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 ضرورت تدوین آمارنامه ای 
از حافظان قرآن در اصفهان

در صفحه اصفهان )4( بخوانید

مفهوم انتظار
از نگاه امام خمینی)ره(

  فــردا اولیــن جمعــه از مــاه مبــارک رمضــان اســت. 
روز جمعــه متعلــق بــه حضــرت ولــی عصر)عــج( اســت. 
 از ایــن رو و بــا توجــه بــه اینکــه در روزهــای 15خــرداد 
و ســالروز قیــام حضــرت امــام و شــهادت یــاران ایشــان - 
کــه نقطــه عطــف انقــاب اســامی اســت - هســتیم بــه 

مفهــوم انتظــار از نــگاه امــام عزیــز می پردازیــم. 
کــه در اندیشــه  یکــی از مهم تریــن مســائل مهدویــت 
کارآمــد تجلــی  امــام خمینــی)ره( بــه صــورت زنــده و 
کــرده، مســئله انتظــار ظهــور حضــرت مهــدی)ع( اســت. 
گــون در  گونا کــه بــا تفاســیر و برداشــت های  ایــن مســئله 
ح اســت، در  میــان منتظــران حضــرت مهــدی)ع( مطــر
کامــا متفــاوت ارائــه  اندیشــه امــام خمینــی بــا تفســیری 
شــده و بــه دلیــل اهمیــت آن مــورد توجــه خــاص ایشــان 

بــوده اســت...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

له
قا

رم
س

 امام)ره( دریچه جدیدی 
گشود  به روی دنیای سیاست 

علــی الریجانــی ضمــن تســلیت بــه مناســبت رحلــت جانگــداز 
گفــت: یکــی از نعمت هــای بــزرگ عصــر  امــام خمینــی)ره( 

کــه بــا  حاضــر بــرای ملــت مــا، زندگــی در زمانــه ای اســت 
رهبــری اســتثنایی...

به مناسبت برگزاری چهاردهمین نمایشگاه سراسری قرآن عنوان شد:

در صفحه سیاست )2( بخوانید

/منطقه ای استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری رتبه نخست روزنامه های استا�ن

معظم  رهبر  خمینی،  امام  به  ملقب  مصطفوی  روح هللا  سید 
انقالب اسالمی و بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران بودند که در 

14 خرداد سال 1368 چشم از جهان فروبستند.
امام خمینی)ره( در روز 20 جمادی الثانی 1320 هجری قمری 
مطابق با 30 شهریـور 1281 هجری شمسی )24 سپتامبر 1902 
ایران  مرکزی  استان  توابع  از  خمین  شهرستان  در  میالدی( 
در خانواده ای اهل علـم و هجرت و جهاد پـای بـر خـاکدان 
طبیعت نهادند و در 14 خرداد سال 1368 هجری شمسی به 

ملکوت اعلی پیوستند.
امام خمینی)ره( پس از درگذشت حضرت آیت هللا بروجردی 
به مخالفت با سیاست های طاغوت برخاستند و در قیام 15 
از  زندانی شدند. پس  و  تهران  روانه  خرداد 1342 دستگیر، 

مدتی آزاد شدند و به شهر مقدس قم مراجعت کردند. 
مجرمین  )مصونیت  تصویب کاپیتوالسیون  قضیه  در  ایشان 
آمریکایی در ایران( با سخنرانی مهم و آتشین در مسجد اعظم 

قم دستگیر و به ترکیه و سپس به عراق تبعید شدند.
امام خمینی)ره( در سال های اقامت در عراق همچنان رهبری 
با  در سال 1357  داشتند.  عهده  به  را  پهلوی  رژیم  با  مبارزه 
از  ناگزیر  ایشان  عراق،  بعث  رژیم  به  پهلوی  رژیم  هماهنگی 
و  مبارزه  پاریس  به  امام  عزیمت  با  و  عراق شدند  از  خروج 

انقالب ایشان وارد مرحله اساسی شد.
و  سخنان  بازتاب  و  پاریس  در  خمینی)ره(  امام  اقامت  با 
نقطه نظرات ایشان در رسانه های غربی، رژیم پهلوی در ضعف و 
انزوا قرار گرفت و با رهبری هوشمندانه و دقیق ایشان انقالب 
اسالمی مردم ایران با خروج شاه و خانواده سلطنتی از ایران به  

روزهای اوج خود نزدیک شد.

 امام خمینی در سن 87 سالگی 
به ملکوت اعلی پیوستند

با مراجعت رهبر فقید ایران در 12 بهمن 1357 و هدایت انقالب 

از نزدیک، صبح پیروزی در 22 بهمن ماه 1357 دمید و مردم 
ایران شاهد پیروزی را در آغوش گرفته بودند. 

با انحالل رژیم سلطنتی و پایان حکومت 57 ساله و ستمکارانه 
آرای  با  را  ایران  اسالمی  جمهوری  خمینی)ره(  امام  پهلوی، 
قاطع مردم بنیان نهادند. از 22 بهمن 1357 تا 14 خرداد 1368 
و  به دوش کشیدند  را  انقالب  امام همچنان رهبری  حضرت 
انقالب و کشور را در حوادث خطرناک و توطئه های گوناگون و 
جنگ 8 ساله تحمیلی عراق و تحریم ها به  سالمت و به  خوبی 

رهبری کردند.

 رحلت امام خمینی)ره(
امام خمینی)ره( اهداف و آرمان ها و هـر آنچه را می باید ابـالغ 
کننـد، گفته بـودند و در عمـل نیز تـمام هستی شان را بـرای 

تحقق هـمان هدف ها بـه کار گرفته بـودند. 
آماده  را  خـود   1368 سـال  خـرداد  نیمه  آستـانه  در  اینک 
مالقات عزیزی می کردند که تمام عمرش را برای جلب رضای 
او صرف کرده بـودند و قامتشان جز در بـرابـر او، در مـقابل 
هیچ قدرتی خـم نشده و چشـمانشان جز برای او نگریسته 

بود.
سروده های عارفانه  شان همه حاکی از درد فـراق و بیان عطـش 
شکـوهمنـد  لحظه  ایـن  اینک  و  بـود  محبوب  وصال  لحظه 
پیروانـشان  بـرای  تحمل ناپذیر  و  جانــکاه  و  ایشان  بـرای 

فرامی رسید. 
و  آرام  دلی  با  نـوشـته اند:  وصیت نامه شان  در  خـود  ایشان 
قلبـی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از 
خدمت خـواهران و برادران مرخص می شوم و به  سوی جایگاه 
ابــدی سفر می کنم و به دعای خیر شما احتیاج مبرم دارم 
و از خدای رحمان و رحیـم می خواهم که عذرم را در کوتاهی 
خدمت و قصـور و تقصیر بپذیـرد و از مـلت امـیدوارم که عذرم 
را در کوتاهی ها و قصـور و تقصیـرها بـپذیـرنـد و بـا قــدرت و 

تصمیـم و اراده به  پیش بروند.
شگفت آنکه امام خمینـی در یکـی از غزلیاتـشان که چنـد سال 

پیش از رحلت سروده اند، اشاره کرده اند:
انتظار فرج از نیمه خرداد کشم 
سال ها می گذرد حادثه ها می آید

ساعت 22:20 شب روز شنبه 13 خردادماه سـال 1368 لحظه 
وصال بـود. قــلبـی از کار ایستـاد که میلیون ها قلــب را بـه نور 
خدا و معنـویت احـیا کرده بـود. به  وسیله دوربین مخفی ای که 
تـوسط دوستان امــام در بیمارستان نصب شده بـود، روزهای 
بیماری و جریان عمل و لحظه لقای ایشان با حق ضبط شده 
است. وقتی که گوشه هایی از حاالت معنوی و آرامـش امام در 
ایـن روزها از تلویزیون پخـش شـد، غوغایی در دل ها افکند که 
وصف آن جــز با بودن در آن فضا ممکـن نیست. لب ها دائما 

به ذکـر خـدا در حرکت بود.

 مراسم تشییع پیکر امام خمینی)ره(

امام در آخرین شب زندگی و در حالی  که چند عمل جراحی 
سخت و طوالنی را در سن 87 سالگی تحمل کرده بودند و در 
حالی  که چندیـن سرم به دست های مبارکـشان وصل بـود، 

نافله شب می خواندند و قـرآن تالوت می کردند. 
در ساعات آخر، طمأنینه و آرامشی ملکـوتـی داشـتند و مرتب 
شـهادت بـه وحـدانیت خـدا و رسالت پیـامبـر اکرم )ص( را 
زمـزمه می کردند و بـا چنیـن حــالتی بـود که روحـشان به 

سمت ملکـوت اعلی پرواز کرد. 
وقتی که خبر رحلت امــام منتشر شـد، گـویـی زلزله ای عظیـم 
همـه  و  ایران  سرتاسر  و  تـرکیـد  بغض ها  است؛  داده  رخ  
کانون هایی کـه در جـهان بـا نام و پیام امام خمینـی)ره( آشـنا 
هیچ  زدنـد.  و سینه  بـر سر  و  یــکپارچه گـریستند  بـودنـد، 
قلـم و بیـانـی قـادر نیست ابعاد حـادثه را و امواج احساسات 

غیرقابل کنترل مردم را در آن روزها تـوصیف کند.

مروری بر زندگی پربرکت امام روح اهلل)ره(

شاد  روحی  و  مطمئن  قلبی  و  آرام  دلی   با 
و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت 
به  و  می شوم  مرخص  برادران  و  خواهران 
سوی جایگاه ابدی سفر می کنم و به دعای 
خدای  از  و  دارم  مبرم  احتیاج  شما  خیر 
در  را  عذرم  که  می خواهم  رحیم  و  رحمان 
بپذیرد  تقصیر  و  قصور  و  خدمت   کوتاهی 
کوتاهی  که عذرم را در  از ملت امیدوارم   و 
 و قصور و تقصیرها بپذیرند و با قدرت و تصمیم 

و اراده به پیش بروند

 شهردار اصفهان در مراسم افتتاح 
کرد: پروژه های منطقه 5 عنوان 

تالش جهادی ادامه دارد
 افتتاح ۴۰ میلیارد تومان پروژه 

به صورت هفتگی کار ساده ای نیست
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گزارش می دهد کیمیای وطن 

| پازل سرطان در اصفهان  صفحه 6

نگاهی به نوموفوبیا )هراس بی موبایلی(

| اضطراب در دستان شما  صفحه 11

مدیر عامل شرکت فوالد سفیددشت خبر داد:

| پیشرفت 5۱ درصدی واحد 
ح فوالد  فوالدسازی طر

سفیددشت  صفحه 3

مدیران اصفهان می گویند:
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ایران با یک نماینده به یک چهارم نهایی آسیا 
رسید

کامی آبی ها  خ ها، نا | صعود سر
صفحه 9

مدیر عامل شرکت آبفای استان اصفهان 
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اخبار روز

کرد: ح  رئیس شورای هماهنگی تبلیغات استان اصفهان مطر

قیام امام خمینی)ره( در راستای رشد و کمال جامعه
اعزام بیش از 2500 زائر از استان اصفهان به مرقد مطهر امام خمینی)ره(
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یادداشت
به قلم سردبیر

صله رحم در کالم امام رضا)ع(
بــر صلــه رحــم و توجــه   در فرهنــگ اســامی 
ــرات  ــده و ثم ــد ش ــوام بســیار تاکی ــا اق ــاط ب و ارتب
 زیــادی بــرای آن برشــمرده اســت. ایــن دیــد 
و بازدیدهایــی کــه در جامعــه مــا وجــود دارد، نیــاز 
ــراوت و  ــاس ط ــا آن، احس ــه ب ــت ک ــی ماس روح

شــادابی می کنیــم.
 همان گونــه کــه طبیعــت بــه ســمت نوشــدن 
ــه  ــز ب ــد، گاه الزم اســت انســان ها نی حرکــت می کن
ســوی تــازه شــدن و دیــدار تــازه کــردن بــا خــود و 

ــد. ــدم بردارن ــود ق ــکان خ نزدی
ــن  ــرای ای ــا ب ــه ای زیب ــان، بهان ــارک رمض ــاه مب  م
اتفــاق اســت. دیــد و بازدیــد در روزهــای بهــار 
 قــرآن، در دیــن اســام همــواره مــورد تاکیــد بــوده 
و در آیــات و روایــات بــدان ســفارش شــده اســت. 
از ایــن ســنت در دیــن اســام بــه عنــوان صلــه رحــم 

ــود.  ــاد می ش ی
حضــرت محمــد)ص( همــواره در احادیــث خــود بــه 
ــفارش  ــع آن س ــز از قط ــم و پرهی ــه رح ــام صل انج
کرده انــد. ایــن عمــل بــه قــدری در اســام اهمیــت 
ــرار  ــن ق ــورد لع ــه رحــم م ــده صل ــه قطع کنن دارد ک
گرفتــه و در واقــع بــا تــرک ایــن ســنت بــه گناهــی 
کبیــره پرداختــه اســت. امــا بســیاری دلیــل پرهیــز 
خــود از حفــظ روابــط خویشــاوندی را نداشــتن 
تمکــن مالــی می داننــد. ایــن در حالــی  اســت کــه 
ــکل  ــاده ترین ش ــه س ــل را ب ــن عم ــار ای ــه اطه ائم
ــرای  ــد و ب ــز مــورد ســتایش قــرار داده ان ممکــن نی
ــای  ــت پذیرایی ه ــوان رعای ــچ عن ــه هی ــام آن ب انج

نمی پذیرفتنــد. را   ... و  تجمل گرایانــه 
ــاوندی  ــد خویش ــد: »پیون ــا)ع( فرمودن ــام رض  ام
 را برقــرار کنیــد؛ اگرچــه بــا جرعــه آبــی باشــد 
ــودداری از آزار  ــاوندی، خ ــد خویش ــن پیون و بهتری

ــت.« ــاوندان اس خویش
ایــن عمــل را  بــه راســتی فایــده  نیــز  برخــی 
نمی داننــد. دیــن اســام یکــی از فوایــد صلــه رحــم 
را افزایــش طــول عمــر برشــمرده اســت. شــاید بــه 
ــا  ــان ب ــه انس ــاطی ک ــد و نش ــه امی ــل ک ــن دلی ای
دیــدار عزیــزان خــود بــه دســت مــی آورد، قلــب او را 
ــتقامت و  ــه او اس ــد و ب ــدوار می کن ــی امی ــه زندگ ب

قــدرت می بخشــد.
متعــددی  مشــکات  بــا  جامعــه  در  انســان 
روبه روســت و قــادر نیســت بــه تنهایــی بــه مقابلــه 

بــا تک تــک آن هــا بپــردازد. 
کمتریــن فایــده ارتبــاط بــا اقــوام و خویشــان همین 
اســت کــه در مواقــع لــزوم هــم آنــان هســتند کــه 
ــم او  ــادی و غ ــتابند و در ش ــرد می ش ــاری ف ــه ی ب
ــه رحــم  ــدف از صل ــن ه شــریک می شــوند؛ بنابرای
تنهــا ارتبــاط مســافتی نیســت؛ بلکــه ایــن دیدارهــا 

فوایــد عاطفــی بســیاری بــه همــراه دارد.
ــر  ــدن یکدیگ ــه دی ــد: »ب ــا)ع( می فرماین ــام رض ام
 برویــد، تــا یکدیگــر را دوســت داشــته باشــید 
ــم  ــم خش ــه ه ــارید و ب ــر را بفش ــت یکدیگ و دس

ص۳۴۷(  ،۷۸ ج  )بحاراالنــوار،  نگیریــد.« 
ــرام  ــان احت ــه بزرگ ترهایت ــد:  »ب ــن فرمودن همچنی
ــه  ــان باشــید و صل ــا کوچک ترهــا مهرب ــد و ب بگذاری
رحــم نماییــد.« )عیــون اخبارالرضــا، ج۲، ص ۲۶۵(

کوتاه اخبار 
وزیر نفت:

 مدیران مخالف دولت 
باید حذف شوند 

بیــژن نامــدار زنگنــه، وزیــر نفــت، در جمــع خبرنــگاران در 
پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا در دولــت دوازدهــم حضــور 
ــتم و  ــر هس ــن 100 روزی وزی ــت: م ــت، گف ــد داش خواهی

ــد. ــن می کنن ــن مســئله را تعیی ــی ای ــای روحان آق
وی در پاســخ بــه ســوال دیگــری دربــاره برکنــاری برخــی 
مدیــران مخالــف سیاســت های دولــت از وزارت نفــت 
ــه  ــد ک ــار آوردن ــنیم فش ــارس و تس ــم ف ــا ه ــت: قب گف
وزارت نفــت مدیــران ارزشــی را کنــار گذاشــته اســت؛ امــا 
ــژاد  ــران احمدی ن ــی از مدی ــی برخ ــود؛ حت ــا دروغ ب این ه
در حــال حاضــر در ایــن وزارتخانــه حضــور دارنــد و آدم های 
ــائل  ــه مس ــم از این گون ــذا االن ه ــد و ل ــته ای بودن شایس

ــد. ــرح می کنن ــم مط ه
وزیرنفــت بــا طــرح ایــن ســوال کــه مگــر می شــود مدیــر 
ــرای چــه  ــت داشــت، گفــت: پــس مــردم ب ــف دول مخال
ــه  ــرای چ ــد، ب ــت کار کردن ــه دول ــه علی ــد؟ اینک رای دادن
بماننــد و اصــا بایــد خودشــان کنــار برونــد، نبایــد وجــود 
داشــته باشــند و اگــر هــم وجــود دارنــد، اصــا بــرای چــه 
مــردم رای دادنــد؟ رای دادنــد گفتمــان و راه عــوض شــود 
و بایــد مدیرانــی  باشــند کــه بــه ایــن سیاســت ها اعتقــاد 

داشــته باشــند. تســنیم

سخنگوی شورای نگهبان :
گزارش تخلفات انتخابات ریاست 

جمهوری به قوه  قضائیه ارسال شد 
عباســعلی کدخدایــی، ســخنگوی شــورای نگهبــان، دربــاره 
آخریــن جمع بندی هــای ایــن شــورا دربــاره بررســی 
جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  تخلفــات  گزارش هــای 
برگــزاری  نحــوه  دربــاره  مختلفــی  شــکایات   گفــت: 
انتخابــات داشــتیم و برخــی از آن هــا را بــه قــوه قضائیــه 

ارســال کرده ایــم. 
وی بــا بیــان اینکــه نتیجــه بررســی گزارش هــای تخلفــات 
انتخابــات ریاســت جمهــوری بــه وزارت کشــور اعــام شــده 
اســت، افــزود: مــا در جلســه دیــروز شــورای نگهبــان ایــن 
ــا را  ــم و برخــی از گزارش ه ــدی کردی ــا را جمع بن گزارش ه
بــا نظــر اعضــای شــورای نگهبــان بــه وزارت کشــور ارســال 

کرده ایــم. 
ــزارش  ــوارد گ ــریح م ــان در تش ــورای نگهب ــخنگوی ش س
ــار  ــم اظه ــوری دوازده ــت جمه ــات ریاس ــات انتخاب تخلف
ــا  ــیدن تعرفه ه ــر رس ــل دی ــی از قبی ــت: گزارش های  داش
یــا تاخیــر در بازگشــایی شــعب، تبلیغــات بــه نفــع برخــی 
ــودن تعرفه هــا را داشــتیم کــه  ــا مخــدوش ب از نامزد هــا ی
گــزارش آن را بــه اعضــای شــورای نگهبــان تقدیــم کردیــم.
کدخدایــی تاکیــد کــرد: طبــق نظــر اعضــای شــورای 
ــوه  ــه ق ــوری را ب ــت جمه ــات ریاس ــب تخلف ــان مرات نگهب

قضائیــه ارســال کردیــم. میــزان

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

مفهوم انتظار
از نگاه امام خمینی)ره(

متعــدد  مــوارد  در  و  بیشــتر  تفصیــل  بــا  لــذا 
دربــاره آن ســخن گفته انــد و بــا نقــد بســیاری 
از برداشــت هایی کــه گاه ناکارآمــد و کم اثــر یــا 
ــاره  نادرســت اســت، دیــدگاه حیات بخشــی در این ب
ــخنان  ــه از س ــد نمون ــه چن ــه ب ــد ک ــرح کرده ان مط
ــرج  ــار ف ــا انتظ ــود: »بعضی ه ــاره می ش ــان اش ایش
ــینیه  ــجد، در حس ــه در مس ــد ک ــن می دانن ــه ای را ب
در منــزل بنشــینند و دعــا کننــد و فــرج امــام زمــان 
ــر  ــک دســته دیگ ــد ... و ی )س( را از خــدا بخواهن
ــا کار  ــه م ــت ک ــن اس ــد ای ــرج را می گفتن ــار ف انتظ
نداشــته باشــیم بــه اینکــه در جهــان چــه می گــذرد 
ــان  ــف خودم ــا تکالی ــذرد، م ــا چــه می گ ــر ملت ه ب
ــور  ــن ام ــری از ای ــرای جلوگی ــم، ب ــل می کنی را عم
هــم خــود حضــرت بیاینــد ان شــاءهللا درســت 
ــا  ــف م ــم؛ تکلی ــی نداری ــا تکلیف ــر م ــد، دیگ می کنن
همیــن اســت کــه دعــا کنیــم ایشــان بیاینــد و کاری 
ــا می گــذرد، نداشــته باشــیم.«  ــه کار آنچــه در دنی ب
برداشــت ها  این گونــه  رد  بــا  دیگــر  جــای  در 
می گوینــد: »ایــن منطــق اشــخاصی اســت کــه 
ــا  ــام این ه ــد؛ اس ــار دربرون ــر ب ــد از زی می خواهن
بــه هیــچ چیــز  را  ایــن  اســام  نمی پذیــرد،  را 
بــار  زیــر  از  می خواهنــد  این هــا  نمی شــمرد، 
دربرونــد؛ یــک چیــز درســت می کننــد، دو تــا 
ــدا  ــد پی ــن طــرف و آن طــرف می گردن ــت از ای روای

 ». ایــن خــاف قــرآن اســت...  می کننــد... 
ــه  ــا هرگون ــی ب ــام خمین ــن  ترتیــب حضــرت ام بدی
برداشــت کــه موجــب سســتی مــردم از انتظــار 
ــد  ــا نق ــد و ب ــارزه کردن ــدت مب ــه ش ــود، ب ــور ش  ظه
و نکوهــش کســانی کــه اندیشــه ها و برداشــت های 
ناصــواب از انتظــار حضــرت مهدی)عــج( ارائــه 
می دهنــد و از خــود ســلب مســئولیت می کننــد 
زمــان  امــام  متوجــه  را  مســئولیت ها  همــه   و 
و محــول بــه آن حضــرت می کننــد، می گوینــد: 
»یــک عــده دیگــری بودنــد کــه می گفتنــد کــه هــر 
حکومتــی اگــر در زمــان غیبــت محقــق بشــود، ایــن 
ــت؛  ــام اس ــاف اس ــت و برخ ــل اس ــت باط حکوم
آن هــا مغــرور بودنــد، آن هایــی کــه بازیگــر نبودنــد، 
ــه وارد شــده  ــی ک ــه بعضــی روایات ــد ب ــرور بودن مغ
ــود  ــد ش ــی بلن ــر َعَلم ــه ه ــر ک ــن ام ــر ای ــت؛ ب اس
قبــل از ظهــور حضــرت، آن َعَلــم، َعَلــم باطــل اســت؛ 
ــی  ــر حکومت ــه ه ــه ن ــد ک ــرده بودن ــال ک ــا خی آن ه
باشــد. در صورتــی کــه آن روایــات ]اشــاره دارد[ کــه 
ــه عنــوان مهدویــت بلنــد  ــم مهــدی ب هــر کــس َعَل
ــک همچــو  ــه ی ــم ک ــا فــرض می کنی ــد، حــاال م کن
روایاتــی باشــد، آیــا معنایــش ایــن اســت کــه از مــا 
دیگــر تکلیــف ســاقط اســت؟ ایــن خــاف ضــرورت 
ــم  ــاید اآلن ه ــت ... ش ــرآن اس ــاف ق ــام، خ اس
بســیاری بــاور کننــد کــه نــه حکومــت نبایــد باشــد 
ــی  ــر حکومت ــد، و ه ــان حضــرت صاحــب بیای و زم
ــی  ــن یعن ــل اســت؛ ای ــان حضــرت باط ــر زم در غی
هــرج و مــرج، مــا، درســتش می کنیــم تــا حضــرت 

ــد.«  بیای
ــت  ــه دس ــام ب ــرت ام ــخنان حض ــوع از س در مجم
می آیــد کــه انتظــار مــورد توجــه ویــژه ایشــان بــوده 
ــت  ــت های نادرس ــد برداش ــا نق ــد ب ــاش کردن و ت
ــده  ــوم درســت و تفســیر زن  از مســئله انتظــار، مفه
و کارآمــدی کــه بتوانــد پاســخگوی انســان معاصــر 

باشــد، ارائــه دهنــد. 
»در  می گوینــد:  مبســوط  بیانــی  ضمــن  امــام 
بعضــی روایــات هســت کــه یکــی از چیزهــای 
مســتحب ایــن اســت کــه مؤمنیــن در حــال انتظــار 
ــه  ــا، ن ــلحه مهی ــند، اس ــته باش ــم داش ــلحه ه اس
اینکــه اســلحه را بگذارنــد کنــار و بنشــینند منتظــر؛ 
اســلحه داشــته باشــند بــرای اینکــه بــا ظلــم مقابلــه 
کننــد، بــا جــور مقابلــه کننــد، تکلیــف اســت؛ نهــی 
ــد  ــر همــه مــا تکلیــف اســت. بای از منکــر اســت؛ ب
مقابلــه کنیــم بــا ایــن دســتگاه های ظالــم خصوصــا 
ــتند.«   ــف هس ــاس مخال ــا اس ــه ب ــتگاه هایی ک دس
ــم  ــم کنی ــد فراه ــا بای ــد: »م ــن می فرماین ــاز چنی ب
ــه کار  ــت ک ــن اس ــباب ای ــردن اس ــم ک کار را؛ فراه
ــا  ــه مهی ــم ک ــو بکنی ــم؛ کار را همچ ــک بکنی را نزدی

ــرت.«  ــدن حض ــرای آم ــم ب ــود عال بش
بی تردیــد ایــن تفســیر از انتظــار ظهــور حضــرت 
امــام  و کلمــات  اندیشــه  در  مهدی)عــج( کــه 
ــاره  ــود اش ــه خ ــه ک ــده، آن گون ــرح ش ــی مط خمین
ــا روح و حقیقــت اســام ســازگارتر اســت؛  ــرده ب ک
ــی  ــوزه دین ــک آم ــوان ی ــه عن ــور ب ــار ظه ــرا انتظ  زی
و مذهبــی بایــد بــه گونــه ای طــرح و تفســیر شــود 
کــه روحیــه تحــرک، پویایــی در جهــت تکامــل 
 معنــوی، احیــای معــارف و دســتورات آســمانی 
و نشــر حقایــق دینــی و زمینــه عمــل بــه آموزه هــای 
ــاد  ــتر ایج ــه بیش ــراد جامع ــان اف ــی را در می مذهب
کنــد، مــردم را بــه ســوی زندگــی همــراه بــا 
معنویــت ســوق دهــد و حیــات دینــی و معنــوی را 
در کالبــد فــرد و جامعــه تزریــق کنــد؛ چــون اســام 
دیــن زندگــی و حیــات در ابعــاد مختلــف آن اســت؛ 
ــِه  ِذیــَن آَمُنــوا اْســَتِجیُبوا لِلَّ َهــا الَّ لــذا فرمــود: »َیــا َأیُّ
ــْم« )انفــال، ۲۴( ــْم لَِمــا ُیْحِییکُ َولِلرَُّســوِل ِإَذا َدَعاکُ

 »ای کســانی کــه ایمــان آورده ایــد، چــون خــدا 
ــه  ــه ب ــد ک ــزی فراخواندن ــه چی ــر، شــما را ب و پیامب
ــد« ــت کنی ــان را اجاب ــد، آن ــات می بخش ــما حی ش

ــژه  ــام، به وی ــوس اس ــز در قام ــار نی ــئله انتظ  مس
مذهــب شــیعه، جــزو زنده تریــن آموزه هــای الهــی 
اســت کــه در انســان امیــد بــه آینــده برتــر و حیــات 
متعالی تــری را نویــد می دهــد و ایــن حقیقــت را از 
تفســیر امــام خمینــی از جریــان انتظــار بــه خوبــی 
می تــوان دریافــت. پــس بــه جرئــت می تــوان 
گفــت در اندیشــه امــام خمینــی موضــوع مهدویــت 
ــده ــام، زن ــر اس ــق دیگ ــیاری از حقای ــد بس  همانن

ــت.  ــده اس ــرح ش ــده مط ــش و نویددهن حیات بخ
روحــش شــاد، اندیشــه اش پاینــده و انقابــش 

ــاد. ــدار ب پای

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سیاست

جعفــر عســکری، رئیــس شــورای هماهنگــی 
در  اصفهــان،  اســتان  اســامی  تبلیغــات 
ــا اصحــاب رســانه اظهــار  نشســت خبــری ب
کــرد: ۵ رمضــان، یــادآور رخــداد مهمی اســت 
ــاهی  ــم شاهنش ــقوط رژی ــه س ــر ب ــه منج ک
ــان را  ــهدای ۵ رمض ــره ش ــاد و خاط ــد؛ ی ش

گرامــی می داریــم.
اســامی  ایــران  یقیــن  بــه  افــزود:  وی 
مــورد عنایــت حضــرت ولــی عصر)عــج( 
اســت؛ چــرا کــه امــام)ره( بــرای رشــد 
و کمــال جامعــه قیــام کردنــد و چنیــن 
مناســبت هایی یــادآور آرمان هــا و اهــداف 

انقــاب اســامی اســت.
تبلیغــات  هماهنگــی  شــورای  رئیــس 
ــرت  ــت: حض ــان گف ــتان اصفه ــامی اس اس
ــد کــه  ــا انقابشــان، نشــان دادن امــام)ره( ب
ــرای  ــز ب ــهدا نی ــد؛ ش ــی ش ــوان خدای می ت

ــد. ــام کردن ــام قی اس
در  کــه  امنیتــی  کــرد:  تصریــح  وی 
دارد  وجــود  ایــران  در  ناامنی هــا  مرکــز 
اســامی  جمهــوری  اقتــدار  نشــان دهنده 
اســت. برگــزاری انتخابــات باشــکوه نیــز 
کــرده  مســتحکم  را  انقــاب   پایه هــای 
ــد ایــن پیــروزی  و طیف هــای سیاســی نبای
را بــه پــای خــود بگذارنــد. دشــمنان درصــدد 
ــد  ــه ۸۸ بودن ــرار فتن ــرای تک ــزی ب  برنامه ری

و این امر محقق نشد.
 ایجاد و گسترش روحیه جهادی 

و انقالبی
ــت  ــالروز رحل ــد: در س ــادآور ش ــکری ی عس
ــا ابعــاد  امــام خمینــی)ره( وظیفــه داریــم ت
شــخصیتی حضــرت امــام)ع( را تبییــن 
ــد در  ــی بای ــادی و انقاب ــه جه ــم؛ روحی کنی
ــان  ــل هم ــه در اص ــود ک ــاد ش ــه ایج جامع
زمــان  در  امــام)ره(  کــه  اســت  ندایــی 

پیــروزی انقــاب ســردادند.
 وی بــا بیــان اینکــه محــور همــه اصــول 
و قواعــد اقدامــات امــام)ره( اســام و مــردم 
بــود، تصریــح کــرد: ســتاد برگــزاری بیســت 
حضــرت  ارتحــال  ســالگرد  هشــتمین  و 
امــام خمینــی)ره( بــا رویکــرد بازخوانــی 
اندیشــه های حضــرت امــام)ره(، درصــدد 
تبییــن اندیشــه ها و شــیوه های مبارزاتــی 

ــت. ــان اس ایش
رئیــس شــورای هماهنگی تبلیغات اســامی 
اســتان اصفهــان بیــان کــرد: روحیــه انقابــی 
ــا و  ــاوت دیدگاه ه ــر تف ــد در اث ــه، نبای جامع
ســایق از بیــن بــرود و مــا بایــد بدانیــم کــه 
دشــمن از چــه ناحیــه ای می خواهــد بــه مــا 

ضربــه بزنــد.
 اعزام از شهرستان های کاشان 

نطنز، اردستان و آران و بیدگل 
برگزارشــده  جلســات  بــا  رابطــه  در  وی 
جلســه  مراســم گفــت:  گرامیداشــت  در 
ــده  ــر نماین ــان در محض ــی در اصفه هماهنگ

ــن  ــان و همچنی ــتان اصفه ــه اس ــی فقی ول
برگــزار  اســتانداری  مســئوالن  در حضــور 
شــده اســت. مراســم همــراه بــا اقامــه نمــاز 
جماعــت و صــرف افطــار در اســتان اصفهــان 
ــا توجــه  پیش بینــی شــده اســت. امســال ب
ــا  ــام)ره( ب ــت ام ــالگرد رحل ــارن س ــه تق ب
مــاه مبــارک رمضــان اعــزام مــردم از اســتان 
ــه  ــدود ب ــام)ره( مح ــد ام ــه مرق ــان ب اصفه
ــار شهرســتان شــده کــه حــدود ۲ هــزار  چه
کاشــان،  شهرســتان های  از  زائــر   ۵00 و 
ــرم  ــه ح ــدگل ب ــتان و آران و بی ــز، اردس نطن

ــد. ــد ش ــزام خواه ــام)ره( اع ام

مراســم  کــرد:  خاطرنشــان  عســکری 
ســالگرد  بیست وهشــتمین  بزرگداشــت 
ارتحــال جانســوز معمــار کبیــر  انقــاب 
ــی)ره(، روز  ــام خمین ــرت ام ــامی حض اس
یکشــنبه 1۴ خردادمــاه 9۶ از ســاعت 1۸ 

در گلســتان شــهدای اصفهــان همــراه بــا 
ســخنرانی حجت االســام علــی ســعیدی 
ــپاه  ــه در س ــی فقی ــده ول ــاهرودی نماین ش
پاســداران انقــاب اســامی، اقامــه نمــاز 
جماعــت و صــرف افطــار برگــزار خواهــد 

ــد. ش
 تبیین ابعاد شخصیتی حضرت 

امام)ره( و اطالع رسانی
ــالگرد  ــم س ــن مراس ــه داد: همچنی وی ادام
بزرگداشــت یــاد و خاطــره شــهدای گرانقــدر 
ــاه 9۶  ــنبه 1۵ خردادم ــرداد، روز دوش 1۵ خ
از مــاه مبــارک  بــا دهمیــن روز  مقــارن 
رمضــان از ســاعت 1۸ و همزمــان بــا سراســر 
ــیمای  ــات صداوس ــالن اجتماع ــور در س کش
مرکــز اصفهــان واقــع در میــدان خواجــو 
ــد  ــزار خواه ــار برگ ــت افط ــا ضیاف ــراه ب هم

شــد.
رئیــس شــورای هماهنگی تبلیغات اســامی 
خاطرنشــان  پایــان  در  اصفهــان   اســتان 
از رســانه های جمعــی  انتظــار مــا   کــرد: 
و گروهــی تبییــن ابعــاد شــخصیتی حضــرت 
حضــور  بــرای  اطاع رســانی  و  امــام)ره( 
ــت  ــم بیس ــردم در مراس ــف م ــار مختل  اقش
جانســوز  ارتحــال  ســالگرد  هشــتمین  و 
ــرت  ــامی، حض ــاب اس ــر  انق ــار کبی معم
همچنیــن  اســت؛  خمینــی)ره(،  امــام 
بازتــاب مطلــوب اخبــار ایــن رویــداد مهــم در 
ــری الزم و  ــازی ام ــای مج ــانه ها و فض رس

ضــروری اســت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات استان اصفهان مطرح کرد:

قیام امام خمینی)ره( در راستای رشد و کمال جامعه
اعزام بیش از 2500 زائر از استان اصفهان به مرقد مطهر امام خمینی)ره(

ادامه از صفحه اول

ــاون اول  ــنی اژه ای، مع ــلمین محس ــام و المس  حجت االس
و ســخنگوی قــوه قضائیــه، در یکصدوســیزدهمین نشســت 
خبــری بــا اصحــاب رســانه ضمــن گرامیداشــت فرارســیدن 
مــاه مبــارک رمضــان ابــراز امیــدواری کــرد بتوانیــم از ایــن 

ضیافــت الهــی بهــره کافــی داشــته باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه فرارســیدن ســالگرد ارتحــال امــام 
ــرای  ــّو درجــات را ب ــام 1۵ خــرداد عل ــی)ره( و روز قی خمین

امــام خمینــی)ره( و شــهدا آرزو کــرد.
 ســخنگوی دســتگاه قضــا بــا تقدیــر فــراوان از مــردم عزیــز 
ــرکت  ــا ش ــردم ب ــا م ــزود: حقیقت ــورمان اف ــوار کش  و بزرگ
رأی  صندوق هــای  پــای  در  حداکثری شــان  حضــور  و 
بــه نــدای رهبــر معظــم انقــاب لبیــک گفتنــد. مقــام 
گذشــته  ســال های  همــه  طــول  در  رهبــری  معظــم 
 اصرارشــان بــر ایــن بــوده کــه هــر کــس کــه نظــام 
و کشــورش را دوســت دارد، پــای صنــدوق رای حاضــر 
عــزت  بــر  حضورشــان  بــا  حقیقتــا  مــردم  و   شــود 
ــری  ــه خواســته رهب ــد و ب ــدار و امنیــت کشــور افزودن و اقت

ــد. پاســخ مثبــت دادن

وی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع تصریــح کــرد:  گرچــه یکــی 
ــه  ــدن ب ــاب ش ــرای انتخ ــه رای الزم را ب ــی ک از کاندیداهای
عنــوان رئیس جمهــور نیــاورد، رای زیــادی داشــت، امــا 
پــس از نظــر شــورای محتــرم نگهبــان و تاییــد انتخابــات، آن 
رفتــاری کــه انتظــار از ایشــان و شایســته بــود از خــود نشــان 
داد و تمکیــن کــرد؛ برخــاف ســال ۸۸ کــه کســانی بــا زیــر 
پــا گذاشــتن قانــون، حــاوت و شــیرینی انتخابــات را در کام 

مــردم تلــخ کردنــد.
ــار  ــن ب ــه ای ــه داد: الحمدلل ــه ادام ــوه قضائی ــاون اول ق مع
ــه  ــزام ب ــا قانونمــداری و الت ــد ب نامزدهایــی کــه رای نیاوردن
قانــون پذیرفتنــد و ایــن حــاوت و شــیرینی انتخابــات باقی 
مانــد و دشــمن هــم نتوانســت سوء اســتفاده کنــد و زیانــی 

نیــز از ایــن ناحیــه وارد نشــد.
ــوه  ــت: ق ــنی اژه ای گف ــلمین محس ــام و المس حجت االس
قضائیــه بیــش از پیــش خویشــتنداری کــرده اســت؛ چــه 
نســبت های ناروایــی کــه بــه قــوه قضائیــه داده نشــد. البتــه 
ــه ایــن معنــی نیســت کــه رســیدگی  اگــر اتهامــی باشــد ب
ــدارد. میــزان صــورت نگیــرد و دولــت هــم ایــن انتظــار را ن

علــی الریجانــی ضمــن تســلیت بــه مناســبت رحلــت جانگــداز 
ــر  ــزرگ عص ــای ب ــی از نعمت ه ــت: یک ــی)ره( گف ــام خمین ام
حاضــر بــرای ملــت مــا، زندگــی در زمانــه ای اســت کــه بــا رهبری 
ــگفتی  ــه ش ــان را ب ــه جه ــد ک ــراه ش ــردی هم ــتثنایی بزرگم اس
واداشــت. عالمــی وارســته، عارفــی پاک باختــه و مجاهــدی 
 نســتوه کــه در احیــای تفکــر اســامی بی نظیــر اندیشــید 
و عمــل کــرد. رئیــس مجلــس شــورای اســامی تصریــح 
کــرد: بــه خــاف جریــان متعــارف سیاســت ورزی زمانــه کــه بــا 
قدرت طلبــی و ســلطه گرایی همــراه اســت، ایــن آزادمــرد دریچــه 
ــی  ــه آزادی واقع ــود ک ــت گش ــای سیاس ــه روی دنی ــدی ب جدی
انســان ها در تحــول روحــی و اعتــای نفســانی تحقــق می یابــد؛ 
 لــذا در بیشــتر ســخنان ایشــان، فهــم حقیقــت توحیــدی 
و توجــه بــه مبــدأ هســتی مــوج می زنــد؛ بــه نحــوی کــه در پیــام 
تاریخــی ایشــان بــه گورباچــف در شــرایط جهــان دو قطبــی بــه 
جــای ادبیــات متعــارف سیاســی، ســقل مطالــب خویــش را بــه 

روشــنگری راه نــو در مســیر بشــریت اختصــاص دادنــد.
ــان  ــا جه ــت ت ــش رف ــات پی ــن اقدام ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
غفلــت زده سیاســت بــه ســوی مبانــی نورانــی توحیــد ســوق داده 

شــود، افــزود: بی شــک مکتبــی کــه امــام بنــا نهــاد، از آراســتگی 
ــه خــود  خاصــی برخــوردار اســت و عجیــب نیســت کــه در زمان
ــم ایــن مکتــب را  اذهــان سیاســتمداران گنجایــش درک مفاهی

نداشــته باشــد.
ــام  ــت: ام ــوص گف ــن خص ــی در ای ــح نکات ــی در توضی الریجان
در  را  آنــان  عقب افتادگــی  و  مســلمانان  انحــراف  ریشــه 
ــود  ــرت می دانســت و فرم ــرآن و عت ــت ق ــه حقیق ــی ب بی توجه
خودخواهــان و طاغوتیــان قــرآن کریــم را وســیله ای کردنــد بــرای 
حکومت هــای ضــد قرآنــی. مفســران حقیقــی قــرآن و آشــنایان 
بــه حقایــق را کــه سراســر قــرآن را از پیامبــر دریافــت کــرده بودند 
از پیــش تعیین شــده  توده هــای  بهانه هــای مختلــف و  بــا 
ــو آمــد، کجی هــا  ــه جل ــای کــج ب ــن بن ــد و هرچــه ای  عقــب زدن
ــامی  ــورای اس ــس ش ــس مجل ــد. رئی ــزون ش ــات اف و انحراف
ادامــه داد: در ایــن بیــان نورانــی امــام، مبــدأ سوءاســتفاده 
ــه  ــت ک ــدی می دانس ــه عه ــی ب ــام را در بی توجه ــمنان اس دش
ــر  ــدأ ه ــذا مب ــرد؛ ل ــه ک ــن ارائ ــاره ثقلی ــر)ص( درب ــدای پیامب ن
اصاحــی را توحیــد کلمــه حــول ثقلیــن می پنداشــت کــه البتــه 
در رعایــت همــه فــرق اســامی بــر آن تاکید شــده اســت. فــارس

سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرد:

مردم با حضور در انتخابات بر امنیت کشور افزودند
  رئیس مجلس شورای اسالمی:

 امام)ره( دریچه جدیدی به روی دنیای سیاست گشود

،،
امام)ره( برای رشد و کمال جامعه قیام 
کردنــد و چنین مناســبت هایی یــادآور 
 آرمان هــا و اهــداف انقــاب اســامی 

است

معاون  ستاد کل نیروهای مسلح: 
سرباز ان، بزرگ ترین توان و 
ذخیره نظام اسالمی  هستند

ســردار ســید  مســعود جزایــری، معــاون  ســتاد کل 
نیروهــای مســلح، بــا بیــان اینکــه هــر جامعــه ای 
 بتوانــد از عناصــر قــدرت خــودش بــه بهتریــن نحــو 
اســتفاده کنــد، حتمــا می توانــد راه هــای موفقیــت 
ــه  ــام و جامع ــرد: در نظ ــح ک ــد، تصری ــی کن را ط
اســامی  شناســایی ابــزار قــدرت بســیار مهــم بوده 
و در مجمــوع در ســاختار و مدیریــت یــک کشــور 

 بــرآورد  از عناصــر   حســاس اســت.

ــران  ــد در ای ــدون ترد ی ــان اینکــه ب ــا بی ــری ب جزای
ــدرت  ــی ق ــر اصل ــی از عناص ــردم یک ــامی، م اس
بــه شــمار می  رونــد، ادامــه داد: آحــاد ملــت 
ایــران اســامی  بــه تبعیــت از حضــرت  امــام 
خمینــی)ره( انقــاب کردنــد و یکــی از مســتبدترین 
و وابســته ترین رژیم هــای دنیــا را برانداختنــد و 
کشــور را از لــوث عناصــر فاســد پهلــوی پاک ســازی 
کردنــد و دوبــاره ایــران اســامی بــه آغــوش ملــت 
بازگشــت . جزایــری بــا بیــان اینکــه بســیاری 
ــت  ــول خدم ــه  در ط ــه و فرهیخت ــان  نخب از جوان
ــامی و  ــام اس ــار نظ ــربازی در اختی ــد س س مق
نیروهــای مســلح هســتند ، خاطرنشــان کــرد: 

دوران جوانــی دارای نشــاط و عنصــر نخبگــی اســت 
کــه بایــد قــدرش را بدانیــم؛ در ایــن راســتا برپایــی 
ــرای  ــی ب ــرباز«، تاش ــوان  س ــنواره های »ج  جش
گام برداشــتن در  مســیر تجلیــل از جایــگاه ســرباز 

ــت. ــوان اس ــر ج ــر از قش ــربازی و تقدی و س
معــاون  ســتاد کل نیروهــای مســلح برگــزاری 
جشــنواره های »جــوان ســرباز« را در راســتای 
ــن  ــام شــامخ  ای ــه مق ــم و توجــه ب ــل، تکری تجلی
ــه  ــرباز ان ب ــه داد: س ــت و   ادام ــز دانس ــر عزی قش
عنــوان بزرگ تریــن تــوان و ذخیــره نظــام اســامی  
ــای  ــار نیروه ــی در اختی ــدی و جو ان در اوج توانمن
ــر و  ــب تدابی ــذا حس ــد؛ ل ــرار می گیرن ــلح ق مس

ــا  رهنمودهــای فرماندهــی معظــم کل قــوا بایــد ب
ــرداری  ــن  بهره ب ــای منســجم، بهتری برنامه ریزی ه
ــورت  ــدس ص ــاز  و مق ــن دوران سرنوشت س  از ای
گیــرد. وی خطــاب بــه ســربازان نیروهــای مســلح 
ــا  ــربازی دوره واقع ــت س ــه  خدم ــان اینک ــا بی ب
مقــدس و مانــدگاری اســت، تاکیــد کــرد:  جوانــان 
ــت  ــال خدم ــد در دو س ــاش کنن ــد ت ــز بای عزی
ســربازی  حداکثــر اســتفاده را از این دوران داشــته 
باشــند و از مســئوالن  می خواهیــم از ایــن ظرفیــت 
در راســتای اهــداف نظــام اســامی حد اکثــر 
اســتفاده را داشــته باشــند . روابــط عمومــی وزارت 

دفــاع
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ــان رئیــس مجلــس شــورای  ــی همچن ــی الریجان  عل
اســامی مانــد. بــا رأی نماینــدگان مــردم، علــی 
ــا ۲0۴ رأی  ــده ب ــان ۲۶۸ رأی اخذش ــی از می الریجان

ــد. ــامی ش ــورای اس ــس ش ــس مجل ــح، رئی صحی
 آراء منتخبان هیئت رئیسه به شرح زیر است:

دهــم  مجلــس  هیئت رئیســه  نــواب  انتخابــات 
شــورای اســامی برگــزار شــد. مســعود پزشــکیان 
بــا 1۷9 رأی و علــی مطهــری بــا 1۶۳ رأی بــه عنــوان 
ــواب هیئت رئیســه مجلــس دهــم شــورای اســامی  ن
نامــزد  نفــر   ۸ میــان  از  نفــر   ۶ شــدند.  انتخــاب 
انتخاباتــی بــا  ۲۷۷ رأی مأخــوذه نیــز کاندیــدای 

شــدند. هیئت رئیســه  دبیــری 
ــاب  ــرای انتخ ــده ب ــان از ۲۷۷ رأی اخذش ــن می در ای

دبیــران مجلــس شــورای اســامی احمــد امیرآبــادی 
قاضــی زاده   امیرحســین  رأی،   1۶۵ بــا  فراهانــی 
هاشــمی بــا 1۷9 رأی، محمدعلــی وکیلــی بــا 1۷1 
ــرزاده  ــر رنجب ــا 1۷۸ رأی، اکب ــب ب ــا کات رأی، غامرض
ــا 1۸۲ رأی  ــی ب ــین فرهنگ ــا 1۸۳ رأی و محمدحس ب

ــدند. ــاب ش انتخ
نیــز  هیئت رئیســه  ناظــران  انتخابــات  ادامــه،  در 
ــردم  ــان م ــری از منتخاب ــس از رأی گی ــزار شــد. پ برگ
در صحــن علنــی مجلــس، ناظــران و کارپــردازان 
هیئت رئیســه نیــز انتخــاب شــدند؛ در ایــن انتخابــات 
از تعــداد ۲۷۶ رأی بهــروز نعمتــی بــا 1۲9 رأی، محمــد 
ــا  ــا 1۶۴ رأی و اســدهللا عباســی ب ــی ب آشــوری تازیان

1۲۲ رأی انتخــاب شــدند. ایمنــا

با برگزاری انتخابات هیئت رئیسه مجلس

الریجانی، بی رقیب رئیس ماند

ــیج  ــازمان بس ــس س ــرور، رئی ــین غیب پ ــردار غامحس س
مجاهدانــه  تاش هــای  بــه  اشــاره  بــا  مســتضعفین، 
ــده  ــت آم ــه دس ــرفت های ب ــته ای در پیش ــمندان هس دانش
ــرای پیشــرفت های  ــن عرصــه ب گفــت: همــه دانشــمندان ای
هســته ای شــبانه روز تــاش کردنــد؛ امــا دانشــمندان شــهید 

ــدند. ــل ش ــه تبدی ــن عرص ــدگار در ای ــی مان ــه الگوی ب
ــر  ــه صب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــرور ب ــین غیب پ ــردار غامحس س
ــرای  ــهید ب ــمندان ش ــزز دانش ــای مع ــتقامت خانواده ه و اس
همــه مــا درس آمــوز اســت، گفــت: دشــمنان مــا بــه خوبــی 
ــواره  ــتحکم و هم ــاوم و مس ــی مق ــا ملت ــه ب ــد ک دریافته ان
ــش  ــور خوی ــرفت های کش ــامی و پیش ــاب اس ــع انق مداف

ــه رو هســتند. روب
و  دســتاوردها  حفــظ  اینکــه  بیــان  بــا  غیب پــرور 

ــردم  ــی م ــه عموم ــک مطالب ــور ی ــی کش ــرفت های علم پیش
اســت، گفــت: هــر پیشــرفتی در کشــور مرهــون تاش هــا و 
ــای  ــان عرصه ه ــمندان و عالم ــراوان دانش ــای ف مجاهدت ه
ــز  ــته ای صلح آمی ــرفت های هس ــا پیش ــت؛ ام ــف اس مختل
کشــور عــاوه بــر مجاهدت هــای صورت گرفتــه، مرهــون 
خــون شــهدایی همچــون مصطفــی احمــدی روشــن و ســایر 

ــت. ــه اس ــن عرص ــز ای ــهدای عزی ش
ــیج  ــازمان بس ــس س ــرور، رئی ــین غیب پ ــردار غامحس س
ــران  ــمنان ای ــای دش ــه خیانت ه ــاره ب ــا اش ــتضعفین، ب مس
ــه  ــران ک ــردم ای ــت م ــت: مقاوم ــت گف ــه مل ــامی علی اس
الگــوی آن در خانواده هــای شــهدا بــه خوبــی تجســم یافتــه 
همــواره ســد راهــی مقابــل دشــمنان ماســت کــه نمی گذارنــد 

ــد. فــارس ــه اهــداف شــوم خــود دســت یابن ب

رئیس سازمان بسیج مستضعفین:  

حفظ دستاوردها و پیشرفت های علمی کشور



کوتاه اخبار 
 ایمنی کارخانه های صنعتی ایران 

در حد صفر است
ایمنــی  اینکــه  بیــان  بــا  ایمنــی  یــک کارشــناس 
کارخانه هــای کشــور در حــد صفــر اســت و مدیــران 
صنعتــی بــه موضــوع ایمنــی فقــط در حــد تأمیــن 
کفــش ایمنــی و لبــاس توجــه دارنــد، گفــت: در نامــه به 
وزیــر صنعــت، نســبت بــه غیرایمــن بــودن کارخانه هــا و 

خطــرات آن هشــدار دادم.
 غالمرضــا کیارســی دربــاره آتش ســوزی های اتفاق افتــاده 
در کارخانه هــای کــروز و ایران خــودرو تبریــز اظهــار 
ــور  ــای کش ــی کارخانه ه ــر ایمن ــال حاض ــت: در ح داش
صفــر از 20 اســت. مدیــران کارخانه هــا توجهــی بــه 
ایمنــی  ندارنــد و موضــوع  ایمن ســازی فضــای کار 
لبــاس  و  ایمنــی  تأمیــن کفــش  در حــد  فقــط   را 

می دانند.
 وی بــا بیــان اینکــه دلیــل اصلــی ایــن حــوادث 
نبــود آمــوزش و رعایــت نکــردن قوانیــن ایمنــی در 
درصــد   95 دلیــل  کــرد:  تصریــح  کارخانه هاســت، 
حــوادث، عامــل انســانی اســت و فقــط 5 درصــد حــوادث 
بــه دلیــل ســهل انگاری عمــدی اتفــاق می افتــد. فــارس

گرانفروشی در بازار خرما
ــاه  ــا در م ــی خرم ــا از گرانفروش ــن خرم ــر انجم دبی
ــه قیمتــی کیلویــی حــدود ۱5 هــزار تومــان  رمضــان ب
خبــر داد و گفــت: مشــخص نیســت چــرا بــا دالالنــی 
کــه در مغازه هــای کوچــک 90 متــری ســودهای 
می زننــد،  جیــب  بــه  تومانــی  میلیــارد  ده  چنــد 
برخــورد نمی شــود و خرمــا چــرا بایــد در مــاه رمضــان 

این گونــه گــران شــود. 
ــکلی در  ــچ مش ــرد: هی ــار ک ــوی اظه ــر موس علی اصغ
حــال حاضــر بــرای عرضــه خرمــا وجــود نــدارد و انــواع 
ــود؛  ــت می ش ــازار یاف ــور در ب ــه وف ــول ب ــن محص ای
ــی حــدود 2000  ــه کیلوی ــن محصــول ک ــا قیمــت ای ام
تومــان از تولیدکننــدگان خریــداری شــده، بــه کیلویــی 
ــیده  ــان رس ــاه رمض ــازار م ــان در ب ــدود ۱5000 توم  ح
و مشــخص نیســت ایــن افزایــش قیمــت غیرمنطقــی 
و نجومــی بــه چــه دلیــل رخ داده و چــرا ناظــران 
برخــورد  پدیــده  ایــن  بــا  متولــی   دســتگاه های 

نمی کنند. 
ــری  ــج براب ــا پن ــار ت ــه ســودهای چه ــا اشــاره ب وی ب
دالالن از فــروش خرمــا در مــاه رمضــان افــزود: از 
ســویی دیگــر عرضــه خرمــا به ویــژه خرمــای مضافتــی 
یــک  می شــود  گفتــه  کــه  بســته بندی هایی  در 
ــرم وزن دارد  ــت ۷00 گ ــا نهای ــت، ۴50 ت ــی اس کیلوی
ــازار  ــده در ب ــات انجام ش ــر از تخلف ــی دیگ ــن یک و ای
خرماســت کــه سال هاســت رهــا شــده و کســی بــا آن 
برخــورد نمی کنــد. دبیــر انجمــن خرمــا گفــت: آنقــدر 
ــازار خرمــا آشــفته شــده و اســتخوان دالالن محکــم  ب
ــا  ــا آن ه ــک هــم نمی شــود ب ــا پت ــه ب شــده اســت ک

ــرد. خبــر فارســی ــورد ک برخ

کوتاه از اقتصاد

مالیات فروش بنزین، 30 درصد شد
در جریــان بررســی الیحــه مالیالــت بــر ارزش افــزوده در 
کمیســیون انــرژی مجلــس، نفــت خــام، میعانــات گازی 
و گاز طبیعــی خــام از شــمول مالیــات فــروش مســتثنی 
ــا 30  ــوخت هواپیم ــن و س ــواع بنزی ــات ان ــدند و مالی ش
درصــد، نفــت گاز و نفــت ســفید ۱5 درصــد و نفــت کــوره و 

گاز مایــع ۱0 درصــد تعییــن شــد. 
در  سه شــنبه  روز  افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  الیحــه 
دســتورکار کمیســیون انــرژی مجلــس بــود کــه بــه عنــوان 
ــده  ــال ش ــرژی ارس ــیون ان ــه کمیس ــی ب ــیون فرع  کمیس

و کمیسیون اصلی آن کمیسیون اقتصادی است. 
بنــد د مــاده )۴( کــه دربــاره خدمــات معاوضــه )ســوآپ( 
نفــت خــام و فرآورده هــای نفتــی )بنزیــن، نفــت گاز 
ــی(  ــع و ســوخت هوای ــت ســفید، گاز مای ــوره، نف ــت ک نف
ــه  ــا برنام ــرت ب ــل مغای ــه دلی ــود، ب ــرق ب ــی و ب گاز طبیع

ــد.  ــم رد ش شش
نــرخ مالیــات فــروش کاالهــا یــا خدمــات کاالهــای نفتــی 
ــواع بنزیــن  ــر اســاس ایــن مــاده تصویــب و مالیــات ان ب
ــفید  ــت س ــت گاز و نف ــد، نف ــا 30 درص ــوخت هواپیم و س
۱5 درصــد، نفــت کــوره و گاز مایــع ۱0 درصــد تعییــن شــده 

اســت. 
نفــت خــام، میعانــات گازی و گاز طبیعــی خــام کــه 
نهــاده اولیــه فرآورده هــای نفتــی محســوب می شــود، 
از شــمول مالیــات فــروش مســتثنی شــدند. ســایر 
ــورد  ــب م ــت حس ــتقات از نف ــوالت و مش ــا، محص کااله
مشــمول مالیــات فــروش موضــوع مــاده )9( ایــن قانــون 

ملــت خانــه  می شــود. 

 صرفه جویی 15 درصدی آب 
با نصب سایبان روی کولرهای آبی

مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت آبفــای یــزد گفــت: 
بــا نصــب ســایبان روی کولرهــای آبــی می تــوان ۱0 تــا ۱5 

درصــد در مصــرف آب صرفه جویــی کــرد. 
ســیاوش پاکــدل نصــب ســایبان روی کولــر را از مهم تریــن 
 راهکارهــای صرفه جویــی در مصــرف آب عنــوان کــرد 
و افــزود: در زیــر ســایبان قــراردادن کولــر، ضمــن کاهــش 
مصــرف انــرژی از تابــش مســتقیم نــور خورشــید و 
ــری  ــر جلوگی ــادی آب ناشــی از تبخی ــدار زی ــت مق هدررف

می کنــد. 
وی از دیگــر اقدامــات مؤثــر در کاهــش مصــرف آب را 
ــترین  ــه بیش ــفید ک ــگ س ــه رن ــای ب ــتفاده از کولره اس
ــر  ــناور کول ــالمت ش ــان از س ــور را دارد، اطمین ــش ن بازتاب
ــر  ــال کول ــدی کان ــری از ســرریز آب، عایق بن جهــت جلوگی
ــان  ــش راندم ــرما، افزای ــدرروی س ــری از ه ــت جلوگی جه
ــر  ــر ذک ــد کول ــتفاده از دور تن ــدم اس ــن ع ــر و همچنی کول

ــرد.  ک
 پاکــدل همچنیــن اســتفاده از کلیدهــای ترموســتات 
و نصــب آن هــا را یکــی دیگــر از روش هــای مؤثــر در 

کاهــش مصــرف انــرژی و آب برشــمرد. 
ایــن مســئول در این بــاره اظهــار کــرد: کلیدهــای هوشــمند 
ــری  ــه اندازه گی ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــی را دارن ــن توانای ای
ــرف  ــوند و از مص ــوش ش ــن و خام ــط، روش ــای محی دم

ــد. ایــران جیــب ــری کنن ــرژی جلوگی ــوده آب و ان بیه

M.R.Sarbaz@eskimia.ir
منصور رجب سربازگروه اقتصاد

مدیــر عامــل شــرکت فــوالد سفیددشــت 
 5۱ پیشــرفت  از  بختیــاری  و  چهارمحــال 
ایــن طــرح  واحــد فوالدســازی  درصــدی 

داد.  خبــر  اســتانی 
ــب  ــن مطل ــان ای ــا بی ــاب زاده ب ــود ارب محم
ــا  ــه ب ــن کارخان ــداث ای ــات اح ــت: عملی گف
ــمش  ــن ش ــزار ت ــد 800 ه ــه تولی ــدف اولی ه

ــت.  ــام اس ــال انج ــلب در ح اســ
بــه گفتــه وی ایــن مجتمــع در 3 فــاز شــامل 
ســاخت واحــد احیــاء مســــتقیم، واحــد 
ــی و  ــاخت و جنب ــد زیرس ــازی و واح فوالدس

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــتیبانی در نظ پش
 واحــد احیاء مســتقیم

وی ادامــه داد: فــــاز نخســت )واحــــد احیــاء 
ــرح  ــتین ط ــوان نخس ــه عن ــتقیم( بــ مســ
ــور  ــتانی کش ــوالد اس ــرح ف ــوع ۷ ط از مجم
در آبان مــاه ســال گذشــته بــه بهره بــرداری 
ــش از  ــز بی ــت ماه 96 نی ــا اردیبهش ــید و ت رس
۱32 هــزار تــن آهــن اســــفنجی تولیــــد کرده 

ــت.  اس
فــــاز دوم ایــن مجتمع )واحد فوالدســــازی( 

پــس از وقفــه چنــد ســاله، بــا حمایــت فــوالد 
مبارکــه پــس از بهره بــرداری واحــد احیــاء 

مســتقیم بــا جدیــت آغــاز شــد. 
مدیــر عامــل شــرکت فــوالد سفیددشــت 
ــرد:  ــان ک ــاری خاطرنش ــال و بختیــ چهارمح
فــــاز ســــوم این شــرکت، شــامل ایجاد واحد 
زیرســاخت، جنبی و پشــتیبانی این شــرکت 
ــاخت های  ــن زیرس ــه تأمی ــه وظیف ــت ک اســ
ــی  ــاز و احــداث ســاختمان های جنب ــورد نی م
ــر  ــازی را ب ــا و فوالدس ــد احی ــاز واح ــورد نی م
ــا در  ــن واحده ــرق و گاز ای ــه ب ــده دارد ک عه

ســال 9۴ و آب مــورد نیــاز در شــهریورماه 95 
فراهــم شــد. 

ــاز و  ــا آغــ ــرد: بــ ــح کــ ــاب زاده تصری اربــ
ــکول 60  ــاخت ها، باس ــایر زیرس ــل س تکمیــ
تنــی شــرکت نیــز بــه بهره بــرداری رســــید کــه 
پــــس از راه انــدازی آن، همــه ورود و خــروج 
مــواد شــرکت از ایــن طریــق انجــام می شــود.

 استفاده بهینه از آب
وی بــا اشــاره بــه اســتفاده بهینــه از آب 
گفــت:  سفیددشــــت  فــوالد  شــرکت  در 
تصفیه خانــه  احــداث  بــرای  برنامه ریــزی 
ــتفاده از  ــتی و اس ــی و بهداش ــاب صنعت پس
آن بــه جــای اســــتفاده از منابــع آب شــــرب، 
یکــی از تصمیمــات بســیار مهــم ایــن شــرکت 
ــه  ــت ک ــور اس ــع آب کشــ ــتای مناب در راســ
ــت  ــط زیس ــظ محی ــت حف ــد در جه می توان
و همچنیــن تأمیــــن آب مــورد نیــــاز فــــوالد 
ــد.  ــا کن ــت نقــــش اساســی ایف سفیددشــ

مدیــر عامــل شــرکت فــوالد سفیددشــت 
بیــان  ادامــه  چهارمحــال و بختیــــاری در 
داشــت: در عملیــــات ســــاخت فــاز دوم 
نفــر   250 حــدود  فوالدســازی(،  )واحــد 
مشــغول کار هســتند و پــس از راه انــدازی نیــز 

بــرای 300 نفــر فرصــت شــغلی ایجــاد خواهــد 
ــد. ش

ــت  ــوالد سفیددش ــرکت ف ــت ش ــی اس گفتن
ــای  ــی از طرح ه ــاری، یک ــال و بختی چهارمح
8گانــه فــوالد اســتانی اســت کــه در 35 

کیلومتــری جــاده شــهرکرد بــه بروجــن قــرار 
ــاه ۱386  ــی آن در تیرم ــات اجرای دارد و عملی
در زمینــی بــه مســاحت 250 هکتــار آغاز شــد. 
ایــن طــرح بــا مشــارکت 65 درصــدی فــوالد 
توســعه  ســازمان  درصــدی  و 35   مبارکــه 
و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی ایــران در 
حــال ســاخت و راه انــدازی اســت و پیش بینــی 
ــاز 2 ظرفیــت تولیــد در  ــان ف ــا پای می شــود ت
بخــش احیــاء مســتقیم 2 میلیــون تــن، ذوب 
و ریخته گــری 2 میلیــون تــن، ورق 2 میلیــون 
تــن و انــواع ورق پوشــش دار بــه ۱/2 میلیــون 
ــتعداد  ــه اس ــن منطق ــید. ای ــد رس ــن خواه ت
ــرای  ــه ب ــرای توســعه دارد و زمین مناســب را ب
ایجــاد پروژه هــای دیگــری بــرای توســعه 

اســتان وجــود دارد. 
فــوالد مبارکــه اصفهــان نقــش بســیار ویــژه ای 
ــوژی  ــی و تکنول ــش فن ــوالد و دان ــد ف در تولی
صنعــت فــوالد دارد و بــا توجــه بــه نیروهــای 
ــا دانــش درصــدد انتقــال تجــارب و  فنــی و ب
ــه بیشــتر نقــاط  دانــش فنــی ایــن صنعــت ب
کشــور اســت و حضــور ایــن شــرکت در فــوالد 
ــاری  سفیددشــت اســتان چهارمحــال و بختی

بســیار حائــز اهمیــت اســت.

مدیر عامل شرکت فوالد سفیددشت خبر داد:

 پیشرفت ۵۱ درصدی واحد فوالدسازی 
طرح فوالد سفیددشت

پیــک مصــرف بــرق در تابســتان ســال گذشــته برابــر بــا 52 هــزار 
و 692 مــگاوات بــوده کــه پیش بینــی می شــود در تابســتان 
ــه حــدود 55 هــزار مــگاوات برســد کــه همیــن  ســال جــاری ب

مســئله دغدغــه خاموشــی کشــور را افزایــش داده اســت. 
ــرق در فصــل  یکــی از مــواردی کــه موجــب افزایــش مصــرف ب
تابســتان می شــود، اســتفاده از وســایل سرمایشــی اســت؛ 
ــی از  ــایل سرمایش ــتفاده از وس ــط اس ــور متوس ــه ط ــه ب ــرا ک چ
ــور را  ــرق کش ــرف ب ــد از کل مص ــدود 30 درص ــا ح ــه کولره جمل
شــامل می شــود و پیش بینــی ایــن اســت کــه در تابســتان 
ــه  ــرق ایــن وســایل سرمایشــی ب ــز، مصــرف ب ســال جــاری نی
ــق اعــالم مســئوالن برقــی  حــدود 20 هــزار مــگاوات برســد. طب
ــه  ــا توجــه ب ــر اســاس پیش بینی هــای انجام شــده و ب کشــور ب
ــه نظــر می رســد  ــا در ســال جــاری ب ــر فصــل گرم شــروع زودت
ــتان  ــک تابس ــا پی ــه ب ــرق در مقایس ــرف ب ــار مص ــک ب ــه پی ک

ــا افزایــش قابــل مالحظــه ای روبــه رو باشــد. از  ســال گذشــته ب
ــرق در هفتــه جــاری  ســوی دیگــر مقایســه متوســط مصــرف ب
ــدود  ــه ح ــد ک ــان می ده ــته نش ــال گذش ــابه س ــدت مش ــا م ب
ــه  ــا افزایــش روبــه رو بــوده کــه ب 3000 مــگاوات مصــرف بــرق ب
ــک  ــای پی ــت روزه ــن اس ــرو ممک ــر نی ــان وزی ــه چیت چی گفت
ــته  ــال های گذش ــا س ــه ب ــاری در مقایس ــال ج ــتان س در تابس
ــرل  ــرای کنت ــم ب ــیار مه ــای بس ــد. وی از راهکاره ــش یاب افزای
پیــک مصــرف بــرق در تابســتان و اجتنــاب از فرآینــد خاموشــی 
را همــکاری بخش هــای مختلــف از جملــه صنایــع و مشــترکان 
خانگــی و اداری بــرای مصــرف بــرق در زمان هــای کم بــاری 
شــبکه بــرق دانســت و افــزود: الزم اســت بــرای مدیریــت پیــک 
ــت  ــت مدیری ــذا الزم اس ــویم. ل ــد ش ــم متح ــا ه ــه ب ــار هم ب
مصــرف بــه  طــور جــدی صــورت گیــرد تــا امســال نیــز همچــون 

ــر نباشــیم. ایســنا ســال گذشــته، شــاهد خاموشــی فراگی

مصنوعــی  طبیعــی،  چــرم  فروشــندگان  اتحادیــه   رئیــس 
ــرد: طــی ســال های گذشــته شــرایط  ــار ک ــش اظه ــوازم کف و ل
بــازار بــه گونــه ای بــوده کــه در بســیاری مــوارد تولیدکننــدگان مــا 
ــد  ــورهایی مانن ــه کش ــاخت ب ــرم نیم س ــروش چ ــه ف ــور ب مجب
ــی  ــس از مدت ــورها پ ــن کش ــده اند و ای ــا ش ــا ایتالی ــه ی ترکی
همیــن مــواد را بــا پاالیــش بــه قیمــت چنــد برابــری بــه خــود 

مــا فروخته انــد. 
ــن  ــت ای ــاره وضعی ــی درب ــه توضیحات ــه ارائ ــی ب ــعید حیات س
روزهــای صنعــت چــرم کشــور پرداخــت و گفــت: متاســفانه بــه 
ماننــد ســایر بخش هــای اقتصــادی کشــور، صنعــت چــرم هــم 
ــد  ــه بای ــده ک ــود ش ــی رک ــار نوع ــته دچ ــال های گذش ــی س ط

ــالش کــرد. ــن وضعیــت ت ــرای خــروج از ای ب
 وی عنــوان کــرد: اکنــون تولیدکننــدگان مــا از جنبه هــای 
ــش  ــا افزای ــت ب ــد و در نهای ــرار دارن ــار ق ــت فش ــف تح مختل

ــرژی و ... آن هــا مجبــور  هزینه هــای مالیــات، تأمیــن نیــرو، ان
ــن  ــا همی ــوند؛ ام ــود می ش ــده خ ــت تمام ش ــش قیم ــه افزای ب
ــازار چــرم  ــداران ب ــه خری ــش قیمــت موجــب می شــود ک افزای
طبیعــی دیگــر تــوان خریــد نداشــته باشــند و بــه ســراغ 

نمونه هــای مصنــوع برونــد.
 حیاتــی ادامــه داد: حتــی در ایــن حــوزه بعضــی کشــورها 
ــی چــرم  ــد و حت ــد گســترده چــرم مصنوعــی پرداختن ــه تولی ب
طبیعــی را بــا آن مخلــوط کرده انــد و در نهایــت کاالی بــه دســت 
ــه  ــر هیچ گون ــر ظاه ــاید از نظ ــه ش ــت ک ــه ای اس ــه گون ــده ب آم
ــر همیــن اســاس  ــا چــرم طبیعــی نداشــته باشــد. ب تفاوتــی ب
ــن نمونه هــا  ــر ای ــل قیمــت ارزان ت ــه دلی در بســیاری از مــوارد ب
افــراد بــرای خریــد آن هــا اقــدام می کننــد؛ امــا در برخــی 
ــاد  ــب ایج ــا موج ــن کفش ه ــی ای ــاران دیابت ــد بیم ــراد مانن اف

ــر ــود. مه ــدد می ش ــکالت متع مش

سوء استفاده ترکیه از وضعیت نابسامان چرم ایراندغدغه ای از جنس تاریکی

،،
دوم  فــاز  ســــاخت  عملیــــات  در 
)واحــد فوالدســازی(، حــدود 250 
نفــر مشــغول کار هســتند و پــس 
نفــر   300 بــرای  نیــز  راه انــدازی  از 
فرصــت شــغلی ایجــاد خواهــد شــد

3 میلیون و ۹۶۳ هزار بشکه ۲۵
ظرفیت تولید روزانه نفت

درصد، مالیات علی الحساب 
معامله مسکن

 درصد منابع مالی کشور 
در اختیار بازار غیرمتشکل پولی

بــه 3  نفــت  تولیــد  میــزان  گذشــته  ســال  پاییــز  پایــان  در 
رســید. روز  در  بشــکه  هــزار   963 و  میلیــون 

نقــل و انتقــال مســکن بــرای اشــخاص حقیقــی مشــمول ۱0 
درصــد مالیــات علی الحســاب شــد.

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا بیــان اینکــه 25 درصــد 
منابــع مالــی کشــور در اختیــار بــازار غیرمتشــکل پولــی اســت، گفت: 

بانــک مرکــزی بایــد دقیق تــر نظــارت کنــد.
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عصر خودرو ۳۸ میلیون تومان

پژو ۲۰۶ تیپ ۵

۳۶میلیون و ۳۷۱ هزار 
تومان

پژو پارس سال

۳۱ میلیون و ۴۹۹ هزار 
تومان

EF۷ سمند

۳۱ میلیون و ۳۸۱ هزار 
تومان

SLX ۴۰۵ پژو

۲۰ میلیون و ۸۳۷ هزار 
تومان

پراید ۱۳۱

۲۱ میلیون و ۶۷ هزار 
تومان

SE۱۱۱ پراید

۲۴ میلیون و ۹۶۸ هزار 
تومان

تیبا

۳۲ میلیون و ۸۰۴ هزار 
تومان

پژو ۲۰۶ تیپ ۲

۱۰

آگهی مزایده عمومی

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در نظر دارد:
الف( در راستای ماده ۱2 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی امالک و مستغالت خود را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

مشخصات ساختمان:

داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از روز شنبه مورخ 96/03/۱3 به مدت هفت روز برای بازدید به محل فوق مراجعه و برای دریافت اوراق مزایده به نشانی خیابان هزار جریب سازمان 
جهاد کشاورزی استان اصفهان اداره امور پیمان ها و قراردادها مراجعه نمایند. )شماره تماس: 3۷9۱3250 - 3۷9۱325۱(

توضیحات نشانی قیمت پایه )ریال( سایر ساختمان عرصه )مترمربع( پالک ثبتی کاربری شماره مزایده نام ملک ردیف

شهرضا - روستای هونجان - خیابان توحید - 
جنب بیت العباس پالک شماره 8

565/700/000 - 280 454 391 و 241/390 اداری 96/01 فروش خانه ترویج هونجان 1

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 

 poshtibani.mui.ac.ir  به سایت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس

مراجعه و یا با شماره تلفن  3۷92۴005-03۱ تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی خرید خدمات اتاق پزشک و تزریقات و پانسمان و 

خدمات سرپایی مرکز جامع سالمت عسگران وابسته به شبکه بهداشت و 

درمان شهرستان تیران و کرون به صورت شبانه روزی

47376 م الف47374 م الف

آگهی مزایده عمومی 

)مرحله اول(
شهرداری چمگردان

نوبت دوم

شهرداری چمگردان به استناد مجوز شماره 96/۱5۴/ش مورخ 96/3/3 شورای محترم اسالمی شهر چمگردان در نظر دارد نسبت به:
1- اجاره کیوسک بلوار معلم روبروی شهرداری به قیمت پایه ماهیانه 200/000 ریال

2- اجاره کیوسک ۱25 دستگاه واقع در بلوار پاسداران به قیمت پایه ماهیانه 900/000 ریال 
3- اجاره ترامپولین باغ بانوان متعلق به شهرداری به قیمت پایه ماهیانه 6/000/000 ریال 

4- اجاره واحد داخلی شماره 9 مجتمع تجاری خیابان آزادی به قیمت پایه ماهیانه ۱/۱00/000 ریال
5- اجاره واحد داخلی شماره 6 مجتمع تجاری خیابان آزادی به قیمت پایه ماهیانه ۱/050/000 ریال )تجدید مزایده( اقدام نماید.

متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 96/3/22 جهت دریافت اسناد و آگاهی از شرایط مزایده به واحد امور مالی 
مراجعه و تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96/3/23 پاکت های مزایده را تحویل دبیرخانه حراست شهرداری نمایند.

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
حسین ناظم الرعایا - شهردار چمگردانشماره تماس شهرداری: 522۴0۴۷۱

ــازی  ــروه خودروس ــل گ ــر عام مدی
خوشــبختانه  گفــت:  ســایپا 
ســایپا امــروز در مســیر رشــد و 
تعالــی اســت و قاعدتــا در ایــن 
ــی از  ــره وری، یک ــای به مســیر ارتق

اســت.  اساســی  پایه هــای 
دکتــر مهــدی جمالــی، مدیــر عامــل 
گــروه ســایپا، بــا بیــان مطلــب 
تعالــی  مســیر  در  فــوق گفــت: 
ــی از  ــره وری، یک ــای به ســایپا ارتق
ــه در  ــت ک ــی اس ــای اساس پایه ه

ــای  ــع انســانی، تکنولوژی ه ــم از مناب ــای ســایپا اع ــه بخش ه هم
جدیــد و کاهــش هزینه هــا، فعالیت هــای خیلــی خوبــی در 

ــت.  ــده اس ــام ش ــروه انج ــطح گ س
جمالــی افــزود: بزرگ تریــن امتیــاز گــروه ســایپا در بخــش 
ارتقــای بهــره وری آن اســت کــه نیروهــای جــوان و فعالــی در همــه 
شــرکت های زیرمجموعــه بــه صــورت رقابتــی فعالیت هــا را پیــش 
می برنــد و تــالش آنــان بــه مــا انگیــزه ای داد تــا بتوانیــم توســعه و 
ــر از گذشــته پیگیــری کنیــم و از همــه  ارتقــای بهــره وری را فعال ت

می خواهــم  شــرکت ها  مدیــران 
بهــره وری  توســعه  بخــش  کــه 

شــرکت ها را جــدی بگیرنــد. 
ــون در  ــه اکن ــرد: آنچ ــد ک وی تاکی
زمینــه توســعه شــرکت نیــاز داریــم، 
ارتقــای بهــره وری در همــه زمینه هــا 
ــانی،  ــع انس ــات، مناب ــم از امکان اع
ــع دیگــر اســت.  ــوژی و مناب تکنول

ــرد:  ــح ک ــر عامــل ســایپا تصری مدی
فعالیت هــای  دارم  اطمینــان 
گــروه  در  بهــره وری کــه  توســعه 
ــده  ــه، آین ــود گرفت ــه خ ــی ب ــکل خوب ــده و ش ــروع ش ــایپا ش س

درخشــانی را بــرای گــروه ســایپا رقــم خواهــد زد. 
ــودآوری  ــره وری را س ــت به ــر نهای ــرد: اگ ــان ک ــی خاطرنش جمال
ــرکت را  ــات ش ــه حی ــی ادام ــل اساس ــم، اص ــی کنی ــرکت تلق ش
ســودآوری طراحــی کردیــم و بــه همــه معاونــان و مدیــران شــرکت 
ــا  اعــالم کــردم کــه ســایپا از ســال 96، بایــد مجموعــه ای باشــد ب
ــه  ــره وری در هم ــش به ــی افزای ــن یعن ــی و ای ــودآوری عملیات س

ــوز ــایپا نی ــرد. س ــورت گی ــد ص ــا بای بخش ه

سایپا در مسیر رشد و تعالی است

اعیان)مترمربع(



هشتبهشت
۳۰ حلقه چاه غیرمجاز در شهرضا 

پلمب شد
شــهرضا  آب  منابــع  اداره  مدیــر  کیمیای وطن
ــاز از  ــاه غیرمج ــه چ ــه ۳۰ حلق ــک ب ــت: نزدی گف
ــتان  ــوب شهرس ــون در جن ــال تاکن ــدای امس ابت

شهرضا پلمب شده است. 
ــدود ۳۰  ــت: ح ــار داش ــی اظه ــا اخالص محمدرض
شهرســتان  جنــوب  در  غیرمجــاز  چــاه  حلقــه 
ــه  ــتان کهروی ــا در دهس ــتر آن ه ــه بیش ــهرضا ک ش

ــد. ــع آوری ش ــر و جم ــت، پ اس
ــم در راســتای  ــدام مه ــن اق ــان داشــت: ای وی بی
ــه  ــون، ب ــه قان ــزام ب ــع آب و الت ــت از مناب حفاظ
همــت کشــاورزان و هماهنگــی شــورای حفاظــت 
ــوع  ــه و در ن ــورت گرفت ــتان ص ــع آب شهرس مناب
خــود می توانــد اقدامــی مشــارکتی در ایــن زمینــه 

باشــد.
مدیــر اداره منابــع آب شــهرضا بیــان داشــت: ســال 
ــه و مشــابه، حــدود  ــی داوطلبان گذشــته در اقدام
۵۰ نفــر از مالــکان چاه هــای فاقــد پروانــه در 
دهســتان کهرویــه شــهرضا، چاه هــای خــود را پــر 

ــد. ــع آوری کردن و جم
وی اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه مــاده ۴۵ قانــون 
توزیــع عادالنــه آب )مصــوب ۱۳۶۱(، چنانچــه 
 اشــخاص بــدون مجــوز اقــدام بــه حفــر و بهره بــرداری 
ــر  ــالوه ب ــد، ع ــری کنن ــع آب دیگ ــا منب ــاه ی از چ
ارجــاع بــه شــعب دادگاه حقوقــی بــرای اعــاده بــه 
ــوان  ــت عن ــه تح ــت جریم ــابق و پرداخ ــع س وض
خســارت بــه آبخــوان کــه ارقــام ســنگینی را شــامل 
می شــود، پرونــده آن هــا بــه شــعب کیفــری بــرای 

ــون نیــز ارســال خواهــد شــد. اعمــال قان
اخالصــی اضافــه کــرد: چنانچــه شــخص متخلــف 
داوطلبانــه و در حضــور نماینــده وزارت نیــرو اقــدام 
بــه پرکــردن چــاه خــود کنــد، از تعقیــب در مراجــع 

قضایــی مصــون خواهــد بــود. مهــر

 موافقت اصولی با ایجاد مرکز 
رشد هنر اصفهان

ــت کمیسیون  در چهل وهفتمین نشس کیمیای وطن
ــوزش  ــترش آم ــورای گس ــاوری ش ــش و فن پژوه
عالــی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری بــا ایجــاد 
ــه  ــی ب ــت اصول ــان، موافق ــر اصفه ــد هن ــز رش مرک

عمل آمد.

مرکــز رشــد تخصصــی هنــر اصفهــان از خــرداد ســال 
9۴ در اصفهــان کار خــود را آغــاز کــرده بــود و اکنــون 
ــز  ــن مرک ــان در ای ــه هنربنی ــرکت و مؤسس ۱7 ش

رشــد مســتقر هســتند.
  روابــط عمومــی شــهرک علمی تحقیقاتــی اصفهــان 
اعــالم کــرد: مرکــز رشــد هنــر اصفهــان در راســتای 
تفاهم نامــه همــکاری ســه جانبه  میــان شــهرک 
هنــر  دانشــگاه  اصفهــان،  تحقیقاتــی  و  علمــی 
اصفهــان و معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت 
ــاد و توســعه  ــت از ایج ــور حمای ــه منظ ــوری ب جمه
کســب و کارهــای دانش بنیــان بــر پایــه هنــر 

ــت. ــده اس ــدازی ش راه ان
اســتان  هنــری  ظرفیت هــای  بــه  توجــه  بــا 
ــر در  ــی هن ــد تخصص ــز رش ــاد مرک ــان، ایج اصفه
بــه  اســتان  ایــن  تبدیــل  زمینه  ســاز  اصفهــان،  
ــی  ــعه کارآفرین ــور در توس ــای کش ــی از قطب ه یک
مبتنــی بــر فرهنــگ و هنــر و همچنیــن تبدیــل 
بــه  حــوزه  ایــن  نوآوری هــای  و  خالقیت هــا 
 محصــوالت و خدمــات قابــل ارائــه بــه بــازار خواهــد 

شد.
ــن  ــر تامی ــی نظی ــی و هدایت ــات حمایت ــه خدم ارائ
فضــای فیزیکــی اســتقرار و پشــتیبانی های الزم، 
حــوزه  محصــوالت  تجاری ســازی  بــه  کمــک 
ــای  ــان واحده ــاط می ــاد ارتب ــر، ایج ــگ و هن فرهن
ــط، بخشــی  ــای مرتب مســتقر و ســازمان ها و نهاده
ــان  ــای هنربنی ــه واحده ــه ب ــل ارائ ــات قاب از خدم

ــت. ــد اس ــز رش ــن مرک ــتقر در ای مس

 جمع آوری 8۰ میلیارد ریال زکات 
در استان اصفهان

ــال  ــت: در س ــان گف ــتان اصفه ــورای زکات اس ــس ش رئی
گذشــته بالــغ بــر 8۰ میلیــارد ریــال زکات واجــب و 
مســتحبی در ســطح ایــن اســتان جمــع آوری شــده اســت.

حجت االســالم غالمحســین رنجبــر افــزود: مــردم متدیــن 
ــود  ــت زکات خ ــا پرداخ ــال 9۵ ب ــتان در س ــن اس و مؤم
ــن  ــه مســئوالن جمــع آوری زکات، ســهم مهمــی در تامی ب

ــته اند. ــرا داش ــی فق ــه زندگ هزین
وی بــا بیــان اینکــه 7۰ درصــد زکات جمع آوری شــده 
ــن  ــرد: ای ــح ک ــده، تصری ــد ش ــراد نیازمن ــی اف وارد زندگ
ــاران  ــان بیم ــه، درم ــه مســکن، جهیزی ــغ صــرف هزین مبل
 صعب العــالج، تامیــن هزینــه تحصیــل دانش آمــوزان 
و دانشــجویان خانــواده فقــرا شــده و بخشــی نیــز هزینــه 
تعمیــر مســاجد، ســاخت خانــه عالــم و نمازخانــه مــدارس 

شــده اســت.
ــال  ــزود: در س ــان اف ــتان اصفه ــورای زکات اس ــس ش رئی
ــال زکات  ــارد ری ــر ۱۵ میلی ــغ ب ــون بال ــز تاکن ــاری نی ج
جمــع آوری شــده و پیش بینــی می شــود تــا پایــان ســال 

ــد. ایرنــا ــش یاب ــال افزای ــارد ری ــه ۱۰۰ میلی ب

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

قــرآن  سراســری  نمایشــگاه   چهاردهمیــن 
و عتــرت ۱۶ خــرداد بــا حضور ۱۲۱ شــرکت کننده  
از اصفهــان، هرمــزگان، قــم خراســان رضــوی و 
ــر  ــزار مت ــعت ۴ ه ــه وس ــی ب ــران در فضای ته
مربــع در محــل دائمــی نمایشــگاه های اســتان 

ــزار می شــود. ــان برگ اصفه
مدیــر عامــل شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی 
اســتان اصفهــان، از اختصــاص ۲۴ درصــد 
ــر  ــه نش ــرت ب ــرآن و عت ــگاه ق ــای نمایش فض
ــد  ــت و تاکی ــی گف ــارات قرآن ــوب و انتش مکت
کــرد: ۱۳ درصــد از فضــای نمایشــگاه بــه 
و  خبرگزاری هــا  دیجیتالــی،  رســانه های 
رســانه های جمعــی، ۳۰ درصــد بــه محصــوالت 
فرهنگــی، هنــری و قرآنــی، ۱۰ درصــد بــه 
ــه  ــد ب ــی، 8 درص ــای دولت ــازمان ها و نهاده س
ــی و  ــوم قرآن ــز آمــوزش عل دانشــگاه ها و مراک

ــان اختصــاص  ــودکان و نوجوان ــه ک 7 درصــد ب
ــت. ــه اس یافت

رســول محققیــان رونمایــی از نرم افــزار صوتــی 
نمایشــی ترجمــه قــرآن کریــم بــه نــام »طنیــن 
ــن  ــم آیی ــای مه ــه برنامه ه ــی« را از جمل وح
افتتــاح برشــمرد. همچنیــن محافــل انــس بــا 
 قــرآن بــا حضــور قاریــان و گروه هــای تواشــیح 
و شــب شــعر آیینــی بــه مناســبت والدت امــام 
حســن مجتبــی)ع( را از دیگــر برنامه هــای 

ایــن نمایشــگاه عنــوان کــرد.
ــگاه  ــن نمایش ــژه ای ــان وی ــور میهم وی از حض
ــوری   ــرآن کش ــران ق ــور از مفس ــتاد بهرام پ اس
ــر داد و افــزود:  در بیــن دوســتداران قــرآن خب
نمایشــگاه امســال، ســکویی بــرای ســال آینــده 
اســت تــا شــاهد برگــزاری نمایشــگاه در فضای 

جدیــد باشــیم.
 محققیــان ادامــه داد: نمایشــگاه قــرآن، یکــی 
ــه  ــرا ک ــت؛ چ ــالمی اس ــالب اس ــرات انق از ثم

حافظــان قرآنــی کــه در ســطح کشــور هســتند 
ــا پیــش از  ــل مقایســه ب ــوان قاب ــه هیــچ عن ب

انقــالب نیســتند.
 ظرفیت بین المللی شدن نمایشگاه 

قرآن اصفهان
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اصفهــان 
ــز برگــزاری نمایشــگاه قــرآن را در طــول ۱۴  نی
ــه  ــق ب ــانه عش ــتان، نش ــته در اس ــال گذش س
 قــرآن در بیــن مــردم ایــن خطــه عنــوان کــرد 
ــتان را  ــگاه های اس ــرکت نمایش ــی ش و همراه

در ایــن زمینــه ســتود.
ــاره  ــا اش ــی ب ــا ارزان ــالم حبیب رض حجت االس
ــان حــدود ۲ هــزار  ــه اینکــه در اســتان اصفه ب
ــر  ــتند ب ــت هس ــغول فعالی ــی مش ــز قرآن مرک
ــوزه  ــه در ح ــر چ ــرد: ه ــد ک ــئله تاکی ــن مس ای
قــرآن فعالیــت بیشــتری داشــته باشــیم 
بــه طــور قطــع موفقیــت بیشــتری کســب 
می کنیــم. ســعی مــا بــر ایــن اســت تــا ســال 
ــز  ــرآن در اســتان نی ــداد حافظــان ق ــده تع آین

ــود. ــخص ش مش
ایــن مســئله اشــاره داشــت کــه  بــه  وی 
توســعه فرهنــگ قرآنــی بســیاری از معضــالت 

 فرهنگــی و اجتماعــی مــا را رفــع  می کنــد 
ــی شــفابخش  ــد داروی ــی مانن ــگ قرآن و فرهن

ــه شــمار مــی رود. ب

وی بــا اشــاره بــه اینکــه نمایشــگاه قــرآن 
ــه  ــت را دارد ک ــگاه و ظرفی ــن جای ــان ای اصفه
ــه  ــزار شــود، اضاف ــی برگ ــه صــورت بین الملل ب
ــد  ــرای خری کــرد: امســال مصــوب شــد کــه ب
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــرآن، بن های ــگاه ق از نمایش
ــرای  ــی ب ــات قرآن ــار مؤسس ــود و در اختی ش

ــرد. ــرار گی ــع ق توزی

 رونمایی از نرم افزار قرآنی 
طنین وحی 

همچنیــن مدیــر مرکــز تحقیقــات رایانــه ای 
ــت  ــن نشس ــز در ای ــان نی ــه اصفه ــوزه علمی ح
اظهــار داشــت: دبیرخانــه نمایشــگاه قــرآن 
بایــد بــه صــورت دائــم فعــال باشــد تــا 
نحــو صــورت  بهتریــن  بــه  برنامه ریزی هــا 

ــرد. گی
ــی  ــزار رونمای ــودکان ۵ نرم اف ــرای ک ــال ب امس
می شــود کــه شــامل: همشــاگردی ســالم، 
اتــاق شــادی، ســالمت  رســانه،  و  کــودک 

غنچه هاســت.  تــراوت  و  غنچه هــا 
بــا  احمــد ســجادی  حجت االســالم ســید 
اشــاره بــه اینکــه در نمایشــگاه  امســال ترجمــه 
قــرآن نمایشــی رونمایــی می شــود، افــزود: در 
نه تنهــا داســتان های قــرآن  نرم افــزار  ایــن 
بلکــه همــه ترجمــه قــرآن  آمــده اســت. ایــن 
ــاال  ــه ب ــوان ب ــنی نوج ــرای رده س ــزار ب نرم اف
بــوده و هــر کــس کــه بتوانــد از قــرآن اســتفاده 
کنــد و ترجمــه قــرآن را متوجــه شــود، از 
ترجمــه صوتــی تفســیر قــرآن بــه بهتریــن نحــو 

می شــود. بهره منــد 

به مناسبت برگزاری چهاردهمین نمایشگاه سراسری قرآن عنوان شد:

 ضرورت تدوین آمارنامه ای 
از حافظان قرآن کریم در اصفهان     

کیمیای وطن مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان از 

ــی در  ــرل خوردگ ــت و کنت ــز مدیری ــتین مرک ــدازی نخس راه ان
شــرکت گاز اســتان اصفهــان خبــر داد و گفــت: بــرای بررســی 
ــش  ــگ، پای ــت از زن ــتم حفاظ ــکالت سیس ــه مش همه  جانب
آن، کارگــروه  از  ناشــی  هزینه هــای  و کاهــش  خوردگــی 

تخصصی حفاظت کاتدی در سال ۱۳9۴ به تصویب رسید.
ــی  ــاز مطالعات ــدا ف ــرد: در ابت ــان ک ــوی بی ــی عل ــید مصطف س
تجهیــزات  و  لولــه  تولیدکننــده  شــرکت های  شناســایی  و 
گازرســانی آغــاز شــد و در پــی آن نخســتین ایســتگاه کنتــرل و 
مانیتورینــگ بــه  صــورت پایلــوت در ایســتگاه cps نبوی منــش 
در ســال ۱۳89 بــه مرحلــه  اجــرا درآمــد و در ســال ۱۳9۴، پنــج 
ــز  ــه دوری از مرک ــا توجــه ب ــه ســمیرم ب ایســتگاه cps منطق
ــرای  ــتگاه ب ــه ایس ــی ب ــیر دسترس ــودن مس ــخت گذر ب و س

ــی  ــال ۱۳9۵ اجرای ــاب و در س ــرح انتخ ــن ط ــازی ای پیاده س
شــد.

علــوی بــا بیــان اینکــه ایســتگاه های حفاظــت از زنــگ هــر ۱۵ 
ــار مــورد بازدیــد و بازرســی قــرار می گیرنــد، تصریــح  روز یک ب
ــتگاه های  ــوان ایس ــتم می ت ــن سیس ــتفاده از ای ــا اس ــرد: ب ک
ــزه  ــورت مکانی ــه  ص ــدی )CPS( را از راه دور، ب ــت کات  حفاظ

و آنالین مانیتور و کنترل کرد.
ــه  ــوادث غیرمترقب ــالع ح ــت و اط ــکان ثب ــرد: ام ــان ک  وی بی
و رویدادهــا از جملــه خرابــی ترانــس، ســرقت ترانــس، قطعــی 
و افــت ولتــاژ بــرق و... در ایســتگاه ها، در ایــن نرم افــزار 
ــی  ــدد و فراوان ــه تع ــه ب ــا توج ــر ب ــن ام ــه ای ــده ک ــم  ش فراه
ایســتگاه های حفاظــت از زنــگ در ســطح اســتان بســیار 

ــت.  ــد اس ــه و کارآم بهین

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان تیــران و کــرون گفــت: 
۵۰۰ فرصــت شــغلی در یــک ســال گذشــته در پروژه هــای 
کشــاورزی شهرســتان تیــران و کــرون ایجاد شــده اســت.

افزایــش گلخانه هــای  افــزود:  حاج عابــدی  محســن 
ســبزی و صیفــی، یکپارچه ســازی زمین هــای کشــاورزی 
ــت  ــر کش ــطح زی ــش س ــن و افزای ــرح نوی ــرای ط و اج
محصــوالت باغــی و زراعــی از جملــه عوامــل ایجــاد 
ــرون  ــران و ک  شــغل در عرصــه کشــاورزی شهرســتان تی

است.
ــرون  ــران و ک ــتان تی ــت شهرس ــه ظرفی ــاره ب ــا اش وی ب
ــار کــرد: کشــت گیاهــان  در کشــت گیاهــان دارویــی اظه
ــا ســودآوری  ــرای ایجــاد اشــتغال ب ــی ب ــی، فرصت داروی
 زیــاد اســت کــه بــا برگــزاری کالس هــای آموزشــی 

ــان  ــت گیاه ــا محوری ــه ب ــای گردشــگری در منطق و توره
دارویــی، افــراد ســرمایه گذار و جویــای کار بــه ایــن عرصــه 

ــده اند. ــی ش ــی و راهنمای جهت ده
وی بــا بیــان اینکــه موســیر و زعفــران از جملــه محصوالت 
و کــرون  تیــران  شهرســتان  در  اســت کــه  دارویــی 
کاشــت می شــود و هم اکنــون 9۰ هکتــار از زمین هــای 
ــرم  ــت و ۴۵۰ کیلوگ ــران اس ــت زعف ــر کش ــتان زی شهرس
زعفــران برداشــت می شــود، افــزود: بیــش از ۱۰۰ هکتــار 
ــه  ــرون ب ــران و ک ــای کشــاورزی شهرســتان تی از زمین ه
ــدازی گلخانه هــای مــدرن اختصــاص یافتــه اســت؛  راه ان
ســاالنه ۱8 هــزار تــن محصــول گلخانــه ای شــامل ســبزی 
و صیفــی در شهرســتان تیــران و کــرون تولیــد و بــه بــازار 

ــا ــود. ایرن ــه می ش عرض

 ایجاد 500 فرصت شغلی در پروژه های کشاورزی 
تیران و کرون 

 راه اندازی نخستین مرکز مدیریت و کنترل 
خوردگی خطوط لوله  گاز

،،
از  رونمایــی  محققیــان  رســول 
نرم افــزار صوتــی نمایشــی ترجمــه 
»طنیــن  نــام  بــه  کریــم  قــرآن 
برنامه هــای  جملــه  از  را  وحــی« 

برشــمرد افتتــاح  آییــن  مهــم 

 گلپایگان، گنجینه ای بزرگ 
از ریواس با آثاری خارق العاده  

ــد  ــتان می روی ــل تابس ــا اوای ــار ت ــل به ــی در فص ــور طبیع ــه ط ــواس ب   ری
و ســاقه آن مصــرف خوراکــی دارد. در شهرســتان خوانســار در ضلــع شــرقی 
ــوه  ــمت هایی از ک ــا و قس ــه رباطی ه ــت مزرع ــان و باالدس ــتای تیدج روس

ــد. ــواس می روی ــکل ری هی
ریــواس، یکــی از گیاهــان اصیــل بــه حســاب می آیــد. ظاهــر آن شــبیه بــه 
کرفــس، امــا صورتی رنــگ و طعــم آن تــرش و شــیرین یــا ملــس اســت کــه 
ــد و ســاقه آن  ــل تابســتان می روی ــا اوای ــار ت ــه  طــور طبیعــی در فصــل به ب

مصــرف خوراکــی دارد.
 ریــواس در شهرســتان گلپایــگان نیــز بیشــتر در کوه هــای حــاج قــارا  
 و منطقــه هنــده در وســعت ۳۰ هــزار هکتــار از ایــن زمین هــا می رویــد 
ــی  ــرای خــوراک و حت ــواس ب ــرای برداشــت ری ــن مناطــق ب ــه ای ــردم ب و م

ــد. ــدام می کنن ــروش اق ــازار ف ــه ب آوردن ب
ــع  ــث رف ــرت بخش و باع ــه مس ــراوان از جمل ــواص ف ــاه دارای خ ــن گی ای
افســردگی اســت. مصــرف مــداوم آن باعــث تصفیــه خــون و رفــع جــوش 
ــده را  ــید مع ــد و  اس ــوش می کاه ــرگیجه و ِوزِوز گ ــود؛ از س ــل می ش و دم

متعــادل می کنــد.
ــا و امــالح  ــه ویتامین ه ــاه دارای طبیعــت ســرد اســت ک ــن گی ــن ای همچنی
معدنــی گوناگونــی دارد و بــرای تمامــی اعضــای بــدن، مــاده غذایــی بســیار 

مغــذی اســت و آثــار شــگفت انگیز و معجزه آســایی دارد.
ــاده روی  ــد زی ــر چن ــت؛ ه ــد اس ــد مفی ــده و کب ــت مع ــرای تقوی ــواس ب ری
 در مصــرف آن می توانــد باعــث آســیب بــه دســتگاه گــوارش و کلیه هــا 
و جلوگیــری از جــذب کلســیم و منیزیــم شــود. بنابرایــن خطــر پوکــی 
اســتخوان را افزایــش می دهــد. ریــواس بــه علــت خاصیــت اســیدی، بــرای 
پــاک کــردن ظروفــی کــه آثــار ســوختگی مــواد غذایــی در آن هــا بــه جــای 

ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــده، م مان
ــه  ــه گفت ــرد. ب ــز ک ــد از خــوردن آن پرهی ــواس ســمی اســت و بای ــرگ ری  ب
ــه  ــت ک ــی آسیاس ــدان، بوم ــره هفت بن ــی از تی ــواس، گیاه ــان، ری کارشناس
ــر  ــی عناص ــواس دارای بعض ــد. ری ــا می روی ــا هیمالی ــیبری ی ــه س در منطق
ــا حــدودی  ــز ت ــا نی همچــون پتاســیم و کلســیم اســت و از نظــر ویتامین ه
غنــی اســت. دم بــرگ ریــواس کــه بخــش قابــل اســتفاده آن اســت دارای 
مقــداری اســیدهای آلــی ماننــد اســید مالیــک اســت کــه بــرای رفــع تشــنگی 
ــنتی  ــب س ــن در ط ــت؛ همچنی ــودمند اس ــذا س ــم غ ــردن هض ــان ک و آس

ــود.   ــتفاده می ش ــر اس ــای مض ــی از باکتری ه ــع بعض ــرای دف ــواس ب ری

مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
 شــورای اســالمی در نامــه ای بــه وزیــر دفــاع 
و پشــتیبانی نیروهــای مســلح، واگــذاری 
ــی ارتــش واقــع در  ــروی هوای زمین هــای نی
مجــاورت فــرودگاه اصفهــان را بــرای اجــرای 
طــرح توســعه ایــن فــرودگاه خواســتار شــد.

در نامــه ناهیــد تاج الدیــن بــا اشــاره بــه 
توافــق ســازمان هواپیمایــی کشــور و نیــروی 
واگــذاری کل  بــر  مبنــی  ارتــش  هوایــی 
شــهید  بین المللــی  فــرودگاه  زمین هــای 
بهشــتی اصفهــان در ســه مرحلــه بــه شــرکت 
فرودگاه هــا و ناوبــری هوایــی ایــران تصریــح 
شــده: در عمــل تنهــا مرحلــه اول ایــن توافــق 
ــرودگاه  ــای ف ــی از زمین ه ــه بخش ــوط ب مرب
بــه اجــرا درآمــده و مراحــل دوم و ســوم آن 

محقــق نشــده اســت. 
تفاهم نامــه  انعقــاد  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بــرای  فرانســه  »وینســی«  شــرکت  بــا 
ــداث  ــعه و اح ــرح توس ــرمایه گذاری در ط س
زیرســاخت های مــورد نیــاز فــرودگاه اصفهــان 
و مشــهد افــزود: کافــی نبــودن وســعت 
زمین هــای در اختیــار فــرودگاه اصفهــان، 
شــدن  اجرایــی  بــرای  اساســی  مشــکل 
ــرح  ــوی و ط ــرکت فرانس ــا ش ــه ب تفاهم نام

توســعه ایــن فــرودگاه اســت. 
ــه نشســت مشــترک  ــن ب ــن همچنی تاج الدی
نماینــدگان وزارتخانه هــای دفــاع و پشــتیبانی 
نیروهــای مســلح، امــور اقتصــادی و دارایــی 
ناوبــری هوایــی  و  و شــرکت فرودگاه هــا 
ــای  ــن زمین ه ــی و تامی ــرای بررس ــران ب ای

ــرودگاه  ــاز اجــرای طــرح توســعه ف ــورد نی م
اصفهــان در ۳۰ فروردیــن امســال و تهیــه 
 صورت جلســه ایــن نشســت اشــاره کــرد 
ــی  ــای نظام ــذاری زمین ه ــریع در واگ و تس
زمیــن  تامیــن  بــرای  فــرودگاه  مجــاور 
ــرودگاه  ــاز اجــرای طــرح توســعه ف ــورد نی م
را  اصفهــان  بهشــتی  شــهید  بین المللــی 

خواســتار شــد.
 توسعه فرودگاه اصفهان بر سر 

چهارراه توافقات
مدیــر کل فــرودگاه بین المللــی شــهید بهشــتی 
ــل  ــن معض ــت: مهم تری ــاره گف ــز در این ب نی
ــگ  ــال و پارکین ــود ترمین ــرودگاه، نب ــن ف ای
ــت؛ در  ــی اس ــتانداردهای بین الملل دارای اس
حالــی کــه باندهــای فــرودگاه ظرفیــت چنــد 

ــر شــدن پروازهــا را دارد. براب
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  امجــدی  حســن 
بین المللــی  فــرودگاه  پارکینــگ  ظرفیــت 
شــهید بهشــتی معــادل ۱۰ فرونــد هواپیمــای 
نیــاز  مســافربری اســت، تصریــح کــرد: 
اســت طــرح توســعه ایــن فــرودگاه هــر چــه 
موجــود  مشــکالت  و  عملیاتــی  ســریع تر 

ــود. ــرف ش برط
ــهید  ــرودگاه ش ــه ف ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بهشــتی بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایــی 
ــه  ــور ب ــز کش ــن در مرک ــرار گرفت ــاص و ق خ
عنــوان فــرودگاه کمکــی ســایر فرودگاه هــای 
ــرد،  ــرار می گی ــا ق ــه پروازه ــور در برنام کش
ایــن  اطــراف  زمین هــای  کــرد:  تاکیــد 
فــرودگاه هم اکنــون در اختیــار ارگان هــای 

نظامــی اســت و بــرای اجــرای طــرح توســعه 
آن، نیــاز اســت بخشــی از ایــن زمین هــا بــه 
ــذار شــود.  ــای کشــور واگ شــرکت فرودگاه ه
ــی  ــته تالش های ــای گذش ــزود: در ماه ه وی اف
بــرای واگــذاری ایــن زمین هــا و اجــرای 
طــرح توســعه فــرودگاه اصفهــان انجــام شــد 
و مــا امیدواریــم بــا بــه نتیجــه رســیدن ایــن 
ــان  ــرودگاه اصفه تالش هــا، طــرح توســعه ف

عملیاتــی شــود. 
 حضور شرکت های فرانسوی و 

کره ای برای توسعه فرودگاه اصفهان 
مذاکــرات  دنبــال  بــه  گفــت:  امجــدی 
ریاســت   9۴ ســال  قــرارداد  امضــای  و 
ــتای  ــه در راس ــات فرانس ــا مقام ــوری ب جمه
توســعه و ســرمایه گذاری در فرودگاه هــای 
شــرکت  از  هیئتــی  اصفهــان،  و  مشــهد 
فرانســوی »وینســی« از فــرودگاه شــهید 

بهشــتی اصفهــان بازدیــد کــرد.
وی از اعــالم آمادگــی شــرکت فرانســوی 
ــی  ــون یوروی ــرمایه گذاری ۱۲۰ میلی ــرای س ب
و نیــز یــک شــرکت کــره جنوبــی بــرای 
اصفهــان  فــرودگاه  در  ســرمایه گذاری 
خبــر داد و تصریــح کــرد: بــرای جــذب 
فضــای  بــه  نیــاز  ســرمایه گذارها،  ایــن 
مجــاور فــرودگاه اســت تــا بــه صــورت 
ــا بیــان  مرحله بنــدی اجــرا شــود. امجــدی ب
ــعه  ــرای توس ــی ب ــای مقدمات ــه طرح ه اینک
فرودگاه هــای اصفهــان و مشــهد تهیــه شــده، 
ــه  ــی ب ــرکت وینس ــره ش ــت ۶ نف ــزود: هیئ اف
همــراه عضــو هیئت مدیــره شــرکت فرودگاه هــا 
فــرودگاه  توســعه  و  بــرای ســرمایه گذاری 
بین المللــی شــهید بهشــتی اصفهــان از ایــن 
مجموعــه بازدیــد کردنــد و مذاکراتــی در ایــن 

ــد. ــام دادن ــد انج پیون

 تملــک زمین هــای نظامــی بــرای توســعه 
فرودگاه 

صــورت  بــه  طــرح  ایــن  گفــت:  وی 
ــی« )ســرمایه گذاری  ــی او ت ســرمایه گذاری »ب

می شــود.  انجــام  بهره بــرداری(  و 
شــهید  بین المللــی  فــرودگاه  کل  مدیــر 
بهشــتی اصفهــان گفــت: در مرحلــه اول ایــن 
طــرح قــرار اســت ترمینــال فــرودگاه بــا 
مســاحت ۲۱ تــا ۲۵ هــزار متــر مربــع احــداث 
و در مرحلــه دوم هــم ترمینالــی بــا مســاحت 
۳۵ هــزار متــر مربــع ســاخته شــود. وی 
افــزود: ابنیــه جنبــی ترمینــال فــرودگاه نظیر 
پارکینــگ و موتورخانــه نیــز در چارچــوب ایــن 
ــاس  ــر اس ــد. ب ــد ش ــاخته خواه ــرح س ط
ایــن توافــق، ترمینــال خارجــی ۲۵ هــزار متــر 
ــافر در  ــون مس ــت ۲ میلی ــه ظرفی ــی ب مربع
ــا ۲/۵ ســاله از زمــان آغــاز  ــی ۲ ت ــازه زمان ب
عملیــات اجرایــی آن در اصفهــان ســاخته 
ــی از  ــک ناش ــد ترافی ــا بتوان ــد ت ــد ش خواه
ــان پشــتیبانی  مقطــع پســابرجام را در اصفه
ــه ای  ــز در جلس ــان نی ــتاندار اصفه ــد. اس کن
ــد،  ــزار ش ــاد برگ ــر اقتص ــور وزی ــا حض ــه ب ک
ــل  ــه دالی ــرودگاه شــهید بهشــتی ب ــت: ف گف
مختلــف نیازمنــد توســعه اســت و بــرای 
اجــرای طــرح توســعه آن بیــن دســتگاه های 
ــود  ــی وج ــزم همگان ــی و ع ــط، همگرای مرتب
ــزود: اجــرای طــرح  ــور اف دارد. رســول زرگرپ
ــد  ــتی نیازمن ــهید بهش ــرودگاه ش ــعه ف توس
آن  مجــاور  نظامــی  زمین هــای  تملــک 

ــا  ــت. ایرن اس
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بهره برداری از 9 طرح عمرانی 
مخابراتی در شهرستان اردستان 

کیمیای وطن  رئیــس اداره مخابــرات شهرســتان 
اردســتان گفــت: از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون، 9 طــرح 
عمرانــی مخابراتــی بــا صــرف اعتبــاری بالــغ بــر 7 میلیــارد 
و 9۰۰ میلیــون ریــال در ایــن شهرســتان اجــرا شــده 

است. 

حمیدرضــا ترکیــان بــه اتمــام عملیــات راه انــدازی ســایت 
ــن  ــش تلف ــت پوش ــتانه جه ــتای آس ــراه اول در روس هم
همــراه در نقــاط کــور دهســتان همبــرات بــا صــرف 
اعتبــاری بالــغ بــر ۵ میلیــارد ریــال اشــاره کــرد و افــزود: 
نصــب و راه انــدازی اینترنــت روســتاهای حســین آباد، 
ــر  ــد ه ــاد و ظفرقن ــهراب، باقرآب ــاد، ش ــاد، خیرآب رحمت آب
ــا صــرف اعتبــاری  ــه تعــداد ۶۴ پــورت و جمعــا ب کــدام ب
ــه اتمــام رســیده اســت. ــز ب ــال نی ــارد ری ــر ۲ میلی ــغ ب بال
ــتای  ــورت ADSL روس ــب پ ــات نص ــام عملی ــه اتم وی ب
تلک آبــاد بــه تعــداد ۱۲8 پــورت و بــا صــرف اعتبــاری بالــغ 
ــر ۴۰۰ میلیــون ریــال اشــاره کــرد و ادامــه داد: عملیــات  ب
نصــب تجهیــزات ارتبــاط فیبــر نــوری خانگــی در اردســتان 
بــا صــرف اعتبــاری بالــغ بــر۵۰۰ میلیــون ریــال بــه پایــان 

رســیده اســت. 
رئیــس اداره مخابــرات شهرســتان اردســتان راه انــدازی ۵ 
ســایت جدیــد تلفــن همــراه، اجــرای دو طــرح فیبرنــوری 
ــتان  ــهرهای اردس ــی ش ــبکه مس ــه ای ش ــعه نقط و توس
 و زواره را از برنامه هــای در دســت اقــدام اعــالم کــرد 
و افــزود: جهــت اجــرای ایــن طرح هــا اعتبــاری بالــغ بــر 

ــی شــده اســت. ــال پیش  بین ــارد ری ۴۰ میلی
ترکیــان بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال 9۵ تعــداد ۳۰ هــزار 
و ۵۶ پــورت ADSL در شهرســتان راه انــدازی شــده اســت 
ــورت  ــزار و 8۲۰ پ ــال حاضــر 8 ه ــرد: در ح خاطرنشــان ک

نصــب شــده در شهرســتان وجــود دارد.
وی گفــت: تعــداد تلفــن ثابــت شهرســتان تــا پایــان ســال 
9۵ بالــغ بــر ۳۶هــزار شــماره بــود کــه در ســال جــاری ۲ 

هــزار و ۶۲ شــماره نیــز بــه آن افــزوده شــده اســت.
وی ضریــب تلفــن همــراه در شهرســتان را ۱۰۰ درصــد اعالم 
کــرد و افــزود: در کل منطقــه و جاده هــای شهرســتان 

ــود دارد. ایرنــا ــراه وج ــن هم ــی تلف آنتن ده

اعمال قانون نزدیک به 12 هزار 
خودروی فاقد معاینه فنی 

ــی  ــی و رانندگ ــس راهنمای ــس پلی رئی کیمیای وطن
فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه 
ــی از  ــه فن ــد معاین ــای فاق ــا خودروه ــورد ب ــدید برخ تش
اعمــال قانونــی نزدیــک بــه ۱۲ هــزار خــودروی فاقــد 

معاینه فنی خبر داد.
ســرهنگ رضــا رضایــی افــزود: در ســال 9۵ تعــداد ۱۱ هــزار 
و 98۱ دســتگاه خــودرو بــه دلیــل نداشــتن معاینــه فنــی 
بــا اعمــال قانــون روبــه رو شــدند کــه ایــن تعــداد برخــورد 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ۳۱ درصــد افزایــش 

داشــت. 
ــر اســاس جــدول  ــوان داشــت: ب ایــن مقــام مســئول عن
ــر  ــه معتب ــتن گواهینام ــی، نداش ــات رانندگ ــم تخلف جرای
مراکــز  کالنشــهر ها،  در  نقلیــه  وســیله  فنــی  معاینــه 
آزاد  مناطــق  و  شــهری  بیــن  جاده هــای  اســتان ها، 
ــهرها  ــایر ش ــال  و در س ــزار ری ــی، ۵۰۰ ه ــاری و صنعت تج
ــر  ــزود: ب ــی اف ــرهنگ رضای ــت. س ــال اس ــزار ری ۳۰۰ ه
اســاس بنــد الــف مــاده ۱۰ قانــون رســیدگی بــه تخلفــات 
ــه ای دارای عیــب و نقــص  رانندگــی چنانچــه وســیله نقلی
ــه  ــوع حادث ــا وق ــر ی ــاد خط ــال ایج ــوده و احتم ــی ب فن
وجــود داشــته باشــد، پــس از اخــذ پــالک وســیله نقلیــه 
مالــک و اختصــاص پــالک اعــزام بــه تعمیــرگاه، خــودرو 
بــه تعمیــرگاه اعــزام و پــس از رفــع عیــب و اعمــال قانــون، 

ــود.  ــترد می ش ــه وی مس ــی ب ــالک اصل پ
رضایــی خاطرنشــان کــرد: در ســال 9۵ تعــداد ۱۰۲۵ 
توســط  فنــی  نقــص  دلیــل  بــه  خــودرو  دســتگاه 
دریافــت  تعمیــری  پــالک  پلیــس،  ایــن   مامــوران 
کردنــد و بــه تعمیــرگاه اعــزام شــدند کــه ایــن رقــم نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال 9۴، ۱۲۵ درصــد افزایــش داشــته 

  . ست ا
وی از اعمــال قانــون هــزار و 98۰ دســتگاه خــودرو بــه علت 
ــاس  ــر اس ــت: ب ــر داد و گف ــال 9۵ خب ــودن در س دودزا ب
قانــون رســیدگی بــه تخلفــات رانندگــی، خودروهایــی کــه 
ــایر  ــال و در س ــزار ری ــهر ها ۴۵۰ ه ــند، در کالنش دودزا باش

ــه می شــوند. ــال جریم ــزار ری شــهرها ۳۰۰ ه

 در ۴ شب نخست ماه رمضان 
۳۵ زندانی آزاد شدند

ــت: در ۴  ــان گف ــتان اصفه ــه اس ــتاد دی ــل س ــر عام  مدی
ــی  ــارک رمضــان خیــران اصفهان شــب نخســت از مــاه مب
بــرای آزادی زندانیــان جرائــم مالــی غیرعمــد، ۳ میلیــارد و 

ــد. ۲۰۵ میلیــون تومــان کمــک کردن
ایــرج نحــوی اظهــار داشــت: ایــن مبلــغ بــرای آزادی ۳۵ 
نفــر از زندانیانــی کــه بــه علــت جرائــم مالــی غیرعمــد در 
 زندان هــای اســتان اصفهــان بــه  ســر می بردنــد، اهدا شــده
 اســت.وی افــزود: در برنامــه زنــده تلویزیونــی »یک شــهر 
ضیافــت« ویــژه شــب های مــاه مبــارک رمضــان از شــبکه 
ــم  ــان جرائ ــوع آزادی زندانی ــه موض ــان، ب ــتانی اصفه اس
مالــی غیرعمــد می پردازیــم و هــر شــب تعــدادی از 
زندانیــان بــا کمــک خیــران و پــس از انجــام اقدامــات الزم 

ــوند. ــا می ش ــس ره از حب
اشــاره  اصفهــان  اســتان  دیــه  ســتاد  عامــل  مدیــر 
آزادی  بــرای  هــم  گلریزانــی  جشــن های  کــه   کــرد 
و بازگردانــدن ایــن زندانیــان بــه آغــوش خانواده هایشــان 
از ۱۰خردادمــاه در شهرســتان های دارای زنــدان برگــزار 

می شــود.

مدیران اصفهان می گویند:

رونق فرودگاه اصفهان هنوز بر سر چهارراه توافقات
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رخداد
 جمع آوری 50 میلیون تومان 

برای آزادسازی زندانیان لردگان 
ــزان  ــت: جشــن گلری ــردگان گف ــدان ل ــس زن رئی
ــور  ــر کش ــا سراس ــان ب ــتان همزم ــن شهرس در ای

ــزار شــد. برگ
در جشــن گلریــزان  ابراهیم محمــدی  رمضــان 
ــا  ــردگان اظهــار کــرد: ایــن جشــن ب شهرســتان ل
ــران  هــدف جمــع آوری کمک هــای مردمــی و خی
ــد در  ــم غیرعم ــان جرائ ــازی زندانی ــرای آزادس ب
ســالن اداره ارشــاد اســامی ایــن شهرســتان 

ــزار شــد. برگ
ــران  ــردگان، خی ــزان ل وی افــزود: در جشــن گلری
50 میلیــون تومــان بــه ســتاد دیــه این شهرســتان 
بــرای آزادســازی زندانیــان جرائــم غیرعمــد کمــک 

کردند.
رئیــس زنــدان لــردگان عنــوان کــرد: از آنجــا 
ــا  ــد ب ــم غیرعم ــان جرائ ــت زندانی ــرار اس ــه ق ک
بدهــی کمتــر از 5 میلیــون تومــان آزاد شــوند، 
ــش  ــش از پی ــک بی ــه کم ــا ب ــه م ــن زمین در ای
خیــران و مــردم ایــن شهرســتان نیازمندیــم و 
ــد  ــم غیرعم ــا جرای ــا ب ــداد زندانی ه متأســفانه تع
ــت. فــارس ــیار اس ــی بس ــای این چنین و بدهی ه

 فوت یک غیربومی مبتال به 
تب کریمه در یزد

واگیــردار  بیماری هــای  مســئول  کارشــناس 
ــر  ــک نف ــرگ ی ــزد م ــتان ی ــت اس ــز بهداش مرک
از مبتایــان بــه بیمــاری تــب کریمــه کنگــو را در 

ــرد. ــد ک ــزد تائی ــتان ی اس
دکتــر ســید علیرضــا پورمــازار ضمــن تأییــد ایــن 
خبــر اظهــار داشــت: ایــن فــرد غیربومــی و اهــل 

ــی کشــور اســت. یکــی از شهرســتان های جنوب
ــن  ــه ای ــا ب ــس از ابت ــرد پ ــن ف ــزود: ای وی اف
ــود. ــده ب ــل ش ــزد منتق ــتان ی ــه اس ــاری، ب بیم

پورمــازار اظهــار داشــت: فــرد مبتــا روز دوشــنبه 
در یــزد فــوت کــرده اســت.

واگیــردار  بیماری هــای  مســئول  کارشــناس 
مرکــز بهداشــت اســتان یــزد بــا ذکــر ایــن 
مطلــب کــه عامــل ایجادکننــده تــب کریمــه 
کنگــو، ویروســی اســت کــه وارد بــدن می شــود، 
ــات  ــده در حیوان ــاری یادش ــت: بیم ــار داش اظه
ــد روز  ــس از چن ــدارد و پ ــی ن ــانه های خاص نش
بهبــودی حاصــل می شــود؛ امــا در انســان ها 
ــب شــدید همــراه اســت کــه در 30 درصــد  ــا ت ب
ــراه  ــان  هم ــرگ انس ــا م ــت ب ــن اس ــوارد ممک م

ــد. باش
ــورت  ــه  ص ــه ب ــب کریم ــاری ت ــزود: بیم وی اف
ــدن دارد  ــر ش ــت همه گی ــت و قابلی ــی اس اپیدم
ــراد  ــت اف ــن اس ــود، ممک ــت نش ــر رعای ــه اگ ک

ــوند. ــار ش ــه آن دچ ــادی ب زی
ــت  ــد گوش ــردم از خری ــرد: م ــد ک ــازار تأکی پورم
کشــتارگاه های  از  گوشــت  تهیــه  و  قاچــاق 
و  خــودداری کــرده  غیرصنعتــی  و  غیرمجــاز 
ــب  ــه برچس ــت ب ــد گوش ــع خری ــا در موق حتم

فــارس توجــه کننــد.  آن  دامپزشــکی 

 دستگیری ۲ ضراب 
سکه های تقلبی در جیرفت

ــا بیــان  ــده انتظامــی شهرســتان جیرفــت ب فرمان
ــت  ــی در جیرف ــکه های تقلب ــراب س ــه 2 ض اینک
ــی از  ــت: در بازرس ــار داش ــدند، اظه ــتگیر ش دس
 ایــن افــراد، تعــداد 10 ســکه تقلبــی  کشــف شــده 

است.
ــا گســترش  ــی افــزود: مامــوران ب  ماشــاهللا مائ
چتــر اطاعاتــی خــود در شهرســتان های همجــوار 
ــی را  ــری ســکه تقلب ــراد مقادی ــن اف ــد ای دریافتن
ــل  ــی منتق ــه اســتان های جنوب ــز کشــور ب از مرک
و اقــدام بــه توزیــع آن هــا در مرکــز اســتان و 

شهرســتان های همجــوار کرده انــد.
ــزود:  ــت اف ــتان جیرف ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــن  ــب ای ــس از کس ــی پ ــس آگاه ــوران پلی مام
خبــر بــا انجــام کارهــای گســترده توانســتند 
ــد را  ــن بان ــای ای ــر از اعض ــته دو نف در روز گذش
 کــه در حــال توزیــع ســکه بودنــد، دســتگیر 

کنند.
انجام شــده  بازجویی هــای  بــه  بــا اشــاره  وی 
ــه  ــی اولی ــرد: در بازجوی ــوان ک ــر عن ــن دو نف از ای
ــواد  ــردن م ــا وارد ک ــان ب ــد متهم ــخص ش مش
اولیــه از کشــور چیــن اقــدام بــه طراحــی و ضــرب 
ســکه در مرکــز کشــور کــرده و در شهرســتان های 

ــد. ــع می کردن ــر توزی دیگ
ــا اشــاره بــه شــکایاتی کــه از ایــن بانــد  مائــی ب
بــرای  متهــم  نفــر  دو  افــزود:  صورت گرفتــه، 
تکمیــل مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی 

تحویــل داده شــدند. تســنیم

 6 مصدوم پیامد برخورد 
دو خودروی پژو در جاده کوهپایه

مدیــر عامــل آتش نشــانی کرمــان از مصــدوم 
ــر اثــر برخــورد دو خــودروی  شــدن شــش نفــر ب

ــر داد. ــه خب ــاده کوهپای ــژو در ج پ
ــاس  ــک تم ــرد: طــی ی ــار ک ــی عســکری اظه عل
تلفنــی بــا ســامانه 125 در ســاعت 1۹ و ۴5 
ــادف در  ــک تص ــوع ی ــب وق ــه سه شنبه ش دقیق
کیلومتــر 355 محــور کوهپایــه گــزارش شــد کــه 
در پــی ایــن حادثــه بافاصلــه خودروهــای مجهــز 
ــم  ــراه تی ــه هم ــات ب ــداد و نج ــزات ام ــه تجهی ب

ــزام شــدند. ــه محــل اع تخصصــی نجــات ب
عســکری اظهــار کــرد: در ایــن حادثــه شــش نفــر 
از سرنشــینان دو خــودروی پــژو کــه بــا یکدیگــر 
ــد، مصــدوم شــدند کــه یــک  برخــورد کــرده بودن
ــده  ــوس ش ــودرو محب ــل خ ــا داخ ــر از آن ه  نف

بود.

 معــاون اســتاندار اصفهــان و فرماندار کاشــان 
ــزرگ  ــای ب ــه ورود گروه ه ــه اینک ــا اشــاره ب ب
خارجــی، گردشــگری کاشــان را شــکوفا کرده، 
ــگری  ــک گردش ــای کوچ ــت: ورود گروه ه گف
خارجــی بــه کاشــان بــه گروه هــای 100 نفــری 

تــا 500 نفــری تبدیــل شــده اســت. 
ــد در  ــای جدی ــان رویداده ــا مؤمنی حمیدرض
حــوزه گردشــگری کاشــان را نیــز حاصــل 
مــوج  تصریــح کــرد:  و  دانســت  برجــام 
گردشــگری  بخــش  در  ســرمایه گذاری 
ــادر  ــه ق ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــده اس ــاز ش آغ
ــه  ــن منطق ــه پاســخگویی گردشــگران در ای ب

نیســتیم.
امســال  ابتــدای  از  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
از  اردیبهشــت، ۴3 هــزار گردشــگر  تــا 10 
طبیعــی  جاذبه هــای  و  تاریخــی  بناهــای 
شهرســتان کاشــان دیــدن کردنــد و ایــن 
ــم در ســال ۹1  ــن رق ــه ای ــی اســت ک  در حال
صفــر بــوده، افــزود: عمده تریــن مشــکل 
حــوزه گردشــگری کاشــان، توزیــع نامناســب 
ــته  ــال گذش ــد س ــت؛ در چن ــگران اس گردش
ظرفیت هــای  بــه  توجــه  بــا  کوشــیده ایم 
کاشــان، گردشــگران را در طــول ســال توزیــع 

ــم. کنی
ــول  ــگران در ط ــع گردش ــه وی توزی ــه گفت ب
ــن گردشــگری  ــق گرفت ــر رون ــزون ب ســال اف
در بعضــی مناطــق شهرســتان کاشــان کــه بــا 

رکــود مواجــه بودنــد، باعــث کاهــش ترافیــک 
در مرکــز شــهر کاشــان کــه در بعضــی اوقــات 
جمعــه  و  پنجشــنبه  روزهــای  در  به ویــژه 

ــت. ــده اس ــود، ش ــاز ب مشکل س

 ۲5 مرکز اقامتی در کاشان 
فرمانــدار کاشــان بــا اشــاره بــه اینکــه از جمله 
ــر  ــگری تاثی ــع گردش ــه در مناب ــی ک حوزه های
بســزایی دارد، افزایــش اقامــت شــب اســت، 
افــزود: مرکزهــای اقامتــی کاشــان هم اکنــون 
نســبت بــه ســه ســال گذشــته در قالــب 
خانه هــای ســنتی بــه دو برابــر افزایــش 

ــه اســت. یافت
وی بــا بیــان اینکــه هم اکنــون 25 مرکــز 
دســت  در  شهرســتان  ایــن  در  اقامتــی 
ســاخت، مرمــت و تکمیــل اســت، ابــراز 

ــد  ــرداری از 8 واح ــا بهره ب ــرد ب ــدواری ک امی
تــا پایــان ســال جــاری، از مشــکات اقامتــی 

ــود. ــم ش ــگران ک گردش
 سرمایه گذاری در کاشان محتاطانه 

است  
ــاط در  ــوز احتی ــرد: هن ــح ک ــان تصری مؤمنی
ــت  بخــش ســرمایه گذاری وجــود دارد و دول
تــاش کــرده ایــن امنیــت را به ویــژه در حــوزه 
ــه وجــود  ــرای ســرمایه گذاران ب گردشــگری ب

آورد تــا در مســیر قانونــی فعالیــت کننــد.
ــد  ــیتروئن« در تولی ــرکت »س ــور ش وی حض
خــودرو و ســرمایه گذاری ۴00 میلیــون دالری 
در کاشــان را  از جملــه ثمره هــای برجــام 
ــا راه  انــدازی ایــن  عنــوان کــرد و ادامــه داد: ب
شــرکت، در 10 تــا 15 ســال آینــده حجــم 
در منطقــه، شــاهد  را  اشــتغال  از  زیــادی 

ــود. ــم ب خواهی
مؤمنیــان  گفــت: ایــن میــزان ســرمایه گذاری 
بــه همــراه خــود در حمــل و نقــل، انبــارداری 
می کنــد  ایجــاد  اشــتغال  قطعه ســازی،   و 
و  و کار  رونــق گرفتــن کســب  موجــب  و 
می شــود. منطقــه  در  اقتصــادی  توســعه 
 پایین بودن آستانه تحمل نهادهای 

فرهنگی
فرمانــدار کاشــان همچنیــن نداشــتن تعریــف 
در  فرهنگــی  بحث هــای  بــرای  جامعــی 
جامعــه را مشکل ســاز بــرای ایــن منطقــه 

ــد  ــر و امی ــت تدبی ــت: در دول ــت و گف دانس
فرهنگــی  فاخــر  تــاش کردیــم کارهــای 
ملــی  و  بین المللــی  کنگره هــای  ماننــد 
کاشــانی  محتشــم  بزرگداشــت  بــرای 
همچنیــن  و  بهــار  ملک الشــعرای  و 
نوبــت  دو  موســیقی،  فاخــر  برنامه هــای 
اپــرا بــا مضمون هــای عالــی و نمایشــگاه 
 سراســری کتــاب را در ایــن شهرســتان برگــزار 

کنیم.
اوضــاع  کــرد:  تاکیــد  کاشــان  فرمانــدار 
فرهنگی سیاســی منطقــه بــه نحــوی بــود 
ــای  ــا، گروه ه ــا و جناح ه ــی گروه ه ــه بعض ک
ــی  ــا بهانه های ــتند و ب ــرود دانس ــر را مط دیگ

غیرواقعــی، ســرمایه اجتماعــی آن گــروه 
یــا جنــاح کنــار گذاشــته می شــد. تلقــی 
ــود کــه فضــا  ــن ب ــن گروه هــا ای بعضــی از ای
 در کاشــان مقــداری امینتــی اســت و آزمــون 
مطلــق  طــور  بــه  فرهنگــی  خطاهــای  و 

نیســت.  پذیرفتــه 
تحمــل  آســتانه  بــودن  پاییــن  مؤمنیــان 
نهادهــای فرهنگی سیاســی شهرســتان کاشــان 
ــن  ــرای حــوزه فرهنگــی ای را خطــر بزرگــی ب
متاســفانه  افــزود:  و  دانســت  شهرســتان 
فضــای پذیــرش ایــن نهادهــا و گروه هــا 
ــر و ایمــان  ــن کف ــه بی ــه مرحل ــا همدیگــر ب ب

ــا ــود. ایرن ــیده ب رس

فرماندار کاشان تاکید کرد:

برای توزیع نامناسب گردشگران تدبیر شود
ورود گروه های بزرگ خارجی، گردشگری کاشان را شکوفا کرده است

مدیــر کل محیــط زیســت اســتان اصفهــان گفــت: خرابــی 
ــان  ــتان لنج ــرب در شهرس ــه آب ش ــاژ تصفیه خان ــتم پمپ سیس

عامــل قرمــزی آب زاینــده رود در ایــن محــدوده شــد. 
ــا 2/5  ــن 1 ت ــن سیســتم بی ــه ای ــان اینک ــا بی ــی ب ــد ظهراب حمی
ــزود:  ــده، اف ــع ش ــب آن رف ــر عی ــال حاض ــود و در ح ــراب ب خ
پســاب ایــن آب کــه همــراه گل و الی بــود، ســبب ســرخ شــدن 
آب شــد. مدیــر کل محیــط زیســت اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه 
اینکــه مــردم هیــچ نگرانــی از ایــن بابــت کــه فضــوالت یــا مــاده 
ــه داد:  ــند، ادام ــته باش ــود، نداش ــده روده ش ــیمیایی وارد زاین ش
ــت  ــه پایین دس ــه در منطق ــن تصفیه خان ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــرار  ــت ق ــرب در باالدس ــردن آب ش ــه ک ــود و تصفی ــه ب رودخان
دارد بنابرایــن مشــکلی در بحــث آب شــرب مــردم پیــش نیامــده 
اســت. وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر رنــگ آب زاینــده رود 

ــه طــور  ــل برگشــته، گفــت: ب ــت قب ــه حال در محــدوده لنجــان ب
ــه  ــاژ تصفیه خان ــتم پمپ ــدن سیس ــت ش ــل درس ــه دلی ــع ب قط
ــان برســد  ــه اصفه ــم ب ــر ه ــن پســاب اگ شهرســتان لنجــان، ای
ــی  ــود. ظهراب ــر می ش ــم رقیق ت ــر و ه ــم کم رنگ ت ــزی آن ه قرم
ــاژ  ــرب پمپ ــه آب ش ــن تصفیه خان ــیله ای ــه وس ــرد: ب ــح ک  تصری
ــه منتقــل و درنهایــت توســط اســتخرهایی  ــه تصفیه خان و بعــد ب
ــر  ــارات مدی ــن اظه ــد. ای ــته می ش ــار گل و الی از آب برداش بخ
کل محیــط زیســت اســتان اصفهــان در حالــی اســت کــه رئیــس 
اداره منابــع آب مبارکــه و زرین شــهر اعــام کــرده تعــدادی از 
ــا ســهل انگاری  ــزد در ســده لنجــان ب ــه آب ی کارگــران تصفیه خان
زاینــده رود محــدوده  رودخانــه  در  را  تصفیه خانــه  فیلترهــای 
ــه  ــد کــه رســوبات فیلترهــا وارد رودخان مبارکــه شست وشــو دادن
و موجــب قرمــز شــدن آب در ایــن محــدوده شــده اســت. مهــر

فرمانــدار رفســنجان عمده مشــکات جــاده ای، تصادفات 
و تلفــات را در محورهــای رفســنجان - سرچشــمه 
ــرد  ــوان ک ــوق عن ــنجان - ن ــد و رفس ــنجان - زرن  رفس
و گفــت: بــرای این منظور محور رفســنجان - سرچشــمه 

استانداردســازی می شــود.
 حمیــد مانــوری افــزود: بــرای استانداردســازی 
شــن ریزی در دهانــه پل هــا و نصــب دســت کم 
دوربیــن کنتــرل ســرعت در محــور  10 دســتگاه 
ــار  ــال اعتب ــارد ری ــمه 20 میلی ــنجان - سرچش رفس

ــت. ــاز اس نی
وی بیــان کــرد: بــا کمــک اداره کل راهــداری و حمــل 
و نقــل جــاده ای و شــرکت مــس کرمــان، ایــن اقــدام 
انجــام می شــود و اواخــر هفتــه ایســت و بازرســی در 
ایــن محــل صــورت می گیــرد تــا ســرعت خودروهــا 

و تلفــات کــم شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه محــور نــوق از ســال گذشــته 
در حــال دوبانــده شــدن اســت، بیــان کــرد: 5 
کیلومتــر اول دوبانــده شــده و 5 کیلومتــر بعــدی نیــز 

ــا 20 کیلومتــر پیــش خواهــد  در حــال اجراســت و ت
رفــت تــا بــه تدریــج ایــن جــاده دوبانــده و تلفــات و 

ــود. ــم ش ــیب ها ک آس
ســال  روســتاها  ســطح  در  افــزود:  مانــوری 
ــا  ــگان و کمــک دهیاری ه ــر رای ــه قی ــا ارائ گذشــته ب
بلوارســازی، دوبانــده شــدن معابــر روســتایی در 
ــم و خط کشــی انجــام شــده  روســتاها، نصــب عای
ــتاها  ــات روس ــا تصادف ــه دارد ت ــد ادام ــن رون و ای

ــد. ــش یاب کاه
ــتان  ــارات شهرس ــطح اعتب ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
رفســنجان کــم اســت، گفــت: ســال گذشــته 28 
ایــن  دســتگاه های  بــه  اعتبــار  تومــان  میلیــارد 
شهرســتان داده شــد کــه بــرای انجــام فعالیت هــای 

بــزرگ و کاهــش آســیب ها کــم اســت.
ــنجان  ــور رفس ــرد: مح ــان ک ــنجان بی ــدار رفس فرمان
ــی  ــانه خاک ــد ش ــون فاق ــکاتی دارد چ ــد مش - زرن
بــودن و پیچ هــای تنــد و قــرار داشــتن بعضــی 

روســتاها در حاشــیه. ایرنــا

مدیــر عامــل شــرکت گاز چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 25 شــهر 
و روســتا در شهرســتان فارســان از گاز طبیعــی بهره منــد شــدند. 
ــت شــهری  ــدی 100 درصــدی جمعی ــدری از بهره من  ســیامک حی
ــار  ــر داد و اظه و روســتایی شهرســتان فارســان از نعمــت گاز خب

ــن شهرســتان ۹۹.5 درصــد اســت.  ــوذ در ای ــب نف کــرد: ضری
وی گفــت: بــا تمهیــدات در نظــر گرفته شــده، عملیــات گازرســانی 
ــرار دارد  ــی ق ــیار مطلوب ــت بس ــان در وضعی ــتان فارس ــه شهرس  ب
و تمامــی شــهرها و روســتاهای شناســنامه دار ایــن شهرســتان از 

نعمــت گاز طبیعــی برخــودار شــده اند.
ــر عامــل شــرکت گاز چهارمحــال و بختیــاری افــزود: تعــداد  مدی
ــزار و 76۹ مشــترک  مشــترکان گاز در شهرســتان فارســان 2۹ ه
ــن شهرســتان جــزو شهرســتان های ســبز اســتان  ــه ای اســت ک

ــود. ــداد می ش قلم

ــانی در  ــش گازرس ــه پوش ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــوان ک وی عن
شهرســتان فارســان بــه مــرز حداکثــری رســیده، همــه کارکنــان 
ــکاری ــاون و هم ــا تع ــد ب ــازمان می بای ــای س ــی رده ه  در تمام

زمینــه خدمات رســانی مطلوب تــری را بــه مــردم شــریف اســتان 
فراهــم کننــد. حیــدری ادامــه داد: بزرگ تریــن پــروژه گازرســانی 
ــاری  ــا اعتب ــگ ب ــتان کوهرن ــاری در شهرس ــال و بختی چهارمح
بالــغ بــر 32 میلیــارد تومــان در حــال اجراســت کــه پیش بینــی 
ــه  ــداد 2 شــهر و 2۴ روســتا ب ــان ســال ۹7، تع ــا پای می شــود ت
شــهرها و روســتاهای گازدار اســتان اضافــه شــود. وی راه انــدازی 
ســامانه CRM )ســامانه ارتبــاط بــا مشــتریان( را در همین راســتا 
و در  جهــت تکریــم مــردم شــریف اســتان عنــوان کــرد و گفــت:  
از نواحــی تابعــه شــرکت گاز می خواهیــم در پیشــرفت و پیشــبرد 
اهــداف ایــن ســامانه تــاش حداکثــری داشــته باشــند. فــارس

ویــژه  فرمانــدار  و  گلســتان  اســتاندار  معــاون 
دانســتن  ضــروری  و  مهــم  بــا  گنبــد کاووس 
طــرح اجتماعی فرهنگــی موســوم بــه »شــهید 
ــیب پذیر،  ــروم و آس ــات مح ــتری« در مح شوش
ایــن  مدیــران  بیشــتر  جدیــت  و  لــزوم  بــر 

تاکیــد کــرد. آن  اجــرای  در  شهرســتان 
چنــد  از  داشــت:  اظهــار  کریمــی  عبدالقدیــر 
از  مختلــف  دالیــل  بــه  تاکنــون  پیــش  مــاه 
انتخابــات  مســئله  و  نــوروز  تعطیــات  جملــه 
اجــرای طــرح شــهید شوشــتری در دو محلــه 
ــت  ــورد غفل ــد کاووس م ــه گنب ــام آباد و بدلج اس
جبــران                                        بایــد  گرفتــه کــه  قــرار  و کم توجهــی 

شــود. 
وی بــا بیــان اینکــه اجــرای طرح شــهید شوشــتری 
ــی   ــی،  فرهنگ ــای اجتماع ــام فعالیت ه ــرای انج ب
بــا آســیب های  بــا هــدف مقابلــه  و عمرانــی 
اجتماعــی و کاهــش آن در مناطــق آســیب پذیر 
اســتاندار  تاکیــد  مــورد  و  پیش بینــی  اســتان 

ــر  ــف ه ــدات و وظای ــت: تعه ــت، گف ــتان اس گلس
اداره و نهــاد در ایــن طــرح بایــد بــا جدیــت و 

ــود. ــرا ش ــری و اج ــت پیگی اولوی
کریمــی بــا قدردانــی از تاش هــای انجام شــده 
در دو محلــه اســام آباد و بدلجــه گنبــد کاووس 
در ســال گذشــته، اضافــه کــرد: اجــرای کامــل 
جملــه  از  پیش بینی شــده  عمرانــی  طرح هــای 
تخریــب  اســتاندارد،  کــودک  پــارک   احــداث 
و بازســازی یــک بــاب مدرســه، تامیــن روشــنایی 
ــه از ســوی  ــر، انجــام نیازســنجی صورت گرفت معاب
ناحیــه مقاومــت بســیج توســط ادارات و پیگیــری 
احــداث زمیــن ورزشــی روبــاز از جملــه ایــن 

ــت. ــات اس اقدام
ــر  ــا و دیگ ــن طرح ه ــرد: اجــرای ای ــح ک وی تصری
طرح هایــی کــه ادارات و نهادهــا چــه از طریــق اداره 
ــتان  ــه آن در شهرس ــق اداره تابع ــه از طری کل و چ
ــف و  ــوان تکلی ــه عن ــد ب ــد، بای ــی کرده ان پیش بین

تعهــد اجرایــی شــود. ایرنــا

،،
عمده ترین مشکل حوزه گردشگری 
کاشان، توزیع نامناسب گردشگران 
گذشــته  ســال  چنــد  در  اســت؛ 
کوشــیده ایم با توجه به ظرفیت های 
کاشــان، گردشــگران را در طول ســال 

توزیــع کنیــم

استانها

 خرابی پمپاژ تصفیه خانه آب شرب لنجان 
عامل سرخ شدن زاینده رود است 

 بهره مندی 25شهر و روستای شهرستان فارسان 
از گاز طبیعی

 ضرورت اجرای طرح شهید شوشتری 
در محالت محروم گنبد کاووس

فرماندار رفسنجان خبر داد:

 استانداردسازی محور رفسنجان - سرچشمه 

روزنه
 شهرهای یزد و ونیز 

خواهرخوانده می شوند 
یــزد  شــهر  خواهرخواندگــی  از  یــزد  شــهردار 
موافقــت  کــرد:  اعــام  و  داد  خبــر  ونیــز  و 
ــا  ــا ب ــده ت ــه ش ــز گرفت ــز نی ــهردار ونی ــی ش ضمن
اجــرا  خواهر خواندگــی  ایــن  مشــخص   مبنــای 

شود.

ــه طــرح تهیــه  ــا اشــاره ب محمدرضــا عظیمــی زاده ب
ــن طــرح  ــزد گفــت: ای ــرای شــهر ی ــد شــهری ب برن
ــوان  ــه عن ــد ب ــا شــرح خدمــات مشــخص می توان ب
ــاز اســت در  ــه نی ــزد اجــرا شــود ک الگــو در شــهر ی
ایــن زمینــه مشــاوران خبــره  وارد کار شــوند و 
ــزد را  ــد مناســب، شــهر ی ــک برن ــه طــرح ی ــا تهی ب

ــد. ــی کنن معرف
کــه  شــهر  ســطح  در  گفت وگــو  تــاالر  تشــکیل 
در طــول هفتــه مــردم بتواننــد بــه ایــن تــاالر 
مراجعــه و از تصمیمــات شــهری آگاه شــوند، از 
ــه آن  ــزد ب ــهردار ی ــه ش ــود ک ــی ب ــر برنامه های دیگ
ــی  ــث طای ــکیل مثل ــه داد: تش ــرد و ادام ــاره ک اش
گردشــگری  در اســتان های اصفهــان، شــیراز و یــزد 
باعــث می شــود کــه بــا همــکاری بخــش خصوصــی 
ــردم  ــه م ــی ب ــه خوب ــزد ب ــگری ی ــیل گردش پتانس

ــود. ــانده ش شناس

افزایش آتش سوزی علفزار ها و باغ ها 
در قزوین نگران کننده است

ــات  ــانی و خدم ــازمان آتش نش ــل س ــر عام مدی
آمــار  افزایــش  از  قزویــن  شــهرداری  ایمنــی 
در  باغ هــا  و  هــرز  علف هــای  آتش ســوزی 
آمــار  افزایــش  گفــت:  و  داد  خبــر  قزویــن 
نگران کننــده  علفزارهــا  و  باغ هــا  آتش ســوزی 

اســت.
ــا  ــاله ب ــر س ــرد: ه ــار ک ــدر اظه ــل ذوالق ابوالفض
ــوزی  ــام آتش س ــاهد اع ــا ش ــل گرم ــروع فص ش
ــای  ــرز، باغ ه ــای ه ــزارع، علف ه ــترده در م گس
ــان در ســطح شــهر  ســنتی شــهر و بعضــی درخت
ــی  ــای مردم ــه تماس ه ــوری  ک ــه  ط ــتیم؛ ب هس
شــهروندان بــا ســامانه 125 از ابتــدای خردادمــاه 
ــن  ــان ای ــزام کارکن ــه اع ــر ب ــاری منج ــال ج س
ســازمان بــه 1۴ مــورد عملیــات اطفــاء حریــق در 

ــن خصــوص شــده اســت. ای
ــق  ــوردی حری ــار 823 م ــه آم ــاره ب ــا اش وی  ب
افــزود:   13۹5 ســال  در  هــرز  علف هــای 
امســال نیــز بــا توجــه بــه بــارش مناســب 
نــزوالت آســمانی، پوشــش گیاهــی در ســطح 
غیرمحصــور،  زمین هــای  و  قزویــن  باغ هــای 
ــته و الزم  ــی داش ــب توجه ــش جال ــد و افزای رش
اســت باغــداران بــه  منظــور جلوگیــری از ســرایت 
کنتــرل  بــرای  احتمالــی  آتش ســوزی های 
علف هــای هــرز و رســیدگی بــه زمین هــای خــود 

اقدامــات الزم را انجــام دهنــد.
ــا افزایــش دمــای  ذوالقــدر گفــت: همــه  ســاله ب
ــن  ــتیم و ای ــوادث هس ــه ح ــاهد این گون ــوا، ش ه
ــوزی های  ــار آتش س ــترین آم ــا بیش ــوع آتش ه ن
خــود  بــه  را  فصــل گرمــا  در  ســازمان  ایــن 
اختصــاص داده و موجــب تحمیــل خســارات 
مالــی بــر باغ هــا مــزارع گنــدم و روســتاییان 

می شــود.

 کاهش سرانه مصرف لبنیات 
در ایران به 70 کیلوگرم

 دبیــر انجمــن صنایــع غذایــی و دارویــی مازنــدران 
ــور از ۹0  ــات در کش ــرف لبنی ــرانه مص ــت: س گف
کیلوگــرم در زمــان توزیــع یارانه هــا بــه کمتــر از 70 

کیلوگــرم کاهــش یافتــه اســت.
آیــت غامــی بــا بیــان اینکــه صنایــع لبنــی 
ــرداری  ــه بهره ب ــون 71 واحــد پروان ــدران تاکن مازن
از ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت و ســازمان 
ــه  ــرده ک ــت ک ــدران دریاف ــاورزی مازن ــاد کش جه
ظرفیــت ایــن واحدهــا 2 میلیــون و 500 هــزار 
ــد  ــر 2۴ واح ــال حاض ــت: در ح ــت، گف ــن اس ت
لبنــی بــا ظرفیــت یــک میلیــون و 700 هــزار تــن 
 ظرفیــت اســمی و ۹50 هــزار تــن ظرفیــت علمــی 

داریم.
ــت  ــتغال زایی در صنع ــزود: اش ــئول اف ــن مس ای
ــر  ــه اگ ــت ک ــر اس ــزار نف ــی 10 ه ــه تنهای ــی ب لبن
صنعــت غذایــی اســتان را 20 هــزار شــغل در نظــر 
ــه  ــتان ب ــی اس ــع غذای ــد صنای ــم، 50 درص بگیری

ــاص دارد. ــات اختص ــت لبنی صنع
واحدهــای  بیشــترین  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــتان های  ــی در شهرس ــوالت لبن ــده محص ایجادش
ســاری و آمــل اســت، ادامــه داد: 16 واحــد صنایع 
لبنــی در شهرســتان ســاری مجــوز دریافــت کــرد 
کــه از ایــن تعــداد 8 واحــد بــا ظرفیــت ۴0 هــزار و 

ــال اســت. ــن فع 700 ت

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان گفــت: تولید 
گنــدم امســال در جنــوب اســتان نســبت بــه ســال گذشــته، 12 
درصــد افزایــش داشــته کــه رکــوردی بی ســابقه در کشــاورزی 

ایــن منطقــه اســت.
ســید یعقــوب موســوی افــزود: از آغــاز فصــل برداشــت 
محصــول تاکنــون، 1۴2 هــزار تــن گنــدم از کشــاورزان منطقــه 
خریــداری شــده و پیش بینــی می شــود تــا پایــان فصــل 

ــود. ــد ش ــدم تولی ــن گن ــزار ت ــش از 200 ه ــت، بی برداش
وی بیــان کــرد: برداشــت گنــدم از نیمــه دوم فروردیــن ســال 
ــاز شــد و  ــان آغ ــوب کرم جــاری از مــزارع شهرســتان های جن

تــا پایــان خــرداد در مناطــق اســفندقه ادامــه دارد.
ــت:  ــان گف ــوب کرم ــاورزی جن ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی

محصــول راهبــردی گنــدم بــا همــکاری ســیلوها، کارخانه هــای 
آرد، مراکــز تعــاون روســتایی و همچنیــن بخــش خصوصــی از 

ــود. ــداری می ش ــاورزان خری کش
ــه  ــع، تغذی ــذر اصاح شــده، کشــت به موق ــع ب ــه و توزی وی تهی
ــدم در  ــد گن ــش تولی ــل افزای ــاری را از عوام و ســامانه های آبی
جنــوب اســتان برشــمرد و گفــت: در ایــن منطقــه بیــش از 2 
هــزار و 500 هکتــار بــه ســامانه های نویــن آبیــاری مجهــز شــده 
ــش  ــبب کاه ــول، س ــرد محص ــش عملک ــر افزای ــاوه ب ــه ع ک

مصــرف آب هــم شــده اســت.
ــد  ــر خری ــاوه ب ــاری، ع ــی ج ــال زراع ــزود: در س ــوی اف موس
ــدم  ــن گن ــزار و 200 ت ــن 8 ه ــیلویی همچنی ــازاد س ــدم م گن
بــذری بــرای کشــت های پاییــزه خریــداری می شــود کــه 

ــذر شــده اســت. باعــث خودکفایــی ایــن منطقــه در تامیــن ب
وی خاطرنشــان کــرد: تــدارک، انتقــال و نظــارت بــر به کارگیــری 
3۴2 دســتگاه کمبایــن، معاینــه فنــی و تامیــن ســوخت ایــن 
ــاورزی در  ــاد کش ــازمان جه ــات س ــر اقدام ــتگاه ها، از دیگ دس

زمینــه تولیــد و خریــد محصــول گنــدم اســت.
وی گفــت: بــا حمایــت دولــت تدبیــر و امیــد و همــکاری 
کشــاورزان جنــوب کرمــان در زمینــه نظــارت دقیــق کارشناســان 
ــت  ــا آف ــع ب ــارزه به موق ــد و مب ــا رص ــت ب ــل داش ــر مراح ب
ــتی  ــول برگش ــه محص ــون هیچ گون ــدم، تاکن ــن گن ــته و س ش
 از ســیلو بــر اثــر خســارت ســن گنــدم مشــاهده نشــده 
ــس از  ــوده و پ ــالم ب ــا س ــاورزان کام ــدم کش ــول گن و محص

ــت. ــده اس ــداری ش ــد خری تایی
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی جنوب کرمــان بــه نامگذاری 
ــوان  ــه عن ــامی ب ــاب اس ــم انق ــر معظ ــوی رهب ــال از س امس
ــرد  ــاره ک ــتغال« اش ــد و اش ــی، تولی ــاد مقاومت ــال »اقتص  س
و گفــت: تولیــد بی ســابقه محصــول راهبــردی گنــدم در منطقــه 

جنــوب کرمــان، مصــداق واقعــی شــعار ســال در زمینــه اقتصــاد 
اباغــی  سیاســت های  راســتای  در  و  تولیــد  و  مقاومتــی 

ــت. ــه اس معظم ل
وی اظهــار کــرد: بــا حمایــت دولــت تدبیــر و امیــد مراکــز خرید 
ــان  ــوب کرم ــز در جن ــه 13 مرک ــز ب ــدم از 2 مرک ــول گن محص
رســیده کــه عــاوه بــر کاهــش هزینــه حمــل محصــول، از حمل 
ــرای اولیــن  ــه اســتان های همجــوار جلوگیــری شــده و ب آن ب
ــدم  ــد محصــول گن ــت بخــش خصوصــی در خری ــار از ظرفی  ب
و تحویــل بــه دولــت اســتفاده شــد. جنــوب کرمــان دارای اقلیم 
 متنــوع اســت و بــا وجــود گرمســیر بــودن، مناطــق کوهســتانی 
و سردســیر نیــز دارد. ایــن خطــه دارای بزرگ تریــن گلخانه های 
ــاورزی  ــوالت کش ــاالنه محص ــه س ــت ک ــان اس ــی جه طبیع
ــازمان  ــد. س ــادر می کن ــور ص ــاط کش ــایر نق ــه س ــادی را ب زی
ــتان  ــز اس ــتقل از مرک ــان مس ــوب کرم ــاورزی جن ــاد کش  جه
 7 شهرســتان جیرفــت، عنبرآبــاد، کهنــوج، منوجــان، قلعه گنــج 

فاریاب و رودبار جنوب را زیر پوشش دارد. ایرنا

ثبت رکورد جدید

افزایش 12 درصدی تولید گندم در جنوب کرمان

آگهی مزایده عمومی شماره 96/1 )نوبت اول(

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری کاشان در نظر دارد بهره برداری از واحد تاکسی بی سیم 133 
را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا شرکت های خدماتی و حمل و نقل واجد شرایط 

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

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

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

تلفن: 031-55۴3۴333

نوبت دوم

 صادرات قارچ دکمه ای 
از چهارمحال و بختیاری به عراق و کویت

کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  باغبانــی  امــور  مدیــر  کیمیای وطن
چهارمحــال و بختیــاری از تولیــد یــک هــزار تــن محصــول قــارچ دکمــه ای 
طــی ســال جــاری در ایــن اســتان و صــادرات یــک هــزار کیلوگــرم از ایــن 

محصول به کشورهای عراق و کویت خبر داد.
ــال و  ــاورزی چهارمح ــاد کش ــازمان جه ــی س ــط عموم ــل از رواب ــه نق  ب
ــه ای در 22 کارگاه  ــارچ دکم ــرد: ق ــار ک ــیرانی اظه ــم ش ــاری ابراهی بختی
ــال  ــعار س ــتای ش ــتان، در راس ــن اس ــی ای ــد خانگ ــی و 150 واح صنعت

ــت. ــده اس ــد ش ــتغال« تولی ــد و اش ــی، تولی ــاد مقاومت »اقتص

مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری 
ــه اســتان های  ــارچ تولیدشــده ب ــش از 70 درصــد از ق ــرد: بی ــح ک تصری

ــود. ــال می ش ــتان ارس ــان و خوزس ــوار اصفه همج
وی ظرفیــت تولیــد ســالیانه قــارچ خوراکــی اســتان را 6 هــزار تــن ذکــر 
ــارچ  ــد ق ــور در تولی ــم کش ــه پنج ــتان رتب ــن اس ــح داد: ای ــرد و توضی ک

ــی را دارد. خوراک
مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری 
ــوان  ــه عن ــاری ب ــه ممــکا«ی چهارمحــال و بختی ــزود: روســتای »قلع اف
دهکــده پــرورش قــارچ کشــور از مهم تریــن مراکــز تولیــد قــارچ اســتان 
بــوده کــه شــغل بخــش عمــده ســاکنان اســتان چهارمحــال و بختیــاری 

کشــاورزی و دامپــروری اســت.

کوتاه خبر 



بــا  ایــران  خــون  انتقــال  ســازمان  ســخنگوی 
تاکیــد بــر اینکــه روزه داری درمــاه مبــارک رمضــان 
نمی انــدازد  مخاطــره  بــه  را  روزه داران  ســامتی 
خاطرنشــان کــرد: یــک تــا دو ســاعت پــس از 
 صــرف افطــار، بهتریــن زمــان بــرای اهــدای خــون 

است.
ــن  ــه ای ــن اشــاره ب ــی ضم ــر بشــیر حاجی بیگ دکت
نکتــه کــه تــرس برخــی مــردم از اهــدای خــون در 
مــاه مبــارک رمضــان، مبنــای علمــی نــدارد، افــزود: 
بهتــر اســت از یــک اهداکننــده خــون بپرســید کــه 
پــس از اهــدای خــون در مــاه مبــارک رمضــان چــه 

حــس و حالــی دارد. 
اهــدای خــون در ایــن مــاه عزیــز، نه تنهــا مشــکلی 
نشــاط  ایجــاد  باعــث  بلکــه  نمی کنــد،  ایجــاد 

خــون  اهداکننــدگان  و جســم  روح  در   معنــوی 
نیز می شود. 

بــا  ایــران  خــون  انتقــال  ســازمان  ســخنگوی 
بیــان اینکــه روزه داری، گرمــای هــوا و طوالنــی 
ــرای  ــردم ب ــه م ــش مراجع ــث کاه ــودن روز، باع ب
ــار  ــود، اظه ــان می ش ــاه رمض ــون در م ــدای خ اه
ــز خواهشــمندیم ایــن نیــت  داشــت: از مــردم عزی
خداپســندانه را بــه شــب های قــدر منحصــر نکننــد 
و در طــی شــب های دیگــر ایــن مــاه پربرکــت 
ــا عــاوه  ــه مراکــز اهــدای خــون مراجعــه کننــد ت ب
ــه خدمــات توســط  ــی ارائ ــت فن ــر افزایــش کیفی ب
همــکاران انتقــال خــون، شــأن و کرامــت مراجعــان 
ــل ازدحــام ایجادشــده دچــار خدشــه             ــه دلی ــز ب نی

ــوز ــامت نی ــود. س نش

ــرای  ــی در زندگــی ب ــی، ایجــاد تغییرات ــه قلب ــروز حمل ــا ب ب
بــه دســت آوردن ســامتی و کاهــش خطــر مشــکات دیگــر 

ضــروری اســت. 
ــد، شــروع  ــت می کنی ــه دارو دریاف ــی ک ــن در صورت همچنی
تمرینــات ورزشــی، مصــرف مــواد غذایــی ســالم و اجتنــاب 
ــه  ــی توصی ــه قلب ــا حمل ــط ب ــی ناســالم مرتب ــواد غذای از م

می شــود.
 موادغذاییسرشارازچربیهایاشباعشده

ــاوی  ــی ح ــواد غذای ــاب از م ــی، اجتن ــه قلب ــس از حمل پ
نیــاز اســت.  چربی هــای اشباع شــده و ترانــس مــورد 
اشباع شــده  چربی هــای  ایــن  زیــاد  بســیار  مصــرف 
می توانــد موجــب انســداد عــروق خونــی و درنتیجــه حملــه 
قلبــی شــود. همچنیــن از مصــرف روغــن پالــم یــا نخــل و 

ــد. ــل بپرهیزی ــن نارگی روغ

 موادغذاییبامیزانزیادنمکوقند
نمــک یــا ســدیم موجــب فشــار خــون بــاال و افزایــش خطــر 
حملــه قلبــی می شــود. افــرادی کــه در معــرض خطــر حملــه 
قلبــی هســتند، بایــد میــزان مصــرف ســدیم آن هــا بــه کمتــر 
از ۱۵۰۰ میلی گــرم در روز کاهــش یابــد. بــرای طعــم دار 
ــک  ــد نم ــان فاق ــک، از گیاه ــای نم ــه ج ــا ب ــردن غذاه ک

اســتفاده کنیــد.
 موادغذاییسرشارازکلسترول

کلســترول بــا بیمــاری قلبــی و حملــه قلبــی در ارتباط اســت. 
کبــد کلســترول تولیــد می کنــد کــه مــاده ای شــبیه بــه چربی 
ــروق می شــود.  اســت و باعــث انســداد و ســخت شــدن ع
جگــر ماننــد  فرعــی گوشــت  فرآورده هــای   همچنیــن 

قلــوه، مغــز و ســایر ارگان هــا میــزان زیــادی کلســترول دارنــد 
کــه بایــد از مصــرف ایــن مــواد غذایــی پرهیــز شــود. نســخه

پرهیز غذایی پس از حمله قلبی روزه داران چه زمانی می توانند خون اهدا کنند؟ 

شربتگیاهی
ضدتشنگىوعطش

خــواص شــربت گیاهــی ضــد تشــنگى و عطــش 
ــراى  ــدن اســت و صف ــاى ب ــب و ضــد گرم ضــد ت

غیرطبیعــى را مى شــوید.
 عرقیاتموردنیازبرایتهیهشربت

گیاهیضدتشنگىوعطش 
ــک  ــى، بیدمش ــتر، گل ختم ــد، خارش ــنى، بی کاس
گشــنیز، بیــد کاســنى از هــر کــدام یــک شیشــه.
 آب میوه هایموردنیازبرایتهیهشربت

گیاهیضدتشنگىوعطش :
انــار تــرش، ترنــج، آلــو، تمــر هنــدى بــدون نمــک 
ــى از  ــوت فرنگ ــه، ت ــا آلوچ ــبز ی ــک، گوجه س زرش

هــر کــدام ۲۵۰ گــرم.
 طرزتهیهشربتگیاهیضدتشنگى

وعطش :
آب میوه  هــا و عرقیــات را ۱۰ دقیقــه روى شــعله 

ــا  ــل ی ــدارى عس ــپس مق ــانید. س ــم بجوش مای
ــه شــیرین شــود ــدازه  اى ک ــه ان ــد ب ــا قن  شــکر ی
بجوشــانید  دیگــر  دقیقــه   ۱۰ و   اضافــه کنیــد 
ــد  و ۵۰ گــرم طباشــیر در یــک کیســه نخــى ببندی
و در آن بیندازیــد و نصــف قاشــق چای خــورى 
زعفــران ســائیده اضافــه کنیــد و ۱۰ دقیقــه دیگــر 

ــانید. بجوش
 مقدارمصرفشربتگیاهیضد

تشنگىوعطش :
ــه  ــانى ک ــد. کس ــل کنی ــتکان می ــا ۳ اس ــن ۱ ت بی
مبتــا بــه دیابــت هســتند یــا اثــر ضــد عطــش آن 
را بیشــتر مــى  خواهنــد، شــکر یــا نبــات را حــذف و 
یکصــد گــرم طباشــیر یعنــى دو برابــر بــه کار ببرنــد.

 بهتریننوشیدنیهایماهرمضان:
تخــم  و  ســکنجبین  خاکشــیر،  و  ســکنجبین 
شــربتی، خرفــه و هندوانــه: مقــداری خرفــه در آب 
ــحری  ــد و در س ــه بریزی ــا روی هندوان ــه ی هندوان

ــد. بوعلــی ــل کنی می

ــره  ــو هیئت مدی ــی، عض ــی فاطم ــر عل دکت
انجمــن داروســازان ایــران،  درخصــوص 
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــا در م ــرف داروه مص
گفــت: بیمارانــی کــه قصــد روزه داری دارنــد 
ــه اثربخشــی  ــد توجــه داشــته باشــند ک بای
بعضــی از داروهــا بســتگی بــه زمــان مصرف 
در  را  دارو  اینکــه  انتخــاب  و  دارد  آن هــا 
ــد  ــا افطــار، می توان ــد ی ســحر اســتفاده کنن
ــا  ــه حتم ــد ک ــی باش ــز اهمیت ــوع حائ موض
بایــد بــر اســاس نظــر پزشــک یــا داروســاز 

ــن شــود. تعیی
وی ادامــه داد: ایــن اثــر عمدتــا بــا تغییــرات 
ــو  ــرات الگ ــده و تغیی ــبانه روزی PH مع ش
ــان  ــاه رمض ــی در م ــده غذای ــت وع و کیفی

مثــال  عنــوان  بــه  می شــود؛  توجیــه 
داروهایــی ماننــد اناالپریــل، پروپرانولــول 
نیفدیپیــن و دیگوگســین در صورتــی کــه 
صبح هــا مصــرف شــوند، اثربخشــی بهتــری 
دارنــد؛ بــه همیــن دلیــل مصــرف ایــن 
ــح  ــان ارج ــاه رمض ــحرهای م ــا در س داروه
 اســت. امــا داروهایــی ماننــد تئوفیلیــن

کورتیکواســتروییدها، H۲ بلوکرهــا و دیلتیازم 
ــد و  ــری دارن ــا اثربخشــی بهت در بعدازظهره

بهتــر اســت پــس از افطــار مصــرف شــوند.
پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  فاطمــی 
بیمارانــی کــه  دارودرمانــی  برنامــه  کــه 
ــه از دارو  ــتری دوز روزان ــداد بیش ــا تع دو ی
مصــرف می کننــد، در مــاه رمضــان چــه 

بــه  داشــت:  اظهــار  می کنــد،  تغییــری 
طــور کلــی توصیــه می شــود در صــورت 
فرموالســیون های  بــودن  دســترس  در 
ــد  ــش یاب ــا کاه ــداد دوزه ــر، تع ــی اث طوالن
ــک  ــا ی ــری مث ــل طوالنی ت و دارو در فواص
ــال  ــوان مث ــه عن ــو؛ ب ــرف ش ــار در روز مص ب
مصــرف قــرص آهســته رهــش تئوفیلین در 
ــان شــب ــک دوز واحــد و ترجیحــا در پای  ی
می توانــد در مــاه رمضــان چــاره بهتــری 
ــا  ــد ی ــم باش ــه آس ــا ب ــاران مبت ــرای بیم ب
مصــرف  داروهایــی کــه  بــا  جایگزینــی 
آن هــا تــک دوز باشــد. مثــل جایگزیــن 
کــردن دوز واحــد روزانــه ناپروکســن یــا 
 پیروکســیکام بــه جــای مصــرف ۳ یــا 4 دوز 

داروی ایبوپروفن.
داروســازان  انجمــن  هیئت مدیــره  عضــو 
ایــران اضافــه کــرد: بیمارانــی کــه الزم اســت 
می تواننــد  کننــد،  مصــرف  دارو  دوز  دو 
ــردن روزه و  ــاز ک ــگام ب ــتین دوز را هن نخس
دوز دوم را پیــش از آغــاز روزه مصــرف کننــد.
وی افــزود: بیمــاران بایــد توجــه داشــته 
باشــند کــه در ایــن حــال زمان بنــدی دوزهــا 
ــر  ــر دو تغیی ــا، ه ــن دوزه ــی بی ــازه زمان و ب
خواهنــد کــرد. ایــن تغییــرات می توانــد 
وضعیــت غلظــت دارو در خــون و درنتیجــه 
اثربخشــی و تحمــل آن را تحــت تاثیــر قــرار 

دهــد.
داروســازان  انجمــن  هیئت مدیــره  عضــو 
ایــران ادامــه داد: در مصــرف داروهایــی کــه 
ــه ایــن  بعــد غــذا تجویــز می شــوند، بایــد ب

نکتــه توجــه داشــته باشــیم کــه در صــورت 
مصــرف بعــد از ســحری احتمــال بــروز 
عــوارض تحریــک گوارشــی نســبت بــه 
مصــرف بعــد از افطــار بیشــتر اســت. عــاوه 
 بــر آن گرســنگی باعــث القــای آنزیمــی 
و تغییــر در فعالیــت آنزیم هــا می شــود؛ بــه 
ــل ممکــن اســت در اثربخشــی  همیــن دلی
 و عــوارض دارو بــا مصــرف بعــد ســحر 
و افطــار تفاوت هایــی را مشــاهده کنیــم.

ــرای  ــت ب ــر اس ــرد:  بهت ــه ک ــی اضاف فاطم
ــر برنامــه  ــی کــه ممکــن اســت تغیی بیماران
کیفیــت  و  ســامت  روی  دارو  مصــرف 
ــادی داشــته باشــد  ــر زی زندگــی آن هــا تاثی
 ... و  دیابتــی  صرعــی،  بیمــاران  ماننــد 
ــج  ــده پزشــک معال ــر عه ــی ب ــم نهای تصمی

باشــد. ایســنا

#طب_سنتی
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چه داروهایی را سحر و چه داروهایی را افطار بخوریم؟
تغذیه

پرخوریبهتحملبیشترگرسنگی
کمکینمیکند

ــی  ــه بالین ــص تغذی ــادنوش، متخص ــدی ش مه
ــه  ــب ک ــن مطل ــان ای ــن بی ــی، ضم و رژیم درمان
ــی  ــنگی کمک ــتر گرس ــل بیش ــه تحم ــوری ب پرخ
نمی کنــد، اظهــار کــرد: پرخــوری تنهــا باعــث 
ــی و  ــای گوارش ــون، بیماری ه ــد خ ــانات قن نوس

بــروز اضافــه وزن می شــود.
 وی افــزود: منابــع غذایــی دارای هضــم آهســته 
پیچیــده  کربوهیدرات هــای  و  فیبر هــا  ماننــد 
مهم تــری  نقــش  دارای  کنتــرل گرســنگی  در 
ــاد قندهــای ســاده  هســتند و مصــرف مقــدار زی
بــا  آن هــا  حــاوی  غذاهــای  و  شــیرینی ها  و 
افزایــش ســریع انســولین و ســپس افــت ســریع 
آن منجــر بــه افــت قنــد خــون و احســاس 

گرســنگی و ضعــف می شــود.
ــش از  ــرف بی ــه از مص ــر اینک ــد ب ــا تاکی  وی ب
حــد غذاهــای پرادویــه، چــای، کافئیــن و نوشــابه 
ــه داد:  ــرد، ادام ــز ک ــد پرهی ــن بای ــد ممک ــا ح ت
ــک  ــاوی نم ــده و ح ــرب و سرخ ش ــای چ غذاه
زیــاد بایــد بــه طــور محــدود مصــرف شــوند؛ زیــرا 

باعــث ســوء هاضمه و تشــنگی می شــوند.
ایــن متخصــص تغذیــه بالینــی و رژیم درمانــی بــا 
اشــاره بــه اینکــه توجــه بــه نــکات تغذیــه ای جهت 
حفــظ ســامت جســمانی در کنــار برخــورداری از 
ــت  ــروری اس ــان ض ــارک رمض ــاه مب ــل م فضای
ــی  ــه غذای ــک برنام ــروی از ی ــرد: پی ــح ک تصری
مناســب و اصولــی از بــروز اختاالتــی ماننــد 
ماننــد  متابولیــک  و  گوارشــی  بیماری هــای 

اضافــه وزن جلوگیــری می کنــد.
ــی  ــه بالین ــص تغذی ــادنوش، متخص ــدی ش مه
ایــن مطلــب  بــر  تاکیــد  بــا  و رژیم درمانــی، 
ــه ســاعات  ــا توجــه ب کــه حــذف وعــده ســحر ب
توصیــه  عنــوان  بــه هیــچ  روزه داری  طوالنــی 
ــد  ــئله می توان ــن مس ــرد: ای ــار ک ــود، اظه نمی ش
ــش  ــون و کاه ــد خ ــدید قن ــت ش ــه اف ــر ب منج
ــی و  ــاالت گوارش ــروز اخت ــیاری، ب ــطح هوش س

ــود. ــار ش ــده افط ــرای وع ــاد ب ــع زی ول
ــور  ــرب، ش ــای چ ــرف غذاه ــه وی مص ــه گفت  ب
ــانات  ــتر و نوس ــنگی بیش ــبب تش ــیرین س و ش
ــوند و  ــان روز می ش ــف در می ــون و ضع ــد خ قن
ــا آب زیــاد ماننــد هندوانــه  مصــرف میوه هایــی ب

ــر اســت. ــروز تشــنگی مؤث در پیشــگیری از ب
تمایــل  صــورت  در  افــراد  شــد:  یــادآور  وی 
می تواننــد بــه فاصلــه دو ســاعت پــس از افطــار 
ــی  ــای غذای ــاوی گروه ه ــبک ح ــام س ــک ش ی
اصلــی را نیــز در برنامــه غذایــی خــود بگنجاننــد 
ــه  ــده توصی ــن وع ــار ای ــاالد در کن ــرف س و مص
ــان  ــب و زم ــان ش ــا پای ــن ت ــود. همچنی می ش
ــوان  ــدن می ت ــات ب ــن مایع ــرای تامی ــواب ب خ
آب  ماننــد  مایعــات گوناگــون  از  تنــاوب  بــه 
ــف  ــای مختل ــق و میوه ه ــربت های رقی ــیر، ش ش

ــر ــو دکت ــرد. ال ــتفاده ک اس

زیبایی
نقشمهمبرسوشانهزدن

دررشدمو
ــد  ــی مانن ــمبل های گوناگون ــوان س ــه عن ــخ ب ــو در تاری م
ــی  ــگاه اجتماعــی  ســامتی و زیبای ــاروری، جای قــدرت، ب
مطــرح بــوده اســت. شــاعران همیشــه موهــای زن 
رنگ شــده  معطــر،  افســانه ای،  زینتــی  همچــون   را 
ــان  ــه هیج ــردان را ب ــه م ــد ک ــف کرده ان ــرارآمیز وص و اس

ــی آورد.  م
مــو، یکــی از زیباتریــن دارایی هــای انســان و نشــانه ای از 
ــت  ــک موهب ــا ی ــوی ســالم نه تنه ســامتی وی اســت. م
زندگــی  در  اعتمادبه نفــس  باعــث  بلکــه  بــوده  الهــی 

ــت. ــخص اس ــر ش ــردی ه ــی و ف اجتماع
 علممراقبتازموبهجنبههایزیرتوجهدارد:

 ۱( جنبه های زیبایی مو را لحاظ می کند.
ــامت کل  ــادی از س ــد نم ــه می توان ــو )ک ــامت م ۲( س

ــرد. ــر می گی ــد( را در نظ ــدن باش ب
ــن دوســت آن  ــو و بهتری ــن م ــر بی ــاط هرچــه بهت ۳( ارتب

ــازد. ــرار می س ــت را برق ــی طبیع یعن
ــی ظاهــری انســان   مــو نقــش بســیار عمــده ای در زیبای
دارد. بــرای داشــتن موهــای زیبــا و ســالم مراقبــت 

آگاهانــه و اتخــاذ روش هــای اصولــی ضــرورت دارد. 
بــا  رابطــه  در  بشــر  بهداشــتی  و  آرایشــی  رفتارهــای 
ــو دارد  ــظ ســامت م ــا، نقــش بســیار مهمــی در حف  موه
و نادرســت بــودن ایــن رفتارهــا، یکــی از شــایع ترین 

دالیــل ریــزش مــو در خانم هــا و آقایــان اســت. 
بــه طــور کلــی توصیــه متخصصــان پوســت ایــن اســت کــه 
تــا آنجایــی کــه امــکان دارد کمتــر موهایتــان را دســتکاری 
ــا  ــرس ی ــار ب ــا ۲ ب ــه ۱ ت ــا آن هــا َور نروید.«روزان ــد و ب کنی
ــش  ــتر کش ــن بیش ــت و از ای ــی اس ــو کاف ــانه زدن م ش
واردشــده بــر مــو در درازمــدت می توانــد ســبب آســیب بــه 
ــتی  ــی کم پش ــدن و گاه ــته ش ــوره، شکس ــل موخ ــو مث م
 موهــا شــود. قبــا معتقــد بودنــد کــه بــرس زدن زیــاد مــو 
و ماســاژ مرتــب پوســت ســر میــزان جریــان خــون رســیده 
ــت آن می شــود؛  ــد و موجــب تقوی ــاد می کن ــو را زی ــه م ب
ک ولــی در حــال حاضــر ایــن مطلــب رد شــده اســت. تابنا

تغذیهدرستبرایسالمتناخنها
 ناخن هــای ســالم بهتــر اســت روشــن، صــاف، نــرم 
و انعطاف پذیــر باشــند. ناخن هــای طبیعــی بــه علــت 
جریــان خــون موجــود در بســتر آن هــا، صورتی  رنگ اســت. 
ــد  ــرات موجــود در ظاهــر ناخن هــا می توان همچنیــن تغیی

نشــانه ای از کمبودهــای تغذیــه ای باشــد.
ــاس  ــیار حس ــف بس ــه ضعی ــه تغذی ــبت ب ــا نس ناخن ه
ــت  ــن اس ــی ممک ــرم غذای ــروی از ه ــدم پی ــتند. ع هس
ــی  ــم غذای ــک رژی ــود. ی ــه ای ش ــای تغذی ــث کمبوده باع
ســالم بــه میــزان متعادلــی از میوه هــا، ســبزیجات، 

غــات، فرآورده هــای لبنــی و گوشــت نیــاز دارد. 
ــاص  ــای خ ــی از ویتامین ه ــدن بعض ــترس، ب ــگام اس هن
ســایر  از  بیشــتر  را   B ویتامین هــای گــروه  جملــه  از 
ویتامین هــا می ســوزاند. بنابرایــن مکمل هــای غذایــی 
ــواد  ــن م ــت ای ــرای دریاف ــی ب ــع خوب ــن اســت مناب ممک
ــدار  ــه مق ــای ســالم ب ــن ناخن ه ــذی باشــند. همچنی مغ

ــد. ســامت نیــوز ــاز دارن ــیم و روی نی ــی کلس فراوان

خانواده
بهکودکتانبرچسب
خجالتیبودننزنید

وقتــی کــودکان احســاس خجالــت و کم رویــی 
ــی از  ــد در حقیقــت نوعــی احســاس ناراحت می کنن
ــد. عارضــه  ــع را نشــان می دهن ــود در جم ــودن خ ب
خجالــت مواقعــی پیــش خواهــد آمــد کــه کــودک 
در موقعیت هــای ناآشــنا قــرار گیــرد یــا هنــگام 
تعامــل و گفت وگــو دچــار اضطــراب و ناراحتی هــای 
ــه  ــد ب ــور می کن ــه تص ــی ک ــا زمان ــود ی ــی ش عصب
ــه اســت،  ــرار گرفت طریقــی مــورد توجــه دیگــران ق
و خشــمگین  ناراحــت  بی نهایــت  حالــت  آن   در 

شود.
ــث  ــدی باع ــه تک فرزن ــل ب ــفانه تمای ــروزه متأس ام
ــد و  ــر یاب ــنتی تغیی ــی س ــبک زندگ ــه س ــده ک ش
کــودک تــک و تنهــا در خانــه نگهــداری شــود؛ از این 
رو تعامــات اجتماعــی کمتــر صــورت می گیــرد کــه 
ایــن امــر باعــث ازدیــاد روحیــه خجالــت در کــودکان 

می شــود.
فریــد توکلیــان، روان شــناس و مشــاور، اظهــار کــرد: 
رفتــار والدیــن در برخــورد بــا کــودک خجالتــی 
بســیار مهــم اســت و در جمــع دیگــران هرگــز نبایــد 

ــه کــودک زده شــود. ــودن ب ــی ب برچســب خجالت
وی ادامــه داد: ایــن رفتــار باعــث گوشــه گیری 
ــت  ــر اس ــن رو بهت ــود؛ از ای ــودک می ش ــتر ک بیش
هنــگام خجالــت کشــیدن در میــان  اطرافیــان 
ــزد  ــودک گوش ــه ک ــریط ب ــود را در آن ش ــار خ انتظ
کنیــد؛ مثــا بــه فرزندتــان بگوییــد کــه فانــی 
ــم  ــو ه ــد، ت ــد و ببوس ــل کن ــو را بغ ــت دارد ت دوس

او را ببــوس.
ــه  ــد ک ــد بدانن ــن بای ــرد: والدی ــه ک ــان اضاف توکلی
هرگــز نبایــد کــودک را مجبــور بــه آشــنایی بــا محیط 
جدیــد و دیگــران کننــد و اجــازه دهنــد خــودش بــه 
آرامــی ایــن رونــد را طــی کنــد؛ حتــی ممکــن اســت 
آشــنا شــدن کــودک بــا شــرایط جدیــد ماننــد رفتــن 
بــه مهدکــودک و پذیرفتــن وظایــف خــود، یــک مــاه 

طــول بکشــد.
ایــن روان شــناس تصریــح کــرد: هیــچ گاه نبایــد بــه 
کــودک جملــه »خجالــت نکــش« گفتــه شــود؛ زیــرا 
ــن  ــود؛ همچنی ــار می ش ــن رفت ــدید ای ــب تش موج
ــب  ــران موج ــا دیگ ــاط ب ــراری ارتب ــه برق ــار ب اجب
ــت  ــودش اس ــه درون خ ــتر وی ب ــری بیش  پناه گی
مهارت هــای  کســب  در  او  تــا  شــده  باعــث  و 

شــود. مشــکل  دچــار  اجتماعــی 
ــی  ــب خجالت ــی برچس ــد: وقت ــادآور ش ــان ی توکلی
ــه کــودک زده می شــود  ــودن ب ــر اجتماعــی ب ــا غی ی
بــه تدریــج او بــا خــودش فکــر می کنــد کــه واقعــا 
ــار در  ــن رفت ــت و ای ــی اس ــی و غیراجتماع خجالت
کــودک بــه مــرور زمــان تشــدید می شــود. باشــگاه 

خبرنــگاران

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سالمت

 اســتان اصفهــان، یکــی از اســتان های بــزرگ
ــاظ  ــه از لح ــت ک ــور اس ــی کش ــم و صنعت مه
اســت.  فراوانــی  اهمیــت   دارای  مختلــف 
و  گســتردگی  ایــن  کــه  اســت  طبیعــی 
ایــن  در  تکنولــوژی  پیشــرفت  همچنیــن 
ــم در  ــی را ه ــودن، معایب ــه روز ب ــتان و ب اس

دارد.  پــی 
تغییــر ســبک زندگــی مــا بــر کســی پوشــیده 
ــه  ــم ک ــی می دانی ــه خوب ــی ب ــت و همگ نیس
روزبــه روز ســبک زندگــی همــه ما دســتخوش 
تغییــرات زیــادی می شــود. ایــن تغییــرات در 
ــه افزایــش اســت کــه بــرای مــا  جهتــی رو ب
مخاطراتــی را هــم بــه دنبــال داشــته اســت.

 اصفهان،یکیازاستانهای
سرطانخیزکشور

 همــه ایــن مســائل را کــه ماننــد پــازل 
ــده  ــار خیره کنن ــه آم ــم، ب ــم بگذاری ــار ه کن
مختلــف  ســرطان های  نگران کننــده  و 
کــه  می بریــم  پــی  اصفهــان  اســتان  در 
ســرطان  آمــار  رســمی،  آمارهــای  طبــق 

اســتاندارد  از  بیشــتر  اصفهــان  اســتان  در 
ــان  ــت اصفه ــوان گف ــت و می ت ــوری اس کش
کشــور ســرطان خیز  اســتان های  از   یکــی 

 است.
آمــار ابتــا بــه ســرطان های مختلفــی در 
اصفهــان رو بــه رشــد اســت کــه دالیــل  
ــا  آن هــا تک تــک در دســت بررســی اســت ت
ــود؛ ــاذ ش ــائل اتخ ــن مس ــرای ای ــاره ای ب چ

ــرای مثــال بیشــترین آمــار ســرطان ســینه  ب
اصفهــان مشــاهده شــده و همچنیــن  در 
ــاد  ــم زی ــه ه ــد مثان ــرطان هایی مانن ــار س  آم

است.
 سرطان،زنگخطریتأملبرانگیز

برایخانوادههایایرانی
متأســفانه بایــد بدانیــم کــه روزانــه ۳۵ تــا ۵۰ 
ــاران ســرطانی در اســتان  ــه جمــع بیم ــر ب نف

ــد.  ــان می پیوندن اصفه
بــرای  تأمل برانگیــز  خطــری  زنــگ 
خانواده هــای ایرانــی، به ویــژه اصفهانی هــا 
ــاک  ــوارض خطرن ــا ع ــن ب ــش از ای ــه پی ک
ــوا هــم دســت و پنجــه  ــی ه ناشــی از آلودگ

کرده انــد. نــرم 

ــا  ــان بیــش از مــردان در خطــر ابت اینکــه زن
ــر  ــر کمت ــه بیماری هــای روحــی هســتند، ب ب
کســی پوشــیده اســت؛ امــا بیماری هــای 
جســمی مثــل بعضــی از انــواع ســرطان، 
داده  قــرار  خــود  بیشــتر طعمــه  را   زنــان 

است. 
زنــان  در  درصــد   ۳۰ بــا  ســینه   ســرطان 
ــا ۱۵ درصــد شــیوع  ــزرگ ب و ســرطان روده ب
در بیــن مــردان، بیشــترین میــزان ابتــا را بــه 

خــود اختصــاص داده اســت. 
ســاالنه بیــش از ۵ هــزار نفــر بــه آمــار7۰ هــزار 
نفــری بیمــاران ســرطانی در اصفهــان اضافــه 

می شــوند.
 دالیلرشدآمارسرطاندراصفهان

بــه عقیــده برخــی کارشناســان، آلودگــی هــوا 
ــر  ــه تغیی ــده رود ک ــکی زاین ــراه خش ــه هم ب
ــی از  ــم زده، ژن و کم تحرک ــتم را رق اکوسیس
جملــه دالیــل رشــد آمــار ســرطان در اصفهــان 

اســت. 
ــده رود، آلودگــی هــوا را تشــدید  خشــکی زاین
ــه در طــول  ــزرگ ک ــع ب ــرده و حضــور صنای ک
ایــن آلودگی هــا دامــن زده،  بــه  ســال ها 
زمینــه را بــرای ابتــا بــه ایــن بیمــاری فراهــم 

کــرده اســت. 
می دهــد  نشــان  علمــی  یافته هــای 
یک ســوم تمــام ســرطان ها قابــل پیشــگیری 
ــت.  ــر اس ــز درمان پذی ــا نی ــوم آن ه و یک س
امــا در کشــور و در اصفهــان، کشــف ایــن 
اتفــاق  پیشــرفته  مراحــل  در  بیمــاری 
از  می افتــد کــه درمــان قطعــی ســرطان 
ــان  ــده و درم ــذف ش ــی ح ــای درمان گزینه ه
آن  جایگزیــن  کنترل کننــده،  و   تســکینی 

می شود.
ایــن امــر خــاف کشــورهای پیشــرفته اســت؛ 
مــوارد  تنهــا یک ســوم  ایــن کشــورها،  در 
بیمــاری در مرحلــه حــاد تشــخیص داده 
می شــود؛ امــا در ایــران حــدود دو ســوم 
ــه پزشــک  ــه پیشــرفته ب ســرطان ها در مرحل

می کننــد.  مراجعــه 
متاســفانه برنامه های پیشــگیری و اطاع رســانی 
بــه مــردم به ویــژه در اصفهــان بســیار ضعیــف 

و تقریبــا صفــر بــوده اســت.
 عواملابتالبهسرطان

ــرف  ــردگی، مص ــه افس ــا ب ــه، ابت ــم و غص غ

دخانیــات، روش نادرســت زندگــی ناشــی 
ــه  ــا ب ــل ابت ــی از عوام ــی و چاق از بی تحرک

ــت.  ــرطان اس س
ســبزیجات  و  میــوه  مصــرف  همچنیــن 
کــردن  ورزش  دریایــی،  غذاهــای   تــازه، 
ــات ــاق دخانی ــتعمال و استنش  و دوری از اس
 بهتریــن راه پیشــگیری از ابتــا بــه انــواع 

سرطان هاست.
از  دیگــر  یکــی  مســائل،  ایــن  کنــار  در 
ســرطان های خطرنــاک کــه بانــوان اصفهانــی 
را تحــت تأثیــر خطــرات خــود قــرار می دهــد 

ــت.  ــتان اس ــرطان پس س
ــتان در  ــرطان پس ــه از س ــاری ک ــن آم آخری
دســت اســت می گویــد کــه میــزان بــروز 
ــزار  ــد ه ــر ص ــار در ه ــاری، ۳۲ بیم ــن بیم ای
نفــر اســت و آمــار اعام شــده بــه ایــن معنــی 
ــم، ۳۲ نفــر  اســت کــه از هــر صــد هــزار خان
ــا می شــوند  ــاری مبت ــن بیم ــه ای در ســال ب
و همچنیــن در اصفهــان درصــدی از آمــار 

ــت.  ــر اس ــوری باالت کش

زنــگ  و  دارد  تأمــل  جــای  کــه  آمــاری 
ــه  ــی ب ــوان اصفهان ــرای بان ــی را ب ــر بزرگ خط
ــه  ــم ک ــت بدانی ــر اس ــی آورد و بهت ــدا در م ص
ــا  ــرطان مبت ــن س ــه ای ــم ب ــرد ه ــان مج زن

 . ند می شــو
افزایــش  بــه  رو  به تازگــی  بیمــاری  ایــن 
ــور  ــرطان در کل کش ــیر س ــه س ــت؛ بلک نیس
رو بــه افزایــش اســت و از طرفــی آمــار 
ســرطان پســتان هــم در همــه کشــور ها 
باالســت؛ امــا اصفهــان و مناطقــی مثــل 
 منطقــه کویــری یــزد افزایــش بیشــتری 

دارد.

 سرطانوسبکوسیاقزندگی
جراحــی  متخصــص  طباطبائیــان،  مریــم 
ــن  ــد:  شــیوع ای ــاره می گوی پســتان، در این ب
ــبک  ــل س ــه دلی ــتر ب ــرطان بیش ــوع از س  ن
ــا  ــی از آن ه ــه یک ــت ک ــی اس ــیاق زندگ و س
کمبــود تحــرک بدنــی اســت و همچنیــن 
ــر  ــم مؤث ــان ه ــن زایم ــن اولی ــر در س تأخی
اســت و اگــر تــا پیــش از ۳۵ ســالگی اتفــاق 
ــد. ــش می یاب ــرطان افزای ــزان س ــاد  می نیفت

ایــن متخصــص جراحــی پســتان همچنیــن 
معتقــد اســت: کاهــش ســن شــیردهی، 
نــوع تغذیــه و رژیــم غذایــی، اســتفاده از 
نگهدارنده هــا در مــواد غذایــی، اســتفاده از 
عواملــی  از  هــوا،  آلودگــی  و  فســت فود ها 
ــا آن ســر  ــردم ب ــه در کانشــهر ها م اســت ک
و کار دارنــد و همیــن عوامــل ســرطان را 

می دهــد. افزایــش 
 پیشگیریازسرطانپستان

دردستخودمردم
در  شهرنشــینی  زندگــی  حــال  هــر  بــه 
ــم  ــان، ســبک و ریت ــد اصفه کانشــهری مانن
ــد  ــر می ده ــواه تغیی ــا ناخ ــواه ی ــی را خ زندگ
و انســان را مجبــور بــه اســتفاده از غذاهایــی 
شــب کاری  فســت فودها،  ماننــد  خــاص 
و مــواردی کــه دکتــر طباطبائیــان بــه آن 
ــی را  ــوان اصفهان ــد و بان ــرد، می کن ــاره ک اش
تــا قســمتی بــه ســمت ایــن بیمــاری ســوق 

می دهــد.
 امــا توصیــه ایــن پزشــک را فرامــوش نکنیــد 
کــه کل پیشــگیری از ســرطان پســتان در 

ــردم اســت. دســت خــود م
ــاط  ــرطان ها، ارتب ــش س ــد افزای ــدید رون تش
ــم  ــر مه ــل خط ــیوع عوام ــا ش ــتقیمی ب مس
چاقــی،  قبیــل  از  غیرواگیــر  بیماری هــای 
مصــرف ســیگار، مصــرف مــواد مخــدر، رژیــم 

غذایــی نامناســب و ... دارد. 
ــه  ــرم ســنی و مســن شــدن جامع ــر ه تغیی
کــه بــا تغییــرات ژنــی در ســنین بــاال همــراه 

ــد نقــش دارد.  ــوارد جدی ــروز م اســت، در ب
خوشــبختانه شــواهد علمــی نشــان می دهــد 
کــه بیــش از 4۰ درصــد ســرطان ها قابــل 
ــل خطــر ســرطان  پیشــگیری هســتند. عوام
ــا کاهــش آن هــا  ــوان ب متعــدد اســت و می ت

ــری کــرد. ــروز ســرطان جلوگی از ب

کیمیایوطنگزارشمیدهد

پازل سرطان در اصفهان

،،
خوشــبختانه شــواهد علمــی نشــان 
درصــد   40 از  بیــش  کــه  می دهــد 
ســرطان ها قابل پیشگیری هستند. 
عوامــل خطــر ســرطان متعــدد اســت 
ــروز  ــا کاهــش آن هــا از ب ــوان ب و می ت

ســرطان جلوگیــری کــرد

یادداشت
سیاست کنترل جمعیت در ایران 

فرصت یا تهدید؟ )2(

اخیــرا رهبــر معظــم انقــاب )۱۳9۲/8/6( در دیــدار بــا 
دســت اندرکاران برگــزاری همایــش ملــی تغییــرات جمعیــت 
و نقــش آن در تحــوالت مختلــف جامعــه بیاناتــی ایــراد 
کردنــد کــه در آن ضمــن هشــدار بــه مســئوالن تاکیــد کردنــد 
ــا توجــه  ــه پیــری کشــور می انجامــد. ب ــی ب ادامــه روال کنون
ــود  ــن خ ــواره در ذه ــؤالی را هم ــده، س ــب اشاره ش ــه مطال ب
ــت  ــرل جمعی ــه سیاســت کنت ــا ادام ــه آی ــردم ک ــرور می ک م
در ایــران کنونــی، فرصتــی اســت بــرای توســعه و پیشــرفت 
کشــور  یــا یــک تهدیــد جــدی اســت  کــه ادامــه آن می توانــد 
کشــور را در آینــده بــا بحــران مواجــه کنــد؟ از ایــن پــس بــه 

ــم. ــی می پردازی ــت های جمعیت ــه سیاس ــل ب تفصی
 کنترلجمعیتانسان

منظــور از کنتــرل جمعیــت در انســان، ایجــاد تغییــری عامدانه 
ــت انســان اســت. از نظــر  ــرخ رشــد جمعی و ســاختگی در ن
ــق محدودســازی  ــت انســانی از طری ــرل جمعی تاریخــی، کنت
ــه  ــورت گرفت ــت ص ــتور دول ــه دس ــوال ب ــش و معم ــرخ زای ن
ــوان  ــه عن ــت انســانی ب ــرل جمعی ــروز، کنت ــه ام ــا ب اســت. ت
ــه  ــا رو ب ــاال ی ــطح ب ــر س ــی نظی ــه عوامل ــش ب ــک واکن ی
افزایــش فقــر، نگرانی هــای زیســت محیطی، دالیــل مذهبــی 

ــه اســت. ــدازه صــورت گرفت ــش از ان ــت بی و جمعی
 اهدافغربازاعمالسیاستهایکاهش

جمعیتدرکشورهایهدف
غربــی  کشــورهای  در  جمعیــت  ســیر  بــه  نگاهــی  بــا 
درمی یابیــم کــه طــی دهــه شــصت، حجــم نســبی جمعیــت 
کشــورهای ســرمایه داری ســیر نزولــی داشــته تــا جایــی کــه 
تعــداد جمعیــت ایــن کشــورها )کشــورهای اروپــای غربــی، 
ــت  ــادا( ۱6/8 درصــد از جمعی ــکا و کان ــاالت متحــده آمری ای
ــبت  ــن نس ــال ۱۳68 ای ــد و در س ــکیل می ده ــان را تش جه
بــه ۱۲/۱ درصــد کاهــش یافــت و ایــن ســیر نزولــی بــه دلیــل 
ــان ادامــه دارد.  ــواده در جوامــع غربــی همچن فروپاشــی خان
در مقابــل، امــا رونــد افزایــش جمعیــت در کشــورهای 
درحــال توســعه و به ویــژه کشــورهای اســامی، ســهم آن هــا 
ــر  ــن ام ــه همی ــد ک ــش می ده ــان افزای ــت جه را از جمعی
ــادالت  ــت در مع ــده جمعی ــدرت تعیین کنن ــه ق ــت ب ــا عنای ب
بین المللــی و تــرس و نگرانــی آمریــکا از قــدرت گرفتــن 
کشــورهای اســامی، ســبب شــد تــا ایــن کشــور و کشــورهای 
ــان  ــورهای جه ــت در کش ــد جمعی ــش رش ــه کاه ــی ب اروپای
ســوم، به ویــژه جمعیــت کشــورهای اســامی بــه عنــوان یکــی 
ــود توجــه  ــای اســتراتژیک در سیاســت خارجــی خ از پایه ه
داشــته باشــند. ایــن اهــداف بــه دو شــکل اعمــال می شــود: 
ــی  ــای مال ــای سیاســی ۲- حمایت ه ۱- اســتفاده از اهرم ه

و غیرمالــی ســازمان ها و موسســات بین المللــی
با ادامه این مبحث همـراه ما باشـید.

سازمان بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان
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کانون ها و تشکل های دانشجویی 
علوم  پزشکی کرمان

نشســت  هم اندیشــی بــا فعــاالن فرهنگــی دانشــگاه 
علــوم  پزشــکی کرمــان بــه  همــت دفتــر نهــاد نمایندگــی 

ــزار شــد.  ــن دانشــگاه برگ ــری در ای ــام معظــم رهب مق
ــی  ــاد نمایندگ ــئول نه ــی، مس ــی عارف ــام عل حجت االس
ــت  ــان در نشس ــکی کرم ــوم  پزش ــگاه عل ــری دانش رهب
ــه  ــا و تشــکل های دانشــجویی ب ــا کانون ه هم اندیشــی ب
ــت: کاری  ــا خــدا پرداخــت و گف ــاط ب ــف ارتب ــان لطای بی
ــا خــدا دوســت باشــید و ســعی کنیــد اگــر  کنیــد کــه ب

ــد. ــه کنی ــد، زود توب ــر کردی قه
ــردم  ــه م ــا ب ــد زیب ــدا را بای ــه خ ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــان اســت  ــا و مهرب ــد زیب ــزود:  خداون ــم، اف نشــان دهی
و چگونــه ممکــن اســت خدایــی کــه انســان را بــه ایــن 
زیبایــی خلــق کــرده، راضــی شــود کــه انســان بــه جهنــم 

ــرود. ب
مســئول نهــاد نمایندگــی رهبــری دانشــگاه علوم  پزشــکی 
ــه  ــارک ک ــاه مب ــن م ــدوارم در ای ــرد: امی ــان ک ــان بی کرم
ــادی  ــاه خــودداری از مســائل م ــس و م ــه نف ــاه تزکی م
ــتر  ــا بیش ــه م ــودش را ب ــی خ ــد مهربان ــت، خداون اس
 ارزانــی کنــد و اخاق هــای مــا را نیکــو قــرار دهــد 
و رفتارهــای مــا را کریمانــه کند.ســید محمدصــادق تقــوی 
دبیــر شــورای مشــورتی دانشــگاه علــوم  پزشــکی کرمــان 
ــر  ــکر از دفت ــن تش ــی، ضم ــت هم اندیش ــر نشس و مدی
بــرای برگــزاری این گونــه نشســت ها  نهــاد رهبــری 
مســائل  تــا  خواســت  دانشــجویان  و  مســئوالن  از 
 مطرح شــده در ایــن جلســات را بــه  عمــل نزدیــک 

کنند.
وی شــرکت کنندگان نشســت را از ســه تشــکل و بیــش از  
۱۵ کانــون دانشــجویی و دیگــر نهادهــای فعــال فرهنگــی 
ــت  ــکل ها خواس ــا و تش ــدگان کانون ه ــت و از نماین دانس

در وقــت مشخص شــده مســائل خــود را طــرح کننــد.
در ادامــه نشســت، دانشــجویان بــه بررســی فضــای 
ــا طــرح نقــاط ضعــف  ــد و ب فرهنگــی دانشــگاه پرداختن
ــه از  ــد ک ــوان کردن خواســته های خــود را از مســئوالن عن
جملــه مســائل مطرح شــده می تــوان بــه لــزوم داشــتن 
 تقویــم فرهنگــی بــرای دانشــگاه، تقویــت همــکاری 
ــزوم  ــر ل ــد ب ــی، تاکی ــاالن فرهنگ ــن فع ــی بی و هماهنگ
ــکل  ــون و تش ــر کان ــه ه ــخص ب ــه مش ــص بودج تخصی
جلوگیــری از ریخــت و پاش هــا در برنامه هــای فرهنگــی 
ــرای فعالیت هــای فرهنگــی   و ایجــاد فضــای مناســب ب
و  ریــز  کارهــای  از  اعــم  دانشــجویان  مذهبــی  و 
ــور  ــاالری و حض ــزرگ و ت ــای ب ــا فعالیت ه ــذار ی تاثیرگ
ــاره  ــجویی اش ــای دانش ــئوالن در فعالیت ه ــتر مس  بیش

کرد.
ــدن  ــجویان از قالبی ش ــت دانش ــن نشس ــن در ای همچنی
ــد: بعضــی برنامه هــا فقــط  ــد و گفتن ــه کردن برنامه هــا گل
ــجو در  ــرای دانش ــی ب ــچ محتوای ــت و هی ــری اس ظاه
ــال  ــی دانشــجو در ح ــه فرهنگ ــه ذائق ــرا ک ــدارد؛ چ ــر ن ب
ــگ  ــه فرهن ــا تغذی ــم ت ــاش کنی ــد ت ــر اســت و بای تغیی
دانشــجویان متناســب بــا فرهنــگ اســامی ایرانــی 

انجــام شــود. میــزان

گردشگری
آبشار دره گاهان تفت یزد

ــا  ــاع  تنه ــر ارتف ــا  70   مت ــا دره گاوان ب ــان ی ــار دره  گاه آبش
آبشــار موجــود اســتان یــزد اســت. آبشــار فصلــی دره گاهــان 
در ضلــع جنــوب غربــی شــهر تفــت و در قســمت ورودی از 
ســمت اســتان فــارس واقــع شــده اســت. ارتفاعــی بیــش 
ــتان از  ــل تابس ــا اوای ــار ت ــل به ــه در فص ــر دارد ک از 20 مت
سرچشــمه های شــیرکوه آب از ییاقــات ده بــاال و طزرجــان 
ــر  ــاالی 20 مت ــاع ب ــن ســمت جــاری اســت و در ارتف ــه ای ب
ــان در  ــای دره گاه ــار زیب ــد. آبش ــار درمی آی ــورت آبش ــه ص ب
ــه  ــه ب ــت و در دره ای ک ــوب شهرســتان تف ــری جن ۵ کیلومت
ــه و  ــرار گرفت ــز برداشــته، ق ســمت دامنه هــای شــیرکوه خی
ــای  ــی برف ه ــمانی و ذوب تدریج ــای آس آب آن از بارش ه
ــوع  ــوای مطب ــی آبشــار، ه ــن می شــود. زیبای شــیرکوه تامی
و جلوه هــای طبیعــی دره منتهــی بــه آبشــار، عواملــی 
هســتند کــه گردشــگران بســیاری را بــرای گذرانــدن اوقــات 
فراغــت در یــک ناحیــه ییاقــی در دل کویــر بــه ســوی 
ــه دلیــل  آبشــار می کشــاند. آبشــار دره گاهــان در مواقعــی ب
کم آبــی خشــک می شــود؛ ولــی در زمــان پرآبــی زیبایــی آن 
ــک  ــه فل ــر ب ــای س ــان كوه ه ــت  و در می ــدنی اس وصف نش

ــت.  ــوردار اس ــی برخ ــم انداز خاص ــیده از چش كش
شــاید بــه دلیــل فصلــی بــودن و گاه گاه بــودن آبشــار اســت 
کــه بــه ایــن نــام معــروف شــده.این دره دارای یــک محوطــه 
باســتانی بــه نــام قلعــه پهلــوان بــادی اســت کــه بــر بلنــدای 
صخــره ای بــزرگ و ســترگ در ســالیان دور مامــن شــخصی 
بــه همیــن نــام بــوده کــه افســانه های زیــادی دربــاره آن بــر 

زبان هــا جــاری اســت. 

خانه تاریخی طباطبایی
ــای تاریخــی کاشــان ــن بناه ــن و دیدنی تری ــی از زیباتری       یک

ــد  ــلطان امیراحم ــه س ــه در محل ــت ک ــه طباطبایی هاس خان
در بافــت قدیــم کاشــان واقــع شــده اســت. ایــن خانــه کــه 
از شــاهکارهای هنــر معمــاری قدیــم بــه شــمار مــی رود بــه 
ــی )از تجــار معــروف  ــر طباطبای وســیله مرحــوم ســید جعف
ــاخته  ــری س ــری قم ــال ۱2۵0 هج ــان(، در س ــرش آن زم ف

شــده. 
ــان ــای تاریخــی آن زم ــه بناه ــل بقی ــا مث ــه طباطبایی ه  خان

ــی  ــاری و طراح ــت معم ــکوه، اصال ــل و باش ــات مجل تزئین
ــن  ــه دارد. ای ــاص منطق ــم خ ــگ و اقلی ــا فرهن ــب ب متناس
ــش  ــی و بخ ــی، بیرون ــت: اندرون ــش اس ــه دارای ۳ بخ خان

ــه.  ــوص خدم مخص
ــع  ــا ۴700 متــر مرب ــه تاریخــی طباطبایی هــا ب مجموعــه خان
ــن(  ــرداب )زیرزمی ــاط، ۴ س ــاق، ۴ حی ــعت دارای ۴0 ات وس
خانــه  معمــاری  اســت.  قنــات  رشــته   2 و  بادگیــر   ۳
طباطبایی هــا بــه شــیوه معمــاری حجــاب دار، گــودال باغچــه 
ــه بــه وســیله هیئــت  متقــارن و درون گــره اســت. ایــن خان
ــداری  ــه تاریخــی کاشــان خری ــای ابنی ــای مرمــت و احی امن
ــا  ــی کاشــان و ب ــراث فرهنگ ــکاری شــهرداری و می ــا هم و ب
پشــتیبانی مســئوالن وقــت وزارت و معــادن و فلــزات طبــق 

ــت و بازســازی شــد. ــی مرم نقشــه اصل

ــاری  ــال و بختی ــه در چهارمح ــی  فقی ــده ول نماین
بزرگ تریــن خطــر امــروز جامعــه اســامی را 
ــه شــدت  دین زدایــی دانســت و گفــت: عــده ای ب
کمــر بســته اند انقــاب را بــه نــام امــام، رهبــری، 
ــد  ــع خــود مصــادره کنن ــه نف ــا ب شــهدا و ارزش ه
ــرار  ــش ق ــای خوی ــدر کاره ــی را در ص و دین زدای

ــد. داده ان
ــام  ــی نکون حجت االســام و المســلمین محمدعل
مــاه  قرآنــی  برنامه هــای  افتتــاح  آییــن  در 
مبــارک رمضــان ویــژه رده هــای مقاومــت بســیج 
و ســپاه حضــرت قمربنی هاشــم علیه الســام 
در حســینیه آیــت هللا بهاءالدینــی، بــا تبریــک 
ــای  ــی از عرصه ه ــی، یک ــت اله ــاه ضیاف ــول م حل
اســتفاده بهینــه از ایــن روزهــا را رفاقــت، همدلــی 

ــرد. ــوان ک ــی عن و همراه
امــام جمعــه شــهرکرد گفــت: بســیار مهــم اســت 
کــه انســان بتوانــد راه را در همــه عرصه هــا، به ویــژه 
مــاه مبــارک رمضــان خــوب طــی کنــد. بســیاری از 
اولیــای الهــی ترجیــح می دادنــد کــه در ایــن مــاه 
ــا خــدای خویــش خلــوت کننــد؛  تنهــا باشــند و ب
ــق  ــه رفی ــت ک ــی نیکوس ــی جای ــن تنهای ــه ای البت
شــفیق و اهــل بصیــرت، اهــل خشــوع و خضــوع 

اهــل ســجده و نیایــش بــا انســان همــراه نباشــد.
حجت االســام و المســلمین نکونــام تصریــح 
ــی  ــرف جمع ــی، ح ــارک و تعال ــد تب ــرد: خداون ک
و عبــادت جمعــی را بهتــر از عبــادات فــردی 
ــای  ــرای نمازه ــت ب ــن جه ــه همی ــندد؛ ب می پس
ــواب  ــل شــده و ث جماعــت و جمعــه اهمیــت قائ

ــت. ــرده اس ــور ک ــی منظ فراوان

ــه  ــام جمع ــتان و ام ــه در اس ــی  فقی ــده ول  نماین
شــهرکرد بــا بیــان اینکــه پاســداران انقــاب 
ــتند  ــی هللا هس ــیر ال ــع و س ــل جم ــامی، اه اس

 ادامــه داد: حضــور در عرصــه دفــاع مقــدس 
ــا خــدا و جهــاد در راه خــدا، افتخــاری  ــاط ب و ارتب
ــامی  ــاب اس ــداران انق ــب پاس ــه نصی ــت ک اس

شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه روایــت قدســی از امــام صــادق 
علیه الســام پیرامــون دربــاره خداونــد از حضــرت 
کــرد:  اظهــار  علیه الســام  عیســی بن مریم 
ــد از حضــرت عیســی علیه الســام، اشــک  خداون
ــزون در  ــگاه مح ــرم، ن ــع و ن ــب خاش ــم، قل چش
ــت را  ــح و درس ــل صال ــجاده، عم ــگاه و س عبادت
خواســتند و بــرای رســیدن آســان تر بــه پایــان راه 
ــا مــا  ــد ت ــه فرمودن ــه قبرســتان ها را توصی ــگاه ب ن
امــروز بدانیــم کــه آخــر و عاقبــت همــه مــا، مــرگ 
اســت و تنهــا توشــه ای کــه بــه درد مــا می خــورد 

عمــل ماســت.
حجت االســام و المســلمین نکونــام تصریــح 
کــرد: دلــی کــه بــا خــدا باشــد خاشــع می شــود و 

ــد. ــاری کن ــم را ج ــک چش ــد اش می توان
امــام جمعــه شــهرکرد بــا اشــاره بــه اینکــه اعمــال 
مــا پاســخگوی نیــاز اخــروی نیســت، تأکیــد 
کــرد: بهتریــن راه بــرای نجــات در قیامــت، توبــه و 

ــروردگار اســت. ــه درگاه پ ــا ب اســتغفار در دنی

 وی در ادامــه بیــان داشــت: یکــی از بزرگ تریــن 
مصادیــق ضعفــا در جامعــه، ضعفــای فکــری 
هســتند. البتــه ضعفــای معیشــتی و ... نیــز وجود 
ــاد  ــای مع ــری و ضعف ــای فک ــی ضعف ــد؛ ول دارن

ــتند. ــاش هس ــای مع ــر از ضعف مهم ت
ــاری  ــال و بختی ــه در چهارمح ــی  فقی ــده ول  نماین
بزرگ تریــن خطــر امــروز جامعــه اســامی را 
ــه شــدت  دین زدایــی دانســت و گفــت: عــده ای ب
ــری  ــام امــام، رهب ــه ن کمــر بســته اند انقــاب را ب
ــد  ــع خــود مصــادره کنن ــه نف ــا ب شــهدا و ارزش ه
ــرار  ــش ق ــای خوی ــدر کاره ــی را در ص و دین زدای

ــد. داده ان
وی افــزود: در زمانــی کــه برخــی تــاش می کننــد 
ــد در پاســداری  ــد، بای ــن ببرن ــن مــردم را از بی دی
از ارزش هــای اســامی تــاش کنیــم و نســبت بــه 

ــیم. ــاوت نباش ــی بی تف ــات این چنین موضوع

امــام جمعــه شــهرکرد بــه مباحــث فرهنگــی نیــز 
ــکو  ــند 20۳0 یونس ــادآوری س ــا ی ــرد و ب ــاره ک اش
گفــت: تمــام بندهــای ۱7گانــه ایــن ســند از 
صــدر تــا ذیــل مغایــر ارزش هــای دینــی و ســبک 
زندگــی اســامی ماســت. بایــد مســئوالن کشــور 
بــه اصــول قانــون اساســی و ســند تحــول بنیادیــن 
آمــوزش و پــرورش عمــل می کردنــد و نتیجــه آن 
را کــه بســیار باالتــر از ســند یونســکو اســت، بــه رخ 

ــیدند. ــان می کش جهانی
و کم رنــگ  فهمیــده  وی حــذف درس شــهید 
بــه فرهنــگ جهــاد   کــردن مباحــث مربــوط 
و شــهادت و فرهنــگ قرآنــی در دروس آموزشــی 
را مــورد انتقــاد قــرار داد و گفــت: انتظــار شــهدا از 
مــا در برابــر دین زدایــی از جامعــه غیــرت، تعصــب 
ــی  ــتادگی و بصیرت بخش ــت و ایس ــی، مقاوم دین

اســت. ایکنــا 

حجت االسالم نکونام بیان کرد:

دین زدایی، بزرگ ترین خطر 
امروز جامعه اسالمی

مدیــر مدرســه علمیــه خواهــران فاطمــه الزهــرا بــن 
ــی  ــی قرآن ــبک زندگ ــگ و س ــج فرهن ــت: تروی گف
طــاب  امــروز  رســالت  مهم تریــن  جامعــه   در 

است.
ــه خواهــران  ــر مدرســه علمی ــی، مدی ــم آقابابای خان
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن، ب ــرا)س( ب ــه الزه فاطم
برنامه هــای  رأس  در  قرآنــی  فعالیت هــای 
ــت:  ــرار دارد، گف ــیس ق ــدو تأس ــه از ب ــن مدرس ای
بــه یقیــن یکــی از مهم تریــن نیازهــای امــروز 
حوزه هــای علمیــه توجــه بــه مفاهیــم قرآنــی 
اســت کــه متأســفانه آنچنــان کــه بایــد مــورد توجــه 

ــت. ــه اس ــرار نگرفت ــدی ق ج
ــن روش و الگــو  ــرآن، بهتری ــان اینکــه ق ــا بی وی ب

بــرای زندگــی اســت، تصریــح کــرد: در ســبک 
زندگــی قرآنــی بــرای همــه بایدهــا و نبایدهــا 
ــزی اســت  ــان چی ــن هم ــان شــده و ای ــه بی برنام

ــود. ــه ش ــر و نهادین ــه فراگی ــد در جامع ــه بای ک
ــگ  ــج فرهن ــه تروی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب آقابابای
و ســبک زندگــی قرآنــی در جامعــه مهم تریــن 
ــا  ــاد م ــزود: اعتق ــروز طــاب اســت، اف رســالت ام
ــوی  ــی از س ــور دین ــد ام ــه بای ــت ک ــن اس ــر ای ب
ــان  ــان طــاب و روحانی ــه هم ــن ک کارشناســان دی
ــن  ــود؛ در ای ــوزش داده ش ــردم آم ــه م ــتند، ب هس
ــاح  ــه س ــر ب ــاب خواه ــدن ط ــز ش ــتا مجه راس
مفاهیــم قرآنــی در همــه زمینه هــا الزم و ضــروری 

ــت. اس

رئیــس هیئت مدیــره انجمــن انبوه ســازان اســتان اصفهــان 
ــی  ــای تاریخ ــای بناه ــدوق احی ــات صن ــه اقدام ــرد ک ــد ک تأکی
ــوان  ــه  عن ــی، ب ــن تاریخ ــای اماک ــت و احی ــوب اس ــیار خ بس
عامــل اثر بخــش در ارتقــای فرهنــگ و اقتصــاد، می توانــد 

بافت هــای تاریخــی را زنــده نگــه دارد.
ــره انجمــن انبوه ســازان  مهــدی جعفر پیشــه، رئیــس هیئت مدی
اســتان اصفهــان، گفــت: »از حــدود دو دهــه پیــش بافت هــای 
بــه  فراموشــی گذاشــته و محله هــا و  قدیمــی شــهر ها رو 
شــهر های جدیــد ســر برآورده انــد و در حالی کــه میلیارد هــا 
ریــال بــرای پروژه  هــای جدیــد شهرســازی هزینــه شــده 

ــتند.« ــش هس ــدگاه اثر بخ ــد دی ــی نیازمن ــای تاریخ بافت ه
او افــزود: »بافت هــای تاریخــی بخــش مهمــی از شــهر ها 
هســتند کــه از فرهنــگ خاصــی در حــوزه شهرنشــینی تبعیــت 

می کننــد. بایــد بــه  طــور خــاص بــه ایــن بافت هــا توجــه نشــان 
ــی  ــای تاریخ ــای بناه ــر احی ــی نظی ــا اقدامات ــوان ب داد؛ می ت

بافت هــای یاد شــده را مرمــت و بهســازی کــرد.«
ــای  ــدوق احی ــت صن ــات مثب ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــه ب جعفر پیش
ــان کــرد: »امــروزه در بســیاری از بافت هــا  بناهــای تاریخــی بی
ــی در  ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــا س ــی ب ــای قدیم خانه ه
حــال تبدیــل شــدن بــه اماکــن پذیرایــی و اقامتــی زیبا هســتند 
کــه ایــن رونــد ســرعت بیشــتری بــه جــذب گردشــگر بخشــیده 

اســت.«
او بــا تأکیــد بــر نقــش احیــای بافت هــای یادشــده در پویایــی 
ــرد:  ــح ک ــان، تصری ــر اصفه ــهرهایی نظی ــژه در ش ــه، به وی جامع
»بــرای توســعه ایــن حــوزه بایــد مباحــث از شــعارزدگی خــارج 

شــوند و بــه  ســوی عملیاتــی شــدن برونــد.« میــراث آریــا 

،،
مصادیــق  بزرگ تریــن  از  یکــی 
ضعفــا در جامعــه، ضعفــای فکــری 
هســتند. البته ضعفای معیشــتی و 
... نیــز وجــود دارنــد؛ ولــی ضعفــای 
فکــری و ضعفــای معــاد، مهم تــر از 

ضعفــای معــاش هســتند

مدیر مدرسه علمیه خواهران فاطمه الزهرا بن مطرح کرد:

توجه به مفاهیم قرآنی مهم ترین نیاز حوزه های علمیه
رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان اصفهان تأکید کرد:

بافت های تاریخی نیازمند دیدگاه اثربخش

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مــدرک فــارق التحصیلــی اینجانــب هــادی 
نجفــی فرزنــد حفیــظ الــه بــه شــماره شناســنامه 
مقطــع  در  فاورجــان  از  صــادره   ۱۱0002876۵
کارشناســی رشــته مهندســی مــواد صــادره از واحد 
ــا شــماره ۱۳92۱۵0009۳0  ــاد ب دانشــگاه نجــف آب
– 92/۱2/۱0 مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار 
ــی شــود اصــل  ــده تقاضــا م ــی باشــد . از یابن م
مــدرک را بــه دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجــف 

ــد .  ــاد ارســال نمای آب
توضیحات 

ــه  ــک روزنام ــت در ی ــاال ۳نوب ــی ب ــن آگه ۱-مت
کثیراالنتشــار بــه فاصلــه ۱۵ روز یکبــار چــاپ شــود 
2-از هــر نســخه چــاپ شــده یــک روزنامــه بــرای 

دانشــگاه آورده شــود.

رأی شورا
در خصــوص دعــوی رضــا حبیبــی فرزنــد رحمــان 
بــه نشــانی درچــه خیابــان شــریعتی کوچــه 
سرچشــمه بــن بســت احتــرام بــه طرفیــت 
ــه  ــد یوســفعلی ب ۱- ســجاد شــاه محمــدی فرزن
ــوار ابوریحــان کوچــه  نشــانی فاورجــان افجــد بل
ــد  ــی فرزن ــرق آقائ ــایی ق ــعید بخش ۵6 . 2- س
رمضــان بــه نشــانی زریــن شــهر – کرکــون کوچــه 
امــام زاده مســجد جامــع کوچــه هدایــت پــاک 
۱  بــه خواســته الــزام انتقــال ســند ســواری پرایــد 
بــه شــماره انتظامــی 2۳-۱۳۵ ی ۵8 بــه انضمــام 
هزینــه هــای دادرســی مقــوم بــه ده میلیــون ریال 
ــرارداد  ــدق ق ــر مص ــه تصوی ــت ب ــا عنای ــورا ب ش
ــد  ــوع عق ــد وق ــه موی ــورخ 9۵/07/09 ک ــادی م ع
ــده  ــان و خوان ــن خواه ــع خــودرو موصــوف بی بی
ردیــف اول اســت و تصویــر مصــدق قــرارداد عادی 
مــورخ 9۵/07/09 کــه مویــد خریــد خــودرو توســط 
خوانــده ردیــف اول از ســجاد شــاه محمــدی 
ــه از  ــتعام واصل ــخ اس ــه پاس ــًا ب ــت و توجه اس
ســوی پلیــس راهــور شهرســتان کــه دال بــر تعلــق 
ــات  ــت و جلس ــف دوم اس ــده ردی ــودرو خوان خ
حــل  شــورای   9۵/09/2۵ و   96/0۱/2۱ مــورخ 
ــف اول  ــده ردی ــور خوان ــدون حض ــه ب ــاف ک اخت
بــوده و ابــاغ قانونــی نیــز بــه وی انجــام نشــده و 
اساســًا فاقــد اعتبــار بــوده تنهــا جلســه رســیدگی 
ــکیل  ــرای تش ــی ب ــرایط قانون ــه دارای ش ــورا ک ش
بــوده جلســه مــورخ 96/0۱/2۱ کــه در آن خوانــده 
ردیــف دوم بــا وصــف ابــاغ واقعی و حضــوری در 
جلســه حاضــر نشــده و الیحــه ای نیــز از طرف وی 
ــا احــراز صحــت تسلســل  واصــل نشــده اســت ب
عقــود و انتقــال شــرعی و قانونــی مــورد معاملــه 
ــواد ۳62،۳67و220  ــه م ــتندًا ب ــان مس ــه خواه ب
ــون آییــن دادرســی  ــی مــاده ۱98 قان ــون مدن قان
ــی ،  دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدن
حکــم بــه محکومیــت خوانده ردیــف دوم بــه الزام 
ــال ســند رســمی  ــه و انتق ــه حضــور در دفترخان ب
ــران 2۳  ــه شــماره انتظامــی ای ــد ب خــودروی پرای
– ۱۳۵ ی ۵8 در حــق خواهــان صــادر مــی 
ــه  ــان ب ــوی خواه ــوص دع ــد و در خص نمای

ــه  ــه لحــاظ آن ک ــف اول و ب ــده ردی ــت خوان طرفی
ســند خــودرو بــه نــام وی نیســت امــکان اجــرای 
تعهــد و انتقــال ســند توســط نامبــرده وجــود 
ــه او  ــوص متوج ــن خص ــوی در ای ــته و دع نداش
نیســت مســتندًا بــه بنــد ۴ مــاده 8۴ قانــون آییــن 
ــرار  ــاب ق ــی و انق ــای عموم ــی دادگاه ه دادرس
ــت  ــوی صــادر مــی شــود . حکــم محکومی رد دع
ــرف  ــایی( ظ ــعید بخش ــف دوم )س ــده ردی خوان
مــدت بیســت روز از تاریــخ ابــاغ قابــل واخواهــی 
در ایــن شــورا و ســپس ظــرف بیســت روز پــس از 
آن قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه عمومــی 
حقوقــی فاورجــان اســت و قــرار رد دعــوی صــادر 
شــده غیابــی و ظــرف مــدت بیســت روز از تاریــخ 
ابــاغ قابــل واخواهــی دردادگاه شــعبه صادرکننــده 

فاورجــان اســت. 
ــاغ  ــن اب ــه طرفی ــار کســر و ب ــده از آم ــر پرون دفت

شــود.

گواهی حصر وراثت
خانــم فاطمــه ابراهیمــی بشناســنامه شــماره 
و  فــوت  و گواهــی  نامــه  ۳باســتناد شــهادت 
بــه  درخواســتی  ورثــه  شناســنامه  رونوشــت 
ــن  ــن شــورا نمــوده چنی شــماره96/۳۵۳تقدیم ای
اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان حســن 
تاریــخ  ۱0در  شناســنامه  شــماره  ابراهیمــی 
ــگام در  ــه ی وی در هن ــته و ورث ۱96.2.8در گذش
گدشــت عبارتنــد از:۱-فاطمه ابراهیمــی ش ش:۳

2-زهرا ابراهیمی ش ش:87
۳-اعظــم ابراهیمــی ش ش:۱۱00۳۱۴۴90همگــی 

فرزنــدان حســن نســبت بــا متوفی:فرزنــدان
ــید  ــد س ــدی فرزن ــه ب ــوی آغچ ــه موس ۴-حاجی

ــر ــا متوفی:همس ــبت ب ــرزا ش ش :2۵نس می
پــس از تشــریفات قانونــی درخواســت مزبــور 
ــا هرکســی هــر  ــد ت ــی مینمای ــه آگه ــک مرتب را ی
ــزد او  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام اعتراضــی دارد و ی
ــک  ــدت ی ــرف م ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری باش
مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد در غیــر اینصــورت 

ــد ــد ش ــادر خواه ــت ص ــر وراث ــی حص گواه
اول  دبیرخانــه شــورای حــل اختــاف شــعبه 

فاورجــان

دادنامه 
ــه  ــد ب ــد احم ــن ازادی فرزن ــوی امی ــوص دع در خص
طرفیــت ۱-اکبــر کیانــی مجهــول المــکان 2-منوچهــر 

کلهــری مجهــول المــکان 
ــه انتقــال ســند ســواری پرایــد  ــزام ب ــه خواســته ال  ب
ــه شــماره انتظامــی---- ــه شــماره 29-۱۱7ب۵۱ ب ب

بــه انضمــام هزینــه هــای دادرســی مقــوم بــه پنجــاه 
ــر مصــدق   ــه تصوی ــت ب ــا عنای ــال شــورا ب ــون ری میلی
قــرارداد عــادی مورخ---کــه مویــد وقــوع عقــد بیــع 
خــودرو موصــوف بیــن خواهــان و خوانــده ردیــف اول 
اســت و تصویــر مصــدق قــرارداد عــادی مــورخ ---- 
کــه مویــد خریــد خــودرو توســط خوانــده ردیــف اول از 
اکبــر کیانــی فرزنــد مهــدی اســت و توجهــا بــه پاســخ 
ــور شهرســتان  ــه از ســوی پلیــس راه اســتعام واصل

کــه دال بــر تعلــق خــودرو خوانــده ردیــف دوم اســت 
ــل  ــورای ح ــورخ9۵/۱۱/۱۱ و 96/۱/20 ش ــات م و جلس
اختــاف کــه بــدون حضــور خوانــده ردیــف اول بــود و 
ابــاغ قانونــی نیــز بــه وی انجــام نشــده و اساســا فاقد 
ــا جلســه رســیدگی شــوراکه دارای  ــوده و تنه ــار ب اعتب
ــورخ  ــرای م ــوده و جلســه ب ــرای تشــکیل ب شــرایط ب
96/۱/20 کــه در ان خوانــده ردیــف دوم بــا وصــف 
ــده  ــر نش ــه حاض ــوری در جلس ــی و حض ــاغ واقع اب
ــت  ــده اس ــل نش ــرف وی واص ــز از ط ــه ای نی و الیح
بــا احــراز صحــت تسلســل عقــود و انتقــال شــرعی و 
قانونــی مــورد معاملــه بــه خواهــان مســتندا بــه مــواد 
۳62و۳67و220 قانــون مدنــی مــاده ۱98 قانــون ائیــن 
دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور 
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده ردیــف دوم بــه 
الــزام بــه حضــور در دفترخانــه و انتقــال ســند رســمی 
ــی 29-۱۱7ب۵۱ و  ــماره انتظام ــه ش ــد ب ــودرو پرای خ
پرداخــت قابــل محاســبه اجــرای احــکام تومــان بابــت 
ــد و  ــه دادرســی در حــق خواهــان صــادر مینمای هزین
ــده  ــت خوان ــه طرفی ــان ب ــوی خواه ــوص دع در خص
ردیــف اول بــه لحــاظ ان کــه ســند خــودرو بــه نــام وی 
نیســت امــکان اجــرای تعهــد و انتقــال ســند توســط 
ــن خصــوص  ــوی در ای ــرده وجــود نداشــته و دع نامب
متوجــه او نیســت مســتندا بــه بنــد ۴ مــاده 8۴ قانون 
ائیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب قــرار 
رد دعــوی صــادر میشــود. حکــم محکومیــت خوانــده 
ــخ  ــدت 20 روز از تاری ــرف م ــی و ظ ــف دوم غیاب ردی
ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــورا و ســپس ظــرف 
20 روز پــس از آن قابــل تجدیــد نظر خواهــی در دادگاه 
عمومــی حقوقــی فاورجــان اســت و قــرار رد دعــوی 
صــادر شــده حضــوری و ظــرف مــدت 20 روز از تاریــخ 
ــی  ــی حقوق ــر در دادگاه عموم ــل تجدیدنظ ــاغ قاب اب

فاورجــان اســت .
ــتان  ــاف شهرس ــورای اخت ــوم ش ــعبه س ــی ش قاض

فاورجــان
محمد حسین حیدری

دادنامه 
در خصــوص دعــوی محســن ایــزدی گارماســه فرزنــد 
حبیــب هللا  بــه طرفیــت ۱-مجیــد امینــی فرزنــد 
ــران ک ش  ــاد کارگ ــعادت اب ــان س ــب هللا اصفه حبی
نوریتــان ک گلســتان پ ۳۵792 2-بهــرام نیــک نــام 
ــپاهان    ــات س ــگاه تصادف ــتقال جای ــکان ک اس کرس
ــژو  ــواری پ ــند س ــال س ــه انتق ــزام ب ــته ال ــه خواس ب
ــی۴۳-987ی۳2  ــماره انتظام ــه ش ــره ای  ب ۴0۵ نق
بــه انضمــام هزینــه هــای دادرســی مقــوم بــه یکصــد 
ــر  ــه تصوی ــت ب ــا عنای ــال شــورا ب ــون ری ــل میلی و چه
مصــدق  قــرارداد عــادی مورخ9۳/۳/20کــه مویــد 
ــان و  ــن خواه ــع خــودرو موصــوف بی ــد بی ــوع عق وق
ــرارداد  ــر مصــدق ق ــده ردیــف اول اســت و تصوی خوان
ــودرو  ــد خ ــد خری ــه موی ــورخ 9۳/۳/20 ک ــادی م ع
ــه پاســخ  توســط خوانــده ردیــف دوم اســت توجهــا ب
ــور شهرســتان  ــه از ســوی پلیــس راه اســتعام واصل
کــه دال بــر تعلــق خــودرو خوانــده ردیــف اول اســت 
ــل  ــورای ح ــورخ96/۱/۱9 و 9۵/۱0/7 ش ــات م و جلس
ــود  ــف اول ب ــده ردی ــدون حضــور خوان ــه ب ــاف ک اخت

ــه وی انجــام نشــده و اساســا  ــز ب ــی نی ــاغ قانون و اب
ــا جلســه رســیدگی شــوراکه  ــوده و تنه ــار ب فاقــد اعتب
ــرای  ــه ب ــوده و جلس ــکیل ب ــرای تش ــرایط ب دارای ش
مــورخ 96/۱/۱9 کــه در ان خوانــده ردیــف دوم بــا 
ــر  ــه حاض ــوری در جلس ــی و حض ــاغ واقع ــف اب وص
ــده  ــل نش ــرف وی واص ــز از ط ــه ای نی ــده و الیح نش
ــال  ــود و انتق ــل عق ــت تسلس ــراز صح ــا اح ــت ب اس
شــرعی و قانونــی مــورد معاملــه بــه خواهــان مســتندا 
ــاده ۱98  ــی م ــون مدن ــواد ۳62و۳67و220 قان ــه م ب
قانــون ائیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب 
در امــور مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده ردیــف 
اول بــه الــزام بــه حضــور در دفترخانــه و انتقــال ســند 
رســمی خــودرو پــژو ۴0۵ بــه شــماره انتظامــی ۴۳-

987ی۳2 و پرداخــت -تومــان بابــت هزینــه دادرســی 
در حــق خواهــان صــادر مینمایــد و در خصــوص دعوی 
ــه لحــاظ  ــده ردیــف اول ب ــه طرفیــت خوان خواهــان ب
ــکان  ــت ام ــام وی نیس ــه ن ــودرو ب ــند خ ــه س ان ک
اجــرای تعهــد و انتقــال ســند توســط نامبــرده وجــود 
نداشــته و دعــوی در ایــن خصــوص متوجــه او نیســت 
مســتندا بــه بنــد ۴ مــاده 8۴ قانــون ائیــن دادرســی 
دادگاه هــای عمومــی و انقــاب قــرار رد دعــوی صــادر 
اول  ردیــف  خوانــده  محکومیــت  میشــود. حکــم 
ــل  ــاغ قاب ــخ اب ــدت 20 روز از تاری ــرف م ــی و ظ غیاب
واخواهــی در ایــن شــورا و ســپس ظــرف 20 روز پــس 
ــی  ــی در دادگاه عموم ــر خواه ــد نظ ــل تجدی از آن قاب
ــادر  ــوی ص ــرار رد دع ــت و ق ــان اس ــی فاورج حقوق
شــده حضــوری و ظــرف مــدت 20 روز از تاریــخ ابــاغ 
قابــل تجدیدنظــر در دادگاه عمومــی حقوقــی فاورجان 

اســت .
ــتان  ــاف شهرس ــورای اخت ــوم ش ــعبه س ــی ش قاض

فاورجــان
محمد حسین حیدری

آگهی ابالغ 
شماره اباغ نامه : 96۱0۱0۳6۵۴۴002۱7
شماره پرونده : 9۵0998۳6۵۴۴00۵2۱

تاریــخ تنظیــم:96.۱.28 خواهــان شــمس عــرب 
زاده فرزنــد یــار محمــد دادخواســتی بــه طرفیــت 
خوانــده غــام ســخی عــرب زاده فرزنــد محمــد نبــی 
ــم طــاق  ــت و صــدور حک ــات زوجی ــه خواســته اثب ب
ــان  ــتان فاورج ــی شهرس ــای عموم ــم دادگاه ه تقدی
نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه ۴ دادگاه 
عمومــی )حقوقــی( دادگســتری شهرســتان واقــع 
دادگســتری- درقاورجــان-خ ماصدرا-ســاختمان 

طبقــه اول-اتاق۱2۵ارجــاع و بــه کاســه 9۵0۵۳6 ثبت 
گردیــده که وقــت رســیدگی ان 96.۴.۱۳و ســاعت9:00 
تعییــن شــده اســت بــه علــت مجهــول المــکان بــودن 
ــز مــاده  ــه تجوی ــدگان و درخواســت خواهــان و ب خوان
7۳قانــون ائیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و 
انقــاب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک 
نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی میشــود 
تــا خوانــده پــس از نشــر اگهــی و اطــاع از مفــاد ان 
ــل  ــانی کام ــام نش ــن اع ــه و ضم ــه دادگاه مراجع ب
خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت و 
در وقــت مقــرر فــوق جهت رســیدگی حاضــر گرددمدیر 

ــی  ــارم دادگاه حقوق ــی شــعبه چه ــر دادگاه حقوق دفت
ــمس ــین ش ــتان فاورجان-حس ــتری شهرس دادگس

گواهی حصر وراثت
خانــم بــی بــی کوچــک امینــی بــرد پــاره بشناســنامه 
گواهــی  و  نامــه  شــهادت  209باســتناد  شــماره 
ــه  ــتی ب ــه درخواس ــنامه ورث ــت شناس ــوت و رونوش ف
چنیــن  نمــوده  شــورا  ایــن  شــماره96/۳۵۱تقدیم 
ــی  ــد عل ــادروان محم ــه ش ــت ک ــته اس ــعار داش اش
ــخ  ــماره ۱0  در تاری ــنامه ش ــاره بشناس ــرد پ ــی ب امین
9۵.7.۳ در گذشــته و ورثــه ی وی در هنــگام در 
ــرد  ــی ب ــک امین ــی کوچ ــی ب ــد از:ب ــت عبارتن گدش
ــی شــماره شناســنامه:209 نســبت  ــد بازفت ــاره فرزن پ
ــاره  ــرد پ ــی ب ــد رضــا امین ــا متوفی:همســر۱- محم ب

شناســنامه:۱۱00۱۱۳66۵ شــماره 
2-مسلم امینی برد پاره شماره شناسنامه:۱8۳۴

 ۳-محسن امینی برد پاره شماره شناسنامه:8۳9
شــماره  پــاره  بــرد  امینــی  ۴-فرزانــه 

۱ ۱ 0 0 2 0 7 9 2 9 : مه ســنا شنا
۵-ندا امینی برد پاره شماره شناسنامه:۴۵۴9

6-افسانه امیری برد پاره شماره شنلسنامه:۱۵۳9
شــماره  پــاره  بــرد  امینــی  7-علــی 

۱ ۱ 0 0 ۵ ۱ ۵ ۱ 6 ۱ : مه ســنا شنا
شــماره  بردپــاره  امینــی  8-زینــب 
شناســنامه:۱۱00۵۱۵۱۵۱همگی فرزنــدان محمــد علــی 

متوفی:فرزنــدان بــا  نســبت 
پــس از تشــریفات قانونــی درخواســت مزبــور را یــک 
مرتبــه آگهــی مینمایــد تــا هرکســی هــر اعتراضــی دارد 
و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 
آگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد 
در غیــر اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد 

شد
دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول فاورجان

گواهی حصر وراثت
بشناســنامه  والشــانی  ســعیدی  زهــرا  خانــم 
گواهــی  و  نامــه  شــهادت  شماره۱۱2۵بااســتناد 
ــه  ــتی ب ــه درخواس ــنامه ورث ــت شناس ــوت و رونوش ف
شــماره96/۳۳۵تقدیم ایــن شــورا نمــوده چنیــن 
ــی  ــم عل ــادروان قاس ــه ش ــت ک ــته اس ــعار داش اش
ــخ  ــماره7  در تاری ــنامه ش ــانی بشناس ــعیدی والش س
ــه ی وی در  ــته و ورث ــهریور۱۳9۵در گذش ــنبه 6ش ش

هنــگام در گدشــت عبارتنــد از:
۱-جواهــر قنبــری جولرســتانی فرزنــد مصطفــی 

شــماره شناسنامه:7نســبت بــا متوفــی زوجــه
2-مصعومه سعیدی والشانی شماره شناسنامه:2۴

 ۳-لیا سعیدی شماره شناسنامه:6۳8
۴-زهرا سعیدی والشانی شماره شناسنامه:۱۱2۵

 ۵-رضا سعیدی شماره شناسنامه:۱2۳
شــماره  والشــانی  ســعیدی  علــی  6-رمضــان 
شناســنامه :۳0همگــی فرزنــدان قاســم علــی نســبت 

بــا متوفــی :فرزنــدان
 پــس از تشــریفات قانونــی درخواســت مزبــور را یــک 
مرتبــه آگهــی مینمایــد تــا هرکســی هــر اعتراضــی دارد 
و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 

آگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد 
در غیــر اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد 

شد
اول شــعبه  اختــاف  حــل  شــورای   دبیرخانــه 

 فاورجان

گواهی حصر وراثت
آقــای فضــل هللا حاتمی شــماره شناســنامه ۵باســتناد 
شــهادت نامــه و گواهــی فــوت و رونوشــت شناســنامه 
ورثــه درخواســتی بــه شــماره96/۳۵2تقدیم این شــورا 
ــادروان  ــه ش ــت ک ــته اس ــعار داش ــن اش ــوده چنی نم
ــماره  ــنامه ش ــادی بشناس ــی کلیش ــه صالح معصوم
6۵۱در تاریــخ 96.۱.۱6در گذشــته و ورثــه ی وی در 

ــد از: ــگام در گدشــت عبارتن هن
۱-اسماعیل حاتمی کلیشادی شماره شناسنامه:۳2

2-اسداله حاتمی کیشادی ش ش:۱0۱
۳-رضا حاتمی کلیشادی ش ش:۳۳

ــی  ــادی ش ش :۵همگ ــی کلیش ــل هللا حاتم ۴-فض
فرزنــدان حســین نســبت بــا متوفــی :فرزنــدان پــس 
از تشــریفات قانونــی درخواســت مزبــور را یــک مرتبــه 
آگهــی مینمایــد تــا هرکســی هــر اعتراضــی دارد و یــا 
ــر  ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف وصیتنام
آگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد 
در غیــر اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد 

شــد
دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول فاورجان

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــد حســین و  ــم طلعــت ســلطانی محمــدی فرزن خان
ــد ســید  ــی فرزن ــور نائین ــی قاضــی ن ــای ســید عل اق
جــال  بــا تســلیم چهــار  بــرگ استشــهادیه  محلــی 
مدعــی میباشــد کــه ســند مالکیــت ششــدانگ 
یکبابخانــه پــاک ۱۵20۱/۴۵62واقــع در بخــش ۵ 
در صفحــه ۴82 دفتــر 269 امــاک بشــماره ثبــت 
۵۱6۵۳ ســابقه ثبــت نامبــردگان بالســویه هــر کــدام 
ســه دانــک مشــاع دارد و بموجــب ســند رهنــی 
۱۳۱۳7۵ مــورخ ۱۳92/09/2۵ دفتــر ۱0 در رهــن بانــک 
کشــاورزی مباشــد.  بعلــت جابجائــی  ســند مالکیــت 
اولیــه مفقــود شــده ودرخواســت صــدور ســند المثنــی 
ــاده ۱20  ــی م ــک اصاح ــره ی ــق تبص ــذا طب ــوده ل نم
آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب  آگهــی  مــی شــود 
کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در 
ــود  ــا وج ــه آن ی ــبت ب ــده ( نس ــر ش ــی ذک ــن آگه ای
ــخ  ــد از تاری ــود باش ــزد خ ــور ن ــت مزب ــناد مالکی اس
ــه  ــن اداره مراجع ــه ای ــاده روز ب ــی ت ــن آگه انتشــار ای
ــناد  ــل اس ــه اص ــن ارائ ــا ضم ــود را کتب ــراض خ و اعت
ــب  ــا مرات ــد ت ــه تســلیم نمای ــت و ســند معامل مالکی
صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه کننــده 

ــردد.  ــترد گ مس
اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا در 
ــی  ــردد المثن ــه نگ ــند ارائ ــل س ــراض اص ــورت اعت ص
ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم 
الــف حســین  : 7۵06/ م  خواهــد شــد. شــماره 
هادیــزاده رییــس منطقــه ثبــت اســناد شــمال شــرق 

ــان اصفه

آگهی فقدان سند مالکیت 
ــد حبیــب هللا    ــراد فرزن ــزدان شــاه م ــم شــهره ی خان

ــی  ــی مدع ــهادیه  محل ــرگ استش ــلیم دو ب ــا تس ب
میباشــد کــه ســند مالکیــت ششــدانگ قطعــه زمیــن 
ــه  ــش ۵ در صفح ــع در بخ ــاک  ۱۵2۴۱/2۵۴ واق پ
2۱8 دفتــر ۳0 امــاک و بشــماره ثبــت ۳۱6۳ ســابقه 
ثبــت بنــام نامبــرده دارد و بــا ســتناد و   بعلــت 
جابجائــی  ســند مالکیــت اولیــه مفقــود شــده 
ــذا طبــق  ودرخواســت صــدور ســند المثنــی نمــوده ل
تبصــره یــک اصاحــی مــاده ۱20 آییــن نامــه قانــون 
ثبــت مراتــب  آگهــی  مــی شــود کــه هرکــس مدعــی 
انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آگهی ذکر شــده 
( نســبت بــه آن یــا وجــود اســناد مالکیــت مزبــور نــزد 
خــود باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــاده روز بــه 
ــن  ــا ضم ــود را کتب ــراض خ ــه و اعت ــن اداره مراجع ای
ارائــه اصــل اســناد مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم 
نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه 

ــده مســترد گــردد.  ــه کنن ارائ
ــا در  ــد ی ــی نرس ــرر اعتراض ــت مق ــرف مهل ــر ظ اگ
ــی  ــردد المثن ــه نگ ــراض اصــل ســند ارائ صــورت اعت
ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم 

ــد.  ــد ش خواه
هادیــزاده  حســین  الــف  م   /7۳۵۱  : شــماره 
شــرق شــمال  اســناد  ثبــت  منطقــه   رییــس 

 اصفهان

آگهی ابالغ 
شــماره   96۱0۱0۳6۵۳۴00۱70: اباغنامــه  شــماره 
پرونــده : 9۵0998۳6۵۳۴00۳۴0 شــماره بایگانــی 
 ۱۳96/0۱/۱9  : تنظیــم  تاریــخ   9۵0۳۴6  : شــعبه 
ــراد  ــد م ــوری فرزن ــعید صیف ــاکی س ــان / ش خواه
دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده / متهــم امیــر 
بحیرایــی و آنــره آواســیانبه  خواســته مطالبــه طلــب 
)وجــه چــک( بــه مبلــغ ۵80/000/000 ریــال بــه شــعبه 
عمومــی شهرســتان شهرســتان فاورجــان نمــوده 
ــی  ــعبه 2 دادگاه عموم ــه ش ــیدگی ب ــت رس ــه جه ک
حقوقــی دادگســتری شهرســتان فاورجــان واقــع 
ســاختمان   – ماصــدرا  خیابــان   – فاورجــان  در 
ــه  ــاع و ب ــاق 22۵ ارج ــه اول – ات ــتری – طبق دادگس
کاســه9۵0998۳6۵۳۴00۳۴0 ثبــت گردیــده  کــه 
 ۱2:00 و ســاعت   ۱۳96/۴/۱۱ آن  رســیدگی   وقــت 
ــکان  ــول الم ــت مجه ــه عل ــت . ب ــده اس ــن ش تعیی
ــاکی  ــان / ش ــت خواه ــدگان و در خواس ــودن خوان ب
بــه تجویــز مــاده 7۳ قانــون آییــن دادرســی  و 
دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی و 
دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
کثیــر االنتشــار اگهــی مــی شــود  تــا خوانــدگان 
ــاد ان  ــاع از مف ــی و اط ــر آگه ــس از نش ــم پ / مته
ــل  ــانی کام ــام نش ــن اع ــه و ضم ــه دادگاه مراجع ب
ــم را دریافــت  خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائ
 و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر

 گردند. 
ــی  ــعبه دوم دادگاه عموم ــی ش ــی دادگاه حقوق منش
)حقوقــی ( دادگســتری شهرســتان فاورجــان – 

ــی  ــرو آقای خس
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آگهی ابالغ وقت رسیدگی

ــداله  ــان اس ــه 960124خواه ــده کالس ــوص پرون در خص

ســعیدی بــا وکالــت خانــم زهــرا عســگری دادخواســتی 

ــه  ــال وج ــون ری ــی میلی ــغ س ــه مبل ــر: مطالب ــی ب مبن

ــم  ــاری تقدی ــم رود ب ــت مری ــه طرفی ــک  ب ــره چ 2 فق

نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز .........  مــورخ 

96/4/20 ســاعت 4 عصــر تعییــن گردیــده اســت . 

ــده حســب  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب باعنای

ــون آئیــن  ــه مــاده 73 قان تقاضــای خواهــان مســتندا ب

ــده  ــا خوان ــد منتشــر ت ــب در جرای ــی، مرات دادرســی مدن

قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در خیابــان 

ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه روی مدرســه نیلــی 

پــور – جنــب ســاختمان صبــا – پــالک 57 کــد پســتی 

8165756441 شــورای حــل اختــالف اصفهــان – شــعبه 

15 مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخذ 

نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ 

قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 

شد.شــماره: 7171/م الــف دفتــر شــعبه 15 مجتمــع 

شــماره یــک شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــداله  ــان اس ــه 960125خواه ــده کالس ــوص پرون در خص

ســعیدی بــا وکالــت خانــم زهــرا عســگری دادخواســتی 

مبنــی بــر: مطالبــه مبلــغ 48000000ریــال وجــه یــک فقره 

ــم  ــن تقدی ــس ابوالحس ــاد دری ــت عم ــه طرفی ــک  ب چ

نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز .........  مــورخ 

ــده اســت .  ــن گردی 96/4/20 ســاعت 4/30 عصــر تعیی

ــده حســب  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب باعنای

ــون آئیــن  ــه مــاده 73 قان تقاضــای خواهــان مســتندا ب

ــده  ــا خوان ــد منتشــر ت ــب در جرای ــی، مرات دادرســی مدن

قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در خیابــان 

ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه روی مدرســه نیلــی 

پــور – جنــب ســاختمان صبــا – پــالک 57 کــد پســتی 

8165756441 شــورای حــل اختــالف اصفهــان – شــعبه 

15 مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخذ 

نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ 

قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 

شد.شــماره: 7172/م الــف دفتــر شــعبه 15 مجتمــع 

شــماره یــک شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
پرونــده کالســه 960101خواهــان زهــره  در خصــوص 

ــت  ــه طرفی ــه   ب ــر: نفق ــی ب ــتی مبن ــی دادخواس ضیای

مهــدی عابدینــی تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای 

روز .........  مــورخ 96/4/24 ســاعت 8/30 صبــح تعیین 

ــودن  ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب ــده اســت . باعنای گردی

ــاده  ــه م ــتندا ب ــان مس ــای خواه ــب تقاض ــده حس خوان

ــد  ــب در جرای ــی، مرات ــی مدن ــن دادرس ــون آئی 73 قان

ــن  ــه ای ــیدگی ب ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت منتش

شــعبه واقــع در خیابــان ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – 

روبــه روی مدرســه نیلــی پــور – جنــب ســاختمان صبــا 

ــل  ــورای ح ــتی 8165756441 ش ــد پس ــالک 57 ک – پ

ــی  ــه و نســخه ثان ــان – شــعبه 4 مراجع ــالف اصفه اخت

ــد. در صــورت عــدم  ــم را اخــذ نمای دادخواســت و ضمائ

حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شد.شــماره: 7157/م  تصمی

الــف دفتــر شــعبه 4 مجتمــع شــماره یــک شــورای حــل 

ــان ــالف اصفه اخت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــول  ــان  رس ــه 146/96 خواه ــده کالس ــوص پرون در خص

ــه وجــه چــک    ــر: مطاالب ــی ب ــی دادخواســتی مبن صادق

بــه طرفیــت حمیــد رضــا ندافــی قهنویــه تقدیــم نمــوده 

و وقــت رســیدگی بــرای روز چهارشــنبه  مــورخ 96/4/21 

ســاعت 17تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول 

المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان 

ــی،  ــی مدن ــن دادرس ــون آئی ــاده 73 قان ــه م ــتندا ب مس

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

رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در خیابــان ســجاد- اول 

خیابــان  اربــاب – روبــه روی مدرســه نیلــی پــور – جنــب 

ســاختمان صبــا – پــالک 57 کــد پســتی 8165756441 

ــه  ــعبه 49 مراجع ــان – ش ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ش

ــد.  ــذ نمای ــم را اخ ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان و نس

در صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ 

قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 

ــع  ــعبه 49 مجتم ــر ش ــف دفت ــماره: 7156/م ال شد.ش

ــان ــالف اصفه شــماره ســه شــورای حــل اخت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 951582 ش 14 خواه ــده کالس ــوص پرون در خص

ــه  ــه ب ــر: مطالب ــی ب ــتی مبن ــی دادخواس ــعید افالک س

ــوده و  ــم نم ــردی تقدی ــی دهک ــرزان صمیم ــت ف طرفی

وقــت رســیدگی بــرای روز  مــورخ 96/4/20 ســاعت 8:30 

تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول المــکان 

بــودن خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 73 

قانــون آئیــن دادرســی مدنــی ، مراتــب در جرایــد منتشــر 

تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع 

در اصفهان-مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و 

ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 

رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضی 

ــر  ــر دفت ــف مدی اتخــاذ خواهــد شد.شــماره: 7164/م ال

ــالف  ــل اخت ــورای ح ــماره دو ش ــع ش ــعبه 14 مجتم ش

اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــده کالســه 960259خواهــان مرتضــی  در خصــوص پرون

آکوچکیــان دادخواســتی مبنــی بــر: مطالبــه بــه طرفیــت 

عظیــم روشــنی و فرهــاد کریمــی تقدیــم نمــوده و وقــت 

رســیدگی بــرای روز  مــورخ 96/4/18 ســاعت 10  تعییــن 

ــودن  ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب ــده اســت . باعنای گردی

خوانــده حســب تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 73 قانون 

ــا  ــر ت ــد منتش ــب در جرای ــی ، مرات ــی مدن ــن دادرس آئی

ــع  ــن شــعبه واق ــه ای ــل از وقــت رســیدگی ب ــده قب خوان

در اصفهان-مجتمــع شــهدای مدافــع حــرم شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و 

ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 

رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضی 

ــر  ــر دفت ــف مدی ــد شد.شــماره: 7141/م ال اتخــاذ خواه

ــالف  ــل اخت ــورای ح ــماره دو ش ــع ش ــعبه 14 مجتم ش

اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه 96-289 خواهــان  محمــد 

حســین حشــمت دادخواســتی مبنــی بــر: مطالبــه 

ــم  ــیرانی تقدی ــدی ش ــری – مه ــرج جم ــت ای ــه طرفی ب

نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز چهــار شــنبه  مــورخ 

 . اســت  تعییــن گردیــده    9/30 ســاعت   96/4/28

ــده حســب  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ــت ب باعنای

تقاضــای خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 

ــل از  ــده قب ــا خوان ــد منتشــر ت ــب در جرای ــی ، مرات مدن

وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهان-کنــار 

ــان آتشــگاه و  ــان شــهید خــرازی حــد فاصــل خیاب اتوب

ــرزا طاهــر مجتمــع شــماره 3 شــورای حــل  ــان می خیاب

اختــالف اصفهــان   شــعبه 53 مراجعــه و نســخه ثانــی 

ــد. در صــورت عــدم  ــم را اخــذ نمای دادخواســت و ضمائ

حضــور در وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

ــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شد.شــماره: 7144/م  تصمی

الــف مدیــر دفتــر شــعبه 53 مجتمــع شــماره ســه 

ــان ــالف اصفه شــورای حــل اخت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــده کالســه 96-290 خواهــان  محمــد  در خصــوص پرون

حســین حشــمت دادخواســتی مبنــی بــر: مطالبــه 

ــم  ــبدانی  تقدی ــان س ــی  قانعی ــد عل ــت محم ــه طرفی ب

نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز چهــار شــنبه  مــورخ 

ــت  ــت . باعنای ــده اس ــن گردی ــاعت 10تعیی 96/4/28 س

ــده حســب تقاضــای  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ب

خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 

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

رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهان-کنــار اتوبــان 

شــهید خــرازی حــد فاصــل خیابــان آتشــگاه و خیابــان 

میــرزا طاهــر مجتمــع شــماره 3  شــورای حــل اختــالف 

شــعبه 53 مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و 

ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور در وقــت 

رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضی 

اتخــاذ خواهــد شد.شــماره: 7143/م الــف مدیــر دفتــر 

شــعبه 53 مجتمــع شــماره ســه شــورای حــل اختــالف 

ــان اصفه

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای 1- محمــد خــدادادی 2- علیرضــا خــدادادی  

طرفیــت  بــه  مطالبــه   خواســته  بــه  دادخواســتی 

ــه  ــلیم ک ــورا تس ــن ش ــه ای ــان زاده ب ــیاوش احمدی س

بــه کالســه 96/151  ثبــت و بــرای تاریــخ 96/05/22 

ــت  ــده اس ــن ش ــیدگی تعیی ــت رس ــاعت 17:30 وق س

ــد  ــکان میباش ــول الم ــدگان مجه ــه خوان ــه اینک ــر ب نظ

ــی  ــی مدن ــن دادرس ــون آئی ــاده 73 قان ــب م ــذا حس ل

ــر  ــای کثی ــه ه ــی از روزنام ــت در یک ــک نوب ــب ی مرات

االنتشــار طبــع و نشــر میشــود و از خوانــده مذکــور 

ــخه  ــت نس ــت دریاف ــد جه ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب دع

ــه  ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــم ب ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان

ــر ــیدگی حاض ــت رس ــز جه ــوق نی ــرر ف ــت مق  و در وق

 شود. 

دفتــر شــعبه دوم مجتمــع شــماره یــک شهرســتان 

برخــوار

اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   

96/03/09 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/207/م 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای 1- محمــد خــدادادی 2- علیرضــا خــدادادی  

دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه  بــه طرفیــت پرویــن 

ــه  ــه ب ــلیم ک ــورا تس ــن ش ــه ای ــالق ب ــه قش ــی آقچ نوائ

کالســه 96/150  ثبــت و بــرای تاریــخ 96/05/22 ســاعت 

ــه  ــر ب ــت نظ ــده اس ــن ش ــیدگی تعیی ــت رس 17:15 وق

اینکــه خوانــدگان مجهــول المــکان میباشــد لــذا حســب 

ــک  ــب ی ــی مرات ــی مدن ــن دادرس ــون آئی ــاده 73 قان م

ــع و  نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار طب

نشــر میشــود و از خوانــده مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی 

آیــد جهــت دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 

ــز  ــوق نی ــرر ف ــت مق ــه و در وق ــر دادگاه مراجع ــه دفت ب

جهــت رســیدگی حاضــر شــود. 

دفتــر شــعبه دوم مجتمــع شــماره یــک شهرســتان 

برخــوار

اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   

96/03/09 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/206/م 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای مجیــد حبیبــی  دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه  

ــاالر  ــر س ــی و یاس ــاالر زه ــی س ــد نب ــت محم ــه طرفی ب

زهــی بــه ایــن شــورا تســلیم کــه بــه کالســه 96/31  ثبــت 

و بــرای تاریــخ 96/04/20 ســاعت 16:00 وقــت رســیدگی 

تعییــن شــده اســت نظــر بــه اینکــه خوانــدگان مجهــول 

ــن  ــون آئی ــاده 73 قان ــب م ــذا حس ــد ل ــکان میباش الم

دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامــه 

ــده  هــای کثیــر االنتشــار طبــع و نشــر میشــود و از خوان

مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت دریافت نســخه 

ثانــی دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و 

در وقــت مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر شــود. 

ــک شهرســتان  ــع شــماره ی ــارم مجتم ــر شــعبه چه دفت

برخــوار

اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   

96/03/09 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/205/م 

دادنامه
خواهــان: آقــای جــواد قربانــی فرزنــد عبــاس بــا وکالــت 

ــه نشــانی  ــد حســن ب ــم ســمیه قاســم بنــدی فرزن خان

دولــت آبــاد بلــوار جانبازانــن روبــروی دادگســتری 

ــه  ــی ب ــی مزارع ــای غالمعل ــده : آق ــت خوان ــر وکال دفت

نشــانی مجهــول المــکان خواســته: مطالبــه وجــه بابــت 

مطالبــه وجــه چــک رای دادگاه در خصــوص دادخواســت 

خواهــان آقــای جــواد قربانــی فرزنــد عبــاس بــا وکالــت 

ســمیه قاســم بنــدی بــه طرفیــت غالمعلــی مزارعــی بــه 

ــصدو  ــت شش ــه پرداخ ــده ب ــت خوان ــته محکومی خواس

پنجــاه میلیــون ریــال بابــت ســه فقــره چــک بــه شــماره 

هــای 35415 مــورخ 94/08/27 و 135458 مــورخ 

94/07/27 و 135414 مــورخ 94/08/29 بــه انضمــام 

ــق  ــی و ح ــه دادرس ــم از هزین ــارات وارده اع ــه خس کلی

ــه  ــا عنایــت ب الوکالــه وکیــل و خســارات تاخیــر تادیــه ب

ــا و  ــدق چکه ــی مص ــی و کپ ــت تقدیم ــاد کیفرخواس مف

ــور  ــدم حض ــت و ع ــدم پرداخ ــی ع ــدق گواه ــی مص کپ

خوانــده علیرغــم ابــالغ بــا وصــف قانونــی دعــوی 

خواهــان را وارد دانســته و مســتند بــه مــواد 198 و 

ــره  ــی و تبص ــی مدن ــن دادرس ــون آئی 515 و 519 از قان

الحاقــی بــه مــاده 2 قانــون اصــالح قانــون صــدور چــک 

ــر  مصــوب مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام حکــم ب

ــاه  ــصدو و پنج ــت شش ــه پرداخ ــده ب ــت خوان محکومی

میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته و خســارت تاخیــر 

ــق  ــی و ح ــه دادرس ــید و هزین ــر رس ــان س ــه از زم تادی

الوکالــه وکیــل مطابــق تعرفــه صــادر و اعــالم مــی گــردد 

ــالغ  ــخ اب ــی و ظــرف بیســت روز از تاری رای صــادره غیاب

قابــل واخواهــی در همیــن شــعبه و پــس ظــرف بیســت 

روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم تجدیــد نظــر 

ــی باشــد. ــان م اســتان اصفه

مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

96/02/07 تاریــخ   بــه  الــف  5/37/204/م 

اخطار اجرایی
ــانی  ــه نش ــوی ب ــد مول ــه: محم ــوم ل ــخصات محک مش

خــورزوق کمربنــدی آهــن آالت مولــوی محکــوم علیهــم : 

محمدرضــا اســدی ارجنگــی بــه نشــانی مجهــول المــکان

ــماره 95/02/12-52  ــب رأی ش ــه موج ــه : ب ــوم ب محک

بــه تاریــخ 96/01/20 حــوزه برخــوار شــورای حــل اختــالف 

ــت  ــه : پرداخ ــت ب ــوم اس ــه محک ــوم علی ــوار محک برخ

مبلــغ 8000000 ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 170000 

ــر  ــارت تاخی ــز خس ــی و نی ــه دادرس ــت هزن ــال باب ری

ــم  ــخ اجــرای حک ــا تاری ــخ صــدور چــک ت ــه از تاری تادی

ــده ی  ــر عه ــرا ب ــه اج ــی اســت و هزین رای صــادره غیاب

ــرای  ــون اج ــاده 34 قان ــد. م ــی باش ــه م ــوم علی محک

ــالغ  ــه اب ــه محکــوم علی ــه ب ــن کــه اجرائی احــکام : همی

شــد ، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف ده روز مفــاد 

آنــرا بــه موقــع اجــرا بگــذارد  یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت 

ــد کــه اجــرای  ــا مالــی معرفــی کن ــه بدهــد ی محکــوم ب

ــه از آن میســر باشــد و در  ــوم ب ــم و اســتیفاء محک حک

صورتــی کــه خــود قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد 

بایــد ظــرف مهلــت مذبــور صــورت جامــع دارایــی خــود 

ــدارد  ــی ن ــر مال ــد و اگ ــلیم کن ــرا تس ــمت اج ــه قس را ب

ــد.   صریحــا اعــالم نمای

قاضی شورا مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

96/02/24 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/196/م 

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

ــه آقــای  ــده مطروحــه کالســه 960077 ب برخــوار در پرون

فرشــاد نــوری قلعــه تکــی فرزنــد ذبیــح الــه و ابراهیــم 

ــناس  ــق ش ــن ح ــم و پروی ــد کاظ ــزی فرزن ــایان ج ش

ــه  ــر ک ــوق الذک ــده ف ــده پرون ــت هللا  خوان ــد رحم فرزن

مجهــول المــکان اعــالم شــده اســت و خواهــان آن 

ــان جــزی  ابوالفضــل احمــدی و فاطمــه صغــری حاتمی

ــر معصومــی و محمــد رضــا  ــت ســید جــواد می ــا وکال ب

ــه و  ــالن معامل ــالم بط ــته اع ــه خواس ــژاد  ب ــقی ن عش

ابطــال تفویــض وکالــت فــی مــا بیــن شــایان و پرویــن 

حــق شــناس و اعــالم بطــالن معاملــه فــی مابیــن 

پرویــن حــق شــناس و حامــد هوشــیاری و ابطــال ســند 

انتقــال شــماره 59274 مــورخ 1390/02/26 و ابطــال 

ســند مالکیــت شــماره 260232 و الــزام خوانــدگان 

ــان  ــت در جری ــتور موق ــمی و دس ــند رس ــال س ــه انتق ب

ــرای روز  ــد کــه ب رســیدگی مــی باشــد اخطــار مــی نمای

دادگاه  در  صبــح   09:30 ســاعت   1396/05/14 مــورخ 

شــعبه دوم محاکــم عمومــی و حقوقــی برخــوار مراجعــه 

ــورت  ــه ص ــد ب ــات ردی داری ــه جه ــا چنانچ ــد و ی نمای

ــالم و  ــوط اع ــر مرب ــه دفت ــرر ب ــد مق ــل از موع ــی قب کتب

ارســال داریــد و اال تصمیــم مقتضــی اتخــاذ و دادگاه غیبــا 

رای صــادر خواهــد نمــود جهــت دریافــت نســخه ثانــی و 

بــرگ دادخواســت و ضمائــم آن بــه دفتــر دادگاه مربــوط 

ه مراجعــه نمایــد ایــن آگهــی وفــق مــاده 73 قانــون  ا د 

م  دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی یــک 

نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار درج شــود. 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   

96/03/10 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/207/م 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

ــک  ــت مل ــت اســناد و امــالک حــوزه ثب اداره ثب
ــاد برخــوار ــت آب دول

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و  ــت ثبت ــن تکلیــف وضعی ــون تعیی ــه قان نام

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
ــات موضــوع  ــل هی ــای ذی ــر آرای شــماره ه براب
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
ــاد  در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دولــت آب
برخــوار بخــش 16 ثبــت اصفهــان بااســتناد 
اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد 
ــه  عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکان
ــده  ــرز گردی ــل مح ــان ذی ــارض متقاضی و بالمع
اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ســند رســمی و بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
ــته  ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی اس
باشــند  مــی تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن آگهی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
ــدت  ــرف م ــس از اخــذ رســید ،  ظ تســلیم و پ
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
ــد .  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  مــدت مذکــور 
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات اســناد 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند 
ــه دادگاه  ــرر ب ــه متض ــع از مراجع ــت مان مالکی

ــت. نیس
برابــر رای شــماره 139560302018004070 کالســه 
ــن  ــای حس ــده 1394114402018000090 آق پرون
رضــوی خرزوقــی فرزنــد ســید حســین  بشــماره 
شناســنامه 50 صــادره از خــورزوق  نســبت بــه 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  301.63 متــر 

مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از پــالک 2506 و 2446 

فرعــی از 445  اصلــی واقــع در خــورزوق بخــش 16 ثبت 

اصفهــان در ازای مالکیــت مشــاعی اولیــه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/27

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/03/11

برخــوار   شــماره:148  امــالک  و  اســناد  ثبــت  اداره 

96/02/20 تاریــخ  بــه  /37/05/الــف/م 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

ــک  ــت مل ــت اســناد و امــالک حــوزه ثب اداره ثب
ــاد برخــوار ــت آب دول

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و  ــت ثبت ــن تکلیــف وضعی ــون تعیی ــه قان نام

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
ــات موضــوع  ــل هی ــای ذی ــر آرای شــماره ه براب
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
ــاد  در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دولــت آب
برخــوار بخــش 16 ثبــت اصفهــان بااســتناد 
اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد 
ــه  عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکان
ــده  ــرز گردی ــل مح ــان ذی ــارض متقاضی و بالمع
اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ســند رســمی و بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
ــته  ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی اس
باشــند  مــی تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن آگهی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
ــدت  ــرف م ــس از اخــذ رســید ،  ظ تســلیم و پ
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
ــد .  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  مــدت مذکــور 
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات اســناد 
مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند 
ــه دادگاه  ــرر ب ــه متض ــع از مراجع ــت مان مالکی

ــت. نیس
 139560302018004096 شــماره  رای  1-برابــر 
ــای  ــده 1392114402018001640 آق ــه پرون کالس
ــماره  ــا  بش ــد رض ــد احم ــان فرزن ــالن اربابی ارس
اصفهــان   از  صــادره   120701428 شناســنامه 
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــار دان ــه چه ــبت ب نس
ــر  ــاحت  298.50 مت ــه مس ــاب کارگاه ب ــک ب ی
مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از پــالک 
ــت  ــی دول ــه صنعت ــع در منطق ــی واق 320  اصل
آبــاد بخــش 16 ثبــت اصفهــان در ازای مالکیــت 

ــه ــاعی اولی مش
 139560302018004097 شــماره  رای  2-برابــر 
ــم  ــده 1392114402018001641 خان ــه پرون کالس
نیلوفــر اربابیــان فرزنــد احمدرضــا  بشــماره 
شناســنامه 4240  صــادره از اصفهــان  نســبت بــه 
دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب کارگاه 
بــه مســاحت  298.50 متــر مربــع احداثــی بــر 
ــع در  ــی واق ــالک 320  اصل ــمتی از پ روی قس
ــت  ــش 16 ثب ــاد بخ ــت آب ــی دول ــه صنعت منطق

ــه ــاعی اولی ــت مش ــان در ازای مالکی اصفه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/27
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/03/11

اداره ثبــت اســناد و امــالک برخــوار   شــماره:158 
/37/05/الــف/م به تاریــخ 96/02/24

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

ــک  ــت مل ــت اســناد و امــالک حــوزه ثب اداره ثب
ــاد برخــوار ــت آب دول

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن 
ــی و  ــت ثبت ــن تکلیــف وضعی ــون تعیی ــه قان نام

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
ــات موضــوع  ــل هی ــای ذی ــر آرای شــماره ه براب
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
ــاد  در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دولــت آب
برخــوار بخــش 16 ثبــت اصفهــان بااســتناد 
اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد 
ــه  عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکان
ــده  ــرز گردی ــل مح ــان ذی ــارض متقاضی و بالمع
اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ســند رســمی و بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب 
در دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
ــته  ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی اس
باشــند  مــی تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن آگهی 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره 
ــدت  ــرف م ــس از اخــذ رســید ،  ظ تســلیم و پ
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 
ــد .  ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب خ
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  مــدت مذکــور 
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات اســناد 
مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند 
ــه دادگاه  ــرر ب ــه متض ــع از مراجع ــت مان مالکی

ــت. نیس
 139560302018004087 شــماره  رای  1-برابــر 
 1392114402018001352 پرونــده  کالســه 

آقــای مجیــد جعفــری فرزنــد حســن  بشــماره 
ــاد  نســبت  ــت آب شناســنامه 146 صــادره از دول
بــه دوازده حبــه و دوازده دویســت و هشــتاد 
ــدانگ  ــه شش ــاع از 72 حب ــه مش ــم حب و هفت
یــک بــاب کارخانــه بــه مســاحت 2835.79 
متــر مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از پــالک 
ــی دولــت  ــه صنعت ــع در منطق ــی واق 97  اصل
آبــاد بخــش 16 ثبــت اصفهــان در ازای مالکیــت 

ــه ــاعی اولی مش
 139560302018004090 شــماره  رای  2-برابــر 
ــم  ــده 1392114402018000576 خان کالســه پرون
ــد    ــد محم ــادی فرزن ــت آب ــی دول ــه کمال فاطم
ــاد   ــت آب بشــماره شناســنامه 612  صــادره از دول
نســبت بــه ده حبــه و بیســت و دو چهــل و یکــم 
ــاب  ــه ششــدانگ یــک ب ــه مشــاع از 72 حب حب
ــع  ــر مرب ــه مســاحت  2835.79 مت ــه  ب کارخان
احداثــی بــر روی قســمتی از پــالک 97  اصلــی 
واقــع در منطقــه صنعتــی دولــت آبــاد بخــش 16 
ثبــت اصفهــان در ازای مالکیــت مشــاعی اولیــه
3- برابــر رای شــماره  139560302018004091 
کالســه پرونــده 1392114402018000575 خانــم 
لیــال کمالــی دولــت آبــادی فرزنــد محمــد   
بشــماره شناســنامه 234  صــادره از اصفهــان  
نســبت بــه ده حبــه و بیســت و دو ،چهــل و یکــم 
ــاب  ــه ششــدانگ یــک ب ــه مشــاع از 72 حب حب
ــع  ــر مرب ــه مســاحت  2835.79 مت ــه  ب کارخان
احداثــی بــر روی قســمتی از پــالک 97  اصلــی 
واقــع در منطقــه صنعتــی دولــت آبــاد بخــش 16 
ثبــت اصفهــان در ازای مالکیــت مشــاعی اولیــه
برابــر رای شــماره 139560302018004092   -4
کالســه پرونــده 1392114402018000574 خانــم 
الهــام کمالــی دولــت آبــادی فرزنــد محمــد   
از  صــادره    5100016159 شناســنامه  بشــماره 
اصفهــان  نســبت بــه ده حبــه و بیســت و 
دو ،چهــل و یکــم حبــه مشــاع از 72 حبــه 
ــاحت   ــه مس ــه  ب ــاب کارخان ــک ب ــدانگ ی شش
2835.79 متــر مربــع احداثــی بر روی قســمتی 
ــی  ــه صنعت ــع در منطق ــی واق ــالک 97  اصل از پ
ــان در ازای  ــت اصفه ــش 16 ثب ــاد بخ ــت آب دول

ــه ــاعی اولی ــت مش مالکی
5-  برابــر رای شــماره 139560302018004089 
کالســه پرونــده 1392114402018000577 خانــم 
ــد    ــد محم ــادی فرزن ــت آب ــی دول ــمیه کمال س
بشــماره شناســنامه 334  صــادره از دولــت آبــاد  
نســبت بــه ده حبــه و بیســت و دو چهــل و یکــم 
ــاب  ــه ششــدانگ یــک ب ــه مشــاع از 72 حب حب
ــع  ــر مرب ــه مســاحت  2835.79 مت ــه  ب کارخان
احداثــی بــر روی قســمتی از پــالک 97  اصلــی 
واقــع در منطقــه صنعتــی دولــت آبــاد بخــش 16 
ثبــت اصفهــان در ازای مالکیــت مشــاعی اولیــه

6-  برابــر رای شــماره 139560302018004093 
ــم  ــده 139211440201800573 خان ــه پرون کالس
فرزنــد محمــد    آبــادی  دولــت  داوری  ربابــه 
بشــماره شناســنامه 802  صــادره از قزویــن  
ــت و  ــت و بیس ــه و دویس ــج حب ــه پن ــبت ب نس
ــه مشــاع  یــک ،دویســت و هشــتادو هفتــم حب
ــه  ــه  ب ــاب کارخان ــه ششــدانگ یــک ب از 72 حب
ــر  ــی ب ــع احداث ــر مرب ــاحت  2835.79 مت مس
روی قســمتی از پــالک 97  اصلــی واقــع در 
ــت  ــش 16 ثب ــاد بخ ــت آب ــی دول ــه صنعت منطق

ــه ــاعی اولی ــت مش ــان در ازای مالکی اصفه
7- برابــر رای شــماره 139560302018004094 
ــده 1392114402018000578 آقــای  کالســه پرون
محمــد رضــا داوری دولــت آبــادی فرزنــد حســن  
ــاد   ــت آب بشــماره شناســنامه 39  صــادره از دول
دویســت  دوازده،  و  حبــه  دوازده  بــه  نســبت 
و هشــتاد و هفتــم حبــه مشــاع از 72 حبــه 
ــاحت   ــه مس ــه  ب ــاب کارخان ــک ب ــدانگ ی شش
2835.79 متــر مربــع احداثــی بر روی قســمتی 
ــی  ــه صنعت ــع در منطق ــی واق ــالک 97  اصل از پ
ــان در ازای  ــت اصفه ــش 16 ثب ــاد بخ ــت آب دول

ــه ــت مشــاعی اولی مالکی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/02/27
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/03/11

اداره ثبــت اســناد و امــالک برخــوار   شــماره:154 
/37/05/الــف/م به تاریــخ 96/02/01

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه   
 5 بخــش  در  واقــع  اصلــی   7725/601 پــالک 
ــام  ــه ن ــی ب ــده ثبت ــق پرون ــه طب ــان ک ــت اصفه ثب
فاطمــه خلفــی  خیادانــی فرزنــد اصغــر و علــی 
دهقانــی خیادانــی فرزنــد حســین هــر کــدام 
از ششــدانگ  مشــاع  دانــگ  ســه  بــه  نســبت 
شــماره  آرای  و  اســت  ثبــت  جریــان  در  آن   
و   1395/11/4 مــورخ   139560302027014334
مــورخ    139560302027014338 شــماره  رای 
1395/11/4 از طــرف هیــات حــل اختــالف موضــوع 
ــی و  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در ثبــت 
اســناد و امــالک منطقــه شــرق اصفهــان نســبت بــه 
ملــک مرقــوم صــادر گردیــده اســت و بــا توجــه بــه 

ــدود  ــد ح ــه تحدی اینک
ــت  ــوده اس ــی نب ــوق قانون ــی ف ــالک اصل ــه پ اولی
ــاده 15  ــر از م ــمت اخی ــتور قس ــه دس ــا ب ــک بن این
قانــون ثبــت و بــر طبــق تقاضــای نامبــرده متقاضــی 
ــخ 96/4/13  ــوم در تاری ــک مرق ــدود مل ــد ح تحدی
ــروع و  ــل ش ــح در مح ــاعت 9 صب ــنبه   س ــه ش س
ــه  ــی ب ــن آگه ــذا بموجــب ای ــد ل ــد آم ــل خواه بعم
ــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد کــه  کلی
در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد 
ــق  ــالک مطاب ــان ام ــن و صاحب ــات مجاوری اعتراض
مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس 
تحدیــد حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و 
ــون ثبــت معتــرض  طبــق مــاده 86 آئیــن نامــه قان
بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــه  ــم دادخواســت ب ــا تقدی ــن اداره ب ــه ای ــراض ب اعت
ــرح  ــی ط ــدام و گواه ــی اق ــالح قضای ــع ذیص مراج

دعــوی خــود را بــه ایــن منطقــه ثبتــی ارائــه نماید در 
غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت و یــا نماینــده قانونــی 
ــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی  ــد ب وی میتوان
عــدم تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن منطقــه 
تســلیم نمایــد ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه بــه 
اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامه 

ــد داد.  خواه
تاریــخ انتشــار: 96/3/11 شــماره :5519/ م الــف 
هادیــزاده رئیــس اداره  ثبــت اســناد و امــالک 

ــان ــرق اصفه ــه ش منطق

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه   
واقــع  اصلــی  از 10393   فرعــی  پــالک 3537 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرونــده 
ثبتــی بــه نــام عفــت آیتــی ســجزئی فرزنــد 
ــماره  ــت و رای ش ــت اس ــان ثب ــه  در جری ــح ال فت
حــل  هیــات  طــرف  از   139560302027010145
ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  اختــالف موضــوع قان
ــد ســند رســمی  ــی اراضــی و ســاختمانهای فاق ثبت
ــرق  ــه ش ــالک منطق ــناد و ام ــت اس ــتقر در ثب مس
ــده  ــوم صــادر گردی ــک مرق ــه مل ــان نســبت ب اصفه

ــدود  ــد ح ــه تحدی ــه اینک ــه ب ــا توج ــت و ب اس
ــت  ــوده اس ــی نب ــوق قانون ــی ف ــالک اصل ــه پ اولی
ــاده 15  ــر از م ــمت اخی ــتور قس ــه دس ــا ب ــک بن این
قانــون ثبــت و بــر طبــق تقاضــای نامبــرده متقاضــی 
ــخ 96/4/14  ــوم در تاری ــک مرق ــدود مل ــد ح تحدی
ــروع  ــل ش ــح در مح ــاعت 9 صب ــنبه   س ــار ش چه
ــی  ــن آگه ــب ای ــذا بموج ــد ل ــد آم ــل خواه و بعم
بــه کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد 
ــد  ــرر در محــل حضــور یابن ــه در روز و ســاعت مق ک
ــق  ــالک مطاب ــان ام ــن و صاحب ــات مجاوری اعتراض
مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس 
ــه خواهــد شــد  ــا ســی روز پذیرفت ــد حــدود ت تحدی
و طبــق مــاده 86 آئیــن نامــه قانــون ثبــت معتــرض 
بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــه  ــم دادخواســت ب ــا تقدی ــن اداره ب ــه ای ــراض ب اعت
ــرح  ــی ط ــدام و گواه ــی اق ــالح قضای ــع ذیص مراج
دعــوی خــود را بــه ایــن منطقــه ثبتــی ارائــه نماید در 
غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت و یــا نماینــده قانونــی 
ــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی  ــد ب وی میتوان
عــدم تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن منطقــه 
تســلیم نمایــد ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه بــه 
اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامه 

ــد داد.  خواه
ــف  ــماره :5492/ م ال ــار: 96/3/11 ش ــخ انتش تاری
هادیــزاده رئیــس اداره  ثبــت اســناد و امــالک 

ــان ــرق اصفه ــه ش منطق

رونوشت آگهی حصر وراثت
شــماره  دارای  قائمــی   زهــرا  ســیده  خانــم 
بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   95 شناســنامه 
کالســه 229/96 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان زهــرا یــاوری      بــه شــماره شناســنامه 
ــی  ــگاه دائم ــخ 95/9/24 در اقامت 343 در تاری
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم 

ــه :  ــت ب ــر اس منحص
ــاس  ــید عب ــد س ــی فرزن ــه قائم ــیده فاطم 1.س

129 ش  ش 
2.ســیده زهــرا قائمــی فرزنــد ســید عبــاس ش 

ش 95 
3.ســیده زهــره قائمــی فرزنــد ســید عبــاس ش 

ش 278 
ــد ســید عبــاس  4.ســیده مرضیــه قائمــی فرزن

ش ش 964 
5.ســیده محبوبــه قائمــی فرزنــد ســید عبــاس 

ش ش 1679 
ــاس  ــید عب ــد س ــی فرزن ــمیه قائم ــیده س 6.س

 824 ش  ش 
7.ســید عبــاس قائمــی فرزنــد محمــد ش ش 

18متوفــی ورثــه  دیگــری نــدارد . 
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
ــا  ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی مزب
ــه ای  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض ــر کس ه
از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه از 
تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، 
بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی 

انحصــار وراثــت صــادر خواهــد شــد . 
اختــالف  حــل  شــورای  اول  شــعبه  رئیــس 

رجبــی علیرضــا   - گلپایــگان  شهرســتان 
م الف 182 

 
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقــای مجتبــی ســامی        دارای شــماره 
ــه شــرح دادخواســت  شناســنامه 1210049661 ب
ــت  ــورا درخواس ــن ش ــه 225/96 از ای ــه کالس ب
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان هوشــنگ ســامی     بــه 
در  تاریــخ 96/3/3  در  شــماره شناســنامه 8 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت

ــه :  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــه آنمرح ورث
ش  ش  هوشــنگ  فرزنــد  ســامی  1.مهــدی 

1210125102
2.مجتبــی ســامی فرزنــد هوشــنگ ش ش 

1210049661
3.شــهربانو فیضــی فرزنــد اســداله ش ش 

35متوفــی ورثــه  دیگــری نــدارد . 
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
آگهــی  نوبــت  یــک  در  را  درخواســت مزبــور 
ــا  ــا هــر کســی اعتراضــی دارد و ی ــد ت مــی نمای
وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظرف 
ــه ایــن شــورا  یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی ب
تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت 
ــد ــادر خواه ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه  مق
 شــد . رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اختــالف 

شهرســتان گلپایــگان - علیرضــا رجبی
م الف 181 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه   
پــالک 7725/602   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــد  ــام محم ــه ن ــی ب ــده ثبت ــق پرون ــه طب ــان ک اصفه
علــی دری دولــت آبــادی فرزنــد عبــدهللا  در جریــان 
ــماره 139560302027011276  ــت و رای ش ــت اس ثب
ــالف  ــل اخت ــات ح ــرف هی ــورخ 1395/9/9 از ط م
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
ــان  ــرق اصفه ــه ش ــالک منطق ــناد و ام ــت اس در ثب
نســبت بــه ملــک مرقــوم صــادر گردیــده اســت و بــا 

ــه اینکــه تحدیــد حــدود  توجــه ب
ــت  ــوده اس ــی نب ــوق قانون ــی ف ــالک اصل ــه پ اولی
ــاده 15  ــر از م ــمت اخی ــتور قس ــه دس ــا ب ــک بن این
قانــون ثبــت و بــر طبــق تقاضــای نامبــرده متقاضــی 
تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در تاریــخ 96/4/12 دو 
شــنبه   ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل 
ــه  ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــذا بموج ــد ل ــد آم خواه
ــه در روز و  ــردد ک ــار میگ ــن اخط ــن و مجاوری مالکی
ــات  ــد اعتراض ــور یابن ــل حض ــرر در مح ــاعت مق س
مجاوریــن و صاحبــان امــالک مطابــق مــاده 20 
قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد 
ــق  ــه خواهــد شــد و طب ــا ســی روز پذیرفت حــدود ت
ــد  ــرض بای ــت معت ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 86 آئی م
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
ــع  ــه مراج ــت ب ــم دادخواس ــا تقدی ــن اداره ب ــه ای ب
ــوی  ــرح دع ــی ط ــدام و گواه ــی اق ــالح قضای ذیص
خــود را بــه ایــن منطقــه ثبتــی ارائــه نمایــد در غیــر 
اینصــورت متقاضــی ثبــت و یــا نماینــده قانونــی وی 
میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم 
تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن منطقه تســلیم 
نمایــد ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض 
 عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد

 داد. 
ــف  ــماره :5497/ م ال ــار: 96/3/11 ش ــخ انتش تاری
هادیــزاده رئیــس اداره  ثبــت اســناد و امــالک 

ــان ــرق اصفه ــه ش منطق

تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ 
ــالک  ــکونی پ ــاری مس ــاختمان تج ــاب س یکب
ــش 9  ــان بخ ــع در فالورج ــماره 15.2625واق ش
ثبــت اصفهــان کــه طبــق ســوابق وپرونــده ثبتــی 
ــد  ــی فرزن ــدی فالورجان ــاس محم ــام عب ــه ن ب
محمــد رحیــم در جریــان ثبــت اســت وعملیــات 
ــده  ــل نیام ــه عم ــی آن ب ــدود قانون ــد ح تحدی
ــه دســتور قســمت اخیرمــاده  ــا ب اســت.اینک بن
15قانــون ثبــت وطبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد 
حــدود پــالک مرقــوم در روزچهــار شــنبه مــورخ 
ــه  ــروع وب ــل ش ــح در مح ــاعت 9صب 96.4.7س
ــه موجــب ایــن آگهــی  ــذا ب عمــل خواهــد آمد.ل
ــه در روز  ــن اخطــار میگــردد ک ــه مجاوری ــه کلی ب
ــور  ــل حض ــی درمح ــن آگه ــرر درای ــاعت مق وس
یابنــد واعتراضــات مالکیــن یامجاوریــن مطابــق 
ــورت  ــم ص ــخ تنظی ــت از تاری ــون ثب ــاده 20قان م
 مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز  پذیرفتــه خواهــد

 شد.تاریخ انتشار:96.3.11
اکبر پور مقدم 

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک فالورجان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــان  ــه 960268 خواه ــده کالس ــوص پرون در خص
اصفهانــی  زاده   معمــار  حســین  محمــد 
ــت  ــه طرفی ــه ب ــر: مطالب ــی ب ــتی مبن دادخواس
مهیــن شــیراوند تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی 
بــرای روز یکشــنبه  مــورخ 96/4/18 ســاعت 
10 صبــح تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت 
ــب  ــده حس ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ب
تقاضــای خواهــان مســتندا بــه مــاده 73 قانــون 
آئیــن دادرســی مدنــی، مراتــب در جراید منتشــر 
ــن  ــه ای ــیدگی ب ــت رس ــل از وق ــده قب ــا خوان ت
ــان   ــجاد- اول خیاب ــان س ــع در خیاب ــعبه واق ش
اربــاب – روبــه روی مدرســه نیلــی پــور – جنــب 
پســتی  پــالک 57 کــد   – ســاختمان صبــا 
ــان  ــالف اصفه 8165756441 شــورای حــل اخت
– شــعبه 9 مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت 
و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور 
ــی شــده   ــی  تلق ــالغ قانون در وقــت رســیدگی اب
و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شد.شــماره: 
ــورای  ــعبه 9 ش ــر ش ــر دفت ــف مدی 7178/م ال

ــان ــالف اصفه ــل اخت ح

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
ــماره  ــه: 9610100361702113 ش ــماره ابالغنام ش
ــده: 9609980361700193 شــماره بایگانــی  پرون
 96/3/3 تنظیــم:  تاریــخ    960214 شــعبه: 
خواهــان آقــای محســن غالمــزاده  دادخواســتی 
ــر رضــا ســاعی   ــای امی ــده آق ــه طرفیــت خوان ب
ــفته  ــره س ــه 12 فق ــه وج ــته مطالب ــه خواس ب
شهرســتان  عمومــی  دادگاه هــای  تقدیــم  
بــه  رســیدگی  جهــت  نمــوده کــه  اصفهــان 
شــعبه 28 دادگاه  عمومــی حقوقــی شهرســتان 
اصفهــان واقــع در اصفهــان – خ چهــار بــاغ بــاال 
– خ شــهید نیکبخــت – ســاختمان دادگســتری 
کل اســتان اصفهــان طبقــه 2 اتــاق شــماره 214 
ارجــاع و بــه کالســه 960214ح/28 ثبــت گردیده 
ــه  ــیدگی ب ــت رس ــی وق ــان دادرس ــه در جری ک
تاریــخ 96/4/15 ســاعت 10 تعییــن گردیــده 
ــده  ــودن خوان ــه علــت مجهــول المــکان ب ــذا ب ل
ــز مــاده 73  ــه تجوی و در خواســت خواهــان و ب
ــی و  ــای عموم ــی دادگاه ه ــن دادرس ــون آیی قان
انقــالب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب 
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار 
ــر  ــس از نش ــده پ ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م آگه
ــه دادگاه مراجعــه  آگهــی و اطــالع از مفــاد آن ب
و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 
ــت  ــت و در وق ــم را دریاف ــت و ضمائ دادخواس
ــردد. ــر گ ــیدگی حاض ــت  رس ــوق جه ــرر ف مق

شــماره: 7120/م الــف 
دادگاه   28 شــعبه  حقوقــی  دادگاه  منشــی 
 – اصفهــان  شهرســتان  حقوقــی   عمومــی 

طهماســبی افشــین 



9 امروز پنجشنبه 11 خردادماه 1396 - سال سوم - شماره 444 روزنامه

توپ و تور

ویسی در راه استقالل خوزستان
ــا  ــم ب ــن تی ــت ای ــد اس ــپاهان معتق ــابق س ــرمربی س س
توجــه بــه شــرایطی کــه داشــت، آبرومندانــه از لیــگ 

ــد.  ــذف ش ــیا ح ــان آس قهرمان
ــران  ــت ته ــا نف ــه ب ــی ک ــاره مذاکرات ــی درب ــدهللا ویس عب
ــرای قبــول هدایــت ایــن تیــم انجــام داده، اظهــار کــرد:  ب
صحبت هایــی را بــا ایــن تیــم انجــام داده ام، امــا تکلیــف 
ــد  ــال بای ــوز مشــخص نیســت. فدراســیون فوتب نفــت هن
کارهــای الزم را انجــام دهــد و زمانــی کــه اوضــاع مرتــب 

ــم. ــول کن ــت را قب ــت نف ــم هدای ــد، می توان ش
 او دربــاره اینکــه آیــا بــا تیــم دیگــری مذاکــره کــرده اســت، 
گفــت: پیــش از مذاکــره بــا نفــت بــا چنــد تیــم مذاکــره 
کــرده ام کــه یکــی از آن هــا تراکتورســازی بــود کــه حضــور 

در ایــن تیــم منتفــی شــد. 
ســرمربی ســابق ایــن تیــم در واکنــش بــه اینکــه اســتقالل 
خوزســتان در فوتبــال ایــران ریشــه دوانــده و پــس از 
ــد اســت کــه  ــر بســیار ب ــی در مســابقات لیــگ برت قهرمان
ــم  ــن تی ــد در اســتان از ای ــرد: بای ــد ک منحــل شــود، تاکی
حمایــت شــود و بــرای  آن هــا امکانــات خوبــی را فراهــم 
ــون  ــت و تاکن ــب نیس ــاع مناس ــه اوض ــم ک ــد. می دان کنن
ــم  ــن تی ــن از ای ــوز م ــد. هن ــان نداده ان ــه بازیکن ــی را ب پول
بدهــکار هســتم و ایــن بــرای اســتقالل  کــه قهرمــان ایــران 
شــده، بســیار بــد اســت. امیــدوارم شــرایط بــرای ایــن تیم 

مناســب شــود.
ــا  ــه آی ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــان در پاس ــی در پای  ویس
ــده  ــر عه ــم را ب ــن تی ــت ای ــر هدای ــار دیگ ــت ب ــل اس مای
ــم  ــد مایل ــک کنن ــتقالل کم ــه اس ــر ب ــت: اگ ــرد، گف بگی
ــه شــرط اینکــه  ــر عهــده بگیــرم؛ ب هدایــت ایــن تیــم را ب
از تیــم و مجموعــه حمایــت کننــد. االن کســی رغبــت 
ــخص                                   ــش مش ــه وضعیت ــرا ک ــدارد؛ چ ــتقالل ن ــا اس کار ب

نیســت. کاپ

 بی خبری استقالل 
از پیشنهاد سپاهان

ــه  ــوط ب ــار مرب ــتقالل از اخب ــال اس ــم فوتب ــئوالن تی مس
ــی  ــدی رحمت ــید مه ــه س ــپاهان ب ــگاه س ــنهاد باش پیش
ــراز  ــن اب ــن طرفی ــق بی ــره و تواف ــه مذاک ــام هرگون و انج

کردنــد. بی اطالعــی 
ــل   یکــی از پیامدهــای شکســت ســنگین اســتقالل مقاب
العیــن، خبرســازی و شــایعه پراکنی های نقــل و انتقاالتــی 
درخصــوص ایــن تیــم و به ویــژه دربــاره بازیکنــان بزرگ تــر 
ــازی  ــای مج ــه در فض ــی ک ــایعه عجیب ــود. ش ــا ب آبی ه
منتشــر شــد و دســت بــه دســت چرخیــد و واکنش هــای 
ــواداران اســتقالل  ــال و ه ــی فوتب ــی از ســوی اهال مختلف
در پــی داشــت، مذاکــرات محرمانــه ســید مهــدی رحمتــی 
ــود.  ــان ب ــپاهان اصفه ــم س ــا تی ــان، ب ــان آبی پوش دروازه ب
شــایعه ای کــه اســتقاللی ها تــا پیــش از رســیدن بــه 

ــد.  ــالع بودن ــی)ره( از آن بی اط ــام خمین ــرودگاه ام ف
ــن  ــار ای ــران از انتش ــه در ته ــتقالل ک ــم اس ــئوالن تی مس
شــایعه مطلــع شــده بودنــد، نه تنهــا حســابی از ایــن خبــر 
متعجــب شــدند، بلکــه آن را تکذیــب و اعــالم کردنــد کــه 

ــره نداشــته اســت. نــود ــی مذاک ــچ تیم ــا هی ــی ب رحمت

اخبار بانوان
 تیم های دوبل بانوان ایران 
از دور مسابقات کنار رفتند

پرونــده تیم هــای دوبــل بانــوان ایــران در مســابقات 
ــر  ــت براب ــا شکس ــان ب ــی جه ــز قهرمان ــس روی می تنی
تیم هــای لوکزامبــورگ و آلمــان بســته شــد. در چارچــوب 
دومیــن روز از مســابقات تنیــس روی میــز قهرمانــی جهان 
ــوان، شــامگاه سه شــنبه  ــل بان ــان و در بخــش دوب در آلم
ــم صامــت در مصــاف  ــدا شهســواری و مری ــل ن ــم دوب تی
ــورد.  ــت خ ــر 1 شکس ــورگ، ۴ ب ــره لوکزامب ــم دونف ــا تی ب
صبــا صفــری و مهشــید اشــتری ترکیــب دیگــر تیــم دوبــل 
بانــوان ایــران را در رقابت هــای تنیــس روی میــز قهرمانــی 
ــم  ــل تی ــز مقاب ــب نی ــن ترکی ــد. ای ــکیل دادن ــان تش جه
دوبــل آلمــان ۴ بــر 0 نتیجــه را واگــذار کــرد. بدیــن ترتیــب 
و بــا توجــه بــه رقــم خــوردن ایــن نتایــج، تیم هــای دوبــل 
ــی  ــز قهرمان ــس روی می ــابقات تنی ــران در مس ــوان ای بان
ــا در  ــده آن ه ــد و پرون ــار رفتن ــا کن ــان از دور رقابت ه جه

ــن بخــش از مســابقات بســته شــد. ورزش 3 ای

رتبه ششم تیم بانوان والیبالیست 
بانک سرمایه در آسیا

ــک ســرمایه در جــام باشــگاه های  ــوان بان ــال بان ــم والیب تی
آســیا ششــم شــد. تیــم والیبــال بانــوان بانــک ســرمایه در 
آخریــن بــازی خــود در جــام باشــگاه های آســیا بــه مصــاف 
نماینــده چیــن تایپــه رفــت. ایــن دیــدار در پایــان بــا نتیجــه 

3 بــر 1 بــه نفــع چین تاپیــه بــه پایــان رســید. 
ســت های ایــن بــازی 25-20، 18-25، 25-20 و 12-25 
بــه پایــان رســید. بــا ایــن نتیجــه بانــک ســرمایه از کســب 
عنــوان پنجمــی ایــن دوره از رقابت هــا بازمانــد و ششــم 

شــد. ایســنا

فاطمه رشیدی:
  با چهار ماه تمرین 

قهرمان گراپلینگ شدم
نفــر نخســت وزن 53 کیلوگــرم کشــتی گراپلینــگ بانــوان 
انتخابــی تیــم ملــی گفــت: بــا چهــار مــاه تمریــن در ایــن 

رشــته قهرمــان شــدم. 
فاطمــه رشــیدی اظهــار کــرد: در هــر وزن ایــن رقابت هــا، 
شــش نفــر برتــر کشــور حضــور داشــتند و مبــارزه فینــال 
ــود کــه بــدون باخــت قهرمــان شــدم. او  هــم دو از ســه ب
ادامــه داد: نفــرات برتــر اوزان مختلــف در رقابت هــای 

ــد.  ــرکت می کنن ــی ش ــیایی و جهان آس
ــت اســت  ــد وق ــه چن ــه پرسشــی ک رشــیدی در پاســخ ب
ــودو  ــال در ج ــت: دو س ــرده، گف ــروع ک ــته را ش ــن رش ای
ــبیه  ــگ ش ــته و گراپلین ــن رش ــون ای ــردم و چ ــت ک فعالی
ــت در  ــن و فعالی ــاه تمری ــار م ــس از چه ــم هســتند، پ ه
ــال  ــه س ــر از س ــدم و در کل کمت ــان ش ــگ قهرم گراپلین
اســت کــه ورزش قهرمانــی را شــروع کــرده ام. خبــر فارســی

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه ورزش

تیــم فوتبــال پرســپولیس ایــران بــا برتــری 
مقابــل لخویــای قطــر موفــق شــد بــه دور 
باشــگاه های  جــام  رقابت هــای  بعــدی 

آســیا صعــود کنــد. 
دو نماینــده دیگــر ایــران، یعنــی اســتقالل 
خوزســتان و اســتقالل تهــران، بــا شکســت 
ــی  ــارم نهای ــه یک چه ــه مرحل ــود ب از صع
یــک  دســت کم  ایــران  تــا  بازماندنــد 
ــد.  ــته باش ــه داش ــن مرحل ــده در ای نماین
ــه  ــه ب ــا توج ــپولیس ب ــود پرس ــه صع البت
ایــن  در  اســتقالل  ســنگین  شکســت 
بازی هــا، خوشــحالی دوچندانــی را نصیــب 
برخــی هــواداران ایــن تیــم کــرد؛ امــا نبایــد 
ــران در  ــای ای ــه تیم ه ــه هم ــرد ک ــاد ب از ی
ــران  ــدگان کشــور ای ــن مســابقات، نماین ای
هســتند و شکســت هــر کــدام یعنــی 

ــران.  ــت ای شکس
ــن  ــروزی العی ــد از پی ــه بع ــه ک همان گون
برابــر اســتقالل تهــران روزنامه هــای عربــی 
ایــن پیــروزی را پیــروزی فوتبــال امــارات 

بــر ایــران نامیدنــد. 
بــه هــر ترتیــب برانکــو و یارانــش در شــبی 
ــت  ــود را نداش ــار صع ــس انتظ ــه هیچ ک  ک
ــی  ــی و کم ــازی منطق ــک ب ــام ی ــا انج ب

چاشــنی شــانس و اقبــال توانســتند لخویای 
ــد. ــت دهن ــر شکس ــا را در قط پرادع

 ترکیب قرمزها
ــا  ــا علیرض ــدار ب ــن دی ــپولیس در ای پرس
ــادق  ــینی، ص ــالل حس ــید ج ــد، س بیرانون
حســین  انصــاری،  محمــد  محرمــی، 
ماهینــی، محســن ربیع خــواه، محســن 
فرشــاد  علیپــور(،  علــی   ۶1( مســلمان 
احمــدزاده، ســروش رفیعــی )۷2 شــهاب 
احســان  امیــری )۹5  وحیــد  کرمــی(، 
علــوان زاده(، مهــدی طارمــی و پیراهــن 

ــت.  ــدان رف ــه می ــفید ب س

هــر چنــد بــازی در ورزشــگاه خانگــی 
ــاگران  ــا تماش ــد، ام ــزار می ش ــا برگ لخوی

اســتقبال ســردی از ایــن دیــدار داشــتند و 
ــود.  ــی ب ــکوها خال ــتر س بیش

تیــم لخویــا، دقایــق ابتدایــی را بــا حمــالت 
تیــم ســرخپوش  کــرد.  آغــاز  پرتعــداد 
ــه  ــا در نیم ــرد ت ــادی ک ــالش زی ــان ت میزب
اول بــه گل برســد؛ امــا در دقیقــه 23 ایــن 
ــی  ــه روی فرصت طلب ــود ک ــپولیس ب پرس
ــری  ــه گل برت ــت ب ــی توانس ــدی طارم مه
ــا  برســد. در ایــن صحنــه وحیــد امیــری ب
کار خــوب تــوپ را بــه طارمــی رســاند و او 
ــه  ــف وارد محوط ــع حری ــور از مداف ــا عب ب
جریمــه شــد و در حالــی کــه قصــد داشــت 
تــوپ را بــرای امیــری ارســال کنــد چیکــو 
 فلــورز بــه اشــتباه دروازه لخویــا را بــاز 

کرد. 
در ادامــه پرســپولیس چشــم بــه ضــد 
بــرای  تیــم لخویــا  حمــالت داشــت و 
رســیدن بــه گل تســاوی تــالش کــرد؛ امــا 
تــالش تیــم میزبــان ثمــری نداشــت و در 
نهایــت نیمــه اول بــا برتــری یــک بــر صفــر 

ــید. ــان رس ــه پای ــپولیس ب پرس
 نیمه دوم و حمالت پرشمار لخویا

نیمــه دوم را بایــد بــه طــور کامــل بــه تیــم 
لخویــا داد؛ تیمــی کــه بــا در اختیار داشــتن 
ــالت  ــری حم ــت غیرقط ــان باکیفی بازیکن
ایــران  نماینــده  دروازه  روی  را  زیــادی 

 انجــام داد و دو بــار تــوپ را بــه تیــر دروازه 
زد.

ــه اش از  ــت در خان ــه نمی خواس ــا ک لخوی
رســیدن بــه مرحلــه بعــدی لیــگ قهرمانان 
آســیا محــروم شــود، در نیمــه دوم حمالت 
ــام  ــپولیس انج ــادی را روی دروازه پرس زی

داد. 
العربــی مهاجــم لخویــا هــم کــه در بــازی 
ــه دوم  ــط نیم ــود، در اواس ــب ب ــت غای رف
بــه میــدان رفــت تــا بــه حمــالت پرتعــداد 

ــد.  تیمــش کمــک کن
در دقایــق باقی مانــده همیــن رونــد حفــظ 
ــه 82  ــپولیس در دقیق ــد پرس ــد؛ هرچن ش
می توانســت توســط فرشــاد احمــدزاده بــه 

ــی  ــا کم دقت ــد، ام ــدا کن گل دوم دســت پی
ــث  ــر باع ــه آخ ــن در زدن ضرب ــن بازیک ای
شــد تــوپ بــه تــور کنــاری دروازه برخــورد 

کنــد.
در حالــی کــه داور بــرای ایــن بــازی ۶ 
دقیقــه وقــت اضافــه اعــالم کــرده بــود در 
پرســپولیس می توانســت  آخــر  دقیقــه 
ــه  ــا ضرب ــاند؛ ام ــر برس ــه ثم گل دوم را ب
علی پــور و ســپس احمــدزاده را دروازه بــان 

ــت. ــف گرف حری
 در نهایــت ایــن بــازی بــا برتــری یــک بــر 
ــا  ــید ت ــان رس ــه پای ــپولیس ب ــر پرس صف
ــی  ــارم نهای ــه یک چه ــه مرحل ــم ب ــن تی ای

ــد. ــود کن ــان آســیا صع ــگ قهرمان لی

ایران با یک نماینده به یک چهارم نهایی آسیا رسید

صعودسرخها،ناکامیآبیها

ــا  ــارزه ب ــوع »مب ــه موض ــی در ادام ــاد نظارت ــک نه ــوران ی مأم
فســاد در ورزش« بــه بررســی تخلفــات احتمالــی در فدراســیون 
ــه  ــه کمیت ــای زیرمجموع ــی از بخش ه ــی و بعض پزشکی ورزش
ملــی المپیــک پرداخته انــد. کمیتــه مبــارزه بــا فســاد در ورزش 
مدتــی اســت کــه بــا حضــور مؤثــر نهادهــای نظارتــی و ورزشــی 
فعالیــت جــدی خــود را بــرای بررســی و پیگیــری امــور مرتبــط 
ــن  ــتا ای ــن راس ــت. در ای ــرده اس ــاز ک ــاد در ورزش آغ ــا فس ب
کمیتــه تاکنــون بــا فعالیــت جــدی در فوتبــال، بعضــی از رفتارهــا 
و تخلفــات شــبهه دار را رصــد و بــا متخلفــان نیــز برخــورد و گاه 

افــرادی را بــه دســتگاه قضایــی معرفــی کــرده اســت. 
ــوران  ــاد در ورزش مأم ــا فس ــارزه ب ــای مب ــه فعالیت ه در ادام
ــیون  ــی فدراس ــای مال ــر روی فعالیت ه ــی ب ــاد نظارت ــک نه ی
پزشکی ورزشــی در 5 ســال اخیــر و همچنیــن فعالیت هــای 
مالــی کمیتــه تشــریفات کمیتــه ملــی المپیــک متمرکــز 

ــت  ــه اس ــات اولی ــه تحقیق ــا در مرحل ــن فعالیت ه ــده اند. ای  ش
 و کارشناســان مبــارزه بــا فســاد در حــال بررســی ســوابق 
و مــدارک فدراســیون پزشکی ورزشــی و کمیتــه تشــریفات 
کمیتــه ملــی المپیــک هســتند. بررســی تعــدادی از قراردادهــای 
فدراســیون فوتبــال، به ویــژه قــرارداد فــروش بلیــت الکترونیکــی 
فصــل قبــل لیــگ برتــر کــه پیــش از ایــن شــائبه هایی در رابطــه 
ــن  ــاری ای ــتورکارهای ج ــر دس ــز، از دیگ ــود نی ــرح ب ــا آن مط ب
کمیتــه اســت. پیــش از ایــن کمیتــه مبــارزه بــا فســاد در ورزش 
بــا ورود مســتقیم بــه موضــوع تخلفــات فوتبــال بارهــا بــه دفتــر 
ــرده  ــط ک ــی را ضب ــه و مدارک ــس ســابق فدراســیون مراجع رئی
بــود. همچنیــن در اواخــر ســال گذشــته نیــز دفتــر شــرکت افــق 
ســبز مرتبــط بــا فدراســیون فوتبــال پلمــب و افــرادی از مجموعه 
ایــن فدراســیون و برخــی از افــراد مرتبــط بــا فعالیت هــای ایــن 

شــرکت، بازداشــت شــدند. ایســنا

ــرداری  ــس پیشــین فدراســیون وزنه ب ــک و رئی ــان المپی قهرم
گفــت: علــی مــرادی بــا توجــه بــه هزینه هایــی کــه کــرد و آیــان 
ــد؛  ــارش می مان ــران آورد، اگــر سیاســت داشــت در کن ــه ای را ب
نــه اینکــه دو روز مانــده بــه انتخابــات، علیــه او مصاحبــه کنــد. 
حســین رضــازاده دربــاره نتایــج انتخابــات فدراســیون جهانــی 
آیــان  تامــاش  بــود  مشــخص  بیــان کــرد:  وزنه بــرداری 
ــر  ــال دبی ــن س ــال او چندی ــر ح ــه ه ــی آورد؛ ب ــاره رأی م دوب
ــس  ــم رئی ــالدی ه ــی و از ســال 2000 می کل فدراســیون جهان
فدراســیون جهانــی بــود؛ از ایــن رو ارتباط هــای خوبــی داشــت. 
محمــد جلــود هــم کــه بــرای نخســتین مرتبــه کاندیــدا شــده 
بــود، توانســت دبیــر کل جهــان شــود. او بــا ارتباطاتــی کــه دارد، 
بیشــتر کشــورهای آســیایی هــم بــه او رأی دادنــد. زمانــی کــه 
مــن می گفتــم کســی در آســیا از آقــای مــرادی رضایــت نــدارد، 

ــرد.  ــه می گی ــازاده دارد جبه ــد رض ــوان می کردن ــه عن هم

ــاورد؛  او ادامــه داد: متاســفانه آقــای مــرادی نتوانســت رأی بی
امــا ســوالی کــه اینجــا پیــش می آیــد ایــن اســت او چندیــن 
مرتبــه بــه مجارســتان مقــر فدراســیون جهانــی ســفر کــرد. جام 
ــان و  ــاش آی ــرد و تام ــزار ک ــاردی برگ ــه میلی ــا هزین ــر را ب فج
جلــود را بــه ایــران آورد؛ پــس چــرا دو روز مانــده بــه انتخابــات 
علیــه تامــاش آیــان صحبــت کــرد؟ چــرا مصاحبه هایــی انجــام 

ــود؟  ــرداری ایــران ب ــه ضــرر وزنه ب داد کــه ب
ــی  ــاره نگرانی های ــرداری درب رئیــس پیشــین فدراســیون وزنه ب
کــه نســبت بــه آینــده وزنه بــرداری ایــران وجــود دارد، تصریــح 
کــرد: بــه هــر حــال تامــاش آیــان رئیــس فدراســیون جهانــی 
شــده و جلــود هــم کــه بــا مــرادی مشــکل دارد، اکنــون دبیــر 
ــورهای  ــه کش ــی ب ــی امتیازات ــیون جهان ــت و در فدراس کل اس
ــه  ــد ب ــرایط 100 درص ــن ش ــون ای ــود. اکن ــف داده می ش مختل

ــود. ورزش 3 ــد ب ــرداری خواه ــرر وزنه ب ض

،،
تیــم فوتبــال پرســپولیس ایــران بــا 
برتــری مقابــل لخویــای قطــر موفــق 
شــد بــه دور بعــدی رقابت هــای جــام 

باشــگاه های آســیا صعــود کنــد

واکنشرضازادهبهناکامیایراندرIWFورودمأموراننظارتیبهکمیتهملیالمپیک

ورزش

آگهیابالغاجرائیه
بدینوســیله   13۹50۴00212800008۷/1 کالســه: 

بــا شناســه  نعیــم  و گوشــت  بــه شــرکت شــیر 

کالســه  پرونــده  بدهــکار   102۶00۷۷8۴5 ملــی: 

ــماره  ــزارش ش ــر گ ــه براب 13۹50۴00212800008۷/1 ک

ــناخته  ــت ش ــورخ13۹5/12/28 اداره پس 1122/32۶م

ــرارداد  ــر ق ــه براب ــردد ک ــی گ ــالغ م ــد اب ــده ای نگردی

بانکــی شــماره 1۶۹0۶0833-13۹0/05/1۶ بیــن شــما 

و بانــک ســپه مبلــغ 500000000 ریــال بابــت اصــل 

ــغ  ــود، مبل ــت س ــال باب ــغ ۴۷3۷5۹1۶ ری ــب ،مبل طل

تأدیــه  تأخیــر  بابــت خســارت  ریــال   1۷2۹0۶۷02

تــا تاریــخ 13۹5/10/30 و از ایــن تاریــخ بــه بعــد 

ــه  ــال بابــت خســارت تأخیــر روزان ــغ 38352۹ ری مبل

بدهــکار مــی باشــید کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت وجــه، 

بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده پــس از 

ــوق  ــه ف ــادر و بکالس ــه ص ــی اجرائی ــریفات قانون تش

ــاده  ــق م ــذا طب ــد ل ــی باش ــرح م ــراء مط ــن اج در ای

ــه  ــاد اســناد رســمی ب ــی مف ــه اجرائ ــن نام 1۹/18 آئی

ــن آگهــی  ــخ انتشــار ای ــالغ مــی گــردد از تاری شــما اب

کــه تاریــخ ابــالغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک 

نوبــت در روزنامــه کثیراالنتشــار درج ومنتشــر مــی 

گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی 

ــار  ــدون انتش ــورت ب ــن ص ــر ای ــدام ودر غی ــود اق خ

آگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه 

ــد. ــد ش ــب خواه ــما تعقی ش

رییس اداره ثبت اسناد و امالک گلپایگان

 مهدی صادقی وصفی م الف 1۴8

آگهیابالغاجرائیه
بــه  بدینوســیله   13۹۶0۴002128000001/ کالســه:1 

ــی  ــه شــماره مل ــی ب ــد عل آقــای احمــد اعظمــی فرزن

بدهــکار   ،۶0۶ شناســنامه  شــماره  و   12188۹۶80۹

پرونــده کالســه 13۹۶0۴002128000001/1 کــه برابــر 

اداره   13۹۶/02/03 1122/10مــورخ  شــماره  گــزارش 

ــردد  ــی گ ــالغ م ــد اب ــده ای ــناخته نگردی ــت،  ش پس

ــماره 13۹2/0۶/13-۶۹11۹  ــی ش ــند رهن ــر س ــه براب ک

گلپایــگان،  شــعبه  ســپه  بانــک  و  شــما  بیــن 

اصــل طلــب،  بابــت  ریــال  مبلــغ 38828۶320۷ 

ــال  ــود، 501510183 ری ــت س ــال باب ۶۴۶۷8۷505 ری

ــا تاریــخ 13۹5/11/30  بابــت خســارت تاخیــر تادیــه ت

ــال  ــغ 3۶5۹1۹1ری ــه مبل و از تاریــخ 13۹5/12/01 روزان

بابــت خســارت روزانــه بدهــکار مــی باشــید کــه بــر اثــر 

ــدور  ــت ص ــتانکار درخواس ــه، بس ــت وج ــدم پرداخ ع

ــه  ــی اجرائی ــه نمــوده، پــس از تشــریفات قانون اجرائی

ــی  ــرح م ــراء مط ــن اج ــوق در ای ــه ف ــادر و بکالس ص

ــی  ــه اجرائ ــن نام ــاده 1۹/18 آئی ــق م ــذا طب ــد، ل باش

ــردد از  ــی گ ــالغ م ــما اب ــه ش ــمی ب ــناد رس ــاد اس مف

تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ ابــالغ اجرائیــه 

روزنامــه  در  نوبــت  یــک  فقــط  اســت  محســوب 

کثیراالنتشــار محــل درج و منتشــر مــی گــردد، ظــرف 

مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام 

ــی دیگــری  ــدون انتشــار آگه ــن صــورت ب ــر ای ودر غی

عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب 

خواهــد شــد.رئیس اداره ثبــت اســناد و امــالک 

گلپایــگان  مهــدی صادقــی وصفــی  م الــف 150

آگهیابالغاجرائیه
کالســه: 13۹۶0۴002128000001/1 بدینوســیله بــه آقــای 

محمدمهــدی اخگــری فرزنــد محمدجعفــر بــه شــماره 

 5۴۴35 شناســنامه  شــماره  و  ملــی1280۹۶۹23۷ 

ــه  ــه 13۹۶0۴002128000001/1 ک ــده کالس ــکار پرون بده

برابــر گــزارش شــماره 1122/۹مــورخ 13۹۶/02/03 

اداره پســت،  شــناخته نگردیــده ایــد ابــالغ مــی گــردد 

ــماره 13۹2/0۶/13-۶۹11۹  ــی ش ــند رهن ــر س ــه براب ک

گلپایــگان،  شــعبه  ســپه  بانــک  و  شــما  بیــن 

طلــب،  اصــل  بابــت  ریــال   38828۶320۷ مبلــغ 

ــال  ــود، 501510183 ری ــت س ــال باب ۶۴۶۷8۷505 ری

ــخ 13۹5/11/30  ــا تاری ــه ت ــر تادی ــت خســارت تاخی باب

ــال  ــغ 3۶5۹1۹1ری ــه مبل ــخ 13۹5/12/01روزان و از تاری

ــر  ــه ب ــید ک ــی باش ــکار م ــه بده ــارت روزان ــت خس باب

اثــر عــدم پرداخــت وجــه، بســتانکار درخواســت صــدور 

ــه  ــی اجرائی ــس از تشــریفات قانون ــوده، پ ــه نم اجرائی

ــی  ــرح م ــراء مط ــن اج ــوق در ای ــه ف ــادر و بکالس ص

ــی  ــه اجرائ ــن نام ــاده 1۹/18 آئی ــق م ــذا طب ــد، ل باش

ــردد از  ــی گ ــالغ م ــما اب ــه ش ــمی ب ــناد رس ــاد اس مف

ــه  ــالغ اجرائی ــخ اب ــن آگهــی کــه تاری ــخ انتشــار ای تاری

روزنامــه  در  نوبــت  یــک  فقــط  اســت  محســوب 

کثیراالنتشــار محــل درج و منتشــر مــی گــردد، ظــرف 

مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام 

ــری  ــی دیگ ــار آگه ــدون انتش ــورت ب ــن ص ــر ای ودر غی

عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب 

خواهــد شــد. رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالک 

ــف 152 ــی - م ال ــی وصف ــدی صادق ــگان مه گلپای

آگهیابالغاجرائیه 
کالســه: 13۹۶0۴002128000001/1 بدینوســیله بــه آقــای 

ــه  ــی، ب ــید مصطف ــد س ــری فرزن ــد منی ــید محم س

شــماره ملــی 121۹۹۶2112 و شــماره شناســنامه ۶0، 

ــه  ــه 13۹۶0۴002128000001/1 ک ــده کالس ــکار پرون بده

برابــر گــزارش شــماره 1122/۹مــورخ 13۹۶/02/03 

اداره پســت،  شــناخته نگردیــده ایــد ابــالغ مــی گــردد 

ــماره 13۹2/0۶/13-۶۹11۹  ــی ش ــند رهن ــر س ــه براب ک

گلپایــگان،  شــعبه  ســپه  بانــک  و  شــما  بیــن 

طلــب،  اصــل  بابــت  38828۶320۷ریــال  مبلــغ 

۶۴۶۷8۷505 ریــال بابــت ســود، 501510183ریــال 

ــخ 13۹5/11/30  ــا تاری ــه ت ــر تادی ــت خســارت تاخی باب

ــال  ــغ 3۶5۹1۹1ری ــه مبل ــخ 13۹5/12/01روزان و از تاری

ــر  ــه ب ــید ک ــی باش ــکار م ــه بده ــارت روزان ــت خس باب

اثــر عــدم پرداخــت وجــه، بســتانکار درخواســت صــدور 

ــه  ــی اجرائی ــس از تشــریفات قانون ــوده، پ ــه نم اجرائی

ــی  ــرح م ــراء مط ــن اج ــوق در ای ــه ف ــادر و بکالس ص

ــی  ــه اجرائ ــن نام ــاده 1۹/18 آئی ــق م ــذا طب ــد، ل باش

ــردد از  ــی گ ــالغ م ــما اب ــه ش ــمی ب ــناد رس ــاد اس مف

ــه  ــالغ اجرائی ــخ اب ــن آگهــی کــه تاری ــخ انتشــار ای تاری

روزنامــه  در  نوبــت  یــک  فقــط  اســت  محســوب 

کثیراالنتشــار محــل درج و منتشــر مــی گــردد، ظــرف 

مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام 

ــری  ــی دیگ ــار آگه ــدون انتش ــورت ب ــن ص ــر ای ودر غی

عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب 

خواهــد شــد. رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالک 

ــف 151 ــی  -م ال ــی وصف ــدی صادق ــگان مه گلپای

آگهیابالغاجرائیه 
ــه آقــای  کالســه:13۹۶0۴002128000001/1 بدینوســیله ب

محســن گلــذاری فرزنــد نصــرت الــه بــه شــماره ملــی 

ــکار  ــنامه ۴3۷8، بده ــماره شناس 1218۷۷51۴۹ و ش

برابــر  13۹۶0۴002128000001/1 کــه  پرونــده کالســه 

اداره   13۹۶/02/03 1122/8مــورخ  شــماره  گــزارش 

پســت،  شــناخته نگردیــده ایــد ابــالغ مــی گــردد 

ــماره 013۹2/0۶/13-۶۹11۹  ــی ش ــند رهن ــر س ــه براب ک

گلپایــگان،  شــعبه  ســپه  بانــک  و  شــما  بیــن 

طلــب،  اصــل  بابــت  ریــال   38828۶320۷ مبلــغ 

۶۴۶۷8۷505 ریــال بابــت ســود، 501510183ریــال 

بابــت خســارت تاخیــر تادیــه تــا تاریــخ 013۹5/11/30 

ــال  ــغ 3۶5۹1۹1ری ــه مبل ــخ 13۹5/12/01 روزان و از تاری

بابــت خســارت روزانــه بدهــکار مــی باشــید کــه بــر اثــر 

ــدور  ــت ص ــتانکار درخواس ــه، بس ــت وج ــدم پرداخ ع

ــه  ــی اجرائی ــس از تشــریفات قانون ــوده، پ ــه نم اجرائی

ــی  ــرح م ــراء مط ــن اج ــوق در ای ــه ف ــادر و بکالس ص

ــی  ــه اجرائ ــن نام ــاده 1۹/18 آئی ــق م ــذا طب ــد، ل باش

ــردد از  ــی گ ــالغ م ــما اب ــه ش ــمی ب ــناد رس ــاد اس مف

ــه  ــالغ اجرائی ــخ اب ــن آگهــی کــه تاری ــخ انتشــار ای تاری

روزنامــه  در  نوبــت  یــک  فقــط  اســت  محســوب 

کثیراالنتشــار محــل درج و منتشــر مــی گــردد، ظــرف 

مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام 

ــری  ــی دیگ ــار آگه ــدون انتش ــورت ب ــن ص ــر ای ودر غی

عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب 

امــالک  و  اســناد  ثبــت  اداره  شــد.رئیس  خواهــد 

ــف 15۴ ــی  -م ال ــی وصف ــدی صادق ــگان مه گلپای

آگهیابالغاجرائیه
بــه  بدینوســیله   13۹۶0۴002128000001/1 کالســه: 

شناســه  بــه  گلپــا  دهقــان  موادغذایــی  شــرکت 

 /  1 پرونــده کالســه  بدهــکار   1۴001۹03۴31 ملــی 

شــماره  گــزارش  برابــر  کــه   13۹۶0۴002128000001

1122/1۴مــورخ 13۹۶/02/0۷ اداره پســت،  شــناخته 

نگردیــده ایــد ابــالغ مــی گــردد کــه برابــر ســند رهنــی 

بانــک  و  شــما  ۶۹11۹-13۹2/0۶/13بیــن  شــماره 

ــال  ــغ 38828۶320۷ری ــگان، مبل ــعبه گلپای ــپه ش س

ــت ســود،  ــال باب ــب، ۶۴۶۷8۷505ری ــت اصــل طل باب

ــا  ــه ت ــر تادی ــارت تاخی ــت خس ــال باب 501510183 ری

تاریــخ 13۹5/11/30و از تاریــخ 13۹5/012/01 روزانــه 

ــه بدهــکار  ــال بابــت خســارت روزان ــغ 3۶5۹1۹1ری مبل

مــی باشــید کــه بــر اثر عــدم پرداخــت وجــه، بســتانکار 

درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده، پــس از تشــریفات 

قانونــی اجرائیــه صــادر و بکالســه فــوق در ایــن اجــراء 

مطــرح مــی باشــد، لــذا طبــق مــاده 1۹/18 آئیــن نامــه 

ــی  ــالغ م ــما اب ــه ش ــمی ب ــناد رس ــاد اس ــی مف اجرائ

ــالغ  ــخ اب ــن آگهــی کــه تاری ــخ انتشــار ای گــردد از تاری

اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه 

کثیراالنتشــار محــل درج و منتشــر مــی گــردد، ظــرف 

مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام 

ــری  ــی دیگ ــار آگه ــدون انتش ــورت ب ــن ص ــر ای ودر غی

عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب 

امــالک  و  اســناد  ثبــت  اداره  شــد.رئیس  خواهــد 

ــگان گلپای

 مهدی صادقی وصفی م الف 1۴۹

آگهیابالغاجرائیه
 کالســه: 13۹۶0۴002128000001/1 بدینوســیله بــه آقــای 

ــی  ــماره مل ــه ش ــن ب ــد محس ــذاری فرزن ــی گل مجتب

121۹۷8۹100 و شــماره شناســنامه 1۴۷، بدهــکار پرونده 

کالســه1/ 13۹۶0۴002128000001 کــه برابــر گــزارش 

پســت،   اداره   13۹۶/02/03 1122مــورخ   /۷ شــماره 

ــر  ــه براب ــردد ک ــی گ ــالغ م ــد اب ــده ای ــناخته نگردی ش

ــن شــما  ــی شــماره ۶۹11۹-13۹2/0۶/13 بی ســند رهن

و بانــک ســپه شــعبه گلپایــگان، مبلــغ 38828۶320۷ 

ــت  ــال باب ــب، ۶۴۶۷8۷505 ری ــت اصــل طل ــال باب ری

ســود، 501510183ریــال بابــت خســارت تاخیــر تادیــه 

 13۹5/012/01 تاریــخ  از  و   13۹5/11/30 تاریــخ  تــا 

ــر  ــارت تاخی ــت خس ــال باب ــغ 3۶5۹1۹1ری ــه مبل روزان

روزانــه بدهــکار مــی باشــید کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت 

ــوده،  ــه نم ــدور اجرائی ــت ص ــتانکار درخواس ــه، بس وج

ــه صــادر و بکالســه  ــی اجرائی پــس از تشــریفات قانون

ــق  ــذا طب ــد، ل ــی باش ــرح م ــراء مط ــن اج ــوق در ای ف

مــاده 1۹/18 آئیــن نامــه اجرائــی مفــاد اســناد رســمی 

بــه شــما ابــالغ مــی گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی 

کــه تاریــخ ابــالغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط 

یــک نوبــت در روزنامــه کثیراالنتشــار محــل درج و 

ــه  ــبت ب ــدت ده روز نس ــرف م ــردد، ظ ــی گ ــر م منتش

ــورت  ــن ص ــر ای ــدام ودر غی ــود اق ــی خ ــت بده پرداخ

بــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق 

ــب خواهــد شــد. ــه شــما تعقی ــررات علی مق

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گلپایگان
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تحدیدحدوداختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانه  

ــان  ــع ردر فالورج ــماره 15/2۶2۴ واق ــالک ش اداری پ

ــده  ــوابق وپرون ــق س ــه طب ــان ک ــت اصفه ــش ۹ ثب بخ

ثبتــی بموجــب رای شــماره 13۹5/11/10-۷0052۹2 

در اجــرای قانــون تکلیــف اراضــی فاقــد ســند رســمی 

ــام دامپزشــکی شهرســتان فالورجــان در جریــان  ــه ن ب

ــه  ثبــت اســت وعملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن ب

ــمت  ــتور قس ــه دس ــا ب ــت.اینک بن ــده اس ــل نیام عم

ــرده  ــای نامب ــق تقاض ــت وطب ــون ثب ــاده 15قان اخیرم

ــورخ  ــنبه م ــوم در روزیکش ــالک مرق ــدود پ ــد ح تحدی

ــل  ــه عم ــح در محــل شــروع وب ۹۶/۴/۴ســاعت ۹صب

ــه  ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ــذا ب ــد آمد.ل خواه

ــرر  ــه در روز وســاعت مق ــن اخطــار میگــردد ک مجاوری

درایــن آگهــی درمحــل حضــور یابنــد واعتراضــات 

ــت از  ــون ثب ــاده 20قان ــق م ــن مطاب ــن یامجاوری مالکی

ــا 30 روز   ــدی ت ــس تحدی ــم صــورت مجل ــخ تنظی تاری

ــار:13۹۶.3.11 ــد.تاریخ انتش ــد ش ــه خواه پذیرفت

مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان

آگهیتحدیدحدوداختصاصی 
ــاب  ــک ب ــد حــدود ششــدانگ ی ــه اینکــه تحدی نظرب
کلیشــاد  در  واقــع   1۹/۹۹1 شــماره  پــالک  خانــه  

ــده  ــوابق وپرون ــق س ــه طب ــان ک ــت اصفه ــش ۹ ثب بخ

ثبتــی بــه  نــام خانــم طیبــه دهقــان کلیشــادی فرزنــد 

ــد  ــان ثبــت اســت وعملیــات تحدی رمضانعلــی در جری

حــدود قانونــی آن بــه عمــل نیامــده اســت. اینــک بنــا 

بــه دســتور قســمت اخیرمــاده 15 قانــون ثبــت وطبــق 

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

روزپنــج شــنبه مــورخ 13۹۶/۴/1 ســاعت ۹ صبــح 

ــه  ــذا ب ــد. ل ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع و ب ــل ش در مح

ــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی  موجــب ایــن آگهــی ب

ــی در  ــن آگه ــرر در ای ــاعت مق ــه در روز و س ــردد ک گ

محــل حضــور یابنــد واعتراضــات مالکیــن یــا مجاورین 

مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت 

ــه خواهــد شــد. ــا 30 روز پذیرفت ــدی ت مجلــس تحدی

تاریــخ انتشــار :13۹۶/3/11 -م/الــف 21۹ اکبرپورمقدم 

رییــس اداره ثبــت اســناد وامــالک فالورجان 

آگهیتحدیدحدوداختصاصی
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــدود شش ــد ح ــه تحدی ــه اینک نظرب

خانــه  پــالک شــماره 20/1055 واقــع در کلیشــاد 

ــده  ــوابق وپرون ــق س ــه طب ــان ک ــت اصفه ــش ۹ ثب بخ

ــه شــیرعلی کلیشــادی  ــم فتــح ال ــام خان ــه  ن ثبتــی ب

فرزنــد علــی محمــد در جریــان ثبــت اســت وعملیــات 

ــت.  ــده اس ــل نیام ــه عم ــی آن ب ــدود قانون ــد ح تحدی

ــون  ــاده 15 قان ــمت اخیرم ــتور قس ــه دس ــا ب ــک بن این

ثبــت وطبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک 

مرقــوم در روز شــنبه مــورخ 13۹۶/۴/3 ســاعت ۹ 

صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد. لــذا 

ــار  ــن اخط ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ب

مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در 

محــل حضــور یابنــد واعتراضــات مالکیــن یــا مجاورین 

مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت 

ــه خواهــد شــد. ــا 30 روز پذیرفت ــدی ت مجلــس تحدی
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آگهیابالغدادخواستوضمائم
وقترسیدگی

ــد  ــی فرزن ــه فرشــید ســماعی باغبهادران ــه اینک ــر ب نظ

ــرزی  ــعود غ ــید مس ــای 1- س ــت آق ــه طرفی ــز ب پروی

ــیچانی  ــکری س ــم عس ــد 2- کری ــد احم ــزدی فرزن ی

ــم  ــند تقدی ــال س ــته انتق ــه خواس ــین ب ــد حس فرزن

ــه شــورای حــل اختــالف شــعبه ســوم حقوقــی  کــه ب

ــرای روز  ــت و ب ــه ۹۶/152 ش3 ثب ــه کالس ــاع ب ارج

مــورخ ۹۶/0۴/1۷ ســاعت 15:15 عصــر وقــت رســیدگی 

ــی  ــکان معرف ــول الم ــده مجه ــده و خوان ــن گردی تعیی

ــه تقاضــای خواهــان و دســتور شــورا  نمــوده اســت. ب

ــت  ــک نوب ــب ی ــاده ۷3 ق.آ.د.م مرات ــتناد م ــه اس و ب

ــی  ــد کثیراالنتشــار رســمی درج و آگه ــی از جرای در یک

شــود و از خوانــده دعــوت مــی نمایــد کــه بــا مراجعــه 

ــوم  ــعبه س ــالف ش ــل اخت ــورای ح ــه ش ــه دبیرخان ب

ــق  ــانی و آدرس دقی ــالم نش ــان و اع ــی فالورج حقوق

و دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم بــرای 

وقــت مقــرر در شــعبه جهــت رســیدگی حاضــر شــوند 

ــالغ  ــه اب ــه منزل ــی ب ــن آگه ــورت ای ــن ص ــر ای در غی

محســوب و شــورا غیابــًا رســیدگی و تصمیــم مقتضــی 

ــالف  ــس شــورای حــل اخت ــود. رئی ــد نم ــالم خواه اع

ــف : 180 ــان - م/ال ــوم فالورج ــعبه س ش

آگهیاحضارمتهم

نظــر بــه اینکــه متهــم رضــا اســماعیلی جــالل آبــادی 

فرزنــد اکبــر بــه اتهــام ســرقت مغــازه شــاکی 

ــد  ــاهنظری فرزن ــا ش ــای رض ــکایت آق ــوع ش موض

قاســمعلی مجهــول المــکان میباشــند لــذا دراجــرای 

ــون آییــن دادرســی کیفــری مراتــب  مــاده 3۴۴ قان

ــای کثیراالنتشــار  ــه ه ــی از روزنام ــت دریک ــک نوب ی

درج و آگهــی و بدینوســیله بــه نامبــردگان ابــالغ 

ــی  ــن آگه ــخ ای ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــردد ظ ــی گ م

ــوم  ــعبه س ــود در ش ــام خ ــه اته ــیدگی ب ــت رس جه

ــان  ــالب فالورج ــی و انق ــرای عموم ــاری دادس دادی

حاضــر و از خــود دفــاع نماینــد درصــورت عــدم 

ــدم  ــه و ع ــه دفاعی ــال الیح ــدم ارس ــا ع ــور ی حض

ــالغ  ــه اب ــه منزل ــوق ب ــی ف ــل خــود آگه ــی وکی معرف

ــد  ــم خواه ــاذ تصمی ــه اتخ ــادرت ب ــوب و مب  محس

شد . 

محمد حسین حیدری

دادیار دادسرای عمومی و انقالب فالورجان .

م/الف : 218

آگهیحصروراثت
آقــای حســن کریمــی قهدریجانــی بشناســنامه 

و گواهــی  شــهادتنامه  باســتناد    18۷ شــماره  

فــوت رونوشــت شناســنامه ورثــه ، درخواســتی 

نمــوده  شــورا  ایــن  تقدیــم   ۹۶/32۶ بشــماره 

ــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان قاســم  چنی

کریمــی قهدریجانــی بشناســنامه 111۷ در تاریــخ 

درهنــگام  وی  ورثــه  و  درگذشــته   13۹3/08/11

از: عبارتنــد  درگذشــت 

شــماره  قاســم  فرزنــد  کریمــی  1-احمدرضــا 

شناســنامه ۶۷8۴ نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

قاســم  فرزنــد  قهدریجانــی  2-حســن کریمــی 

شــماره شناســنامه 18۷ نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

3-زهــرا کریمــی قهدریجانــی فرزنــد قاســم شــماره 

شناســنامه 28 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

۴-علیرضــا کریمــی قهدریجانــی فرزنــد قاســم 

شــماره شناســنامه 2۶5 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

5-محمــود کریمــی قهدریجانــی فرزنــد قاســم 

شــماره شناســنامه 3۴0 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد

ــی  ــد غالمعل ــی فرزن ــی قهدریجان ــه کریم ۶-فاطم

شــماره شناســنامه ۹۴ نســبت بــا متوفــی : همســر

مزبــور  درخواســت  قانونــی  تشــریفات  از  پــس 

هرکســی  تــا  نمایــد  مــی  آگهــی  یکمرتبــه  را 

متوفــی  از  یــا وصیتنامــه  و  دارد  اعتراضــی  هــر 

ظــرف  آگهــی  نشــر  تاریــخ  از  باشــد  او  نــزد 

غیــر  در  دارد  تقدیــم  دادگاه  بــه  مــاه  یــک 

 اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد 

شد .

دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهیابالغوقترسیدگی
شــماره   ۹۶1010035۴2010۶8 ابالغنامــه:  شــماره 

بایگانــی  شــماره   ۹۶0۹۹803۶۴۶0001۴ پرونــده: 

 ۹۶/3/3 تنظیــم:  تاریــخ    ۹۶00۴۷ شــعبه: 

فرزنــد  احمــدی  مرضیــه  شــاکی  خواهــان/ 

ــروز  ــم به ــت مته ــه طرفی ــکایتی   ب ــمعلی ش قاس

صالحــی فرزنــد قاســمعلی بــه اتهــام توهیــن 

و مزاحمــت بانــوان  تقدیــم  دادگاه هــای عمومــی 

ــیدگی  ــت رس ــه جه ــوده ک ــان نم ــتان اصفه شهرس

ــان  ــهر اصفه ــری دو ش ــعبه 11۶ دادگاه  کیف ــه ش ب

نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 11۶ دادگاه 

کیفــری دو شــهر اصفهــان )11۶ جزایــی ســابق 

( واقــع در اصفهــان – اتوبــان شــهید خــرازی 

حــد فاصــل آتشــگاه و میــرزا طاهــر مجتمــع 

قضایــی شــهید مطهــری ارجــاع و بــه کالســه 

۹50۹۹803۶۴۶0001۴  ثبــت گردیــده کــه وقــت 

رســیدگی ۹۶/۴/18 و ســاعت 11 صبــح تعییــن 

ــودن  ــول المــکان ب ــت مجه ــه عل شــده اســت .  ب

خوانــده و در خواســت خواهــان و بــه تجویــز مــاده 

ــی  ــای عموم ــن دادرســی دادگاه ه ــون آیی ۷3 قان

ــی و دســتور دادگاه مراتــب  و انقــالب در امــور مدن

یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی 

مــی شــود تــا خوانــده پــس از نشــر آگهــی و 

ــد. ــه نمایی ــه دادگاه مراجع ــاد آن ب ــالع از مف اط

شماره: ۷1۷۷/م الف

 مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه 11۶ 

دادگاه کیفری دو شهرستان اصفهان 

)11۶ جزایی سابق( 

آگهیمزایدهاموالغیرمنقول
اجــرای احــکام حقوقــی فالورجــان در نظــر دارد در 

ــه  ــوع علی ــی ۹5038۶  موض ــماره اجرائ ــده ش پرون

حســن ترکــی فرزنــد شــعبانعلی و لــه مهــری 

ــه  ــخ ۹۶/0۴/0۷ ب ــین در تاری ــد حس ــد فرزن برومن

منظــور فــروش ۴ دانــگ از ۶ دانــگ طبقــه اول 

یــک بــاب منــزل مســکونی دوطبقــه باقدمــت 

حــدود 8 ســال دارای 220 متــر عرصــه و 25۷ 

متــر اعیانــی دارای سیســتم گرمایــش پکیــج و 

ــه دارای  ــی و هــر طبق ــر آب سیســتم ســرمایش کول

انشــعابات گاز و بــرق و آب مجــزا مــی باشــد 

ــتان  ــع در جولرس ــی واق ــن ترک ــای حس ــی آق ملک

زاینــده رود – روبــروی منبــع آب –  – خیابــان 

منــزل حســن ترکــی  و ملــک مذکــور مشــاع مــی 

ــی باشــد از ســاعت  ــر نم ــق حــق غی باشــد و متعل

ــر اجــرای  ــده در دفت ــح جلســه مزای ــی 11 صب 10 ال

 احــکام حقوقــی فالورجــان اطــاق 22۴ برگــزار 

نماید . 

ــده توســط کارشــناس رســمی  ــک موضــوع مزای مل

ــی  ــال ارزیاب ــغ ۷۹5/000/000 ری ــه مبل دادگســتری ب

شــده اســت . متقاضیــان خریــد مــی تواننــد پنــج 

ــا حضــور در محــل ایــن اجــرا  روز قبــل از مزایــده ب

از موقعیــت امــوال مطلــع شــوند . مزایــده از قیمــت 

ــه  ــت ک ــی اس ــده کس ــروع و برن ــده ش ــی ش ارزیاب

ــه  ــًا کلی ــد ضمن ــنهاد نمای ــت را پیش ــن قیم باالتری

ــود  ــد ب ــده خواه ــده برن ــده برعه ــای مزای ــه ه هزین

ــرکت  ــده ش ــه مزای ــد در جلس ــی توانن ــانی م و کس

نماینــد کــه حداقــل ده درصــد قیمــت ارزیابــی شــده 

ــه همــراه داشــته باشــند. را ب

مدیر اجرای احکام حقوقی فالورجان 

م/الف : 202
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مادر قلب اتمی
کارگردان علی احمدزاده
نویسنده علی احمدزاده

بازیگران ترانه علیدوستی، پگاه 
آهنگرانی، مهرداد صدیقیان 

محمدرضا گلزار

ساعت ۵ عصر
کارگردان مهران مدیری

نویسنده خشایار الوند با 
همکاری امیرمهدی ژوله

بازیگران سیامک انصاری 
 آزاده صمدی، امیر جعفری 

نگین معتضدی، مهران مدیری

زیر سقف دودی
کارگردان پوران درخشنده
نویسنده پوران درخشنده

بازیگران فرهاد اصالنی، مریال 
زارعی، بهنوش طباطبایی، شهرام 

حقیقت دوست، حسام نواب صفوی 
آزیتا حاجیان، فریبا متخصص 

ابوالفضل میری، الله مرزبان

پیشهناد فیلم

دیشب باباتو دیدم آیدا

کارگردان: رسول صدرعاملی
نویسنده: کامبوزیا پرتوی، رسول صدرعاملی

بازیگــران: شــاهرخ فروتنیــان، شــراره دولت آبــادی، صوفــی 
ــراد  ــه اک ــد،  هانی ــرام برومن ــدی، احت ــره اس ــی، خاط کیان
راحلــه پارســا، پریچهــر پاکــزاد، بیتــا پرورنــده، علــی جــوادی 
پیــروز، نویــد داوودی، طنــاز دشــتی، رکســانا رضایی، پریســا 
ــین  ــار حس ــیری، یاش ــدی س ــدی، مه ــو زاه ــی، مین رفعت
شــاداب شــهریور، تهمینــه شــعبانی، نــگار شــمس، پارمیــدا 
شــوقی، میــاد عباســیان، رضــا عظیمــی، راســتین غفــوری 
ــوزی، شــهرزاد  ــاز طباطبایــی، بهرنــگ علــوی، مریــم کات طن
کمــال زاده، آمنــه کیوانــی، فاطمــه مرزجرایــی، فرهــاد 
 مشــایخی، افســانه مصــدق، آرش نعیمیــان، غــزال  هاشــمی

علیرضا سرتیپی اصفهانی، الهام پاوه نژاد. 
ــام  ــه ن ــری ب ــاره دخت ــم درب ــم: فیل ــتان فیل ــه داس خالص
»آیدا«ســت کــه متوجــه می شــود پــدرش بــا زن غریبــه ای 
ســه گانه  از  فیلــم  ســومین  فیلــم،  ایــن  دارد.  رابطــه 
صدرعاملــی )دختــری بــا کفش هــای کتانــی - مــن، ترانــه 
ــا موضــوع  ــدا(، ب ــدم آی ــو دی ۱۵ ســال دارم - دیشــب بابات
صدرعاملــی  اول  روایــت  در  اســت.  نوجــوان  دختــران 
ــامان  ــت نابس ــه وضعی ــه ب ــرار از خان ــا ف ــوان ب ــر نوج دخت
خــود اعتــراض می کنــد. در روایــت دوم قهرمــان فیلــم 
ــر  ــه همــراه دارد، عاقانه ت ــج را ب ــه پشــتوانه زندگــی پررن ک
تصمیــم می گیــرد و آبــروداری و صبــر را ســرلوحه خویــش 
قــرار می دهــد و در روایــت ســوم صدرعاملــی طبقــات را بــه 
یکســو می نهــد و بحــران خانــواده را در جنبــه عــام آن مطرح 
 می کنــد. نوجــوان ایــن فیلــم در دام فحشــا نمی غلتــد 
و تصمیــم می گیــرد بــا حوصلــه و تحمــل و گفت وگــو 
 بحرانــی را کــه والدینــش قــادر به حــل آن نیســتند، رفع کنند 
و تصویــری از دختــری را ارائــه دهــد کــه طــی کش و قوســی 
اضطــراب آور بــر خــود مســلط می شــود و تدبیــر را بــه عنــوان 

بهتریــن وســیله در ســن ۱7 ســالگی برمی گزینــد.

حرف و نقل

ــردان  ــنده و کارگ ــاد، نویس ــان بنی اعتم  رخش
ســینمای ایــران و مشــاور هنــری مجموعــه 
مســتندهای »کارســتان«، گفــت: ســه ســال 
ــراه  ــروژه هم ــاور پ ــوان مش ــه  عن ــتمر ب کار مس
بــا ساخته شــدن ۶ فیلــم - پنبــه تــا آتــش، 
طبرســتانی ها، ســعیده قــدس بنیانگــذار محــک، 
پازلی هــا، مــادر زمیــن و شــاعران زندگــی - 
برایــم لــذت و رضایتــی بیشــتر از ســاختن ۶ 

ــت. ــودم داش ــط خ ــم توس فیل
 آلبــوم »فــروغ« بــه آهنگســازی ســامان 
صمیمــی و خوانندگــی علیرضــا قربانــی از روز 
چهارشــنبه ۱۰ خردادمــاه در دســترس عاقه منــدان 

موســیقی قــرار گرفــت.
ــاه  ــه در م ــت ک ــی نوش ــانه تونس ــک رس  ی
رمضــان، تلویزیــون تونــس چهــار ســریال مذهبی 
ــریال ها  ــن س ــرد. ای ــد ک ــش خواه ــی پخ ایران
عبارتنــد از: مریــم مقــدس، اصحــاب کهــف، 

ــر. ــف پیامب ــم و یوس ــر مری ــی پس عیس
جشــنواره کــن  دربــاره  اطبایــی  محمــد   
امســال گفــت: امســال نزدیــک بــه صــد نفــر از 
ســینماگران ایرانــی در کــن حضــور داشــتند کــه 
جالــب توجــه بــود و البتــه بخــش جالــب توجهی 
ــن  ــه ک ــا ب ــدن فیلم ه ــردن و دی ــه ک ــرای تجرب ب
ــور  ــای حض ــان ج ــد. همچن ــریف آورده بودن تش
ــگاران  ــدان و روزنامه ن ــینماگران، منتق ــتر س بیش
رویــداد  مهم تریــن  در  مســئوالن  حتــی  و 

ــود. ــی ب ــان خال ــینمایی جه س
 قســمت پنجــم از مجموعــه داســتان های 
عنــوان  بــا  کــه  کارائیــب«  دریایــی  »دزدان 
»مــردان مــرده قصــه نمی گوینــد« از همیــن 
ــروش  ــا ف ــرد، ب ــاز ک ــود را آغ ــران خ ــه اک هفت
۵.۸۵ میلیــون دالر در ایــن آخــر هفتــه فــروش 
ــون  ــه ۹.۳۹ میلی ــون ب ــا تاکن ــود را در بریتانی خ
ــا  دالر رســانده و در رأس باکــس آفیــس بریتانی

ــت. ــه اس ــای گرفت ج
 مهــرداد شــیخان، کارگــردان عرصــه انیمیشــن 
مســتند  فیلــم  وضعیــت  آخریــن  دربــاره 
»انیمیشــن ایرانــی« بــه تهیه کنندگــی مرکــز 
ــت:  ــی گف ــتند و تجرب ــینمای مس ــترش س گس
ــر انجــام  ــن اث ــد ای بخش هــای عمــده ای از تولی
شــده و ســعی می کنیــم طــی چنــد مــاه آینــده 

ــم. ــش کنی ــاده نمای آن را آم
کارگردانــی  بــه  »زرد«  ســینمایی  فیلــم   
کامــران  تهیه کنندگــی  و  تقــی زاده  مصطفــی 
ــی بخــش  ــم ایران ــا فیل ــوان تنه ــه عن مجیــدی ب
ــانگهای  ــم ش ــنواره فیل ــتمین جش ــابقه بیس مس

ــد. ــاب ش ــن انتخ چی
 کمپانــی فرانســوی »MK2« قــرار اســت 2۰ 
ــا  ــتمی را ب ــاس کیارس ــاخته های عب ــم از س فیل

باالتریــن کیفیــت  ترمیــم کنــد.
 از زمــان انتشــار اولیــن نســخه رمــان »صــد 
ســال تنهایــی«، شــاهکار ادبــی »گابریــل گارســیا 

مارکــز«، ۵۰ ســال گذشــت.

کوتاه خبر 

تئاتر، آیینه زندگی بشر است
ــو را یکــی از  ــان گفت وگ ــم موحدی مری کیمیای وطن
بیــان  و  خوانــد  بشــری  دســتاوردهای  عالی تریــن 
داشــت: تئاتــر، آیینــه زندگــی بشــر و خــود زندگــی بشــر 
بــه شــمار مــی رود کــه پاالیــش شــده و بــه ایجاز رســیده 

است. 
ــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی  ــه گــزارش رواب ب
شــهرداری اصفهــان، کارگاه »کارکــرد زبــان در نمایشــنامه 
ــر در  ــر تئات ــه هن ــدان ب ــور عاقه من ــا حض ــت؟« ب چیس
ــر  ــی تئات ــر تخصص ــوی دفت ــه از س ــر تجرب ــوار تئات رپرت
ــزار  ــان برگ ــهرداری اصفه ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح  س

شد. 
مریــم موحدیــان در ایــن کارگاه دربــاره خصوصیات شــعر 
ادبیــات نمایشــی تأکیــد کــرد: زبــان شــعر و گفت وگــوی 
نمایشــی، بســیار تفــاوت دارد؛ امــا ایــن ســؤال مطــرح 
می شــود کــه چــه عناصــری شــعر را از غیــر شــعر 
ــود  ــعر وج ــی در ش ــری ذات ــه عنص ــد و چ ــدا می کن ج
 دارد؟ عناصــر مشــترکی کــه بیــن شــعر مــوزون ســعدی 
ــت؟ آن  ــود دارد، چیس ــا وج ــروز م ــعر ام ــظ و ش و حاف

ــود دارد؟  ــعدی وج ــروغ و س ــعر ف ــه در ش ــت ک چیس
ــمار  ــه ش ــاعرانه ب ــره ش ــان جوه ــن هم ــزود: ای وی اف
مــی رود کــه در زبــان نمایشــی هــم وجــود دارد و 
ــه  ــا ایجــاز و زیبایــی ب مهم تریــن آن ایجــاز اســت کــه ب
مــا مفاهیــم را منتقــل می کنــد یــا احساســات را در مــا 

برمی انگیــزد. 

 »چل گیس« را 
موزیکال اجرا می کنیم

کارگــردان »چــل گیــس« بــا اشــاره بــه ویژگی هــای ایــن 
اثــر نمایشــی عنــوان کــرد: ایــن نمایــش، بازیابــی یکی از 
داســتان های فرهنــگ عامــه اســت کــه همــه آن را بــا نــام 

ــد.  ــاد می آورن ــه ی ــاد »علــی حاتمــی« ب زنده ی
حســین جمالــی، نویســنده و کارگــردان نمایــش »چــل 
ــاالر چهارســو  گیــس« کــه به تازگــی اجــرای خــود را در ت
آغــاز کــرده اســت، در این بــاره گفــت: ایــن اثــر نمایشــی 
کــه از دوم خــرداد اجــرای عمومــی خــود را آغــاز کــرده، در 
راســتای کارهــای قبلــی گــروه مــا یعنــی کار کــردن روی 
فرهنــگ عامیانــه اســت کــه البتــه در ایــن راســتا دو اثــر 
ــت«  ــی همل ــس انتقام جوی ــی »مجل ــروه یعن ــی گ  قبل
و »مجلــس نقالــی رومئــو و ژولیــت« غربــی بودنــد کــه 
ــی همســو کــرده و  ــا مــزاج مخاطــب ایران مــا آن هــا را ب
ــش  ــا نمای ــم؛ ام ــرده بودی ــق ک ــی تلفی ــش ایران ــا نمای ب
»چــل گیــس« برگرفتــه از یکــی از داســتان های مشــهور 

فولکلــور ایرانــی اســت. 
ــان کــرد: »چــل  ــودن نمایــش بی ــکال ب ــاره موزی وی درب
گیــس«، نمایشــی موزیــکال اســت؛ امــا تنظیمــات 
قطعــات موســیقی ایــن نمایــش بــا هدایــت مایــکل تیــوا 
و شــروین عباســی رنــگ و بــوی پــاپ کاســیک گرفتــه 
ــع  ــد. در واق ــر باش ــد مردمی ت ــه بتوان ــرای اینک ــت، ب اس
ــا  ــم ت ــت ســنتی صــرف خــارج کردی موســیقی را از حال
ــکال  ــه فضــای موزی ــازه ای را ب ــاب ت ــگ و لع ــم رن بتوانی

ــم. خبــر  فارســی ــش بدهی نمای

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهگروه فرهنگ

پخــش ســریال های مناســبتی، یکــی از 
برنامه هــای ویــژه تلویزیــون در روزهایــی 
ماننــد مــاه مبــارک رمضــان یــا مــاه محــرم 
ــه  ــه بهان ــون ب ــز تلویزی ــال نی ــت. امس اس
ــریال را در  ــار س ــش چه ــان، پخ ــاه رمض م
داد. ســریال های  قــرار  کنداکتــور ســیما 
»نفــس« و »زیــر پــای مــادر«، دو ســریال 
ــرای  ــه ب ــتند ک ــیما هس ــی س ــد داخل تولی
پخــش در مــاه مبــارک رمضــان امســال در 
نظــر  گرفتــه شــده اند و دو مجموعــه دیگــر 
ــا« و »افســانه  ــام »رســتاخیز تفنگ ه ــه ن ب
ــتند  ــی هس ــریال خارج ــامبونگ«، دو س س
کــه قــرار اســت مخاطبــان را در ســاعت های 

ــد.  ــرگرم کنن ــار س ــس از افط پ
قــدری  البتــه  امســال  ســریال های 
بی مناســبت نســبت بــه مــاه میهمانــی خــدا 

ــوان  ــوح می ت ــه وض ــند و ب ــر می رس ــه نظ ب
ــش  ــل کاه ــه دلی ــی ب ــانه مل ــه رس ــد ک دی
ســریال های  گرفتــه  تصمیــم  بودجــه 
تــدارک  مــاه  ایــن  بــرای  را  کم خرجــی 
ببینــد؛ از همیــن رو رمضــان ۹۶ را می تــوان 
یکــی از ســال های ضعیــف تلویزیــون در 
ــزارش  ــن گ پخــش ســریال دانســت. در ای
ــریال  ــه دو س ــت ب ــم داش ــی خواهی نگاه

ایرانــی رســانه ملــی در مــاه رمضــان.
 سریال نفس

ســریال »نفــس« کــه آخریــن قســمت 
در  اســت،  ســامان  جلیــل  ســه گانه  از 
روزهــای مــاه رمضــان ســاعت 2۱ از شــبکه 
ــن و ســاعت های ۳۰  ســه ســیما راهــی آنت
ــر از  ــح و ۱۶ بعدازظه ــداد، ۱۰ صب ــه بام دقیق

همــان شــبکه بازپخــش می شــود. 
مجموعــه تلویزیونــی »نفس« بــه تهیه کنندگی 
ســریال  دو  همچــون  احمــد کاشــانچی 

»ارمغــان تاریکــی« و »پروانــه« بــه داســتانی 
انقــاب  رویدادهــای  بســتر  در  پرحادثــه 
می پــردازد و داســتان جــوان پرشــوری را 
روایــت می کنــد کــه در بحبوحــه وقایــع 

ــرد.  ــر می ب ــه س ــاب ب انق
ایــن ســریال از نیمــه شــهریورماه ســال ۹۴ 
وارد پیش مرحلــه تولیــد شــد و در پاییــز 
ــی  ــز بخش های ــال نی ــان س ــتان هم و زمس
ــس از  ــا پ ــت؛ ام ــن رف ــل دوربی از آن مقاب
ــار  وقفــه ای، ســاخت آن در خردادمــاه ۹۵ ب
ــا خــرداد ۹۶  ــه شــد و ت ــر از ســر گرفت دیگ

ــه داشــت. ادام
گــودرزی فاطمــه  فرهنــگ،  داریــوش    
حجازی فــر  هــادی  هدایــت  هاشــمی،  
ســاناز ســعیدی، مســعود رایــگان، ژالــه 
ــری  ــاز جعف ــی، بهن ــا کمال ــی، علیرض صامت
قاســمی پور  معصومــه  شــهراز،  خســرو 
رامیــن راســتاد، قربــان نجفــی، ســودابه 
ــان جمشــیدی ــی، پژم ــام نام ــی، اله  بیضای
 احســان امانــی،  هــادی عامــل  هاشــمی
مهــرداد طوفانیــان، شــهاب شــادابی، مجیــد 
فریــد کلهــر مقــدم،  پیمــان   ســعیدی، 
آتوســا راســتی، فــوژان قبادیــان و ســیامک 
ــه  ــی هســتند ک ــه بازیگران ــدی، از جمل احم
ــش  ــای نق ــی ایف ــریال تلویزیون ــن س در ای

کرده انــد. 
همچنیــن محمــد اصفهانــی تیتــراژ ایــن 

ســریال تلویزیونــی را خوانــده اســت.
 سریال »زیر پای مادر«

ــی  ــه کارگردان ــادر« ب ــای م ــر پ ســریال »زی
زینــب  تهیه کنندگــی  و  توفیقــی  بهرنــگ 
تقوایــی، کاری از گــروه فیلــم و ســریال 
شــبکه یــک سیماســت کــه در ۳۰ قســمت 
شــب های مــاه مبــارک رمضــان از ایــن 

ــت.  ــد رف ــن خواه ــه روی آنت ــبکه ب ش

ــمت  ــی در ۳۰ قس ــه تلویزیون ــن مجموع ای
۴۵ دقیقــه ای از ۶ خردادمــاه و همزمــان بــا 
آغــاز مــاه مبــارک رمضــان هــر شــب ســاعت 

22:۱۵ پخــش خــود را آغــاز کــرد. مجموعــه 
تلویزیونــی »زیــر پــای مــادر«، روایتگــر 
زندگــی خلیــل، پیرمــردی اهــل مشــهد 
اســت کــه فرزنــد خــودش را عاشــقانه 
ــر از  ــام طــول عم ــی در تم دوســت دارد؛ ول
ــه  ــرس و واهم ــه، ت ــه او گفت ــه ب ــی ک دروغ
ــال های اول  ــرد در س ــن م ــر ای دارد. همس
ــود و  ــدا می ش ــی از او ج ــه دالیل ــی ب زندگ
خلیــل بــا پســرش بــه رســتوران داری ادامــه 
می دهــد. او در روزهــای آخــر هفتــه بــه 
ــد  ــذری می ده ــا)ع( ن ــام رض ــافران ام مس
تــا اینکــه پســرش در یکــی از دانشــگاه های 
تهــران پذیرفتــه می شــود و بــه دختــری 
می شــود؛  عاقه منــد  رخســاره  نــام  بــه 
ــتان،  ــه داس ــادرش ب ــاره و م ــا ورود رخس ب
موقعیت هــای عاطفــی شــکل می گیــرد.

کامبیــز دیربــاز، پریــوش نظریــه، بهنــاز 
مجیــد  ســلطانی،  مهــدی  جعفــری، 
ــی  ــزاد فراهان ــیانی، به ــا پس ــقانی، آتی واش
بختیــاری  درســا  هدایتــی،   حمیدرضــا 
و علیرضــا آرا، از بازیگــران اصلــی مجموعــه 
تلویزیونــی »زیــر پــای مــادر« هســتند. 
ــش از  ــا پی ــریال ت ــن س ــت ای ــی اس گفتن
پخــش بــا نــام »لبخنــد رخســاره« شــناخته 

ــام داد. ــر ن ــدا تغیی ــه بع ــد ک می ش

علی اصغــر پورمحمــدی، مدیــر شــبکه ســه ســیما، دربــاره 
برنامــه »هفــت« گفــت: مجــری برنامــه »هفــت« هنــوز 
ــیما  ــاون س ــری، مع ــای میرباق ــا آق ــا ب ــده و م ــخص نش مش
ــا  ــم ت ــره می کنی ــون مذاک ــراد گوناگ ــا اف ــم و ب ــاتی داری جلس

ــم.  ــاب کنی ــری را انتخ مج
در ســری جدیــد برنامــه »هفــت« آقــای حســینی بــه عنــوان 
منتقــد ثابــت حضــور دارد. در واقــع بــه جــای مســعود فراســتی 
ــات  ــی اوق ــم گاه ــتی ه ــت فراس ــن اس ــه ممک ــد؛ البت می آی

حضــور داشــته باشــد. 
ــه  ــی ک ــاه عســل« و میهمانان ــه »م ــاره برنام ــه درب وی در ادام
ــدر متناســب  ــه چق ــوت می شــوند و اینک ــه دع ــن برنام ــه ای ب
بــا رســالت برنامــه هســتند، اظهــار کــرد: برنامــه »مــاه عســل« 
 برنامــه ای پرمخاطــب اســت کــه زیــر ذره بیــن قــرار دارد 

و حســاس اســت. امســال هــم قــرار بــوده بــه لحــاظ انتخــاب 
ســوژه و میهمــان از ســال گذشــته بهتــر باشــد کــه البتــه 
انتخــاب موضــوع و میهمــان بســیار ســخت اســت و بــرای ایــن 
ــا  ــان ده ه ــی از می ــوژه های فعل ــد و س ــاه کار ش ــد م ــر چن ام
ســوژه انتخــاب شــدند. »مــاه عســل«، برنامــه ای موضوع محــور 

ــم در حــال پیشــرفت اســت.  ــر می کن ــه فک اســت ک
پورمحمــدی افــزود: مــن خــودم از دکــور ایــن برنامــه ناراضــی 
هســتم و دکــور برنامــه کمــی شــلوغ اســت و می دانــم 

ــد.  ــی نش ــا هماهنگ ــا م ــا ب ــود دارد؛ ام ــم وج ــی ه انتقادات
ــی  ــان علیخان ــه احس ــه ب ــی ک ــاره انتقادات ــن درب  وی همچنی
و اجــرای او بــرای بــه حــزن درآوردن مخاطــب می شــود، بیــان 
کــرد: چنیــن چیــزی وجــود نــدارد و مــن ایــن مســئله را قبــول 

نــدارم. مهــر

مدیــر مــوزه ملــی قــرآن کریــم از نمایــش آثــار و نســخ خطــی 
قرآنــی کــه تــا امــروز در معــرض نمایــش نبوده انــد، خبــر داد. 
ــض  ــه تعوی ــاره ب ــا اش ــری ب ــن صاب ــام فخرالدی حجت االس
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــدای م ــوزه از ابت ــای م ــیای ویترین ه اش
گفــت: از ابتــدای مــاه رمضــان، نمایشــگاهی از نســخ خطــی 
ــن در  ــش از ای ــا پی ــه ت ــوزه ک ــازن م ــود در مخ ــرآن موج ق
هیچ جــا نمایــش داده نشــده بودنــد، بــه نمایــش درآمده انــد. 
او از مهم تریــن آثــار بــه نمایــش درآمــده در ویترین هــای 
مــوزه را یــک قــرآن طومــاری دانســت کــه کاتــب آن »ام 
افــزود:  و  اســت  قاجــار،  فتحعلی شــاه  دختــر  ســلمه«، 
ــه صــورت نســخه  ــز ب ــه آن نی ــه« ک ــارت علقم ــن »زی همچنی
طومــاری و متعلــق بــه دوره قاجــار و توســط »ام ســلمه« 
نوشــته شــده، در ویترین هــای مــوزه قــرآن بــه نمایــش 

ــط  ــه خ ــاله را ب ــرآن ۴۰۰ س ــک ق ــش ی ــد. وی نمای درآمده ان
نســتعلیق و متعلــق بــه درویــش مهرانــی طالقانــی، از د یگــر 
ــت.  ــوزه دانس ــن م ــده در ای ــش درآم ــه نمای ــاخص ب ــار ش آث
صابــری در ادامــه از رونمایــی قــرآن تاریخــی »آقاجــان پرتــو« 
از کاتبــان خوشــنویس دوره قاجــار خبــر داد و گفــت: از مدتــی 
پیــش کار اســکن، مســتندنگاری و چــاپ ایــن قــرآن تاریخــی 
ــرانجام  ــه س ــود ک ــتورکار ب ــرآن در دس ــی ق ــوزه مل ــط م توس
بــه پایــان رســید و در حــال حاضــر بــا تکثیــر ایــن قــرآن بــه 
صــورت گســترده قــرار اســت پــس از رونمایــی در هفتــه دوم 
مــاه مبــارک رمضــان در معــرض اســتفاده عمــوم قــرار گیــرد. 
بــه گفتــه وی ایــن قــرآن بــا توجــه بــه صفحه آرایــی، تذهیــب 
و کتابــت، منحصربه فــرد اســت و کلمــات و تمــام حــروف آن 

ــتند. ایســنا ــراب هس دارای اع

مدیر شبکه سه:

از دکور »ماه عسل« ناراضی هستم
مدیر موزه ملی قرآن کریم:

موزه قرآن، آثارش را به روز کرد

،،
ســریال های »نفــس« و »زیــر پــای 
مــادر«، دو ســریال تولیــد داخلــی 
ســیما هســتند کــه بــرای پخــش در 
در  امســال  رمضــان  مبــارک  مــاه 

نظــر  گرفتــه شــده اند
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فیلم

ژانر چیست؟
ــته بندی  ــرای دس ــت ب ــی اس ــر مبحث ــم، ژان ــه  فیل در نظری
ــر  ــم ب ــه فیل ــی ک ــباهت های روایت ــاس ش ــر اس ــا ب فیلم ه

آن هــا بنــا شــده اســت. 
بیشــتر نظریــات در بــاب ژانــر فیلم هــا از مفاهیــم نقــد ژانــر 

ادبــی وام گرفتــه شــده اســت.
ــای  ــی، روش ه ــن ادب ــر در مت ــوع ژان ــه موض ــه ب ــا توج  ب
مختلفــی بــرای برخــورد بــا مســئله  ژانــر و تعریــف و 

دارد.  وجــود  آن هــا  دســته بندی 
ــتانی  ــتند و داس ــر مس ــن ژان ــی بی ــاوت اصل ــر تف ــالوه ب ع
در فیلــم، ژانــر می توانــد بــه گونه هــای دیگــری نیــز 
بیشــتر  داســتانی  فیلم هــای  شــود.  تقســیم بندی 
قالبشــان  و  بــر اســاس موقعیــت، موضــوع، حالــت 
و  از موقعیــت، محیــط  دســته بندی می شــوند. منظــور 
اجتماعــی اســت کــه داســتان در آن اتفــاق می افتــد. تــم 

ــه  ــد ک ــی می کن ــم و مباحث ــه مفاهی ــاره ب ــوع اش ــا موض ی
ــتان  ــاره داس ــردد و در آن ب ــوش آن می گ ــم حول وح فیل
ــم،  ــی فیل ــن احساس ــه لح ــد. ب ــان می کن ــش را بی خوی
ــم  ــه فیل ــت ک ــی اس ــز روش ــب نی ــد. قال ــت می گوین حال
ــته بندی  ــر دس ــد. روش دیگ ــاره می کن ــده اش تصویربرداری ش
ــی  ــت. بعض ــار اس ــدف حض ــاس ه ــر اس ــم ب ــای فیل ژانره
از نظریه پــردازان فیلــم بــه دو مؤلفــه قالــب و هــدف 
مخاطــب در دســته بندی ژانــر اعتقــاد ندارنــد. بیشــتر 
ــه زیرژانرهــا منتهــی  ــم ب اوقــات شــاخه بندی ژانرهــای فیل
ــب دو  ــه ای از ترکی ــر دوگان ــات ژان ــی اوق ــود. گاه می ش
ژانــر تعریــف می شــود؛ مثــال ژانــر فیلــم از نــوع وحشــت و 

علمی تخیلــی بــرای فیلــم بیگانــگان. 
ــای  ــه معن ــوی ب ــه ای فرانس ــه از کلم ــر برگرفت ــوم ژان مفه
»نــوع«، »دســته« و مشــتق از واژه  التیــن genus اســت. 
ــوان  ــه عن ــری ب ــای ژان ــتم نام ه ــرن بیس ــش از ق ــا پی ت
رده هایــی عــام بــرای تنظیــم و دســته بندی شــمار زیــادی 

از متــون، کاربــرد گســترده ای داشــتند. به ویــژه ایــن 
ارزش گــذاری  و  نقــش مهمــی در طبقه بنــدی  مفهــوم 
ــی، اصطــالح  ــود. در بررســی های ادب ادبیــات ایفــا کــرده ب
ژانــر بــه اشــکال مختلــف بــه کار مــی رود تــا بــه تمایزهــای 
میــان انــواع متــن اشــاره کنــد: نــوع نمایشــی )حماســی/
ــتانی/ ــت )داس ــا واقعی ــه ب ــوع رابط ــک(، ن تغزلی/دراماتی
غیرداســتانی(، نــوع پی رنــگ )کمــدی/ تــراژدی(، ماهیــت 
محتــوا )رمــان احساســاتی/رمان تاریخی/رمــان ماجرایــی( 

و… .
ژانــر معمــوال عبــارت مبهمــی اســت کــه هیــچ مــرز 
مشــخصی نــدارد. خیلــی از کارهــا در یــک ژانــر نمی گنجنــد 
و ترکیبــی از چندیــن ژانــر هســتند. بــر ایــن اســاس رابــرت 
ــه  ــد ک ــر می کن ــود ذک ــم خ ــه  فیل ــاب نظری ــتم در کت اس
بیشــتر از آنکــه ژانــر مفهومــی موجــود باشــد تنهــا ســاخته 
ــا  ــه آی ــد ک ــتم می پرس ــت. اس ــدان اس ــه  منتق و پرداخت
ــن  ــل ذه ــه حاص ــا ن ــی دارد ی ــت بیرون ــا هوی ــر واقع »ژان

ــه  ــد ک ــؤال می کن ــی س ــه خوب ــت؟« او ب ــران اس تحلیلگ
ــا آن هــا  ــا »طبقه بنــدی متناهــی از ژانرهــا وجــود دارد ی آی
ذاتــا نامحــدود هســتند؟« یــا اینکــه آیــا »ژانــر تحــت تاثیــر 
ــا فرافرهنــگ؟« اســتم همچنیــن ســؤال   فرهنــگ اســت ی
ــت تشــریحی  ــه موجودی ــر ب ــل ژان ــا »تحلی ــه آی ــد ک می کن

ــد؟«  ــک می کن ــزی کم ــا تجوی ی
در حالــی کــه بعضــی از ژانرهــا بــر اســاس محتــوای 
داســتان هســتند )فیلــم جنگــی(، بعضــی دیگــر وام گرفتــه  
از  بعضــی  و  ملــودرام(  )کمــدی،  هســتند  ادبیــات   از 

رســانه های دیگــر )فیلــم موزیــکال(. 
بعضی هــا مبتنــی بــر عوامــل کار هســتند )فیلم هــای 
اســتیر راجــرز( و بعضــی بــر مبنــای بودجــه بمب افکن هــا؛ 
حــال آنکــه بعضــی دیگــر بــر اســاس جنبــه  هنــری فیلــم 
ــت  ــاس وضعی ــر اس ــی ب ــری(، بعض ــم هن ــتند )فیل هس
ــر اســاس مــکان  ــژادی )ســینمای ســیاهان( و بعضــی ب ن

ــترن(. )وس

نگاهی به سریال های ماه مبارک رمضان

مناسبتی های بی مناسبت

تئاتر

»دی روز« کمک به اعتالی فرهنگ و تئاتر 
کشور است

علــی ســرابی بــا انتقــاد از اینکــه توجــه بیــش از حــد بــه گیشــه تئاتــر 
ایــران را بــه ســمت و ســویی دیگــر هدایــت می کنــد، گفــت: اجــرای 
ــک  ــرای کم ــرح در آن ب ــر مط ــور ۴۰ بازیگ ــا حض ــروژه »دی روز« ب پ
بــه اعتــای فرهنــگ و تئاتــر کشــور اســت.  ایــن بازیگــر و کارگــردان 
قــرار اســت بــه زودی پــروژه ای را بــا نــام »دی روز« بــه مــدت ۵ شــب 
ــه در آن ۵ نمایشــنامه  ــرد ک ــر شــهر بب ــی تئات ــاالر اصل ــه ت روی صحن
از نویســندگان بــزرگ تئاتــر ایــران در دهــه هشــتاد همچــون »افــرا« 
ــادری، »تهــران  بهــرام بیضایــی، »کوکــوی کبوتــران حــرم« علیرضــا ن
زیــر بــال فرشــتگان« نــادر برهانــی مرنــد، »در مصــر بــرف نمی بــارد« 
محمــد چرمشــیر و »یــک دقیقــه ســکوت« محمــد یعقوبــی خوانــش 
ــرای  ــال اج ــا مینیم ــورت کام ــه ص ــر ب ــر اث ــه از ه ــا ۱۵ دقیق و ۱۰ ت
ــران  ــروژه از بازیگ ــن پ ــه در ای ــرابی ک ــد.  س ــد ش ــه ای خواه صحن
ــه  ــخ ب ــرده در پاس ــکاری ک ــه هم ــوت ب ــر دع ــینما و تئات ــرح س مط
اینکــه بــا چــه رویکــردی ســراغ چنیــن طرحــی بــا حضــور بازیگرانــی 
ــرایطی  ــم در ش ــه، آن ه ــتند، رفت ــده تر هس ــینما شناخته ش ــه در س ک
ــه  ــب و گیش ــذب مخاط ــدف ج ــا ه ــر ب ــا در تئات ــور چهره ه ــه حض ک
بــا انتقاداتــی روبــه رو اســت، بیــان کــرد: مدت هاســت بــه ایــن فکــر 
می کنــم کــه اقتصــاد مــا در تئاتــر بــه جــای اینکــه رو بــه جلــو باشــد، 
دچــار پســرفت شــده و تئاتــر را بــه ســمت و ســوی دیگــری می بــرد؛ 
بــه طــوری کــه ممکــن اســت تــا چنــد ســال آینــده، تئاتــر ایــران بــه 
»تئاتــر گلریــز« تبدیــل شــود؛ چــون ۹۰ درصــد متونــی کــه روی صحنه 
ــتند.  ــتر هس ــد بیش ــب درآم ــب و کس ــذب مخاط ــرای ج ــد، ب می رون
ــی از ۵ نمایشــنامه مطــرح از  ــه نمایشــنامه خوانی لحظات »دی روز« ب
دهــه ۸۰ می پــردازد کــه از تاریــخ ۱۸ خردادمــاه بــه مــدت ۵ شــب و 

ــار اجــرا می شــوند. ایســنا هــر کــدام فقــط یــک ب

تلویزیون

»بی نمک« ۴۰ قسمتی شد
ــان  ــه بی ــن مجموع ــد ای ــاره تولی ــده ســریال »بی نمــک« درب تهیه کنن

ــا اواخــر مهرمــاه طــول می کشــد.  کــرد کــه تدویــن نهایــی آن ت
ــاره افزایــش  ــده ســریال »بی نمــک«، درب ــی، تهیه کنن محســن چگین
ــه گســتردگی  ــا توجــه ب ــن مجموعــه گفــت: ب تعــداد قســمت های ای
قصــه و نزدیــک شــدن بــه پایــان نــگارش، الزم بــود تعــداد ۱۰ قســمت 

بــه مجموعــه اضافــه شــود. 
تهیه کننــده ســریال »بی نمــک« همچنیــن دربــاره پایــان تولیــد 
ــاه و  ــان مردادم ــا پای ــریال ت ــرداری س ــرد: تصویرب ــار ک ــریال اظه س
رونــد آماده ســازی بــرای پخــش تــا اواخــر مهــر طــول خواهــد کشــید. 
ــه  ــت: البت ــان گف ــکان« در پای ــاختمان پزش ــریال »س ــده س تهیه کنن
تدویــن اولیــه همزمــان بــا فیلمبــرداری در حــال انجــام و بیشــتر بــه 
ــیقی  ــاخت موس ــذاری و س ــل صداگ ــت و مراح ــورت راف کات اس ص

پــس از تدویــن نهایــی انجــام خواهــد گرفــت. 
ســریال »بی نمــک« بــه کارگردانــی علیرضــا بذرافشــان و تهیه کنندگــی 
ــه ســال  ــدی اجتماعی سیاســی اســت ک ــک کم ــی، ی محســن چگین
ــه دارد. ــان ادام ــرداری آن همچن ــد و تصویرب ــد زده ش ــته کلی  گذش

ــان  ــه قهرم ــد ک ــاق می افت ــزرگ اتف ــواده ب ــک خان ــی نمــک« در ی »ب
ــی اســت و در فضــای کمــدی  ــز یکــی از مقامــات دولت ــی آن نی اصل

ــود. ــی می ش ــار ماجراهای دچ
ــود، در ۴۰  ــاخته ش ــمت س ــود در ۳۰ قس ــرار ب ــه ق ــریال ک ــن س  ای
ــمت  ــد قس ــگارش چن ــا ن ــن روزه ــد و ای ــد می رس ــه تولی ــمت ب قس

ــود.  ــری می ش ــه پیگی ــی قص پایان
در ایــن ســریال کــه بــرای شــبکه ســه ســاخته می شــود، بازیگرانــی 
چــون ســام درخشــانی، بیــژن امکانیــان، فلــور نظــری، مهتــاج نجومی 
محمــد فیلــی،  شــبنم فرشــادجو، ســامان دارابــی، کاوه سماک باشــی 
ــتاره  ــی، س ــین نخع ــی، افش ــن خداپناه ــان، رامتی ــان مهردادی طوف

ــد. مهــر ــه ایفــای نقــش می پردازن ــی ب حســینی و نیکــی محراب

موسیقی

»من که خوشبختم« منتشر شد
ــرای  ــاز و ترانه س ــده، آهنگس ــی، خوانن ــزاد الماس ــمی به ــوم رس ــتین آلب نخس
ــازار موســیقی کشــور  ــه ب ــام »مــن کــه خوشــبختم« روان ــا ن جــوان کشــور، ب

شــد. 
ــات«  ــن«، »عکس ــاید«، »آرزو ک ــای »ش ــه نام ه ــه ب ــوم از ۸ قطع ــن آلب ای
ــه خوشــبختم«، »ســتاره«، »رهــام کــن« و »نمی شــه  »چشــمات«، »مــن ک
بــاورت«، تشــکیل شــده کــه بهــزاد الماســی و امیــر قزوینــی، ترانه ســرایان آن 
هســتند و بهــزاد الماســی آهنگســازی همــه قطعــات را بــر عهده داشــته اســت. 
نویــد نقــره زاد نیــز تنظیــم و مســترینگ قطعــات را انجــام داده و پیمــان حاتمی 

و حامــی حقیقــی، میکــس آن هــا را بــر عهــده داشــته اند. 
ــد  ــور، نوی ــک ریاحی پ ــان، باب ــا رمض ــبختم« نیم ــه خوش ــن ک ــوم »م در آلب
ــده  ــوان نوازن ــه عن ــد ب ــدا رازمن ــری، یاشــار خســروی و آی ــا امی ــره زاد، بردی نق

هنرنمایــی کرده انــد. 
ســبک ایــن آلبــوم پــاپ اســت کــه در بعضــی از قطعــات فضــا بــه راک هــم 
نزدیــک شــده و ایــن اتفــاق گاه بــا حضــور گیتــار الکتریــک و گاه بــا نــوع ریتــم 
ــد ــاژ ش ــه دوب ــالگی وارد عرص ــی از ۱۶ س ــزاد الماس ــت. به ــده اس ــاد ش  ایج

ــن  ــی ای ــرد. او ط ــاز ک ــود را آغ ــه ای خ ــت حرف ــال، فعالی ــک س ــس از ی  و پ
فــروزن،  یخبنــدان،  عصــر  چــون  بســیاری  انیمیشــن های  در  ســال ها 
ــپ  ــون »کم ــی چ ــه فیلم های ــمورف ها و... و در دوبل ــیلوانیا، اس ــل ترانس هت
ــادی و صداپیشــگی  ــان مع ــازی کریســتن اســتورات و پیم ــا ب ایکــس ری« ب

ــت.  ــور داش ــان حض ــگار جواهری ن
ایــن خواننــده جــوان فعالیــت حرفــه ای موســیقی را بــا ســاخت قطعاتــی بــرای 
ــاخت  ــا س ــیما ب ــا صداوس ــکاری اش ب ــروع هم ــرد و ش ــاز ک ــن ها آغ انیمیش
ــو  ــف رادی ــود. پــس از آن در برنامه هــای مختل ــران ب ــو ته ــرای رادی ــراژی ب تیت
و تلویزیــون همچــون خندوانــه، شکرســتان، محرمانــه خانوادگــی و همچنیــن 

تیزرهــای تبلیغاتــی، بــه عنــوان آهنگســاز فعالیــت کــرد.
 آلبــوم »مــن کــه خوشــبختم« توســط موسســه فرهنگی هنــری »آوای 

ــت. موســیقی مــا ــده اس ــور ش ــیقی کش ــازار موس ــه ب ــباهنگ« روان ش
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در طرح اوقات فراغت
فضاهــای  و  اردوهــا  هنــری،  و  فرهنگــی  کل  مدیــر 
پرورشــی وزارت آمــوزش و پــرورش، از راه انــدازی ســامانه 

الکترونیکــی اوقــات فراغــت خبــر داد. 
دانش آمــوزان  کــرد:  اظهــار  علی اکبــرزاده  مهــدی 
پــس از 9 مــاه تــاش در طــول ســال تحصیلــی نیازمنــد 
ــت  ــات فراغ ــدن اوق ــت گذران ــب جه ــزی مناس برنامه ری
در فصــل تابســتان هســتند؛ بنابرایــن فراهــم کــردن 
ــوزان از  ــرای دانش آم ــاط ب ــا نش ــی و ب ــای تفریح فضاه
وظایــف مســئوالن اســت تــا بتواننــد حداکثــر اســتفاده را 
از اوقــات داشــته باشــند. وی افــزود: برنامه ریــزی اوقــات 
فراغــت در تابســتان 96 بــر اســاس شــعار ســال »اقتصــاد 
مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال« انجــام شــده و تــاش 
کردیــم ضمــن جــذب حداکثــری دانش آمــوزان در مراکــز 
ــاعدت  ــا مس ــتان و ب ــت تابس ــات فراغ ــای اوق و پایگاه ه
ســایر دســتگاه های ذی ربــط، شــعار هــر دانش آمــوز 
ــح  ــرزاده تصری ــازیم. علی اکب ــق س ــارت را محق ــک مه ی
ــرای  ــزی ب ــتی، برنامه ری ــناد باالدس ــاس اس ــر اس ــرد: ب ک
ــوزش  ــف آم ــزو وظای ــوزان، ج ــت دانش آم ــات فراغ اوق
و پــرورش اســت؛ بنابرایــن بــا اســتفاده از فضاهــای 
ــز  ــتان ها، مراک ــدارس و هنرس ــه م ــازمانی از جمل درون س
و کانون هــای  فرهنگی تربیتــی  دارالقــرآن، کانون هــای 
ــه ســازمان  ــوط ب ــان، مراکــز مرب فکــری کــودکان و نوجوان
مجتمع هــا  دانش آمــوزی،  اردوگاه هــای  دانش آمــوزی، 
ســالن های  پژوهش ســراها،  ورزشــی،  ســالن های  و 
ســینمایی دانش آمــوزی و مراکــز فعــال تشــکل های 
ــت  ــتانی فعالی ــای تابس ــز و پایگاه ه ــوزی، مراک دانش آم

ــرد. برنــا ــد ک خواهن

انحصار وکالت باید برداشته شود
همایــش اعضــای کمپیــن »حــذف معیــار ظرفیــت از 
ــدگان مجلــس، اســتادان  ــا حضــور نماین حرفــه وکالــت« ب
رشــته  دانش آموختــگان  و  دانشــجویان  و  دانشــگاهی 
حقــوق برگــزار شــد. در ایــن همایــش حاجی دلیگانــی 
نماینــده مــردم شاهین شــهر در مجلــس شــورای اســامی 
ــد انحصــار در بعضــی  ــا مشــکاتی همانن اظهــار کــرد: مــا ب
ــرد:  ــان ک ــی بی ــتیم. حاجی دلیگان ــه هس ــاد مواج ــور زی ام
ــد  ــده، می توان ــوق خوان ــه حق ــی ک ــر کس ــم ه ــا می گویی م
ــی  ــد محبوبیت ــرا بای ــد؛ چ ــت کن ــوص فعالی ــن خص در ای
وجــود داشــته باشــد؟ مــا معتقدیــم کــه بایــد قیمت هــا را 
از حــدود ۷ درصــد بــه ســمت ۲ درصــد بیاوریــم تــا مــردم 

ــد.  ــتفاده کنن ــا اس ــات و کااله ــد از خدم ــتر بتوانن بیش
ایــن نماینــده مجلــس افــزود: بــه عنــوان نمونــه ۲ میلیــون 
فرصــت شــغلی مــا توســط افــراد بیگانــه خــارج از چارچــوب 
قانــون اشــغال شــده اســت. نبایــد تبعــه خارجــی در کشــور 
ــرای فعالیــت  ــا کارگــران مــا را ب ــد ی مــا سبزی فروشــی کن

کــردن دچــار مشــکل کننــد. 
حاجی دلیگانــی ادامــه داد: اگــر انحصــار در صــدور مجوزهــا 
برداشــته شــود، ۱ میلیــون شــغل بــه ظرفیــت شــغلی کشــور 
ــد رقابت هــا ســالم  ــم بای مــا اضافــه می شــود. مــا معتقدی
ــرای کســی کــه می خواهــد مشــاوره  ــر باشــد؛ چــرا ب و براب

حقوقــی یــا وکیــل بگیــرد، ایــن انحصــار وجــود دارد؟ مهــر

جامعه
تلگرامی » کارت اهدای عضو« بگیرید

می دانیــد در حــال حاضــر ۲۷ هــزار و ۸۱ نفــر در انتظــار پیونــد 
هســتند و هــر روز بالــغ بــر ۱۰ بیمــار در کشــورمان بــه  دلیــل 

ــد، فــوت می کننــد.  ــودن صــف انتظــار پیون طوالنی ب
 انجمــن اهــدای عضــو ایرانیــان بــرای ســهولت مــردم 
و داوطلبــان در جهــت گرفتــن کارت اهــدای عضــو، شــرایطی 
را فراهــم کــرده تــا عاقه منــدان بــرای ایــن کار خیــر، بتواننــد 
از طریــق ربــات تلگرامــی ehdayeozv_bot@ در کمتریــن 
زمــان ممکــن کارت خــود را دریافــت کننــد. همچنیــن 
ــد و از  ــام کردن ــر ثبت ن ــامانه های دیگ ــه در س ــی ک داوطلبان
ــک  ــه هــر ی ــه ب ــق مراجع ــا از طری ــن ســامانه ها ی ــق ای طری
ــا ارگان هــای دیگــر کارت  از واحدهــای فراهــم آوری کشــور ی
ــود در  ــات خ ــت اطاع ــرای ثب ــد ب ــد، می توانن ــت کردن دریاف
ســامانه www.ehda.center نیــز اقــدام کننــد تــا اطاعــات 
آن هــا در ســامانه مرکــزی نیــز ثبــت شــود و از تمــام کشــور 
ــت  ــر ثب ــاوه ب ــه ع ــی ک ــد. در صورت ــی باش ــل دسترس قاب
اطاعاتتــان در ســامانه مرکــزی اهــدای عضــو تمایــل داریــد 
کارت اهــدای عضــو را نیــز دریافــت کنیــد، می توانیــد از کارت 
ــه پــس از تکمیــل اطاعــات پرینــت بگیریــد.  خــود بافاصل
البتــه کارت اهــدای عضــو صرفــا نشــان دهنده رضایــت قلبــی 
ــرگ اســت و  ــان م ــدای عضــو در زم ــرای اه ــر شــخص ب ه

ــدارد. تســنیم جنبــه قانونــی ن

جمع آوری حدود 33 میلیارد ریال 
در جشن گلریزان

مدیــر عامــل ســتاد دیــه کشــور گفــت: بــا احتســاب کمــک 
ــال در ســی امین  ــون ری ــارد و 4۲6 میلی مســئوالن، 33 میلی
ــی  ــدهللا جوالی ــید اس ــد. س ــع آوری ش ــزان جم ــن گلری جش
افــزود: غیــر از ایــن جشــن گلریــزان، تــا پایــان مــاه مبــارک 
رمضــان، ۲۸9 جشــن گلریــزان دیگــر در سراســر کشــور 
برگــزار خواهــد شــد. وی گفــت: در جشــن های گلریــزان 
ســال گذشــته، بیــش از 4۰ میلیــارد تومــان جمــع آوری شــد. 
جوالیــی افــزود: مبالغــی کــه امســال در جشــن های گلریــزان 
جمــع آوری می شــود، صــرف آزادی زندانیــان جرائــم غیرعمــد 

ــرداری خواهــد شــد. صداوســیما و غیرکاهب

حذف کانکس های اورژانس ۱۱۵
اقدامــات  بــه  اشــاره  بــا  اورژانــس کشــور  سرپرســت 
ــت:  ــی گف ــات اورژانس ــای خدم ــت ارتق ــده در جه انجام ش
در سراســر کشــور حــدود 36۰ کانکــس »اورژانــس ۱۱۵« 
ــذف                          ــرای ح ــی را ب ــته اقدامات ــال گذش ــه از س ــود دارد ک وج

و جایگزینــی ایــن کانکس هــا بــه عمــل آورده ایــم.
ــزود: از اواخــر ســال گذشــته  ــد اف ــر پیرحســین کولیون  دکت
جمــع آوری کانکس هــای اورژانــس ۱۱۵ در راســتای افزایــش 
ــر  ــی بهت ــاران و خدمات ده ــه بیم ــات ب ــه خدم ــت ارائ کیفی
و همچنیــن یکسان ســازی ســازه های اورژانــس، امنیــت 
ــور در  ــر کش ــکی در سراس ــزات پزش ــر تجهی ــداری بهت و نگه

ــرار گرفــت. مهــر دســتور کار ق

کوتاه حوادث 
 4 کشته و مجروح 

در تصادف آزادراه کاشان – نطنز
مدیــر حــوادث و فوریت هــای اورژانــس پزشــکی اصفهــان 
گفــت: برخــورد یــک دســتگاه اتوبــوس بــا یــک دســتگاه 
کامیــون در آزادراه کاشــان - نطنــز و در کیلومتــر ۸ بــادرود 

یــک کشــته و ســه مصــدوم بــر جــا گذاشــت. 
ــا اطاع رســانی ایــن حادثــه  غفــور راســتین اظهــار کــرد: ب
ــوران  ــپ از مام ــکی، دو اکی ــای پزش ــز فوریت ه ــه مرک ب
اورژانــس ۱۱۵ سرآســیاب و بــادرود و همچنیــن نیروهــای 
ــت  ــادرود جه ــر ب ــال احم ــت ه ــات جمعی ــداد و نج ام
ــر  ــادف حاض ــه تص ــان در صحن ــه مصدوم ــانی ب امدادرس

شــدند. 
ــات  ــام اقدام ــا انج ــدادی ب ــای ام ــرد: نیروه ــان ک وی بی
پیش بیمارســتانی، مصدومــان را کــه بیشــتر از ناحیــه 
صــورت، دســت و پــا آســیب دیــده بودنــد، بــرای درمــان 
ــه  ــان و فاطمی ــتی کاش ــهید بهش ــتان های ش ــه بیمارس ب

ــد. ــل کردن ــادرود منتق ب
 راســتین تاکیــد کــرد: متاســفانه راننــده خــاور اهــل 
کرمــان از مجروحــان ایــن حادثــه بــود کــه بــر اثــر شــدت 
جراحــات پیــش از انتقــال بــه بیمارســتان فاطمیــه بــادرود 
جــان خــود را از دســت داد. وی تصریــح کــرد: علــت ایــن 
ــت  ــادرود در دس ــس راه ب ــان پلی ــط کارشناس ــه توس حادث

بررســی اســت. 
۱۲۵ کیلومتــری  در  نطنــز  شهرســتان  اســت  گفتنــی 
آزادراه  و  دارد  قــرار  اصفهــان  اســتان  مرکــز   شــمال 
راه هــای  پررفت وآمدتریــن  از  یکــی  نطنــز   - کاشــان 

مواصاتــی کشــور بــه شــمار می آیــد. ایمنــا

 توقیف محموله میلیاردی 
میوه خارجی قاچاق در یزد

معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان از کشــف 
 ۲۲ تــن میــوه خارجــی قاچــاق بــه ارزش ۲ میلیــارد 
و 3۰۰ میلیــون ریــال در بازرســی از یــک دســتگاه کامیــون 

خبــر داد. 
ســرهنگ محمدرضامزیــدی بــا بیــان اینکــه مبــارزه 
همه جانبــه بــا انــواع قاچــاق کاال و ارز یکــی از اولویت هــای 
ــار  ــزد اســت، اظه اجرایــی فرماندهــی انتظامــی اســتان ی
کــرد: مامــوران مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز پلیــس آگاهــی، 
یــک دســتگاه کامیــون بنــز را کــه از جنــوب شــرق کشــور با 
محمولــه میــوه عــازم تهــران بــود، بــرای بررســی مــدارک و 

بارنامــه متوقــف کردنــد. 
ــا بررســی مامــوران پلیــس مشــخص شــد  ــزود: ب وی اف
ایــن کامیــون حامــل ۲۲ تــن لیموتــرش، گابــی و شــلیل 
خارجــی فاقــد مجــوز گمرکــی اســت کــه بــه همیــن منظور 

کامیــون توقیــف شــد. 
معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان یــزد 
ــن  ــر کارشناســان، ارزش ای ــر نظ ــا ب ــرد: بن خاطرنشــان ک
ــرآورد  ــال ب ــون ری ــارد و 3۰۰ میلی ــوه ۲ میلی ــه می محمول
شــده اســت. ســرهنگ مزیــدی در پایــان گفــت:  همچنیــن 
در ایــن خصــوص دو متهــم دســتگیر و بــه مراجــع قانونــی 

ــی شــدند. ایســنا معرف

کنش    وا

دکتر معصومی جراح و فوق تخصص 
قلب   

سیگار، یکی از قوی ترین و خطرناک ترین عوامل 
خطرساز در بروز بیماری های قلبی عروقی است. 

قلیان از خانواده سیگار است و هر بار قلیان معادل 
6۰ تا ۱۰۰ نخ سیگار به بدن آسیب وارد می کند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره(   
برای ایجاد اشتغال ۵ هزار خانواده تحت پوشش 

امداد، خودروی وانت با تسهیات اعطا می شود. در 
ابتدا مددجویانی که این خودروها را تحویل گرفته اند 

از پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( خارج 
نمی شوند. اگر کار آنان به خوبی پیش رفت، پس از 

بررسی هایی از تحت پوشش این نهاد خارج می شوند.

 رئیس پلیس فتای چهارمحال و بختیاری  
با تاش کارکنان پلیس فتای این استان، آمار 

کشف جرائم رایانه ای امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته، 4۷ درصد افزایش داشته است.

معاون حج و عمره مرکز پزشکی هالل احمر   
کادر بهداشتی و درمانی حج آماده ارائه خدمات 
مطلوب در سایه یک حج عزتمندانه برای زائران 

ایرانی در حج سال جاری است.

رئیس سازمان زندان ها   
نزدیک به ۱۵ هزار زندانی جرائم غیرعمد داریم که 

۲ هزار نفر محکومان دیه و ۱3 هزار نفر نیز زندانیان 
جرائم مالی غیرعمد هستند. استان های محروم 

از جمله سیستان و بلوچستان، بیشترین زندانیان 
مهریه را در کشور دارند.

سخنگوی وزارت بهداشت   
گرچه فرآیند تعیین تعرفه خدمات پزشکی، فرآیندی 

پیچیده و زمان بر است، ولی مکانیسم تعیین تعرفه 
شفاف و تابع عوامل قانونی و اقتصادی مربوطه است 

و هیچ نیازی به فضاسازی در این زمینه نیست.

مشاور عالی سازمان سنجش   
دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد 

سال 96 پنجشنبه ۱۱ خردادماه منتشر می شود و 
داوطلبان از ۲۰ خرداد می توانند برای انتخاب رشته 

اقدام کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا   
تجهیزات هوشمند در تشخیص تخلف »تردد 

خودروهای فرسوده« نقش کلیدی دارد و پلیس 
با هر بار بررسی مدارک رانندگان متخلف، درباره 
فرسودگی خودروی آنان نیز اعمال قانون می کند.

گره کور در پرونده قتل »حدیثه«

پســر جوانــی کــه متهــم اســت دختربچــه ای را ربــوده و به قتل 
رســانده، یــک بــار دیگــر در حالــی پــای میــز محاکمــه رفت که 
مدعــی شــد قتلــی انجــام نــداده اســت و شــاهدان بــه دلیــل 

دشــمنی بــا او ایــن کار را می کننــد.
ــه  ــام حدیث ــه ن ــر ۸ ســاله ب ــن دخت ســه ســال پیــش والدی
ــم شــده اســت  ــن دختربچــه گ ــد ای ــر دادن ــوران خب ــه مأم ب
و خبــری از او نیســت. بــا توجــه بــه اعــام مفقــودی، 
مأمــوران تحقیقــات خــود را آغــاز و چنــد روز بعــد جســد ایــن 
ــدا  ــی پی ــد. جســد در حال ــدا کردن ــی پی دختربچــه را در بیابان
ــه  ــودک را اول ب ــن ک ــود ای ــخص ب ــوخته و مش ــه س ــد ک ش
ــیده اند.  ــش کش ــه آت ــدش را ب ــد جس ــانده اند و بع ــل رس قت
ــا  ــد و آن ه ــام ش ــوران انج ــوی مأم ــادی از س ــات زی تحقیق
افــراد زیــادی را مــورد بازجویــی قــرار دادنــد؛ امــا بــه نتیجــه ای 
ــاله ای  ــوان ۲3 س ــه ج ــوران ب ــن مأم ــه ظ ــا اینک ــیدند ت نرس
ــی تشــدید  ــام یوســف برانگیختــه شــد. ایــن ظــن زمان ــه ن ب
ــدن  ــان گم ش ــر داد در زم ــوران خب ــه مأم ــردی ب ــه م ــد ک ش
دختربچــه کــه »حدیثــه« نــام دارد، یوســف پیراهنــی خونــی 
ــران  ــم دیگ ــرده آن را دور از چش ــعی ک ــته و س ــراه داش را هم
بســوزاند. در همیــن حیــن معلــم حدیثــه بــه مأمــوران گفــت 
یکــی از شــاگردانش گفتــه روز آخــری کــه حدیثــه بــه مدرســه 
آمــده، او را دیــده کــه همــراه مــرد پرایدســواری رفتــه اســت. 
ــف  ــدند یوس ــه ش ــوران متوج ــه مأم ــود ک ــی ب ــن در حال ای
یــک خــودروی پرایــد ســفیدرنگ بــا همــان مشــخصاتی کــه 
دختربچــه گفتــه، دارد. بــه ایــن ترتیــب یوســف دســتگیر شــد. 
او در هیچ کــدام از مراحــل بازجویــی بــه قتــل حدیثــه اعتــراف 
نکــرد؛ امــا بــا توجــه بــه شــکایت اولیــای دم، نظریــه پزشــکی 
قانونــی و گفته هــای شــهود، کیفرخواســت علیــه متهــم صــادر 
ــار شــعبه دوم دادگاه  ــرای رســیدگی در اختی ــده ب شــد و پرون

کیفــری اســتان تهــران قــرار گرفــت. 
در جلســه رســیدگی ابتــدا نماینــده دادســتان کیفرخواســت را 
ــه  ــدر حدیث ــای دم رســید؛ پ ــه اولی ــت ب ــد و ســپس نوب خوان
گفــت: مــن از همــان ابتــدا بــه رامیــن شــک داشــتم؛ چــون 
ــن  ــوام م ــن از اق ــم و رامی ــم داری ــا ه ــی ب ــبت فامیل ــا نس م
ــک  ــت ی ــر ســر مالکی ــه ب ــی ک ــل اختاف ــه دلی ــا ب اســت. م
ــا هــم مشــکل داشــتیم؛  ــه ب ــود ک ــی ب ــن داشــتیم، مدت زمی
امــا نمی دانــم رامیــن دختــرم را کشــته اســت یــا یوســف. هــر 
کــدام کــه ایــن کار را کــرده باشــند، مــن شــکایت و درخواســت 
رســیدگی دارم. ســپس نوبــت بــه رامیــن رســید. او گفــت: من 
ــه  ــت. البت ــا دروغ اس ــن حرف ه ــدارم و ای ــول ن ــام را قب اته

ــر ســر زمیــن اختــاف داشــتم  ــه ب ــدر حدیث ــا پ ــول دارم ب قب
امــا انگیــزه ای بــرای کشــتن دختربچــه او نداشــتم. مــن ظهــر 
9 اســفند )روز قتــل( یکــی از بســتگان پــدر حدیثــه بــه نــام 
یوســف را دیــدم کــه پوتین هــای خونــی دســتش بــود. گمــان 
می کنــم ایــن پســر در قتــل دختــر دانش آمــوز دســت داشــته 
باشــد. وقتــی نوبــت بــه یوســف رســید، او اتهــام را رد کــرد و 
ــل نداشــتم و موضــوع  ــن قت ــرای ای ــزه ای ب گفــت: مــن انگی
ــدارد. اختــاف بیــن رامیــن و پــدر  ــه مــن ن هیــچ ارتباطــی ب
ــدارم.  ــوع ن ــن موض ــه ای ــی ب ــچ ربط ــن هی ــود و م ــه ب حدیث
ــی  ــش خون ــه کف ــده ک ــن را دی ــد م ــن می گوی ــه رامی اینک
ــیدند  ــم پرس ــات از مته ــی قض ــت. وقت ــته ام، دروغ اس داش
بــه چــه دلیلــی بایــد رامیــن دروغ بگویــد، ضمــن اینکــه پــدر 
دوســت حدیثــه هــم ماشــین تــو را حیــن ســوارکردن حدیثــه 
دیــده اســت، گفــت: مــن هیچ کــدام از ایــن گفته هــا را قبــول 
نــدارم؛ امــا برایتــان می گویــم چــرا رامیــن بــه مــن حســادت 
ــن  ــون م ــد؛ چ ــادت می کن ــن حس ــپ م ــه تی ــد. او ب می کن
مــورد توجــه دختــران محلــه خودمــان هســتم؛ رامیــن ناراحت 
ــا  ــن کار را ب می شــود و همیــن حســادت باعــث شــده کــه ای
ــد. هیئــت قضــات وارد شــور شــدند و متهمــان را از  مــن بکن
ــه  ــودن مــدارک تبرئ ــی  نب ــل کاف ــه دلی ــل عمــدی ب ــام قت اته
ــت.  ــرار گرف ــای دم ق ــراض اولی ــورد اعت ــن رأی م ــد. ای کردن
ــرد؛  ــض ک ــف را نق ــت یوس ــم برائ ــور حک ــی کش ــوان عال دی
چــرا کــه اوال او را بــا پوتیــن خونــی دیــده بودنــد و دوم اینکــه 
پلیــس پارچــه ای را در انبــاری خانــه پــدری یوســف پیــدا کرده 
بــود کــه احتمــال مــی داد حدیثــه بــا آن کشــته شــده باشــد. 
بــه ایــن ترتیــب پرونــده بــه شــعبه هم عــرض فرســتاده شــد. 
ــز  ــران نی ــت قضــات شــعبه ۱۰ دادگاه کیفــری اســتان ته هیئ
بــرای برطرف شــدن ابهامــات پرونــده، آن را بــه دادســرای 
فشــافویه بازگرداندنــد و در نهایــت پــس از تکمیــل تحقیقــات 
یــک بــار دیگــر پرونــده بــه جریــان افتــاد. روز گذشــته یوســف 
ــل را  ــام قت ــت؛ او اته ــه رف ــز محاکم ــای می ــر پ ــار دیگ ــک ب ی
رد کــرد و گفــت: مــن قبــا هــم گفتــم در ایــن قتــل نقشــی 
نداشــتم و اصــا ایــن قتــل فایــده ای هــم بــرای مــن نــدارد؛ 
ــد و جوان هــا  ــه مــن حســادت می کنن ــی محــل ب چــون اهال
ــا  ــن حرف ه ــن ناراحــت هســتند؛ ای ــه م ــران ب از توجــه دخت
را دربــاره مــن می زننــد. ایــن در حالــی بــود کــه پــدر و مــادر 
محدثــه بــرای او درخواســت قصــاص کردنــد. بــا پایــان جلســه 
ــوص  ــری درخص ــرای تصمیم گی ــات ب ــت قض ــیدگی هیئ رس

ایــن پرونــده وارد شــور شــدند. رکنــا

ــدن  ــرق ش ــور و غ ــادن موت ــا از کار افت ــی ب ــوان ایران ــش مل ش
لنــج ماهیگیری شــان در اقیانــوس هنــد، حــدود 3 مــاه در 
آب هــای متاطــم و امــواج خروشــان اقیانــوس، بــا امیــد 
ــه  ــا اینک ــد، ت ــرگ بودن ــا م ــدال ب ــبانه روز در ج ــی، ش ــه زندگ ب
ــا گشــوده شــد  ــه روی آن ه ــی ب ســرانجام چشــم انداز راه نجات
و آن هــا صبــح روز سه شــنبه در فــرودگاه بین المللــی امــام 
ــن  ــی از ای ــتند. یک ــا گذاش ــن پ ــاک میه ــه خ ــی )ره( ب خمین
ــات  ــرگردانی و نج ــی س ــاره چگونگ ــه درب ــان نجات یافت ملوان
معجزه آســای ســه ماهه شــان در اقیانــوس بیکــران گفــت: پــس 
ــر یــک قایــق نجــات   از غــرق شــدن لنــج ماهیگیــری، ســوار ب
و در حالــی کــه رمقــی بــر جــان خســته مان نمانــده بــود، 
ــان  ــان در برابرم ــوه درخت ــا انب ــرزمینی ب ــم انداز س ــان چش ناگه
ــا  ــک م ــق کوچ ــا قای ــر ب ــش از ۱۵ کیلومت ــه بی ــد ک ــدا ش پی
فاصلــه داشــت. ایــن ســاحل تیــره در دوردســت، تنهــا امیــد بــه 
ــق مــا  ــده کــرد؛ امــا قای ــاره در وجودمــان زن ــودن را دوب ــده ب زن
کــه در تاطــم امــواج دریــا بــا خطــر غــرق شــدن روبــه رو بــود 
نمی توانســت ایــن مســیر را در میــان امــواج ســرکش اقیانــوس 
ــوان جــوان کــه  ــا یــک مل ــه ناچــار ناخــدا ب ــد. پــس ب طــی کن
ــه  ــود را ب ــود، خ ــده ب ــش مان ــر جان ــی ب ــود و رمق ــرحال تر ب س
آب هــای خروشــان زدنــد و پــس از طــی ۱۵ کیلومتــر، شــناکنان 
خــود را بــه ســاحل رســاندند و بــا کمــک بومیــان ساحل نشــین 

همگــی نجــات یافتیــم.
 چگونه در اقیانوس گم شدید؟

 حــدود ســه مــاه پیــش لنــج ماهیگیــری ایــن ملوانــان 
اقیانــوس هنــد یک بــاره دچــار حادثــه شــد   در آب هــای 
ــت:  ــج گف ــینان لن ــی از سرنش ــاد. یک ــش از کار افت و موتورهای
پــس از ایــن حادثــه متوجــه شــدیم آب بــه تدریــج بــه داخــل 
لنــج نفــوذ می کنــد و بــه ایــن ترتیــب خطــر را بــه خوبــی حــس 
ــود  ــرده ب ــدا ک ــان پی ــج جری ــل لن ــه داخ ــم ب ــم. آب کم ک  کردی
و هــر روز کــه می گذشــت، بــا بــاال آمــدن آب در لنــج، امیدمــان 
بــه زنــده مانــدن کمتــر می شــد. بــرای آنکــه چنــد روزی بیشــتر 
زنــده بمانیــم، دبه هــای آب آشــامیدنی و مــواد غذایــی موجــود 
را جمــع کردیــم و آن هــا را در قســمتی مرتفــع قــرار دادیــم تــا از 
گرســنگی و تشــنگی در امــان باشــیم. در ضمــن آب و غــذا را بــا 
دقــت تمــام جیره بنــدی کــرده بودیــم کــه مدت زمــان بیشــتری 
ــا هــر ظرفــی کــه بــه دســتمان  مــا را زنــده نگــه دارد. مرتــب ب
می افتــاد، آب داخــل لنــج را خالــی می کردیــم تــا اینکــه 
شــدت نفــوذ آب بیشــتر شــد و تصمیــم گرفتیــم پیــش از غــرق 
ــه  ــی را ک ــده آب و غذای ــم. ته مان ــه کنی ــج، آن را تخلی شــدن لن
ــل  ــق نجــات منتق ــه داخــل قای ــود، ب ــده ب ــی مان ــان باق برای م
کردیــم و همگــی ســوار شــدیم تــا اینکــه لنــج ماهیگیری مــان 
ــان  ــر چشــمانمان در می ــرده در براب ــگ م ــک نهن ــل الشــه ی مث

آب هــای اقیانــوس فرورفــت. 
ــه  ــات، در پهن ــک نج ــق کوچ ــر قای ــوار ب ــر س ــش نف ــر ش ه
ــه  ــوس ســرگردان شــدیم و در حقیقــت سرنوشــتمان را ب اقیان
ــا در  ــم م ــا ببینی ــپردیم ت ــق س ــن قای ــان و همی ــدای مهرب خ

ــت.  ــم رف ــا خواهی ــه کج ــوس ب ــواج اقیان ــاد و ام ــیر ب مس

بــا گذشــت ســه شــبانه روز ســوار بــر قایــق نجــات و در اقیانــوس 
ــتیم در  ــه نمی دانس ــم ک ــتگانی بودی ــد گم گش ــران، همانن بیک
چــه موقعیتــی هســتیم و بــا ســاحل نجــات چنــد صــد یــا چنــد 
ــه  ــا را ب ــود کــه م ــق ب ــن قای ــم و ای ــه داری ــر فاصل هــزار کیلومت
ــاد می بــرد. از طرفــی آذوقــه و آبمــان تمــام شــده بــود  ناکجاآب
و زیــر آفتــاب ســوزان تشــنگی بیــش از گرســنگی بــر مــا فشــار 
ــوس  ــای اقیان ــق در آب ه ــن قای ــبانه روز روی ای ــی آورد. 3 ش م
هنــد ســرگردان مانــده بودیــم کــه ناگهــان یکــی از جمــع مــا بــا 
ــه ای  فریادهــای شــادی بخش و نشــان دادن ســاحلی در فاصل
دور امیــد بــه نجــات را در تــن نیمه جــان مــا بیــدار کــرد. ناخــدا 
ــدود  ــات ح ــاحل نج ــا س ــان ب ــه فاصله م ــرد ک ــرآورد ک ــم ب ه
ــرت زده  ــمانی حس ــا چش ــه ب ــی ک ــت؛ در حال ــر اس  ۱۵ کیلومت
ــنگی  ــنگی و تش ــی، گرس ــی از بی خواب ــی ناش ــو از ناتوان و کم س
ــه  ــم، نمی دانســتیم چگون ــگاه می کردی ــه ســاحل دوردســت ن ب
ایــن قایــق ســرگردان را بــه جزیــره نجــات برســانیم. برخــی هــم 
ــره ای  ــان جزی ــه در برابرم ــود ک ــد ب ــاک خواه ــم دردن می گفتی
ــن  ــم تســلیم مــرگ شــویم. در ای ــرده و بخواهی ــاز ک آغــوش ب
ــه  ــع ب ــان جم ــوان از می ــن مل ــاره جوان تری ــد یک ب ــم و امی بی
ــه  ــودم را ب ــم و خ ــه آب بزن ــد ب ــن بای ــت: م ــت و گف ــا خاس پ
ــدا می شــوند  ــره افــرادی پی ســاحل برســانم. حتمــا در آن جزی
کــه بــه کمکمــان بیاینــد. در ایــن هنــگام ناخــدای لنــج هــم از 
جــا برخاســت و گفــت:  مــن هــم همراهــت می آیــم جــوان. در 
میــان امــواج اقیانــوس تنهایــت نمی گــذارم، اگــر هــم شکســت 
ــر  ــر دو در براب ــگاه ه ــم. آن ــم می میری ــا ه ــر دو ب ــم، ه خوردی
چشــمان امیــدوار ملوانــان بــه آب زدنــد تــا شــناکنان خــود را بــه 
ســاحل دور برســانند. ناخــدا و ملــوان جــوان شــناکنان مســافت 
۱۵ کیلومتــری اقیانــوس را طــی کردنــد و ســرانجام خــود را بــه 
ــه  ــی ب ــاره گفــت: وقت ــوان جــوان در این ب ســاحل رســاندند. مل
ــد و  ــه ســراغمان آمدن ــان ب ــر از بومی ــد نف ســاحل رســیدیم چن
پلیــس محلــی را خبــر کردنــد و تــازه فهمیدیــم کــه در ســاحل 
کشــور کنیــا هســتیم. بعــد هــم نقطــه ای دوردســت در اقیانــوس 
را نشــان دادیــم و بــه آن هــا فهماندیــم از ملوانــان ایرانــی 
ــوس غــرق شــده و دوســتانمان  هســتیم کــه لنجمــان در اقیان
نشســته بــر یــک قایــق منتظرنــد کــه نجاتشــان بدهیــم. آن هــا 
ــا  ــان ایرانــی بردنــد ب وقتــی پــی بــه ماجــرای ســرگردانی ملوان
قایق هایــی خــود را بــه دریــا زدنــد و بقیــه نیــز نجــات یافتنــد. 
ــه کشــیدیم  ــر مشــکات و ســختی هایی ک ــاوه  ب ــت: ع  وی گف
و در حالــی کــه هــر لحظــه منتظر غرق شــدن در اقیانــوس بودیم 
و دور تــا دور مــا را کوســه ها احاطــه کــرده بودنــد، از خطــر ربــوده 
ــه  دســت دزدان دریایــی ســومالی نیــز بیــم داشــتیم.  شــدن ب
 ایــن ملوانــان نجاتشــان را لطــف خــدا و معجــزه دانســتند 
ــا  ــران در کنی ــان ســفارت ای ــا و مســاعدت کارکن  و از همکاری ه
و نایروبــی هــم تشــکر کردنــد. ســرانجام شــش ملــوان ایرانــی 
ــوس  ــای اقیان ــاه در آب ه ــه م ــتند و س ــار هس ــل چابه ــه اه ک
هنــد ســرگردان بودنــد، پــس از نجــات بــا تاش هــای ســفارت 
جمهــوری اســامی ایــران در نایروبــی بامــداد سه شــنبه 9 

ــدند.رکنا ــور ش ــرداد وارد کش خ

 سه ماه جدال با مرگ 
در اقیانوس هند

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانگروه اجتماعی

ــل خــود دور باشــید؟  ــد از موبای ــدر می توانی چق
چنــد دقیقــه، چنــد ســاعت، چنــد مــاه یــا اصــا 
ــدرن را از  ــای م ــوغات دنی ــن س ــد ای نمی توانی
خــود جــدا کنیــد؟ اگــر شــما هــم جــزو کســانی 
ــی  ــه ای از گوش ــد لحظ ــه نمی توانی ــتید ک هس
خــود دل بکنیــد، بایــد گفــت شــما دچــار 

ــتید.  ــی( هس ــراس بی موبایل ــا )ه نوموفوبی
شــاید نــام ایــن اختــال عجیــب بــه نظــر برســد 
ــا  ــد؛ ام ــب کنن ــود آن را تکذی ــیاری وج ــا بس ی
واقعیــت ایــن اســت کــه نوموفوبیــا بــه ســرعت 

در حــال گســترش اســت. 
ــی  ــت هــراس بی موبایل ــا قطعی ــوان ب شــاید نت
را یــک بیمــاری قلمــداد کــرد؛ امــا بــدون شــک 
و  از گوشــی  از دور شــدن  ناشــی  اضطــراب 
ــی  ــی از آن، نوع ــت ناش ــدم امنی ــاس ع احس

ــت. ــترس اس ــا اس ــراه ب ــواس هم وس
ــان  ــمندان در می ــات دانش ــاس تحقیق ــر اس ب
جوانــان ۱۸ تــا ۲6 ســال، شــیوع نوموفوبیــا 
)هــراس بی موبایلــی( بیــش از دیگــران اســت. 
ایــن تحقیقــات نشــان داده کــه تعداد زیــادی از 
جوانــان ایــن رده ســنی تنهــا تــوان دوری چنــد 
دقیقــه ای از گوشــی خــود را دارنــد و در اختیــار 
ــدت  ــه ش ــاعت ب ــد س ــرای چن ــتن آن ب نداش

ــود. ــا می ش ــی آن ه ــراب و نگران ــث اضط باع

پژوهشــگران معتقدنــد راحتی ناشــی از داشــتن 
ــی  ــات واقع ــن تعام ــراه، جایگزی ــی هم  گوش
و رودرروی انســان ها شــده اســت؛ مثــل زمانــی 
ــا گرمــای  ــن، ب کــه کــودک دور از آغــوش والدی
ــد.  ــرم، احســاس رضایــت می یاب ــوی ن یــک پت
پیامدهــای دسترســی نداشــتن بــه گوشــی 
زمانــی بــه شــکل جدی تــری رخ می نمایــد 
ــه  ــای انجام گرفت ــق پژوهش ه ــم طب ــه بدانی ک
ــی  ــراد وقت ــا ۷3 درصــد اف در ســال ۲۰۱6 تقریب
متوجــه می شــوند کــه گوشی شــان همراهشــان 
ــتأصل و ۷  ــد مس ــند، ۱4 درص ــت، می ترس نیس

ــوند. ــار می ش ــد بیم درص

 آسیا، رتبه نخست نوموفوبیا
اختــال  ایــن  شــیوع  علی رغــم  متاســفانه 

تحقیقــات گســترده ای در رابطــه بــا آن در کشــور 
ــت. ــه اس ــام نگرفت ــا انج م

در  هوشــمند  گوشــی های  بــه  اعتیــاد   
آســیا تــرس دوری از گوشــی همــراه، چنــد 
ســالی اســت کــه مــورد بحــث اســت؛ امــا 
روان شناســان معتقدنــد اعتیــاد بــه گوشــی های 
هوشــمند در آســیا بــه  ســرعت در حــال افزایــش 
اســت و جوانــان را بیشــتر از بقیــه درگیــر 
می کنــد. بــر اســاس آمــار از مــاه مــارس 
ــه  ــراه ب ــی  هم ــه گوش ــادان ب ــداد معت ۲۰۱4 تع
در  حالی کــه  در  رســیده؛  نفــر  میلیــون   ۱۷6
ســال ۲۰۱3 ایــن تعــداد ۷9 میلیــون نفــر بــوده 
اســت. زنــان ۵۲ درصــد از ایــن آمــار را بــه خــود 
اختصــاص می دهنــد. کاربــران میانســال ۲۸ 
ــد  ــل را تشــکیل می دهن ــادان موبای درصــد معت
ــراه  ــی هم ــا گوش ــواس گونه ای ب ــار وس ــه رفت ک

بــه نمایــش می گذارنــد. 
ــره  ــوز در ک ــزار دانش آم ــداد ه ــی تع در پژوهش
 جنوبــی مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. این کشــور 
ــودکان در ســن  ــه ۷۲ درصــد ک ــی اســت ک جای
۱۱ یــا ۱۲ ســال یــک گوشــی هوشــمند دارنــد و 
بــه  طــور متوســط در روز ۵/۵ ســاعت بــا آن کار 
می کننــد. در نتیجــه مشــخص شــد کــه حــدود 
ــراه  ــی  هم ــه گوش ــا ب ــن بچه ه ــد از ای ۲۵ درص
ــه در  ــن پژوهــش ک ــج ای ــاد هســتند. نتای معت
ــه  ــان داد ک ــید، نش ــاپ رس ــه چ ــال ۲۰۱6 ب س

اســترس یــک شــاخص مهــم از احتمــال اعتیاد 
افــراد بــه گوشــی همــراه محســوب می شــود و 
ــرای  ــود ب ــمند خ ــی هوش ــه از گوش ــرادی ک اف
ــه شــبکه های اجتماعــی اســتفاده  دسترســی ب
می کننــد، بیشــتر احتمــال دارد کــه بــه آن 

معتــاد شــوند.
 نشانه های نوموفوبیا

چــک کــردن مــداوم گوشــی همــراه بــدون هیــچ 
ــی  ــراب و ناآرام ــاس اضط ــاص، احس ــل خ دلی
هنــگام در اختیــار نداشــتن آن، دوری گزیــدن از 
جمــع و گذرانــدن زمــان بــا گوشــی، بیــدار شــدن 
در نیمه شــب بــرای دیــدن صفحــه گوشــی، 
ــه  ــا شــغلی ب ــی ی ــرد تحصیل کاهــش در عملک
 عنــوان نتیجــه کار طوالنی مــدت بــا گوشــی، 
حواس پرتــی در انجــام کارهــای روزانــه تنهــا 

بخشــی از نشــانه های نوموفوبیاســت.
 درمان

ــود  ــورهایی ب ــن کش ــی از اولی ــن یک ــور چی کش

ــت را  ــراه و اینترن ــی هم ــه گوش ــاد ب ــه اعتی ک
بــه عنــوان یــک بیمــاری شــناخت و اقــدام بــه 
احــداث کلینیک هــای ویــژه بــرای ایــن موضــوع 
کــرد. از آنجایــی کــه بعضــی نشــانه های اعتیــاد 
بــه گوشــی ماننــد اعتیــاد بــه مــواد مخــدر اســت 
از همیــن رو درمان هــای نوموفوبیــا نیــز معمــوال 
پرهیزگرایانــه  و  روحی روانــی  درمان هــای 
اســت؛ بــه همیــن دلیــل هــم افــراد معمــوال گام 
بــه گام ســعی می کننــد از اعتیــاد خــود بکاهنــد 
ــعی  ــی س ــای جمع ــرکت در فعالیت ه ــا ش و ب
ــد.  ــی دور کنن ــود را از گوش ــن خ ــد ذه می کنن
ــراه  ــی هم ــوذ گوش ــب نف ــه ضری ــی ک از آنجای
و اینترنــت روزبــه روز در کشــور مــا در حــال 
ــئوالن  ــا مس ــرورت دارد ت ــت، ض ــترش اس گس
ــوع  ــن ن ــرای ای ــگیرانه ای را ب ــای پیش برنامه ه
اعتیــاد در نظــر بگیرنــد؛ همچنیــن کلینیک هــای 
ویــژه ای نیــز در شــهرها بــرای درمــان مبتایــان 

ایجــاد شــود.

نگاهی به نوموفوبیا )هراس بی موبایلی(

اضطراب در دستان شما

مدیــر کل بهداشــت، درمــان و امــور بیمــه کمیتــه امــداد بــا 
ــا  ــه ب ــال ک ــر 6 س ــودکان زی ــوء تغذیه ک ــرح س ــه ط ــان اینک بی
وزارت بهداشــت و کمیتــه امــداد از ســال ۸6 تاکنــون بــر اســاس 
ــت  ارزیابی هــای وزارت بهداشــت در سراســر کشــور جهــت حمای
ــر 6  ــودکان زی ــداد ک ــودکان انجــام می شــود، گفــت: تع ــن ک از ای
ســال مبتــا بــه ســوء تغذیه بــه علــت شــرایط اقتصــادی کشــور 
قابــل تغییــر اســت و اکنــون ۵۰ درصــد از آنــان بــه علــت فقــر و 
ــا از  ــه کمیتــه امــداد معرفــی می شــوند ت ــه ســوء تغذیه ب ابتــا ب

ــوند.  ــد ش ــاد بهره من ــن نه ــی ای ــات حمایت خدم
ــزار  ــه در حــال حاضــر ۲۰۰ ه ــه اینک ــا اشــاره ب ــر رحیمــی ب جعف
کــودک زیــر 6 ســال بــه دلیــل فقــر از ســوء تغذیه رنــج می برنــد، 
ــت  ــت حمای ــال تح ــر 6 س ــودک زی ــزار ک ــال 9۲ ه ــزود: امس اف
کمیتــه امــداد قــرار می گیرنــد کــه در مقایســه بــا ســال گذشــته 

ــه  ــا توج ــر ب ــودک دیگ ــزار ک ــر، 4 ه ــزار نف ــت از ۸۸ ه و حمای
ــه حمایــت  ــه افزایــش بودجــه ای ایــن نهــاد در ســرفصل تغذی ب
خواهنــد شــد. رحیمــی از افزایــش ۲ درصــدی اعتبــارات در نظــر 
ــر  ــودکان خب ــن ک ــوء تغذیه ای ــع س ــرح رف ــرای ط ــده ب گرفته ش
داد و بیــان کــرد: بــا جــذب کــودکان، آمــار افــراد متقاضــی جهــت 
ــد  ــر می توان ــن ام ــه و ای ــش یافت ــرح کاه ــن ط ــت در ای حمای
ســبب موفقیــت هــر چــه بیشــتر طــرح شــود. خیــران می تواننــد 
بــرای همســفره شــدن بــا ایــن کــودکان از طریــق شماره حســاب 
ــا  ــا شــماره گیری کــد *۷۸۰*۲۲۲۲# ی ــا ب ــی ی ۲۲۲۲ بانــک مل
ــردی  ــورت ف ــه ص ــایت www.hamsofreh.ir ب ــت از س پرداخ
ــل و خواســته  ــه می ــغ ب ــن مبال ــد. ای ــن طــرح شــرکت کنن در ای
ــا  ــا یکج ــه ی ــورت ماهیان ــه ص ــتگی دارد و ب ــران بس ــوان خی و ت

ــود. ایســنا ــت می ش پرداخ

ــرح  ــی از ط ــراز نگران ــا اب ــران ب ــازان ای ــن داروس ــس انجم رئی
ــن  ــا، چنی ــیس داروخانه ه ــاره تأس ــس درب ــنهادی در مجل پیش
ــن  ــه در چنی ــرد ک ــت ک ــد و درخواس ــنجیده خوان ــی را نس اقدام
ــته  ــر داش ــار نظ ــازه اظه ــف اج ــده صن ــی، نماین تصمیم گیری های
باشــد. دکتــر رهبــر مژدهــی آذر دربــاره آخریــن وضعیــت پرداخــت 
داروخانه هــا  بــه  بیمه گــر  ســازمان های  ســوی  از  مطالبــات 
ــال  ــاه س ــان و آذرم ــات آب ــر، مطالب ــازمان های بیمه گ ــت: س گف
ــوز پرداخــت  ــه بعــد را هن ــد و از آذر ب گذشــته را پرداخــت کرده ان
نکرده انــد. وی بــا بیــان اینکــه البتــه خوشــبختانه مشــکل حــادی 
ــرا  در زنجیــره تأمیــن دارویــی کشــور ایجــاد نشــده، افــزود: اخی
تعــدادی از اقــام دارویــی بــا کمبــود مواجــه شــده کــه مــا هــم 
ــا بحــث  دلیــل آن را نمی دانیــم؛ البتــه ایــن کمبودهــا ارتباطــی ب
بیمه هــا نــدارد. رئیــس انجمــن داروســازان ایــران در ادامــه 

صحبت هایــش دربــاره مهم تریــن چالــش داروخانــه داران و 
ــال  ــه در ح ــی ک ــن چالش ــت: مهم تری ــور گف ــازان در کش داروس
حاضــر بــا آن مواجهیــم، ایــن اســت کــه توجهــی بــه نظــر 
اتحادیه هــای صنفــی بــه طــور عــام و انجمــن داروســازان ایــران 
بــه طــور خــاص نمی شــود و بــه نظــرات نماینــدگان مــا در 
مســائل بهــا داده نمی شــود. مژدهــی آذر بــا اشــاره بــه پیشــنهادی 
کــه دربــاره تأســیس داروخانه هــا در مجلــس ارائــه شــده، اشــاره 
و اظهــار کــرد: در ایــن پیشــنهاد اعــام کرده انــد کــه فاصلــه میــان 
ــه  ــد در هــر کجــا ک ــرود و هــر کــس بتوان ــن ب داروخانه هــا از بی
ــرم  ــن ن ــر گرفت ــدون در نظ ــم ب ــد؛ آن ه ــه بزن خواســت داروخان
ــه در  ــرای تأســیس داروخان ــه ب ــی ک ــداد جمعیت ــی و تع جمعیت
نظــر گرفتــه می شــد. حــال بایــد دیــد وزارت بهداشــت در مقابــل 

ــد. خبرآنالیــن ــان می ده ــی نش ــه واکنش ــنهاد چ ــن پیش ای

مدیر کل بهداشت، درمان و امور بیمه کمیته امداد:

200 هزار کودک زیر 6 سال از »سوءتغذیه« رنج می برند
رئیس انجمن داروسازان کشور:

طرح پیشنهادی تأسیس داروخانه، نسنجیده است

،،
اگــر شــما هــم جــزو کســانی هســتید 
کــه نمی توانیــد لحظــه ای از گوشــی 
خــود دل بکنیــد، بایــد گفــت شــما 
دچــار نوموفوبیا )هــراس بی موبایلی( 

هستید
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ســوت قطــار برنامه هــای »هــر هفتــه، چنــد افتتــاح« 
ــم  ــاه و نه ــتگاه پنج ــار در ایس ــن ب ــان ای ــهرداری اصفه ش
ــروژه  ــن پ ــه کار چندی ــاز ب ــا آغ ــه 5 و ب در شــهرداری منطق
ــدا   ــه ص ــه ب ــن منطق ــردم ای ــرای م ــم ب ــردی و مه کارب

ــد.   درآم
ــم  ــواده معظ ــان، خان ــهری اصفه ــران ش ــور مدی ــا حض ب
ــه  ــان ۱۱ محــرم و مجموع ــه 5، خیاب ــردم منطق شــهدا و م
تجــاری اداری در بلــوار کشــاورز، پارکینــگ طبقاتی محتشــم، 
پیاده روســازی های  منطقــه،  در  گــذر   5 ســاماندهی 
خیابان هــای رودکــی )وحیــد، ملــت و بوســتان ملــت( بــه 

بهره بــرداری رســید. 
 موانعباعثتوقفپروژههایعمرانینمیشود

 شــهردار اصفهــان در آییــن بهره بــرداری از طرح هــای 
ــگ  ــه  پارکین ــب اشــاره داشــت ک ــن مطل ــه ای ــه 5 ب منطق
ــهر  ــمند ش ــگ هوش ــومین پارکین ــانی، س ــم کاش محتش
ــز  ــم مجه ــه ه ــتگاه دوچرخ ــه ایس ــه ب ــت ک ــان اس اصفه
ــر 6  ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ــه ب ــروژه در 8 طبق ــن پ ــت. ای اس

ــت. ــرار گرف ــرداری ق ــورد بهره ب ــان م ــارد توم میلی
 مهــدی جمالی نــژاد پارکینگ هــای بزرگمهــر و آیــت هللا 
خراســانی را دونــوع دیگــر پارکینگ هــای هوشــمند در 
ــا  ــرد: ب ــد ک ــن مســئله تاکی ــر ای ــرد و ب ــوان ک ــان عن اصفه
افتتــاح خیابــان ۱۱ محــرم، خیابــان محتشــم کاشــانی بــه 
ــه حســین آباد  ــه حســین آباد متصــل می شــود و محل محل
ــا اجــرای  کــه بافــت متراکــم و ترافیــک فشــرده ای دارد، ب

ــود. ــول می ش ــار تح ــاص دچ ــی خ ــات عمران ــک عملی ی
ــت  ــد، مل ــی، وحی ــای رودک ــازی خیابان ه وی  پیاده روس
و بوســتان ملــت و همچنیــن ســاماندهی گذرهــای منطقــه 

همچــون گذرهــای بهــار، کاویــان، ســنگ تراش ها، کلیســای 
ــار را از دیگــر طرح هــای آمــاده افتتــاح ایــن  وانــک و پاچن
منطقــه دانســت و تصریــح کــرد: طرح هــای افتتاحــی 
منطقــه 5 بــا اعتبــار 43 میلیــارد تومــان بهره بــرداری شــد. 
وی اضافــه کــرد: البتــه ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه  
افتتــاح پروژه هــای 4۰ میلیــارد تومانــی بــه صــورت هفتگــی 
ــاز  ــود ساخت وس ــوز رک ــه هن ــرا ک ــت؛ چ ــاده ای نیس کار س
ــی  ــچ مانع ــال هی ــن ح ــا ای ــا ب ــت؛ ام ــده اس ــرف نش برط
توقــف پروژه هــای عمرانــی در شــهر اصفهــان  باعــث 

ــه دارد. ــادی ادام ــاش جه ــود و ت نمی ش
ــه ســاماندهی مشــاغل شــهری اشــاره کــرد و ادامــه  وی ب
داد: احــداث مجموعــه بــازار گل و گیــاه و خشــکبار اصفهــان 
اکنــون در دســت اجراســت؛ همچنیــن احــداث بــازار 
فــروش موتورســیکلت و دوچرخــه و مبلمــان نیــز بــه زودی 
ــاماندهی  ــرای س ــز ب ــه ای نی ــود و برنام ــی می ش کلنگ زن
فعالیــت مشــاغل تجهیــزات خودرویــی در خیابــان حکیــم 

ــد.  ــرا درمی آی ــه اج ــی ب نظام
 توافقباارتشبرایمجموعهگلنرگس

شــهردار اصفهــان در رابطــه بــا احــداث مجموعــه گل نرگــس 
گفــت: نقشــه نهایــی مجموعــه گل نرگــس تائیــد و از تهــران 
بــه مســکن شهرســازی ابــاغ شــد و مــا  توافقــات آن را بــا 

ــم. ــش شــروع کرده ای ارت
ــمت  ــه س ــد ب ــان توحی ــه خیاب ــداث ادام ــاره اح وی درب
ــا  ــرح ب ــن ط ــرای ای ــخ داد: ب ــه پاس ــم این گون ــه ه صف
ــکی در  ــوم پزش ــگاه عل ــان و دانش ــگاه اصفه ــش، دانش ارت
ــا طــی جلســاتی  ــم ت ــق هســتیم؛ در نظــر داری حــال تواف
احــداث شــبکه های اصلــی شــهر را بــا ارتــش توافــق کــرده 
ــهر  ــمت سپاهان ش ــه س ــق 5 و ۱3 را ب ــی مناط و دسترس

ــم. ایجــاد کنی

مدیــر منطقــه 5 شــهرداری اصفهــان هــم بــه عنــوان 
میزبــان اصلــی ایــن مراســم افتتــاح در جلســه ای جداگانــه 
در نشســت خبــری بــا خبرنــگاران دربــاره طرح هــا و 
پروژه هایــی کــه قــرار اســت در ایــن منطقــه در ســال جــاری 
ــاره  ــه اش ــن نکت ــه ای ــت و ب ــخن گف ــد، س ــرا برس ــه اج ب
ــه  ــان بودج ــون توم ــارد و 7۰۰ میلی ــه 223 میلی ــت ک داش
منطقــه 5 شــهرداری اصفهــان در ســال گذشــته بــود کــه 53 
درصــد آن بــه بخــش اجــرای پروژه هــای عمرانــی در ایــن 

ــه اختصــاص داشــت. منطق
منطقــه 5  ســبز  فضــای  ســرانه  فرهنــگ  حمیدرضــا 
ــرد  و  ــوان ک ــتر عن ــود بیش ــتاندارد موج ــهرداری را از اس ش
افــزود: ســرانه فضــای ســبز ایــن منطقــه، 32 متــر متربــع 
اســت کــه 2۱ متــر مربــع آن در اختیــار شــهرداری اســت و 
بقیــه شــامل زمین هــای ارتــش و دانشــگاه اصفهــان اســت.   

 ادامهخیابانتوحید،نیمهدومامسال
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در صــورت نهایــی شــدن توافقــات 
ــوم پزشــکی، دانشــگاه اصفهــان و ارتــش،  ــا دانشــگاه عل ب
ادامــه خیابــان توحیــد تــا صفــه در نیمــه دوم ســال جــاری 
اجرایــی می شــود، بیــان داشــت: توافقــات بــا ارتــش تنهــا 
ــه اصفهــان نیســت و بایــد مقــام معظــم رهبــری  منــوط ب
نیــز ایــن مســئله را  تاییــد کننــد. مدیــر ایــن منطقــه اظهــار 
کــرد: ایــن موضــوع در هیئــت امناء دانشــگاه علوم پزشــکی 
اصفهــان نیــز در حــال بررســی اســت کــه بــا نهایــی شــدن 
ایــن توافقــات و اجرایــی شــدن طــرح، ترافیــک خیابان های 

ــد. هــزار جریــب و صفــه 3۰ درصــد کاهــش می یاب
 کاهشبارترافیکیخیابانکشاورزی 

وی ادامــه داد: از دیگــر پروژه هایــی کــه در دســتورکار 
توافقــات بــوده، مجموعــه »گل نرگــس« اســت کــه از 
ســال های گذشــته پیگیــر توافقــات ایــن پــروژه بوده انــد. در 

مــدت دو، ســه مــاه گذشــته، نقشــه نهایــی ایــن مجموعــه 
 تأییــد و از تهــران بــه مســکن شهرســازی ابــاغ شــد 
و قــرار اســت بــه زودی بــه شــهرداری نیــز ابــاغ شــود؛ امــا 
توافقــات آن را شــروع کرده ایــم و پیش بینــی می شــود 

طــی یکــی، دو مــاه آینــده توافقــات نهایــی شــود.
ــه 68  ــن مجموع ــدازی ای ــار راه ان ــرد: در کن ــه ک وی اضاف
هکتــاری، فضــای ســبز 22 هکتــاری در اختیــار شــهرداری 
بــرای احــداث پــارک قــرار می گیــرد. بــا ایــن توافــق 
قســمتی از محــور خیابــان دکتــر حســابی کــه تــا خیابــان 
ــود  ــده ب ــم ش ــت خت ــه بن بس ــده و ب ــداث ش ــش اح ارت
باز می گــردد و از بــار ترافیکــی خیابــان کشــاورزی و جنــوب 

ــود. ــم می ش ــان ک اصفه
ــروژه  ــرد: پ ــان ک ــان بی ــهرداری اصفه ــه 5 ش ــر منطق مدی
مشــارکتی در سپاهان شــهر در مرحلــه اسکلت ســازی در 
ــزار و 5۰۰  ــن آن 6 ه ــه زمی ــت ک ــال اجراس ــه در ح 8 طبق
متــر مربــع اســت. ایــن پــروژه بــه صــورت تجــاری، اداری 
و فرهنگــی اســت و در مجمــوع یــک پــروژه خدماتــی 

تمام عیــار اســت.
ــد و شــریعتی  ــوان کــرد: در خیابان هــای توحی فرهنــگ عن
اجراســت. همچنیــن  پیاده روســازی در حــال  نهضــت 
ســاماندهی و پیاده روســازی خیابــان نظــر غربــی، خیابــان 
ــم.  ــاز کرده ای ــی را آغ ــم نظام ــان حکی ــین آباد و خیاب حس
همچنیــن ســاماندهی خیابــان باغ دریاچــه بــه منظــور 
برطــرف کــردن بــار ترافیکــی ایــن محــور در حــال اجراســت.

 آزادسازیدرخیاباننظر
مدیــر منطقــه 5 شــهرداری اصفهــان در ادامــه اشــاره کــرد: 
ــه 5، اصــاح  ــر پروژه هــای در حــال انجــام در منطق از دیگ
تقاطع هــای همســطح اســت کــه ســاماندهی تقاطع هــای 
ــه ســمت جنــوب پــل آذر  ایــن محــل از ابتــدای توحیــد ب

شــروع شــده؛ اصــاح تقاطع هــای همســطح اتصــال نظــر 
ــس  ــارراه پلی ــمت چه ــه س ــد ب ــان توحی ــه خیاب ــرقی ب  ش
ــل  ــا کام ــگاه تقریب ــان دانش ــمت خیاب ــه س ــت ب و در نهای
ــه  ــت ک ــتورکار اس ــز در دس ــم نی ــارراه محتش ــده و چه ش

ــت. ــام اس ــال انج ــی آن در ح ــل پایان مراح
فرهنــگ بــا بیــان اینکــه پروژه هــای متعــددی در منطقــه 5 
در دســتورکار اســت، گفــت: حــدود 3 هــزار متر از آزادســازی 
ــده اســت. همچنیــن از ۱5  ــان ســه راه نظــر باقــی مان خیاب
ــید،  ــت رس ــق دول ــه تواف ــه ب ــی ک ــه خزائ ــر بیش ــزار مت ه
حــدود 2 هــزار و 5۰۰ متــر مربــع آن نیــاز بــه آزادســازی دارد 
و بودجــه ایــن پــروژه در ســال ۹6 پیش بینــی شــده اســت. 
ــه  ــات ب ــای مح ــازی گلوگاه ه ــه آزادس ــان اینک ــا بی وی ب
کاهــش ترافیــک محورهــای اصلــی کمــک می کنــد، 
ــه  ــای محل ــدادی از گلوگاه ه ــازی تع ــرد: آزادس ــح ک تصری
ســیچون را ســال گذشــته بــه صــورت ویــژه و غیرنقــدی بــه 
ــده  ــی نش ــه پیش بین ــون در بودج ــانده ایم؛ چ ــام رس انج
ــه داشــت؛  ــی در محل ــود کــه تأثیــر بســزا و بازخــورد خوب ب
همچنیــن در ضلــع غــرب حکیــم نظامــی، خاقانــی، وحیــد، 
ــرای آزادســازی گلوگاه هــا  رودکــی و حســین آباد، نقاطــی ب

ــده شــده اســت. دی
امســال  ترافیکــی  بودجــه گلوگاه هــای  ادامــه داد:  وی 
افزایــش یافتــه تــا بتوانیــم ایــن حرکــت را بــه صــورت ویــژه 
انجــام دهیــم و بــه عبــور و مــرور در مســیرهای اصلی کمک 
کنیــم. بــرای عقب نشــینی 2 مدرســه ای کــه در محلــه 
ــه  ــرورش ب ــوزش و پ ــا آم ــز، ب ــت نی ــع اس ــیچون واق س

توافــق رســیده ایم.
 احداثمیدانشورانیازمندتعاملدومنطقه

مدیــر منطقــه 5 شــهرداری اصفهــان در ادامــه صحبت هــای 
گفــت:  شــورا  میــدان  پــروژه  بــه  اشــاره  بــا  خــود 

آزادســازی هایی کــه محــور میــدان شــورا در منطقــه 5 
ــی  ــهرداران قبل ــط ش ــته و توس ــال های گذش ــت در س داش
انجــام شــده اســت؛ امــا بایــد آزادســازی های ایــن پــروژه 
کــه در محــدوده منطقــه 6 قــرار دارد نیــز، انجــام شــود کــه 
ــن کار  ــر ای ــه 6، پیگی ــهرداری منطق ــکاران در ش ــه هم البت

ــتند. هس
فرهنــگ اضافــه کــرد: البتــه بخشــی از ایــن پــروژه را کــه در 
منطقــه 5 قــرار دارد، می تــوان آغــاز کــرد؛ امــا ایــن موضــوع 
ــا  ــه صــورت زیب ــه دقــت و ب ــا ایــن کار ب باعــث می شــود ت

انجــام نشــود.
 تحقق۳۰۰هکتارفضایسبز 

ــه  ــق ب ــای متعل ــازی های زمین ه ــه آزادس ــاره ب ــا اش وی ب
ــراز  ــرار دارد، اب ــد ق ــان توحی ــداد خیاب ــه در امت ــش« ک »ارت
ــن زمین هــا دارای مشــکاتی در نحــوه آزادســازی  کــرد: ای
اســت؛ امــا خوشــبختانه در طــرح تفصیلــی آزادســازی ایــن 

ــد شــده اســت. ــا قی زمین ه
فرهنــگ بیــان کــرد: طبــق طــرح تفصیلــی بایــد 3۰۰ هکتــار 

از ایــن زمین هــا بــه فضــای ســبز تبدیــل شــود. 
ــه پروژه هایــی کــه قــرار اســت ظــرف چنــد  وی در ادامــه ب
ــرداری برســد، اشــاره کــرد و گفــت:  ــه بهره ب ــده ب هفتــه آین
تعریــض پــل فلــزی  و طــرح مبلمــان شــهری در مجــاورت 

ــاال از دیگرپروژه هــای ایــن منطقــه اســت. ــاغ ب چهارب
ــای  ــانی در زیربن ــم کاش ــگ محتش ــت پارکین ــی اس  گفتن
ــت  ــده و ظرفی ــداث ش ــه اح ــر در 7 طبق ــزار و 6۹۰ مت 8 ه
پــارک 26۰ خــودرو را دارد. همچنیــن بــرای عملیــات اجــرای 
 خیابــان ۱۱ محــرم  5 میلیــارد و 5۰۰ میلیــون ریــال هزینــه 
و عملیــات اجرایــی مجموعــه جنــب خیابــان عامــه 
ــا  ــع  در 8 طبقــه و ب ــر مرب ــای 45۰۰ مت ــا زیربن جعفــری ب

ــت. ــده اس ــل ش ــال تکمی ــارد ری ــه 55 میلی هزین

شهرداردرمراسمافتتاحپروژههایمنطقه5عنوانکرد:

تالش جهادی ادامه دارد
افتتاحپروژههای۴۰میلیاردتومانیبهصورتهفتگیکارسادهاینیست

قال امیراملومنین علیه السالم: صوم النفس عن لذات الدنیا انفع الصیام.
روزه نفس از لذت های دنیوی، سودمندترین روزه هاست.
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آبفــای  شــرکت  عامــل  مدیــر  کیمیای وطن 

اســتان اصفهــان در نخســتین جلســه مشــترک حــوزه 
ــن  ــان ای ــور کارکن ــا حض ــه ب ــترکین ک ــات مش خدم
معاونــت تشــکیل شــد گفــت: کارکنــان بایــد تــاش و 
انــرژی خــود را صــرف تحقــق شــعار ســال کــه )تاش 

مضاعف، خاقیت و نوآوری( است.
ــای  ــی راه ه ــدف بررس ــا ه ــت ب ــن نشس ــد و ای کنن
برگــزار  شــرکت  ســال  شــعار  کــردن  عملیاتــی 
شــد تــا همــه فعــاالن ایــن بخــش، برنامــه و 
 نقطه نظــرات خــود را بــرای تحقــق ایــن امربیــان 
و نیــز بــرای خاقیــت و نــوآوری در انجــام امــور محوله 

بیــش از پیــش تــاش کنند.
 ارتقایسطحخدمات

مهنــدس  هاشــم امینــی بــا بیــان اینکــه می تــوان بــا 
ــات را  ــای ســطح خدم همفکــری و هم اندیشــی ارتق
رقــم زد، گفــت: بــا همفکــری و هم اندیشــی یکدیگــر 
می تــوان بــا هم افزایــی جالــب توجهــی کارهــا را بهتــر 
ــر  ــت خاط ــت رضای ــه در نهای ــه ســرانجام رســاند ک ب

مشــترکین را بــه همــراه دارد.
 سامانه1522

خاقانــه  امــری  را   ۱522 ســامانه  راه انــدازی  وی 
برشــمرد و اعــام کــرد: هم اکنــون بــا راه انــدازی 

ــوری  ــا غیرحض ــیاری از فعالیت ه ــامانه ۱522 بس س
و در ســطح گســترده ای انجــام می شــود کــه مزایــای 
بســیاری را در پــی دارد؛ یکــی از مهم تریــن آن هــا 
صرفــه جویــی در تــردد و هزینــه مشــترکین اســت کــه 
ایــن مهــم بــرای شــرکت بســیار حائــز اهمیــت اســت.

 حوزهمشترکین
ــره شــرکت آبفــای  ــر عامــل و رئیــس هیئت مدی مدی
اســتان اصفهــان حــوزه مشــترکین را بســیار تاثیرگــذار 
ــه لحــاظ  دانســت و اعــام کــرد: حــوزه مشــترکین ب
ــت  ــز اهمی ــیار حائ ــردم، بس ــا م ــترده  ب ــاط گس ارتب
اســت؛ بدیــن ترتیــب انتظــار مــی رود کارکنــان در حوزه 
ــه مــردم را  ــه خدمــات ب مشــترکین، خاقیــت در ارائ
ــت  ــه رضای ــد. بدین گون ــرار دهن ــود ق ــرلوحه کار خ س
بیــش از پیــش مــردم و مســئوالن از ارائــه خدمــات 

ــود. ــل می ش ــش حاص ــن بخ ــاالن ای فع
 بهکارگیریدانشنوین

مهنــدس امینــی به کارگیــری دانــش نویــن را بســیار 
مؤثــر در ارائــه خدمــات مطلــوب برشــمرد و تصریــح 
ــش روز  ــه دان ــز ب ــود را تجهی ــد خ ــان بای ــرد: کارکن ک
ــا  ــد ت ــد، کنن ــتورکار دارن ــه در دس ــی ک ــاره فعالیت درب
خدمات رســانی بــه بهتریــن شــکل انجــام گیــرد. ایــن 
در حالــی اســت کــه شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان 

ــه پیشروســت. ــن زمین در ای
ــاز هــر ســال نقشــه  ــد در آغ ــان بای ــزود: کارکن وی اف
راهــی بــرای انجــام بهتــر وظایــف محولــه تدویــن کنند 
و بــر مبنــای آن درصــدد اجــرای برنامه هــای از پیــش 
ــان  ــه کارکن ــاش هم ــا ت ــا ب ــند ت ــده باش تعیین ش

شــاهد تحقــق شــعار ســال باشــیم.
 تقدیرمشاوروزیرنیروومدیرکل

دفتروزارتیوروابطعمومیاز
مدیرروابطعمومیآبفایاستاناصفهان

ماشــاءا... تابــع جماعــت، مشــاور وزیــر نیــرو و مدیــر 
کل دفتــر وزارتــی و روابــط عمومــی در همایــش 
سراســری مدیــران روابــط عمومــی صنعــت آب و 
ــا تقدیــم  ــرق کشــور کــه در اصفهــان برگــزار شــد، ب ب
لوحــی بــه ســید اکبــر بنی طبــا، مدیــر روابــط عمومــی 
شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان، گردهمایــی 
ســالیانه مدیــران روابــط عمومــی صنعــت آب و بــرق 
را یــک رویــداد مهــم و نقطــه عطــف فعالیت هــا 
دانســت و فرصتــی برشــمرد تــا ضمــن طــرح نظــرات 
ــت ها  ــداف، سیاس ــران، اه ــن مدی ــای ای  و دیدگاه ه
ــط  ــانی و رواب ــوزه اطاع رس ــالیانه ح ــای س و برنامه ه
عمومــی صنعــت آب و بــرق تشــریح و تبییــن شــود.

 برگــزاری گردهمایــی روابــط عمومــی صنعــت آب 

از  نیــز  اصفهــان  در   ۱3۹6 ســال  در  بــرق  و 
گردهمایی هــای موفــق و تأثیرگــذار بــود کــه بــا توجــه 
ــط عمومــی و آمــوزش  ــر رواب ــده مدی ــه نقــش ارزن ب
همگانــی شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان در برگــزاری 
ایــن همایــش از تــاش و همــکاری وی در برگــزاری 

ــد. ــکر ش ــر و تش ــی تقدی ــن گردهمای ــق ای موف
همچنیــن در ایــن همایــش ســایت اطاع رســانی 
وزارت نیــرو )پــاون( بــا هــدف ایجــاد بســتری 
 مناســب جهــت ارائــه اطاعــات صحیــح، دقیــق 
ــریع  ــانه ها، تس ــی و رس ــکار عموم ــه اف ــد ب و روزآم
ــرق  ــت آب و ب ــای صنع ــوب رویداده ــاب مطل در بازت
ــی  ــن دسترس ــترکان و همچنی ــان و مش ــه مخاطب ب
ــرق و  ــت آب و ب ــداد صنع ــن روی ــه تازه تری ــان ب آس
ســرعت بخشــیدن بــه گــردش روان اطاعــات در 
ــن  ــر ای ــگار برت ــرق، از ۱۰ خبرن ــت آب و ب ــوزه صنع ح
ــفند ۹5  ــان اس ــا پای ــن ت ــی فروردی ــه ط ــت ک صنع
بیشــترین همــکاری و خبــر منتشرشــده را در ســایت 
خبــری وزارت نیــرو داشــته اند، تقدیــر بــه عمــل آمــد 
و بــر اســاس ارزیابــی ســایت خبــری وزارت نیــرو بــه 
ترتیــب حمیــد ثریایــی خبرنــگار ســازمان آب و بــرق 
ــرق  خوزســتان، نرگــس موســوی مدیریــت شــبکه ب
 ایــران، رســول صادقــی آب منطقــه ای اســتان تهــران

رؤیــا مــرادی زاده آب و فاضــاب اســتان تهــران، 
ســمیرا خــدری آب و فاضــاب اســتان اصفهــان، 
ــه باقــری  ــرو، تهمین ــان پژوهشــگاه نی ــه رحیمی حبیب
آب منطقــه ای اســتان خراســان رضــوی، علیرضــا 
صنعت نــگار آب و فاضــاب اســتان خراســان رضــوی، 
مهــدی جعفــری آب و فاضــاب اســتان قــم و 
همایــون گل محمــدی آب منطقــه ای اســتان همــدان، 
بــه  عنــوان ۱۰ خبرنــگار برتــر وزارتخانــه معرفــی شــدند 

ــد. ــل آم ــه عم ــر ب ــا تقدی و از آن ه
 در لــوح تقدیــر عنوان شــد خبــر و خبررســانی مصداق 
ــت.  ــوزی اس ــد و دلس ــئولیت، تعه ــت، مس ــارز امان ب
ــت  ــن صنع ــانی ای ــرق و خدمت رس ــت آب و ب صنع
در اقصــی نقــاط ایــران اســامی و دورافتاده تریــن 
شــهرها و روســتاها، وامــدار افــرادی اســت کــه 
تــاش  مســئولیت پذیری  و  ســازمانی  تعهــد  بــا 
ــردم  ــگاه م ــتاوردها را در پیش ــن دس ــا ای ــد ت کرده ان
ــه در راه  ــد. از اینک ــانی کنن ــی اطاع رس ــکار عموم و اف
مســئولیت و رســالت خطیــر و ســترگ آگاهی بخشــی 
ــاس  ــه  پ ــد و ب ــاش کردی ــد ت ــردم ارجمن ــن م ــه ای ب
عملکــرد یک ســاله طــی ســال ۹5 در زمینــه همــکاری 
ــپاس  ــوح س ــرو ل ــانی وزارت نی ــگاه اطاع رس ــا پای ب

تقدیــم می شــود.

مدیرعاملشرکتآبفایاستاناصفهانتاکیدکرد:

تدوین نقشه راه برای انجام وظایف محوله در حوزه مشترکین


