
Eskimia.ir    ||   info@eskimia.ir    ||    ISSN 2476-4809    ||    سامانه پیامکی   3000573433 

هݤݤݤݤݤݤ وسع�ت وط�ن ه ای ٮݬݬݬݬݬݓ �ش د�ی
ا�ن

روزنامه کثیراالنتشار   ||  شنبه 06 خردادماه 1396  ||  01 رمضان 1438  ||  27 می 2017  ||  شماره 439  ||  سال سوم  ||   قیمت: 1000 تومان

سند ۲۰۳۰ کجا را نشانه گرفته است؟
در صفحه سیاست )2( بخوانید

میهمانی خدا
امــروز، اولیــن روز از مــاه مبــارک رمضــان اســت. 
و خودســازی  خــدا  مــاه  کــه  را  بــزرگ  مــاه  ایــن 

 اســت، تبریــک عــرض می کنیــم و توفیــق روزه داری 
و تقرب به درگاه ایزد متعال را برای شما خواستاریم.

 رمضــان مــاه برکــت، رحمــت، مغفــرت، توبــه، انابــه 
صبــر و مواســات، تقــوا و طهــارت و رهایــی از شــر نفس و 

بــه خــدا پیوســتن اســت.
رمضــان، مــاه علــی)ع(، آن مقتــدای عدالــت و انســانیت 
ــق را  ــراب عش ــهادت در مح ــون و ش ــاز خ ــه نم ک ــت  اس

گذاشــت. ــادگار  ــه ی ــار ب ــرای اولین ب ب
ــا  ــان اســت؛ ام ــای رمض ــان شــد از نام ه همــه آنچــه بی
بــه نظــر می رســد مــاه خــدا و میهمانــی خــدا، عالی تریــن 
کار بــرده  کــه دربــاره مــاه رمضــان بــه  تعبیــری اســت 

شــده اســت...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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رم
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آخرین اخبار نقل و انتقاالت لیگ برتر

گل لیگ یک  آقای 
نارنجی پوش شد

صفحه 9

کیمیای وطن گزارش اختصاصی 

خانه تکانی به سبک 
گواهینامه رانندگی

صفحه 11

 نوبخت و دارابی، مهمانان ویژه مراسم 
کشور »روز روابط عمومی« در 

 | از نصف جهان تقدیر شد  
صفحه 10

قائم مقام وزیر نیرو در اصفهان خبر داد:

| لزوم پیش بینی برنامه های 
کشور  محوری برای روستاهای 

در برنامه ششم توسعه  صفحه 12
کیمیای وطن گزارش ویژه 

| کتابگردی در سومین ماه سال  
صفحه 10

استاندار چهارمحال و بختیاری:

 | علت وقوع جرم در جامعه 
کشور است   ورود فرهنگ بیگانه به 

صفحه 5

| صبر، شاهراه استحکام خانواده  
صفحه6

 در حاشیه بازدید مدیران شهری اصفهان
ح شد: از ایستگاه آزادی مطر

| ساخت ایستگاه های قطار شهری 
کیفیت  صفحه4 ترین  با باال

 | حذف سحری و افزایش 
کبد چرب  صفحه 6 خطر ابتال به 

 تمام نیازهای موشکی را اخبار روز
خودمان تولید می کنیم

ســردار حســین دهقــان، وزیــر دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای 
در  خطابمــان  همــواره  مــا  داشــت:  اظهــار  مســلح، 
دفــاع مقــدس و پــس از آن بــه ملت هــای منطقــه و 

و... دولت هــا  متوجــه  نصیحت هایمــان 
در صفحه سیاست )2( بخوانید

گزارشی از روند تصویب و ماهیت سند ۲۰۳۰

کرد: کیمیای وطن بررسی 

 ماه رمضان و معضلی 
گرانفروشی به نام 

صفحه 3

کالم رهبر معظم انقالب آداب روزه داری و احوال روزه داران در 

 رمضان، ماه 
تمرین تسلط بر نفس  

صفحه  7

فرا رسیدن ماه پرخ�ی و برکت رمضان را گرامی می داریم

شرکت پاالیش نفت اصفهان )سهامی عام(

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شماره 96/03/م
شرکت پاالیش نفت اصفهان در نظر دارد انجام خدمات ذیل را بر اساس شرایط زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

1- مشخصات مناقصه:
1-1 موضوع: بازسازی ستونهای آسیب دیده بلوکهای کارمندی در شهرک شهید محمد منتظری 

2-1 محل انجام خدمات: شهرک شهید محمد منتظری 
3-1 مبلغ برآورد تخمینی کارفرما: 5.000.000.000 )بحروف: پنج میلیارد( ریال

4-1 مدت انجام کار: 12 ماه
5-1 سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ تقریبی 71.600.000 )بحروف: هفتاد و یک میلیون و ششصد هزار( ریال و تضمین انجام تعهدات به 

میزان 5 درصد مبلغ پیشنهادی 
2- شرایط متقاضی

1-2 دارا بودن گواهینامه معتبر در رشته ابنیه با رتبه حداقل 5 از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معتبر در سال جاری 
2-2 داشتن سوابق کاری معتبر و مفید در زمینه مورد نظر در 5 سال گذشته 

3-2 داشتن کد اقتصادی و شناسه ملی 
4-2 داشتن سیستم مدیریت HSE )داشتن گواهینامه های ISO-14001 محیط زیست و OHSAS - 18001 ایمنی و بهداشت و یا گواهینامه 

)HSE سیستم مدیریت
5-2 کسب حداقل شصت امتیاز در ارزیابی کیفی و حداقل امتیاز هریک از عوامل ارزیابی کیفی 

6-2 داشتن گواهی صالحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
7-2 پیمانکاران دارای طرح طبقه بندی مشاغل در اولویت می باشند.

3- نحوه درخواست شرکت در مناقصه
1-3 از کلیه شرکتهای واجد شرایط که دارای صالحیت الزم و آمادگی انجام کارهای مذکور می باشند، دعوت به عمل می آید حداکثر ظرف مدت 
7 روز پس از نشر آگهی با در دست داشتن تقاضای کتبی برای دریافت پرسشنامه به شرکت پاالیش نفت اصفهان واقع در کیلومتر 5 جاده 
اصفهان - تهران، ساختمان مرکزی دوم، اتاق 218، کمیته تشخیص صالحیت پیمانکاران مراجعه و یا از طریق دورنگار 33964871-031 و یا آدرس 

پست الکترونیکی tslp@eorc.ir جهت شرکت در مناقصه اعالم آمادگی نموده تا پرسشنامه برای آنان ارسال گردد.
تبصره: متقاضی موظف است هنگام اعالم آمادگی آدرس و کد پستی خود را جهت مکاتبات بعدی درج نماید.

2-3 الزم به ذکر است شرکتهایی که نزد کمیته مذکور دارای پرونده می باشند، می توانند جهت ارسال رزومه جدید یا بروز رسانی پرونده با شماره 
تلفن 33964325-031 و در صورت عدم پاسخگویی با شماره تلفن 33964327-031 تماس حاصل فرمایند. بدیهی است در صورت عدم 
بروزرسانی به موقع و یاکامل نبودن پرونده، هیچگونه مسئولیتی متوجه این کمیته نبوده و صرفا بر اساس مستندات واصله اقدام خواهد شد.

3-3 اسناد و مدارک ارائه شده توسط متقاضی در رابطه با تکمیل پرسشنامه قابل عودت نمی باشد.
روابط عمومی



یادداشت

روزه از نگاه امام رضا)ع(

M.Hajian@eskimia.ir
محمدحاجیانجانشین مدیرمسئول

روزه بــه عنــوان یکــی از واجبــات الهــی و عبــادات مهــم که 
خــدای متعــال نتیجــه آن را تقــوا و پرهیــزکاری معرفــی 
ــا ســختی هایی  ــد، عبادتــی اســت کــه  انســان را ب می کن
کــه ممکــن اســت در حالــت عــادی از آن دور و بــه 
آن توجهــی نداشــته باشــد، آشــنا می کنــد و تمریــن 
ســختی ها و کمبودهاســت و تمریــن قــدر عافیــت را 
دانســتن و بــه یــاد محرومــان و گرســنگان افتــادن اســت.
روزه  وجــوب  دالیــل  و  فلســفه  در  رضــا)ع(  امــام 

: ینــد ما مى  فر
»انمــا امــروا بالصــوم لکــى یعرفــوا الــم الجــوع و 

لعطــش...«  ا
مى  پرســند،  روزه  فلســفه  دربــاره  حضــرت  از  وقتــى 
مى  فرماینــد: همانــا )مــردم( مامــور بــه روزه شــدند 
ــنگى  ــنگى و تش ــاى گرس ــند درد و ناگواری ه ــا بشناس ت
ــنگى و  ــختی هاى گرس ــر س ــد ب ــتدالل کنن ــگاه اس را و آن
تشــنگى و فقــر آخــرت )کــه پیامبــر صلــى هللا علیــه و آلــه 
ــم و  ــروا بجوعک ــد: »و اذک ــه شــعبانیه مى  فرمودن در خطب

ــة« ــة و عطش ــوم القیم ــوع ی ــکم ج عطش
روزه داری تــان  تشــنگى  و  گرســنگى  از  آوریــد  یــاد   
گرســنگی ها و تشــنگی هاى روز قیامــت را«، کــه ایــن 
ــدازد  ــت مى  ان ــدارک قیام ــر ت ــه فک ــان را ب ــادآورى انس ی
تــا ســعى کنــد، جــد و جهــد بیشــترى در جهــت کســب 
رضــاى خداونــد و کمــک بــه مخلوقــان ضعیفــش داشــته 
باشــد و آنــان را از امکانــات مــادى و غیرمــادى خویــش 

بهره منــد ســازد.(
آنــگاه امــام)ع( خصوصیــات روزه دار واقعــی را ایــن 
ــد  ــه روزه دار بای ــر آین ــد: و ه ــف مى  فرماین ــن توصی چنی
)بــه پیشــگاه خداونــد( بنــده اى خاشــع و ذلیــل و داراى 
اســتکانت و وقــار باشــد و خــود و عمــل خویــش را 
ماجــور و مثــاب دانســته و بدانــد کــه اعمــال و زحماتــش 
بــه حســاب مى  آیــد ]و نادیــده گرفتــه نمى  شــود[ و 
ــادات  ــد از عب ــام مى  ده ــه انج ــه آنچ ــال ب ــه ح در هم
عــارف باشــد و بــر آنچــه کــه از گرســنگى و تشــنگى بــه 
او مى  رســد صبــر کنــد؛ در آن هنــگام بــا امســاک از 
شــهوات )و پیــروى نکــردن از نفــس امــاره( مســتوجب 
ثــواب فراوانــى مى  شــود و خداونــد اجــر و ثــواب عبــادت 
ــن  ــود و ای ــد فرم ــت  خواه ــه او مرحم روزه داری اش را ب
ــظ  ــد( واع ــر ش ــم ذک ــراى صائ ــه ب ــده )ک ــاف حمی اوص
ــار  ــه آث ــا خواهــد شــد )ک ــراى روزه داران در دنی ــى ب خوب
وضعــى ایــن اوصــاف کامــا در چهــره و اعمــال و رفتــار 
ــت   ــب اس ــض و راغ ــد( و رائ ــد ش ــهود خواه ــان مش آن
ــتند و  ــه آن هس ــف ب ــه مکل ــر ادای آنچ ــر روزه داران ب ب
ــى و  ــم عقب ــت در عال ــان اس ــراى آن ــى ب ــاى خوب راهنم
آنــان بایــد بشناســند شــدت و اهمیــت مشــکات فقــرا 
و بیچــارگان را تــا رحمــت آورنــد بــر فقــرا و مســاکین در 
ــد در  ــه خداون ــان را ک ــوق آن ــد حق ــا. ســپس ادا کنن دنی
اموالشــان مقــرر فرمــوده اســت؛ یعنــى این طــور نباشــد 
ــران گرســنه  ــد و بپوشــند و دیگ ــه خــود خــوب بخورن ک

باشــند.

کوتاه اخبار 
 امام جمعه شهرکرد:

تخلفات انتخابات باید پیگیری شود
در  نکونــام  محمدعلــی  المســلمین  و  حجت االســام 
ــردم از  ــرد: م ــار ک ــهرکرد اظه ــه ش ــاز جمع ــای نم خطبه ه
دســتگاه های قضایــی انتظــار دارنــد تــا تخلفــات انتخاباتــی 
پیگیــری و بــه آنــان رســیدگی شــود تــا تخلفــات در جامعــه 
نهادینــه نشــود. وی افــزود: دســتگاه های قضایــی بایــد 
ــده  ــا در آین ــند ت ــخگو باش ــد و پاس ــردم را بدهن ــواب م ج
ســامت انتخابــات  بعــدی بــه خطــر نیفتــد. نماینــده ولــی 
ــر اســت  ــه کــرد: بهت ــاری اضاف ــه در چهارمحــال و بختی  فقی
جناح بندی هــای  دلیــل  بــه  انتخابــات  امــر  در  دولــت 
ــدون  ــکلی ب ــد و تش ــات نباش ــده انتخاب ــود، برگزارکنن موج
ــوه   ــت و ق ــامی، دول ــورای اس ــس ش ــه مجل ــتگی ب وابس
ــام  ــرد. نکون ــده بگی ــر عه ــر را ب ــن ام ــه مســئولیت ای قضائی
ــات ریاســت جمهــوری  ــی انتخاب ــه نتیجــه پایان ــا اشــاره ب ب
ادامــه داد: مــردم از رئیس جمهــور منتخــب انتظــار دارنــد بــه 
ــد  ــات عمــل کن وعده هــای داده شــده در طــول مــدت تبلیغ
ــن  ــود ای ــه ش ــال گفت ــس از 4 س ــه پ ــد ک ــور نباش و این ط
وعده هــا بــه دلیــل موانــع پیــش  رو حــل نشــده اســت. وی 
گفــت: بیــکاری، رکــود، تولیــد پاییــن و مشــکات اقتصــادی، 
ــا  ــه ب ــتند ک ــور هس ــود در کش ــکات موج ــن مش از مهم تری
ــه  ــوند.امام جمع ــل ش ــور ح ــه درون کش ــگاه ب ــا ن ــد ب بای
ــا بیــان اینکــه صــرف 4 ســال وقــت بــرای رفــع  شــهرکرد ب
تحریم هــا و دادن امتیــازات بــه بیگانــگان نبایــد تکــرار 
شــود، افــزود: بــا تکــرار ایــن رونــد تمامــی مشــکات کشــور 

حل نشــده باقــی می مانــد. فــارس

خطیب جمعه کرمان: 
 توجه به وحدت و امنیت ملی 

در دستورکار همگان باشد
ــاز  ــای نم ــمی زاده در خطبه ه ــد قاس ــام محم حجت االس
ــت  ــات 29 اردیبهش ــه انتخاب ــاره ب ــا اش ــان ب ــه کرم جمع
ــای  ــود پ ــدای خ ــر و مقت ــان رهب ــه فرم ــردم ب ــت: م گف
ــردان  ــه دولتم ــد و ب ــدا کردن ــور پی ــای رای حض صندوق ه
ــتی  های  ــص و کاس ــا نق ــد ت ــری دادن ــت دیگ ــود فرص خ
احتمالــی را جبــران کننــد. وی اظهــار کــرد: مــردم ایــران بار 
دیگــر بــا ریختــن بیــش از 40 میلیــون رای بــه صندوق  هــا 
بــه دشــمنان اســام و ایــران ثابــت کردنــد پــای انقــاب، 
ــان  ــه کرم ــب جمع ــد. خطی ــتاده  ان ــن ایس ــام و دی اس
گفــت: یکــی از پیام هــای انتخابــات ایــن بــود کــه مــردم 
نظــام  اســامی را قبــول و دوســت دارنــد و بــرای حفــظ آن 

ــد.  ــام می  دهن ــر کاری انج ه
ــدرت  ــور پرق ــا حض ــمنان ب ــه دش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ملــت ایــران پــای صندوق  هــای رای ناامیــد شــدند، تاکیــد 
کــرد: اکنــون و بعــد از برگــزاری انتخابــات همــه نیروهــای 
ــاری  ــال ج ــعار س ــه ش ــد ب ــور بای ــی کش ــری و عمل فک
ــه  ــتغال توج ــد و اش ــی، تولی ــاد مقاومت ــوان اقتص ــا عن ب
کننــد. امــام جمعــه موقــت کرمــان در بخــش دیگــری از 
ــرد  ــارک رمضــان اشــاره ک ــاه مب ــول م ــه حل ســخنانش ب
ــد فرصــت  ــک فرصــت اســت و بای ــاه ی ــن م ــت: ای و گف
ــاه  ــی م ــدار اصل ــن و م ــمرد. وی روزه را رک ــت ش را غنیم
ــه روزه  ــرادی ک ــرد: اف ــار ک ــوان و اظه ــان عن ــارک رمض مب
نمی  گیرنــد، بایــد مراقــب چشــم، گــوش، زبــان، اعمــال و 

ــار خــود باشــند.ایرنا رفت

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

میهمانی خدا 
و  خداســت  مــاه  ماه هــا  همــه  اینکــه  بــا 
مــادی  نعمت هــای  از  وقــت  همــه  انســان ها 
گســترده  ســفره  از  درحقیقــت  و  معنــوی  و 
ــه  ــه هم ــا ک ــی از آنج ــد، ول ــره می برن ــی به اله
ــه  ــرآن ک ــه ق ــزرگ آســمانی از جمل ــای ب کتاب ه
کتــاب هدایــت و راهنمایــی بــرای همــه بشــریت 
ــز از آنجــا  ــازل شــده  و نی ــاه ن ــن م اســت، در ای
کــه وظیفــه بــزرگ الهــی روزه در ایــن مــاه انجــام 
می شــود، امتیــاز خاصــی بــه ایــن مــاه بخشــیده 

ــت. ــده اس ش
ــُم  ــَب َعَلیکُ ــوا کُِت ــَن آَمن ذی ــا الَّ َه ــا َأیُّ ــود: »ی فرم
ــم  ــن َقبِلکُ ــَن ِم ذی ــى الَّ ــَب َعَل ــا کُِت ــاُم کَم ی الصِّ

قــوَن«  کُــم َتتَّ َلَعلَّ
بــر  روزه  آورده ایــد  ایمــان  »ای کســانی کــه 
ــل  ــه قب ــان ک ــد همچن ــته)واجب( ش ــما نوش ش
ــرس  ــزکار و خدات ــه پرهی ــد ک ــز؛ باش ــما نی  از ش

شوید.«
روایــات بســیاری دربــاره جایــگاه ایــن مــاه 
بــزرگ از امامــان معصــوم)ع( رســیده اســت. 
وظایــف  از  بســیاری  آن هــا کــه  جامع تریــن 
روزه دار و شــرایط یــک روزه کامــل و فضائــل ایــن 
مــاه را بیــان می کنــد، خطبــه مشــهور پیامبــر 

اســت.  اکــرم)ص( 
روایــت شــده کــه آن حضــرت در آخریــن جمعــه 
مــاه شــعبان بــرای آمــاده ســاختن یــاران جهــت 
از مــاه مبــارک رمضــان، خطبــه ای  اســتقبال 
ــاه رمضــان  ــد و در آن مــژده فرارســیدن م خواندن
ــزرگ  ــاه ب ــن م ــت ای ــگاه و اهمی ــد و جای را دادن
ــه  ــاب ب ــرازی از آن خط ــد و در ف ــریح کردن را تش

ــد:  ــردم فرمودن م
»ای مــردم! مــاه خــدا بــا برکــت و رحمــت و 

آمــرزش بــه شــما روی آورده اســت.
ماهــی کــه در نــزد خــدا برتریــن ماه هاســت. 
روزهایــش برتریــن روزهــا و شــب هایش برتریــن 
شــب ها و ســاعات آن برتریــن ساعت هاســت.

ــوت  ــدا دع ــی خ ــه میهمان ــه ب ــت ک ــی اس ماه
ــرام  ــورد اک ــه م ــتید ک ــانی هس ــده اید و از کس ش

ــتند.  ــدا هس خ
در ایــن مــاه نفــس کشــیدن شــما ثــواب تســبیح 
ــادت  ــواب عب ــما ث ــواب ش ــز خ ــدا و نی ــر خ و ذک

خواهــد داشــت. 
اعمــال شــما در ایــن مــاه پذیرفتــه و دعــای شــما 
ــص و  ــای خال ــا نیت ه ــت.پس ب ــتجاب اس مس
ــه  ــد ک ــدا بخواهی ــاک از خ ــای پ ــادق و دل ه ص
شــما را در ایــن مــاه بــه روزه داری و تــاوت قــرآن 

موفــق گردانــد.
شــقاوتمند و بــه دور از ســعادت کســی اســت کــه 
در ایــن مــاه بــزرگ از رحمــت و آمــرزش خداونــد 
محــروم بمانــد. بــا گرســنگی و تشــنگی خــود در 
ایــن مــاه، گرســنگی و تشــنگی روز قیامــت را بــه 

یــاد آوریــد.
در ایــن مــاه بــه بینوایــان و تهیدســتان رســیدگی 
احتــرام  را  خــود  بــزرگان  بخشــش کنیــد.  و 
ــا  ــید و ب ــان باش ــود مهرب ــودکان خ ــا ک ــد و ب کنی
خویشــاوندان خــود رفــت و آمــد کنیــد و پیونــد بــا 

ــازید. ــم س ــان را محک آن
نگــه  بیهوده گویــی  و  گنــاه  از  را  زبان هایتــان 
ــگاه کــردن  ــد. چشــم های خــود را از آنچــه ن داری
ــان  ــانید و گوش هایت ــت، بپوش ــز نیس ــه آن جای ب
را از آنچــه شــنیدن آن حــال نیســت، فروبندیــد. 
ــا  ــد ت ــی کنی ــت و مهربان ــردم محب ــان م ــر یتیم ب
ــد و  ــی کنن ــان مهربان ــا یتیمانت ــما ب ــس از ش پ
ــت  ــه و بازگش ــدا توب ــوی خ ــه س ــان ب از گناهانت

ــد.  نمایی
ــد؛  ــا برداری ــه دع ــت هایتان را ب ــاز دس ــگام نم هن
ــه  ــت ک ــاعاتی اس ــن س ــات بهتری ــن اوق ــرا ای زی
خداونــد بــا عــزت و جــال بــه لطــف و رحمــت بــه 
ســوی بندگانــش نظــر می کنــد و چــون بــا او بــه 
ــی  ــد و هنگام ــان ده ــد پاسخش ــاز پردازن راز و نی
کــه او را صــدا کننــد لبیکشــان گویــد و زمانــی کــه 

او را بخواننــد اجابتشــان کنــد.
ــما در  ــای ش ــه جان ه ــتی ک ــه راس ــردم! ب ای م
گــرو اعمــال شماســت؛ پــس بــا طلــب آمــرزش 
ــار  ــما از ب ــت ش ــازید. پش ــا را آزاد س ــی آن ه اله
ــجده های  ــا س ــس ب ــت؛ پ ــنگین اس ــان، س گناه
طوالنــی آن را ســبک کنیــد و بدانیــد خدایــی 
ــزت خــود ســوگند  ــه ع ــر اســت ب ــاد او برت ــه ی ک
یــاد کــرده کــه نمازگــزاران و ســجده کنندگان را 
عــذاب نکنــد و در آن روز کــه آدمیــان در پیشــگاه 
پــروردگار جهانیــان می ایســتند، ایشــان را بــا 

ــاند. ــم نترس ــش جهن آت
ــاه  ــن م ــه در ای ــما ک ــس از ش ــر ک ــردم! ه ای م
بــه  او  بــرای  دهــد،  افطــار  را  مؤمنــی  روزه دار 
خاطــر ایــن عمــل، ثــواب آزاد کــردن بنــده ای 
گرفتــه  نظــر  در  آمــرزش گناهــان گذشــته   و 

می شود.«
ــا را  ــه م ــدا)ص( هم ــول خ ــد: ای رس ــه ش گفت

توانایــی ایــن کار )افطــار روزه دار( نیســت. 
رســول خــدا)ص( فرمــود: »خــود را از آتــش 
ــف  ــار دادن نص ــه افط ــه ب ــد، اگرچ ــم برهانی جهن

ــد. ــی باش ــه آب ــا جرع ــا ی ــه خرم دان
ای مــردم! هــر کــس از شــما اخاقــش را در ایــن 
ــت  ــو ســازد، گذشــتن از صــراط در قیام ــاه نیک م
ــرای او  ــزد، ب ــر آن می لغ ــا ب ــه قدم ه در روزی ک

آســان شــود.
 هــر کــه در ایــن مــاه بــر زیردســتان خــود آســان 
ــش را آســان  ــز حســاب اعمال ــد نی ــرد، خداون گی

خواهــد گرفــت. 
ــران  ــود را از دیگ ــر خ ــاه ش ــن م ــه در ای ــر ک ه
ــش  ــات، غضب ــز در روز ماق ــد نی ــازدارد، خداون ب

را از او بــازدارد. 
ــدارد،  ــی ب ــی را گرام ــاه یتیم ــن م ــه در ای ــر ک ه
خواهــد  را گرامــی  او  قیامــت  روز  در  خداونــد 

و... . داشــت 

اردیبهشــت ســال گذشــته رهبــر  هفــده 
ــا  ــان ب ــا معلم ــدار ب ــاب در دی ــم انق معظ
ــل  ــت نس ــرای تربی ــا ب ــه م ــه اینک ــاره ب اش
ــام »نظــام ســلطه   ــه ن ــی ب ــا حریف ــده ب آین
بین المللــی« مواجــه هســتیم، فرمودنــد: 
ــه  ــد ک ــب کنن ــی تعج ــت برخ ــن اس »ممک
ــرورش و  ــوزش  و پ ــان آم ــی می ــه ارتباط چ
»نظــام ســلطه  بین المللــی« وجــود دارد؛ 
اســت کــه  ایــن  واقعیــت  حالی کــه  در 
ــا،  ــرای نســل جــواِن ملت ه ــام ســلطه ب نظ

به ویــژه ملــِت ایــران برنامــه دارد.« 
ایشــان بــر ایــن موضــوع هــم تأکیــد کردنــد: 
»نظــام ســلطه می خواهــد نســل آینــده  
کشــورها، نســلی باشــند کــه فکــر، فرهنــگ، 
ــائل  ــر او را در مس ــد نظ ــلیقه  م ــگاه و س ن
جهانــی داشــته باشــند و در نهایــت نخبــگان، 
سیاســتمداران و افــراد تأثیرگــذار همان گونــه 

ــل دارد.«  ــه او تمای ــد ک ــر و عمــل کنن فک
ــاب  ــم انق ــر معظ ــه  همیــن دلیــل، رهب ب
موضــوع آمــوزش و پــرورش را طبــق تصریح 
قانــون اساســی، موضوعــی »حاکمیتــی« 

ــد. ــان فرمودن بی
 پروژه ای جهانی

ــکو  ــازمان یونس ــه 20۳0 س ــوم ب ــند موس س
ــام  ــی نظ ــوارد طراح ــی از م ــوان یک را می ت
ســلطه  بین المللــی دانســت. البتــه ایــن 
ســند، تنهــا یکــی از ۱۷ هدف پــروژه  میلینیوم 
جهانــی اســت. میلینیــوم یــا اعامیــه  هــزاره  
ــعه   ــدف توس ــا ه ــد ب ــل متح ــازمان مل س
اســت  طرح هایــی  مهم تریــن  از  پایــدار، 
بــه منظــور  ملــل  توســط ســازمان  کــه 
یکسان ســازی  و  ملت هــا  جهانی ســازی 
ــای  ــتورکار نهاده ــال ها در دس ــا س فرهنگ ه
مرتبــط بــا ایــن ســازمان قــرار گرفتــه بــود و 
ســرانجام شکســت خــورد. پــس از شکســت 
ایــن پــروژه در ســال 20۱۵، برنامــه  جدیــدی 
ــد و در  ــرح ش ــل مط ــازمان مل ــوی س از س
ــا حضــور  ــل ب ــی ســازمان مل ــع عموم مجم
ــه  رؤســای جمهــور کشــورهای عضــو از جمل
تصویــب  بــه  ایــران  اســامی  جمهــوری 
رســید. نکتــه  حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه 
 ،without voting ــه صــورت ــه ب ــن برنام ای
بــه  مخالــف  نظــر  و  رأی  بــدون  یعنــی 
تصویــب رســیده اســت؛ در حالــی کــه اگــر 
ــر  ــی حاض ــت ایران ــوی هیئ ــی از س مخالفت
صــورت گرفتــه بــود، ایــن برنامــه بــا »اجماع 
عمومــی« تصویــب می شــد. امــری کــه 
ــا توجــه بــه مغایرت هــا و  انتظــار می رفــت ب
تضادهــای واضــح و مشــخص ایــن برنامــه 
ــا فرهنــگ و اســناد باالدســتی کشــورمان،  ب
ــوری اســامی  ــت جمه ــورد مخالفــت هیئ م
بــه عنــوان داعیــه دار حکومــت اســامی قــرار 

ــرد. بگی
ــل،  ــازمان مل ــی س ــاس عموم ــس از اج پ
اجــاس بــا حضــور وزرای ۱۳0 کشــور از 
اینچئــون کــره  جنوبــی  ایــران در  جملــه 
برگــزار می شــود. ســندی کــه از ســال 20۱4 
بــه عنــوان برنامــه  آموزشــی در مســقط 
ــه  ــاس ب ــن اج ــود، در ای ــده ب ــی ش طراح
ــا  ــه ت ــد ک ــب و امضــا می رســد. هرچن تصوی

ــر  ــه امــروز هیــچ خبــر رســمی ای مبنــی ب ب
ــرورش  ــوزش و پ ــت آم ــر وق ــای وزی امض
ــن  ــن ســند منتشــر نشــده اســت. ای ــر ای ب
ــه دو  ــرد ک ــورت می گی ــی ص ــد در حال تعه
نهــاد نظارتــی مهــم در ایــن موضــوع یعنــی 
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و مجلــس 
فراقــوه ای  نهادهــای  و  اســامی  شــورای 
نظیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت و شــورای 
عالــی امنیــت ملــی از پذیرفتــن ایــن ســند 

بوده انــد. بی اطــاع 
 تصویب و اجرای پنهانی

هیئــت   1395/06/25 مــورخ  جلســه   در 
دولــت، اجــرای ســند 2030 بــا تشــکیل 
کارگروهــی الزامــی می شــود. ایــن کارگــروه 
ــی  ــای اجرای ــه برنامه ه ــود ک ــف می ش موظ
دســتگاه های  ســایر  بــه  را  ســند  ایــن 
مربوطــه ابــاغ کنــد و بــر اجــرای آن نظــارت 

ــد.  ــته باش داش
نخســتین واکنــش رســمی بــه ایــن مصوبــه  
ــی  ــاه پــس از اجرای ــار م ــت، چه هیئــت دول
شــدن آن صــورت می گیــرد؛ زمانــی کــه 
ســتاد نقشــه  جامــع علمــی کشــور در جلســه  
ــدم  ــه از ع ــا گای ــود، ب ــتم خ ــتاد و هش هش
اطاع رســانی دولــت بــه شــورای عالــی 
انقــاب فرهنگــی، نگرانــی خــود را از تصویــب 

ــد.  ــام می کن ــند اع ــن س ــرای ای و اج
بــا ادامــه یافتــن اجــرای ایــن ســند و 
عــدم پاســخگویی مســئوالن مربوطــه، ایــن 
ــی  ــورای عال ــی ش ــن عموم ــه صح ــی ب نگران
 1395/11/19 جلســه   در  فرهنگــی  انقــاب 
 ســرایت کــرد و در حضــور رئیس جمهــور 
تصویــب  از  نگرانــی  مربوطــه،  وزرای   و 
و اجــرای ســند 2030 بــا صحبــت چنــد تــن از 
اعــّزای شــورا بــه ریاســت جمهــوری منتقــل 
شــد. در حالــی کــه انتظــار عمومــی اعضــای 
ــن  ــال ای ــا انتق ــه ب ــود ک ــن ب ــر ای ــورا ب ش
دغدغــه، رونــد رأی گیــری و در دســتورکار 
قــرار گرفتــن توقف و اصــاح ســند 2030 آغاز 
می شــود، امــا رئیس جمهــور ایــن مســئله را 
بــه جلســه  بعــدی موکــول می کند. جلســه ای 

کــه تــا بــه امــروز تشــکیل نشــده اســت.

پــس از ایــن اتفــاق، موضــوع ســند 20۳0 بــا 
حضــور مدیــر کل کمیســیون ملــی یونســکو 
ــی  ــع علم ــه  جام ــتاد نقش ــتورکار س در دس

ــرد.  ــرار می گی ــور ق کش
محورهای این جلسه بدین شرح است:

بــه  اطاع رســانی  و  مشــارکت  عــدم   -
مــورد  فرهنگــی  انقــاب  عالــی  شــورای 

اســت. انتقــاد 
نظــام،  باالدســتی  آموزشــی  اســناد   -
را  اســنادی مترقــی هســتند کــه کشــور 
ــع  ــایر جوام ــی از س ــناد اباغ ــاز از اس بی نی

می کنــد. بیگانــه 
- رونــد ابــاغ و ترجمــه  ایــن ســند متوقــف 
شــود تــا از تداخــل و تعــارض در نظــام 
ــد. ــه عمــل آی ــری ب آموزشــی کشــور جلوگی
ــون  ــه  اینچئ ــات بیانی ــیاری از جم - در بس
ــزام آور  ــانگر ال ــه نش ــود دارد ک ــی وج عبارات
ــود. ــه می ش ــن بیانی ــی از ای ــودن بندهای ب

بی دینــی،  ترویــج  و  بــودن  ســکوالر   -
آمــوزش معلمــان بــه شــیوه  غربــی، اختــاط 
ــت  ــاد و ممنوعی ــات جه ــذف آی ــی، ح جنس
ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت و... از 
ــت  ــادی اس ــی و متض ــوارد اختاف ــه م جمل
ــگ اســامی ایرانی  ــا فرهن ــن ســند ب ــه ای ک

دارد.
و  نظــارت  راهبــری،  نقــش  پذیــرش   -
گزارش دهــی بــه یونســکو محکــوم می شــود.

ــاوه  ــن ســند ع ــرش ای ــا پذی ــت ب در حقیق
ــر تغییراتــی کــه در نظــام آموزشــی کشــور   ب
وجــود  بــه  تعهــد  ایــن  می آیــد،  پدیــد 
ــات  ــا و اطاع ــن آماره ــه مهم تری ــد ک می آی
کــه مربــوط بــه نســل جــوان و نوجــوان 
صــورت گزارش هــای  بــه  اســت  کشــور 
ــود.  ــام ش ــه اع ــای بیگان ــه نهاده ــداوم ب م
در پایــان ایــن جلســه کــه بــا حضــور مدیــر 
ــد،  ــزار ش ــکو برگ ــی یونس ــیون مل کل کمیس
ــریع  ــند س ــن س ــرای ای ــا اج ــد ت ــرر ش مق

ــود. ــف ش متوق
ــم دولــت  علی رغــم ایــن مصوبــه بــاز ه
اجــرای ایــن ســند را متوقــف نمی کنــد 
ــه  ــرای آن ادام ــم اج ــده ه ــای آین و ماه ه

معظــم  رهبــر  زمانــی کــه  تــا  می یابــد 
ــار،  ــه اجب ــان ب ــا معلم ــدار ب ــاب در دی انق
ورود  ســند  اجــرای  رونــد  بــه  شــخصا 
ســند  »ایــن  می فرماینــد:  و  می کننــد 
ایــن  و  یونســکو  و  ملــل  ســازمان   20۳0
حرف هــا، این هــا چیزهایــی نیســت کــه 
را  شــانه اش  بتوانــد  اســامی  جمهــوری 
ــا  ــلیم این ه ــد و تس ــا بده ــار این ه ــر ب زی
بشــود. بــه چــه مناســبت یــک مجموعــه  بــه 
 اصطــاح بین المللــی ای - کــه قطعــا تحــت 
ــن  ــت- ای ــزرگ دنیاس ــای ب ــوذ قدرت ه نف
ــرای کشــورهای  حــق را داشــته باشــد کــه ب
مختلــف، بــرای ملت هــای گوناگــون، بــا 
ــا ســوابق تاریخــی و  تمدن هــای مختلــف، ب
فرهنگــی گوناگــون، تکلیــف معیــن کنــد کــه 
ــد؟ اصــل  ــل کنی ــد این جــوری عم شــما بای
ــل  ــا اص ــه ب ــر چنانچ ــت. اگ ــط اس کار، غل
بکنیــد،  مخالفــت  نمی توانیــد  شــما  کار 
حداقلــش ایــن اســت کــه ِبایســتید بگوییــد 
ــٰی دارد،  ــودش ممش ــامی خ ــوری اس جمه
ــط دارد؛ مــا ســندهای باالدســتی  خــط  و رب
ــای  ــد در زمینه ه ــم بای ــا می دانی ــم، م داری
ــرورش، اخــاق، ســبک زندگــی  آمــوزش، پ
چــه  کار کنیــم؛ احتیــاج بــه ایــن ســند 
وجــود نــدارد. اینکــه مــا برویــم ســند را 
امضــا کنیــم و بعــد هــم بیاییــم شــروع 
ــر،  ــردن، نخی ــی ک ــروصدا اجرائ ــم بی س کنی

ــت.«  ــاز نیس ــا مج ــا مطلق ــن اص ای
ــه  ــه و ب ــه بافاصل ــود ک ــات ب ــن بیان ــا ای ب
ــف  ــند 20۳0 متوق ــرای س ــد اج ــار رون اجب

ــد.  ش
تعارضــات   20۳0 ســند  دیگــر  ســوی  از 
فراوانــی بــا اســناد باالدســتی نظــام شــامل 
ســند چشــم انداز بیســت ســاله، نقشــه  
جامــع علمــی کشــور، ســند تحــول بنیادیــن 
در آمــوزش و پــرورش و حتــی اصــول ۷۷ و 

۱۵۳ قانــون اساســی دارد.
 اختالف در چیست؟

ــد  ــانه های معان ــر، رس ــای اخی ــا در روزه ام
بــا ســند  انقــاب مبنــای مخالفــت  بــا 
ــی  ــازی آموزش ــری و یکسان س 20۳0 را براب

و جلوگیــری از رشــد کیفــی آمــوزش در 
ــه  ــد؛ در حالی ک ــان کرده ان ــور بی ــطح کش س
ــند  ــه در س ــا اینک ــت؛ کم ــن نیس ــرا ای ماج
در  تحــول  ایجــاد  کلــی  سیاســت های 
آمــوزش و پــرورش کــه رهبــر معظــم انقــاب 
ــای  ــز، ارتق ــد نی ــاغ کردن ــال ۱۳92 اب در س
بــه مثابــه  پــرورش  آمــوزش و  جایــگاه 
مهم تریــن نهــاد تربیــت نیــروی انســانی 
و مولــد ســرمایه  اجتماعــی در دســتورکار 
قــرار گرفتــه اســت. بــه ایــن دلیــل کــه 
ایــن برنامــه بــدون در نظــر گرفتــن مســائل 
ــن  ــی و همچنی ــی، فرهنگ ــات بوم و اقتضائ
ــده  ــی ش ــامی طراح ــران اس ــای ای آرمان ه
ــه  ــد ب ــه همیــن دلیــل اجــرا و تعه اســت؛ ب
ایــن ســند، موجبــات تغییــر و تعــارض 
ــده  ــل های آین ــی را در نس ــی و هویت فرهنگ

می ســازد. ســبب 
  آموزش، بهانه است

ورودی  مدخــل  می تــوان  را   20۳0 ســند 
ــرای تســلط  ــل ب برنامــه  جامــع ســازمان مل
بــر کشــورها بــه بهانــه  موهــوم توســعه  پایدار 

ــت.  دانس
ایــن برنامــه کــه در ادامــه  پــروژه  میلینیــوم 
جهانــی اســت، در چهارمیــن و مهم تریــن 
ــه  ایــن پــروژه قــرار  هــدف از اهــداف ۱۷گان

ــه اســت.  گرفت
در حقیقــت آغــاز و نقطــه  شــروع ایــن پــروژه 
ــر نظــام آموزشــی کشــورها صــورت  ــا تغیی ب
رســیدن  بــرای  آنکــه  حــال  می گیــرد؛ 
بــه جامعــه  جهانــی یکپارچــه و مقبــول 
قدرت هــای جهانــی، تنهــا الزم اســت تــا 
ــی  ــی و مذهب ــت مل ــا هوی ــده ب ــل آین نس
ــد  ــان نبای ــن می ــود. در ای ــه ش ــود بیگان خ
غافــل شــد کــه نهادهــا و ســازمان های 
هم افزایــی  راســتای  در  همــواره  جهانــی 
ایــاالت  اجرایــی  بازوهــای  و  اطاعاتــی 
متحــده آمریــکا و هم پیمانــش در ســطح 

می کننــد.  فعالیــت  بین الملــل 
ــی  ــی اهداف ــن برنامــه  جهان در حقیقــت ای
ــر نظــام آموزشــی را  ــر از صــرف تغیی مهم ت
در کشــور را دنبــال می کنــد و آن تغییــر 
ــن  ــه در اقتصــاد، سیاســت، قوانی همه جانب
مدنــی و ســبک زندگــی اســت؛ به گونــه ای 
ــه   ــی جامع ــز- پیرامون ــام مرک ــه در نظ ک
جهانــی، ایــران بــه کشــوری پیرامونــی 
و تابــع جامعــه  جهانــی تبدیــل شــود؛ 
کشــوری کــه بــا قبــول ســرکردگی و هژمون 
ــود را  ــاص، خ ــگ خ ــت و فرهن ــک دول ی
عرضه کننــده  مــواد خــام و تأمین کننــده  
ــی  ــبات جهان ــرای مناس ــانی ب ــروی انس نی
در عرصــه   و حــق تصمیم گیــری  بدانــد 
داخلــی و بین المللــی را از خــود ســلب 
کنــد. بیخــود نیســت کــه در ایــن ســند، از 
عبــارت »شــهروند جهانــی« بــرای تعریــف 
ــده  ــتفاده ش ــرزمین اس ــک س ــان ی مردم
بــه مــرور، روح  اســت؛ موضوعــی کــه 
اســتقال یــک ملــت را نیــز نشــانه گرفتــه 
پایــگاه  انداخــت.  خواهــد  خطــر  بــه  و 
اطالع رســانی دفتــر حفــظ و نشــر آثــار مقــام 

رهبــری معظــم 

گزارشی از روند تصویب و ماهیت سند ۲۰۳۰

سند ۲۰۳۰ کجا را نشانه گرفته است؟
ادامه از صفحه اول

وزیر دفاع:
تمام نیازهای موشکی را 

خودمان تولید می کنیم
و  دفــاع  وزیــر  ســردار حســین دهقــان، 
پشــتیبانی نیروهــای مســلح، اظهــار داشــت: 
مــا همــواره خطابمــان در دفــاع مقــدس 
منطقــه  ملت هــای  بــه  آن  از  پــس  و 
دولت هــا  متوجــه  نصیحت هایمــان  و 
بــه  مــا  اســت.  بــوده  حکومت هــا  و 
حاکمــان عربــی می گوییــم خواســته های 
ــان  ــری صاحب ــد و نوک ــان را بپذیری ملت هایت

قــدرت تــا آنجایــی بــرای آنــان ارزش دارد کــه 
منافعشــان تأمیــن شــود.

ــن  ــدام باالتری ــت ص ــه داد: سرنوش وی ادام
ــد.  ــاد آورن ــه ی ــد ب سرنوشــتی اســت کــه بای
صــدام ســر تــا پــا نوکــری کــرد؛ امــا در نهایت 

او را از ســیاه چاله ها بیــرون کشــیدند.
وزیــر دفــاع بــا بیــان اینکــه صاحبــان قــدرت 
ــن راه  ــت و در ای ــم اس ــان مه ــع برایش مناف
هرگونــه جنایتــی را انجــام می دهنــد، عنــوان 
ــج  ــوب خلی ــورهای جن ــروز در کش ــرد: ام ک
فــارس آزادی، حقــوق بشــر، اســتقال ملــی 
ــت دارد؟  ــی موضوعی ــداف مل ــع و اه و مناف

ــع  ــی دارد، مناف ــورها تجل ــن کش ــه در ای آنچ
ــت اســت. ــان و حاکمی حاکم

ــم  ــگ آموختی ــت: در جن ــان گف ــردار دهق س
اگــر لبخنــد بزنیــم، راه همــوار نمی شــود 
ــی  ــا نف ــام ســلطه مســاوی ب ــرش نظ و پذی
هویــت ملــی اســت. جامعــه ای کــه خــود را 
بشناســد و ترفنــد دشــمن را بفهمــد همیشــه 
ــتادگی  ــت ایس ــز موفقی ــت و رم ــروز اس پی
ــمن  ــن دش ــا در ذه ــت م ــروز مل ــت. ام اس
ــرار  ــر ق ــت و اگ ــرام اس ــل احت ــوی و قاب ق
روحیــه  بایــد  بمانیــم،  قدرتمنــد  اســت 

ــیم. ــته باش ــادی داش جه

در  اخیــر  انتخابــات  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــر در  ــروز اگ ــرد: ام کشــورمان خاطرنشــان ک
کشــوری بــه آرای مــردم تکیــه می شــود 
دموکراســی  و  اســت  اســامی  جمهــوری 
ایــن  می شــود.  اجــرا  اینجــا  در  واقعــی 

حضــور ملــت، یــک نــوع جهــاد اســت.
وزیــر دفــاع دربــاره توانمندی موشــکی کشــور 
اظهــار داشــت: امــروز بــه نقطــه ای رســیدیم 
ــد  ــام نیازهــای موشــکی خــود در بع ــه تم ک
طراحــی  خودمــان  را  و کــروز   بالســتیک 
ــا  ــروز ب ــک های ک ــم و موش ــد می کنی و تولی

بــرد ۳00 کیلومتــر در اختیــار داریــم. میــزان

کوتاه از سیاست
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کــه جمهــوری  »ایــن ســند ۲۰۳۰ ســازمان ملــل و یونســکو و ایــن حرف هــا، این هــا چیزهایــی نیســت 
اســالمی بتوانــد شــانه اش را زیــر بــار این هــا بدهــد و تســلیم این هــا بشــود. بــه چــه مناســبت یــک 
مجموعــه  بــه  اصطــالح بین المللــی ای -کــه قطعــا تحــت نفــوذ قدرت هــای بــزرگ دنیاســت- ایــن حــق 
گــون، بــا تمدن هــای مختلــف، بــا  گونا کشــورهای مختلــف، بــرای ملت هــای  کــه بــرای  را داشــته باشــد 
کنیــد؟ اصــل  کــه شــما بایــد این جــوری عمــل  کنــد  گــون، تکلیــف معیــن  گونا ســوابق تاریخــی و فرهنگــی 

کار، غلــط اســت.« )1396/02/17(

کشــورهای اســالمی فشــار می آورنــد تــا موضوعــات جهــاد و شــهادت را  کــه بــه  همــان انگیزه هایــی 
به صــورت  را  خــود  و  می کننــد  پیــدا  اســتمرار  نیــز  داخــل  در  کننــد،  حــذف  درســی  کتاب هــای  از 

)1396/03/03( می دهنــد.«  نشــان  فرهنگــی  خرده سیاســت های 

ــای  ــژاد درخطبه ه ــف طباطبایی ن ــید یوس ــت هللا س آی
نمــاز جمعــه ایــن هفتــه اصفهــان اظهــار کــرد: در روز 
آخــر مــاه شــعبان همــگان را بــه تقــوای الهــی دعــوت 
ــا  ــون م ــر تاکن ــم اگ ــد می خواهی ــم و از خداون می کن
را نبخشــیده، در ایــن فرصــت انــدک تــا مــاه رمضــان 

مــورد مغفــرت خــود قــرار دهــد.
ــه  ــرای شــهری ک ــرد: ب ــان ک ــان بی ــه اصفه امام جمع
همیشــه پیشــتاز بــوده، زیبنــده نیســت کــه در جشــن 
پیــروزی انتخابــات زنــان روســری از ســر خــود بــاز 

ــد و هیچ کســی هــم واکنــش نشــان ندهــد. کنن
الهــی  امتحانــات  کــرد:  عنــوان  طباطبایی نــژاد 
ایــن  هنــر  و  مرحله به مرحلــه ســخت تر می شــود 
ــد؛  ــت نخوری ــل شکس ــن مراح ــه در آخری ــت ک اس
ــده ای  ــد و ع ــهر می رقصن ــده ای در ش ــه ع ــی ک زمان
نــگاه می کننــد، طبــق آیــات قــرآن جایــگاه دو گــروه 
ــات  ــه اتفاق ــد نســبت ب ــن نبای ــک جاســت؛ بنابرای ی

جامعــه بی تفــاوت باشــیم.
امام جمعــه اصفهــان بیــان کــرد: همان طــور کــه 
ــه  ــم ک ــم می گوی ــون ه ــم، اکن ــات گفت در روز انتخاب
همــه بایــد دست به دســت هــم دهیــم و کمــک 
کنیــم تــا رئیس جمهــور منتخــب بتوانــد برنامه هــای 

خــود را انجــام دهــد؛ انتخابــات مــا در امنیــت 
ــم در  ــوز ه ــد هن ــما می بینی ــد؛ ش ــزار ش ــل برگ کام
آمریــکا پــس از ترامــپ حواشــی وجــود دارد؛ امــا در 
ــی  ــچ صحبت ــوب هی ــدای مغل ــان کاندی ــران اطرافی  ای

نکردند.
ــازه  ــام اج ــه نظ ــد ک ــر نکنن ــی  فک ــزود: برخ وی اف
می دهــد از آزادی هــا سوءاســتفاده کننــد؛ ایــن چــراغ 
ســبزها خامــوش خواهــد شــد و ایــن کار خــود مــردم 
ــاه  ــا گن ــروزی را ب ــه پی ــانی ک ــوی کس ــت و جل اس

آلــوده می کننــد، می ایســتند.
امــام جمعــه اصفهــان تصریــح کــرد: اجــازه داده 
بگیرنــد  پیــروزی  جشــن  رقاصه هــا   نمی شــود 
را  کار  ایــن  دولــت  اگــر  بردارنــد؛  روســری  و 
 نکنــد مــردم خودشــان جلــوی آن هــا را خواهنــد 
موضــوع  ایــن  بــه  مــردم  نپرداختــن  و  گرفــت 
ــوده  ــنج ب ــدن تش ــاد نش ــل ایج ــه دلی ــروز ب ــا ام  ت

است.
دولتمــردان  بــه  ادامــه گفــت:  در  طباطبایی نــژاد 
ــور  ــاح در کش ــه و جن ــد دو جبه ــه نبای ــم ک می گوی
تبدیــل بــه بی دیــن و بــا دیــن شــوند و بایــد جلــوی 

ــود. فــارس ــه ش ــات گرفت ــن اقدام ای

خطبه هــای  در  ناصــری  محمدرضــا  آیــت هللا 
نمــاز جمعــه یــزد ار حضــور گســترده مــردم در 
و  کــرد  قدردانــی  اردیبهشــت ماه   29 انتخابــات 
گفــت: مــردم والیتمــدار بــا حضــور پرشــور در 
 انتخابــات بــه نظــام و انقــاب اســامی لبیــک 

گفتند.
ــم  ــام معظ ــد مق ــای موک ــه داد: توصیه ه وی ادام
رهبــری درخصــوص اهمیــت انتخابــات موجــب 
ــترده  ــور گس ــاهد حض ــه ش ــن عرص ــا در ای ــد ت ش
در  انقابــی  و  والیــی  مــردم  مختلــف  اقشــار 

باشــیم. اســامی  ایــران  جای جــای 
ــر  ــون ب ــرد: هم اکن ــح ک ــزد تصری ــه ی ــام جمع ام
و  شــهر  اســامی  شــوراهای  مــردم  منتخبــان 
ــا بیــش از  ــوری اســت ت روســتاها و ریاســت جمه
ــرای  ــژه ب ــند و به وی ــردم باش ــر م ــه فک ــته ب گذش
ــتغال کار  ــد و اش ــی و تولی ــاد مقاومت ــق اقتص  تحق

کنند.
ناصــری گفــت: بــر منتخبــان مــردم اســت کــه بــه 
دغدغه هــای مــردم و جوانــان و توصیه هــای مکــرر 
مقــام معظــم رهبــری رســیدگی کننــد کــه رســالتی 

ــود. ــوب می ش ــم محس مه

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه یــزد 
ــه اهــداف فرهنگــی و آموزشــی و نفــوذ  در ادامــه ب
دشــمنان در قالــب برنامه هــای مختلــف اشــاره 
کــرد و خواســتار بصیــرت و هوشــیاری در برابــر کفــر 

جهانــی شــد.
ــی  ــی و انقاب ــگ واالی دین ــزود: فرهن ــری اف ناص
ــه  ــردم در جامع ــای م ــام نیازه ــخگوی تم ــا پاس م
ــه  ــا تکی ــت ب ــئوالن اس ــر مس ــت و ب ــامی اس اس
ــی  ــت انقاب ــه مل ــی ب ــای داخل ــر آن و ظرفیت ه ب

ــند. ــته باش ــه داش ــت خالصان خدم
امــام جمعــه یــزد بــه حلــول مــاه مبــارک رمضــان 
و نقــش آن در ســازندگی انســان ها اشــاره کــرد 
ــط  ــر از آن توس ــه بهت ــری هرچ ــتار بهره گی و خواس
مــردم و جوانــان شــد و راه ســعادت را در گــرو 

ــرد. ــر ک ــی ذک ــوای اله تق
ناصــری بــه ســفر اخیــر ترامــپ بــه عربســتان 
و گفــت:  اشــاره  منطقــه  بعضــی کشــورهای  و 
بــه  رســیدن  دنبــال  بــه  همــواره  آمریکایی هــا 
امــت  بیــن  اختــاف  ایجــاد  و  خــود  اهــداف 
اســام هســتند؛ بنابرایــن بایــد همــه هوشــیار                          

ایرنــا باشــند. 

امام جمعه اصفهان:

نباید دو جناح در کشور به بی دین و دیندار تبدیل شوند
امام جمعه یزد:

ریاست جمهوری و شوراها برای تحقق اقتصاد مقاومتی تالش کنند



اخبار استان
 تقویت روابط اقتصادی 

ایران و اندونزی
اصفهــان  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس  کیمیای وطن 
گفــت: اصفهــان و بنگکولــو می تواننــد روابــط اقتصــادی 
ــاب  ــید عبدالوه ــد. س ــت کنن ــزی را تقوی ــران و اندون ای
ســهل آبادی در دیــدار بــا ســفیر اندونــزی در ایــران 
اظهــار داشــت: اســتان اصفهــان بــه عنــوان صنعتی ترین 
اســتان ایــران می توانــد همــکاری نزدیکــی بــا اندونــزی 
ــفارت خانه ها را  ــف س ــی از وظای ــد. وی یک ــته باش داش
ایجــاد بســتر ارتباطــی بیــن اتاق هــای بازرگانــی دانســت 
و افــزود: اتــاق بازرگانــی اصفهــان و جاکارتــا می تواننــد 

زمینه توسعه روابط اقتصادی را فراهم کنند. 
بازرگانــی اصفهــان خواســتار ایجــاد  اتــاق  رئیــس 
نمایشــگاه  در  ایــران  اســامی  جمهــوری  پاویــون 
تخصصــی اندونــزی شــد و گفــت: شــرکت های اســتان 
اصفهــان می تواننــد از طریــق ایــن پاویــون بــه معرفــی 
توانمندی هــای خــود بپردازنــد. ســفیر اندونــزی در ایــن 
ــراری  ــان برق ــه اصفه ــفرم ب ــدف از س ــت: ه ــدار گف دی
روابــط نزدیــک تجــاری بیــن اندونــزی و اصفهــان 
اســت. اکتاوینــو علمودیــن بــا اشــاره بــه حضــور 
ــاده  ــت: آم ــران گف ــزی در ای ــاری اندون ــای تج هیئت ه
ــتان های  ــان در اس ــاری اصفه ــای تج ــرش هیئت ه پذی
ــزی را  ــو اندون ــتان بنگکول ــتیم. وی اس ــزی هس اندون
یکــی از اســتان های فعــال در بخــش صنایــع نســاجی 
و غذایــی برشــمرد و بیــان داشــت: اصفهــان و بنگکولــو 
 می تواننــد در زمینه هــای مختلــف روابــط اقتصــادی 
و ســرمایه گذاری تعریــف کننــد. ســفیر اندونــزی از اتــاق 
بازرگانــی اصفهــان و بازرگانــان ایــن اســتان بــرای حضور 
در نمایشــگاه تخصصــی اندونــزی در مــاه شــهریور 
دعــوت کــرد و گفــت: در ایــن نمایشــگاه توانمندی هــای 
صنعتــی، کشــاورزی و خدماتــی شــرکت های اندونزیایــی 

ــرد. ــرار می گی در معــرض نمایــش ق

تولید بیش از یک میلیون اصله 
نهال در استان اصفهان

جهــاد کشــاورزی  ســازمان  باغبانــی  امــور  مدیــر 
اصفهــان گفــت: اســتان اصفهــان، یکــی از مناطــق 
بســیار مســتعد تولیــد نهــال در کشــور اســت کــه ضمن 
تأمیــن نیــاز نهــال اســتان، هــر ســاله بخــش جالــب 
توجهــی از نیــاز ســایر نقــاط کشــور را تأمیــن می کنــد.

اصفهــان  اینکــه  بیــان  بــا  رئیــس زاده  احمدرضــا 
ســطح کشــور  در  اســتاندارد  نهال هــای  تولیــد  در 
بیــش  در ســال ۱۳۹۵  کــرد:  اظهــار  می درخشــد، 
 از یــک میلیــون و ۸۸۰ هــزار اصلــه نهــال از ارقــام 
ــر  ــا نصــب شناســه ب ــد و ب ــف تولی ــای مختل و گونه ه
ــع  ــور توزی ــتان و کش ــان اس ــن متقاضی ــا بی روی آن ه

شــد. 
را  اســتان  تولیــدی  عمــده گونه هــای  افــزود:  وی 
 ســیب، بــه، زالزالــک، زردآلــو، آلــو، گوجــه، هلــو، شــلیل 
ــتان های  ــد و شهرس ــکیل می ده ــور و ... تش ــار، انگ ان
عمــده تولیدکننــده نیــز تیــران و کــرون، نجف آبــاد 

ــتند.  ــز هس ــگان و نطن ــان، گلپای فاورج
مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
اصفهــان تاکیــد کــرد: در راســتای ســاماندهی بــه تولید 
نهــال گواهی شــده، یــک بــاب بــاغ مــادری بــا ظرفیــت 
اســمی تولیــد ســالیانه ۴۰۰ هــزار اصلــه در ســال انــواع 
نهــال گواهی شــده در منطقــه مهیــار احــداث شــده کــه 
در ســال جــاری تعــداد محــدودی از نهــال گواهی شــده 

قابــل عرضــه خواهــد بــود. ایمنا

کوتاه اخبار 
افزایش 18 درصدی  اعزام و پذیرش  

مسافر در فرودگاه ها
از ســوی گــروه  ارائه شــده  آمــار  اســاس  بــر 
فرودگاهــی  و  هوانــوردی  اطاعــات  و  آمــار 
اطاعــات  فنــاوری  و  مخابــرات  اداره  کل 
 ۱۷ ســاعت  امســال  فروردیــن  در  هوانــوردی 
بــوده  ایــران  فرودگاه هــای  پروازهــای  اوج 
بــا   ۶ و   ۱۴  ،۱۵ ســاعت های  آن  از  پــس  و 
ــه رو  ــافران روب ــوی مس ــتری از س ــتقبال بیش اس
ــاعات ۱، ۲، ۴  ــه در س ــی ک ــت؛ در حال ــده اس  ش
ــام  ــرواز انج ــداد پ ــن تع ــب کمتری ــه ترتی و ۳ ب

ــت.  ــده اس ش
همچنیــن در روزهــای هفتــه بــه ترتیــب روزهــای 
ــه،  ــنبه و جمع ــنبه، ش ــنبه، سه ش ــنبه، دوش یکش
ــتقبال  ــترین اس ــا بیش ــنبه ب ــنبه و پنجش چهارش

ــوده اســت. ــه رو ب ــی روب مســافران هوای
شــرکت  مالکیــت  تحــت  فرودگاه هــای  در   
فرودگاه هــا و ناوبــری هوایــی ایــران بــه طــور کلــی 
ــاه  ــرواز در فروردین م ــورتی پ ــزار و ۶۹۵ س ۳۷ ه
۱۳۹۶ انجــام شــد کــه بــه وســیله آن هــا ۴ میلیون 
 و ۶۹۷ هــزار و ۴۹۹ مســافر اعــزام و پذیــرش 
ــال  ــار ارس ــرم ب ــون و ۲۲۷ و ۶۵ کیلوگ و ۵۱ میلی

و پســت شــدند.
 ایــن آمــار گویــای رشــد ۱۰ درصــدی در نشســت 
و برخاســت هواپیمــا، رشــد ۱۵ درصــدی در اعــزام 
و پذیــرش مســافر و رشــد ۱۶ درصــدی در ارســال 
ــان مشــابه در ســال  ــه زم ــار نســبت ب و پســت ب

گذشــته اســت. 
 ۶۲۲ و  هــزار   ۲۹ نیــز  داخلــی  پروازهــای  در 
ــزار  ــون و ۵۰۹ ه ــام و ۳ میلی ــرواز انج ــورتی پ س
ــون  ــرش و ۲۹ میلی ــزام و پذی ــافر اع و ۲۲۳ مس
ــار ارســال و پســت  ــرم ب ــزار و ۱۳ کیلوگ  و ۷۱۳ ه

شد.
 بــر اســاس ایــن آمار رشــد ۱۱ درصدی در نشســت 
و برخاســت، رشــد ۱۸ درصدی در اعــزام و پذیرش 
ــت  ــال و پس ــدی در ارس ــد ۲۱ درص ــافر و رش مس
 بــار نســبت بــه زمــان مشــابه در ســال ۱۳۹۵ رخ 

داد. ایرنا

پایان حفاری بلندترین تونل 
انتقال آب کشور

مدیــر عامــل شــرکت آب نیــرو از پایــان حفــاری 
انتقــال آب در کشــور خبــر  تونــل   بلندتریــن 

داد.
ــاح  ــم افتت ــازاده در مراس ــا رض ــید محمدرض  س
ــات  ــال عملی ــرد: امس ــار ک ــار اظه ــروگاه رودب نی
آغــاز  لرســتان  در  بختیــاری  ســد  اجرایــی 

 . د می شــو
ــح  ــار تصری ــد رودب ــروژه س ــه پ ــاره ب ــا اش وی ب
ــرکت  ــک ش ــکاری ی ــا هم ــروژه ب ــن پ ــرد: ای ک
ــن دو  ــاری بی ــا اســتفاده از خــط اعتب ــی و ب چین
کشــور اجــرا شــد و بــرای ســاخت ایــن نیــروگاه 

ــت.  ــایش یاف ــاری گش ــند اعتب دو س
وی بــا بیــان اینکــه بایــد سیاســتگذاری شــود کــه 
ــود  ــاط ش ــت اقس ــرف بازپرداخ ــرق ص ــد ب درآم
ــد  ــره ای س ــه ذخی ــرح تلمب ــن ط ــت: همچنی گف
ــرده  ــاز ک ــام نی ــرو اع ــه وزارت نی ــم ک ــار ه  رودب

به صورت جدی در دستور کار قرار می گیرد. 
مدیــر عامــل شــرکت آب نیــرو افــزود: علی رغــم 
مــا  گذشــته  ســال  مالــی  ســخت  شــرایط 
ــه  ــال آب ب ــل انتق ــن تون ــاری بلندتری ــان حف پای
ــم  ــن گرفتی ــور جش ــر را در کش ــول ۴۹ کیلومت  ط
ــن و  ــای مؤم ــد نیروه ــت بلن ــه هم ــن نتیج و ای

ــت. خبــر فارســی ــور اس ــص کش متخص

تولید ایران

جــی ال ایکــس
شــرکت ارتبــاط همــراه گویــا ارونــد طــراح و تولیدکننــده گوشــی های کاســیک، 
هوشــمند و تبلــت بــا برنــد جی ال ایکــس )GLX(، بــه عنــوان اولیــن شــرکت 
تولیدکننــده گوشــی همــراه ایرانــی از ســال ۱۳۸۶ کار خــود را بــه صــورت رســمی 
ــاده و  ــی های س ــد گوش ــا تولی ــد ب ــه آزاد ارون ــهر و در منطق ــهر خرمش در ش
کاســیک آغــاز کــرد. ســال ۱۳۹۰ در کوششــی بــرای همــگام شــدن بــا 
برترین هــای ایــن تکنولــوژی، شــروع بــه تولیــد اولیــن گوشــی های هوشــمند 
ایرانــی بــا سیســتم عامــل اندرویــد و در ســال ۹۱ نیــز بــا تولیــد تبلــت، خــود را 

در ایــن عرصــه مطــرح و تبلــت ایرانــی جــت را تولیــد کــرد.
ــی از  ــه رونمای ــدام ب ــمگیری اق ــرفت چش ــا پیش ــال ۹۱ ب ــرکت از س ــن ش ای
ــدل  ــا دو م ــک ی ــالی ی ــد س ــم ش ــرد و مصم ــود ک ــدار خ ــی های پرچم گوش
گوشــی پرچمــدار کــه بــا تکنولــوژی جهانــی برابــری داشــته و از نظــر کیفیــت و 

ــازار عرضــه کنــد.  قیمــت قابــل رقابــت باشــد، بــه ب
در ســال ۱۳۹۵ در جهــت تحقــق شــعار »اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل« 
گامــی مثبــت در جهــت پیشــبرد صنعــت و اقتصــاد کشــورمان برداشــته شــد. 
ــه  ــکاری کلی ــا هم ــزوده، GLX ب ــرویس های ارزش اف ــاد س ــتای ایج در راس
تأمین کننــدگان خــود ایــن امــکان را ایجــاد کــرده تــا کلیــه کاالهایــی کــه نیــاز 
ــند؛  ــت باش ــت تس ــل، دارای فرص ــس از تحوی ــا ۷ روز پ ــد، ت ــت دارن ــه تس ب
ــد و  ــدون قی ــض ب ــرویس تعوی ــامل س ــتگاه ش ــی در دس ــص فن ــه نق هرگون

ــود. ــول می ش ــی محص ــرویس گارانت ــر از س ــرط و فرات ش
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مــاه مبــارک رمضــان از راه رســید. ایــن 
ــا معضلــی  مــاه پرخیــر و برکــت، همــواره ب
ــی گرانفروشــی. ریشــه دار روبه روســت؛ یعن

بــازار  آفت هــای  از  یکــی  گرانفروشــی، 
ایــران اســت کــه در بعضــی روزهــای ســال 
ــد  ــازار عی ــا ب ــارک رمضــان ی ــد مــاه مب مانن
عیان تــر خودنمایــی  بــه شــکلی   نــوروز 

می کند. 
ــای  ــه در روزه ــان ک ــاد جه ــاف اقتص برخ
باورنکردنــی  تخفیف هــای  رونــق خریــد 
ــا  ــن روزه ــران ای ــد، در ای ــه می کن را تجرب
بــه بهانــه ای بــرای گرانفروشــی تبدیــل 

 . می شــود
ــول  ــتر ح ــان بیش ــاه رمض ــی م گرانفروش
رخ  پرمصــرف  غذایــی  مــواد  حــوش  و 
 می دهــد؛ برنــج، روغــن، گوشــت قرمــز 
و مــرغ از مهم تریــن مــواد غذایــی هســتند 
کــه در ایــن روزهــا بــه بهانــه مصــرف 
ــیخته  ــکل افسارگس ــه ش ــی ب ــتر گاه بیش
ــه  ــی البت ــد گران ــن رون ــود. ای ــران می ش گ
در ســال های اخیــر تــا حــدودی مهــار 
شــده؛ امــا همیــن گــران شــدن حتــی یــک 
روزه بعضــی از ایــن محصــوالت فرصــت 
تــا  اســت  بــرای ســودجویان  مناســبی 
بتواننــد پــول خوبــی بــه جیــب بزننــد؛ بــه 
همیــن دلیــل هــم نیــاز اســت تــا مســئوالن 
نظــارت  و  راهکارهــای عملــی  ارائــه  بــا 
ــراد را  ــن اف ــودجویی ای ــوی س ــتمر جل  مس

بگیرند.
 کنترل بازار

و  بــازار  کنتــرل  بــرای  میــان  ایــن  در 
همچنیــن نظــارت بــر افزایــش نیافتــن 

طــرح  دســتورکار  ایــن کاالهــا،  قیمــت 
نظارتــی از ســوی وزارت صنعــت، معــدن 
ــا و ادارات بازرســی و  ــه واحده و تجــارت ب
نظــارت روزهــای مــاه مبــارک رمضــان ابــاغ 

ــت. ــده اس ش
 ایــن دســتورکار بــه منظــور نظــارت بــر 
توزیعــی  تولیــدی،  واحدهــای  عملکــرد 
ســایر  و  تهــران  اســتان  در  خدماتــی  و 
اســتان ها بنــا بــر ایــن دارد کــه درخصــوص 
ــه  ــردم ک ــورد تقاضــای م ــام اساســی م اق
دسته بندی شــده  قلــم کاالی   ۱۳ شــامل 
اســت، بازرســی و نظــارت هــر چــه بیشــتر 
در  و  بزنــد  رقــم  را  مربوطــه  واحدهــای 
صــورت رؤیــت هرگونــه تخلــف توســط 
ارائــه گزارش هــای  شــاهد  فروشــندگان 

ــد.  ــی باش مردم
بــر اســاس ایــن دســتورکار کشــوری هرگونه 
ــردن  ــی، درج نک ــم از گرانفروش ــف اع تخل
ــف  ــور و تخل ــدن فاکت ــادر نش ــت، ص قیم
دربــاره فــروش اقــام مربوطــه بــا برخــورد 
نظــارت  و  بازرســی  ادارات  و  واحدهــا 
روزهــای مــاه مبــارک رمضــان روبــه رو 

ــد. ــد ش خواه
 نرخ مواد غذایی مصوب 

اتحادیه ها
ــا  ــام بن ــی اق ــرخ بعض ــاس ن ــن اس ــر ای ب
زیــر  بــه شــرح  اتحادیه هــا  اعــام   بــر 

است:
مرغ و گوشت

در حــال حاضــر یــک کیلوگــرم گوشــت 
ــت ۳۰  ــا قیم ــوط ب ــور مخل ــه ط ــاله ب گوس
بــه دســت مصرف کننــده  تومــان  هــزار 
می رســد. امــا بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت 
جوجــه یــک روزه ایــن احتمــال وجــود 

ــان  ــزار توم ــا ۸ ه ــرغ ت ــت م ــه قیم  دارد ک
برسد. 

گوســفندی  گوشــت  قیمــت  همچنیــن 
بیــن ۲۷ هــزار تــا ۲۷۵۰۰ تومــان بیــن 
شــقه  و  می شــود  توزیــع  مغــازه داران 
ــا  ــزار ت ــت ۳۱ ه ــا قیم ــز ب ــه نی ــدون دنب ب
۳۱۵۰۰ تومــان بــه دســت مصرف کننــده 

. می رســد
برنج

ــا  ــج ب ــو برن ــر کیل ــرخ ه در حــال حاضــر ن
کیفیــت طــارم،  هاشــمی و دم ســیاه ۱۲ 
ــزار  ــدا ۷ ه ــیرودی ۸ و ن ــان، ش ــزار توم ه

ــت. ــان اس توم

آش و حلیم
هــر کیلوگــرم حلیــم معجــون بــا کلیــه 
مخلفــات ۱۵ هــزار تومــان، هــر پــرس 
هــزار   ۸ مخلفــات  بــا  معجــون  حلیــم 
ــا  ــله قلمکار ب ــرم آش ش ــر کیلوگ ــان، ه توم
ــاز( ۱۵ هــزار تومــان،  مخلفــات )ســیر و پی
هــر کیلوگــرم حلیــم و آش شــله قلمکار 
ســاده ۱۴ هــزار تومــان، هــر کیلوگــرم انــواع 
آش از قبیــل آش رشــته و آش دوغ بــا 

ــرم  ــر کیلوگ ــان، ه ــزار توم ــات ۱۳ ه مخلف
ــواع آش از قبیــل آش رشــته و آش دوغ  ان
بــدون مخلفــات ۱۲ هــزار تومــان و هــر 
ــان  ــزار توم ــاده ۷ ه ــته س ــرس آش رش پ

ــت. اس
قند و شکر

ــع  ــه عامــان توزی ــی ب قیمــت شــکر تحویل
درب کارخانــه بــه ازای هــر کیلــو ۲۵۲۰ 
ــان موظــف  ــان محاســبه شــده و عام توم
ــت  ــه قیم ــر ب ــن کاال را حداکث ــتند ای هس
ــده  ــه مصرف کنن ــو ۲۸۵۵ تومــان ب هــر کیل

ــند. ــی بفروش نهای
لبنیات

ــی عرضــه محصــوالت  ــه فراوان ــه ب ــا توج ب
طــی  محصــوالت  ایــن  قیمــت  لبنــی، 
ماه هــای اخیــر ثابــت بــوده اســت و در 
 مــاه رمضــان نیــز افزایــش نخواهــد داشــت 
و انتظــار مــی رود ایــن رونــد تــا پایــان مــاه 

رمضــان ادامــه داشــته باشــد.
زولبیا و بامیه

ــت  ــران قیم ــاف ای ــاق اصن ــه ات ــا مصوب ب
زولبیــا و بامیــه بــرای فــروش در مــاه 
ــان  ــزار توم ــال ۱۲ ه ــان امس ــارک رمض مب

تصویــب و ابــاغ شــد.
خرما

ــا  ــزار ت ــب ۳ ه ــای رط ــرم خرم ــر کیلوگ ه

نیمه خشــک  خرمــای  تومــان،  هــزار   ۴
۱۵۰۰ تــا ۴ هــزار تومــان و خرمــای خشــک 
 از ۱۵۰۰ تــا ۶ هــزار تومــان بــه فــروش 

می رسد.
ــارم  ــم پی هــر کیلوگــرم خرمــای خــاص رق
یــا صادراتــی نیــز بــه قیمــت ۱۵ تــا ۱۶ 
هــزار تومــان بــه فــروش می رســد کــه 
خرمــای کشــور  نــوع   بــا کیفیت تریــن 

است.
 البتــه بــه دلیــل رشــد قیمــت از ســردخانه 
ــازار  ــوالت در ب ــن محص ــرخ ای ــازار، ن ــا ب ت
ــش  ــل افزای ــا ۳۰ درصــد قاب مصــرف ۲۵ ت

اســت.
انواع سبزیجات

ــی از  ــبزی خوراک ــت س ــرم قیم ــر کیلوگ ه
۱۵۰۰ تــا ۲۰۰۰ تومــان و هــر کیلوگــرم ســبزی 
تــا ۱۵۰۰ تومــان  از ۸۰۰  پلویــی  آشــی و 
اســت. قیمــت پیــاز ســفید شــیری کیلویــی 
ــا  ــی ۱۸۰۰ ت ــاز زرد کیلوی ــا ۲۷۰۰ و پی ۲۰۰۰ ت

ــت. ــان اس ۲۲۰۰ توم
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آمــده  مربوطــه  دســتورکار  در  همچنیــن 
هموطنــان  و  شــهروندان  کــه  اســت 
می تواننــد در صــورت مشــاهده هرگونــه 
ــماره  ــه ش ــب را ب ــادی، مرات ــف اقتص تخل

اعــام کننــد.  ۱۲۴

کیمیای وطن بررسی کرد:

 ماه رمضان 
و معضلی به نام گرانفروشی

ــاره  ــس، درب ــگان در مجل ــردم گلپای ــده م ــار، نماین ــی بختی عل
ــار  ــداری اظه ــت دام ــی در صنع ــع تبدیل ــت توســعه صنای وضعی
ــر  ــر س ــیدن ب ــا رس ــد ت ــه تولی ــی از مرحل ــواد لبن ــت: م داش
ــته  ــم پیوس ــه ه ــد ب ــره تولی ــد زنجی ــردم نیازمن ــفره های م س
ــوالت  ــدگاری محص ــش مان ــر افزای ــاوه ب ــوان ع ــا بت ــت ت اس
لبنــی، هزینــه تمام شــده تولیــدات لبنــی را کاهــش داد. نماینــده 
مــردم گلپایــگان و خوانســار در مجلــس بــا بیــان اینکــه خریــد 
ــت  ــس و دول ــان مجل ــکاری می ــد هم ــداران نیازمن ــیر از دام ش
اســت، تصریــح کــرد: بــه طــور مثــال تجربــه تعامــل میــان دولت 
ــای گندمــکاران در ســال گذشــته  ــرای پرداخــت به و مجلــس ب
ــب  ــکاران طل ــام گندم ــون تم ــود؛ هم اکن ــز ب ــیار موفقیت آمی بس
ــود  ــه کمب ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــت کردن ــت دریاف ــود را از دول خ
ــد،  ــب دالل می کن ــازل نصی ــرخ ن ــا ن ــی، شــیر را ب ــع تبدیل صنای

ــیرده  ــای ش ــادی، دام ه ــه اقتص ــتن صرف ــرد: نداش ــح ک تصری
گلپایــگان را در مســیر کشــتارگاه قــرار داده اســت. بختیــار 
افــزود: از مزایــای توســعه صنایــع تبدیلــی لبنــی می تــوان 
افزایــش تولیــدات لبنــی، کاهــش ضایعــات، ایجــاد فرصت هــای 
اشــتغال زایی بلندمــدت، افزایــش صــادرات، درآمدزایــی و ارزآوری 
ــی هلدینگ هــای  ــه اینکــه جایگزین ــا اشــاره ب را برشــمرد. وی ب
ــکاری  ــد کوچــک، راه ــع تولی ــا و صنای ــه جــای بنگاه ه ــزرگ ب ب
بــرای افزایــش صــادرات لبنیــات بــه بــازار جهانــی لبنــی تلقــی 
ــی  ــدار صادرات ــازار پای ــاد ب ــرای ایج ــرد: ب ــح ک ــود، تصری می ش
محصــوالت لبنــی، نیازمنــد تجمیــع واحــد کوچــک لبنی هســتیم 
تــا بتــوان عــاوه بــر کاهــش هزینــه تولیــد بــا افزایــش تولیــدات 
قــدرت چانه زنــی در فضــای رقابتــی محصــوالت لبنــی را در بــازار 

ــه ملــت ــش داد. خان ــی افزای جهان

رئیــس کل بانــک مرکــزی 
ــک  ــن بان ــه ای ــاره برنام درب
بانک هــای  ادغــام  بــرای 
مجــاز توضیحاتــی ارائــه کــرد 
و البتــه بــه ســپرده گذاران 
بانک هــا  مشــتریان  و 
هیــچ  کــه  داد  اطمینــان 
ــا  ــرای آن ه ــی ب ــای نگران ج
ــت  ــن سیاس ــت و از ای نیس

ــا  ــاری ی ــای اعتب ــام تعاونی ه ــد. ادغ ــد ش ــر نخواهن متأث
ــای  ــات و بانک ه ــاز در مؤسس ــی غیرمج ــات مال مؤسس
ــته  ــال های گذش ــی س ــه ط ــت ک ــتی اس ــاز، سیاس  مج
بــازار غیرمتشــکل پولــی و  و در جریــان ســاماندهی 
در دســتورکار  فعالیــت مؤسســات غیرمجــاز  کنتــرل 
ــال آن موسســاتی  ــه دنب بانــک مرکــزی قــرار داشــته و ب
موفــق بــه دریافــت مجــوز شــده اند کــه مجموعــه ای 
از تعاونی هــای غیرمجــاز تحــت فعالیــت آن هــا قــرار 

گرفته انــد و ایــن رونــد نیــز همچنــان ادامــه دارد. 
در حالــی اکنــون حــدود ۳۵ بانــک و موسســه اعتبــاری 
ــش در  ــدی پی ــه چن ــت هســتند ک مجــاز در حــال فعالی
اظهــارات مقامــات بانکــی، اشــاره ای بــه ایــن شــده 
ــاز  ــات مج ــا و مؤسس ــام بانک ه ــکان ادغ ــه ام ــود ک ب
ــون  ــه تاکن ــوع گرچ ــن موض ــت؛ ای ــد داش ــود خواه وج
عملیاتــی نشــده، امــا چنــدی اســت کــه مخاطبــان شــبکه 
ــزرگ و  ــای ب ــام بانک ه ــاره ادغ ــاری درب ــا اخب ــی ب بانک

ــه  ــدند ک ــه ش ــک مواج کوچ
بــه طــور طبیعــی آن هــا را 
و  منابــع  ســرانجام  دربــاره 
سپرده هایشــان نگــران کــرده 
اســت. ایــن در حالــی اســت 
ــس  ــی هللا ســیف، رئی ــه ول ک
ــال  ــزی، احتم ــک مرک کل بان
تأییــد  را  بانک هــا  ادغــام 
کــرده و تاکیــد دارد کــه ایــن 
ــی  ــای مال ــدن صورت ه ــک ش ــای نزدی ــی از روش ه یک
بانک هــای ایرانــی بــه اســتاندارادهای روز دنیاســت. 
ــام  ــرای ادغ ــم ب ــرده تصمی ــوان ک ــه ســیف عن ــور ک آن ط
در درجــه اول بــر عهــده ســهامداران خــود بانک هــا 
ــرای  ــزی ب ــک مرک ــه بان ــیری ک ــی در مس ــرار دارد؛ ول ق
ــش  ــا در پی ــی بانک ه ــای مال ــازی صورت ه استانداردس
گرفتــه، ایــن موضــوع وجــود داشــته و خــود ســهامداران 

ــد.  ــتقبال کنن ــت از آن اس ــن اس ــز ممک نی
ــم  ــه بتوانی ــت ک ــن اس ــا ای ــدف م ــح داد: ه وی توضی
نســبت های مالــی در صورت هــای مالــی بانک هــای 
ــک  ــا نزدی ــداری دنی ــبت های روز بانک ــه نس ــی را ب ایران
ــبت  ــوع نس ــن موض ــت مهم تری ــن حال ــه در ای ــم ک کنی
ــد  ــن آن چن ــرای تأمی ــت و ب ــرمایه بانک هاس ــت س کفای
ــش  ــود را افزای ــرمایه آورده خ ــه س ــود دارد؛ اینک راه وج
ــا اینکــه  ــد ی ــورس عرضــه کنن ــد در ب ــد، ســهام جدی دهن
تصمیــم بگیرنــد بــا یکدیگــر ادغــام شــوند. اقتصادآنالین

رئیــس اتحادیــه طــا و جواهــر بــه تشــریح وضعیــت بــازار داخلی 
ــل  ــه دلی ــرد: ب ــح ک ــت و تصری ــکه پرداخ ــا و س ــی ط و خارج
کاهــش تقاضــا و همچنیــن کاهــش نــرخ ارز، قیمــت ســکه در 

بــازار داخلــی رونــد نزولــی پیــدا کــرده اســت. 
محمــد کشــتی آرای عنــوان کــرد: در دو هفتــه قبــل قیمــت جهانــی 
طــا رونــد کاهشــی پیــدا کــرده بــود، امــا در هفتــه ای کــه گذشــت 
بعضــی تحــوالت سیاســی در عرصــه بین الملــل و همچنیــن 
تحــول در بعضــی شــاخص های اقتصــادی باعــث شــد کــه 
ــه  ــد و در ایــن مــدت ب ــاره قیمــت جهانــی طــا افزایــش یاب دوب
ــه طــوری  طــور متوســط طــا ۱۰ دالر افزایــش قیمــت داشــت؛ ب
کــه از ۱۲۵۳ دالر بــه ۱۲۶۳ دالر رســید. وی ادامــه داد: نکتــه 
جالــب توجــه اینجاســت کــه افزایــش قیمــت جهانــی طــا تأثیــر 
افزایشــی بــر روی طــا و ســکه در بــازار داخلــی نداشــت و برخاف 

جهــت صعــودی طــا در بــازار جهانــی، قیمت هــا در بــازار داخلــی 
ــا اشــاره  رو بــه کاهــش رفــت. رئیــس اتحادیــه طــا و جواهــر ب
بــه دالیــل کاهشــی شــدن قیمــت طــا و ســکه در بــازار داخلــی 
گفــت: دربــاره ســکه کاهــش تقاضــا باعــث شــد کــه قیمــت آن 
در هفتــه ای کــه گذشــت، نزولــی شــود و بــه طــور متوســط ســکه 
تمــام حــدود ۱۶ هــزار تومــان کاهــش قیمــت پیــدا کــرد. از طرفــی 
هــم کاهــش قیمــت ارز و تأثیــر آن باعــث شــد کــه برخــاف بــازار 

ــد. ــدا کن ــی کاهــش پی ــازار داخل ــی، قیمت هــا در ب جهان
ــط ۱۶  ــور متوس ــه ط ــکه ب ــت س ــرد:  قیم ــه ک ــتی آرای اضاف  کش
هــزار تومــان، نیم ســکه ۱۰ هــزار تومــان و ربع ســکه ۴۰۰۰ تومــان 
کاهــش یافتــه و قیمــت ســکه گرمــی تغییری نداشــته اســت. در 
مجمــوع کاهــش قیمــت ارز و کاهــش تقاضــا باعــث ایــن رونــد 

نزولــی در بــازار داخلــی ســکه شــد. ایســنا

نماینده مردم گلپایگان در مجلس مطرح کرد:

جوالن دالالن در بازار شیر
رئیس اتحادیه طال و جواهر:

کاهش تقاضا باعث پایین آمدن نرخ سکه شد

رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد:

احتمال ادغام بانک های مجاز

،،
در  کــه  جهــان  اقتصــاد  برخــاف 
روزهــای رونــق خریــد تخفیف هــای 
باورنکردنــی را تجربــه می کنــد، در 
ایــران ایــن روزهــا بــه بهانــه ای بــرای 

گرانفروشــی تبدیــل می شــود
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 40,300,000

  برلیانس H220 دنده ای

 45,200,000

  برلیانس H220 اتوماتیک     

40,300,000

  برلیانس H230 دنده ای

   41,900,000

E2 رنو تندر  

47,500,000

  برلیانس H320 دنده ای       

 45,200,000

  برلیانس H230 اتوماتیک

 53,900,000

  برلیانس H320 اتوماتیک     

 43,500,000

  رنو پارس تندر                
پارس خودرو

آگهی مزایده عمومی 

)مرحله اول(
شهرداری چمگردان

نوبت اول

شهرداری چمگردان به استناد مجوز شماره ۹۶/۱۵۴/ش مورخ ۹۶/۳/۳ شورای محترم اسامی شهر 
چمگردان در نظر دارد نسبت به:

1- اجاره کیوسک بلوار معلم روبروی شهرداری به قیمت پایه ماهیانه ۲۰۰/۰۰۰ ریال
2- اجاره کیوسک ۱۲۵ دستگاه واقع در بلوار پاسداران به قیمت پایه ماهیانه ۹۰۰/۰۰۰ ریال 
3- اجاره ترامپولین باغ بانوان متعلق به شهرداری به قیمت پایه ماهیانه ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

4- اجاره واحد داخلی شماره ۹ مجتمع تجاری خیابان آزادی به قیمت پایه ماهیانه ۱/۱۰۰/۰۰۰ ریال
5- اجاره واحد داخلی شماره ۶ مجتمع تجاری خیابان آزادی به قیمت پایه ماهیانه ۱/۰۵۰/۰۰۰ ریال 

)تجدید مزایده( اقدام نماید.
متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۶/۳/۲۲ جهت دریافت اسناد و آگاهی 
از شرایط مزایده به واحد امور مالی مراجعه و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۶/۳/۲۳ 

پاکت های مزایده را تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند.
هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

شماره تماس شهرداری: ۵۲۲۴۰۴۷۱
حسین ناظم الرعایا - شهردار چمگردان

 ۹.۸  ۷۵ درصد نرخ تورم در دوازده ماه ۵۵
منتهی به اردیبهشت

 درصد سهم پارس جنوبی 
از تولید گاز کشور

 درصد سهم دولت یازدهم 
در تکمیل مسکن مهر

نــرخ تــورم در دوازده مــاه منتهــی بــه اردیبهشــت ماه ۱۳۹۶ 
اردیبهشــت ماه ۱۳۹۵  بــه  منتهــی  مــاه  دوازده  بــه  نســبت 

معــادل ۹.۸ درصــد اســت.
تولیــد گاز  از  پــارس جنوبــی هم اکنــون حــدود ۷۵ درصــد 

اختیــار دارد. را در  کشــور 
یازدهــم  دولــت  در  مهــر  مســکونی  واحدهــای  درصــد   ۵۵

اســت. شــده  داده  تحویــل 



هشتبهشت
 منتخب پنجمین دوره 
شورای شهر اصفهان:

کمربند سبز اصفهان تقویت می شود
ــان  ــا بی ــان ب ــهر اصفه ــورای ش ــن دوره ش ــب پنجمی منتخ
ــری از  ــرای جلوگی ــل ب ــل و نق ــاوگان حم ــه نوســازی ن اینک
در  زیســت محیطی  آالیندگی هــای  کاهــش  و  آلودگــی 
ــر اســت، گفــت: در راســتای کاهــش آلودگــی  ــان موث اصفه
ــت شــود. علیرضــا نصــر  ــان تقوی ــد ســبز اصفه ــد کمربن بای
اصفهانــی در گفت وگــو یــی دربــاره برنامه هــای شــورای 
پنجــم بــرای برطــرف کــردن معضــات شــهر اصفهــان اظهــار 
ــل و  ــت حم ــت محیطی، وضعی ــای زیس ــت: آالینده ه داش
نقــل و ترافیــک، مهاجرت هــا و حاشیه نشــینی از جملــه 
ــرف  ــرای برط ــد ب ــه بای ــت ک ــان اس ــهر اصفه ــات ش معض
ــان  ــا بی ــود. وی ب ــیده ش ــی اندیش ــا راهکارهای ــردن آن ه ک
اینکــه ســرعت بخشــیدن اســتفاده از متــرو راه حــل بخشــی 
از معضــات شــهر اصفهــان اســت، افــزود: مــا بایــد بتوانیــم 
ــط دوم را  ــانیم و خ ــان برس ــه پای ــرو را ب ــت مت ــط نخس خ
ــن  ــان پنجمی ــا پای ــم ت ــاش کنی ــن ت ــم؛ همچنی ــال کنی دنب

ــم.  ــل کنی ــرو را تکمی ــط دوم مت ــهر، خ ــورای ش دوره ش
ــان  ــا بی ــان ب ــهر اصفه ــورای ش ــن دوره ش ــب پنجمی منتخ
اینکــه بایــد بحــث شفاف ســازی و هوشمندســازی را در 
راســتای تحقــق شــهر الکترونیــک، شــهرداری الکترونیــک 
ــرد:  ــان ک ــم، خاطرنش ــال کنی ــک دنب ــهروند الکترونی و ش
ــه  ــت پروان ــهیل در دریاف ــای تس ــد فرآینده ــن بای همچنی
و امــور مربــوط بــه شــهرداری را بــرای مــردم دنبــال کنیــم؛ 
عــاوه بــر ایــن بایــد برنامــه اصفهــان 1400 را کــه مشــخص 
ــرد  ــورت بگی ــد ص ــه ای بای ــه برنام ــال چ ــر س ــرده در ه ک

ــم. تســنیم  ــری کنی پیگی

مدیر کل امور عشایر استان اصفهان 
مطرح کرد:

تامین شدن ۲۵ درصد گوشت قرمز 
استان اصفهان توسط عشایر

مدیــر کل امــور عشــایر اســتان اصفهــان گفــت: عشــایر ۲۵ 
درصــد گوشــت قرمــز مــورد نیــاز ایــن اســتان را تولیــد و بــه 
بــازار اســتان اصفهــان عرضــه می کننــد. مختــار اســفندیاری 
ــون واحــد دامــی عشــایر از حــدود  ــک میلی ــه کــرد: ی اضاف
یــک میلیــون و ۳۵0 هــزار هکتــار از مراتــع اســتان تعلیــف 
ــه  ــز ب ــن گوشــت قرم ــزار ُت می شــوند و ســاالنه حــدود 10ه
بــازار اســتان عرضــه می کننــد. وی افــزود: عشــایر همچنیــن 
ســاالنه ۳0 هــزار متــر مربــع انــواع صنایــع دســتی از جملــه 
قالــی، قالیچــه، زیلــو، حصیــر، خورجیــن و دســتکش 
ــد  ــتان را تولی ــن اس ــتی ای ــع دس ــوم صنای ــادل یک س مع

می کننــد. 
مدیــر کل امــور عشــایر اســتان اصفهــان اظهــار کــرد: 
ــی بیــش از ۵۳ هــزار نفــر  ــا جمعیت ــن اســتان ب عشــایر ای
ــق  ــت وارد مناط ــوار در اردیبهش ــزار و ۶0۵ خان ــب ۹ ه در قال
ییاقــی اســتان )فریدونشــهر، چــادگان، ســمیرم، شــهرضا و 
دهاقــان( شــده اند. مدیــر کل امــور عشــایر اســتان اصفهــان 
مــدت اقامــت عشــایر در مناطــق یادشــده را پنــج مــاه اعــام 
ــهریور و در  ــر ش ــتان، اواخ ــن اس ــایر ای ــزود: عش ــرد و اف ک
ــی  ــتان های جنوب ــه اس ــرما ب ــل س ــیدن فص ــتانه فرارس آس

ــد. ــوچ می کنن ــاقی( ک ــور )قش کش
وی افــزود: در طــی ایــن مــدت اداره کل امــور عشــایر اســتان 
اصفهــان خدماتــی از جملــه آبرســانی ســیار، تامیــن ســوخت 
ایل راه هــای  بازگشــایی  پــاک،  انرژی هــای  و  فســیلی 
عشــایری، احــداث راه هــای عشــایری، تامین آب کشــاورزی، 
ــل  ــج، تکمی ــن آب شــرب انســان و دام، آمــوزش تروی تامی
ســایت های اســکان، تامیــن نهاده هــای دامــی را بــه عشــایر 

ــد.  ــه می کن ارائ
وی از عشــایر بــه عنــوان جامعــه مولــد کم توقــع نــام بــرد و 
ابــراز امیــدواری کــرد اداره کل امــور عشــایر اســتان اصفهــان 
ــه و  ــازمان برنام ــتانداری، س ــک اس ــا کم ــد ب ــال بتوان امس
ــداران  ــران، و فرمان ــت بح ــتان، اداره کل مدیری ــه اس بودج
ــه  ــری را ب ــات بهت ــایری خدم ــق عش ــتان های مناط شهرس

ــه کنــد. ایمنــا آن هــا ارائ

در آستانه ماه مبارک رمضان
 1۲0 روحانی از کاشان به 

مناطق مختلف کشور اعزام شدند
 کارشــناس فرهنگــی اداره تبلیغــات اســامی کاشــان 
بــه  ایــن شهرســتان  از  اعــزام 1۲0 روحانــی مبّلــغ  از 
اســتان های کرمــان، هرمــزگان و کهگیلویــه و بویــر احمــد 

و روســتاهای کاشــان خبــر داد.
ایــن  اظهــار کــرد:   حجت االســام حســن صنعتــکار 
روحانیــان و مبّلغــان دینــی در آســتانه مــاه مبــارک رمضان 
ــکام  ــان اح ــی و بی ــبهات دین ــه ش ــخگویی ب ــرای پاس ب

ــدند. ــزام ش ــق اع ــن مناط ــه ای ــرعی ب ش
وی برگــزاری جلســه های تفســیر و جزءخوانــی قــرآن 
کریــم، اقامــه نمــاز جماعــت و برپایــی نشســت های ادعیه 
ــوان را  ــان و بان ــرای جوان ــژه ب و حلقه هــای معرفتــی، به وی
از دیگــر فعالیــت ایــن روحانیــان در مــاه مبــارک رمضــان 

عنــوان کــرد.
صنعتــکار افــزود: آشــنایی مــردم از وضعیــت جهان اســام 
به ویــژه مســلمانان کشــورهای بحریــن، فلســطین، یمــن، 
ــی  ــن اســام، معرف ــج دی ــغ و تروی ــراق، تبلی ســوریه و ع
ــوم)ع( از  ــان معص ــام و امام ــم اس ــر اعظ ــیره پیامب س
جملــه مباحثــی اســت کــه روحانیــان بــرای مــردم در ایــن 

ــد. ــان می کنن ــق بی مناط
وی شناســایی شــیوه های مقابلــه بــا جنــگ نــرم و 
معــارف  روشــنگری  و  تبییــن  انحرافــی،  جریان هــای 
اســامی و ســبک زندگــی اســامی و موضوعــات مربــوط 
ــه  ــرد ک ــوان ک ــی عن ــر مباحث ــامی را دیگ ــاق اس ــه اخ ب

توســط روحانیــان بــرای مــردم بازگــو می شــود.
کارشــناس فرهنگــی اداره تبلیغــات اســامی کاشــان 
همچنیــن از اعــزام برخــی روحانیــان بــه مناطــق روســتایی 
کاشــان نیــز خبــر داد و افــزود: 1۵ نفــر از خواهــران مبّلــغ 
نیــز بــه روســتاهای ایــن شهرســتان اعــزام شــده اند. ایرنــا

ــای  ــا و فض ــازمان پارک ه ــل س ــر عام  مدی
ســبز شــهرداری اصفهــان گفــت: طــرح 
اهــدای نهــال بــه شــهروندان بــرای احیــای 
ــت. ــده اس ــی ش ــان اجرای ــا در اصفه باغ ه

ــا تاکیــد بــر اینکــه در  احمــد ســلیمانی پور ب
ــار ۲۳0 هــزار  ــن ب ــرای اولی ســال گذشــته ب
ــاب  ــام انق ــهدای واالمق ــاد ش ــه ی ــال ب نه
اســامی کاشــته شــد، تصریــح کــرد: اجــرای 
طــرح اهــدای نهــال بــه شــهروندان در واقــع 
اصفهــان  در  باغ هــا  احیــای  زمینه ســاز 

اســت.
وی ادامــه داد: حضــور شــهروندان بــرای 
ــی و  ــی، مذهب ــم  مل ــال در مراس ــت نه کاش
ــن  ــت؛ در همی ــوده اس ــر ب ــخصی بی نظی ش
راســتا طــرح اهــدای نهــال بــرای اولیــن بــار 

ــدازی شــد. ــان راه ان در شــهر اصفه
ــه اینکــه کاشــت نهال هــای  ــا اشــاره ب وی ب
متناســب بــا شــرایط جــوی و آب و هوایــی 
ــد  ــه، تاکی ــرار گرفت ــان در دســتورکار ق اصفه
نهــال، کاشــت  اهــدای  طــرح  در  کــرد: 
آب  شــرایط  بــا  مختلــف کــه  ۳0 گونــه 
و هوایــی اصفهــان مطابقــت و نیــاز بــه 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــی دارد، در نظ ــاری کم  آبی

است.
 کاشت نهال نذر

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه شــهروندان بــا 
ــی  ــد نهال ــرح می توانن ــن ط ــتفاده از ای اس
ــود  ــخصی خ ــبت ش ــه مناس ــد و ب ــذر کنن ن
ــه داد:  ــد، ادام ــاط شــهر بکارن ــی از نق در یک
اهــدای  طــرح  در  می تواننــد  شــهروندان 

نهــال، نهالــی بــرای مناســبت های تولــد، 
ازدواج و ســالگرد ازدواج، شــکرانه ســامتی 

و... در نقــاط مختلــف شــهر بکارنــد.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  ســلیمانی پور 
ــرای  ــدگان ب ــوی بازمان ــه از س ــی ک نهال های
امــوات درخواســت می شــود در بــاغ رضــوان 
ــن  ــرد: همچنی ــه ک ــود، اضاف ــته می ش کاش
بــه  ورود  مناســبت  بــه  نهال هایــی کــه 
انتخــاب  دانش آموختگــی  یــا  دانشــگاه 
ــی کــه از ســوی  شــده در دانشــگاه ها و نهال
می شــود  انتخــاب  خارجــی  گردشــگران 
بوســتان های محــدوده شــهر کاشــته  در 

. د می شــو
 خیران برای راه اندازی بوستان 

زمین اهدا می کنند
ســبز  فضــای  ســازمان  عامــل  مدیــر 
شــهرداری اصفهــان در ادامــه بــا بیــان اینکــه 
ــه مــدت  نهــال توســط پیمانــکار کاشــته و ب
ــز  ــس از آن نی ــده و پ ــداری ش ــاه نگه ۶ م
نهــال بــرای نگهــداری بــه ســازمان پارک هــا 
و فضــای ســبز شــهرداری اصفهــان تحویــل 
داده می شــود، تاکیــد کــرد: اگــر نهالــی 
ــز  ــکار نی ــد پیمان ــیبی ببین ــاه آس ــی ۶ م ط

بایــد خســارت واردشــده بــه نهــال را برطــرف 
ــد. کن

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه برخــی از افــراد خّیر 
نیــز بخشــی از امــوال خــود را بــرای کاشــت 
ــی  ــه داد: برخ ــد، ادام ــه می کنن ــال هزین نه
ــرای  ــی ب ــز زمین های ــر نی ــراد خّی دیگــر از اف
احــداث بوســتان و فضــای ســبز  اهــدا 

می کننــد.

 طرح حفظ باغ ها در حریم شهرها 
ســلیمانی پور بــا بیــان اینکــه طــرح »حفــظ 
ــار در  ــن ب ــرای اولی ــی« ب ــای خصوص باغ ه

ــراز داشــت:  ــان مطــرح شــد، اب شــهر اصفه
طــرح حفــظ ایــن باغ هــا در حریــم شــهرها 

در دســت اجراســت.
ــاری  ــرح  آبی ــه ط ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
خاکســتری درختــان بــرای صرفه جویــی 
آب در دســت مطالعــه اســت، بیــان داشــت: 
ــه منظــور صرفه جویــی و اســتفاده نکــردن  ب
 از آب شــرب در آبیــاری گیاهــان خانگــی 
بــا طراحــی فاضــاب دوقلــو آب حمــام 
ماشــین لباسشــویی و ماشــین ظرفشــویی 
بــا  و  شــده  ذخیــره  جــدا  مخزنــی  در 
دســتگاه مخصــوص، آبیــاری باغچــه منــازل 

می شــود. انجــام 
ــای  ــا و فض ــازمان پارک ه ــل س ــر عام مدی
ســبز شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه 
معضــل کم آبــی  روزهــا  ایــن  در  اینکــه 
اضافــه  اســت،  شــده  شــهر  گریبانگیــر 
کــرد: اکنــون آبیــاری قطــره ای بهتریــن 
گزینــه بــرای آبیــاری درختــان تشــنه اســت 
ایــن سیســتم  از  اســتفاده  رو  ایــن  از  و 
در همــه مناطــق شــهرداری بــر اســاس 
اولویت بنــدی صورت گرفتــه در دســتور کار 

قــرار گرفتــه اســت. مهــر

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:

 خیران برای درختکاری 
زمین وقف می کنند

عکس : مهر

M.R.Sharifi@eskimia.ir
محمدرضا شریفیفوالدشهر

رئیــس دانشــگاه امیــن فوالدشــهر در اولیــن 
ــران آب  ــدار بح ــعه پای ــی توس ــش مل همای
ــن  ــت: آب، حیاتی تری ــران گف ــهرهای ای ش
رحمــت الهــی اســت. آب در ایــران اســامی 
و منطقــه خاورمیانــه به ویــژه در مباحــث 
ــگ  ــی و جن ــش امنیت ــد چال ــده می توان آین
و  اســت  بحران ســاز  آب،  کنــد.  ایجــاد 
ــود آن  ــود، نب ــت نش ــت و حمای ــر مدیری اگ
آن  افزایــش  و  خشکســالی  ایجادکننــده 
ــود. ــروز ســیل و زحمــت خواهــد ب ــه ب زمین

ــن  ــزاری ای ــدف از برگ ــاری ه ــا انص علیرض
ــره وری  ــتفاده و به ــان اس ــش را گفتم همای

از آب در صنعــت، معمــاری، کشــاورزی و 
... مطــرح کــرد و افــزود: منابــع آب اســتان 
ــطحی  ــای س ــته آب ه ــه دو دس ــان ب اصفه
ــوند؛  ــیم  می ش ــی تقس ــای زیرزمین و آب ه
ــتان در  ــن اس ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــا ب ام
ــرار  ــک ق ــرم و خش ــوای گ ــدوده آب و ه مح
ایــن رو منابــع شــیرین اســتان  دارد، از 
ظرفیــت محــدودی دارنــد. از آنجــا کــه 
ــن  ــه رشــد اســت، ای جمعیــت اســتان رو ب
ــی اســتان در  امــر باعــث رشــد نیازهــای آب
بخــش صنایــع، کشــاورزی و آشــامیدنی 
می شــود. )نیــاز آبــی اســتان در ســال 1400 
بــه 10 میلیــارد متــر مکعــب می رســد.( 
عــاوه بــر آن بخشــی از منابــع آب بــه دلیــل 

آلودگــی، دیگــر قابــل اســتفاده نیســت. 
خشکســالی های مکــرر نیــز بــه عوامــل 
قبلــی کمــک می کنــد تــا اســتان را وارد 
شــرایط خطرناکــی بــه نــام بحــران آب کنــد. 
از مقــدار کل آب مصرف شــده در اســتان 
)7/۳ میلیــارد متــر مکعــب(، 444 میلیــون 
آشــامیدنی  مصــرف  بــه  مکعــب  متــر 
میلیــون   ۳00 مقــدار  ایــن  از  می رســد. 
ــع  ــه از مناب ــده رود و بقی ــر مکعــب از زاین مت

می شــود. برداشــت  زیرزمینــی 
ــران 1/1  ــه داد: کشــور ای ــن ادام وی همچنی
ــان را  ــکی های جه ــاحت خش ــد از مس درص
بــه خــود اختصــاص داده؛ امــا فقــط 0/۳4 
درصــد از آب هــای موجــود در خشــکی های 

جهــان را در اختیــار دارد. از ســوی دیگــر در 
ــوی  ــای ج ــران، ریزش ه ــق ای ــب مناط اغل
بیشــتر در فصــل بهــار صــورت می گیــرد کــه 
ــن  ــور را تأمی ــی کش ــای آب ــی از نیازه بخش
جــوی  ریزش هــای  همچنیــن  می کنــد. 
ــد  ــور فرونمی بارن ــان در کش ــور یکس ــه ط ب
و  بیشــتر  بارندگــی  مکان هــا  بعضــی  و 
ــد.  ــر دریافــت می کنن بعضــی بارندگــی کمت
محدودیــت منابــع آب و توزیــع فصلــی 
نامناســب بارندگــی نشــان می دهــد کــه 
ابتــدا بایــد ظرفیــت منابــع آب هــای موجــود 
ــی  ــه خوب ــور را ب ــی کش ــطحی و زیرزمین س
ــزی  ــا برنامه ری شناســایی و مطالعــه کــرد ت
از  درســت  بهره بــرداری  بــرای  ــرد.جامعــی  ــا صــورت گی آن ه

F.Jalali@eskimia.ir
فاطیما جاللیگروه اصفهان

نخســتین همایــش بین المللــی »ســامانه اطاعــات جغرافیایــی 
جــاده ابریشــم« در تــاالر شــیخ بهایــی دانشــگاه صنعتــی اصفهان 
ــت: جــاده  ــان گف ــی اصفه ــس دانشــگاه صنعت ــزار شــد. رئی برگ
ــوان یکــی از نمادهــای  ــه عن ابریشــم صدهــا ســال اســت کــه ب
توســعه همــکاری کشــورهای منطقــه مطــرح بــوده اســت. احیــای 
ــعه  ــه توس ــر ب ــا منج ــد، قطع ــای جدی ــا روش ه ــیر ب ــن مس ای
اقتصــادی، علمــی و اجتماعــی کشــورهای منطقــه خواهــد شــد. 
ــاده  ــن ج ــروزه ای ــه ام ــه اگرچ ــان اینک ــا بی ــمی ب مدرس هاش
ــاش  ــدوارم ت ــزود: امی ــرار نیســت، اف ــه شــکل گذشــته آن برق ب
ــول  ــد در ط ــای جدی ــه راهکاره ــتیابی ب ــرکت کنندگان در دس ش
برگــزاری ایــن کنفرانــس، گام هــای مناســبی را در جهــت احیــای 

ایــن مســیر در پــی داشــته باشــد. دبیر علمــی نخســتین همایش 
بین المللــی »ســامانه اطاعــات جغرافیایــی جــاده ابریشــم« نیــز 
ــر اینکــه جــاده ابریشــم در ســالیان طوالنــی ارتبــاط  ــا تأکیــد ب ب
فرهنگــی، تجــاری و اقتصــادی بیــن کشــورهای مختلــف از چیــن 
تــا ایــران و اروپــا و کشــورهای آفریقایــی را برقــرار می کــرده 
گفــت: خوشــبختانه در حــال حاضــر یــک دیــدگاه جدیــد دربــاره 
بازگشــایی ایــن مســیر ایجــاد شــده اســت. جعفــری بــا تأکیــد 
بــر اینکــه هزینــه  پایین تــر و صــرف زمــان کمتــر از جملــه مزایــای 
ســنجش از دور و اســتفاده از داده هــای ماهــواره ای در مدیریــت 
ــه  ــود، اضاف ــوب می ش ــی محس ــع طبیع ــت و مناب ــط زیس محی
ــر  ــت بهت ــرای مدیری ــا، ب ــن داده ه ــتفاده از ای ــروزه اس ــرد: ام  ک
و توســعه پایــدار در صنایعــی ماننــد بیمــه، گردشــگری، کشــاورزی 

و مدیریــت اقلیــم بــه اثبــات رســیده اســت.

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

ــوه  ــز بخــش دناک ــده، مرک ــع ســامت روســتای بی ــز جام   مرک
ــارد و ۲00  ــر یــک میلی ــغ ب ــه ای بال ــا هزین شهرســتان ســمیرم، ب
میلیــون تومــان بــه بهره بــرداری رســید. رئیــس دانشــگاه علــوم 
پزشــکی اســتان اصفهــان در آییــن بهره بــرداری و کلنگ زنــی 
ایــن دو طــرح بهداشــت و درمــان گفــت: ســاخت مرکــز جامــع 
ســامت روســتای بیــده در زمینــی بــه مســاحت 700 متــر مربــع 

ســال گذشــته شــروع و دیــروز افتتــاح رســمی شــد.
 اصغــری افــزود: ایــن مرکــز مجهــز بــه تســهیات زایمــان 
و  اداری  واحــد  داروخانــه،  دندانپزشــکی،  آزمایشــگاه، ســت 
تزریقــات اســت کــه روزانــه بــه مراجعه کننــدگان و عشــایر منطقــه 
ــرب  ــر کادر مج ــرد: ۳0 نف ــار ک ــد. وی اظه ــه می کن ــات ارائ خدم

ــد. ــت می کنن ــت و خدم ــز فعالی ــن مرک پزشــک و پرســتار در ای
وی بــه فرســوده بــودن ســاختمان فعلــی شــبکه بهداشــت 
ــرد و گفــت: کار ســاخت و احــداث  شهرســتان ســمیرم اشــاره ک
ســاختمان جدیــد در زمینــی بــه مســاحت 700 متــر بــا اعتبــاری 
تومــان شــروع شــده  میلیــون   ۲00 و  میلیــارد  بــر ۲   بالــغ 
و امیدواریــم در آینــده ای نزدیــک، شــاهد افتتــاح ایــن ســاختمان 
در ســه طبقــه باشــیم. وی اضافــه کــرد: عــاوه بــر افتتــاح ایــن 
مرکــز، کلنــگ ســاختمان شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 
ســمیرم نیــز بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۲ میلیــارد و۲00 میلیــون تومــان 
ــر 100  ــزون ب ــا اف ــمیرم ب ــه داد: س ــد. وی ادام ــن زده ش ــه زمی ب
 هــزار جمعیــت شــهری، عشــایری و روســتایی دارای 1۵0 آبــادی 
و روســتا، 4 شــهر و 4 بخــش وردشــت، دناکــوه، مرکــزی و پادنــا 

در 1۶0 کیلومتــری جنــوب اصفهــان واقــع شــده اســت. 

 برگزاری نخستین همایش بین المللی 
»سامانه اطالعات جغرافیایی جاده ابریشم«  

برگزاری اولین همایش ملی و توسعه پایدار بحران آب شهرهای ایران در دانشگاه امین فوالدشهر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان خبر داد:

افتتاح مرکز جامع سالمت در بخش دِناکوه سمیرم

،،
پارک هــا  ســازمان  عامــل   مدیــر 
و فضــای ســبز شــهرداری اصفهــان 
بــه  نهــال  اهــدای  طــرح  گفــت: 
شــهروندان بــرای احیــای باغ هــا در 

اصفهــان اجرایــی شــده اســت

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

ــوض  ــی قب ــادل گروه ــازی و تب ــرح یکپارچه س ط
ــطح  ــار در س ــتین ب ــرای نخس ــرژی ب ــی ان مصرف
ــان اجــرا  کشــور توســط شــرکت گاز اســتان اصفه
شــد. مدیــر عامــل  شــرکت گاز اســتان اصفهــان بــا 
بیــان ایــن مطلــب گفــت: ایــن طــرح بــه صــورت 
ــرکت آب و  ــه ش ــطح ادارات تابع ــی در س آزمایش

ــت. ــال اجراس ــان در ح ــتان اصفه ــاب اس فاض
ســید مصطفــی علــوی افــزود: در ایــن طــرح 
ادارات  اطاعــات قبــوض گاز مصرفــی تمامــی 
ــه  ــه و ب ــورت یکپارچ ــه ص ــرکت ب ــن ش ــه ای تابع
صــورت یــک فایــل الکترونیکــی صــادر و در اختیــار 

ــرد. ــرار می گی ــرکت ق ــن ش ــزی ای ــتاد مرک س
 به صفر رسیدن اتالف وقت مشتریان 

برای پرداخت قبوض
راســتای  در  طــرح  ایــن  اجــرای  افــزود:  وی 
ــروی  ــا نی ــان، کاهــش هزینه ه ــی در زم صرفه جوی
ــرای  ــت و ب ــت اس ــط زیس ــظ محی ــانی، حف انس
پرداخــت به موقــع صورت حســاب گاز مصرفــی 

ــد.  ــنهاد ش پیش
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهان افــزود: در 
ایــن طــرح قبــوض گاز ســازمان ها و ادارات اســتان 
بــه صــورت گروهــی و متمرکــز محاســبه و ارســال 
ــه  ــن روش ب ــرد: در ای ــار ک ــوی اظه ــود. عل می ش
محــض صــدور صورت حســاب، اطاعــات قبــوض 

ادارات  و  ســازمان ها  حســب  بــر  صادرشــده 
زیرمجموعــه آن هــا تفکیــک شــده و فایــل مربــوط 
بــه آن بــه صــورت ایمیــل بــه ســازمان یــا شــرکت 

ــود. ــال می ش ــه ارس مربوط
 پرداخت  گروهی بهای گاز

ــه اینکــه در ایــن طــرح، پرداخــت  ــا اشــاره ب وی ب
گروهــی بهــای گاز از طریــق سیســتم بانکــی 
امکان پذیــر اســت، گفــت: ســایر شــرکت های 
خدماتــی از جملــه آب، بــرق و مخابــرات نیــز 
می تواننــد بــرای قبــوض مصرفــی مشــترکان خــود 
ــد. ــتفاده کنن ــرح اس ــن ط ــش ادارات از ای در بخ

ــان حــذف  ــر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفه مدی
چــاپ کاغــذی و توزیــع دســتی قبــوض، پرداخــت 

قبــوض بــه صــورت یکجــا توســط ســتاد مرکــزی 
هــر ســازمان، ارگان یــا شــرکت، امــکان نگهــداری 
ســوابق، تجزیــه و تحلیــل داده هــا و اطاعــات 
ارگان هــا و  بــرای همــه ســازمان ها و  قبــوض 
مدیریــت بهینــه مصــرف انــرژی را در ادارات از 

ــرد. ــان ک ــرح بی ــن ط ــای ای ــن مزای مهم تری
 تعامل با شرکت  آب و فاضالب 

استان اصفهان
وی افــزود: در حــال حاضــر بــا اجــرای ایــن 
طــرح از طریــق تعامــل بــا شــرکت آب و فاضــاب 
اســتان اصفهــان فایــل الکترونیکی ۲ دوره گذشــته 
قبــوض گاز مصرفــی ایــن ادارات تهیــه و از طریــق 
پســت الکترونیــک بــه ســتاد مرکــزی شــرکت آب 
ــوی  ــت. عل ــده اس ــال ش ــتان ارس ــاب اس و فاض
بــا اشــاره بــه اینکــه مجمــوع مصــرف گاز طبیعــی 
ســاالنه اســتان اصفهــان ۲0 میلیــارد متــر مکعــب 

و روزانــه ۵4.8 میلیــون لیتــر مکعــب اســت 
افــزود: در مجمــوع 44 درصــد از گاز اســتان در 
بخــش صنعــت، ۳۳ درصــد در بخــش نیروگاهــی 
18 درصــد در بخــش خانگــی، ۳ درصــد در حمــل 
و نقــل و ۲ درصــد در بخــش تجــاری مصــرف 
اینکــه مصــرف  بــه  اشــاره  بــا  وی  می شــود. 
متوســط روزانــه خانوارهــای شــهری ۶.4 متــر 
ــر  ــتایی ۶.8 مت ــای روس ــب در روز و خانواره مکع
مکعــب در روز اســت، گفــت: شــرکت گاز اســتان بــا 
یک هــزار و 10۵ کیلومتــر خــط انتقــال فشــار قــوی 
اجــرای ۲4 هــزار و ۹0۲ کیلومتــر شــبکه گازرســانی 
ــون و ۶8۶ مشــترک  ــک میلی ــه ی ــه ب ــرای ارائ را ب
ــون  ــک میلی ــزود: ی ــوی اف ــام داده اســت. عل  انج
و ۲ هــزار و ۲00 انشــعاب صــورت گرفتــه و ۲ هــزار و 
۵88 ایســتگاه تقلیــل فشــار و حفاظــت از زنــگ در 

اصفهــان راه اندازی شــده اســت.
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 آخرین وضعیت کارگران مجروح 
حادثه فوالد بویراحمد در اصفهان

ــت:  ــان گف ــس بیمارســتان ســوانح ســوختگی اصفه  رئی
ــه فــوالد بویراحمــد کــه درصــد ســوختگی  دو کارگــر حادث
ــر  ــا نف ــد؛ ام ــبی ندارن ــرایط مناس ــت، ش ــاد اس ــا زی آن ه

ــی دارد. ــل قبول ــرایط قاب ــوم ش س

ــه  ــی درخصــوص کارگــران مجــروح حادث ــدون عابدین فری
ــا  ــار کــرد: دو نفــر از ایــن کارگــران ب فــوالد بویراحمــد اظه
ســوختگی بیــش از ۶0 درصــد بــه ایــن بیمارســتان منتقــل 
شــده اند و یکــی از آن هــا ســوختگی ای حــدود ۳۵ درصــد 

دارد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــر ســه بیمــار در بخــش 
داد: دو  بســتری هســتند،  ادامــه  ویــژه  مراقبت هــای 
کارگــری کــه درصــد ســوختگی آن هــا زیــاد اســت، شــرایط 
مناســبی ندارنــد؛ امــا نفــر ســوم شــرایط قابــل قبولــی دارد 
و رونــد درمــان بــرای آن هــا در حــال انجــام اســت.  ایســنا

 کشف انبارمیلیاردی 
کاالی قاچاق در نجف آباد 

ــاد از کشــف انبــاری  فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجف آب
بــا ۳ میلیــارد ریــال کاالی قاچــاق و دســتگیری یــک 
قاچاقچــی خبــر داد. ســرهنگ محمدرضــا خدادوســت  
ــردی  ــه ف ــر اینک ــی ب ــاری مبن ــی رســیدن اخب گفــت: در پ
ــواع کاالی  ــع ان ــو و توزی ــه دپ ــدام ب ــده اق ــورت عم ــه ص ب
می کنــد  نجف آبــاد  شهرســتان  در  قاچــاق   خارجــی 
بررســی موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتورکار کارآگاهــان 

پلیــس آگاهــی ایــن شهرســتان قــرار گرفــت.
ــی از  ــام قضائ ــا مق ــی ب ــس از هماهنگ ــه داد: پ وی ادام
ــتگاه  ــداد ۳۲ دس ــه تع ــد ک ــل  آم ــه عم ــی ب ــل، بازرس مح
یخچــال، ۲۳ دســتگاه ماشــین ظرفشــویی، ۳ هــزار و ۵۳7 
دســتگاه انــواع ظــروف خارجــی و یــک تلویزیــون ال ای دی 
خارجــی فاقــد مــدارک گمرکــی الزم کشــف شــد. ســرهنگ 
ــر  ــک نف ــوص ی ــن خص ــت: در ای ــان داش ــت بی خدادوس
شناســایی و پــس از تشــکیل پرونــده جهــت ســیر مراحــل 

ــه مراجــع قضایــی تحویــل داده شــد.  قانونــی ب

 توقیف 80 میلیون ریال 
کاالی قاچاق در بوئین و میاندشت 
 فرمانــده انتظامــی شهرســتان بوئیــن و میاندشــت از 
کشــف یــک محمولــه کاالی قاچــاق بــه ارزش 80 میلیــون 
ریــال در بازرســی از یــک وانــت نیســان خبر داد. ســرهنگ 
ــتان  ــی شهرس ــوران انتظام ــت: مام ــری گف ــا طاه علیرض
بوئیــن و میاندشــت حیــن کنتــرل خودروهــای عبــوری از 
ــت  ــه یــک دســتگاه وان ــن شهرســتان، ب ــی ای محــور اصل

ــد.  ــف کردن نیســان مشــکوک شــدند و آن را متوق
ــه  ــک محمول ــودرو ی ــن خ ــی از ای ــزود: در بازرس وی اف
ــد  ــر گازی خارجــی فاق ــزات پزشــکی و کول کفــش، تجهی
مــدارک گمرکــی الزم کشــف شــد. ســرهنگ طاهــری 
ــان  ــط کارشناس ــده توس ــه کشف ش ــزود: ارزش محمول اف

ــت.  ــده اس ــام ش ــال اع ــون ری ــه 80 میلی مربوط

 توقیف هندوانه های تریاکی 
در شهرضا 

  معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان از کشــف 
ــه  ــار هندوان ــه در ب ــاک ک ــرم تری ــو و 800 گ ــدار 1۹ کیل مق

یــک کامیــون بنــز جاســازی شــده بــود، خبــر داد. 
ســرهنگ جهانگیــر کریمــی بــا اشــاره بــه اینکــه مامــوران 
ــی  ــهید امام ــی ش ــت و بازرس ــتگاه ایس ــتقر در ایس مس
شهرســتان شــهرضا حیــن کنتــرل خودروهــای عبــوری بــه 
یــک کامیــون بنــز مشــکوک شــدند و آن را متوقــف کردنــد 
گفــت: در بازرســی از ایــن خــودرو کــه حامــل بــار قانونــی 
هندوانــه بــود، مقــدار 1۹ کیلــو و 800 گــرم تریــاک کــه زیــر 

بــار جاســازی شــده بــود، کشــف شــد. 

معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان خبر داد:
 افطاری ساده در جوار

 114 امامزاده استان اصفهان
معــاون فرهنگــی اداره اوقــاف و امــور خیریــه اســتان 
ــه  ــم در 141 بقع ــرآن کری ــی ق ــت: ترتیل خوان ــان گف اصفه
ــاه  ــی در م ــت اله ــه ضیاف ــی برنام ــان، برپای ــتان اصفه اس
مبــارک رمضــان در بیــش از ۲0۶ بقعــه و افطــاری ســاده در 
114 امامــزاده اســتان اصفهــان از جملــه برنامه هــای اوقــاف 

ــود. ــارک رمضــان خواهــد ب ــاه مب در م
ــاه  ــای م ــاره برنامه ه ــری درب ــن امی ــام حس حجت االس
ــی در  ــت اله ــه ضیاف ــرد: برنام ــار ک ــان اظه ــارک رمض مب
مــاه مبــارک رمضــان در بیــش از ۲0۶ بقعــه ســطح اســتان 
اصفهــان برگــزار می شــود. وی بــا اشــاره بــه اعــزام ۲0 مبّلــغ 
از قــم در ایــن روزهــا افــزود: بیــش از ۲00 مبّلــغ بومــی هــم 
در مــاه مبــارک رمضــان بــه بقــاع مختلــف اعــزام می شــوند. 
معــاون فرهنگــی اداره اوقــاف و امــور خیریــه اســتان 
اصفهــان تصریــح کــرد: در بیــش از 7۳ بقعــه نمــاز صبــح 
ــرب و  ــاز مغ ــه نم ــش از 100 بقع ــر و بی ــاز ظه ــه نم 1۲0 بقع

ــد. ــد ش ــه خواه ــت اقام ــه جماع ــا ب عش
ــه  ــاع متبرک ــت در بق ــه معرف ــی ۳۵ خیم ــه برپای ــری ب امی
ــه در  ــان، روزان ــارک رمض ــاه مب ــت: در م ــرد و گف ــاره ک اش
ــزار می شــود. در 141  ــزاده مراســم ســخنرانی برگ 1۳۶ امام
ــم  ــرآن کری ــی ق ــم ترتیل خوان ــان ه ــتان اصفه ــه اس بقع
ــهد  ــی، مش ــزاده هال بن عل ــه در امام ــده ک ــزی ش برنامه ری
ــه صــورت  ــی ب ــزاده نرم ــاس و امام ــی عب ــا عل ــال، آق ارده
زنــده از شــبکه های پنــج، قــرآن و آمــوزش، اصفهــان 

پخــش می شــود.

برای نخستین بار در کشور

یکپارچه سازی قبوض گاز سازمان ها و ادارات در اصفهان انجام شد

اصفهــان  شــهری  مدیــران  کیمیای وطن
و همچنیــن اعضــای هیئت مدیــره ســازمان قطــار 
ــل  ــا مراح ــان ب ــه همزم ــان و حوم ــهری اصفه ش
نهایــی تکمیــل ایســتگاه قطــار شــهری آزادی 
ایــن  از آخریــن وضعیــت ســاخت  اصفهــان، 

ایستگاه بازدید کردند.
ــل  ــور بین المل ــی و ام ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

حومــه،  و  اصفهــان  شــهری  قطــار  ســازمان 
ــان در  ــهری اصفه ــار ش ــازمان قط ــت س سرپرس
ــط  ــوم خ ــاز س ــاخت ف ــد س ــی رون ــه بررس جلس
یــک قطــار شــهری اصفهــان بــا اشــاره بــه اهمیــت 
ســاخت ســه ایســتگاه باقی مانــده از متــروی 
اصفهــان گفــت: در حــال حاضــر مدیــران شــهری 
اصفهــان دغدغــه خــود را بــر تکمیــل ایســتگاه های 
ــادی  ــراد زی ــد و اف قطــار شــهری معطــوف کرده ان

ــده اند. ــز ش ــئله متمرک ــن مس ــر ای ب
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــد نورصالح ــدس محم مهن
ســه ایســتگاه باقی مانــده بایــد در یــک مــاه 
ــود را  ــرعت کار خ ــت و س ــت دق ــا نهای ــده ب آین
ــا  پیــش ببــرد، ادامــه داد: در ایــن مــدت بایــد ب
برنامه ریــزی هفتگــی و روزانــه، پیشــرفت کار بــه 
صــورت درصــدی رصــد شــود؛ زیــرا در ایــن مــدت 
 هیــچ تأخیــری بــرای بخش هــای پایانــی کار 

جایز نیست.
وی بــا بیــان اینکــه اکیپ هــای شــب در زیــر 
تصریــح  شــوند،  فعــال  بایــد  میــدان  روی  و 
شــهرداری  بیــن  الزم  هماهنگی هــای   کــرد: 
ــبز  ــای س ــاره فض ــان درب ــهری اصفه ــار ش  و قط
ــود  ــام ش ــد انج ــدان بای ــوارد روی می ــر م  و دیگ
ــای  ــل بخش ه ــد تکمی ــر بای ــای حاض و اکیپ ه

ــد. ــی کنن ــده را اجرای باقی مان
ســاخت ایســتگاه های قطــار شــهری بــا باالتریــن 

کیفیت
ــیه  ــز در حاش ــان نی ــهردار اصفه ــی ش ــاور عال مش
ــت  ــن وضعی ــه آخری ــاره ب ــا اش ــه ب ــن جلس ای
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــدان آزادی اصفه ــاخت می س
قــرار اســت پــس از احــداث متــرو نگاهــی 
بــه محورهــای چهاربــاغ، هزارجریــب و دیگــر 
ــن طــرح  خیابان هــا داشــته باشــیم، گفــت: در ای

4 حــوض و یــک مجســمه ۶ متــری کــه پیــش 
از ایــن در میــدان قــرار داشــت، پیش بینــی شــده 

ــت. اس
مهنــدس جــواد شــعرباف بــا بیــان اینکــه درصــد 
ــی  ــازه باق ــازک کاری س ــای ن ــی از بخش ه اندک
مانــده، ادامــه داد: پیشــرفت برنامــه ای ایــن 
ایســتگاه نزدیــک بــه ۹7 درصــد بــوده و کار 
ــام  ــی انج ــب توجه ــت جال ــا کیفی ــازه ای آن ب س

ــت. ــده اس ش
را  ســازه ها  موضــوع کیفیــت  بــه  توجــه  وی 
ــاخت  ــا در س ــت م ــزود: اولوی ــد و اف ــم خوان مه
انجــام  آن،  نــازک کاری  تکمیــل  و  ایســتگاه ها 
ــال  ــه دنب ــا ب ــت اســت و م ــن کیفی ــا باالتری کار ب
آن هســتیم کــه کار بــا باالتریــن کیفیــت ســاخته 
ــام  ــت کار انج ــر قیم ــه ه ــت ب ــرار نیس ــود؛ ق ش

ــود. ش

مشــاور عالــی شــهردار اصفهــان دربــاره زمــان 
نصــب پله هــای برقــی ایســتگاه اضافــه کــرد: 
پله هــای برقــی ایســتگاه آزادی نیــز طــی روزهــای 

ــد شــد.  ــده نصــب خواهن آین
ــط  ــی از خ ــرداری بخش ــا بهره ب ــت ب ــی اس گفتن
ــر از  ــون 11 کیلومت ــان، هم اکن ــروی اصفه ــک مت ی
خــط یــک متــروی اصفهــان حــد فاصــل ایســتگاه 
قــدس تــا تختــی از ســاعت 7 صبــح تــا 1۵ هــر 
ــهروندان  ــتفاده ش ــرداری و اس ــال بهره ب روز در ح
اســت. فــاز اول و دوم خــط یــک متــروی اصفهــان 
ــه  ــرار گرفت ــرداری ق ــورد بهره ب ــون م ــه هم اکن ک
ــور از  ــا عب ــود و ب ــاز می ش ــدس آغ ــتگاه ق از ایس
ایســتگاه های بهارســتان، گلســتان، شــهید مفتــح 
شــهید علیخانــی، جابــر، کاوه، شــهید چمــران 
شــهید باهنــر و شــهدا، بــه ایســتگاه تختــی 

می رســد.

در حاشیه بازدید مدیران شهری اصفهان از ایستگاه آزادی مطرح شد:

ساخت ایستگاه های قطار شهری با باالترین کیفیت
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رخداد
 پیرزن گمشده در کویر خوروبیابانک 

از مرگ نجات یافت
در  پیــرزن 72 ســاله گمشــده  خوروبیابانــک - 
کویــر روســتای مهرجــان از توابــع شهرســتان خــور 
و بیابانــک پــس از 70 ســاعت جســت وجو توســط 

ــت. ــات یاف ــرگ نج ــران از م امدادگ

 رئیــس جمعیــت هــال احمــر خوروبیابانــک اظهــار 
کــرد: ایــن پیــرزن پــس از 6 کیلومتــر پیــاده روی و 
ســه شــبانه روز تشــنگی و گرســنگی از مــرگ نجــات 

یافــت.
اهــل  یادشــده  فــرد  افــزود:  ایرجــی  حســین 
روســتای مهرجــان بــه علــت بیمــاری فراموشــی روز 
ــی  ــت طوالن ــه غیب ــه خــارج شــد ک دوشــنبه از خان

ــت. ــال داش ــه دنب ــواده را ب ــی خان وی نگران
و  روســتا  مــردم  تــاش  از  پــس  گفــت:  وی 
نگرانــی از وضعیــت جســمی پیــرزن، عملیــات 
جســت وجو از ســوی امدادگــران هــال احمــر و 
 مامــوران انتظامــی و ناحیــه مقاومــت بســیج آغــاز 

شد.
رئیــس جمعیــت هــال احمــر خــور و بیابانــک 
افــزود: ایــن جســت وجو بــه مــدت ســه شــبانه روز 
طــول کشــید و ســرانجام نیروهــای امــدادی وی را 
ــان  ــتای مهرج ــاد روس ــه محمدآب ــه متروک در مزرع

ــد. ــدا کردن پی
مراکــز  بــه  را  او  پیــرزن  ایــن  نجــات  از  پــس 
بهداشــتی و درمانــی منتقــل کردنــد تــا تحــت 

گیــرد . قــرار  مراقبــت 

  اعضای بدن جوان قمی 
به نیازمندان زندگی دوباره بخشید

ــای  ــم آوری اعض ــایی و فراه ــئول شناس قــم - مس
پیونــدی دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم گفــت: 
اعضــای بــدن یــک بیمــار مــرگ مغــزی کــه جوانــی 
25 ســاله بــود، در بیمارســتان شــریعتی تهــران بــه 

ــدا شــد. ــدان اه نیازمن

ــب،  ــه قل ــی از جمل ــزود: اعضای ــی هللا صمــدی اف ول
ــدان  ــه نیازمن ــار ب ــن بیم ــه ای ــه و دو کلی ــد، ری کب
اهــدا شــد و هم اکنــون حــال گیرنــدگان ایــن اعضــا 

رضایت بخــش اســت.
وی اضافــه کــرد: بعضــی نســوج ایــن بیمــار از جمله 
ــداری  ــک اعضــا نگه ــز در بان ــا نی ــا و تاندوم ه رگ ه

می شــود تــا بــه بیمــاران نیازمنــد اهــدا شــود.
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن فــرد حــدود یــک هفتــه 
پیــش بــر اثــر تصــادف بــا موتورســیکلت و بــه علــت 
نداشــتن کاه ایمنــی دچــار مــرگ مغــزی شــد کــه 
ــواده  ــت خان ــتیم رضای ــه توانس ــک هفت ــس از ی پ

بیمــار را بــرای اهــدای اعضــا جلــب کنیــم.
صمــدی ادامــه داد: ایــن بیمــار در یــک هفتــه 
در  پزشــکی  دقیــق  مراقبت هــای  بــا  گذشــته 
 بخــش ICU بیمارســتان نکویــی قــم بســتری 

بود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن فــرد نخســتین پیونددهنده 
عضــو در ســال جــاری اســت، گفــت: ســال گذشــته 
نیــز بــا تــاش واحــد شناســایی و فراهــم آوری 
اعضــای پیونــدی دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم 
اعضــای بــدن 20 بیمــار مــرگ مغــزی شــده در قــم 

ــه نیازمنــدان اهــدا شــد. ب
ــی  ــه زندگ ــت ب ــکان برگش ــه ام ــان اینک ــا بی وی ب
ــت:  ــدارد، گف ــود ن ــزی وج ــار مغ ــرای بیم ــاره ب دوب
متاســفانه بــه دلیــل بی اطاعــی خانواده هــا بــا 
ــم  ــزی در ق ــرگ مغ ــار م ــاد بیم ــداد زی ــود تع وج
ــد  ــه پیون ــه مرحل ــد و ب ــوت می کنن ــن بیمــاران ف ای

نمی رســند. اعضــا 
وی افــزود: ســال 94 و 93 بــه ترتیــب اعضــای 
بــدن 16 و 9 بیمــار مــرگ مغــزی از اســتان قــم بــه 
ــدود 50  ــر ح ــال حاض ــد؛ در ح ــدا ش ــدان اه نیازمن
هــزار تــن در ســطح کشــور در لیســت انتظــار بــرای 

دریافــت عضــو هســتند.

سه هکتار از جنگل های کبیرکوه 
طعمه آتش شد

ــتان  ــی شهرس ــع طبیع ــئول اداره مناب  ایــام -  مس
آبدانــان از وقــوع آتش ســوزی در ســه هکتــار از 
ــوه از  ــه کبیرک ــع در منطق ــی واق ــای جنگل عرصه ه

ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــع ای تواب
ســید قــدرت نــوروزی افــزود: ایــن آتش ســوزی در 
ضلــع جنــوب غربــی پایــگاه امــداد و نجات مســتقر 
در گردنــه کبیرکــوه رخ داد و در جریــان آن، ســه 
ــش  ــی در آت ــی و طبیع ــای جنگل ــار از عرصه ه هکت

ســوخت.
 وی بــدون اشــاره بــه علــت ایــن آتش ســوزی 
افــزود: بــا حضــور بهنــگام و تــاش کارکنــان منابــع 
طبیعــی، محیــط زیســت و نیروهــای مردمــی آتــش 
ــه دیگــر  ــار و از ســرایت آن ب در مــدت کوتاهــی مه
پیرامونــی  جنگلــی  عرصه هــای  قســمت های 

ــد.   ــری ش جلوگی

ــای  ــاری کاره ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
و  چهارمحــال  اســتان  در  انجام گرفتــه 
ــرم  ــوع ج ــگیری از وق ــاری را در پیش بختی
در  و گفــت: کارهایــی  دانســت  ناکافــی 
اســتان بــرای پیشــگیری از وقــوع جــرم 
ــی  ــات کاف ــن اقدام ــا ای ــت؛ ام ــورت گرف ص
ــه  ــراد جامع ــا و اف ــه م ــه هم ــود و وظیف نب
ــوع جــرم پیشــگیری  ــه از وق ــن اســت ک ای

ــم. کنی
همایــش  در  دشــتکی  ســلیمانی  قاســم 
نســیم مهــر کــه بــه  مناســبت روز ملــی 
در  زندانیــان  خانواده هــای  از  حمایــت 
شــهرکرد برگــزار شــد، اظهــار کــرد: انســان ها 
ــانی  ــده و کس ــده ش ــاک آفری ــادی پ ــا نه ب
کــه در جامعــه مرتکــب جــرم می شــوند، 
بــه  علــت شــرایط محیطــی و اجتماعــی 
نامناســبی اســت کــه در آن قــرار می گیرنــد.

افزایــش وقــوع جــرم در جامعــه  از  وی 
کنونــی خبــر داد و اضافــه کــرد: در زمان هــای 
گذشــته بــه  علــت مشــکات اجتماعــی 
ــود؛  ــدنی ب ــم و کنترل ش ــم ک ــدود، جرائ مح
ــانه ای،  ــات رس ــود امکان ــا وج ــون ب ــا اکن ام

ــاط  شــبکه های ماهــواره ای، سیســتم های ارتب
جامعــه  در  فرهنگــی  تداخــل  و  جمعــی 
بــه  وجــود  شــرایط جدیــدی در جامعــه 
آمــده کــه منجــر بــه وقــوع جــرم در جامعــه 

می شــود.
علــت  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
وقــوع جــرم در جامعــه را ورود فرهنــگ 
افــزود:  و  دانســت  کشــور  بــه  بیگانــه 
ایجــاد  باعــث  بیگانــه  فرهنــگ  ورود 
ــه  ــی در جامع ــی و دگرگون ــتحاله فرهنگ اس
می شــود و اگــر فرهنــگ ســایر کشــورها 
را بررســی کنیــم و بــا فرهنــگ خودمــان 
ــا  ــب ب ــگ را متناس ــم و فرهن ــق دهی تطبی
ــگ  ــه هماهن ــان در جامع ــای خودم ارزش ه
کنیــم، بــا کاهــش جــرم در جامعــه روبــه رو 

. یم می شــو
ســلیمانی بــا تأکیــد بــر اینکــه زندانــی 
پیامدهــای  در جامعــه  فــرد  شــدن هــر 
ســنگینی بــرای اجتمــاع و خانــواده دارد، 
خاطرنشــان کــرد: در مقابــل آثــار زیــان آور و 
پیامدهــای منفــی زندانــی شــدن افــراد بایــد 
از وقــوع جــرم در جامعــه پیشــگیری کنیــم 

و همچنیــن بــرای جلوگیــری از وقــوع جــرم 
و معضاتــی کــه گریبانگیــر خانواده هــای 
ــری اندیشــیده  ــد تدابی ــان اســت، بای زندانی

شــود.
اســتان  در  انجام گرفتــه  کارهــای  وی 
چهارمحــال و بختیــاری را بــرای پیشــگیری 
ــزود:  ــت و اف ــی دانس ــرم ناکاف ــوع ج از وق
کارهایــی در اســتان بــرای پیشــگیری از 
وقــوع جــرم صــورت گرفــت؛ امــا ایــن 
اقدامــات کافــی نبــود و وظیفــه همــه مــا و 
افــراد جامعــه ایــن اســت کــه از وقــوع جــرم 

ــم. ــگیری کنی پیش
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــا تشــکر 
و  زندانیــان  بــه  خیــران  کمک هــای  از 
ــا  ــن کمک ه ــزود: ای ــا اف ــای آن ه خانواده ه
ــن  ــای ای ــای نیازه ــل دری ــره ای در مقاب قط
افــراد اســت و مؤسســات خیریــه بایــد 
تــاش کننــد تــا خانواده هــا و زندانیــان 

ــد. ــی کنن ــد درآمدزای بتوانن
بــه  توجــه  بــا  اضافــه کــرد:  ســلیمانی 
ــیاری  ــت بس ــات فراغ ــان اوق ــه زندانی اینک
ــان در انجــام  ــد از ظرفیــت زندانی ــد، بای دارن

مشــاغلی همچــون تهیــه البســه پادگان هــا، 
و  نظامــی  مراکــز  پــرورش،  و  آمــوزش 

انتظامــی اســتفاده کــرد.

ــای  ــت خانواده ه ــه وضعی ــیدگی ب  وی رس
ــام  ــف مســئوالن نظ ــان را جــزو وظای زندانی
دانســت و گفــت: خانواده هــای زندانیــان 
و زندانیــان مشــکات فراوانــی همچــون 
ــا ایجــاد شــغل  ــد و ب ــی دارن مشــکات مال

در زندان هــا در مشــاغلی ماننــد طبــخ غــذا، 
تهیــه البســه و صنایــع دســتی، می تــوان 
ــل  ــا را ح ــی آن ه ــکات مال ــی از مش بخش

ــرد. ک
ــان  ــاری در پای ــال و بختی ــتاندار چهارمح اس
ــی  ــر اینکــه رقابت هــای انتخابات ــد ب ــا تأکی ب
بــه پایــان رســید و پیــروز اصلــی انتخابــات 
ــردم  ــارکت م ــزود: مش ــتند، اف ــردم هس م
بــدون  بــود؛  انتخابــات زیــاد  اســتان در 
احتســاب افــرادی کــه موفــق بــه رأی دادن 
نشــدند، مشــارکت در اســتان 5/77 درصــد 

ــوده اســت. ب
در  نفــر  یــک  کــرد:  اضافــه  ســلیمانی 
ــرد  ــن ف ــون ای ــد و اکن ــروز ش ــات پی انتخاب
 رئیس جمهــور همــه مــردم ایــران اســت 
ــه وعده هــای خــود و مســائلی کــه  و بایــد ب
مــد نظــر مقــام معظــم رهبــری اســت، عمــل 
ــه  ــروزی اســت. هم ــز پی ــد. وحــدت، رم کن
بایــد در راه اعتــای نظــام جمهوری اســامی 

تــاش کننــد. فــارس

استاندار چهارمحال و بختیاری:

 علت وقوع جرم در جامعه 
ورود فرهنگ بیگانه به کشور است

ــت: از  ــدگل گف ــازی آران و بی ــس اداره راه و شهرس رئی
ــه  ــه ب ــده ک ــی مان ــر باق ــدود 20 کیلومت ــذر ح کل کنارگ

ــاز دارد. ــار نی ــان اعتب ــارد توم ــدود 25 میلی ح
  مجتبــی آراســته در حاشــیه بازدیــد از میــزان پیشــرفت 
کنارگــذر بــا اشــاره بــه مشــکاتی کــه در مســیر احــداث 
ــل  ــا مح ــی ت ــهید کبریای ــادگان ش ــل پ ــذر از مح کنارگ
اتصــال بــه جــاده قدیــم قــم - کاشــان و بزرگــراه 
ــار  ــود دارد، اظه ــکات وج ــهر مش ــم در ش ــان - ق کاش
ــه  ــای صورت گرفت ــا پیگیری ه ــبختانه ب ــت: خوش داش
اراضــی مربــوط بــه دو کیلومتــر از مســیر جــاده در تاریخ 
30 اســفند 95 آزادســازی شــد و قطــع تاغزارهــای آن 

ــه صــورت کامــل صــورت گرفــت. ب
رئیــس اداره راه و شهرســازی آران و بیــدگل دربــاره 

ادامــه رونــد اجــرای طــرح کنارگــذر آران و بیــدگل نیــز 
افــزود: از محــل تاغزارهــا اراضــی کشــاورزی سفیدشــهر 

قــرار داشــت کــه آزادســازی آن نیــز صــورت گرفــت.
ــه جــاده از محــل  ــع مشــکل نقشــه برداری ادام وی رف
 پــل راه آهــن تــا جــاده قدیــم قــم را یــادآور شــد 
و خاطرنشــان کــرد: از کل کنارگــذر حــدود 20 کیلومتــر 
ــه حــدود  ــام و ایمن ســازی آن ب ــه اتم ــده ک ــی مان باق

ــاز دارد. ــار نی ــارد تومــان اعتب 25 میلی
آراســته ضمــن اشــاره بــه پیگیری هــای نماینــده مــردم 
ــرفت  ــرای پیش ــس ب ــدگل در مجل ــان و آران و بی کاش
ــی جــذب  ــه خوب ــارات ب ــراز داشــت: اگــر اعتب طــرح اب
ــا پایــان شــش ماهــه اول ســال جــاری ایــن  شــود، ت

ــد. تســنیم ــان می رس ــه پای ــرح ب ط
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مدیــر عامــل شــرکت مخابــرات ایــران بــا تاکیــد بــر لــزوم تدویــن 
ــتری از  ــه مش ــخگویی ب ــتاندارد در پاس ــدون اس ــای م فرآینده
طــرح صــدای مشــتری منطقــه اصفهــان بــه عنــوان تجربــه موفق 
ــرا در  ــران و اج ــرات ای ــرداری مخاب ــت الگوب ــه جه ــن زمین در ای
ــه گــزارش روابــط عمومــی  ــام بــرد. ب ســایر اســتان های کشــور ن
ــرو طــرح »صــدای مشــتری« و   ــان، پی ــه اصفه ــرات منطق مخاب
»نــدای آشــنا« در خصــوص یکپارچه ســازی نظرســنجی مطابــق 
بــا اســتاندارد ایــزو 100004، تیــم کاری مخابــرات منطقــه اصفهــان 
ــاختارهای  ــوص س ــران درخص ــرات ای ــران مخاب ــور مدی ــا حض ب
علمــی ســنجش رضایــت مشــتری در تمــام اســتان ها بــا هــدف 
بررســی علــل ریــزش مشــتریان و استانداردســازی فرآیندهــای 
پاســخگویی بــه شــکایات مــورد گفت وگــو و مذاکــره قــرار گرفــت. 
در ایــن جلســه مدیــر عامــل شــرکت مخابــرات ایــران  بــا تاکیــد 

ــزوم تدویــن فرآیندهــای مــدون اســتاندارد در پاســخگویی  ــر ل ب
ــه  ــه مشــتری از طــرح »صــدای مشــتری« منطقــه اصفهــان ب ب
عنــوان تجربــه موفــق در ایــن زمینــه جهــت الگوبــرداری مخابــرات 
ایــران و اجــرا در ســایر اســتان های کشــور نــام بــرد کــه بــا ابــاغ 
ــه صــورت هفتگــی و  ــی صــدای مشــتری ب ــه عال تشــکیل کمیت
مخابــرات ایــران جهــت بررســی مشــکات و معضــات مشــتریان 

در معاونــت تجــاری در هــر اســتان اجــرا آن الزم اســت. 
ــدل  ــودن م ــی ب ــنجی، علم ــی نظرس ــر یکپارچگ ــد ب ــا تاکی وی ب
ــت:  ــات مربوطــه گف ــزه شــدن عملی ــا و مکانی ــای فرآیند ه و مبن
طــرح »نــدای آشــنا«ی مخابــرات منطقــه اصفهــان جهــت 
ــر  ــایان ذک ــد. ش ــاغ ش ــور اب ــه کل کش ــرا ب ــازی و اج پیاده س
اســت در ایــن جلســه از طــرح حلقه هــای فیــروزه ای بــا مفهــوم 
مشــتری مداری در 5 قســمت صــدای مشــتری، نظرســنجی 
رصــد رقبــا، بررســی شــکایات و تحلیــل بــازار رونمایــی شــد کــه 

ــت. ــرار گرف ــران ق ــرات ای ــرکت مخاب ــتقبال ش ــورد اس م

ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
از افــراد حقیقــی  ایــن اداره کل   اســتان کرمــان گفــت: 
ــت  ــی حمای ــای خصوص ــیس موزه ه ــرای تاس ــی ب و حقوق

می کنــد.
محمــود وفایــی بــا اشــاره بــه اینکــه در اســتان کرمــان 
ــرای تاســیس موزه هــای خصوصــی  ــژه ای ب ظرفیت هــای وی
ــش  ــی از بخ ــراث فرهنگ ــازمان می ــزود: س ــود دارد، اف وج

ــد. ــت می کن ــوزه حمای ــدازی م ــرای راه ان ــی ب خصوص
 وی بــا بیــان اینکــه بــا روی کار آمــدن دولــت تدبیــر و امیــد 
و اتخــاذ سیاســت های جدیــد، رونــد صــدور مجــوز و حمایــت 
از موزه هــای خصوصــی رشــد داشــته، اظهــار کــرد: تــا پیــش 
از دولــت یازدهــم تنهــا مــوزه دیرینه شناســی توســط بخــش 
خصوصــی در اســتان کرمــان راه انــدازی شــده بــود کــه 

خوشــبختانه در حــال حاضــر 3 مــوزه خصوصــی در ایــن خطه 
فعالیــت دارند.وفایــی بــا اشــاره بــه اینکــه در مــدت دو ســال 
گذشــته دو مــوزه پتــه و ســاعت در اســتان کرمــان راه انــدازی 
شــده، بیــان داشــت: در آینــده نزدیــک بــا همــکاری بخــش 

خصوصــی موزه هــای بیشــتری ایجــاد خواهــد شــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه عاقه منــدان جهــت راه انــدازی 
ــی  ــراث فرهنگ ــه اداره کل می ــد ب ــی می توانن ــوزه خصوص م
اســتان کرمــان مراجعــه کننــد، افــزود: کارشناســان ایــن اداره 
ــوزه خصوصــی  ــس از بررســی درخواســت تاســیس م  کل پ
ــه  ــدارک را ب ــه م ــت کلی ــی، در نهای ــرح محتوای ــد ط و تایی
اداره کل موزه هــای ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور جهــت 
بررســی، تاییــد نهایــی و صــدور مجــوز تاســیس مــوزه ارســال 

می کننــد. ایســنا

مدیــر عامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان یــزد بــا اشــاره 
ــازار و همچنیــن  ــا ب بــه ضــرورت تقویــت ارتبــاط تولیدکننــدگان ب
ــی  ــکاری فرع ــادالت پیمان ــز مب ــت:  مرک ــادرات گف ــترش ص گس
ــدازی  ــزد راه ان ــی اســتان ی ــران در شــرکت شــهرک های صنعت ای

شــد.
ــزرگ صنعــت کشــور  ــزود: مشــکل ب ســید مســعود عظیمــی اف
ــد. ــی فکــر نمی کنن ــن اســت کــه جهان ــران ای ــدگان ای و تولیدکنن

وی ادامــه داد: تولیدکننــدگان کشــور و اســتان یــزد نیازمنــد ایجــاد 
نظــام تعرفــه گــرا و نیــز رابطــه پولــی، مالــی، تکنولــوژی و زمینــه 
افزایــش فــروش بــا پیــدا کــردن بازارهــای جدیــد در دنیــا             

ــتند. ــادرات هس ــت ص و تقوی
ــت: ایجــاد  ــزد گف ــی ی ــل شــرکت شــهرک های صنعت ــر عام مدی
ــن  ــی از مهم تری ــی )SPX(، یک ــکاری فرع ــادالت پیمان ــز مب مرک
اقداماتــی اســت کــه در جهــت اجــرای شــعار »اقتصــاد مقاومتــی،  
ــن شــرکت  ــاری در دســتورکار ای ــد و اشــتغال« در ســال ج تولی

قــرار گرفتــه اســت.
ــهیل  ــبب تس ــز س ــن مرک ــه ای ــان اینک ــا بی ــه ب ــی در ادام عظیم
ــع  ــی )صنای ــکاران فرع ــی و پیمان ــرکت های داخل ــی ش یکپارچگ
 کوچــک و متوســط( در زنجیــره خریــداران بــزرگ دولتــی 
ــه داد:  ــود، ادام ــی( می ش ــی و خارج ــطح مل ــی)در س و خصوص
در صورتــی کــه بتــوان چنیــن ســاختاری را بــرای صنایــع اســتان 
تعریــف کــرد، گام موثــری بــرای مرتبــط ســاختن صنایــع کوچــک 

بــه صنایــع بــزرگ برداشــته خواهــد شــد. 
شــرکت  اطاع رســانی  شــورای  تشــکیل  دلیــل  دربــاره  وی 
شــهرک ها تصریــح کــرد: ایــن شــورا بــا هــدف ارائــه گزارش هــای 
موثــق و دقیــق از اقدامــات و دســتاوردهای مهــم دولــت در 
ــی  ــع کوچــک و شــهرک های صنعت ــی از صنای زمینه هــای حمایت
ــا  ــانی بن ــورای اطاع رس ــات ش ــت. در جلس ــده اس ــکیل ش تش
داریــم بــه معرفــی اقدامــات مهــم و شــاخص شــرکت بــرای اعضا 

ــم. ایســنا بپردازی

،،
اگر فرهنگ ســایر کشــورها را بررسی 
کنیــم و بــا فرهنــگ خودمــان تطبیــق 
متناســب  را  فرهنــگ  و  دهیــم 
جامعــه  در  خودمــان  ارزش هــای  بــا 
هماهنــگ کنیم، بــا کاهش جــرم در 

می شــویم روبــه رو  جامعــه 

استانها

رئیس راه و شهرسازی آران و بیدگل:

کنارگذر آران و بیدگل به بهره برداری می رسد
 حمایت میراث فرهنگی کرمان 

برای راه اندازی موزه های خصوصی

 تقدیر مدیر عامل شرکت مخابرات ایران 
از طرح »صدای مشتری«

 راه اندازی مرکز مبادالت پیمانکاری فرعی ایران 
در استان یزد

 دهکده توریستی کندوان 
سرزمین فرهادان ۷۰۰ ساله  

ــی از  ــز، یک ــی تبری ــوب غرب ــدوان در جن ــتی کن ــده توریس دهک
ــاز  ــای ممت ــه ویژگی ه ــت ک ــان اس ــره ای جه ــتای صخ دو روس
جغرافیایــی و طبیعــی، آن را بــه یــک روســتای شــگفت انگیز جهان 
تبدیــل کــرده اســت. ایــن دهکــده تنهــا نمونــه منحصربه فــردی در 
جهــان اســت کــه هنــوز فضاهــای آن توســط انســان مورد اســتفاده 
ــن  ــد؛ ای ــر در آن زندگــی می کنن ــرد و بیــش از 800 نف ــرار می گی ق
مســئله ســبب شــده تــا ایــن روســتا، بــه عنــوان تنهــا نمونــه زنــده 
ــود.  ــی ش ــان معرف ــکونت جه ــال س ــره ای و در ح ــاری صخ معم
ــن  ــر از بشــر غارنشــین در ای ــه خب ــای صخــره ای ک ــاری زیب معم
ــتانی،  ــوع کوهس ــوای مطب ــراه آب و ه ــه هم ــد ب ــه می ده منطق
ــی  ــه، آب معدن ــبز منطق ــای سرس ــرآب، باغ ه ــه پ ــود رودخان وج
ــن  ــتا، ای ــراف روس ــی اط ــق ییاق ــی و مناط ــت درمان ــا خاصی ب
دهکــده را در زمــره روســتاهای هــدف گردشــگری و یکــی از 

ــرار داده اســت.  ــان شــرقی ق ــه گردشــگری آذربایج ــق نمون مناط
کارشناســان، قدمــت ایــن صخره هــای ایجادشــده را بــر اثــر 
ــد و  ــن می زنن ــال تخمی ــزار س ــهند، 6 ه ــان س ــت آتش فش فعالی
ــی  ــز قدمت ــدوان نی ــره ای کن ــای صخ ــه خانه ه ــود ک ــه می ش گفت
ــه  ــاکنان اولی ــان، س ــی محقق ــدگاه برخ ــد. از دی ــاله دارن 700 س
ــود از  ــان خ ــظ ج ــرای حف ــد و ب ــه ور بوده ان ــی حیل ــدوان اهال کن
ــفالینه های  ــی س ــد و برخ ــکان آمده ان ــن م ــه ای ــا ب ــر مغول ه ش
موجــود در ایــن روســتا نیــز نشــان دهنده ایــن اســت کــه زندگــی 
قبــل از زمــان ایلخانیــان نیــز در ایــن مــکان وجــود داشــته اســت. 
ــای آن را  ــایر ویژگی ه ــدوان، س ــای کن ــا و کران ه ــاید مخروط ه ش
تحت الشــعاع قــرار داده و گردشــگران از ســایر مزایــای آن باخبــر 
ــن روســتا  ــای ای ــی از ویژگی ه ــدوان، یک ــی کن نباشــند. آب معدن
 بــه  حســاب می آیــد و بــر اســاس آزمایش هــای انجام شــده 
ــوی  ــاران کلی ــرای بیم ــزان آهــک را دارد و ب ــن می ــن آب کمتری ای
ــل«          ــدوان »عس ــوغاتی کن ــن س ــت. اصلی تری ــد اس ــیار مفی بس
و »صنایــع دســتی« اســت و شــهرت خاصــی در ایــن زمینــه دارد.  

#جاذبه_ها

روزنه 

یزد در آستانه جهانی شدن
معــاون ســازمان میــراث  فرهنگــی از  کیمیایوطن
بررســی نهایــی پرونــده ثبــت  جهانی یــزد در تیرماه امســال 
خبــر داد. محمد حســن طالبیــان اظهــار کــرد: کمیتــه ثبــت  
جهانــی یونســکو تیرمــاه امســال در کشــور لهســتان برگــزار 
شــده و در صحــن علنــی ایــن کمیتــه پرونــده ثبــت  جهانی 
یــزد تعییــن  تکلیــف می شــود و رأی نهایــی ایــن پرونــده 
ــن شــهر  ــزد، بزرگ تری ــزود: ی صــادر خواهــد شــد. وی اف
خشــتی جهــان اســت کــه دارای مؤلفه هــای مدنظــر 
یونســکو اســت و ایــن قابلیــت را دارد تــا در فهرســت 

یونسکو به  عنوان یک اثر جهانی ثبت شود.
ــه  ــت: البت ــور گف ــی کش ــراث  فرهنگ ــازمان می ــاون س مع
ایــن پرونــده ســال گذشــته بــه یونســکو ارســال شــده بــود 
ــد  ــازمان، نیازمن ــن س ــان ای ــی های کارشناس ــه در بررس ک
چنــد اصــاح تشــخیص داده شــد؛ اینــک ایــن اصاحــات 
صــورت گرفتــه و پرونــده بــدون ایــراد اســت و امیدواریــم 
در تیرمــاه امســال ایــن شــهر تاریخــی ثبــت  جهانــی شــود.

اجرای برنامه  دستگاه های اجرایی 
 بر اساس بسته های رونق 

تولید و اشتغال  
معــاون توســعه و برنامه ریــزی ســازمان برنامــه و بودجــه 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری گفــت: دســتگاه های 
اباغیــه  مطابــق  را  خــود  برنامه هــای  بایــد   اجرایــی 
و مفــاد بســته های رونــق تولیــد و اشــتغال اجرایــی کننــد. 
ــزی در  ــه برنامه ری ــه اینک ــاره ب ــا اش ــجاعی ب ــا ش علیرض
ــق  ــر رون ــادی ب ــرات زی ــی تأثی ــاد مقاومت ــتای اقتص  راس
و رشــد اقتصــادی خواهــد داشــت، افــزود: امســال پنــج 
 طــرح پیشــنهادی در قالــب بســته های رونــق تولیــد 
ــای  ــر اســاس سیاســت های کان و برنامه ه و اشــتغال ب
ــاغ  ــی اب ــه دســتگاه های اجرای ــی ب ــی در ســطح مل دولت
شــد تــا هــر اســتان متناســب بــا پتانســیل و ظرفیــت خود 
ــا  ــن برنامه ه ــری ای ــتی جهت گی ــناد باالدس ــب اس در غال
را تعییــن و تصمیمــات الزم را اتخــاذ کنــد. وی ایجــاد 
ــد  ــران کارآم ــتقرار مدی ــد، اس ــغلی جدی ــای ش  فرصت ه
ــا را  ــی و تعاونی ه ــش خصوص ــت بخ ــترش فعالی و گس
ــد و اشــتغال دانســت و  ــق تولی ــای بســته های رون از مزای
ــد  ــث رش ــا باع ــته ها قطع ــن بس ــاد ای ــرای مف ــت: اج گف
صــادرات اســتان خواهــد شــد. وی تاکیــد کــرد: متأســفانه 
تاکنــون بعضــی دســتگاه های اجرایــی اســتان هنــوز 
برنامــه خــود را درخصــوص اقتصــاد مقاومتــی بــه ســازمان 

ــد. فــارس  ــه نداده ان ــه ارائ ــه و بودج برنام

بهره برداری از پروژه تله کابین 
کرمان تا پایان سال جاری

مدیــر پــروژه بــام کرمــان گفــت: دســتگاه تله کابیــن 
ــاژ  ــال مونت ــده و در ح ــداری ش ــان خری ــام کرم ــروژه ب  پ

و نصب است.
محمدتقــی اســامی گفــت: جــاده پــروژه بــام کرمــان 1800 
متــر اســت کــه در ایــن جــاده دو پارکینــگ دیــده شــده. در 
مســیر جــاده پــروژه بــام کرمــان نیــز درختــکاری و فضــای 
ســبز انجــام و همچنیــن مجموعــه پــارک آبــی و هتــل در 

پــروژه بــام کرمــان احــداث می شــود.

وی بــا بیــان اینکــه پــروژه تله کابیــن دارای 8 پایــه اســت 
کــه تاکنــون 6 پایــه آن نصــب شــده، از خریــد تجهیــزات 
ــر داد  ــان خب ــارد توم ــغ 24 میلی ــه مبل ــن ب  کامــل تله کابی
و گفــت: ایــن دســتگاه خریــداری شــده و در حــال مونتــاژ 
ــد،  ــش نیای ــی پی ــکل خاص ــر مش ــت و اگ ــب اس و نص
پــروژه تله کابیــن تــا پایــان امســال بــه بهره بــرداری 

یســنا ا . می رسد

آغاز عملیات لوله گذاری انتقال 
آب به جنگل کاری های میبد

ــتگاه  ــال آب از ایس ــور انتق ــه منظ ــذاری ب ــات لوله گ عملی
ــروع  ــد ش ــتان میب ــای شهرس ــه جنگل کاری ه ــی ب شمس

شــد.   
ــای کشت شــده  ــاز نهال ه ــورد نی ــن آب م ــور تامی ــه منظ ب
بخــش  اجــرای  حــال  در  نهال کاری هــای  و  ســنواتی 
ــر روش  ــد تغیی ــه قص ــد و ب ــتان میب ــگل کاری شهرس جن
ــی در  ــت صرفه جوی ــره ای جه ــه قط ــی ب ــاری از غرقاب آبی
ــال آب  ــذاری و انتق ــات لوله گ ــرای عملی ــرف آب، اج مص

ــاز شــد.  ــن شهرســتان آغ ــای ســبز ای ــه فضاه ب
ایــن طــرح بــه طــول 7000 متــر از ایســتگاه تثبیــت شــن 
ــا انتهــای  محــدوده نهال کاری شــده در  شمســی آغــاز و ت

محــور مواصاتــی ادامــه خواهــد داشــت. ایســنا

 تصویب طرح جدید 
منطقه بندی شهر یزد

بــر اســاس دســتورکار وزارت کشــور، شــهر یــزد بــه چهــار 
منطقــه شــهرداری و یــک ناحیــه ویــژه تقســیم بندی شــد.

بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از مدیریــت ارتباطــات 
تقســیم بندی  یــزد  شــهرداری  بین الملــل  امــور  و 
انجام شــده، بــر اســاس بخش نامــه شــماره 156942 
ــه  مــورخ 23 بهمن مــاه ســال 1395 وزارت کشــور و مصوب
ــامی  ــورای اس ــاری ش ــال ج ــت ماه س ــورخ 2 اردیبهش م

ــه انجــام رســیده اســت. شــهر ب
بنــا بــر ایــن گــزارش یکــی از الزامــات ثبــت جهانــی بافــت 
تاریخــی یــزد، وجــود مدیریــت و ســاختار تشــکیاتی 
مســتقل بــود کــه بــا تبدیــل ناحیــه تاریخــی یــزد بــه ناحیه 
ــده  ــژه تشکیل ش ــه وی ــت. ناحی ــده اس ــق ش ــژه محق وی
ــت  ــاری باف ــدوده 1006 هکت ــتقل در مح ــورت مس ــه  ص ب
ــراث فرهنگــی اســت. ــد ســازمان می تاریخــی مــورد تأیی

خاطرنشــان می شــود پیــش  از ایــن شــهرداری یــزد 
دارای ســه منطقــه و دو ناحیــه بــوده کــه بــر اســاس 
ــهر  ــطح ش ــه در س ــار منطق ــه چه ــد، ب ــیم بندی جدی تقس
ــا  ــی ارتق ــت تاریخ ــدوده باف ــژه در مح ــه وی ــک ناحی و ی

مهــر می یابــد. 

ــروری  ــاورزی و دامپ ــرکت کش ــل ش ــر عام مدی
بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی شهرســتان 
ــتغال زایی  ــای اش ــان ظرفیت ه ــا بی ــد ب بویراحم
کــرد:  تصریــح  شــرکت  ایــن  تولیــدات  و 
 30 مســتقیم،  کار  نیــروی   70 اشــتغال زایی 
خانــواده   1200 مرتبــط،  پیمانــکاری  شــرکت 
عــاوه  بــه  علوفــه ای  کشــت  تأمین کننــده 
کارگاه هــای تأسیســاتی، تعمیراتــی، ابزارفروشــی 
کارخانه هــای  دامپزشــکی،  داروخانه هــای 
لبنــی، قصابــی و ... در چرخــه تولیــدی شــرکت 
کشــاورزی و دامپــروری بنیــاد مســتضعفان 

می کننــد. ارتــزاق  بویراحمــد 
ــه و  ــتان  کهگیلوی ــزود: اس ــی اف ــاپور محراب  ش

ــزرگ  ــب ب ــتن مواه ــاظ داش ــه لح ــد ب بویراحم
ــه  ــل شــدن ب ــت تبدی طبیعــی خــدادادی، ظرفی
ــتلزم  ــم مس ــن مه ــادی را دارد و ای ــب اقتص قط
نهادینــه شــدن فرهنــگ کار و تــاش، نــگاه 
کارشناســی در حــوزه زیرســاختی و حمایــت 

ــت. ــتان اس ــد اس ــئوالن ارش مس
وی بــا اشــاره بــه تأکیــدات رهبــر معظــم انقــاب 
مبنــی بــر تکیــه بــر ظرفیت هــای درونــی کشــور 
در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی و تولیــد و اشــتغال 
دلیــل  بــه  بویراحمــد  و  کهگیلویــه  افــزود: 
ــوزه دام، آب  ــوی در ح ــیل های ق ــتن پتانس داش
ــع  ــع و مناب ــاورزی، مرات ــیع کش ــای وس زمین ه
طبیعــی، می توانــد منشــأ تحــول اقتصــادی 

و معیشــتی بــا توســعه دامپــروری باشــد و 
شایســته اســت ســاز و کارهــای رشــد ایــن 
ــتورکار  ــران در دس ــژه مدی ــگاه وی ــا ن ــت ب صنع
اشــتغال  و  تولیــد  ضریــب  تــا  گیــرد  قــرار 
افزایــش یابــد. وی بــا بیــان تاریخچــه راه انــدازی 
شــرکت کشــاورزی و دامپــروری و تأثیــر آن 
بویراحمــد  و  اشــتغال کهگیلویــه  و  تولیــد  در 
اظهــار داشــت: شــرکت دامپــروری بویراحمــد از 
ــام معظــم  ــژه ســفر مق ــای وی ــه طرح ه مجموع
ــد  ــه بسترســاز تولی ــوده ک ــه اســتان ب ــری ب  رهب
ــده  بســیاری از نیازهــای  و اشــتغال و تأمین کنن
ــت.  ــده اس ــی ش ــتره مل ــردم در گس ــی م عموم
ــای  ــان ظرفیت ه ــا بی ــوری ب ــه کش ــر نمون مدی

ــح  ــن شــرکت تصری ــدات ای اشــتغال زایی و تولی
کــرد: اشــتغال زایی 70 نیــروی کار مســتقیم، 
ــواده  ــط، 1200 خان ــکاری مرتب ــرکت پیمان 30 ش
عــاوه  بــه  علوفــه ای  کشــت  تأمین کننــده 
کارگاه هــای تأسیســاتی، تعمیراتــی، ابزارفروشــی 
داروخانه هــای دامپزشــکی، کارخانه هــای لبنــی 
شــرکت  تولیــدی  چرخــه  در   ... و  قصابــی 
کشــاورزی و دامپــروری بنیــاد مســتضعفان 

بویراحمــد ارتــزاق می کننــد.
محرابــی بــا برشــمردن محصــوالت ایــن شــرکت 
گفــت: تولیــد روزانــه 40 تــن شــیر بــا 2 هــزار و 
300 رأس گاو و تولیــد ســاالنه 500 تلیســه و 400 
ــن شــرکت  ــم ای ــر، از محصــوالت مه گوســاله ن
بــوده کــه در ســطوح کشــوری و فرآینــد عرضــه و 
تقاضــا، تأمین کننــده بخــش مهمــی از نیازهــای 

ــازار اســت. راه دانــا ــا و ب ــا، کارگاه ه خانواده ه

مدیر عامل شرکت کشاورزی و دامپروری بنیاد مستضعفان بویراحمد:

تحول اقتصاد مقاومتی با توسعه دامپروری



بــا  ایــران  آسیب شناســی  انجمــن  نایب رئیــس 
ــگاه های  ــه آزمایش ــک ب ــراد غیرپزش ــاد از ورود اف انتق
تشــخیص طبــی گفــت: وزارت بهداشــت، بنــگاه کاریابــی 

ــد. ــن کن ــردم را تامی ــامت م ــد س ــه بای ــت؛ بلک نیس
متاســفانه  داشــت:  اظهــار  کرمــی  فریــد  دکتــر 
بــا  ارتبــاط  در  تصمیمــی کــه  بــا  بهداشــت  وزارت 
ــده در  ــث ش ــه باع ــه گرفت ــوم پای ــگان عل دانش آموخت

باشــیم. داشــته  عقبگــرد  پزشــکی  حــوزه 
ــاره  ــا اش ــران ب ــی ای ــن آسیب شناس ــس انجم نایب رئی
بــه تعــداد زیــاد دانش آموختــگان علــوم پایــه در 
ــه از  ــوم پای ــیخته عل ــت لجام گس ــت: تربی ــور گف کش
ســال ها قبــل در کشــور، باعــث شــده امــروز بــا حجــم 
زیــادی از افــراد بیــکار علــوم پایــه مواجــه باشــیم کــه 

از وزارت بهداشــت درخواســت شــغل دارنــد. ایــن افــراد 
ــغول  ــگاهی مش ــی و دانش ــز تحقیقات ــد در مراک می بای
کار شــوند؛ زیــرا آمــوزش بالینــی ندیده انــد کــه بتواننــد 

ــا بیمــار در ارتبــاط باشــند. ب
کرمــی از رشــته پاتالــوژی بــه عنــوان مــادر طــب بالینــی 
ــب  ــودی ط ــث ناب ــدام باع ــن اق ــزود: ای ــرد و اف ــام ب ن
خواهــد شــد؛ زیــرا ســپردن اداره آزمایشــگاه و امضــای 
ــه ســامت مــردم و  ــه غیرپزشــک، ب جــواب پزشــک ب

بیمــاران آســیب خواهــد زد.
ــوان  ــا عن ــران ب نایب رئیــس انجمــن آسیب شناســی ای
بنــگاه کاریابــی  ایــن مطلــب کــه وزارت بهداشــت 
نیســت، گفــت: کجــای دنیــا نفــع بیمــار در ایــن اســت 
کــه کار پزشــک را یــک غیرپزشــک انجــام دهــد؟ مهــر

ــودکان  ــدی ک ــص ارتوپ ــوق تخص ــی، ف ــین اصان  حس
در ارتبــاط بــا بیماری هــای شــایع ارتوپــدی در کــودکان 
ــزی از  ــای پرانت ــا و پ ــف پ ــی ک ــت: صاف ــار داش اظه
ــت  ــودکان اس ــدی در ک ــای ارتوپ ــایع ترین بیماری ه ش
ــه  ــا ب ــرای خانواده ه ــی ب ــترین نگران ــی از بیش ــه یک ک

ــی رود. ــمار م ش
ــا  ــی کــف پ ــزی و صاف ــای پرانت ــزود: مشــکل پ وی اف
ــه خــود اصــاح  در ســنین کــم، بیشــتر مواقــع خــود ب
ــی  ــت طبیع ــه حال ــا ب ــل آن ه ــیر تکام ــده و در س ش

بازمی شــود.
ــت  ــوص عل ــودکان درخص ــدی ک ــص ارتوپ ــوق تخص ف
بیماری هــای  بعضــی  داد:  ادامــه  پرانتــزی  پــای 
متابولیســم و کمبــود ویتامیــن D می توانــد علــت ایــن 

ــد. ــکل باش مش
ــت  ــع عل ــتر مواق ــه بیش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب اصان
صافــی کــف پــا ســابقه خانوادگــی اســت، اظهــار 
ــن  ــل ای ــر عل ــان از دیگ ــا لیگم ــاط ی داشــت: شــلی رب

ــی رود. ــمار م ــه ش ــکل ب مش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه موضــوع شکســتگی اســتخوان 
ران در کنگــره جامعــه جراحــان ایــران مطــرح خواهــد 
شــد، عنــوان کــرد: زمیــن خــوردن کــودکان از ارتفاعــات 
ــی  ــل و صندل ــوردن از مب ــن خ ــون زمی ــون همچ گوناگ
یــا بی توجهــی والدیــن می توانــد از علــل ایــن مشــکل 
باشــد. همچنیــن تصادفــات رانندگــی به ویــژه تصــادف 
بــا موتورســیکلت، باعــث شکســتگی اســتخوان ران 

ــود. فــارس ــودکان می ش ک

نایب رئیس انجمن آسیب شناسی ایران:

سالمت مردم در خطر است
فوق تخصص ارتوپدی کودکان مطرح کرد:

علل ایجاد پای پرانتزی و صافی کف پا در کودکان

 توصیه طب سنتی 
به مصرف هندوانه

 دکتــر ســـید مهــدی میرغضنفــری، پزشــک و دکتــرای تخصصی 
فیزیولــوژی، نوشــت: مــزاج هندوانــه ســرد و تــر اســت؛ بنابرایــن 
بــه بــدن خنکــی می بخشــد. در واقــع بیشــتر میوه هــا و 
ســبزیجات تابســتانی مــزاج مرطــوب دارنــد. در فصول گــرم و در 
ــا  ــه خوردنی ه ــاز ب ــزاج نی ــراد گرم م ــژه اف ــرم، به وی ــای گ اقلیم ه
ــه  ــد ک ــی بخش ــان خنک ــه بدنش ــه ب ــد ک ــیدنی هایی دارن و نوش
ــه در اصطــاح طــب  ــه اســت ک ــا هندوان ــن آن ه ــی از بهتری یک
ســنتی تیــزی و حــدت و حــرارت خــون را تعدیــل می بخشــد. 
حالــت شــایعی کــه امــروزه و به ویــژه در ایــن فصــل گــرم 
تابســتان زیــاد دیــده می شــود، احســاس گرمــای درونــی 
ــا و ســر و  ــدن )چــه از داخــل و چــه دســت و پ ــا ســطحی ب ی
صــورت( اســت؛ بــه طــوری کــه گاهــی شــخص مجبــور می شــود 
دوش آب ســرد بگیــرد یــا پایــش را داخــل آب خنک بگــذارد. ما 
ــا مصــرف میوه هــای تابســتانه دارای طبــع خنــک،  می توانیــم ب
جلــوی افزایــش حــرارت بــدن را بگیریــم. افزایــش حــرارت بــدن 

ــای  ــوش و دمل ه ــت، ج ــارش پوس ــل خ ــی دارد؛ از قبی عوارض
ــال آن  ــه دنب ــاط و ...؛ ب ــکی مخ ــدن، خش ــکی ب ــتی، خش پوس
ــش آب  ــل کاه ــه دلی ــی ب ــت. از طرف ــدید و یبوس ــنگی ش تش
ــا از  ــی )مث ــای مخاط ــاط، خونریزی ه ــدن مخ ــکننده ش و ش
بینــی یــا مقعــد( زیــاد می شــود. راهــکار ایــن اســت بــا مصــرف 
رطوبتی هــا مثــل هندوانــه و کاهــو جلــوی ایــن مشــکات گرفتــه 
شــود.هندوانه جلــوی تنــدی و تیــزی صفــرا را هــم می گیــرد. در 
 بــدن دو خلــط )مــواد حاصــل از هضــم غــذا( گــرم داریــم: خــون 
ــد  ــه می گوین ــت. اینک ــر اس ــرا گرم ت ــژه صف ــه به وی ــرا ک و صف
فــردی صفــراوی مــزاج اســت، از همیــن جــا ریشــه می گیــرد؛ 
یعنــی دارای مــزاج گــرم یــا فزونــی ایــن مــاده در بــدن اســت. 
نشــانه هایی دارد از جملــه اینکــه پوســت، چشــم یــا روی زبــان 
بــه زنــگ زرد متمایــل شــده و خــارش در فــرد ایجــاد می شــود.

ــا  ــار ت ــس از افط ــت پ ــر اس ــع روزه داری بهت ــه در مواق هندوان
هنــگام خــواب مصــرف شــود؛ چــون مصــرف آن در ســحر 
ــرم  ــه در طــول روزهــای گ ــا افزایــش ادراری ک  ممکــن اســت ب
و طوالنــی بــرای شــخص اتفــاق می افتــد، باعــث از دســت 

رفتــن آب از بــدن و تشــنگی شــود. بهداشــت نیــوز

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهران 
ــه ضررهــای حــذف وعــده ســحری از  ــا اشــاره ب ب
ــحری  ــده س ــوردن وع ــت: نخ ــوی روزه داران گف س
ــد  ــه کب ــای روزه داران ب ــر ابت ــش خط ــبب افزای س
چــرب شــده و بــه همیــن دلیــل توصیــه می شــود 

ایــن وعــده غذایــی حــذف نشــود.
نیســت؛  بیمــاری  تنهایــی  بــه  چــرب  کبــد 
امــا می توانــد عامــل بــروز بیمــاری باشــد؛ از 
ــا  بیماری هــای قلبــی و عروقــی و ســکته گرفتــه ت

ســرطان.
کبــد چــرب در واقــع  تجمــع بیــش از حــد چربــی 
در کبــد اســت. بدیــن معنــا کــه ممکــن اســت در 
حالــت عــادی میــزان چربــی کبــد 5 درصــد باشــد؛ 
ولــی گاهــی از ایــن میــزان بیشــتر شــده و بــه 30 

تــا 40 درصــد نیــز می رســد و تجمــع بافــت چربــی 
در ســلول های کبــد ایجــاد می شــود. ایــن بیمــاری 
از نــوع بیماری هــای داخلــی اســت و نحــوه تغذیــه 

و چاقــی افــراد در آن تاثیــر بســیار دارد.
کــورش جعفریــان افــزود: کســانی کــه تــوان بدنــی 
ــد  ــحری را نخورن ــده س ــر وع ــد، اگ ــری دارن کمت

ــد. ــد دی ــری خواهن ــیب جدی ت آس
وی بــا بیــان اینکــه کســانی کــه وعده هــای غذایــی 
ــد  ــذف می کنن ــان ح ــارک رمض ــاه مب ــود را در م خ
شــانس بیشــتری بــرای چاقــی دارنــد، ادامــه داد: 
ــامل  ــی ش ــای غذای ــام وعده ه ــد تم روزه داران بای
افطــاری، شــام و ســحری را صــرف کننــد تــا ولــع 

خــوردن پیــدا نکننــد.
ــل  ــه دلی ــراد ب ــه برخــی اف ــه داد ک ــان ادام جعفری

ــن  ــوند؛ ای ــاق می ش ــان چ ــاه رمض ــوری در م پرخ
افــراد بایــد بــه مقــدار نیــاز غــذا مصــرف کننــد تــا 

ــی نشــوند. ــا چاق ــه وزن ی دچــار اضاف
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی افــراد کــه ســحری 
نمی خورنــد، گرســنه نمی شــوند، افــزود: بــدن ایــن 
ــه ســوخت و ســاز چربی هــا کــرده  افــراد شــروع ب
و حالــت اســیدی پیــدا می کنــد و فــرد طــول روز را 
راحت تــر تحمــل می کنــد؛ امــا ایــن راحتــی قطعــا 
آســیب هایی ماننــد کبــد چــرب، دیابــت، پرفشــاری 

خــون و چاقــی در پــی خواهــد داشــت.
جعفریــان ادامــه داد: برخــی از افــراد در وعــده 
ــا  ــربت و مرب ــد ش ــاده مانن ــای س ــحری، قنده س
ســبب  ایــن کار  می کننــد کــه  مصــرف  زیــاد 
می شــود انســولین بــدن بیــش از حــد ترشــح 

ــه  ــح ب ــا 10 صب ــاعات 9 ت ــدود س ــرد ح ــود و ف ش
شــدت احســاس گرســنگی کنــد.

وی وعــده غذایــی ســحری را معــادل ناهــار اعــام 
کــرد و گفــت: همــان چیزهایــی کــه مــردم در 
ــحری  ــده س ــد در وع ــد، می توانن ــار می خوردن ناه
ــحری  ــود در س ــه می ش ــد. توصی ــرف کنن ــم ص ه
ــان ســبوس دار و  ــد ن ــاد مانن ــر زی ــا فیب ــا ب از غذاه
ــد. ــتفاده کنن ــبزیجات اس ــراه س ــه هم ــات ب حبوب

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهران 
ــد  ــت اصــول ســاده می توانن ــا رعای ــراد ب ــت: اف گف
مــاه رمضــان را بــه نحــو مطلــوب روزه بگیرنــد و از 
فرصــت معنــوی ایــن مــاه بهره منــد شــوند. وی بــه 
روزه داران توصیــه کــرد کــه وعده هــای افطــار، شــام 
و ســحر را طــوری تقســیم کننــد کــه خیلــی بــه هــم 
ــی ســاده  نزدیــک نباشــد. در وعــده افطــاری غذای
ــده  ــرای وع ــا ب ــد ت ــه صــرف کنن ــه صبحان شــبیه ب

شــام آمــاده باشــند.
جعفریــان از روزه داران خواســت پــس از صــرف 
ــوال  ــد. روزه داران معم ــدم بزنن ــداری ق ــار، مق افط
ــد و توصیــه  در طــول روز تحــرک بدنــی کمــی دارن
ــدود  ــار ح ــرف افط ــی از ص ــس از مدت ــود پ می ش
نیــم ســاعت قــدم بزننــد و بعــد از آن شــام را 

ــد.  ــرف کنن ص
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ماننــد  می توانــد  شــام  وعــده  تهــران گفــت: 
ــی  ــده غذای ــن وع ــد و در ای ــادی باش ــای ع روزه
ــرد. ــتفاده ک ــبزیجات و اس ــات و س ــوان از غ می ت

وی بــر مصــرف ســبزی و میــوه توصیــه کــرد 
و گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه مــاه رمضــان در 
فصــل گــرم واقــع شــده، مصــرف ســبزی و میــوه 
می توانــد آب بــدن را حفــظ کنــد و جلــوی کم آبــی 

را بگیــرد. ســامت نیــوز
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حذف سحری و افزایش خطر ابتال به کبد چرب
تغذیه

 بهترین غذاها 
برای درمان گرمازدگی

ــاره  ــه، درب ــناس تغذی ــی، کارش ــه رحمان خدیج
گرمازدگــی و راه هــای غذایــی بــرای کنتــرل 
توســط  بــدن  دمــای  کنتــرل  گفــت:  آن 
ــی  هیپوتاالمــوس مغــز صــورت می گیــرد.  کم آب
بــدن باعــث تولیــد گرمــای بیشــتر در بــدن 
نشــود،  دمــا کنتــرل  ایــن  اگــر  و  می شــود 
ــک  ــی ی ــود. گرمازدگ ــی می ش ــب گرمازدگ موج
ــی  ــدن توانای ــه در آن ب ــال جــدی اســت ک اخت
خــود را در تنظیــم دمــا از طریــق تعریق از دســت 
می دهــد؛ امــا اگــر بــدن آب داشــته باشــد، از راه 
تعریــق بــدن، دمــای زیــاد را کاهــش می دهــد.

ــوم  ــه دوس ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب ــی اف رحمان
بــدن را آب تشــکیل می دهــد، بنابرایــن اگــر 
آب بــدن کــم شــود، کم آبــی شــدید باعــث 
کاهــش فشــار خون،کاهــش اکسیژن رســانی 
مــرگ  و  کمــا  نهایــت  در  و  ســلول ها  بــه 
عملکــرد  می توانــد  بــدن  می شــود. کم آبــی 
 اندام هایــی مثــل کلیــه، کبــد و قلــب را متوقــف 

کند.
ــت: تشــنگی  ــی گف ــاره نشــانه های کم آب وی درب
ــره  ــی ادرار تی ــه حت ــع ادرار ک ــاد، کاهــش دف زی
رنــگ می شــود، خشــکی دهــان و پوســت، 
ــه، ســردرد،  ــزاق چســبنده، چشــم های فرورفت ب
ــض  ــی پوســت، نب ــری و برافروختگ تحریک پذی
ضعیــف، افــت فشــار خــون، گرفتگــی  عضــات، 
غــش و ضعــف و درنهایــت مــرگ از نشــانه های 

ــتند. ــدن هس ــی ب ــدی کم آب ج
اثــر  بــر  نشــانه های گرمازدگــی  دربــاره  وی 
کمبــود آب بــدن گفــت: تنفــس نامناســب و 
ــاد،  ــض زی ــریع، نب ــب س ــان قل ــخت، ضرب س
ســردرد و  تهــوع و خشــکی زیــاد پوســت از 

هســتند. نشــانه های گرمازدگــی  جملــه 
دمــای زیــاد محیــط یکــی از عوامــل ایجــاد 
ــور هســتند  گرمازدگــی اســت و اگــر افــراد مجب
در ایــن دماهــا کار کننــد، بایــد از طریــق تغذیــه 

ــد. ــن ببرن ــدن را از بی ــی ب ــت کم آب وضعی
روش هــای  دربــاره  تغذیــه  ایــن کارشــناس 
کنتــرل گرمازدگــی از طریــق تغذیــه گفــت: بــرای 
کنتــرل گرمازدگــی در قــدم اول بایــد غذاهایــی 
هیپوتاالمــوس  بهتــر  عملکــرد  باعــث  را کــه 
مصــرف  مثــل  کــرد؛  اســتفاده  می شــود، 
غذاهــای دریایــی، ســبزی های ســبز بــرگ، 
انــواع کلــم و کاهــو کــه بــه تامیــن مــواد معدنــی 
ــک  ــروری کم ــرب ض ــیدهای چ ــب و اس مناس

. می کنــد
وی ادامــه داد: قــدم دوم اســتفاده از ســبزی ها 
و میوه هایــی کــه آب زیــادی دارنــد؛ مثــل خیــار 
ــوان  ــه می ت ــه ک ــی و هندوان ــو، گوجه فرنگ ،کاه
ــرد  ــذا اســتفاده ک ــا غ ــواد در ســاالد ی ــن م از ای
یــا حتــی فالــوده آن هــا را در دســترس داشــت. 

ســامت نیــوز

زیبایی
 برس های آرایشی 

محیطی مناسب برای رشد باکتری
پوســت بســیار حســاس بــوده و بایــد قــدر 
ســامت آن را بدانیــد و از محصــوالت بــا کیفیــت 
بــرای آرایــش آن اســتفاده کنیــد؛ امــا اگــر 
ــد  ــا از فوای ــید، نه تنه ــت آن  نباش ــب بهداش مراق
ــه  ــه ب ــد نمی شــوید، بلک ــن محصــوالت بهره من ای

پوســتتان آســیب هــم می زنیــد.
پوســت، بخشــی از دســتگاه پوششــی بــدن 
ــرم و  ــوای گ ــرض ه ــه در مع ــه همیش ــت ک اس
ســرد یــا نــور آفتــاب قــرار دارد و بســیار لطیــف و 

اســت.   آســیب پذیر 
و  پوســت  متخصــص  آذر،  مژدهــی  همایــون 
ــای  ــی از مراقبت ه ــه یک ــه اینک ــاره ب ــا اش ــو، ب م
ــه برس هــای آرایشــی  ــوط ب ــم از پوســت مرب  مه

می شود.
وی بیــان داشــت: ایــن برس هــا بــه راحتــی 
می تواننــد یــک محیــط مناســب بــرای رشــد 
باکتری هــا ایجــاد کــرده و بــا وجــود آلودگــی اگــر 
روی پوســت اســتفاده شــود، ســبب جــوش زدن 

ــود. ــاب  ش ــا الته ــورت ی ــت ص پوس
ــه موقــع اقدامــات بهداشــتی   وی افــزود: اگــر ب
برس هــای  از  اســتفاده  درخصــوص  را  الزم 
ایجــاد  ســبب  ندهیــد،  انجــام  آرایشــی 
ــن  عفونت هــای پوســتی شــدید می شــود؛ بنابرای
ایــن  کــردن  تمیــز  مهــم  کارهــای  از  یکــی 

  . ســت برس ها
ابتــدا همــه  ایــن کار  بــرای  داد:  ادامــه   وی 
برس هــا را بــا آب بشــویید تــا تمــام مــوادی کــه 
ــاک شــود و یکــی دو قطــره  ــه آن چســبیده، پ ب
ــد و  ــف کن ــد ک ــد و بگذاری ــامپو روی آن بریزی ش
ــل آن را  ــور کام ــه ط ــد ب ــد و بع ــر کنی ــی صب کم

ــود. ــاک ش ــا پ ــه کف ه ــا هم ــویید ت بش
 ایــن متخصــص پوســت و مــو اضافــه کــرد: بهتــر 
اســت ابتــدا بــا یــک حولــه یــا پارچــه تمیــز آب 
آن را بگیریــد و بعــد اجــازه دهیــد در هــوای آزاد 
خشــک شــود و اگــر می خواهیــد بدانیــد کــه ایــن 
کار را هــر چنــد وقــت یــک بــار بایــد انجــام دهید، 
ــی در  ــوالت آرایش ــای محص ــت برس ه ــد گف بای
ــاوت هســتند.مثا  ــی متف ــان شست وشــو کم زم
ــا هــر روز  ــودر تقریب ــرس ســایه چشــم و کرم پ ب
ــه و  ــرس رژگون ــرای ب ــا ب ــد شســته شــود؛ ام بای

پنکیــک هفتــه ای دو بــار کافــی اســت.
ر عایــت بهداشــت برس هــای آرایشــی کــه یــک 
فــرد اســتفاده می کنــد، بســیار مهــم اســت 
ــی  ــرس آرایش ــتفاده از ب ــه اس ــد ک ــد بدانی و بای

ــت دارد. ــرای پوس ــی ب ــه خطرات ــران چ دیگ
توجــه کــرد  نکتــه  ایــن  بــه  بایــد  همــواره   
بــرای  بهداشــتی کــه  و  آرایشــی  محصــوالت 
پوســت خریــداری می شــوند، ابتــدا از مراکــز 
معتبــر تهیــه شــوند و دوم اینکــه بــه تاریــخ 
تولیــد و انقضــای آن حتمــا توجــه شــود. باشــگاه 

خبرنــگاران

خانواده
صبر، شاهراه استحکام خانواده

کارشناس ارشد روان شناسی و مشاور خانواده
محدثه صابری

یکــی از بهتریــن راه هــای اســتحکام خانواده هــا 
صبــر زن و مــرد بــر ســختی ها و مشــکات زندگــی 
ــا  ــدن ب ــه ش ــا مواج ــه ب ــوهری ک ــت. زن و ش اس
یــأس  دچــار  مشــکل  و  ســختی   کوچک تریــن 
و ناامیــدی می شــوند و عنــان صبــر از کفشــان 
مــی رود، نمی تواننــد کانــون خانوادگــی مســتحکمی 

داشــته باشــند.
عامــل  بردبــاری  و  صبــر  مشــترک،  زندگــی  در 
اســتحکام و دوام آن اســت. اگــر زن و مــرد بخواهند 
ــترک را  ــی مش ــکیبایی راه زندگ ــتن ش ــدون داش ب
طــی کننــد، بــه مشــکات بســیاری دچــار می شــوند 
ــد؛ از  ــاکش فرومی رون ــش و کش ــته در تن و پیوس
ایــن  رو الزم اســت زن و مــرد در زندگــی خانوادگــی 
ــه  ــائلی ک ــا مس ــی ب ــم و در رویاروی ــه ه ــبت ب نس

ــند. ــار باش ــکیبا و بردب ــد، ش ــش می آی پی
ــام  ــزرگ انســانی، مق ــات ب ــی از مقام ــرآن یک در ق
صابریــن دانســته شــده و پیامبــران بــه ایــن مقــام 
ــانی در  ــای انس ــوان الگوه ــه  عن ــده و ب ــتوده ش س
ــده اند. ــی ش ــاری معرف ــی و رفت ــوزه اخاق ــن ح ای

اســاس خانــواده بــا صبــر محکــم می شــود و 
ــا  ــوأم ب ــواده شــیرین، دلنشــین و ت زندگــی در خان

ــود.  ــد ب ــش خواه ــی و آرام گرم
همچنیــن بــا صبــر اســت کــه انســان بــه مقام هــای 

معنــوی واالیــی دســت پیــدا می کنــد.
 آرامــش خانــه و گرمــی محیــط خانــواده بــه 
ــاج محبــت اســت. ایجــاد  طــرز شــگفت آوری محت
 و ازدیــاد محبــت هــم جــز بــا ایثــار، گذشــت 

و فداکاری میسر نخواهد شد. 
ــن  ــده گرفت ــت و ندی ــو و گذش ــر عف ــوی دیگ از س
بدی هــا و بــه طــور کلــی ایثــار در خانــه، صبــر 
شــکیبایی کســی  و  صبــر  بــدون  و  می خواهــد 
نمی توانــد از اشــتباه همســر یــا فرزنــد خــود بگــذرد 
یــا بنــا بــر دســتور قــرآن کریــم در برابــر نامایمــات 
ــه او نیکــی و  ــل، ب و رفتارهــای ناپســند طــرف مقاب

ــد. ــت کن محب
ــر  ــو صب ــت در پرت ــوان گف ــه می ت ــن قاطعان بنابرای
زندگــی بــرای افــراد خانــه لذت بخــش و سرشــار از 
مهــر و محبــت خواهــد بــود. امــا اگــر در خانــه صبــر 
و ایثــار و فــداکاری وجــود نداشــته باشــد، زندگــی 

ســخت و مشــکل خواهــد شــد. 
افــراد  بیــن  و  اختــاف در خانــه  و  ناســازگاری 
ــاک  ــیار خطرن ــوهر، بس ــژه زن و ش ــواده، به وی خان
ــرای  ــی را ب ــرگ تدریج ــک م ــرور ی ــه م ــت و ب اس
اهــل خانــه رقــم خواهــد زد. اگر هــم زن و شــوهر از 
ســر اجبــار و اکــراه بــا هــم بســازند و کنــار یکدیگــر 

ــد، از ســر ناعاجــی اســت. ــی کنن زندگ

دیابــت بیمــاری بــه ظاهــر ســاده و در عیــن 
حــال بســیار پیچیــده ای اســت. آنچنــان کــه 
بــا ســایر بیماری هــا رابطــه علــت و معلولــی 
دارد و البتــه گاهــی بــر اثــر همــراه  شــدن آن 
بــا بیماری هــای خودایمنــی همچــون گواتــر، 
ــروز  ــث ب ــد باع ــرکاری تیروئی ــم کاری و پ ک

ــود. ــرد می ش ــرای ف ــکاتی ب مش
خوش نیت نیکــو،  محســن  ســید  دکتــر 
متابولیســم  و  غــدد   فــوق  تخصــص 
و عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه علــوم 
ــیوع  ــی ش ــاره چرای ــم درب ــدد و متابولیس غ
بــه  مبتایــان  در  تیروئیــد  بیماری هــای 
دیابــت نــوع 2 می گویــد: تاکنــون علــت 
امــا  نشــده؛  بیــان  آن  بــرای  مشــخصی 
تیروئیــد  کــم کاری  و  گــره ای  گواترهــای 
شــیوع بیشــتری در افــراد دیابتــی نســبت بــه 

افــراد غیردیابتــی دارد. 
در  بیماری هــا  ایــن  بالینــی  نشــانه های 
افــراد دیابتــی و ســالم یکســان اســت و تنهــا 
تفــاوت آن، نوســان قنــد خــون در مبتایــان 

ــت اســت. ــه دیاب ب
وی تأکیــد می کنــد: تــا وقتــی پــرکاری 
تیروئیــد بــه خوبــی درمــان وریشــه کــن 
نشــود، امــکان کنتــرل مناســب و دقیــق 
ــن  ــه  همی ــود؛ ب ــر نمی ش ــز میس ــت نی دیاب
دلیــل مبتایــان بــه دیابــت بایــد دربــاره 
عملکــرد غــده تیروئیــد بســیار دقیــق و 

حســاس باشــند.
نشانه های اختالل در غده تیروئید

اشــتراک بعضــی از نشــانه های کــم کاری 
بیماری هــا  بــا دیابــت و ســایر  تیروئیــد 
باعــث می شــود بیمــاران دیابتــی در مراحــل 

ــرای  ــروز مشــکل نشــوند؛ ب ــه متوجــه ب اولی
ــه ورم و پف آلودگــی ناشــی از کــم کاری  نمون
ــا بیمــاری کلیــوی اشــتباه  تیروئیــد گاهــی ب

گرفتــه می شــود.
ــرکاری  ــه پ ــان اینک ــا بی ــت ب ــر خوش نی دکت
ــدن  ــعله ور ش ــث ش ــد باع ــد می توان تیروئی
ــد:  ــا خفیــف شــود، می گوی ــان ی ــت پنه دیاب
در چنیــن شــرایطی پــس از درمــان پــرکاری 
دیابــت نیــز بــه وضعیــت عــادی خــود 

ز می گــردد. با
چاقــی  دلیــل  بــه  صرفــا  افــراد  گاهــی 
ــه  ــا مراجع ــه م ــی ب ــتگی و بیحال ــا خس ی
تیروئیــد  کــم کاری  مدعــی  و  می کننــد 

 . ند می شــو
جایگزینی ید با نمک دریا ممنوع!

ــی دارد. در  ــل مختلف ــد عل ــم کاری تیروئی ک
بعضــی از نقــاط دنیــا بــه علــت کمبــود شــدید 
ــه  ــا ب ــا در کشــور م ــاد می شــود؛ ام ــد ایج ی
ــددار ایــن مشــکل  واســطه مصــرف نمــک ی

ــدارد. وجــود ن
می دهــد:  ادامــه  خوش نیــت  دکتــر   
تبلیغــات دربــاره اســتفاده از نمــک دریــا بــه 
ــت.  ــتباه اس ــا اش ــددار، کام ــک ی ــای نم ج
وقتــی نمــک یــددار نداشــتیم، گواتــر به ویــژه 

ــا  ــود و ب ــایع ب ــیار ش ــره ای بس ــای گ گواتره
یــد و عقب ماندگی هــای  عــوارض کمبــود 

ــم.  ــه بودی ــی مواج ذهن
ــد  ــای تیروئی ــاخت هورمون ه ــرای س ــد ب ی
ــد  ــی ی ــا وقت ــی اســت و ت ــک عنصــر اصل ی
ســاخته  تیروئیــد  هورمون هــای  نباشــد، 

ند. نمی شــو

بــه گفتــه ایــن فــوق  تخصــص غــدد و 
تیروئیــد  هورمون هــای  اگــر  متابولیســم، 
ــروز  ــد ب ــم کاری تیروئی ــوند، ک ــاخته نش س

 . می کنــد
ــدا  ــط، ابت ــا متوس ــف ت ــای خفی در کمبوده

ــتری  ــد بیش ــا ی ــود ت ــزرگ می ش ــد ب تیروئی
ــر  ــه گوات از خــون جــذب کنــد. در ایــن مرحل
ــود.  ــاد می ش ــم ایج ــاد قدی ــان غم ب ــا هم ی

باورهای نادرست درباره تیروئید
ــد از  ــم کاری تیروئی ــه ک ــان ب ــی مبتای برخ
مصــرف داروی خــود بــه دلیــل تــرس از 
ابتــا بــه پوکــی اســتخوان امتنــاع می کننــد. 
ــه  ــانی ک ــه نوس ــه ب ــا توج ــوع ب ــن موض ای
کــم کاری تیروئیــد در قنــد خونشــان بــه 
ــت.  ــاک اس ــیار خطرن ــی آورد، بس ــود م وج
می گویــد:  تأکیــد  بــا  خوش نیــت  دکتــر 
لووتیروکســین بــه هیــچ عنــوان باعــث پوکــی 
بــاور  یــک  ایــن  و  نمی شــود  اســتخوان 
ــفانه  ــه متاس ــت ک ــت اس ــد نادرس صددرص
برخــی پزشــکان غیرمتخصــص بــه مراجعــان 

القــا می کننــد.
وی ادامــه می دهــد: آنچــه باعــث پوکــی 
تیروئیــد  پــرکاری  می شــود  اســتخوان 
ــاال  ــا دوز ب ــین ب ــرف لووتیروکس ــت. مص اس
باعــث پــرکاری تیروئیــد می شــود و روی 
اســتخوان ها اثــر منفــی و نامطلــوب دارد. 
ولــی اگــر دوز دارو تنظیــم شــود، هیــچ اثــر 
نامطلوبــی بــر اســتخوان ها و ارگان دیگــر 

ــدارد. جــام جــم ــدن ن ب

 زنگ خطر کم کاری تیروئید 
برای دیابتی ها

نارســایی کلیــه بــه شــرایطی کــه در آن کلیــه نتوانــد 
بــه طــور بایســته عمــل کنــد،  گفتــه می شــود و بــه 
معنــی کاهــش شــدید عملکــرد کلیــه اســت. کلیــه 
ــادل آب و  ــد و تع ــواد زائ ــع م ــی در دف ــش مهم نق

الکترولیت هــا در بــدن دارد.
ــری  ــاس بصی ــران عب ــوژی ای رئیــس انجمــن اورول
افــراد  بــرای  روزه داری  کــه  همان طــور  گفــت: 
داشــته  همــراه  بــه  مزایایــی  می توانــد  ســالم 
باشــد، در افــراد ناســالم از جملــه مبتایــان بــه 
ــر  ــان را از نظ ــت آن ــد وضعی ــه می  توان ــایی کلی نارس
 جســمی بدتــر کنــد و بــه ایــن افــراد صدماتــی وارد 

شود.
ــه  ــرادی ک ــه اف ــران ب ــوژی ای ــن اورول ــس انجم رئی

ــد،  ــد دارن ــاری قن ــراه بیم ــه هم ــه ب ــایی کلی نارس
ــد؛  ــودداری کنن ــن روزه خ ــه از گرفت ــرد ک ــه ک توصی
چــرا کــه ایــن کار می توانــد بــه آن هــا آســیب 

ــاند. برس
بصیــری بــه بعضــی از باورهــای غلــط در بیــن مــردم 
اشــاره کــرد و گفــت: برخــی از افــراد بــاور دارنــد کــه 
روزه گرفتــن در ماه هــای گــرم ســال بــه کلیــه  آن هــا 
ــراد  ــاره اف ــاد درب ــن اعتق ــه ای ــاند ک ــیب می رس آس
ســالم نادرســت اســت و روزه گرفتــن بــه کلیه هــای 

ــراد ســالم، صدمــه ای نمی رســاند. اف
ــا  ــار ت ــن افط ــه در بی ــرد ک ــه ک ــردم توصی ــه م وی ب
ســحری آب بنوشــند تــا در ســاعات روزه داری دچــار 

ــود آب و تشــنگی نشــوند. ایرنــا کمب

روزه داری در طــول مــاه مبــارک رمضــان می توانــد در برخــی 
از افــراد منجــر بــه افزایــش وزن شــود. اگــر شــما نیــز یکی 
از ایــن افــراد هســتید، تنظیــم غــذای مصرفــی می توانــد به 
کنتــرل وزن کمــک کنــد. مصــرف غــذای کمتــر و کاهــش 
کالــری دریافتــی بــه شــما اجــازه می دهــد در طــول ایــن 

مــاه، وزن خــود را بــه خوبــی کنتــرل کنیــد.
 دلیل افزایش وزن در ماه رمضان چیست؟

ــار و ســحری  ــن افط ــژه بی ــی به وی مصــرف پیوســته غذای
نداشــتن فعالیــت و بیحالــی پــس از افطــار، مصــرف 
بخــش بزرگــی از غــذا کــه بیشــتر از حــد معمــول اســت، 
پرکالــری  و  پرچــرب   ، سرخ شــده  غذاهــای  مصــرف 
ــوت  ــا دع ــار ی ــرای افط ــن ب ــرون رفت ــاد، بی ــر زی ــا مقادی ب

ــاد.  ــای زی ــرف غذاه ــان و مص مهم

 روش هایی برای بهبود عادات تغذیه ای 
و کنترل افزایش وزن

اجتنــاب از پرخــوری؛ ســعی کنیــد افطــار ســبکی داشــته 
باشــید کــه شــامل غذاهــای ســالمی اســت.

غــذای خــود را بــه آرامــی بجویــد تــا از ســوء هاضمه 
جلوگیــری شــود.

ــواد  ــن م ــرا ای ــد؛ زی ــدا ســاالد و ســوپ خــود را بخوری ابت
دارای کالــری اندکــی هســتند و باعــث می شــود احســاس 
ســیری بیشــتری داشــته باشــید. دســت کم ۸ لیــوان آب 

بنوشــید.
میــوه و آب میــوه تــازه بخوریــد. ســعی کنیــد از آب میوه های 
طبیعــی اســتفاده کنیــد کــه شــکر اضافــی نداشــته باشــد. 

مجله ســامت

 چگونه در ماه رمضان 
از افزایش وزن خود جلوگیری کنیم؟

 چگونه روزه داران می توانند 
جلوی تشنگی خود را بگیرند؟

،،
دیابــت بیمــاری بــه ظاهــر ســاده و در 
عیــن حــال بســیار پیچیــده ای اســت. 
آنچنــان کــه بــا ســایر بیماری هــا رابطــه 
علــت و معلولــی دارد و البتــه گاهــی بــر 
بیماری هــای  بــا  آن  همراه شــدن  اثــر 
خودایمنــی همچــون گواتــر، کــم کاری و 
پــرکاری تیروئیــد باعــث بروز مشــکالتی 

بــرای فــرد می شــود.

یادداشت
سبکزندگیسالمتمحور

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان
دکتر محسن حجتی

دیــن اســام همــواره بــر اهمیــت ســامتی و تندرســتی 
ــد دارد. قرن هاســت کــه مســلمانان ارزش زندگــی  تاکی
خــوب، تمیــز و ســالم را بــه رســمیت شــناختند. ســبک 
ــد  ــده چن ــک پدی ــوان ی ــه عن ــامت محور ب ــی س زندگ
ــی مطــرح می شــود. ــد داللت ــد بعــدی و چن ــی چن علت

ــد در  ــه از روح خداون ــده ای ک ــوان آفری ــه عن ــان ب انس
وجــود او دمیــده شــده و آفرینشــش هدفمنــد و در 
جهــت تکامــل و نزدیکــی بــه خداونــد بــوده اســت، دارای 
ــن  ــه ضام ــت ک ــخصی اس ــی مش ــبک زندگ روش و س
ــی باشــد. ســبکی از زندگــی  ســعادت او در هــر دو گیت
ــه  ــه ســوی کمــال و رســیدن ب کــه وســیله حرکــت او ب

ــش اوســت.  ــت آفرین غای
ــک نظــام  ــوذ ی ــزان نف ــی نشــان دهنده می ســبک زندگ
فرهنــگ و تمــدن در متــن جامعــه اســت و تمــام 
تمدن هــا و نظام هــای فکــری بــرای حفــظ بقــای خــود 
ــخصی  ــی مش ــبک زندگ ــک س ــا ی ــد ت ــاش می کنن ت
بــه مــردم ارائــه دهنــد؛ زیــرا تــا یــک نظــام بــه ســبک 
زندگــی تبدیــل نشــود، آرمان هایــش اجــرا نخواهــد شــد 
 و اگــر جامعــه ای ســبک زندگــی یــک نظــام را نپذیــرد 
بــه ایــن معناســت کــه مبانــی فکــری و ارزش هــای آن 

نظــام را قبــول نــدارد. 
ــه  ــت ک ــی اس ــبکی از زندگ ــالم، س ــی س ــبک زندگ س
تأمین کننــده  ســامت معنــوی، ســامت روانــی، ســامت 

ــی و ســامت جســمی انســان اســت.  اجتماع
 در ایــن ســبک زندگــی، هــدف و فلســفه  زندگــی انســان

رســیدن بــه قــرب و رضــای الهــی و همنشــین شــدن در 
بهشــت و دارالســام الهــی اســت. 

در ایــن ســبک زندگــی، ســامت جســم و روح آدمــی در 
ــو آموزه هــای وحــی الهــی، تضمیــن شــده و آدمــی  پرت
ــاب  ــش، کت ــی خوی ــای زندگ ــور از راه و کوره راه ه در عب
راهنمــا و دســتورکاری دارد کــه برگرفتــه از وحــی و آییــن 
ــودی او در  ــاد وج ــی ابع ــش دهنده تمام ــی و پوش اله

جهــت نیــل بــه کمــال و ســامت همیشــگی اســت.
ــر  ــا ذک ــی ب ــالم روح و روان آدم ــی س ــبک زندگ  در س
و یــاد خــدا آرام می شــود »االبذکــرهللا تطمئــن القلــوب« 
ــا ســرعت  ــد، ب )رعــد2۸(. آرامشــی کــه در دنیــای جدی
ســبک های  بــه  تمســک  و  اطاعــات  سرســام آور 
متفــاوت زندگــی بــه آرزویــی بــرای انســان امــروز 
تبدیــل شــده و عنصــری گمشــده اســت. آرامشــی کــه 
ــن ســاخته  دســت بشــر  ــای نوی دســتخوش فناوری ه
شــده و انســان همیشــه فراموشــکار، فرامــوش کــرده که 
ــه کمــال و  ــزاری اســت در جهــت رســیدن ب فنــاوری، اب

ــی انســان. ــه هــدف زندگ ســامت و ن
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در ۱۳ استان توسط بهزیستی
ــرای تبلیــغ   ســازمان بهزیســتی در مــاه مبــارک رمضــان و ب
و ترویــج فعالیت هــای قرآنــی در بیــن جامعــه هــدف خــود 
اقــدام بــه برپایــی محافــل انــس بــا قــرآن کریــم ۱۳ اســتان 

کشــور کــرده اســت.
جشــنواره های  اجرایــی  دبیــر  ســیف الهی،  حســین   
بهزیســتی  ســازمان  عتــرت  و  قــرآن  فرهنگی آموزشــی 
کشــور، بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن ســازمان بــرای پرداختــن 
ــارک  ــاه مب ــت م ــرآن از فرص ــج ق ــغ و تروی ــوزه تبلی ــه ح ب
رمضــان بــه عنــوان بهتریــن فرصــت بــرای انــس بــا قــرآن 
ــم  ــت تصمی ــن عل ــه همی ــت: ب ــرد، گف ــد ک ــتفاده خواه اس
ــاه  ــن م ــرآن در ای ــا ق ــس ب ــل ان ــا محاف ــده ت ــه ش گرفت

مبــارک در بعضــی اســتان های کشــور برگــزار شــود.
قــرآن  فرهنگی آموزشــی  جشــنواره های  اجرایــی   دبیــر 
ــل  ــن محاف ــزود: ای ــور اف ــتی کش ــازمان بهزیس ــرت س و عت
هــم بــرای عمــوم مــردم و هــم بــرای جامعــه هدف ســازمان 
بهزیســتی کشــور خواهــد بــود. تــاش خواهیــم کــرد تــا ایــن 
ــود. ــزار ش ــر برگ ــه تمام ت ــکوه هرچ ــا ش ــی ب ــل نوران محاف

ســیف الهی بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــن محافــل در ۱۳ اســتان 
کشــور برگــزار می شــود، اظهــار کــرد: ایــن اســتان ها عبــارت 
ــان  ــرز، اصفه ــران، الب ــدران، ته ــان، مازن ــزد، گی از کرمــان، ی
خراســان رضــوی، فــارس، آذربایجــان شــرقی، سیســتان و 

بلوچســتان، خوزســتان و مرکــزی خواهنــد بــود.
وی بیــان کــرد: در ایــن ۱۳ اســتان محافــل انــس بــا قــرآن 
برگــزار می شــود کــه البتــه از روز دهــم مــاه مبــارک رمضــان 
بــه بعــد خواهــد بــود. تــاش خواهــد شــد تــا در ایــن محافل 
ــان  ــون قاری ــتانی همچ ــاخص اس ــای ش ــی از چهره ه  نوران
و حافظــان و گروه هــای تواشــیح کــه عمدتــا از جامعــه 
ــن  ــود. همچنی ــتفاده ش ــود، اس ــد ب ــازمان خواهن ــدف س ه
قاریــان و حافظــان کشــوری و بین المللــی نیــز در ایــن 

ــت.  ــد داش ــور خواهن ــل حض محاف
قــرآن  فرهنگی آموزشــی  جشــنواره های  اجرایــی  دبیــر 
ــعی  ــرد: س ــان ک ــور اذع ــتی کش ــازمان بهزیس ــرت س و عت
ــا ایــن برنامــه محــدود نباشــد و بازتــاب خوبــی  کرده ایــم ت
بــه لحــاظ تبلیغــی و ترویجــی داشــته باشــد تــا بیشــترین 

ــد. ــته باش ــدف داش ــه ه ــر روی جامع ــر را ب تأثی
ــم  ــرای فراه ــزی ب ــال برنامه ری ــرد: در ح ــان ک وی خاطرنش
کــردن مقدمــات هســتیم و از اســتان ها خواســته شــده تــا 
فضاهــای مطلــوب و مناســبی را در اختیــار مــا قــرار دهنــد؛ 
چــرا کــه از شــبکه های اســتانی و ســیمای قــرآن نیــز بــرای 

پوشــش ایــن محافــل دعــوت خواهــد شــد.
ــدی  ــرای زمانبن ــز ب ــر نی ــال حاض ــزود: در ح ــیف الهی اف س
در حــال هماهنگی هــای بیشــتر هســتیم و در اســرع وقــت 
ــتان ها  ــدام از اس ــر ک ــه در ه ــرای برنام ــه اج ــد از اینک بع
ــد  ــانی خواه ــت آن اطاع رس ــاره کیفی ــد، درب ــخص ش مش

شــد.
وی در پایــان در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه در هــر اســتان در 
یــک محــل اجــرا خواهــد شــد، گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه 
تــاش داریــم تــا ایــن محافــل بســیار شــاخص و ســطح باال 
برگــزار شــود، فعــا تصمیــم بــر اجــرای یــک محفــل در هــر 
اســتان گرفتــه شــده اســت؛ البتــه جــا دارد در هــر اســتان 

محافــل جانبــی نیــز برگــزار شــود. ایکنــا

گردشگری
آب انبار شش بادگیر یزد

آب انبــار شــش بادگیــر یــزد مربــوط بــه دوره 
یــزد،  تپــه  یــزد، محلــه  در  و  اســت  معاصــر 
ــخ  ــده و در تاری ــع ش ــر واق ــش بادگی ــه ش کوچ
4 فروردیــن ۱۳57 بــا شــماره ثبــت ۱600 بــه 
  عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده 

است. 
پیــش، در دوره قاجــاره  بنــا ۱80ســال  ایــن   
ــده  ــازی ش ــال ۱۳7۱ ه. ق بازس ــاخته و در س س

ــت.  اس
جنوبــی  و  شــمالی  ورودی  دو  دارای  آب انبــار 
ــزن  ــرف مخ ــای ورودی در دو ط ــت. راه پله ه اس
ــا  ــد. راه پله ه ــرار گرفته ان ــر ق ــداد یکدیگ و در امت
تشــکیل  سرپوشــیده  و  روبــاز  قســمت  دو  از 
شــدند و ســردر ورودی آن هــا در ابتــدای قســمت 
ــی توســط  ــرار دارد. از ورودی جنوب سرپوشــیده ق
ــو  ــید. در جل ــوان رس ــزن می ت ــه مخ ــه ب 55 پل
ــه 25 و 26  ــه پل ــه در میان ــه ک ــن راه پل ــردر ای س
)از بــاال( قــرار گرفتــه، یــک هشــتی بــا کــف آجــر 

ــرار دارد.  ق
مخــزن آب انبــار مدور اســت و بــر روی آن 6 بادگیر 
زیبــای هشــت وجهی تعبیــه شــده اســت. نیمــی 
از ایــن بادگیرهــا مربــوط بــه بنــای اولیــه آب انبــار 
و نیــم دیگــر مربــوط بــه بازســازی بناســت. 
ــیاه  ــی س ــتاد عل ــط اس ــد توس ــای جدی  بادگیره
ــی  ــا کم ــده اند. ب ــاخته ش ــا س ــتاد غامرض و اس
ــر  ــه بادگی ــاوت س ــا تف ــکل بادگیره ــت در ش دق
قدیمــی بــا دیگــر بادگیرهــای آن مشــهود اســت. 
بــرای شــهرهای کویــری همچــون یــزد ارزش آب 
ــود.  ــاس می ش ــر احس ــای دیگ ــر ج ــش از ه بی
ــار وجــود دارد. ــن شــهر بیــش از 75 آب انب در ای

ایــن آب انبــار در محلــه ای بــه همیــن نــام در 
و  بادگیــر  دارد. شــش  قــرار  یــزد  شهرســتان 
ــب  ــر مکع ــزار مت ــه حجــم 2 ه ــی ب مخــزن بزرگ
ــه دارد.  ــج پل ــاه و پن ــار پنج ــن آب انب ــت. ای اس
شــیر آن نیــز در قســمت ورودی شــمالی اســت. 
ورودی شــمالی نســبت بــه مخــزن شــیر، قرینــه 

ورودی جنوبــی اســت. 
ــت.  ــکل اس ــی ش ــد تخم مرغ ــار دارای گنب آب انب
ارتفــاع  و  متــر   6.۱2 آن  آب  مخــزن  ارتفــاع 
بادگیر هــا ۱0 متــر اســت. آب انبارهــا از جملــه 
قنــات هســتند کــه  بــه  وابســته  تأسیســات 
ــتفاده در  ــتان و اس ــازی در زمس ــرای ذخیره س ب

داشــته  اند. کاربــرد  تابســتان 
ــر 2000  ــغ ب ــم بال ــزرگ و پرحج ــار ب ــن آب انب  ای
متــر مکعــب گنجایــش دارد و دو عــدد شــیر 
ــه  ــت ک ــار هس ــیر آب انب ــه ش ــی ب ــا راه دسترس ی
یکــی بــرای اســتفاده مســلمین و دیگــری بــرای 

ــت.  ــتی اس ــی زرتش ــت مذهب ــتفاده اقلی اس

ــت  ــن و ریاض ــک تمری ــه ی ــان ک ــاه رمض روزه  م
اســت، وســیله ای اســت بــرای تســلط بــر نفــس؛ 
بــدون تســلط بــر نفــس و در دســت گرفتــن زمــام 
ــی را  ــچ کار بزرگ ــهوات، هی ــا و ش ــا، هواه هوس ه

ــام داد. ــت انج ــا موفقی ــود ب نمی ش
شــامل  روزه  داران«  احــوال  روزه داری،  »آداب 
گزیــده ای از مجموعــه توصیه هــا، نصایــح، مواعــظ 
و تحلیل هــای رهبــر معظــم انقــاب، یکــی از 
بهتریــن نمونه هــا در تبییــن دقایــق و ظرائــف 
ــی از  ــه در فرازهای ــت ک ــان اس ــاه رمض ــارف م مع
ــای رمضــان ســال های  ــه در ماه ه ــات معظم ٌل بیان

ــت.  ــده اس ــه ش ــا ۱۳90 ارائ ۱۳69 ت
ــور  ــا مختارپ ــام علیرض ــه اهتم ــه ب ــر ک ــن اث در ای
ــاب  ــارات انق ــوی انتش ــن و از س ــرودی تدوی قه
اســامی منتشــر شــده، ضمــن حفــظ ترتیــب 
دسترســی  بــرای  معظمٌ لــه،  بیانــات  زمانــی 
آســان تر عاقه منــدان بــه محورهــای مباحــث 
فهرســتی جامــع از کلیدهــا و موضوعــات متعــدد 

ــت. ــده اس ــه ش ــه ارائ ــن مجموع ــدرج در ای من
نــکات  روزه داران«،  احــوال  روزه داری،  »آداب 

ــر  ــی رهب ــی را از ســیره  علمــی و عمل ــم معرفت مه
ــادی،  ــف عب ــای مختل ــاب در زمینه ه ــم انق معظ
اجتماعــی و سیاســی از معــارف مــاه مبــارک 
رمضــان در اختیــار عاقه منــدان قــرار می دهــد. 
اگرچــه ممکــن اســت ایــن مباحــث بــرای برخــی  
عــادی و حتــی تکــراری بــه نظــر بیایــد کــه بارهــا 
در متــون دینــی خوانده انــد و از لســان علمــا و 
ــرازی  ــاب و در ف ــن کت مراجــع شــنیده اند. در همی
از بیانــات رهبــر معظــم انقــاب، در قالــب نکتــه ای 
ــخ داده  ــوع پاس ــن موض ــه ای ــده ب ــق و آموزن دقی
ــم  ــرار کرده ای ــا را تک ــس این ه ــت:»از ب ــده اس ش
ــده  ــادی ش ــان ع ــم، برایم ــنیده ایم و گفته ای و ش
ــه  ــد ک ــدا می کن ــال راه پی ــه کم ــانی ب ــت. انس اس
از بیــن همیــن چیزهــای تکــراری، حقایــق را پیــدا 
ــه  ــت. هم ــور اس ــز همین ط ــادی نی ــم م ــد. عل کن
ــیب  ــی س ــه وقت ــد ک ــان دیده ان ــدت عمرش در م
زمیــن  طــرف  بــه  می شــود،  جــدا  درخــت  از 
ــزی در  ــر، چی ــن کار عادی ت ــر از ای ــد. دیگ می افت
دنیــا هســت؟! امــا یــک نفــر متوجــه شــد کــه این 
یــک پدیــده اســت: چــرا ســیب پاییــن می آیــد؟ 

ــاال نمــی رود؟  چــرا از درخــت کــه جــدا می شــود ب
آن وقــت نیــروی جاذبــه کشــف شــد. یــک بــاب 
ــن  ــه ای ــد. هم ــاز ش ــری ب ــش بش ــد در دان جدی
چیزهــای عــادی زندگــی مــا از ایــن قبیــل اســت.« 
معظــم  رهبــر  بیان هــای  از  بخشــی  ادامــه  در 
ــان  ــاه رمض ــاره روزه م ــاب درب ــن کت ــاب از ای انق

می شــود:  آورده 

اســام بــه مــا یــاد می دهــد کــه بــرای پیشــرفت 
ــد  ــا و آخــرت، بای ــای دنی ــه هدف ه و دســتیابی ب
ــا آن  ــد. ت ــود آی ــه وج ــان ب ــی در درون انس تحول
تحــول در درون یــک جامعــه و در جوامــع اســامی 
ــه  ــی ک ــا وقت ــود و ت ــاد نش ــاص ایج ــور خ ــه ط ب
دل هــا بــا خــدا آشــنا نشــود و راه خــدا بــه عنــوان 
برتریــن راه و صــراط مســتقیم مــورد توجــه و 

ــرد، مشــکات جوامــع اســامی  ــرار نگی ــت ق تبعی
حــل نخواهــد شــد. مــاه رمضــان کــه یــک ذخیــره 
و عطیــه و هدیــه  الهــی اســت کــه در اختیــار مــردم 
ارمغان هــای  خــود  درون  در  اســت،  مســلمان 
ارزشــمندی را در همیــن جهــت بــرای مــا دارد. 
ــن و  ــک تمری ــه ی ــان ک ــاه رمض ــی، روزه  م از طرف
ــلط  ــرای تس ــت ب ــیله ای اس ــت، وس ــت اس ریاض
ــس و در دســت  ــر نف ــدون تســلط ب ــس؛ ب ــر نف ب
گرفتــن زمــام هوس هــا، هواهــا و شــهوات، هیــچ 
ــام داد. ــت انج ــا موفقی ــود ب ــی را نمی ش کار بزرگ

ــک  ــه دارد ی ــرمایه  روزه ای ک ــا س ــان ب ــاه رمض م
ــت.  ــت اس ــن جه ــمند در ای ــی ارزش ــن علم تمری
بــه فضــل الهــی، پیــروان مکتــب اهــل  بیــت)ع( از 
ادعیــه ای کــه در مــاه رمضــان از آن بزرگــواران مأثور 
اســت، بــا آن دل هــای روشــن و آگاه از مناجات هــا 
و دعاهــا و راز و نیــاز بــا خــدای متعــال در شــب ها 
و روزهــا و ســحرهای ایــن مــاه مبــارک، برخــوردار 
ــام ســجاد)ع(  ــه  ام ــا زمزم ــه ب ــد. کســی ک بوده ان
ــت انقطــاع  آشــنا باشــد، خــوب می فهمــد کــه عل
مــا از راه خــدا، علــت دوری مــا از معنویــات، علــت 
محرومیــت مــا و امثــال مــا از دســت یافتــن بــه 
ــی  ــی، گرفتاری های ــوی و ملکوت ــات معن آن مقام
ــت  ــهوات و اطاع ــروی از ش ــر پی ــه در اث ــت ک اس
ــای  ــویم. در دع ــار آن می ش ــاره، دچ ــس ام از نف
ــرق  ــد: »ف ــام ســجاد)ع( می فرماین ــزه، ام ابی حم
 بینــی و بیــن ذنبــی المانــع عــن لــزوم طاعتــک«

ای پــروردگار مــن! بیــن مــن و گناهــی کــه 
ــو باشــم، جدایــی  ــا اطاعــت ت نمی گــذارد مــازم ب
ــه  ــان ـ ک ــه گناه ــوم می شــود ک ــس معل ــداز. پ ان
اســاس در معنــای گنــاه، همیــن چیزهایــی اســت 
ــع شــهوات و نفســانیات خــود  ــه تب ــه انســان ب ک
ــود ـ  ــب می ش ــد و مرتک ــت می زن ــا دس ــه آن ه ب

ــرد. ــد و اوج بگی ــرواز کن ــان پ ــد انس نمی گذارن
ــرض  ــا ع ــا و باره ــان باره ــاه رمض ــن م ــا در ای م
کردیــم »اللهــم غیــر ســوء حالنــا بحســن حالــک« 
از خــدای متعــال خواســتیم کــه بدحالــی مــا را بــه 
ــر  ــی نیکــو تغیی ــه حال برکــت و لطــف خــودش ب
ــه   ــی، هم ــل اله ــه فض ــود، ب ــن بش ــر ای ــد. اگ ده
ــه خصــوص هــر  مشــکات حــل خواهــد شــد. ب
یــک از مــا کــه بــار مســئولیتی را در ســطح کشــور 
بــر دوش گرفته ایــم، چــه مســئولیت های کوچــک 
ــدازه  ــان ان ــه هم ــزرگ ب ــئولیت های ب ــه مس و چ
ــم  ــاج داری ــت احتی ــر حال ــن تغیی ــه ای ــتر ب  بیش
و بیشــتر بایــد از ســوء حاِل خودمــان بنالیــم. بنــده 
ــه  ــه پیــش از شــما ب ــم ک خــودم را عــرض می کن
ــاج دارم.  ــر احتی ــن تغیی ــه ای ــا و ب ــا ابت ــن معن ای
ایــن، در یــک کشــور و در یــک ملــت، کلیــد حرکــت 
ــی  ــوٍم حت ــا ِبق ــر م ــت. ان  هللا ال ُیغی ــول اس و تح

ُیغــروا مــا بالنُفِســهم. 
آنچــه در نفــس آن هاســت، در خودهــای آن هاســت 
ــد  ــدا کن ــول پی ــد تح ــت، بای ــای آن هاس در جان ه

تــا امــور زندگــی متحــول شــود. فــارس

آداب روزه داری و احوال روزه داران در کالم رهبر معظم انقالب

رمضان، ماه تمرین تسلط بر نفس

ــی  ــاون آمــوزش و پژوهــش ســتاد عال ــری، مع محمدرضــا جعف
ــرآن  ــن ق ــت: بی ــور، گف ــاجد کش ــری مس ــای فرهنگی هن کانون ه
و مســجد، پیونــدی بــزرگ و مســتحکم وجــود دارد و ایــن گفتــار 

نشــانه اهمیــت تــاوت قــرآن در مســاجد اســت.
ــکُلِّ َشــیْ ٍء َرِبیــٌع َو  محمدرضــا جعفــری بــا اشــاره بــه حدیــث »لِ
َرِبیــُع اْلُقــْرآِن َشــْهُر َرَمَضــان: بــرای هــر چیــز بهــاری اســت و بهــار 
قــرآن، مــاه رمضــان اســت«، گفــت: مــاه رمضــان کــه بهاری تریــن 
فصــل زندگــی معنــوی انســان اســت، بهاری تریــن مــاه قــرآن نیــز 

ــود.  ــوب می ش محس
ــت  ــاب هدای ــوان کت ــه عن ــم ب ــرآن کری ــزول ق ــرد: ن ــد ک وی تأکی
انســان ها در مــاه رحمــت، برکــت و مغفــرت الهــی، خــود حاکــی 
از جــدا نشــدن قــرآن و رمضــان از یکدیگــر اســت؛ همان طــور کــه 
در خــود قــرآن نیــز بــه ایــن موضــوع اشــاره شــده: »َشــْهُر َرَمضــاَن 

ــِذی ُأْنــِزَل ِفیــِه اْلُقــْرآن«، مــاه رمضــان ماهــی اســت کــه قــرآن  الَّ
در آن نــازل شــده اســت. 

جعفــری بــا بیــان ایــن مطلــب کــه مــاه مبــارک رمضــان تجلــی گاه 
قــرآن بــوده و زیبنــده اســت بــا ایــن کتــاب آســمانی و کام الهــی 
انــس بیشــتری بگیریــم، یــادآور شــد: ســفارش های بســیاری از 
ســوی پیشــوایان و بــزرگان دیــن بــه مأنــوس شــدن بــا قــرآن در 
ــرآن، حافــظ و پشــتیبان انســان  ــرا ق ــاه شــده اســت؛ زی ــن م ای
ــان  ــات آن، انس ــل در آی ــر و تأم ــرآن، تدب ــت ق ــا قرائ ــت و ب اس
ــن  ــه ای ــت ک ــه نیکوس ــود و چ ــد ب ــن خواه ــه ایم ــات زمان از آف
ــه  ــام مســجد باشــد ک ــه ن ــی ب ــد در مکان ــس و پیون ــاط و ان ارتب
 خداونــد از آنجــا بــا عنــوان خانــه خــود بــر روی زمیــن نــام می  بــرد 
و نیــز رســول مکّرمــش در این  بــاره فرمــوده اســت: »ِإنَّمــا ُنِصَبــِت 
الَمســاِجَد لِلِقــرآِن: مســاجد را بــرای قــرآن ســاخته اند.«  تســنیم

معــاون  ویــژه  دســتیار  و  مشــاور  دهقــان،  مصطفــی 
رئیس جمهــوری و رئیــس ســازمان میــراث  فرهنگــی، صنایــع 
ــفیر  ــتری، س ــی شبس ــد مطلب ــگری و مجی ــتی و گردش  دس
ایــران در یونــان، دربــاره موضوعــات مختلــف و ماموریت هــای 
صنایــع  دســتی  میــراث  فرهنگــی،  ســازمان   ســه گانه 
ــه  ــدار ک ــن دی ــد. در ای ــو کردن ــدار و گفت و گ ــگری دی و گردش
بــا هــدف بررســی نتایــج برگــزاری نشســت دوروزه گردشــگری 
دریایــی در آتــن برگــزار شــد، طرفیــن دربــاره راهکارهــای 
رونــق گردشــگری  و  توســعه  جــذب گردشــگر،   تســهیل 
ــق  ــعه و رون ــای توس ــرمایه گذار، راهکاره ــذب س ــش ج افزای
صنایــع  دســتی و نیــز راهکارهــای حفــظ میــراث  فرهنگــی بــا 

ــد. ــو کردن ــر گفت و گ یکدیگ
ــه  ــا توج ــت: ب ــدار گف ــن دی ــان درخصــوص ای ــی دهق مصطف

ــش  ــا نق ــه اروپ ــوان دروازه ورود ب ــه  عن ــان ب ــه یون ــه اینک ب
مهمــی در تقویــت روابــط ایــران بــا ســایر کشــورهای اروپایــی 
دارد، ســفارت ایــران در یونــان می توانــد نقــش مهمــی در 
ــران در حــوزه  ــان و ای ــی و خصوصــی یون ــط بخــش دولت رواب
ــع  ــی، صنای ــراث  فرهنگ ــازمان می ــه گانه س ــای س ماموریت ه

ــد. ــته باش ــگری داش ــتی و گردش  دس
ــی از  ــان یک ــران در یون ــفارت ای ــان س ــن می ــزود: در ای او اف
ــائل  ــد، مس ــری کن ــد پیگی ــه می توان ــی را ک ــات مهم موضوع
رایــزن  اینکــه  ضمــن  اســت؛  تســهیل کننده گردشــگری 
ــط  ــوان راب ــه  عن ــز ب ــان نی ــران در یون ــفارت ای ــادی س اقتص
امــر  یونــان می توانــد در  دســتگاه سیاســت خارجــی در 
ــری داشــته  ــن موضوعــات نقــش مؤث ــری ای تســهیل و پیگی

ــا ــراث آری ــد. می باش

،،
»آدابروزهداری،احــوالروزهداران«
نــکاتمهــممعرفتــیراازســیرهعلمی
در انقــاب معظــم رهبــر عملــی و
زمینههــایمختلفعبــادی،اجتماعی
مبــارک مــاه معــارف از سیاســی و
رمضــاندراختیــارعاقهمنــدانقــرار

میدهــد

معاون آموزش و پژوهش ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور:

ماه رمضان، بهاری ترین فصل زندگی معنوی انسان
 همکاری سفارت ایران در یونان با سازمان 

میراث  فرهنگی برای توسعه و تسهیل گردشگری

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
خانــم اعظــم آقــا بابایــی فرزنــد یوســف   
بــه  حضانــت  خواســته  بــه  دادخواســتی 
طرفیــت آقــای حجــت طغیانی بــه ایــن دادگاه 
ــت و  ــه کاســه 960257/ح ۱ ثب ــه ب تســلیم ک
ــت  ــاعت ۱0:۳0 وق ــخ 96/05/۱5 س ــرای تاری ب
رســیدگی تعییــن شــده اســت نظــر بــه اینکــه 
خوانــدگان مجهــول المــکان میباشــد لــذا 
حســب مــاده 7۳ قانــون آئیــن دادرســی مدنی 
ــای  ــی از روزنامه ه ــت در یک ــک نوب ــب ی مرات
کثیــر االنتشــار طبــع و نشــر میشــود و از 
ــد  ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب ــور دع ــده مذک خوان
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــت دریاف جه
ــت  ــه و در وق ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــم ب ضمائ
مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر شــود. 
دفتــر شــعبه اول دادگاه عمومــی حقوقــی 

برخــوار
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

5/۳7/۱82/م الــف بــه تاریــخ 96/0۳/0۳

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای اصغــر علــی نجیمــی   دادخواســتی بــه 
ــم  ــت خان ــه طرفی ــفته ب ــه س ــته مطالب خواس
الهــام عزیــز آبــادی بــه ایــن دادگاه تســلیم کــه 
بــه کاســه 960242/ح ۱ ثبــت و بــرای تاریــخ 
رســیدگی  وقــت   ۱۱:00 ســاعت   96/05/۱4
تعییــن شــده اســت نظــر بــه اینکــه خوانــدگان 
ــاده  ــذا حســب م ــول المــکان میباشــد ل مجه
7۳ قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک 
نوبــت در یکــی از روزنامه هــای کثیــر االنتشــار 
طبــع و نشــر میشــود و از خوانــده مذکــور 
ــت  ــت دریاف ــد جه ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب دع
نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر 
ــز  ــوق نی ــرر ف ــت مق ــه و در وق دادگاه مراجع

ــت رســیدگی حاضــر شــود.  جه
دفتــر شــعبه اول دادگاه عمومــی حقوقــی 

برخــوار
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

5/۳7/۱8۳/م الــف بــه تاریــخ 96/0۳/0۳

اخطار اجرایی
لهــم:  له/محکــوم  محکــوم  مشــخصات 
ــید  ــد س ــینی فرزن ــینی س ــدی حس ــید مه س
ابوالفضــل بــه نشــانی اصفهــان شهرســتان 
ــن  ــهید حس ــان ش ــین خیاب ــهر س ــوار ش برخ
قربانــی منــزل شــخصی مشــخصات محکــوم 
علیه/محکــوم علیهــم: ۱- خلیــل رضائیــان 
فرزنــد عطــا بــه نشــانی مجهــول المــکان 
ــه نشــانی ســین برخــوار  2- احمــد غامــی ب
ــزل ســید جــواد حســینی  ــدان عاشــورا من می
خواســت  در  بموجــب   : بــه  محکــوم 
شــماره  بــه  مربوطــه  حکــم  اجــرای 
دادنامــه  شــماره  و   96۱009۳75۱۳00۱79
محکــوم   950997۳75۱۳0۱۳68 مربوطــه 
ــت  ــه پرداخ ــد ب ــا محکومن ــم تضامن علیه

ــت  ــال باب ــون ری ــغ دویســت و هفــده میلی مبل
اصــل خواســته و 65۳50000 ریــال هزینــه 
ــخ  ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس دادرس
ــک 95/05/۳0-۳59260 (  ــماره چ ــک )ش چ
ــورم بانــک  ــق شــاخص ت ــا زمــان اجــرا مطاب ت
مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران در حــق 
محکــوم لــه و پرداخــت یــک بیســتم از محکوم 
بــه  بعنــوان حــق االجــرا در حــق صنــدوق دولت 

رای غیابــی اســت  .
محکــوم علیــه محکــوم مکلــف اســت از تاریــخ 
ــرا  ــاد آن ــرف ده روز مف ــه: ۱- ظ ــاغ اجرائی اب
ــون اجــرای  بموقــع اجــرا گــذارد )مــاده ۳4قان
ــت  ــرای پرداخ ــی ب ــی( 2- ترتیب ــکام مدن اح
ــد  ــی کن ــی معرف ــد.۳- مال ــه بده ــوم ب محک
کــه اجــرا حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از 
ــه  ــادر ب ــود را ق ــه خ ــد. چنانچ ــر باش آن میس
اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف 
ــداد  ــوال خــود را شــامل تع ــه ام ســی روز کلی
یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و 
ــر  ــتمل ب ــروح مش ــور مش ــه ط ــول ب ــر منق غی
ــزد  ــوان ن ــه هــر عن میــزان وجــوه نقــدی کــه ب
ــی  ــاری ایران ــی و اعتب ــا و موسســات مال بانکه
ــق  ــراه مشــخصات دقی ــه هم و خارجــی دارد ب
ــه  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــابهای مذک حس
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث و نیــز فهرســت 
ــر در  ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق نق
امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال قبــل از 
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه 
ــه بازداشــت مــی شــود  درخواســت محکــوم ل
)مــواد 8 و ۳ قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
مالــی ۱۳94( 4- خــودداری محکــوم علیــه از 
اعــام کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از 
اجــرای حکــم حبــس تعزیــری درجــه هفــت را 
در پــی دارد.) مــاده ۳4 قانــون اجــرای احــکام 
مدنــی و مــاده 20 ق.م ا و مــاده ۱6 قانــون 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی( 5- انتقــال 
ــزه  ــا انگی ــو ب ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ــال ب م
فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه بــا قیمانــده 
ــد  ــی نباش ــون کاف ــت دی ــرای پرداخ ــوال ب ام
شــش  درجــه  تعزیــری  مجــازات  موجــب 
یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم 
ــاده  ــود .) م ــی ش ــازات م ــر دو مج ــا ه ــه ی ب
ــی  ــت مال ــرای محکومی ــوه اج ــون نح 2۱ قان
ــس از  ــوال پ ــورت ام ــه ص ۱۳94( 6- چنانچ
ــوم  ــود آزادی محک ــه ش ــی روز ارائ ــت س مهل
ــوم  ــت محک ــه موافق ــوط ب ــدان من ــه از زن علی
لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا معرفــی کفیــل توســط 
ــاده  ــود.) تبصــره ۱ م ــد ب ــه خواه ــوم علی محک
 ۳ قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی

.)۱۳94 
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی

ــگ و ارشــاد اســامی  ــه اداره فرهن شــماره نام
ــخ 96/0۳/0۳ ــه تاری ــف ب 5/۳7/۱57/م ال

آگهی حصر وراثت
ــدی دارای شناســنامه  ــر محم ــی اکب ــای عل آق
شــماره 7427 بــه شــرح دادخواســت بــه 
ایــن  از  )وراثــت(   ۱ کاســه ۱97/96 ش ح 
وراثــت  حصــر  گواهــی  درخواســت  دادگاه 
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
ــماره  ــه ش ــادی ب ــت آب ــدی دول ــن محم حس
  ۱۳87/02/۱7 تاریــخ  در   590۳ شناســنامه 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
منحصــر  مرحــوم  آن  الفــوت  حیــن  ورثــه 
اســت بــه:۱- صدیقــه علــی بابائــی دولــت 
ــد قاســم    ش.ش ۱04 )همســر  ــادی فرزن آب
متوفــی(  )2( علــی اکبــر ش.ش 7427 )۳( 
مظاهــر  ش.ش 94۳ )4( مرتضــی ش.ش 
8748 )5( ابراهیــم ش.ش ۱۱7 )6( محســن 
 )8(  7۱ ش.ش  محمــد   )7(  289 ش.ش 
رقیــه   )9(  8545 صغــری ش.ش  فاطمــه 
ــادی  ــت آب ــدی دول ــی محم ش.ش ۱90  همگ
فرزنــد حســن  )فرزنــدان متوفــی( اینــک بــا 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
ــا هــر کــس اعتراضــی  ــد ت را آگهــی مــی نمای
ــد  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
ــک  ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش از تاری
مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

ــد. ــد ش خواه
رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اختــاف 

برخــوار 
ــگ و ارشــاد اســامی  ــه اداره فرهن شــماره نام
5/۳7/۱8۳/م الــف بــه تاریــخ  ۱۳96/0۳/0۳

آگهی حصر وراثت
دارای  کمشــچه  آقابابائــی  علیرضــا  آقــای 
شناســنامه شــماره 94 بــه شــرح دادخواســت 
ــن  ــت( از ای ــه کاســه ۱94/96 ش ح ۱ )وراث ب
دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
ــد  ــادروان محم ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
آقابابائــی کمشــچه بــه شــماره شناســنامه 
ــگاه دائمــی  ــخ ۱۳95/07/۱2  اقامت 48 در تاری
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
زینــب  بــه:۱-  اســت  آن مرحــوم منحصــر 
ــی  ــین ش.مل ــد حس ــچه فرزن ــری کمش جعف
ــده  ــی(  )2( حمی ــادر متوف 66094۳9۱25 )م
آقابابائــی فرزنــد حســین ش.ش 59 )همســر 
 )4(  94 ش.ش  علیرضــا    )۳( متوفــی( 
ابوالفضــل ش.ش   )5(  ۳9 مهــدی ش.ش 
62 )6( مجیــد ش.ش ۱09۳۳ )7( یونــس 
حســین  امیــر   )8(  5۱00075457 ش.ش 
ش.ش 249  همگــی آقــا بابائــی کمشــچه 
فرزنــد محمــد  )فرزنــدان متوفــی( اینــک بــا 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
ــا هــر کــس اعتراضــی  ــد ت را آگهــی مــی نمای
ــد  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
ــک  ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش از تاری
مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

ــد. ــد ش خواه

رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اختــاف 
برخــوار 

ــگ و ارشــاد اســامی  ــه اداره فرهن شــماره نام
ــه تاریــخ  ۱۳96/0۳/0۳ ــف ب 5/۳7/۱85/م ال

آگهی حصر وراثت
شناســنامه  دارای  محمودیــان  آزاده  خانــم 
ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 4 ب ش
دادگاه  ایــن  از  )وراثــت(   ۱ ح  ش   ۱9۱/96
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
ــن  ــادروان محس ــه ش ــح داده ک ــن توضی چنی
ــخ  ــنامه ۳۱ در تاری ــماره شناس ــه ش ــی ب صادق
ــدرود  ــود ب ــی خ ــگاه دائم ۱۳94/06/06  اقامت
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
محمودیــان  آزاده  بــه:۱-  اســت  منحصــر 
ــی(   ــر متوف ــین ش.ش 4 )همس ــد حس فرزن
ــن ش.ش  ــد محس ــی فرزن ــنا صادق )2( یس
ــدس  ــی( )۳( اق ــد متوف 660985967۱ )فرزن
جمالــی علــی آبــادی فرزنــدد براتعلــی  ش.ش 
ــی  ــی صادق ــی(  )4( رمضانعل ــادر متوف ۱5 )م
)پــدر   6 ش.ش  حســین   محمــد  فرزنــد 
متوفــی( اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هــر 
کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی 
ــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی  ن
ــم دارد واال  ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــرف ی ظ

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص گواه
رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اختــاف 

برخــوار 
ــگ و ارشــاد اســامی  ــه اداره فرهن شــماره نام
ــخ  ۱۳96/0۳/0۳ ــه تاری ــف ب 5/۳7/۱86/م ال

آگهی حصر وراثت
ــنامه  ــادی  دارای شناس ــکل آب ــا ش ــای رض آق
بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   577 شــماره 
ایــن  از  )وراثــت(   ۱ کاســه ۱95/96 ش ح 
دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
ــم  ــادروان قاس ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
شــکل آبــادی حبیــب آبــادی بــه شــماره 
  ۱۳94/02/0۱ تاریــخ  در   ۱25۳ شناســنامه 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
منحصــر  مرحــوم  آن  الفــوت  حیــن  ورثــه 
 6004 ش.ش  علــی  محمــد  بــه:۱-  اســت 
ش.ش  رضــا    )۳(  909 ش.ش  علــی   )2(
ــادی  ــب آب ــادی حبی ــکل آب ــی ش 577  همگ
ــا  ــک ب ــدان متوفــی( این ــد قاســم  )فرزن فرزن
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
ــا هــر کــس اعتراضــی  ــد ت را آگهــی مــی نمای
ــد  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
ــک  ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش از تاری
مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 
ــد شــد.رئیس شــعبه اول شــورای حــل  خواه

ــوار  ــاف برخ اخت
ــگ و ارشــاد اســامی  ــه اداره فرهن شــماره نام
ــه تاریــخ  ۱۳96/0۳/0۳ 5/۳7/۱87/م الــف ب

آگهی حصر وراثت
شناســنامه  دارای  عموئــی  فاطمــه  آقــای 
شــماره 24 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
دادگاه  ایــن  از  )وراثــت(   ۱ ح  ش   ۱9۳/96
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عبــاس 
ــنامه 2009  ــماره شناس ــه ش ــینی ب ــی س قربان
دائمــی  اقامتــگاه    ۱۳92/0۱/۱۳ تاریــخ  در 
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه:۱- فاطمــه 
عموئــی فرزنــد اســماعیل ش.ش 24 )همســر 
متوفــی(  )2( زهــرا قربانــی ســینی  ش.ملــی 
قربانــی  مهــدی  محمــد   )۳(  5۱00۱۳۱748
دو  هــر   5۱00285۳54 ش.ملــی  ســینی  
فرزنــد عبــاس  )فرزنــدان متوفــی( اینــک بــا 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
ــا هــر کــس اعتراضــی  ــد ت را آگهــی مــی نمای
ــد  ــزد او باش ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
ــک  ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس ــخ نش از تاری
مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر 

ــد. ــد ش خواه
رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اختــاف 

برخــوار 
ــگ و ارشــاد اســامی  ــه اداره فرهن شــماره نام
ــه تاریــخ  ۱۳96/0۳/0۳ 5/۳7/۱88/م الــف ب

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای عبــاس احمــدی شــاپور آبــادی بــا 
تســلیم دو بــرگ استشــهاد محلــی کــه هویــت 
و امضــاء شــهود رســما گواهــی شــده مدعــی 
ــماره  ــه ش ــت ب ــند مالکی ــه س ــت ک ــده اس ش
چاپــی 467785 الــف/85 بمیــزان ششــدانگ 
ــع در  ــاک ۳5/274 واق ــه پ ــاب خان ــک ب ی
ــه 5۱۱  ــه در صفح ــان ک ــت اصفه ــش ۱6 ثب بخ
دفتــر ۱۳ ذیــل ثبــت شــماره 2550 بــه نامــش 
ثبــت و صــادر و تســلیم گردیــده و اظهــار 
داشــته کــه در اثــر جــا بــه جایــی مفقــود شــده 
اســت چــون درخواســت صــدور المثنــی ســند 
مالکیــت نمــوده انــد طبق مــاده ۱20 آئیــن نامه 
قانــون ثبــت مراتــب آگهــی مــی شــود کــه هــر 
ــر آنچــه در  ــه )غی کــس مدعــی انجــام معامل
ــا  ــه آن ی ــبت ب ــده( نس ــر ش ــی ذک ــن آگه ای
وجــود ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد 
از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــا ده روز بــه ایــن 
ــا ضمــن  اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را کتب
ــع  ــند معامل ــت و س ــند مالکی ــل س ــه اص ارائ
ــس و  ــب صــورت مجل ــا مرات ــد ت تســلیم نمای
ــده مســترد گــردد . ــه کنن ــه ارائ اصــل ســند ب

اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا 
ــه نشــود  ــراض اصــل ســند ارائ در صــورت اعت
ــه  ــادر و ب ــوم ص ــت مرق ــند مالکی ــی س المثن

ــد. ــد ش ــلیم خواه ــی تس متقاض
تاریخ انتشار : ۱۳96/0۳/06 

حبیبــی - رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک 
برخــوار

برخــوار    امــاک  و  اســناد  ثبــت  اداره 
تاریــخ  بــه  /۳7/05/الــف/م  شــماره:۱74 

96 /0۳ /0 ۱

رونوشت آگهی حصروراثت
آقــای محمــد جعفری مزرعه شــوری       دارای 
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــماره 9 ب ــنامه ش شناس
بــه کاســه 28/96 ش 54 از ایــن در خواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان یگانــه جعفــری مزرعــه 
در   ۱27557۳۳47 بشناســنامه  شــوری    
تاریــخ 95/8/5 اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه مــادر و پــدر ۱- ربــاب 
الماســی زفــره ش ش2885 مــادر متوفــی 
ــوری ش ش   ــه ش ــری مزرع ــد جعف 2- محم
ــام تشــریفات  ــا انج ــک ب ــی   این ــدر متوف 9 پ
ــت  ــک نوب ــوررا در ی ــی درخواســت مزب مقدمات
آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد 
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
ــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد  شــورا  تقدی

شــد.
 شماره : 6498/م الف 

رئیــس شــعبه 54 شــورا ی حــل اختــاف 
اســتان اصفهــان 

رونوشت آگهی حصروراثت
ــنامه  ــا دارای شناس ــش نی ــه تاب ــم محبوب خان
بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   20۳۱ شــماره 
کاســه ۳2/96 از ایــن شــورا  در خواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
تابــش  عبدالحســین  شــادروان  کــه  داده 
نیــا     بشناســنامه ۱596در تاریــخ 96/۱/۱4 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه دو فرزنــد پســر و ســه فرزنــد دختــر و یــک 
ــل : ۱- ســعید  ــه اســامی ذی همســر دائمــی ب
تابــش نیــا  ش ش۱077 )فرزنــد پســر متوفی 
( 2- حمیــد تابــش نیــا ش ش ۱0۳۳4 )پســر 
متوفــی ( ۳- ناهیــد تابــش نیــا  ش ش ۳0۳ 
)دختــر متوفــی ( 4- محبوبــه تابــش نیــا  ش 
ش 20۳۱ )دختــر متوفــی ( 5- زهــرا  تابــش 
نیــا  ش ش 8959۳ )دختــر متوفــی ( 6- 
ــی  ــر دائم ــکار  ش ش 688 )همس ــول چی بت
متوفــی ( والغیــر/   اینــک بــا انجام تشــریفات 
ــت  ــک نوب ــوررا در ی ــی درخواســت مزب مقدمات
آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد 
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
ــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد  شــورا  تقدی

 شد. 
شماره : 6497/م الف

ــاف  ــل اخت ــورا ی ح ــعبه 54 ش ــس ش  رئی
ــان  ــتان اصفه اس

رونوشت آگهی حصروراثت
دارای  فخــر  شــیرانی  حســین  آقــای 
شــرح  بــه   2062 شــماره  شناســنامه 
ــورا   ــن ش ــه ۱/96 از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
ــوده و  ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه در خواس
ــدس  ــادروان اق ــه ش ــح داده ک ــن توضی چنی
خــدا بخــش بشناســنامه 56 تاریــخ 95/۱۱/2۱ 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
آن مرحــوم منحصــر  الفــوت  ورثــه حیــن 
اســت بــه دو فرزنــد پســر و ســه فرزنــد 
دختــر و یــک همســر دائمــی بــه اســامی ذیــل 
 52۱8۱ ش  ش  فخــر  ۱-غامرضاشــیرانی   :
فرزنــد پســر 2- قاســم شــیرانی فخــر ش ش 
980 فرزنــد پســر  ۳-محســن اروک شــیرانی 
4-حســن  پســر   فرزنــد   44209 ش  ش 
شــیرانی فخــر ش ش 2062 فرزنــد پســر  
5-زهــرا اورک شــیرانی ش ش 4۱۳۳0 فرزنــد 
دختــر  -6-شــها اورک شــیرانی ش ش 654 
ــا انجــام تشــریفات  ــد دختــر     اینــک ب فرزن
ــت  ــک نوب ــوررا در ی ــی درخواســت مزب مقدمات
آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد 
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
 شــورا  تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد|

 شد. 
شماره : 6494/م الف

ــاف  ــل اخت ــورا ی ح ــعبه 54 ش ــس ش  رئی
ــان ــتان اصفه اس

رونوشت آگهی حصروراثت
دارای  امامــی         حمیــد  ســید  آقــای 
شناســنامه شــماره ۱5۱5 به شــرح دادخواســت 
بــه کاســه 77/96 از ایــن در خواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده که 
شــادروان ســید محمــد امامــی     بشناســنامه 
ــی  ــگاه دائم ــخ 96/۱/۳0 اقامت ۱9894 در تاری
حیــن  ورثــه  زندگــی گفتــه  بــدرود  خــود 
ــه  ــه س ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
ــی  ــد امام ــید احم ــر ۱- س ــه دخت ــر و س پس
ــد  ــی  2- ســید مجی ش ش۱5۱5 پســر متوف
امامــی ش ش ۱4۳5 پســر متوفــی ۳- ســید 
حمیــد امامــی ش ش 425 پســر متوفــی 
4- مهــر الســادات امامــی ش ش 48985 
ــی ش ش  ــادات امام ــن الس ــر 5- مهی دخت
48986 دختــر 6- منیــر الســادات امامــی ش 
ش ۱۱28 دختــر    اینــک بــا انجــام تشــریفات 
ــت  ــک نوب ــوررا در ی ــی درخواســت مزب مقدمات
آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد 
یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
شــورا  تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 

شــد. 
شماره : 649۳/م الف

ــاف  ــل اخت ــورا ی ح ــعبه 54 ش ــس ش  رئی
ــان  اســتان اصفه
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آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی  مستقر در ثبت شرق اصفهان

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
از  ذیل که  آرا  قانون مذکور  ماده 3  بر حسب  و 
و  عادی  انتقال  تایید  بر  مبنی  هیات  این  طرف 
دو  در  گردیده  صادر  متقاضی  مفروزی  سهم  یا 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا شخص 
از  دارند  اعتراض  مذکور  آرا  به  اشخاصی که  یا 
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض  تاریخ اولین 
مهلت  در  و  نموده  تسلیم  اداره  این  به  را  خود 
دارند  فرصت  اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک 
نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و 
نمایند  اقدام  دعوی  طرح  بر  مبنی  ارایه گواهی 
قطعی  حکم  ارایه  به  موکول  ثبت  اقدامات  و 
مهلت  انقضا  صورت  در  و  بود  خواهد  دادگاه 
سند  مقررات  طبق  اعتراض  وصول  عدم  و 
مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 
. بود  نخواهد  دادگاه  به  متضرر  مراجعه  از   مانع 

مورخ   139460302027016611 شماره  رای   -1
محمد  فرزند  جان  آهن  عباس   1394/06/8
بشماره  از شهرضا  بشماره شناسنامه 67 صادره 
خانه  یکباب  ششدانگ  در   1199809004 ملی 
پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی 
237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 166/75 مترمربع. خریداری 
مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی خانم 

عفت شرفی.
مورخ   139560302027008050 شماره  رای   -2
نادر  فرزند  دره  گل  اکبرمهدی  لیال   95/06/28
اصفهان  از  صادره   61255 شناسنامه  بشماره 
بشماره ملی 1281041645 در ششدانگ یکباب 
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه 
پالک 3126 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 
مترمربع.   216/7 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5

خریداری طی سند رسمی.
 139560302027008224 شماره  رای   -3
جعفر  فرزند  قدیری  جالل    95/07/1 مورخ 
قلی  بشماره شناسنامه 2420 صادره از اصفهان 
بشماره ملی 1287033598 در ششدانگ یکباب 
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  
به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   39 پالک 
مترمربع. خریداری طی سند  مساحت 56/36 

رسمی.
مورخ   139560302027012296 شماره  رای   -4
قاسم  فرزند  پزوه  احمدی  ناصر    95/09/30
اصفهان  از  صادره   10505 شناسنامه  بشماره 
بشماره ملی 1283806924 در ششدانگ یکباب 
خانه سه طبقه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
ثبت   5 بخش  در  واقع   7897 پالک  زمین 
اصفهان به مساحت 280/50 مترمربع. خریداری 
رسمی  مالک  از  عادی  بصورت  الواسطه  مع 
حاجی اسماعیل آقاجانی پزوه فرزند عباسعلی.

مورخ  رای شماره 139560302027012752   -5
غالمرضا  فرزند  جبلی   حسینی  اکبر   95/10/8
اصفهان  از  صادره   66683 شناسنامه  بشماره 
ششدانگ  در   1281763780 ملی  بشماره 
قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب 
زمین پالک 305 فرعی از اصلی 15190 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 180 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139560302027013046 شماره  رای   -6
بشماره  رضا  فرزند  کمالی  عباس   95/10/14
شناسنامه 7084 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283772620 در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب 
زمین پالک 9503 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
طی  خریداری  مترمربع.   185/26 مساحت  به 

سند رسمی.
مورخ   139560302027013049 شماره  رای   -7
95/10/14 عصمت امین آئی خوراسگانی فرزند 
عبداله بشماره شناسنامه 7816 صادره از اصفهان 
بشماره ملی 1283779951 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 9503 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 185/26 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
8- رای شماره 139560302027014467 مورخ 
عزیزاله  فرزند  اصفهانی  ابکار  زهره   95/11/6
اصفهان  از  صادره   1375 شناسنامه  بشماره 
بشماره ملی 1287687350 در ششدانگ یکباب 
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه 
بخش  در  واقع   15203 اصلی  از  فرعی   1 پالک 
5 ثبت اصفهان به مساحت 178/88 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
مورخ  رای شماره 139560302027015368   -9
18/11/1395  اصغر ایزدی فرزند حسن بشماره 
بشماره  اصفهان  از  صادره   33701 شناسنامه 
مغازه  یکباب  در ششدانگ  ملی 1282262955 
پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1

119/75 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
10- رای شماره 139560302027015642 مورخ 
محمدرضا  فرزند  مسیبی  ناصرقلی   95/11/23
سفلی  سمیرم  از  صادره   23 شناسنامه  بشماره 
بشماره ملی 5129775600 در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 4860 فرعی از اصلی 15194 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

134/67 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
11- رای شماره 139560302027015643 مورخ 
محمدصادق  فرزند  رمضانی  زهرا   95/11/23
سفلی  سمیرم  از  صادره   3 شناسنامه  بشماره 
بشماره ملی 5129860535 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 4860 فرعی از اصلی 15194 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

134/67 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
 139560302027016324 شماره  رای   -12
حسین  فتحی  محمدحسن   95/12/7 مورخ 
 48 شناسنامه  بشماره  احمد   فرزند  آبادی  
 5649599513 ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره 
ثمنیه  بها  باستثناء  خانه  یکباب  ششدانگ  در 
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  اعیانی 
پالک 13067 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
سند  طی  خریداری  مترمربع.   111/30 مساحت 

رسمی.
13- رای شماره 139560302027016376 مورخ 
95/12/8  بتول قدیری نیک آبادی فرزند عباس 
بشماره شناسنامه 460 صادره از اصفهان بشماره 
خانه  یکباب  ششدانگ  در   1286495792 ملی 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 70 
ثبت   5 بخش  در  واقع  اصلی 15234  از  فرعی 
اصفهان به مساحت 185/62 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
14- رای شماره 139560302027016464 مورخ 
سیدجعفر  فرزند  موسوی  سیدهاشم   95/12/9
از الهه بشماره ملی  0 صادره  بشماره شناسنامه 
4711691324 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 14 فرعی 
از اصلی 43 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 
سند  طی  خریداری  مترمربع.   146/2 مساحت 

رسمی.
15- رای شماره 139560302027016503 مورخ 
95/12/9 سید محمد رضا امام جمعه زاده فرزند 
سید محسن بشماره شناسنامه 2153 صادره از 
 39/2 در   1288028822 ملی  بشماره  اصفهان 
یکباب  ششدانگ  سهم   196 از  مشاع  سهم 
قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  ساختمان 
زمین پالک 1567 فرعی از اصلی 15190 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 196 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
16- رای شماره 139560302027016507 مورخ 
عیسی  فرزند  آبچویه  باقری  رضا   1395/12/9
بشماره  نائین  از  صادره   5 شناسنامه  بشماره 
از 196  ملی 1249610141 در 39/2 سهم مشاع 
بر  احداثی  ساختمان  یکباب  ششدانگ  سهم 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1567 فرعی 
اصفهان  ثبت   5 در بخش  واقع   15190 اصلی  از 
سند  طی  خریداری  مترمربع.   196 مساحت  به 

رسمی.
مورخ   139560302027016511 شماره  رای   -17
95/12/9 سعید ربانی فرزند عبدالوهاب بشماره 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1309 شناسنامه 
 196 از  مشاع  سهم   39/2 در   1287953905
بر  احداثی  ساختمان  یکباب  ششدانگ  سهم 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1567 فرعی 
اصفهان  ثبت   5 در بخش  واقع   15190 اصلی  از 
سند  طی  خریداری  مترمربع.   196 مساحت  به 

رسمی.
 139560302027016515 شماره  رای   -18
مورخ 95/12/9 رشید باقری فرزند رضا بشماره 
شناسنامه 1933 صادره از اصفهان بشماره ملی 
 196 از  مشاع  سهم   39/2 در   1287027733
بر  احداثی  ساختمان  یکباب  ششدانگ  سهم 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1567 فرعی 
اصفهان  ثبت   5 در بخش  واقع   15190 اصلی  از 
سند  طی  خریداری  مترمربع.   196 مساحت  به 

رسمی.
مورخ   139560302027016519 شماره  رای   -19
بشماره  ابراهیم  فرزند  توکلی  مهدی   95/12/9
شناسنامه 1633 صادره از اصفهان بشماره ملی 
 196 از  مشاع  سهم   39/2 در   1288224151
بر  احداثی  ساختمان  یکباب  ششدانگ  سهم 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1567 فرعی 
اصفهان  ثبت   5 در بخش  واقع   15190 اصلی  از 
سند  طی  خریداری  مترمربع.   196 مساحت  به 

رسمی.
20- رای شماره 139560302027016523 مورخ 
ملک  فرزند  ده سرخی  عنایتی  احمد   95/12/9
محمد بشماره شناسنامه 563 صادره از اصفهان 
بشماره ملی 1282753177 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

101/62 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
21- رای شماره 139560302027016524 مورخ 
اله  نعمت  فرزند  ولندانی  95/12/9 زهره گرامی 
بشماره شناسنامه 700 صادره از اصفهان بشماره 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1290970378 ملی 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

101/62 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
 139560302027016623 شماره  رای   -22
فرزند  مورخ 95/12/14 حسین کنعانی هرندی 
کوهپایه  از  صادره   88 شناسنامه  بشماره  علی 
بشماره ملی 5659678068 در ششدانگ یکباب 
سردخانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   22 پالک 
طی  خریداری  مترمربع.   2137/33 مساحت 

سند رسمی.
 139560302027016726 شماره  رای   -23
مورخ 95/12/16محسن زکی فرزند علی بشماره 
شناسنامه 1164 صادره از خرمشهر بشماره ملی 
1827964261 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
 139560302027016796 شماره  رای   -24
خوراسگانی  ناظوری  اعظم   95/12/17 مورخ 
فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 167 صادره از 
اصفهان بشماره ملی 1291419391 در ششدانگ 
احداثی  اعیانی  ثمنیه  بها  باستثناء  خانه  یکباب 

بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 فرعی از 
اصلی 5865 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 270/94 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
25- رای شماره 139560302027016810 مورخ 
فرزند  معمار  شریف  استاد  علیرضا   95/12/18
از  صادره   26209 شناسنامه  بشماره  شکراله 
سه  در   1282189336 ملی  بشماره  اصفهان 
احداثی  یکباب مغازه  از ششدانگ  دانگ مشاع 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13 فرعی از 
اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
سند  خریداری طی  مترمربع.   76/65 مساحت 

رسمی.
 139560302027016814 شماره  رای   -26
معمار  شریف  استاد  مهدی   95/12/18 مورخ 
صادره   921 شناسنامه  بشماره  علیرضا  فرزند 
دو  در   1288357168 ملی  بشماره  اصفهان  از 
احداثی  یکباب مغازه  از ششدانگ  دانگ مشاع 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13 فرعی از 
اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
سند  خریداری طی  مترمربع.   76/65 مساحت 

رسمی.
27- رای شماره 139560302027016817 مورخ 
95/12/18 حبیب اله استاد شریف معمار فرزند 
از  صادره   10871 شناسنامه  بشماره  علیرضا 
اصفهان بشماره ملی 1292637366 در یکدانگ 
بر  احداثی  مغازه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 13 فرعی از 
اصلی 10354 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
سند  خریداری طی  مترمربع.   76/65 مساحت 

رسمی.
مورخ   139660302027000101 شماره  رای   -28
بشماره  عباسعلی  فرزند  زارعی  علی   96/01/6
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   97 شناسنامه 
ساختمان  یکباب  ششدانگ  در   1291449167
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 140 
ثبت   5 بخش  در  واقع   12953 اصلی  از  فرعی 
اصفهان به مساحت 43/30 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
 139660302027000375 شماره  رای   -29
رضا  فرزند  آرندی  زارع  بتول   96/01/15 مورخ 
بشماره شناسنامه 7 صادره از نائین بشماره ملی 
1249631963 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 117 فرعی 
از اصلی 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
طی  خریداری  مترمربع.   296/56 مساحت  به 

سند رسمی.
 139660302027000380 شماره  رای   -30
فرزند  صدر  شجاعی  محمود   96/01/15 مورخ 
از  محمدرحیم بشماره شناسنامه 15281 صادره 
زاهدان بشماره ملی 3620151741 در ششدانگ 
از  قسمتی  روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب 
قطعه زمین پالک 15234 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 209/52 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
31- رای شماره 139660302027000389 مورخ 
96/01/15  مسعود افشارزاده فرزند غالمحسین 
بشماره شناسنامه 667 صادره از خرمشهر بشماره 
ملی 1828930636 در ششدانگ یکباب باشگاه 
قطعه  از  روی قسمتی  بر  احداثی  اسب سواری 
 11519 اصلی  از  فرعی   3 و   2 و   1 پالک  زمین 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 2051 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
رای شماره 139660302027000416 مورخ   -32
حسن   فرزند  دهکردی  نبوی  رضا   96/01/16
اصفهان  از  صادره   1767 شناسنامه  بشماره 
بشماره ملی 1287808700 در ششدانگ یکباب 
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه 
به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک 
سند  خریداری طی  مترمربع.  مساحت 86/68 

رسمی.
 139660302027000531 شماره  رای   -33
فرزند  دیدرانی  آقابابائی  زهره    96/01/19 مورخ 
اصفهان  از  صادره   7 شناسنامه  بشماره  صادق 
بشماره ملی 1291863524 در ششدانگ یکباب 
قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  ساختمان 
اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک  زمین 
طی  خریداری  مترمربع.   149/26 مساحت  به 

سند رسمی.
34- رای شماره 139660302027000573 مورخ 
بشماره  حسن  فرزند  باقری  مهدی   96/01/20
بشماره ملی  اصفهان  از  شناسنامه 1679 صادره 
1288186185 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
 10393 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

88/35 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
 139660302027000583 شماره  رای   -35
هاشم   فرزند  تمیزی   حسین   96/01/20 مورخ 
بشماره شناسنامه 836 صادره از اصفهان بشماره 
خانه  یکباب  ششدانگ  در   1286861543 ملی 
پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   13044
مساحت 148/32 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
مورخ  رای شماره 139660302027000617   -36
فرزند  خوراسگانی  اعتباریان  زری   96/01/20
از  صادره   10033 شناسنامه  بشماره  اله  رحمت 
اصفهان بشماره ملی 1283802201 در ششدانگ 
از  قسمتی  روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب 
 5 بخش  در  واقع   7242 پالک  زمین  قطعه 
مترمربع.   177/45 مساحت  به  اصفهان  ثبت 

خریداری طی سند رسمی.
 139660302027000671 شماره  رای   -37
فرزند  اندانی  96/01/23 کرمعلی کریمی  مورخ 
از  صادره   52 شناسنامه  بشماره  جعفرعلی 
خمینی شهر بشماره ملی 1141403897 در دو و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
 139660302027000673 شماره  رای   -38
فرزند  اندانی  کمالی  اشرف   96/01/23 مورخ 
از  صادره   3029 شناسنامه  بشماره  عبدالوهاب 
خمینی شهر بشماره ملی 1140553909 در دو و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
39- رای شماره 139660302027000675 مورخ 
بشماره  فرزند محمود  96/01/23 شبنم کاوسی 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   - شناسنامه 
ششدانگ  از  مشاع  یکدانگ  در   1271072645
از  قسمتی  روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب 
ثبت   18 بخش  در  واقع   1 پالک  زمین  قطعه 
اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
40- رای شماره 139660302027000687 مورخ 
فرزند  نهوجی   عبدالهی  نفیسه   96/01/23
از  صادره   4651 شناسنامه  بشماره  شعبانعلی  
در ششدانگ  ملی 0067813135  بشماره  تهران 
قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب 
در  واقع  اصلی  باقیمانده   10393 پالک  زمین 
 173/05 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
 139660302027000689 شماره  رای   -41
هارونی  امینی  قائد  مجتبی   96/01/23 مورخ 
فرزند حاجتعلی  بشماره شناسنامه 38 صادره 
در   4622060396 ملی  بشماره  شهرکرد  از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 10047 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 58 مترمربع. خریداری طی 

سند رسمی.
 139660302027000694 شماره  رای   -42
اکبر  فرزند  فودهء   محمد    96/01/23 مورخ 
اصفهان  از  صادره   27349 شناسنامه  بشماره 
بشماره ملی 1282200739 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 165/63 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
43- رای شماره 139660302027000762 مورخ 
96/01/26 عزت بشیری گورتی فرزند نعمت اله 
بشماره شناسنامه 885 صادره از اصفهان بشماره 
خانه  یکباب  ششدانگ  در   1284080277 ملی 
پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی 
بخش  در  واقع   15190 اصلی  از  فرعی   3751
مترمربع.   107/56 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5

خریداری طی سند رسمی.
44- رای شماره 139660302027000917 مورخ 
بشماره  مضفر  فرزند  صالحی  محمد   96/01/30
ملی  بشماره  الیگودرز  از  صادره   83 شناسنامه 
4171366496 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در 
 160/53 مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
45- رای شماره 139660302027000930 مورخ 
96/01/30 حمیدرضا زارعی  فرزند محمد بشماره 
شناسنامه 1534 صادره از اصفهان بشماره ملی 
 22700 از  مشاع  سهم   5002 در   1286837421
روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  سهم 
از  فرعی  پالک 43079  زمین  قطعه  از  قسمتی 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
227/10 مترمربع. خریداری طی سند  مساحت 

رسمی.
46- رای شماره 139660302027000933 مورخ 
حسین  فرزند  زاده  ابراهیم  معصومه   96/01/30
بشماره  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 15 صادره 
ملی 1291211322 در 5002 سهم مشاع از 22700 
روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  سهم 
از  فرعی  پالک 43079  زمین  قطعه  از  قسمتی 
اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 277/10 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
47- رای شماره 139660302027000936 مورخ 
96/01/30 بتول زراعی دولت آبادی فرزند محمد 
اصفهان  از  صادره   1237 شناسنامه  بشماره 
بشماره ملی 1286606691 در 5002 سهم مشاع 
از 22700 سهم ششدانگ یکباب خانه احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 43079 فرعی 
از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
227/10 مترمربع. خریداری طی سند  مساحت 

رسمی.
مورخ   139660302027000939 شماره  رای   48
علی  محمد  فرزند  عشقی  مسعود   96/01/30
بشماره شناسنامه 39 صادره از اصفهان بشماره 
از  مشاع  سهم   2692 در   5659366325 ملی 
بر  احداثی  خانه  یکباب  22700 سهم ششدانگ 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 43079 فرعی 
از اصلی 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
227/10 مترمربع. خریداری طی سند  مساحت 

رسمی.
49- رای شماره 139660302027000942 مورخ 
فرزند  آبادی  دولت  زارعی  حسن   96/01/30
از  صادره   55635 شناسنامه  بشماره  محمد 
 5002 در   1281653373 ملی  بشماره  اصفهان 
یکباب  ششدانگ  سهم   22700 از  مشاع  سهم 
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه 
در  واقع   15190 اصلی  از  فرعی   43079 پالک 
 227/10 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027001005 شماره  رای   -50
آبادی  نجف  موسویان  مرتضی  سید   96/01/31
 22941 شناسنامه  بشماره  حسین  سید  فرزند 
آباد بشماره ملی 1090227337  از نجف  صادره 
روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در 
در  واقع   12574 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی 
 308/56 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

مورخ   139660302027001059 شماره  رای   -51
حسین  فرزند  زاده  قربانی  مریم   95/02/2
بشماره شناسنامه 82 صادره از اصفهان بشماره 
خانه  یکباب  ششدانگ  در   1291391061 ملی 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 
ثبت   5 بخش  در  واقع   10288 اصلی  از  فرعی 
اصفهان به مساحت 158/71 مترمربع. خریداری 
رسمی  مالک  از  عادی  بصورت  الواسطه  مع 

ابوالحسن عشاقی فرزند رضا .
مورخ   139660302027001110 شماره  رای   -52
96/02/2 مهرداد آرمان فر  فرزند قاسم بشماره 
ملی  بشماره  تهران  از  صادره   2952 شناسنامه 
ساختمان  یکباب  ششدانگ  در   0051763427
پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15234
سند  طی  خریداری  مترمربع.   130/10 مساحت 

رسمی.
مورخ   139660302027001114 رای شماره   -53
اسماعیل  فرزند  ذوالفقاری  عباس   96/02/3
بشماره  محالت  از  صادره   2 شناسنامه  بشماره 
از  مشاع  دانگ  سه  در   0569865931 ملی 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 12152 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 123/50 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
مورخ   139660302027001115 شماره  رای   -54
شکراله  فرزند  اسفندیاری  افسر   96/02/3
بشماره  اهواز  از  صادره   73 شناسنامه  بشماره 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1754695787 ملی 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 12152 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 123/50 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
55- رای شماره 139660302027001152 مورخ 
قهه  سیدحسینی  سیدمحمدعلی   96/02/3
از  صادره   7892 شناسنامه  بشماره  رضا  فرزند 
چهار  در   1283780712 ملی  بشماره  اصفهان 
احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
 139660302027001153 شماره  رای   -56
قهه   حسینی  سید  صدیقه   96/02/3 مورخ 
صادره   1283 شناسنامه  بشماره  محمود  فرزند 
دو  در   1287885632 ملی  بشماره  اصفهان  از 
احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. 

خریداری طی سند رسمی.
57- رای شماره 139660302027001158 مورخ 
برات  فرزند  ماری  رفیعی  حسن   96/02/3
بشماره  اردستان  از  صادره   2 شناسنامه  بشماره 
خانه  یکباب  ششدانگ  در   1189901137 ملی 
پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   18 بخش  در  واقع   1

98/93 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
58- رای شماره 139660302027001240 مورخ 
96/02/6 اکبر کیانی ابری فرزند هاشم بشماره 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   40 شناسنامه 
1291412395 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 12450 واقع 
 155/2 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
59- رای شماره 139660302027001249 مورخ 
96/02/6 علی محمد یزدانی بخش فرزند علی 
سمیرم  از  صادره   25 شناسنامه  بشماره  اکبر 
سفلی بشماره ملی 5129755820 در سه دانگ 
بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع 
از قطعه زمین پالک 9555 واقع  روی قسمتی 
 163/8 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027001250 شماره  رای   -60
بشماره  محمود  فرزند  دهقانی  زهرا   96/02/6
ملی  بشماره  اصفهان  از  شناسنامه 1718 صادره 
از ششدانگ  1287905129 در سه دانگ مشاع 
قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب 
ثبت   5 بخش  در  واقع   9555 پالک  زمین 
اصفهان به مساحت 163/8 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
61- رای شماره 139660302027001335 مورخ 
96/02/9 زهرا فرزام نیا فرزند سیدحسن بشماره 
شناسنامه 10967 صادره از اصفهان بشماره ملی 
ساختمان  یکباب  ششدانگ  در   1292262672
پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   10393
سند  طی  خریداری  مترمربع.   200 مساحت 

رسمی.
62- رای شماره 139660302027001336 مورخ 
فرزند  خوراسگانی  قادری  مصطفی   96/02/9
صادره   16421 شناسنامه  بشماره  محمدعلی 
در   1283864681 ملی  بشماره  اصفهان  از 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 195/28 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
 139660302027001356 شماره  رای   -63
فرزند  ورتونی  قاسمی  صدیقه   96/02/10 مورخ 
از  صادره   509 شناسنامه  بشماره  محمدعلی 
سه  در   1286777208 ملی  بشماره  اصفهان 
احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی 
اصفهان  ثبت  در بخش 5  واقع   15201 اصلی  از 
سند  طی  خریداری  مترمربع.   99 مساحت  به 

رسمی.
64- رای شماره 139660302027001359 مورخ 
اله  فضل  فرزند  محمدشفیعی  مجید   96/02/10
بشماره شناسنامه 1907 صادره از اصفهان بشماره 
از  مشاع  دانگ  سه  در   1287830153 ملی 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 

از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 
به مساحت 99  ثبت اصفهان  واقع در بخش 5 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
65- رای شماره 139660302027001387 مورخ 
پور فرزند حسین بشماره  امین  بتول   96/02/11
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   415 شناسنامه 
1286289769 در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
 11548 پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

170/52 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
66- رای شماره 139660302027001439 مورخ 
بشماره  اکبر  فرزند  پاکدل  اشرف    96/02/12
بشماره  اصفهان  از  صادره   3073 شناسنامه 
قطعه  یک  ششدانگ  در   1287198384 ملی 
بر  احداثی  متصله  ساختمان  و  محصور  زمین 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 15241 واقع 
 169/81 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
67- رای شماره 139660302027001515 مورخ 
فرزند  خوراسگانی  زمانی  طیبه   1396/02/13
از  صادره   1258 شناسنامه  بشماره  محمدعلی 
اصفهان بشماره ملی 1291517243 در ششدانگ 
از  قسمتی  روی  بر  احداثی  ساختمان  یکباب 
قطعه زمین پالک 20 فرعی از اصلی 15202 واقع 
 174/10 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در 

مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027001621 شماره  رای   -68
خون  موسی  فرزند  کردی  یوسف   96/02/16
ملک  باغ  از  صادره   1135 شناسنامه  بشماره 
یکباب  بشماره ملی 4819170031 در ششدانگ 
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه 
پالک 237 فرعی از اصلی 15201 واقع در بخش 
مترمربع.   94/22 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5

خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027001629 شماره  رای   -69
96/02/16 فائزه حق شناس جزی فرزند منصور 
اصفهان  از  صادره   3936 شناسنامه  بشماره 
بشماره ملی 1292567848 در ششدانگ یکباب 
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  مغازه 
پالک 5037 فرعی از اصلی 15190 واقع در بخش 
مترمربع.   20/08 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5

خریداری طی سند رسمی.
70- رای شماره 139660302027001648 مورخ 
بشماره  رضا  فرزند  خبازیان   96/02/16  سمیه 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1281 شناسنامه 
ساختمان  یکباب  ششدانگ  در   1289662045
پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی 
به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   10393
سند  طی  خریداری  مترمربع.   141/10 مساحت 

رسمی.
مورخ   139660302027001651 شماره  رای   -71
فرزند  تودشکی  قاسمی  سکینه    96/02/16
قدمعلی بشماره شناسنامه 22 صادره از کوهپایه 
بشماره ملی 5659440487 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
بخش  در  واقع   10393 پالک  زمین  قطعه  از 
مترمربع.   137 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5

خریداری طی سند رسمی.
72- رای شماره 139660302027001654 مورخ 
96/02/16 یوسف حسینی تودشکی  فرزند علی 
کوهپایه  از  صادره   23 شناسنامه  بشماره  اکبر 
بشماره ملی 5659419046 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
بخش  در  واقع   10393 پالک  زمین  قطعه  از 
مترمربع.   137 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5

خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027001800 رای شماره   -73
بشماره  حسن  فرزند  رمضانی  زهرا   96/02/19
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   871 شناسنامه 
یازدهم   - دو  و  هجده سهم  در   1289314497
یکباب  ششدانگ  سهم   200 از  مشاع  سهم 
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه 
پالک 12198 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
سند  خریداری طی  مترمربع.   202/91 مساحت 

رسمی.
74- رای شماره 139660302027001804 مورخ 
بشماره  حسن  فرزند  رمضانی  زهره   96/02/19
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   1214 شناسنامه 
یازدهم   - دو  و  هجده سهم  در   1287716938
یکباب  ششدانگ  سهم   200 از  مشاع  سهم 
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه 
پالک 12198 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
سند  خریداری طی  مترمربع.   202/19 مساحت 

رسمی.
75- رای شماره 139660302027001807 مورخ 
بشماره  حسن  فرزند  رمضانی  بتول   96/02/19
بشماره ملی  اصفهان  از  شناسنامه 1989 صادره 
یازدهم  دو -  و  در هجده سهم   1287673481
یکباب  ششدانگ  سهم   200 از  مشاع  سهم 
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه 
پالک 12198 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
سند  خریداری طی  مترمربع.   202/91 مساحت 

رسمی.
مورخ   139660302027001811 شماره  رای   -76
96/02/19 حسین رمضانی فرزند حسن بشماره 
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   25 شناسنامه 
 - چهار  و  سهم  و شش  در سی   1287922211
یازدهم سهم مشاع از 200 سهم ششدانگ یکباب 
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه 
پالک 12198 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
سند  خریداری طی  مترمربع.   202/91 مساحت 

رسمی.
77- رای شماره 139660302027001815 مورخ 
بشماره  حسن  فرزند  رمضانی  احمد   96/02/19
ملی  بشماره  شهرضا  از  صادره   22 شناسنامه 
5129755197 در سی و شش سهم و چهار - 
یازدهم سهم مشاع از 200 سهم ششدانگ یکباب 
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه 
پالک 12198 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

سند  خریداری طی  مترمربع.   202/91 مساحت 
رسمی.

78- رای شماره 139660302027001819 مورخ 
حسن  فرزند  رمضانی  اسمعیل   96/02/19
سفلی  سمیرم  از  صادره   36 شناسنامه  بشماره 
شش  و  سی  در   5129732995 ملی  بشماره 
سهم و چهار - یازدهم سهم مشاع از 200 سهم 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 12198 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 202/91 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
79- رای شماره 139660302027001825 مورخ 
96/02/19 محمود رمضانی فرزند حسن بشماره 
شناسنامه 7 صادره از سمیرم سفلی بشماره ملی 
5129760727 در سی و شش سهم و چهار - 
یازدهم سهم مشاع از 200 سهم ششدانگ یکباب 
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه 
پالک 12198 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
سند  خریداری طی  مترمربع.   202/91 مساحت 

رسمی.
80- رای شماره 139660302027001863 مورخ 
فرزند  خوراسگانی  قیصری  صدیقه   96/02/20
عباس بشماره شناسنامه 220 صادره از اصفهان 
بشماره ملی 1291327541 در نیم دانگ مشاع 
احداثی  ساختمان  و  زمین  یکباب  ششدانگ  از 
پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی 
5997 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

627/50 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
 139660302027001865 شماره  رای   -81
خوراسگانی  محمدرضائی  اکبر   96/02/20 مورخ 
صادره   7120 شناسنامه  بشماره  صفرعلی  فرزند 
و  در دو  اصفهان بشماره ملی 1283772991  از 
و  زمین  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  نیم 
از  قسمتی  روی  بر  احداثی  احداثی  ساختمان 
قطعه زمین پالک 5997 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 627/50 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
82- رای شماره 139660302027001867 مورخ 
فرزند  خوراسگانی  محمدرضائی  زهرا   96/02/20
طاهر بشماره شناسنامه 10615 صادره از اصفهان 
بشماره ملی 1283808013 در نیم دانگ مشاع 
احداثی  ساختمان  و  زمین  یکباب  ششدانگ  از 
پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی 
5997 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

627/50 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
83- رای شماره 139660302027001869 مورخ 
خوراسگانی  محمدرضائی  حسین   96/02/20
از  فرزند صفرعلی بشماره شناسنامه 97 صادره 
و  دو  در   1291338268 ملی  بشماره  اصفهان 
و  زمین  یکباب  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  نیم 
از  قسمتی  روی  بر  احداثی  احداثی  ساختمان 
قطعه زمین پالک 5997 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 627/50 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
 139660302027002115 شماره  رای   -84
حبیب  بخش  روان  افسانه   96/02/27 مورخ 
آبادی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 3261 
صادره از اصفهان بشماره ملی 1287078621 در 
یکدانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 50 فرعی از 
اصلی 15191 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
 مساحت 327/31 مترمربع. خریداری طی سند 

رسمی.
شماره  اصالحی  رای   -85
 96/02/14 مورخ   139660302027001525
بشماره  مرتضی  فرزند  فرد  جواهریان  نفیسه 
بشماره  اصفهان  از  صادره   4767 شناسنامه 
از  مشاع  سهم   402 در   1288395620 ملی 
25/2125 سهم ششدانگ یکباب خانه و زمین 
محصور متصله احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
در  واقع   7741 اصلی  از  فرعی   1 پالک  زمین 
 2125/25 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش 
شماره  رای  در  که  میباشد  صحیح  مترمربع 
 95/07/28 مورخ   139560302027009383

اشتباه ثبت شده بود . 
86- رای اصالحی شماره 139660302027001526 
فرزند  فرد  جواهریان  نرگس   96/02/14 مورخ 
از  صادره   1431 شناسنامه  بشماره  مرتضی 
 402 در   1288316542 ملی  بشماره  اصفهان 
یکباب خانه  از 2125/25 سهم ششدانگ  سهم 
و زمین محصور متصله احداثی بر روی قسمتی 
از قطعه زمین پالک 1 فرعی از اصلی 7741 واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 2125/25 
شماره  رای  در  که  میباشد  صحیح  مترمربع 
 95/07/28 مورخ   139560302027009382

اشتباه ثبت شده بود . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/03/6

تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/03/21
  رییس منطقه ثبت اسناد وامالک شرق اصفهان 

  حسین هادیزاده«

آگهی حصر وراثت
خانــم آزاده محمودیان دارای شناســنامه شــماره 
4 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 69/96 ش 
ح 1 )وراثــت( از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان یســنا صادقــی بــه شــماره شناســنامه 
6600287527 در تاریــخ 1394/06/06  اقامتگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن 
بــه:1-  اســت  منحصــر  آن مرحــوم  الفــوت 
آزاده محمودیــان فرزنــد حســین ش.ش 4 
ــد  )مــادر متوفــی(  )2( محســن صادقــی فرزن
رمضانعلــی ش.ش 31 )پــدر متوفــی( اینــک بــا 
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
ــی  ــس اعتراض ــر ک ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م را آگه
دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از 
تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه 
بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد 
شــد. رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اختــالف 

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

الــف  5/37/189/م 
به تاریخ  1396/03/03
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توپ و تور
 مهدی علی مرادی 

ستاره جدید سپاهان
مصدومیــت مســعود حســن زاده و فقر ســپاهان در پســت 
ــته  ــال های گذش ــتاره س ــده س ــث ش ــدف باع ــم ه مهاج
تیــم امیــد ســپاهان، شــانس زیــادی بــرای خودنمایــی در 
تیــم زالتکــو کرانچــار داشــته باشــد. مهــدی علی مــرادی 
در نقــل و انتقــاالت نیم فصــل گذشــته بــا قــراردادی 
ــم بزرگســاالن  ــه تی ــد ســپاهان ب ــم امی ــاله از تی 2/5 س
ــا بازیکــن  ــرادی در حــال حاضــر تنه ــه شــد. علی م اضاف
ــی  ــت تخصص ــا پس ــپاهان ب ــال س ــر 2۳ س ــت زی لیس
مهاجــم هــدف اســت کــه ســابقه حضــور درخشــان 
در تیــم امیــد ســپاهان و دعــوت بــه تیم هــای ملــی 
پایــه ایــران را در کارنامــه دارد. بــا توجــه بــه مصدومیــت 
مســعود حســن زاده و اعتقــاد کرانچــار بــه بــازی جوانــان 
ــن فصــل، فرصــت  ــه در ای ــر می رســد ک ــه نظ مســتعد ب
ــه علی مــرادی بلندقامــت خواهــد  ــر ب ــازی در لیــگ برت ب
رســید؛ بازیکنــی کــه طبــق شــنیده ها پتانســیل و قابلیــت 
تبدیــل شــدن بــه مهــدی شــریفی دیگــری را بــرای 
ــت  ــدف در لیس ــم ه ــود مهاج ــت و کمب ــپاهان داراس س
ــم  ــرای او فراه ــی را ب ــت خودنمای ــاید فرص ــپاهان ش س
ــی در از  ــه تلخ ــته تجرب ــل گذش ــپاهانی ها فص ــد. س کن
دســت دادن رضــا اســدی داشــتند و شــاید ایــن مســئله 
ــران ســپاهان درس گرفتــه باشــند   باعــث شــده کــه مدی
و دیگــر بــه ســادگی اجــازه جدایــی بازیکنــان بااســتعداد 

و آینــده دار آکادمــی خــود را ندهنــد. ایمنــا

بازگشت با شکوه دژاگه
اشــکان دژاگــه پــس از مدت هــا دوری از فوتبــال باالخــره 
در ترکیــب تیــم ولفســبورگ بــه میــدان رفــت. تنهــا یــادگار 
اولیــن و آخریــن قهرمانــی وولفســبورگ در بوندس لیــگا، 
ــت  ــم ایال ــبز تی ــاس س ــر لب ــار دیگ ــال ب ــس از 5 س پ
اســتقبال  بــا  البتــه  و  تــن کــرد  بــر  را  نیدرزاکســن 

ــد.  ــه ش ــاگران مواج ــاده تماش فوق الع
اشــکان کــه پــس از بازگشــت بــه بوندس لیــگا بــا 
ــن  ــره در آخری ــد، باالخ ــه رو ش ــی روب ــی طوالن مصدومیت
ــر  ــی آف براب ــدار پل بازی هــای فصــل ولفســبورگ و در دی
برانشــوایگ مهیــای حضــور در میــدان شــد و در 10 دقیقــه 
ــر  ــر 0 براب ــروزی 1 ب ــدان رفــت. کســب پی ــه می ــی ب پایان
ــس  ــاگردان »آندری ــرای ش ــزرگ ب ــی ب ــوایگ، گام برانش
ــود را در  ــای خ ــد بق ــر بتوانن ــار دیگ ــا ب ــود ت ــر« ب یونک
ــا  ــان ب ــا بازیکن ــا ب ــد. گرگ ه ــن بگیرن ــگا جش بوندس لی
تجربــه ای ماننــد ماریــو گومــز، لوییــز گوســتاوو و اشــکان 
ــر  ــدار برگشــت خــود براب ــرای دی ــی ب ــد فراوان دژاگــه امی
زردپوشــان برانشــوایگ خواهنــد داشــت. اشــکان دژاگــه 
در بهتریــن زمــان ممکــن بــرای حضــور در تیــم ملــی بــه 
آمادگــی مطلــوب خــود بازگشــته و می توانــد در روزهــای 
ــن  ــود و در جش ــه ش ــی اضاف ــم مل ــه اردوی تی ــده ب آین
ــی را  ــد کاپیتان ــر ازبکســتان بازوبن ــی براب ــم مل ــود تی صع
بــر بــازو ببنــدد. اشــکان در ســال آتــی بــه عنــوان کاپیتــان 
ــور در  ــن حض ــیه ضم ــی روس ــام جهان ــی در ج ــم مل تی
مشــهورترین  و  باتجربه تریــن  می توانــد  بوندس لیــگا 
لقــب  نیــز  مســابقات  ایــن  در  ملــی  تیــم   بازیکــن 

گل بگیرد. 

کوتاه اخبار 
 خطرمحرومیت 

در کمین هندبال ایران
فدراســیون هندبــال ایــران بــه دلیــل بدهی هــای خارجــی 

ممکــن اســت محــروم شــود. 
فدراســیون هندبــال از ســال 89 تاکنــون بیــش از ۳ 
میلیــارد تومــان بدهــی داخلــی و 61 هــزار دالر بدهــی 
خارجــی دارد و همیــن موضــوع ایــن فدراســیون را در خطر 

ــت. ــرار داده اس ــت ق محرومی
 علیرضــا رحیمــی، رئیــس فدراســیون هندبــال ایــران 
ــال  ــا مســئوالن فدراســیون جهانــی هندب ــا رایزنــی کــه ب ب
داشــته، بدهی هــا را قســط بندی و نزدیــک بــه 20 هــزار دالر 
از آن را پرداخــت کــرده؛ امــا تــا زمانــی کــه ایــن بدهی هــا 
بــه طــور کامــل پرداخــت نشــود، خطــر محرومیــت بــرای 

ــال کشــورمان وجــود دارد. تســنیم هندب

ایران، مقر کشتی غرب آسیا شد
بنی تمیــم، دبیــر کلــی شــورای کشــتی غــرب آســیا را نیــز 

بــر عهــده گرفــت. 
انتخابــات کنفدراســیون کشــتی غــرب آســیا اواخــر هفتــه 
ــر  ــوان مق ــه عن ــران ب ــزار و ای ــروت برگ جــاری در شــهر بی

کشــتی ایــن منطقــه انتخــاب شــد. 
در ایــن انتخابــات کــه نماینــدگان کشــورهای ایــران، عــراق، 
لبنــان، ســوریه، یمــن و فلســطین حضــور داشــتند، زعیــم 
از کشــور عــراق بــه عنــوان رئیــس شــورای کشــتی غــرب 

آســیا انتخــاب شــد.
 اعضــای شــورای کشــتی غــرب آســیا کــه از یــازده کشــور 
ــم  ــد بنی تمی ــور حمی ــه حض ــه ب ــا توج ــده، ب ــکیل ش تش
ــر  ــوان دبی ــه عن ــران ب ــتی ای ــیون کش ــس فدراس نایب رئی
ــر کل  ــوان دبی ــه عن کل شــورای آســیا، از وی خواســتند ب
ــیون های  ــه فدراس ــرده و ب ــت ک ــز فعالی ــه نی ــن منطق ای
ــر  ــران مق ــن ای ــد. همچنی کشــتی غــرب آســیا کمــک کن

کشــتی ــد. فدراســیون  ــه ش ــن منطق ــتی ای کش

رشنونژاد به مدال نقره رسید
ــی  ــده وزن 60- کیلوگــرم تیــم مل محمــد رشــنونژاد، نماین
جــودوی کشــورمان، در فینــال مســابقات قهرمانــی آســیا 
مقابــل نماینــده ژاپــن ایپــون قــرار گرفــت و بــه مــدال نقره 

بســنده کــرد. 
رشــنونژاد پیــش از ایــن بــا برتــری مقابــل »لئــو مارتیــن« 
ــی و  ــره جنوب ــگ« از ک ــی یون ــم چان ــگ، »کی از هنگ کن

ــت.  ــی راه یاف ــه نیمه نهای ــتان ب ــووف« از ازبکس »تیل
وی در دیــدار نیمه نهایــی ایــن رقابت هــا بــه مصــاف 
هنــدی  حریــف  و  رفــت  هنــد  از  »ویجــی کومــار« 
 خــود را شکســت داد و بــه فینــال ایــن مســابقات راه 

یافت.
نماینــده 52-  آذرپیونــد،  طاهــره  بانــوان  بخــش  در   
کیلوگــرم تیــم ملــی بانــوان، دور اول مقابــل نماینــده کــره 
 شــمالی ایپــون قــرار گرفــت و از گردونــه رقابت هــا حــذف 

شد. فارس

   H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانگروه ورزش

 
بــا پایــان فصــل شــانزدهم لیــگ برتــر فوتبــال 
ــر داغ  ــار دیگ ــاالت ب ــل و انتق ــازار نق کشــور، ب

شــد.
بــه همیــن بهانــه در سلســله گزارش هایــی 
نقــل  اخبــار  آخریــن  تــا  داریــم   قصــد 
ــه اطــاع شــما  ــال کشــور را ب و انتقــاالت فوتب

برســانیم.
 پارس جنوبی و سودای درخشش 

در لیگ برتر
ــازی  ــه آماده س ــم در ادام ــی ج ــارس جنوب پ
ــل  ــت فص ــع راس ــرارداد مداف ــگ، ق ــرای لی ب
گذشــته خــود، فرشــاد محمــدی مهــر را تمدید 

کــرد. 
همچنیــن ایــن تیــم مهــدی عبــدی، بازیکــن 
فصــل گذشــته خیبــر خرم آبــاد را نیــز بــه 

ــرد.  ــه ک ــود اضاف ــان خ ــع بازیکن جم

در ادامــه میثــم تیمــوری و واحــد بخشــی 
نیــز قــرارداد خــود را تمدیــد کردنــد تــا پــارس 
ــته،  ــل گذش ــکلت فص ــظ اس ــا حف ــی ب جنوب

ــود. ــم ش ــگ هفده ــاده لی آم
 محمد عباس زاده به سایپا پیوست

نســاجی  و  پرســپولیس  ســابق  مهاجــم 
مازنــدران بــا عقــد قــراردادی ســه ســاله رســما 

ــت.  ــایپا پیوس ــه س ب
محمــد عبــاس زاده کــه فصــل اخیــر را در لیــگ 
یــک ســپری کــرد و بــا وجــود عــدم راهیابــی 
ــا  ــر ب ــه لیــگ برت ــدران ب همــراه نســاجی مازن
ــه ثمــر رســاندن 2۴ گل، عنــوان آقــای گلــی  ب
ایــن رقابت هــا را بــه دســت آورد، در لیــگ 
هفدهــم بــرای نارنجی پوشــان بــه میــدان 

ــت.  خواهــد رف
عبــاس زاده یــک بــار در ســال 92 بــا نظــر علــی 
ــپولیس  ــه پرس ــهر ب ــاجی قائمش ــی از نس دای
پیوســت و شــاگرد آقــای گل جهــان شــد کــه 

ــا  در نخســتین ســال حضــور در لیــگ برتــر، ب
ــش درخشــانی  ــدک نمای وجــود بازی هــای ان
ــا در 6  ــام آن ه ــه تم ــرد و 5 گل زد ک ــه ک ارائ
هفتــه پایانــی فصــل بــود و ایــن عملکــرد 
موجــب شــد یــک فصــل دیگــر در جمــع 

سرخ پوشــان بمانــد.
 پورموسوی، سرمربی فوالد 

خوزستان شد
فصــل  ســرمربی  پورموســوی،  ســیروس 
ــوالد  ــت ف گذشــته اســتقال خوزســتان، هدای
را بــر عهــده گرفــت. پورموســوی جانشــین 
ــن فصــل  ــم ســعداوی می شــود کــه در ای نعی
بــا تیمــش بــد کار نکــرد؛ امــا در انتهــای فصــل 
ــدا  ــوالد پی ــران ف ــا مدی ــدی ب ــی ج اختافات

ــرد.  ک
جانشــین  گذشــته  فصــل  در  پورموســوی 
اســتقال  و  بــود  شــده  ویســی  عبــدهللا 
ــگ  ــای لی ــا انته ــقت ت ــا مش ــتان را ب خوزس
 حفــظ کــرد. پورموســوی ۴6 ســاله اســت 
ــک ســال ســرمربیگری  ــه خــود ی و در کارنام
ــوالد  ــا در ف اســتقال خوزســتان را دارد. او قب
بــه عنــوان دســتیار کار کــرده و از ایــن باشــگاه 

شــناخت دارد.
 هافبک ماشین سازی به گسترش 

پیوست
کاخــــا شـــویلی،  هافبــک گرجســــتانی 

ــرارداد  ــز ق ــر تبری ــم دیگ ــا تی ــازی ب ماشین س
ــرد.  ــا ک ــد امض جدی

خارجــی  ســهمیه های  از  یکــی  کاخــا، 
تیــم رســول خطیبــی بــود کــه علی رغــم 
ــر  ــته پایین ت ــه دس ــازی ب ــقوط ماشین س س
داد.   نشــان  خــود  از  خوبــی  نمایش هــای 
هافبــک تدافعــی فصــل گذشــته ماشین ســازی 
ــوالد  ــترش ف ــا گس ــود را ب ــد خ ــرارداد جدی ق
ــر در  ــک فصــل دیگ ــا ی ــرد ت ــد ک ــز منعق تبری

ــران حضــور داشــته باشــد. ــال ای فوتب

 ساسان بر سر سه راهی 
تهران - اصفهان و لژیونر شدن

ــدن  ــه صادرنش ــه ب ــا توج ــود ب ــنیده می ش ش
ــه همــراه  ویــزای شــنگن، ساســان انصــاری ب

ســه بازیکــن دیگــر از اردوی تیــم ملــی خــارج 
شــده اند. 

ساســان انصــاری مهاجــم فــوالد در لیــگ 
ــال  ــوردش در فوتب ــد رک ــق ش ــانزدهم موف ش
بهبــود  را  قبــل  بــه فصــل  نســبت  ایــران 
ــه عنــوان  ببخشــد. او کــه در لیــگ پانزدهــم ب
ســومین بازیکــن اثرگــذار لیــگ انتخــاب شــده 
ــود  ــه اش را بهب ــانزدهم رتب ــگ ش ــود، در لی ب
بخشــید و بــه رتبــه دوم صعــود کــرد. قــرارداد 
ایــن بازیکــن بــا فــوالد بــه پایــان رســیده و بــه 
نظــر می رســد بــا توجــه بــه کــم شــدن بودجــه 
و معلــوم نشــدن مربــی آینــده فــوالد، مهاجــم 
نورآبــادی بــه روزهــای انتهایــی حضــورش 
ــه  ــه ب ــا توج ــیده و ب ــتانی رس ــم خوزس در تی
ــنهادهایی  ــا پیش ــر ب ــگ برت ــش در لی درخش
مواجــه شــده اســت. ساســان کــه هنــوز 
تصمیمــش را نگرفتــه دو پیشــنهاد جــدی، 
یکــی از تیم هــای ســرخابی و یکــی از اصفهــان 
ــز  ــنهاد نی ــک پیش ــود ی ــنیده می ش دارد و ش
ــزن  ــن مهاجــم گل ــرای ای از خــارج از کشــور ب

ــت.  ــده اس آم
مجمــوع  در  اخیــر  فصــل  دو  در  ساســان 
ــام  ــر و ج ــگ برت ــوالد در لی ــرای ف ــته ب توانس
حذفــی ۳0 گل بــه ثمــر برســاند و مطمئنــا 
انتظــارات زیــادی از او مــی رود تــا بتوانــد آمــار 
خوبــش را در هــر تیمــی کــه باشــد، تکــرار کند.

آخرین اخبار نقل و انتقاالت لیگ برتر

آقای گل لیگ، یک نارنجی پوش شد

ــش از  ــی پی ــم مل ــن تی ــن تمری ــی روش در آخری ــوس ک کارل
ســفر بــه اتریــش شــخصا بــه بازیکنانــش آمــوزش شــوت زنی 
توانســته  ســال ها  از  پــس  انصاری فــرد کــه  داد. کریــم 
ــدار  ــل و در ســه دی ــی تحمی ــم مل ــب تی ــه ترکی خــودش را ب
اخیــر تیــم ملــی در دو دیــدار آن در ترکیــب ثابــت قــرار بگیــرد، 
ــا انگیــزه در تمرینــات قصــد دارد پــس از غیبــت  ــا حضــور ب ب
در دیــدار برابــر چیــن، بــار دیگــر خــودش را بــه ترکیــب ثابــت 
تیــم ملــی برســاند. در بخشــی از تمرینــات روز پنجشــنبه تیــم 
ملــی کــه مربــوط بــه شــوت بــه ســمت دروازه بــود، کــی روش 
پــس از چنــد شــوت نــه چنــدان مطلــوب از ســوی بازیکنانش، 
ــوت های  ــا ش ــوت زنی داد ت ــوزش ش ــا آم ــه آن ه ــخصا ب ش
ســرمربی تیــم ملــی بــرای حاضــران در زمیــن تمریــن شــرکت 
نفــت جالــب توجــه باشــد. کــی روش به ویــژه بــا کریــم 

ــن  ــا ای ــرد روش صحیــح شــوت زنی را مــرور کــرد ت انصاری ف
بازیکــن بــا دقــت بیشــتری، دیگــر ضربــات خــود را بــه ســمت 
ــداری  ــران در اردوی اتریــش در دی ــی ای ــم مل ــد. تی دروازه بزن
ــن  ــت و ای ــد رف ــرو خواه ــم مونته نگ ــه مصــاف تی دوســتانه ب
ــه  ــود را از جمل ــان خ ــدادی از بازیکن ــه تع ــت ک ــی اس در حال
بازیکنــان تیم هــای اســتقال و پرســپولیس را در اختیــار نــدارد 
ــه اردوی  ــا آمــاده نشــدن ویــزای ۴ بازیکــن دعوت شــده ب و ب
ــا  تیــم ملــی، تنهــا 15 نفــر در اردوی اتریــش و بــرای دیــدار ب
ــت از اردوی  ــس از بازگش ــود. پ ــد ب ــاده خواهن ــرو آم مونته نگ
ــازی خــود در  ــرای حســاس ترین ب اتریــش نیــز تیــم ملــی ب
ــد  ــاده خواه ــود را آم ــتان خ ــر ازبکس ــی در براب ــام جهان راه ج
ــام  ــه ج ــود ب ــم صع ــروزی در آن حک ــه پی ــداری ک ــرد؛ دی ک

ــت. ورزش 3 ــد داش ــیه را خواه ــی 2018 روس جهان

ــان آســیا  ــان دور رفــت رقابت هــای لیــگ قهرمان در پای
ــای  ــع تیم ه ــه مداف ــی، س ــتم نهای ــه یک هش در مرحل
ــن  ــور ذوب آه ــتان و همین ط ــران و خوزس ــتقال ته اس
در بیــن 10 مدافــع برتــر قــرار گرفتنــد. اســتقال تهــران 
ــن  ــر العی ــه براب ــمند در خان ــروزی ارزش ــب پی ــا کس ب
امــارات در آســتانه صعــود بــه مرحلــه یک چهــارم 
ــروزی  ــن پی ــت؛ ای ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــی رقابت ه نهای
در شــرایطی بــه دســت آمــد کــه شــاگردان منصوریــان 
بــازی تدافعــی از خــود بــه نمایــش گذاشــتند و بــا ارائــه 
ــف  ــه شکســت حری ــازی هوشــمندانه، موفــق ب یــک ب
قدرتمنــد خــود شــدند. رابســون و لئانــدرو پادوانــی، دو 
مدافــع تاثیرگــذار اســتقال، در اجــرای اســتراتژی های 
ــد و در پایــان مرحلــه  مدنظــر منصوریــان موفــق بوده ان

ــو  ــا، رابســون جانواری ــی رقابت ه ــت یک هشــتم نهای رف
ــه پنجــم را در  ــوپ رتب ــع ت ــا ۴0 دف ــم اســتقال ب از تی
ــار  ــه دســت آورده اســت. در آم ــاره ب ــن مدافعــان ق بی
ارائه شــده از ســوی کنفدراســیون فوتبــال آســیا محمــد 
ــا ۴0 دفــع تــوپ در رتبــه پنجــم بهتریــن  طیبــی نیــز ب
مدافعــان قــاره قــرار گرفتــه اســت؛ بــدون شــک 
حضــور محمــد طیبــی یکــی از دالیــل صعــود اســتقال 
ــوده اســت.  ــه از مســابقات ب ــا ایــن مرحل خوزســتان ت
ــا ۳8  ســومین مدافــع ایرانــی محمــدزاده اســت کــه ب
دفــع تــوپ رتبــه بعــدی را در اختیــار دارد. مدافــع 
ذوب آهــن علی رغــم حــذف تیمــش از رقابت هــای 
ــه داد  ــه ارائ ــی ک ــای خوب ــطه بازی ه ــه واس ــیایی ب آس
هم اکنــون در اردوی تیــم ملــی بــه ســر می بــرد. ایســنا

،،
 ساســان کــه هنــوز تصمیمــش را 
نگرفتــه دو پیشــنهاد جــدی، یکــی از 
تیم هــای ســرخابی و یکــی از اصفهان 
دارد و شنیده می شود یک پیشنهاد 
ایــن  بــرای  کشــور  از  خــارج  از  نیــز 

مهاجــم گلــزن آمــده اســت

آخرین تمرینات تیم ملی

شوت زنی به سبک کی روش
رابسون، طیبی و محمدزاده

سه مدافع ایرانی در بین بهترین های آسیا

ورزش

اخطار اجرایی
1-کیانــوش  علیــه:  محکــوم  مشــخصات 
ــا  ــرث   2-رض ــد کیوم ــدی فرزن ــی محم دهقان
دو  هــر  رفیــع    فرزنــد  کریمــی محمــدی 
مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم لــه:

ــا وکالــت خانــم حمیــده  بانــک مهــر اقتصــاد ب
ــاورز-ک  ــانی:اصفهان-بلوار کش ــه نش ــی ب ملک

ــر ــت ولیعص ــن بس ش دهقان-ب
 ۳۳2 شــماره  رای  موجــب  به:بــه  محکــوم 
تاریــخ 95/10/11 حــوزه ســوم حقوقــی شــورای 
ــت  ــه قطعی ــران ک ــاف شهرســتان تی حــل اخت
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه 
:پرداخــت مبلــغ 62/757/869/000 ریــال بابــت 
اصــل خواســته و پرداخــت 1/020/000/000 ریــال 
بابــت هزینــه دادرســی و تمبــر الصاقــی و حــق 
الوکالــه در حــق خواهــان صــادر و اعــام میگردد 
در خصــوص خســارت تاخیرتادیــه بــا توجــه بــه 
ــرد  ــک ضمــن ســود و دیرک اینکــه از ســوی بان
ــاده 197 در  ــه اســتناد م ــدا ب لحــاظ میشــود ل
قانــون اییــن دادرســی مدنــی در ایــن قســمت 
ــردد  ــام میگ ــی صــادر و اع ــی حق ــه ب ــم ب حک
تاریــخ سررســید چــک 95/1/25 میباشــد و 
محکــوم علیــه نیــز محکــوم بــه پرداخــت نیــم 
ــت  ــدوق دول ــق صن ــزا و در ح ــق االج ــر ح عش
میباشــد رای صــادره غیابــی میباشــد و رای 

ــی میباشــد ــه صــورت تضامن صــادره ب

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: اصغــر رضایــی 

المــکان مجهــول  فرزند:عبدالرضــا 
ــاد  ــر اقتص ــک مه ــوم له:بان ــخصات محک مش
بــه  ملکــی  حمیــده  خانــم  وکالــت  بــا 
ش  کشــاورز-ک  نشــانی:اصفهان-بلوار 

ولیعصــر بســت  دهقان-بــن 
 ۳۳1 شــماره  رای  موجــب  به:بــه  محکــوم 
تاریــخ 95/9/20 حــوزه ســوم حقوقــی شــورای 
ــت  ــه قطعی ــران ک ــاف شهرســتان تی حــل اخت
یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه 
بابــت  ریــال  :پرداخــت مبلــغ 26/197/158 
ــال  ــت 550/000/000 ری ــته و پرداخ ــل خواس اص
بابــت هزینــه دادرســی و تمبــر الصاقــی و 
ــام  ــه در حــق خواهــان صــادر و اع حــق الوکال
ــا  ــه ب میگــردد در خصــوص خســارت تاخیرتادی
ــه اینکــه از ســوی بانــک ضمــن ســود  توجــه ب
و دیرکــرد لحــاظ میشــود لــدا بــه اســتناد مــاده 
ــن  ــی در ای ــی مدن ــن دادرس ــون ایی 197 در قان
ــام  ــی صــادر و اع ــی حق ــه ب ــم ب قســمت حک
تاریــخ سررســید چــک 9۴/10/1۴  میگــردد 
میباشــد و صــادره غیابــی میباشــد و رای صــادره 

ــد ــی میباش ــورت تضامن ــه ص ب

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
اجــرای احــکام شــورای حــل اختــاف فاورجان 
 1۴6/95 شــماره  پرونــده  در  دارد  نظــر  در 
ــه  ــور و ل ــه یوســف حســن پ موضــوع علی

ــور  ــه منظ ــخ 96/۳/20ب ــلیمی  در تاری ــرا س زه
ــا  ــزا ب ــکونی )مج ــزل مس ــاب من ــروش یکب ف
ــه مســاحت 109/۳  ــرق و گاز مشــترک ب اب و ب

ــع ( مترمرب
ــع در  ــور  واق ــن پ ــف حس ــای یوس ــی آق ملک
ــوک  ــعدی بل ــه س ــودرجان-خ مطهری-کوچ س
۳5 عرصــه و عیان )109/۳ متر(که دارای ســابقه 
ــه شــماره-- نمیباشــد و ملــک مذکــور  ثبتــی ب
مفروزمیباشــد و متعلــق حــق غیــر نمیباشــد در 
ــخ 96/۳/20 از ســاعت10الی11صبح جلســه  تاری
حقوقــی  احــکام  اجــرای  دفتــر  در  مزایــده 
فاورجــان اطــاق 8 برگــزار نمایــد ملــک موضــوع 
مزایــده توســط کارشــناس رســمی دادگســتری 
بــه مبلــغ997/100/000 ریــال ارزیابــی شــده 
اســت.متقاضیان خریــد میتواننــد پنــج روز قبــل 
از مزایــده بــا حضــور در محــل اجــرای احــکام  از 
موقعیــت امــوال مطلــع شــوند . مزایــده از قیمت 
ارزیابــی شــده شــروع و برنــده کســی اســت کــه 
باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد ضمنــا کلیــه 
ــد  ــده خواه ــده برن ــر عه ــده ب ــای مزای هزینه ه
بــود و کســانی میتواننــد در جلســه مزایــده 
ــد کــه حداقــل ده درصــد قیمــت  شــرکت نماین

ــی شــده را همــراه داشــته باشــد ارزیاب
حقوقــی  احــکام  اجــرای  دهقان-مدیــر 

فاورجــان دادگســتری 

آگهی ابالغ 
شماره اباغ نامه : 961010۳65۳۴012۳9
شماره پرونده : 9۴0998۳65۳۴011۴7

بندارتــی  بابایــی  مینــا  شــاکی   / خواهــان 
دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده / متهــم 
مســعود گل محمــدی فرزنــد مصطفــی بــه 
ــم  ــه درخواســت زوجــه تقدی خواســته طــاق ب
فاورجــان  شهرســتان  عمومــی  دادگاه هــای 
ــعبه دوم  ــه ش ــیدگی ب ــت رس ــه جه ــوده ک نم
دادگســتری  )حقوقــی(  عمومــی  دادگاه 
ــاختمان  ــان-خ ماصدرا-س ــتان قاورج شهرس
دادگســتری-طبقه اول-اتاق225ارجــاع و بــه 

9۴0998۳65۳۴011۴7 کاســه 
ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی ان 96/6/27 
ــت  ــه عل ــن شــده اســت ب و ســاعت 11:00 تعیی
و  خوانده/متهــم  بــودن  المــکان  مجهــول 
ــه تجویــز مــاده  درخواســت خواهان/شــاکی و ب
ــی و  ــای عموم ــی دادگاه ه ــن دادرس ــون ائی قان
انقــاب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب 
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار 
اگهــی میشــود تــا خوانده/متهــم پــس از نشــر 
ــه  ــه دادگاه مراجع ــاد ان ب ــی و اظــاع از مف اگه
ــخه  ــود نس ــل خ ــانی کام ــام نش ــن اع و ضم
دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و در 
 وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر

 گردد
ــعبه اول دادگاه  ــی ش ــر دادگاه حقوق ــر دفت مدی
–مهــدی  فاورجــان  شهرســتان  خانــواده 

محمــدی

آگهی احضار متهم
شماره اباغنامه :961010۳6557001۳7
شماره پرونده :950998۳65۴80107۴

نظــر بــه اینکــه در پرونــده کاســه 951۴82ب/2 
فاورجــان متهــم امیــد مکارمــی بــه اتهــام ایــراد 
ضــرب و جــرح عمــدی و ســرقت موضــوع 
علیرضــا  فرزنــد  احمــدی  پیمــان  شــکایت 
ــذا در  ــده اســت ل ــول المــکان اعــام گردی مجه
اجــرای مــاده 17۴ قانــون آئین دادرســی کیفری 
مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامه هــای 
کثیراالنتشــار درج و اگهــی و بدینوســیله بــه 
ــی  ــر آگه ــخ نش ــردد از تاری ــاغ میگ ــرده اب نامب
بــه مــدت یــک مــاه جهــت رســیدگی بــه 
اتهــام خــود در شــعبه دوم بازپرســی دادســرای 
عمومــی و انقــاب فاورجــان حاضــر و از خــود 
دفــاع نمایــد در صــورت عــدم حضــور و یــا عــدم 
ارســال الیحــه  دفاعیــه و عــدم معرفــی وکیــل 
خــود آگهــی فــوق بــه منزلــه ابــاغ محســوب و 

ــد شــد . ــم خواه ــه اتخــاذ تصمی ــادرت ب مب
دادســرای  بازپرســی  دوم  شــعبه  بازپــرس 
عمومــی و انقــاب شهرســتان فاورجان-هــادی 

ــان بذرافش
فاورجان-خ ماصدرا –خ دادگستری

تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ 
ــع  ــماره 15/2622واق ــاک ش ــه پ ــاب خان یکب
درفاورجــان بخــش 9ثبــت اصفهــان کــه طبــق 
ســوابق وپرونــده ثبتــی بــه موجــب رای شــماره 
قانــون  اجــرای  7006167-1۳95.12.2۳در 
ــه  ــمی ب ــند رس ــی فاقدس ــف اراض ــن تکلی تعیی
ــد  ــی فرزن ــی فاورجان ــت کاف ــم عصم ــام خان ن
وعملیــات  اســت  ثبــت  جریــان  در  محمــد 
ــده  ــل نیام ــه عم ــی آن ب ــدود قانون ــد ح تحدی
اســت.اینک بنــا بــه دســتور قســمت اخیرمــاده 
15قانــون ثبــت وطبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد 
حــدود پــاک مرقــوم در روز ســه شــنبه مــورخ 
96/۳/۳1ســاعت 9صبــح در محــل شــروع وبــه 
عمــل خواهــد آمد.لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی 
ــه کلیــه مجاوریــن اخطــار میگــردد کــه در روز  ب
ــی درمحــل حضــور  ــن آگه ــرر درای وســاعت مق
یابنــد واعتراضــات مالکیــن یامجاوریــن مطابــق 
ــم صــورت  ــخ تنظی ــت از تاری ــون ثب ــاده 20قان م
مجلــس تحدیــدی تــا ۳0 روز  پذیرفتــه خواهــد 

شــد.
 مجتبی شادمان

 معاون واحد ثبتی فاورجان
تاریخ انتشار 1۳96/۳/6

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ قطعــه 
ــه  ــع ب ــر مرب ــاحت ۴25/17 مت ــه مس ــن ب زمی
شــماره پــاک 209۳ فرعــی از 597 فرعــی از ۳6 
اصلــی واقــع در بخــش یــک حــوزه ثبتــی قمصر 
کــه طبــق ســوابق و پرونــده ثبتــی بــه نــام آقــای 

محمــد حســین میرزایــی کاشــانی فرزنــد اکبــر 
در جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد 
ــت .  ــده اس ــل نیام ــه عم ــی آن ب ــدود قانون ح
ــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 15  ــا ب اینــک بن
قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد 
ــورخ  ــنبه م ــوم در روز دوش ــاک مرق ــدود پ ح
96/۳/29 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و به 
عمــل خواهــد آمــد . لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی 
بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز 
و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور 
یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن 
مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 
صــورت مجلــس تحدیــدی تــا ۳0 روز پذیرفتــه 

خواهــد شــد . 
پرداخــت هزینــه بــه عهــده متقاضــی مــی باشــد 

.
تاریخ انتشار : 96/0۳/06 

ــر –  ــاک قمص ــناد و ام ــت اس ــس اداره ثب رئی
ــی  رضــا طویل

اگهی ابالغ  دادخواست ضمایم وقت 
رسیدگی شکراله بهرامی خواجویی

ــد  ــان فرزن ــن دهق ــم محس ــه اقای ــه اینک نظرب
اقــای  بطرفیــت  دادخواســتی  رمضانعلــی   
ــد- بخواســته   شــکراله بهرامــی خواجویــی فرزن
مطالبــه تقدیــم کــه بــه ایــن دادگاه ارجــاع وبــه 
ــورخ  ــنبه م ــرای روزش ــت وب ــه 96/112 ثب کاس
رســیدگی  وقــت  عصــر   ۴ ســاعت   96/۴/10
مجهــول  خوانــده  وچــون  گردیــده  تعییــن 
ــای  ــه تقاض ــت و ب ــده اس ــام گردی ــکان اع الم
خواهــان ودســتور دادگاه  بــه اســتناد  مــاده 
7۳ ق.آ.د.م. یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
ــود  واز  ــی میش ــمی درج  اگه ــار رس کثیراالنتش
ــه  ــه ب ــا مراجع ــودکه ب ــی ش ــوت م ــده دع خوان
دبیــر خانــه دادگاه اعــام نشــانی وادرس دقیــق 
ودریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمایــم را 
دریافــت ودر وقــت مقــرر جهت رســیدگی حاضر 
شــوند.ودر غیراینصــورت ایــن آگهــی بــه منزلــه 
ــا  ــورا/ دادگاه غیاب ــوب وش ــی محس ــاغ قانون اب
رســیدگی وتصمیــم مقتضــی اعــام خواهــد 
نمــود. رییــس شــورای حــل اختــاف شــعبه 5 

ــان   ــی فاورج حقوق

 آگهی احضار متهم 
ــک ســیار  ــده کاســه ی ــه در پرون ــه اینک ــر ب نظ
دادیــاری 1 محمــد غریــب ملکــی فرزنــد ســخی 
داد بــه اتهــام مزاحمــت تلفنــی –توهین-تهدیــد 
موضــوع شــکایت  آقــای غامعلــی کرمــی فرزند 
ــی   ــد غامعل ــاز کرمــی فرزن ــم پرین ــم وخان کری
اجــرای  لــذا در  المــکان میباشــند  مجهــول 
مــاده 17۴ قانــون آییــن دادرســی کیفــری 
مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامه هــای 
ــه  ــیله ب ــی وبدینوس ــار درج وآگه ــر االنتش کثی
ــاه از  ــک م ــرف ی ــردد ظ ــی گ ــاغ م ــرده اب نامب
تاریــخ آگهــی جهــت رســیدگی بــه اتهــام خــود 

ــی  ــرای عموم ــی  دادس ــاز پرس ــعبه اول ب در ش
وانقــاب فاورجــان حاضــر واز خود دفــاع نمایند 
ودر صــورت عــدم حضــور یــا عــدم ارســال الیحــه 
دفاعیــه وعــدم معرفــی وکیــل خــود آگهــی فــوق 
بــه منزلــه ابــاغ محســوب ومبــادرت بــه اتخــاذ 

ــم خواهــد شــد. تصمی
دادیــار شــعبه اول  دادســرای عمومــی وانقــاب 

فاورجــان 

ابالغ وقت رسیدگی 
بدینوســیله چــون خوانــده پرونــده 96/85 آقــای 
بهمــن تمیــزی جونقانــی مجهــول المــکان مــی 
باشــد روز شــنبه مــورخ 1۳96/۳/27 جلســه 
رســیدگی دارد خواهشــمند اســت در صفحــه 
آگهــی ثبــت گــردد آدرس شــورای حــل اختــاف 
ــتقر در  ــان مس ــی فاورج ــم حقوق ــعبه شش ش
پیربکــران جنــب آمــوزش وپــرورش جنــب 

ــرات مــی باشــد  مخاب
دبیــر شــورای حــل اختــاف شــعبه ششــم 

فاورجــان  حقوقــی 
شورای حل اختاف پیربکران

اخطار اجرایی 
مشــخصات محکــوم علیــه : نــام  حســن   نــام 
ــم  نشــانی :  ــدر کاظ ــام پ ــاوری ن ــی  ی خانوادگ
مجهــول المــکان  مشــخصات محکــوم لــه 
ــانی  ــی  نش ــدر مرتض ــام پ ــی  ن ــا قطب : علیرض
محــل اقامــت گلپایــگان خیابــان شــهید  رجایــی 

ــز بهداشــت    ــب مرک جن
محکــوم بــه بــه موجــب رای شــماره 615 تاریــخ 
95/11/0۳ حــوزه دوم حقوقــی شــورای حــل 
ــت  ــه قطعی ــگان  ک ــتان گلپای ــاف شهرس اخت
یافتــه اســت محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه 
ــه پرداخــت  ــده ب ــت خوان ــه محکومی :  حکــم ب
انضمــام  بــه  ریــال   ۴۳9۴275۳ مبلــغ 
ــه  ــر تادی ــای دادرســی و خســارت تاخی هزینه ه
از تاریــخ تقدیــم دادخواســت 9۴/12/15 لغایــت 
وصــول صــادر مــی گــردد  .  ضمنــا هزینــه اجــرا 

ــد . ــی باش ــه م ــوم علی ــده محک بعه
قاضــی مشــاور شــعبه ســوم حقومــی شــورای 

ــف 160 ــری  م ال ــگان عام گلپای

اخطار اجرایی 
ــد  ــام 1- محم ــه : ن ــوم علی ــخصات محک مش
نــام خانوادگــی  رضــا 2 – ســید محســن  
ــی    ــتر جان ــوی اش ــی  2 – موس ــر افضل 1 – می
نشــانی : مجهــول المــکان  مشــخصات محکــوم 
لــه : زینــب داود ونــدی  نــام پــدر عزیزالــه   
محکــوم بــه بــه موجــب رای شــماره 612 تاریــخ 
ــی شــورای حــل  95/09/29 حــوزه ســوم حقوق
ــت  ــه قطعی ــگان  ک ــتان گلپای ــاف شهرس اخت
یافتــه اســت محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه :
 خوانــده ردیــف دوم بــه حضــور در یکــی از دفاتر 
ــال ســند رســمی خــودرو  اســناد رســمی و انتق
بــه شــماره  5۳۳ ه 15 ایــران 2۳ را در حــق 

خواهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد . و خوانــده 
هزینه هــای  پرداخــت  بــه  نیــز  اول  ردیــف 
دادرســی محکــوم مــی نمایــد . . ضمنــا هزینــه 
اجــرا بعهــده محکــوم علیــه مــی باشــد .قاضــی 
مشــاور شــعبه ســوم حقومــی شــورای گلپایــگان

عامری م الف 16۳

مفاد آراء
آگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده 1۳ آئیــن 
نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  و 

اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی 
برابــر آراء صــادره هیــات / هیات هــای موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی منطقــه مرکــزی اصفهــان تصرفــات 
مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان محــرز گردیده 
ــاک  ــان و ام ــخصات متقاضی ــذا مش ــت. ل اس
مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع 
ــی  ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــوم در دو نوب عم
ــبت  ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش م
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند. م ــته باش داش
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را 

بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
شــماره  رای  برابــر   -1 ردیــف 
 1۳96/02/۳0 1۳9660۳0202۳0002۴7مــورخ 
ــماره  ــه ش ــی     ب ــی کتک ــان فیاض ــای ساس آق
شناســنامه 1۳68 کدملــی 12896218۴5صــادره 
ــدانگ  ــر شش ــی ب ــد رمضانعل ــان  فرزن از اصفه
یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ۴0/۴5 
متــر مربــع مفــروزی از پــاک شــماره 2۳۳2-  
اصلــی واقــع در بخــش ۴ ثبــت اصفهــان کــه در 
ــده  ــرز گردی ــه مح ــاعی اولی ــت مش ازای مالکی

اســت.
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 
ــررات ســند  ــق مق ــراض طب و عــدم وصــول اعت

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳96/0۳/06
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳96/0۳/21

شماره : 6590/ م الف  امیر حسین صفائی 
رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــاک مرکــزی 

اصفهــان
مفاد آراء

آگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده 1۳ آئیــن 
نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  و 

اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی 
برابــر آراء صــادره هیــات / هیات هــای موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی منطقــه مرکــزی اصفهــان تصرفــات 
مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان محــرز گردیده 
ــاک  ــان و ام ــخصات متقاضی ــذا مش ــت. ل اس

ــور  ــه منظ ــر ب ــرح زی ــه ش ــا ب ــورد تقاض م
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــوم در دو نوب اطــاع عم
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م آگه
ــان  ــت متقاضی ــه صــدور ســند مالکی نســبت ب
از  تواننــد  مــی  باشــند.  داشــته  اعتراضــی 
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک 
ــرف  ــس از اخــذ رســید ، ظ محــل تســلیم و پ
ــراض ،  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم 

ــد.  نماین
شــماره  رای  برابــر   -1 ردیــف 
 1۳96/02/۳0 1۳9660۳0202۳0002۴1مــورخ 
ــه شــماره شناســنامه  ــد پوســتی ب ــای محم آق
1۳26 کدملــی 1287997597صــادره از اصفهــان  
بــاب  یــک  بــر ششــدانگ  فرزنــد کریــم  
ســاختمان  بــه مســاحت ۳۳/51 متــر مربــع از 
پــاک شــماره ۳7۳۳ باقــی مانــده )اســتاندارد 
شــده بــه ۳7۳۳/5( - -  اصلــی واقــع در 
بخــش ۴ ثبــت اصفهــان کــه بصــورت عــادی از 

کریــم پوســتی خریــداری نمــوده اســت. 
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳96/0۳/06
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳96/0۳/21

شماره : 6609/ م الف امیر حسین صفائی 
رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــاک مرکــزی 

اصفهــان

آگهی حصر وراثت
آقــای محمــد عبدالهــی کرمــی دارای شناســنامه 
ــه شــرح دادخواســت  شــماره 1271۳2688۴ ب
بــه کاســه 19/96 ش 5۴ )( از ایــن دادگاه 
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان نگهــدار 
ــه شــماره شناســنامه 29 در  ــی ب ــی کرم عبداله
تاریــخ 1۳96/01/21  اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
ــر و ۴  ــک پس ــه ی ــت ب ــر اس ــوم منحص مرح
ــی  ــی کرم ــد عبداله ــر :1- محم ــر و همس دخت
ش ش 1271۳2688۴  2- ســمیه عبدالهــی 
کرمــی ش ش 2۴776 ۳-ســمانه عبدالهــی 
۴- زکیــه عبدالهــی  کرمــی ش ش2۴775 
کرمــی ش ش1751 5-زهــره عبدالهــی کرمــی 
ش ش ۳6۴2  6 -فاطمــه بیــات عبدالهــی 
ــا انجــام  ــک ب ــی ش ش2189 همســر این کرم
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را آگهی 
ــا  ــا هــر کــس اعتراضــی دارد و ی ــد ت مــی نمای
ــخ  ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف وصیتنام
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــتین آگه ــر نخس نش
ــد  ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه دادگاه تقدی

شــد.
م الــف 6۴96رئیــس شــعبه 5۴ شــورای حــل 

اختــاف  اصفهــان 



حرف و نقل

 »محمــد علیــزاده« تیتــراژ ابتدایــی و »ســینا 
تلویزیونــی  برنامــه  انتهایــی  تیتــراژ  شــعبان خانی« 

می خواننــد. را  عســل«  »مــاه 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــی ب ــی در حال ــه نعمت اله  روزب
ــا  ــا و باره ــه باره ــت ک ــه رف ــه روی صحن ــان ب در اصفه
در طــول اجــرای اولیــن کنســرتش در اصفهــان اعــام 
کــرد کــه  ای کاش زودتــر در ایــن شــهر کنســرت اجــرا 

می کــرد.
 حامــد کاهــداری، کارگــردان فیلــم ســینمایی 
تایلنــد«  »بلیــت  ســاخت  درصــدد  »پایان نامــه«، 

ــت. اس
 ارکســتر فیارمونیــک تهــران بــه رهبــری آرش 
ــزرگان  گــوران، تازه تریــن کنســرت خــود را در حضــور ب
موســیقی کشــورمان بــه عبــاس کیارســتمی کارگــردان 

ــرد. ــم ک ــران، تقدی ــد ســینمای ای فقی
 داود فتحعلــی بیگــی از بازگشــت بــه عرصــه 
بازیگــری تئاتــر پــس از ســال ها بــا حضــور در نمایــش 
»بنــگاه تئاتــرال« بــه کارگردانــی  هــادی مرزبــان خبــر 

داد.
ــی  ــد بارتلم ــری از دونال ــه اث ــیر«، ترجم  »زن اس
ــا ترجمــه مــزدک بلــوری  توســط نشــر نــی بــه زودی ب

ــود. ــر می ش ــازار نش ــی ب راه
رئیــس  بــا حضــور  آزاد 2«  »بندهــای   کتــاب 
ــاعر  ــع، ش ــا رفی ــامی، رض ــاد اس ــگ و ارش اداره فرهن
و نویســنده طنزپــرداز برجســته کشــور و جمعــی از 
شــعرای کاشــانی در آمفی تئاتــر هتــل عامری هــای 

ــد. ــی ش ــان رونمای کاش
 دو نمایشــنامه »خفــه شــو عزیــزم« نوشــته محمــد 
صالــح عــاء و »تصویــر زیبــا« نوشــته یاســمینا رضــا بــا 

ترجمــه شــقایق کبودانی منتشــر شــد.
 امســال بــرای اولیــن بــار شــبکه های اســتانی 
۱۰ ســریال جدیــد از شــبکه های خودشــان پخــش 

. می کننــد
 فــروش فیلــم » تیــک آف« بــه کارگردانــی احســان 
عبدی پــور بــه یــک میلیــارد تومــان نزدیــک شــده 

اســت.
ــریال  ــنده س ــلطانی«، نویس ــود س ــد محم  »محم
 »دیــوار شیشــه ای«، بــا اشــاره بــه ایــن ســریال 
و شــباهت قصــه قســمت اول بــه یکــی از داســتان های 
ــت  ــن بیس ــت: در کل در ای ــل« گف ــاه عس ــه »م برنام
قســمت کــه تولیــد شــده، تنهــا یــک قســمت کــه همــان 
ــای  ــی از قصه ه ــه یک ــبیه ب ــود ش ــان ب ــمت اولم قس

ــود. پرمخاطــب برنامــه »مــاه عســل« ب
ــوت  ــرداران پیشکس ــدی از فیلمب ــی پورصم  مرتض
ــینما  ــاق در س ــت اخ ــد اس ــینما، معتق ــه ای س و حرف

ــده اســت. آســیب دی
 معــاون نظــارت و ارزشــیابی ســازمان ســینمایی بــا 
اشــاره بــه اینکــه هنــوز تکلیــف هیــچ فیلمــی در کمیتــه 
ــژه بررســی فیلم هــای مشــکل دار مشــخص نشــده   وی
ــع  ــه رف ــن کمیت ــه در ای ــی ک ــر فیلم ــرد: ه ــد ک تاکی
مشــکل شــد، بایــد دوبــاره از شــورای پروانــه نمایــش 

ــرد. ــران بگی ــوز اک مج
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پــس از تــب و تــاب نمایشــگاه بین المللــی کتــاب 
ــاده  ــه ســردی نه ــی رو ب ــازار کتابخوان ــر ب ــار دیگ ب
اســت. از ایــن جهــات و بــرای حفــظ رســالت 
کتــاب خوانــدن و نهادینه ســازی فرهنــگ مطالعــه 
ــومین  ــه س ــه بهان ــروز ب ــردی ام ــزارش کتابگ در گ
مــاه ســال بــه معرفــی چنــد کتــاب خواهیــم 

ــراه باشــید. ــا هم ــا م پرداخــت. ب
 جا مانده

مجموعــه خاطــرات ســردار ســید حجت کبیــری در 
قالــب کتــاب »جــا مانــده« بــا همــکاری اداره کل 
ــی در  ــان غرب ــامی آذربایج ــاد اس ــگ و ارش فرهن
دفتــر تحقیــق و مطالعــات پایــداری حــوزه هنــری 

اســتان آذربایجــان غربــی منتشــر شــده اســت. 
خاطــرات ســید حجــت کبیــری از فرماندهــان 
و  رشــادت ها  دربــاره  مقــدس  دفــاع  دوران 
مجاهدت هــای رزمنــدگان اســام در طــول هشــت 
ســال جنــگ تحمیلــی و عملکــرد لشــکر 3۱ 
ــوی  ــگ از س ــول جن ــا در ط ــورا آذربایجانی ه عاش
ــب 2  ــری در قال ــوزه هن ــر ح ــوره مه ــارات س انتش

ــت. ــده اس ــر ش ــاب منتش ــد کت ــزار و 5۰۰ جل ه
 دزد شاتوت

 ۱۱ شــامل  شــاتوت«  »دزد  داســتان  مجموعــه 
ــاه از آرزو کریمــی از ســوی  داســتان عاشــقانه کوت
ــاب شــده اســت.  ــازار کت ــه ب ــا روان انتشــارات مای
»دزد شــاتوت«، اولیــن تجربــه آرزو کریمــی در 
ــه ای از ۱۱  ــه مجموع ــت ک ــندگی اس ــه نویس عرص
ــاه از ایــن نویســنده جــوان  داســتان عاشــقانه کوت

را شــامل می شــود. 
ــارک«  ــر پ ــت س ــپ زرد«، »نیمک ــو«، »جی ــا ت »ب
ــی ذارم  ــی«، »نم ــتت دارم«، »کاس فارس »دوس

»خــواب  بــد«،  بــوی  »اون  شــی«،  تخریــب 
مســموم«، »کــت و شــلوار ِگلــی ۱«، »کت و شــلوار 
ِگلــی 2« و »شــاتوت دزد محبــوب مــن«، عناویــن 

ــتند. ــتان ها هس ــن داس ای
 مجموعــه داســتان »دزد شــاتوت«، در 8۰ صفحــه 
ــا  ــارات مای ــوی انتش ــان از س ــت 7 توم ــا قیم و ب

ــازار کتــاب شــده اســت. ــه ب روان
 سیصد و بیست و پنج

صــدر  حمیدرضــا  مــا  بیشــتر  نــگاه   در 
فوتبالــی  برنامه هــای  قــاب  در  اســت  مــردی 
ــل  ــه تحلی ــک مفســر ب ــب ی ــه در قال ــون ک تلویزی
فوتبــال از جنبه هــای مختلــف می پــردازد؛ امــا 

صــدر بعــد از کتاب هــای موفقــی مثــل »روزی 
روزگاری فوتبــال« و »تــو در قاهــره خواهــی مــرد« 
ــام  ــا ن ــر ب ــی دیگ ــاب تاریخ ــک کت ــا ی ــال ب امس
»ســیصد و بیســت و پنــج« بــه بــازار کتــاب آمــده 

ــت.  اس
او در ایــن کتــاب زندگــی و مــرگ حســنعلی 
 ۱34۰ دهــه  در  ایــران،  نخســت وزیر  منصــور، 
ــی از  ــب و تاب ــر ت ــرده و دوره پ ــن ب ــر ذره بی را زی
 تاریــخ معاصــر ایــران را بــه تصویــر کشــیده 

است. 
ایــن دومیــن رمــان تاریخــی صــدر پــس از کتــاب 
»تــو در قاهــره خواهــی مــرد« بــه شــمار می آیــد. 

ایــن کتــاب بــه قیمــت 25۰۰۰ تومان از ســوی نشــر 
چشــمه منتشــر شــده اســت.

 کفش باز
ــای  ــراز و فروده ــتان ف ــاز«، داس ــاب »کفش ب کت
زندگــی شــخصی و حرفــه ای فیل نایــت، بنیانگــذار 
و مالــک شــرکت نایکــی کــه در ایــران بــه »نایــک« 
معــروف شــده، مدتــی اســت توســط نشــر هیرمند 

منتشــر شــده اســت. 
ــوان ســراغ داشــت  ــر کســی را می ت ــران کمت در ای
مشــهور  لوگــوی  آن  بــا  »نایــک«  برنــد   کــه 
ــی را  ــر کس ــه کمت ــد و البت ــش را نشناس و خاص
می تــوان ســراغ داشــت کــه از سرگذشــت و تاریــخ 

ــی  ــاک آمریکای ــش و پوش ــد کف ــول تولی ــن غ ای
اطــاع داشــته باشــد و چــه کســی بهتــر از خالــق 
ــی  ــن داســتان خواندن ــد ای ــت، می توان آن، فیل نای

ــد.  را روایــت کن
انگیزه بخشــی  از  پکیــج کاملــی  »کفش بــاز«، 
روش هــای کارآفرینــی، آشــنایی بــا زندگــی یکــی 
از موفق تریــن و ثروتمندتریــن انســان های روی 
 زمیــن اســت کــه در قالــب داســتانی جــذاب 
ــاب  ــن کت ــود. ارزش ای ــت می ش ــی روای و خواندن
بنیانگــذار  بیــل گیتــس،  بدانجاســت کــه  تــا 
شــرکت مایکروســافت و یکــی از ثروتمندتریــن 
انســان های معاصــر دنیــا، ایــن کتــاب را بــه  
معرفــی   2۰۱6 ســال  کتــاب  بهتریــن   عنــوان 

کرد. 
و  نویســنده  مترجــم،  کاتــی،  ســعید  ســید 
روزنامه نــگار، ترجمــه ایــن اثــر جــذاب و نفســگیر 

را انجــام داده اســت. 
خاطــرات فیل نایــت در 376 صفحــه بــا شــمارگان 
ــان توســط  ــزار توم ــای 22 ه ــه  به ۱۰۰۰ نســخه و ب
انتشــارات هیرمنــد چــاپ و منتشــر شــده اســت.

ســجاد افشــاریان از اجــرای نمایــش »شــل تر« در شــهرهای 
ــش  ــورژ نمای ــده و درامات ــر داد. تهیه کنن ــور خب ــف کش مختل
ــال  ــی س ــای پایان ــش از ماه ه ــن نمای ــت: ای ــل تر« گف »ش
تــا فروردین مــاه در ســالن قشــقایی مجموعــه  گذشــته 
ــراه  ــم هم ــاد ه ــتقبال زی ــا اس ــه ب ــد ک ــرا ش ــهر اج ــر ش  تئات
ــیراز روی  ــاه در ش ــز از اول خردادم ــر نی ــال حاض ــود. در ح ب
صحنــه رفتــه کــه احتمــاال اجــرای آن تــا روز هفتــم ایــن مــاه 

ــد داشــت.  ــه خواه ادام
افشــاریان توضیــح داد: ایــن نمایــش بــه دلیــل مضمونــی کــه 
دارد، بــه زنــان خیابانــی و بی پنــاه می پــردازد و همچنیــن 
بــه دلیــل نــوع نــگاه و بینشــی کــه نســبت بــه ترنس هــا یــا 
ــم،  ــود می بینی ــراف خ ــا را در اط ــر روز آن ه ــه ه ــی ک آدم های
دارد، اثــر ویــژه ای اســت تــا در معــرض دیــد مخاطبــان 
شــهرهای مختلــف قــرار گیــرد؛ چــون بســیاری از کســانی کــه 

ــد  ــواب نبوده ان ــدا کارتن خ ــم، از ابت ــش می بینی ــن نمای در ای
و آنچــه پیــش آمــده بــه دلیــل تصمیمــات افــراد در لحظــات 

حســاس زندگــی اســت. 
ــر  ــم ب ــاص حاک ــگاه خ ــل ن ــه دلی ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی او ب
»شــل تر« قصــد دارد آن را در سراســر کشــور اجــرا کنــد، گفــت: 
ــرا  ــت اج ــهد و رش ــهرهای مش ــی از ش ــیراز در یک ــس از ش پ

ــم داشــت. خواهی
ــی  ــان، کارگردان ــه نویســندگی ســاناز بی  نمایــش »شــل تر« ب
ــاد  ــار اعتم ــاز اســماعیل زادگان، به ــازی الن ــا ب ــری ب ــن می امی
ســمیرا اکبــری، ســارا بانکــی، بهنــوش پــات، ســاناز پوردشــتی 
ســتاره جبــاری، خدیجــه حســانی، ســاجده حمیــدی، ســرور 
خســروانی، نیلوفــر دربنــدی، مرضیــه زهــری، امیــد ســلیمی 
آنالــی شــکوری، پریــا قانــع و مهدیــه کوهســتانی اجــرا 

ایســنا می شــود. 

ــود  ــب« از محم ــبناک ش ــیاهی چس ــتان »س ــه داس مجموع
حســینی زاد، رمــان »نهنگــی کــه یونــس را خــورد، هنــوز زنــده 
ــان  ــه« از آرم ــای مردان ــنی و »بازی ه ــعید محس ــت« از س اس
ــتان  ــه داس ــده اند. مجموع ــازار ش ــی ب ــی راه ــری به تازگ امی
»ســیاهی چســبناک شــب« نوشــته محمود حســینی زاد در 86 
صفحــه بــا شــمارگان ۱۰۰۰ نســخه و قیمــت 8۰۰۰ تومان در نشــر 
ــتان های  ــا داس ــاب ب ــن کت ــت. ای ــده اس ــر ش ــمه منتش چش
»ایــن چهــار پنــج نفــر«، »ســیاهی چســبناک شــب«، »هــرم 
ــا«،  ــه تری ــود«، »کاف ــورده ب ــک خ ــت«، »کت ــا«، »آن وق یاده
ــن  ــراه اســت. همچنی ــرد« و »ردی ســربی« هم ــه می ک »گری
ــت«  ــده اس ــوز زن ــورد، هن ــس را خ ــه یون ــی ک ــان »نهنگ رم
ــمارگان ۱۰۰۰  ــا ش ــه ب ــنی در ۱6۹ صفح ــعید محس ــته س نوش
 نســخه و قیمــت ۱4 هــزار تومــان در همیــن نشــر عرضــه شــده

 است. 

ــد کتــاب آمــده: تازه تریــن رمــان ســعید  در نوشــته پشــت جل
محســنی نامــی عجیــب دارد؛ »نهنگــی کــه یونس را خــورد هنوز 
زنــده اســت«؛ ایــن عجیــب بــودن در بافــت رمــان نیز چنــان جا 
گرفتــه کــه مــا را بــا رمانــی متفــاوت روبــه رو می کنــد. محســنی 
ــا  ــه خــودش را خــورد«، ب ــری ک ــی اش، »دخت ــاب قبل ــه کت ک
ــود و  ــان طنزآل ــان زب ــن رم ــد، در ای ــه رو ش ــی روب ــال خوب اقب
ــه  ــد ک ــردی می نویس ــاره م ــرده و درب ــظ ک ــی اش را حف روای

جهــان بــر او تنــگ آمــده. 
رمــان »بازی هــای مردانــه« نوشــته آرمــان امیــری نیــز در 324 
صفحــه بــا شــمارگان ۱۰۰۰ نســخه و قیمــت 26 هــزار تومــان در 
نشــر چــرخ راهــی بــازار شــده اســت. آرمــان امیــری چندیــن 
ــگاری  ــی روزنامه ن ــی و اجتماع ــوزه سیاس ــت در ح ــال اس س
ــر  ــخ معاص ــل تاری ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــی می کن و وباگ نویس

ــران در رمــان او نقــش پررنگــی دارد. ایبنــا ای
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ــه  ــه ارائ ــان درنتیج ــهرداری اصفه ــی ش ــط عموم رواب
دوازدهمیــن  در  رتبــه   3 توانســت  خــود  عملکــرد 
ــان و 2  ــتان اصفه ــای اس ــط عمومی ه ــنواره رواب جش
رتبــه در چهارمیــن جشــنواره ســتارگان روابــط عمومــی 

ــد.  ــاص ده ــود اختص ــه خ ــران را ب ای
بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان 
ــر  ــام دارد و ه ــی« ن ــط عموم ــت »روز رواب 27 اردیبهش
ســاله بــه همیــن مناســبت برنامه هــای مختلفــی 
ــل  ــه دلی ــال ب ــود. امس ــزار می ش ــور برگ ــطح کش در س
ــم روز  ــات، مراس ــای انتخاب ــا روزه ــن روز ب ــل ای تداخ
روابــط عمومــی بــا یــک هفتــه تاخیــر در ســوم خردادماه 
برنامه هــا کــه  ایــن  اصلی تریــن  در  شــد.  برگــزار 
»جشــنواره ســتارگان روابــط عمومــی ایــران« نــام دارد، 
روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان توانســت 2 ســتاره 
ویــژه بــا عنــوان »درخشــش در مجموعــه فعالیت هــای 
ــت در  ــتاره مدیری ــته « و  »س ــال گذش ــی در س ارتباط

ــه خــود اختصــاص دهــد.  ــط عمومــی« را ب رواب

ــد کــه فعالیت هــای رســانه ای و عملکــرد  ــه نمان ناگفت
ــی در ســال گذشــته،  ــط عموم ــه در حــوزه رواب خاقان
ــهرداری  ــی ش ــط عموم ــرد رواب ــا عملک ــد ت ــبب ش س
اصفهــان مــورد توجــه قــرار گیــرد و دو عنــوان مذکــور 

ــد. ــق یاب ــه شــهرداری اصفهــان تعل ب
 حضور چشمگیر مقامات عالی کشور 

در مراسم 
ــل از  ــی و تجلی ــط عموم ــت روز رواب ــم نکوداش مراس
و حقــوق  روابــط عمومــی  بــا موضــوع  ســتاره ها 
شــهروندی بــا حضــور مدیــران و کارگــزاران حــوزه 
روابــط عمومــی و اســتادان و پیشکســوتان حــوزه 
ارتباطــات و ســخنرانی اســتادانی همچــون دکتــر 
دکتــر  ســاروخانی،  پروفســور  ابطحــی،  عطــاءهللا 
ــاون  ــت مع ــر نوبخ ــر محمدباق ــدی، دکت ــاس عب عب
ــعیدی  ــر س ــت، دکت ــخنگوی دول ــور و س رئیس جمه
نماینــده مبارکــه در مجلــس و رئیــس فراکســیون 
ــط عمومــی  و رســانه مجلــس شــورای اســامی  رواب

ــود. ــراه ب هم
 درخشش اصفهان در مراسم 

تقدیر از ستاره های روابط عمومی 
در بخــش اول تقدیرهــا از محمدباقــر نوبخــت بــه 
ــه  ــی ب ــی داراب ــت و از عل ــوان ســتاره ارتباطــی دول عن
ــه  ــر ب ــی تقدی ــط عموم ــدگار رواب ــتاره مان ــوان س عن

ــد.  ــل آم عم
علیرضــا بیگلــری، رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و 
ــر  ــوان مدی ــه عن خدمــات بهداشــتی درمانی زنجــان، ب

پیشــرو در اجــرای حقــوق شــهروندی معرفــی شــد.
ــادی  ــی ه ــط عموم ــت رواب ــتاره مدیری ــش س در بخ
نباتی نــژاد مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان، 
ــی  ــط عموم ــی از رواب ــر داوود نعمت ــار دکت ــز در کن نی
ســازمان صداوســیما ، دکتــر ســلیمانی از مجمــع 
ــرکت  ــنو از ش ــی رش ــام، عل ــت نظ ــخیص مصلح تش
توزیــع بــرق تهــران بــزرگ، آقــای آذرخــش از روابــط 
عمومــی شــهرداری منطقــه 8 توانســت مــورد تقدیــر و 

ــرد.  ــرار گی ــل ق تجلی
ــز  ــان نی ــهرداری اصفه ــی ش ــط عموم ــن رواب همچنی
ــط عمومــی  ــار رواب در بخــش »ســتاره طایــی« در کن
ــداری و  ــازمان راه ــی س ــط عموم ــهر، رواب ــک ش بان
حمــل و نقــل جــاده ای کشــور، شــرکت ارتباطــات 
ــرار  ــران ق ــرات ای ــرکت مخاب ــراه اول و ش ــیار هم س
گرفــت و جــزو 5 روابــط عمومــی حائــز ســتاره طایــی 

ــد. ــنواره ش ــن دوره از جش در ای
 درخشش شهرداری اصفهان 

در بین روابط عمومی های استان 
عمومی هــای  روابــط  جشــنواره  دوازدهمیــن  در 
در  برتــر  عمومی هــای  روابــط  اصفهــان  اســتان 
بخش هــای مختلــف مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد. 
ــی  ــن فرهنگ ــی انجم ــه میزبان ــه ب ــم ک ــن مراس در ای
ــد،  ــزار ش ــان برگ ــتان اصفه ــای اس ــط عمومی ه رواب
احمــدی افــزادی مدیــر کل صداوســیمای اســتان 
ــان، رئیــس و اعضــای شــورای اســامی شــهر،  اصفه
جمــع  و  مختلــف  ادارات  و  دســتگاه ها  مدیــران 
زیــادی از مدیــران روابــط عمومی هــا حضــور داشــتند، 
ــرآمد  ــی س ــط عموم ــه  »رواب ــان رتب ــهرداری اصفه ش
در بخــش ارتباطــات رســانه ای« و همچنیــن »روابــط 
ــده  ــای انجام ش ــش تاش ه ــرآمد در بخ ــی س عموم
بــرای تحقــق شــعار در ســال ۹5« را بــه دســت آورد و 

ــت.  ــرار گرف ــر ق ــورد تقدی م
ــط  ــوان »رواب ــه عن ــن ب ــان همچنی ــهرداری اصفه ش
عمومــی فعــال در بخــش ایده هــای نــو در روابــط 

ــد. ــناخته ش ــز ش ــی« نی عموم
 افتخارآفرینی در ارتباطات رسانه ای

ــال  ــول س ــان در ط ــهرداری اصفه ــی ش ــط عموم رواب
ــون  ــی همچ ــانه های مختلف ــدازی رس ــا راه ان ــر ب اخی
اینترنتــی چهلســتون، شــبکه اطاع رســانی  رادیــو 
شــهر و .... نقــس بســزایی در معرفــی فعالیت هــا 
ــه شــهروندان داشــته  و اقدامــات مدیریــت شــهری ب

ــت.  اس
ــه  ــا، برنام ــان زیب ــه اصفه ــا، روزنام ــزاری ایمن خبرگ
تلویزیونــی اینجــا اصفهــان و برنامــه رادیویــی صــدای 
شــهر نیــز از دیگــر رســانه هایی اســت کــه تحــت نظــر 
روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان در طــول دو ســال 

اخیــر رونــد رو بــه رشــدی را گذرانــده و تاکنــون در ایــن 
بخــش افتخــارات زیــادی را بــرای اصفهــان بــه همــراه 

داشــته اســت. 
بــا  ارتبــاط  خاقانــه،  و  جدیــد  فضاهــای  ایجــاد 
شــبکه های تلویزیونــی و رادیویــی، تبلیغــات موثــر 
و مــدرن شــهری، ارتبــاط دوســویه بــا رســانه ها و 
اصحــاب قلــم، پویایــی در شــبکه های اجتماعــی، 
ــی  ــات محیط ــگاه ها، تبلیغ ــتمر در نمایش ــور مس حض
و مناســبتی شــهر و ... نیــز، از دیگــر تاش هایــی 
اســت کــه روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان را حائــز 
ــت. ــرده اس ــنواره ک ــن جش ــرح در ای ــای مط رتبه ه

 عمل به »اقتصاد مقاومتی
اقدام و عمل«

ــال  ــعار س ــل«، ش ــدام و عم ــی، اق ــاد مقاومت »اقتص
گذشــته از ســوی رهبــر معظــم انقــاب اســت کــه در 
صــدر برنامــه همــه ســازمان ها و ادارات قــرار گرفتــه و 
بــر مبنــای آن رویدادهــای مختلفــی بــه ثمــر نشســته 

اســت. 
نیــز در بخــش فعالیت هــای  شــهرداری اصفهــان 
روابــط عمومــی توانســته در ایــن بخــش خــوش 
بدرخشــد و رونــدی ارزشــمند را بــه ســرانجام برســاند؛ 
ــه  ــب رتب ــا کس ــن تاش ه ــه ای ــه نتیج ــوری ک ــه ط ب
»روابــط عمومــی ســرآمد در بخــش تاش هــای 
»۹5 ســال  در  شــعار  تحقــق  بــرای   انجام شــده 

 است.
 ایده های نو، سیاست مدرن 

روابط عمومی شهرداری اصفهان
ایده هــای بــه روز و نــو از مهم تریــن سیاســت ها و 
ــی  ــط عموم ــش تعیین شــده در رواب ــای از پی برنامه ه
شــهرداری اصفهــان بــوده و هســت؛ بــه طــوری کــه از 
ــون، در ایــن بخــش ایده هــای  دو ســال گذشــته تاکن
ــا رویکــرد زندگــی شــهری محقــق شــده و  مناســب ب
مــورد رضایــت شــهروندان و متولیــان امــر قــرار گرفتــه 

اســت. 
ایــن امــر ســبب شــده تــا روابــط عمومــی شــهرداری 
اصفهــان بتوانــد بــا عنــوان »روابــط عمومــی فعــال در 
ــناخته  ــی« ش ــط عموم ــو در رواب ــای ن ــش ایده ه بخ

شــود. 
الزم بــه ذکــر اســت در طــول دو ســال اخیــر شــهرداری 
اصفهــان در بخــش عملکــرد روابــط عمومــی خــود بــه 
ــت؛  ــه اس ــرار گرفت ــل ق ــر و تجلی ــورد تقدی ــات م دفع
ــان  ــهرداری اصفه ــی ش ــط عموم ــه رواب ــوری ک ــه ط ب
ــتانی  ــی و اس ــف مل ــنواره های مختل ــته در جش توانس
ــی  ــط عموم ــوان رواب ــه عن ــف ب ــات مختل ــا موضوع ب
برتــر شــناخته شــود و نســبت بــه عملکــرد خــود مــورد 

تجلیــل و تقدیــر قــرار گیــرد.

نوبخت و دارابی، مهمانان ویژه مراسم »روز روابط عمومی« در کشور 

ازنصفجهانتقدیرشد

ا �ن

دوران عشق
خواننده  ساالر عقیلی

ترانه سرا  حافظ شیرازی، عدی 
هوشنگ ابتهاج )ه.ا.سایه( 

عباس  قلی مظهر
آهنگساز  جمشید صفرزاده

در بند تو آزادم
 خواننده  سینا سرلک

ترانه سرا  حافظ شیرازی 
ابوالقاسم فردوسی

آهنگساز  کورش گلکار

رگ خواب
خواننده  همایون شجریان

اشعار  موالنا، امیرخسرو 
دهلوی، حسین منزوی

آهنگساز  سهراب پورناظری

،،
از  کاملــی  پکیــج  »کفش بــاز«، 
انگیزه بخشــی، روش هــای کارآفرینــی 
آشــنایی با زندگی یکی از موفق ترین 
روی  انســان های  ثروتمندتریــن  و 

زمیــن اســت

گزارش ویژه کیمیای وطن

کتابگردیدرسومینماهسال
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 برخورد قانونی 

با هنجارشکنان ماه رمضان
ــدور  ــا ص ــران ب ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــروی انتظام نی
پیامــی حلــول مــاه مبــارک رمضــان، مــاه عبــادت و بندگــی 
ــلمانان  ــوم مس ــه عم ــاص را ب ــان و اخ ــت ایم ــاه تثبی م
ــه  ــده: ب ــام آم ــن پی ــن ای ــت. در بخشــی از مت ــک گف تبری
تحقیــق پاسداشــت فضــای معنــوی و حفــظ حرمــت ایــن 
مــاه گرانقــدر، مســتلزم همــکاری و اهتمــام بیــش از پیــش 
همــه شــهروندان اســت. بــر ایــن اســاس نیــروی انتظامــی 
جمهــوری اســامی ایــران در جهــت تکریــم و تعظیم شــعائر 
اســامی، عمــوم هموطنــان عزیــز را بــه رعایــت نــکات زیــر 
ــب  ــت مرات ــرای تقوی ــی رود ب ــار م ــد: انتظ ــوت می کن دع
خویشــتنداری، تحکیــم پیوندهــای ایمانــی و گســترش 
ــاف  ــژه عف ــی و به وی ــای دین ــی، هنجاره ــای اخاق ارزش ه
ــتری از  ــت بیش ــا دق ــی ب ــای عموم ــاب در محیط ه و حج
ــدود  ــا مع ــت ب ــی اس ــود. بدیه ــت ش ــگان رعای ــوی هم س
افــرادی کــه احتمــاال بــه نحــو مشــهودی هنجارشــکنی کننــد 
ــاس  ــر اس ــت. ب ــد گرف ــورت خواه ــی الزم ص ــورد قانون برخ
ــاران از روزه داری  ــافران و بیم ــام، مس ــی اس ــکام نوران اح
معــاف هســتند. لیکــن الزم اســت تمــام کســانی کــه دارای 
ــتعمال  ــامیدن و اس ــوردن، آش ــتند، از خ ــرعی هس ــذر ش ع

ــد. مهــر ــام خــودداری کنن ــات در ماع دخانی

 ارزش گذاری خدمات 
داروسازی بالینی

ــه اهمیــت  ــر بهداشــت ضمــن اشــاره ب معــاون درمــان وزی
فعالیــت داروســازان بالینــی در بیمارســتان ها، ارزش گــذاری 
ــت توســعه  ــی را اقدامــی در جه ــات داروســازی بالین خدم
بیشــتر ایــن خدمــات در بیمارســتان ها خوانــد. دکتــر 
محمــد آقاجانــی در افتتاحیــه هشــتمین کنگــره داروســازی 
بالینــی ایــران اظهــار کــرد: یکــی از رخدادهــای خوبــی 
کــه در طــرح تحــول نظــام ســامت و تدویــن کتــاب 
ارزش هــای نســبی خدمــات افتــاد، درج کدهــای مربــوط به 
داروســازی بالینــی بــود کــه عــاوه بــر حــق مســئولیت فنــی 
داروســازی، خدمــات داروســازی بالینــی بــرای اولیــن بــار 
در کتــاب ارزش نســبی درج شــد و بــا تعرفــه دار شــدن، این 
خدمــات بــه رســمیت شــناخته شــدند، کــه آغــازی اســت 
بــرای توســعه بیشــتر ایــن خدمــات مهــم در بیمارســتان ها 

و مراکــز درمانــی کشــور. 
معــاون درمــان وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه تغییــر 
فرآیندهــای درمانــی در کشــورهای توســعه یافته گفــت: 
ــئولیت  ــی مس ــه تنهای ــی ب ــک بالین ــر پزش ــک نف ــه ی اینک
تشــخیص و درمــان بیمــاران را عهــده دار باشــد، جــای خــود 
ــص  ــی، متخص ــک بالین ــامل پزش ــی ش ــم بالین ــه تی را ب
تغذیــه، مــددکار اجتماعــی، روان شــناس بالینــی و داروســاز 
بالینــی داده و ایــن افــراد در قالــب تیــم درمانــی در 
بخش هــا فعالیــت می کننــد؛ نتیجــه کار ایــن تیم هــا 
درخشــان تر اســت. آقاجانــی تجویــز منطقــی دارو، کاهــش 
از  جلوگیــری  دارویــی،  تداخــات  و  دارویــی  عــوارض 
ــرل مصــرف  ــه آنتی بیوتیک هــا و کنت ــی ب مقاومــت میکروب
داروهــای گران قیمــت را از ثمــرات فعالیــت داروســازان 

بالینــی در بیمارســتان ها دانســت. ایســنا

جامعه
گزارش حدود 1200 مورد 

مسمومیت کودکان با مواد مخدر
رئیــس مرکــز فوریت هــای اجتماعــی بهزیســتی کشــور بــا 
بیــان اینکــه ســال گذشــته 1189 مــورد مســمویت کــودکان 
بــا مــواد مخــدر گــزارش شــد، گفــت: از ایــن تعــداد پس از 
بررســی های الزم ۴۶۷ کــودک بــه بهزیســتی تحویــل داده 
ــپرده  ــوام س ــه اق ــر ب ــا و ۶۰ نف ــه خانواده ه ــر ب و ۶۴۷ نف

شــدند و 1۵ کــودک نیــز فــوت کردنــد. 
حســین اســدبیگی افــزود: از ابتــدای ســال 9۵ و قبــل از 
آن، جلســاتی بــا وزارت بهداشــت داشــتیم کــه منجــر بــه 
ــوم پزشــکی  ــه دانشــگاه های عل صــدور چنــد بخشــنامه ب
شــد. بــر ایــن اســاس مراکــز درمانــی مســئول شــدند بــه 
محــض مشــاهده چنیــن مــواردی بــا همــکاران مــا تمــاس 
بگیرنــد تــا کودکــی کــه دچــار مســمومیت بــا مــواد مخــدر 
اســت، تحــت بررســی قــرار گیــرد و اگــر الزم شــد پرونــده 

قضایــی بــرای وی تشــکیل شــود. 
بــه گفتــه وی اســتان های تهــران، کرمــان، کرمانشــاه 
ــوارد  ــترین م ــب دارای بیش ــه ترتی ــی ب ــان جنوب و خراس
گزارش شــده در ایــن خصــوص بودنــد. بــه لحــاظ رده 
ــمویت  ــوارد مس ــترین م ــت بیش ــوان گف ــز می ت ــنی نی س
ــه گــروه  ــوط ب ــوارد مرب ــن م ــوزادان و کمتری ــه ن ــوط ب مرب

ــت. خبــر فارســی ــوده اس ــال ب ــا 18 س ــنی 11 ت س

مهریه و حمایت از زن
مدیــر کل دفتــر ازدواج وزارت ورزش و جوانــان درخصــوص 
ــیاری از  ــرد: بس ــوان ک ــش از ازدواج عن ــای پی آموزش ه
جوانــان امــروزی هنــگام ازدواج از مباحــث شــرعی، عرفــی 
ــر  ــر ناص ــد. دکت ــی ندارن ــات کاف ــی ازدواج اطاع و حقوق
صبحــی قراملکــی بــا اشــاره بــه قانــون مدنــی ایــران گفت: 
مهریــه، یکــی از حقــوق زنــان در جــاری شــدن عقــد نــکاح 
اســت؛ بــه طــوری کــه ازدواج همــواره بــر اســاس تعییــن 

ــا توافــق قبلــی ســندیت پیــدا می کنــد.  مهریــه و ب
وی همچنیــن در ادامــه افــزود: اگــر طرفیــن ازدواج از 
ــند،  ــته باش ــی نداش ــاع کاف ــه اط ــودی مهری ــفه وج فلس
ــر  ــورد. مدی ــد خ ــکل خواهن ــه مش ــرای آن ب ــام اج در مق
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــر ازدواج وزارت ورزش و جوان کل دفت
ــت،  ــش اس ــه آرام ــتیابی ب ــان از ازدواج دس ــدف انس ه
ــه واســطه  ــی ب ــاد آرامــش در زندگ ــر ایج ــرد: اگ ــار ک اظه
ــد،  ــه باش ــای مهری ــر نرخ ه ــه حداکث ــروط ب ازدواج، مش
موضــوع ازدواج کنــار مــی رود و هــدف از تشــکیل خانــواده 
محقــق نخواهــد شــد. وی درخصــوص آموزش هــای 
پیــش از ازدواج عنــوان کــرد: بســیاری از جوانــان امــروزی 
هنــگام ازدواج از مباحــث شــرعی، عرفــی و حقوقــی ازدواج 
ــای  ــوص حمایت ه ــد. وی درخص ــی ندارن ــات کاف اطاع
ــه در  ــح داد: مهری ــس از طــاق توضی ــت از شــرایط پ دول
اصــل بــرای حمایــت از زن در دوران پــس از طــاق نیســت؛ 
امــا امــروزه بــه دلیــل نبــود حمایت هــای کافــی دولــت از 
زنــان مطلقــه، مهریــه بــه ابــزاری بــرای حمایــت از زن در 

دوران پــس از طــاق تبدیــل شــده اســت. ایســنا

کوتاه حوادث 

سارق اینترنتی دستگیر شد
ــایی  ــهر از شناس ــتان خمینی ش ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــات  ــت آوردن اطاع ــه دس ــا ب ــه ب ــردی ک ــتگیری ف و دس
کارت بانکــی فــردی مبلــغ 2۴ میلیــون و ۵۰۰ هــزار ریــال از 
حســاب او برداشــت کــرده بــود، خبــر داد. علــی جعفری نژاد 
اظهــار داشــت: در پــی شــکایت یکــی از شــهروندان مبنــی 
بــر اینکــه فــردی ناشــناس از طریــق فضــای مجــازی اقــدام 
بــه ســرقت از حســاب وی کــرده، بررســی موضــوع در 
دســتور کار مأمــوران پلیــس فتــا قــرار گرفــت. وی افــزود: 
ــه  ــا ب ــم ب ــا بررســی های انجام شــده مشــخص شــد مته ب
دســت آوردن رمــز دوم و شــماره کارت عابــر بانــک شــاکی، 
ــال  ــزار ری ــون و ۵۰۰ ه ــغ 2۴ میلی ــه برداشــت مبل ــدام ب اق
بــه صــورت غیرمجــاز کــرده اســت. فرمانــده انتظامــی 
شهرســتان خمینی شــهر تصریــح کــرد: بــا انجــام تحقیقــات، 
متهــم مذکــور شناســایی و حســب دســتور مقــام قضائــی 
دســتگیر و در مواجهــه بــا مــدارک و مســتندات پلیــس بــه 
بــزه انتســابی اقــرار کــرد و انگیــزه خــود را ســودجویی عنوان 
داشــت. ایــن مقــام انتظامــی اظهــار داشــت: متهــم پــس 
از تشــکیل پرونــده مقدماتــی جهــت ســیر مراحــل قانونــی 

راهــی مراجــع قضائــی شــد. پلیــس

کشف دو جسد از خانه متروکه
ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهر 
ــوزی در  ــوع آتش س ــی وق ــد در پ ــف دو جس ــران از کش ته
ــی  ــان ســبان جنوب ــه در خیاب ــی متروک ــزل قدیم ــک من ی
ــن  ــات ای ــریح جزئی ــی در تش ــال ملک ــید ج ــر داد. س خب
خبــر گفــت: وقــوع حادثــه در یــک منــزل متروکــه قدیمــی 
در ســاعت 2:۴۶ بامــداد روز جمعــه بــه ســامانه 12۵ اطــاع 
ــانان  ــی آتش نش ــتاد فرمانده ــی آن، س ــه در پ ــد ک داده ش
دو ایســتگاه را بــه همــراه تجهیــزات الزم بــه محــل حادثــه 
ــی اعــزام  ــان ســبان جنوب ــد، خیاب ــان دماون ــع در خیاب واق
ــه حضــور آتش نشــانان در محــل  ــا اشــاره ب کــرد. ملکــی ب
حادثــه اظهــار کــرد: پــس از حضــور عوامــل آتش نشــانی در 
ــزل دو  ــک من ــه آتش ســوزی در ی محــل مشــاهده شــد ک
ــات  ــو از ضایع ــل آن ممل ــه داخ ــی رخ داده ک ــه قدیم طبق
بــوده و ایــن ســاختمان بــه محلــی بــرای تــردد افــراد آواره 
ــه در  ــان اینک ــا بی ــت. وی ب ــده اس ــل ش ــکان تبدی و بی م
ــانان  ــل آتش نش ــن دلی ــه همی ــود و ب ــل ب ــاختمان قف س
ــات  ــده و عملی ــاختمان ش ــاور وارد س ــک مج ــاط مل از حی
ــای  ــن اطف ــت:  در حی ــد، گف ــاز کرده ان ــق را آغ ــای حری اطف
حریــق عوامــل آتش نشــانی بــا جســد دو مــرد بیــن 
ــوختگی در  ــم س ــه عائ ــدند ک ــه رو ش ــال روب ــا ۴۰ س 3۰ ت
ــده می شــد. ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی  بدنشــان دی
و خدمــات ایمنــی شــهر تهــران بــا اشــاره بــه تحویــل ایــن 
دو نفــر بــه عوامــل اورژانــس اظهــار کــرد: عوامــل اورژانــس 
ــن دو  ــرگ ای ــی م ــانه های حیات ــی نش ــس از بررس ــز پ نی
نفــر را تأییــد کردنــد کــه البتــه علــت قطعــی مــرگ از ســوی 
ــا  ــد. وی ب ــد ش ــام خواه ــی و اع ــی بررس ــکی قانون پزش
بیــان اینکــه محــل حادثــه به عوامــل انتظامــی تحویــل داده 
ــز از ســوی کارشناســان  ــه نی ــن حادث ــت ای ــت: عل شــد گف

ــد. مهــر ــد ش ــام خواه ــی و اع ــانی بررس آتش نش

کنش    وا

فرمانده پلیس فرودگاه های کشور   
اولویت های برنامه پلیس فرودگاه پیشگیری از 

قاچاق کاال، ارز و مواد مخدر است.

آموزش و پرورش   
زمان ثبت سفارش کتاب های درسی از پایه دوم 

تا پایه ششم دوره ابتدایی در سال تحصیلی 
9۷-9۶ که از 19 فروردین آغاز شده بود، تا 1۵ 

خردادماه ادامه دارد.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی 
  3۰ درصد افراد بی خانمان در جهان دچار 

تعارضات روانی بوده و به طور مشخص 1۵ درصد 
آن ها به اسکیزوفرنی دچار هستند.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران  
در حال حاضر هیچ سیستمی که وضعیت 

اجتماعی کشور را رصد کرده و به ما بگوید در 
گذشته در چه وضعیتی بوده ایم، امروز کجا 

هستیم و در آینده به کجا خواهیم رسید، نداریم 
و خأل آن به شدت در کشور احساس می شود؛ 
به همین دلیل نیاز است هر چه سریع تر برای 

 راه اندازی این سامانه در کشور اقدام 
شود.

معاون اداره کنترل بیماری های غیرواگیر 
وزارت بهداشت   

به منظور محدود شدن تب کریمه کنگو قرار شد 
ورود دام زنده از کشورهای شرقی ممنوع شود؛ 

چون دام زنده در ایران گران تر است، از کشوهایی 
همچون هندوستان و پاکستان و افغانستان به 

ایران دام صادر می کنند؛ اما در غرب کشور بیشتر 
به عراق دام صادر می شود.

وزارت بهداشت   
متقاضیان دریافت کارت اهدای عضو از این پس 

 می توانند از دو طریق سامانه مرکزی 
www.ehda.center یا بات تلگرام به آدرس 

@ehdayeozv_bot اطاعات خود را ثبت کرده 
و اقدام به دریافت کارت خود کنند.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی ناجا   
تاش های گسترده ای برای پیگیری خون شهدای 
حادثه تروریستی میرجاوه و ضربه مهلک بر گروه 
تروریستی که مرزبانان مدافع مرزهای سرافراز و 

امنیت کشورمان را به شهادت رساندند، در حال 
انجام است.

یک مسئول سازمان غذا و دارو   
دستگاههای سوالریوم )دستگاه برنزه کننده( 

فاقد هرگونه مجوز برای تولید، ورود و ترخیص 
بوده و تامین، نگهداشت، عرضه، مصرف و 

کاربری این اقام جرم است.

سارق باج گیر در دام پلیس افتاد

رئیــس پایــگاه ششــم پلیــس آگاهــی تهران بــزرگ از دســتگیری 
ــه ســرقت  ــدام ب ــا شــیوه بیهوشــی اق ــه ب ســارق ســابقه داری ک
خــودرو و ســپس باج گیــری از مالباختــگان کــرده بــود، خبــر داد. 
در تاریــخ 22 فروردیــن مــاه امســال راننــده یــک دســتگاه خــودرو 
نیســان بــا مراجعــه به کانتــری 121 ســلیمانیه بــه مأمــوران اعام 
ــی  ــه جابه جای ــه بهان ــه ب ــردی ک ــش توســط ف ــه خودروی ــرد ک ک
ــود  ــرده ب ــه نیســان او ک ــه کرای ــدام ب ــزل اق ــه من  اســباب و اثاثی
ــده  ــا تشــکیل پرون ــه شــیوه بیهوشــی ســرقت شــده اســت. ب ب
ــی  ــیوه بیهوش ــه ش ــودرو ب ــرقت خ ــوع س ــا موض ــی ب مقدمات
و بــه دســتور بازپــرس شــعبه پنجــم دادســرای ناحیــه 3۴ 
تهــران، پرونــده بــرای رســیدگی در اختیــار پایــگاه ششــم پلیــس 
ــس از  ــان پ ــب نیس ــت. صاح ــرار گرف ــزرگ ق ــران ب ــی ته آگاه
ــان  ــه کارآگاه ــش ب ــگاه ششــم آگاهــی در اظهارات حضــور در پای
ــرد و از  ــه ک ــده مراجع ــه بن ــاله ب ــدودا ۵۰ س ــردی ح ــت: م گف
ــری اســباب  ــداد مقادی ــدان مق ــا از مقصــد می ــن خواســت ت  م
 و اثاثیــه را بــه شــهر بابــل در شــمال کشــور جابه جــا کنــم 
و بــه ایــن بهانــه اقــدام بــه کرایــه دربســت خــودرو کــرد. حــدودا 
ظهــر بــود کــه از تهــران بــه ســمت شــمال حرکــت کردیــم. ایــن 
ــن راه  ــت در بی ــن خواس ــار از م ــوردن ناه ــه خ ــه بهان ــخص ب ش
توقــف کنــم و بــه ایــن بهانــه اقــدام بــه گرفتــن غــذا بــرای بنــده 
و خــودش کــرد. هنــوز چنــد قاشــق بیشــتر از غــذا نخــورده بــودم 
کــه ناگهــان ســردرد و ســرگیجه شــدیدی احســاس کــردم؛ امــا 
ــت  ــان وضعی ــط در هم ــودم؛ فق ــچ کاری نب ــام هی ــه انج ــادر ب  ق
و پیــش از بیهــوش شــدن کامــل متوجــه ســرقت نیســان خــود 
ــد روز در بیمارســتان  ــن شــخص شــدم و پــس از چن توســط ای
ــه  ــول ب ــت پ ــوص پرداخ ــه درخص ــدم. مالباخت ــوش آم ــه ه ب
ســارق خــودرو نیــز گفــت: هنــوز در بیمارســتان بــودم کــه ســارق 
ــم  ــر می خواه ــت اگ ــت و گف ــاس گرف ــم تم ــی همراه ــا گوش ب
ماشــین خــودم را بازپــس بگیــرم، بایــد مبلــغ مورد درخواســتش 
را بــه حســابی کــه او می گویــد واریــز کنــم تــا ماشــین را ســالم 
ــه  ــغ یــک میلیــون تومــان ب ــا ایــن تصــور مبل تحویــل بگیــرم؛ ب
ــارک  ــل پ ــارق مح ــس از آن س ــردم و پ ــز ک ــاب واری ــک حس ی
ــام  ــن اع ــه م ــران ب ــرق ته ــوب ش ــدوده جن ــان را در مح نیس
کــرد و بــه تصــور اینکــه ماشــین ســالم اســت، بــه محــل پــارک 
ــردم  ــاهده ک ــارق مش ــده س ــاف وع ــر خ ــا ب ــم؛ ام ــودرو رفت خ
ــط،  ــه ضب ــودرو از جمل ــل خ ــاارزش داخ ــوال ب ــی ام ــه تمام ک
بانــد و حتــی رینــگ و ســپرهای ماشــین تمامــا ســرقت شــده. 
کارآگاهــان پایــگاه ششــم آگاهــی بــا بهره گیــری از اطاعــات بــه 
دســت آمــده از مالباختــه و انجــام اقدامــات پلیســی موفــق بــه 

شناســایی ســارق بــه نــام محمدعلــی. چ متولــد 1338 شــدند. 
بررســی ســوابق محمدعلــی حکایــت از آن داشــت کــه وی چنــد 
ســال پیــش از ایــن نیــز در ســال 1393 دقیقــا بــه همیــن شــیوه 
و شــگرد، در شــهرهای شــمالی کشــور اقــدام بــه ســرقت خــودرو 
ــده  ــدان ش ــه زن ــتگیر و روان ــز دس ــده نی ــه در آن پرون ــرده ک  ک
ــت.  ــده اس ــدان آزاد ش ــال 139۵ از زن ــط س ــی در اواس و به تازگ
در ادامــه و بــا شناســایی خانــواده محمدعلــی. چ و در تحقیقــات 
از آن هــا، کارآگاهــان اطــاع پیــدا کردنــد کــه خانــواده محمدعلــی 
بــه واســطه اقدامــات مجرمانــه اش بــا وی قطــع ارتبــاط کــرده و 
ــدام از اعضــای  ــدون مــکان اســت و هیچ ک در حــال حاضــر او ب
ــم  ــگاه شش ــان پای ــد. کارآگاه ــی ندارن ــواده اش از او اطاع خان
ــات  ــی وقوع ــده و در بررس ــه پرون ــیدگی ب ــه رس ــی در ادام آگاه
مشــابه موفــق بــه شناســایی تعــداد دیگــری از رانندگانــی شــدند 
کــه دقیقــا بــه همیــن شــیوه و شــگرد مــورد ســرقت خودروهــای 
ــس از  ــارق پ ــد و س ــه بودن ــرار گرفت ــود ق ــخصی خ ــت و ش وان
ــس دادن خودروهــای  ــه بازپ ــدام ب ــردن اق ســرقت و اخــاذی ک
مســروقه بــه صاحبــان آن هــا البتــه پــس از ســرقت لــوازم داخــل 
خودروهــا کــرده بــود. در شــرایطی کــه محمدعلــی. چ بــه صــورت 
ــردد و زندگــی می کــرد و  ــدون مــکان در ســطح شــهر تهــران ت ب
ــه نشــانی مشــخصی از او وجــود نداشــت کارآگاهــان  و هیچ گون
پایــگاه ششــم آگاهــی بــا جمع بنــدی اطاعــات بــه دســت آمــده 
از پرونــده وقــوع ســرقت های مشــابه و اطمینــان از ســرقت 
ــایی  ــس از شناس ــی. چ )پ ــط محمدعل ــا توس ــی خودروه تمام
تصویــر متهــم از ســوی مالباختــگان(، بــا انجــام اقدامات پلیســی 
ــدوده  ــی وی در مح ــردد احتمال ــل ت ــایی مح ــه شناس ــق ب موف
ــت  ــخ 1۶ اردیبهش ــرانجام در تاری ــدند و س ــوی ش ــان مول خیاب
ــوی  ــان مول ــتگیری وی در خیاب ــه دس ــق ب ــال، موف ــاه امس  م
 و کشــف یــک دســتگاه خــودرو نیســان مســروقه به همین شــیوه 
و شــگرد از او شــدند. محمدعلــی. چ کــه پــس از مواجهــه 
حضــوری بــا مالباختــگان چــاره ای جــز اعتــراف و بیــان حقیقــت 
نداشــت، بــه ســرقت های متعــدد خــودرو بــه شــیوه بیهوشــی در 
مناطــق مختلــف پیــروزی، جوانمــرد، اسامشــهر شــمال کشــور 
جاجــرود و پاکدشــت و همچنیــن اخــاذی کــردن از مالباختــگان 

اعتــراف کــرد. 
ــه  ــزرگ از کلی ــران ب ــی ته ــس آگاه ــم پلی ــگاه شش ــس پای رئی
بــرای شناســایی دقیــق متهــم  تــا   مالباختــگان خواســت 
ــس  ــگاه ششــم پلی ــه نشــانی پای ــود ب ــری شــکایات خ و پیگی
ــای  ــرد – انته ــدان نب ــمالی – می ــرد ش ــان نب ــی در خیاب آگاه

ــد. رکنــا ــه کنن ــدی مراجع ــهید بی ــان ش خیاب

از  بــزرگ  تهــران  آگاهــی  پلیــس  ســوم  پایــگاه  رئیــس 
دســتگیری ســرایداری کــه بــا کمــک همســرش نقشــه ســرقت 
یــک میلیــارد تومانــی از خانــه محــل خدمــت خــود را کشــیده 
ــال  ــاه امس ــت م ــاعت 18 روز 21 اردیبهش ــر داد. در س ــود، خب ب
ــه  ــدی ب ــان قن ــزل در خیاب ــف من ــه عن ــرقت ب ــره س ــک فق ی
ــه از  ــات اولی ــد. در تحقیق ــام ش ــاد اع ــری 11۴ عباس آب کانت
ســوی ســرایدار و همســرش بــه مأمــوران اعــام شــد کــه ســه 
نفــر تحــت عنــوان مأمــور اداره آب و فاضــاب وارد خانــه شــده 
ــای  ــت و پ ــتن دس ــرایدار و بس ــتم س ــرب و ش ــس از ض و پ
ــدوق مالباختــه در طبقــه دوم و  ــه تخریــب گاوصن وی، اقــدام ب
ــده اند.  ــواری ش ــرده و مت ــل آن ک ــاارزش داخ ــوال ب ــرقت ام س
ــف  ــه عن ــا موضــوع ســرقت ب ــی ب ــده مقدمات ــا تشــکیل پرون ب
منــزل و بــه دســتور بازپــرس شــعبه هشــتم دادســرای ناحیــه 
ــوم  ــگاه س ــار پای ــیدگی در اختی ــرای رس ــده ب ــران، پرون 3۴ ته
پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ قــرار گرفــت و مالباختــه پــس از 
اطــاع از موضــوع ســرقت، بــا حضــور در پایــگاه ســوم پلیــس 
ــراه  ــه هم ــرقت ب ــان س ــت: در زم ــان گف ــه کارآگاه ــی ب آگاه
ــاس  ــق تم ــودم و از طری ــواده ام در شــهر رامســر ب اعضــای خان
ســرایه دار، در جریــان ســرقت قرار گرفتــم. مالباختــه درخصوص 
میــزان امــوال داخــل گاوصنــدوق بــه کارآگاهــان گفــت: داخــل 
ــق  ــی طــا و جواهــرات متعل ــب توجه ــر جال ــدوق مقادی گاوصن
بــه اعضــای خانــواده و همچنیــن 31 میلیــون تومــان وجــه نقــد 
و دالر، در مجمــوع بــه ارزش بیــش از یــک میلیــارد تومــان قــرار 
داشــت کــه تمامــی آن هــا ســرقت شــده اســت. همســر ســرایدار 
ــام مریــم 31 ســاله نیــز پــس از حضــور در پایــگاه ســوم  ــه ن ب
ــاعت 1۷،  ــت: س ــه گف ــارات اولی ــرار اظه ــا تک ــی ب ــس آگاه پلی
ــه شــدم،  ــه آمــدم؛ زمانــی کــه وارد خان ــه خان پــس از خریــد ب
همســرم حمیــد را در طبقــه همکــف پیــدا کــردم کــه دســت و 
ــرار  ــورد ضــرب و شــتم ق ــه شــدت م ــش بســته شــده و ب پای
ــوان  ــرد تحــت عن ــه ســه م ــرد ک ــوان ک ــد عن ــود؛ حمی ــه ب گرفت
ــا  ــد و ب ــه کردن ــه مراجع ــه در خان ــاب ب ــور اداره آب و فاض مأم
ــتم و  ــرب و ش ــس از ض ــدند و پ ــه ش ــو وارد خان ــد چاق تهدی
بســتن دســت ها و پاهایــش، بــه طبقــه دوم ســاختمان رفتنــد 
ــا و  ــی ط ــرقت تمام ــه س ــدام ب ــدوق اق ــب گاوصن ــا تخری و ب
ــد.  ــدوق کردن ــه از داخــل گاصن جواهــرات و پول هــای صاحبخان
ــرار  ــا تک ــز ب ــاله نی ــد 2۴ س ــام حمی ــه ن ــاختمان ب ــرایدار س س
ــه  ــدا ب ــکل ابت ــرد قوی هی ــه م ــت: س ــرش گف ــارات همس اظه
عنــوان مأمــور اداره آب و فاضــاب بــه در خانــه مراجعــه و پــس 
ــه ضــرب و شــتم و بســتن دســت  ــه حیــاط، اقــدام ب از ورود ب
و پایــش کــرده و بــا مراجعــه بــه طبقــه دوم ســاختمان اقــدام 
بــه تخریــب گاوصنــدوق و ســرقت محتویــات داخــل آن کردنــد. 
ــا حضــور در محــل  ــگاه ســوم پلیــس آگاهــی ب کارآگاهــان پای
ســرقت اطــاع پیــدا کردنــد کــه محــل ســرقت، ســاختمانی چند 
طبقــه اســت کــه بنا بــر اظهــارات ســرایدار و همســرش، ســارقان 
بــرای انجــام ســرقت بــه طبقــه دوم آن مراجعــه کردنــد. بررســی 
اظهــارات ســرایدار و همســرش مبنــی بــر انجــام ســرقت توســط 
ســه ســارق قوی هیــکل در حالــی در دســتور کار کارآگاهــان قــرار 
ــده از دوربین هــای  ــه دســت آم ــر ب ــی تصاوی ــه بازبین گرفــت ک

مداربســته ســاختمان مجــاور محــل ســرقت و همچنیــن شــعبه 
بانــک ابتــدای خیابــان نشــان داد کــه در ســاعت اعامــی بــرای 
ــرد در  ــه م ــردد س ــوص ت ــری درخص ــه تصوی ــرقت، هیچ گون س
ــا مشــخصات ارائه شــده از ســوی ســرایدار  محــدوده ســرقت ب

ــدارد.  وجــود ن
ــارات ســرایدار و همســرش،  ــا بررســی صحــت اظه ــان ب همزم
کارآگاهــان پایــگاه ســوم بــا بررســی وســایل مــورد اســتفاده در 
تخریــب گاوصنــدوق اطمینــان پیــدا کردنــد کــه ایــن تجهیــزات 
کامــًا نــو بــوده و پیــش ازآن هیــچ اســتفاده ای از آن هــا 
صــورت نگرفتــه اســت؛ کارآگاهــان بــا بهره گیــری از مشــخصات 
درج شــده بــر روی تجهیــزات و انجــام تحقیقــات میدانــی موفــق 
ــتفاده در  ــورد اس ــزات م ــروش تجهی ــل ف ــایی مح ــه شناس ب
ــیدخندان  ــدوده س ــی در مح ــازه ابزارفروش ــک مغ ــرقت در ی س
ــازه  ــته مغ ــای مداربس ــر دوربین ه ــی تصاوی ــا بررس ــدند. ب ش
ابزارآالت فروشــی، کارآگاهــان موفــق بــه شناســایی تصویــر 
ــاعت  ــه در س ــدند ک ــزات ش ــدار تجهی ــوان خری ــه عن ــرایدار ب س
ــا توجــه  ــود. ب ــرده ب ــا ک ــد آن ه ــه خری ــدام ب 1۴ روز ســرقت اق
ــا  ــی الزم ب ــده، هماهنگ ــه دســت آم ــل و مســتندات ب ــه دالی ب
بازپــرس پرونــده انجــام شــد و حمیــد و همســرش بــه صــورت 
ــران  ــگاه ســوم پلیــس آگاهــی ته ــه پای ــه دســتگیر و ب جداگان
ــوی  ــتندات از س ــه مس ــس از ارائ ــدند و پ ــل ش ــزرگ منتق ب
ــه طراحــی و انجــام  ــراف گشــودند و ب ــه اعت ــب ب کارآگاهــان ل
ــه کارآگاهــان  ــد در اعترافاتــش ب ــد. حمی ــراف کردن ســرقت اعت
گفــت: روز قبــل از ســرقت، همســر مالباختــه بــه مــن اطــاع داد 
کــه قصــد دارنــد بــه رامســر برونــد و چنــد روزی آنجــا بماننــد؛ 
مــدت ســه ســال اســت کــه بــه واســطه یکــی از بســتگانم کــه 
نــزد دامــاد مالباختــه کار می کنــد، بــه عنــوان ســرایدار مشــغول 
ــی  ــل و دقیق ــات کام ــدت اطاع ــن م ــه کار هســتم و طــی ای ب
ــن  ــی ایشــان و همچنی ــی و خانوادگ ــت مال درخصــوص وضعی
نگهــداری مقادیــر زیــادی طــا و جواهــرات در داخــل خانــه پیــدا 
کــرده بــودم. بــا اطــاع از غیبــت چنــد روزه آقــا و خانــم در خانه، 
پیشــنهاد ســرقت را بــا همســرم در میــان گذاشــتم و قــرار شــد 
تــا پــس از انجــام ســرقت، این گونــه وانمــود کنیــم کــه ســرقت 
توســط ســارقان زورگیــر انجــام شــده تــا کســی بــه مــا مشــکوک 
نشــود. روز ســرقت بــرای خریــد تجهیــزات الزم بــرای تخریــب 
گاوصنــدوق بــه ســیدخندان رفتــم و تجهیــزات الزم را خریــداری 
کــردم؛ پــس از تخریــب گاوصنــدوق و ســرقت طــا و جواهــرات 
ــام  ــاس اع ــر اس ــت. ب ــاس گرف ــا 11۰ تم ــم ب ــل آن، مری داخ
مرکــز اطاع رســانی پلیــس آگاهــی پایتخــت، ســرهنگ کارآگاه 
محمــد نادربیگــی، رئیــس پایــگاه ســوم پلیــس آگاهــی تهــران 
ــات  ــه اعتراف ــه ب ــا توج ــت: ب ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــزرگ، ب ب
صریــح متهمــان، محــل نگهــداری طــا و جواهــرات مســروقه در 
یکــی از شــهرهای غــرب کشــور شناســایی شــد و کارآگاهــان این 
پایــگاه بــا اخــذ نیابــت قضایــی بــه ایــن شهرســتان اعزام شــدند 
و در بازرســی از محــل نگهــداری امــوال مســروقه قســمت عمــده 
طــا و جواهــرات مســروقه کشــف و بــه مالباختــه تحویــل داده 
شــد؛ متهمــان پرونــده نیــز بــا صــدور قــرار یــک میلیــارد تومانــی 
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کشــته  هــزار   2۰ از  بیــش  ســاالنه  آمــار 
حــوادث رانندگــی، ســرانجام مســئوالن را بــر 
ــن  ــه قوانی ــاره ب ــی دوب ــا نگاه ــت ت آن داش
ــی داشــته باشــند.  ــه رانندگ صــدور گواهینام
ــود کــه خبــر تغییــر قوانیــن  ســال گذشــته ب
بــرای نوگواهینامه هــا صــادر و قــرار شــد ایــن 
ــاال  ــود؛ ح ــی ش ــال 9۶ اجرای ــن در س قوانی
پــس از حــدود 3 مــاه قــرار اســت از ابتــدای 
جدیــد  محدودیت هــای  تمامــی  تیرمــاه، 
ــرای نوگواهینامه هــا اعمــال شــود و شــاهد  ب
تحــول اساســی در ســبک رانندگــی هموطنان 
باشــیم. بــه همیــن بهانــه در گــزارش امــروز 
نگاهــی خواهیــم داشــت بــه خانه تکانــی 

ــی. ــه رانندگ ــن گواهینام ــد در قوانی جدی
 رانندگی با نظارت

رانندگانــی کــه به تازگــی گواهینامــه گرفته انــد 
تــا ســه مــاه حــق رانندگــی بــه تنهایــی ندارند 
و بایــد یــک نفــر بــا گواهینامــه پایــه دوم یــا 
ــن  ــه ای ــیند. البت ــان بنش ــار آن ــوم، در کن س
ــت  ــال از دریاف ــک س ــش از ی ــد بی ــرد بای ف

گواهینامــه اش گذشــته باشــد. 
ایــن افــراد از ســاعت 12 شــب تــا پنــج صبــح 
حــق رانندگــی ندارنــد؛ ضمــن اینکــه تــا یــک 
ســال هــم حــق رانندگــی در خــارج از شــهر را 
ــا  ــده ت ــافت طی ش ــه مس ــر اینک ــد؛ مگ ندارن
ــد.  ــهرها باش ــای ش ــر در بزرگراه 2۵ کیلومت
همچنیــن بایــد عامــت اخطــاری راننــده 
ــوی خــودرو و  مبتــدی در ســمت راســت جل
در ســمت چــپ شیشــه عقــب خــودرو نصــب 

شــود.
 تصادف

اگــر راننــده مبتــدی دچــار تصــادف رانندگــی 
ــر  ــات مقص ــا در تصادف ــود ی ــاز ش حادثه س
ــه  ــط و ب ــه اش ضب شــناخته شــود، گواهینام
محــل ســکونت راننــده یادشــده ظــرف یــک 
هفتــه ارســال می شــود. راننــده نیــز موظــف 
اســت تــا یــک مــاه بــه محــل ارســال 
ــا توســط پلیــس  گواهینامــه مراجعــه کنــد ت
ــه آموزشــگاه های رانندگــی معرفــی  ــاره ب دوب

شــود. 
ایــن افــراد بایــد ۴۰ ســاعت شــامل 2۴ 
ســاعت عملــی و 1۶ ســاعت تئــوری را دوبــاره 

ــل  ــان تحوی ــه آن ــه ب ــا گواهینام ــد ت طــی کنن
ــود. داده ش

 موتورسیکلت
کســانی کــه گواهینامــه جدیــد موتورســیکلت 
دریافــت می کننــد، حــق ندارنــد از موتورهــای 
بــا ظرفیــت بیــش از 12۵ سی ســی اســتفاده 
هــم  صبــح   ۵ تــا  شــب   22 از  و  کننــد 
ــا  ــه تنه ــن اینک ــد؛ ضم ــی ندارن ــق رانندگ ح
ــد در درون شــهر رفــت و آمــد کــرده  می توانن
یــا حداکثــر تــا 2۵ کیلومتــر از خــارج از شــهر 

ــد. مجــاز هســتند رانندگــی کنن
 آزمون رانندگی

ــد  ــه زودی مانن ــی ب ــه رانندگ ــون گواهینام آزم
و  می شــود  مکانیــزه  و  متمرکــز  کنکــور، 
ــد.  ــل می رس ــه حداق ــب در آن ب ــکان تقل ام
البتــه تغییــر شــیوه آزمــون گواهینامه هــا 
ــا  ــا آزمون ه ــت ت ــی اس ــت کارشناس در دس
ــی  ــن در محل ــزه و همچنی ــه صــورت مکانی ب

خــارج از آموزشــگاه ها برگــزار شــوند. 
ــل  ــوزش از مح ــل آم ــب مح ــن ترتی ــه ای ب
ــه  ــن شــکل ک ــا جــدا می شــود؛ بدی آزمون ه
ــد  ــه می کن ــگاه مراجع ــه آموزش ــی ب متقاض
می بینــد  آمــوزش  آموزشــگاه  در  فقــط   و 
و پــس از طــی دوره آموزشــی و صــدور گواهی 
آمــوزش، ارتبــاط هنرجــو بــا آموزشــگاه قطــع 
و آزمون هــا بــه صــورت مکانیــزه و تحــت وب 
ــزار  ــر از آموزشــگاه برگ ــری غی در محــل دیگ

می شــوند. 
ــروی  ــر نی ــا دیگ ــزه شــدن آزمون ه ــا مکانی ب
ــی  ــل و تصرف ــون دخ ــه آزم ــانی درنتیج انس
مــردودی  یــا  قبولــی  و سیســتم،  نــدارد 
ــب  ــن ترتی ــد و بدی ــام می کن ــی را اع متقاض
ــرای هــر متقاضــی ســؤاالت  هــر سیســتم ب
متفاوتــی بــه صــورت تصادفــی تولیــد می کنــد 
و متقاضــی 2۰ دقیقــه بــرای پاســخگویی 

ــت. ــد داش ــان خواه ــؤاالت، زم س
 جریمه های سختگیرانه

ــی و رانندگــی  ــر اعــام پلیــس راهنمای ــا ب بن
ــه  ــاده ای ب ــات ج ــیاری از تصادف ــد بس درص
ــرل  ــدگان در کنت ــارت رانن ــت نداشــتن مه عل
ایــن  کــه  می دهــد  رخ  نقلیــه  وســیله 
موضــوع در بیــن کســانی کــه گواهینامــه 
ــت  ــانی اس ــتر از کس ــد، بیش ــی ندارن رانندگ
ــوز  ــن حــال هن ــا ای ــد. ب کــه گواهینامــه دارن

ــدون  هــم کســانی هســتند کــه رانندگــی را ب
می دهنــد.  انجــام  گواهینامــه 

مجــازات  قانــون   ۷23 مــاده  پایــه  بــر 
اســامی، رانندگــی بــدون گواهینامــه بــا هــر 
نــوع وســیله نقلیــه موتــوری، جــرم اســت و 
ــا  ــه حکــم دادگاه از رانندگــی ب ــراد، ب ــن اف ای
ــوری محــروم می شــوند.  ــه موت وســیله نقلی
همین طــور اگــر افــرادی بــه موجــب مــاده ۷ 
قانــون رســیدگی بــه تخلفــات رانندگــی حــد 
ــانی  ــا کس ــد ی ــی را بگیرن ــره منف ــاب نم نص
ــط  ــان ضب ــه آن ــت گواهینام ــر عل ــه ه ــه ب ک
ــوب  ــه محس ــدون گواهینام ــد، ب ــده باش ش

می شــوند و اجــازه رانندگــی ندارنــد. 
ــدون  ــدگان ب ــی کــه رانن ــه خطرات ــا توجــه ب ب
گواهینامــه بــه علــت نداشــتن مهــارت الزم در 
ــد، قانونگــذار  کنتــرل خــودرو پیــش می آورن
ــا دو  ــری ت ــار نخســت، حبــس تعزی ــرای ب ب
مــاه یــا جــزای نقــدی تــا یــک میلیــون ریــال 
یــا هــر دو مجــازات را در نظــر گرفتــه و بــرای 
ــرای افــراد  ــدان ب ــا شــش مــاه زن ــار دوم ت ب

خاطــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.

نکتــه: ممکــن اســت در تصادفــات رانندگــی 
راننــده بــدون گواهینامــه مقصــر نباشــد، ولــی 
مــورد  پلیــس  از ســوی  وی  مهارت هــای 
ارزیابــی قــرار می گیــرد و در صورتــی کــه 
ــم از  ــی ه ــد و تخلف ــم باش ــارت ه دارای مه
ــع  ــه مراج ــم ب ــاز ه ــد، ب ــزده باش ــر ن وی س

ــد.  ــد ش ــی خواه ــی معرف قضای
ــر برخــورد پلیــس و مراجــع  ــزون ب ــه اف البت
بــروز  صــورت  در  نیــز  بیمه هــا  قضایــی، 
تصــادف و در صورتــی کــه راننــده فاقــد 
گواهینامــه باشــد، پــس از پرداخت خســارت، 

ــد. ــده می گیرن ــی را از رانن ــارت پرداخت خس
 تأثیر قوانین جدید

بــرای قضــاوت دربــاره قوانیــن جدیــد قطعــا 
هنــوز خیلــی زود اســت؛ امــا بــا نگاهــی بــه 
ــی  ــژه آن های ــورها، به وی ــر کش ــن دیگ قوانی
ــر هســتند،  ــا براب ــا م ــت ب ــه از نظــر جمعی ک
ــوز  ــن واقعیــت می شــویم کــه هن متوجــه ای
ــا  ــی ب ــه حت ــدور گواهینام ــن ص ــم قوانی ه
بســیار  ایــران  در  محدودیت هــای جدیــد 

ــت.  ــاده اس س
کشــورها  بیشــتر  در  گواهینامــه  صــدور 
پروســه ای طوالنــی و بســیار ســختگیرانه 
اروپایــی  کشــورهای  بیشــتر  در  اســت؛ 
صــدور گواهینامــه دســت کم دو ســال طــول 
ــا  ــا تنه ــه در کشــور م ــی ک می کشــد؛ در حال

می بــرد.  زمــان  روز  حــدود 1۵ 
ــی 8۰  ــا جمعیت ــان ب ــد آلم ــوری مانن در کش
میلیونــی و تعــداد خودروهایــی بیشــتر از 
ــازه  ــه اج ــی ک ــن اتوبان های ــران و همچنی ای
ــه  ــاعت را ب ــر در س ــا 3۰۰ کیلومت ــت ت حرک
راننــدگان می دهــد، ســاالنه کمتــر از 8۰۰ نفــر 
در حــوادث رانندگــی جــان خــود را از دســت 

می دهنــد. 
ــم  ــه، جرای ــدور گواهینام ــن ص ــار قوانی در کن
بــه  ایــن کشــورها  در  رانندگــی  تخلفــات 
شــدت بازدارنــده اســت؛ بــه طــور مثــال 
تخطــی تنهــا 1۰ کیلومتــر بیشــتر از حــد 
ســرعت مجــاز در کشــور انگلســتان، 8۰۰ 
پونــد جریمــه در بــر دارد کــه بــا در نظــر 

گرفتــن قیمــت ۴8۰۰ تومانــی قیمــت پونــد، 
 ایــن جریمــه چیــزی حــدود 3 میلیــون 
و 8۴۰ هــزار تومــان اســت. البتــه ایــن تنهــا 
ــه او  ــت؛ بلک ــف نیس ــده متخل ــه رانن جریم
ــده  ــی درج ش ــازات منف ــه امتی ــه ب ــا توج ب
مالیاتــی  معافیت هــای  از  گواهینامــه  در 
نیــز  اجتماعــی  مشــوق های  بســیاری  و 
محــروم می شــود. ایــن قوانیــن ســختگیرانه 
ــی و رانندگــی  ــررات راهنمای باعــث شــده مق
ــرا  ــورها اج ــن کش ــکل در ای ــن ش ــه بهتری ب

ــود.  ش
ــر  ــز اگ ــا نی ــور م ــده کش ــده نگارن ــه عقی ب
واقعــا بــه دنبــال کاهــش چشــمگیر تخلفــات 
رانندگــی اســت، بایــد بــا الگوبــرداری از ایــن 
را  قوانیــن  ســختگیری  کشــورها، ســطح 
ــد.  بســیار بیشــتر از وضــع فعلــی تعییــن کن
ــراغ  ــور از چ ــد عب ــی مانن ــد جرم ــور کنی تص
جــان  می توانــد  راحتــی  بــه  کــه  قرمــز 
در  بگیــرد،  را  بی گنــاه  انســان  چندیــن 
بیشــترین حالــت ۴۰۰ هــزار تومــان جریمــه 
دارد؛ در حالــی کــه اگــر ایــن جریمــه ۴ 
بدانیــد ۵۰  یقیــن  بــود،  تومــان  میلیــون 
درصــد از راننــدگان فعلــی ترجیــح می دادنــد 
ــد.  ــتفاده کنن ــی اس ــه عموم ــایل نقلی از وس
امیدواریــم نماینــدگان محتــرم مجلــس بــاز 
هــم در قوانیــن رانندگــی تجدیــد نظــر کننــد 
ــرگ  ــتناک م ــار وحش ــاهد آم ــر ش ــا دیگ ت
و میــر ناشــی از تصادفــات در کشــورمان 

ــیم. نباش

گزارش اختصاصی کیمیای وطن

خانه تکانی به سبک گواهینامه رانندگی

،،
هــزار   20 از  بیــش  ســاالنه  آمــار 
کشــته حــوادث رانندگــی، ســرانجام 
تــا  داشــت  آن  بــر  را  مســئوالن 
نگاهــی دوبــاره بــه قوانیــن صــدور 
گواهینامــه رانندگــی داشــته باشــند
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امیراملومنین)ع(میفرمایند:

فرضاهللالصیامابتالءالخالصاخللق.

خداوندروزهراواجبکردتابهوسیلهآناخالصخلقرابیازماید

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

قائم مقــام وزیــر نیــرو در ســفر یــک روزه  خــود 
ــتان  ــار اس ــران آبف ــع مدی ــان در جم ــه اصفه ب
ــی  ــه مبان ــه کلی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
وزارت  برنامه هــای  و  اقدامــات  در  علمــی 
نیــرو دیــده شــده اســت، گفــت: خوشــبختانه 
ــوادث و  ــه ح ــه در پاســخگویی ب ــن وزارتخان ای

ــت. ــرده اس ــل ک ــوب عم ــردم خ ــای م نیازه
اگرچــه   کــرد:  تصریــح  محمــودی  ســتار 
برنامه هــای خوبــی در رده هــای مختلــف وزارت 
نیــرو اجــرا شــده، امــا بایــد از شــیوه های 
ــا بتوانیــم  مدیریتــی جدیــدی اســتفاده کــرد ت
شــاهد پویایــی در همــه بخش هــا باشــیم.

اجــرای  خوشــبختانه  داد:  ادامــه  وی 
آبفــار  بخــش  در  مدیریتــی  برنامه هــای 
بســیار خــوب بــوده اســت؛ زیــرا مدیــران ایــن 
ــزاری  ــات نرم اف ــتفاده از امکان ــا اس ــرکت ب ش
فواصــل  توانســته اند  ســخت افزاری  و 
ــد و  ــش دهن ــردم کاه ــه م ــانی را ب خدمت رس
ــهروندان  ــدی ش ــث رضایتمن ــئله باع ــن مس ای

شــده اســت.
 کاهش فاصله بین امکانات 

سخت افزاری و نرم افزاری
و  آب  شــرکت های  در  افــزود:  محمــودی 
فاضــاب روســتایی فاصلــه بیــن امکانــات 
نرم افــزاری ســپری شــده  و  ســخت افزاری 
و احاطــه بــه امــور و فعالیت هــا از مزایــای 
ــرکت های آب و  ــرفت در ش ــن پیش ــوه ای بالق

فاضــاب روســتایی اســت.
ــزی  ــگاه مرک ــرو از آزمایش ــر نی ــام وزی قائم مق
ــرکت آب  ــی ۱۵۲۳ ش ــاط مردم ــامانه ارتب و س
ــرد و در  ــد ک ــز بازدی ــتایی نی ــاب روس و فاض
ادامــه صحبت هــای خــود بــر ایــن مســئله 
تاکیــد داشــت: بــا ارائــه گزارشــی کــه در 
رابطــه بــا آزمایشــگاه تشــخیص کیفیــت آبفــار 
اســتان ارائــه شــد، خرســندم کــه بگویــم 
ــبکه  ــت آب در ش ــرل کیفی ــبکه کنت ــتره ش گس
ــا  ــردم ب ــه م ــت ک ــه ای اس ــه گون ــتایی ب روس
اطمینــان می تواننــد از آب اســتفاده کننــد و 
ــه  ــا مدیریت هــای علمــی، فاصل خوشــبختانه ب
بیــن مطالبــات مردمــی و اجــرای خدمــات بــه 
شــهروندان بــه کمتریــن زمــان رســیده اســت.

ســتار محمــودی بــه تفــاوت اجــرای طرح هــای 
 عملیاتــی و زیرســاختی در کشــورهای خارجــی 
و ایــران اشــاره کــرد و ا دامــه داد: اگرچــه 
و  آب  نقشــه های  و  ابزار هــا  از  اســتفاده 
اول  نــگاه  در  کشــورها  همــه  در  فاضــاب 
ــا آنچــه اجــرای  ــه نظــر می رســد، ام مشــابه ب
ــه  ــورمان در مقایس ــی را در کش ــوع طرح ــر ن ه
ــد،  ــر می کن ــان متفاوت ت ــاط جه ــر نق ــا دیگ ب
انســانی  نیــروی  انگیــزه  اســت کــه  ایــن 
متفاوت تــر  اســت.  وقتــی در شــرکت های 
ــران  ــا و مدی ــتایی نیروه ــاب روس آب و فاض
ــه  ــاط ب ــن نق ــادی در دورتری ــورت جه ــه ص ب
ــه مــردم خدمت رســانی  صــورت شــبانه روزی ب
می کننــد، ایــن انگیــزه خدمــت آنــان را بــا 

می کنــد. متفاوت تــر  کشــورها  ســایر 
 روند رو به رشد فعالیت های 

آب و فاضالب روستایی
ــیر  ــبختانه س ــه خوش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــد رو  فعالیت هــای آب و فاضــاب شــهری رون
بــه رشــدی داشــته اســت، گفــت: ایــن مســئله 
روســتایی  فاضــاب  و  آب  شــرکت های  در 
ــی،  ــود زیرســاخت های کاف ــا وجــود کمب ــز ب نی
جمعیــت مهاجــر، طوالنــی بــودن مســافت ها و 

ــی پیگیــری شــده اســت. ــه خوب ... ب
ــت  ــزی در جه ــزود: برنامه ری ــه اف وی در ادام
ــرکت های  ــا در ش ــیدن فعالیت ه ــود بخش بهب
ضــرورت  یــک  روســتایی،  فاضــاب  و  آب 

ــت. ــی اس اساس
پیامدهــای  از  یکــی  داشــت:  اظهــار  وی 
اقدامــات شــرکت آب و فاضــاب روســتایی در 
کشــور کمــک بــه تثبیــت روســتاییان در روســتا 
ــت؛  ــتاییان اس ــتغال روس ــرای اش ــاد  ب و ایج
زیــرا اگــر آب و بــرق در یــک روســتا وارد شــود، 
 اشــتغال نیــز در آن روســتا ایجــاد خواهــد

 شد.
 نهضت خوب خدمات رسانی 

به روستاییان اصفهان
ــای  ــه صحبت ه ــرو در ادام ــر نی ــام وزی قائم مق
خــود ضمــن ارزیابــی دقیــق فعالیت هــای 
اســتان  روســتایی  فاضــاب  و  آب  شــرکت 
اصفهــان  افــزود: خوشــبختانه در ایــن اســتان 
نهضــت خــوب خدمات رســانی بــه روســتاییان 
ــتی و  ــی، بهداش ــی، مهندس ــای فن در بخش ه

ــن  ــد ای ــه بای ــت  شــروع شــده اســت ک کیفی
گســترش  روزبــه روز  ارزنــده  فعالیت هــای 

ــد. یاب
ــت بحــث روســتاها  ــه اهمی ــان اینک ــا بی وی ب
بــه گونــه ای اســت کــه در ســال های آغــاز 
برنامــه ششــم توســعه بایــد بــرای تامیــن 
ــته  ــه داش ــور برنام ــتاهای کش ــه روس آب کلی
باشــیم، بیــان داشــت: تمامــی اعتبــارات بایــد 
در قالــب یــک برنامــه هدفمنــد هزینــه شــود.

 ارائه خدمات پس از فروش 
به مشترکان

ــس از  ــات پ ــه خدم ــه ارائ ــان اینک ــا بی وی ب
ــم در  ــه مشــترکان از موضوعــات مه فــروش ب
ــر  ــد فک ــه داد: نبای ــت، ادام ــار اس ــش آبف بخ
ــتایی  ــرای روس ــعاب آب ب ــی انش ــم وقت کنی
برقــرار  شــد، کار تمــام شــده اســت؛ بلکــه 
بایــد نظــارت، کنترل هــای کمــی و کیفــی و 
ــات را  ــتهاک زودرس تاسیس ــری از اس جلوگی
ــم.وی   ــه آن بپردازی ــم و ب ــرار دهی ــر ق ــد نظ م
ــی   ــئله ای اساس ــردم را مس ــت م ــب رضای جل
ــرار  ــه ق ــورد توج ــیار  م ــد بس ــه بای ــت ک دانس
ــه  ــن نکت ــه ای ــد ب ــت: بای ــار داش ــرد و اظه گی
ــا  ــق ب ــه ح ــه همیش ــیم ک ــته باش ــه داش توج
مشــترک اســت؛ زیــرا مشــترکان مــا بــه عنــوان 
ــه  ــد ب ــوند و بای ــوب می ش ــا محس ــرکای م ش

ــا داد. ــان به آن
 نباید به روستاییان فشار آوریم

ــن آب  ــوص تامی ــودی درخص ــدس محم مهن
شــرب مــورد نیــاز دام هــای ســبک و ســنگین 
در روســتاها توســط شــرکت آب و فاضــاب 
ــود  ــود آب وج ــه کمب روســتایی در شــرایطی ک
ــن آب  ــه تامی ــا وظیف ــرکت تنه ــن ش دارد و ای
ــه  ــد ب ــت: نبای ــتاییان را دارد، گف ــرب روس ش
دلیــل مشــکاتی کــه بــرای تامیــن آب دام هــا 
در روســتا ها وجــود دارد بــه روســتاییان فشــار 
آوریــم؛ زیــرا آن هــا نمی تواننــد بــدون احشــام 
خــود زندگــی کننــد و ناچــار بــه مهاجــرت 
ــد  ــران بای ــه مدی ــد؛ بلک ــد ش ــتا خواهن از روس
ــی  ــرای برنامه های ــر و اج ــتفاده از تدابی ــا اس ب
بتواننــد هزینه هــای ایــن مســئله را تامیــن 
آب  اســراف  روســتاییان  هــم  اگــر  کننــد. 
دارنــد، بایــد بــا برنامه هــای فرهنگــی بــه آنــان 

آموزش هــای صرفه جویــی ارائــه دهنــد.

وی تصریــح کــرد: امســال ســال خاصــی بــرای 
وزارت نیــرو اســت؛ زیــرا از دیــد عمــوم مــردم 
ــا  ــا ب ــی رخ داده و م ــای خوب ــال بارش ه امس
ــر اســاس  ــا ب ــه رو نیســتیم؛ ام ــود آب روب کمب
هــوای  درجــه  هواشناســی  پیش بینی هــای 
ــت  ــد یاف ــش خواه ــه افزای ــک درج ــال ی امس
ــد  ــم  خواه ــی را رق ــتان گرم ــا تابس ــرای م و ب
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــه معن ــوع ب ــن موض زد؛ ای
ــا  ــد  ب ــا ۱۳درص ــهرها ۱۲ ت ــرف  آب در ش مص
افزایــش روبــه رو خواهــد بــود. مــردم بایــد در 

ــت آب داشــته باشــند. ــن رابطــه مدیری ای
 ماندگاری روستاییان در روستاها 

مهم ترین هدف است
وی اضافــه کــرد: بایــد آمادگــی داشــته باشــیم 
بــا افزایــش مصــرف آب، کلرزنــی و توجــه بــه 
ــی  ــه خوب ــتاها ب ــتی آب در روس ــکات بهداش ن

مــد نظــر قــرار گیــرد.
قائم مقــام وزیــر نیــرو گفــت: حاصــل  کار 
ــاظ  ــه لح ــران آب و فاضــاب روســتایی ب مدی
مهــم  بســیار  ســخت افزاری  و  نرم افــزاری 
ــت  ــتایی در باف ــهروندان روس ــر ش ــت و اگ اس
خــود تثبیــت شــدند، بــه جهــت منافعــی اســت 
ــی و  ــرای آبادان ــتگاه ها ب ــک از دس ــر ی ــه ه ک
ــانند.  ــتاییان  می رس ــه روس ــات ب ــه خدم ارائ
ــتغال  ــرق و اش ــش آب، ب ــرد: نق ــد ک وی تاکی
روســتاییان بــرای مانــدگاری روســتاییان در 
ــت  ــز اهمی ــیار حائ ــتایی بس ــای روس محیط ه

ــت . اس
 طرح اجرای 300مجتمع آبرسانی 

روستایی در اصفهان تا دوسال آینده   
 مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی 
ــران  ــی  مدی ــز در گردهمای ــان نی اســتان اصفه
ــر  ــام وزی ــا حضــور قائم مق ــه ب ــن شــرکت ک ای
نیــرو در محــل ایــن شــرکت برگــزار شــد، 
تعبیــر جهادگــران عرصــه جهــاد ســازندگی 
و کارمنــدان  پیمانــکاران  مدیــران،  بــرای  را 
بــه کار  روســتایی  فاضــاب  و  آب   شــرکت 

برد.
مهنــدس محمدحســین قرائتــی بــا اشــاره 
بــه اینکــه تعــداد روســتاهای دارای ســکنه 
ــه  ــت ک ــزار و ۳۳9 اس ــان ه ــتان اصفه در اس
ــر ۲0 نفــر  ــغ ب 898 روســتا دارای جمعیــت بال
اســت، گفــت: در 9۵ درصــد از روســتاهای 

ــش  ــت پوش ــترکان تح ــان مش ــتان اصفه اس
هســتند. فاضــاب  و  آب  شــبکه های 

وی اضافــه کــرد: جمعیــت تحــت پوشــش آب 
ــداد مشــترکان  ــر و تع روســتایی ۵۳0 هــزار نف
ــت  ــز اهمی ــر اســت. مســئله حائ ــزار نف ۲۳8ه
ــداد دام  ــه تع ــت ک ــن اس ــه، ای ــن زمین در ای
ســبک و ســنگین بــر اســاس آخریــن آمــار در 
ــون راس  ــان ۲ میلی ــتان اصفه ــتا های اس روس
اســت کــه ایــن موضــوع یــک بــار دوچنــدان را 
ــه شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان  ب
اصفهــان بــرای تامیــن آب روســتائیان تحمیــل 
ــی اســت شــرکت آب و  ــن در حال ــد؛ ای می کن
ــن آب  ــه تامی ــط وظیف فاضــاب روســتایی فق

ــده دارد. ــر عه شــرب روســتاییان را ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه جمعیت کل روســتاییان 
اســت  نفــر  هــزار   6۳۵ اصفهــان  اســتان 
ــت  ــه کل جمعی ــت ب ــن جمعی ــبت ای ــه نس ک
روســتایی کشــور۳ درصــد اســت، افــزود: تعــداد 
ــه اســت؛  ــدار اســتان، ۵۳۱ حلق چاه هــای در م
همچنیــن 9۲چشــمه، ۳7 قنــات و ۲08 رشــته 
آب ســطحی )از آبرســانی اصفهــان بــزرگ(  
بــرای تامیــن آب روســتاییان در مــدار آبرســانی 
ــان اینکــه طــول خطــوط  ــا بی ــد.وی ب قــرار دارن
ــر اســت و ۵  ــال آب ۲ هــزار و ۵9۵ کیلومت انتق
هــزار و ۲۲4 کیلومتــر شــبکه های توزیــع آب در 
ــرت  ــط پ ــزود: متوس ــود دارد، اف ــتاها وج روس
آب در شــبکه های روســتایی ۲9 درصــد اســت 
ــل  ــه  ســه ســال قب ــدار نســبت ب ــن مق ــه ای ک

ــت. ــته اس ــمگیری داش ــش چش کاه
 احداث19 مجتمع آبرسانی 

در اصفهان
قرائتــی بــا اشــاره بــه اینکــه ۱۵۲ مجتمــع 
آبرســانی در مــدار تولیــد قــرار دارد، ادامــه 
داد: ســال گذشــته بــر اســاس تعهــد صنــدوق 
مجتمع هــای  ایجــاد  بــرای  ملــی  توســعه 
آبرســانی توانســتیم ۱9 مجتمــع آبرســانی را 
ــم  ــرار دهی ــار مــردم ق ــه طــور کامــل در اختی ب
ــر ۱6۵ هــزار نفــر در قالــب  ــغ ب و جمعیتــی بال
۲00 روســتا را از ایــن امکانــات بهره منــد کنیــم.

 ۳00 ایجــاد  مــا  تعهــد  داشــت:  بیــان  وی 
ــا  ــم ت ــه امیدواری ــت ک ــانی اس ــع آبرس مجتم
ایــن تعهــدات را اجرایــی  آینــده   دو ســال 

کنیم.

 مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب روســتایی 
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه ۱9روســتا 
روســتایی  ســیار  آب  از  اســتان  غــرب  در 
ــه  ــرای مقابل ــه داد: ب ــد، ادام ــتفاده می کنن اس
ــه در  ــی  ک ــده  خشکســالی، برنامه های ــا پدی ب
ســال گذشــته بــرای صرفه جویــی و مقابلــه 
ــه،  ــورت گرفت ــتا ها ص ــالی در روس ــا خشکس ب

ــی خواهــد شــد.   ــز اجرای امســال نی
 طرح های ویژه آبرسانی به روستاها 

قبــل  ســال  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
در  شــاخص  صــورت  بــه  طرح هایــی 
ــرای  ــه اج ــه از جمل ــد ک ــی ش ــتا ها اجرای روس
طــرح  آبرســانی ســیار بــود، افــزود: ســال  
بیشــترین شکســتگی شــبکه های  گذشــته 
آب را در روســتا های اســتان شــاهد بودیــم 
ــی  ــبکه های داخل ــه ش ــوط ب ــتر مرب ــه بیش  ک

بود.
ــه  ــرد مجموع ــزود: رویک ــی اف ــدس قرائت مهن
ایــن  اصــاح  آبفــار  شــرکت  مهندســی 
شبکه هاســت.وی بــا بیــان اینکــه در ســال 
94 بــه 4۱6 روســتا طــرح آبرســانی ســیار 
انجــام شــد، گفــت: ایــن در  حالــی اســت کــه 
در ســال گذشــته تعــداد روســتا های مشــمول 
ــن  ــید و ای ــتا رس ــه ۳84 روس ــرح ب ــن ط ای
ــن مجتمع هــای  ــرار گرفت ــدار ق ــل در م ــه دلی ب

ــود. ــانی ب آبرس
ــه روســتا های اســتان  ــرد: در کلی ــد ک وی تاکی
اصفهــان علی رغــم وجــود خشکســالی های 
متمــادی کیفیــت آب مناســب بــوده  و مــردم 

از آب ســالم و پایــدار بهره منــد شــده اند.
ــه از  ــرح gis ک ــرای ط ــه اج ــاره ب ــا  اش وی ب
ــاب  ــرکت آب و فاض ــته در ش ــال گذش دو س

ــه،  ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــان م ــتان اصفه اس
روش،  ایــن  از  اســتفاده  بــا  داد:  ادامــه 
کاهــش  زمینــه  در  خوبــی  برنامه هــای 
نیــاز  بــه  رســیدگی  و همچنیــن  هدررفــت 
ــه ای  ــه گون ــت؛ ب ــده اس ــام ش ــان انج متقاضی
کــه حداکثــر زمــان پاســخگویی بــه درخواســت 
 مشــتریان بــه یــک هفتــه کاهــش یافتــه 

است.
 چالش ها و محدویت های 

شرکت آب و فاضالب روستایی
قرائتــی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت آب 
و  چالش هــا  دارای  روســتایی  فاضــاب  و 
اســت  راه خــود  بــر ســر  محدودیت هایــی 
ــارات  ــود اعتب ــت: بحــران خشکســالی، کمب گف
بــرای حفــظ و نگهــداری شــبکه ها، شــبکه های 
فرســوده، ایجــاد تاسیســات آبرســانی غیرمجاز 
ــل  کــه تحــت پوشــش شــبکه نیســتند، تحمی
بــار مصــرف آب توســط روســتاییان بــرای دام و 
ــای  ــن نشــدن نیرو ه ــور و اشــجار، جایگزی طی
بازنشســته و ... از جملــه ایــن محدویت هــا 

محســوب می شــود.
اینکــه در  بــا بیــان  ایــن مقــام مســئول  
ــور  ــد ۲0 هــزار کنت ــرارداد خری ســال گذشــته ق
ــا  ــان کــرد: ت ــرای مشــترکان منعقــد شــد، بی ب
ــه  ــور نصــب شــد ک ــزار کنت ــان ســال ۱۵ ه پای
بــا تعویــض کنتور هــای خــراب در تعــدادی 
 از روســتا ها، طــرح آبرســانی ســیار حــذف 

شد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح پیگیــری قطــع 
ــز در دســتورکار اســت،  انشــعابات غیرمجــاز نی
ــزود: ۲ هــزار انشــعاب غیرمجــاز شناســایی  اف

ــد. ــاز ش ــبکه ها مج ــن ش ــورد از ای و۱۲00م

 لزوم پیش بینی برنامه های محوری 
برای روستاهای کشور در برنامه ششم توسعه

قائم مقام وزیر نیرو در اصفهان خبر داد:

پیش بینی افزایش 1۲ تا 13 درصدی مصرف آب در شهرها و روستاها؛ مردم آب را مدیریت کنند
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