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نگاه انقالبی
خــرداد   14 یکشــنبه  در  و  اخیــر  ســال های  در 
خمینــی)ره(  امــام  حضــرت  رحلــت  ســالروز 

ع  ــه موضــو مقــام معظــم رهبــری توجــه همــگان را ب
انقالبــی بــودن و مانــدن و شــاخص ها و معیارهــای 
انقالبیگــری، جلــب کرده انــد و بــر ایــن نکته پافشــاری 
واقعــی  عقالنیــت  فرمودنــد:  چنانچــه  می کننــد. 
کــه  در »انقالبیگــری« اســت و نــگاه انقالبــی اســت 

دهــد.  نشــان  را  واقعیت هــا  و  حقایــق  می توانــد 
همچنیــن در ادامــه فرمودنــد: امــام بزرگــوار ســی و 
چنــد ســال پیــش در پرتــو نــگاه انقالبــی و در واقــع 
»غیرقابــل  و  بــزرگ«  »شــیطان  را  آمریــکا  عقالنــی، 
دهــه  ســه  از  پــس  کنــون  ا و  کــرد  معرفــی   اعتمــاد« 
رؤســای بعضــی کشــورهای اروپایــی بــه ایــن واقعیــت 
اعتمــاد  غیرقابــل  را  آمریــکا  و  می کننــد  اذعــان 

می نامنــد...
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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کشور  پدر علم جامعه شناسی ارتباطات 
در اصفهان:

 روابط عمومی ها 
پرچم داران هزاره سوم هستند

 سند ۲۰۳۰ را 
نامعتبر می دانم

صفحه 5

 انقالبیگری، یعنی مسئوالن تسلیم 
زورگویی و دچار انفعال نشوند 

برخی جای شهید و جالد را در دهه ۶۰ عوض نکنند
 رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در حــرم مطهــر امــام راحــل در ابتــدای 

ک امــام  گرامیداشــت ســالگرد رحلــت دردنــا ســخنان خــود بــا 
کــه در طــول ســال های  بزرگــوار، بــه مطالــب و حقایقــی 

گذشــته درخصــوص امــام و انقــالب بیــان شــده...

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان خبر داد:

 اخذ مجوز استخدام 
۲ هزار جوان

صفحه 11

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

در صفحه سیاست )2( بخوانید

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
فراخوان عمومی دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه گران

نوبت اول

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: خدمات مورد نیاز خود به شرح ذیل را باستناد قانون برگزاری 
مناقصات و آئین نامه معامالت شرکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط 

واگذار نماید.

بمنظور ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران متقاضی، از کلیه شرکتهای ذیربط که ظرفیت آماده بکار در این زمینه 
دارند دعوت میشود:

اسناد ارزیابی مناقصه را از طریق سایتهای زیر دریافت و با قید شماره فراخوان و به تفکیک به آدرس: اصفهان 
چهارباغ عباسی - خیابان عباس آباد - ساختمان شماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف - دبیرخانه 

تحویل یا ارسال نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32216102 - 031 واحد مناقصات تماس حاصل فرمائید.

http://tender.tavanir.org.ir 1- سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس
http://iets.mporg.ir 2- سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس

http://eepdc.ir 3- سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس
در ضمن پس از جلسه ارزیابی کیفی و انجام بررسی های الزم به شرکتهایی که در ارزیابی کیفی برنده شوند جهت 

تهیه ضمانتنامه و ارائه پیشنهاد قیمت اطالع رسانی خواهد شد.
* شرکت کنندگان در فراخوان می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت شرکت 
و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده، از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند؛ در غیر اینصورت مسئولیت 

عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران  می باشد.
* به مدارک فاقد امضاء، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
* داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته نیرو از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری 

الزامی می باشد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره ردیف

واگذاری فعالیت های مرتبط تامین خدمات خودروئی 9661003 1

تاریخ توزیع اسناد: 1396/03/17
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1396/03/29

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شگفتی در روز سوم لیگ جهانی

 قهرمان جهان
 اسیر آتش خاموش ایران

صفحه 9

 استاندار خراسان رضوی با قدردانی 
کرد: از فوالد مبارکه تصریح 

| اشتغال زایی و رونق اقتصادی 
منطقه، مهم ترین تأثیر صنایع 

معدنی فوالد سنگان صفحه 12

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان چهارمحال و بختیاری خبر داد:

 | نخستین دهکده فرش 
در چهارمحال و بختیاری  صفحه 5

 | اسکناس هزار تومانی جدید 
در راه بازار  صفحه 3

رئیس دانشگاه اصفهان:

| پایه آموزشی قوی از ویژگی های 
دانشگاه اصفهان است  صفحه 4

 | نگاهی به فیلم »آشوب« 
کاظم راست گفتار  صفحه 10 ساخته 

 | استقبال شهروندان اصفهانی 
از تولیدات داخلی  صفحه 4

گزارش می دهد: کیمیای وطن 

کودکان  صفحه 6 | زنگ خطر چاقی 

اخبار روز

حال فرهنگی 
 اصفـــهـــان 
خوب نیست

در صفحه اصفهان )4( بخوانید

ــات پنجمیــن دوره شــورای شــهر اصفهــان  علیرضــا نصــر، منتخــب اول انتخاب
شــهر  شــورای  برنامه هــای  از  و  بــود  وطــن  کیمیــای  داغ  صندلــی  میهمــان 

گفــت. بــا مــا همــراه باشــید... اصفهــان 

منتخب اول انتخابات پنجمین دوره شورای شهر اصفهان 
 پشت تریبون کیمیای وطن: 

کشور بدون اتکا بر نفت با توانمندی های اصفهان   از اداره 
کالنشهر تا احیای بافت های فرسوده این 
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کیمیای وطن: گزارش اختصاصی 

بازگشت قلیان 
به عصر زنانگی 

صفحه 11



یادداشت
به قلم سردبیر

پدر و مادر از نگاه امام رضا)ع(                                                  
فرهنــگ اســامی کــه ریشــه در قــرآن و ســنت دارد دربــاره 
احتــرام و بزرگداشــت پــدر و مــادر، به ویــژه مــادر ســفارش 

ــد.  موکــد می کن
ــا  ــانا« ی ــن احس ــد: »و بالوالدی ــا می فرمای ــه م ــرآن ب ق
ــی دارد؛  ــذر م ــر ح ــا را ب ــی م ــن اف و بی احترام از کمتری
ــم نیکــی  ــا جایــی اســت کــه قــرآن کری ایــن ســفارش ت
ــرار  ــد و اصــل یکتاپرســتی ق ــار توحی ــن را در کن ــه والدی ب
ــرام  ــادن و احت ــپاس نه ــه س ــه ک ــت؛ همان گون داده اس
ــرای  ــرام ب ــادن و احت ــپاس نه ــار س ــان را در کن ــرای آن ب
خداونــد آورده اســت. از ایــن رو در اســام تأکیــد شــده کــه 
فرزنــدان در رعایــت حقــوق والدیــن بکوشــند و بــا کوتاهــی 
در این بــاره مــورد عــاق آنــان قــرار نگیرنــد؛ چــرا کــه عــاق 

ــزرگ و نابخشــودنی اســت. ــی ب ــن گناه والدی
ــاره  ــه در این ب ــت ک ــرم)ص( اس ــر اک ــخن پیامب ــن س  ای
ــر  ــی الأغف ــا شــئت فن ــل م ــاق عم ــال للع ــد: »یق فرمودن

ــک« ل
ــه  ــه گفت ــرار گرفت ــن ق ــاق والدی ــورد ع ــه م ــه کســی ک  »ب
ــن  ــه م ــن ک ــه می خواهــی عمــل ک ــر طــور ک می شــود ه

تــو را نمی بخشــم.« )بحاراالنــوار، ج 71، ص 80(
پــدر  حرمــت  حفــظ  بــر  تأکیــد  در  رضــا)ع(  امــام 
دســتور  ایــن  فلســفه  بــه  اشــاره  در  و  مــادر   و 
ــه خــدا  ــه پــدر و مــادر را نوعــی بی توجهــی ب بی توجهــی ب
و فرمان شــکنی او می داننــد و می فرماینــد: »حــرم ا... 
ــق  ــن التوفی ــن الخــروج م ــه م ــا فی ــن لم ــوق الوالدی عق

لطاعــه ا... تعالــى« )علل الشــرایع، ج 2، ص 479( 
ــه ایــن دلیــل حــرام  »خداونــد نافرمانــی پــدر و مــادر را ب
ــن از اطاعــت خــدا  ــرون رفت ــان، بی ــی آن ــه نافرمان ــرد ک ک

محســوب می شــود.« 
پــدر  بــه  خــود  آنکــه  بــر  افــزون  حضــرت)ع(   آن 
و مــادر احتــرام می گذاشــتند و حــق آنــان را ادا می کردنــد، 
در زمینــه تکریــم والدیــن توصیه هایــی دارنــد کــه در ایــن 

مجــال بعضــی را یــادآور می شــویم.
ــا  ــب وان کان ــن واج ــر الوالدی ــد: »ب ــرت فرمودن آن حض

مشــرکین«
 »نیکــی بــه پــدر و مــادر واجــب اســت؛ هــر چنــد کــه آنــان 

ــرک باشند.« مش
ــت از  ــرورت اطاع ــع، ض ــی جام ــرت)ع( در حدیث آن حض
پــدر و مــادر را گوشــزد می کننــد و در حفــظ احتــرام آنــان 
ــدرت را اطاعــت و نیکــی  ــاد کــه پ ــو ب ــر ت ــد: »ب می فرماین
کنــی، در برابــر او تواضــع و خضــوع بــه خــرج دهــی، او را 
بــزرگ شــماری و اکــرام کنــی، در نــزد او صــدای خــود را 
آهســته گردانــی؛ چــرا کــه پــدر، اصل و ریشــه فرزند اســت 
و فرزنــد فــرع بــر اوســت؛ اگــر او نبــود، فرزنــد نیــز نبــود. 
بــه قــدرت خــدا امــوال، مقــام و جــان خــود را فــدای پدران 
خــود کنیــد و مــن خبــر می دهــم کــه جــان و مالتــان از آن 
پــدران شماســت؛ از ایــن رو بایــد جــان و مــال در خدمــت 
ــن  ــورت ممک ــن ص ــه بهتری ــا ب ــرد. در دنی ــرار گی ــان ق آن
 پــدران خــود را اطاعــت کنیــد و پــس از مــرگ آنــان را دعــا 
و برایشــان طلــب رحمــت کنیــد؛ زیــرا روایــت شــده اگــر 
ــس  ــی پ ــد ول ــی کن ــه او نیک ــدر، ب ــات پ ــی در حی کس
از مرگــش، او را دعــا نکنــد، خداونــد او را عــاق پــدر 

می نامــد.«
آن حضــرت)ع( در ادامــه ایــن ســخن نورانــی دربــاره حــق 
مــادران تأکیــد فــراوان می کننــد و آن را الزم تریــن حقــوق 

برمی شــمرند و می فرماینــد:
واجب تریــن  و  الزم تریــن  مــادر،  حــق  کــه  »بــدان 
حقــوق اســت؛ زیــرا ایــن مــادر اســت کــه آنچــه دیگــران 
ــا چشــم، گــوش و  ــد، تحمــل کــرده و ب تحملــش را ندارن
ــندی و  ــا خرس ــدش ب ــود از فرزن ــدن خ ــای ب ــام اعض تم
شــادمانی نگهــداری می کنــد، کــودک خویــش را بــا 
ــدارد،  ــارای پذیــرش آن را ن تمــام مشــکاتی کــه کســی ی
حفــظ می کنــد؛ او بــه ایــن رضایــت داده کــه خــود 
گرســنگی را تحمــل کنــد تــا فرزنــدش ســیر شــود. 
او تشــنگی را تحمــل می کنــد تــا کــودک او ســیراب 
بــا  فرزنــدش  تــا  می مانــد  برهنــه  خــود  او  شــود، 
ــرد  ــرار گی ــایه ق ــدش در س ــود، فرزن ــانده ش ــاس پوش  لب
و او آفتــاب ســوزان را بــه جــان می خــرد؛ از ایــن رو 
ــه او  ــرد، ب ــر ک ــادر از او تقدی ــت م ــدازه زحم ــه ان ــد ب بای
ــدا  ــک خ ــا کم ــز ب ــه ج ــرد، البت ــدارا ک ــا او م ــی و ب نیک
 شــما تــوان ادای حــق مــادر را نداریــد.« )فقه الرضــا
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کوتاه خبر 
سفیر ایران در دمشق:

 به حمایت خود از سوریه 
ادامه خواهیم داد

ســفیر جمهــوری اســامی ایــران در دمشــق گفــت: ایــران 
ــی  ــور آن، یعن ــوریه و رئیس جمه ــود از س ــت خ ــه حمای ب

بشــار اســد ادامــه خواهــد داد.
 جــواد ترک آبــادی، ســفیر جمهــوری اســامی ایــران 
گفــت: مواضــع جمهــوری اســامی ایــران محکــم و 
برگرفتــه از اصــول و عقایــد امــام خمینــی)ره( و پایبنــدی 
ــوق  ــاع از حق ــی، دف ــه نیک ــوت ب ــت و دع ــق اس ــه ح ب
مظلومــان و مقابلــه بــا توطئه هــای دشــمن از اصــول امــام 
راحــل بــه شــمار می رونــد. وی در ادامــه افــزود: حمایــت 
از ملــت قهرمــان ســوریه و حمایــت از اســتقال و وحــدت 
ــای  ــا و فتنه ه ــا توطئه ه ــه ب ــن مقابل ــی آن و همچنی ارض
آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی از مواضــع ایــران بــه شــمار 
ــادی در پایــان گفــت: جمهــوری اســامی  مــی رود. ترک آب
ایــران بــه حمایــت خــود از دولــت ســوریه و بشــار اســد، 
ــار  ــه انتش ــا توطئ ــه ب ــن مقابل ــور آن و همچنی رئیس جمه
تروریســم کــه متضــاد بــا تعالیــم اســامی اســت، ادامــه 

ــد داد. المنــار خواه

خبر سیاسی
سخنگوی شورای نگهبان:

 پیروز انتخابات 
جمهوری اسالمی و مردم هستند

ســخنگوی شــورای نگهبــان بــا بیــان اینکــه نتیجــه 
ــا 23 میلیــون  ــه 1۶ میلیــون ی ــد ب ــات را نبای انتخاب
ــات  ــروز انتخاب ــه پی ــرد ک ــد ک ــم، تأکی ــدود کنی مح
ــران  ــردم ســربلند ای ــوری اســامی و م نظــام جمه
ــال  ــی در کان ــعلی کدخدای ــتند. عباس ــامی هس اس
تلگرامــی خــود در این بــاره نوشــت: »انتخابــات 
ــر  ــات اخی ــام. انتخاب ــه نظ ــردم ب ــاد م ــی اعتم یعن
ریاســت جمهــوری در ایــران از ابعــاد مختلفــی 
ارزیابــی اســت؛ امــا آنچــه  نیازمنــد تحلیــل و 
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــراز داش ــوان اب ــد می ت بی تردی
ــردم  ــات و مشــارکت گســترده م ــن انتخاب آزادی ای
ــر  ــا ه ــه ب ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــته اس در آن برجس
تحلیلــی می تــوان آن را ابــراز اعتمــاد دوبــاره مــردم 
بــه نظــام اســامی دانســت. از ایــن رو نتیجــه 
ــون  ــه 1۶ میلی ــم ب ــدود کنی ــد مح ــات را نبای انتخاب
ــا  یــا 23 میلیــون؛ بلکــه پیــروزی ایــن انتخابــات ب
ــا  ــود و قطع ــی ش ــد ارزیاب ــی بای ــه 41 میلیون نتیج
پیــروز ایــن انتخابــات نــه جناح هــا و نــه اشــخاص 
ــردم  ــامی و م ــوری اس ــام جمه ــروز آن نظ ــه پی ک
ــه ای  ــن نکت ــتند و ای ــامی هس ــران اس ــربلند ای س
ــوار  ــر بزرگ ــد رهب ــورد تاکی ــروز م ــه ام ــود ک ــم ب مه

ــت.« مهــر ــرار گرف ــامی ق ــاب اس انق

سرمقاله
به قلم   مدیرمسئول

نگاه انقالبی
ــری  ــِت ناشــی از انقابیگ ــن مســئله، عقانی ــه ای ک

ــد.  ــان می ده ــام را نش ام
رهبــر معظــم انقــاب اســامی »برخــورداری از 
ــن  ــی« را بزرگ تری ــل انقاب ــن و عم ــه و ذه روحی
درس امــام خواندنــد و افزودنــد: هرگــز نبایــد ایــن 
ــرد.  ــوش ک درس راهگشــا و ســعادت بخش را فرام
ــامی  ــاب اس ــم انق ــر معظ ــگاه رهب ــع از ن در واق
ــی  ــم انقاب ــاخص مه ــک ش ــمن، ی ــناخت دش ش
ــام  ــار ام ــار و گفت ــود و رفت ــه در وج ــودن اســت ک ب

ــود.  ــور ب ــز متبل عزی
ــر  ــد تعابی ــرار دارن ــه اص ــد معظم ل ــر می آی ــه نظ ب
وارداتــی کــه دشــمن بــه آن دامــن می زنــد، حــذف 
و گروه بندی هایــی  شــدن  دسته دســته  و  شــود 
کــه بــه ســود دشــمنان و مســتکبران اســت، اتفــاق 
 نیفتــد و صف بندی هــا فقــط در قالــب انقابــی 
و غیرانقابــی یــا ضــد انقــاب مشــخص شــود.یعنی 
همــه افــراد و گروه هــا یــا انقابــی هســتند یــا ضــد 
انقــاب و ایــن  دایــره انقابیــون را بــا همــه اختــاف 
ســایق وســیع و گســترده می کنــد؛ بــه گونــه ای کــه 
ــی  ــی معرف ــا انقاب ــک ج ــران را ی ــت ای ــه مل قاطب
می کنــد، منتهــی بــا مراتــب و نمــرات متفــاوت 
کــه البتــه عیبــی درآن نیســت و هــر کــه بــه انــدازه 
ــع  ــادات و ...در جم ــاور و اعتق ــرت و ب ــوان و بصی ت
ــرد و  ــرار می گی ــاب ق ــت ناپذیر انق ــواده شکس خان
جمــع ایــن دایــره وســیع بــرای دشــمنان حیله گــر و 

ــت. ــکننده اس ــب، ش فرصت طل
ــاخص هایی  ــا و ش ــون ویژگی ه ــه انقابی ــال هم  ح
همــه  نمونــه  بــرای  اســت؛  یکــی  دارنــد کــه 
انقابیــون پایبنــد بــه موازیــن و ارزش هــای مبنایــی 
ــا  ــرایطی از ارزش ه ــچ ش ــتند و در هی ــاب هس انق
ــر  ــل تغیی ــک اص ــن ی ــد؛ ای ــینی نمی کنن عقب نش
ــام  ــه اس ــد ب ــه پایبن ــان ک ــت؛ همچن ــی اس نکردن
ــی و  ــی خصوص ــتند و در زندگ ــدی هس ــاب محم ن
اجتماعــی و حکومتــی و ...از اســام نــاب محمــدی 
تبعیــت می کننــد و در مقابــل اســام آمریکایــی کــه 
عبــارت از اســام متحجــر و اســام ســکوالر اســت، 

ــتند.  ــدرت می ایس ــوت و ق ــا ق ب
بــه  اعتقــاد  و  مــردم  بــودن  محــور  همچنیــن 
شــاخص های  از  تکامــل  و  تحــول  و  پیشــرفت 
ــا پشــتوانه  ــاب ب ــه انق ــرا ک ــری اســت؛ چ انقابیگ
ــه اینجــا رســیده اســت و از طرفــی  مــردم پیــروز ب
و  محرومــان  از  حمایــت  انقابــی  انســان های 
مظلومــان را در هــر نقطــه عالــم، وظیفــه خــود 
ــا  ــرای حمایــت از محرومــان ســر از پ ــد و ب می دانن
ــداری  ــه پای ــت ک ــن شاخص هاس ــند؛ ای نمی شناس
ــا  ــر این ه ــرا اگ ــراه دارد؛ زی ــه هم ــتحکام را ب و اس
ــوض و  ــرد ع ــر ف ــت و نظ ــر بادی،جه ــا ه ــد ب نباش
ــی  ــارج می شــود و انقاب ــودن خ ــی ب از خــط انقاب
ــا باعــث  ــد؛ لکــن ایــن شــاخص های پرمعن نمی مان
اســتقامت در راه خــدا شــده و اینجاســت کــه امــکان 
هدف گیــری آرمان هــای انقــاب و همــت بلنــد 
ــرد  ــود و ف ــاد می ش ــا ایج ــه آن ه ــیدن ب ــرای رس ب
انقابــی بــا امیــد و اراده جهــاد و مبــارزات را دنبــال 
می کنــد و بــرای رســیدن بــه اهــداف و آرمان هــا از 
پــای نخواهــد نشســت و هرگــز ناامیــد و در مقابــل 

ــد. ــد ش ــلیم نخواه ــار ها تس فش
بــه  پایبنــدی  انقابــی،  دیگــر  شــاخص های  از 
ــت.  ــادی اس ــی و اقتص ــی، فرهنگ ــتقال سیاس اس
ــت های  ــار سیاس ــر ب ــوان زی ــچ عن ــه هی ــی ب انقاب
برنامه هــای  و  دشــمنان  ظالمانــه  و  اســتکباری 
آنــان نمــی رود و در اقتصــاد جامعــه  فرهنگــی 

نمی شــود. هضــم  جهانــی 
وی معتقــد بــه اقتصــاد مقاومتــی اســت و بــه 
فرمایــش رهبــری معظــم  در برابــر کار و نقشــه 
دشــمن حســاس اســت و هرگــز از او تبعیــت 
ــا او خواهــد پرداخــت  نمی کنــد؛ بلکــه بــه مقابلــه ب

ــام دارد. ــر ن ــاد کبی ــن جه ــد ای ــه فرمودن ک
در نهایــت شــاخص مهــم انقابیگــری، داشــتن 
تقــوای دینــی و سیاســی اســت. فــرد انقابــی 
ــزد و در راه  ــاه بپرهی ــردی از گن ــور ف ــه در ام ــد ک بای
تــاش  اســامی  آرمان هــای  مطالبــات  تحقــق 
داشــته باشــد )ان اعبــدوا هللا و اجتنبــوا الطاغــوت(؛ 
ــی  ــز از لغزش گاه های ــی پرهی ــی یعن ــوای سیاس تق
ــن  ــد و ای ــتفاده کن ــد از آن اس ــمن می توان ــه دش ک
نیازمنــد بصیــرت سیاســی اســت کــه الزمــه انقابــی 

ــت. ــودن اس ب

 رهبــر معظــم انقــاب اســامی در حــرم 
مطهــر امــام راحــل در ابتــدای ســخنان خــود 
ــاک  ــت دردن ــالگرد رحل ــت س ــا گرامیداش ب
ــه  ــی ک ــب و حقایق ــه مطال ــوار، ب ــام بزرگ ام
در طــول ســال های گذشــته درخصــوص 
ــد  ــاره کردن ــده، اش ــان ش ــاب بی ــام و انق ام
ــود  ــی وج ــام ناگفته های ــاره ام ــد: درب و گفتن
دارد کــه بایــد بــه تدریــج بــه ذهنیــت جامعــه 
منتقــل شــود؛ امــا مطالبــی هــم کــه در طــول 
ســال های گذشــته بیــان شــده اند، بایــد 
ــام  ــی ام ــا راه و مبان ــرور شــوند ت ــرار و م تک
ــد و برخــی  ــان بمانن ــف در ام ــد تحری از گزن
افــراد مجــال تحریــف امــام را پیــدا نکننــد.

ایشــان مخاطــب اصلــی ســخنان امــروز 
خــود را جوانــان عنــوان و خاطرنشــان کردنــد: 
آنجــا کــه جوانــان دوران حماســه های  از 
ــاع  ــامی، دف ــاب اس ــروزی انق ــزرگ، پی ب
در  بــزرگ  حرکت هــای  دوران  و  مقــدس 
ــب  ــد، مخاط ــان را ندیده ان ــل تجزیه طلب مقاب
ــوص  ــن درخص ــروز م ــات ام ــی توضیح اصل
امــام، جوانــان هســتند؛ ضمــن آنکــه ذهــن 
ــرض  ــران در مع ــش از دیگ ــوان بی ــل ج نس

حمــات تحریف کننــدگان قــرار دارد.
ــه  ــاب ب ــاب اســامی خط ــم انق ــر معظ رهب
ــامی  ــاب اس ــروزی انق ــد: پی ــان گفتن جوان
کــه تحقــق اراده الهــی بــه  وســیله  امــام 
خمینــی و بــا کمــک مــردم بــود، یــک 
ــن  ــار رفت ــرف و کن ــی ص ــی سیاس جابه جای
یــک گــروه از قــدرت و روی کار آمــدن گــروه 
ــک  ــامی، ی ــاب اس ــه انق ــود؛ بلک ــر نب دیگ
تحــول عمیــق و عظیــم در عرصــه سیاســت 

ــود. ــی ب ــه ایران ــن جامع ــور و در مت کش
تحــول  بــه  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
ــه  ــه در عرصــه سیاســت کشــور ب ــی ک عمیق
وجــود آمــد، اشــاره کردنــد و افزودنــد: انقاب 
ــی  ــته و ارث ــورِی بس ــک دیکتات ــامی، ی  اس
و وابســته بــه بیگانــگان و دنبالــه رو آن هــا را 
ــه  ــی ب ــه و متک ــت مردم پای ــک حکوم ــه ی ب
مــردم و مســتقل و ســربلند و دارای هویــت 

تبدیــل کــرد.
ایشــان درخصــوص تحــول عمیقــی کــه 
ــاد  ــه ایج ــن جامع ــامی در مت ــاب اس انق
ــابقه  ــا آن س ــران ب ــه ای ــد: جامع ــرد، گفتن ک

فرهنگــی و بــا آن عظمــت و دانشــمندان 
ــک  ــه ی ــری، ب ــم بش ــارف عظی ــزرگ و مع ب
ــل  ــه رو غــرب تبدی جامعــه بی هویــت و دنبال
ــه  ــامی، جامع ــاب اس ــا انق ــود؛ ام ــده ب ش
ایرانــی را بــه یــک جامعــه بــا هویــت و دارای 
ــِب  ــت و صاح ــت و خاقی ــتقال و اصال اس

ــرد. ــل ک ــو، تبدی حــرف ن
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا تأکیــد بــر 
اینکــه امــام بزرگــوار چنیــن تحــول عظیمــی 
را بــه واســطه پیــروزی انقــاب ایجــاد کردنــد 
ــی در خــال ســخنان  ــام خمین ــد: ام افزودن
ــاب اســامی  ــری انق خــود، اهــداف حداکث
ــراد  ــی برخــی اف ــه حت ــد ک ــان می کردن را بی
سیاســی پختــه و مبــارز نیــز تحقــق آن هــا را 
بعیــد می دانســتند؛ امــا امــام توانســت همــه 

ایــن اهــداف حداکثــری را محقــق کنــد.
ــام  ــه »ام ــوال ک ــن س ــرح ای ــا ط ــان ب ایش
چگونــه توانســت ایــن حرکــت عظیــم را بــه 
ــری آن  ــداف حداکث ــاند و اه ــروزی برس پی
ــد: راز موفقیــت امــام  ــد؟«، گفتن را حفــظ کن
خمینــی و هنــر بــزرگ آن امــام ایــن بــود کــه 
توانســت آحــاد مــردم، به ویــژه جوانــان را بــه 
صحنــه بیــاورد و آنــان را در صحنــه نگــه دارد.

رهبــر معظــم انقــاب اســامی تأکیــد کردنــد: 
در هــر کشــوری کــه آحــاد مــردم وارد صحنــه 
شــوند و بایســتند و مقاومــت کننــد، اهــداف 

آن هــا محقــق خواهــد شــد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در ایــن بخــش 
از ســخنان خــود بــه شــرایط »دهــه شــصت« 
 کــه دهــه اول پیــروزی انقــاب اســامی 
ــاره  ــود، اش ــام ب ــت ام ــات پربرک ــه حی و ده
ــه  ــک ده ــه شــصت، ی ــد: ده ــد و گفتن کردن
مظلــوم و در عیــن حــال بســیار مهــم و 
سرنوشت ســاز در تاریــخ انقــاب اســامی 
اســت کــه متأســفانه ناشــناخته مانــده و 
ــا و  ــی بلندگوه ــیله برخ ــه وس ــم ب ــرا ه اخی
ــه  ــرار گرفت ــم ق ــورد تهاج ــا م ــان آن ه صاحب

ــت. اس
ــق  ــل در حقای ــه تأم ــر را ب ــل فک ــان اه  ایش
ــد و  و واقعیت هــای دهــه شــصت فراخواندن
گفتنــد: مراقــب باشــیم تــا در دهــه شــصت 
ــرا  ــود؛ زی ــوض نش ــاد ع ــهید و ج ــای ش ج
ملــت ایــران در دهــه شــصت مظلــوم واقــع 

شــد و بــه دلیــل اینکــه تروریســت ها و 
 منافقیــن و پشــتیبانان آن هــا بــه امــام 
و ملــت ایــران ظلــم و خباثــت کردنــد، ملــت 
ــت  ــت و در نهای ــرار گرف ــاع ق ــع دف در موض

هــم پیــروز شــد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در ادامــه بــه 
ــت اشــاره  ــد از رحل ــام و دوران بع ــت ام رحل
کردنــد و گفتنــد: بعــد از امــام، عــده ای 
امیــدوار شــدند کــه شــاید بتواننــد راه امــام را 
تغییــر دهنــد؛ امــا بــه لطف خــدا نتوانســتند.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه 
اینکــه بعــد از رحلــت امــام بزرگوار عــده ای در 
خــارج و عواملشــان در داخــل امیدوار شــدند 
کــه راه امــام را بــه عقــب برگرداننــد و منتظــر 
ــد،  ــاب بودن ــادن انق ــدن و از کار افت ــر ش پی
افزودنــد: آن هــا می خواســتند بســاط قبــل از 
انقــاب را دوبــاره پهــن کننــد؛ امــا نتوانســتند؛ 
ــرای  ــی ب ــام خمین ــول ام ــی و اص ــرا مبان زی
ملــت ایــران همچنــان پرجاذبــه، پرطــراوت و 

ــت. ــوق آفرین اس ش
ایشــان تأکیــد کردنــد: بــا وجــود اینکــه 
جســم امــام در میــان مــا نیســت، امــا نــام 
او همچنــان گره گشــا و »راه و روح و یــاد 
او« زنــده اســت و اصــول کهنه نشــدنی و 
شــعارهای او همچنــان پرجاذبــه و هدایتگــر 
ملــت و کشــور اســت کــه ایــن واقعیــت 
ــیج کنندگی  ــدرت بس ــانه »ق ــان، نش درخش

ــت. ــامی« اس ــاب اس انق
ــان مصداقــی از  ــا بی ــر معظــم انقــاب ب رهب
ــد:  ــان کردن ــمنان خاطرنش ــت دش اوج وقاح
رئیس جمهــور آمریــکا بــا رئیــس یــک نظــام 
قبیلــه ای، عقب افتــاده و منحــِط محــض، 
رقــص شمشــیر می کنــد و بی ادبانــه بــه 
ــت  ــون رأی مل ــل میلی ــات آزاد و چه انتخاب

ــرد. ــراد می گی ــران، ای ای
ــا اشــاره بــه مغازلــه رئیس جمهــور  ایشــان ب
و  بی گنــاه  مــردم  قاتلیــن  بــا  آمریــکا 
ــا  ــا ب ــمنان م ــد: دش ــن افزودن ــاه یم بی پن
ــتار  ــن کش ــار عاملی ــام در کن ــی تم بی حیای
مــردم یمــن دم از حقــوق بشــر می زننــد 
ــوق  ــم حق ــه اس ــران را ب ــب ای ــت نجی و مل
بشــر تحریــم می کننــد؛ آیــا وقاحــت از ایــن 

می شــود؟ بیشــتر 
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا انتقــاد از 
ــوان نقطــه  ــه عن برخــی کــه »عقانیــت« را ب
مقابــل شــعارهای انقــاب مطــرح می کننــد، 
افزودنــد: عقانیــت واقعــی در »انقابیگــری« 
ــد  ــه می توان ــی اســت ک ــگاه انقاب اســت و ن

ــد. ــان ده ــا را نش ــق و واقعیت ه حقای
ــئله  ــن مس ــی از ای ــان مصداق ــان در بی ایش
مهــم یــادآوری کردنــد: امــام بزرگــوار ســی و 
چنــد ســال پیــش در پرتو نــگاه انقابــی و در 
واقــع عقانــی، آمریکا را »شــیطان بــزرگ« و 
ــون  ــرد و اکن ــی ک ــاد« معرف ــل اعتم »غیرقاب
بعــد از ســه دهــه، رؤســای برخــی کشــورهای 
اروپایــی بــه ایــن واقعیــت اذعــان می کننــد 
ــه  ــد ک ــاد می نامن ــل اعتم ــکا را غیرقاب و آمری
ایــن مســئله، عقانیــِت ناشــی از انقابیگــری 

ــد. ــان می ده ــام را نش ام
رهبــر معظــم انقــاب اســامی افزودنــد: 
البتــه ملــت ایــران نیــز در همــه تجربه هــای 
ــا،  ــه آمریکایی ه ــت ک ــرده اس ــود درک ک خ

ــتند. ــاد هس ــل اعتم ــا غیرقاب حقیقت
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا انتقــاد از 
کســانی کــه بــه اســم »عقانیــت« می گوینــد 
دارد،  هزینــه  قدرت هــا«  بــا  »چالــش 
ــا  ــه دارد؛ ام ــه، »چالــش« هزین ــد: بل افزودن
»ســازش« هــم هزینه هــای گــزاف دارد.

رهبــر معظــم انقــاب اســامی پــس از 
تبییــن رابطــه دقیــق و ذاتــی عقانیــت و 
انقابیگــری افزودنــد: انقابیگــری، یعنــی 
ــردن  ــی ک ــان راض ــور هدفش ــئوالن کش مس
ــدون انفعــال و تســلیم  قدرت هــا نباشــد و ب
در مقابــل زورگویــان، فریــب آن هــا را نخورنــد 
مقابــل  در  نفــس  ضعــف  از  دوری  بــا  و 
ــزرگ، همــت و هــدف خــود را در  شــیطان ب
به کارگیــری نیروهــا و عناصــر داخلــی، حــل 
ــز  ــردم متمرک ــردن م ــی ک ــکات و راض مش

ــد. کنن
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بخــش بعدی 
ســخنان خــود را بــه بیــان چنــد نکتــه دربــاره 

مســائل داخلــی اختصــاص دادند.

ــه  ــاره ب ــا اش ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی حض
حضــور  و  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات 
از  انتخابــات گفتنــد:  در  مــردم  گســترده 
 یکایــک کســانی کــه بــه صحنــه آمدنــد 
ــا  ــه صندوق ه ــون رأی ب ــش از 41 میلی و بی
ــم. ــکر می کن ــب تش ــم قل ــد، از صمی ریختن

متأســفانه  کردنــد:  خاطرنشــان  ایشــان 
بــا  یــا  روی کج فهمــی  از  افــراد  برخــی 
ــکار  ــت را ان ــن واقعی ــر، ای ــای دیگ انگیزه ه
می کننــد و می گوینــد رأی مــردم، ربطــی 
بــه تأییــد نظــام اســامی نــدارد؛ در حالی کــه 
ــت در دل از  ــن اس ــه ممک ــرادی ک ــی اف حت
ــا رأی دادن در  ــه داشــته باشــند، ب نظــام گل
چارچــوب نظــام، نشــان می دهنــد کــه ایــن 
چارچــوب را قبــول، و بــه آن اعتمــاد دارنــد و 

آن را کارآمــد می داننــد.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاب ب ــم انق ــر معظ رهب
تخلفــات در نتیجــه انتخابــات هیــچ تأثیــری 
نداشــته اســت، گفتنــد: تخلــف در انتخابــات 
ــت  ــامی نیس ــوری اس ــام جمه ــب نظ مناس
ــت  ــا جدی ــوارد را ب ــن م ــد ای و مســئوالن بای
دنبــال کننــد و متخلفیــن را مشــخص کننــد 

ــده  ــران در آین ــت ای ــه مل ــی ک ــا در انتخابات ت
در پیــش دارد، چنیــن تخلفاتــی برافتــد؛ 
زیــرا اگــر چشــم بــر تخلــف ببندیــم و از آن 
صرف نظــر و اغمــاض کنیــم، تخلفــات تکــرار 

می شــود.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا تشــکر از 
ــات  مســئوالن امــر اجــرا و نظــارت در انتخاب
در  انجام شــده  بداخاقی هــای  بعضــی  از 
ــان  ــاد و خاطرنش ــی انتق ــات انتخابات تبلیغ
کردنــد: در تبلیغــات و مناظــرات حرف هایــی 
ــت و  ــام گرف ــی انج ــد و بداخاقی های زده ش
ــام  ــورد اته ــور م ــون کش ــتگاه های گوناگ دس

ــود. ــی نب ــه کارهــای خوب ــد ک ــرار گرفتن ق
رهبــر معظــم انقــاب اســامی همــه ملــت را 
بــه حلــم توصیــه کردنــد و افزودنــد: چــه آن 
گروهــی کــه نامــزد مدنظرشــان رأی آورده و 
ــد  ــد، بای ــه رأی نیاورده ان ــی ک ــه آن گروه چ
ــد و از  ــان دهن ــم نش ــت و حل ــود ظرفی از خ

بی ظرفیتــی و بی جنبگــی بپرهیزنــد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای خاطرنشــان 
کردنــد: خوشــبختانه امســال آن کســانی 
ــود  ــدند، از خ ــق نش ــات موف ــه در انتخاب ک
ــد؛ برخــاف ســال 88  ــت نشــان دادن ظرفی
کــه عــده ای آن مشــکات را بــرای کشــور بــه 

ــد. ــود آوردن وج
»اهمیــت ویــژه دادن بــه تولیــد و اشــتغال« 
ــاب  ــم انق ــر معظ ــه رهب ــود ک ــئله ای ب مس
ــت  ــه دول ــان ب ــه سخنانش ــامی در ادام اس
توصیــه کردنــد و افزودنــد: رئیس جمهــور 
طبــق قانــون اساســی از امکانات گســترده ای 
در کشــور برخــوردار اســت کــه بایــد بــا 
اســتفاده از ایــن امکانــات، ظرفیت هــا را 
بالفعــل کننــد و در عمــل بــه وعده هــای 
ــچ درنگــی انجــام  ــردم، هی ــه م داده شــده ب

ــود. نش
دولــت  در  کردنــد:  خاطرنشــان  ایشــان 
دوازدهــم بایــد مســئوالنی کاری، فعــال و 
ــدی در  ــرا ناکارآم ــوند؛ زی ــاب ش ــا انتخ توان
ــه  ــادی ب ــادی و غیراقتص ــای اقتص بخش ه
حســاب ناکارآمــدی نظــام گذاشــته خواهــد 
ــت  ــی اس ــن، بی انصاف ــه ای ــد؛ در حالی ک ش

ــت. ــد اس ــام، کارآم و نظ
ــاب اســامی خاطرنشــان  ــر معظــم انق رهب
کردنــد: در مســائل جهانــی بایــد از مســئوالن 
شــنیده  قــوی  و  واحــد   کشــور، صــدای 

شود.
ــدی  ــه ای در جمع بن ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــد: ملــت ایــران بــه  سخنانشــان تأکیــد کردن
توفیــق الهــی توانســته اســت در همــه ایــن 
ــزم و اراده  ــت و ع ــق، عقانی ــا منط ــا ب قضای
راســخ بــه پیــش بــرود و بعــد از ایــن نیــز بــه 
اذن و هدایــت الهــی همــه تحــوالت سیاســی 
کشــور بــه تحقــق آرمان هــا و پیــروزی ملــت 

منجــر خواهــد شــد.
ــاب اســامی خاطرنشــان  ــر معظــم انق رهب
کردنــد: بــه توفیــق پــروردگار و بــه تجربه 38 
ســال گذشــته، فــردای ایــن ملــت از امــروز 

آن، بــه مراتــب بهتــر خواهــد بــود.

رهبر معظم انقالب در حرم مطهر امام راحل:

  انقالبیگری، یعنی مسئوالن تسلیم 
زورگویی و دچار انفعال نشوند

برخی جای شهید و جالد را در دهه ۶۰ عوض نکنند

ادامه از صفحه اول

ســید حســین نقــوی حســینی ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره 
حضــرت امــام خمینــی)ره(، بنیانگــذار نظــام جمهــوری اســامی 
افــزود: عــزت، اســتقال و عظمــت ملــت ایــران مرهــون نهضــت 
امــام خمینــی)ره( اســت. اینکــه امــروز عــزت ملــت ایــران را در 

دنیــا می بینیــم، حاصــل هنــر امــام راحــل اســت. 
وی بیــان کــرد: کشــورهای مختلــف دنیــا چنــان بــه عــزت 
ــه خــود  ــد کــه ب ــراف می کنن ــران اســامی اذعــان و اعت ــت ای مل
ــرای  ــی ب ــس بین الملل ــان آژان ــه بازرس ــی ک ــم. هنگام می بالی
بازدیــد از ســایت فــردو بــه کشــور ســفر کــرده بودنــد، پنــج بــار از 

ــان اســت. ــن کار خــود ایرانی ــا پرســیدند ای م
ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس 
ــار  ــزت و افتخ ــامی در اوج ع ــران اس ــروز ای ــه ام ــان اینک ــا بی ب
اســت و ایــن مهــم حاصــل انقابــی اســت کــه امــام راحــل بــه راه 
انداخــت، خاطرنشــان کــرد: اینکــه مــی گوینــد چــه کســی پســر 
چــه کســی اســت یــا چــه کســی یــار چــه کســی اســت، مــاک 
نیســت؛ بلکــه مــاک، حــال فعلــی افــراد اســت و یــادگار فانــی 

بــه مســلک، روش و زندگــی اوســت. 
ــام  ــرت ام ــروزی حض ــل پی ــه عل ــاره ب ــا اش ــینی ب ــوی حس نق

ــد  ــز بری ــه چی ــل از هم ــام راح ــرد: ام ــح ک ــی)ره( تصری خمین
ــردم، استکبارســتیزی  ــر م ــه ب ــود و تکی ــد ب ــه خداون و متصــل ب
ــام  ــرت ام ــت. حض ــی داش ــز از تجمل گرای ــتی و پرهی ساده زیس
ــا  ــه صحنــه آورد ت خمینــی)ره( همــه اقشــار مختلــف مــردم را ب

ــد. ــروز ش ــامی پی ــاب اس انق
ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس 
ــی را راه  ــگ تحمیل ــه جن ــی فتن ــورهای اروپای ــرد: کش ــوان ک عن
انداختنــد و بــا تمــام تــوان از صــدام حمایــت کردنــد؛ امــا  مــردم 
ــه  ــد در مقابل ــد و بع ــروز ش ــاب پی ــن انق ــتادند و ای ــران ایس ای
ــه 88 و  ــزوای سیاســی، فتن ــم اقتصــادی، ان ــا فتنه هــای تحری ب

ــد. دیپلماســی و برجــام ایســتادگی خــود را ادامــه دادن
نقــوی حســینی تاکیــد کــرد: همــه کســانی کــه در کشــور 
انقابمــان  بایــد مراقــب  مســئولیت دارنــد و آحــاد مــردم 
باشــند. امــام خمینــی بــرای اینکــه از دنیــا ُبریــد، از هیــچ کســی 
ــج آن  ــوز گی ــه هن ــا زد ک ــه آمریکایی ه ــیلی ب ــید و س نمی ترس
ــا  ــه م ــور ب ــه ن ــه در صحیف ــش از 100 مرتب ــتند. بی ــیلی هس س
توصیــه کردنــد ساده زیســتی و پرهیــز از تجمــل را فرامــوش 

ــم. ایســنا نکنی

علی اکبــر والیتــی، مشــاور مقــام معظــم رهبــری در امــور 
ــا انتشــار تصویــری در صفحــه اینســتاگرام خــود  بین الملــل، ب
بــه مناســبت ســالگرد بزرگداشــت قیــام خونیــن مــردم بــزرگ 
ــران در 15 خــرداد ســال 1342 نوشــت: انقــاب اســامی از  ای
ــراز  ــر ف ــای پ ــون، دوره ه ــروزی تاکن ــروزی و از پی ــا پی ــاز ت آغ
و نشــیبی را ســپری کــرد و بــرای دســتیابی بــه اســتقال 
ــل  ــای اصی ــا و ارزش ه ــامی و آرمان ه ــوری اس آزادی و جمه
دینــی و اســامی بــه رهبــری بزرگمــرد تاریــخ، حضــرت 
ــا  ــد و ب ــختی را گذران ــف و س ــی)ره(، دوران مختل ــام خمین ام
ایســتادگی و پایمــردی ملتــی بــزرگ و شــریف توانســت نظــام 
ــذاری  ــدر و مســتقل پایه گ ــن مقت ــی را چنی مردم ســاالری دین
کنــد و علی رغــم همــه دشــمنی ها و توطئه هــا از ابتــدای 
شــکل گیری انقــاب تــا امــروز بــه مســیر روشــن خــود ادامــه 
ــن  ــزود: در ای ــن نوشــتار اف دهــد. وی در بخــش دیگــری از ای
ــف  ــه عط ــوان نقط ــرداد 1342 را می ت ــد 15 خ ــان بی تردی می
آغــاز انقــاب برشــمرد کــه در پــی دســتگیری امام خمینــی)ره( 
در اعتــراض بــه الیحــه انجمن هــای ایالتــی و والیتــی و انقــاب 
ــت از  ــی را در حمای ــام مردم ــت و قی ــوع پیوس ــه وق ــفید ب س

ــری  ــوی مــردم و رهب ــد معن ــال داشــت و پیون ــه دنب  ایشــان ب
ــت ایــران را بــه نمایــش  ــق مذهبــی مل و احساســات عمی
گذاشــت؛ ایــن روز، یــادآور عــزم و اراده و قیــام خونیــن مــردم 
جــان بــر کفــی اســت کــه بــه نــام و بــرای اســام بــه میــدان 
ــد و انقــاب  ــود کنن ــم ستم شــاهی را ناب ــا ســلطه رژی ــد ت آمدن
ــه  ــانند. ب ــر بنش ــه ثم ــد و ب ــاز کنن ــامی را آغ ــکوهمند اس ش
فرمــوده رهبــر کبیر انقــاب اســامی، بزرگداشــت روز 15 خرداد، 
فریــادی کوبنــده اســت از مســتضعفان بــر ســر مســتکبران. وی 
تاکیــد کــرد: امــروز ملــت شــریف ایــران قــدردان امــام بزرگــوار 
ایثارگری هــای  و  جانفشــانی ها  ازخودگذشــتگی ها،  و  خــود 
شــهدای انقــاب و پیــروزی جنــگ تحمیلــی و دفــاع مقــدس 
ــای  ــی نیروه ــادت های تمام ــرم و رش ــرافزار ح ــان س و مدافع
ــش در  ــت و آرام ــن امنی ــظ و تامی ــی در حف ــی و انتظام نظام
 منطقــه ای پرآشــوب اســت. ایــران اســامی بــا حمایــت 
و پشــتیبانی مــردم بــزرگ ایــران، رهبــری داهیانــه مقــام 
ــی( و همــت و عــزم مســئوالن  ــه العال ــری )مدظل معظــم رهب
ــرای  ــوت ب ــت و ق ــا صاب ــود را ب ــیر خ ــوز، مس ــدوم و دلس خ

توســعه و پیشــرفت ادامــه می دهــد. ایســنا

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

ایران اسالمی در اوج عزت و افتخار است
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل:

قیام 15 خرداد، نقطه عطف انقالب اسالمی است

،،
رئیــس  بــا  آمریــکا  رئیس جمهــور 
ــاده  ــه ای، عقب افت یــک نظــام قبیل
و منحــِط محــض، رقــص شمشــیر 
می کنــد و بی ادبانــه بــه انتخابــات 
ملــت  رأی  میلیــون  چهــل  و  آزاد 

ایــراد می گیــرد ایــران، 

عضو مجلس خبرگان:
خط امام خمینی)ره( 

تمدن ساز است
ابراهیــم  ســید  المســلمین  و  حجت االســام 
ــل)ره( و  ــام راح ــاد ام ــادآوری ی ــا ی ــی  ب رئیس
شــهدای انقــاب اظهــار کــرد: همــه باید امــام)ره( 
و شــاخص های خــط ایشــان را بشناســیم و 

ــم.  ــا برداری ــاس آن ه ــر اس ــان را ب گام هایم
وی بــا بیــان اینکــه امــروز بســیاری مدعــی خــط 
امــام و راه ایشــان هســتند، ادامــه داد: بــر همیــن 
ــط  ــاخص های خ ــر ش ــار دیگ ــد یکب ــاس بای اس

امــام و رفتــار سیاســی ایشــان روشــن شــود.
امــام  خــط  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  رئیســی 
تمدن ســاز اســت و ایجــاب می کنــد آن را بــه 
نســل های آینــده بشناســانیم، تصریــح کــرد: 
ــه  اولیــن شــاخص امــام اخــاص و دلدادگــی ب
خداســت. وی افــزود: اگــر بــه زندگــی امــام)ره( 
ــان  ــی ایش ــای زندگ ــنگ زیربن ــم، س ــگاه کنی ن
جملــه »تمــام عالــم در مظهــر خداســت« و خــدا 
را دیــدن قبــل از هــر چیــز، بــا هــر چیــز و بعــد از 
هــر چیــز اســت. تولیــت آســتان قــدس رضــوی 
دومیــن مشــخصه مکتــب سیاســی امــام)ره( را 
مردم بــاوری عنــوان کــرد و گفــت: نــگاه امــام بــه 

مــردم، نگاهــی تشــریفاتی و اســم بــردن از مــردم 
در مواقعــی کــه بــه آن هــا نیــاز داشــت نبــود؛ بلکه 
ایشــان حقیقتــا مــردم و جوانــان را بــاور داشــت.
رئیســی ســومین شــاخص مکتــب سیاســی 
امــام)ره( را توجــه بــه محرومــان و مســتضعفین 
ــه از  ــی ک ــرد: بیشــتر جمات ــوان ک برشــمرد و عن
امــام خمینــی داریــم، عباراتــی از قشــر محــروم 
جامعــه اســت. البتــه ایــن بــه ایــن معنــا نیســت 
ــا  ــد؛ ام ــراد متمــول جامعــه نقشــی ندارن ــه اف ک
ــه  ــتضعف جامع ــروم و مس ــر مح ــه قش ــد ب بای
بیشــتر توجــه شــود. وی بــا بیــان اینکــه هــر کجا 
در راه امــام و رهبــری عمــل کردیــم، موفــق بودیم 

و هــر کجــا ضــرر کردیــم بــه دلیــل عمــل نکــردن 
ــود، خاطرنشــان کــرد:  ــان ب ــه فرمایش هــای آن ب
رهبــری فرمودنــد اقتصــاد مقاومتــی و اگــر پیــام 
ــام اقتصــاد مقاومتــی باشــد  ــه دشــمن پی مــا ب
ــا  ــود، آن ه ــا داده ش ــه دنی ــام ب ــن پی ــر ای و اگ
می فهمنــد کــه نمی تواننــد  از ایــن راه بــه مــا 
ضربــه بزننــد. رئیســی بــا بیــان اینکــه امیدواریــم 
راه امــام خمینــی در کشــورمان طــی شــود، بیــان 
کــرد: نســل جدیــد مــا امــروز بــه خوبــی دریافتــه 
کــه نجــات و ســعادت کشــور در قبــال توجــه بــه 
فرمایش هــای امــام و رهبــر معظــم انقــاب 

خواهــد بــود. ایســنا

کوتاه از سیاست
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کوتاه اخبار 
پشت پرده مخالفت با قانون 

پیش فروش ساختمان
حســین معصــوم، مشــاور حقوقــی وزیــر راه و 
انقــاب  از  پــس  اینکــه  بیــان  بــا  شهرســازی، 
ســاختمان  پیش فــروش  درخصــوص  قوانینــی 
ــروش  ــون پیش ف ــت: قان ــیده، گف ــب رس ــه تصوی ب
ســاختمان مراحــل خــودش را در دولــت و مجلــس 
گذرانــد و در نهایــت بــه تصویــب رســید و اجــرا 
می شــود؛ بنابرایــن برخــی از کســانی کــه ایــن 
قانــون را ناکارآمــد و غیرقابــل اجــرا می داننــد، 
مســیر  نمی خواهنــد  کــه  هســتند  ذی نفعانــی 

تعهــدات مســیر مشــخص و روشــنی باشــد. 
ــان  ــا بی ــازی ب ــر راه و شهرس ــی وزی ــاور حقوق مش
اینکــه مخالفــان ایــن قانــون کســانی هســتند 
شــود،  کمتــر  سودشــان  نمی خواهنــد  کــه 
ــد  ــراد نمی خواهن ــن اف ــا ای ــت: عموم ــوان داش عن
ــام  ــان را انج ــد و تعهداتش ــم کنن ــند تنظی پیش س
ــارتی  ــورد، خس ــکل خ ــه مش ــر کار ب ــا اگ ــد ی دهن

صداوســیما بدهنــد. 

ادامه افت قیمت سنگ آهن
ــن از  ــی ســنگ آه ــای جهان ــه نموداره ــی ک در حال
ــر  ــال خب ــدای امس ــت آن از ابت ــریع قیم ــت س اف
ایــران  آهــن  ســنگ  انجمــن  دبیــر  می دهنــد، 
معتقــد اســت در شــرایطی کــه معــادن حتــی بــرای 
حیــات خــود نیــاز بــه کمــک و مشــوق دارنــد، 

ــت. ــده دار اس ــی خن ــوارض صادرات ــت ع دریاف
 علیرضــا سیاســی  راد اضافــه کــرد: ظــرف یــک تــا 
ــا حــدود ۴۰  دو مــاه اخیــر، قیمــت ســنگ آهــن ت
درصــد ســقوط کــرد کــه البتــه هنــوز بخــش عمده ای 
از آن بــرای مــا مبهــم اســت و نتوانســته ایم در ایــن 

ــه جمع بنــدی برســیم. ایســنا ــاره ب ب

 نظارت بر واردات 
پوشاک خارجی

طبــق دســتورکار ثبــت نمایندگــی برندهــای پوشــاک 
خارجــی، آن هــا بایــد در دو ســال اول فعالیــت خــود 
ــود در  ــد ارزش واردات خ ــادل ۲۰ درص ــران مع در ای
ایــران تولیــد داشــته باشــند و ۵۰ درصــد آن را صــادر 

کننــد. 
بــه گفتــه معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــه 
ــد  نمایندگانــی کــه ایــن دســتورکار را رعایــت نکرده ان
از ابتــدای ســال جــاری اجــازه ثبــت ســفارش و 

واردات داده نشــده اســت.
ابتــدای ســال  از  کــرد:  اظهــار  یــدهللا صادقــی   
خارجــی  شــرکت های  و  برندهــا  بــرای  جــاری، 
فعــال در حــوزه پوشــاک کــه قوانیــن حضــور در 
ــد، بحــث ثبــت ســفارش انجــام  ــران را نپذیرفته ان ای
شــرکت ها  ایــن  اســاس  ایــن  بــر  و  نمی شــود 
ــه  ــود ب ــای خ ــی کااله ــرای واردات قانون ــی ب امکان

ایــران نخواهنــد داشــت.
وی همچنیــن اظهــار کــرد: ایــن گام اولیــن قــدم در 
نظــارت بــر وضعیــت فعالیــت واردکننــدگان پوشــاک 
در ایــران اســت و بــه طــور طبیعــی پــس از آن اگــر 
بــدون پذیــرش شــرایط، ایــن برندهــا همچنــان 
ــد  ــه دهن ــران ادام ــود در ای ــت خ ــه فعالی ــد ب بتوانن
مشــخص می شــود کــه کاالی وارداتــی آن هــا از 
ــن  ــر همی ــت. ب ــده اس ــن ش ــاق تأمی ــاری قاچ مج
اســاس در فــاز دوم بــا واردات قاچــاق آن هــا برخــورد 

ــد. خبرفارســی ــد ش خواه

کوتاه از اقتصاد
 صندوق یکمی ها 

پشت درهای بسته بانک
بانــک مســکن در حالــی از خردادمــاه ســال ۹۴ بــا 
ــداز  ــدوق پس ان ــرح صن ــراوان ط ــدای ف ــر و ص س
مســکن یکــم را راه انــدازی کــرد کــه اکنــون در 
ــدوق و  ــن صن ــرمایه گذاران ای ــب، س ــی عجی اقدام
دارنــدگان ایــن حســاب را بــا رفتــار خــود، در شــوک 
ــه  ــک، ب ــن بان ــه ای ــال آنک ــت؛ ح ــرده اس ــرو ب ف
ــدوق  ــاب صن ــد حس ــه می خواهن ــانی ک ــه کس هم
پس انــداز مســکن یکــم تشــکیل دهنــد، قــول 
ــکیل  ــید تش ــان سررس ــهیات در پای ــت تس پرداخ
حســاب و بــا قیــد گــردش مالــی مناســب حســاب 
ــه  ــن صــورت ک ــه ای ــا را می دهــد. ب ــداز آن ه پس ان
ــان یــک  ــر دارنــده حســاب پس انــداز، در پای اگ
ــقف وام  ــت س ــرای دریاف ــازات الزم را ب ــال امتی س
کســب کنــد، بــه او تســهیات صنــدوق یکــم را اعطــا 
ــکن  ــک مس ــئوالن بان ــن مس ــرد. بنابرای ــد ک خواهن
در تبلیغــات متعــدد حســاب پس انــداز مســکن 
یکــم، صرفــا از مــردم می خواهنــد در ایــن صنــدوق 
حســاب پس انــداز افتتــاح کننــد تــا از تنهــا مزیــت 
آن، یعنــی دریافــت وام مســکن ۸۰ میلیــون تومانــی 
بــرای متقاضــی فــردی و ۱۶۰ میلیــون تومانــی بــرای 
زوجیــن بــا ســود ۹.۵ درصــد بهره منــد شــوند؛ امــا 
ــه مشــتریان  ــاح حســاب ب ــان افتت ــچ گاه در زم هی
ــوص  ــدی درخص ــک تعه ــن بان ــه ای ــد ک نمی گوین

ــدارد.  پرداخــت تســهیات ن
گفتنــی اســت در ســایت رســمی بانــک مســکن هــر 
ــک  ــن بان ــدی ای ــاب های تعه ــی از حس ــا صحبت ج
شــده، تنهــا ســه نــوع حســاب شــامل حســاب های 
پس انــداز مســکن جوانــان، صنــدوق پس انــداز 
مســکن ســاخت و صنــدوق پس انــداز مســکن نــام 
ــداز  ــاب پس ان ــن حس ــت؛ بنابرای ــده اس ــرده ش ب
مســکن یکــم از نظــر بانــک مســکن، حســاب 

ــود. مهــر ــور نمی ش ــدی منظ تعه

 نوکیا 3310 مدل 2017 
به ایران آمد

نوکیــا 33۱۰ مــدل ۲۰۱7 کــه نســخه ای جدیــد 
ــد  ــن برن ــوب ای ــیار محب ــی و بس ــی قدیم از گوش
فنانــدی اســت، اکنــون وارد بــازار ایــران شــده و بــا 
قیمــت مناســب و البتــه بــدون گارانتــی بــه فــروش 

می رســد. 
هفــده ســال پیــش یعنــی در ســال ۲۰۰۰ میــادی، 
ــازار  ــه ب ــا گوشــی ســاده 33۱۰ را روان شــرکت نوکی
ــل  ــه دلی ــه ب ــی ک ــن گوش ــرد. ای ــان ک ــل جه موبای
مقاومــت بســیار زیــاد در برابــر انــواع و اقســام 
خــود  بــه  را  »جان ســخت«  لقــب  ضربــات، 
اختصــاص داده بــود، هنــوز هــم بــا امکانــات 
ســاده، شــارژدهی فوق العــاده و بــازی نوســتالژیک 
اســنیک از محبوبیــت زیــادی برخــوردار اســت. 
نســخه جدیــد نوکیــا 33۱۰ بــه صــورت غیررســمی 
و در تعــداد محــدود بــا رنگ هــای آبــی، ســورمه ای، 
خاکســتری و نارنجــی بــا قیمــت 3۲۰ هــزار تومــان 

ــد. ــروش می رس ــه ف ــازار ب در ب
ــا  ــی ب ــن گوش ــی ای ــرح اصل ــخه ط ــن نس  همچنی
ــای  ــد در رنگ ه ــور هن ــاخت کش ــا و س ــد نوکی برن
ســرمه ای، آبــی و نارنجــی بــا قیمــت ۱۰۰ هــزار 
ــده  ــورمان ش ــازار کش ــی وارد ب ــدون گارانت ــان ب توم

ــت.  اس
گفتنــی اســت کــه گوشــی نوکیــا 33۱۰ مــدل ۲۰۱7 
دارای دوربیــن ۲ مگاپیکســلی، صفحــه نمایــش 
 Snake محبــوب  بــازی  و  رنگــی  اینچــی   ۲.۴
بــوده و هماننــد نســخه قدیمــی خــود می توانــد تــا 

ــد. ایتنــا ــته باش ــارژدهی داش ــدود ۲۰ روز ش ح
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اســکناس هــزار تومانــی جدیــد قــرار 
ــازار  ــه ب ــردا روان ــروز و ف ــن ام اســت همی

ــود.  ش
بــازار  اســکناس  جدیدتریــن  ایــن 
ــی از  ــه یک ــل اینک ــه دلی ــا ب ــران، قطع ای
روزمــره  اســکناس های  پرکاربردتریــن 
ــادی  در بیــن مــردم اســت، از اهمیــت زی
دلیــل  همیــن  بــه  اســت؛  برخــوردار 
هــم در گــزارش امــروز ســعی کردیــم 
داشــته  موشــکافانه  و  دقیــق  نگاهــی 
ــا  ــک ام ــکناس کوچ ــن اس ــه ای ــیم ب  باش

پرکاربرد.
 طراحی

نقــوش  از  ایــن اســکناس  در طراحــی 
اســلیمی کــه نمــاد فرهنــگ و هویــت 
ــه شــده  ــره گرفت ایرانی اســامی اســت، به

ــت.  اس
در طــرح پشــت این اســکناس نیــز تصویر 
ــه همــراه شــعر »هرگــز  آرامــگاه حافــظ ب
نمیــرد آنکــه دلــش زنــده شــد بــه عشــق 
ثبــت اســت بــر جریــده عالــم دوام مــا« از 
ــا خطاطــی یکــی از  اشــعار لســان الغیب ب
خطاطــان برجســته کشــور گنجانــده شــده 

اســت. 
چــاپ برجســته پرتــره حضــرت امــام 
بزرگ تــر  جدیــد  اســکناس  روی  بــر 
از قبــل شــده و ایــن موضــوع امــکان 
از  بی نیــاز  را  اســکناس  اصالت ســنجی 
تســهیل  تخصصــی  ابــزار  به کارگیــری 

 . می کنــد
در طــرح جدیــد اســکناس ۱۰ هــزار ریالــی، 
خمینــی)ره(  امــام  حضــرت  تصویــر 
ــس  ــده، از عک ــارک درج ش ــه در واترم ک
ــرآن  ــاوت ق ــال ت ــان در ح ــروف ایش مع
ــدی  ــورت 3 بع ــه ص ــده و ب ــتفاده ش اس
توســط کارشناســان و متخصصــان مجــرب 

مجموعــه تولیــد کاغــذ امنیتــی و اوراق 
ــده  ــرا ش ــی و اج ــور طراح ــادار، در کش به
ــر از  ــر، بزرگ ت ــن تصوی ــاد ای ــت. ابع اس

ــود. ــد ب ــل خواه قب
 ابعاد

ابعــاد اســکناس ۱۰ هــزار ریالــی جدیــد از 
ــر  ــه 7۱×۱۴۲ میلیمت ــر ب 77×۱۶۰ میلیمت

ــه اســت.  کاهــش یافت
ــر  ــودگی کمت ــدف فرس ــا ه ــر ب ــن تغیی ای
ــد و  ــای تولی ــش هزینه ه ــکناس، کاه اس
در راســتای ایجــاد همگرایــی بیــن انــدازه 
ــه  اســکناس ها و ایران چــک صــورت گرفت

اســت. 
ــارک در طــرح  ــاد واترم ــی اســت ابع گفتن
دماونــد )طــرح قدیــم( 3۰×۴3 میلیمتــر 
ــد( 3۲×۴۲  ــرح جدی ــظ )ط ــرح حاف و ط

ــر اســت. میلیمت
 امنیت

نــخ امنیتــی بــه کار رفتــه در این اســکناس 
ــا درج ۱۰۰۰۰  ــر و ب ــرض ۱.۲ میلیمت ــا ع ب
و  انگلیســی  بــه   RLS  ۱۰۰۰۰- ریالــی 
فارســی در دو جهــت بــه صــورت آینــه ای و 

ــت.  ــان اس ــوس نمای معک

نــخ امنیتــی بــکار رفتــه در کاغــذ ۱۰ هــزار 
ریالــی نیــز بــا روکــش متاالیــز بــه صــورت 
پنجــره ای اســت کــه در اســکناس قدیمــی 

ــد  ــکناس جدی ــکناس و در اس در روی اس
در پشــت اســکناس قابــل رؤیــت اســت. 
الیــاف  دارای  اســکناس  ایــن  کاغــذ 
فلورســنتی در چهــار رنــگ زرد، قرمــز، 
ســبز و آبــی )در پشــت و روی هــر قطعــه 
اســکناس( بــا طــول حداقــل ۴ میلیمتــر 

ــت.  اس
ــه  ــوده ک ــی ب ــوع نامرئ ــاف از ن ــن الی ای
قابــل  بنفــش  مــاورای  امــواج  تحــت 

هســتند.  شناســایی 
الکتروتایــپ، از ویژگی هــای امنیتــی بــوده 
ــده  ــزوده ش ــکناس اف ــن اس ــه ای ــه ب ک
اســت. ایــن مشــخصه بــه صــورت عــدد ۱ 
در ســطح اســکناس جدیــد نوشــته شــده 

اســت. 
امنیتــی  ویژگــی  از  اســکناس  ایــن  در 
تصویــر مکمــل بهــره گرفتــه شــده اســت. 
ــا طــرح عــدد  ــر مکمــل )ســیترو( ب تصوی
یــک بــه صــورت التیــن اســت کــه در 
مقابــل نــور یکدیگــر را کامــل می کنــد.

ایــن فاکتــور امنیتــی نیــاز بــه دقت بســیار 
زیــادی از حیــث انطبــاق چــاپ طــرح 

ــر دارد.  ــا یکدیگ ــت و روی کار ب پش
جدیــد  ریالــی  هــزار   ۱۰ اســکناس  در 
بعضــی از نقــوش مشــتمل بــر پرتــره 
حضــرت امــام خمینــی)ره(، نوشــته بانــک 
مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران، وزیــر 
امــور اقتصــادی و دارایــی و رئیــس کل 
ــه  ــده ک ــاپ ش ــته چ ــورت برجس ــه ص ب
ــه  ــت ب ــتان دس ــط انگش ــس توس ــا لم ب

ــت.  ــایی اس ــل شناس ــهولت قاب س
همچنیــن در چــاپ ایــن اســکناس از 
چــاپ تصویــر مخفــی در بعضــی از نقــوش 

ــت.  ــده اس ــتفاده ش اس
بــا  امنیتــی کــه  ویژگی هــای  دیگــر  از 
اســت  رویــت  قابــل  نــور  از  اســتفاده 
ــی  ــب امنیت ــه اســتفاده از مرک ــوان ب می ت
اشــاره کــرد کــه در زیــر نــور مــادون قرمــز 

ــه صــورت ترانــس توســط دســتگاه های  ب
ــت.  ــت اس ــل روی ــژه قاب وی

ــن  ــرای اولی ــز ب چــاپ شــماره ســریال نی
بــار بــا دو رنــگ قرمــز و ســبز انجــام شــده 

اســت. 
رئیــس کل  امضــای  چــاپ  همچنیــن 
و وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا 
اســتفاده از مرکــب فلورســنتی کــه بــه 

رنــگ آبــی اســت بــا اســتفاده از نــور 
قابــل  قرمــز  رنــگ  بــه  ماوراءبنفــش 

اســت.  مشــاهده 
گفتنــی اســت توزیــع ایــن اســکناس بــه 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــتخط مق ــرک دس تب

آغــاز می شــود.
 ایشــان در این بــاره مرقــوم فرمودنــد: 
»خداونــد برکــت دهــد و مبــارک فرماید.«

اسکناس هزار تومانی جدید در راه بازار

رئیــس اتحادیــه آب میــوه، بســتنی و کافی شــاپ اصفهــان گفــت: 
از اواخــر ماه هــای ســال گذشــته تاکنــون طــی شــش مــاه 
اســت کــه قیمت هــا در بیــن واحدهــای صنفــی در بــازار اصفهــان 
رقابتــی و آزادســازی شــده اســت. محمــود رنجبــر بــا تاکیــد بــر 
اینکــه بــا وجــود آزادســازی قیمت هــا در بستنی فروشــی ها 
نرخ هــا  ســقف  درصــد   ۱۰۰ اصفهــان  کافی شــاپ های  و 
مشــخص اســت، اظهــار داشــت: تمــام واحدهــا ملــزم بــه رعایــت 
قیمت هــای تعیین شــده هســتند و ارزان تــر از ســقف مــورد تأییــد 
می تواننــد بفروشــند؛ امــا بیشــتر از آن تخلــف اســت. وی دربــاره 
افزایــش نــرخ انــواع بســتنی در مــاه رمضــان امســال نســبت بــه 
ــورم،  ــرخ ت ــا احتســاب ن رمضــان ســال گذشــته، افــزود: فقــط ب
ــز نبــوده  ۱۲ درصــد افزایــش قیمــت داشــته ایم؛ امــا خیلــی حائ
اســت. بــرای مثــال بســتنی ســنتی بــا خامــه و زعفــران کــه از ۱۰ 

هــزار بــه ۱۲ هــزار تومــان رســیده اســت.
 وی یــادآور شــد: بــا وجــود آزادســازی نرخ هــا، تمــام محصــوالت 
مــا ســقف قیمــت دارد و هیــچ کــدام از واحدهــای صنفــی اجــازه 

گرانفروشــی و تصــدی از نرخ هــای مصــوب را نــدارد. 
ــه  ــان ب ــارک رمض ــاه مب ــا در م ــرد: قیمت ه ــح ک ــر تصری رنجب
ــتنی و  ــواع بس ــوروز ۹۶ ان ــد ن ــرده و همانن ــر نک ــه تغیی هیچ وج
ــی درصــد اندکــی هــم کاهــش  ــوه عرضــه می شــود و حت آب می
 نــرخ داشــته ایم. وی افــزود: بــا احتســاب افزایــش نــرخ 
ســنتی  بســتنی  حاضــر  حــال  در  قیمت هــا،  آزادســازی  و 
ــتنی  ــان، بس ــزار توم ــرم ۱۰ ه ــر کیلوگ ــه ه ــا خام ــوص ب مخص
ــوده هــر کیلوگــرم ۸ هــزار تومــان  ــی ۱۲ هــزار تومــان، فال زعفران
ــوه ای هــر کیلوگــرم ۱3 هــزار تومــان در واحدهــای  و بســتنی می

صنفــی اصفهــان بــه فــروش می رســد. ایمنــا

بــا وجــود جریمــه چنــد میلیــاردی ۲ شــرکت صنایــع لبنــی در 
هفته هــای اخیــر، گرانفروشــی بعضــی صنایــع لبنــی متخلــف 
ادامــه دارد؛ بــه طــوری کــه یکــی از شــرکت های بــزرگ صنایــع 
ــر  ــان در ه ــود را ۲۰۰ توم ــول خ ــن محص ــی، پرفروش تری لبن
ــه  ــر جریم ــار خب ــی از انتش ــه کم ــه فاصل ــرد. ب ــران ک ــر گ لیت
۱۱7 میلیــارد ریالــی یــک کارخانــه لبنیــات در تهــران، تعزیــرات 
ــه بســتنی  ــی را ک ــع لبن ــک شــرکت صنای ــاره ی ــی دوب حکومت
هــم تولیــد می کنــد، بــه دلیــل گرانفروشــی، ۵۶ میلیــارد ریــال 
جریمــه کــرد. ایــن شــرکت پرفــروش لبنــی کــه در شهرســتان 
ــی  ــورت غیرقانون ــه ص ــرار دارد، ب ــران ق ــتان ته ــهر اس اسامش
اقــدام بــه افزایــش قیمــت محصــوالت خــود کــرده بــود کــه بــا 
ــدگان مواجــه  ــت از حقــوق مصرف کنن شــکایت ســازمان حمای
ــد  ــی در چن ــی در حال ــع لبن ــزارش، صنای ــن گ ــر ای ــا ب شــد. بن

مرحلــه در ســال های گذشــته اقــدام بــه افزایــش قیمــت 
ــد شــیر خــام  ــه خری ــه حاضــر ب ــد ک محصــوالت خــود کرده ان
دامــداران بــه نــرخ مصــوب نیســتند. ایــن اقــدام دســتگاه های 
ــرای رســیدگی  ــف، ب ــراض شــرکت متخل ــا اعت ــا ب ــی، ام نظارت
در مرحلــه تجدیدنظــر بــه شــعبه هشــتم تجدیدنظــر تعزیــرات 
حکومتــی اســتان تهــران ارســال شــد؛ امــا ایــن شــعبه تعزیرات 
ــای  ــه برنده ــی ک ــرد. در حال ــد ک ــادره را تأیی ــم ص ــم، حک ه
ــه  ــر شــیر کم چــرب را ک ــر لی ــون ه ــی اکن ــع لبن ــدد صنای متع
ــد  ــاب می آی ــه حس ــی ب ــع لبن ــول صنای ــن محص پرتقاضاتری
۲۸۰۰ تومــان بــه فــروش می رســانند، یــک برنــد صنایــع 
ــت  ــاوت قیم ــان تف ــا ۲۰۰ توم ــود را ب ــول خ ــن محص ــی ای لبن
ــل  ــا دور باط ــه ی ــرده و چرخ ــذاری ک ــان قیمت گ ــزار توم 3 ه

ــه دارد. تســنیم ــه ادام ــی، جریم گرانفروش

رئیس اتحادیه آب میوه، بستنی و کافی شاپ اصفهان مطرح کرد:

قیمت رقابتی در بستنی فروشی های اصفهان
افزایش 200 تومانی قیمت شیر

شیر باز هم غیرقانونی گران می شود؟

،،
قــرار  جدیــد  تومانــی  هــزار  اســکناس 
اســت همیــن امــروز و فــردا روانــه بــازار 
شــود. ایــن جدیدتریــن اســکناس بــازار 
ایــران، قطعــا بــه دلیــل اینکــه یکــی از 
روزمــره  اســکناس های  پرکاربردتریــن 
در بیــن مــردم اســت، از اهمیــت زیــادی 

اســت برخــوردار 

 ۴۸ ۳۰ میلیارد تومان مطالبات ۲۰۰ 
پرداخت شده چای کاران

 درصد 
مالیات فروش بنزین

 میلیون تومان 
سقف بیمه حجاج

۴۸ میلیــارد تومــان از مطالبــات امســال چــای کاران پرداخــت 
شــده اســت.

مالیــات انــواع بنزیــن و ســوخت هواپیمــا، 30 درصــد تعییــن 
شــد.

را امســال  بیمــه حجــاج  اســامی ســقف   مجلــس شــورای 
۲00 میلیون تومان تعیین کرد.
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 اتحادیه طال 
جواهر و سکه 

تهران  $ ۱,۲۷۹.۵

اونس جهانی طال 

۲,۴۹۵,۰۰۰ ریال 

سکه یک گرمی 

۳,۶۱۰,۰۰۰ ریال

ربع سکه بهار آزادی 

۶,۳۴۵,۰۰۰ ریال 

نیم سکه بهار آزادی  

۱۱,۷۷۰,۰۰۰ ریال

سکه تمام بهار آزادی 

۱۲,۰۳۰,۰۰۰ ریال

تمام سکه طرح قدیم 

۴,۹۵۰,۵۰۰ ریال 

مثقال طال 

۱,۱۴۲,۹۰۰ ریال 

گرم طال 

آگهی مناقصه

)مرحله اول - نوبت دوم(
)آگهی فراخوان مناقصه عمومی(

شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد بودجه سال ۹۶ )ردیف 33۰۱3( تهیه و اجرای آسفالت معابر سطح شهر را از طریق 
مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز همه روزه بجز ایام تعطیل به شهرداری مراجعه و یا با تلفن 
۵3۲۴۱۰۱۰ داخلی ۱۱۶ مسئول امور قراردادهای شهرداری تماس حاصل نمایند.

بهای فروش اسناد: ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره 3۱۰۰۰۰۲۹۱۱۰۰۹ بانک ملی به نام شهرداری شهرضا که غیر قابل استرداد 
می باشد.

آخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد: ساعت ۱۴:3۰ روز شنبه مورخ ۹۶/۰3/۲7
تاریخ گشایش اسناد: ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰3/۲۸ در محل شهرداری شهرضا 

محل تحویل اسناد: پس از تکمیل مدارک، پاکت های خود را به دبیرخانه محرمانه شهرداری شهرضا تحویل و رسید دریافت 
نمایند.

ضمنا سایر شرایط در اسناد مناقصه موجود می باشد.
شماره تماس: ۵3۲۴۱۰۱۰ - ۰3۱ داخلی ۱۱۶

نشانی  به  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  ذیل  عمومی  مناقصات  برگزاری  به  نسبت  دارد  نظر  در  مجلسی  جدید  شهر  عمران   شرکت 
www.setadiran.ir اقدام نماید:

- تاریخ انتشار مناقصه در سایت: ۹۶/3/۱۰
- شرایط زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: حداکثر تا ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۹۶/3/۲۰

- مهلت زمانی ارائه پیشنهادات : حداکثر تا ساعت ۱3 روز چهارشنبه مورخ ۹۶/3/3۱
- زمان بازگشایی پاکات: ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۹۶/۴/3

- نشانی کارفرما: اصفهان - کیلومتر ۲۰ جاده مبارکه بروجن - شهر جدید مجلسی - بلوار ارم شرکت عمران مجلسی
تلفن: ۰3۱۵۲۴7۲733                            دورنگار ۵۲۴7۲۲۱۴ - ۰3۱                   کدپستی ۸۶3۱۶-۴۵77۵

WWW.majlessi - ntoir.gov.ir :سایت اینترنتی
کلیه هزینه های چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

www.shahreza.ir سایت اینترنتی شهرداری شهرضا

شرکت عمران شهر جدید مجلسیرحیم جافری - شهردار شهرضا

نوبت اول

شرایط مبلغ ضمانتنامه شرکت 
در مناقصه )ریال(

مبلغ برآورد)ریال(
مدت قرارداد موضوع مناقصه شماره فراخوان

دارای تائید صالحیت حفاظتی و مجوزات الزم 
از نیروی انتظامی و پلیس پیشگیری

250.000.000  5.000.000.000 
یکسال

حفاظت فیزیکی شهر جدید مجلسی، اراضی 
دولتی و ساختمانهای شرکت عمران مجلسی

200961397000004

 تائید صالحیت از اداره کار و امور اجتماعی 
با کد فعالیتی مرتبط

216.000.000 4.314.000.000 
یکسال

نگهداری تاسیسات شهر جدید مجلسی و 
ساختمانهای شرکت عمران مجلسی

200961397000005

م الف 47502



هشتبهشت
متصدیان داروخانه ها در فوالدشهر: 

 برندهای مختلف سبب 
اختالف قیمت داروها شده است 

M.R.Sharifi@eskimia.ir
محمدرضا شریفیفوالدشهر

ــه  ــه معالج ــادر ب ــه ق ــود ک ــه می ش ــوادی گفت ــه م دارو ب
ــاری و  ــع نشــانه های بیم ــا باعــث رف ــاری ی ــف بیم ــا توق ی
ــوال  ــر معم ــای قوی ت ــت. داروه ــی اس ــش مردم التیام بخ
ــد  ــا بای ــد و حتم ــه ای دارن ــل مالحظ ــی قاب ــوارض جانب ع
ــا  ــود؛ ام ــه ش ــک تهی ــز پزش ــا تجوی ــکی ی ــخه پزش ــا نس ب
ــال آسیب رســانی  ــه احتم ــی ک ــداول و معمول ــای مت داروه
ــوم  ــد در دســترس عم ــر باشــد، می توان ــا در حــد صف آن ه
ــیمیایی  ــد ش ــا از فرآین ــتر داروه ــروزه بیش ــرد. ام ــرار گی ق
مــواد ســاخته می شــود و بســیاری از داروهــا اشــکال 
ــد.  ــه در طبیعــت وجــود دارن ــوادی هســتند ک ــی م مصنوع
دارو غــذا نیســت؛ ولــی اگــر بــه حــد درمانــی مصــرف شــود، 
ســم هــم نیســت. بــا توجــه بــه شــکایات تعــدادی بیمــاران 
ــرات برخــی  ــا در ســطح شــهر نظ ــت داروه ــاوت قیم از تف

ــا شــدیم. ــم جوی ــن مه ــاره ای ــه را درب ــان داروخان متصدی
ــر اســاس نظــام  ــران ب ــا در کشــور ای ــذاری داروه  قیمت گ
ژنریــک اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه داروســاز و شــرکت های 
ــک  ــد، ی ــل کرده ان ــه تقب ــی ک ــرآورد هزینه های ــا ب ــی ب داروی
قیمتــی را بــه شــورا در وزارت بهداشــت پیشــنهاد می کننــد؛ 
اگــر دارویــی بــا برنــد، شــکل و اســم یکســان تولیــد شــود، 
ــا قیمــت یکســانی  تمامــی داروخانه هــا موظــف هســتند ب
ــت  ــه قیم ــر داروخان ــانند. اگ ــروش برس ــه ف ــن دارو را ب ای
متفاوتــی بــرای یــک دارو بــا یــک برنــد یکســان بگذارنــد، 
ــط  ــن دارو توس ــر همی ــی اگ ــده اند؛ ول ــف ش ــب تخل مرتک
ــا برند هــای گوناگونــی بــا  شــرکت های مختلفــی تولیــد و ب
قیمــت متفاوتــی در بــازار عرضــه شــود، تفاوت قیمــت امری 
قانونــی اســت. در صورتــی کــه داروســاز بــرای داروخانــه دارو 
تهیــه کنــد و ایــن دارو بــه فــروش نرســیده باشــد، افزایــش 
قیمــت شــامل موجودی هــای داروخانــه می شــود؛ بــه 
ــت  ــا قیم ــال ب ــور مث ــه ط ــی ب ــر داروی ــه اگ ــی ک ــن معن ای
اردیبهشــت ماه  در  ولــی  شــده،  خریــداری  تومــان   100
ــروش می رســد،  ــه ف ــان ب ــت 120 توم ــا قیم ــن دارو ب همی
ــد،  ــت جدی ــاس قیم ــر اس ــتند ب ــف هس ــا موظ داروخانه ه
ــب  ــد برچس ــی بای ــانند؛ ول ــروش برس ــه ف ــن دارو را ب ای
قیمــت جدیــد روی دارو خــورده باشــد و بیمــار بتوانــد ایــن 

قیمــت را مشــاهده کنــد. 
ــد.  ــت کن ــی دریاف ــق فن ــد ح ــه می توان ــن داروخان همچنی
حــق فنــی، مبلغــی اســت کــه بابــت ارائــه خدمــات دارویــی 
ــه جمــع کل نســخه  و پذیــرش مســئولیت نســخه بیمــار ب
اضافــه می شــود. حــق فنــی بــرای فــروش دارو هــای 

ــود دارد. ــز وج ــخه نی ــدون نس ب

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

 درســت اســت کــه اصفهــان را »نصــف جهان« 
ــگاهش  ــه دانش ــد ک ــا می گوین ــد، ام می نامن
ــوری  ــه ط ــت؛ ب ــان« اس ــف اصفه ــود »نص خ
ــان  ــدان آزادی اصفه ــه می ــدم ب ــی ق ــه وقت ک
از  آن  ســبزرنگ  میله هــای  می گــذاری، 
ابتــدای میــدان تــا نزدیکــی کــوه صفــه ادامــه 

دارد. 
ایــن میله هــا وســعت 4 میلیــون متــر مربعــی 
از شــهر اصفهــان را محاصــره کــرده  و محــدوده 
از  بــه عنــوان یکــی  را  دانشــگاه اصفهــان 
دانشــگاه های بــزرگ و دولتــی شــهر اصفهــان 

مشــخص کــرده اســت.
قدیمی تریــن  از  یکــی  اصفهــان،  دانشــگاه 
دانشــگاه ها در ایــران و اصفهــان بــه شــمار 
ــا  ــود را ب ــال 1325 کار خ ــه  در س ــی رود ک م

ــرد.  ــاز ک ــی آغ ــته مامای ــدازی رش راه ان
دکتــر هوشــنگ طالبــی، عضــو هیئــت علمــی 
گــروه آمــار دانشــگاه اصفهــان، یازدهمیــن 
رئیســی اســت که پــس از دکتر محمدحســین 
رامشــت، رســما در ســال 94 بــه عنــوان رئیس 
 ایــن دانشــگاه بــر کرســی ریاســت تکیــه 

زد.
ــن اســتان دانشــگاهی کشــور  ــان، دومی اصفه
ــز  ــجو و 150 مرک ــزار دانش ــدود 330 ه ــا ح ب
ــی از  ــوان یک ــه عن ــت و ب ــی اس ــوزش عال آم
ــاوری کشــور، نقشــی  ــی و فن ــای علم قطب ه
ــای  ــاندن ظرفیت ه ــی و شناس ــم در معرف مه
دیگــر  و  دنیــا  بــه  ایــران  دانشــگاهی 

دارد. دانشــگاه ها 
 اصفهان، رتبه سوم تولید علم 

در رشته علوم انسانی
ــس  ــی، رئی ــنگ طالب ــر هوش ــه دکت ــه گفت  ب
دانشــگاه اصفهــان، اکنــون وضعیــت ایــن 
دانشــگاه بــه گونــه ای اســت کــه از نظــر تولیــد 
علــم در رشــته علــوم انســانی بعــد از دانشــگاه 
ــانی  ــوم انس ــی عل ــگاه تخصص ــران و دانش ته

ــور را دارد. ــوم کش ــه س ــی، رتب طباطبای
ــای  ــا کیمی ــو ب ــی در گفت وگ ــنگ طالب هوش
ــی  ــت فعل ــه وضعی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن ب وط
ــه ای اســت کــه حــدود  ــه گون ایــن دانشــگاه ب
ــت  ــو هیئ ــر عض ــجو و 660 نف ــزار دانش 15 ه
ــن  ــزود: از ای ــد، اف ــت دارن ــی در آن فعالی  علم
تعــداد، حــدود 40 درصــد از دوره دانشــیار 
خــاص  ویژگــی  امــا  هســتند؛  بــاال  بــه 
ــان،  ــگاه اصفه ــی دانش ــت  علم ــای هیئ اعض
 متوســط ســنی پاییــن و ســنوات پاییــن

 است.
 55 درصد از دانشجویان دانشگاه 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی هستند 
 55 از  بیــش  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اصفهــان دانشــگاه  دانشــجویان  از   درصــد 

ــتند و  ــی هس ــالت تکمیل ــجویان تحصی دانش
ایــن نشــان دهنده تبدیــل وضعیــت کمــی 
ــار  ــت، اظه ــگاه اس ــن دانش ــی در ای ــه کیف ب
داشــت: دانشــگاه شــهرکرد و کاشــان از جملــه 
می توانیــم  کــه  هســتند  دانشــگاه هایی 
از آن هــا بــه  عنــوان زیرپوشــش دانشــگاه 

ــم. ــام ببری ــان ن اصفه
طالبــی بــا اشــاره بــه اینکــه نقطــه قــوت 
دانشــگاه اصفهــان در ســال های دور مجموعــه 
دانشــکده پزشــکی، دندانپزشــکی و داروسازی 
بــود و طبــق برنامــه ای کــه در ســال 65 وضــع 
ــان  ــگاه اصفه ــکده ها از دانش ــن دانش ــد، ای ش
جــدا شــد و تحــت پوشــش وزارت بهداشــت 
ــازی  ــس از جداس ــه داد: پ ــت، ادام ــرار گرف ق
دانشــکده پزشــکی، یــک فرصت ســوزی بــرای 
دانشــگاه اصفهــان صــورت گرفــت و متأســفانه 
یــک حالــت ایســتایی در دانشــگاه بــه وجــود 

آمــد.
ــگاه  ــن دانش ــعه نیافت ــت  توس ــاره عل وی درب
در اوایــل انقــالب و پــس از انقــالب گفــت: بــه 
دلیــل جــّوی کــه در شــهر وجــود داشــت، چهار 
مدیریــت در عــرض دو ســال در ایــن دانشــگاه 
عــوض شــد و همــه این هــا دســت  بــه  دســت 

هــم داد کــه بحــث توســعه دانشــگاه اصفهــان 
اندکــی کنــد پیــش بــرود.

مهندســی  دانشــکده  راه انــدازی  بــا  البتــه 
ــا  ــد؛ ام ــران ش ــی جب ــل قبل ــی از عوام بعض
زیرســاخت های اجرایــی ایــن دانشــکده عمــال 
ــورت  ــه ص ــد و ب ــم ش ــال 75 و 76 فراه از س
ــن دانشــکده فعالیت هــای خــود را  رســمی ای

ــرد.  ــاز ک ــن ســال آغ در ای
 رویکرد تبدیل کمی به کیفی 

 طالبــی در ادامــه اضافــه کــرد: رویکــرد تبدیــل 
ــی از  ــت، یک ــظ کمی ــا حف ــی ب ــه کیف ــی ب کم
اقدامــات دانشــگاه اســت کــه از نظــر وضعیــت 
کمــی، وضعیــت خوبــی حاصل شــده و یکی از 
ــال های  ــان در س ــگاه اصفه ــای دانش ویژگی ه
گذشــته، پایــه آموزشــی قــوی ایــن دانشــگاه 

اســت.
دانشــگاه  اســتادان  وضعیــت  دربــاره  وی 
اصفهــان پاســخ داد: وضعیــت ایــن دانشــگاه 
بســیار خــوب اســت؛ بــه  طــوری  کــه بــر 
اســاس آخریــن آمــار در بیــن 10 اســتاد برتــر 
ــده مقــاالت علمــی، 3 نفــر از  کشــور تولیدکنن
دانشــگاه اصفهــان و از رتبه هــای 10 تــا 20 
اســتادان برتــر کشــور هــم، 3 نفــر از اســتادان 
دانشــگاه اصفهــان انتخــاب شــدند کــه جمعــا 
6  اســتاد از دانشــگاه اصفهــان از بیــن 20   
اســتاد برتــر دانشــگاه های کشــور انتخــاب 

ــدند. ش

دانشــگاه  مقالــه  ســرانه  افــزود:  طالبــی  
ــت  ــال اس ــه در س ــدود 4.6 مقال ــان ح اصفه

کــه از ایــن تعــداد، نزدیــک بــه دو مقالــه 
آن هــا مقــاالت  بقیــه  و   ISI و  بین المللــی 

اســت. علمی پژوهشــی 
 خیز بلند دانشگاه اصفهان در 
سطح بین الملل، همکاری ویژه با 

دانشگاه های اروپایی 
ــود و  ــاره بهب ــان درب ــگاه اصفه ــس دانش  رئی
افزایــش روابــط بین المللــی، به ویــژه در دوران 
پســابرجام، ســطوح همکاری هــای علمــی 
تحقیقاتــی  و  علمــی  مراکــز  و  دانشــگاه ها 
اصفهــان گفــت:  اســتان  جملــه  از  کشــور 
ــن  ــوان قدیمی تری ــه عن ــان ب ــگاه اصفه دانش
دانشــگاه ایــن اســتان و یکــی از دانشــگاه های 
مــادر و برتــر کشــور، تفاهم نامه هــای مختلفــی 
ــه  ــرده ک ــا ک ــان امض ــگاه های جه ــا دانش را ب
ســابقه آن بــه دهــه 70 می رســد؛ امــا در 
ــه  ــتاب گرفت ــد ش ــن رون ــر، ای ــال اخی دو س
به ویــژه  همــکاری  قراردادهــای  تعــداد  و 
 بــا دانشــگاه های اروپایــی افزایــش یافتــه 

است. 
تفاهم نامه هــا  ایــن  اهــداف  مهم تریــن  از 
می تــوان بــه ارتقــا و گســترش توافق نامه هــای 
ــی و  ــای آموزش ــزاری کارگاه ه ــی، برگ بین الملل
ســخنرانی های علمــی، بســط و توســعه عالیــق 
دوجانبــه، ایجــاد کرســی زبــان و ادبیــات 
پذیــرش دانشــجو، تبــادل اعضــای هیئــت 
ــت از  علمــی و دانشــمندان و تشــویق و حمای
میــان  و طرح هــای تخصصــی  فعالیت هــا 
ــی  ــات آموزش ــایر مؤسس ــگاه و س ــن دانش ای

ــرد. اشــاره ک
ــان از  ــان اینکــه دانشــگاه اصفه ــا بی ــی ب طالب
دهــه 70 تاکنــون بــا 90 دانشــگاه خارجــی 
کــه  کــرده  منعقــد  همــکاری  تفاهم نامــه 
ــزود:  ــار دارد، اف ــوز اعتب ــا هن ــدادی از آن ه تع
ایــن قطــب علمــی هم اکنــون بــا 52 دانشــگاه 
ــمالی  ــکای ش ــیا، آمری ــا، آس ــی از اروپ خارج
و التیــن، اقیانوســیه و آفریقــا، تفاهم نامــه 

همــکاری معتبــر دارد.
بــه گفتــه رئیــس دانشــگاه اصفهــان ایــن 
ماننــد  دانشــگاه ها  بعضــی  بــا  دانشــگاه 
آلمــان  فرایبــورگ  فرانســه،  استراســبورگ 

الســایپاترا ایتالیــا و لــوال ســوئد همــکاری 
دارد. تاریخــی 

 افزایش همکاری های علمی جدید با 
دانشگاه های خارجی

افــزود: در دو   رئیــس دانشــگاه اصفهــان 
ســال اخیــر نیــز تفاهم نامه هــای جدیــدی 
منعقــد شــد کــه از مهم تریــن آن هــا می تــوان 
بــه تفاهم نامه هــای امضاشــده بــا مــودول 
ــول  ــراق، اک ــتان ع ــلیمانیه کردس ــش، س اتری
ــووا  ــن، ن ــیامن چی ــه، ش ــک فرانس پلی تکنی
لیســبون پرتغــال، ســلطان بــن زیــن العابدیــن 
ــاره  ــن اش ــو ژاپ ــو بانک ــت و دایت ــزی، کوی مال

ــرد. ک
وی بــا اشــاره بــه سیاســت های دولــت تدبیــر 
و امیــد مبنــی بــر »تعامــل بــا دنیــا بــا حفــظ 
اســتقالل و ارزش هــای دینــی کشــورمان« 
ادامــه داد: دانشــگاه ها می تواننــد در قالــب 
علمــی  و  فرهنگــی  تعامــالت  و  تبــادالت 
انجــام  کاری  خارجــی،  دانشــگاه های  بــا 
ــی  ــط سیاس ــق رواب ــاید از طری ــه ش ــد ک دهن

داد. انجــام  نمی تــوان 
 رئیــس دانشــگاه اصفهــان تصریــح کــرد: 
تفاهم نامــه  جــاری  ســال  در  همچنیــن 
همــکاری بیــن رؤســای دو دانشــگاه اصفهــان 
تبــادل  زمینه هــای  در  کــره  کیم یانــگ  و 
فرصت هــای  ایجــاد  دانشــجو،  و  اســتاد 
ــترک و  ــای مش ــتقرار دوره ه ــی و اس مطالعات
ــی  ــات فارس ــان و ادبی ــی زب ــدازی کرس راه ان
ادبیــات  و  زبــان  و  دانشــگاه کیم یانــگ  در 
امضــا بــه  اصفهــان  دانشــگاه  در   کــره ای 

 رسید. 
وی ادامــه داد: تفاهم نامــه همــکاری بیــن 
مرکــز مطالعاتــی جــاده ابریشــم دانشــگاه 
کیم یانــگ و قطــب علمــی اقتصــاد بین الملــل 
دانشــگاه اصفهــان نیــز، بــه امضــا رســید 
ــای  ــرای پروژه ه ــاد آن اج ــدف از انعق ــه ه ک
روابــط  چارچــوب  در  پژوهشــی  مشــترک 
تجاری اقتصــادی کشــورهای واقــع در حــوزه 
چیــن،  کــره،  جملــه  از  ابریشــم  جــاده 
ترکمنســتان، تاجیکســتان، افغانســتان، ایــران 

و ... خواهــد بــود.  

رئیس دانشگاه اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن عنوان کرد:

 پایه آموزشی قوی 
از ویژگی های دانشگاه اصفهان است

،،
ســرانه مقالــه دانشــگاه اصفهــان 
حــدود 4.6 مقالــه در ســال اســت 
ــه دو  ــن تعــداد، نزدیــک ب کــه از ای
مقالــه، بین المللــی و ISI و بقیــه 
علمی پژوهشــی  مقــاالت  آن هــا، 

اســت
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از تولیدات داخلی

ــا  ــا کیفیــت و ب ــه محصــوالت و اقــالم ب ــه ارائ ــا توجــه ب ب
تخفیــف ویــژه در بازارهــای روز کوثــر، اســتقبال شــهروندان 
ــد  ــا 20 درص ــان 10 ت ــارک رمض ــاه مب ــا در م ــن بازاره از ای
ــه  ــش یافت ــاه رمضــان ســال گذشــته افزای ــه م نســبت ب

اســت. 
ــات  ــل از اداره ارتباط ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
کوثــر  روز  بازارهــای  اصفهــان،  شــهرداری  رســانه ای 
پراکنــده  واحدهــای  ایجــاد  از  جلوگیــری  زمینه ســاز 
و ســیار میــوه و تره بــار، تعدیــل قیمت هــا و حــذف 
ــل  ــه همیــن دالی ــی هســتند؛ ب واســطه گری های غیراصول
ــه  ــهروندان مواج ــترده ش ــتقبال گس ــا اس ــا ب ــن بازاره ای
 شــدند. اصغــر کشــاورز راد، مدیــر عامــل ســازمان میادیــن 
می گویــد:  اصفهــان،  شــهری  مشــاغل  ســاماندهی  و 
ســازمان میادیــن ســعی کــرده در مــاه مبــارک رمضــان در 
13 بــازار روز کوثــر، محصــوالت و اقــالم اصلــی مــردم را از 
قبیــل گوشــت، مــرغ، برنــج، حبوبــات، شــکر و ... بــه وفــور 
و بــا نــرخ متعــادل و تخفیــف ویــژه در اختیــار مــردم قــرار 
دهــد. وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه میــزان اســتقبال 
شــهروندان از ایــن بازارهــا نســبت بــه مــاه رمضــان ســال 
گذشــته، 10 تــا 20 درصــد رشــد داشــته، ادامــه می دهــد: در 
مــاه مبــارک رمضــان، دو طــرح فــروش ویــژه  برنامه ریــزی 
شــده کــه یکــی از آن هــا 5 روز قبــل  از ایــن مــاه شــروع 
ــرح  ــید و ط ــان رس ــه پای ــان ب ــاه رمض ــد و روز دوم م ش
ــا  ــی)ع( ب ــن مجتب ــام حس ــا والدت ام ــان ب دوم همزم
پنــج کاال اجــرا می شــود. کشــاورز راد بــا اشــاره بــه اینکــه 
محوریــت کار بــا توجــه بــه شــعار تعیین شــده توســط مقام 
معظــم رهبــری )»اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال«( 
ــق  ــد: تحق ــد می کن ــت، تاکی ــی اس ــای ایران ــه کااله عرض
ایــن شــعار بــه صــورت خــاص عرضــه کاالهــای بومــی و 

ــوده اســت. ــز ب ــر موفقیت آمی ــی در بازارهــای کوث اصفهان

 ضرورت پیش بینی 
و اجرای سامانه دوم آب اصفهان

ــده  ــدی، نماین ــه گــزارش کیمیــای وطــن، حیدرعلــی عاب ب
مــردم اصفهــان در مجلــس، درخصــوص تغییــر رنــگ آب 
رودخانــه زاینــده رود کــه چهارشــنبه هفتــه گذشــته رخ داد، 
ــی در ســامانه  ــروز مشــکل فن ــل ب ــه دلی ــار داشــت: ب اظه
پمپــاژ تصفیه خانــه آب شــرب، مقــداری گل و الی وارد 
زاینــده رود شــد کــه ایــن موضــوع باعــث تغییــر رنــگ آب 

رودخانــه شــد.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــان  ــامیدنی اصفه ــن آب اش ــیر تامی ــا مس ــده رود تنه زاین
ــا  ــز ب ــته نی ــال های گذش ــی س ــرد: ط ــح ک ــت، تصری اس
بــروز مشــکالتی تامیــن آب آشــامیدنی مــردم بــا مشــکل 
ــاز اســت دو  ــه صــورت جــدی نی مواجــه شــد؛ بنابرایــن ب
ســامانه بــرای تامین آب شــرب شهرســتان اصفهــان وجود 

ــه یــک مســیر متکــی نباشــیم. داشــته باشــد و ب
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ــن دوره  ــات پنجمی ــب اول انتخاب ــر، منتخ ــا نص علیرض
ــای  ــی داغ کیمی ــان صندل ــان، میهم ــهر اصفه ــورای ش ش
وطــن بــود و از برنامه هــای شــورای شــهر اصفهــان گفــت. 

بــا مــا همــراه باشــید.
 برنامه ریزی ها در شورای شهر اصفهان چه 

ویژگی هایی باید داشته باشد و چه مالک هایی 
مد نظر است؟

در ابتــدا بهتــر اســت بدانیــم برنامه هایــی کــه بــرای 
شــهرداری و شــورای شــهرداری در نظــر گرفتــه می شــود 
ــا در  ــاالنه ب ــزی س ــد و بودجه ری ــند باش ــق س ــد طب بای
ــردم  ــای م ــه ای و نیازه ــای برنام ــن اولویت ه ــر گرفت نظ
شــهر هــم مــد نظــر قــرار بگیــرد. برنامــه پنــج ســاله هــم 
ــا  ــن برنامه ه ــد در تدوی ــه بای ــت ک ــری اس ــوع دیگ موض

ــت داد. ــه آن اهمی ب
مــا بایــد فراخوانــی داشــته باشــیم و خواســته های مــردم 
را گــردآوری کنیــم؛ چــرا کــه معتقدیــم اگــر می خواهیــم 
پیشــرفتی در اصفهــان حاصــل شــود، بایــد مــردم و 

ــد.  ــر بدهن ــی نظ ــان همگ ــران در اصفه صاحب نظ
شــورای شــهر 13 نفــره اگــر می خواهــد اقدامــات خوبــی 
داشــته باشــد، بایــد مشــارکت جمعــی را مــد نظــر قــرار 
ــکان  ــر ام ــد و اگ ــردم را بدان ــف م ــرات مختل ــد و نظ ده
اجــرا وجــود دارد، انجــام دهــد و اگــر هــم امــکان 
ــنهادات  ــدن پیش ــام نش ــل انج ــدارد، دالی ــود ن ــرا وج اج
ــن  ــا ای ــت ت ــوان گف ــی می ت ــور کل ــه ط ــد. ب ــه ده را ارائ
ــرار شــود  ــه برق ــف در جامع ــات مختل ــا طبق ــات ب ارتباط
ــه  ــه ای ک ــه گون ــد شــرایط را ب ــر اســت و بای ــدری زمانب ق
ــا  ــال 97 حتم ــم. در س ــم بزنی ــت، رق ــِت آن هاس خواس
مــردم ایــن انتظــارات را از مــا دارنــد. در حقیقــت جایــگاه 
ــود  ــه روز بهب ــم و روزب ــظ کنی ــد حف ــان را بای ــهر اصفه ش
ــت  ــان هس ــهر اصفه ــه در ش ــارات را ک ــیم و  انتظ بخش

ــم. ــرآورده کنی ب
 شورای بعدی برنامه ای برای مناطق محروم 
کالنشهر اصفهان دارد؟ چقدر به این مناطق 

اهمیت می دهید؟
ــا  ــه حتم ــرایطی دارد ک ــه ش ــا 15 منطق ــان ب ــهر اصفه ش
بایــد در بحــث توزیــع خدمــات عدالــت مــد نظــر باشــد 
ــه  ــا ســرعت ب و در راســتای آن گام برداشــت. مــا بایــد ب
ســمت محرومیت زدایــی پیــش برویــم و زمینه هــای 
مختلــف کاربــردی، زیربنایــی تــا نرم افــزاری شــهر را 
یکنواخــت ببینیــم. در شــورای چهــارم توجــه بــه مناطــق 
محــروم را داشــتیم و بودجــه ای بــرای رســیدگی تصویــب 
ــن اســت  ــم و رویکــرد در شــورای پنجــم هــم همی کردی
و ســعی می کنیــم هــم بودجه هــای شــهرداری را بــه 
ســمت مناطــق محــروم بــا برنامــه ســوق بدهیــم و هــم 

زمینــه حضــور بخــش خصوصــی را بــرای ســرمایه گذاری 
ــی در مناطــق محــروم  ــات خوب ــر اتفاق ــم. اگ ــوار کنی هم
ــت  ــا تثبی ــدگاری آن ه ــردم و مان ــی م ــم مانای ــد، ه بیفت
ــد  ــاد خواه ــط ایج ــی در آن محی ــم تحول ــود و ه می ش
ــروم  ــق مح ــه مناط ــیدگی ب ــال رس ــه دنب ــر ب ــد. اگ ش
ــن کار نمی شــود و اتفاقــات  ــی ای ــا قطره چکان هســتیم، ب
بزرگــی بایــد شــاهد باشــیم و ســرمایه گذاران هــم حضــور 
ــل و  ــه می ــد زمین ــه بای ــه البت ــند ک ــته باش ــدی داش ج

رغبــت فراهــم شــود.
ــه همــه  خیلــی اتفاقــات کــه در شــهر می افتــد مربــوط ب
ــرو قــرار نیســت در مناطــق  نقــاط شــهر اســت؛ مثــال مت
برخــوردار بــرود؛ مربــوط بــه همــه مناطــق اســت؛ خطــوط 
ــرای  ــا در کل ب ــی را دارد. ام ــن ویژگ ــم همی ــی ه بی آرت
آســیب ندیــدن مناطــق برخــوردار و محــروم، بایــد توزیــع 

ــه صــورت بگیــرد. عادالن
 ظرفیت ها و توانمندی های شهر اصفهان 
چقدر در تصمیمات شورای شهر آینده مؤثر 
است و آیا این امکانات کار شورای شهر را 

آسان تر می کند؟
تصمیمــات شــورای شــهر بایــد منطبق بــر درخواســت های 
مــردم باشــد و بومی ســازی شــود و شــرایط مختلــف آن 
شــهر مــد نظــر قــرار بگیــرد. مــا در شــهر بزرگــی هســتیم. 
عــالوه بــر اینکــه اصفهــان هــم در کشــور صاحــب تمــدن 
ــد  ــا بای ــا حتم ــا. م ــم در دنی ــت و ه ــبک اس ــام و س و ن
ــته  ــان داش ــهر خودم ــا ش ــه ب ــی را در رابط ــارت ادراک مه
ــر  ــور نظی ــش در کش ــال های پی ــان در س ــیم. اصفه باش
ــهرهایی  ــگار ش ــه ان ــت ک ــی هس ــا زمزمه های ــته؛ ام نداش

ــد.  ــان می رباین ــوی ســبقت را از اصفه ــد گ دارن
موقعیــت جهانــی اصفهــان بایــد حفــظ شــود و مــا یادمان 
باشــد کــه در زمــان اســتانداری آقــای بختیــاری، ماهاتیــر 
بــن محمــد کــه از مالــزی بــه اصفهــان آمــد، اســتاندار بــه 
ایــن فــرد گفــت: چــکار کردیــد کــه بعــد از 20 ســال کشــور 

مالــزی بــه ایــن جایــگاه رســید؟ 
آن شــخص بــه دو نکتــه اشــاره کــرد. گفــت: اگــر اصفهــان 
ــا توانمندی هایــش در اختیــار مــن قــرار دهیــد، مــن  را ب
ــکا بــر نفــت اداره کنــم.  حاضــرم کشــور شــما را بــدون اّت
ــدگان  ــا و نماین ــار م ــروز در اختی ــا ام ــج گرانبه ــن گن ای
ــد  مــردم و مدیــران اســتانی اســت. اصفهــان، نه تنهــا بای
نیازهــای خــودش را بــرآورده کنــد، بلکــه بایــد تأثیــر بــر 

شــهرهای دیگــر هــم داشــته باشــد. 
ــال ســالیق بهتــری در اقتصــاد هســتیم  ــه دنب مــا اگــر ب
بایــد در بحــث درآمد هــای پایــدار در اصفهــان اقــدام 
کنیــم. در حــال حاضــر متأســفانه در توزیــع بودجه هــای 
ــوان یــک  ــه عن ــان ب کشــوری شــاهد هســتیم کــه اصفه
ــل  ــن دلی ــه همی ــود و ب ــداد می ش ــوردار قلم ــهر برخ ش

ــدارد.  ــی ن ــی خوب ــای مل ــی بودجه ه خیل

اصفهــان توانمنــدی ایــن را دارد کــه روزی روی پــای 
خــودش بایســتد؛ ولــی بــرای تحقــق ایــن شــرایط فکــر 
تــا  می خواهــد  دولــت  از  بیشــتری  می کنــم کمــک 
زیرســاخت ها بــا ســرعت شــکل بگیــرد و بــه خوداتکایــی 

ــیم. برس
 هزار میلیارد تومان بودجه برای زیرساخت 

در نظر گرفته شده است؛ برای احیای این 
زیرساخت ها چه برنامه هایی دارید؟

ــت  ــار باف ــا در حــال حاضــر حــدود 4 هــزار و 200 هکت م
فرســوده داریــم کــه ایــن رقم هــا را شــورای عالــی 
معمــاری و شهرســازی کشــور بــه بــر اســاس برنامه ریــزی 
بــه شــهرهای مختلــف اعــالم کــرد. از ایــن 4 هــزار و 200 
ــد از  ــار می توانن ــزار هکت ــخص 2 ه ــور مش ــه ط ــار ب هکت
ــهری  ــت ش ــوند و مدیری ــوردار ش ــی برخ ــهیالت دولت تس
ــن  ــار ای ــه در اختی ــرده ک ــوب ک ــهیالتی را مص ــم تس ه
تســهیالت هــم،  ایــن  از  قــرار دهــد. هــدف  بافــت 
ــه  ــود. البت ــا ب ــازی در آن بافت ه ــرعت بازس ــش س افزای
تاریخــی  بافت هــای  فرســوده،  بافت هــای  کنــار  در 
هــم داریــم کــه حرکــت مــا را کنــد می کنــد؛ یعنــی 
آمیختگــی بافت هــای فرســوده و بافت هــای تاریخــی 
ایجــاد می کنــد. در ســال های  بــرای مــا  معضالتــی 
ــد  ــدا کــرده و همــه بای گذشــته بودجــه ای اختصــاص پی
ــا  ــوده را احی ــت فرس ــم باف ــا بتوانی ــا م ــوند ت ــیج ش بس
کنیــم. قدم هــای اولیــه را بایــد مدیریــت شــهری و 
ــد و  ــاق بیفت ــعه ای اتف ــرک توس ــه مح ــردارد ک ــت ب دول
ســرمایه گذاران میــل و رغبــت پیــدا کننــد. بــرای احیــای 
بافــت فرســوده بایــد حتمــا مشــارکت بخــش خصوصــی 

ــیم. ــته باش را داش

 آقای نصر شما چهره فرهنگی شهر هستید. 
برنامه شورا را برای مقابله با تهاجم فرهنگی 

بیان کنید؛ حال اصفهان در بحث فرهنگی 
چگونه است؟

ــت  ــن اس ــا ای ــاد م ــت. اعتق ــی اس ــث مهم ــگ بح فرهن
ــم و  ــه در ســال های گذشــته در زیرســاخت ها کار کردی ک
تقریبــا شــرایط رضایت بخشــی داریــم. امــا یــک فاصلــه 
ــی  ــای عمران ــردم و کاره ــگ م ــن فرهن ــی بی ــل تأمل قاب
ماســت. امــروز همــه اتفــاق نظــر دارنــد کــه بایــد بــه طــور 
جــدی بــه امــور شــهروندان توجه شــود. خــود شــهروندان 
هــم از مــا انتظــار دارنــد و ناگزیریــم مســائل فرهنگــی و 
اجتماعــی را در اولویــت قــرار دهیــم. در شــهری زندگــی 
ــود شــرافت ببخشــیم  ــکان خ ــه م ــد ب ــه بای ــم ک می کنی
کــه ایــن شــرافت برگرفتــه از شــرافت مــردم شــهر اســت. 
وقتــی کســی بــه شــهر اســالمی اصفهــان وارد می شــود، 
بهتریــن  ارتباطــات خــودش  اولیــن  در  بایــد  حتمــا 
ــا و  ــالت و گفت وگوه ــد. تعام ــته باش ــا را داش قضاوت ه
حــرکات بیــن مــردم، حکایــت از شــهر فرهنگــی داشــته 
باشــد کــه البتــه مــا بــا ایــن مطلــوب فاصلــه داریــم. اگــر 
تعارفــات و مســائل سیاســی را کنــار بگذاریــم، می بینیــم 
کــه همــه بایــد پاســخگوی وضــع موجــود شــهر باشــیم. 
ــت فرهنگی اجتماعــی شــهرداری در ســال گذشــته  معاون
بــه بحــث آســیب های اجتماعــی پرداختنــد و کار خوبــی 
ــیب های  ــایی آس ــب شناس ــت. کاری در قال ــورت گرف ص
اجتماعــی شــروع شــد کــه مســتنداتی تهیــه شــد. 
خــواص جامعــه، تأثیرگذاران،اصحــاب رســانه و مســئوالن 
ــد.  ــه دادن ــتند ارائ ــدود 5 مس ــد و در ح ــوت کردن را دع
مســتنداتی کــه ارائــه شــد حاکــی از ایــن بــود کــه حــال 

اصفهــان از لحــاظ فرهنگی اجتماعــی خــوب نیســت. 
ــئوالن  ــه مس ــد ک ــی باش ــاز خوب ــه آغ ــم نقط ــر می کن فک
ــن قــدم مثبتــی اســت.  ــد مشــکلی هســت و ای پذیرفتن
ــم. ــدا کنی ــل پی ــکالت راه ح ــن مش ــرای ای ــد ب ــال بای ح

همــه مــا بایــد معتــرف باشــیم کــه در مســائل فرهنگــی 
ــک  ــه کم ــردم را ب ــام داد و م ــی انج ــای بزرگ ــد کاره بای
ــت.  ــم اس ــی مه ــا خیل ــردم در اینج ــش م ــم؛ نق بطلبی
متوّلیــان اصلــی فرهنــگ در شــهر بایــد بــه میــدان 
بیاینــد؛ مقــداری جنــب و جــوش الزم را ندارنــد. هــر جــا 
ــی  ــش اصل ــد، نق ــازمان ها آم ــک س ــه کم ــهرداری ب ش
ــار  ــی از کن ــان اصل ــد و متولی ــپرده ش ــهرداری س ــه ش ب
ــد امــروزه  نقــش اصلــی خــود راحــت گذشــتند. هــر چن
شــهرداری ها بــه عنــوان یــک نهــاد عمرانی فرهنگــی 
ــی  ــن معن ــه ای ــد ب ــن نبای ــی ای ــوند؛ ول ــی می ش معرف
ــف خودشــان را انجــام  ــی وظای ــان اصل ــه متولی باشــد ک
ــی  ــف اصل ــه وظای ــا ب ــر بن ــد. اگ ــوش کنن ــد و فرام ندهن
اســت، شــهرداری کمک کننــده اســت و نبایــد نقــش 
ــاق در  ــن اتف ــم ای ــه امیدواری ــود ک ــده دار ش ــی را عه اصل

شــهر مــا بیفتــد.
 اولویت های شورای پنجم برای اصفهان 

چیست؟
در مســائل فرهنگــی کــه گفتیــم؛ در مبحــث دیگــری بایــد 
ــت  ــردگی اس ــار افس ــداری دچ ــا مق ــهر م ــه ش ــم ک  بگوی
و نیــاز بــه نشــاط و شــادابی دارد. البتــه معنــای نشــاط به 
ــا  ــی م ــای دین ــا آموزه ه ــگاری نیســت. اتفاق ــای ولن معن
ــن را هــم  ــرای نشــاط اســت. ای سرشــار از ســفارش ها ب
حتمــا بایــد دنبــال کنیــم؛ اگــر هــر کاری می خواهیــم در 

شــهر بکنیــم، بایــد انگیــزه باشــد.
 درباره آالینده های شهری چطور؟

ــای زیســت محیطی  ــت آالینده ه ــه عل ــا ب ــروز شــهر م ام
ــان را  ــالش خودم ــد ت ــت و بای ــه اس ــکل مواج ــا مش ب
ــن آالینده هــای زیســت محیطی را کاهــش  ــه ای ــم ک بکنی
ــا  ــم ت ــم کنی ــر را فراه ــس راحت ت ــرایط تنف ــم و ش دهی
ــالج  ــای صعب الع ــهروندان و بیماری ه ــی های ش دلواپس
کاهــش یابــد. در همیــن راســتا توجــه بــه مقولــه حمــل 
ــد  و نقــل عمومــی، یکــی از مســائل مهــم اســت کــه بای
از لحــاظ کمــی و کیفــی ارتقــا پیــدا کنــد. بایــد بــه مــردم 
ــه  ــر وســایل شــخصی را از خان ــه اگ ــم ک ــان بدهی اطمین
بیــرون نیاوریــد، مــا بــه آن هــا ســرویس هایی می دهیــم 
ــای  ــه برنامه ه ــا، ب ــه ای در کاره ــاد وقف ــدون ایج ــه ب ک
ــای  ــی از نماده ــوند. یک ــت نش ــند و اذی ــان برس خودش
ــل  ــدر از حم ــردم چق ــه م ــت ک ــن اس ــعه یافتگی ای توس
و نقــل عمومــی اســتفاده می کننــد کــه قبــال میــزان 
راســتا گام  همیــن  در  بــود.  شــخصی  اتومبیل هــای 
ــاق  ــا اتف ــی دقیق ــورهای اروپای ــده و در کش ــته ش برداش
ــردم را  ــل م ــل و نق ــی کار حم ــایل متنوع ــاده و وس افت

ــاد  ــم ایج ــدی را ه ــای جدی ــد و فرصت ه ــام می ده انج
می کنــد. 

 حاشیه نشینی چقدر برای شورا اهمیت دارد و 
آیا برنامه ای برای این طیف دارد؟

پنجــم،  شــورای  اولویت هــای  از  دیگــر  یکــی 
اآلن  مــا  باشــد.  حاشیه نشــینی  ســاماندهی  بایــد 
حاشیه نشــینانی داریــم کــه آن هــا هــم شــهروند اصفهــان 
ــهروندی را  ــینی از ش ــذر از شهرنش ــه گ ــتند و مرحل هس
ــه  ــورد و هم ــم بخ ــد رق ــرایط بای ــن ش ــم. ای ــم کنی فراه
ــه  ــبت ب ــم نس ــا نمی توانی ــوند. م ــان ش ــهروند اصفه ش
ــگاه را  ــن ن ــوان ای ــیم و نمی ت ــاوت باش ــکالت بی تف مش
داشــت کــه هــر چــه شــرایط را فراهــم کنیــم، مهاجــرت 

دیــد. این گونــه  نمی تــوان  می شــود.  بیشــتر 
مــا در شــهر اصفهــان 30 درصــد مهاجــر داریــم کــه حــدود 
27 درصــد مهاجــر ایرانــی و بقیــه اتبــاع هســتند و بایــد 
بــه امــور آن هــا هــم پرداختــه شــود. حاشیه نشــینی اگــر 
ــزی  ــاط حادثه خی ــد نق ــرد، می توان ــرار نگی ــورد توجــه ق م

از لحــاظ فرهنگــی و امنیتــی باشــد.
 به نظر شما آیا صنعت گردشگری می تواند 

یکی از راه های درآمد پایدار باشد؟
پیگیــری درآمدهــای پایــدار هــم مهــم اســت. ایــن 
مســئله بایــد دنبــال شــود. صنعــت گردشــگری، یکــی از 
ــدار و اشــتغال زایی اســت.  ــد پای ــای ایجــاد درآم زمینه ه
ــا  ــد و بعضــی شــهرها در دنی ــن مســیر را رفتن ــا ای در دنی
ــرای جــذب گردشــگر شــرایطی را  ــا ب ــد، ام ــزی ندارن چی
ــم.  ــی داری ــاط زیبای ــان نق ــا در اصفه ــد. م ایجــاد می کنن
ــر  ــارد نف ــک میلی ــدود ی ــا ح ــگران در دنی ــداد گردش تع
اســت کــه تــا ســال 2030 بــه یــک میلیــارد و 800 میلیــون 
نفــر می رســد؛ در ایــن چرخــه ســهم مــا چیســت؟ هــم 
ــا. زمینه هــای  ــان م ــا و هــم ســهم اصفه ســهم کشــور م

ــرای گردشــگری اســت. ــی ب بســیار خوب
 و سخن آخر شما با مخاطبان کیمیای وطن؟

ایــن پیــام را بــه مــردم شــهر می دهــم کــه مــا در ســایه 
هم افزایــی و همدلــی می توانیــم مســائل شــهرمان را 
ــد  ــی می کنن ــا زندگ ــهر م ــه در ش ــی ک ــم. اقوام ــل کنی ح
ــتند  ــان هس ــهروند اصفه ــی، ش ــان مختلف ــروان ادی و پی
ــهر  ــی در ش ــر کس ــند. ه ــته باش ــی داش ــد حقوق و بای
ــذت  ــش و ل ــاس آرام ــد احس ــد بای ــی می کن ــا زندگ م
ــه  ــم ک ــت کنی ــه ســمت و ســویی حرک ــد ب ــا بای ــد. م کن
ــا  ــه پ ــهری ک ــر ش ــد و در ه ــوس نخورن ــهروندان افس ش
می گذارنــد، ببیننــد بهتــر از آن در شــهر خودشــان وجــود 
دارد. این هــا شــدنی اســت و امیداوریــم کــه آینــدگان مــا 
بــه چنیــن مطلوبــی کــه حــق آن هــا هــم هســت برســند. 
ــه  ــا ارائ ــر دنی ــهرهای دیگ ــه ش ــم ب ــی ه ــد الگوی ــا بای م
ــدن اســالمی  ــگ و تم ــان، پایتخــت فرهن ــم. اصفه بدهی

اســت.

منتخب اول انتخابات پنجمین دوره شورای شهر اصفهان، پشت تریبون کیمیای وطن: 

حال فرهنگی اصفهان خوب نیست
از اداره کشور بدون اتکا بر نفت با توانمندی های اصفهان تا احیای بافت های فرسوده این کالنشهر

عکاس: وحیدصادقی  ||  کیمیای وطن
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رخداد
 واژگونی خونین اتوبوس 

بیرجند-کرمان
فوریت هــای  و  حــوادث  مدیریــت  مرکــز  مدیــر 
بیرجنــد  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  پزشــکی 
 گفــت: واژگونــی اتوبــوس در کیلومتــر ۱۰۰ محــور 

بیرجند -کرمان ۶ مصدوم بر جای گذاشت.
علــی دلخروشــان در بیرجنــد اظهــار داشــت: ســاعت 
ــوس در  ــی اتوب ــه واژگون ــروز حادث ــه دی 4:37 دقیق
ــس  ــه اورژان ــان ب ــد – کرم ــور بیرجن ــر ۱۰۰ مح کیلومت
ــس  ــه 22 آمبوالن ــالم شــد و بالفاصل ۱۱5 خوســف اع
از پایگاه هــای خــور و عرب آبــاد بــه محــل حادثــه 

ــزام شــدند. اع
وی بیــان داشــت: در ایــن حادثــه ۶ نفــر دچــار 
ــان و 4  ــر در محــل درم ــه 2 نف ــت شــدند ک مصدومی
ــل  ــف منتق ــی خوس ــتی درمان ــز بهداش ــه مرک ــر ب نف

ــدند. ش
فوریت هــای  و  حــوادث  مدیریــت  مرکــز  مدیــر 
ــزود:  ــد اف ــکی بیرجن ــوم پزش ــگاه عل ــکی دانش پزش
ــه صــورت ســرپایی  ــز ب 3 نفــر از ایــن مصدومیــن نی
ــه  ــان ک ــی از مصدوم ــده و یک ــص ش ــان و ترخی درم
آقایــی 3۶ ســاله اســت بــه دلیــل ضربــه بــه ســر بــه 

ــد. ــزام ش ــد اع ــا)ع( بیرجن ــام رض ــتان ام بیمارس

 1 کشته و 5 مجروح 
پیامد بی احتیاطی راننده

ــک  ــت از کشــته شــدن ی ــی جیرف ــده انتظام فرمان
نفــر و زخمــی شــدن 5 نفــر دیگــر بــر اثــر تصــادف 
ــر  ــژو در محــور جیرفت-کرمــان خب دو خــودروی پ

داد. 
ســرهنگ ماشــاهللا مالئــی گفــت: برابــر اعــالم مرکــز 
ــره  ــک فق ــوع ی ــر وق ــی ب فوریت هــای پلیســی مبن
ــی  ــان حوال ــی در محــور جیرفت-کرم تصــادف فوت
ــل  ــه مح ــوران ب ــه مام ــارد، بالفاصل ــتان دلف دهس

ــه اعــزام شــدند. حادث
ــه عمــل  ــس از بررســی های ب ــان داشــت: پ وی بی
آمــده در محــل مشــخص شــد یــک دســتگاه 
پــژو پــارس بــا یــک دســتگاه خــودروی پــژو 4۰5 
ــده  ــادف رانن ــن تص ــر ای ــر اث ــه ب ــرده ک ــورد ک برخ
خــودرو پــژو 4۰5 جــان خــود را از دســت داده 

ــت. اس
ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد: ســه سرنشــین 
دو سرنشــین  همــراه  بــه   4۰5 پــژو  خــودروی 
ــات  ــدت جراح ــت ش ــه عل ــارس ب ــژو پ ــودرو پ خ
ــه  ــداوا ب ــت م ــدادی جه ــای ام وارده توســط نیروه

ــدند. ــل ش ــی منتق ــز درمان مراک
ــودروی  ــده خ ــد رانن ــخص ش ــت : مش ــی گف مالئ
پــژو پــارس بــه علــت رعایــت نکــردن فاصلــه 
عرضــی نســبت بــه خــودروی پــژو 4۰5 باعــث ایــن 

ــت. ــده اس ــراش ش ــه دلخ حادث
ــه راننــدگان  ــده انتظامــی جیرفــت در پایــان ب فرمان
ــه  ــکاب هرگون ــی از ارت ــن رانندگ ــرد حی ــه ک توصی
و عملــی  انحــراف ذهنــی  باعــث  اعمالــی کــه 
گوشــی  بــا  کــردن  صحبــت  ماننــد  می شــود 
همــراه، اســتعمال دخانیــات و خــوردن و آشــامیدن 
حــوادث  چنیــن  شــاهد  تــا  کننــد  خــودداری 

ناگــواری نباشــیم.

خودکشی نفر اول شورای شهر 
در زرند

منتخــب شــورای روســتای ده چنــار در حالــی 
ــاه از  ــد م ــط چن ــه فق ــی زد ک ــه خودکش ــت ب دس

می گذشــت. ازدواجــش 
ســید  هــادی منصــوری، منتخــب شــورای روســتای 
بــه  دســت  نامعلومــی  دالیــل  بــه  چنــار،  ده 

خودکشــی زد و جــان خــود را از دســت داد.
ــورای  ــن دوره ش ــن پنجمی ــوان از منتخبی ــن ج ای
ــی از  ــد ماه ــا چن ــود و تنه ــن روســتا ب اســالمی ای

می گذشــت. وی  ازدواج 
سیاســی اجتماعی  معــاون  صــادق زاده،  علــی 
فرمانــداری زرنــد، گفــت: نفــر اول منتخــب پنجمین 
دوره شــورای اســالمی روســتای ده چنــار شهرســتان 
ــه دار آویخــت. ــد عصــر روز یکشــنبه خــود را ب زرن

دادســتان شهرســتان زرنــد نیــز گفــت: هنــوز دلیــل 
ایــن کار مشــخص نیســت و در دســت بررســی 

اســت.

جسد جوان اصفهانی از دریاچه 
سد کارون 3 بیرون کشیده شد

فرمانــدار ایــذه گفــت: جســد جــوان اصفهانــی کــه 
روز شــنبه در دریاچــه ســد کارون 3 غــرق شــده 

بــود، از آب خــارج شــد.
کــرد: عصــر شــنبه  اظهــار  بیرانونــد  محســن 
اهــل  جــوان  خردادمــاه، گردشــگر  ســیزدهم 
اصفهــان بــه همــراه خانــواده در کنــار دریاچــه ســد 
کارون 3 حضــور داشــت کــه در آب دریاچــه غــرق 

ــت داد. ــود را از دس ــان خ ــد و ج ش
بیرانونــد افــزود: از لحظــات نخســتین حادثــه 
مامــوران انتظامــی و تیــم امــداد و نجــات در 
محــل حضــور یافتنــد و بــه تفحــص و جســت وجو 
ــه دلیــل تاریکــی  پرداختنــد کــه ایــن عملیــات، ب

ــد. ــه مان ــوا بی نتیج ه
ــت  ــه یاف ــس ادام ــن تجس ــت: ای ــان داش وی بی
و روز یکشــنبه جســد ایــن جــوان بــا تــالش 
نیروهــای امــداد و نجــات، غواصــان و مــردم 

محلــی از آب بیــرون کشــیده شــد. 
ایــران  بزرگ تریــن ســدهای  از  ســد کارون 3 
اســت کــه بــر روی رودخانــه کارون در شهرســتان 
ایــذه شــهر دهــدز در جنــوب غربــی ایــران احــداث 

شده اســت.
ــزار  ــالیانه 4 ه ــد س ــا تولی ــد ب ــن س ــروگاه ای نی
ــی  ــرژی یک ــاعت ان ــووات س ــون کیل و ۱72 میلی
کشــور  برق آبــی  نیروگاه هــای  بزرگ تریــن  از 

ــت. اس

A.H.Rezazadeh@eskimia.ir
اعظمحاجیرضازادهگروهاستانها

مراســم گردهمایــی مدیــران روابــط عمومــی 
اصفهــان  اســتان  اجرایــی  دســتگاه های 
ــا حضــور پروفســور باقــر ســاروخانی، پــدر  ب
کشــور  ارتباطــات  جامعه شناســی  علــم 
حجت الســالم و المســلمین ارزانــی و جمعــی 
از مدیــران روابــط عمومــی ادارات اســتان 

ــد. ــزار ش ــان برگ اصفه
در ابتــدای ایــن مراســم، مدیــر کل فرهنــگ 
ــط  ــان رواب ــتان اصفه ــالمی اس ــاد اس و ارش

عمومــی را مایــه حیــات بشــر دانســت و 
ــا کلمــه »رابطــوا«  ــد ب ــار داشــت: خداون اظه
ــرای  ــم دو شــرط را ب ــه ای از قــرآن کری در آی

ــد. ــرح می کن ــاط مط ــاز ارتب آغ
ارتبــاط  ایــن  را در  اولیــن شــرط  ارزانــی 
ــف  ــالیق مختل ــد و س ــرات، عقای ــل نظ تحم
و اصــل دوم را توصیــه دیگــران بــه صبــر 

ــرد. ــوان ک عن
وی ضمــن اشــاره بــه رعایــت ایــن دو اصــل 
در برقــراری ارتبــاط موفــق و مؤثــر بــا دیگــران 
ــا در  ــط عمومی ه ــاخت: رواب ــان س خاطرنش

ایــن زمینــه بســیار مؤثــر خواهنــد بــود.
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
ــراری  ــس از برق ــد پ ــزود: خداون ــان اف اصفه
ارتبــاط بــا دیگــران بــه شــاخصه تقــوا اشــاره 
می کنــد. پــس انســان در هــر زمــان و تعامــل 
بایــد بدانــد کــه چــه بگویــد؛ همچنیــن تأمــل 
کنــد آیــا ایــن بحث هــا بــرای جامعــه و 

مــردم مفیــد اســت یــا نــه؟
ارزانــی همچنیــن راز رســتگاری از طــرف 
خداونــد را رعایــت ایــن اصــول عنــوان کــرد.
 روابط عمومی ها، پرچم داران هزاره 

سوم هستند
باقــر  پروفســور  مراســم  ایــن  ادامــه  در 
ســاروخانی بــا اشــاره بــه اینکــه روابــط 
عمومی هــا پرچــم داران هــزاره ســوم هســتند، 
اظهــار داشــت: روابــط عمومــی قــوی، باعــث 
چــرا کــه  می شــود؛  ســازمان ها  موفقیــت 
اطالعــات را بــه اعمــاق جامعــه می بــرد.

و  علمــی جهانــی  را  روابــط عمومــی  وی 
ــط  ــرد: رواب ــح ک ــت و تصری ــی دانس تاریخ
ــا دانســتن، بلکــه اندیشــیدن  عمومــی نه تنه
ایجــاد می کنــد و فرصــت دانایــی در اختیــار 

ــد. ــرار می ده ــه ق هم
ــات کشــور  ــم جامعه شناســی ارتباط ــدر عل پ
دربــاره  خــود  نخســتین کتــاب  نوشــتن 

ــود  ــار خ ــه افتخ ــی را مای ــدان اصفهان هنرمن
ــه  ــه ب ــفری ک ــزود:  در س ــرد و اف ــوان ک عن
زاینــده رود  کنــار  در  و  داشــتم  اصفهــان 
قــدم مــی زدم، حتــی یــک پــر کاه روی 
زمیــن و آب زنــده رود ندیــدم کــه ایــن هــم 
نشــانه مدیریــت شــهری قــوی و همچنیــن 
 بلــوغ و فرهنــگ شــهروندان ایــن شــهر 

است.

 راهکار حل مشکل بیکاری، جذب 
سرمایه های ایرانی و خارجی

ــهری  ــران ش ــه مدی ــه ب ــاروخانی در ادام س
ــرکت  ــیس ش ــه تأس ــنهاد از جمل ــد پیش چن
ــه داد  ــان را ارائ ســهامی توســعه شــهر اصفه

و گفــت: ایــن شــرکت ها در شــهرهای دیگــر 
هــم تأســیس و موفــق بوده انــد و خــود 
ــرکت  ــن ش ــهم ای ــدار س ــن خری ــن اولی م

می شــوم.
ــات کشــور  ــم جامعه شناســی ارتباط ــدر عل پ
ــرمایه  ــوان س ــدام می ت ــن اق ــا ای ــزود: ب اف
کوچــک را جــذب و بــه آبادانــی و رفــاه شــهر 

کمــک کــرد.
ســاروخانی راهــکار حــل مشــکل بیــکاری را 
تأســیس دفتــری بــرای جــذب ســرمایه های 

ایرانــی و خارجــی در اســتانداری دانســت.
اطلــس  و  فرهنگــی  اطلــس  ایجــاد  وی 
گردشــگری شــهر اصفهــان و ماکروپــالن 
کامــل ایــن شــهر، همچنیــن ســند توســعه 
محلــی اصفهــان بــا توجــه بــه شــرایط 
اقتصــادی، فرهنگــی و کتــاب شــاخص های 
اجتماعــی اصفهــان را از برنامه های پیشــنهادی 

ــرد. ــی ک ــود معرف ــر خ دیگ
 سند ۲۰3۰ را نامعتبر می دانم

وی بــا بیــان اینکــه ســند 2۰3۰ را بــه دلیــل 
 جهــات منفــی بســیار نامعتبــر می دانــم 
ــدار  ــعه پای ــند توس ــرد س ــدواری ک ــراز امی اب
ــه  ــو تهی ــن نح ــه بهتری ــان ب ــی اصفه محل
شــود و ادامــه داد: مــن نیــز در ایــن مســیر از 

ــم. ــغ نمی کن ــی دری ــچ تالش هی
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ــتان  ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــر کل اوق مدی
ــن  ــای وط ــا کیمی ــو ب ــان، در گفت وگ کرم
ــم در  ــادی مه ــای اقتص ــرای پروژه ه از اج
بقــاع متبرکــه ایــن اســتان، وقف هــای 
جدیــد، برنامه هــای ویــژه مــاه مبــارک 
ضــرورت  متبرکــه،  بقــاع  در  رمضــان 
توجــه بــه وقف هــای قرآنــی و ســاخت 
ــت  ــخن گف ــهد س ــی در مش ــن اقامت اماک
ــد  ــه بای ــد داشــت ک ــه تاکی ــن نکت ــر ای و ب
مســئوالن بــرای اجــرای وقف هــای جدیــد 
ــالش  ــی ت ــور قرآن ــه ام ــن ب ــرای پرداخت ب

ــد. ــتری کنن بیش
 تاالر بزرگ احسان، آماده بهره برداری

حجت االســالم محمــد قاســمی زاده بــه 
ــرار  ــه ق ــی ک ــن پروژه های ــراغ بزرگ تری س
اســت در ایــن اســتان بــه بهره بــرداری 
برســد، رفــت و گفــت: بهره بــرداری از تــاالر 
بــزرگ احســان بــا بیــش از ۱4 هــزار متــر 
مربــع زیربنــا، طــی یــک مــاه آینــده یکــی 

ــت. ــدام اس ــت اق ــای در دس از طرح ه
»ســردار  موقوفــه  مدرســه  همچنیــن 
ــت  ــی اس ــر طرح های ــز از دیگ ــرت« نی نص
ــت و  ــده و مرم ــل ش ــاخته و تکمی ــه س ک
بازســازی خانــه حــاج آقاعلــی نیــز بــه 
ــا  ــز آن ت ــم تجهی اتمــام رســیده و امیدواری

ــد. ــه برس ــه نتیج ــده ب ــاه آین دو م
وی ادامــه داد: در ســال جــاری ۱3 پــروژه 
اقتصــادی در بقــاع متبرکــه و موقوفــات 

اســتان کرمــان بــه اجــرا درمی آیــد کــه 
ــروژه  ــوع ایجادشــده، 2۰ پ ــه تن ــا توجــه ب ب
کوچــک اقتصــادی نیــز در شهرســتان ها 

ــد. ــد ش ــی خواهن اجرای
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از طرح هــای 
مهــم کــه در ســال جــاری مــورد پیگیــری 
ــرد، اجــرای 4 طــرح در حــوزه  ــرار می گی ق
ــظ اراضــی  ــزود: حف گردشــگری اســت، اف
از  نیــز  موقوفــه  باغ هــای  و  کشــاورزی 
ــری  ــورد پیگی ــم م ــای مه ــر برنامه ه دیگ
اداره اوقــاف اســت کــه امســال در راســتای 

ــود.   ــام می ش ــات انج ــظ موقوف حف
 1۰ وقف جدید در کرمان

ــود  ــای خ ــه صحبت ه ــمی زاده در ادام قاس
ــه ۱۰  ــت ک ــاره داش ــب  اش ــن مطل ــه ای ب
وقــف از ابتــدای امســال در اســتان کرمــان 
ــد  ــش از یکص ــال بی ــده و امس ــق ش محق
نفــر در راســتای اجــرای نیــت واقــف از 
اســتان کرمــان بــه عتبــات عالیــات اعــزام 

ــدند. ش
در  مســکونی  واحــد  یــک  وقــف  وی 
بردســیری  زوار  بــرای  مقــدس  مشــهد 
در  انجام شــده  وقف هــای  جملــه  از  را 
ســال جــاری عنــوان کــرد و بیــان داشــت: 
بایــد  کاری  حــوزه  دو  در  اوقــاف  اداره 
باشــد؛  داشــته  بیشــتری  فعالیت هــای 
ــرای مــردم اســتان  ــد ب نخســت اینکــه بای
در  خاصــی  مــکان  فاقــد  کرمــان کــه 
ــف ــی تعری ــکان اقامت ــتند، م ــهد هس  مش

 کند.  

 نیاز به ساخت اماکن اقامتی 
ارزان قیمت در مشهد

ــت:  ــان گف ــتان کرم ــاف اس ــر کل اوق مدی
بــر  کــه  اســت  ایــن  دیگــر  مســئله 
اســاس دســتور مقــام معظــم رهبــری 
مشــهد  شــهرداری  و  اســتانداری  بایــد 
زمیــن در اختیــار اســتان ها قــرار دهنــد 
رفاهــی  مجموعه هــای  ســاخت  بــا  تــا 
ــات  ــران خدم ــه زائ ــد ب ــت بتوانن ارزان قیم

ارائــه کننــد.
ــوع  ــه موض ــه البت ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــکاری  ــا هم ــهد ب ــن در مش ــذاری زمی واگ
نتیجــه  بــه  اســتان کرمــان  مســئوالن 
ســاخت  مراحــل  هنــوز  امــا  رســیده، 
مجموعــه زیارتــی بــه نتیجه نرســیده اســت 
افــزود: بایــد در ایــن زمینــه همــه مســئوالن 
ــرار  ــری ق ــورد پیگی ــوع را م ــتان موض اس
دهنــد و بــا جــذب خیــران بتوانیــم شــاهد 
اتمــام و ســاخت ایــن مجموعــه بــرای رفــاه 

ــیم. ــهد باش ــان در مش ــردم کرم م
 وقف های قرآنی مورد غفلت 

هستند
حجت االســالم قاســمی زاده اظهــار داشــت: 
در  امســال  خــوب  وقف هــای  دیگــر  از 
اســتان کرمــان، وقــف آپارتمــان چهــار 
ــرای  ــان ب ــان 24 آذر کرم ــدی در خیاب واح
و  روضه خوانــی  قرآنــی،  برنامه هــای 
خریــد کتــب مفاتیــح  و قــرآن کریــم بــود 
ــت  ــن اس ــان دهنده ای ــر نش ــن ام ــه ای ک
ــی توجــه  ــه امــور فرهنگــی و قرآن مــردم ب

ــد. ــژه دارن وی
ــورد  ــی را م ــور قرآن ــه ام ــف در زمین وی وق
ــی از  ــت: یک ــان داش ــرار داد و بی ــد ق تاکی
مســائلی کــه بایــد مــورد توجــه واقع شــود، 
وقــف قــرآن کریــم اســت کــه ایــن ســنت 
حســنه در گذشــته بــه خوبــی انجــام شــده 
ــرار  و متاســفانه امــروز مــورد کم توجهــی ق

گرفتــه اســت.
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــمی زاده تصری قاس
ــالم   ــه اس ــبت ب ــا نس ــه در دنی ــی ک گرایش
وجــود دارد، بایــد در زمینــه تشــویق خیــران 
ــتری  ــالش بیش ــی ت ــای قرآن ــه  وقف ه ب

ــم. کنی
برنامه هــای  دیگــر  از  اوقــاف  مدیــر کل 
حائــز اهمیــت در زمینــه قــرآن را برگــزاری  
چهلمیــن دوره مســابقات سراســری قــرآن 
کریــم در رده ســنی بزرگســاالن  عنــوان 
ــه  ــابقات در نیم ــن مس ــزود: ای ــرد و اف ک
ــزار  ــته برگ ــال در ۱2 رش ــاه امس دوم تیرم

می شــود.
 برنامه های شاخص ماه رمضان 

برنامه هــای  بــه  ادامــه گریــزی  در  وی 
مبــارک  مــاه  در  اوقــاف  اداره  شــاخص 
ــه اینکــه امســال  ــا اشــاره ب رمضــان زد و ب
برپــا  اســتان  در  معرفــت  خیمــه   ۱4
مراســم جمع خوانــی  افــزود:  می شــود، 
در  اســتان  بقعــه   58 در  قــرآن کریــم 
روزهــای مــاه مبــارک رمضــان، تفســیر 
قــرآن کریــم، همــکاری اوقــاف بــا صــدا و 

ــی  ــزاری جمع خوان ــتای برگ ــیما در راس س
ــان،  ــارهللا کرم ــینیه ث ــم در حس ــرآن کری ق
خریــد و هدیــه ۶ هــزار جلــد قــرآن کریــم 
در ســطح اســتان، برگــزاری محافــل انــس 
بــا قــرآن کریــم در 25 بقعــه و ... از جملــه 
ــی« اداره  ــت اله ــرح »ضیاف ــای ط برنامه ه

ــت. ــان اس ــتان کرم ــاف اس کل اوق
ــه اینکــه طــرح »ضیافــت  ــا اشــاره ب وی ب
ــارک رمضــان  ــاه مب ــا م الهــی« همزمــان ب
ــن اســتان اجــرا  ــاع متبرکــه ای ــه بق در کلی
می شــود، ادامــه داد: بــرای اجــرای هرچــه 
بهتــر ایــن طــرح، 8۰ نفــر مبّلــغ بــه مناطــق 
ایــن کار  شــده اند کــه  اعــزام  محــروم 
ــال  ــول س ــش در ط ــال های پی ــد س مانن

ــود. ــری می ش ــاری پیگی ج
قاســمی زاده تصریــح کــرد: به کارگیــری 
ــت در  ــرای فعالی ــی ب ــغ بوم ــر مبّل 48 نف
بقــاع متبرکــه و موقوفــات، برگــزاری محفل 
انــس بــا قــرآن کریــم بــا حضــور »محمــود 
ــاه  ــری، در 25 م ــاری مص ــمیس«، ق الش
ــژه  ــم وی ــزاری مراس ــان، برگ ــارک رمض مب
متبرکــه،  بقعــه   ۶۰ در  قــدر  شــب های 
مبــارک  مــاه  نیمــه  جشــن  برگــزاری 
ــام حســن)ع( در  ــژه والدت ام رمضــان وی
ــد  ــاز عی ــزاری  نم ــه و برگ ــه متبرک 53 بقع
فطــر در 2۶ بقعــه اســتان کرمــان، از دیگــر 
برنامه هایــی اســت کــه قــرار اســت در مــاه 
ــه  ــاف ب ــط اداره اوق ــان توس ــارک رمض مب

ــد.  ــرا درآی اج

پدر علم جامعه شناسی ارتباطات کشور در اصفهان:

روابط عمومی ها، پرچم داران هزاره سوم هستند
سند ۲۰3۰ را نامعتبر می دانم

مدیر کل اوقاف استان کرمان:

 اجرای 23پروژه اقتصادی 
و4طرح گردشگری در کرمان

اســتان  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
کرمــان گفــت: مجمــوع اعتبــارات مصــوب اســتان 
کرمــان در ســال جــاری در مجمــوع ۱۱48 میلیــارد 

تومــان اســت.
ــه  ــر رودری در جلس ــن جعف ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــار  ــان اظه ــتان کرم ــزی اس ــعه و برنامه ری ــورای توس ش
ــان در  ــتان کرم ــوب اس ــارات مص ــوع اعتب ــرد: مجم ک
ســال جــاری در مجمــوع ۱۱48میلیــارد تومــان بــوده و از 
ایــن میــزان 2۰۰ میلیــارد تومــان از محــل نفــت اســت.

ــه اینکــه ســهم شهرســتان ها از بودجــه  ــا اشــاره ب وی ب
ــن  ــاخص تعیی ــاس 3۰۰ ش ــر اس ــال 9۶ ب ــوب س مص
و ابــالغ می شــود، ادامــه داد: دســت کم 9۰ درصــد 
بودجــه بایــد بــه طرح هــای نیمه تمــام اختصــاص یابــد 

ــای  ــرای پروژه ه ــرای اج ــد ب ــد می توان ــط ۱۰ درص و فق
ــد اســتفاده شــود. جدی

وی افــزود: بــر اســاس قانــون بــرای تعریــف و اجــرای 
هــر پــروژه جدیــد بایــد چهــار مرتبــه فراخــوان داد و در 

بــازه زمانــی دو ســاله تمــام شــود.
اســتان  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
کرمــان بیــان کــرد: اختصــاص بودجــه بــرای پروژه هــای 
ــن  ــده شــده و ای ــز دی ــی نی ــام اقتصــاد مقاومت نیمه تم

ــرار دارد. ــز ق ــد اســتاندار کرمــان نی امــر مــورد تاکی
رودری بــا اشــاره بــه اختصــاص 2۰۰ میلیــارد تومــان از 
ــرای توســعه متــوازان مناطــق محــروم  ســوی دولــت ب
ــرای  ــز ب ــان نی ــون توم ــارد و 4۰۰ میلی ــت: 4۰ میلی گف

ــه اســت. ــه بخــش ورزش اختصــاص یافت کمــک ب

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان چهارمحال 
ــی  ــتان ط ــرش در اس ــده ف ــدن دهک ــر ش ــاری از دای و بختی

ســال جــاری خبــر داد.
ــده  ــدازی دهک ــرح راه ان ــرد: ط ــار ک ــی اظه ــم امام ــید نعی س
ــی  ــران ط ــرش ای ــی ف ــز مل ــد مرک ــا تأیی ــتان ب ــرش در اس ف

ــد. ــد ش ــرا خواه ــاری اج ــال ج س
ــزان  ــتان می ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
اعتبــار مــورد نیــاز را بــرای راه انــدازی دهکــده فــرش 5۰ 
میلیــارد ریــال اعــالم کــرد و گفــت: اجــرای ایــن طــرح 
ــن  ــد. وی مهم تری ــد ش ــر خواه ــتغال زایی 2۰۰ نف ــث اش باع
بختیــاری  ســبک  را   اســتان  در  فرش بافــی  ســبک های 
ــتی،  ــتر، خش ــش چالش ــه نق ــش از جمل ــرح و نق ــا ۶۰ ط ب
ــاب  ــار و ق ــرو و کاج، گل افش ــا، س ــل مین ــج، چ ــک و ترن لچ

ســماور گــزارش کــرد و گفــت: در ایــن دهکــده، زنجیــره کامــل 
ــندگی،  ــویی، ریس ــای پشم ش ــامل مرحله ه ــرش ش ــد ف تولی
ــدازی  ــرش راه ان ــری ف ــی و رفوگ ــرزی، طراحــی، فرش باف رنگ

می شــود.
امامــی افــزود: امســال 7۰ کارگاه تولیــد غیرمتمرکــز فــرش نیز 
ــال  ــارد ری ــر و ســرمایه گذاری 2۱ میلی ــا اشــتغال زایی ۱4۰ نف ب

ــز می شــوند. تجهی
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان از ایجــاد 
دو کارگاه رنگــرزی و پشم شــویی بــا اشــتغال زایی ۱5 نفــر 
طــی ســال جــاری خبــر داد و گفــت: اعتبــار مــورد نیــاز بــرای 

ــال اســت. ــارد ری ــز 3۰ میلی ــن دو کارگاه نی ــدازی ای راه ان
ــرش  ــع ف ــر مرب ــزار مت ــاالنه 8۰ ه ــرد: س ــان ک وی خاطرنش

توســط بافنــدگان اســتان تولیــد می شــود. ایســنا

،،
روابــط عمومــی قــوی، باعث موفقیت 
ســازمان ها می شــود؛ چرا که اطالعات 
ــط  ــرد. رواب ــه اعمــاق جامعــه می ب را ب
بلکــه  دانســتن،  نه تنهــا  عمومــی 
اندیشــیدن ایجــاد می کنــد و فرصــت 
دانایــی در اختیــار همــه قــرار می دهــد

استانها

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان:

اعتبارات سال 96 استان کرمان، 1148میلیارد تومان است
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری خبر داد:

نخستین دهکده فرش در چهارمحال و بختیاری 

روزنه
 بهره مندی 94.8 درصد 

 جمعیت چهارمحال و بختیاری 
از نعمت گاز طبیعی

ــت:  ــاری گف ــال و بختی ــرکت گاز چهارمح ــل ش ــر عام مدی
در مجمــوع 94.8 درصــد از جمعیــت شــهری و روســتایی 

اســتان از نعمــت گاز طبیعــی برخــوردار هســتند.
ــداد  ــون تع ــه تاکن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدری ب ــیامک حی س
 ۱44 و  هــزار   294 اســتان  در  طبیعــی  مشــترکان گاز 
ــزار  ــداد، 2۰5 ه ــن تع ــرد: از ای ــار ک ــت، اظه ــترک اس مش
و 82۶ مشــترک شــهری و 88 هــزار و ۱3۶ مشــترک 
ــترکین  ــداد مش ــاری تع ــال ج ــه در س ــوده ک ــتایی ب روس
شــهری 527 مشــترک و تعداد مشــترکین روســتایی 3۰9 

ــت. ــوده اس ــترک ب مش
ــه اینکــه تعــداد کل انشــعاب گاز طبیعــی  ــا اشــاره ب وی ب
ــی  ــزود: ط ــوده، اف ــعاب ب ــزار و 222 انش ــون ۱7۶ ه تاکن
دو مــاه اخیــر، تعــداد انشــعاب شــهری و روســتایی 77۱ 

ــوده اســت. انشــعاب ب
حیــدری بــا اشــاره بــه اینکــه 442 روســتای اســتان 
ــه  ــی دو ماه ــت: ط ــده اند، گف ــد ش ــت گاز بهره من از نعم
ســال جــاری، ۱۰ خانــوار شــهری و 283 خانــوار روســتایی 

ــدند. ــوردار ش ــی برخ ــت گاز طبیع از نعم
ــوع  ــه داد: در مجم ــتان ادام ــرکت گاز اس ــل ش ــر عام مدی
ــت شــهری و روســتایی اســتان از  94.8 درصــد از جمعی

ــی برخــوردار هســتند. ــت گاز طبیع نعم
وی خاطرنشــان کــرد: میــزان مصــرف گاز طبیعــی در 
اســتان از ســال گذشــته تــا پایــان اردیبهشــت ســال جاری 

ک ــوده اســت. تابنــا ــر مکعــب ب ــون مت 2۰۰ میلی

 مبارزه با سن غالت 
 در بیش از 18 هزار هکتار 

از مزارع چهارمحال و بختیاری
مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهــاد کشــاورزی چهارمحال 
و بختیــاری گفــت: در حــال حاضــر مبــارزه بــا ســن غــالت 
ــده  ــام ش ــتان انج ــزارع اس ــار از م ــزار و ۱8 هکت در ۱8 ه

اســت.
ــزار و 58۱  ــون در ۱3 ه ــرد: تاکن ــار ک ــبانی اظه ــید ش فرش
ــا ســن مــادر و 4 هــزار  ــارزه ب ــار از ســطح مــزارع مب هکت
و 437 هکتــار مبــارزه بــا پــوره ســن غــالت انجــام شــده 
اســت. وی افــزود: مبــارزه بــا پــوره ســن غــالت نســبت بــه 

ســال گذشــته، 2۰ درصــد افزایــش یافتــه اســت.
ــا  ــارزه ب ــه اینکــه در ســال جــاری مب ــا اشــاره ب شــبانی ب
ــد  ــد رش ــته 58 درص ــال گذش ــه س ــبت ب ــادر نس ــن م س
ــه  ــاورز ب ــویق کش ــب و تش ــرد: ترغی ــح ک ــته، تصری داش
ــوزش  ــه آم ــاورز ب ــت کش ــادر و اهمی ــن م ــا س ــارزه ب مب
از طــرف کارشناســان بــه منظــور کیفیــت محصــول و 
جلوگیــری از خســارت، از دالیــل افزایــش مبــارزه بــا ســن 

ــت. ــوده اس ــادر ب م
وی گفــت: در ســال جــاری بیشــترین مبــارزه انجام شــده بــا 
ســن غــالت در مــزارع اســتان مربــوط بــه شهرســتان های 

لــردگان و شــهرکرد بــوده اســت.
شــبانی بــا اشــاره بــه اینکــه ســال گذشــته مبــارزه بــا ســن 
غــالت در 23 هــزار و 352 هکتــار از مــزارع اســتان انجــام 
ــال  ــود در س ــی می ش ــرد: پیش بین ــان ک ــده، خاطرنش ش
ــا  ــارزه ب ــتان مب ــزارع اس ــار از م ــزار هکت ــاری در 23 ه ج

ســن غــالت انجــام شــود.
وی بــه کشــاورزان توصیــه کــرد: در زمــان باقی مانــده بــرای 
مبــارزه بــا ســن غــالت در مــزارع خــود بــه منظــور کاهــش 

خســارت محصــول اقــدام کنند.

ابعاد شخصیتی امام راحل باید 
برای نسل جوان تبیین شود

حجت االســالم ســید محمــد شریف حســینی کوهســتانی 
در آییــن گرامیداشــت امــام خمینــی)ره( و قیــام ۱5 
خــرداد کــه بــا حضــور امــام جمعــه بافــق و اقشــار 
ــه تبییــن  ــه بافــق برگــزار شــد، ب مختلــف مــردم در مهدی
ــام  ــت: ام ــت و گف ــل پرداخ ــام راح ــخصیتی ام ــاد ش ابع
خمینــی)ره( بــا انقــالب خــود، تحولــی عظیــم و زلزلــه ای 

ــرد. ــاد ک ــی ایج جهان
وی افــزود: امــام راحــل در هیــچ موقعیتــی ارتبــاط 
بــا خالــق خــود را قطــع نمی کردنــد و تمــام ســخنان 
ــودن امــام)ره( در  ــی دارد و تســلیم ب ایشــان ریشــه قرآن
 مقابــل فرامیــن الهــی، ایشــان را بــه درجــات واال رســانده 

است.
مدیــر کل ســازمان تبلیغــات اســالمی اســتان یــزد تصریــح 
کــرد: راس آرمان هــای امــام)ره(، معرفــی اســالم بــه 
تمــام جهانیــان بــود و بــا ایــن انقــالب توانســت از طریــق 
دیــن اســالم، جامعــه را بــه حرکــت درآورد و دســت 

ــد. ــاه کن مســتکبرین را کوت
حســینی  کوهســتانی گفــت: بایــد در رابطــه بــا شــخصیت 
امــام)ره(، تحلیــل و تاریــخ انقــالب در عصــر امــروز 
ــورت  ــن ص ــت؛ در ای ــد گف ــل جدی ــرای نس ــات ب ارتباط
ــه حرف هــای  ــال نمی شــود و ب ــه اغف هیچ کــس در جامع

دشــمنان توجهــی نمی کنــد.
وی بیــان داشــت: امــام خمینی)ره(بــه عنــوان یــک 
شــخصیت بــزرگ دینــی بــا ســخنان خــود توانســت 
عــده ای از اقلیت هــای مذهبــی دیگــر را بــه ســمت دیــن 
اســالم ســوق دهــد. مدیــر کل تبلیغــات اســالمی اســتان 
یــزد عنــوان کــرد: قاطعیــت امــام در برابــر تمــام انحرافــات 
و تصمیمــات عقالنــی ایشــان باعــث شــد تــا بتواننــد طــی 
۱۰ ســال رهبــری خــود اســالم نــاب را بــه تمــام جهانیــان 

ــد و زندگــی مــردم را جهــت بخشــد. معرفــی کن
حســینی کوهســتانی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
ــام  ــت ام ــد از رحل ــالب بع ــم انق ــر  معظ ــاب رهب ــه انتخ ب
ــابه  ــه ای تش ــام خامن ــرد و گفت:ام ــاره ک ــی)ره( اش خمین
و همســانی زیــادی بــا امــام راحــل داشــتند و تمــام 
ــی)ره( ــام خمین ــات ام ــه در اقدام ــان ریش ــخنان ایش  س

دارد.
وی افــزود: تکیــه بــر جوانــان، افزایــش تولیــدات داخلــی 
و دفــاع از حقــوق مــردم، مــواردی اســت کــه در ســخنان 
دیــده  )ره(  خمینــی  امــام  و  انقــالب  معظــم  رهبــر 

می شــود.
مدیــر کل تبلیغــات اســالمی اســتان یــزد بــا بیــان اینکــه 
طبــق فرمــوده امــام خامنــه ای بایــد بــه تولیــدات داخلــی 
تکیــه کنیــم و بــه آینــده امیــد و اطمینــان داشــته باشــیم 
و ســرمایه های  بــه جوانــان  بایــد  خاطرنشــان کــرد: 
داخلــی خــود تکیــه کنیــم تــا ملــزم بــه وارد کــردن اجناس 
خارجــی نباشــیم و معتقــد بــود کــه آینــده ای درخشــان در 

پیــش روســت.

دامپزشــکی شهرســتان  رئیــس شــبکه 
ابرکــوه گفــت: بیمــاری تــب خونریزی دهنده 
کریمــه کنگــو در ایــن شهرســتان مشــاهده 

ــدارد. ــی وجــود ن نشــده و جــای نگران
بــا  گفت وگویــی  در  فاتحی نیــا  علــی 
اشــاره بــه اینکــه ایــن شهرســتان یکــی از 
مناطــق مهــم دامــداری اســتان بــه شــمار 
ــد  ــار داشــت: شــهروندان بای ــی رود، اظه م
بــرای پیشــگیری و مقابلــه بــا بیمــاری 
تــب کریمــه کنگــو، از کشــتار غیرمجــاز دام 

خــودداری و گوشــت را از مراکــز عرضــه 
مجــاز و دارای مهــر و لیبــل دامپزشــکی 

ــد. ــه کنن تهی
ذبــح  هرگونــه  از  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
آن  بــا  و  جلوگیــری  دام  غیرقانونــی 
برخــورد قانونــی می شــود، افــزود: گوشــت 
خریداری شــده را بــه مــدت 24 ســاعت 
ــد  ــه داری ــا 4 نگ ــای ۰ ت ــال در دم در یخچ
و پــس از ایــن مــدت بــا دســتکش اقــدام  
بــه شســتن و خــرد کــردن کنیــد و در 

نهایــت در فریــزر بگذاریــد.
فاتحی نیــا با بیــان اینکــه تــب خونریزی دهنده 
بیماری هــای  از  یکــی  کنگــو  کریمــه  
و  انســان  بیــن  مشــترک  ویروســی 
حیــوان اســت کــه در کشــور مــا نیــز 
دیــده می شــود، عنــوان کــرد: آلودگــی 
ایــن ویــروس در دام هــا، بیمــاری  بــا 
ــن وجــود  ــا ای ــد و ب ــی ایجــاد نمی کن بالین
 ممکــن اســت در انســان ســبب مــرگ 

شود.

رئیــس شــبکه دامپزشــکی شهرســتان 
ایجــاد  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  ابرکــوه  
خونریــزی در بافت هــای بــدن یکــی از 
اســت  انســان  در  بیمــاری  نشــانه های 
ــه صــورت معمــول  ــن بیمــاری ب گفــت: ای
از طریــق گــزش کنه هــای آلــوده یــا از 
طریــق تمــاس انســان بــا بافــت  دام هــای 
 آلــوده در زمــان کشــتار بــه انســان منتقــل 

می شود.
وی افــزود: تعــدادی از حیوانــات وحشــی و 

اهلــی ماننــد گاو، بــز، گوســفند و خرگــوش 
میزبــان تکثیرکننــده ایــن ویروس هســتند 
و کنه هایــی کــه از ایــن دام هــا خونخــواری 
ــن  ــوده شــوند و ای ــد آل ــد، می توانن می کنن
آلودگــی را بــه نــوزادان خــود منتقــل کننــد.

ــای  ــه بافت ه ــان اینک ــا بی ــن مســئول ب ای
از جملــه خــون  ایــن دام هــا   مختلــف 
می تواننــد  و  هســتند  آلــوده  و گوشــت 
ویــروس را در محیــط منتشــر یــا در صورت 
ــزود:  ــد، اف ــل کنن ــه انســان منتق تمــاس ب
بنابرایــن کشــتار دام هــا در کشــتارگاه و 
ــتار  ــگام کش ــتی هن ــول بهداش ــت اص رعای
نقــش بســیار مهمــی در پیشــگیری از 

بیمــاری دارد. تســنیم

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان ابرکوه:

بیماری تب کریمه کنگو در ابرکوه دیده نشده است



ــده صــورت از مــواد  ــن شــوینده و پاک کنن گالب، بهتری
ــرای  ــک انتخــاب مناســب ب شــیمیایی اســت. گالب ی
ــمار  ــه ش ــورت ب ــت ص ــی پوس ــادابی و زیبای ــظ ش حف
می آیــد. گالب یــک تونــر عالــی و بی نقــص اســت 
کــه بــا آبرســانی پوســت صــورت و پــاک کــردن پوســت 
از آلودگی هــای روزانــه، از آن بــه خوبــی محافظــت 

می کنــد.
 روش استفاده از گالب برای حفظ طراوت 

پوست
ــد  ــپری بریزی ــک اس ــداری گالب را در ی روش اول: مق
و در طــول روز آن را بــه تمــام قســمت های پوســت 
صــورت خــود اســپری کنیــد. بــه ایــن ترتیــب شــادابی 

ــد کــرد. ــه وضــوح حــس خواهی پوســت صــورت را ب
در ضمــن بعــد از پــاک کــردن پوســت از آرایــش 

می توانیــد مقــداری گالب را بــر روی پنبــه ریختــه و بــه 
جــای تونرهــای شــیمیایی بــا اطمینــان از آن اســتفاده 

ــد. کنی
ــد  ــورت می توانی ــردن ص ــه ک ــرای هیدرات روش دوم: ب
یــک فنجــان گالب را بــا یــک قاشــق گلیســیرین 
ــی  ــه ای رنگ ــا در شیش ــرده و آن را ترجیح ــوط ک مخل
ــوط را  ــن مخل ــاال ای ــد. ح ــکان دهی ــد و خــوب ت بریزی
بــر روی دســتمال نخــی تمیــزی اســپری کــرده و آن را 
روی صــورت قــرار دهیــد. نیــم ســاعت صبــر کنیــد تــا 
ــرای  ــی جــذب پوســت شــود. ب ــه خوب ــوط ب ایــن مخل
نتیجــه بهتــر گاهــی دســتمال را برداشــته و دوبــاره بــر 
ــن کار پوســت صــورت را  ــا ای ــد. ب روی آن اســپری کنی
ــی آبرســانی کــرده و آن را ســرزنده و شــاداب  ــه خوب ب

ــرد. ســامت نیــوز ــد ک خواهی

اگــر زانــوی شــما تــق تــق می کنــد و همچنیــن در آن درد 
وجــود دارد، بــرای پیشــگیری از بــروز آســیب دیدگی های 
ــه  ــک مراجع ــه پزش ــریع تر ب ــه س ــر چ ــد ه ــدی، بای بع
کنیــد؛ امــا اگــر احســاس درد نداریــد، احتمــاال مشــکل 
ــوع  ــری از وق ــرای جلوگی ــد ب ــت و بای ــی اس ــما جزئ ش
ایــن مســئله توجــه  بــه  آســیب دیدگی های جــدی، 
عامــل  تشــخیص  جهــت  پزشــک  باشــید.  داشــته 
ایجادکننــده صــدا در زانــو، زانویتــان را معاینــه خواهــد کرد 
ــا بــه شــما کمــک کنــد چــه نــوع روش درمانــی بــرای  ت

شــما مناســب اســت.
 تق تق یا صدا دادن زانو

ــا خش خــش  ــوق ی ــق تل ــه ترکیــدن، تل صــدای شــبیه ب
در مفاصــل همیشــه نگران کننــده نیســت و همیشــه 
ــا عالئمــی نظیــر درد و تــورم همــراه  اتفــاق نمی افتــد و ب

نیســت؛ امــا بــا وجــود ایــن ممکــن اســت ایــن صداهــا 
ــه طــور کامــل نمــود  ــوز ب نشــانه مشــکلی باشــد کــه هن
پیــدا نکــرده اســت. در ایــن مــوارد صــدا دادن زانــو ممکن 

اســت یــک نشــانه اولیــه بــرای بیمــاری باشــد. 
 دالیل صدا دادن و تق تق زانو

انــواع مختلفــی از مشــکالت زانــو می توانــد موجــب 
ایجــاد صداهــای غیرعــادی زانــو شــود. خش خــش 
ــا بیماری هــای آرتــروز  زانــو صــدای خاصــی اســت کــه ب
و به ویــژه اســتئوآرتریت همــراه اســت. نــوع صــدای 
ــاری  ــه تشــخیص بیم ــد ب ــا حــدی می توان ایجادشــده ت
کمــک کنــد؛ امــا صداهــای غیرعــادی بــه تنهایــی نشــانه 
ــم  ــایر عالئ ــه س ــد ب ــتند و بای ــادی هس ــل اعتم غیرقاب
توجــه شــود و جهــت تائیــد تشــخیص بایــد بررســی های 

ــوند. نســخه ــام ش ــز انج ــخیصی نی تش

اگر زانوهایتان صدا می دهد...بهترین روش طبیعی آبرسانی به پوست

 مزایای شگفت انگیز گالب 
از دیدگاه طب سنتی

دکتــر ســید مهــدی میرغضنفــری، اســتاد دانشــگاه، گفــت: گالب 
یکــی از نوشــیدنی های پرمصــرف در طــب ســنتی اســت و تمــام 
قــوای بــدن مرتبــط بــا سیســتم عصبــی، مغــزی، خونــی، قلبــی، 
عروقــی و گوارشــی را تقویــت می کنــد و چــون عارضــه خاصــی 

هــم نــدارد، مصــرف آن بــه بیشــتر افــراد توصیــه می شــود.
ــا حــدودی رو  ــه و ت ــع میان ــه گالب طب ــه اینک ــا اشــاره ب  وی ب
ــش  ــه آرام ــدن گالب ب ــیدن و بویی ــت: نوش ــک دارد، گف ــه خن ب
و تســکین قلــب و مغــز کمــک می کنــد و یکــی از دالیلــی 
ــزاداری و ســوگواری از آن اســتفاده می شــود  ــه در مراســم ع ک
ــوال در  ــه معم ــده را ک ــراد مصیبت دی ــزاج اف ــه م ــت ک ــن اس ای
اثــر اســترس، بی خوابــی و پرفعالیتــی دچــار حــرارت بــاال 
شــده اند رو بــه خنکــی و تعدیــل بــرده و موجــب آرامــش آن هــا 
ــروز تنــش  ــگام ب  می شــود. همچنیــن اشــتها را کــه معمــوال هن
و غــم مختــل می شــود، تحریــک کــرده و باعــث تســکین حلــق 

و حنجــره و صــدا می  شــود. 

بــه گفتــه میرغضنفــری بوییــدن و خــوردن گالب بــرای افــرادی 
هــم مفیــد اســت کــه روزهــای امتحانــات درســی را می گذراننــد. 
از آنجــا کــه طبــع گالب رو بــه خنکــی اســت اســتفاده از آن بــرای 
ــی  ــت و در خیل ــد اس ــم مفی ــاری ادرار ه ــوزش مج ــام س التی
ــه  ــه ب ــی را ک ــوارد غیرعفون ــی از م ــوزش ادرار ناش ــوارد، س از م
ــرا در خــون و ادرار باشــد  ــا افزایــش صف ــزاج ی ــل گرمــی م دلی

ــد.  ــع می کن رف
معــده  بــرای  تصریــح کــرد: گالب  دانشــگاه  اســتاد   ایــن 
ــا  ــخ ی ــع نف ــد در رف ــد اســت و می توان ــه آن مفی ــژه دهان و به وی

ریفالکــس موثــر باشــد.
دکتــر میرغضنفــری توصیــه کــرد: کســانی کــه در معــرض 
ــت  ــترس، عصبانی ــون اس ــزاج همچ ــاالی م ــرارت ب ــم ح عالی
زیــاد، بی خوابــی و گرمــی مــزاج در اثــر مصــرف گرمی هــا 
در فصــول یــا مناطــق گرمســیر هســتند، الزم اســت گالب 
ــن  ــد. ای ــو دهن ــا آب و گالب شست وش ــان را ب ــند و بدنش بنوش
ــوده  ــاب ب ــد اســت کــه در آفت ــرای کســانی مفی  کار همچنیــن ب
 و بــه دلیــل افزایــش حــرارت ســر و مغــز، دچــار ســرخی چشــم 

شده اند. سامت آناین

ــن  ــاط بی ــه ارتب ــدی ب ــی دماون ــال یزدان ــر لی دکت
درمان هــای ترمیمــی و ارتودنســی اشــاره کــرد 
و اظهــار داشــت: بیــن درمان هــای ارتودنســی 
و ترمیمــی هماننــد تمــام درمان هــای دیگــر 
دندانپزشــکی، ارتبــاط نزدیــک و تنگاتنگــی وجــود 

دارد. 
ــای  ــام درمان ه ــد انج ــه نیازمن ــاران ک ــب بیم اغل
درمــان  شــروع  از  قبــل  هســتند،  ارتودنســی 
توســط متخصصیــن ترمیمــی مــورد معاینــه قــرار 
دندانــی  پوســیدگی های  تمــام  و  می گیرنــد 
قبــل از شــروع درمــان ارتودنســی ترمیــم شــده و 
بهداشــت بیمــار بــه حــد قابــل قبولــی ارتقــا پیــدا 
مراقبــت  دربــاره  الزم  توصیه هــای  و  می کنــد 

ــه  ــدان ب ــان و دن ــت بهداشــت ده ــی و رعای دندان
ــای  ــام درمان ه ــون انج ــود؛ چ ــار داده می ش بیم
ــکات الزم را  ــار ن ــه بیم ــی ک ــی، در صورت ارتودنس
ــی  ــیدگی های دندان ــک پوس ــد، ریس ــت نکن رعای
ــرای  را افزایــش می دهــد و مشــکالت بعــدی را ب

ــرد. ــد ک ــار ایجــاد خواه بیم
ایــن متخصــص ترمیمی و زیبایــی ادامــه داد: بعد 
از انجــام درمــان ارتودنســی، در بســیاری از مــوارد 
 بیمــاران نیازمنــد انجــام درمان هــای ترمیمــی 
و زیبایــی هســتند تــا نتایــج دلخــواه آن هــا ایجــاد 
ــی و  ــان ارتودنس ــام همزم ــا انج ــی ب ــود؛ یعن ش
درمــان ترمیمــی و زیبایــی، نتیجــه دلخــواه بیمــار 

ــود.  ــل می ش حاص

یزدانــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا ردیــف 
ــر  ــی امکان پذی ــدون ارتدونس ــا ب ــردن دندان ه ک
اســت، گفــت: روش هــای مختلفــی بــرای درمــان 
ــواردی  ــود دارد؛ در م ــا وج ــودن دندان ه ــب نب مرت
ــدید  ــی ش ــکلتی و فک ــکالت اس ــار مش ــه بیم ک
داشــته و همچنیــن نامرتــب بــودن دندان هــا زیــاد 
ــار  ــرای بیم ــان ب ــن درم ــد، مهم تری ــدید باش و ش
انجــام ارتودنســی اســت کــه معمــوال یــک تــا دو 

ــد. ــول می انجام ــه ط ــال ب س
وی ادامــه داد: ولــی در مــواردی کــه مرتــب نبــودن 
ــار  ــت و بیم ــط اس ــا متوس ــف ی ــا خفی دندان ه
مشــکالت اســکلتی و فکــی نــدارد و در واقــع 
ایــن نامرتــب بــودن دندان هــا فقــط محــدود 
ــوان  ــت، می ت ــار اس ــی بیم ــای قدام ــه دندان ه ب
ــی  ــه ترمیم ــای محافظه کاران ــام درمان ه ــا انج ب
ــا ســرامیکی،  ــی ی شــامل المینیت هــای کامپوزیت

ایــن مــوارد را درمــان کــرد کــه مزیــت ایــن روش 
ــک  ــه در ی ــت ک ــان اس ــر درم ــیار کمت ــان بس زم
ــده و  ــرف ش ــار برط ــکل بیم ــه مش ــا دو جلس ی
ــز  ــا نی ــرم دندان ه ــگ و ف ــان رن ــن همزم همچنی
ــل  ــواه حاص ــه دلخ ــوده و نتیج ــالح ب ــل اص قاب
می شــود و همچنیــن بیمــار مشــکالت درمــان 
ارتودنســی ماننــد زمــان طوالنــی درمــان و ایجــاد 
ــت. ــد داش ــی را نخواه ــدد دندان ــیدگی متع پوس
المینیت هــای کامپوزیتــی  انجــام  افــزود:  وی 
کامــال بــدون تــراش یــا بــا حداقــل تــراش 
ــیبی  ــه آس ــه هیچ گون ــود ک ــام می ش ــدان انج دن
ــرای  ــی ب ــای نگران ــرده و ج ــا وارد نک ــه دندان ه ب
ــه  ــل ب ــار مای ــه بیم ــی ک ــدارد؛ در صورت ــاران ن بیم
انجــام درمــان المینیت هــای ســرامیک باشــد 
ــری  ــا قالب گی ــر دندان ه ــراش مختص ــس از ت پ
ــاخته  ــوار س ــا در البرات ــده و المینیت ه ــام ش انج

می شــود و ســپس روی دنــدان چســبانده می شــود.
عضــو انجمــن متخصصیــن دندانپزشــکی ترمیمی 
ــه  ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــران در پاس ــی ای و زیبای
ارتودنســی بهتــر اســت یــا المینیــت، گفــت: اگــر 
ــط  ــا متوس ــف ی ــا خفی ــودن دندان ه ــب ب نامرت
بــوده و مشــکالت اســکلتی و فکــی در بیمــار 
انجــام  بــا  می تــوان  باشــد،  نداشــته  وجــود 
ــی  ــا کامپوزیت ــرامیکی ی ــت س ــای المینی درمان ه
ــگ  ــان رن ــه همزم ــرد ک ــرف ک ــوارد را برط ــن م ای
ــی  ــل اصــالح اســت؛ ول ــز قاب و فــرم دندان هــا نی
اگــر مــوارد ناهنجــار فکــی یــا اســکلتی شــدیدتر 
ــه حــدی  ــودن دندان هــا نیــز ب باشــد و نامرتــب ب
ــا  ــا ب ــت دادن دندان ه ــه حرک ــاز ب ــه نی ــد ک باش
ارتودنســی  ارجــح،  درمــان  باشــد،  ارتودنســی 
ــی     ــی زیبای ــی و ترمیم ــوام ارتودنس ــان ت ــا درم ی

ــت. مهــر اس
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متخصص ترمیمی و زیبایی عنوان کرد:

ارتباط ارتودنسی و پوسیدگی دندان ها
تغذیه

خواص شگفت انگیز مویز
ــود را  ــواص خ ــدن، خ ــک ش ــر خش ــر اث ــز ب موی
ــش آن  ــر نیروبخ ــی اث ــد و حت ــت نمی ده از دس

بیشــتر می شــود. 
ــه  ــت ک ــاره داش ــد اش ــکبار بای ــن خش ــاره ای درب
امالحــی  و   B ،A ،E ویتامین هــای  از  سرشــار 
ماننــد کلســیم، کلســیم فســفر و پتاســیم اســت.
مویــز دارای اســید چــرب امــگا ۳ و امــگا ۶ 
 اســت. همچنیــن بایــد اشــاره داشــت کــه بهتریــن 
و پرخاصیت تریــن نــوع آن مویــز پــر گوشــت 

کم دانــه یــا بی دانــه اســت.
مویــز از ابتــال بــه آلزایمــر، ســرطان و دیابــت 
یــا  ســیاه  ترکیبــات  می کنــد.  جلوگیــری 
ــیانین  ــوع آنتوس ــز ازن ــود در موی ــگ موج قرمزرن
و پلی فنولیــک بــوده کــه دارای خــواص ضــد 

ســرطان و ضــد آلزایمــر اســت. 
مقــدار زیــاد آنتوســیانین موجــب شــده کــه ارزش 
ــه  ــا انگــور ســبز و کشــمش ب ــز در مقایســه ب موی

ــر باشــد. ــب بیشــتر و کامل ت مرات
ترکیبــات مویــز اثــر بســیار قــوی در جلوگیــری از 

ــروز اختــالالت بیمــاری آلزایمــر دارد. ب
ــگ ســیاه  ــزان آنتوســیانین )عامــل رن هرچــه می
مویــز( بیشــتر باشــد، قــدرت مویــز در جلوگیــری 

ــود. ــتر می ش ــر بیش از آلزایم
ــب  ــد از تصل ــز می توان ــود در موی ــات موج ترکیب
جلوگیــری  پالکت هــا  چســبندگی  و  شــرایین 

ــد.   کن
کاهــش  خــون  غلظــت  مویــز،  خــوردن  بــا 
شــده  منبســط  خونــی  رگ هــای  و   می یابــد 
ــدن  ــا ســرعت بیشــتری در ب ــد ب و خــون می توان
ــدن  ــته ش ــع انباش ــه مان ــد و درنتیج ــان یاب جری
پالکت هــای خــون روی هــم می شــود و از لختــه 

ــد. ــگیری می کن ــون پیش ــدن خ ش
ــای  ــده بیماری ه ــز درمان کنن ــی موی ــور کل ــه ط ب
ــرای  ــوده و ب قلبــی و پایین آورنــده فشــار خــون ب

بیمــاران دیابتــی بســیار مفیــد اســت.
ــد  ــک کن ــده کم ــت مع ــه تقوی ــد ب ــز می توان  موی
ناراحتی هــای گوارشــی  افــرادی کــه  بــرای  و 

دارنــد مفیــد اســت.
ــار  ــه آث ــوان ب ــز می ت ــم موی ــر خــواص مه  از دیگ
ضــد درد، ضــد باکتــری و آثــار محافظت کنندگــی 
از کبــد، قلــب و سیســتم ایمنــی بــدن اشــاره کــرد.
مصــرف مویــز همچنیــن از ســردردهای میگرنــی 
ــدت  ــش ش ــب کاه ــد و موج ــگیری می کن پیش

می شــود. آن  درد 
هســتند،  یبوســت  بــه  مبتــال  کــه  افــرادی 
 می تواننــد در رژیــم غذایــی خــود از مویــز اســتفاده 

کنند.
مویــز حــاوی آنتوسیانیدهاســت کــه ارزش غذایــی 
ــه  ــز ب ــره موی ــگ تی ــد و رن ــش می ده آن را افزای
دلیــل وجــود همیــن آنتوسیانیدهاســت کــه ضــد 
ســرطان اســت و موجــب کاهــش کلســترول 

ــود. ســامانه ــراد می ش ــون اف خ

زیبایی

راه های داشتن لبخندی زیبا
ــالمت  ــرای س ــژه ای ب ــت وی ــن C از اهمی ویتامی
ــرا  ــت؛ زی ــوردار اس ــه برخ ــف لث ــت ظری ــی باف کل
جلوگیــری  کالژن  تخریــب  از  ویتامیــن  ایــن 

 . می کنــد
ــف  ــتر تضعی ــه بیش ــر چ ــا ه ــدون کالژن، لثه ه ب
ــاری  ــه بیم ــال ب ــتعد ابت ــن رو، مس ــده و از ای ش

می شــوند. پریودنتــال 
ــدان  ــان و دن ــت از ده ــت مراقب ــا از اهمی ــه م هم
آگاه هســتیم و البتــه مراقبــت جامــع از ایــن 
قســمت بــدن بــه اقداماتــی فراتــر از مســواک زدن 

ــتگی دارد. ــدان بس ــخ دن ــتفاده از ن و اس
ماننــد  جایگزیــن  درمان هــای  از  اســتفاده  بــا 
راه حل هــای خانگــی از قبیــل دهان شــویه های 
در  می تــوان  را  بســیاری  اقدامــات  گیاهــی، 
ــان و  ــالمت ده ــان از س ــول اطمین ــتای حص راس
ــر  ــد نظ ــا م ــدی زیب ــدی از لبخن ــدان و بهره من دن

قــرار داد. 
پاالیــش  ویژگی هــای  نبایــد  میــان،  ایــن  در 

نادیــده گرفــت.  را  مــواد غذایــی  قدرتمنــد 
ــا بعضــی از بهتریــن مــواد غذایــی کــه  در ادامــه ب
ــود  ــا را بهب ــا و لثه ه ــالمت دندان ه ــد س می توانن

ــویم. ــنا می ش ــتر آش ــند، بیش ببخش
 چای سبز

چــای ســبز حــاوی ترکیبــات پیچیــده ای بــه نــام 
کاتچین هاســت کــه می تواننــد بــا التهــاب مقابلــه 
ــد؛  ــرل کنن ــی را کنت ــای باکتریای ــرده و عفونت ه ک
بــه عنــوان مثــال، نتایــج یــک پژوهــش در ژاپــن 
نشــان داد مردانــی کــه بــه طــور منظــم چای ســبز 
می نوشــند، در مقایســه بــا افــرادی کــه بــه نــدرت 
ــه  ــای لث ــه بیماری ه ــر ب ــند، کمت ــای می نوش چ

ــوند. ــال می ش مبت
 توت فرنگی و کیوی

ــالمت  ــرای س ــژه ای ب ــت وی ــن C از اهمی ویتامی
ــرا  ــت؛ زی ــوردار اس ــه برخ ــف لث ــت ظری ــی باف کل
جلوگیــری  کالژن  تخریــب  از  ویتامیــن  ایــن 
می کنــد. بــدون کالژن، لثه هــا هرچــه بیشــتر 
ــه  ــال ب ــتعد ابت ــن رو، مس ــده و از ای ــف ش تضعی

می شــوند.  پریودنتــال  بیمــاری 
ــزان تراکــم  ــوی و توت فرنگــی از بیشــترین می کی
ویتامیــن C برخــوردار هســتند؛ امــا میوه هــای 
ــن  ــرای ای ــی ب ــع خوب ــز منب ــات نی ــواده مرکب خان

ویتامیــن محســوب می شــوند.
 پیاز

پیــاز، به ویــژه اگــر بــه صــورت خــام مصــرف 
ضــد  ترکیبــات گوگــردی  واســطه  بــه  شــود، 
ــا را  ــا باکتری ه ــارزه ب ــدرت مب ــود ق ــی خ میکروب

می دهــد.  افزایــش 
یــا  ســاندویچ ها  در  می توانیــد  را  خــام  پیــاز 
ــر  ــن اگ ــود ای ــا وج ــد. ب ــتفاده کنی ــاالدها اس س
ــام  ــاز خ ــا پی ــی ب ــازگاری چندان ــما س ــده ش مع
نــدارد، مصــرف پیــاز پختــه نیــز بهتــر از آن اســت 

ــد. ســامتی ــرف نکنی ــاز مص ــال پی ــه اص ک

خانواده
بازی و تربیت کودک

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی
محمد حسینی

تربیــت  در  عوامــل  مهم تریــن  از  یکــی  بــازی، 
ــه  ــت دادن ب ــق جه ــودک اســت. از طری ــی ک اخالق
تمایــالت و انگیزه هــای کــودک می تــوان او را در 

ــرد. ــت ک ــت هدای ــیر درس مس
ــت  ــی ترین فعالی ــم و اساس ــای مه ــازی از نیازه ب
کــودک اســت کــه در عیــن ســرگرم کــردن وی 
ــن  ــک از ای ــر ی ــری دارد. ه ــم دیگ ــای مه کارکرده
کــودک  زندگــی  از  جنبه هایــی  بــه  کارکردهــا 
مربــوط می شــود کــه وی را بــرای ورود بــه زندگــی 
بزرگســالی آمــاده می ســازند. از ایــن لحــاظ شــرایط 
بــازی، آزادی کــودک در بــازی، اســباب بازی های 
مــورد اســتفاده او و مدت زمانــی کــه بــه بــازی 
اختصــاص می دهــد، اهمیــت شــایان توجهــی دارد.

بســیاری از آموزش هــای تربیتــی را می تــوان در 
ــی از  ــان داد و حت ــودک نش ــه ک ــا ب ــان بازی ه می
ــه شــرایط عاطفــی وی،  ــوان ب خــالل بازی هــا می ت
ــی  ــی اش پ ــای درون ــکار و انگیزه ه ــات، اف احساس
ــه  ــان ب ــه مربی ــت ک ــیار الزم اس ــن بس ــرد. بنابرای ب
ــته  ــه داش ــودکان توج ــی ک ــازی در زندگ ــت ب اهمی
بازی هــای  بــرای  را  مناســب  باشــند و شــرایط 

ــازند. ــم س ــب فراه مناس
امــروزه ثابــت شــده کودکانــی کــه بــه انــدازه کافــی 
و بــه درســتی بــازی نمی کننــد، از رشــد ذهنــی 
مناســب و رشــد اجتماعــی درســت بهــره نمی برنــد. 
ــدت  ــذار فرزن ــد: »بگ ــادق )ع( می فرماین ــام ص ام
تــا هفــت ســال بــه بــازی بپــردازد، در هفــت ســال 
دوم بــه او ادب بیامــوز و در هفــت ســال ســوم 

ــاش.« ــب وی ب مراق
والدیــن در حیــن بــازی بایــد بــه نحــوه ادای 
کلمــات، رفتارهــا و برخوردهــای خــود دقــت کننــد؛ 
چــرا کــه کلمــات و برخوردهــا، آینــه تمام نمــای 
طــرز حــرف زدن و برخــورد کــردن آنــان و معلمــان 
ــت کــرده کــودک بیــش  ــه ثاب کــودک اســت. تجرب
ــر  ــن و معلمــان خویــش تأثی از هــر کــس از والدی
می گیــرد و نیمــی از دنیــای او در آرزوی تبدیــل 
ــپری  ــود س ــم خ ــا معل ــادر ی ــدر و م ــه پ ــدن ب ش
ــی ماشــینی و  ــه زندگ ــه ب ــا توج ــه ب می شــود. البت
خانه هایــی کــه روزبــه روز کوچک تــر می شــوند، 
ــن بازی هــای مناســب در آپارتمان هــا  ــد یافت نیازمن
هســتیم. هرچنــد هیــچ کــدام از ایــن نــوع بازی هــا 

ــود. ــاز نمی ش ــای ب ــازی در فض ــن ب جایگزی
 متأســفانه امــروزه بازی هــای رایانــه ای چنــان 
دنیــای کــودکان را اشــغال کــرده کــه از هرگونــه 
نه تنهــا  و  بازمانده انــد  بدنــی  و  فکــری  بــازی 
ــاط  ــع از ارتب ــه مان ــدارد ک ــان ن ــه حــال آن ســودی ب

جمعــی کــودک نیــز می شــود.

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سالمت

ــی از مشــکالت  ــودکان، یک ــی ک ــه وزن و چاق اضاف
اســت.  ایــران  و  جهــان  در  بهداشــتی تغذیه ای 
ــه اضافــه وزن و چاقــی هــم در   ــان ب تعــداد مبتالی
ــورهای در  ــم در کش ــعه یافته و ه ــورهای توس کش
حــال توســعه و از جملــه ایــران در حــال افزایــش 
اســت. ایــن مشــکل بــا ســرعت بیشــتری در 

ــی رود.  ــش م ــان پی ــودکان و نوجوان ک
در واقــع چاقــی بــه یــک مســئله عمومــی تبدیــل 
ــف  ــه طی ــه دامن ــت ک ــن جه ــژه از ای ــده؛ به وی ش
ــداد  ــه و تع ــش یافت ــه آن کاه ــان ب ــنی مبتالی س
کــودکان تپــل زیــاد شــده اســت. کم تحرکــی 
حاصــل از زندگــی ماشــینی و مــدرن امــروزی 
ــرب و  ــری و چ ــاده، پرکال ــای آم ــرف غذاه و مص
نوشــیدنی ها و مــواد غذایــی ناســالم را عوامــل 

بــروز چاقــی و اضافــه وزن می داننــد.
 چاقی در کودکان

ــی  ــتن چرب ــای داش ــه معن ــودکان ب ــی در ک چاق
بــدن بیــش از حــد اســت کــه بــا اضافــه وزن، بــه 
معنــی وزن بیــش از حــد متفــاوت اســت. چاقــی 
دوران کودکــی، یــک بیمــاری جــدی پزشــکی 
ــر  ــت تاثی ــان را تح ــودکان و نوجوان ــه ک ــت ک اس
قــرار می دهــد و ایــن زمانــی اســت کــه وزن 
ــدار  ــش از مق ــن او بی ــه س ــه ب ــا توج ــودک ب ک
ــر  ــی چاق ت ــراد در کودک ــول باشــد. هرچــه اف معم
باشــند، در بزرگســالی بیشــتر چــاق می ماننــد. 
ــه  ــم اســت ک ــر مه ــن نظ ــودکان از ای ــی در ک چاق
در بزرگســالی فــرد را بــه بیماری هــای دیابــت 
فشــار خــون بــاال و کلســترول بــاال گرفتــار می کنــد 
ــردگی و  ــروز افس ــث ب ــد باع ــی می توان و در کودک

اعتمادبه نفــس کــم در کــودک شــود.
 با عادات غذایی مناسب، سالمت را به 

فرزندان هدیه کنیم 
یکــی از تدابیــر کشــورهای پیشــرفته در ایــن زمینــه 
اجــرای برنامه هــای آموزشــی از دوران کودکــی بــه 
منظــور تربیــت افــراد بــرای داشــتن عــادات غذایی 
ــوان  ــه عن ســالم اســت؛ چــرا کــه دوران کودکــی ب
تاثیرگذارتریــن دوران بــرای کســب عــادات صحیــح 
غذایــی  زمینــه  در  به ویــژه  زمینه هــا،  همــه  در 

مطــرح اســت.
ــان  ــس از پای ــه پ ــدی ک ــم جدی ــزه و طع ــر م ه

شــیرخوارگی بــه کــودک داده می شــود، ابتــدا 
ــد  ــم جدی ــرا طع ــزد؛ زی ــب را در او برمی انگی تعج
بــرای او ناشــناخته و پذیــرش آن در ابتــدا برایــش 
ســخت اســت؛ امــا بــه تدریــج بــا خورانــدن 
آن در دفعــات مختلــف، نــوزاد بــه ایــن طعــم 
ــن  ــدا ای ــن در ابت ــد؛ بنابرای ــادت می کن ــد ع جدی
ــا دادن مــواد غذایــی  والدیــن هســتند کــه بایــد ب
کم چــرب و کم نمــک و کمتــر شــیرین، مــزاج 
 فرزنــدان خــود را بــه رژیــم اصولــی غذایــی عــادت

 دهند.
 مزاج کودکان را کنترل کنید

دکتــر زهــرا عســکری، متخصــص تغذیــه، در 
ــت  ــت: الزم اس ــن گف ــای وط ــا کیمی ــو ب گفت وگ
والدیــن به ویــژه در ســال های ابتدایــی زندگــی 
ــابه ها  ــواع نوش ــالت و ان ــان، از دادن تنق فرزندانش
بــه  مــزاج کــودکان  تــا  بپرهیزنــد  آن هــا  بــه 

این گونــه مــواد غذایــی عــادت نکنــد.
ایــن متخصــص تغذیــه ادامــه داد:  نبــود تحــرک 
ــم  ــل مه ــودکان، از عوام ــن ک ــی در بی ــی کاف بدن
شــیوع چاقــی در کــودکان اســت؛ از ســوی دیگــر 
بــا گســترش زندگــی شهرنشــینی و ماشــینی 
ــد  ــا 80 درص ــدود 70 ت ــودکان ح ــی ک ــرک بدن تح
ــر ســبب شــیوع 40  ــن ام کاهــش داشــته و همی
ــودکان  ــن ک ــه وزن در بی ــی و اضاف ــدی چاق درص

ــت. ــده اس ش
 علت چاقی در کودکان

وی علــت ایجــاد چاقــی در کــودکان را کم تحرکــی 

ــا،  ــوری، داروه ــوردن،  پرخ ــذا خ ــی در غ بی نظم
مشــکالت  نظیــر  بیماری هایــی  و  ارثــی  علــل 
تیروئیــدی، دیابــت و ... دانســت و تصریــح کــرد: 
چاقــی کــودکان بســتگی بــه وزن خــود کــودک دارد 
و نــه وزن پــدر و مــادر یــا ســایر اعضــای خانــواده 

او. 
اینکــه  شــانس  معمــوال  چــاق  مــادر  و  پــدر 
کــودک چــاق شــود را بیشــتر کــرده و زمینــه 
بــدان  ایــن  ولــی  می کنــد؛  ایجــاد  ارثــی 
معنــی نیســت کــه وزن کــودکان چــاق را بــه 
نادیــده  و  بگذاریــم  بــودن کنــار  ارثــی   دلیــل 

بگیریم.
چاقــی کــودکان  داد:  ادامــه  عســکری  دکتــر 
احتمــال افزایــش ابتــال بــه فشــار خــون را بیشــتر 
می کنــد و باعــث بــروز بیماری هــای دیابــت و 

می شــود. قلبی عروقــی 
 اصالح الگوهای غذایی کودکان

را  راه درمــان چاقــی  تغذیــه  ایــن متخصــص 
افزایــش تحــرک و اصــالح الگوهــای غذایــی 
ــودکان  ــرای ک ــوان ب ــرد: نمی ت ــان ک ــت و بی دانس
ماننــد بزرگســاالن، رژیــم غذایــی کاهــش وزن 
ــد  ــودکان بای ــی ک ــم غذای ــه رژی ــرد؛ بلک ــز ک تجوی
ــه ای باشــد کــه کــودک صرفــا وزن اضافــه  ــه  گون ب
ــی  ــدی، چاق ــا رشــد ق ــان ب ــرور زم ــه م ــد و ب نکن

ــود. ــع ش او مرتف
ــا  ــی ب ــای غذای ــن الگوه ــرد: همچنی ــد ک وی تأکی
ــب عــوض شــود؛ چــرا  ــد مرت ــه ســن بای توجــه ب

ــودک،  ــد ک ــن و ق ــش س ــه افزای ــه ب ــا توج ــه ب ک
نیازهــای او تغییــر می کنــد.

 راه پیشگیری از چاقی در کودکان
ــی  ــگیری از چاق ــه راه پیش ــص تغذی ــن متخص ای
ــه و افزایــش تحــرک  در کــودکان را آمــوزش تغذی
ــاعت های  ــردن س ــت: کم ک ــت و گف ــه دانس روزان
تماشــای تلویزیــون و کامپیوتــر و خــواب به موقــع 
ــاعت  ــم س ــه و تنظی ــای بچگان ــش بازی ه و افزای
خــواب کــودک و بــه  طــور کلــی اصــالح الگوهــای 
رفتــاری کــودکان، باعــث جلوگیــری از چــاق شــدن 
آن هــا می شــود. کــودکان بایــد حداکثــر ســاعت 10 
شــب بخوابنــد و 8 ســاعت در شــب و نیــم تــا یــک 

ســاعت در روز خــواب داشــته باشــند. 
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه چاقــی باعــث بــروز 
ــود،  ــودکان می ش ــالمت ک ــدی در س ــکالت ج مش
ــاز  ــم نی ــالم و منظ ــم س ــه رژی ــودکان ب ــت: ک گف
ــرای رشــد و  ــی ب ــرژی کاف ــا ان ــه آن ه ــا ب ــد ت دارن
نمــو بدهــد و ایــن بــه آن معناســت کــه بــه طــور 
معمــول بــه دریافــت انــرژی بیشــتری نســبت بــه 

ــد. ــاز دارن ــد، نی ــرف می کنن ــه مص آنچ
ــث تشــکیل  ــج باع ــه تدری ــه ب ــرژی اضاف ــن ان  ای
بافت هــای جدیــد می شــود؛ امــا اگــر کــودکان بــه 
طــور منظــم انــرژی بیشــتری دریافــت  کننــد، ایــن 
کالــری اضافــه بــه صــورت چربــی ذخیــره  شــده و 

ــه وزن می شــود. ــه اضاف منجــر ب

 بیماری های مزمن بزرگسالی
نتیجه چاقی در کودکی

اگــر کــودک شــما چــاق اســت می توانیــد جلــوی 
افزایــش وزن او را بگیریــد. پــدر و مــادر می تواننــد 
ــا وزن خــود را در  ــد ت ــه کــودک خــود کمــک کنن ب

حــد طبیعــی نگــه دارد. 
فســت فود ها، نوشــابه های گازدار و آب میوه هــای 
احتمــال  شــیرین  میان وعده هــای  و  صنعتــی 

ــد. ــش می ده ــودکان را افزای ــی ک چاق
ــودن  ــالم تر ب ــر س ــی ب ــه مبن ــاور جامع ــالف ب برخ
کــودک چــاق یــا برخــورداری از رفــاه بیشــتر، 
چاقــی دوران کودکــی باعــث بیماری هــای مزمــن 

متعــددی در آینــده کــودک می شــود.
ــی  ــه چاق ــد ک ــدد نشــان داده ان  بررســی های متع
و  اقتصــادی  وضعیــت  دارای  خانواده هــای  در 
اجتماعــی نامطلــوب فراوان تــر از ســایر خانواده هــا 
بــوده و بــه دلیــل کیفیــت نامطلــوب تغذیــه ماننــد 
مصــرف بیــش از حــد مــواد نشاســته ای یــا 
اســتفاده از انــواع چربــی نامناســب اســت. در 
 واقــع چاقــی یــک نــوع اختــالل تغذیــه ای کــودکان 
و نوجوانــان اســت و طیــف دیگــری از ســوء تغذیه 

. ست ا
 باور غلط کودک سالم یعنی کودک 

چاق!
ــد کــه  ــن باورن ــر ای ــوز ب بســیاری از خانواده هــا هن

کــودک ســالم یعنــی کــودک چــاق! 
و  نگــران  مــادران  به ویــژه  والدیــن  بســیاری 
ــن  ــار ای ــز دچ ــالی نی ــنین بزرگس ــرب در س مضط
مشــکل خواهنــد شــد؛ بــه طــوری کــه نزدیــک بــه 
80 درصــد نوجوانــان چــاق در بزرگســالی نیــز دچار 

ــود. ــد ب ــی خواهن چاق
  اصــالح رفتارهــای خانــواده از جملــه کــودک 
و نوجــوان بــرای پیــروی از اصــول تغذیــه درســت 
و  اصلی تریــن  از  یکــی  روزمــره،  فعالیــت  و 
ــظ  ــتیابی و حف ــرای دس ــا ب ــی ترین قدم ه اساس

وزن ایــده آل اســت.
ــوب  ــه وزن مطل ــیدن ب ــار و رس ــر رفت ــدون تغیی  ب
ــداوم  ــوده و ت ــی ب ــوع موقت ــن موض ــم ای ــاز ه ب
پیــدا نخواهــد کــرد و فــرد دوبــاره دچــار اضافــه وزن 

خواهــد شــد.
مــوارد  بیشــتر  شــروع  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
اضافــه وزن و چاقــی از اواخــر ســنین دبســتان 
ــال  ــن ح ــت، در عی ــی اس ــنین نوجوان ــل س و اوای
ــرژی و مــواد مغــذی  ــن ان ــد مراقــب تامی کــه بای
کافــی بــرای تامیــن نیازهــای الزم بــرای رشــد بــود 
 بایــد از بــروز اضافــه وزن و چاقــی نیــز پیشــگیری 

کرد.

کیمیای وطن گزارش می دهد:

زنگ خطر چاقی کودکان
 با عادات غذایی مناسب، سالمت را به فرزندان هدیه کنیم

،،
کــودک  بــه  می تواننــد  مــادر  و  پــدر 
خــود کمــک کننــد تــا وزن خــود را در 
حــد طبیعــی نگــه دارد. فســت فود ها 
آب میوه هــای  و  گازدار  نوشــابه های 
شــیرین  میان وعده هــای  و  صنعتــی 
افزایــش  را  کــودکان  چاقــی  احتمــال 

هــد می د

یادداشت
سیاست کنترل جمعیت در ایران 

فرصت یا تهدید؟ )3(
 سیاست کنترل جمعیت 

در کشور های جهان سوم و مسلمان

زمیــن، ســرمایه و نیــروی انســانی،  ســه عامــل 
ــا  ــذف ی ــه ح ــی ک ــتند؛ عوامل ــعه هس ــی توس اصل
می توانــد  آن هــا  از  یــک  هــر  شــدن  کم رنــگ 
توســعه را بــه تأخیــر بینــدازد یــا بــا چالــش مواجــه 
ــت  ــازمان بهداش ــدف س ــتی ه ــه راس ــا ب ــد. ام کن
جهانــی از اجــرای برنامه هــای کنتــرل جمعیــت 
در کشــور های جهــان ســوم و در حــال توســعه 

مســلمان چیســت؟ 
ــی از  ــوان در بخش ــاید بت ــؤال را ش ــن س ــخ ای پاس
مقالــه رابــرت واکــر کــه در آن بــر اســاس اطالعــات 
مجلــه سیاســت خارجــی آمریــکا و موسســه صندوق 
جمعیــت کشــور های  آمــار  تحلیــل  بــه  صلــح 

ــرد.  ــدا ک ــه، پی ــف پرداخت مختل
وی بــا اشــاره بــه جمعیــت 810 میلیونــی 20 کشــور  
کــه عمدتــا در آفریقــا و غــرب آســیا متمرکــز هســتند 
ــود  ــی می ش ــل پیش بین ــازمان مل ــار س ــق آم و طب
ظــرف مــدت ۳7 ســال ایــن میــزان دو برابــر شــود، 
ــورها  ــن کش ــت در ای ــد جمعی ــر رش ــد: اگ می افزای
مهــار نشــود، ایــن میــزان در 2050 بــه یــک میلیــارد 
ــدان  ــن ب ــید و ای ــد رس ــر خواه ــون نف و 700 میلی
ــورها از 11  ــن کش ــت ای ــهم جمعی ــه س ــت ک معناس
درصــد فعلــی بــه 18 درصــد در 2050 خواهــد رســید. 
ــا  ــه ب ــان ک ــی جه ــن اســاس در شــرایط کنون ــر ای ب
ــوژی نقــش عواملــی چــون  ــم و تکنول پیشــرفت عل
زمیــن و ســرمایه زیــر ســایه نیــروی انســانی قــرار 
می گیــرد، می تــوان آشــکارتر دلیــل دلســوزی و 
نگرانــی نهاد هــای بین الملــی و تحلیلگــران غربــی از 
رشــد جمعیــت در جوامــع غیرغربــی، بــه خصــوص 
کشــورهای آفریقایــی و غــرب آســیا را کــه کشــور های 
ــس  ــن رو پ ــرد؛ از همی ــتند، درک ک ــالمی هس اس
پروژه هــای  قالــب  در  مختلــف  بررســی های  از 
متعــددی کــه در آمریــکا و کشــور های اروپایــی روی 
ــال  ــلمان و در ح ــور های مس ــت در کش ــد جمعی رش
توســعه و تأثیــر آن در معــادالت سیاســی و اقتصادی 
جهــان و جابه جایــی احتمالــی قــدرت انجــام شــد، 
سیاســت هایی تدویــن و حتــی یــک روز تحــت 
سیاســت های  و  جمعیــت  جهانــی  روز  عنــوان 
ــتانه  ــات بشردوس ــوای اقدام ــواده در ل ــم خان  تنظی
ــازمان  ــعه س ــه توس ــر برنام ــط دفت ــالمت توس و س

ــد.  ــالم ش ــن و اع ــد تعیی ــل متح مل

سازمان بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان
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آیت هللا طبسی در کرمان:

صدها شبکه ماهواره ای علیه نظام 
تبلیغ می کنند

آیــت هللا طبســی بــا بیــان اینکــه امــروز تبلیغــات منفــی 
شــدیدی علیــه نظــام اســامی راه انــدازی کرده انــد 
گفــت: صدهــا شــبکه ماهــواره ای بــرای برانــدازی نظــام 
اســامی و از بیــن بــردن ارزش هــای اســامی در کشــور 

ــد. ــغ می کنن تبلی
آیــت هللا  کرمــان،  از  وطــن  کیمیــای  گــزارش  بــه 
ارتحــال  بزرگداشــت  آییــن  در  طبســی  نجم الدیــن 
ــت هللا  ــور آی ــا حض ــه ب ــی )ره( ک ــام خمین ــرت ام حض
ــتان  ــه در اس ــده ولی فقی ــری نماین ــی جعف ــید  یحی  س
و امــام جمعــه کرمــان در مصــای امــام علــی )ع( برگزار 
شــد، اظهــار  داشــت: خــط قزمــز امــام )ره( مراجــع تقلید 
ــن  ــد توهی ــه مراجــع تقلی ــه ب ــود کســانی ک ــود و فرم ب

ــاط بیــن آن هــا و خــدا قطــع می شــود. ــد، ارتب می کنن
وی بــا بیــان روایتــی از امــام  هــادی )ع( دربــاره نقــش 
ــام  ــت: ام ــج( گف ــام عصر )ع ــت ام ــان غیب ــا در زم علم
ــان  ــن زم ــای ای ــرای علم ــی را ب ــار ویژگ ــادی )ع( چه  ه
ــود  ــا در وج ــن ویژگی ه ــه ای ــه هم ــد ک ــی می کن معرف

ــود. امــام خمینــی )ره( ب
ــان  ــا بی ــم ب ــه ق ــوزه علمی ــین ح ــه مدرس ــو جامع عض
اینکــه امــام در اســام ذوب شــده بــود و دســت مــردم را 
گرفــت و بــه ســوی خــدا بــرد، افــزود: امــام راحــل نقش 
نجات دهنــده را بــرای عصــر حاضــر داشــت و خــود وارد 

میــدان عمــل شــد.
آیــت هللا طبســی بــا بیــان اینکــه امــروز تبلیغــات منفــی 
شــدیدی علیــه نظــام اســامی راه انــدازی کرده انــد، 
گفــت: صدهــا شــبکه ماهــواره ای بــرای برانــدازی نظــام 
اســامی و از بیــن بــردن ارزش هــای اســامی در کشــور 

ــد. ــغ می کنن تبلی
ــا اشــاره بــه اینکــه امــام )ره( نســبت بــه فریضــه  وی ب
واجــب امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر حســاس بــود 
افــزود: امــام ایــن فریضــه را از قــول بــه عمــل رســاند و 
از دوران طلبگــی ایــن فریضــه را بــا جدیــت ادا می کــرد.

ــان  ــا بی ــم ب ــه ق ــوزه علمی ــین ح ــه مدرس ــو جامع عض
اینکــه مســئوالن کشــور نبایــد ایــن فریضــه را فرامــوش 
کننــد تصریــح کــرد: در برابــر بــد بایــد موضــع گرفــت و 

خــوب را تشــویق کــرد. 
ــال  ــاره بیت الم ــام)ره(  درب ــه ام ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
هــم حساســیت بســیاری داشــت و در تمــام عمــر خــود 
ــت: در نجــف اشــرف  ــرد، گف ــال اســتفاده نک از بیت الم
ــدت  ــرد، در آن ش ــی می ک ــه زندگ ــه ای ک ــم در خان ه
گرمــا، کولــر نداشــت و فرمــود هــر وقــت تمــام طلبه هــا 
کولــر داشــتند، مــن هــم اســتفاده می کنــم و مســئوالن 
امــروز هــم بایــد آبــروی مذهــب و نظــام را حفــظ کننــد 

ــدوزی نباشــند. ــر مال ان ــه فک و ب
ــود  ــل فرم ــام راح ــه ام ــان اینک ــا بی ــی ب ــت هللا طبس آی
اخــاق اســامی را می خواهنــد از بیــن ببرنــد و اســام 
آمریکایــی را بیاورنــد، افــزود: ایــن کام امــام بایــد آویزه 
ــهید  ــردم ش ــه م ــد ک ــد و بدانن ــئوالن باش ــوش مس گ
ــا  ــه حکمفرم ــامی در جامع ــای اس ــا ارز ش ه ــد ت دادن

شــود.

گردشگری
 واکنش ابتکار به ابهامات 

مرگ پلنگ هیرکان
ــرکان )پلنــگ مــاده(  ــر مــرگ هی ــی انتشــار خب در پ
کــه ســال گذشــته در پــارک ملــی گلســتان رهاســازی 
ــط  ــازمان محی ــانی س ــدم اطاع رس ــود و ع ــده ب ش
زیســت همزمــان بــا مــرگ هیــرکان معصومــه ابتــکار 
بــا تاکیــد بــر شناســایی مقصــر ایــن اتفــاق گفــت: بــا 
ــرای  ــدی ب ــچ قص ــم و هی ــری می کنی ــت پیگی جدی

پنهانــکاری نداریــم.
ــس  ــور و رئی ــاون رئیس جمه ــکار، مع ــه ابت معصوم
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، می گویــد: دربــاره 
مــرگ هیــرکان هنــوز نمی توانیــم نظــر قطعــی اعــام 
کنیــم؛ اگــر پنهانــکاری صــورت گرفتــه باشــد، تخلــف 

ــود. ــری می ش ــت و پیگی اس
وی تاکیــد می کنــد: ابعــاد ایــن موضــوع بایــد بــه طور 
کامــل، روشــن شــود؛ بــه همیــن علــت بخش هــای 
مختلــف ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، به ویــژه 
ــد  ــوع پرداخته ان ــن موض ــه ای ــت ب ــی و حراس  بازرس

و در حال بررسی آن هستند. 
بایــد زمــان بدهیــم تــا بخــش بازرســی بتوانــد 

گــزارش کاملــی ارائــه دهــد.
رئیــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت افــزود: اگر 
محــرز شــود کــه پنهانــکاری صــورت گرفتــه و تخلــف 
شــده، حتمــا برخــورد می شــود؛ زیــرا دروغگویــی کار 
بــدی اســت. بررســی های ســازمان حفاظــت محیــط 

زیســت بــرای شناســایی مقصــر اســت. 
ــا  ــرای م ــت ب ــات و صداق ــه اطاع ــی آزاد ب دسترس
ــم کــه چنیــن  اصــل اســت و همــه مــا تعجــب کردی
ــت  ــا جدی ــن آن را ب مســئله ای مطــرح شــده؛ بنابرای
پیگیــری می کنیــم و هیــچ قصــدی بــرای پنهانــکاری 
ــورت  ــه ص ــن زمین ــز در ای ــانی نی ــم و اطاع رس نداری

ــت. ــد گرف خواه
ــه در  ــت ک ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س رئی
زمــان رهاســازی هیــرکان در شــهریور ۹۵ گفتــه 
بــود در ایــن ســازمان اصــل بــر ایــن اســت کــه ایــن 
ــد  ــه درص ــو اینک ــد، ول ــت بازگردن ــه طبیع ــا ب گونه ه
زنــده مانــدن آن هــا کــم باشــد، معتقــد اســت: آنچــه 
ــک  ــگ ی ــازی پلن ــه رهاس ــت ک ــت دارد آن اس اهمی
آزمــون در حــوزه حیــات وحــش بــوده کــه روی 
هیــرکان انجــام شــده و اگــر ۳۵ روز هــم زنــده مانــده 
باشــد، بــه لحــاظ تحقیقاتــی، کار ارزشــمندی اســت؛ 

ــدد درســت باشــد. ــن ع ــر ای ــه اگ البت
ابتــکار بــا بیــان اینکــه هنــوز مدت زمــان حیــات 
ــد:  ــت، می گوی ــخص نیس ــت مش ــرکان در طبیع هی
ــتان  ــت گلس ــط زیس ــر کل محی ــر مدی ــر مهاج دکت
ــه نظــر شــرکت  ــاره را ب ــن ب ــق در ای ــر دقی ــار نظ اظه
می کــرد هدایــت  را  تحقیقــات  کار  کــه   آلمانــی 
ــه  ــن زمین ــتی در ای ــی درس ــا ارزیاب ــرده ت ــول ک موک

ــود. ایســنا ــه ش ارائ

گیســک در واقــع یــک اکومــوزه بــزرگ 
ــان  ــتان کرم ــوزه اس ــا اکوم ــتایی و تنه روس
اســت و مناظــر زیبایــی کــه می تــوان در 
ایــن منطقــه دیــد، در جــای دیگــری از 
ــودن  ــی ب ــه خال ــدارد. گرچ ــود ن ــران وج ای
ــرس  ــث ت ــی باع ــکنه کم ــتا از س ــن روس ای
می شــود، امــا کمــی کــه در ایــن روســتا 
ــر چشــم نوازی شــما را  ــد، مناظ ــردش کنی گ

می کنــد. مســحور 
ــب های  ــی از ش ــدید در یک ــرزه ای ش زمین ل
اســتان کرمــان  شــمال  در   1۳۵6 ســال 
اتفــاق افتــاد و باعــث ویرانــی روســتای 
ــد و  ــتان زرن ــک در شهرس ــت گیس پرجمعی
کشــته شــدن 66۵ نفــر و مجــروح شــدن260 
ــردم  ــرزه، م ــن زمین ل ــس از ای ــد. پ ــر ش نف
روســتا را تــرک کردنــد و در یــک کیلومتــری 
ــرای  ــد را ب ــک جدی ــی، گیس ــتای کنون روس
ــب و  ــه ترکی ــچ گاه ب ــا هی خــود ســاختند؛ ام
ســاختمان های روســتای قدیمــی دســت 
گذشــت ســال ها  از  پــس  حــاال  نزدنــد. 
بــه  روســتای گیســک  زمین لــرزه،  آن  از 
بزرگ تریــن روســتای خالــی از ســکنه ایــران 
و یــک اکومــوزه روســتایی تبدیــل شــده کــه 
بــه عنــوان یــک روســتای هــدف گردشــگری، 
خارجــی  و  داخلــی  ســالیانه گردشــگران 

ــاند. ــود می کش ــمت خ ــه س ــادی را ب زی

 موقعیت روستا
کیلومتــری   10 در  گیســک  روســتای 
شهرســتان زرنــد در شــمال اســتان کرمــان و 
در محــور زرنــد – راور قــرار دارد کــه در بهمــن 

ــت. ــیده اس ــی رس ــت مل ــه ثب 1۳۹1ب
 روستای سرخ رنگ

رنــگ خانه هــای روســتا کــه بــه دلیــل 
ــگ  ــا قرمزرن ــاک رس، عمدت ــتفاده از خ اس
ــه  ــی از دور ب ــه وقت ــده ک ــث ش ــت، باع اس
ــه ای  ــد، مجموع ــگاه می کنی ــه ن ــن منطق ای
دســت نخورده  قدیمــی  خانه هــای  از 
ســرخ رنگ را ببینیــد و لقــب روســتای ســرخ 

ــود. ــه داده ش ــن منطق ــه ای ب

قــرار گرفتــن روســتا در دامنــه کــوه و معماری 

ــود  ــرخ رنگ، وج ــای س ــی آن، خانه ه طبقات
عــدم  زیرزمینــی،  بازارچه هــای  و  تاالرهــا 
ــه  ــی ک ــات پرآب ــتا و قن ــرداری از روس آوارب
ــای  ــر زیب ــذرد، مناظ ــتا می گ ــه روس از میان
ایــن روســتا هســتند کــه بعضــی شــبیه 
ســکانس های فیلم هــای قدیمــی اســت. در 
طــول ســال فیلمبــرداران حرفه ای و عکاســان 
بی نظیــر  تصاویــر  ثبــت  بــرای  زیــادی 
ــفر  ــه س ــن منطق ــه ای ــک ب ــتای گیس روس
کــرده و ســاعت ها در ایــن روســتا پیــاده روی 

می کننــد.
 معماری طبقاتی، بازارچه های 

زیرزمینی و قنات روستا
بــودن  محــدود  و  جغرافیایــی  موقعیــت 
فضــای روســتای گیســک باعــث شــده 
بــا  طبقاتــی  معمــاری  ســاختارهای 
ــه شــکل ــودن منطق  اســتفاده از صخــره ای ب

 بگیرد. 
بــه  را  بازارچه هــا  مــردم  روســتا  ایــن  در 
دلیــل امنیــت بیشــتر در عمیق تریــن منطقــه 
ــای  ــم بازارچه ه ــوز ه ــد. هن ــاد می کردن ایج

ــت. ــتا پابرجاس ــی روس زیرزمین
سیســتم آبرســانی روســتا کــه بــر پایــه وجود 
قنات هــا و اســتفاده از شــیب کوهســتان 
بــوده نیــز، بســیار زیباســت کــه همیــن 
سیســتم هنــوز هــم در زمینــه کشــاورزی 

ــاورت  ــه در مج ــک ک ــد گیس ــتای جدی روس
اســت،  گرفتــه  قــرار  قدیمــی  روســتای 

می شــود. اســتفاده 
 قدمت تاریخی روستا

دربــاره قدمــت روســتا هنــوز مطالعــات 
باستان شناســی دقیقــی صــورت نگرفتــه 
اســت؛ امــا بافــت تاریخــی آن بــه دوره پیش 

از اســام می رســد. 
کشــف قرآنــی خطــی کــه ۵00 ســال قدمــت 
از دست نوشــته های مــردم روســتا  و  دارد 
ــاد  ــت زی محســوب می شــود، نشــان از قدم

روســتا دارد.
ایــن منطقــه درواقــع یــک اکوموزه روســتایی 
زیــادی  قابلیت هــای  دارای  و  کشــور  در 
ــی در اســتان کرمــان  ــدگاه کل ــا دی اســت؛ ام
ــرای  ــی ب ــای محل ــتفاده از قابلیت ه ــر اس ب
رونــق گردشــگری اســت و بومگــردی در 
ــه شــکلی  ــرار دارد؛ ب ــن قابلیت هــا ق رأس ای
کــه حتــی خــود مــردم محلــی روســتا ایــن 
اکومــوزه را مدیریــت کــرده و اقــدام بــه 
ــی  ــگری و اقامت ــای گردش ــاد اقامتگاه ه ایج

در منطقــه کننــد. ایران گــردی

سفر به گیسک

بزرگ ترین اکوموزه روستایی کشور

ــاری  ــر چهارمحــال و بختی ــت هــال احم ــل جمعی ــر عام مدی
گفــت: در مــاه رمضــان، طــرح ســفره مهربانــی در روســتاهای 

ــود. ــرا می ش ــاری اج ــال و بختی چهارمح
احمــد مرتضــوی در شــهرکرد اظهــار داشــت: در ۳0 شــب مــاه 
رمضــان، ۳0 ســفره افطــاری در ۳0 روســتای اســتان بــا اولویت 

مناطــق محــروم پهــن می شــود.
ــا قــرآن کریــم، اجــرای  وی افــزود: برگــزاری محفــل انــس ب
مســابقات فرهنگــی، آمــوزش کمک هــای اولیــه در طــرح 
خــادم و ســخنرانی مذهبــی، از دیگــر برنامه هــای ایــن طــرح 

ــت. در روستاهاس
ــاری  ــر چهارمحــال و بختی ــت هــال احم ــل جمعی ــر عام مدی
ــتان  ــر شهرس ــداران ه ــر فرمان ــا نظ ــتاها ب ــرد: روس ــان ک بی
ــرای  ــرای اج ــروم ب ــتاهای مح ــه روس ــوند ک ــی می ش معرف

ــد. ــرار دارن ــت ق ــرح در اولوی ط
مرتضــوی بــا اشــاره بــه اجــرای ایــن طــرح در روســتای 
ــع شهرســتان  ــج از تواب ــد در بخــش من ســیل زده ســید محم
ــتا  ــن روس ــر در ای ــه ۵00 نف ــته ب ــب گذش ــت: ش ــردگان گف ل

ــد. ــاری داده ش افط
وی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح همــای رحمــت در مــاه رمضــان 
خاطرنشــان کــرد: در ایــن طــرح بــا کمــک خّیــران ســبدهای 
غذایــی شــامل برنــج، روغــن، ماکارونــی و حبوبات آمــاده و در 

بیــن نیازمنــدان توزیــع می شــود.
مدیــر عامــل جمعیــت هــال احمــر چهارمحــال و بختیــاری بــا 
اشــاره بــه توزیــع ســبدهای غذایــی به ویــژه در شــب های قــدر 
ــام  ــی و اطع ــگ داوطلب ــج و اشــاعه فرهن ــرد: تروی ــح ک تصری

فقــرا از جملــه اهــداف اجــرای ایــن 2 طــرح اســت. میــزان

ــور 70  ــا حض ــزد ب ــتان ی ــتانی اس ــنواره تابس ــن جش اولی
دفتــر خدمــات  مســافرتی و گردشــگری از 8 اســتان 
تهــران البــرز، آذربایجــان  شــرقی، اصفهــان، فــارس، کرمان 
ــزار  ــرداد برگ ــا 1۹خ ــزد از 17 ت ــتان ی ــان اس ــن و گی قزوی

می شــود.
ــی  ــط  عموم ــل از رواب ــه  نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه  گ ب
ــگری  ــتی و گردش ــع  دس ــی، صنای ــراث  فرهنگ اداره  کل می
یــزد، محمدرضــا نصیــری، سرپرســت معاونــت گردشــگری 
ایــن اســتان، در این بــاره گفــت: ایــن جشــنواره بــه  دنبــال 
مطالعــات و بررســی های انجام شــده بــرای بیشــترین 
اســتفاده از فصولــی کــه آمــار گردشــگران خارجــی ورودی 
ــزار  ــرداد(، برگ ــر و م ــای تی ــت )ماه ه ــم اس ــور ک ــه کش ب
می شــود تــا متناســب بــا ظرفیــت شهرســتان های اســتان 

یــزد و همچنیــن تعامــل و همــکاری بــا دیگــر اســتان های 
کشــور برنامه هــای خــاص و مهمــی تــدارک دیــده شــود.

ــکاری  ــل و هم ــا تعام ــم ب ــرد: امیدواری ــان ک او خاطرنش
ــه بتوانیــم در ماه هایــی کــه گردشــگران خارجــی  همه جانب
کمتــری در کشــورمان حضــور دارنــد، بــا برگــزاری تورهــای 
ــتان  ــگری اس ــت گردش ــتری در صنع ــق بیش ــی رون داخل

ایجــاد کنیــم.
ــر  ــی دفات ــران فن ــران و مدی ــرد: »مدی ــار ک ــری اظه نصی
ــرز، آذربایجــان   ــران، الب خدمــات  مســافرتی اســتان های ته
شــرقی، اصفهــان، فــارس، کرمــان، قزویــن و گیــان 
و  امکانــات  بــا  آشــنا شــدن  بــرای  یــزد  اســتان  در 
ظرفیت هــای گردشــگری ایــن اســتان، بــه شــهر مــا ســفر                

آریــا  میــراث  می کننــد. 

،،
حــاال پــس از گذشــت ســال ها از 
گیســک  روســتای  زمین لــرزه،  آن 
خالــی  روســتای  بزرگ تریــن  بــه 
اکومــوزه  یــک  و  ایــران  ســکنه  از 

شــده تبدیــل  روســتایی 

مدیر عامل جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری:

اجرای طرح »سفره مهربانی« در چهارمحال و بختیاری
 آغاز اولین جشنواره تابستانی یزد 

با حضور 70 دفتر خدمات گردشگری کشور

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

تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی«

تعییــن  موضــوع  هیــأت  آراء صــادره  برابــر 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای 
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق
آران وبیــدگل تصرفــات مالکانــه وبامعــارض 
متقاضیــان محــرز گردیده اســت لذامشــخصات 
ــرح  ــه ش ــا ب ــورد تقاض ــاک م ــان وام متقاضی
ــه  ــت ب ــوم در دونوب ــور اطــاع عم ــه منظ ــر ب زی
فاصلــه 1۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس اش
مــی  باشــند  داشــته  اعتراضــی  متقاضیــان 
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 
دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد 
ــس از اخــذ رســید  وامــاک محــل تســلیم وپ
، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
بــه مرجــع  را  اعتــراض، دادخواســت خــود 

ــد. ــم نماین ــی تقدی قضای
1(رأی شــماره 808 – ۹6/02/1۹ هیــأت : خانــم 
ــد ناصــر شــماره  ــی فرزن ــی بیدگل فاطمــه کنعان
شناســنامه 71  ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه 
ــاک 87۵  ــماره پ ــع ش ــاحت 127 مترمرب مس
از پــاک 6 اصلــی واقــع در  فرعــی مجــزا 
حســین آبــاد بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران و 

بیدگل.ابتیاعــی از غامرضــا ســتاری
2(رأی شــماره 80۹و810 - ۹6/02/1۹ هیــأت 
: آقــای ذبیــح الــه ناظمــی بیدگلــی فرزنــد 
خانــم  و   ۹6 شناســنامه  شــماره  اســماعیل 
غامحســین  فرزنــد  ســاالر هابیلی  جمیلــه 
شــماره شناســنامه ۹  )بالمناصفــه( ، ششــدانگ  
ــع شــماره  ــه مســاحت 64 مترمرب ــه ب یکبابخان
ــی  ــاک 6 اصل ــزا از پ ــی مج ــاک 876 فرع پ
ــاد بخــش ۳ حــوزه ثبتــی  واقــع در حســین آب
آران و بیدگل.ابتیاعــی ازآقــای نصرالــه المشــی

ــأت  ــماره  806و807 - ۹6/02/1۹ هی ۳(رأی ش
ــی  ــد عل ــی فرزن ــواد صالحــی بیدگل ــای ج : آق
ــه  ــم صدیق ــنامه 26۹ و خان ــماره شناس ــا ش آق
شــماره  حســین  فرزنــد  بیدگلــی  فامیلــی 
ــدانگ   ــه( ، شش ــنامه 8۵۳8 )بالمناصف شناس
مترمربــع   81.70 مســاحت  بــه  یکبابخانــه 
ــاک 6  ــزا از پ ــی مج ــاک 877 فرع ــماره پ ش
اصلــی واقــع در حســین آبــاد بخــش ۳ حــوزه 

ثبتــی آران و بیدگل.مالکیــت عــادی
4(رأی شــماره  80۵ و804 - ۹6/02/1۹ هیــأت 
: آقــای محمدجعفــر بذرافشــان بیدگلــی فرزنــد 
خانــم  و   1۹8 شناســنامه  شــماره  غامرضــا 
ــین  ــد غامحس ــی فرزن ــری بیدگل ــه کبوت فاطم
شــماره شناســنامه 12۵0064۹۳7  )بالمناصفه( 
ــاحت 101.7۵  ــه مس ــه ب ــدانگ  یکبابخان ، شش
ــع شــماره پــاک 878 فرعــی مجــزا از  مترمرب
پــاک 6 اصلــی واقــع در حســین آبــاد بخــش 
۳ حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعــی از آقــای 

علــی صائبــی

ــأت  ــماره 802 و80۳ - ۹6/02/1۹ هی ۵(رأی ش
: آقــای علیرضــا رزاقــی بیدگلــی فرزنــد اســداله 
ــا   ــه ولی ــم ریحان شــماره شناســنامه 22۳ و خان
بیدگلــی فرزنــد مرتضــی شــماره شناســنامه 
۳7۳ )بالمناصفــه( ، ششــدانگ  یکبابخانــه 
شــماره  مترمربــع   12۳.6۵ مســاحت  بــه 
ــی  ــماره 106فرع ــزا ازش ــی مج ــاک 87۹ فرع پ
و باقیمانــده از پــاک 6 اصلــی واقــع در حســین 
آبــاد بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل.

ــی ــی بیدگل ابتیاعــی از اســداله رزاق
6(رأی شــماره  800 و801 - ۹6/02/1۹ هیــأت 
: آقــای محمــد علــی بــذر افشــان بیدگلــی 
 7۵۹1 شناســنامه  شــماره  غامرضــا  فرزنــد 
و خانــم معصومــه بوجــاری بیدگلــی فرزنــد 
ــه(  ــنامه 207 )بالمناصف ــماره شناس ــاس ش عب
، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 80.10 
ــزا از  ــی مج ــاک 880 فرع ــماره پ ــع ش مترمرب
پــاک 6 اصلــی واقــع در حســین آبــاد بخــش 
ــای  ــی ازآق ــی آران و بیدگل.ابتیاع ــوزه ثبت ۳ ح

ــی ــد ناظم احم
7(رأی شــماره 84۵ - ۹6/02/21 هیــأت : آقای 
مهــدی حاجــی اقــا مقــدم بیدگلــی فرزنــد 
محمــد شــماره شناســنامه 1۳7 ، ششــدانگ  
ــع  ــه مســاحت 24.۵7 مترمرب ــاب مغــازه ب یکب
شــماره پــاک ۳7 فرعــی مجــزا از پــاک 1۳۹ 
اصلــی واقــع در اماکــن بخــش ۳ حــوزه ثبتــی 

ــاج ــی نس ــی ازشمس آران و بیدگل.ابتیاع
هیــأت  8۳۹و۹6/02/20-840  شــماره  8(رأی 
ــد  ــی  فرزن ــی آران ــی حاج ــان عل ــای رمض : آق
میــرزا آقــا شــماره شناســنامه 44 و خانــم زهــرا 
شــبانی زاده فرزنــد رضــا شــماره شناســنامه 
ــاع  ــگ مش ــگ و2 دان ــبت 4 دان ــه نس 8141  ب
از ، ششــدانگ  یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
17۵.۹۵ مترمربــع شــماره پــاک 21 فرعــی 
مجــزا از شــماره 4 فرعــی از پــاک 1270 اصلــی 
ــی آران و  ــع در اماکــن بخــش ۳ حــوزه ثبت واق

ــمی ــت رس بیدگل.مالکی
ــای  ــأت : آق ۹(رأی شــماره 6۳8-.۹6/02/۹ هی
ــد ســیدخلیل  ــی فرزن ســیدرجب شــریفیان آران
ششــدانگ    ،  ۹0۳4 شناســنامه  شــماره 
مترمربــع   108.۵0 مســاحت  بــه  یکبابخانــه 
شــماره  از  مجــزا  فرعــی   20 پــاک  شــماره 
12و1۳و16 فرعــی از پــاک 2427 اصلــی واقــع 
در اماکــن بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل.

مالــک رســمی
 : هیــأت   ۹6/02/1۹  -  8۳1 شــماره  10(رأی 
خانــم زهــره اکرمیــان آرانــی فرزنــد علــی 
ــدانگ   ــنامه 12۵0161۵۳۳ ، شش ــماره شناس ش
مترمربــع   1۹8 مســاحت  بــه  یکبابخانــه 
ــماره  ــزا از ش ــی مج ــاک 8۵87 فرع ــماره پ ش
اصلــی   26۳7 پــاک  از  فرعــی  171و74۳8 
ــی  ــوزه ثبت ــش ۳ ح ــعودآباد بخ ــع در مس واق

شــهرداری از  بیدگل.ابتیاعــی  و  آران 
 : هیــأت   ۹6/02/1۹  –  81۹ شــماره  11(رأی 
آقــای حســین متوســل فرزنــد عبــاس شــماره 

شناســنامه 287 ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه 
ــاک 182۵  ــماره پ ــع ش ــاحت 1۵4 مترمرب مس
ــاک  ــی از پ ــماره ۳16 فرع ــزا از ش ــی مج فرع
2640 اصلــی واقــع در آران دشــت بخــش ۳ 
حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعــی از قاســم 

ــنی ــه احس وفاطم
12(رأی شــماره 816 – ۹6/02/1۹ هیــأت : خانــم 
حلیمــه بوطــه کــن آرانــی فرزنــد محمــد شــماره 
یکبابخانــه  ، ششــدانگ   شناســنامه 11۵1۵  
ــع شــماره پــاک  ــه مســاحت ۹۳.44 مترمرب ب
1828 فرعــی مجــزا از شــماره 6 فرعــی از پــاک 
2640 اصلــی واقــع در آران دشــت بخــش ۳ 
ــه  ــی ازفاطم ــدگل. ابتیاع ــی آران و بی ــوزه ثبت ح

باقــاکار
 : هیــأت   ۹6/02/1۹  –  82۳ شــماره  1۳(رأی 
ــد  ــی فرزن ــدی بیدگل ــد ارش ــی محم ــای عل آق
ــدانگ   ــنامه 210 ، شش ــماره شناس ــه ش ــی ال ول
ــع شــماره  ــه مســاحت 1۵0 مترمرب ــه ب یکبابخان
پــاک ۳61 فرعــی مجــزا از شــماره 2۵2 فرعــی 
از پــاک 2704 اصلــی واقــع در دســتجرد و 
ــدگل. ــی آران و بی ــوزه ثبت ــش ۳ ح ــه بخ غیاثی

ابتیاعــی از جــواد حمیــد پنــاه
هیــأت  820و۹6/02/1۹-821  شــماره  14(رأی 
فرزنــد  بیدگلــی  اصیلیــان  یاســر  آقــای   :
ــم  ــنامه ۵64 و خان ــماره شناس ــه ش ــت ال نعم
ــماره  ــی ش ــد عل ــی فرزن ــلیمی بیدگل ــارا س س
، ششــدانگ   )بالمناصفــه(  شناســنامه 1۵۵  
ــع شــماره  ــه مســاحت 1۵0 مترمرب ــه ب یکبابخان
پــاک ۳6۳ فرعــی مجــزا از شــماره 2۵2 فرعــی 
دســتجرد  در  واقــع  اصلــی   2704 پــاک  از 
وغیاثیــه بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل.

ــاه ــواد حمیدپن ــی از ج ابتیاع
1۵(رأی شــماره 824و82۵-۹6/02/1۹ هیــأت 
: آقــای ســید عبــاس بابایــی زاده  فرزنــد 
ــای  ــنامه 21 و آق ــماره شناس ــن ش ــید عابدی س
ــماره  ــعلی ش ــد عباس ــاس زاده  فرزن ــار عب الهی
شناســنامه 24۹2  )بالمناصفــه( ، ششــدانگ  
مترمربــع   ۳64 مســاحت  بــه  یکبابخانــه 
ــماره  ــزا از ش ــی مج ــاک 4024 فرع ــماره پ ش
ــع در  ــی واق ــاک 271۵ اصل ــی از پ 1۳40 فرع
ابوزیدآبــاد بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. 

ــی ــی رهن ــی ازرجبعل ابتیاع
 : هیــأت   ۹6/02/1۹-7۹۹ شــماره  16(رأی 
ــاس شــماره  ــد عب ــوذر زاده فرزن ــول ن ــم بت خان
از  قســمتی  ششــدانگ   ،   2۵۵ شناســنامه 
بــه مســاحت 127.2۵ مترمربــع  یکبابخانــه 
ــماره  ــزا از ش ــی مج ــاک ۵766 فرع ــماره پ ش
باقیمانــده  جــزئ  وکوچــه  فرعــی  2۳و4۳7 
ــع در  ــی واق ــاک 2840 اصل ــی از پ 2840 اصل
ریگســتان دیمــکار آران  بخــش ۳ حــوزه ثبتــی 
از  وابتیاعــی  رســمی  بیدگل.مالکیــت  و  آران 

ــدد ــن متع مالکی
17(رأی شماره 7۹6 -۹6/02/18 هیأت : خانم 
کبری ذاکری فرزند حسین  شماره شناسنامه 
148  ، ششدانگ  یکباب انباری به مساحت 

64.84 مترمربع شماره پاک ۵767 فرعی 
مجزا از شماره 20۵ فرعی از پاک 2840 اصلی 
واقع در ریگستان دیمکار آران  بخش ۳ حوزه 

ثبتی آران و بیدگل.مالکیت مشاعی
 : هیــأت   ۹6/02/18  –  7۹7 شــماره  18(رأی 
ــت  ــا تولی ــی ب ــواه بیدگل ــواد دادخ ــه ج موقوف
ونظــارت اداره اوقــاف وامــور خیریــه بــا شــماره 
شناســه 1400۳۵0۵268 ، ششــدانگ  یکبابخانه 
ــاک  ــماره پ ــع ش ــاحت ۳2.40 مترمرب ــه مس ب
ــی از  ــماره 422 فرع ــزا از ش ــی مج ۵768 فرع
پــاک 2840 اصلــی واقــع در ریگســتان دیمــکار 

ــدگل. ــی آران و بی ــوزه ثبت ــش ۳ ح آران  بخ
 : هیــأت   ۹6/02/1۹  –  7۹8 شــماره  1۹(رأی 
ــواد  ــد ج ــی فرزن ــواه بیدگل ــر دادخ ــای اصغ آق
ــه  شــماره شناســنامه 20 ، ششــدانگ  یکبابخان
ــاک  ــع شــماره پ ــه مســاحت 106.۹۵ مترمرب ب
ــی از  ــماره 422 فرع ــزا از ش ــی مج ۵76۹ فرع
پــاک 2840 اصلــی واقــع در ریگســتان دیمــکار 
آران  بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. 

ــی ــواه بیدگل ــواد دادخ ــی از ج ابتیاع
ــأت  20(رأی شــماره 826و827 – ۹6/02/1۹ هی
: آقــای محمدجــواد میرزایــی فرزنــد اســماعیل 
شــماره شناســنامه 12۵0۵1۹7۹۹ و خانــم اکــرم 
ــماره  ــی ش ــد عل ــادی فرزن ــوش آب ــدزاده ن عاب
، ششــدانگ   )بالمناصفــه(    146 شناســنامه 
ــع شــماره  ــه مســاحت 122 مترمرب ــه ب یکبابخان
پــاک ۳8۳ فرعــی مجــزا از شــماره ۳18 فرعــی 
از پــاک 8 اصلــی واقــع در معیــن آبــاد نــوش 
آبــاد بخــش 2 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل.

ــت عادی مالکی
انقضــای مــدت   بدیهــی اســت در صــورت 
مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض، طبــق مقــررات 

l .ــد ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی س
م الف : ۵/22/۹6/18۳
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رییس اداره ثبت اسناد واماک 
 آران وبیدگل

  عباس عباس زادگان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک فریدن

تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  هیــات 
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی

ســند رســمی
 آگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده 1۳ 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام آئی
ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 

ــمی رس
1-  برابــر رای شــماره 1۳۹۵60۳02012002۳0۹ 
ــون  ــات اول موضــوع قان ــورخ 11/27 /۹۵ هی م
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 

در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فریــدن 
متقاضــی  بامعــارض  مالکانــه  تصرفــات 
ــماره  ــات بش ــد حی ــی فرزن ــای داود گنجعل آق
بــه  خانــه  بــاب  یــک  در  شناســنامه 287  
ــده از  ــزی ش ــع مج ــاحت ۵62.18 مترمرب مس
پــاک 1 فرعــی از 206 اصلــی  واقــع در افــوس 
خریــداری از مالــک رســمی آقــای شــیرزاد 

ــت. ــده اس ــرز گردی ــده مح ــی بن حاج
2-  برابــر رای شــماره 1۳۹۵60۳02012002۳06 
ــون  ــات اول موضــوع قان ــورخ 11/27 /۹۵ هی م
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فریــدن 
ــم  ــه بامعــارض متقاضــی خان ــات مالکان تصرف
زهــرا گنجعلــی افوســی فرزنــد حیــات بشــماره 
بــه  خانــه  بــاب  یــک  در    ۵۵ شناســنامه 
ــروز ومجــزی  ــع مف مســاحت ۵44.۵2 مترمرب
ــع  ــی  واق ــی از 206 اصل ــاک 1 فرع ــده از پ ش
ــای  ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــوس خری در اف
ــت. ــده اس ــرز گردی ــده مح ــی بن ــیرزاد حاج ش
ــر رای شــماره 1۳۹۵60۳02012002۳26  ۳-  براب
ــون  ــوع قان ــات اول موض ــورخ 12/۳ /۹۵ هی م
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فریــدن 
ــای  ــارض متقاضــی آق ــه بامع ــات مالکان تصرف
ــماره  ــین بش ــد حس ــی فرزن ــدور موگوئ داود مه
بــه  بــاب خانــه  شناســنامه 7108  در یــک 
ــزی  ــروز ومج ــع  پ مف ــاحت ۵62 مترمرب مس
ــع  ــی  واق ــی از 200 اصل ــاک 1 فرع ــده از پ ش
ــای  ــمی آق ــک رس ــداری از مال ــن خری در بوئی

ــت. ــده اس ــرز گردی ــی  مح ــف صدیق یوس
ــماره 1۳۹۵60۳02012002۳17  ــر رای ش 4-  براب
ــون  ــوع قان ــات اول موض ــورخ 12/۳ /۹۵ هی م
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فریــدن 
ــای  ــارض متقاضــی آق ــه بامع ــات مالکان تصرف
ــماره  ــی بش ــد عل ــوندی فرزن ــاه س ــد ش محم
بــه  مغــازه  بــاب  یــک  در    8۹ شناســنامه 
ــزی  ــروز ومج ــع مف ــاحت ۳۹.77 مترمرب مس
شــده از پــاک 1 فرعــی از 206 اصلــی  واقــع در 
افــوس خریــداری از مالــک رســمی آقــای رضــا 

ــت. ــده اس ــرز گردی ــش مح ــرح بخ ف
ــر رای شــماره 1۳۹۵60۳02012002۳2۳  ۵-  براب
ــون  ــوع قان ــات اول موض ــورخ 12/۳ /۹۵ هی م
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فریــدن 
ــای  ــارض متقاضــی آق ــه بامع ــات مالکان تصرف
بشــماره  فرزند هاشــم  بنــده  حاجــی  بهــروز 
بــه  خانــه  بــاب  یــک  در  شناســنامه 2۳18 
ــزی  ــروز ومج ــع مف ــاحت ۳70.04 مترمرب مس
شــده از پــاک 1 فرعــی از 206 اصلــی  واقــع در 
افــوس خریــداری از مالــک رســمی آقــای فتــح 

ــت. ــده اس ــرز گردی ــده مح ــه پاین ال
6-  برابــر رای شــماره 1۳۹۵60۳02012002۳20 
ــون  ــوع قان ــات اول موض ــورخ 12/۳ /۹۵ هی م
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فریــدن 
ــم  ــه بامعــارض متقاضــی خان ــات مالکان تصرف
زهرا هاشــمی حصــوری فرزنــد امیرآقــا بشــماره 
شناســنامه 2 در یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
2۳0 مترمربــع مفــروز ومجــزی شــده از پــاک 
711 فرعــی از 11 اصلــی  واقــع در داران خریداری 
از مالــک رســمی آقــای امیرآقا هاشــمی محــرز 

ــده اســت. گردی
  لــذا بــه منظوراطــاع عمــوم مراتــب دردونوبــت 
ــی  ــه 1۵ روزآگهــی مــی شــود درصورت ــه فاصل ب
ــه صدورســند مالکیــت  کــه اشــخاص نســبت ب
مــی  باشــند  داشــته  اعتراضــی  متقاضــی 
توانندازتاریــخ انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت 
ــه ایــن اداره تســلیم  دومــاه اعتــراض خــود را ب
ــاه از  ــک م ــس ازاخــذ رســید،ظرف مــدت ی وپ
ــود را  ــت خ ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس تاری
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت 
درصــورت انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول 
ــادر  ــندمالکیت ص ــررات س ــق مق ــراض طب اعت
ــت اســناد و  ــس ثب ــی  رئی خواهــد شــد.  امام

ــدن ــاک فری ام
  شماره :11۵/م الف 

 تاریخ انتشار نوبت اول :16 /۳  /1۳۹6                
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آگهی احضار متهم 
شماره اباغنامه :۹610100۳۵46014۵0
شماره پرونده: ۹۵0۹۹80۳6۳40080۹

شماره بایگانی شعبه: ۹602۳6
تاریخ تنظیم: 1۳۹6/0۳/04

در پرونــده کاســه ۹۵0۹۹80۳6۳40080۹ ک120 
)۹602۳6 ک 120( بــرای نعمــت الــه برجیــان 
فرزنــد میــرزا کمــال بــه اتهــام توهیــن و تهدیــد از 
طریــق ارســال پیامــک موضــوع شــکایت کرمعلــی 
و فاطمــه خــان محمــدی تقاضــای کیفــر نمــوده 
کــه رســیدگی بــه موضــوع بــه ایــن شــعبه ارجــاع 
و وقــت رســیدگی بــرای مورخــه 1۳۹6/04/21 
ــت  ــا عنای ــت. ب ــده اس ــن گردی ــاعت 800 تعیی س
بــه مجهــول المــکان بــودن و عــدم دسترســی بــه 
ــون  ــواد ۳44 قان ــررات م ــرای مق ــم و در اج مته
آئیــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب در 
امــور کیفــری مراتــب یــک نوبــت منتشــر تــا متهم 
ــرر  ــت مق ــابی در وق ــام انتس ــاع از اته ــت دف جه
ــورت  ــت در ص ــی اس ــردد. بدیه ــر گ دادگاه حاض
عــدم حضــور، مطابــق مقــررات رســیدگی غیابــی 

بــه عمــل خواهــد آمــد. 
شماره :70۹2/ م الف

 دادگاه کیفــری شــعبه 120 دادگاه کیفــری دو 
ــان ــهر اصفه ش

) 120 جزایی سابق(

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه ۹۵-۹70 و ۹۵0۵1۹ 

ــور چعبــی دادخواســتی  خواهــان مهــدی محمدپ
ــه  ــودرو  ب ــند خ ــم س ــه تنظی ــزام ب ــی برال مبن
احمــد  فرزنــد  عبدالهــی  پژمــان   -1 طرفیــت 
یــار  فرزنــد گــرام ۳- هللا  خــادم  بهنــام   -2
ــوده  ــم نم ــی تقدی ــد عل ــتانی فرزن ــت سروس ثاب
روز.............  بــرای  رســیدگی  وقــت   . اســت 
ــده  ــن گردی ــاعت 18 تعیی ــورخ   ۹6/0۵/01 س م
ــودن  ــکان ب ــول الم ــه مجه ــه ب ــا توج ــت. ب اس
ــاده  ــر م ــان براب ــای خواه ــب تقاض ــده حس خوان
مراتــب  مدنــی   دادرســی  آییــن  قانــون   7۳
در جرایــد منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت 
رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در اصفهــان 
ابتــدای خیابــان آتشــگاه مجتمــع شــماره 2 
و  مراجعــه  اصفهــان  اختــاف  حــل  شــورای 
نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ 
نماییــد. در صــورت عــدم حضــور وقــت رســیدگی 
ــاذ  ــی اتخ ــم مقتض ــی و تصمی ــده تلق ــاغ ش  اب

می شود.شماره: 7166/م الف 
دو  دفتــر شــعبه 27 مجتمــع شــماره  مدیــر 

اصفهــان اختــاف  حــل  شــورای 

آگهی مفقود شدن سند مالکیت
ــد عبدالحســین   ــم روزیتــا خدارحمــی فرزن خان
ــه  ــی ک ــهادیه محل ــرگ استش ــتناد 2ب ــه اس ب
هویــت و امضــای شــهود رســما گواهــی گردیــده 
مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت دودانــگ 
ــی  ــاک ثبت ــان پ ــدانگ آپارتم ــاع از  شش مش
741/6024  واقــع در فوالدشــهر بخــش ۹ ثبــت 
اصفهــان بــه شــماره ســریال 8681۹۳ب۹4 
ــی  ــاک الکترونیک ــر ام ــت دفت ــه ثب ــه شناس ب
ــت  ــرده ثب ــام نامب ــه ن 1۳۹۵20۳02007001016ب
و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده 
اســت)صلح عمــری و مــدت مصالــح مــی 
اســت  مفقــود گردیــده  و  ســپس  باشــد( 
بنابرایــن چــون نامبــرده درخواســت صدور ســند 
ــک  ــره ی ــق تبص ــوده طب ــی نم ــت المثن مالکی
ــت  ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 120 آیی ــی م اصاح
ــا هرکــس مدعــی  ــی مــی شــود ت ــب آگه مرات
ــا  ــور و ی ــک مزب ــه مل ــه نســبت ب انجــام معامل
وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد از 
تاریــخ انتشــار آگهــی ظــرف 10روز بــه ایــن اداره 
مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــًا ضمــن ارائــه 
ــه تســلیم  ــت و ســند معامل اصــل ســند مالکی
ــند  ــل س ــه و اص ــب صورتجلس ــا مرات ــد ت نمای
ــده مســترد گــردد و در  ــه دهن ــه ارائ مالکیــت ب
صــورت انقضــای مهلــت مذکــور و عــدم وصــول 
ــه  ــدون ارائ ــراض ب ــول اعت ــا وص ــراض و ی اعت
اصــل ســند مالکیــت ، المثنــی ســند مالکیــت 
ــه متقاضــی تســلیم خواهــد  ــوم صــادر و ب مرق

ــف : 227  ــد . م/ال ش
تاریخ انتشار :1۳۹6/0۳/16

ــناد و  ــت اس ــس اداره ثب ــدم رئی ــر پورمق اکب
ــان  ــاک فاورج ام



امروز سه شنبه 16 خرداد ماه 1396 - سال سوم - شماره 445 روزنامه8 اطالعرسانی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه 
اجرایی قانون تعیـین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ــن  ــون تعیی ــوع قان ــت موض ــادره هیئ ــر آراء ص براب
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد 
ــتان  ــی شهرس ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس س
فالورجــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیان 
محــرز گردیــده اســت لــذا مشــخصات متقاضیــان و 
امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطالع 
ــه  ــه 15 روز در روزنام ــه فاصل ــت ب ــوم در دو نوب عم
ــی  ــی م ــا آگه ــان زیب ــن و اصفه ــای وط ــای کیمی ه
ــه صــدور  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک شــود در صورت
ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند 
ــه  ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ، م
مــدت 2 مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد 
ــید ،  ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــل تس ــالک مح و ام
ــراض  ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری ــک م ــدت ی ظــرف م
ــی  ــح قضای ــع صال ــه مرج ــود را ب ــت خ ، دادخواس
ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد .بدیه ــم نماین تقدی
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض ، طبــق 

ــد شــد . ــت صــادر خواه ــررات ســند مالکی مق
مــورخ   139560302007005832 شــماره  رای   -  1
فرزنــد  رضائــی کلیشــادی  عباســعلی   95/12/05
ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــینقلی نس حس
ــالک شــماره 19  ــع پ ــه مســاحت 335.50 مترمرب ب
اصلــی واقــع در کلیشــاد بخــش 9 ثبــت اصفهــان مع 
الواســطه خریــداری شــده از مالــک رســمی محمــد 

ــان. ــی دهق تق
مــورخ  شــماره 139560302007005833  رای   -  2
فرزنــد  کلیشــادی  رضائــی  الــه  روح   95/12/05
از  مشــاع  دانــگ  ســه  بــه  نســبت  عباســعلی 
ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 32.77 
مترمربــع پــالک شــماره 19 اصلــی واقــع در کلیشــاد 
ــداری  ــطه خری ــع الواس ــان م ــت اصفه ــش 9 ثب بخ

ــان. ــی دهق ــد تق ــمی محم ــک رس ــده از مال ش
مــورخ  رای شــماره 139560302007005834   - 3
فرزنــد  کلیشــادی  دهقــان  علیرضــا   95/12/05
از  مشــاع  دانــگ  ســه  بــه  نســبت  قاســمعلی 
ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 32.77 
مترمربــع پــالک شــماره 19 اصلــی واقــع در کلیشــاد 
ــداری  ــطه خری ــع الواس ــان م ــت اصفه ــش 9 ثب بخ

ــان. ــی دهق ــد تق ــمی محم ــک رس ــده از مال ش
مــورخ   139660302007000036 شــماره  رای   -  4
96/01/15 فضــل الــه رضائــی کلیشــادی فرزنــد 
از  مشــاع  دانــگ  ســه  بــه  نســبت  حیدرعلــی 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 262.55 
مترمربــع پــالک شــماره 19 اصلــی واقــع در کلیشــاد 
ــداری  ــطه خری ــع الواس ــان م ــت اصفه ــش 9 ثب بخ
شــده از مالــک رســمی حیدرعلــی رضائی کلیشــادی.
مــورخ   139660302007000037 شــماره  رای   -  5
فرزنــد  کلیشــادی  حیــدری  عــزت   96/01/15
از  دانــگ مشــاع  بــه ســه  نســبت  محمدعلــی 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 262.55 
مترمربــع پــالک شــماره 19 اصلــی واقــع در کلیشــاد 
ــداری  ــطه خری ــع الواس ــان م ــت اصفه ــش 9 ثب بخ
شــده از مالــک رســمی حیدرعلــی رضائی کلیشــادی.
مــورخ   139660302007000045 شــماره  رای   -  6
96/01/15 کوکــب قاســمی فالورجانــی فرزنــد اســداله 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــه ششــدانگ یکب نســبت ب
ــع  ــی واق ــماره 15 اصل ــالک ش ــع پ 173.70 مترمرب
در فالورجــان بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه 
خریــداری شــده از مالــک رســمی غالمرضا شــفیعی.
مــورخ   139660302007000047 شــماره  رای   -  7
96/01/15 حســین نصــر اصفهانــی فرزنــد صفرعلــی 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــه ششــدانگ یکب نســبت ب
323.03 مترمربــع پــالک شــماره 266 فرعــی از یــک 
اصلــی واقــع در کارالدان بخــش 9 ثبــت اصفهــان کــه 

متقاضــی خــود مالــک رســمی اســت.
مــورخ   139660302007000048 شــماره  رای   –  8
عباســعلی  فرزنــد  کیانــی  معصومــه   96/01/15
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــه ششــدانگ یکب نســبت ب
ــع  ــی واق ــماره 15 اصل ــالک ش ــع پ 257.05 مترمرب
در فالورجــان بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه 
خریــداری شــده از مالــک رســمی تقــی الــه دادیــان.
مــورخ   139660302007000049 شــماره  رای   -  9
ــیب  ــد مس ــی فرزن ــری فودان ــی جعف 96/01/15 عل
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــه ششــدانگ یکب نســبت ب
237.98 مترمربــع پــالک شــماره 43 اصلــی واقــع 
ــی  ــه متقاض ــان ک ــت اصفه ــش 9 ثب ــودان بخ در ف

ــت. ــمی اس ــک رس ــود مال خ
مــورخ   139660302007000131 شــماره  رای   -  10
ــتان  ــرورش شهرس ــوزش پ ــت آم 96/01/23 مدیری
از  قســمتی  ششــدانگ  بــه  نســبت  فالورجــان 
ــع  ــه مســاحت 2564.67 مترمرب ــاب مدرســه ب یکب
پــالک شــماره 386 اصلــی مــع الواســطه خریــداری 
شــماره  رای  و  رســمی  مالکیــن  کلیــه  از  شــده 
139660302007000132 مــورخ 96/01/23 نســبت بــه 
ششــدانگ قســمتی از یکبــاب مدرســه بــه مســاحت 
ــی از  ــماره 1139 فرع ــالک ش ــع پ 1137.42 مترمرب
ــت  ــش 9 ثب ــان بخ ــع در قهدریج ــی واق 386 اصل
اصفهــان کــه متقاضــی خــود مالــک رســمی اســت.
مــورخ   139660302007000133 شــماره  رای   -  11
ــتان  ــرورش شهرس ــوزش پ ــت آم 96/01/23 مدیری
ــه  ــاب مدرس ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــان نس فالورج
بــه مســاحت 2230.28 مترمربــع پــالک شــماره 15 
اصلــی واقــع در فالورجــان بخــش 9 ثبــت اصفهــان 

ــک رســمی اســت. ــه متقاضــی خــود مال ک
مــورخ   139660302007000134 شــماره  رای   -  12
فرزنــد  فالورجانــی  نیــکان  خدیجــه   96/01/23
ــه  ــه ب ــاب خان ــه ششــدانگ یکب غالمرضــا نســبت ب
مســاحت 197.50 مترمربــع پــالک شــماره 413 
اصلــی واقــع در فالورجــان بخــش 9 ثبــت اصفهــان 
ــمی  ــک رس ــده از مال ــداری ش ــطه خری ــع الواس م

ــکان. ــرخ نی ف
مــورخ   139660302007000137 شــماره  رای   -  13
ــر  ــد جعف ــه فرزن ــی گارماس ــه توکل 96/01/23 فاطم
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــه ششــدانگ یکب نســبت ب
ــع در  ــی واق ــماره 407 اصل ــالک ش ــع پ 150 مترمرب

بــرزوان گارماســه بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع 
ــک رســمی احمــد  ــداری شــده از مال الواســطه خری

ــادوز. قب
مــورخ   139660302007000138 شــماره  رای   -  14
فرزنــد  اجگــردی  خســروی  احمــد   96/01/23
ــه  ــه ب ــاب خان ــه ششــدانگ یکب ــی نســبت ب فتحعل
مســاحت 248.52 مترمربــع پــالک شــماره 130 
ــش  ــاد بخ ــب آب ــع در حبی ــی واق ــی از 37 اصل فرع
ــداری شــده از  ــع الواســطه خری ــان م ــت اصفه 9 ثب

ــن. ــت برکتی ــمی عصم ــک رس مال
مــورخ   139660302007000140 شــماره  رای   –  15
ــد  ــی فرزن ــی قهدریجان ــی کاظم ــا قل 96/01/23 رض
حبیــب الــه نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
مســاحت 189.67 مترمربــع پــالک شــماره 733 
ــش  ــان بخ ــع در قهدریج ــی واق ــی از 386 اصل فرع
9 ثبــت اصفهــان کــه متقاضــی خــود مالــک رســمی 

اســت.
مــورخ   139660302007000141 شــماره  رای   -  16
ــد  ــزی فرزن ــوی تری ــی موس ــید هاج 96/01/23 س
ــه  ــاب خان ــه ششــدانگ یکب ــادی نســبت ب ســید ه
نیمــه تمــام بــه مســاحت 245.31 مترمربــع پــالک 
شــماره 19 اصلــی واقــع در کلیشــاد  بخــش 9 ثبــت 
ــک  ــده از مال ــداری ش ــطه خری ــع الواس ــان م اصفه

ــادی. ــی کلیش ــین طالب ــمی حس رس
مــورخ   139660302007000142 شــماره  رای   -  17
ــم  ــد کری ــادی فرزن ــری کلیش ــد صف 96/01/23 احم
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــه ششــدانگ یکب نســبت ب
ــع  ــی واق ــماره 19 اصل ــالک ش ــع پ 142.25 مترمرب
در کلیشــاد  بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه 
ــری  ــاس صف ــک رســمی عب ــداری شــده از مال خری

ــادی. کلیش
مــورخ   139660302007000144 شــماره  رای   -  18
ــد  96/01/23 احمدرضــا کشــاورزیان کلیشــادی فرزن
ــه  ــه ب ــاب خان ــه ششــدانگ یکب ــی نســبت ب غالمعل
مســاحت 138.90 مترمربــع پــالک شــماره 19 اصلــی 
واقــع در کلیشــاد  بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع 
الواســطه خریــداری شــده از مالــک رســمی غالمرضــا 

ــان کلیشــادی. دهق
مــورخ   139660302007000148 شــماره  رای   -  19
96/01/23 اکبــر اســماعیلی فرزنــد نوروزعلــی نســبت 
بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 244.70 
مترمربــع پــالک شــماره 7 فرعــی از 21 اصلــی واقــع 
در ســودرجان  بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه 

خریــداری شــده از مالــک رســمی عبــاس یــزدی.
مــورخ   139660302007000410 شــماره  رای   -  20
96/02/06 اکبــر اســماعیلی فرزنــد نوروزعلــی نســبت 
بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه نیمــه ســاز به مســاحت 
214.22 مترمربــع پــالک شــماره 7 فرعــی از 21 
اصلــی واقــع در ســودرجان  بخــش 9 ثبــت اصفهــان 
ــمی  ــک رس ــده از مال ــداری ش ــطه خری ــع الواس م

ــزدی. ــاس ی عب
مــورخ   139660302007000421 شــماره  رای   -  21
96/02/06 رضــا رشــتی فرزنــد محمدحســین نســبت 
ــاغ بــه مســاحت 1131.23  بــه ششــدانگ یکــدرب ب
ــع پــالک شــماره 419 اصلــی واقــع در دچــه  مترمرب
عابــد  بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه 
حیدرعلــی  رســمی  مالــک  از  شــده  خریــداری 

ــی. رحیم
مــورخ   139660302007000422 شــماره  رای   -  22
احمدرضــا  فرزنــد  ســعیدی  ابراهیــم   96/02/06
نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 
23.79 مترمربــع پــالک شــماره 19 اصلــی واقــع 
در کلیشــاد  بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه 
ــک رســمی کاظــم ســعیدی  ــداری شــده از مال خری

ــادی. کلیش
23 - رای شــماره 139660302007000424 مــورخ 
فرزنــد  فودانــی  96/02/07 محمدعلــی جعفــری 
ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــیب نس مس
مســاحت 164.35 مترمربــع پــالک شــماره 43 
اصلــی واقــع در فــودان  بخــش 9 ثبــت اصفهــان کــه 

ــت. ــمی اس ــک رس ــود مال ــی خ متقاض
مــورخ  شــماره 139660302007000426  رای   -  24
ــض  ــد فی ــره فرزن ــفیع زاده زف ــعید ش 96/02/07 س
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــار دان ــه چه ــبت ب ــه نس ال
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 174.40 مترمربــع پــالک 
شــماره 434 اصلــی واقــع در کارویــه  بخــش 9 ثبــت 
اصفهــان کــه متقاضــی خــود مالــک رســمی اســت.
مــورخ  رای شــماره 139660302007000427   -  25
96/02/07 اعظــم کریمــی فرزنــد جعفــر نســبت بــه 
ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش دو دان
مســاحت 174.40 مترمربــع پــالک شــماره 434 
اصلــی واقــع در کارویــه  بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع 
الواســطه خریــداری شــده از مالــک رســمی ســعید 

ــره. شــفیع زاده زف
مــورخ   139660302007000429 شــماره  رای   -  26
ــد  ــی فرزن ــدزاده قهدریجان ــی محم 96/02/07 رجبعل
ــه  ــه ب ــاب خان ــه ششــدانگ یکب احمدرضــا نســبت ب
مســاحت 327.50 مترمربــع پــالک شــماره 920 
ــش  ــان بخ ــع در قهدریج ــی واق ــی از 385 اصل فرع
9 ثبــت اصفهــان کــه متقاضــی خــود مالــک رســمی 

اســت.
27 - رای شــماره 139660302007000457 مــورخ 
96/02/09 طاهــره امینیــان جــزی فرزنــد خدابخــش 
نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان نیمــه ســاز 
ــماره 527  ــالک ش ــع پ ــاحت 427 مترمرب ــه مس ب
اصلــی واقــع در پــالرت  بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع 
ــی  ــمی عل ــک رس ــده از مال ــداری ش ــطه خری الواس

محمــدی.
28 - رای شــماره 139660302007000458 مــورخ 
96/02/09 کمیتــه امــداد امــام خمینــی ره شهرســتان 
فالورجــان نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
پــالک  مترمربــع   522.85 مســاحت  بــه  اداری 
ــت  ــاوا  بخــش 9 ثب ــع در پ ــی واق شــماره 497 اصل
ــک  ــده از مال ــداری ش ــطه خری ــع الواس ــان م اصفه

ــه. ــم وزیری ــمی ابوالقاس رس
مــورخ   139660302007000459 شــماره  رای   -  29
ــد  ــی فرزن ــمی فالورجان ــی قاس 96/02/09 محمدتق
ــه  ــه ب ــاب خان ــه ششــدانگ یکب غالمرضــا نســبت ب

مســاحت 179.95 مترمربــع پــالک شــماره 15 اصلی 
ــع  ــان م ــت اصفه ــش 9 ثب ــان  بخ ــع در فالورج واق
ــی  ــمی عل ــک رس ــده از مال ــداری ش ــطه خری الواس

ــمی. قاس
مــورخ   139660302007000460 شــماره  رای   -  30
96/02/09 مجتبــی دهقانــی فرزنــد نعمــت الــه 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــه ششــدانگ یکب نســبت ب
ــع پــالک شــماره 37 اصلــی واقــع  252.88 مترمرب
در حبیــب آبــاد  بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع 
الواســطه خریــداری شــده از مالــک رســمی نعمــت 

ــی. ــه دهقان ال
مــورخ   139660302007000462 شــماره  رای   -  31
فرزنــد چراغعلــی  96/02/09 غالمرضــا محمــدی 
نســبت بــه چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
خانــه بــه مســاحت 343.30 مترمربــع پالک شــماره 
1164 فرعــی از 430 اصلــی واقــع در مینادشــت 
ــداری  ــطه خری ــع الواس ــان م ــت اصفه ــش 9 ثب بخ

ــه رشــیدی. ــک رســمی فضــل ال شــده از مال
32 - رای شــماره 139660302007000463 مــورخ 
ــه نســبت  ــد فضــل ال 96/02/09 زهــرا رشــیدی فرزن
بــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ــماره 1164  ــالک ش ــع پ ــاحت 343.30 مترمرب مس
ــش  ــت بخ ــع در مینادش ــی واق ــی از 430 اصل فرع
ــداری شــده از  ــع الواســطه خری ــان م ــت اصفه 9 ثب

ــه رشــیدی. ــک رســمی فضــل ال مال
33 - رای شــماره 139660302007000464 مــورخ 
96/02/09 جــواد محمــدی گاونانــی فرزنــد اکبــر 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــه ششــدانگ یکب نســبت ب
ــع پــالک شــماره 8 فرعــی از 430  237.83 مترمرب
اصلــی واقــع در مینادشــت بخــش 9 ثبــت اصفهــان 

ــک رســمی اســت. ــه متقاضــی خــود مال ک
34 - رای شــماره 139660302007000478 مــورخ 
ــب  ــد حبی 96/02/10 خــداداد اســرافیلی بیشــه فرزن
الــه نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
مســاحت 180 مترمربــع پــالک شــماره 2707 فرعــی 
از 667 اصلــی واقــع در اراضــی کــوه دنبــه بخــش 9 
ــمی  ــک رس ــود مال ــی خ ــه متقاض ــان ک ــت اصفه ثب

ــت. اس
35 - رای شــماره 139660302007000479 مــورخ 
ناصــر  فرزنــد  قطبــی  عبــاس  ســید   96/02/10
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــه ششــدانگ یکب نســبت ب
ــع در  ــی واق ــالک شــماره 405 اصل ــع پ 188 مترمرب
ــطه  ــع الواس ــان م ــت اصفه ــش 9 ثب ــه بخ گارماس
خریــداری شــده از مالــک رســمی قربانعلــی توکلــی 

ــه. گارماس
مــورخ   139660302007000480 شــماره  رای   -  36
ــه  ــی نســبت ب ــد عل ــر فرزن ــی مه 96/02/10 رضــا عل
ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 36.20 
مترمربــع پــالک شــماره 5 اصلــی واقــع در منصورآباد 
ــداری  ــطه خری ــع الواس ــان م ــت اصفه ــش 9 ثب بخ

ــعود. ــرزا مس ــد می ــمی احم ــک رس ــده از مال ش
مــورخ  رای شــماره 139660302007000481   -  37
ــد بهمــن نســبت  96/02/10 ابراهیــم محمــودی فرزن
ــه مســاحت 107.28  ــه ب ــاب خان ــه ششــدانگ یکب ب
مترمربــع پــالک شــماره 19 اصلــی واقــع در جعفرآباد 
کلیشــاد بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه 
خریــداری شــده از مالــک رســمی فاطمــه شــیرزادی.
38 - رای شــماره 139660302007000482 مــورخ 
ــد  ــودرجانی فرزن ــور س ــن پ ــا حس 96/02/10 علیرض
قلــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
مســاحت 204.60 مترمربــع پــالک شــماره 7 فرعــی 
ــت  ــش 9 ثب ــودرجان  بخ ــع در س ــی واق از 21 اصل
ــک  ــده از مال ــداری ش ــطه خری ــع الواس ــان م اصفه

ــزدی. ــاس ی ــمی عب رس
39 - رای شــماره 139660302007000485 مــورخ 
ابراهیــم  فرزنــد  محمــدی  اســماعیل   96/02/10
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــه ششــدانگ یکب نســبت ب
216.66 مترمربــع پــالک شــماره 386 اصلــی واقــع 
در قهدریجــان بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه 
خریــداری شــده از مالــک رســمی رمضــان محمــدی 

ــی. قهدریجان
مــورخ   139660302007000507 شــماره  رای   -  40
96/02/11 شــهربانو شهرآشــوب نجــف آبــادی فرزنــد 
محمدرضــا نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب تعمیــرگاه 
بــه مســاحت 267.85 مترمربــع پــالک شــماره 24 
اصلــی واقــع در بــاغ ابریشــم بخــش 9 ثبــت اصفهان 
ــمی  ــک رس ــده از مال ــداری ش ــطه خری ــع الواس م

ــادری. ســلطانعلی ن
مــورخ   139660302007000508 شــماره  رای   -  41
رضــا  فرزنــد  اصفهانــی  نصــر  احمــد   96/02/11
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــه ششــدانگ یکب نســبت ب
171.78 مترمربــع پــالک شــماره 305 فرعــی از یــک 
ــان  ــت اصفه ــش 9 ثب ــع در کارالدان بخ ــی واق اصل
ــمی  ــک رس ــده از مال ــداری ش ــطه خری ــع الواس م

ــی. ــم کارالدان ــادات عال مهرالس
مــورخ   139660302007000512 شــماره  رای   -  42
96/02/11 مهــدی شــفیعی فرزنــد ناصــر نســبت بــه 
ششــدانگ یکبــاب خانــه نیمــه تمــام بــه مســاحت 
224.19 مترمربــع پــالک شــماره 127 فرعــی از 385 
اصلــی واقــع در قهدریجــان بخــش 9 ثبــت اصفهــان 
مــع الواســطه خریــداری شــده از مالک رســمی شــاه 

بیگــم اکبــری قهدریجانــی.
43 - رای شــماره 139660302007000586 مــورخ 
96/02/12 حمیــد نصــر آزادانــی فرزنــد عبــاس 
ــاب  ــگ مشــاع از ششــدانگ یکب ــه دو دان نســبت ب
پــالک  بــه مســاحت 258.47 مترمربــع  خانــه 
شــماره 242 فرعــی از یــک اصلــی واقــع در کارالدان 
بخــش 9 ثبــت اصفهــان کــه متقاضــی خــود مالــک 

ــت. ــمی اس رس
44 - رای شــماره 139660302007000587 مــورخ 
96/02/12 ثریــا زارع چاوشــی آشنســتانی فرزنــد 
از  دانــگ مشــاع  بــه چهــار  نســبت  عبدالعلــی 
ــاحت 258.47  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب شش
مترمربــع پــالک شــماره 242 فرعــی از یــک اصلــی 
واقــع در کارالدان بخــش 9 ثبــت اصفهــان کــه 

ــت. ــمی اس ــک رس ــود مال ــی خ متقاض
مــورخ  رای شــماره 139660302007000628   -  45
96/02/16 کریــم شــریفی فالورجانــی فرزنــد عبدالــه 

نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
خانــه بــه مســاحت 271.95 مترمربــع پــالک شــماره 
407 اصلــی واقــع در بــرزوان گارماســه بخــش 9 
ــده از  ــداری ش ــطه خری ــع الواس ــان م ــت اصفه ثب

ــول قاســمی. ــک رســمی بت مال
مــورخ   139660302007000629 شــماره  رای   -  46
ــد حســن  ــول قاســمی شــرودانی فرزن 96/02/16 بت
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
خانــه بــه مســاحت 271.95 مترمربــع پــالک شــماره 
407 اصلــی واقــع در بــرزوان گارماســه بخــش 9 
ــمی  ــک رس ــود مال ــی خ ــه متقاض ــان ک ــت اصفه ثب

اســت.
47 - رای شــماره 139660302007000633 مــورخ 
ــراد  ــی م ــد عل ــیدی فرزن ــان جمش 96/02/16 احس
نســبت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ــی واقــع  ــع پــالک شــماره 430 اصل 146.40 مترمرب
در مینادشــت بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه 
جعفرقلــی  رســمی  مالــک  از  شــده  خریــداری 

جمشــیدی.
48 - رای شــماره 139660302007000634 مــورخ 
96/02/17 مجیــد ســلمانیان قهدریجانــی فرزنــد 
ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــی نس ــب عل رج
بــه مســاحت 235.05 مترمربــع پــالک شــماره 868 
ــش  ــان بخ ــع در قهدریج ــی واق ــی از 385 اصل فرع
ــداری شــده از  ــع الواســطه خری ــان م ــت اصفه 9 ثب

ــری. ــمی مختارطاه ــک رس مال
مــورخ  رای شــماره 139660302007000635   - 49
96/02/17 اکبــر ســعیدی کلیشــادی فرزنــد مصطفی 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــه ششــدانگ یکب نســبت ب
ــع  ــی واق ــماره 19 اصل ــالک ش ــع پ 186.02 مترمرب
ــع الواســطه  ــان م ــت اصفه در کلیشــاد بخــش 9 ثب
خریــداری شــده از مالــک رســمی رمضــان جعفــری 

کلیشــادی.
مــورخ   139660302007000636 شــماره  رای   -  50
96/02/17 اکبــر ایــزدی فرزنــد اســداله نســبت 
ــه مســاحت 170.15  ــه ب ــاب خان ــه ششــدانگ یکب ب
در  واقــع  اصلــی   405 شــماره  پــالک  مترمربــع 
ــطه  ــع الواس ــان م ــت اصفه ــش 9 ثب ــه بخ گارماس
خریــداری شــده از مالــک رســمی مهــدی عموهادی.

مــورخ  شــماره 139660302007000638  رای   -  51
96/02/17 رمضانعلــی کاظمــی حســن آبــادی فرزنــد 
رضــا نســبت بــه ششــدانگ قســمتی از یکبــاب 
مترمربــع  بــه مســاحت 8  خانه)محــل جــوی( 
ــع در  ــی واق ــی از 23 اصل ــماره 773 فرع ــالک ش پ
حســن آبــاد  بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه 
شــهرداری  رســمی  مالــک  از  شــده  خریــداری 

ــم. ابریش
مــورخ   139660302007000641 شــماره  رای   -  52
فرزنــد  پاوائــی  خــدادادی  مرتضــی   96/02/17
ــه بــه  حیدرعلــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خان
پــالک شــماره 519  مســاحت 88.24 مترمربــع 
ــت  ــش 9 ثب ــاده بخ ــتجرد ش ــع در دس ــی واق اصل
ــک  ــده از مال ــداری ش ــطه خری ــع الواس ــان م اصفه

رســمی حیدرعلــی خــدادادی.
53 - رای شــماره 139660302007000644 مــورخ 
فرزنــد  یزدآبــادی  ناظــری  عباســعلی   96/02/17
ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــد نس احم
ــه مســاحت 150.5  ــه ســاز ب تجــاری مســکونی نیم
ــاد  ــی واقــع در یزدآب ــع پــالک شــماره 4 اصل مترمرب
ــداری  ــطه خری ــع الواس ــان م ــت اصفه ــش 9 ثب بخ

ــری. ــان باق ــمی رمض ــک رس ــده از مال ش
54 - رای شــماره 139660302007000645 مــورخ 
فرزنــد  احمــدی  بابــا  کریمــی  البــرز   96/02/17
ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــی نس محمدعل
ــماره 19  ــالک ش ــع پ ــاحت 149.80 مترمرب ــه مس ب
ــان  ــت اصفه ــش 9 ثب ــاد بخ ــع در کلیش ــی واق اصل
مــع الواســطه خریــداری شــده از مالــک رســمی رضــا 

ــری. ــی اکب قل
مــورخ  رای شــماره 139660302007000646   -  55
96/02/17 غالمعبــاس نیــکان فالورجانــی فرزنــد 
ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــین نس غالمحس
بــه مســاحت 251.38 مترمربــع پــالک شــماره 413 
اصلــی واقــع در فالورجــان بخــش 9 ثبــت اصفهــان 
ــمی  ــک رس ــده از مال ــداری ش ــطه خری ــع الواس م

ــدی. ــم کرون ــه رحی زوج
مــورخ   139660302007000651 شــماره  رای   -  56
فرزنــد  کلیشــادی  فتاحــی  ابراهیــم   96/02/17
غالمرضــا نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ــماره 19  ــالک ش ــع پ ــاحت 120.79 مترمرب ــه مس ب
ــان  ــت اصفه ــش 9 ثب ــاد بخ ــع در کلیش ــی واق اصل
ــمی  ــک رس ــده از مال ــداری ش ــطه خری ــع الواس م

حیدرعلــی فتاحــی کلیشــادی.
57 - رای شــماره 139660302007000723 مــورخ 
96/02/23 داریــوش حاجــی هاشــمی فرزنــد تیمــور 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــه ششــدانگ یکب نســبت ب
37.67 مترمربــع پــالک شــماره 24 اصلــی واقــع در 
بــاغ ابریشــم بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه 
محمدعلــی  رســمی  مالــک  از  شــده  خریــداری 

رحیمــی.
58 - رای شــماره 139660302007000725 مــورخ 
96/02/23 عفــت قاســمی فالورجانــی فرزنــد مهــدی 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــه ششــدانگ یکب نســبت ب
ــع  ــی واق ــماره 15 اصل ــالک ش ــع پ 104.42 مترمرب
در فالورجــان بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه 
خریــداری شــده از مالــک رســمی مهــدی قاســمی.

مــورخ   139660302007000726 شــماره  رای   -  59
فرزنــد  گارماســه  توکلــی  حمیدرضــا   96/02/23
ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــین نس حس
مســاحت 105.34 مترمربــع پــالک شــماره 410 
ــان  ــت اصفه ــع در گارماســه بخــش 9 ثب ــی واق اصل
ــمی  ــک رس ــده از مال ــداری ش ــطه خری ــع الواس م

ــی. ــم توکل قاس
مــورخ  شــماره 139660302007000733  رای   -  60
ــبت  ــر نس ــد اصغ ــری فرزن ــا جهانگی 96/02/23 رض
ــه  ــاالر ب ــاغ ت ــاب ب ــمتی از یکب ــدانگ قس ــه شش ب
مســاحت 1352.40 مترمربــع پــالک شــماره 24 
اصلــی واقــع در بــاغ ابریشــم بخــش 9 ثبــت اصفهان 
ــمی  ــک رس ــده از مال ــداری ش ــطه خری ــع الواس م

ــعیدی. ــه س ــت ال نعم
مــورخ   139660302007000736 شــماره  رای   -  61
96/02/23 هوشــنگ کاظمــی قهدریجانــی فرزنــد 
ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــان نس رمض
مســاحت 283.60 مترمربــع پــالک شــماره 562 
ــش  ــان بخ ــع در قهدریج ــی واق ــی از 386 اصل فرع
ــداری شــده از  ــع الواســطه خری ــان م ــت اصفه 9 ثب

ــی. ــی قهدریجان ــاس کاظم ــمی عب ــک رس مال
مــورخ   139660302007000741 شــماره  رای   -  62
ــن  ــد حس ــی فرزن ــر اصفهان ــری نص 96/02/24 فخ
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
مغــازه بــه مســاحت 35.22 مترمربــع پــالک شــماره 
282 فرعــی از یــک اصلــی واقــع در کارالدان بخــش 
9 ثبــت اصفهــان کــه متقاضــی خــود مالــک رســمی 

اســت.
رای شــماره 139660302007000742 مــورخ   - 63
ــن  ــد حس ــی فرزن ــر اصفهان ــری نص 96/02/24 مه
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
مغــازه بــه مســاحت 35.22 مترمربــع پــالک شــماره 
282 فرعــی از یــک اصلــی واقــع در کارالدان بخــش 
9 ثبــت اصفهــان کــه متقاضــی خــود مالــک رســمی 

اســت.
64 - رای شــماره 139660302007000744 مــورخ 
ــد مرتضــی نســبت  ــه رحیمــی فرزن 96/02/24 امرال
ــه مســاحت 114.28  ــه ب ــاب خان ــه ششــدانگ یکب ب
مترمربــع پــالک شــماره 19 اصلــی واقــع در کلیشــاد 
ــداری  ــطه خری ــع الواس ــان م ــت اصفه ــش 9 ثب بخ

ــک رســمی حســین رحیمــی. شــده از مال
مــورخ  رای شــماره 139660302007000746   -  65
96/02/24 فــرخ نیــکان فالورجانــی فرزنــد غالمرضــا 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــه ششــدانگ یکب نســبت ب
134.25 مترمربــع پــالک شــماره 413 اصلــی واقــع 
در فالورجــان بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه 
ــم  ــه رحی ــمی زوج ــک رس ــده از مال ــداری ش خری

ــدی. کرون
مــورخ  رای شــماره 139660302007000755   -  66
96/02/25 غالمعلــی جوانمــردی قهدریجانــی فرزنــد 
عزیزالــه نســبت بــه 4.5 دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
مترمربــع   290.25 مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب 
ــع در  ــی واق ــالک شــماره 1112 فرعــی از 385 اصل پ
ــی  ــه متقاض ــان ک ــت اصفه ــش 9 ثب ــان بخ قهدریج

ــک رســمی اســت.  خــود مال
مــورخ  رای شــماره 139660302007000756   -  67
ــد  ــی فرزن ــزه زاده قهدریجان ــت حم 96/02/25 طلع
از  مشــاع  دانــگ   1.5 بــه  نســبت  محمدجعفــر 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 290.25 
مترمربــع پــالک شــماره 1112 فرعــی از 385 اصلــی 
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 9 ثب ــان بخ ــع در قهدریج واق

ــت. ــمی اس ــک رس ــود مال ــی خ متقاض
68 - رای شــماره 139660302007000757 مــورخ 
نیــا فرزنــد جعفــر  96/02/25 اشــرف هاشــمی 
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
خانــه بــه مســاحت 134.62 مترمربــع پــالک شــماره 
ثبــت   9 بخــش  فالورجــان  در  واقــع  اصلــی   15
ــک  ــده از مال ــداری ش ــطه خری ــع الواس ــان م اصفه

ــیدی. ــی جمش ــمی غالمعل رس
مــورخ  رای شــماره 139660302007000758   -  69
96/02/25 اکبــر رهنمــا فالورجانــی فرزنــد صفــر 
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
خانــه بــه مســاحت 134.62 مترمربــع پــالک شــماره 
ثبــت   9 بخــش  فالورجــان  در  واقــع  اصلــی   15
ــک  ــده از مال ــداری ش ــطه خری ــع الواس ــان م اصفه

ــیدی. ــی جمش ــمی غالمعل رس
مــورخ   139660302007000760 شــماره  رای   -  70
ــود  ــد محم ــی فرزن ــر آزادان ــا نص 96/02/25 غالمرض
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــه ششــدانگ یکب نســبت ب
342.31 مترمربــع پــالک شــماره 178 فرعــی از یــک 
اصلــی واقــع در کارالدان بخــش 9 ثبــت اصفهــان کــه 

متقاضــی خــود مالــک رســمی اســت.
مــورخ   139660302007000761 شــماره  رای   -  71
فرزنــد  قهدریجانــی  مهــران کاظمــی   96/02/25
هوشــنگ نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه نیمــه 
ســاز بــه مســاحت 261.74 مترمربــع پــالک شــماره 
562 فرعــی از 386 اصلــی واقــع در قهدریجــان  
ــداری  ــطه خری ــع الواس ــان م ــت اصفه ــش 9 ثب بخ
شــده از مالــک رســمی عبــاس کاظمــی قهدریجانــی.

ــورخ      ــماره   139560302007006188   م 72- رای ش
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــت جمه 1395/12/24    دول
ــرورش – اداره کل  ــه نمایندگــی وزارت آمــوزش و پ ب
ــه  ــبت ب ــان   نس ــتان اصفه ــرورش اس ــوزش و پ آم
ــاحت      ــه مس ــه    ب ــاب مدرس ــک ب ــدانگ     ی شش
ــی از385     ــماره       فرع ــالک ش ــع پ 1310  مترمرب
اصلــی واقــع در  قهدریجــان      بخــش 9 ثبــت 

ــه ــن اولی ــه مالکی ــک اولی ــان مال اصفه
73- رای شــماره   13960302007006180   مــورخ     
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــت جمه 1395/12/24    دول
ــرورش – اداره کل  ــه نمایندگــی وزارت آمــوزش و پ ب
ــه  ــبت ب ــان  نس ــتان اصفه ــرورش اس ــوزش و پ آم
ششــدانگ     یــک بــاب ســاختمان     بــه مســاحت     
ــع پــالک شــماره  1139  فرعــی  4653.34  مترمرب
از386  اصلــی واقــع در   قهدریجــان  بخــش 9 ثبــت 

ــه  متقاضــی اصفهــان مالــک اولی
74- رای شــماره   139660302007000611   مــورخ     
ایــران  اســالمی  جمهــوری  دولــت   1396/2/14
بــه نمایندگــی وزارت آمــوزش و پــرورش – اداره 
کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان فرزنــد     
نســبت بــه ششــدانگ     یــک بــاب مدرســه     بــه 
مســاحت  1384.30     مترمربــع پــالک شــماره   
737    فرعــی از    385 اصلــی واقــع در  قهدریجــان      
ــن  ــه  مالکی ــک اولی ــان مال ــت اصفه ــش 9 ثب بخ

ــوق ــالک ف ــمی پ رس
ــورخ      ــماره  0683 13966030200700   م 75- رای ش
1396/2/18     فرهــاد کریمــی بجگــردی  فرزنــد   
محمــد  نســبت بــه ششــدانگ     یــک بــاب خانــه      
ــالک شــماره        ــع پ ــه مســاحت     487.90  مترمرب ب
ــی واقــع در  اردال      بخــش  فرعــی از 437    اصل
9 ثبــت اصفهــان مالــک اولیــه حاجــی آقــا قاســمی

ــورخ      ــماره   139660302007000657   م 76- رای ش

ــد   ــم شــکرگزار کرافشــانی    فرزن 1396/2/17   مری
ــه       ــاب خان ــک ب ــه ششــدانگ     ی ــی   نســبت ب قل
بــه مســاحت   232.85    مترمربــع پــالک شــماره     
فرعــی از  538   اصلــی واقــع در    کرافشــان    
ــه ــه  متقاضی ــک اولی ــان مال ــت اصفه ــش 9 ثب بخ

77- رای شــماره  5037 13956030200700   مــورخ     
1395/10/23       ناصــر جوانبخــت ســیچانی فرزنــد  
ــاب  ــه ششــدانگ     یــک ب غالمحســین   نســبت ب
ــع  ــاحت   78.99    مترمرب ــه مس ــاختمان      ب س
ــع در   ــی واق ــی از   4  اصل ــماره       فرع ــالک ش پ
ــک  ــان مال ــت اصفه ــش 9 ثب ــم    بخ ــهر ابریش ش

اولیــه رجبعلــی باقــری
78- رای شــماره  3156 13956030200700   مــورخ     
1395/6/29  علــی مســکین     فرزنــد   علــی محمــد  
ــه  ــه      ب ــاب خان ــک ب ــه ششــدانگ     ی نســبت ب
مســاحت224.62    مترمربــع پــالک شــماره    530   
ــش  ــع در   کارالدان     بخ ــی واق ــی از    1 اصل فرع
ــه حــاج حســن نصــر  ــک اولی ــان مال ــت اصفه 9 ثب

اصفهانــی
ــورخ      79- رای شــماره  5184 13956030200700   م
1395/11/3    مرتضــی دهقانــی نرگانــی   فرزنــد    
ــه       ــاب خان ــک ب ــدانگ     ی ــه شش ــبت ب ــن نس بهم
ــالک شــماره        ــع پ ــه مســاحت      166.87 مترمرب ب
فرعــی از701     اصلــی واقــع در    اکبرابــاد    بخــش 

9 ثبــت اصفهــان مالــک اولیــه اکبــر مرتضــوی
80- رای شــماره  1176 13956030200700   مــورخ     
1395/2/22  صغــرا رضایــی جوچــی     فرزنــد 
امرالــه    نســبت بــه ششــدانگ     یــک بــاب خانــه      
ــماره        ــالک ش ــع پ ــاحت   431.91    مترمرب ــه مس ب
فرعــی از  496   اصلــی واقــع در  جوچــی      بخــش 

ــه رضایــی ــه امرال 9 ثبــت اصفهــان مالــک اولی
81- رای شــماره  0682 13966030200700   مــورخ     
ــد   ــی فرزن ــا فالورجان ــن رهنم 1396/2/18      حس
شــکراله   نســبت بــه ششــدانگ     یــک بــاب خانــه      
ــماره        ــالک ش ــع پ ــاحت200.47       مترمرب ــه مس ب
فرعــی از   15  اصلــی واقــع در    فالورجــان    بخــش 
9 ثبــت اصفهــان مالــک اولیــه شــکراله رهنمــا 

ــی فالورجان
82- رای شــماره  0681 13966030200700   مــورخ     
1396/2/18     احمــد رضایــی کوهانســتانی  فرزنــد 
قاســم    نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب تعمیــرگاه 
ــماره 22   ــالک ش ــع پ ــاحت184.67 مترمرب ــه مس ب
فرعــی از 53  اصلــی واقــع در بلــوار شــفق       بخــش 

9 ثبــت اصفهــان مالــک اولیــه متقاضــی
83- رای شــماره  6173 13956030200700   مــورخ     
1395/12/24      فریــدون قیصــری فرزنــد    علــی 
ــه  ــه      ب ــاب خان ــک ب ــه ششــدانگ     ی نســبت ب
مســاحت     113.96  مترمربــع پــالک شــماره       
از   21  اصلــی واقــع در    ســودرجان     8فرعــی 
اولیــه کریــم  مالــک  اصفهــان  ثبــت   9 بخــش 

اســماعیلی ســودرجانی
 84- رای شــماره  6174 13956030200700   مــورخ     
1395/12/24  فریــدون قیصــری     فرزندعلــی     
ــه  ــه      ب ــاب خان ــک ب ــه ششــدانگ     ی نســبت ب
مســاحت   150.61    مترمربــع پــالک شــماره  7     
فرعــی از    21 اصلــی واقــع در  ســودرجان       بخــش 
ــماعیلی  ــم اس ــه کری ــک اولی ــان مال ــت اصفه 9 ثب

ــودرجانی س
85- رای شــماره  6201 13956030200700   مــورخ     
ســودرجانی       اســماعیلی  اصغــر   1395/12/28
فرزنــد  رضــا   نســبت بــه ششــدانگ     یــک بــاب  
ــع  ــاحت     32.25  مترمرب ــه مس ــاختمان     ب س
پــالک شــماره   336    فرعــی از22     اصلــی واقــع 
ــک  ــان مال ــت اصفه در     ســودرجان   بخــش 9 ثب

ــماعیلی ــی اس ــه مرتض اولی
ــورخ      ــماره  6203 13956030200700   م 86- رای ش
1395/12/28    شــعبان محمــودی   فرزنــد علــی داد    

نســبت بــه ششــدانگ 
    یــک بــاب خانــه      بــه مســاحت209.85       
ــی  ــی از     19اصل ــالک شــماره       فرع ــع پ مترمرب
واقــع در   جعفرابــاد     بخــش 9 ثبــت اصفهــان 

ــی ــن صالح ــه حس ــک اولی مال
87- رای شــماره  5552 13956030200700   مــورخ     
1395/11/20    عبــاس قمرپــور فضــل ابــادی   فرزنــد 
ــاب  ــه ششــدانگ     یــک ب ــه    نســبت ب قــدرت ال
خانــه      بــه مســاحت336.42      مترمربــع پــالک 
ــع در        ــی واق ــی از    385 اصل شــماره   1087    فرع
قهدریجــان بخــش 9 ثبــت اصفهــان مالکیــن اولیــه 

حســینقلی و امیــر قلــی و عبــاس جمالــی
88- رای شــماره  5593 13956030200700   مــورخ     
ــد   ــه   فرزن ــوروزی باغکم ــه ن 1395/11/21    مرضی
ــاب  ــک ب ــه ششــدانگ     ی ــه   نســبت ب ــدرت ال ق
خانــه      بــه مســاحت    236.40   مترمربــع پــالک 
شــماره       فرعــی از  41   اصلــی واقــع در ســهلوان      
بخــش 9 ثبــت اصفهــان مالــک اولیــه اکبــر نــوروزی

ــورخ      ــماره  5586 13956030200700   م 89-رای ش
1395/11/20    شــهناز نصیــری    فرزنــد  محمــد   
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ     یــک 
بــاب خانــه      بــه مســاحت    186.43   مترمربــع 
پــالک شــماره       فرعــی از  411   اصلــی واقــع 
در  شــرودان  بخــش 9 ثبــت اصفهــان مالــک اولیــه 

دکتــر مهــدی کیانــی
ــورخ      ــماره  5587 13956030200700   م 90- رای ش
1395/11/20    رحیــم نصیــری فرزنــد حســین    
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ     یــک 
بــاب خانــه      بــه مســاحت    186.43   مترمربــع 
پــالک شــماره       فرعــی از  411   اصلــی واقــع 
در  شــرودان  بخــش 9 ثبــت اصفهــان مالــک اولیــه 

دکتــر مهــدی کیانــی
91- رای شــماره  0699 13966030200700   مــورخ     
96/02/18    مرتضــی اســماعیلی ســودرجانی فرزنــد 
عبــاس    نســبت بــه  ششــدانگ     یــک بــاب خانــه      
ــالک شــماره      ــع پ ــه مســاحت    281.72   مترمرب ب
7  فرعــی از  21  اصلــی واقــع در  ســودرجان بخــش 

9 ثبــت اصفهــان مالــک عبــاس اســماعیلی 
شــماره  92-رای 
139660302007000680مــورخ96/02/18 نــادر باقــری 
ــه  ــه ب فرزندحســین نســبت بــه ششــدانگ یکبابخان

ــع پــالک شــماره  فرعــی  ــر مرب مســاحت 157.5مت
ــت  ــدی بخــش 9 ثب ــع در آغچــه ب ــی واق از 32 اصل
محمــدی احمدرضــا  اولیــه  مالــک  اصفهــان  
-139560302007006202 شــماره  رای   -93
ــد  ــاغ ابریشــمی فرزن 95/12/28 حســن ســعیدی ب
مرتضــی نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه 
مســاحت 252.11متــر مربــع پــالک شــماره  فرعــی 
از 24 اصلــی واقــع در بــاغ ابریشــم بخــش نــه ثبــت 

ــعیدی  ــی س ــه مرتض ــک اولی ــان مال اصفه
94- رای شــماره 13966030200700677- 96/02/18 
ــبت  ــه  نس ــد امرال ــی فرزن ــی چمگردان ــن زمان مهی
ــه  ــه ب ــدانگ یکبابخان ــاع از شش ــگ مش ــه  دو دان ب
مســاحت  212.90متــر مربــع پــالک شــماره7  فرعــی 
ــت  ــه ثب ــع در ســودرجان  بخــش ن ــی واق از 21 اصل

اصفهــان مالــک اولیــه رمضانعلــی حســن پــور
95-رای شــماره 13966030200700679- 96/02/18 
غالمرضــا زمانــی فرزنــد قدیرعلــی   نســبت بــه   
ــه  ــه ب ــدانگ یکبابخان ــاع از شش ــگ مش ــار دان چه
مســاحت  212.90متــر مربــع پــالک شــماره7  فرعــی 
ــت  ــه ثب ــع در ســودرجان  بخــش ن ــی واق از 21 اصل

ــور ــی حســن پ ــه رمضانعل ــک اولی ــان مال اصفه
96-رای شــماره 13966030200700684- 96/02/18 
مســلم کرمــی فرزنــد اکبــر  نســبت بــه  ششــدانگ 
ــالک  ــع پ ــر مرب ــه مســاحت  202.60مت ــه ب یکبابخان
شــماره فرعــی از 411 اصلــی واقــع در شــرودان  
بخــش نــه ثبــت اصفهــان مالــک اولیــه  خــود 

ــی  متقاض
رای اصالحــی شــماره 13966030207000414   مــورخ 
فرزنــد  زاده  خیرالــه  محمدرضــا    1396/02/06
ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــدون نس فری
مســاحت 202.65 مترمربــع پــالک شــماره86 فرعــی 
از 24 اصلــی واقــع در  بــاغ ابریشــم بخــش 9 ثبــت 
اصفهــان کــه متقاضــی خــود مالــک رســمی اســت. 
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 1396/03/16
 رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان 

فالورجــان
 اکبر پور مقدم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شماره ابالغنامه: 9610106825302588
شماره پرونده: 9509986825300980

شماره بایگانی شعبه: 951219
تاریخ تنظیم: 1396/03/03

خواهــان/ شــاکی  ملیحــه کیــش زاده باطنــی و 
دادخواســتی  طباطبائــی  رفیعــی  علیرضــا  ســید 
بــه طرفیــت خوانــده / متهــم کامــران صادقــی 
پرویــن  و  انصــاری  علیمحمــد  و  ســودجانی 
کامــران و جــواد جانثــاری و محمــود جانثــاری و 
ــم  ــه تنظی ــزام ب ــه خواســته ال ــی  ب ابوالقاســم عقیل
ــی  ــارت دادرس ــه خس ــک و مطالب ــمی مل ــند رس س
ــی شهرســتان شهرســتان   ــای عموم ــم دادگاهه تقدی
اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 31 
ــع  ــان واق ــی شهرســتان اصفه ــی حقوق دادگاه عموم
ــهید  ــان ش ــاغ باال،خیاب ــان چهارب ــان، خیاب در اصفه
نیکبخت،ســاختمان دادگســتری کل اســتان اصفهــان 
ــه 951219  ــه کالس ــاع و ب ــاق 121 ارج ــه اول ات طبق
ــیدگی آن 1396/05/01  ــت رس ــه وق ــده ک ــت گردی ثب
ــه  ــذا ب و ســاعت 09:00صبــح تعییــن شــده اســت. ل
ــم و  ــده / مته ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه عل
ــاده  ــز م ــه تجوی ــاکی  و ب ــان / ش ــت خواه درخواس
73 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی 
ــب  ــتور دادگاه مرات ــی  و دس ــور مدن ــالب در ام و انق
ــی  ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ی
مــی شــود تــا خوانــده / متهــم پــس از نشــر آگهــی و 
اطــالع از مفــاد آنبــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم 
نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و 
ــت  ــوق جه ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف ضمائ

ــردد.  ــر گ ــیدگی حاض رس
شماره : 7117/م الف

ــی  ــعبه 31 دادگاه عموم ــی ش ــی دادگاه حقوق منش
ــان ــتان اصفه ــی شهرس حقوق

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شماره ابالغنامه: 9610100361702119
شماره پرونده: 9409986796100662

شماره بایگانی شعبه: 950981
تاریخ تنظیم: 1396/03/03

خواهــان زینــت طایــف نیــا دادخواســتی بــه طرفیــت 
خوانــدگان راحلــه الســادات شــاه چراغی فرزند ســید 
ــید  ــد س ــی فرزن ــاه چراغ ــادات ش ــال الس ــر و لی اکب
ــد ســید  ــی فرزن ــر و ســید علیرضــا  شــاه چراغ اکب
اکبــر و ســید محمــد شــاه چراغــی فرزنــد ســید اکبر  
بــه خواســته ابطــال وکالتنامــه تنظیمــی فــی مــا بین 
مرحــوم ســید اکبــر شــاه چراغــی و و اکبــر واثقــی و 
ابطــال ســند مالکیــت رســمی شــماره 4784 مورخــه 
1390/12/9 در دفترخانــه اســناد رســمی 170 کــرج و 
ــال ســند رســمی آپارتمــان مطروحــه  ــه انتق ــزام ب ال
بــه پــالک ثبتــی 19-4839/39 تقدیــم دادگاههــای 
عمومــی شهرســتان اصفهــان نمــوده کــه جهــت 
ــی  ــی حقوق ــعبه 28 دادگاه عموم ــه ش ــیدگی ب رس
شهرســتان اصفهــان واقــع در اصفهــان، خیابــان 
چهاربــاغ باال،خیابــان شــهید نیکبخت،ســاختمان 
دادگســتری کل اصفهــان طبقــه 2 اتــاق شــماره 214 
ــده  ــت گردی ــه 950981ح/28 ثب ــه کالس ــاع و ب ارج
کــه در جریــان دادرســی وقــت رســیدگی بــه تاریــخ   
ــت.  ــده  اس ــن گردی ــاعت 09:00 تعیی 1396/5/2 س
ــدگان و  ــودن خوان ــول المــکان ب ــت مجه ــه عل ــذا ب ل
ــون  ــز مــاده 73 قان ــه تجوی درخواســت خواهــان و ب
ــالب در  ــی و انق ــای عموم ــی دادگاه ه ــن دادرس آیی
امــور مدنــی  و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در 
ــا  ــود ت ــی ش ــی م ــار آگه ــد کثیراالنتش ــی از جرای یک
خوانــدگان در تاریــخ و زمــان فــوق در شــعبه حاضــر 
گردنــد. بدیهــی اســت در صــورت عــدم حضــور وفــق 
قانــون تصمیــم گیــری خواهــد شــد. ضمنــا رونوشــت 
در شــعبه مضبــوط  نیــز  و ضمائــم   دادخواســت 

می باشد. شماره : 7116/م الف
ــی  ــعبه 28 دادگاه عموم ــی ش ــی دادگاه حقوق منش

ــان ــتان اصفه ــی شهرس حقوق
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کوتاه اخبار 
 پایان تالش پاروزنان 

با دو عنوان چهارمی جهان
ــا  ــان ب ــای آرام جه ــه آب ه ــی کاپ س ــابقات قایقران مس
کســب یــک مقــام چهارمــی دیگــر بــرای ایــران توســط کیا 
اســکندانی بــه پایــان رســید. مســابقات قایقرانی کاپ ســه 
ــه  ــی ب ــتان در حال ــراد صربس ــان در بلگ ــای آرام جه آب ه
پایــان رســید کــه در فینــال مــاده کانــوی یــک نفــره ۵ هزار 
متــر مــردان، کیــا اســکندانی از ایــران بــه مصــاف رقبــای 
خــود رفــت. ایــن قایقــران شایســته کشــورمان در فینــال 
ــب  ــت و از کس ــرار گرف ــارم ق ــابقات در رده چه ــن مس ای
مــدال بازمانــد. در ایــن مــاده نماینــدگان آلمــان، روســیه 
ــر  ــی، دیگ ــی اجاق ــدند. عل ــوم ش ــا س ــتان اول ت و لهس
ــتاد.  ــیزدهم ایس ــاده در رده س ــن م ــران در ای ــده ای نماین
امــا در کایــاک یــک نفــره ۵ هــزار متــر مــردان نیــز پیمــان 
ــن  ــه ای ــت. ب ــرار گرف ــم ق ــت و پنج ــدل در رده بیس قوی
ــود  ــای آرام کشــورمان کار خ ــی آب ه ــم قایقران ــب تی ترتی
را بــا کســب دو عنــوان چهارمــی توســط کیــا اســکندانی و 
عــادل مجللــی در مــواد کانــوی ۵ هــزار متــر و ۲۰۰ متــر بــه 

ــان رســاند. کاپ پای

 صعود 35 پله ای فتوحی 
در رنکینگ شمشیربازی

آخریــن رده بنــدی جهانــی شمشــیربازان در بخش اســلحه 
ســابر پــس از پایــان مســابقه جایــزه بــزرگ مســکو و بــا 
توجــه بــه عملکــرد و امتیــاز شمشــیربازان اعــام شــد. بــر 
ــرادی  ــه در بخــش انف ــی ک ــی عابدین ــن اســاس مجتب ای
ایــن مســابقات در رده هفدهــم قــرار گرفتــه بــود، از 
ــی ســقوط  ــگ جهان ــم رنکین ــه رده هفت ــگاه ششــم ب جای
کــرد؛ امــا علــی پاکدامــن جایــگاه بیســت و یکمــی خــود 
را حفــظ کــرد. محمــد فتوحــی نیــز پــس از درخشــش در 
رقابت هــای شمشــیربازی اسلحه ســابر جایــزه بــزرگ 
مســکو و کســب جایــگاه شــانزدهم در ایــن مســابقات از 
رده نــود و ســوم بــه رده پنجــاه و هشــتم رنکینــگ جهانــی 
صعــود کــرد. فــرزاد باهــر ارســباران و محمــد رهبــری نیــز 
بــه ترتیــب در رده هــای نــود و چهــارم و صــد و شــانزدهم 

رنکینــگ جهانــی قــرار گرفتنــد.

 پنجمی پورسیدی 
در تور دوچرخه سواری ژاپن

رکابــزن تیــم شــهرداری تبریــز در مجمــوع ســه مرحلــه تور 
ــت.  ــت یاف ــم دس ــام پنج ــه مق ــن ب ــواری ژاپ دوچرخه س
ــه  ــو ژاپــن ب ــه پایانــی تــور دوچرخه ســواری کومان در مرحل
ــیدی  ــد پورس ــد، میرصم ــزار ش ــر برگ ــافت 1۰۰ کیلومت مس
ــت و در  ــرار گرف ــز در رده ۲8ام ق ــهرداری تبری ــم ش از تی
 مجمــوع ســه مرحلــه جایــگاه پنجــم را از آن خــود 

کرد. 
حمیــد پورهاشــم در مجمــوع در رده ۲1 ایســتاد. پورهاشــم 
ــود.  ــده ب ــتان ش ــن کوهس ــب پیراه ــه دوم صاح در مرحل
ــهرداری  ــر ش ــزن دیگ ــه رکاب ــه س ــود ک ــی ب ــن در حال ای
یعنــی محمــد قره باغــی، ســعید صفــرزاده و وحیــد 
غفــاری نتوانســتند مســابقه را بــه پایــان برســانند. فــارس

توپ و تور

استاد عطاءهللا بهمنش 
درگذشت

عطــاءهللا بهمنــش، گزارشــگر و مفســر باســابقه ورزش 
ایــران، بــه دلیــل ســکته مغــزی روز گذشــته درگذشــت.
ــت  ــه عل ــود ب ــال ها ب ــاله، س ــش ۹۴ س ــتاد بهمن  اس
ــدان مناســبی نداشــت. بهمنــش  بیمــاری شــرایط چن
نخســتین گزارشــگری زنــده ورزشــی در رادیــو را در 

ــام داد. ــی انج ــت دوومیدان ــرای رقاب ــال 1۳۳۷ ب س
 بهمنــش نویســندگی را از دی مــاه 1۳۳۰ در مجلــه 
در  او  کــرد.  شــروع  راســتی«  و  »نیــرو  ورزشــی 
ســال های 1۳۳۳ تــا 1۳۳۷ در نشــریه امیــد ایــران 
می نوشــت و پــس از آن نیــز از نویســندگان اصلــی 
ــه شــمار  هفته نامــه کیهــان ورزشــی و دنیــای ورزش ب
ــات،  ــه اطاع ــون روزنام ــریاتی همچ ــا نش ــد و ب می آم
گلبانــگ، روزنامــه ری و ایــران ورزشــی نیــز همــکاری 
در  بهمنــش  فعالیــت  بیشــترین  البتــه  داشــت. 
ــر و  ــال دبی ــد س ــوده و او چن ــتی ب ــه ورزش کش زمین

نایب رئیــس فدراســیون کشــتی ایــران بــود. مهــر

منتظری، اولین خرید بین المللی 
منصوریان

روزنامــه الــرای قطــر روز دوشــنبه اعــام کــرد کــه 
ــا  ــرارداد ب ــد ق ــرای تمدی ــی ب ــی تصمیم ــگاه االهل باش
ــب  ــن ترتی ــه ای ــا ب ــدارد ت ــود ن ــی خ ــن خارج ۴ بازیک
دوران حضــور پژمــان منتظــری و مجتبــی جبــاری 
ــی  ــد؛ اتفاق ــان برس ــه پای ــه ب ــهر دوح ــم ش ــن تی در ای
کــه البتــه بــرای اســتقالی ها و منصوریــان پیــام 
ویــژه ای در پــی داشــت؛ منتظــری کــه در اواســط لیــگ 
ســیزدهم اســتقال را تــرک کــرده بــود، حــاال در آســتانه 
بازگشــت بــه اســتقال قــرار دارد و بایــد منتظــر امضــای 
ــری  ــیم. منتظ ــا باش ــا آبی ه ــن ب ــن بازیک ــرارداد ای ق
ایــن روزهــا در اردوی تیــم ملــی ایــران در مونتــه نگــرو 
ــر  ــی براب ــم مل ــه تی ــا روز ۲۲ خــرداد ک حضــور دارد و ت
ازبکســتان بــه میــدان مــی رود، احتمــاال قــرارداد خــود 
ــدی  ــا جمع بن ــرد؛ ام ــد ک ــی نخواه ــا اســتقال را نهای ب
اتفاقــات روزهــای گذشــته نشــان می دهــد کــه انتقــال 
او بــه اســتقال قطعــی اســت. ماقــات منصوریــان بــا 
ــرای بازگشــت  منتظــری در قطــر، اولیــن گام آبی هــا ب
ــی  ــاری و توفیق ــس از آن افتخ ــود و پ ــتاره ب ــن س ای
ــه ایــن موضــوع اشــاره  در مصاحبه هــای خــود بارهــا ب
ــت منصوریــان وجــود  کردنــد کــه منتظــری در لیس
ــا االهلــی قطــر،  دارد و ایــن بازیکــن بعــد از مذاکــره ب
شــرایط خــود را بــرای فصــل آینــده مشــخص می کنــد. 
ــا اعــام بی نیــازی باشــگاه قطــری،  ــه ایــن ترتیــب ب ب
حضــور ایــن بازیکــن در اســتقال را بایــد قطعــی 
ــد آبی هــا در فصــل  ــا منتظــری اولیــن خری دانســت ت
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شکســت ســنگین ۳ بــر 1 تیــم والیبــال لهســتان 
قهرمــان اروپــا و جهــان در برابرجوانــان بی ادعــای 
ایــران، بزرگ تریــن شــگفتی هفتــه اول لیــگ 
جهانــی را در روز ســوم رقــم زد و در رســانه هــای 

سراســر دنیــا بازتــاب یافــت. 
ــومین  ــران در س ــال ای ــی والیب ــم مل ــش تی آرای
بــازی برابــر ملی پوشــان لهســتان کامــا متفــاوت 
بــا دو دیــدار قبلــی بــا ترکیــب فرهــاد ســال افزون 
امیــر غفــور، مجتبــی میرزاجان پــور، مســعود 
 غامــی، ســامان فائــزی و میــاد عبادی پــور 

بود.
ــل  ــی خــود در مقاب ــازی قبل ــه در دو ب لهســتان ک
ــروزی  ــه پی ــل ب ــا و برزی ــدار ایتالی ــای نام تیم ه
رســیده بــود، بــاور نمی کــرد بــه تیــم ایــران آن هــم 
در شــرایطی کــه بازیکنــان بــا تجربه و یــاران اصلی 
خــودرا در اختیــار نــدارد، ببــازد؛ بــه همیــن دلیــل 
ســعی در اســتفاده از یکــی، دو بازیکــن جــوان در 
کنــار بــا تجربه هــای خــود داشــت؛ امــا وقتــی در 
برابــر جوانــان باانگیــزه و جنگنــده تیم ایــران تحت 
فشــار قــرار گرفــت، بــا تمــام قــوا کوشــید و بــه هر 

ــد؛  ــا از کمنــد شکســت رهایــی پیــدا کن دری زد ت
ــران  ــد ای ــان غیرتمن ــت و جوان ــودی نداش ــا س ام
ــد و  ــدام را از آن هــا گرفتــه بودن فرصــت عــرض ان
در نهایــت شکســت ســنگینی را بــه آن هــا تحمیــل 

کردنــد.

 درخشش اصفهانی ها
غیــاب  در  ایــران  تیــم  شــد کــه  چــه  امــا 
ــه  ــان ب ــان جه ــا قهرم ــاف ب ــتاره هایش در مص س

پیــدا کــرد؟ دســت  غرورآفریــن  پیــروزی 
بــه  چیره دســت،  پاســور  ســال افزون،  فرهــاد 

اســتثنای ســت اول کــه قــدری تحــت تاثیــر جــّو 
حاکــم و نــام پــرآوازه حریــف متزلــزل نشــان داد 
در ســه ســت بعــدی بــا تمرکــز بیشــتر و در کمــال 
ــا پاس هــای  آرامــش، خونســردی و هوشــیاری ب
ترکیبــی و کم اشــتباه خــود محمدجــواد معنوی نــژاد 
ــور  ــای میرزاجان پ ــاری ج ــض اجب ــا تعوی ــه ب را ک

ــرواز درآورد.  ــه پ ــود، ب مصــدوم را گرفتــه ب
 الحــق ایــن بازیکــن جــوان و بــا اخــاق اصفهانــی 
قــدر ایــن پاس هــا را بــه خوبــی دانســت و بیشــتر 
از  بیــش  ارتفــاع  از  را  ســال افزون  پاس هــای 
نیــم متــر بــاالی دفــاع بلنــد لهســتان کــه اغلــب 
بــا ســه دفــاع روی تــور ظاهــر می شــدند، تبدیــل 
بــه امتیــاز کــرد کــه کســب 1۷ امتیــاز گویــای ایــن 

حقیقــت اســت. 
ــی دو  ــعود غام ــور و مس ــر غف ــه امی ــن اینک ضم
اصفهانــی دیگــر هــم، فراتــر از انتظــار ســهم 

بســزایی در ایــن پیــروزی داشــتند. 
ــرای  ــون و چ ــتاره بی چ ــور س ــر غف ــژه امی ــه وی ب
ــتثنایی  ــم اس ــان کنی ــد اذع ــه بای ــدان ک ــن می ای
بــازی کــرد و بــا کســب 1۹ امتیــاز )امتیازآورتریــن 
لهســتان بــا  دیــدار  در  ایــران(   بازیکــن 

 بود.

 بازی خوب فائزی و عبادی پور
ــاد  ــزی و می ــامان فائ ــوب س ــازی خ ــه از ب البت
ــم در کار  ــه ه ــم ک ــد بگذری ــم نبای ــور ه عبادی پ
ــور و آبشــارهای  توپگیــری و هــم در دفــاع روی ت
ــزی  ــژه فائ ــد؛ به وی ــی بودن ــی عال ســرعتی و قدرت
کــه بــرای اولیــن بــار در ترکیــب اصلــی تیــم 
ــار  ــی انتظ ــر کس ــود و کمت ــه ب ــرار گرفت ــران ق ای
ــا  ــز ب ــور نی ــت. عبادی پ ــازی را از وی داش ــن ب ای
ــاال و آبشــارهای  ــا ریســک ب زدن ســرویس های ب
را  تیــم  روحی روانــی  شــرایط  وســط  دوبلــه 
افزایــش داده بــود. حیــدری و مرنــدی نیــز بهتــر 
و  اول  قبــل در گرفتــن توپ هــای  از روزهــای 
پوشــش دادن بــه توپ هــای برگشــتی موفــق 
ــت  ــه دس ــوب ب ــی خ ــای دریافت ــد و توپ ه بودن

رســید. ســال افزون 
 محو شدن کونارسکی

ــپکر  ــن اس ــکی، بهتری ــتان کونارس ــم لهس  در تی
ــاع منســجم و  ــازی، اســیر دف ــن ب لهســتان در ای
بلنــد یــاران مــا بــود. کوبیــاک، بینــی یــک، کــورک، 
زاتورســکی، یاکــوب، بوجیک، لمانســکی ۲1 ســاله 
ــاز،  ــد، کارول و لوم ــانتیمتر ق ــر و 1۷ س ــا ۲ مت ب

دیگــر بازیکنــان لهســتان در ایــن بــازی بودنــد کــه 
ــران  ــر ای ــد در براب ــاور نمی کردن ــم ب ــان ه در پای
بازنــده شــدند؛ زیــرا دو هفتــه پیــش تیــم ایــران را 

ــد. ــرده بودن ــام ســتاره هایش ب ــا حضــور تم ب
 پاسخی به منتقدان

ــران  ــال ای ــی والیب ــم مل ــمند تی ــرد ارزش ــن ب ای
ــانه  ــی کارشناس ــل بررس ــی قاب ــات مختلف از جه
ــه ناحــق اســم  ــا بپرســیم چــه کســی ب اســت ت
محمدجــواد معنوی نــژاد را از لیســت اســامی تیــم 
ملــی ایــران بــرای حضــور در بازی هــای المپیــک 
ــن  ــی را جایگزی ــزه زرین ــو خــط زد و حم ۲۰1۷ ری
ــه اینکــه  ــا اخــاق کــرد؟ مضــاف ب ــن جــوان ب ای
پاســخی اســت بــه آن دســته افــرادی کــه تصــور 
می کردنــد اگــر ســعید معــروف نباشــد، تیــم 
ــش  ــم از پی ــورد و تی ــکل برمی خ ــه مش ــران ب ای
بازنــده بــه تیم هــای نه چنــدان مطــرح آســیا 
ــر ســعید  ــاوه ب ــه ع ــم ک ــا دیدی ــود! ام ــد ب خواه
معــروف در غیــاب ســید محمــد موســوی شــهرام 
محمــودی، فرهــاد قائمــی و عــادل غامــی نیــز بــا 
ــان  ــوان قهرم ــرژی می ت ــزه و پران ــا انگی ــام ب جوان

ــو درآورد. ــه زان ــان را ب جه

شگفتی در روز سوم لیگ جهانی

 قهرمان جهان
 اسیر آتش خاموش ایران

ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــا ابــراز رضایــت از برگــزاری 
دیــدار برابــر مونتــه نگــرو و پیــروزی در ایــن بــازی گفــت: شــرایط 
ــرای کار  ــادی ب ــت زی ــه فرص ــت ک ــه ای اس ــه گون ــی ب ــم مل تی

کــردن نداریــم. 
کارلــوس کــی روش پــس از برتــری تیمــش برابــر مونتــه نگــرو 
ــزی  ــه نگــرو چی ــر مونت ــدار براب ــی گفــت: دی ــداری تدارکات در دی
بــود کــه مــن انتظــارش را داشــتم. فرصــت بســیار بزرگــی بــرای 
ــد.  ــم ش ــطح فراه ــن س ــازی در ای ــت ب ــه جه ــا ب ــان م بازیکن
ــه  ــتیم تجرب ــا توانس ــت و م ــر اس ــت بی نظی ــک فرص ــن ی ای
خوبــی را بــه دســت آوریــم. ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران 
ــد  ــه رش ــاز ب ــه نی ــال همیش ــی فوتب ــم مل ــرد: تی ــان ک  خاطرنش
و بــازی بــا ایــن فشــار دارد. در آســیا، فوتبــال وقفه هــای زیــادی 
دارد و بــازی کــردن در ایــن ســطح بســیار خــوب اســت. کی روش 

بــاز هــم از دیــدار بــا مونتــه نگــرو ابــراز رضایــت کــرد و گفــت: در 
نهایــت بــه عقیــده مــن مســابقه خوبــی بــرای هــر دوطــرف بــود؛ 
بــه ســبب آنکــه هــر دو مربــی در جایــگاه بهتــری جهــت اتخــاذ 
تصمیمــات بهتــر در مســابقات آینــده هســتند؛ بــه دلیــل آنکــه ما 
فرصــت زیــادی بــرای کار کــردن بــا تیــم ملــی نداریــم. کــی روش 
ــدون  ــن ب ــم م ــرای تی ــت: ب ــد گف ــان جدی ــوص بازیکن درخص
کمــپ اتریــش و ایــن مســابقات امــکان اســتفاده از بازیکنانــی 
مثــل ســعید آقایــی و احســان پهلــوان کــه هیــچ وقــت در تیــم 
نخســت مــا حضــور نداشــتند و اولیــن بــازی ملــی خــود را انجام 
دادنــد، وجــود نداشــت. بــه ایــن دلیــل مــن می خواهــم از مونتــه 
 نگــرو تشــکر کنــم کــه ایــن موقعیــت را در اختیــار مــن قــرار داد 
و در همیــن جــا آرزوی موفقیــت بــرای مونتــه نگــرو در مســابقه 
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ــی  ــام جهان ــومی ج ــام س ــب مق ــد از کس ــران بع ــال ای  فوتس
ــن  ــزاری ای ــال برگ ــه دنب ــیا ب ــای آس ــام ملت ه ــی ج و قهرمان
مســابقات در ایــران اســت. فدراســیون فوتبــال ایران درخواســت 
ــای آســیا ۲۰18 را  ــام ملت ه ــی ۲۰۲۰ و ج ــام جهان ــی ج میزبان
ــان  ــای همزم ــال اعط ــرده و احتم ــال ک ــا AFC ارس ــرای فیف ب
ایــن دو میزبانــی بــه ایــران وجــود دارد. چنــدی پیــش مهــدی 
تــاج بــه همــراه علــی کفاشــیان در مجمــع ســاالنه فیفــا 
ــا کمیتــه برگــزاری ایــن  شــرکت کــرده و مذاکــرات مثبتــی را ب
مســابقات در ایــن زمینــه داشــته اند. علــی کفاشــیان کــه عضــو 
ــت  ــای الزم را از دول ــام مجوزه ــت، تم ــال فیفاس ــه فوتس  کمیت
و ســازمان های مربــوط گرفتــه و قــرار اســت در جلســه کمیتــه 
فوتســال فیفــا در مهرمــاه ســال جــاری، تکلیــف میزبــان 
ــان از موافقــت  مشــخص شــود. همچنیــن وزیــر ورزش و جوان

اولیــه فیفــا بــا برگــزاری جــام جهانــی ۲۰۲۰ در ایــران خبــر داده 
اســت. ایــران بــرای گرفتــن ایــن میزبانــی بــا کشــورهای ژاپــن 
ــاید  ــا ش ــد؛ ام ــت می کن ــتاریکا رقاب ــد و کاس ــی، نیوزلن لیتوان
ــری از  ــک ۲۰۲۰ قصــد کناره گی ــی المپی ــل میزبان ــه دلی ــن ب ژاپ
ــهرهای  ــد. ش ــته باش ــال را داش ــی فوتس ــام جهان ــی ج میزبان
اصفهــان، تبریــز، تهــران، ارومیــه، اردبیــل و یــزد بــرای برگــزاری 
ــن  ــده اند. همچنی ــی ش ــا معرف ــه فیف ــی ب ــداد جهان ــن روی ای
ــیا ۲۰18  ــای آس ــام ملت ه ــان ج ــدن میزب ــخص ش ــرای مش ب
قــرار شــده جلســه کمیتــه فوتســال AFC در حاشــیه مســابقات 
ــه  ــا توج ــود. ب ــزار ش ــام برگ ــیا در ویتن ــگاه های آس ــام باش ج
ــه ریاســت علــی کفاشــیان در کمیتــه فوتســال AFC و علــی  ب
تارقلــی زاده در دپارتمــان فوتســال AFC، امیــدواری زیــادی 

ــز وجــود دارد. ایســنا ــی نی ــن میزبان ــن ای ــرای گرفت ب

،،
امیــر غفــور ســتاره بی چــون و چرای 
ایــن میــدان کــه بایــد اذعــان کنیــم 
اســتثنایی بــازی کــرد و بــا کســب 
19 امتیــاز )امتیازآورتریــن بازیکــن 

ایــران( در دیــدار بــا لهســتان بــود

کارلوس کی روش:

تیم ملی ایران، همیشه نیاز به رشد دارد
ایران، خواهان میزبانی بزرگ ترین رویدادهای فوتسالی جهان

جام جهانی فوتسال ۲۰۲۰ به ایران می آید؟

ورزش

آگهی موضوع ماده 3 قانون 
وماده 13 آیین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــأت موضــوع تعییــن تکلیــف 

ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی وس ــی اراض ــت ثبت وضعی

رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی آران وبیــدگل تصرفــات 

مالکانــه وبامعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت 

لذامشــخصات متقاضیــان وامــاک مــورد تقاضــا 

ــت  ــه منظــور اطــاع عمــوم در دونوب ــر ب ــه شــرح زی ب

ــه  ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 1۵ روز آگه ــه فاصل ب

اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیان 

اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 

اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه 

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

اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 

ــی  ــع قضای ــه مرج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس اعت

ــد. ــم نماین تقدی

 : هیــأت  81۲و۹6/۰۲/1۹-81۳  شــماره  1(رأی 

ــماره  ــی ش ــد تق ــد محم ــی فرزن ــادی رحمان ــای ه آق

رحمــن  تقــی  محمــد  آقــای  و   1۰۰ شناســنامه 

ــنامه 1۴8   ــماره شناس ــر ش ــی اکب ــد عل ــی فرزن بیدگل

بــه  انبــاری  یکبــاب  ششــدانگ    ، )بالمناصفــه( 

مســاحت 1۴8۴ مترمربــع شــماره پــاک ۴۴6 فرعــی 

مجــزا از پــاک 1 اصلــی واقــع در ســرداریه بخــش ۳ 

ــی از رضــا قصــاب  ــدگل. ابتیاع ــی آران و بی حــوزه ثبت

زاده

آقــای   : هیــأت   ۹6/۰۲/۲۳  – ۲(رأی شــماره 86۲ 

ــماره  ــه ش ــد یدال ــتکاربیدگلی فرزن ــه کش ــمس ال ش

شناســنامه 1۴6 ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 

1۳6.۴1 مترمربــع شــماره پــاک ۲۹۹6 فرعــی مجزا از 

پــاک ۳ اصلــی واقــع در معیــن آبــاد بخــش ۳ حــوزه 

ــت مشــاعی ــی آران و بیدگل.مالکی ثبت

خانــم   : هیــأت   ۹6/۰۲/1۹  –81۵ شــماره  ۳(رأی 

ــماره  ــر ش ــی اکب ــد عل ــتکاربیدگلی فرزن ــدس کش اق

ــاحت  ــه بمس ــدانگ یکبابخان ــنامه6۷۵۳ ، شش شناس

۲۰۰ مترمربــع شــماره پــاک ۲۹۹۷ فرعــی مجــزا 

ازپــاک ۳ اصلــی واقــع در معیــن آبــاد بخــش۳ 

ــی ــی مینای ــی از عل ــی آران و بیدگل.ابتیاع ــوزه ثبت ح

آقــای   : هیــأت   ۹6/۰۲/1۹  –  81۴ شــماره  ۴(رأی 

ــاس شــماره  ــد ســید عب ــی فرزن ســید اکبرلحمیبیدگل

شناســنامه ۹18۹، ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 

ــی مجــزا از  ــاک ۲۹۹8 فرع ــع شــماره پ 1۳۵ مترمرب

پــاک ۳ اصلــی واقــع در معیــن آبــاد بخــش ۳ حــوزه 

ــت مشــاعی ــدگل. مالکی ــی آران و بی ثبت

خانــم   : هیــأت   ۹6/۰۲/۲1  – ۵(رأی شــماره 8۴۷ 

ــد مســلم شــماره شناســنامه 1۰۷   ــرا دانشــور فرزن زه

ــع  ــاحت ۹۲ مترمرب ــه مس ــه ب ــدانگ  یکبابخان ، شش

شــماره پــاک ۲1 فرعــی مجــزا از شــماره هــای 

از  مجــزا  مشــاعات  از  وقســمتی  1۴و1۵و16فرعــی 

ــوزه  ــش ۳ ح ــن بخ ــع در اماک ــی واق ــاک ۲۹ اصل پ

ثبتــی آران و بیدگل.موروثــی

6(رأی شــماره 8۴8 – ۹6/۰۲/۲1 هیــأت : خانــم 

زهــره مســکینی بیدگلــی فرزنــد محمــود شــماره 

شناســنامه 1۰8  ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 

ــزا از  ــی مج ــاک 1۰ فرع ــماره پ ــع ش 1۲۲.۵۰ مترمرب

شــماره ۳و1و۴ فرعــی وقســمتی از مشــاعات از پــاک 

ــی  ــوزه ثبت ــش ۳ ح ــن بخ ــع در اماک ــی واق ۲۲۲ اصل

ــی ــی بیدگل ــه صباغ ــی از صدیق آران و بیدگل.ابتیاع

۷(رأی شــماره 8۴1 – ۹6/۰۲/۲1 هیــأت : آقــای ســید 

محمدرضــا طباطبایــی فرزنــد ســیدمرتضی شــماره 

ــه  ــه ب ــدانگ  یکبابخان ــنامه 61۹۰۰۵۷۰۰۴ ، شش شناس

ــی  ــاک 8 فرع ــماره پ ــع ش ــاحت 1۴۰.۹۷ مترمرب مس

ــن بخــش  ــع در اماک ــی واق ــاک ۲۴۹ اصل مجــزا از پ

۳ حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعــی از ســید حســین 

مصباحــی

8(رأی شــماره ۴۵1 و۴۵۲– ۹6/۰1/۲۹ هیــأت : آقــای 

احمــد کبیریــان طامــه فرزنــد ماشــا الــه شــماره 

ــی  ــان بیدگل ــه محققی ــم فاطم ــنامه ۹۴۰ و خان شناس

فرزنــد محمــد شــماره شناســنامه ۳۷۰1 )بالمناصفــه( 

، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت ۹۹.۲۰ مترمربــع 

ــی  ــماره 1۲فرع ــزا از ش ــی مج ــاک ۵۳ فرع ــماره پ ش

از پــاک ۲8۵ اصلــی واقــع در اماکــن بخــش ۳ 

ــین  ــید حس ــی از س ــی آران و بیدگل.ابتیاع ــوزه ثبت ح

ــی مصباح

آقــای   : هیــأت   ۹6/۰۲/۲1  -  8۴6 شــماره  ۹(رأی 

محســن غائبــی فرزنــد علــی محمد شــماره شناســنامه 

۷۵۴8 ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 1۷۴.۲۰ 

ــماره  ــزا از ش ــی مج ــاک ۲۳ فرع ــماره پ ــع ش مترمرب

1۷ فرعــی وقســمتی ازمشــاعات از پــاک 616 اصلــی 

واقــع در اماکــن بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل.

ــم ســمیه  ــدم و خان ــی ازاحمدرضــا قاســمی مق ابتیاع

عبدالــه پــور

1۰(رأی شــماره 8۴۴-۹6/۰۲/۲1 هیــأت : آقــای امیــر 

ــد احمــد شــماره  ــی فرزن حســین شــاهمیرزایی بیدگل

ــه مســاحت  ــه ب شناســنامه 8۴ ، ششــدانگ  یکبابخان

ــزا  ــی مج ــاک 1۹۹ فرع ــماره پ ــع ش ۴۰۲.۵۰ مترمرب

از شــماره 11 فرعــی از پــاک ۹۷۲ اصلــی واقــع در 

اماکــن بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعــی از 

ــی ــارض بیدگل غامرضــا ع

خانــم   : هیــأت   ۹6/۰۲/۲1-  8۴۳ شــماره  11(رأی 

ــماره  ــد ش ــید محم ــد س ــوی فرزن ــادات عل ــم س مری

شناســنامه ۲۷8 ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 

111 مترمربــع شــماره پــاک ۲۰۰ فرعــی مجــزا از شــماره 

11 فرعــی از پــاک ۹۷۲ اصلــی واقــع در اماکــن بخــش 

ــا  ــی از غامرض ــدگل. ابتیاع ــی آران و بی ــوزه ثبت ۳ ح

عــارض بیدگلــی

آقــای   : هیــأت   ۹6/۰۲/۲1  – 1۲(رأی شــماره 8۴۲ 

ــنامه  ــماره شناس ــی ش ــد عل ــزای فرزن ــن روزاف محس

ــه مســاحت 1۳۷.۳۷  ــه ب ۲۵۳ ، ششــدانگ  یکبابخان

مترمربــع شــماره پــاک ۷ فرعــی مجــزا از قســمتی از 

پــاک 1۴۴۲ اصلــی واقــع در اماکــن بخــش ۳ حــوزه 

ــاعی ــت مش ــی آران و بیدگل.مالکی ثبت

1۳(رأی شــماره 8۳۳و8۵6 -۹6/۰۲/۲۰ هیــأت : آقای 

ــنامه  ــماره شناس ــر ش ــد باق ــد محم ــن فرزن ــی زری عل

۲۴۲ و خانــم زهــرا رزمــی منــش فرزنــد محمــد 

شــماره شناســنامه 11۵  )بالمناصفــه( ، ششــدانگ  

ــماره  ــع ش ــاحت 1۴۳.۴۵ مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان

پــاک 8۵8۵ فرعــی مجــزا از شــماره 118۹ فرعــی از 

ــعودآباد بخــش ۳  ــع در مس ــی واق ــاک ۲6۳۷ اصل پ

ــادی ــت ع ــی آران و بیدگل.مالکی ــوزه ثبت ح

1۴( رأی شــماره 8۳۲- ۹6/۰۲/۲۰ هیــأت : خانــم زهــرا 

حســینی پــور آرانــی فرزنــد حســین شــماره شناســنامه 

ــاحت ۴۲6.۲۵  ــه مس ــه ب ــدانگ  یکبابخان ۳۰۹ ، شش

مترمربــع شــماره پــاک 8۵86 فرعــی مجــزا از شــماره 

11۹۰و118۹ فرعــی از پــاک ۲6۳۷ اصلــی واقــع در 

مســعودآباد بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل.

 : هیــأت   ۹6/۰۲/1۹  – و8۲۹   8۲8 شــماره  1۵(رأی 

آقــای حســین مــرادی آرانــی  فرزنــد محمــود شــماره 

شناســنامه ۲۷۳۰ و خانــم آســیه شــکرگذارآرانی فرزنــد 

 ، رمضــان شــماره شناســنامه 18۴۰  )بالمناصفــه( 

ششــدانگ  یکبــاب انبــاری بــه مســاحت 11۵ مترمربــع 

ــماره 1۰۳۲  ــزا از ش ــی مج ــاک 8۵88 فرع ــماره پ ش

ــعودآباد  ــع در مس ــی واق ــاک ۲6۳۷ اصل ــی از پ فرع

از  بیدگل.ابتیاعــی  و  آران  ثبتــی  حــوزه   ۳ بخــش 

ــرادی ــود م محم

16(رأی شــماره 818-۹6/۰۲/1۹ هیــأت : خانــم کبــری 

ــی خــان شــماره شناســنامه  ــد عل اســامی زاده  فرزن

۴1 ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 16۵.8۲ 

مترمربــع شــماره پــاک 18۲6 فرعــی مجــزا از شــماره 

آران  از پــاک ۲6۴۰ اصلــی واقــع در  ۲۳۵ فرعــی 

ــی  ــی آران و بیدگل.ابتیاع ــوزه ثبت دشــت بخــش ۳ ح

ــرزاده ــه اکب ــر ال از ام

آقــای   : هیــأت   ۹6/۰۲/1۹  –  81۷ شــماره  1۷(رأی 

فرزنــد حســن شــماره  آرانــی  دارچینــی  حســین 

شناســنامه 66۹ ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 

ــع شــماره پــاک 18۲۷ فرعــی مجــزا  1۵۹.۲۵ مترمرب

ــع  ــی واق ــاک ۲6۴۰ اصل ــی از پ ــماره ۲88 فرع از ش

ــدگل.  ــی آران و بی در آران دشــت بخــش ۳ حــوزه ثبت

ــی ــاس هارون ــی ازعب ابتیاع

آقــای   : هیــأت   ۹6/۰۲/1۹  – 18(رأی شــماره 8۲۲ 

شــماره  محمــد  فرزنــد  فــرد  شــایان  محســن 

ــه مســاحت  ــه ب شناســنامه ۵1 ، ششــدانگ  یکبابخان

1۷۲ مترمربــع شــماره پــاک ۳6۲ فرعــی مجــزا از 

شــماره ۲۵۳ فرعــی از پــاک ۲۷۰۴ اصلــی واقــع 

ــی آران و  ــوزه ثبت ــش ۳ ح ــه بخ ــتجرد وغیاثی در دس

بیــدگل. ابتیاعــی ازعلــی فــوالدی

بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم 

وصــول اعتــراض، طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد.

م الف ۵/۲۲/۹6/18۵

تاریخ انتشار نوبت اول : 1۳۹6/۰۳/16

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1۳۹6/۰۴/۰1

رییس اداره ثبت اسناد واماک  آران وبیدگل

  

آگهی تحدید حدود اختصاصی
خانــه    یکبــاب  ششــدانگ  حــدود  تحدیــد  چــون 

نیمــه ســاز پــاک ۳1۳۳ فرعــی از 11۵۴8 اصلــی 

ــده  ــق پرون ــه طب ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش ۵ ثب واق

ثبتــی بــه نــام زهــرا بخشــی طغرلــی دهقــان  فرزنــد 

شــماره  رای  و  اســت  ثبــت  جریــان  در  یدالــه   

1۳۹۵6۰۳۰۲۰۲۷۰۰66۷۹ مــورخ 1۳۹۵/۵/۲8  از طــرف 

هیــات حــل اختــاف موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 

ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی

رســمی مســتقر در ثبــت اســناد و امــاک منطقــه 

شــرق اصفهــان نســبت بــه ملــک مرقــوم صــادر 

ــد حــدود  ــه اینکــه تحدی ــا توجــه ب ــده اســت و ب گردی

اولیــه پــاک اصلــی فــوق قانونــی نبــوده اســت اینــک 

بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر از مــاده 1۵ قانــون ثبــت 

و بــر طبــق تقاضــای نامبــرده متقاضــی تحدیــد حــدود 

ملــک مرقــوم در ۹6/۴/1۷  روزیکشــنبه   ســاعت 

ــذا  ــد ل ــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آم ۹ صب

ــن  ــن و مجاوری ــه مالکی ــه کلی ــی ب ــن آگه بموجــب ای

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

صاحبــان  و  مجاوریــن  اعتراضــات  یابنــد  حضــور 

امــاک مطابــق مــاده ۲۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 

ــه  ــی روز پذیرفت ــا س ــدود ت ــد ح ــس تحدی صورتمجل

ــون  ــه قان ــن نام ــاده 86 آئی ــق م ــد و طب ــد ش خواه

ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 

تســلیم اعتــراض بــه ایــن اداره بــا تقدیــم دادخواســت 

ــدام و گواهــی طــرح  ــی اق ــه مراجــع ذیصــاح قضای ب

دعــوی خــود را بــه ایــن منطقــه ثبتــی ارائــه نمایــد در 

ــده قانونــی  ــا نماین غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت و ی

وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی 

ــه  ــن منطق ــه ای ــم دادخواســت را اخــذ و ب ــدم تقدی ع

ــه  ــه ب ــدون توج ــت ب ــپس اداره ثب ــد س ــلیم نمای تس

اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه 

ــد داد.  خواه

تاریخ انتشار: ۹6/۳/16 

شماره :۷۲۰۷/ م الف 

هادیــزاده رئیــس اداره  ثبــت اســناد و امــاک منطقــه 

شــرق اصفهــان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه  پــاک 

۳ فرعــی از ۵۹۴۰ اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت 

اصفهــان کــه طبــق پرونــده ثبتــی بنــام مصطفــی 

جعفریــان خوراســگانی فرزنــد قاســمعلی    در جریــان 

ثبــت اســت و رای شــماره 1۳۹۵6۰۳۰۲۰۲۷۰1۲۵6۲ 

مــورخ 1۳۹۵/1۰/6  از طــرف هیــات حــل اختــاف 

ثبتــی  تکلیــف وضعیــت  تعییــن  قانــون  موضــوع 

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 

ثبــت اســناد و امــاک منطقــه شــرق اصفهــان نســبت 

ــه  ــا توج ــت و ب ــده اس ــادر گردی ــوم ص ــک مرق ــه مل ب

ــوق  ــی ف ــاک اصل ــه پ ــد حــدود اولی ــه تحدی ــه اینک ب

ــه دســتور قســمت  ــا ب ــک بن ــوده اســت این ــی نب قانون

ــای  ــق تقاض ــر طب ــت و ب ــون ثب ــاده 1۵ قان ــر از م اخی

ــوم در  ــک مرق ــدود مل ــد ح ــی تحدی ــرده متقاض نامب

ــح در محــل  ۹6/۴/۲۰  روزســه شــنبه   ســاعت ۹ صب

شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بموجــب ایــن آگهــی 

بــه کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد کــه در 

روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد اعتراضــات 

مجاوریــن و صاحبــان امــاک مطابــق مــاده ۲۰ قانــون 

ــدود  ــد ح ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی ــت از تاری ثب

ــق مــاده 86  ــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طب ت

آئیــن نامــه قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت 

ــن اداره  ــه ای ــراض ب ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی

ــی  ــه مراجــع ذیصــاح قضای ــم دادخواســت ب ــا تقدی ب

اقــدام و گواهــی طــرح دعــوی خــود را بــه ایــن منطقــه 

ثبتــی ارائــه نمایــد در غیــر اینصــورت متقاضــی ثبــت و 

ــه  ــه دادگاه مربوط ــد ب ــی وی میتوان ــده قانون ــا نماین ی

ــذ  ــم دادخواســت را اخ ــدم تقدی ــی ع ــه و گواه مراجع

ــت  ــد ســپس اداره ثب ــه تســلیم نمای ــن منطق ــه ای و ب

بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت 

ــد داد.  ــه خواه ــررات ادام مق

تاریخ انتشار: ۹6/۳/16 

شماره :6۹۴8/ م الف 

هادیــزاده رئیــس اداره  ثبــت اســناد و امــاک منطقــه 

شــرق اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شماره اباغنامه :۹61۰1۰68۲۵۳۰۲۷1۳

شماره پرونده: ۹۵۰۹۹868۲۵۳۰۰۵1۲

شماره بایگانی شعبه: ۹۵۰6۲۹

تاریخ تنظیم: 1۳۹6/۰۳/۰۴

پــوده  گنجعلــی  غامحســین  خواهان/شــاکی 

دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده/ متهــم احمــد 

ــه  ــه وج ــته مطالب ــه خواس ــد ب ــد محم ــاری فرزن غف

و خســارت دادرســی تقدیــم دادگاه هــای عمومــی 

شهرســتان شهرســتان اصفهــان نمــوده کــه جهــت 

بــه شــعبه ۳1 دادگاه عمومــی حقوقــی  رســیدگی 

ــاغ  ــان- خ چهارب ــع در اصفه ــان واق ــتان اصفه شهرس

ــتری  ــاختمان دادگس ــت- س ــهید نیکبخ ــاال- خ ش ب

ــاق 1۲1 ارجــاع و  کل اســتان اصفهــان- طبقــه اول- ات

بــه کاســه ۹۵۰6۲۹ ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی 

آن 1۳۹6/۰۴/۲8 و ســاعت 11:۳۰ صبــح تعییــن شــده 

ــده/  ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ــت. ب اس

متهــم و درخواســت خواهان/شــاکی و بــه تجویــز 

مــاده ۷۳ قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی 

و انقــاب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب 

ــی  ــار آگه ــر االنتش ــد کثی ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ی

ــا خوانــده/ متهــم پــس از نشــر آگهــی و  مــی شــود ت

اطــاع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام 

نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم 

ــیدگی  ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق ــت و در وق را دریاف

ــردد. ــر گ حاض

شماره : ۷118/م الف 

منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه ۳1 دادگاه عمومــی 

حقوقــی شهرســتان اصفهــان  

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شماره اباغنامه :۹61۰1۰۰۳61۷۰۲1۲۲

شماره پرونده: ۹۴۰۹۹86۷۹61۰۰6۷۵

شماره بایگانی شعبه: ۹۵۰۹8۴

تاریخ تنظیم: 1۳۹6/۰۳/۰۳

ــت  ــه طرفی ــتی ب ــفیعی دادخواس ــر ش ــان ناص خواه

خوانــدگان راحلــه الســادات شــاه چراغــی فرزنــد ســید 

اکبــر و لیــا الســادات شــاه چراغــی فرزند ســید اکبر و 

ســید علیرضــا شــاه چراغــی فرزنــد ســید اکبــر و ســید 

محمــد شــاه چراغــی فرزنــد ســید اکبــر بــه خواســته 

ابطــال وکالتنامــه تنظیمــی فــی مابیــن مرحــوم ســید 

ــند  ــال س ــی و ابط ــر واثق ــی و و اکب ــاه چراغ ــر ش اکب

مالکیــت رســمی شــماره ۴۷8۴ مورخــه 1۳۹۰/1۲/۹ در 

دفتــر خانــه اســناد رســمی 1۷۰ کــرج و الــزام بــه انتقال 

ســند رســمی آپارتمــان مطروحــه بــه پــاک ثبتــی 1۹-

ــتان  ــی شهرس ــای عموم ــم دادگاه ه ۴8۳۹/۳۹ تقدی

ــعبه ۲8  ــه ش ــیدگی ب ــت رس ــه جه ــوده ک ــان نم اصفه

دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان واقــع 

ــاال- خ شــهید نیکبخــت-  ــاغ ب ــان- خ چهارب در اصفه

ســاختمان دادگســتری کل اســتان اصفهــان- طبقــه ۲ 

اتــاق شــماره ۲1۴ ارجــاع و بــه کاســه ۹۵۰۹8۴ ح/۲8 

ثبــت گردیــده کــه در جریــان دادرســی وقــت رســیدگی 

ــده  ــن گردی ــخ 1۳۹6/۴/۲۷ ســاعت ۹:۰۰ تعیی ــه تاری ب

اســت لــذا بــه علــت مجهــول المــکان بــودن خوانــدگان 

ــون  ــز مــاده ۷۳ قان ــه تجوی و درخواســت خواهــان و ب

آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور 

مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت در یکــی از 

جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــدگان 

در تاریــخ و زمــان فــوق حاضــر گردنــد. بدیهــی اســت 

ــم  ــون تصمی ــق قان ــور وف ــدم حض ــورت ع ــس در ص پ

ــا رونوشــت دادخواســت و  ــری خواهــد شــد. ضمن گی

ضمائــم در شــعبه مضبــوط مــی باشــد.

شماره : ۷1۰۹/م الف

منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه ۲8 دادگاه عمومــی 

حقوقــی شهرســتان اصفهــان

 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شماره اباغنامه: ۹61۰1۰68۲۵۳۰۲۵81

شماره پرونده: ۹۵۰۹۹868۲۵۳۰1۰۴6

شماره بایگانی شعبه: ۹۵1۲۹۴

تاریخ تنظیم: 1۳۹6/۰۳/۰۳

خواهــان/ شــاکی  محمــد قاســمی نــژاد دادخواســتی 

ــه مجلســی  ــت ال ــم  عنای ــده / مته ــت خوان ــه طرفی ب

ــه  ــی و عبدال ــرد عبدالله ــدی ک ــد محم ــی و امی کوپای

ــه  ــیچانی ب ــی س ــر قریش ــی و جعف ــمی پیربلوط قاس

خواســته اعــام بطــان معاملــه و ابطــال ســند و الــزام 

ــارت  ــه خس ــک و مطالب ــمی مل ــند رس ــم س ــه تنظی ب

تقدیــم دادگاههــای عمومــی شهرســتان  دادرســی 

ــه  ــت رســیدگی ب ــه جه ــوده ک ــان نم شهرســتان اصفه

شــعبه ۳1 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان 

واقــع در اصفهــان، خیابــان چهاربــاغ باال،خیابــان شــهید 

نیکبخت،ســاختمان دادگســتری کل اســتان  اصفهــان 

طبقــه اول اتــاق 1۲1 ارجــاع و بــه کاســه ۹۵1۲۹۴ 

ثبــت گردیــده کــه وقــت رســیدگی آن 1۳۹6/۰۵/۰1 

و ســاعت ۰۹/۳۰ صبــح تعییــن شــده اســت. لــذا 

ــم  ــده / مته ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــت مجه ــه عل ب

ــاده  ــز م ــه تجوی ــاکی و ب ــان / ش ــت خواه و درخواس

۷۳ قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و 

انقــاب در امــور مدنــی  و دســتور دادگاه مراتــب یــک 

نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود 

ــده پــس از نشــر آگهــی و اطــاع از مفــاد آن  ــا خوان ت

بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل 

ــت  ــم را دریاف ــت و ضمائ ــخه دوم دادخواس ــود نس خ

 و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر 

گردد. 

شماره : ۷11۵/م الف

منشــی دادگاه حقوقــی شــعبه ۳1 دادگاه عمومــی 

حقوقــی شهرســتان اصفهــان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شماره اباغنامه :۹61۰1۰۰۳۵1۳۰18۳6

شماره پرونده: ۹6۰۹۹8۰۳۵1۳۰۰۰۳۳

شماره بایگانی شعبه: ۹6۰۰۴1

تاریخ تنظیم: 1۳۹6/۰۲/۳۰

ــت  ــی بوکال ــی بلداج ــدون مردان ــای فری ــان آق خواه

ــام  ــم اله ــت خان ــی بطرفی ــی دهاقان ــرا امین ــم زه خان

ناظــم و محمــد شــعبانی و محمدرضــا شــمس هرنــدی 

ــه  ــودرو و مطالب ــند خ ــم س ــه تنظی ــزام ب ــته ال بخواس

عمومــی  هــای  دادگاه  تقدیــم  دادرســی  خســارت 

شهرســتان شهرســتان اصفهــان نمــوده کــه جهــت 

بــه شــعبه 1۳ دادگاه عمومــی حقوقــی  رســیدگی 

ــاغ  ــان- خ چهارب ــع در اصفه ــان واق ــتان اصفه شهرس

بــاال- خ شــهید نیکبخــت- ســاختمان دادگســتری کل 

ــاع  ــماره ۲۰6 ارج ــاق ش ــه ۲ ات ــان- طبق ــتان اصفه اس

ــه کاســه ۹۵۰۹۹8۰۳۵1۳۰۰۰۳۳ ثبــت گردیــده کــه  و ب

 11:۳۰ ســاعت  و  آن 1۳۹6/۰۴/۲۵  رســیدگی  وقــت 

صبــح تعییــن شــده اســت. بــه علــت مجهــول المــکان 

بــودن خوانــده/ متهــم و درخواســت خواهــان/ شــاکی 

ــن دادرســی دادگاه  ــون آیی ــاده ۷۳ قان ــز م ــه تجوی و ب

هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه 

ــر االنتشــار  ــد کثی ــت در یکــی از جرای ــک نوب ــب ی مرات

ــر  ــس از نش ــم پ ــده/ مته ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م آگه

آگهــی و اطــاع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن 

ــت  ــخه دوم دادخواس ــود نس ــل خ ــانی کام ــام نش اع

ــت  ــوق جه ــرر ف ــت مق ــت و در وق ــم را دریاف و ضمائ

رســیدگی حاضــر گــردد. شــماره : ۷۰۹۹/م الــف شــعبه 

ــان  ــتان اصفه ــی شهرس ــی حقوق 1۳ دادگاه عموم

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
شماره اباغنامه :۹61۰1۰۰۳۵۴۲۰1۰61

شماره پرونده: ۹۵۰۹۹8۰۳۵۴۲۰۰۰8۰

شماره بایگانی شعبه: ۹۵1۰۹۲

تاریخ تنظیم: 1۳۹6/۰۳/۰۳

ــین  ــد حس ــرخی فرزن ــرادزاده ده س ــر م ــان اکب خواه

بــه طرفیــت خوانــدگان منصــور عــرب ، شــاپور کریمــی، 

محمدرضــا عشــاقی، محمدعلــی چهاردولــی، علــی 

تقیــان، یوســف الماســی، عروجعلــی داتلــی بیگــی دائر 

بــر درخواســت اعســار از پرداخــت محکــوم بــه تقدیــم 

ــان  دادگاه هــای عمومــی شهرســتان شهرســتان اصفه

نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 116 دادگاه 

کیفــری دو شــهر اصفهــان )116 جزایــی ســابق( واقــع 

در اصفهــان اتوبــان شــهید خــرازی حدفاصــل آتشــگاه و 

میــرزا طاهــر مجتمــع قضایــی شــهید مطهــری ارجــاع 

ــه  ــده ک ــت گردی ــه کاســه ۹۵۰۹۹8۰۳۵۴۲۰۰۰8۰ ثب و ب

وقــت رســیدگی آن 1۳۹6/۴/۲1 و ســاعت ۹ صبــح 

تعییــن شــده اســت. بــه علــت مجهــول المــکان بــودن 

ــاده  ــز م ــه تجوی ــان و ب ــت خواه ــدگان و درخواس خوان

۷۳ قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و 

ــک  ــب ی ــی و دســتور دادگاه مرات ــور مدن ــاب در ام انق

نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود 

تــا خوانــدگان پــس از نشــر آگهــی و اطــاع از مفــاد آن 

ــف  ــد. شــماره : ۷1۷6/ م ال ــه نمایی ــه دادگاه مراجع ب

 مدیــر دفتــر دادگاه کیفــری شــعبه 116 دادگاه کیفــری 

دو شــهر اصفهــان)116 جزایــی ســابق(-



حرف و نقل

 محبوبــه کاظمــی، مدیــر نگارخانــه »ترانــه بــاران« 
هللا  »بســم  خوشنویســی  نمایشــگاه  برپایــی  از 
الرحمــن الرحیــم« بــه مناســبت مــاه مبــارک رمضان 

ــر داد. ــه خب ــن نگارخان در ای
ــرادرم  ــه اینکــه »ب ــا اشــاره ب  احســان بیگلــری ب
خســرو«، فیلمــی بی هیاهــو اســت، ابــراز امیــدواری 
ــوع  ــانس های متن ــود س ــه نب ــرایطی ک ــرد: در ش ک
ــان  ــکان آس ــود ام ــز نب ــا و نی ــی فیلم ه ــرای بعض ب
ــت،  ــده اس ــل ش ــینما تبدی ــی در س ــه آفت ــغ ب تبلی
ــت  ــتر حمای ــینما بیش ــی از س ــانه مل ــت و رس دول

ــد. کنن
 رعنــا آزادی ور بــا بــازی در پرفورمنــس تیاتریــکال 
ــار روی  ــرای اولین ب ــه بوشاســپ درازدســت« ب »خان
ــی  ــر فیلم های ــی رود. آزادی ور، بازیگ ــر م ــه تئات صحن
همچــون »دربــاره الــی«، »خاک آشــنا«، »مارمولــک«، 
»محمــد رســول هللا«، »خشــم و هیاهــو«، »خانــه 

ــوده اســت. ــارک وی« ب ــر« و »پ دخت
 مدیــر گــروه فیلــم و ســریال شــبکه ســه ســیما 
ــان  ــاه رمض ــس« در م ــریال »نف ــش س ــاره پخ درب
ــات  ــل اتفاق ــه دلی ــه ب ــن مجموع ــه ای ــرد ک ــان ک بی
ــوع در  ــن تن ــاب و همچنی ــان انق ــاه در زم خردادم

ــت. ــده اس ــاب ش ــش انتخ پخ
 در پــی تصمیــم اخیــر شــورای صنفــی نمایــش 
 دربــاره اکــران فیلم هــا و اخبــار و مطالــب ضــد 
ــا«  ــم »ویایی ه ــران فیل ــه اک ــاره ادام ــض درب و نقی
ــرد  ــام ک ــه ای اع ــی در بیانی ــینمایی فاراب ــاد س بنی

ــه دارد. ــان ادام ــم همچن ــن فیل ــران ای اک
 رضــا پورحســین، قائم مقــام ســیمای رســانه 
ــبکه  ــر ش ــه مدی ــع و معارف ــیه تودی ــی، در حاش مل
ــبکه  ــران ش ــی مدی ــا جابه جای ــرد: ب ــان ک ــیم بی نس
نســیم، هیــچ تغییــری در برنامه هــای شــاخص ایــن 
ــوان  ــه عن شــبکه ایجــاد نمی شــود. وی ادامــه داد: ب
نمونــه اخبــار توقــف پخــش یــا انتقــال برنامــه »دور 
همــی« بــه ســایر شــبکه های ســیما صحــت نداشــته 
و ایــن برنامــه دســت کم تــا پایــان ســال جــاری در 

شــبکه نســیم تولیــد و پخــش خواهــد شــد.
داســتانی  نیمه بلنــد  و  کوتــاه  آثــار  اســامی   
پذیرفته شــده در ســی امین جشــنواره بین المللــی 

فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان اعــام شــد.
 تــام کــروز اعام کــرد قســمت دوم »تــاپ گان« با 
عنــوان »تــک رو«، راهــی پرده هــای ســینما می شــود. 
جــوزف کاسینســکی، کارگــردان »فراموشــی« کار 
ــار  ــن ب ــد و ای ــام می ده ــروژه را انج ــن پ ــرای ای اج
داســتان خلبان هــای هواپیماهــای جنگــی بــدون 
ــد  ــای جدی ــه تکنولوژی ه ــه ب ــا توج ــین را ب سرنش

دنبــال می کنــد.
 محمــود فرضی نــژاد، سرپرســت گــروه موســیقی 
ــای  ــن فعالیت ه ــه تازه تری ــاره ب ــا اش ــون«، ب »دیلم
ایــن گــروه موســیقی بیــان کــرد: مدتــی اســت درگیر 
ــوم گــروه هســتیم کــه  تولیــد و ضبــط تازه تریــن آلب
ــب  ــروه در قال ــد گ ــار جدی ــر آث ــتمل ب ــر مش ــن اث ای
معرفــی گوشــه های دیگــری از موســیقی اقــوام 

منطقــه گیــان اســت.

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانگروه فرهنگ

فیلــم ســینمایی »آشــوب«، آخریــن ســاخته 
کاظــم راســت گفتار، ایــن روزهــا در ســینماهای 
کشــور در حــال اکــران اســت. »آشــوب« 
از  پــس  راســت گفتار  ســاخته  هفتمیــن 
فیلم هایــی چــون عــروس خوش قــدم، پســر 
تهرانــی و زنــان ونوســی، مــردان مریخــی 

ــت.  اس
آخریــن فیلــم راســت گفتار نیــز در ادامــه 
دیگــر فیلم هــای ایــن کارگــردان در ســینمای 
بــه اصطــاح فیلم فارســی جــای  و  عــام 

می گیــرد.
 داستان

داســتان ایــن فیلــم در دهــه 1320 می گــذرد 

ــران  ــا بح ــه ب ــی آن در رابط ــون اصل و مضم
هنرمنــدان در آن روزگار اســت. اصــل داســتان 
ــه  ــت ک ــی اس ــه جوان ــوط ب ــم مرب ــن فیل ای
بــا نــام مســتعار »آشــوب« در کافه هــای 
بــا  آشــوب  ایــن  و  می خوانــد  اللــه زار 
ــه 1320  ــی ده ــی و واقع ــوب های تاریخ آش
تلفیــق می شــود و ایــن شــخصیت را بــه 
ــل  ــز تبدی ــاک و تهدیدآمی ــک آشــوب خوفن ی

. می کنــد
 تحلیل

و  زرق  پــر  و  پربازیگــر  فیلــم  »آشــوب«، 
ــتفاده  ــا اس ــعی دارد ب ــه س ــت ک ــی اس برق
فلیم فارســی  ســینمای  تکنیک هــای  از 
داســتان های  در  چهره هــا  حضــور  یعنــی 
الکی خــوش و آبکــی بــه فروش چشــمگیری 

دســت پیــدا کنــد؛ امــا ایــن تکنیــک همیشــه 
ــه پیداســت  ــه ک ــق نیســت و آنگون ــم موف ه
فیلــم »آشــوب« بــا وجــود همــه مؤلفه هــای 
مــورد نیــاز، نتوانســته مخاطبــان زیــادی را بــا 

ــد.  ــراه کن خــود هم
نمی تــوان مســئله  اصلــی و مــورد تأکیــد 
طبیعتــا  گرفــت؛  نادیــده  را  فیلمســاز 
ــد  ــا ح ــه ت ــاده ک ــرد س ــک م ــی ی دگردیس
زیــادی ناخواســته درگیــر ایــن تغییــرات 
ــاس  ــای حس ــر دوره ه ــز ب ــود و تمرک می ش
تاریــخ سیاســی ایــران در فیلــم قابــل اعتنــا 
دم  این چنیــن  پرداخــت  امــا  هســتند؛ 
دســتی و ضعیــف بــه ایــن مســائل بــه جــای 
ــد،  ــاد کن ــه ایج ــب جاذب ــرای مخاط ــه ب آنک

می زنــد.  او  ذوق  تــوی 
می تــوان کارکــرد درســت و بجــای چنیــن 
ارزشــمندی چــون  آثــار  در  را  مقوله هایــی 
صفــر  »مــدار  »شــهرزاد«،  ســریال های 

درجــه« و ... مشــاهده کــرد. 
زمینــه  عاطفــی داســتان ایــن ســریال ها 
ــده و  ــم و فکرش ــِت مه ــک اصلی ــس ی در پ
بــه شــدت باورپذیــر قــرار می گیــرد کــه 
مضمــون اصلــی آن تاریــخ و سیاســت اســت؛ 
سیاســتی کــه بزرگ تریــن تحــوالت را در 
ــخصیت های  ــی ش ــردی و اجتماع ــی ف زندگ

ــد.  ــاد می کن ــریال ها ایج ــن فیلم س ــی ای اصل
ــراغ  ــه س ــت گفتار ب ــم راس ــر کاظ ــاید اگ ش
ــم  ــن فیل ــاخت ای ــرای س ــری ب ــوم دیگ مدی
تغییــر  حــدودی  تــا  نتیجــه  می رفــت، 
مدنظــر، حجــم  فیلــم  در  زیــرا  می کــرد؛ 
ــت آن هــا  ــا از عمــق و کیفی ــع و رخداده وقای

ــت.  ــته اس کاس
ــه نظــر می رســد فیلمســاز خــود را موظــف  ب
از  بــه بســیاری  بــا پرداختــن  تــا  کــرده 
ملتهــب  ســال های  سیاســی  جزئیــات 
فیلــم  داســتان  کشــش  بــه   ،30 دهــه 
ــوه از رویدادهــا  ــد؛ امــا ایــن حجــم انب بیفزای
جذابیــت  افزایــش  بــه  کمکــی  نه تنهــا 

آن کاســته  کشــش  از  بلکــه  نکــرده،   آن 
است.

از معــدود نــکات مثبــت فیلــم »آشــوب« 
ــم  ــر فیل ــت و باورپذی ــه درس ــی صحن طراح
اســت کــه تــا حــدودی وام گرفتــه از ســریال 

ــت. ــهرزاد اس ش
 در کنــار آن، بــازی بیشــتر بازیگــران بــه 
ــر  ــوب و باورپذی ــا خ ــادی کام ــا اوت ــز لی ج
اســت و بــا اینکــه بیشــتر بازیگــران بــه جــز 
کــورش تهامــی بســیار کوتــاه در فیلــم ظاهــر 
می شــوند، بایــد گفــت کــه نقش هــا بــا 
ظرافــت کار شــده اســت و آنچنــان تــوی ذوق 

نمی زنــد.
در نهایــت بایــد گفــت »آشــوب« از آن دســته 
ــوان  ــه ســختی می ت ــه ب ــی اســت ک فیلم های
تــا پایــان بــه تماشــایش نشســت و بــه 
ــوش  ــان فرام ــم زود و آس ــزان ه ــان می هم
طنــز  مایه هــای  در  نــه  فیلــم   می شــود. 
ــه از  ــد و ن ــل می کن ــق عم ــکال موف و موزی
ــلوب ها  ــه اس ــی ب ــک و سیاس ــه دراماتی جنب
ــد؛  ــادار می مان ــود وف ــری خ ــای ژان و پایه ه
و  بی محتــوا  اصلــی  حاصــل کار  بنابرایــن 
می توانــد  نــه  کــه  اســت  خســته کننده 
ــا  ــه طبع ــد و ن ــی کن ــام را راض ــب ع مخاط

مخاطبــان خــاص را.

ــی  ــری موسیقایی نمایش ــاری اث ــال ج ــی در س ــوروش زارع ک
ــر  ــاپ و ب ــیقی پ ــده موس ــی، خوانن ــا صادق ــور رض ــا حض را ب
اســاس قصــه ای بومــی از جنــوب ایــران بــه صحنــه می بــرد. 
ــاره جدیدتریــن برنامــه و فعالیــت خــود  کــوروش زارعــی درب
در زمینــه کارگردانــی تئاتــر در ســال ۹۶ گفــت: بــا وجــود 
اینکــه حجــم کار مدیریــت در مرکــز هنرهــای نمایشــی حــوزه 
ــاد اســت، امــا تــاش  هنــری ســازمان تبلیغــات اســامی زی
ــر ادامــه دهــم. ســال  ــازی در تئات ــی و ب ــه کارگردان ــم ب می کن
گذشــته در یــک نمایــش بــازی داشــتم و نمایشــی آیینــی را 
ــم قصــد  ــم و امســال ه ــه بردی ــه صحن ــاس ب ــم در بندرعب ه
دارم اثــری را در مقــام کارگــردان بــه صحنــه ببــرم. وی اظهــار 
ــده  ــته ش ــوری نگاش ــادی ح ــط ه ــنامه ای توس ــرد: نمایش ک
کــه بــه موضــوع تــرور و مســائل تروریســتی در جهــان امــروز 

ــمول دارد.  ــان ش ــی جه ــی موضوع ــور کل ــه ط ــردازد و ب می پ
ــی  ــی آیین ــر نمایش ــز پیش ت ــویان نی ــی موس ــن عل همچنی
ــاره امــام علــی)ع( نوشــته اســت. ایــن دو نمایشــنامه از  درب
جملــه آثــاری هســتند کــه مایــل بــه اجــرای آن هــا هســتم کــه 
البتــه هــر دو کار بــه لحــاظ تولیــد و اجــرا حجیــم و ســنگین 
ــال  ــد: س ــادآور ش ــر ی ــر تئات ــردان و بازیگ ــن کارگ ــت. ای اس
ــا رضــا صادقــی، خواننــده مطــرح موســیقی پــاپ،  گذشــته ب
تصمیــم گرفتیــم کــه اثــری موسیقایی نمایشــی را بــا موضــوع 
محــرم و صفــر و بــر اســاس موســیقی آیینــی جنــوب ایــران 
ــر اســاس یکــی  ــر هــم ب ــن اث ــم. قصــه ای ــد و اجــرا کنی تولی
ــبزه پری«  ــه س ــوان »قص ــا عن ــوب ب ــی جن ــای بوم از قصه ه
ــه  ــم ب ــاری بتوانی ــال ج ــا در س ــتم ت ــاش هس ــت. در ت اس

ــم. مهــر ــر را اجــرا کنی ــن اث ــی ای همــراه رضــا صادق

الهــام غفــوری، تهیه کننــده ســریال »پایتخــت ۵«، بیــان 
کــرد: تــا امــروز 2۵ درصــد از کل ســریال تصویربــرداری شــده 
ــور کار  ــمال کش ــر در ش ــا 10 روز دیگ ــه ت ــک هفت ــدود ی و ح
ــدت  ــد کوتاه م ــک پیش تولی ــا ی ــد از آن ب ــرد و بع ــم ک خواهی
بــرای بازســازی لوکیشــن های خارجــی در داخــل کشــور 
را کــه در کشــور  اقــدام می کنیــم؛ ســپس بخش هایــی 
خودمــان شــرایط بازســازی اش وجــود نــدارد، خــارج از کشــور 
»پایتخــت ۵«  تهیه کننــده  خواهیــم کــرد.  تصویربــرداری 
ــد  ــا چن ــت: قطع ــد گف ــران جدی ــدن بازیگ ــه ش ــاره اضاف درب
بازیگــر اصلــی در ادامــه و بــر اســاس فیلمنامــه بــه مــا اضافــه 
ــت«،  ــریال »پایتخ ــکار س ــاره بدل ــوری درب ــد. غف ــد ش خواهن
ــه  ــاق هم ــن اتف ــرد: ای ــار ک ــم اظه ــری، ه ــین خنج امیرحس
اعضــای خانــواده »پایتخــت« را نگــران و متأثــر کــرد. خــدا را 

شــکر کــه لطــف پــروردگار شــامل حالمــان شــد و ایــن حادثــه 
ــان  ــت درم ــری تح ــای خنج ــون آق ــت. اکن ــر گذش ــه خی  ب
و حــال عمومــی وی خــوب اســت و قطعــا تــا پایــان مراحــل 
ــه  ــان از اضاف ــوری در پای ــود. غف ــم ب ــار او خواهی ــان کن درم
شــدن خشــایار الونــد بــه تیــم نویســندگان ســریال از قســمت 
ــریال  ــان س ــا پای ــرد: ب ــوان ک ــر داد و عن ــد خب ــه بع ــوم ب س
ــوان یکــی  ــه عن ــا ب ــا م ــز ب ــد نی ــوار« خشــایار الون »دیواربه دی
ــت ۵«  ــریال »پایتخ ــود. س ــد ب ــراه خواه ــندگان هم از نویس
در ایــن یــک مــاه اخیــر در چنــد لوکیشــن اصلــی در اســتان 
 مازنــدران از جملــه شــیرگاه )خانــه نقــی، خانــه ارســطو

رودخانــه، مســجد، آرایشــگاه و...( بابــل کنــار، قائم شــهر 
ســاری و... تصویربــرداری شــد و طبــق برنامــه، 10 روز دیگر کار 

در شــمال کشــور ادامــه خواهــد داشــت. خبــر فارســی

در همکاری با کوروش زارعی

رضاصادقیبهصحنهتئاترمیآید
تهیه کننده سریال »پایتخت 5«

۲۵درصد»پایتخت۵«فیلمبرداریشدهاست

،،
داســتان ایــن فیلــم در دهــه 1320 
می گــذرد و مضمــون اصلــی آن در 
رابطــه بــا بحــران هنرمنــدان در آن 

روزگار اســت

امروز سه شنبه 16 خردادماه 1396 - سال سوم - شماره 445 روزنامه10 فرهنگ و هنر

نگاهی به فیلم »آشوب« ساخته کاظم راست گفتار

سفربهاللهزار

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

ملت عشق
نویسنده الیف شافاک

مترجم ارسالن فصیحی
قیمت 33000 تومان

نشر ققنوس
               

دختری که رهایش کردی
نویسنده جوجو مویز

مترجم کتایون اسماعیلی
قیمت 29000 تومان

نشر میلکان

من پیش از تو
نویسنده جوجو مویز

مترجم مریم مفتاحی
قیمت 36000 تومان

نشر موت

آگهی تجدید مزایده
سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد در نظر دارد باستناد مصوبه شماره ۹۵/3۵33 مورخ 13۹۵/11/11 شورای محترم 

اسامی شهر اماکن زیر را با شرایط عمومی و خصوصی به صورت اجاره بهاء یکساله واگذار نماید:

- پیشنهاداتی که مبهم، مخدوش، مشروط و یا فاقد سپرده باشد و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت اداری مقرر برسد ترتیب 
اثر داده نخواهد شد.

- کمیسیون عالی معامات و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
- انعقاد قرارداد با برنده مزایده پس از تعیین صاحیت و اخذ مجوزات الزم از مراجع ذیربط می باشد.

- هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
- مزایده دارای شرایط خصوصی می باشد. )سایر اطاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.(

- نوع طراحی، ایجاد، ساخت و بهره برداری از کلیه بندهای مزایده بایستی با نظر و تایید کتبی سازمان رفاهی تفریحی شهرداری 
نجف آباد انجام پذیرد.

- لذا از متقاضیان شرکت در مزایده دعوت به عمل می آید جهت کسب اطاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا تاریخ 13۹۶/03/28 
در ساعات اداری به امور مالی سازمان رفاهی تفریحی واقع در بلوار بهارستان جنب مجموعه تاریخی هفت برج خارون سازمان 

رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند. تلفن تماس: 42۶۵80۵3

نوبت دوم

قیمت پایه ماهیانه )ریال( مشخصات ردیف

3.000.000 اجاره یک باب واحد تجاری جنب کتابخانه شهید محمد منتظری واقع در منطقه پنج حدودا به مساحت 39 متر مربع 1

2.500.000 اجاره یک باب واحد تجاری جنب کتابخانه شهید محمد منتظری واقع در منطقه پنج حدودا به مساحت 15 متر مربع 2

2.500.000 اجاره یک باب غرفه  اغذیه فروشی در پارک فیروزه واقع در منطقه چهار حدودا به مساحت 45 متر مربع 3

1.500.000 اجاره زیر زمین میانی و انبار داخل موزه مردم شناسی حدودا به مساحت 45 متر مربع 4

10.000.000 اجاره فضای یک باب غرفه  اغذیه فروشی واقع در ضلع شرقی پارک کوهستان حدودا به مساحت 30 متر مربع 5

4.000.000 اجاره یک باب غرفه اغذیه فروشی واقع در پارک الله )غرفه شمالی( حدودا به مساحت 35 متر مربع 6

2.000.000 اجاره فضای یک باب غرفه  اغذیه فروشی واقع در پارک ملت جنب شهرداری منطقه 5 حدودا به مساحت 15 متر مربع 7

2.000.000 اجاره  یک باب غرفه  اغذیه فروشی واقع در مجموعه تفریحی باغ بانوان حدودا به مساحت 10 متر مربع 8

3.000.000  اجاره فضای یک باب غرفه  گل فروشی واقع در  بلوار طالقانی مقابل گلزار شهداء نجف آباد )بوستان خدمت(
حدودا به مساحت 15 متر مربع

9

1.500.000 اجاره فضای یک باب غرفه اغذیه فروشی واقع در بوستان بهشت واقع در منطقه چهار حدودا به مساحت 15 متر مربع 10

محمد مهدی فردوسی مدیر عامل سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد

در پنجمین برنامه از سلسله نشســت های 
برنامــه رادیویــی »جــاری حیــات« کــه 
ــه  ــرف بهین ــت مص ــوع مدیری ــا موض ب
ــزار شــد  ــادرود برگ آب در شهرســتان ب
ــگ  ــی مشــربی، رئیــس اداره فرهن عل
و ارشــاد اســامی شهرســتان نطنــز 
ــه  ــرف بهین ــازی مص ــت: فرهنگ س گف
نطنــز کــه در دل  آب در شهرســتان 
کویــر قــرار دارد، بســیار حائــز اهمیــت 
ــرا اگــر آب درســت مصــرف  اســت؛ زی
ــی بخش هــای  ــاز آب ــن نی نشــود، تأمی
مختلــف بــا چالــش مواجــه می شــود. 
می رســد  نظــر  بــه  ترتیــب  بدیــن 
برنامــه رادیویــی »جــاری حیــات« کــه 
ــا  ــردم ب ــف م ــا حضــور اقشــار مختل ب
ــد  ــت مصــرف آب تولی موضــوع مدیری
می شــود، می توانــد تلنگــری باشــد 
ــت آب را  ــرف درس ــه مص ــردم ک ــه م ب

ــد. ــش جــدی بگیرن ــش از پی بی
 ایــن در حالــی اســت کــه اداره فرهنگ 
و ارشــاد اســامی شهرســتان نطنــز 
از ظرفیــت نویســندگان، هنرمنــدان، 
ــرف  ــج مص ــه تروی ــعرا و ... در زمین ش
ــرده  ــتفاده ک ــه اس ــه آب در جامع بهین
بــه طــوری کــه مســابقات  اســت؛ 
نقاشــی، خوشنویســی و اجــرای تئاتــر 
ــه  ــت آمــوزش مصــرف بهین ــا محوری ب
آب در شهرســتان بــادرود برگــزار شــد و 
اگــر آبفــای شهرســتان بــادرود تمایــل 
بــه همــکاری بــا اداره فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی در زمینــه برگــزاری جشــنواره 
فیلــم )صــد ثانیــه ای( بــا موضــوع 
ــا  ــه آب داشــته باشــد، م مصــرف بهین
ــا  ــنواره ب ــن جش ــزاری ای ــی برگ آمادگ

ــم ــدان را داری ــور هنرمن حض
پیشــنهاد  ایــن  بــه  پاســخ  در   

آبفــای شهرســتان  مدیــر  خامســی 
را  بــادرود  آبفــای  آمادگــی  بــادرود 
»فیلــم  جشــنواره  برگــزاری  بــرای 

کــرد.  اعــام  صدثانیــه ای« 
موقعیــت  افــزود:  ادامــه  در  وی 
جغرافیایــی شهرســتان بــادرود بــه 
گونــه ای اســت کــه در دل کویــر مرکزی 
و  آب  اقلیــم  از  و  دارد  قــرار  ایــران 
هوایــی بســیار گــرم و خشــک اســت؛ 
بــه طــوری کــه از اوایــل خردادمــاه 
تــا پایــان شــهریورماه دمــای هــوا 
در بــادرود بــه بیــش از 4۵ درجــه 
دمــای  اینکــه  بــا  امــا  می رســد؛ 
ــتان  ــن شهرس ــتان در ای ــوا در تابس ه
ــر  ــال های اخی ــت، در س ــیار باالس بس
ــت مصــرف، اجــرای  ــا اعمــال مدیری ب
سیســتم تله متــری، زون بنــدی شــبکه، 

خروجــی  و  ورودی  یکسان ســازی 
مخــازن، پایــش فشــار شــبکه، کشــف 
کیلومتــر   1۵ غیرمجــاز،  انشــعابات 
تعویــض  فرســوده،  شــبکه  اصــاح 
ــاح  ــوده و اص ــور فرس ــره کنت 2۵00 فق
2۵ کیلومتــر شــبکه فرســوده، مصــرف 
ــه  ــه البت ــت ک ــه اس ــش یافت آب کاه
کاهــش میــزان وقــوع حــوادث و نیــز 
مهــار حــوادث در کوتاه تریــن زمــان 
ــرف  ــش مص ــر در کاه ــن بی تأثی ممک
ــن  ــن در ای ــت. همچنی ــوده اس آب نب
ــه،  ــناس برنام ــیعی کارش ــه تش برنام
از  اســتفاده  تفــاوت  درخصــوص 
کولرهــای آبــی و گازی کــه ســؤال یکی 
از حضــار در برنامــه بــوده اســت، گفــت: 
ــت و  ــر رطوب ــا تبخی ــی ب ــای آب کولره
تبدیــل گرمــای محســوس محیــط 

بــه گرمــای نهــان دمــای محیــط را 
کاهــش می دهنــد؛ امــا اســاس کار 
ــت  ــورت اس ــن ص ــه ای ــر گازی ب کول
ــه هــوای  ــل ب کــه دمــای محیــط تبدی
ســرد می شــود؛ در کولرهــای گازی بــه 
صــورت هوشــمند قابــل تنظیــم اســت. 
در گذشــته بــا توجــه بــه پرمصــرف 
ــتفاده از  ــای گازی در اس ــودن کولره ب
بــرق، توجیــه اقتصــادی نداشــت؛ ولــی 
ــا  ــر ب ــپیلیت اینورت ــای گازی اس کولره
برچســب انــرژی A++، اســتفاده از 
ــادی دارد  ــه اقتص ــتگاه توجی ــن دس ای
و بــا توجــه بــه وقــوع خشکســالی 
و کمبــود آب شــرب، دلیلــی بــرای 
ــر آب  ــا لیت ــالیانه میلیارده ــر س تبخی
توســط کولرهــای آبــی در کشــور وجــود 

ــدارد. ن

مدیر آبفای بادرود در برنامه »جاری حیات« اعالم کرد:

کاهشمصرفسرانهآبشربدربادرود
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 قانون دریافت گواهینامه 

برای مشموالن، بالتکلیف است
ــت  ــون دریاف ــه قان ــان اینک ــا بی ــا ب ــخنگوی ناج ــر س دفت
گواهینامــه بــرای مشــموالن، باتکلیــف اســت، اعــام کــرد: 
ــذار  ــوان قانونگ ــه عن ــس ب ــا مجل ــت ت ــر اس ــس منتظ پلی
ــن  ــرا را روش ــن ماج ــف ای ــد، تکلی ــه جدی ــا مصوب ــور ب کش

ــد.  کن
دفتــر ســخنگوی ناجــا درخصــوص چگونگــی دریافــت 
ــم  ــاس تصمی ــر اس ــرد: ب ــام ک ــموالن اع ــه مش گواهینام
مجلــس محتــرم شــورای اســامی در ســال ۹۵، مــاده 
ــه  ــت گواهینام ــی آن، دریاف ــه ط ــد ک ــوب ش ــی مص قانون
ــتن کارت  ــدون داش ــربازی ب ــت س ــموالن خدم ــرای مش ب
ــا  ــر می ســاخت؛ ام ــی را امکان پذی ــا معاف ــت ی ــان خدم پای
از آنجایــی کــه بــر اســاس مــاده ۱۰ قانــون خدمــت وظیفــه 
ــموالن از  ــط مش ــور توس ــری ام ــک س ــام ی ــی، انج عموم
جملــه شــرکت در آزمایش هــای رانندگــی و اخــذ گواهینامــه، 
مســتلزم ارائــه مــدرک دال بــر رســیدگی به وضع مشــمولیت 
آنــان از اداره وظیفــه عمومــی و کپــی مــدرک ارائه شــده 
از جملــه ضمیمه هــای ضــروری پرونده هــای مشــموالن 
ــاده ۱۰  ــا م ــر ب ــی اخی ــاده قانون ــورت م ــن ص ــت، در ای اس
قانــون خدمــت وظیفــه عمومــی، تناقــض دارد؛ همچنیــن از 
ســوی دیگــر بــر اســاس مــاده ۵۸ قانــون خدمــت وظیفــه 
عمومــی، نیــروی انتظامــی موظــف اســت بــرای شناســایی، 
ــه  ــیدگی ب ــب و رس ــموالن غای ــتگیری مش ــب و دس تعقی
وضعیــت آنــان اقــدام کنــد و در ایــن راســتا کلیــه نهادهــا و 
ــات  ــی و مؤسس ــرکت های دولت ــی و ش ــتگاه های اجرای دس
ــد  ــلح بای ــای مس ــا و نیروه ــی، بانک ه ــی، خصوص غیردولت
همــکاری الزم را در ایــن خصــوص داشــته باشــند.  پلیــس 
منتظــر اســت تــا مجلــس محتــرم بــه عنــوان نهــاد قانونگذار 
کشــور بــا مصوبــه جدیــد، مــرز میــان مــواد قانونــی مذکــور 
ــه  ــی خــود ک ــف ذات ــه وظای ــس ب ــا پلی ــد ت را مشــخص کن

ــد. مهــر ــون اســت، عمــل کن همــان اجــرای قان

 جدیدترین آمار مبتالیان 
و متوفیان تب کریمه کنگو

رئیــس مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیــر وزارت بهداشــت 
گفــت: تاکنــون در کشــور ۳۳ مــورد ابتــا بــه بیمــاری تــب 
کریمــه کنگــو شناســایی شــده و متاســفانه ســه نفــر بــر اثــر 

ایــن بیمــاری، جــان خــود را از دســت داده انــد. 
ــه  ــه ب ــرادی ک ــام اف ــت: تم ــار داش ــا اظه ــدی گوی محمدمه
ــت  ــد، تح ــده بودن ــا ش ــو مبت ــه کنگ ــب کریم ــاری ت بیم
درمــان قــرار گرفتنــد و آخریــن مــوارد شناسایی شــده 
ــار  ــر دو بیم ــه ه ــت ک ــدران اس ــتان مازن ــه اس ــوط ب مرب
وضعیــت باثباتــی دارنــد و رو بــه بهبــود هســتند و نگرانی هــا 
دربــاره هــر دو نفــر آن هــا، رفــع شــده اســت. رئیــس مرکــز 
مدیریــت بیماری هــای واگیــر وزارت بهداشــت یــادآور شــد: 
ــا  ــه ب ــور در مقایس ــاری در کش ــن بیم ــیوع ای ــت ش وضعی
ــته و  ــی نداش ــاوت چندان ــته تف ــال گذش ــابه س ــدت مش م
شــیوع ایــن بیمــاری در ایــن فصــل از ســال، کامــا طبیعــی 
ــه  ــب کریم ــه ت ــداد ب ــن تع ــا همی ــاله تقریب ــت و هرس اس
کنگــو مبتــا می شــوند و امســال حساســیت ها و توجهــات 

ــه اســت. میــزان ــن بیمــاری افزایــش یافت ــه ای نســبت ب

گزارش
 مهریه باید به سمت 

امتیازات حقوقی تغییر کند
ــون  ــه تاکن ــان اینک ــا بی ــواده و ازدواج ب ــاور خان ــک مش ی
ــه  ــاق را ب ــه و ط ــزان مهری ــه می ــه ای رابط ــچ مطالع هی
اثبــات نرســانده، گفــت: مهریــه بایــد از مســائل مــادی بــه 

ــد.  ــر کن ــی تغیی ــازات حقوق ســمت امتی
زهــرا رســایی بــا تاکیــد بــر لــزوم فراگیــری آموزش هــای 
ــا  ــن آموزش ه ــزود: ای ــان اف ــرای جوان ــش از ازدواج ب پی
بایــد در زمــان درســت و بــه صــورت هماهنــگ ارائــه شــود 

تــا تاثیرگــذاری بیشــتری داشــته باشــد. 
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر ســن مراجعــه بــه مراکــز 
مشــاوره را ســنین جوانــی می داننــد و ایــن در حالی اســت 
کــه مــوارد زیــادی از تشــکیل خانــواده در ســنین نوجوانــی 
ــه  ــر ب ــنین پایین ت ــا از س ــد آموزش ه ــد و بای رخ می ده

افــراد ارائــه شــود.
 ایــن مشــاور خانــواده و ازدواج ادامــه داد: مــا آموزش هــای 
ازدواج قــرار  را در آســتانه رخ دادن  زندگــی مشــترک 
ــر  ــن شــرایط درگی ــن در ای ــه زوجی ــی ک ــم؛ در حال داده ای
ــا  ــن آموزش ه ــوی هســتند و ای احساســات و عواطــف ق
 تغییــری در رفتــار یــا انتخــاب آن هــا ایجــاد نخواهــد

 کرد. 
رســایی تاکیــد کــرد: نســل ها تغییــر کــرده و امــروزه مــدارس 
از  مانده انــد. دانش آمــوزان  از دانش آمــوزان عقــب  مــا 
مســائلی اگاهــی دارنــد و دربــاره آن تبــادل اطاعــات 
می کننــد کــه سیســتم آموزشــی مــا اصــوال بــه آن 
ــای  ــائل و مهارت ه ــوزش مس ــت آم ــه و الزم اس نپرداخت
زندگــی در سیســتم آموزشــی دســت کم از دوره دبیرســتان 
ــری  ــراد آگاه ت ــر، اف ــنین باالت ــرای س ــا ب ــرد ت ــای گی ج
را تربیــت کنیــم و آنــان بــه نوبــه خــود تصمیمــات 

درســت تری بــرای زندگــی خــود بگیرنــد.
ــواره از  ــه هم ــائلی ک ــی از مس ــرد: یک ــان ک  وی خاطرنش
آن بــه عنــوان عامــل طــاق یــاد می شــود، میــزان مهریــه 
ــون  ــه تاکن ــت ک ــرایطی اس ــن در ش ــت و ای در ازدواج اس
هیــچ تحقیــق علمــی رابطــه میــان میــزان مهریــه و بــروز 
ــه  ــانده و البت ــات نرس ــه اثب ــاق را ب ــری از ط ــا جلوگی ی
ــام  ــه انج ــن زمین ــی در ای ــع و علم ــی جام ــد تحقیق  بای

شود. 
ــگاه ســنتی  ــه ن ــان آن اســت ک ــروز زم ــت: ام رســایی گف
بــه مهریــه عــوض شــود؛ در حــال حاضــر برخــی جوانــان 
ــع  ــه نف ــی ب ــازات حقوق ــدی از امتی ــه نق ــای مهری ــه ج ب
خــود اســتفاده می کننــد و شــاید بهتــر باشــد جامعــه بــه 
ایــن ســمت و ســو حرکــت کنــد تــا قــوام و دوام خانــواده 

بیشــتر شــود. 
ــار  ــدار در کن ــی پای ــتن زندگ ــرای داش ــرد: ب ــار ک وی اظه
ــر از  ــگاه مهم ت ــی در جای ــی و حت ــه و مســائل حقوق مهری

ــی اســت.  ــا، مســئله آگاه آن ه
ــل در  ــوق متقاب ــق و حق ــناخت ح ــت و ش ــاب درس انتخ
می توانــد  طــرف  دو  مســئولیت های  کنــار  در  زندگــی 

زمینه ســاز ایجــاد یــک زندگــی باثبــات باشــد. مهــر

کوتاه حوادث 
جسد جوان مفقود شده سمیرمی 

پیدا شد
ــا  ــتان دن ــل در کوهس ــت روز قب ــه هف ــی ک ــد جوان جس
بــود، در یکــی  در شهرســتان ســمیرم مفقــود شــده 
پیــدا منطقــه سردســیر  ایــن  برفــی  یخچال هــای   از 

شد.
ــر اســتان  ــال احم ــت ه ــداد و نجــات جمعی ــاون ام  مع
ــن  ــد ای ــدن جس ــدا ش ــنبه از پی ــامگاه یکش ــان، ش اصفه
ــه  جــوان، پــس از هفــت شــبانه روز جســت وجوی بی وقف
نجاتگــران ایــن جمعیــت در یکــی از قله هــای اصلــی 

ــر داد.  ــزی خب ــرس مرک زاگ
داریــوش کریمــی گفــت: گروه هــای امــداد و نجــات هــال 
ــاش مســتان  ــه ق ــات قل ــه ارتفاع ــدت ب ــن م ــر در ای احم
ــزام  ــوب ســمیرم اع ــر در جن ــا در مســیر روســتای خف  دن

شدند. 
ــه وجــود یخچال هــای ســخت و طبیعــی  ــا اشــاره ب وی ب
ــداد و نجــات کوهســتان  ــم ام ــج تی ــزود: پن ــه اف در منطق
شــامل 2۰ نفــر از نجاتگــران جمعیــت هــال احمــر 
ــا ایجــاد کارگاه  بــرای یافتــن ایــن جــوان در کوهســتان، ب

ــد.  ــت وجو بودن ــات جس ــغول عملی مش
ــی  ــات جســت وجوی هوای ــه عملی ــان اینک ــا بی ــی ب کریم
ــه  ــت وجو ب ــز جس ــی و نی ــداد هوای ــم ام ــرد و تی ــا بالگ ب
صــورت زمینــی و بــا همــکاری دو تیــم آنســت )ســگ های 
جســت وجو و نجــات( از جمعیــت هــال احمــر چهارمحال 
از  پــس  باالخــره  افــزود:  شــد،  انجــام  بختیــاری  و 
جســت وجوهای بی وقفــه، جســد ایــن جــوان در یخچالــی 
ــه مســئوالن  ــدا و ب ــاش مســتان پی ــات ق ــع در ارتفاع واق

ــل داده شــد.  ــی تحوی قضای
هــال  رئیــس جمعیــت  موســوی،  نورمحمــد  ســید 
جســت وجو  عملیــات  آغــاز  هنــگام  ســمیرم،  احمــر 
بــرای یافتــن ایــن فــرد گفتــه بــود: لــوازم شــخصی ایــن 
فــرد در نزدیکــی جان پنــاه قلــه قــاش مســتان دنــا 
ــده ــای مان ــر ج ــرف ب ــم از وی در ب ــده و ردی ه ــدا ش  پی

ــه بخــش  ــود. جــوان 26 ســاله اهــل شــهر مــال خلیف  ب
فــارد اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــه قصــد کوهنوردی 
بــه ســمت قله هــای مرتفــع زاگــرس و دنــا رفتــه بــود کــه 
ــان  ــی ج ــای برف ــی از یخچال ه ــه ســبب ســقوط در یک ب

خــود را از دســت داد. ایرنــا

 واژگونی پراید در جاده جندق 
حادثه آفرید

ــکی  ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــی ح ــط عموم ــر رواب مدی
اســتان اصفهــان گفــت: واژگونــی خــودروی ســواری پرایــد 
ــب  ــان، یکشنبه ش ــه معلم ــدق ب ــاده جن ــر ۸ ج در کیلومت
موجــب کشــته شــدن 2 نفــر و مصدومیــت 4 سرنشــین 
دیگــر شــد. عبــاس عابــدی دربــاره ایــن ســانحه تصــادف 
ــاق  ــه ات ــب ب ــاعت 2۳ ش ــه س ــن حادث ــرد: ای ــار ک اظه
ــای  ــس از آن واحده ــد و پ ــام ش ــس اع ــان اورژان فرم
ــه محــل ســانحه اعــزام شــدند.  امــدادی اورژانــس ۱۱۵ ب
وی افــزود: متاســفانه در ایــن ســانحه رانندگــی یــک مــرد 

ــد. ایمنــا ــک زن جــان خــود را از دســت دادن و ی

کنش    وا

معاون تربیت بدنی و سالمت وزیر 
آموزش و پرورش   

2۱ درصد جمعیت دانش آموزی کشور درگیر چاقی 
و آسیب های ناشی از آن هستند. برای پیشگیری از 

بیماری های غیرواگیردار در بین جامعه هدف، باید 
دامنه فعالیت های ورزشی را افزایش دهیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست    
درباره پلنگ هیرکان اگر محرز شود که پنهانکاری 

صورت گرفته و تخلف شده، حتما برخورد می شود؛ 
زیرا دروغگویی کار بدی است. بررسی های سازمان 
حفاظت محیط زیست برای شناسایی مقصر ادامه 

دارد.

وزارت بهداشت   
در پاسخ به خبر منتشرشده با عنوان »داروی 

حیاتی بیماران قلبی یک ماهه کمیاب است« به 
تاریخ ۱۳ خرداد ۹6 به اطاع می رساند که به  طور 

کلی تأمین داروها به نحوی برنامه ریزی می شود که 
همواره سه ماه ذخیره استراتژیک از هر دارو در انبار 

پخش ها موجود باشد.

محققان کالج دانشگاهی لندن   
کودکانی که در اتاق خواب تلویزیون تماشا می کنند، 

بیشتر در معرض خطر ابتا به چاقی قرار دارند. 
احتمال افزایش وزن در دخترانی که در اتاق خواب 

خود تلویزیون دارند، نسبت به کودکان دیگر ۳۰ 
درصد بیشتر است. این خطر در پسران 2۰ درصد 

بوده است.

جانشین رئیس پلیس راهنمایی و 
رانندگی تهران   

روان سازی ترافیک، یکی از مواردی است که مأموران 
انجام می دهند و طرح برخورد با تخلفات شبانه و 

به ویژه تخلفات حادثه ساز همچون سرعت غیرمجاز، 
سبقت غیرمجاز، انجام حرکات نمایشی با خودرو و 

... نیز همچنان ادامه دارد و تعطیل نشده است.

مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع 
هواشناسی   

آخرین داده ها و نقشه های هواشناسی نشان دهنده 
برقراری جوی نسبتا آرام تا پایان هفته همراه با 

روند افزایش دما در کشور است.

مدیر کل امور کودکان و نوجوانان و 
خانواده بهزیستی   

در سال جاری مستمری کودکان و نوجوانان 
بی سرپرست، از ۳۰۰ هزار تومان به 4۰۰ هزار تومان 

افزایش یافت. همچنین در حال حاضر ۱۵ هزار نفر 
از کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا بدسرپرست 
در دامان خانواده هایی که سرپرستی آن ها را تقبل 

کرده اند، زندگی می کنند.

منشی سارق در دام پلیس افتاد

ــک  ــک پزش ــی ی ــته، 2 منش ــال گذش ــفندماه س روز 2۵ اس
متخصــص در تمــاس بــا پلیــس از ماجــرای دســتبرد از مطــب 
ــی زود تیمــی از مامــوران پلیــس آگاهــی  ــد و خیل ــر دادن خب

ــل شــدند.  ــژه وارد عم ــات وی ــرای تحقیق ــادان ب آب
ــک  ــه پزش ــد ک ــی بردن ــی پ ــی های ابتدای ــوران در بررس مام
متخصــص بــرای تعطیــات آخــر ســال بــه ســفر خارجــی رفته 
و دو منشــی جــوان سال هاســت کــه در ایــن مطــب مشــغول 
بــه کار بــوده و تنهــا افــرادی هســتند کــه کلیــد ایــن مطــب را 
در اختیــار دارنــد؛ ایــن در حالــی بــود کــه ســارق مطــب بــا در 
اختیــار داشــتن کلیــد و بــدون تخریــب درهــا بــه راحتــی وارد 

مطــب شــده بــود. 
ــرار  ــس ق ــق پلی ــدف تحقی ــوان ه ــه 2 زن ج ــن مرحل در ای
گرفتنــد و بــا توجــه بــه اینکــه هیــچ ســرنخی در دســت نبــود 
ــا  ــادان ادع ــه آب ــتن ب ــس از بازگش ــص پ ــک متخص و پزش
کــرد بــا توجــه بــه اعتمــادی کــه منشــی هایش دارد، کار 
ســرقت نمی توانــد کــه از ســوی آن هــا صــورت گرفتــه باشــد، 
ــته  ــن مداربس ــم دوربی ــراغ فیل ــه س ــه ب ــان در ادام کارآگاه
مطــب پزشــک رفتنــد و مشــخص شــد فیلــم لحظــه ســرقت 
از  هــارد دســتگاه پــاک شــده و تنهــا صحنه هــای قبــل و بعــد 

ــت شــده اســت.  از ســرقت ثب
بدیــن ترتیــب قاضــی پــور عســکر بــا توجــه بــه مرمــوز بــودن 
صحنــه ســرقت دســتور داد تــا 2 زن جــوان کــه منشــی 
ــه صــورت نامحســوس تحــت نظــر مامــوران  ــد ب مطــب بودن
قــرار گیرنــد. تجســس های پلیســی ادامــه داشــت تــا اینکــه 
مامــوران پــی بردنــد کــه یکــی از منشــی های مطــب پزشــک 
بــا توجــه بــه اینکــه متأهــل اســت، از چنــدی قبــل بــا پســر 
جوانــی کــه یکــی از ســارقان حرفــه ای اســت، رابطــه پنهانــی 
دارد و در تعطیــات نــوروزی امســال از خانــه خــارج و ناپدیــد 
شــده اســت. در ایــن شــاخه از تحقیقــات مشــخص شــد کــه 
ــروش  ــرای ف ــتش ب ــا همدس ــرقت ب ــس از س ــوان پ زن ج

ــد.  ــفر کرده ان ــران س ــه ته ــکی ب ــایل پزش وس
همیــن ســرنخ کافــی بــود تــا کارآگاهــان بــا اقدامــات 
تخصصــی مالخــر دزدان را در تهــران شناســایی و در عملیاتــی 
ــداری  ــکی را خری ــایل پزش ــه وس ــوان ک ــرد ج ــه م غافلگیران

ــد.  ــتگیر کنن ــود، دس ــرده ب ک
ایــن مــرد کــه راهــی جــز اعتــراف نداشــت، گفــت: زن و مــرد 
جــوان کــه فکــر می کــردم پزشــک هســتند، بــه ســراغم آمدنــد 
و ادعــا کردنــد کــه قصــد دارنــد بــا فــروش وســایل و تجهیزات 
پزشــکی بــه ترکیــه ســفر کننــد و مــن از ســرقتی بــودن آن هــا 

بی اطــاع بــودم. در ایــن مرحلــه مشــخص شــد کــه زن 
ــه  ــروش وســایل ســرقتی ب ــس از ف ــوان و همدســتش پ ج
ــه  ــد. تجســس های پلیســی ادام ــه ســفر کرده ان کشــور ترکی
داشــت تــا اینکــه روز شــنبه 6 خردادمــاه امســال مامــوران بــا 
تحــت نظــر قــراردادن خانــواده منشــی جــوان پــی بردنــد کــه 
ــک پانســیون خصوصــی در پایتخــت زندگــی  زن جــوان در ی
ــا عملیــات دســتگیری  ــود ت ــی دارد کــه همیــن کافــی ب پنهان
ایــن زن آغــاز شــود و منشــی جــوان در مخفیگاهش دســتگیر 

و از تهــران بــه آبــادان منتقــل شــد. 
منشــی جــوان بــا چهــره ای آشــفته بــه مامــوران گفــت: متأهل 
بــودم و در مطــب پزشــک متخصــص آبــادان کار می کــردم کــه 
چنــدی پیــش بــا پســر جوانــی آشــنا شــدم. رابطــه پنهانــی بــا 
هــم داشــتیم تــا اینکــه پســر جــوان بــرای ســفر در تعطیــات 
ــه مــن داد.  ــوروزی پیشــنهاد ســرقت از مطــب پزشــک را ب ن
وی افــزود: قــرار بــود بــا هــم فــرار و بــه ترکیــه ســفر کنیــم؛ بــه 
همیــن دلیــل وقتــی متوجــه ســفر پزشــک متخصــص شــدیم 
پســر جــوان ماجــرای ســرقت را طراحــی کــرد و قبــل از اجــرای 
ــرای فــروش  ــوازم پزشــکی رفــت و ب ــازه ل ــه مغ نقشــه مان ب
ــگ  ــرد جــوان هماهن ــا م ــا را ب وســایل ســرقتی قیمــت آن ه

کــرد تــا زودتــر وســایل را بــه فــروش برســاند. 
ایــن زن جــوان گفــت: چــون برای ســفر بــه ترکیــه و زندگی در 
آنجــا پــول نیــاز داشــتیم، همــه پس اندازهایــم را جمع کــردم و 
طاهایــم را نیــز فروختــم و تــا اینکــه پزشــک مطــب بــه ســفر 
ــس  ــاندیم. پ ــرا رس ــه اج ــرقت را ب ــناریوی س ــا س ــت و م رف
ــه طــور کامــل پــاک  از ســرقت  هــارد دوربیــن مداربســته را ب
ــوران  ــردن مام ــراه ک ــا صحنه ســازی ســعی در گم ــم و ب کردی
ــه مــن و  داشــتیم. وی ادامــه داد: پــس از دزدی، مامــوران ب
همــکارم شــک کردنــد و تصمیــم گرفتیــم خیلــی زود از کشــور 
خــارج شــویم؛ بــه همیــن دلیــل همــه پول هایــی کــه داشــتم 
را در اختیــار پســر مــورد عاقــه ام قــرار دادم و پــس از چنــد روز 
بــه تهــران رفتــم تــا از کشــور خــارج شــوم؛ امــا آنجــا بــود کــه 
ــران  ــی از ای ــه تنهای ــا ب ــه پول ه ــا هم ــدم پســر جــوان ب فهمی
ــم  ــر راه بازگشــت نداشــتم و تصمی خــارج شــده اســت. دیگ
ــم  ــروع کن ــدی را ش ــی جدی ــم و زندگ ــران بمان ــم در ته گرفت
کــه دســتگیر شــدم. بنــا بــر ایــن گــزارش، پزشــک متخصــص 
ــه پــس گرفتــن  ــا توجــه ب پــس از دســتگیری منشــی اش ب
ــکایتش را از زن  ــش، ش ــکی مطب ــزات پزش ــایل و تجهی وس
جــوان پــس گرفــت و رضایــت داد؛ امــا ایــن زن از نظــر جنبــه 

عمومــی جــرم روانــه زنــدان شــد. رکنــا

ــه پلیــس  ــی ب ــواده دختــر جوان یــک ســال پیــش خان
ــان  ــر ۱۹ ساله ش ــدن دخت ــم ش ــد و از گ ــه کردن مراجع
بــه نــام »نیلوفــر« خبــر دادنــد. پــدر ایــن دختــر گفــت: 
پســری کــه پایــش بــه زندگــی دختــرم بــاز شــده بــود، 
از نظــر مــن لیاقــت او را نــدارد. در ایــن مــدت دختــرم 
را محــدود کــرده بــودم و رفتارهایــش را زیــر نظــر 
داشــتم تــا اینکــه روز گذشــته وقتــی بــه خانــه آمــدم، 
ــه شــدم. هرچــه  ــرم از خان متوجــه خــارج شــدن دخت
منتظــر ماندیــم، دیگــر برنگشــت و تلفنــش را هــم 
خامــوش کــرد؛ حتــی بــا همــه دوســتانش کــه احتمــال 
بــه خانــه آن هــا رفتــه باشــد، تمــاس  می دادیــم 
گرفتیــم؛ امــا همــه از سرنوشــت دختــرم بی خبــر 
ــوران در گام  ــوان، مام ــر ج ــدن دخت ــم ش ــا گ ــد. ب بودن
ــت  ــتگارش از سرنوش ــد خواس ــال دادن ــت احتم نخس
نیلوفــر اطاعــی داشــته باشــد و بــا تجســس های فنــی 
و پلیســی توانســتند خانــه »حســین« را در غــرب تهــران 
شناســایی کننــد؛ امــا وقتــی بــه خانــه پســر 24 ســاله 
رفتنــد، بــا صحنــه عجیبــی روبــه رو شــدند. پــدر حســین 
وقتــی مامــوران را پیــش روی خــود دیــد، در حالــی کــه 
نگــران شــده بــود، ادعــا کــرد مدتــی اســت اطاعــی از 
ــی  ــادرش تلفن ــه م ــا گاهــی وی ب ــدارد و تنه پســرش ن

زنــگ می زنــد. 
مــرد موســفید بــه مامــوران پلیــس گفــت: پســرم قصــد 
ازدواج بــا دختــر جوانــی را داشــت کــه از وی خواســتیم 
کمــی صبــر کنــد تــا شــرایط کاری اش بهتــر شــود و بعــد 
بــه خواســتگاری نیلوفــر برویــم کــه آخریــن بــار حســین 
 بــرای رفتــن بــه محــل کارش از خانــه خــارج شــد 
ــا  ــاری ب و دیگــر برنگشــت و مــادرش می گویــد چنــد ب
ــه خاطــر ماموریتــی  حســین تلفنــی حــرف زده و وی ب

در تهــران نیســت.
 بــا ایــن ادعاهــا، مامــوران احتمــال دادنــد کــه دختــر و 
پســر جــوان بــرای ازدواج بــا هــم از خانــه فــرار کرده انــد. 
تجســس ها ادامــه داشــت تــا اینکــه پســر جــوان پــس 
ــد دارد  ــرد قص ــا ک ــت و ادع ــه برگش ــه خان ــاه ب از دو م
بــه خــارج از کشــور بــرود تــا در آنجــا زندگــی جدیــدی 
ــه حرف هــای پســر  ــد. پــدر حســین کــه ب را شــروع کن
ــرش  ــت پس ــود و نمی خواس ــده ب ــن ش ــش ظنی جوان
را بــرای همیشــه از دســت بدهــد، بــا مامــوران تمــاس 
گرفــت و آنــان را در جریــان ســفر ناگهانــی پســرش قرار 
داد. مامــوران خیلــی زود بــه خانه حســین رفتــه و وی را 
تحــت بازجویــی قــرار دادنــد؛ امــا پســر جــوان ادعــا کــرد 
کــه از دختــر مــورد عاقــه اش خبــری نــدارد. وی گفــت: 
بــه نیلوفــر عاقــه زیــادی دارم؛ امــا وقتــی دیــدم قصــد 
دارد بــه خاطــر مــن خانــواده اش را تــرک کنــد، رابطــه ام 
ــوران  ــد. مام ــر نیفت ــن گی ــای م ــا پ ــردم ت ــع ک را قط
ادعاهــای حســین را نمی پذیرفتنــد و وی را بــه صــورت 
نامحســوس تحت نظــر قــرار دادنــد و بــه تعقیــب پســر 
ــا اینکــه ســاعت ۹ شــب همــان  ــد ت جــوان دســت زدن
روز وقتــی حســین بــه خانــه ای در شــرق پایتخــت 
رفــت. همیــن کافــی بــود تــا مامــوران زنــگ خانــه را بــه 

صــدا درآورنــد و حســین کــه بــا دیــدن مامــوران شــوکه 
شــده بــود، لــب بــه اعتــراف گشــود. نیلوفــر آرام آرام بــا 
شناســنامه هایی کــه در دســت داشــت، از پله هــا پاییــن 
ــتند و  ــمی هس ــوهر رس ــه زن و ش ــرد ک ــا ک ــد و ادع آم
ــوران  ــد. مام ــا را از هــم جــدا کن ــد آن ه کســی نمی توان
بــا نابــاوری بــه بررســی شناســنامه دختــر و پســر جــوان 
پرداختنــد و ســند ازدواج رســمی آن هــا و ثبــت در 
شناسنامه های شــان را دیدنــد؛ امــا اینکــه چطــور بــدون 
ــد  ــر و حســین توانســته بودن ــادر نیلوف ــدر و م ــازه پ اج
دســت بــه ایــن ازدواج پنهانــی بزننــد، معمــای دیگــری 

بــود کــه مامــوران از آن رازگشــایی کردنــد. 
دردســر  بــه  کســی  نمی خواســت  کــه  نیلوفــر 
بیفتــد، بــا گریــه گفــت: وقتــی بــا مخالفت هــای 
شــدیم،  روبــه رو  ازدواج  بــرای  خانواده های مــان 
ــا طراحــی نقشــه ای  ــه فــرار و ب تصمیــم گرفتیــم از خان

بــا هــم ازدواج کنیــم. 
حســین نیــز گفــت: نیلوفــر در زمــان فــرار از خانــه همــه 
ــد از  ــت و بع ــراه داش ــز هم ــواده اش را نی ــدارک خان م
صحبــت کــردن بــا مــرد کارتن خــواب و دادن پــول وی را 
راضــی کردیــم تــا نقــش پــدر نیلوفــر را بــازی کنــد. مــرد 
کارتن خــواب بــا پوشــیدن لبــاس شــیک بــه دفترخانــه 
ــر  ــی شــد و مــن و نیلوف ــی نقشــه مان عمل آمــد و وقت
ــم و  ــه وی دادی ــان ب ــون توم ــک میلی ــم. ی ازدواج کردی
زندگــی جدیدمــان را شــروع کردیــم. خانواده هــای زوج 
جــوان وقتــی در جریــان ایــن ســناریوی عاشــقانه قــرار 
گرفتنــد، دیگــر راهــی جــز قبولــی ادامــه زندگــی ندیدنــد 
ــی  ــه دلخوری های ــا هم ــت ب ــن واقعی ــن ای ــا پذیرفت و ب
کــه وجــود داشــت، بــه عــروس و دامــاد تبریــک گفتنــد 
ــود کــه حتــی در مراســم جشــنی  و تنهــا پــدر نیلوفــر ب
کــه خانواده هــای حســین و نیلوفــر برپــا کــرده بودنــد، 

حاضــر نشــد.
 توصیه کارشناس

ــا  ــه خانواده ه ــوص ب ــن خص ــناس در ای ــک روان ش ی
گفــت: در شــرایط حاضــر کــه دختــران و پســران، 
ــر  ــا اگ ــد، خانواده ه ــاب می کنن ــود را انتخ ــران خ همس
ــا منطــق پیــش  ــد ب ــد، بای ــرای مخالفــت دارن دلیلــی ب
برونــد؛ در غیــر ایــن صــورت بایــد ایــن اجــازه انتخــاب 
را بــه آن داده و هم قــدم شــوند؛ امــا در همــه اقدامــات 
تحقیــق و آشــنایی از ســوی دو طــرف خانواده هــا بایــد 
ــود  ــه وج ــد از ازدواج ب ــکات بع ــا مش ــرد ت ــورت گی ص
نیایــد. وی افــزود: در صــورت ناراضــی بــودن خانواده هــا 
در ایــن شــرایط پیشــنهاد می شــود کــه بــه جــای محدود 
کــردن، دختــر و پســر را نزد کارشناســان ببرند و مشــاوره 
ــاوره ها در  ــتفاده از مش ــث اس ــناخت و بح ــد. ش بگیرن
ــد؛  ــر کن ــا را محکم ت ــه زندگی ه ــد پای ــا می توان ازدواج ه
چــرا کــه خیلــی از ازدواج هــای خیابانــی و دوســتی 
ــاهد  ــد و ش ــی می رس ــه جدای ــی ب ــدت زمان ــد از م بع
طاق هایــی می شــویم کــه در آن دختــران شرمســار بــه 
خانــه ای بازمی گردنــد کــه همــه اعضــای آن بــا نیــش و 

ــد. جــام نیــوز ــان می رون ــه استقبالش ــه ب کنای
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در دوران قاجــار، قلیــان کاالیــی فراجنســیتی 
بــود؛ یعنــی اینکــه هــم زنــان و هم مــردان از 
آن اســتفاده می کردنــد. البتــه یــک تفــاوت 
ــان جــوان  ــوال زن ــه معم ــود ک ــن ب ــده ای عم
 تمایلــی بــه اســتفاده از قلیــان نداشــتند 
یــا اگــر تمایــل هــم داشــتند، بــاب نبــود کــه 
در جایــی خــارج از خانــه و در انظــار عمومــی 
قلیــان بکشــند. پــس از ایــن دوران، قلیــان 
کم کــم جــای خــود را بــه ســیگار داد. ســیگار 
جــای خــود را در جامعــه بــاز کــرد؛ امــا بــاز 
هــم بــه دلیــل قبــح ســیگار کشــیدن بــرای 
بانــوان، شــیوع ســیگار در بیــن زنــان ایرانــی 
بســیار انــدک بــود. البتــه ایــن موضــوع 
بســیاری  و  نبــود  بانــوان  تنهــا مختــص 
از جوانــان ســیگار کشــیدن را در مقابــل 
و  ناپســند می دانســتند  بزرگ ترهــا، کاری 
دســت کم در مقابــل چشــم خانــواده ســیگار 
ــه  ــان ســال ها ادام ــن جری نمی کشــیدند. ای

ــه جایــی رســید کــه مصــرف  داشــت و کار ب
ســیگار بــه طــرز چشــمگیری کاهــش یافت؛ 
امــا ایــن دوران ناگهــان بــا ظهــور قلیان هــای 
جدیــد کــه بــه قلیان هــای میــوه ای معــروف 
شــدند، دســتخوش تغییــرات شــگرفی شــد.

 قلیان میوه ای
ــان  ــه ســرعت میــان جوان قلیــان میــوه ای ب
جــای خــود را بــاز کــرد و قبــح ایــن پدیــده 
ــت  ــا شکس ــان خانواده ه ــان می ــور چن نوظه
ــه ای آن را  ــر خان ــد در ه ــا می ش ــه تقریب ک
یافــت و حــاال نه تنهــا بزرگ ترهــا، بلکــه 
همــه اعضــای خانــواده دور هــم قلیــان دود 

می کردنــد. 
بــا گســترش قلیــان پــای ایــن ســم جدیــد 
ــیده  ــم کش ــکاران ه ــان ورزش ــه می ــی ب حت
ــال  ــت« فوتب ــان گی ــه ماجــرای »قلی شــد ک

ــت.  ــه ای از آن اس ــا نمون تنه
ــه  ــد ب ــای جدی ــترش قلیان ه ــرعت گس س
ــود کــه حتــی کارشناســان فرصــت  حــدی ب
اطاع رســانی دربــاره مضــرات آن را هــم 

اطاع رســانی ها  زمانــی  و  نکردنــد  پیــدا 
عمومــی شــد کــه دیگــر قلیــان جایــگاه 
میــان خانواده هــا  در  و محکمــی  ســفت 

ــود. ــرده ب ــا ک ــت و پ ــود دس ــرای خ ب
ــم  ــه همین جــا هــم خت ــان ب مشــکات قلی
نشــد؛ زیــرا ســن مصــرف قلیــان در مقایســه 
ــه شــدت کاهــش یافــت؛ اگــر  ــا ســیگار ب ب
زمانــی جوان هــا در ســن 2۵ تــا ۳۰ ســالگی 
ــن  ــد، س ــیدن می کردن ــیگار کش ــوس س ه
مصــرف قلیــان بــه زیــر ۱6 ســال هم رســید.

 شیوع قلیان در میان دختران
بــاز هــم این هــا تنهــا مشــکات قلیــان 
ــرعت  ــه س ــان ب ــرف قلی ــیوع مص ــود؛ ش نب
ــن  ــت و ای ــترش یاف ــوان گس ــان بان در می
ــد  ــه مانن ــه دارد. ب ــم ادام ــون ه ــد اکن رون
دوران قاجــار قلیــان بــه کاالیــی مهــم در دور 
همی هــای زنانــه تبدیــل شــد و جــای خــود 
را در انظــار عمومــی هــم بــاز کــرد؛ بــه نوعــی 
ــیگار  ــی س ــر خانم ــر اگ ــال حاض ــه در ح ک
ــای ســرزنش کننده  ــا نگاه ه ــه ب بکشــد، هم
بــه او خیــره می شــوند؛ امــا اگــر همــان 
ــم قلیــان بکشــد، مــردم خیلــی عــادی  خان
ضــرر  حالــی کــه  در  می کننــد؛  برخــورد 
قلیــان بــه گــواه متخصصــان تقریبــا ۱۰۰ 

ــت. ــیگار اس ــر س براب
بــر اســاس یــک پژوهــش دانشــگاهی ســه 

عامــل، تفریــح، فشــار همســاالن و برابــری با 
پســرها، مهم تریــن دالیــل گرایــش دختــران 
بــه قلیــان اســت. عــاوه بــر ایــن بــر اســاس 
ایــن پژوهــش، دختــران بــا کشــیدن قلیــان 
غــرور  احســاس   در مکان هــای عمومــی 
و بزرگــی کــرده و احســاس می کننــد کــه از 

ــد. ــور کردن ــه عب محدودیت هــای زنان

 از نظــر دختــران، چــون قلیــان قدمــت 
بــوده  ســنتی  و  تاریخــی  و  دارد   زیــادی 
هیــچ وقــت در تاریــخ مــا بــرای زنــان 
ــرد،  ــرای ف ــن ب ــته؛ بنابرای ــت نداش ممنوعی
ــت.  ــرش اس ــل پذی ــاع قاب ــواده و اجتم خان
نتایــج مطالعــه حاضــر حاکــی از تأثیــر زیــاد 
همســاالن بــر تجربــه و تــداوم مصــرف 

قلیــان اســت. ایــن موضــوع مشــابه بــا 
از  بازتابــی  مــواد،  ســوء مصرف  الگــوی 
دوره  در  محیطــی  و  اجتماعــی  تغییــرات 
ایــن موضــوع ممکــن  نوجوانــی اســت. 
اســت بــه تعامــات اجتماعــی بــا همســاالن 
و فرآینــد اجتماعــی شــدن نوجــوان برگــردد. 
ــی هســتند  ــال فرصت های ــه دنب ــان ب نوجوان
کــه بــا همســاالن خــود ارتبــاط برقــرار کننــد؛ 
بنابرایــن مصــرف قلیــان ممکــن اســت 
پذیرفته شــده  و  نوجوانــان جــذاب  بــرای 
باشــد. یافته هــای ایــن پژوهــش حاکــی از 
ــاد همســاالن، نرم هــای اجتماعــی  ــر زی تأثی
و دسترســی آســان بــه قلیــان در ســفره 
خانه هــای ســنتی بــر گرایــش نوجوانــان بــه 
مصــرف قلیــان اســت؛ بنابرایــن سیاســت ها 
ــد  ــا بای و برنامه هــای ارتقــای ســامت نه تنه
بــه اجــرای قوانیــن منــع فــروش دخانیــات 
ــر ۱۸ ســال توجــه داشــته  ــان زی ــه نوجوان ب
ــی  ــرش اجتماع ــر پذی ــد ب ــه بای باشــند، بلک
مصــرف قلیــان در دختــران نیــز تمرکــز 

داشــته باشــند. 
ــا  ــه ب ــادی در رابط ــد هشــدارهای زی ــر چن ه
ــا  ــن روزهــا صــادر می شــود، امــا ب ــان ای قلی
توجــه بــه راه پیــدا کــردن قلیــان بــه خانه هــا 
نیــاز اســت فرهنگ ســازی گســترده ای در 

ــرد. ــه صــورت گی ایــن زمین
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گروه هــای  تمــام  بــرای  ژنتیکــی  غربالگــری  برنامه هــای 
ــده  ــده ش ــامت گنجان ــام س ــن و در نظ ــور تدوی ــنی در کش س
اســت؛ ایــن گفتــه رئیــس اداره ژنتیــک وزارت بهداشــت اســت 
ــتی  ــز بهداش ــا در مراک ــات تنه ــن خدم ــد ای ــد می کن ــه تاکی  ک
و درمانــی نیســتند و مــردم در مراجعــه بــه بخــش خصوصــی نیز 
در مســیر ایــن شــاهراه خدماتــی تعریف شــده قــرار می گیرنــد. 

ــده در  ــات برنامه ریزی ش ــاره اقدام ــماوات درب ــرف س ــر اش دکت
ــول  ــه تح ــتر برنام ــه در بس ــک ک ــای ژنتی ــوز ه غربالگری ه ح
ســامت اجــرا می شــود، گفــت: اگــر مــادر بــارداری بــه پزشــک 
مراجعــه کنــد، عــاوه بــر خدمــات قبلــی تعریف شــده در نظــام 
ــت می شــد،  ــاردار دریاف ــادر ب ــت م ــه در بســته خدم ســامت ک
خدمــات در اولویــت ژنتیــک بــرای ســامت جنیــن را نیــز 
ــای  ــی و ناهنجاری ه ــاالت کروموزوم شــامل پیشــگیری از اخت

انجــام غربالگــری ســندروم  دریافــت می کنــد.  مــادرزادی 
ــزی  ــق برنامه ری ــون طب ــی اکن ــد، ول ــه می ش ــا توصی داون قب
صورت گرفتــه بــه صــورت ســازمان یافته در شــبکه آزمایشــگاهی 
ــادران  ــه م ــرای هم ــک منتخــب و اســتاندارد ب ــی ژنتی و خدمات
همــراه بــا پیگیری هــای الزم بــرای اعمــال اســتانداردها و 
مراجعــه بهنــگام مــادر بــرای مراحــل مختلــف غربالگــری صورت 

می گیــرد. 
وی افــزود: برنامــه فعلــی غربالگــری نــوزادان نیــز کــه از 
بیماری هــای ارثــی تنهــا بیمــاری پــی کــی یــو را پوشــش 
ــش  ــی را پوش ــاری ارث ــا 2۹ بیم ــزی ت ــق برنامه ری ــد، طب می ده
خواهــد داد. ایــن برنامه ریــزی در ســه ســال اخیــر به اوج رســیده 
و پیــش از آن ســاختارهای بســیاری نظیــر تعریــف اســتانداردها 

ــت. ایســنا ــده اس ــاد ش ــا ایج ــن برنامه ه ــرای ای ــرای اج ب

معــاون امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانــان از اخــذ مجــوز 
جــوان  »دســتیاران  موضــوع  در  جــوان  هــزار   2 اســتخدام 
ــراز خرســندی  ــن اب ــر داد. محمدرضــا رســتمی ضم ــت« خب دول
ــور  ــتور رئیس جمه ــا دس ــت: ب ــت گف ــه دول ــازی بدن از جوان س
ــه  ــی ک ــاالری، جوانان ــین پروری و شایسته س ــور جانش ــه منظ و ب
توانایــی خــود را ثابــت کننــد، شناســایی و بــه عنــوان ســرمایه ای 
بــزرگ بــه بخش هــای مدیریتــی کشــور معرفــی می شــوند. 
ــرد  ــاره ک ــز اش ــوان« نی ــتیاران ج ــرح »دس ــه ط ــه ب  وی در ادام
ــا ســطح شهرســتان ها  ــت ت ــرح در ســطح دول ــن ط ــت: ای و گف
منظــور  بــه  می کنــد  موظــف  را  مدیــران  و  شــده  آغــاز 
جانشــین پروری دو دســتیار جــوان داشــته باشــند. وی در ادامــه 
ــات  ــام مطالع ــا انج ــش ب ــال پی ــدود دو س ــرد: از ح ــح ک تصری
تطبیقــی در کشــورهای مختلــف دنیــا، موضــوع »دســتیاران 

ــد کــه  ــور پذیرفتن ــاز و رئیس جمه ــت« را در کشــور آغ جــوان دول
ــه منظــور جانشــین پروری مدیریتــی در کشــور  ــران کشــور ب مدی
دســتیاران جــوان داشــته باشــند. رســتمی در ادامــه بــا بیــان آنکه 
ــان در کشــور در حــال  ــت« همچن طــرح »دســتیاران جــوان دول
پیگیــری اســت، گفــت: در حــال حاضــر مجــوز اســتخدام 2 هــزار 
ــده و  ــه ش ــت گرفت ــوان از دول ــتیاران ج ــوع دس ــوان در موض ج
امیدواریــم ایــن 2 هــزار نفــر بــه عنــوان دســتیاران جــوان مدیــران 
ــا  ــب آن ه ــی مناس ــاهد اثربخش ــاز و ش ــود را آغ ــی کار خ  دولت
تغییــرات مدیریتــی و جوان شــدن بدنــه مدیریتــی کشــور باشــیم. 
ــوص  ــور درخص ــده رئیس جمه ــه وع ــه ب ــن در ادام وی همچنی
جوان ســازی دولــت اشــاره کــرد و گفــت: انتظــار مــی رود در 
دولــت دوازدهــم شــاهد تغییــر ســن مدیریتــی در هیئــت دولــت 

ــیم. خبــر فارســی ــتانداران باش ــور و اس ــی کش ــه مدیریت بدن

در قالب طرح تحول نظام سالمت اتفاق افتاد:

غربالگری های ژنتیک برای تمام گروه های سنی
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان خبر داد:

اخذ مجوز استخدام 2 هزار جوان

،،
بــر اســاس یــک پژوهش دانشــگاهی 
ســه عامل، تفریح، فشــار همساالن 
و برابری با پســرها، مهم ترین دالیل 

گرایــش دختــران به قلیان اســت
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)آگهی مناقصه عمومی(
نوبت دوم

شهرداری فوالدشهر  به استناد مجوز شماره 4/95/2128 مورخ 95/12/10 شورای محترم 
طریق  از  را  فوالدشهر  شهرداری  پرسنل  درمان  تکمیل  بیمه  دارد  نظر  در  شهر،  اسالمی 

مناقصه عمومی به شرکتهای بیمه واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت 

آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا روز شنبه مورخ 96/3/27 به واحد 

امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

گهی روزنامه کیمیای وطن جذب آ

95013701-4

عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر

ــده  ــراه نماین ــه هم ــه ب ــوی ک ــان رض ــتاندار خراس اس
مــردم شهرســتان خــواف و رشــتخوار در مجلــس 
ــران  ــان و مدی ــی از معاون ــالمی و جمع ــورای اس ش
و  پــروژه گندله ســازی  از  اســتان  ایــن  اجرایــی 
کنســانتره 5 میلیــون تنــی ســنگان بازدیــد می کــرد، 
بــا اشــاره بــه نقــش مهــم ایــن پــروژه در اشــتغال زایی 
و رونــق اقتصــادی در منطقــه ســنگان تصریــح کــرد: 
ــا  ــه ب ــه ک ــن کارخان ــدازی ای طراحــی، ســاخت و راه ان
حمایــت و ســرمایه گذاری فــوالد مبارکــه انجــام شــده 
و همچنیــن حمایتــی کــه ایــن شــرکت از پیمانــکاران 
و ســازندگان داخلــی بــه عمــل آورده اســت، مصــداق 
واقعــی بــه بــار نشســتن سیاســت های اقتصــاد 

ــی اســت.  مقاومت
علیرضــا رشــیدیان بــا بیــان اینکــه ایــن پــروژه 
ــا تأکیــد  افتخــار ملــی اســت، در همیــن خصــوص ب
ــور  ــی کش ــش فن ــروژه دان ــن پ ــرای ای ــه اج ــر اینک ب
ــه  ــا توجــه ب ــرد: ب ــا داده اســت، خاطرنشــان ک را ارتق
ظرفیت هــای بالقــوه کشــورهای همســایه شــرقی در 
حــوزه معــدن و فــوالد، ایــن ســرمایه گذاری شایســته 

 عــالوه بــر تولیــد محصــول، در بلندمــدت یــک مزیــت
است. 

وی ضمــن ابــراز خرســندی از رونــد اجــرای ایــن پروژه 
ــازی  ــرای گندله س ــد اج ــد از رون ــا بازدی ــرد: ب ــراز ک  اب
ــوالد  ــنگان ف ــی س ــون تن ــانتره 5 میلی ــط کنس و خ
مبارکــه بــه حجــم کار انجام شــده شــبانه روزی توســط 
مدیــران و مهندســان داخلــی طــی یک ســال گذشــته 
ــزان  ــن عزی ــت واالی ای ــه هم ــد ب ــم. بای ــی می بری پ

آفریــن گفــت. 
توانســته اند  ایرانــی کــه  و کارشناســان  مدیــران 
در مــدت کوتاهــی ایــن پــروژه ملــی را در مســیر 
ــزان پیشــرفت در  ــن می ــد و ای ــرار دهن ــرداری ق بهره ب
دانــش فنــی را بــرای کشــور بــه بــار آورنــد، بایــد بــه 

ــد. ــار کنن ــود افتخ ــودن خ ــی ب ایران
 افتتاح پروژه به عنوان یک افتخار ملی

اســتاندار خراســان رضــوی از بهره بــرداری کامــل ایــن 
طــرح در آینــده نزدیــک خبــر داد و در ایــن خصــوص 
ــدازی  ــاهد راه ان ــه زودی ش ــا ب ــدا م ــکر خ ــزود: ش  اف
ــه  ــوالد مبارک ــرمایه گذاری ف ــن س ــدن ای ــی ش و نهای

در اســتان خراســان رضــوی هســتیم و ان شــاءهللا بــا 
ــوان  ــه عن ــروژه را ب ــن پ حضــور مقامــات کشــوری، ای

یــک افتخــار ملــی افتتــاح خواهیــم کــرد. 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــود ب ــخنان خ ــه س وی در خاتم
ــدازی  ــه راه ان رفــع موضوعــات زیرســاختی و کمــک ب
ــای  ــی ارگان ه ــه تمام ــمند، وظیف ــروژه ارزش ــن پ ای
اجرایــی اســتان اســت، گفــت: همــه دســتگاه ها بایــد 
ــت  ــه هم ــن کارخان ــکالت ای ــع مش ــت و رف در حمای

ــد.  گمارن
بازدیــد، مهنــدس میرمحمــدی  ایــن   در جریــان 
مدیــر عامــل شــرکت صنایــع معدنــی فــوالد ســنگان 
خراســان رضــوی، گــزارش مبســوطی را از زمان بنــدی 
راه انــدازی پــروژه و تأثیــر آن در ســایر پروژه هــای 
منطقــه از لحــاظ رفــع مشــکالت زیرســاختی و نقــش 
آن در انتقــال تجربیــات نصــب، راه انــدازی و همچنیــن 
ــرا  ــت اج ــانتره در دس ــروژه کنس ــی پ ــه اجرای برنام

توســط فــوالد مبارکــه ارائــه کــرد. 
ــور  ــا حض ــد، ب ــن بازدی ــان ای ــت در پای ــی اس گفتن
تمامــی ســرمایه گذاران در مجتمــع ســنگ آهــن 
ســنگان، جلســه ای برگــزار و درخصــوص مســائل 

صنعتــی و معدنــی تصمیم گیــری شــد.
 رشد ۱۶ درصدی تولید در گروه فوالد 

مبارکه
ــوالد  ــی ف ــار انجمــن جهان ــن آم ــی انتشــار آخری در پ
ــران  ــوالد ای ــد ف ــر رشــد 14.3 درصــدی تولی ــی ب مبن
ــبت  ــالدی نس ــاری می ــال ج ــه اول س ــار ماه در چه
ــار بخشــیان  ــدت مشــابه ســال گذشــته، مخت ــه م  ب
ــا  ــو ب ــه، در گفت وگ ــوالد مبارک ــرداری ف ــاون بهره ب مع
ــی و  ــای ایمن ــال »ارتق ــت: در س ــوالد گف ــگار ف خبرن
ــده«  ــای نصب ش ــری از ظرفیت ه ــرداری حداکث بهره ب
کارکنــان تالشــگر گــروه فــوالد مبارکــه در تولیــد آهــن 
ــرد و  ــوالت س ــواع محص ــام و ان ــوالد خ ــفنجی، ف اس

گــرم بــه رکوردهــای جدیــدی دســت یافتنــد. 
وی تصریــح کــرد: در چهــار مــاه اول ســال 2017 
شــرکت فــوالد مبارکــه بــا تولیــد 2 میلیــون و 3 هــزار و 
511 تــن فــوالد خــام نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

قبــل بــه رشــد 12 درصــدی رســید. 
همیــن  در  مبارکــه  فــوالد  بهره بــرداری  معــاون 
خصــوص بــا اشــاره بــه عملکــرد بســیار خــوب 
مجتمــع فــوالد ســبا افــزود: در همیــن مــدت کارکنــان 
ــزار و 821  ــد 230 ه ــا تولی ــتند ب ــه توانس ــن ناحی ای
ــه رشــد  ــن، ب ــت پائی ــوالدی ضخام ــای ف ــن ورق ه ت
کم ســابقه 29 درصــدی در تولیــد دســت یابنــد. 

وی در ادامــه از عملکــرد رو بــه رشــد و درخشــان 
ــده  ــی یادش ــازه زمان ــزگان در ب ــوالد هرم ــرکت ف ش
ــا  ــز ب ــزگان نی ــوالد هرم ــان ف ــت: کارکن ــر داد و گف خب
افزایــش بهــره وری و اســتفاده بهینــه از تجهیــزات 
توانســتند بــا 29 درصــد رشــد در تولیــد، 486 هــزار و 
939 تــن تختــال تولیــد کننــد؛ ایــن در حالــی اســت 
کــه محصــوالت تولیدشــده در ایــن نواحــی بــه لحــاظ 
ــوده  ــی برخــوردار ب ــب توجه ــز از رشــد جال ــی نی کیف

اســت.
 رعایت دستورکار های ایمنی

ــی  ــی خــود ضمــن قدردان بخشــیان در ســخنان پایان
ــوالد  ــروه ف ــان گ ــی کارکن ــی تمام ــالش و همدل از ت
مبارکــه، رعایــت دســتورکار های ایمنــی در بخــش 
نیــروی انســانی و تجهیــزات را مــورد تأکیــد قــرار داد 
و اظهــار امیــدواری کــرد: بــا اتــکا بــر نیــروی انســانی 
توانمنــد و خــالق ســازمان و بــا اســتفاده حداکثــری از 
ظرفیت هــای نصب شــده بــه اهــداف شــرکت دســت 

یابیــم. 
ــی  ــر اســاس گــزارش انجمــن جهان ــی اســت ب گفتن
ــالدی  ــت 2017 می ــاه نخس ــی 4 م ــران ط ــوالد، ای ف
6 میلیــون و 369 هــزار تــن فــوالد خــام تولیــد کــرد 
کــه در مقایســه بــا رقــم مــدت مشــابه ســال گذشــته 
میــالدی کــه معــادل 5 میلیــون و 570 هــزار تــن بــود 

ــد. ــان می ده ــد را نش ــد رش 14.3 درص
ــل  ــاه آوری ــران در م ــار منتشرشــده ای ــر اســاس آم  ب
2017 میــالدی، یــک میلیــون و 735 هــزار تــن فــوالد 

خــام تولیــد کــرد.
 ایــن رقــم در مــدت مشــابه ســال گذشــته میــالدی 

یــک میلیــون و 509 هــزار تــن بــود.

 رشد تولید فوالد در جهان
همچنیــن در ایــن گــزارش کــه میــزان تولید 67 کشــور 
تولیدکننــده فــوالد خــام در چهــار ماهــه نخســت 2017 
را بــه تفکیــک بررســی کــرده اســت، در مجمــوع 550 
میلیــون و 841 هــزار تــن فــوالد در جهــان تولیــد شــده 
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته میــالدی 
ــن  ــزار ت ــون و 728 ه ــادل 523 میلی ــی مع ــه رقم ک

ــت و  ــته اس ــد داش ــد تولی ــد رش ــت، 5.2 درص داش
چیــن بــا تولیــد 273 میلیــون و 870 هــزار تــن فــوالد 
در چهــار ماهــه نخســت ســال 2017، بزرگ تریــن 
ــوده کــه حــدود 50  ــان ب ــده فــوالد خــام جه تولیدکنن
ــاص  ــود اختص ــه خ ــان را ب ــوالد جه ــد ف ــد تولی درص

داده اســت.
فوالدســازان بــزرگ دیگــر نیــز در چهــار مــاه نخســت 

ــب  ــه ترتی ــن ب ــس از چی ــالدی پ ــاری می ــال ج س
تولیــد فــوالد شــامل کشــورهای ژاپــن بــا 34 میلیــون 
ــون و 159 هــزار  ــا 33 میلی ــد ب ــن، هن و 982 هــزار ت
ــن، روســیه  ــون و 9 هــزار ت ــا 27 میلی ــکا ب ــن، آمری ت
بــا 23 میلیــون و 989 هــزار تــن، کــره جنوبــی بــا 22 
میلیــون و 755 هــزار تــن و آلمــان بــا 14 میلیــون و 

ــوند. ــن می ش ــزار ت 818 ه

استاندار خراسان رضوی با قدردانی از فوالد مبارکه تصریح کرد:

 اشتغال زایی و رونق اقتصادی منطقه، مهم ترین تأثیر صنایع معدنی فوالد سنگان

رسولاكرمصلىاهللعليهوآلهمیفرمایند:
عادلترينمردمكسىاستكهبراىمردممهانرابپسنددكهبراىخود

مىپسنددوبراىآناننپسنددآنچهرابراىخودمنىپسندد.

حدیث روز دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان
تغیثین.   
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