

ــت. ــوع اس ممن
کارگــر بــا اشــاره بــه مشــارکت در ســاخت 
ســالن  صــورت  بــه  بــاران  فرهنگســرای 
ــک  چندمنظــوره ورزشــی گفــت: در ســال ۹3 ی
ســالن ورزشــی 3 هــزار متــری در ایــن منطقــه 
افتتــاح شــد؛ ورزشــگاهی هــم در خیابــان 
ــوان  ــیده و می ت ــرداری رس ــه بهره ب ــینا ب ابن س
ــت کار  ــی در اولوی ــرانه ورزش ــای س ــت ارتق گف

قــرار دارد.
مدیــر منطقــه 3 شــهرداری اصفهــان همچنیــن 
فعالیــت  کنونــی  وضعیــت  بــه  اشــاره  بــا 
ــر  ــرد: پیگی ــد ک ــه تاکی ــن منطق ــازان ای طاس
دســتورکارهای قانونــی بــرای حــل ایــن مســئله 
بــا همــکاری شــهرداری و اتحادیــه آن هســتیم 
ــا  ــه جابه ج ــن منطق ــا را از ای ــم آن ه ــا بتوانی ت

ــم. کنی
کارگــر اضافــه کــرد: بــه منظــور ســاماندهی 
ســعی  نیــز  منطقــه  ایــن  دستفروشــان 
شــهرداری بــر ایــن بــوده کــه بــا آنــان مراعــات 
کننــد؛ از طرفــی دســتور قضایــی بــرای برخــورد 
بــا موتورسیکلت فروشــان خیابــان ســروش نیــز 
ــاماندهی  ــد از س ــا 10 درص ــده و ۵ ت ــام ش انج

ــت. ــده اس ــی مان ــا باق آن ه
ــه  ــن منطق ــای ای ــای پروژه ه ــه اولویت ه وی ب
اشــاره و خاطرنشــان کــرد: اتمــام پــروژه میــدان 
احیــای  و  آن  فــاز ســوم  و  علــی)ع(  امــام 
برنامــه  اولویت هــای  از  صفــوی  دولتخانــه 

»اصفهــان 1400« شــهرداری اســت.

شهردار اصفهان در حاشیه بهره برداری از پروژه های عمرانی منطقه سه شهرداری اصفهان خبر داد:

تأسیس منطقه تاریخی اصفهان
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سخت و زیان آور می شود؟
نظــر  اســامی  شــورای  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز 
کارشناســی تعــدادی از کارشناســان ایــن مرکــز را درخصــوص 
بــاری  خودروهــای  راننــدگان  اجتماعــی  بیمــه   قانــون 
و مســافری بیــن جــاده ای منتشــر کــرد. بهانــه ایــن انتشــار 
قانــون  اصــاح  دربــاره  )طــرح(  مجلــس  پیشــنهاد  رد 
ــافری  ــار و مس ــل ب ــل و نق ــدگان حم ــی رانن ــه اجتماع بیم
بیــن شــهری مصــوب ســال ۷۹ اســت. در ایــن طــرح 
مجلــس تــاش دارد تــا شــغل رانندگــی بــار و مســافر 
ــف  ــان آور تعری ــخت و زی ــاغل س ــل مش ــهری را ذی ــن ش بی
ــه عمومــی جــاده ای از  ــن وســایل نقلی ــدگان ای ــا رانن ــد ت کن
ــال  ــا ۲۰ س ــتگی ب ــژه بازنشس ــت، به وی ــن وضعی ــای ای مزای
ســابقه و دریافــت حقــوق و مزایــای ۳۰ ســال خدمــت 
بهره منــد شــوند. بــا ایــن حــال ایــن پیشــنهاد در کمیســیون 
ــی در  ــب، ول ــی تصوی ــوان کمیســیون اصل ــه عن ــی ب اجتماع
ــد.  ــی رد ش ــیون فرع ــوان کمیس ــه عن ــران ب ــیون عم کمیس
از آنجایــی کــه بــر اســاس آیین نامــه داخلــی مجلــس 
مصوبــات کمیســیون اصلــی بــه صحــن خواهــد آمــد 
ــن  ــاره ای ــود را درب ــر خ ــس، نظ ــای مجل ــز پژوهش ه مرک
ــان  ــه آن بی ــرح اصاحی ــود در ط ــای موج ــون و ضعف ه قان
ــای  ــز پژوهش ه ــان مرک ــر کارشناس ــه نظ ــت. ب ــرده اس ک
 مجلــس، مهم تریــن ضعــف قانــون مصــوب ســال ۷۹ 
و اصاحیه هــای ســال های ۸۶ و ۸۷، نبــود تعریف روشــنی از 
راننــده اســت کــه بــر اســاس آن، بتــوان راکبــان موتورســیکلت 
ــد ون  ــبک مانن ــافری س ــاری و مس ــای ب ــدگان خودروه  رانن
و وانــت و امثــال آن هــا و همچنیــن راننــدگان »دراختیــار« یــا 
»خودمالــک« و نیــز شــاگردان و کمک راننــدگان را از یکدیگــر 
تفکیــک کــرد. بنابرایــن نماینــدگان مجلــس هنــگام تصویــب 
ــه ایــن موضــوع دقــت نظــر  ــد ب آن در صحــن علنــی می بای
کافــی داشــته باشــند. بــه گفتــه کارشناســان، مهم تریــن آثــار 
حقوقــی تفکیــک نشــدن راننــده »خودمالــک« و »دراختیــار« 
ــه اســت؛ چــرا  ــون، موضــوع پرداخــت حــق بیم ــن قان در ای
ــه  ــد حــق بیم ــده شــخصا بای ــون، رانن ــن قان ــر ای ــر اث ــه ب ک
ــود  ــار« ب ــده »دراختی ــر رانن ــا اگ ــد؛ ام ــت کن ــود را پرداخ  خ
و مالــک خــودرو نبــود، آیــا بــاز هــم بایــد شــخصا حــق بیمــه 
ــه  ــه دفترچــه کار و بارنام ــی اســت ک ــن در حال ــد؟ ای را بده
ــنگین  ــافری س ــا مس ــاری ی ــودروی ب ــک خ ــم مال ــه اس  ب
و نیمه ســنگین صــادر می شــود و راننــده »دراختیــار«، عمــا 
نقــش کارگــر را دارد؛ کارگــری کــه کارفرمــا می بایــد او را بیمــه 
اجبــاری کنــد. ایــن یکــی از ضعف هــای ایــن قانــون اســت. 

ــا  همچنیــن اگــر فــردی بــدون داشــتن هویــت حقوقــی و ب
همــان هویــت حقیقــی، چندیــن خــودروی بــاری و مســافری 
بیــن جــاده ای داشــته و تعــدادی راننــده را اســتخدام کــرده 
ــده  ــوب ش ــا محس ــوان کارفرم ــه عن ــد ب ــا می توان ــد، آی  باش
و راننــدگان »دراختیــار« خــود را بیمــه اجبــاری کنــد یــا 
خیــر؟ ایــن راننــدگان هســتند کــه بایــد بیمــه خویش فرمــا 
ــد و حــق بیمــه کارفرمــا و کارگــر  ــی کنن ــرای خــود اجرای را ب
را شــخصا بپردازنــد؟ پژوهشــگران کارگــروه اجتماعــی مرکــز 
پژوهش هــای اجتماعــی مجلــس نقطــه قــوت ایــن طــرح و 
پیشــنهادی را کــه در کمیســیون اجتماعــی بــه تصویب رســیده 
بهره منــدی راننــدگان حمــل و نقــل بــار و مســافر بیــن شــهری 

ــد. مهــر ــد می دانن ــش از موع ــای بازنشســتگی پی از مزای

کوتاه اخبار 
 پوشش ۸۵ درصدی 

خدمات درمان ناباروری
ــاروری، همــواره  »بی پولــی« و هزینه هــای گــزاف درمــان ناب
یکــی از دغدغه هــای زوج هــای نابــارور بــوده و هســت؛ 
امــا طــی ســه ســاله گذشــته وزارت بهداشــت تــاش کــرد 
تــا بــا راه انــدازی مراکــز درمــان دولتــی بتوانــد ایــن دغدغــه 
را کم رنگ تــر کنــد و بــر همیــن اســاس چندیــن مرکــز 
ــا پوشــش ۸۵ درصــدی  ــاروری ب درمــان دولتــی درمــان ناب

ــدند.  ــال ش ــور فع ــا، در کش هزینه ه
پــس از ابــاغ سیاســت های جمعیتــی از ســوی مقــام 
ــی  ــوان متول ــه عن ــز ب ــت نی ــری، وزارت بهداش ــم رهب معظ
ســامت کشــور ســعی کــرد تــا در مســیر اجــرای ایــن 

بــردارد. گام  سیاســت ها 
بــر ایــن اســاس بــه دنبــال اقداماتــی چــون ترویــج زایمــان 
ــد،  ــام ش ــت ها انج ــن سیاس ــتای همی ــه در راس ــی ک طبیع
نگاهــی هــم بــه بهبــود وضعیــت درمــان نابــاروری انداخــت 
و ۳ میلیــون زوج نابــارور کشــور را تحــت پوشــش قــرار داد 
ــرای  ــدی ب ــش ۸۵ درص ــد از پوش ــا بتوانن ــن زوج ه ــا ای ت
خدمــات درمــان نابــاروری در بخــش دولتــی بهره منــد 
شــوند. در همیــن راســتا بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۱۰۵ میلیــارد 
تجهیــز  نابــاروری  درمــان  موجــود  مرکــز   ۲۴  تومــان، 
ــطح دو  ــز س ــه و ۱۰ مرک ــطح س ــز س ــازی و ۷ مرک و بازس
ــه  ــاروری کشــور اضافــه شــد؛ ب نیــز بــه مجموعــه مراکــز ناب
طــوری کــه در حــال حاضــر پوشــش قابــل قبولــی را در حوزه 
نابــاروری در همــه اســتان های کشــور شــاهدیم. خبــر فارســی

 فعالیت 120 مرکز درمانی 
ویژه فرهنگیان

ــرورش  ــر کل تعــاون و پشــتیبانی وزارت آمــوزش و پ مدی
از فعالیــت ۱۲۰ مرکــز درمانــی ویــژه فرهنگیــان در سراســر 
کشــور خبــر داد. باقــری بــا اشــاره بــه وجــود بیــش از ۱۲۰ 
ــار  ــور اظه ــطح کش ــان در س ــژه فرهنگی ــی وی ــز درمان مرک
کــرد: در ایــن مراکــز، کلیــه کارکنــان شــاغل و بازنشســته و 
ــات  ــد از امکان ــا می توانن ــل آن ه ــت تکف ــای تح خانواده ه
ــه  ــزود: ارائ ــوند. وی اف ــد ش ــی بهره من ــات درمان و خدم
خدمــات در مراکــز درمانــی فرهنگیــان بــا تعرفه هــای 
دولتــی و تخفیــف ۲۰ درصــد صــورت می گیــرد. مدیــر کل 
تعــاون و پشــتیبانی وزارت آمــوزش و پــرورش اضافــه کرد: 
همــه خدمــات درمانــی بــرای فرهنگیــان شــاغل کــه دارای 

ــه می شــود.  ــگان ارائ ــی هســتند، رای بیمــه تکمیل
باقــری تصریــح کــرد: عــاوه بــر ارائــه خدمــات درمانــی در 
ــه  ــات دندانپزشــکی ب ــز خدم ــز نی ــور، ۱۳ مرک ــز مذک مراک
فرهنگیــان ارائــه می دهنــد. مدیــر کل تعــاون و پشــتیبانی 
ــدف  ــا ه ــرد: ب ــان ک ــرورش خاطرنش ــوزش و پ وزارت آم
ــان،  ــه فرهنگی ــی ب ــات رفاهی درمان ــت خدم ــای کیفی ارتق
ــان  ــی و همراه ــاران فرهنگ ــژه بیم ــکان وی ــز اس ۱۲ مرک
ــه  ــر مراجع ــه اســتان های دیگ ــان ب ــرای درم ــه ب ــا ک آن ه
ــد، در مراکــز اســتان ها ایجــاد شــده اســت. ایســنا کرده ان

حوادث
سرعت زیاد پژو 40۵ در کرمان 

حادثه ساز شد
خــودروی پــژو ۴۰۵ در بلــوار نیــک زاد شــهر کرمــان 

بــا یــک دســتگاه دوچرخــه برخــورد کــرد.
ــژو ۴۰۵  ــودروی پ ــتگاه خ ــک دس ــنبه ی  روز سه ش
ــهر  ــک زاد ش ــوار نی ــاد در بل ــرعت زی ــت س ــه عل ب
کرمــان بــا یــک دســتگاه دوچرخــه برخــورد کــرد و 
متاســفانه در ایــن حادثــه راکــب دوچرخــه و راننــده 

ــگاران ــدند. باشــگاه خبرن ــروح ش مج

3 مرگ تلخ در زاینده رود
روز چهارشــنبه در زاینــده رود در دو حادثــه، ســه نفــر 

جــان باختنــد. 
مجتبــی بیــات، رئیــس جمعیــت هــال احمــر 
ــار  ــر اظه ــن خب ــان ای ــا بی ــادگان، ب ــتان چ شهرس
ــی  ــح ط ــاعت ۹ صب ــه اول رأس س ــرد: در حادث ک
تمــاس تلفنــی پلیــس بــا ریاســت شــعبه مبنــی بــر 
ــرق  ــب ویاهــای اداره ب غــرق شــدن فــردی در جن
ــات  ــداد و نج ــگاه ام ــری پای ــه ۱۳ کیلومت در فاصل
ــن  ــپ ای ــریع اکی ــادگان، س ــده رود چ ــاحلی زاین س
پایــگاه بــا یــک فرونــد قایــق و ســه ســت غواصــی 
بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند و جــوان غرق شــده 
ــد  ــارج کردن ــاش از آب خ ــه ت ــس از ۳۰ دقیق را پ
ــی حاضــر در  ــی و انتظام ــات قضائ ــل مقام و تحوی

ــد.  محــل دادن
وی افــزود: در حادثــه دوم در ســاعت ۱۰ صبــح 
ــی  ــس ۱۱۰ مبن ــر از پلی ــی دیگ ــت گزارش ــا دریاف ب
بــر ســقوط دو جــوان ماهیگیــر بــه داخــل آب 
در محــدوده ویاهــای مرکــز آموزشــی توپخانــه 
اتمــام حادثــه  از  پــس  زاینــده رود،  دریاچــه  در 
در  و  شــد  اعــزام  مــکان  ایــن  بــه  تیــم  اول 
ــت  ــوان جه ــد دو ج ــخص ش ــه مش ــی اولی ارزیاب
ــدون  ــادی و ب ــوپ ب ــتفاده از تی ــا اس ــری ب ماهیگی
ــدند  ــاز وارد آب ش ــورد نی ــزات م ــتفاده از تجهی اس
ــل  ــه داخ ــرادر ب ــوپ دو ب ــی تی ــر واژگون ــه در اث ک
ــا توجــه  ــد. بیــات تصریــح کــرد: ب آب ســقوط کردن
ــاد آب،  ــق زی ــه و عم ــی حادث ــت مکان ــه موقعی ب
بافاصلــه عملیــات بــا همــکاری اورژانــس ۱۱۵، 
نجــات غریــق  و هیئــت  آتش نشــانی  ســازمان 
ــه  ــاش بی وقف ــد از ت ــد و بع ــاز ش ــتان آغ شهرس
 غواصــان، ایــن دو بــرادر جــوان از آب خــارج شــدند 
و عملیــات احیــا توســط نیروهــای اورژانــس و 
هــال احمــر حاضــر در محــل صــورت گرفــت؛ ولــی 
ــا  ــی احی ــان طای ــل گذشــت زم ــه دلی متاســفانه ب

بی نتیجــه مانــد. 

زلزله ۵/3 ریشتری بروجرد را لرزاند
ــتر  ــی ۵/۳ ریش ــه بزرگ ــه ای ب ــنبه زلزل ــح روز چهارش صب
بروجــرد را لرزانــد. ایــن زمین لــرزه در عــرض جغرافیایــی 

۳۳،۸۷۹ و در طــول جغرافیایــی ۴۸،۶۵۰ رخ داد.  
ــن  ــری زمی ــرزه در عمــق ۱۰ کیلومت ــن زمین ل ــن ای همچنی
بــه وقــوع پیوســت کــه مرکــز آن بروجــرد بــوده اســت. دانــا

کنش    وا

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور:   
تبلیغات ماهواره ای مبنی بر ارائه سلول های 

بنیادی در قالب قرص و شربت، کذب و برای 
فریب افکار عمومی است.

معاون حقوقی قوه قضائیه:   
قانون آیین دادرسی کیفری فعلی مدتی است که 
در دست اصاح قرار دارد و بخش هایی از جمله 

مربوط به جرائم سیاسی و امنیتی هم قرار است 
اصاح شود.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور 
 در سال ۱۳۹۵ تعداد ۴۸ هزار و ۴۰۲ پرونده 

به شعب دیوان ارجاع شد که از این تعداد 
پرونده ارجاعی، تعداد ۱۵ هزار و ۴۵۱ فقره آن 

پرونده های حقوقی بوده است.

مرکز آمار ایران   
طبق نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 
۱۳۹۵، افراد ۳۰ ساله بیش ترین جمعیت را در 

کشور دارند. افراد ۳۰ ساله با داشتن یک میلیون 
و ۸۲۱ هزار و ۳۲۹ نفر جمعیت، ۲/۳ درصد از 

جمعیت کشور را به خود اختصاص داده اند.
 بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و 
مسکن ۱۳۹۵، جمعیت کل کشور ۷۹۹۲۶۲۷۰ 

نفر است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهری 
چهارمحال و بختیاری  

 با افزایش قیمت آب در مصرف آن صرفه جویی 
بیشتری انجام خواهد شد. 

سرانه مصرف آب در استان از ۱۵۰ تا ۲۲۰ لیتر نفر 
روز است که نسبت به نرم جهانی که حدود ۱۰۰ 

لیتر نفر در روز است، مصرف بیشتری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
کرمان   

باید در عرصه اقتصادی همه دست به دست هم 
دهیم و در سایه رونق تولید برای رفع مشکل 

اشتغال اقدام کنیم.

رئیس نهضت سوادآموزی کشور   
آموزش یارانی که طی سال های ۷۹ تا ۹۱ با 

نهضت سوادآموزی همکاری داشتند، در صورت 
کمبود نیروی انسانی آموزش و پرورش در 

اولویت استخدام قرار دارند.

رئیس مرکز ملی مدیریت بحران   
طی سه ماه آینده میانگین دما در نیمه جنوبی 

کشور ۱.۵ درجه سلیسیوس بیشتر از حد نرمال 
پیش بینی می شود؛ این در حالی است که انتظار 

می رود شرایط دمایی در نیمه شمالی کشور در 
حد نرمال باشد.

شکنجه وحشیانه تازه داماد در بام تهران

ــروس  ــه تازه ع ــن مهری ــرای گرفت ــه ب ــی ک ــل قاب وکی
دامــاد را ربــوده و وی را ســاعت ها شــکنجه کــرده 
بــود، دیــروز پــای میــز محاکمــه ایســتاد. عصــر دهــم 
ــا ســر  ــام احســان ب ــه ن ــی ب ــرد جوان ــاه ۹۵ م بهمن م
ــت و از  ــک رف ــری ولنج ــه کانت ــفته ب ــی آش و وضع
ــد  ــرده بودن ــکنجه ک ــوده و ش ــه وی را رب ــرد ک ــه م س
شــکایت کــرد. وی گفــت: یکســال قبــل بــا دختــر مــورد 
ــان  ــاه از ازدواجم ــد م ــا چن ــردم؛ ام ــه ام ازدواج ک عاق
نگذشــته بــود کــه اختافــات مــا شــروع شــد. همســرم 
ــه اش را خواســت. او  ســر ناســازگاری گذاشــت و مهری
بــرای گرفتــن مهریــه ۲۰۰ ســکه ای اش از مــن شــکایت 
ــه  ــد مهری ــت ۳۰ درص ــه پرداخ ــم ب ــرد و دادگاه حک  ک
و پرداخــت قســطی باقــی آن داد؛ امــا مــن پولــی 
ــا  ــی ب ــار حت ــد ب ــه نداشــتم. چن ــرای پرداخــت مهری ب
ــی  ــم پول ــه او گفت ــردم و ب ــت ک ــرم صحب ــرادر همس ب
ــا  ــرد ت ــول نک ــا قب ــدارم؛ ام ــه ن ــت مهری ــرای پرداخ ب
اینکــه صبــح وقتــی از خانــه خــارج شــدم تــا بــه محــل 
ــوان  ــر ج ــال و دو پس ــرد میانس ــک م ــروم، ی کارم ب
ــد. مــرد میانســال خــودش را وکیــل  ــه ســراغم آمدن ب
دادگســتری معرفــی کــرد و حکــم جلبــم را نشــان داد. 
همــان موقــع دو پســر جــوان کــه مدعــی بودنــد مأمــور 
پلیــس هســتند، بــه دســتانم دســتبند زدنــد و بــه زور 
مــرا ســوار یــک پــژو کردنــد. آن هــا مــرا بــه بــام تهــران 
بردنــد و بــه شــدت کتــک زدنــد. وکیــل میانســال 
ــه را  ــد مهری ــت ۳۰ درص ــک پرداخ ــد چ ــت بای می گف
ــه آن هــا گفتــم  ــه او بدهــم. هــر چــه ب امضــا کنــم و ب
پولــی در بســاط نــدارم، قبــول نکردنــد. آن هــا پــس از 

ــد. ــد و رفتن ــا کردن ــرا ره ــکنجه، م ــاعت ها ش س
 بــه دنبــال شــکایت ایــن تازه دامــاد پلیــس بــه 
بررســی ها  در  پرداخــت.  وی  همســر  از  بازجویــی 
روشــن شــد بــرادرزن احســان، بــه نــام امیــن، وکیــل 
ــر  ــه خواهــرش اجی ــرای گرفتــن مهری دادگســتری را ب
کــرده بــود. بــه ایــن ترتیــب امیــن بازداشــت شــد. وی 
در تشــریح جزئیــات ماجــرا گفــت: وقتــی تنهــا پــس 
از چنــد مــاه ازآغــاز زندگــی مشــترک خواهــرم، متوجــه 
بدرفتاری هــای همســرش بــا او شــدم بــه او پیشــنهاد 
ــه اش را  ــوهرش، مهری ــردن ش ــرای ادب ک ــا ب دادم ت
ــه و  ــت مهری ــم پرداخ ــا از دادگاه حک ــذارد. م ــرا بگ اج
ــه  ــتیم او را ب ــا نتوانس ــم، ام ــان را گرفتی ــب احس جل

ــا  ــن ب ــه م ــا اینک ــم. ت ــی کنی ــه راض ــت مهری پرداخ
ــودش  ــه خ ــهراب ک ــام س ــه ن ــال ب ــرد میانس ــک م ی
ــود  ــرده ب ــی ک ــتری معرف ــک دادگس ــه ی ــل پای را وکی
ــد.  ــری کن ــده را پیگی ــول داد پرون ــدم. او ق ــنا ش آش
ــه  ــه همیــن دلیــل برگــه حکــم جلــب دامادمــان را ب ب
ــس داد  ــه پلی ــن ب ــه امی ــانی هایی ک ــا نش او دادم. ب
ســهراب ردیابــی و بازداشــت شــد. وقتــی در تحقیقــات 
پلیســی روشــن شــد ســهراب وکیــل دادگســتری 
ــا  ــدارد و ب ــه ن ــن زمین ــچ تخصصــی در ای نیســت و هی
جعــل عنــوان دســت بــه کاهبــرداری زده، تازه دامــاد و 

ــد.  ــکایت کردن ــش از وی ش برادرزن
را گــردن گرفــت  بازجویی هــا جرمــش  ســهراب در 
ــوی وی  ــه از س ــوان ک ــر ج ــانی از دو پس ــت نش و گف
ــدارد.  ــد، ن ــده بودن ــر ش ــاد اجی ــودن تازه دام ــرای رب ب
ــه  ــی ب ــور قاب ــه پلیــس نشــانی از دو مأم ــی ک در حال
دســت نیــاورده بــود، ســهراب دیــروز در شــعبه پنجــم 
دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران پــای میــز محاکمــه 
ایســتاد. در ایــن جلســه تازه دامــاد در جایــگاه شــاکی 
ــوان  ــر ج ــهراب و دو پس ــن از س ــت: م ــتاد و گف ایس
ــد و مــرا  کــه خودشــان را مأمــور پلیــس معرفــی کردن
ــکایت دارم.  ــد، ش ــکنجه کردن ــاعت ها ش ــد و س ربودن
بــرادر زن احســان نیــز گفــت: مــن نمی دانســتم 
ســهراب، وکیــل قابــی اســت. او بــا حرف هایــش 
ــق  ــا ح ــت ت ــول گرف ــن پ ــب داد و از م ــم فری ــرا ه م
خواهــرم را پیگیــری کنــد. ســپس وکیــل قابــی 
ــه وکالــت  ــه روی قضــات ایســتاد و گفــت: چــون ب روب
بــودم  خوانــده  حقوقــی  کتاب هــای  و  عاقه منــد 
بــه دروغ می گفتــم وکیــل پایــه یــک دادگســتری 
ــده خواهــرش را  ــن ماجــرای پرون ــی امی هســتم. وقت
ــم.  ــول دادم کمکــش کن ــه او ق ــرد، ب ــف ک ــم تعری برای
بــه همیــن دلیــل بــه دو پســر جــوان پــول دادم تــا در 
ایــن ماجــرا بــه مــن کمــک کننــد. آن هــا خودشــان را 
مأمــور معرفــی کردنــد و پــس از گرفتــن پولــی کــه بــه 
آن هــا وعــده داده بــودم، رفتنــد و دیگــر خبــری از آن هــا 
نشــد. مــن اتهــام آدمربایــی و شــکنجه احســان را قبول 
نــدارم امــا قبــول دارم بــرای ترســاندن تازه دامــاد خودم 
ــم  ــاال می گوی ــردم. ح ــی ک ــتری معرف ــل دادگس را وکی
پشــیمانم. در پایــان ایــن جلســه هیئــت قضایــی وارد 

ــد. رکنــا ــا رأی صــادر کن شــور شــد ت

ــاذی  ــا اخ ــدار از آن ه ــراد پول ــب اف ــا فری ــوان ب زن ج
ــن زن دو  ــه ای می کــرد. ماجــرای فعالیت هــای مجرمان
ســال پیــش زمانــی فــاش شــد کــه مــردی کارخانــه دار 
ــی شــکایت  ــران از زن ــا حضــور در پلیــس آگاهــی ته ب

کــرد. 
ــی را  ــی داد او زن ــان م ــاکی نش ــن ش ــات از ای تحقیق
ــوار  ــت، س ــای پایتخ ــی از خیابان ه ــب هنگام در یک ش
خودرویــش کــرده و این گونــه ارتبــاط آن هــا شــکل 

ــت.  ــه اس گرفت
ــاف  ــا شــوهرش اخت ــه ب ــد ک ــن ترفن ــا ای زن جــوان ب
دارد و درصــدد جدایــی اســت، مــردان جــوان را فریــب 

ــت.  ــه دام می انداخ ــا را ب ــی داد و آن ه م
ــل  ــد روز قب ــان در شــکایتش گفــت: چن یکــی از قربانی
ــا شــکل  ــدم و دوســتی م ــی دی ــه  طــور اتفاق ــی را ب زن
ــرد  ــوت ک ــه اش دع ــه خان ــرا ب ــک روز م ــت. او ی  گرف
و بــه مــن آب میــوه مســموم داد. بــه محــض نوشــیدن 
آن، بیهــوش شــدم. زمانــی کــه چشــمانم را بــاز کــردم 
دیــدم چنــد مــرد بــاالی ســرم هســتند و تهدیــدم 
ــی ام  ــای بانک ــول و کارت ه ــه زور پ ــا ب ــد. آن ه می کنن
ــیاد  ــرد، زن ش ــن م ــکایت ای ــا ش ــد. ب ــرقت کردن را س
ــی  ــد و مدت ــرار گرفتن ــب ق و همدســتانش تحــت تعقی
بعــد بازداشــت شــدند. بــا تحقیقــات از آن هــا بــود کــه 
ــن  ــه دام انداخت ــا ب ــد ب ــن بان ــوم شــد اعضــای ای معل

ــد. ــرقت می کنن ــان را س ــردان، اموالش م
 سرقت 

ــرای او  ــافر ب ــود زن مس ــاورش نمی ش ــوان ب ــرد ج م
دامــی پهــن کــرده تــا اموالــش را ســرقت کنــد. زمانــی 
کــه اموالــش توســط زن جــوان بــه ســرقت رفــت، او بــا 
ــران، شــکایتی را مطــرح  حضــور در پلیــس آگاهــی ته
کــرد. مامــوران زمانــی کــه از وی تحقیــق کردنــد، معلــوم 
ــش  ــوار خودروی ــی را س ــافر زن ــوان مس ــه  عن ــد او ب ش
ــدش  ــو تهدی ــا چاق ــن زن ب ــه راه ای ــه در میان ــرده ک ک
کــرده و بــه زور گوشــی و هــر چــه پــول همــراه او بــوده 

را بــه ســرقت بــرده. 
همزمــان بــا شــکایت ایــن مــرد بــود کــه زن میانســال 
بازداشــت  و  گرفــت  قــرار  پلیــس  تعقیــب  تحــت 
ــاکی  ــا ش ــوری ب ــه حض ــه در مواجه ــی ک ــد. او زمان ش
ــوار  ــافر س ــوان مس ــه  عن ــرد ب ــراف ک ــت، اعت ــرار گرف ق
خــودروی او شــده و بــا وی طــرح دوســتی ریختــه کــه 

ــت.  ــرده اس ــرقت ک ــش را س ــه اموال در ادام
تحقیقــات نشــان مــی داد ایــن زن عــاوه بــر اینکــه بــه 
ــد  ــرده، از چن ــرقت ک ــدگان س ــابه از رانن ــیوه ای مش ش
ــتی و  ــرح دوس ــراری ط ــس از برق ــم پ ــدار ه ــرد پول م

ــم ســیاه، اخــاذی کــرده اســت. ــه فیل تهی
 اخاذی سیاه 

»در تلگــرام بــا زنــی بــه  طــور اتفاقــی آشــنا شــدم. بعــد 
ــاپ های  ــی از کافی ش ــه یک ــم ب ــا ه ــار ب ــد ب ــم چن ه
مشــهد رفتیــم. او مدعــی بــود از همســرش طــاق 
گرفتــــه و با پســــر خردســــالش زندگــــی می کنـــد. 

ــش صحــت دارد،  ــه گفته های ــان اینک ــه گم ــم ب ــن ه م
ــم، او  ــه اش رفت ــه خان ــه ب ــک روز ک ــوردم. ی ــب خ فری
مخفیانــه از مــن فیلــم تهیــه کــرده بــود و بــا تهدیــد بــه 
ــه اخــاذی  ــد مرتب ــن طــی چن ــم از م ــن فیل انتشــار ای

ــرد.«  ک
ــه در  ــت ک ــی اس ــان زن ــی از قربانی ــارات یک ــن اظه ای
ــان  ــود. همزم ــرده ب ــم ســیاه اخــاذی ک ــا فیل مشــهد ب
ــن  ــن مــرد، مامــوران متوجــه شــدند ای ــا شــکایت ای ب
ــه دام  زن افــراد دیگــری را نیــز بــه شــیوه ای مشــابه ب
انداختــه اســت. او تحــت تعقیــب پلیــس قــرار گرفــت 
تــا اینکــه مدتــی بعــد بازداشــت شــد. متهــم بــا انتقــال 
ــم  ــه فیل ــه تهی ــد و ب ــی ش ــی بازجوی ــس آگاه ــه پلی ب
ــی از  ــای میلیون ــران و اخاذی ه ــردان هوس ــیاه از م س
ــان  ــم نش ــن مته ــات از ای ــرد. تحقیق ــراف ک ــا اعت آن ه
ــه ای کــه از شــوهرش داشــته  ــه  دلیــل کین مــی داد او ب
بعــد از جدایــی از وی تصمیــم بــه ایــن کار گرفتــه و بــه 

ــت. ــت زده اس ــریالی دس ــای س ــن اخاذی ه ای
 باج گیران همیشه در کمین  هستند 

ــد  ــا ترفن ــتند و ب ــن هس ــه در کمی ــیاد همیش ــراد ش اف
ــراد  ــری از اف ــال باج گی ــه  دنب ــف ب ــکال مختل ــه اش و ب
ــن  ــا ای ــای آن ه ــایع ترین ترفنده ــی از ش ــتند. یک هس
اســت کــه ممکــن اســت یــک زن را بــه عنــوان طعمــه 
ــب  ــا فری ــا ب ــد ت ــرار دهن ــافربر ق ــراد مس ــن اف در کمی
ــد  ــرقت ببرن ــه س ــان را ب ــوال و پولش ــا، ام دادن آن ه
و حتــی بــه اخاذی هــای ســریالی از آن هــا دســت 
بزننــد. پــس ایــن زنــگ خطــری اســت بــرای افــراد کــه 
ــرادی  ــن اف ــار چنی ــا گرفت ــد ت ــل کنن ــمندانه تر عم هوش

ــوند.  نش
 پلیس در این باره هشدار می دهد

۱ـ در مکان  هــای خلــوت و ســاعات پایانــی شــب از 
ســوار کــردن افــراد غریبــه بــه عنــوان مســافر چــه زن و 
چــه مــرد خــودداری کنیــد. چه بســا ممکــن اســت فــرد 
ــما  ــاذی از ش ــدد اخ ــه درص ــیوه متقلبان ــا ش ــافر ب مس

باشــد و جــان و مــال شــما را بــه مخاطــره بینــدازد.
 ۲ـ بــه  راحتــی بــه مســافران اعتمــاد نکنیــد و از وضــع 
زندگــی و کار خــود بــا آن هــا حــرف نزنیــد؛ زیــرا ممکــن 
اســت طــرف مقابــل بــا اطــاع از وضــع شــما وسوســه 

شــود و بــه اخــاذی و ســرقت از شــما دســت بزنــد.
خــود،  مســافران  شــناخت  بــدون  هیــچ گاه  ۳ـ   
شــماره ای بــا آن هــا رد و بــدل نکــرده و ارتبــاط دوســتی 
و آشــنایی بــا آن هــا برقــرار نکنیــد و دعــوت آن هــا را بــه 
خانه هایشــان نپذیریــد؛ چــرا کــه ممکــن اســت آن هــا 
ــه  ــا تهی ــه شــما باشــند و ب درصــدد آســیب رســاندن ب
ــد. ــاذی بزنن ــه اخ ــت ب ــما دس ــیاه از ش ــای س فیلم ه

ــار  ــا ناخواســته گرفت  ۴ـ گاه ممکــن اســت خواســته ی
ــه  ــوع را ب ــن موض ــوید. بنابرای ــافربر ش ــران مس باج گی
ــا  ــد و از آن ه ــاع دهی ــی اط ــی و انتظام ــع قضای مراج
کمــک بخواهیــد و از پرداخــت پــول بــه این گونــه افــراد 

ــد. جــام جــم آنالیــن شــیاد خــودداری کنی

باج گیران همیشه در کمین  
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ــن  ــا در ای ــم م ــد بگویی ــدا بای ــن ابت در همی
ــان  ــردن معلم ــؤال ب ــر س ــد زی ــزارش قص گ
شــریف، مهربــان و زحمتکــش را نداریــم. 
معلمــی، شــغل انبیاســت و معلم هــا شایســته 
تعــداد  شــغلی  هــر  ماننــد  امــا  احتــرام؛ 
ــای  ــا رفتاره ــه ب ــد ک ــود دارن ــدودی وج مح
غیرانســانی، شــرافت آن شــغل را زیــر ســؤال 
ــن  ــن گــزارش همی ــا در ای ــد. هــدف م می برن
تعــداد انــدک هســتند کــه بــا رفتارهــای 
پــا  زیــر  را  معلمــی  جایــگاه  خودشــان، 

ند. شــته ا گذا
بــا  ایــران  مــدارس  در  تحصیــل  شــروع 
مکتب خانه هــا و یکــی از ابزارهــای کارآمــد 
دانش آمــوزان   کــردن  ادب  بــرای  آن هــا 
ترکــه و فلــک بــوده اســت؛ بــه همیــن دلیــل 
تاریــخ دوران  از  بعیــد اســت کتابــی  هــم 
تحصیــل در ایــران بیابیــد کــه در آن اشــاره ای 
دانش آمــوزان  فلــک کــردن  ماجــرای  بــه 
ــدا  ــان ابت ــه از هم ــوال تنبی ــد. اص ــده باش نش
جزئــی جدایی ناپذیــر از سیســتم آمــوزش 
و پــرورش ایــران بــوده اســت؛ سیســتمی 
ــه دلیــل همیــن  ــا وجــود منــع قانــون ب کــه ب
حــال  در  دارد.  وجــود  همچنــان  ریشــه ها 
ــه  ــری از گوش ــه خب ــت ک ــر روزی نیس  حاض

و کنــار ایــران از تنبیــه فیزیکــی دانش آمــوزان 
ــام  ــود تم ــا وج ــفانه ب ــود. متاس ــر نش منتش
برخوردهــای  و  صورت گرفتــه  تاش هــای 
ــا  ــرورش ب گاهــی اوقــات قاطــع آمــوزش و پ
ــد  ــی مانن ــه فیزیک ــان تنبی ــان، همچن متخلف
علــف هــرز هــر روز از گوشــه ای ســر بــر 

ــی آورد. م
 قانون تنبیه

طبــق قانــون هــر نــوع تنبیــه بدنــی در مــدارس 
ــرای  ــذار ب ــا قانونگ ــت؛ ام ــوع اس ــران ممن ای
راهکارهایــی  مشکل ســاز  دانش آمــوزان 
تنبیــه  بــا تعبیــر  از آن  پیشــنهاد داده کــه 

قانونــی یــاد می شــود. 
تنبیــه قانونــی شــامل مــواردی همچــون کســر 
ــراج از  ــی اخ ــا حت ــراج از کاس ی ــره، اخ نم
مدرســه اســت کــه کامــا قانونــی و اجراشــدنی 
ــا وجــود همــه ایــن راهکارهــای  اســت؛ امــا ب
قانونــی بــه دلیــل نهادینــه شــدن تنبیــه 
فیزیکــی، ایــن پدیــده شــوم از مــدارس ایــران 

حــذف نشــده اســت.
 نبود نظارت

در کنــار تاریخچــه طوالنــی تنبیــه فیزیکــی 
یکــی دیگــر از دالیــل مهــم تنبیــه، نبــود نظارت 
کافــی به ویــژه در اســتان های محــروم اســت. 
ــه  ــی را ک ــم روزهای ــر داری ــه خاط ــا ب ــه م هم
ــه  ــرورش ب ــوزش و پ ــازرس آم ــود ب ــرار ب ق

ــت کم  ــه دس ــی ک ــد؛ بازرس ــر بزن ــدارس س م
ــم و  ــل او را ندیدی ــام دوران تحصی ــا در تم م
ــل  ــده تخی ــازرس زایی ــم ب ــم نفهمیدی ــر ه آخ
مســئوالن مدرســه بــوده یــا اصــا چنیــن 
ــن شــده  ــرورش تعیی ــوزش و پ پســتی در آم
اســت یــا نــه؛ امــا در هــر حــال یکــی از 
ــرار  ــگیری از تک ــرای پیش ــم ب ــای مه راهکاره
و  ادامــه دار  نظــارت  این چنینــی،  حــوادث 

ــت. ــان اس ــا متخلف ــع ب ــورد قاط برخ

 خشونت
ــوع  ــه موض ــته )۴۳۷( ب ــماره روز گذش در ش
ــم. خشــونت در  خشــونت در جامعــه پرداختی
مدرســه، جــدا از خشــونت در جامعــه نیســت. 
فرهنگــی  کاســتی های  بعضــی  متاســفانه 

جامعــه مــا بــه درون آمــوزش هــم راه یافتــه 
می یابــد.  و 

هنگامــی کــه در جامعــه، زبــان و فرهنــگ 
انتظــار  نمی تــوان  دارد،  جریــان  خشــونت 
ــونت  ــه دور از خش ــه ای ب ــه مدرس ــت ک داش

داشــته باشــیم. 
ــی  ــگ اجتماع ــا فرهن ــوز ب ــوزگار و دانش آم آم
بــه درون مدرســه  پــا  و خانوادگــی خــود 
می گــذارد و خــوب و بــد آن را در محیــط 
ــد. جامعــه و مدرســه  ــد می کن مدرســه بازتولی
ــر  ــر تاثی ــتند و از یکدیگ ــش  هس ــان کن در می
ــونت پرهیز  ــه ای خش ــر مدرس ــد. اگ می پذیرن
ــزاران  ــر مدرســه و کارگ ــزون ب ــم، اف می خواهی
خــرد و کان آن، همــه بخش هــای اجتماعــی، 
سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی، دینــی و... 

جامعــه بایــد خشــونت پرهیز باشــند. 
اندیشــه ورزان  از  یکــی  از  پیــش  چنــدی 
ــی  ــو، کتاب ــگ ژائ ــام یان ــه ن ــن ب آموزشــی چی
منتشــر شــد دربــاره آمــوزش و پــرورش چین. 
نویســنده یکــی از بزرگ تریــن کاســتی های 
آمــوزش در چیــن را تقلــب دانســته و بــه ایــن 

نکتــه اشــاره کــرده بــود کــه تقلــب در آمــوزش 
چیــن، ریشــه های اجتماعــی و فرهنگــی ژرف 

دارد. 
مســئله خشــونت در جامعــه مــا نیــز قطعــا بــر 
ــل  ــن دلی ــه همی ــت و ب ــذار اس ــدارس اثرگ م
ــرای کاهــش خشــونت در  ــی ب ــر راهکارهای اگ
جامعــه در نظــر گرفتــه شــود قطعــا در مدارس 
نیــز شــاهد کاهــش خشــونت خواهیــم بــود.

ــردن  ــه کن ک ــرای ریش ــت ب ــد گف ــا بای در انته
ــدی  ــزم ج ــی و ع ــرد جمع ــد خ ــونت بای خش

وجــود داشــته باشــد. 
معلمــان تــازه کار پیــش از ورود بــه عرصــه 
تدریــس بایــد تســت های روان شناســی را 
همــان  بــا  بایــد  ســربازمعلم ها  بگذراننــد. 
دقــت و وســواس انتخــاب معلمــان انتخــاب 
ــا  ــورد ب ــرورش در برخ ــوزش و پ ــوند و آم ش
ــته  ــت نداش ــکار واقعی ــعی در ان ــان س متخلف
ــاب  ــت حس ــان دادن قاطعی ــا نش ــد و ب باش

ــد. ــدا کن ــان ج ــود را از متخلف خ
 امیدواریــم دیگــر شــاهد تنبیه هیــچ دانش آموزی 

در مــدارس ایران نباشــیم.

تنبیه در مدارس ایران

خشت اول گر نهد معمار کج

ــرخ  ــش ن ــان از کاه ــتان اصفه ــوال اس ــت اح ــر کل ثب مدی
ــورای  ــت: ش ــر داد و گف ــان خب ــتان اصفه ــت اس ــد جمعی رش
راهبــردی جمعیــت بــه دبیــری مدیــر کل ثبــت احــوال اســتان، 
عهــده دار رصــد و پیگیــری مســائل مربــوط بــه جمعیت اســت. 
حســین غفرانــی کجانــی بــا بیــان اینکــه آمــار جمعیــت کشــور 
رو بــه کاهــش اســت، اظهــار کــرد: جمعیــت اســتان اصفهــان 
همچــون جمعیــت کشــور مدتــی اســت که حــال و روز خوشــی 
نــدارد و بــه ســمت معضــل پیــری جمعیــت پیــش مــی رود که 
ــه  ــاره آن ب ــت  احــوال درب ــر معظــم انقــاب و ســازمان ثب رهب

مســئوالن بارهــا هشــدار داده انــد. 
درخصــوص  اصفهــان  اســتان  احــوال  ثبــت   کل  مدیــر 
چشــم انداز ثبــت  احــوال گفــت: بــرای رســیدن بــه چشــم انداز 
ــه  ــوز ب ــا هن ــده؛ ام ــی انجام ش ــات و برنامه های ــی اقدام نهای

نتیجــه دلخــواه نرســیده ایم. 
وی بــا بیــان اینکــه اگــر جمعیــت کشــور بــه  ســوی کهنســالی 
ــی جامعــه  ــرد: وقت ــح ک ــود، تصری ــار خواهــد ب ــرود، فاجعه ب ب
بــه ســمت پیــری بــرود، چتــر حمایــت میانســاالن بــه  منظــور 
ــوده و شــرایطی  ــت ب ــر دوش دول ــاج ب تأمیــن بیمــه و مایحت

بســیار پرچالــش و زمینگیــر بــه وجــود مــی آورد. 
ــه  ــی ادامــه داد: متأســفانه جمعیــت اســتان اصفهــان ب غفران
ــی ۹۸ دهــم درصــد کل کشــور رســیده  ــک درصــد یعن ــر ی زی
ــه  ــه ب ــش جامع ــت و گرای ــقوط جمعی ــای س ــه معن ــن ب و ای

ــری اســت.  ســمت پی
ــد ۲.۱ در صــد باشــد؛  ــت بای ــرخ جمعی ــان داشــت: ن وی اذع
ــرای آن هــا در  ــدر و مــادر دو نفــر جانشــین ب ــی در ازای پ یعن

نظــر گرفتــه شــود. ایمنــا

صنــدوق  سیســتم های  مدیریــت  و  برنامه ریــزی  کل  مدیــر 
بازنشســتگی کشــوری گفــت: ۲۴ هــزار نفــر از بازنشســتگان 
مشــترک ایــن صنــدوق از بیماری هــای صعب العــاج رنــج 
ــه آن هــا کمــک  ــی درمــان ب ــب بیمــه تکمیل ــد کــه در قال می برن
می کنــد. بهــروز انتظــاری در نشســت هم اندیشــی »جایــگاه 
اظهــار  اجتماعــی«  رفــاه  و  تأمیــن  نظــام  در  بازنشســتگی 
ــکان  ــوری ام ــتگی کش ــدوق بازنشس ــه صن ــی ک ــرد: از آنجای ک
ــاش  ــدارد، ت ــتگان را ن ــوق بازنشس ــاره حق ــازی یک ب همسان س
کــرده بــدون کمــک دولــت، خدماتــی از قبیــل کمک هــای نقــدی 
ــان را از  ــی درم ــه تکمیل ــوادث و بیم ــر و ح ــه عم ــوض، بیم باع

ــد.  ــه ده ــود ارائ ــه خ ــل بودج مح
ــه  ــن ب ــتگان و موظفی ــزام بازنشس ــن اع ــه داد: همچنی وی ادام
ــزاری  ــروری، برگ ــت وام ض ــی، پرداخ ــیاحتی و زیارت ــای س توره

همایش هــا و جشــنواره های فرهنگــی و ورزشــی و تأســیس 
ــدوق  ــه صن ــل بودج ــور از مح ــر کش ــد در سراس ــای امی خانه ه

ــود.  ــام می ش ــتگان انج ــاه بازنشس ــش رف ــرای افزای ب
صنــدوق  حقوق بگیــران  جامعــه  اینکــه  بیــان  بــا  انتظــاری 
بازنشســتگی کشــوری ۶۹ درصــد مــرد و ۳۱ درصــد زن هســتند، 
ــواده  ــته و خان ــر بازنشس ــزار نف ــون و ۳۴۰ ه ــک میلی ــزود: ی اف
بازنشســتگی  صنــدوق  حقوق بگیــر  متوفــی،  بازنشســتگان 
ــه طــوری کــه وزارت آمــوزش و  کشــوری محســوب می شــوند؛ ب
ــران  ــد از حقوق بگی ــر، ۵۸ درص ــزار حقوق بگی ــا ۷۶۰ ه ــرورش ب پ
صنــدوق را تشــکیل می دهــد. وی بــا اشــاره بــه پوشــش حمایتــی 
ــی از  ــت: یک ــوری گف ــتگی کش ــدوق بازنشس ــدی صن ۹۵ درص
ــش  ــوری کاه ــتگی کش ــدوق بازنشس ــی صن ــای اصل چالش ه

ــک اســت. خبــر فارســی ــدد ی ــر ع ــه زی ــی ب پوشــش حمایت

مدیر کل سازمان ثبت احوال استان اصفهان مطرح کرد:

گرایش جمعیت استان اصفهان به سمت پیری
مدیر کل برنامه ریزی سیستم های صندوق بازنشستگی کشور عنوان کرد:

کمک  درمانی به بازنشستگان دارای بیماری صعب العالج

،،
در کنــار تاریخچــه طوالنــی تنبیــه 
دالیــل  از  دیگــر  یکــی  فیزیکــی، 
مهــم تنبیــه، نبــود نظــارت کافــی 
محــروم  اســتان های  در  به ویــژه 

اســت



قال امام الصادق علیه السالم :

اِیاَک َو الّریاَسَة َفما َطَلَبَها اََحٌد ااِّل َهَلَک

امام صادق علیه السالم   فرمود:

 از ریاست طلبی دوری کن که هر که آن را طلب کند، نابود می شود.
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پوســتر ســی امین جشــنواره بین المللــی فیلم هــای 
کــودکان و نوجوانــان پــس از دو ســال غیبــت بــه شــهر 
ــت و  ــامی  بازگش ــدن اس ــگ  و تم ــت و فرهن پایتخ
ــهدای  ــدان ش ــدان و فرزن ــی از هنرمن ــور جمع ــا حض ب
مدافــع حــرم اصفهــان دوم خردادمــاه در کتابخانــه 

ــد. ــی ش ــان رونمای ــزی اصفه مرک
ــا  ــی از ایــن پوســتر ب شــهردار اصفهــان درآییــن رونمای
اشــاره بــه اینکــه ایــن جشــنواره در بودجــه شــهرداری 2 
میلیــارد تومــان اعتبــار دارد و قــرار اســت بــا همــکاری 
بنیــاد بین المللــی ســینمای فارابــی برگــزار شــود، اظهــار 
ــا ارزش  ــا دو چیــز ب داشــت: مــردم اصفهــان همــواره ب
یعنــی رودخانــه زاینــده رود و جشــنواره بین المللــی 
فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان عجیــن بوده انــد و 

ــتند. ــا ارزش هس ــز ب ــن دو چی ــر ای ــواره مطالبه گ هم
  مردم اصفهان نگران نبود جشنواره کودک 

بودند
ــا بیــان اینکــه فرهنــگ بچه هــای  مهــدی جمالی نــژاد ب
ــورده  ــره خ ــودک گ ــنواره ک ــا جش ــواره ب ــان هم اصفه
ــود جشــنواره  ــان نگــران نب اســت، افــزود: مــردم اصفه
ــبختانه  ــد و خوش ــته بودن ــال گذش ــی دو س ــودک ط ک

امــروز بــا همــت مســئوالن و هنرمنــدان ایــن جشــنواره 
ــان بازگشــت. ــه اصفه ــاره ب دوب

شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه امســال جشــنواره 
ــراز  ــود، اب ــم ب ــاهد خواهی ــان ش ــی را در اصفه متفاوت
داشــت: تدابیــر ویــژه ای در ایــن زمینــه اندیشــیده 
شــده و بــه دلیــل تقــارن برگــزاری جشــنواره کــودک بــا 
روزهــای محــرم ایــن جشــنواره تیرمــاه برگــزار خواهــد 

شــد.
ــی  ــتقبال خوب ــم اس ــه امیدواری ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
از ســوی شــهروندان، کــودکان و نوجوانــان از ایــن 
جشــنواره صــورت گیــرد، تصریــح کــرد: بــه مــردم نویــد 
می دهــم کــه امســال گونــه جدیــدی از جشــنواره 

ــود. ــزار ش ــه برگ ــم دوچرخ ــا ت ــودک ب ک
 بودجه 2 میلیارد تومانی برای جشنواره 

کودک
ــی  ــنواره بین الملل ــار جش ــوص اعتب ــژاد درخص جمالی ن
فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان اضافــه کــرد: ایــن 
جشــنواره در بودجــه شــهرداری 2 میلیــارد تومــان اعتبــار 
دارد و قــرار اســت بــا همــکاری بنیــاد بین المللــی 

ــود. ــزار ش ــی برگ ســینمای فاراب
وی تصریــح کــرد: مــا همــه ســعی خــود را در راســتای 
انجــام حداقــل هزینــه و بهره بــرداری حداکثــری بــه کار 

خواهیــم گرفــت.
 پیمان نامه جشنواره کودک در اصفهان 

دائمی شود
در ادامــه ایــن آییــن معــاون فرهنگــی و اجتماعــی 
برگــزاری  پیمان نامــه  گفــت:  اصفهــان  شــهرداری 
و  شــده  رســمی  اصفهــان  در  کــودک  جشــنواره 

دائمــی  اصفهــان  در  پیمان نامــه  ایــن   امیدواریــم 
شود.  

ــه  ــه آرزوی هم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــم زاده ب ــی قاس    عل
ــه  مــردم اصفهــان جــاری شــدن دائمــی آب در رودخان
برگــزاری  شــدن  دائمــی  همچنیــن  و  زاینــده رود 
ــت:  ــار داش ــوده،  اظه ــان ب ــودک در اصفه ــنواره ک جش

البتــه بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه پیمان نامــه ایــن 
جشــنواره در اصفهــان رســمی شــده و امیدواریــم ایــن 

پیمان نامــه دائمــی شــود. 
ــر  ــر فرات ــگ و هن ــد فرهن ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
از سیاســت دیــده شــود،  ابــراز داشــت: از ایــن رو 
مســئوالن بایــد در ایــن خصــوص دقــت و توجــه 

بیشــتری داشــته باشــند. 
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری اصفهــان 
ــنواره ای  ــزاری جش ــه برگ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب در ادام
متفــاوت درخواســت همــه مــردم اصفهــان اســت،  
بایــد  و  اســت  خاقــی  شــهر  اصفهــان،  افــزود: 
ــد. ــه کنن ــم توج ــن مه ــه ای ــنواره ب ــزان جش برنامه ری

 تفکیک فیلم های کودکان و نوجوانان
فیلم هــای  بین المللــی  جشــنواره  ســی امین  دبیــر 
ــرای  ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــز ب ــان نی ــودکان و نوجوان ک
بین المللــی  در ســی امین جشــنواره  بــار  نخســتین 
انیمیشــن  نوجوانــان بخــش  و  فیلم هــای کــودکان 
می کنــد،  فعالیــت  مســتقل  بخــش  عنــوان  بــه 
برنامه ریــزی  ســال گذشــته  شــهریورماه  از  افــزود: 
ــه  ــای تفاهم نام ــس از امض ــودک پ ــنواره ک ــرای جش ب
همــکاری شــهرداری اصفهــان و ســازمان ســینمایی 

ــد. ــاز ش ــی آغ فاراب

 علیرضــا رضــاداد تصریــح کــرد: باشــگاه هــواداران 
نــوروز کار خــود را آغــاز  ابتــدای  از  نیــز  جشــنواره 
 کــرده و از ســه روز آینــده نیــز فعالیــت خــود را از ســر

 می گیرد.
فیلم هــای  بین المللــی  جشــنواره  ســی امین  دبیــر 
ــود  ــرار ب ــه ق ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــودکان و نوجوان ک
ســال گذشــته بــه دلیــل عــدم برگــزاری جشــنواره 
کــودک، ســینما دیــن خــود را بــا ویژه برنامــه ای در 
ــراز داشــت:  ــد، اب ــه مــردم اصفهــان ادا کن دهــه فجــر ب
ــا در  ــم برنامه ه ــل حج ــه دلی ــز ب ــه نی ــن ویژه برنام ای

ــد.  ــزار نش ــان برگ اصفه
وی بــا اشــاره بــه اینکــه طــی ســال های گذشــته 
توجــه ویــژه بــه انیمیشــن صــورت گرفتــه، اضافــه 
کــرد: از ایــن رو بــرای نخســتین بــار در ایــن جشــنواره 
بخــش انیمیشــن بــه صــورت مســتقل فعالیــت خواهــد 

ــت.  داش
افــزود: همچنیــن در ســی امین جشــنواره  رضــاداد 
ــای  ــان فیلم ه ــودکان و نوجوان ــای ک ــی فیلم ه بین الملل

ــک شــده اســت. ــان تفکی ــودکان و نوجوان ک
جشــنواره  ســی امین  پوســتر  اســت  گفتنــی 
بین المللــی فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان توســط 

اســت. شــده  طراحــی  سرمشــقی  خانــم 
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پوستر سی امین جشنواره بین المللی فیلم کودک رونمایی شد
شهردار اصفهان: با اعتبار 2 میلیارد تومانی، سی امین جشنواره کودک برگزار می شود 

M.R.Sarbaz@eskimia.ir
منصور رجب سربازکیمیا ی وطن

شــرکت فــوالد مبارکــه علی رغــم افزایــش تولیــد 
بــا کاهــش مصــرف انــرژی، توانســت در مســیر 
ــردارد.  ــرژی گام ب ــرف ان ــی مص ــتانداردهای جهان اس
ــداوم  ــری م ــازی و ریخته گ ــد فوالدس ــدس فرآین مهن
ــا  ــت: ب ــر گف ــن خب ــام ای ــن اع ــه ضم ــوالد مبارک ف
ــه  ــم ک ــن مه ــدار و ای ــعه پای ــت توس ــه اهمی ــه ب توج
هزینه هــای مربــوط بــه مصــرف انــرژی بــه نحــو 
تمام شــده محصــول  قیمــت  بــر  توجهــی  جالــب 
و کارشناســان کوره هــای  اســت، کارکنــان  اثرگــذار 
قــوس الکتریکــی فــوالد مبارکــه بــا اجــرای پروژه هــای 
گســترده ای در ایــن ناحیــه توانســتند در ســال ۹۵ بــا 

تولیــد ۵ میلیــون و ۸۰۰ هــزار تــن فــوالد خــام نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال ۹۴ )تولیــد ۵ میلیــون و ۱۹۴ 
هــزار تــن(، گام مؤثــری بــرای کاهــش هرچــه بیشــتر 

ــد. ــول بردارن ــی محص ــد رقابت ــا و تولی هزینه ه
 مدیریت مصرف انرژی

مهــدی مؤمــن زاده در ایــن خصــوص گفــت: اســتفاده 
ــی و  ــوالت کیف ــد محص ــه روز، تولی ــای ب از تکنولوژی ه
رقابتــی، مدیریــت منابــع انســانی و مدیریــت مصــرف 
انــرژی از جملــه عوامــل تأثیرگــذار هســتند کــه در 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــی ب ــرژی الکتریک ــان ان ــن می ای
ــول  ــده محص ــای تمام ش ــا هزینه ه ــتقیم ب ــه مس رابط
ــع  ــن شــاخص های صنای ــی دارد، یکــی از مهم تری نهای

فــوالدی اســت. 

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ۹2 درصــد از انــرژی مصرفــی 
یــک واحــد فوالدســازی اختصــاص بــه کوره هــای 
ــه کــه در آمــار و ارقــام و  قــوس دارد، گفــت: همان گون
نمودارهــا نشــان می دهنــد کاهــش مصــرف انــرژی بــه 
ــران فوالدســازی  ــای مدی ــن دغدغه ه ــی از مهم تری یک
تبدیــل شــده اســت. عــاوه بــر اینکــه رشــد روزافــزون 
تقاضــا در بــازار جهانــی فــوالد در کنــار بهــره وری، 
اهمیــت ایــن موضــوع را دوچنــدان می کنــد. بنابرایــن 
مدیریــت انــرژی در کارخانه هــای فوالدســازی بــه 

یــک اولویــت ملــی تبدیــل شــده اســت.
 کاهش هزینه های تولید

ایــن مهنــدس فرآینــد فوالدســازی و ریخته گــری 
مــداوم از کیفیــت مــواد ورودی )آهــن اســفنجی، 
ــاوری مــورد اســتفاده، روش  قراضــه و ...(، ســطح فن
کنتــرل فرآیند، ســبک اســتفاده از شــارژ فلــزی، روش 
بازیابــی و اســتفاده از انرژی هــای هدررونــده، کاهــش 
توقفــات، جایگزینــی انــرژی شــیمیایی بــا الکتریکــی 
و آمــوزش منابــع انســانی بــه عنــوان مهم تریــن 
عوامــل اثرگــذار بــر کاهــش میــزان مصــرف انــرژی و 

ــرد. ــاد ک ــد ی ــای تولی ــش هزینه ه ــن کاه همچنی
ــای  ــتا پروژه ه ــن راس ــرد: در همی ــان ک وی خاطرنش
بــا عنــوان کاهــش مصــرف انــرژی الکتریکــی در 
کوره هــای قــوس تعریــف شــد و بــا همــکاری و 
مســاعدت تمامــی همــکاران مرتبــط در شــرکت فــوالد 
ــد  ــازی فرآین ــه بهینه س ــبت ب ــن و نس ــه، تدوی مبارک
اقدامــات الزم بــا تکیــه بــر کار تیمــی و خــرد جمعــی 
بــه صــورت گام بــه گام بــه ســمت هــدف نهایــی انجــام 

شــد. 
مؤمــن زاده اســتفاده از شــارژ داینامیــک و بهینه ســازی 
ــت و  ــا دانس ــن راهکاره ــی از ای ــوان یک ــه عن آن را ب
ــروژه کلیــه  در ایــن خصــوص ادامــه داد: در ایــن پ
ــک،  ــفنجی، آه ــن اس ــز آه ــل آنالی ــا از قبی ورودی ه
دولومیــت، کک و ... توســط سیســتم هوشــمند پایــش 
و ارزیابــی می  شــود؛ بــه نحــوی کــه بــا در نظــر گرفتــن 
ــت  ــرل و مدیری ــد ذوب، کنت ــای ورودی، فرآین داده ه
ــه واســطه ایجــاد  ــروژه، ب ــن پ ــا انجــام ای می شــود. ب
لوپ هــای بســته کنترلــی )close loop( از جملــه 
ــان  ــی جری ــک کل ــرژی، هارمونی ــارژ و ان ــس ش باالن
)THD(، ترکیــب ســرباره، دمــای حمــام مــذاب و ... 

ــود. ــام می ش ــی انج ــه خوب ــد ب ــرل فرآین کنت
 بهینه سازی

ــن  ــن سیســتم همچنی ــه در ای ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
مــدل تخمیــن )Estimation Model( شــاخص های 

ــز  ــز ســرباره، آنالی ــا، آنالی ــن دم ــد شــامل تخمی فرآین
فــوالد مــذاب نیــز ایجــاد یــا بهینه ســازی شــده، 
تصریــح کــرد: بــا به کارگیــری ایــن سیســتم عــاوه بــر 
کاهــش جالــب توجــه در مصــرف انــرژی کــوره قــوس 
ــز  ــوالد نی ــد ف ــد تولی ــی در فرآین ــی، یکپارچگ الکتریک

ایجــاد شــد.
 کاهش مصرف انرژی الکتریکی

ــداوم  ــری م ــازی و ریخته گ ــد فوالدس ــدس فرآین مهن
ــرژی  ــرف ان ــش مص ــه از کاه ــه در ادام ــوالد مبارک ف
الکتریکــی، افزایــش ســرعت تولیــد، کاهــش مصــرف 
افزایــش  تولیــد،  فرآینــد  یکسان ســازی  نســوز، 
ــه واســطه  ــوالد ب ــوره و افزایــش کیفیــت ف راندمــان ک
کنتــرل آنالیــز شــیمیایی ســرباره بــه عنــوان مهم تریــن 

ــرد.  ــاد ک ــروژه ی ــن پ ــای اجــرای ای مزای
وی از بهبــود شــرایط ســرباره پفکــی، بهینه ســازی 
سیســتم مکــش، آمــوزش منابــع انســانی، رفــع 
گرفتگی هــای سیســتم تزریــق گرافیــت و کنتــرل مــواد 
ــه  ــای صورت گرفت ــر فعالیت ه ــوان دیگ ــه عن ورودی ب
ــرد:  ــرد و خاطرنشــان ک ــام ب ــروژه ن ــن پ در اجــرای ای
ــوس  ــای ق ــرژی در کوره ه ــرف ان ــی مص ــدار واقع مق
الکتریکــی در ســال ۱۳۹۴ معــادل ۵۹۳ کیلــو وات 
ــا هدفگــذاری  ــه ب ــوده ک ــن مــذاب ب ســاعت در هــر ت
ــو وات ســاعت  ــزان ۵۸۸ کیل ــه می ــت ســال ۹۵ ب جه
در هــر تــن در انتهــای ســال میــزان ۵۷۵ محقــق شــد.

 مؤمــن زاده در خاتمــه ســخنان خــود از همــکاری 
و  تولیــد  فوالدســازی،  فنــی  گــروه  واحدهــای 
ــیون  ــی و اتوماس ــوس الکتریک ــای ق ــرات کوره ه تعمی
ــغ  ــای بی دری ــن از حمایت ه ــق و همچنی ــزار دقی و اب
مدیریــت در رابطــه بــا انجــام ایــن بهینه ســازی تشــکر 

ــرد. ــی ک و قدردان
 تولید انبوه ورق های ویژه ساخت رینگ 

خودروهای سبک
 کارشناســان و کارکنــان خــط نــورد گــرم فــوالد مبارکــه 
بــا دســتیابی بــه جزئیــات فنــی تولیــد ورق هــای گــرم 
اســتحکام بــاال )گریــد SAPH۴۴۰( بــا ضخامــت ۱.۶ 
ــا  ــد ت ــم کردن ــرایطی فراه ــر ش ــرض ۱۰۰۰ میلیمت و ع
کشــور ایــران از هرگونــه واردات ایــن نــوع ورق بی نیــاز 

شــود. 
ــورد  ــه ن ــی ناحی ــروه فن ــس گ ــه، رئی ــا کی یگان علیرض
ــا  ــر و ب ــن خب ــد ای ــن تأیی ــه، ضم ــوالد مبارک ــرم ف گ
بیــان اینکــه در اولیــن گام بــه میــزان ۶۰۰ تــن از ایــن 
ــواع وارداتــی  ــا ان ــا کیفیــت قابــل رقابــت ب محصــول ب
ــرم  ــوالت گ ــد محص ــواره تولی ــت: هم ــد، گف ــد ش تولی

دارای ابعــاد خــاص و به ویــژه بــا گریدهــای ســخت از 
چالش هــای مهــم فوالدســازان و نــوردکاران محســوب 
ــن  ــری ای ــورد و کاف گی ــه ن ــوری ک ــه ط ــود؛ ب می ش
محصــوالت، مشــکات فــراوان و توقفــات بلندمدتــی را 
بــه همــراه هزینه هــای مربوطــه بــه خــط تولیــد نــورد 

ــد. ــل می کنن ــرم تحمی گ
 رینگ سازی خودروی سبک

ــه  ــی ناحی ــروه فن ــناس گ ــوص کارش ــن خص در همی
نــورد گــرم افــزود: یکــی از محصــوالت مــورد ســفارش 
نــورد گــرم تولیــد ایــن نــوع محصــول بــا گریــد داخلــی 
۳۸۷۵ بــود کــه همــواره تولیــد به موقــع و کیفــی آن از 
ســوی کارخانه هــای رینگ ســازی خــودروی ســبک از 

ــه شــرکت ســایپا درخواســت می شــد. جمل

ــن  ــد ای ــد تولی ــوص فرآین ــور درخص ــی خیرپ  مصطف
ــکاری  ــا هم ــتا ب ــن راس ــرد: در ای ــان ک ــول بی محص
ــای PPC و  ــتیبانی واحده ــرم و پش ــورد گ ــان ن کارکن
ــق  ــده، مطاب ــفارش داده ش ــول س ــن محص MPT ای
ــوالد  ــوه در ف ــور انب ــه ط ــی الزم و ب ــخصات فن ــا مش ب

ــد. ــد ش ــه تولی مبارک
 اصالح الگوی نیروی نورد

نــورد  بهبــود ریتــم  تولیــد،  برنامــه  از اصــاح  وی 
بهینه ســازی ضخامــت و دمــای بــار خروجــی رافینــگ 
اصــاح الگــوی نیــروی نــورد، اصاح فانکشــن ســرعت 
ــده  ــای انجام ش ــن فعالیت ه ــوان مهم تری ــه عن ــورد ب ن
بــرای تولیــد ایــن نــوع محصــول ویــژه یــاد و از همــه 

ــی کــرد. ــن واحدهــا قدردان ــان ای کارکن

کاهش مصرف انرژی علی رغم افزایش تولید 

فوالد مبارکه در مسیر استانداردهای جهانی مصرف انرژی


