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موانع تجاری سازی فرهنگ 
در ایران

چنانچــه قبــا هــم بیان شــد شــرط حفــظ، تولیــد، ترویج 
کید  و گســترش ارزش هــای متعالــی فرهنــگ خــودی، تا
ــا  ــن ابزاره ــری روزآمدتری ــا به کارگی ــراه ب ــنت ها هم ــر س  ب
و امکانــات اســت و تجاری ســازی، یکــی از مؤثرتریــن 
کــه بــه بعضــی از الزامــات اساســی و  ایــن ابزارهاســت 

تاثیرگــذار آن نیــز پرداختیــم. 
تجاری ســازی  موانــع  بــه عمده تریــن  نوشــته  ایــن  در 
کــه البتــه بــا موانــع موجــود در ســایر حوزه هــای  فرهنــگ 
دانــش  تجاری ســازی  به ویــژه  تجاری ســازی،  نویــن 
مشــترک هســتند، اشــاره می شــود. یافته هــا و نتایــج 
علمــی و تحقیقاتــی در همــه حوزه هــا و از جمله فرهنگ 

کــه در عرصــه عمــل اســتقرار نیابــد... تــا هنگامــی 

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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وزیر نیرو:

 قیمت آب و برق 
باید واقعی شود

صفحه 3

اجرای سند ۲۰۳۰ متوقف شد
۱۵۰ بار »تضمین« و ۱۷ بار »تعهد« در سند ذکر شده است

عضــو هیئت رئیســه کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلس شــورای 
اســامی بــا اشــاره بــه ســند 203 اظهــار داشــت: بــا وجــود ســند باالدســتی 
در کشــور )ســند بنیادیــن تحــوالت آمــوزش و پــرورش(، ضرورتی وجود 

نداشــته کــه ســراغ چنین ســندی برویــم...

 شهردار اصفهان در مراسم تجلیل 
از آیت اهلل سید مرتضی مستجابی:

آیت اهلل مستجابی، دائرةالمعارفی 
تاریخی و پرخاطره است

صفحه 12

در صفحه سیاست )2( بخوانید

کیمیای وطن گزارش اختصاصی 

زیبایی
 ارزش یا ضد ارزش؟

صفحه 11

| آشنایی با مفاهیم کلی قانون 
مالیات بر ارزش افزوده  صفحه 3

| برگزاری سومین دوره بازرگانان 
کوچک در اصفهان  صفحه 3

کریمه  | تشدید مبارزه با »تب 
کنگو« در ۵ استان  صفحه 6

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

| ولی امر مسلمین، راهنمای 
راه شهدا در زندگی است  صفحه 2

دکتر مژگان نوریان، متخصص تغذیه مطرح کرد: 

 | دیابتی ها در خوردن سبزی 
و ساالد تعلل نکنند  صفحه 6

همراه با سروقامتان تیم ملی ایران در لیگ جهانی

 | ایست قلبی اژدهای قرمز 
در ایران  صفحه 9

کل حفاظت محیط زیست اصفهان: مدیر 

| گاوخونی احیا نشود، ریزگردهای 
سمی به مردم یورش می برند  

صفحه 4

اخبار روز

 بیکاری، یکی از ابرچالش های 
کشور پیش روی 

در صفحه سیاست )2( بخوانید

کرد: کید  معاون اول رئیس جمهور تا

 4-95013701 و 6-32504254 و 32298058ارتباط با روزنامه کیمیای وطن

صاحبان محترم مشاغل
نوبت دوم

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات از طریق سامانه 
www.tax.gov.ir حداکثر تا پایان خردادماه سال جاری می باشد.

اختیارات قانونی برای تعیین مالیات قطعی
با توجه به اصالحیه مورخ 94/4/31 قانون مالیات های مستقیم و اعطاء برخی اختیارات 

به سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس تبصره ماده 100 قانون مذکور سازمان امور مالیاتی 

کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروه هایی از آنان را که میزان فروش کاال و خدمات 

ساالنه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده 84 این قانون باشد از انجام بخشی 

از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی 

معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان م الف 45076

کیمیای وطن: گفت وگوی اختصاصی با  کلیلی در  حسن ا

 گرد مرده بر تئاتر اصفهان 
پاشیده شده است

صفحه  10
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روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان
   دکتر علی رشیدپور

)آگهی مناقصه عمومی(
نوبت اول

شهرداری فوالدشهر  به استناد مجوز شماره 4/96/332 مورخ 96/3/18 شورای محترم اسالمی 
شهر، در نظر دارد نسبت به خرید یکدستگاه نردبان باالبر هیدرولیکی آتش نشانی با ارتفاع 56 

متر با شاسی طبق اسناد مناقصه جهت سازمان آتش نشانی فوالدشهر از طریق مناقصه عمومی 

اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا روز 

شنبه مورخ 96/4/3 به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر



یادداشت
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محمدحاجیانجانشین مدیرمسئول

ــی خــود و در مناســبات  ــی اجتماع انســان در زندگ
روزمــره ناگزیــر از ارتبــاط بــا دیگــران اســت کــه هــر 
ــی  ــر فرهنگ ــود را از نظ ــاص خ ــت خ ــک وضعی ی
ــد؛  اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و عقیدتــی دارن
ــب  ــار مناس ــورد رفت ــر م ــرای ه ــد ب ــد بتوان ــذا بای ل
ــی  ــه زندگ ــرافتمندانه ب ــا ش ــد ت ــروز ده ــود ب از خ
ــگ  ــه در فرهن ــد. چنانچ ــه ده ــود ادام ــات خ و حی
قرآنــی آمــده اســت: »اشــداء علــی الکفــار و رحمــاء 
بینهــم«، انســان مومــن بایــد در مقابلــه بــا دشــمنان 
ــا شــدت برخــورد کنــد؛ زیــرا در غیــر ایــن  و کفــار ب
صــورت دشــمن جــری شــده و جرئــت پیــدا کــرده 
و عرصــه را برایــش تنــگ می کنــد؛ امــا اگــر شــدت 
ــد  ــس می کش ــا پ ــد، پ ــجاعت دی ــت و ش  و قاطعی
و بــا احتیــاط عمــل می کنــد و احســاس فرصــت از 

ــه می شــود. او گرفت
 برعکــس بــا مومنیــن بایــد بــا رحــم، مــروت 
ــر  ــه مه ــرد و دامن ــار ک ــت رفت ــتی و صمیمی  دوس
و محبــت را گســتراند و دل هــا را بــه هــم نزدیک تــر 
ــامان  ــی بس ــور زندگ ــدا ام ــدل و یکص ــا یک ــرد ت ک

ــرود.   ــش ب ــاداب تر پی ــیرین و ش ش
 امــام رضــا)ع( بــا توجــه بــه موقعیــت افــراد 
ــان  ــی خواه ــر کس ــگاه ه ــز جای ــخاص و نی و اش
رفتــار مناســب بــا اوســت. بنابرایــن، نبایــد در 
رفتارهــای خودمــان همیشــه یــک گونــه عمــل 
کنیــم؛ بــر اســاس مناســبت حکــم و موضــوع بایــد 
عمــل کــرد و رفتــار مناســبی را در شــرایط متفــاوت 
و نســبت بــه افــراد مختلــف در پیــش گرفــت؛ 
ــر موجــب  ــر متکب ــه تواضــع در براب ــوان نمون ــه عن ب
ــم  ــات داری ــود؛ در روای ــتاخ ش ــا او گس ــود ت می ش
ــن؛  ــام نک ــر س ــان متکب ــه انس ــد ب ــه می فرماین ک
بلکــه بایــد بــا او هماننــدش عمــل کــرد تــا از تکبــر 

ــردارد.  ــت ب دس
پــس شــناخت موقعیت هــا و درک آن هــا بــرای 
ــازنده  ــد و س ــار مفی ــب و رفت ــع مناس ــاذ مواض اتخ
ــد  ــم و خردمن ــوال حکی ــت. اص ــی اس ــیار اساس بس
کســی اســت کــه موقعیــت زمانــی و مکانــی را 
بشناســد و بــر اســاس آن، رفتــار مناســبی را در 
ــد: هــر  ــرد. از همیــن روســت کــه گفته ان پیــش گی

ــی دارد.  ــه مقام ــر نکت ــی و ه ــخن جای س
ــلطان  ــاب الس ــد: »اصح ــا)ع( می فرماین ــام رض ام
ــرز و  ــدو بالتح ــع و الع ــق بالتواض ــذر و الصدی بالح

ــه بالبشــر« العام
 »بــا ســلطان و زمامــدار بــا احتیــاط همراهــی کــن 
و بــا دوســت بــا تواضــع و فروتنــی و بــا دشــمن در 
پنــاه حــرز و بــا مــردم بــا روی خــوش رفتــار کــن.«
ــد  ــا)ع( فرموده ان ــام رض ــه ام ــوردی را ک ــار م  چه
ارکان ارتبــاط مناســب اســت کــه اگــر بــه آن توجــه 
ــر  ــده و ه ــع ش ــکات مرتف ــیاری از مش ــود، بس ش
ــع راه  ــرد و موان ــرار می گی ــودش ق ــای خ ــز ج چی

ــود. ــته می ش ــال برداش ــد و کم رش
ــه  ــی را محــور و پای ــن کام نوران ــر مســلمانان ای اگ
رفتــار خــود قــرار دهنــد، گرفتــار زمامــدار ســلطه گر 
ــرا او از شــدت برخــورد  ــد شــد؛ زی بی رحــم نخواهن
ــد  ــاس کن ــدار احس ــد زمام ــد؛ نبای ــان می هراس آن
بی قیــد و شــرط اطاعــت می شــود، بلکــه بایــد 
بدانــد تــا در مســیر دیــن اســت، حمایــت می شــود؛ 
در ایــن صــورت از تواضــع در مقابــل دوســت دایــره 
عشــق و محبــت را وســعت می بخشــد و در شــادی 

و غــم بــا تــو همــراه خواهــد بــود.
ــت  ــاس امنی ــما احس ــب ش ــد از جان ــمن نبای  دش
کنــد؛ بلکــه بایــد از شــما و توانایــی و تدبیــر و 
اندیشــه شــما بترســد؛ ولیکــن بــا مــردم بایــد 
خوشــرو و مهربــان بــود و از پیامبــر الگــو گرفــت کــه 
ــه  ــاداب نگ ــردم را ش ــد و م ــم بودن ــه متبس همیش

می داشــتند.

اخبار سیاسی
فرمانده نیروی دریایی ارتش:

رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی 
ارتش تا پایان امسال

فرمانــده نیــروی دریایــی راهبــردی ارتــش جمهــوری 
ــی  ــروی دریای ــتاوردهای نی ــت: از دس ــران گف ــامی ای اس

ــود.  ــی می ش ــال رونمای ــان امس ــا پای ــش ت ارت
 امیــر دریــادار حبیــب هللا ســیاری بــا اشــاره بــه تــوان زیــاد 
نیــروی دریایــی در تامیــن تجهیــزات دریایــی اظهــار کــرد: 
توانمنــدی نیــروی دریایــی بــه نقطــه ای رســیده کــه بــرای 
ــران  ــن از دیگ ــک گرفت ــه کم ــازی ب ــزات نی ــن تجهی تامی
ــمال و  ــر در ش ــال حاض ــرد: در ح ــح ک ــدارد. وی تصری ن
ــی  ــکن و زیردریای ــک انداز، ناوش ــاو موش ــور ن ــوب کش جن
ــی  ــم امســال رونمای در دســت ســاخت اســت و امیدواری
ــد  ــه بای ــد ک ــود آی ــه وج ــائلی ب ــن مس ــرا ممک ــود؛ زی ش

پشــت ســر گذاشــته شــود. مهــر

 نایب رئیس کمیسیون 
امنیت ملی مجلس:

 بررسی ابعاد حمالت تروریستی 
در کمیسیون امنیت  ملی مجلس 

نایب رئیــس کمیســیون  فیروز آبــادی،  دهقانــی  کمــال 
و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای  ملــی  امنیــت 
ــا  ــیون ب ــن کمیس ــای ای ــژه اعض ــت وی ــامی، از نشس اس
ــی  ــتگاه های امنیت ــایر دس ــات و س ــئوالن وزارت اطاع مس
بــه منظــور بررســی حادثــه تروریســتی روز چهارشــنبه هفتــه 
ــت  ــن نشس ــه در ای ــان اینک ــا بی ــر داد. وی ب ــته خب گذش
ــام  ــر ام ــه حــرم مطه ــه تروریســتی ب ــون حمل ــاد گوناگ ابع
خمینــی)ره( و مجلــس شــورای اســامی بررســی می شــود، 
افــزود: در ایــن جلســه قــرار اســت موضــوع نحــوه انجــام 
عملیــات تروریســت ها، نحــوه دســتگیری فــرد تروریســت، 
ــه و...  ــس از حادث ــن پ ــزارش نحــوه دســتگیری مظنونی گ
ــی بررســی شــود. نایب رئیــس  ــا حضــور مســئوالن امنیت ب
کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس تصریــح کــرد: قــرار اســت 
اعضــای کمیســیون امنیــت ملــی گزارشــی را از بررســی های 
خــود از نحــوه حادثــه تروریســتی تدویــن و  پــس از قرائــت 
در صحــن کمیســیون بــه هیئت رئیســه مجلــس ارائــه کننــد 

تــا در صحــن علنــی مجلــس نیــز  قرائــت شــود. تســنیم

کوتاه خبر 
عضو کمیسیون صنایع و معادن 

مجلس:
 دولت باید قانون »حذف 

یارانه ثروتمندان« را اجرا کند 
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس گفــت: مجلــس 
بــرای »حــذف یارانــه دهک هــای ثروتمنــد«، کلیاتــی را 
ــا  ــا آن ه ــرد ت ــذار ک ــت واگ ــه دول ــی را ب ــخص و تکالیف مش
ــازه  ــه ب ــکل و در چ ــه ش ــه چ ــوارد را ب ــد م ــم بگیرن تصمی
زمانــی انجــام دهنــد. محســن کوهکــن دربــاره زمــان حــذف 
دهک هــای ثروتمنــد از دریافــت یارانــه بیــان کــرد: دولــت در 
این بــاره وظیفــه و تکلیــف قانونــی دارد کــه بایــد آن را اجرایــی 
کنــد. وی دربــاره چگونگــی و زمــان حــذف دهک هــای 
ــن  ــاره ای ــس درب ــزود: مجل ــه اف ــت یاران ــد از دریاف ثروتمن
ــه دولــت واگــذار  طــرح کلیاتــی را مشــخص و تکالیفــی را ب
ــه چــه شــکل و در چــه  ــا تصمیــم بگیــرد مــوارد را ب کــرده ت
ــع و  ــن عضــو کمیســیون صنای ــی انجــام دهــد. ای ــازه زمان ب
ــر  ــد ب ــد، بای ــه روی کار می ِآی ــی ک ــر دولت ــزود: ه ــادن اف مع
طبــق قوانیــن کــه قانونگــذار لحــاظ کــرده، عمــل کنــد و بایــد 

ــه آن داشــته باشــند. میــزان ــژه ای ب توجــه وی

سرمقاله
 موانع تجاری سازی فرهنگ 

در ایران
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان

دکتر علی رشیدپور

ــأ  ــد منش ــود، نمی توان ــه نش ــب جامع ــد آن نصی و عوای
رفــاه عمومــی باشــد؛ بلکــه باعــث بــه هــدر رفتــن 
ــرای  ــکات ب ــاد مش ــن ایج ــف و همچنی ــع مختل مناب
جوامــع خواهــد شــد. کاربــردی شــدن یافته هــای 
ــی از  ــه یک ــد ک ــق می یاب ــازی تحق ــا تجاری س ــی ب علم
ــه اســت  ــوآوری فناوران ــد ن ــن مراحــل فرآین پیچیده تری
و  الگــوی قطعــی  تقریبــا هیــچ  و می تــوان گفــت 

ــدارد.  ــود ن ــرای آن وج ــم ب ــی ه بامنازع
ــوی  ــازی از س ــوع تجاری س ــرش موض ــود پذی ــا وج ب
شــواهد  فرهنــگ،  اهالــی  از  بســیاری  و  محققــان 
متعــددی از سراســر دنیــا حاکــی از آن اســت کــه 
تعــداد زیــادی از تحقیقــات و ایده هــا از نظــر فنــی 
ــا در  ــی از آن ه ــد اندک ــا درص ــا تنه ــد؛ ام ــق بوده ان موف
ــد.  ــت یافته ان ــت دس ــه موفقی ــازی ب ــه تجاری س زمین
ایــن امــر از طرفــی نشــان دهنده پیچیدگــی فرآینــد 
تجاری ســازی اســت و از طــرف دیگــر ناشــی از مســائل 
ــداف  ــق اه ــع تحق ــه مان ــت ک ــادی اس ــکات زی و مش

می شــود. تجاری ســازی 
ــت  ــع فرهنگــی، رقاب ــور کاالهــا، خدمــات و صنای ــا ظه ب
در حــوزه  فرهنــگ نیــز بــه طــور حیرت انگیــزی در 
ــه طــوری کــه یکــی از نام هــای عصــر  جریــان اســت؛ ب
ــد  ــوان کرده ان ــا« عن ــار فرهنگ ه ــر انفج ــی را »عص کنون
و بــه همیــن لحــاظ بســیاری از اندیشــمندان، قــرن 21 را 
قــرن فرهنــگ نامیده انــد و معتقدنــد رقابت هــا از حــوزه  
ــود  ــود و خ ــل می ش ــگ منتق ــوزه  فرهن ــه ح ــاد ب اقتص

ــرد.   ــود می گی ــه خ ــی ب ــت فرهنگ ــز ماهی اقتصــاد نی
بازاریابــی  بــدون  صنعتــی  هیــچ  کــه  همان طــور 
ــع  ــه دهــد و همــه  صنای ــه رشــد خــود ادام ــد ب نمی توان
ــود،  ــد خ ــات و رش ــه  حی ــه در ادام ــور و چ ــه در ظه چ
فرهنگــی  صنایــع  هســتند،  بازاریابــی  بــه  وابســته 
نیــز بــدون بازاریابــی و بــه دنبــال آن تجاری ســازی 
نمی تواننــد رشــد و نمــو کننــد و ایــن صنایــع، متناســب 
ــاز  ــازی نی ــی و تجاری س ــه بازاریاب ــود ب ــت خ ــا ماهی ب

ــد.  دارن
 تجاری ســازی صنایــع فرهنگــی، یکــی از مهم تریــن 
و تاثیرگذارتریــن عوامــل در بهبــود وضعیــت تولیــد                   
و ارتقــای ســطح کیفیــت آثــار صنایــع فرهنگــی اســت. 

و  ضعــف  نقــاط  فرهنــگ  تجاری ســازی  حــوزه  در 
ــل  ــزا قاب ــش مج ــد بخ ــه در چن ــود دارد ک ــی وج موانع
ــه  ــن عرص ــف در ای ــاط ضع ــی از نق ــتند؛ یک ــل هس تام
ــوزه  ــه ح ــدگان ب ــدان و تولیدکنن ــنتی هنرمن ــدگاه س دی
فــروش و برندســازی صنایــع فرهنگــی و همچنیــن 
ضعــف دانــش یــا بــاور ایــن افــراد دربــاره مقولــه 

اســت. فرهنــگ  تجاری ســازی 
مانــع یــا نقطــه ضعــف دیگــر مربــوط بــه حــوزه 
سیاســتگذاری و دولــت اســت کــه عملکــرد قابــل قبولــی 
نــدارد و در نهایــت مانــع یــا ضعــف ســوم در ایــن راســتا 
نقــش ضعیــف جامعــه و ســازمان های موجــود در 
تعریــف، حمایــت و پذیــرش جایــگاه تجاری ســازی 

ــت. ــگ اس فرهن
در مجمــوع بررســی و تحلیــل چالش هــای تجاری ســازی 
حوزه هــای  در  فنــاوری  و  پژوهشــی  دســتاوردهای 
مختلــف از جملــه حــوزه فرهنــگ را نشــان می دهــد کــه 

مشــکات اصلــی در ایــن زمینــه عبارتنــد از:
ــا  ــی ب ــای پژوهش ــت پروژه ه ــدن درس ــف نش - تعری
هــدف تجاری ســازی و متناســب بــا نیازهــای مشــخص 

جامعــه
بــرای  موجــود  پروژه هــای  انــدک  جهت گیــری   -
پاســخگویی بــه نیازهــای نهفتــه در بــازار ملــی یــا 

بین المللــی
ــه  ــد و خدمــات ب ــاز بخــش تولی ــود احســاس نی - کمب

ــوآوری ن
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــی م ــوان تخصص ــه و ت ــود تجرب - کمب

دســتاوردها تجاری ســازی 
ــی در  ــگران فرهنگ ــش پژوهش ــودن نق ــخص نب - مش

تجاری ســازی فرآینــد 
ــال در  ــور فع ــرای حض ــگران ب ــزه پژوهش ــود انگی - کمب

عرصــه تجاری ســازی
- اعمــال مدیریــت کان بــرای تجاری ســازی یافته هــای 

علمــی در حــوزه فرهنگ
- نبــود روابــط فعــال میــان نهادهــا و ســازمان های 

تجــاری و  علمی فرهنگــی 
- اشــراف نداشــتن صاحبــان صنایــع فرهنگــی بــه 

بازاریابــی و تجاری ســازی بــا  مباحــث مرتبــط 
ــای  ــرای پروژه ه ــی ب ــار کاف ــرمایه و اعتب ــدان س - فق

ــاد ــک زی ــا ریس ــک ب کوچ
ــه تجــاری کــردن کاالهــا و  ــدک ب ــت و توجــه ان - اهمی

ــات فرهنگــی خدم
- ضعف اهتمام به تجارت در بخش فرهنگ

حجت االســام علیرضــا ســلیمی، عضــو هیئــت 
تحقیقــات  و  آمــوزش  کمیســیون   رئیســه 
ــه ســند  ــا اشــاره ب مجلــس شــورای اســامی ب
2030، اظهــار داشــت: بــا وجــود ســند باالدســتی 
ــوزش  ــوالت آم ــن تح ــند بنیادی ــور )س  در کش
و پــرورش( ضرورتــی وجــود نداشــته کــه ســراغ 

چنیــن ســندی برویــم.
وی بــا بیــان اینکــه »نــکات و مســائلی در ایــن 
ســند وجــود دارد کــه مغایــر بــا قانــون اساســی 
کشــورمان اســت«، افــزود: ابعــاد گوناگون ســند 
ــی  ــکافانه بررس ــورت موش ــه  ص ــد ب 2030، بای

شــود.

آمــوزش  کمیســیون  هیئت رئیســه  عضــو 
و تحقیقــات مجلــس بــا توجــه بــه وجــود 
واژگان مشــترک ماننــد خشــونت در ایــن ســند  
ــود  ــرح می ش ــه مط ــؤالی ک ــرد: س ــح ک تصری
ایــن اســت کــه آیــا آموزش هــای نظامــی 
ــت  ــونت اس ــداق خش ــدارس مص ــیج در م  بس
مصــداق  شــهادت  فرهنــگ  ترویــج  آیــا  و 
خشــونت اســت؟ این هــا ســؤاالتی هســتند کــه 

ــود. ــخ داده ش ــا پاس ــه آن ه ــد ب بای
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــلیمی ب ــام س حجت االس
بایــد ســند 2030 از لحــاظ حقوقــی نیــز بــا 
ــند  ــن س ــا ای ــت: آی ــود، گف ــی ش ــت بررس دق
ــان  ــی از موافق ــه؟ برخ ــا توصی ــت ی ــد اس تعه
ــه  ــند توصی ــن س ــه ای ــد ک ــند معتقدن ــن س ای
ــد  ــث تعه ــند بح ــای س ــا در 17 ج ــت؛ ام اس
ــن  ــورد در ای ــن 150 م ــده و همچنی ــرح ش مط
ســند کلمــه تضمیــن آمــده؛ آیــا بــا وجــود 150 

بــار تکــرار کلمــه تضمیــن و 17 بــار تکــرار کلمــه 
ــه اســت؟ ــن ســند واقعــا یــک توصی ــد، ای تعه

وی ادامــه داد: اگــر ایــن ســند صرفــا یــک 
توصیــه بــه کشورهاســت، چــه ضرورتــی دارد کــه 
ــه آن هــا گــزارش  ــاره اجــرای آن در کشــور ب درب

ــود؟ داده ش
نماینــده مــردم در مجلــس بــا بیــان اینکــه 
ــا موضــوع را  ــن هســتند ت ــال ای ــه  دنب برخــی ب
ــن  ــردن ای ــی ک ــت: سیاس ــد، گف ــی کنن سیاس
ــه  ــت ب ــت و خیان ــتی نیس ــدام درس ــند اق س
کشــور اســت. بــا توجــه بــه اینکــه ایــن ســند بــا 
تعلیــم و تربیــت در کشــور مــا در ارتبــاط اســت 
لــذا بایــد ایــن ســند در یــک فضــای آکادمیــک 
علمــی و بــه  دور از حاشــیه مــورد بررســی قــرار 

ــرد. گی
و  آمــوزش  هیئت رئیســه کمیســیون  عضــو 
تحقیقــات مجلــس بــا تأکیــد بــر اینکــه اجــرای 
ــح  ــده، تصری ــف ش ــور متوق ــند 2030 در کش س
ــه   ــس ب ــوزش مجل ــیون آم ــد کمیس ــرد: بای ک
ــند را از  ــن س ــی ای ــیون تخصص ــوان کمیس عن
ابعــاد گوناگــون )مبنایــی، محتوایــی، حقوقــی( 

ــد. تســنیم ــی کن بررس

عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی:

اجرای سند ۲۰۳۰ متوقف شد

ادامه از صفحه اول

ــا  ــی ارتــش ب ــروی زمین ــواده شــهید نی ــم 130 خان مراســم تکری
حضــور امیــر ســرتیپ کیومــرث حیــدری، فرمانــده نزاجــا و ســردار 

محســن انصــاری، جانشــین بنیــاد شــهید، برگــزار شــد. 
فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش در ایــن مراســم ضمــن محکــوم 
کــردن حرکــت مذبوحانــه حمــات تروریســتی مجلــس شــورای 
اســامی و حــرم مطهــر امــام)ره( گفــت: شــهدا در هیــچ لحظه ای 
امــام خــود را تنهــا نگذاشــتند. امیــر حیــدری افــزود: مــا شــهدا 
ــی و ...  ــای مذهب ــدس، اقلیت ه ــاع مق ــرم، دف ــع ح ــه مداف را ب
ــی  ــارک و تعال ــدای تب ــزد خ ــهدا ن ــا ش ــم؛ ام ــیم می کنی تقس
همگــی جایــگاه یکســانی دارنــد و نــزد خداونــد روزی می خورنــد. 
فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا در قبــال 
ــم  ــد بدانی ــار داشــت: بای ــم، اظه ــژه داری ــک رســالت وی شــهدا ی
ــد  ــه خداون ــرا ک ــد؛ چ ــت دارن ــد عظم ــزد خداون ــهیدان ن ــرا ش چ

می فرمایــد شــهدا طــرف معاملــه بــا خــودم هســتند و بــه بیــان 
دیگــر شــهدا بــا خداونــد بــه صــورت مســتقیم معاملــه کردنــد.

وی در ادامــه گفــت: شــهدا در مســیر اعتــای کلمــه هللا گام 
ــر  ــا و اگ ــه راه آن ه ــا ادام ــم ب ــا مانده ای ــروز م ــتند و ام برداش
می خواهیــم در پیــچ و خم هــای زندگــی راه شــهدا را گــم نکنیــم 
ــا داشــته  ــای دان ــک راهنم ــد ی ــم، بای ــرو نروی و در ســردرگمی ف
باشــیم تــا مــا را از میــان تاریکی هــا بــه ســوی روشــنایی هدایــت 
کنــد کــه همــان ولــی امــر مســلمین جهــان اســت. همچنیــن در 
ایــن مراســم عنــوان خادم الشــهداء بــه فرمانــده نیــروی زمینــی 
ارتــش و جمعــی از خادمــان شــهدای حاضر در مراســم اهدا شــد. 
در پایــان مراســم امیــر ســرتیپ حیــدری، فرمانــده نیــروی زمینی 
ــروی  ــی از خانواده هــای شــهدای شــاخص نی ــا اهــدای هدایای ب

زمینــی تقدیــر بــه عمــل آورد. میــزان

عــراق  خارجــه گفــت:  امــور  وزارت  ســخنگوی 
ــات و دموکراتیــک، ضامــن منافــع  ــا ثب یکپارچــه، ب
همــه مــردم ایــن کشــور از تمــام اقــوام و مذاهــب 
ــان  ــراق بیــش از هــر زم ــروز ع ــود. ام آن خواهــد ب

ــت.  ــی اس ــاق مل ــش و وف ــد آرام ــری نیازمن دیگ
بهــرام قاســمی، ســخنگوی وزارت امــور خارجــه 
ــه  ــک جانب ــم ی ــه تصمی ــش ب ــورمان، در واکن کش
برگــزاری  بــر  مبنــی  عــراق  کردســتان  اقلیــم 

رفرانــدوم اســتقال اظهــار داشــت: موضــع اصولــی 
و روشــن جمهــوری اســامی ایــران، حمایــت از  
ــت. وی  ــراق اس ــی ع ــی و یکپارچگ ــت ارض تمامی
گفــت: اقلیــم کردســتان بخشــی از جمهــوری عــراق 

 اســت و تصمیمــات یک جانبــه و خــارج از موازیــن 
و چارچــوب ملــی و قانونــی، به ویــژه قانــون اساســی 
عــراق، آن هــم در شــرایط پیچیــده عــراق و منطقــه 
ــا در  ــداوم بی ثباتی ه ــرای ت ــان ب و طراحــی بدخواه
ــن  ــد در ای ــه ایجــاد مشــکات جدی ــا ب ــراق صرف ع
ــراق  ــزود: ع ــمی اف ــد. قاس ــد انجامی ــور خواه کش
ــات و دموکراتیــک، ضامــن منافــع  ــا ثب یکپارچــه، ب

همــه مــردم ایــن کشــور از تمــام اقــوام و مذاهــب 
ــان  ــراق بیــش از هــر زم ــروز ع ــود. ام آن خواهــد ب
 دیگــری نیازمنــد آرامــش و وفــاق ملــی اســت 
ــت در  ــز می بایس ــداد نی ــا بغ ــل ب ــات اربی و اختاف
ــا  ــق  ب ــی و منطب ــم مل ــو و تفاه ــوب گفت وگ چارچ
ــود. اداره  ــل ش ــل و فص ــراق ح ــی ع ــون اساس قان
دیپلماســی عمومــی و رســانه ای وزارت امــور خارجــه

ــی)ره( در  ــام خمین ــی ام ــی و پژوهش ــه آموزش ــس مؤسس رئی
ــر معظــم انقــاب در قــم  ــر رهب جلســه درس اخــاق کــه در دفت
ــورد  ــتورکار های م ــی و دس ــن اجتماع ــت: قوانی ــد، گف ــزار ش برگ
ــد نوشــته  ــرای اب ــار ب ــک ب ــه ی ــه نیســت ک ــه این گون ــاز جامع نی
ــر اســت. ــا در حــال تغیی ــی دائم ــح اجتماع شــود؛ چــون مصال

 وی افــزود: اگــر جایــی مصالــح 100 درجــه ای تحقــق پیــدا 
نکــرد، بایــد بــه ســراغ 99 رفــت. انســانی بایــد بــرای ایــن کار از 
ــام باشــد  ــد جانشــین ام ــن شــود؛ کســی بای ســوی خــدا تعیی
کــه مصالــح و منافــع جامعــه را بهتــر بدانــد و تقــوا و عدالــت او 
بــه عصمــت امــام نزدیک تــر باشــد؛ یعنــی بــه انــدازه ای رعایــت 
تقــوا کنــد کــه شــبیه معصــوم باشــد، در زمانــی کــه دسترســی بــه 
ــن روح  ــرد و ای ــل ک ــه عم ــد این گون ــت، بای ــوم نیس ــام معص ام
ــاح ادامــه داد: اگــر  مســئله والیــت فقیــه اســت. آیــت هللا مصب

در جامعــه کار بــه جایــی رســید کــه حــق و باطــل متشــبه شــده 
و مانــع از هدایــت دیگــران شــود، خداونــد عذابــی را نــازل کــرده 
و حــق و باطــل را از یکدیگــر تفکیــک می کنــد. وی عنــوان کــرد: 
ــرای  ــرد؟ در اســام ب ــد ک ــن شــد، چــه بای ــر فرماندهــی خائ اگ
ایــن موضــوع هــم راهــی وجــود دارد و خوشــبختانه رهبــر معظــم 
انقــاب اخیــرا فرمودنــد کــه اگــر مرکــز فرماندهــی دچــار اختــال 
شــد ســایر کارگــزاران و ســربازان بایــد آتــش بــه اختیــار باشــند 
ــه  ــد وظیف ــر کــس بای ــی ه ــی اســت؛ یعن ــه اصطاحــی نظام ک
ــرد:  ــان ک ــد. وی بی ــل کن ــه آن عم ــد و ب ــخیص ده ــود را تش خ
بعضــی جریان هــای داخلــی کــه کــم کاری و اختــال آن هــا 
باعــث صــدور فرمــان آتــش بــه اختیــار رهبــری بــه دانشــجویان 
شــده، همســو بــا معانــدان خارجــی درصــدد تحریــف ایــن عبارت 

ــر معظــم انقــاب هســتند. دانشــجو ــام رهب و پی

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

ولی امر مسلمین، راهنمای راه شهدا در زندگی است 

در واکنش به برگزاری رفراندوم توسط اقلیم کردستان عراق

قاسمی: عراق یکپارچه، ضامن منافع همه اقوام و مذاهب آن خواهد بود

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)ره(:

 معنای  آتش به اختیار، تشخیص وظیفه و عمل به آن است 

،،
ســند  ایــن  در  مســائلی  و  نــکات 
قانــون  بــا  کــه مغایــر  دارد  وجــود 
اساســی کشــورمان اســت؛ ابعــاد 
بــه   بایــد   2030 ســند  گوناگــون 
صــورت موشــکافانه بررســی شــود

عضو کمیسیون عمران 
مجلس شورای اسالمی:

کابینه دولت دوازدهم باید 
باتحرک تر و پویاتر باشد

حمیــد بنایــی بــا بیــان اینکــه اولویــت 
دولــت دوازدهــم در مســائل اقتصــادی بایــد 
ــار  ــد، اظه ــی باش ــش خصوص ــارکت بخ مش
کــرد: بســیاری از پروژه هــای عمرانــی ناتمــام 
بایــد تحــول چشــمگیری در  مانده انــد و 
حــوزه اجرایــی و عمرانی شــان اتفــاق بیفتــد.

 وی تصریــح کــرد: حتمــا نیــاز بــه تغییراتــی 

دارد؛ چــرا کــه دولــت  کابینــه وجــود  در 
دوازدهــم بایــد دولتــی بــا تحرک تــر و پویاتــر 
ــی  باشــد و از نیروهــای جــوان و الیــق انقاب
بیشــتر اســتفاده شــود تــا بــه هیئــت دولــت 

ــد. ــژه ای دهن تحــرک وی
 نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســامی 
بــا اشــاره بــه اینکــه نیــاز بــه اقتصــادی 
ــتغال  ــث اش ــم و در بح ــال داری ــا و فع پوی
چنــدان موفــق عمــل نکرده ایــم، افــزود: 
بیشــتر  شهرســتان ها  در  مشــکات  ایــن 
اشــتغال  ایجــاد  بــرای  می شــود.  دیــده 
پایــدار و رفــع مشــکل بیــکاری الزم اســت تــا 

ــه دســت  تمامــی نیروهــای کشــور دســت ب
هــم دهنــد و بــا مشــارکت بخــش خصوصــی 
بتوانیــم مشــکل اشــتغال و معیشــت مــردم 
ــع  ــه را رف ــن جامع ــای پایی ــژه دهک ه به وی

ــم. کنی
ــز  ــه تمرک ــب ک ــن مطل ــان ای ــن بی وی ضم
سیاســت خارجــی همچنــان می بایــد بــر 
ســه اصــل عــزت،  حکمــت و مصلحــت 
باشــد، بیــان کــرد: همچنــان بعضــی کشــورها 
پــروژه ایران هراســی را دنبــال می کننــد و 
ــه دیپلماســی  ــدرت در زمین ــا ق الزم اســت ب

ــم. ــت کنی فعالی

ــر اینکــه  ــا تاکیــد ب ــده مجلــس ب ایــن نماین
ــری  ــام معظــم رهب ــت مق ــا درای شــکرخدا ب
ــور  ــه در کش ــی ک ــی نیروهای ــت تمام و هم
وجــود دارنــد، امــروز کشــوری امــن،  مســتقل 
و باقــدرت هســتیم، عنــوان کــرد: می بایــد بــا 
همــکاری دولــت و مجلــس بتوانیــم مســئله 
ــی  ــت های اباغ ــی و سیاس ــاد مقاومت اقتص

مقــام معظــم رهبــری را نهادینــه کنیــم.
 بنایــی همچنیــن خاطرنشــان کــرد: در دولت 
ــان  ــگاه زن ــه جای ــژه ای ب ــه وی ــم توج یازده
شــد و امیدواریــم همچنــان ایــن رونــد ادامــه 

یابــد. ایســنا

مجلس
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معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد:

بیکاری، یکی از ابرچالش های پیش روی کشور 

حیدرعلــی عابــدی، نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس 
ــد  ــک چن ــرح تفکی ــوص ط ــامی، درخص ــورای اس ش
وزارتخانــه، اظهــار کــرد: ثابــت شــده کــه در وزارتخانه هــا 
صرفه جویــی صــورت نگرفتــه اســت؛ بــرای مثــال وزارت 
راه و شهرســازی تمــام فکــرش را روی جاده ســازی 
ــد  ــادش می آی ــد از 2 ســال ی ــا بع ــد؛ ام ــز می کن متمرک
کــه درخصــوص مســکن هیــچ کاری انجــام نــداده 

اســت.
وی افــزود: عنــوان کار، رفــاه و تأمیــن اجتماعــی اصــا 
بــا هــم ســازگار نیســت. کار بایــد اشــتغال تولیــد کنــد و 
رفــاه بایــد بیــکار را تحــت پوشــش قــرار دهــد. همیــن 
ــا و  ــرو کج ــم. وزارت نی ــرو داری ــکل را در وزارت نی مش
ــد  ــرژی و تولی ــه ان ــد ب ــط بای ــرو فق آب کجــا؟ وزارت نی
ــه  ــردازد. اینکــه آب چــه ارزشــی دارد و چگون ــرژی بپ ان
بایــد بــرای آن برنامه ریــزی کــرد، وزارتخانــه جــدا 

می خواهــد. 
ــان در مجلــس شــورای اســامی  ــده مــردم اصفه نماین
ــا بیــان اینکــه وزارتخانه هایــی کــه ادغــام شــده اند کار  ب
ــم  ــر کنی ــد فک ــت: بای ــد، گف ــی می کنن ــر را خنث یکدیگ
ــرای  ــت ب ــه دول ــم. الیح ــام دهی ــی انج و کار کارشناس
تفکیــک وزارتخانه هــا خــوب اســت و مــا از اینکــه تعــداد 

وزارتخانه هــا زیــاد شــود، نبایــد هراســی داشــته باشــیم؛ 
چــون زمانــی کــه ایــن وزارتخانه هــا ادغــام شــدند، یــک 

کارمنــد اضافــه نداشــتند کــه اخــراج کننــد. 
عابــدی تصریــح کــرد: از طرفــی ســخت گیری می کنیــم 
ــا لوایحــی  کــه وزارتخانه هــا توســعه پیــدا نکننــد؛ امــا ب
ــم.  ــل می کنی ــاف آن عم ــم، برخ ــب می کنی ــه تصوی ک
در ســال 95 بــا مصوباتــی کــه انجــام شــده بــرای جــذب 
کارمنــدان مختلــف تحــت عناویــن گوناگــون ایــن جــذب 

انجــام شــد و بــه بــار دولــت اضافــه کــرد.
ایــن عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس 
شــورای اســامی گفــت: بایــد ببینیــم اگــر تعــداد مدیران 
ــاده.  ــدان س ــا کارمن ــر دارد ی ــود، خط ــاد ش ــور زی کش
ــار  ــه ب ــم ک ــد کاری کنی ــرق دارد. بای ــم ف ــا ه ــا ب این ه
دولــت از نظــر تعــداد کارمنــد کمتــر شــود و بیشــتر بــه 
ســمت تولیــد حرکــت کنیــم. بایــد تعــداد مدیرانــی را کــه 
ــاد  ــی قــوی داشــته باشــند، زی ــد برنامــه اجرای می توانن

ــم. کنی
عابــدی افــزود: بنابرایــن بایــد بیشــتر بــه ســمت تفکیک 
وزارتخانه هــا برویــم تــا بتوانیــم اهــداف معیــن را دنبــال 
کنیــم. بــه هــر حــال الیحــه تفکیــک وزارتخانه هــا بایــد 

در مجلــس مطــرح شــود. ایســنا

نماینده مردم اصفهان:

تفکیک وزارتخانه ها، بار دولت را کمتر می کند

ــور،  ــاون اول رئیس جمه ــری، مع ــحاق جهانگی اس
تصفیه خانــه  نخســت  فــاز  افتتــاح  مراســم  در 
بــر  تأکیــد  بــا  پردیــس  شهرســتان  فاضــاب 
اینکــه بایــد بپذیریــم کــه از فضــای انتخابــات 
ــات در  ــای انتخاب ــرد: فض ــار ک ــده ایم، اظه دور ش
دوره ای حــدود دو مــاه پیــش از انتخابــات بــود کــه 
در آن همــه افــراد، اقشــار و گروه هــای سیاســی و 
همچنیــن مســئوالن مختلــف تــاش می کردنــد کــه 
فضــا را بــرای مشــارکت مــردم در صحنــه انتخابــات 
آمــاده کننــد کــه در نهایــت یکــی از افــراد مطــرح بــه 
ــوان رئیس جمهــور انتخــاب  ــه عن ــدا ب ــوان کاندی عن

شــد.
ــات  ــس از انتخاب ــردای پ ــرد: در ف ــح ک وی تصری
بازگــردد.  دیگــر  دوره ای  بــه  بایــد  همــه چیــز 
ــردم  ــه م ــود ک ــن ب ــرای ای ــات ب ــزاری انتخاب برگ
بگوینــد مدیریــت کشــور بایــد دســت کــدام تفکــر 
ــار  ــه انتظ ــات هم ــردای انتخاب ــرد. در ف ــرار بگی ق
ــی  ــه وعده های ــم ب ــب، ه ــت منتخ ــه دول ــد ک دارن
ــمت  ــه س ــور را ب ــم کش ــد و ه ــل کن ــه داده، عم ک

ــد. ــت ده ــرفت حرک پیش
ابرچالش هــای  از  را یکــی  بیــکاری  جهانگیــری 

پیــش روی کشــور عنــوان و خاطرنشــان کــرد: 
مســئله بیــکاری از دولت هــای گذشــته، یکــی 
ــروز  ــا ام ــوده؛ ام ــور ب ــش روی کش ــائل پی از مس

تبدیــل بــه مســئله جدی تــری شــده اســت.
ــه  ــم ک ــد می کن ــا تأکی ــه باره ــرد: اینک ــار ک وی اظه
بــا مســئله شــغل، نمی تــوان شــعاری برخــورد 
کــرد، بــر اســاس ســابقه مدیریتــی اســت کــه دارم. 
ــامی  ــوری اس ــام جمه ــال های نظ ــن س در بهتری

ســاالنه حــدود 700 هــزار شــغل ایجــاد شــد.
معــاون اول رئیس جمهــور بــا تأکیــد بــر اینکــه 
بــرای ایجــاد شــغل در کشــور نیازمنــد بــزرگ شــدن 
کیــک اقتصــاد هســتیم، گفــت: بــرای بــزرگ کــردن 
اقتصــاد کشــور، بخــش خصوصــی بایــد بــه میــدان 
بیایــد تــا شــاهد افزایــش ســرمایه گذاری ها و 

ــد در کشــور باشــیم. تولی
ــادی را در  ــات اقتص ــا ثب ــای ب ــت فض  وی حاکمی
ــکاری  ــش بی ــل ابرچال ــزام ح ــتین ال ــور نخس کش
دولــت کــه  و گفــت:  عنــوان کــرد  کشــور  در 
ــد  ــادی دارد، بای ــای اقتص ــیاری در فض ــش بس نق
سیاســتگذاری هایی انجــام دهــد تــا ثبــات در 

اقتصــاد حاکــم شــود. ایســنا

۱۵۰ بار »تضمین« و ۱۷ بار »تعهد« در سند ذکر شده است



کوتاه اخبار 
 آغاز پیش فروش 

بلیت قطارهای تابستانی
پیش فــروش بلیــت قطارهــای تابســتانی کــه 
ــا دهــم مهرمــاه ۱۳۹۶  حــد فاصــل اول تیرمــاه ت
در مســیرهای داخلــی حرکــت می کننــد، از امــروز 

ــود. ــاز می ش ــاه آغ ــنبه ۲۱ خردادم یکش
ــت  ــروش بلی ــن، ف ــرکت راه آه ــام ش ــق اع  طب
قطارهایــی کــه در ایــن دوره حرکــت خواهنــد 
ــامانه های  ــق س ــان از طری ــور همزم ــه ط ــرد ب ک
اینترنتــی و دفاتــر رســمی فــروش بلیــت از 
ســاعت ۱۰ صبــح روز یکشــنبه آغــاز خواهــد شــد. 
برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه شــرکت  طبــق 
رجــا نیــز اعــام کــرده کــه مســافران بــرای کســب 
ــاره  زمــان حرکــت قطارهــا،  اطاعــات بیشــتر درب
دفاتــر فــروش و قیمــت نهایــی بلیــت می تواننــد 

ــد. ــدام کنن ــی اق ــق ســامانه های اینترنت از طری
ــه  ــا وجــود آنک ــر اســاس دســتورکار راه آهــن ب  ب
آزادســازی نــرخ بلیــت قطــار در بیــن شــرکت های 
ریلــی اجرایــی نشــده، امــا شــرکت هایی کــه 
بــرای  تخفیف هایــی  غیرپیــک  روزهــای  در 
در  می تواننــد  بگیرنــد،  نظــر  در  مسافرانشــان 
روزهــای شــلوغی ســفر درصــدی افزایــش قیمــت 

ــند. رجــا ــته باش داش

افزایش 11 درصدی تولید خودرو 
در کشور

۱۶۲ هــزار و ۵۱۶ دســتگاه انــواع خــودروی ســواری 
در فروردیــن و اردیبهشــت ماه ســال ۹۶ تولیــد 
شــد کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 

ــت.  ــه اس ــش یافت ــد افزای ــته، ۱۱.۵ درص گذش
بیشــترین خودروهــای ســواری تولیدشــده در 
فروردیــن و اردیبهشــت ماه امســال شــامل ۲۵ 
 هــزار و ۱۶۴ دســتگاه مونتــاژ پرایــد، ۲۰ هــزار 
و ۶۷۹ دســتگاه پــژو ۴۰۵، ۱۷ هــزار و ۲۱ دســتگاه 
ــارس  ــژو پ ــتگاه پ ــزار و ۹۲۳ دس ــژو ۲۰۶، ۱۴ ه پ
ــزار و  ــا x ۲۰۰ و ۱۳ ه ــتگاه تیب ــزار و ۹۳ دس ۱۲ ه
ــده  ــد ش ــدت تولی ــن م ــمند در ای ــتگاه س ۲۰ دس

اســت. 
بــر اســاس ایــن گــزارش، همچنیــن در ایــن 
ــو،  ــزار و ۶۴۵ دســتگاه محصــوالت رن ــدت ۷ ه م
۷ هــزار و ۶۱۰ دســتگاه خــودرو MVM،؛ ۶ هــزار و 
ــتگاه  ــزار و ۱۳۲ دس ــدر ۹۰، ۶ ه ــتگاه تن ۸۶۸ دس
پرایــد نســیم و صبــا، ۴ هــزار و ۷ دســتگاه جــک 
خــودروی  دســتگاه   ۹۳۱ و  هــزار   ۲ لیفــان،  و 
ــزار  ــس، ۲ ه ــزار و ۸۸۵ دســتگاه برلیان ــا، ۲ ه دن
تولیــد شــده   )B۹۰ ۶۷۰ دســتگاه )ســاندرو   و 

است. 
ــد ســایر  ــزارش درخصــوص تولی ــن گ ــه ای در ادام
ــن  ــت: در فروردی ــده اس ــواری آم ــای س خودروه
 ۸۷۵ هــزارو  یــک  امســال  اردیبهشــت ماه  و 
ــا، یــک هــزار و ۶۶۴ دســتگاه ســراتو  دســتگاه ران
ــک  ــدر، ی ــارس تن ــتگاه پ ــزار و ۵۱۳ دس ــک ه ی
دوگانه ســوز    X۲۰۰ تیبــا  دســتگاه   ۵۹۱ و   هــزار 
هایمــا بــه تعــداد ۳۰۱ دســتگاه، مــزدا ۳ بــه تعــداد 
۴۳۰ دســتگاه و همچنیــن چانــگان ۳۳۸ دســتگاه 

تولیــد شــده اســت. 
ــا وجــود افزایــش تولیــد خــودرو  گفتنــی اســت ب
و رشــد تقاضــا، امــا وضعیــت کیفیــت خودروهــای 
ــچ  ــل هی ــاه قب ــه دو م ــبت ب ــل نس ــد داخ تولی

ــت. وزارت صنعــت ــته اس ــری نداش تغیی

کوتاه از اقتصاد
وزیر نیرو:

قیمت آب و برق باید واقعی شود
وزیــر نیــرو گفــت: بــا توجــه بــه اینکه صنعــت آب 
و بــرق ایــن امــکان را دارد تــا بــرای انجــام تمــام 
فعالیت هــای خــود اتــکا بــر منابــع دولتــی را بــه 
صفــر برســاند، الزم اســت کــه هزینــه خدمــات از 
ــت دوازدهــم  مشــترکان دریافــت شــود و در دول
بــه ســمت واقعــی شــدن قیمت هــا پیــش 

برویــم. 
افتتاحیــه  آییــن  در  چیت چیــان  حمیــد 
بــه  اینکــه  بیــان  بــا  فردیــس  تصفیه خانــه 
ــدن  ــی ش ــرای منطق ــت ب ــرش دول ــرط پذی ش
خدمــات  می تــوان  بــرق  و  آب  قیمت هــای 
وســیعی را ارائــه کــرد، ادامــه داد: دولــت تــا 
ــای  ــر درآمده ــی ب ــد متک ــی می خواه ــه زمان چ
ناشــی از فــروش نفــت باشــد و بــا فــروش نفــت 
ــرایط  ــن ش ــازد. در ای ــروگاه بس ــه و نی تصفیه خان
بخــش خصوصــی  منابــع  از  اســت کــه  الزم 

اســتفاده بیشــتری شــود. 
وی ادامــه داد: اگــر ایــن مســئله را بپذیریــم 
ــود را  ــای خ ــد هزینه ه ــرو می توان ــه وزارت نی ک
ــن  ــرق تأمی ــی آب و ب ــروش منطق ــق ف از طری
ــادی را از ســوی  ــع زی ــوان مناب ــا می ت ــد، قطع کن
بخــش خصوصــی داخلــی و خارجــی جــذب 

کــرد. شبســتان

گازوئیل مشمول استاندارد 
اجباری شد

از  ایــران  اســتاندارد  ملــی  ســازمان  رئیــس 
ــام  ــر داد و اع ــل خب ــاری گازوئی ــتاندارد اجب اس
کــرد کــه قطعــا ایــن مســئله از شــهریورماه ســال 

جــاری بــه مرحلــه اجــرا درمی آیــد. 
نیــره پیروزبخــت بــا بیــان اینکــه بــه صــورت کلــی 
در مصوبــه هیئــت دولــت اســتاندارد اجبــاری 
گرفتــه  قــرار  مدنظــر  ســوختی  فرآورده هــای 
اظهــار کــرد: اســتاندارد اجبــاری گازوئیــل در 
ــده  ــم ش ــس تقدی ــه مجل ــاک ب ــوای پ ــه ه  الیح
ــز گذشــته اســت؛  ــی مجلــس نی و از صحــن علن
ــر  ــر ب ــه اســتاندارد مدنظ ــن مصوب ــر اســاس ای ب

ــی اســتاندارد اســت.  ــده ســازمان مل عه
از  اســتاندارد  ملــی  ســازمان  داد:  ادامــه  وی 
انجــام  را  الزم  محکم کاری هــای  جهــت  چنــد 
ــن  ــژه ای در ای ــر وی ــاهد تغیی ــا ش ــد داد ت خواه
زمینــه باشــیم. در ایــن راســتا از ســال ۱۳۹۵ 
ســازمان ملــی اســتاندارد فعالیت هــای خــود 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــرار داده و گزارش ه ــر ق را مدنظ
گازوئیل هــا  از  انجام شــده  نمونه برداری هــای 

ــت.  ــده اس ــال ش ــز ارس نی
رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران بــا تاکیــد 
بــر اینکــه کیفیــت گازوئیــل رونــد رو بــه بهبــودی 
داشــته، امــا تغییــرات آن نســبت بــه بنزیــن 
ــای  ــن کنترل ه ــاره بنزی ــت: درب ــه دارد، گف فاصل
ــاره گازوئیــل شــدت  الزم صــورت گرفتــه؛ امــا درب
ــن  ــه همی ــت و ب ــوده اس ــن نب ــد بنزی الزم همانن
مطلوب تــر  کیفــی  تغییــرات  شــاهد  دلیــل 
دربــاره کیفیــت بنزیــن نســبت بــه گازوئیــل                

ــتیم.  هس
ــرداری  ــم در نمونه ب ــزود: امیدواری ــت اف پیروزبخ
جدیــد کــه امســال انجــام می دهیــم کیفیــت 
ــه قبــل بهتــر شــود؛ چــرا  گازوئیــل نیــز نســبت ب
ــه  کــه همــه فعالیت هــا و مقدمــات کار نســبت ب
ــا  ــت و ت ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــئله مدنظ ــن مس ای
ــز مشــمول  ــل نی ــا گازوئی ــان شــهریورماه قطع پای

اســتاندارد اجبــاری می شــود. ایســنا

ــاش  ــته ت ــث گذش در مباح کیمیای وطن

شــد کوتــاه تاریخچــه مالیــات بــر ارزش 
ایــران و ســایر نقــاط جهــان  افــزوده در 
بررســی شــود. در ادامــه ســعی خواهــد شــد 
ــن  ــی ای ــم کل ــف و مفاهی ــن تعاری ــه تبیی ب

قانون اشاره کنیم. 
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــر مالی ــال حاض در ح
بــه  دنیــا  در  مالیــات  نــوع  رایج تریــن 
ــرای  ــاس ب ــن اس ــر همی ــی رود؛ ب ــمار م ش
مطالعــه هرچــه بیشــتر درخصــوص ایــن 
منبــع مالیاتــی، الزم اســت بــا بعضــی از 

اصطاحــات آن آشــنا شــویم. 
ــر ارزش  ــات ب ــون مالی ــمولیت قان ــه ش دامن
 افــزوده بــرای کل اقتصــاد در بخــش کاال 
و خدمــت مطــرح بــوده و معمــوال نمــود 
آن هنــگام عرضــه کاال، ارائــه خدمــت یــا 
صــادرات و واردات کاال و خدمــات اســت. 
ــه  ــن دامن ــه ای ــت ک ــر اس ــه ذک ــه الزم ب البت
معافیــت  اعطــای  بــا  محدودیتــی  دارای 
بــرای بعضــی از اقــام کاال و خدمــات اســت 
 کــه در بررســی های آتــی در مبحــث کاال 
ــا  ــه آن ه ــل ب ــه تفصی ــاف ب ــات مع و خدم

ــد.  ــد ش ــاره خواه اش
گفتنــی اســت مالیــات در ایــن قانــون کلیــه 
مــوارد جــز حقــوق ورودی و ســایر مالیات هــا 

و عــوارض خــاص را شــامل می شــود. 
ــزوده،  ــادی ارزش اف ــدگاه اقتص ــوال از دی اص
مابه التفــاوت ارزش ســتانده و ارزش داده 
اســت. امــا در تدویــن قانــون بــه لحــاظ ارائــه 
ــر  ــی، ایــن تعریــف ب ــوب اجرائ نگــرش مطل
اســاس اســتانداردهای حســابداری و بــا 
ــد. ــه ش ــاب ارائ ــر روش صورت حس ــه ب تکی

 ارزش افزوده
لــذا ارزش افــزوده را تفــاوت بیــن ارزش 
ــا ارزش کاال و  ــده ب ــات عرضه ش کاال و خدم
ــخص در  ــک ش ــده ی ــات خریداری ش خدم

یــک دوره معیــن تعریــف می کننــد. 
مبیــن  افــزوده  ارزش  دیگــر  تعبیــر  بــه 
اختــاف بیــن کل ارزش کاالهــا یــا خدمــات 
فروخته شــده بــا کل ارزش کاالهــا و خدمــات 

ــت.  ــن اس ــک دوره معی ــده در ی خریداری ش
ــه کاال،  ــون، عرض ــاده )۴( قان ــب م ــه موج ب
انتقــال کاال از طریــق هــر نــوع معاملــه بــوده 
و ایــن بــدان معنــی اســت کــه اگــر مالکیــت 
ــه  یــک کاال از شــخصی بــه شــخص دیگــر ب
ــور،  ــد مذک ــود، فرآین ــذار ش ــی واگ ــر ترتیب ه
عرضــه کاال تلقــی شــده و مشــمول مالیــات 
ــه  ــو آنک ــود. ول ــد ب ــزوده خواه ــر ارزش اف ب
کاالی فــوق بــه صــورت هدیــه و هبــه بــه فــرد 

دیگــری اعطــا شــود. 
بــر اســاس مــاده )۵( قانــون، منظــور از ارائــه 
خدمــات، انجــام خدمــات بــرای غیــر در 

ــود.  ــه می ش ــه ازا گفت ــال ماب قب
گفتنــی اســت کــه در نظــام مالیات بــر ارزش 
افــزوده عنــوان مــؤدی بــه اشــخاصی اطــاق 
ــت و  ــا خدم ــه کاال ی ــه عرض ــه ب ــود ک می ش
واردات و صــادرات آن هــا مبــادرت می کننــد. 
در نظــام مالیــات بــر ارزش افــزوده معاوضــه 
کاالهــا و خدمــات بدیــن صــورت انجــام 
می پذیــرد کــه عرضــه کاال یــا خدمــت از 
ــده  ــی ش ــن تلق ــک از متعاملی ــر ی ــرف ه ط
مالیــات  مشــمول  جداگانــه  طــور  بــه  و 

ند.  می شــو

بــه دیگــر ســخن چــون وجهــی بیــن طرفیــن 
معاملــه دریافــت و پرداخــت نمی شــود، بایــد 
ــه ارزش  ــادر و ب ــه ص ــاب جداگان صورت حس
کاالهــا یــا خدمــات معاوضــه شــده، مالیــات 

بــر ارزش افــزوده آن را نیــز لحــاظ کــرد.

 مالیات های مستقیم
ســال  مســتقیم  مالیات هــای  قانــون  در 
ســال  یــک  از  اســت:  عبــارت  مالیاتــی 
شمســی کــه از اول فروردیــن هــر ســال 
ــال  ــان س ــفندماه هم ــر اس ــه آخ ــروع و ب ش
ختــم می  شــود. در حالــی کــه در ایــن نظــام 
ــار دوره  ــه چه ــی هــر ســال شمســی ب مالیات
مالیاتــی ســه ماهــه تقســیم شــده کــه 
ــر دوره  ــرای ه ــد ب ــادی مکلفن ــاالن اقتص فع
یــک اظهارنامــه بــه اداره امــور مالیاتــی ارائــه 

ــد.  کنن
 تاریخ تعلق مالیات درباره عرضه 
کاال و ارائه خدمات و نیز واردات و 

صادرات
 الــف( دربــاره عرضــه کاال تاریــخ تعلــق 

تاریــخ  صورت حســاب،  تاریــخ  مالیــات، 
ــه کاال  ــق معامل ــخ تحق ــا تاری ــل کاال ب تحوی
ــا  ــوده، ضمن ــد، ب ــدم باش ــه مق ــدام ک ــر ک ه
در مــواردی کــه از کاالی خریــداری یــا تولیــد 
یــا تحصیــل شــده، کاالئــی بــه عنــوان دارائــی 
ــا برداشــت شــخصی مــورد اســتفاده قــرار  ی
گیــرد، تاریــخ ثبــت دارایــی در دفاتــر یــا 
تاریــخ شــروع اســتفاده هــر کــدام کــه 
ــب                           ــت حس ــخ برداش ــا تاری ــد ب ــدم باش مق

ــورد  م
ب( دربــاره ارائــه خدمــات تاریــخ تعلــق 
ــخ  ــا تاری ــاب ی ــخ صورت حس ــات، تاری مالی
ارائــه خدمــت هــر کــدام کــه مقــدم باشــد و 
ــخ معاوضــه  ــات، تاری ــاره معاوضــه خدم درب

ــت.  ــل اس ــاک عم م

ج( دربــاره صــادرات و واردات درخصــوص 
حیــث  )از  صــدور  هنــگام  صــادرات، 
ــه  ــی ب ــا خدمت ــه کاال ی ــی ک اســترداد(، زمان
خــارج از کشــور صــادر می شــود، تاریــخ 
ــرد،  ــرار گی ــه ق ــر دوره ای ک ــدور کاال در ه ص
مالیــات و عــوارض پرداختــی بابــت کاال 
ــه  ــور ب ــده در دوره مزب ــادر ش ــت ص و خدم
عنــوان اعتبــار منظــور شــده و قابــل اســترداد 

ــود.  ــد ب خواه
دربــاره واردات کاال از گمــرک، تاریــخ ترخیص 
ــوارض کاالی  ــات و ع ــبه مالی ــر محاس از نظ
ــرک، لحــاظ می شــود.  ــی، توســط گم واردات
واردات  و  صــادرات  درخصــوص  ضمنــا 
ــاک  ــه ازا، م ــت ماب ــخ پرداخ ــت، تاری خدم

عمــل اســت. 

آشنایی با مفاهیم کلی قانون مالیات بر ارزش افزوده

بیمــه مرکــزی اعــام کــرد: ارائــه خدمــات بیمه هــای بازرگانــی 
بــر اســاس قانــون فقــط از طریــق مؤسســات بیمــه، نمایندگان 
بیمــه و دالالن )کارگــزاران( رســمی بیمــه بــه هموطنــان ارائــه 
می شــود. بیمــه مرکــزی در اطاعیــه ای اعــام کــرد: بــر 
ــودجو  ــرکت های س ــی از ش ــی، بعض ــاع دریافت ــاس اط اس
طــی تمــاس بــا شــهروندان، بــا وعــده ارائــه پوشــش خدمــات 
درمانــی، اقــدام بــه فــروش غیرمجــاز و ارائــه تخفیــف بــرای 
واریــز وجــه  ثالــث در قبــال  بیمه نامــه شــخص  صــدور 
ــخصی  ــات ش ــت اطاع ــن دریاف ــه ضم ــوی ک ــه نح ــد؛ ب دارن
ــد  ــف مانن ــای مختل ــه کارت ه ــدور و ارائ ــه ص ــدام ب ــراد  اق اف
و کارت  امــداد خــودرو، کارت ســامت  آریانــا کارت، کارت 
دندانپزشــکی می کننــد کــه ایــن کارت هــا از نظــر بیمــه 
مرکــزی بــه عنــوان نهــاد حاکمیتــی دولــت در صنعــت بیمــه 

ــاع  ــه اط ــاس، ب ــن اس ــر ای ــت. ب ــار اس ــد اعتب ــور، فاق کش
ــد  ــرکت هایی مانن ــت ش ــاند فعالی ــان می رس ــی هموطن تمام
ــه خدمــات  ــه ارائ ــد در زمین ــژواک ســامت کــه ادعــا می کن پ
ــرکت  ــن ش ــوده و ای ــی ب ــد، غیرقانون ــت می کن ــی فعالی  درمان
و شــرکت های مشــابه، تحــت نظــارت بیمــه مرکــزی جمهــوری 
اســامی ایــران نیســتند. طبــق مــاده ۶۶ قانــون تأســیس بیمه 
مرکــزی، عرضــه خدمــات بیمــه ای جــز بــه وســیله مؤسســات 
ــزاران  ــه )کارگ ــمی بیم ــه و دالالن رس ــدگان بیم ــه، نماین بیم
رســمی( ممنــوع اســت؛ بــه همیــن دلیــل، مــردم بــرای اطــاع 
ــگاه  ــه پای ــد ب ــوز می توانن ــه ای دارای مج ــرکت های بیم از ش
 www.centinsur.ir ــه آدرس ــزی ب ــه مرک ــانی بیم  اطاع رس
ــا ۲۵             ــای ۲۴۵۵۱۷۱۶ ت ــماره تلفن ه ــا ش ــا ب ــد ی ــه کنن مراجع

ــد. مهــر ــاس بگیرن ــا ۵ تم و ۲۴۵۵۱۰۰۰ ت

کیمیای وطن رئیــس شــورای عالــی جوانــان اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
ــه  ــان ب ــویق جوان ــی در تش ــش مهم ــی، نق ــای کارآفرین ــت: رویداده گف

کارآفرینی دارد. 
ــانی در  ــر کش ــان، امی ــی اصفه ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــت  ــزاری نشس ــه برگ ــان ب ــی اصفه ــاق بازرگان ــان ات ــی جوان ــورای عال ش
ــت  ــا هــدف تقوی ــداد ب ــن روی ــرد و گفــت: ای ــت اشــاره ک در مســیر موفقی
ــاه  ــر م ــق ه ــان موف ــوت از کارآفرین ــا دع ــان و ب ــی جوان ــه کارآفرین روحی

برگــزار می شــود. 
ــان در  ــی اصفه ــاق بازرگان ــد ات ــه ســاخت ســاختمان جدی ــا اشــاره ب وی ب

محــل ســالن اجــاس بین المللــی گفــت: بخشــی از ایــن مــکان می توانــد 
ــان دارای  ــرد. وی از جوان ــرار گی ــان ق ــای جوان ــرکت های نوپ ــار ش در اختی
ــورا  ــی ش ــای تخصص ــور در کمیته ه ــا حض ــه ب ــت ک ــی خواس کارت بازرگان
دیدگاه هــا و نظــرات خــود را بــرای بهبــود فضــای کســب وکار جوانــان ارائــه 

کننــد. 
ــه از  ــن جلس ــان، در ای ــی جوان ــورای عال ــر ش ــو دیگ ــوی، عض ــن نق ماهی
برگــزاری ســومین دوره آمــوزش بازرگانــان کوچــک در اتــاق بازرگانــی 
اصفهــان خبــر داد و گفــت: کــودکان و نوجوانــان ۶ تــا ۱۸ ســال می تواننــد 

ــد. ــرکت کنن ــن دوره ش در ای

متوســط قیمــت خرده فروشــی 
۱۱ گــروه از مــواد خوراکــی در بــازار 
حکایــت از ایــن دارد کــه در هفتــه 
ــارک رمضــان، ۴  نخســت مــاه مب
گــروه کاالیــی بــا افزایــش قیمــت 
ــی  ــروه کاالی ــده و ۴ گ ــه ش مواج
نیــز کاهــش قیمــت را تجربــه 
هفتــه  در  همچنیــن  کرده انــد. 

مــورد گــزارش، قیمــت ســه گــروه کاالیــی نیــز بــدون تغییــر 
ــوده اســت.  ب

بــر ایــن اســاس، تازه تریــن گــزارش بانــک مرکــزی از 
ــی  ــواد خوراک ــروه از م متوســط قیمــت خرده فروشــی ۱۱ گ
در تهــران، نشــان می دهــد در هفتــه مــورد گــزارش قیمــت 
تخم مــرغ ۳.۷ درصــد، برنــج ۰.۳ درصــد، گوشــت قرمــز ۱.۵ 
درصــد و گوشــت مــرغ ۰.۷ درصــد افزایــش قیمــت داشــته 
و همزمــان قیمــت لبنیــات ۰.۳ درصــد، میوه هــای تــازه ۳.۷ 
ــکر ۰.۵  ــد و ش ــد و قن ــازه ۳.۸ درص ــبزی های ت ــد، س درص

درصــد کاهــش یافتــه اســت. 
ــدون  ــز ب ــی نی ــن نبات ــای و روغ ــات، چ ــای حبوب گروه ه

تغییــر بوده انــد. 
ــت  ــای ماس ــات، به ــروه لبنی ــزارش در گ ــورد گ ــه م در هفت
پنیــر پاســتوریزه هــر یــک معــادل ۰.۵  پاســتوریزه و 
ــن گــروه  درصــد کاهــش داشــته و قیمــت ســایر اقــام ای
نســبت بــه هفتــه قبــل از آن ثابــت بــوده اســت. همچنیــن 
 بهــای تخم مــرغ معــادل ۳.۷ درصــد افزایــش یافتــه 

ــا ۱۲  ــان ت ــزار توم و شــانه ای ۱۰ ه
ــه فــروش رســیده  هــزار تومــان ب
ــروه  ــه، در گ ــن هفت ــت. در ای اس
برنــج، قیمــت برنــج داخلــه درجه 
یــک معــادل ۰.۴ درصــد افزایــش 
یافتــه و بهــای برنــج وارداتــی 
غیرتایلنــدی و برنــج داخلــه درجــه 

ــوده اســت.  ــر ب ــدون تغیی ۲ ب
در گــروه حبوبــات نیــز قیمــت لپه نخــود معــادل ۰.۱ درصــد 
ــت  ــروه ثاب ــن گ ــام ای ــایر اق ــای س ــته و به ــش داش افزای
بــوده اســت. در هفتــه مــورد بررســی، در میادیــن زیــر نظــر 
شــهرداری، ســیب زرد و لیمــو شــیرین عرضــه کمــی داشــته 
و ســایر اقــام میــوه و ســبزی تــازه کــه تعــدادی از آن هــا از 
نظــر کیفــی در مقایســه بــا ســایر میوه فروشــی ها متفــاوت 
بــوده، بــه نــرخ مصــوب ســازمان میادیــن میــوه و تــره بــار 

عرضــه شــده اســت. 
ــز  ــیب قرم ــت س ــهر قیم ــطح ش ــی های س در میوه فروش
ــاس ۲.۱  ــد و گی ــیب زرد ۷.۲ درص ــد، س ــادل ۰.۷ درص مع
درصــد افزایــش داشــته؛ امــا بهــای ســایر اقــام ایــن گــروه 
ــت.  ــته اس ــش داش ــد کاه ــا ۲۷ درص ــد ت ــن ۰.۳ درص بی
نیــز قیمــت ســیب زمینی  تــازه  در گــروه ســبزی های 
معــادل ۰.۷ درصــد، پیــاز ۴.۲ درصــد و ســبزی های برگــی 
۸.۷ درصــد افزایــش یافتــه؛ امــا بهــای ســایر اقــام ایــن 
گــروه بیــن ۱.۱ درصــد تــا ۱۷.۳ درصــد کاهــش پیــدا کــرده        

اســت. ایســنا

در حالــی کــه مشــاور وزیــر راه 
قانــون  مخالفــان  و شهرســازی 
را  ســاختمان  پیش فــروش 
بــه مناظــره دربــاره ایــرادات آن 
طلبیــد، دبیــر کانــون سراســری 
انبوه ســازان ۹ ایــراد ایــن قانــون را 

تشــریح کــرد. 
بــه گفتــه پورحاجــت ایــن ۹ ایــراد 

ــن  ــرایط ترهی ــع در ش ــت و مان ــاد بن بس ــد از: ۱. ایج عبارتن
ــل  ــه دلی ــی ب ــهیات بانک ــذ تس ــت اخ ــه جه ــه و ثانوی اولی
نقــض اصــل مالکیــت بــه موجــب مقــررات مــاده ۱۰ قانــون 

پیش فــروش ســاختمان.
 ۲. فراهــم کــردن شــرایط ورود مهندســان ناظــر بــه حیطــه 
ــک از  ــا هــر ی ــی ب ــی و حقوقــی پروژه هــا و امــکان تبان مال
طرفیــن، علی رغــم وظیفــه ذاتــی آن هــا کــه صرفــا در حــوزه 
ــروش  ــون پیش ف ــواد ۶ و ۱۲ قان ــررات م ــت و مق ــی اس فن

ــازد.  ــدور می س ــح را مق ــر ناصحی ــن ام ــاختمان ای س
۳. امکان پذیــر نبــودن انتقــال قطعــی اســناد در پروژه هــای 
مشــارکتی بــا نهادهــا و ارگان هــای دولتــی و اشــخاص 
حقیقــی و حقوقــی کــه صرفــا در پایــان عملیــات ســاخت و 
تحویــل پــروژه صــورت می گیــرد. )مــاده ۱۳ قانــون مذکــور( 
پیش فــروش  قانــون  اجــرای  نبــودن  امکان پذیــر   .۴
ــت  ــی هیئ ــکیل و معرف ــکان تش ــل ام ــه دلی ــاختمان ب س
داوران بــه دلیــل تدویــن و تصویــب نشــدن آیین نامــه اجرایــی 

ــون  ــن قان ــاده ۲۰ ای ــه موجــب م ــران ب ــت وزی توســط هیئ

حقوقــی  مشــکات  ایجــاد   .۵
بــرای  نامتعــارف  قضایــی  و 
ــه واســطه  تولیدکننــدگان مســکن ب
ــه  ــروش )ب ــرارداد پیش ف ــه ق نمون
موجــب مــاده ۲ آیین نامــه اجرایــی 

ایــن قانــون( 
۶. ایجــاد بروکراســی اداری و افزایش 

ــای ثبتی  هزینه ه
۷. در قانــون فقــط بــرای تخلفــات پیش فروشــنده جریمــه 
بــرای  ضمانتــی  و  جریمــه  هیچ گونــه  و  شــده  دیــده 
عــدم پرداخت هــا یــا اجــرا نشــدن تعهــدات از ناحیــه 

پیش خریــدار دیــده نشــده اســت. 
۸. در قانــون فعلــی پیش فــروش ســاختمان، پیش فروشــنده 
مکلــف اســت بــه ازای هــر پرداخــت و هــر یــک از اقســاط، 
ســهمی از شــش دانــگ ملــک را رســما و بــا ثبــت در دفتــر 
اســناد رســمی بــه نــام خریــدار کنــد؛ حــال اگــر خریــدار بعــد 
از یکــی دو قســط، بقیــه اقســاط را پرداخــت نکند، فروشــنده 
ــده از  ــهم های واگذارش ــترداد س ــرارداد و اس ــخ ق ــت فس باب
ملــک، ناگزیــر بایــد بــه مراجــع قضایــی مراجعــه کنــد؛ ایــن 
وضعیــت، چنــد ســال فروشــنده و ســایر خریــداران ملــک را 

باتکلیــف گذاشــته و ســرمایه آن هــا بازگشــتی نــدارد. 
پیش فــروش  قانــون  در  ذکرشــده  داوری  هیئــت   .۹
ســاختمان، خــود مزیــد بــر مشــکات اســت؛ زیــرا قطعــی 
ــد  ــی خواه ــه دادرس ــب اطال ــط موج ــا، فق ــودن آراء آن ه نب

ــا ــد. ایرن ش

ــتهلک(  ــت دوم )مس ــای گازی دس ــرق کولره ــرف ب ــزان مص می
ــه صــورت  ــه ب ــی اســت ک ــر بیشــتر از کولرهای ــا ۴ براب ــن ۳ ت بی
نــو خریــداری و نصــب می شــود؛ از ایــن رو در صــورت اســتفاده 
ــترکان  ــرق مش ــض ب ــغ قب ــت دوم، مبل ــای گازی دس از کولره
افزایــش چشــمگیری خواهــد داشــت. بــر ایــن اســاس، تقریبــا 
ــای  ــه جــز روزه ــه اول ســال )ب ــای شــش ماه در بیشــتر روزه
ــه  ــا ۱۵ ب ــرق بیــن ســاعات ۱۴ ت تعطیــل(، نقطــه اوج مصــرف ب

ــد.  ــت می رس ثب
احمــدی یــزدی، معــاون دفتــر مدیریــت مصــرف توانیــر، در ایــن 
ــای  ــش دم ــه افزای ــک درج ــر ی ــه ازای ه ــد: ب خصــوص می گوی
هــوا، مصــرف بــرق بیــن ۵۰۰ تــا ۷۰۰ مــگاوات افزایــش می یابــد. 
افزایــش مصــرف بــرق بیــن ســاعات ۱۱ تــا ۱۶ هــر روز، نشــانگر 
ــت.  ــرق اس ــبکه ب ــه ش ــاص ب ــده خ ــوع مصرف کنن ــک ن ورود ی

معــاون دفتــر مدیریــت مصــرف بــرق توانیــر انگشــت اتهــام را بــه 
ــه  ــد برآنک ــا تاکی ســوی وســایل سرمایشــی نشــانه مــی رود و ب
نمی تــوان مشــترکان را از داشــتن و اســتفاده وســایل سرمایشــی 
ــد:  ــح می کن ــرد، تصری ــروم ک ــا و ...( مح ــا، چیلره ــوع کولره )ان
نحــوه درســت اســتفاده از ایــن نــوع وســایل بایــد توســط 

مشــترکان رعایــت شــود.
 بــه گفتــه معــاون دفتــر مدیریــت مصــرف بــرق، ســرعت 
افزایشــی مصــرف بــرق از ســاعت ۱۱ شــروع و در بیــن ســاعات 
۱۴ تــا ۱۵ هــر روز بــه اوج خــود می رســد. بــر پایــه ایــن گــزارش، 
حــدود ۷۰ درصــد از خانوارهــای ایرانــی در فصــل گرمــا از کولرهای 
آبــی یــا گازی بــرای خنــک کــردن محیــط زندگــی خــود اســتفاده 
می کننــد. تــوان کولرهــای آبــی در حــدود ۵۰۰ وات و دربــاره 

ــر ۲۰۰۰ وات اســت. خبــر فارســی ــغ ب ــای گازی بال کولره

بیمه مرکزی هشدار داد:

سودجویی تحت عنوان پوشش بیمه ای
معاون دفتر مدیریت مصرف برق توانیر:

مصرف برق کولر گازی، ۴ برابر کولرهای آبی است

 روایت بانک مرکزی برگزاری سومین دوره بازرگانان کوچک در اصفهان
از تحوالت نرخ کاالهای اساسی ۹ ایراد انبوه سازان به قانون پیش فروش

،،
بــر  مالیــات  قانــون  شــمولیت  دامنــه 
در  اقتصــاد  کل  بــرای  افــزوده  ارزش 
بخــش کاال و خدمــت مطــرح بــوده و 
معمــوال نمــود آن هنــگام عرضــه کاال، 
واردات  و  صــادرات  یــا  خدمــت  ارائــه 

اســت و خدمــات  کاال 

 ۱۵ ۳۵ درصد مالیات نفت سفید۴۴    درصد سهم هزینه مسکن 
در سبد خانوار

 هزار تن چای خریداری شده 
از کشاورزان

بــر اســاس الیحــه نــرخ مالیــات فــروش کاالهــا یــا خدمــات 
تعییــن  نفــت ســفید ۱۵ درصــد  مالیــات  نفتــی،  کاالهــای 

شــده اســت.
ســهم هزینه هــای مســکن در ســبد خانــوار از ۲۵ درصــد بــه 

حــدود ۳۵ درصــد رســیده اســت.
حــدود ۴۴  هــزار تــن بــرگ ســبز چــای از چایــکاران اســتان 

گیــان و مازنــدران خریــداری شــده اســت.
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 ۱۱,۷۳۰,۰۰۰

  سکه تمام بهار آزادی 

 ۱,۱۴۱,۷۵۰

  گرم طال 

 ۴,۹۴۵,۵۰۰

  مثقال طال 

 ۱۱,۹۸۱,۵۰۰

  تمام سکه طرح قدیم 

 ۶,۳۶۰,۰۰۰

  نیم سکه بهار آزادی 

 ۲,۴۵۰,۰۰۰

  سکه یک گرمی  

 $ ۱,۲۶۷.۴

 اتحادیه طال  اونس جهانی طال 
جواهر و سکه تهران
)قیمت ها به ریال است(

شهرداری کمشچه در نظر دارد به استناد مصوبه اول جلسه شماره ۶۹ مورخ ۹۴/۱۱/۱۴ 
شورای اسامی شهر نسبت به واگذاری تعدادی زمین تجاری در شهر کمشچه از طریق 

مزایده اقدام نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی همه روزه بجز ایام تعطیل جهت 

دریافت اسناد شرکت در مزایده و تحویل آن به دبیرخانه شهرداری تا پایان وقت اداری روز 

شنبه مورخ ۹۶/۴/۱۰ مراجعه نمایند.

شماره تماس ۴۵۴۸۸۰۳۰
سید جواد لقمانی - شهردار کمشچه

آگهی مزایده )مرحله دوم(

فروش زمین های تجاری

نوبت اول

 ۳,۶۶۰,۰۰۰

ربع سکه بهار آزادی



هشت بهشت 
مرمت و بازسازی قلعه طرقرود نطنز 

آغاز شد
ــع دســتی  ــراث فرهنگــی، صنای سرپرســت اداره می
و گردشــگری شهرســتان نطنــز گفــت: مرحلــه دوم 
مرمــت قلعــه قدیمــی طرقــرود نطنــز بــا بیــش از دو 

میلیــارد ریــال اعتبــارات ملــی آغــاز شــده اســت.

ــه  ــه مرمــت مرحل ــان اینک ــا بی ــر ب حســین یزدانمه
ــا هزینــه یــک میلیــارد ریــال ســال  اول ایــن بنــا ب
 گذشــته بــه پایــان رســید، افــزود: آواربــرداری 
دیواره  هــای  استحکام بخشــی  پاک  ســازی،  و 
ســنگی، تیرریــزی ســقف  های چوبــی، اجــرای 
ســقط پــوش و اجــرا دیواره هــای خشــتی، از جملــه 

ــت. ــمند اس ــای ارزش ــن بن ــت ای ــل مرم مراح
ــار  ــی از آث ــرود، یک ــی طرق ــه تاریخ ــت: قلع وی گف
ــه  ــد ک ــه شــمار می آی ــز ب ارزشــمند شهرســتان نطن
عــاوه بــر قدمــت بســیار در دوره اشــکانیان در ســه  

ــاق اســت. ــاب ات ــا شــده و دارای 400 ب طبقــه بن
وی افــزود: ایــن قلعــه در شــرق شــهر طرقــرود بــر 
فــراز صخــره  ای بــه بلنــدای 8 تــا 12 متــر از پیرامــون 
خــود، بــه وســعت تقریبــی 30 هــزار مترمربــع قــرار 
ــه  صــورت  ــاد خــود، ب ــه  خاطــر وســعت زی دارد و ب
دهکــده  ای دربســت درآمــده اســت. خبرگــزاری 

صداوســیما

 پروژه های محرومیت زدایی 
روی زمین ماند 

عضــو شــورای شــهر اصفهــان گفــت: اگرچــه در 
بــه  محرومیت زدایــی  موضــوع  مــوارد  برخــی 
امــا  شــد؛  داده  ارجــاع  تخصیــص  کمیته هــای 
ــت  ــام نگرف ــی انج ــز اقدامات ــا نی ــن کمیته ه  در ای
ــن  ــن مناطــق روی زمی و بســیاری از پروژه هــای ای

مانــد.
ــورای  ــی ش ــه علن ــان در جلس ــین صادقی غامحس
ــرد: 40 درصــد از  ــار ك ــان اظه اســامی شــهر اصفه
ــته  ــال گذش ــه س ــق در س ــی مناط ــات عمران اقدام
ــا  ــا ب ــت؛ ام ــوده اس ــی ب ــدف محرومیت زدای ــا ه ب
وجــود تذكــر چندیــن بــاره در ایــن خصــوص جــدی 

ــه نشــد. گرفت
ــوع  ــوارد موض ــی م ــه در برخ ــه داد: اگرچ وی ادام
تخصیــص  کمیته هــای  بــه  محرومیت زدایــی 
نیــز  ایــن کمیته هــا  امــا در  ارجــاع داده شــد، 
اقداماتــی انجــام نگرفــت و بســیاری از پروژه هــای 

ــد. ــن مان ــق روی زمی ــن مناط ای
 مدیران شهری از امنیت خطوط ریلی 

غافل نشوند
همچنیــن غامرضــا شــیران، عضــو شــورای اســامی 
ــارت  ــش، نظ ــت، پای ــت: امنی ــان، گف ــهر اصفه  ش
ــس  ــهری پ ــتم های ش ــات سیس ــرل تاسیس و کنت
از عملیــات تروریســتی نــه فقــط توســط مســئوالن 
بلکــه توســط نیــروی نظامــی و انتظامــی نیــز بایــد 

انجــام گیــرد.
ــارب  ــد از تج ــرد: بای ــح ك ــیران تصری ــا ش غامرض
ــتگاه های  ــی و ایس ــوط ریل ــت در خط ــاد امنی ایج
شــهری در ســایر کشــورها اســتفاده شــود تــا 
ــئوالن  ــود؛ مس ــرار ش ــا برق ــن مكان ه ــت در ای امنی
و  آگاه  خرابکاری هــا  درخصــوص  بایــد  شــهری 
هوشــیار باشــند و از ایــن موضــوع جلوگیــری کننــد.

 همچنیــن عبــاس حــاج رســولی ها، عضــو شــورای 
اســامی شــهر اصفهــان، ادامــه داد: جابه جایــی 
ــردم  ــه م ــم ب ــان ظل ــروی اصفه ــط 2 مت ــیر خ مس
ــی  ــات دقیق ــد مطالع ــا بای ــوده و حتم ــان ب اصفه
درخصــوص مبــدا و مقصــد ایــن خــط انجــام شــود. ایســنا

 راه اندازی خط پرواز 
اصفهان - تفلیس

فــرودگاه  از  تفلیــس   – اصفهــان  پــرواز  خــط 
بین المللــی شــهید بهشــتی اصفهــان راه انــدازی 

ــد. ش
ــت:  ــان گف ــتان اصفه ــای اس ــر کل فرودگاه ه   مدی
شــرکت هواپیمایــی تابــان از 20 خــرداد برنامــه 
پــرواز مســیر اصفهــان – تفلیــس و بالعکــس را بــا 

ــرار داد.  ــود ق ــروازی خ ــوط پ ــافر در خط 120 مس
ــترهای  ــه بس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب ــن امج حس
اصفهــان  در  بین المللــی  پروازهــای  گســترش 
فراهــم اســت، افــزود: مســیر اصفهــان – تفلیس در 
ــرواز دارد  ــه پ روزهــای سه شــنبه و جمعــه هــر هفت
ــه  ــا 8 و 50 دقیق ــن پروازه ــروج ای ــاعت خ ــه س ک
ــا  صبــح و ورود آن هــا 13 و 15 دقیقــه همــان روز ب

ــت. ــایMD88 اس هواپیم
فــرودگاه  هوایــی  مســیر  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــرواز خارجــی در شــبانه روز  ــان بیــش از 14 پ اصفه
اســتانبول،  شــامل  مســیرها  ایــن  دارد، گفــت: 
بغــداد، ویــن، کویــت، نجــف، شــارجه و دبــی اســت.

مدیــر کل فرودگاه هــای اســتان اصفهــان افــزود: در 
مــاه گذشــته بــا 433 پــرواز بین المللــی 55 هــزار 

و 875 مســافر جابه جــا شــدند.
فــرودگاه بین المللــی شــهید بهشــتی در شــرق 
ــزار و 397  ــول 4 ه ــه ط ــد ب ــان دارای دو بان اصفه
متــر و عــرض 45 متــر بــا 10 جایــگاه پذیــرش 
انــواع هواپیمــای مســافربری و ترمینــال پروازهــای 
ــزاری صداوســیما ــت. خبرگ ــی اس ــی و خارج داخل
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تــاالب  زیســت  بوم  مدیریــت  برنامــه  اجــرای 
بین المللــی گاوخونــی در راســتای زنــده نگهداشــتن 
تــاالب  و  )زاینــده رود  بــزرگ  اکوسیســتم  دو 
گاوخونــی( و جلوگیــری از ایجــاد کانون هــای خطــر 

همچــون ریزگرد هــای ســمی اســت.
ــه  ــان ک ــط زیســت اصفه ــر کل حفاظــت محی مدی
بــه مناســبت فرارســیدن هفتــه محیــط زیســت بــه 
ــری  ــود، در نشســت خب ــگاران آمــده ب جمــع خبرن
خــود، بــرای اولیــن بــار بــه مســئله حائــز اهمیــت 
ــد  ــوژه جدی ــک س ــوان ی ــه عن ــاک ب ــی خ آلودگ
درکنــار دیگــر آلودگی هایــی کــه فضــای اصفهــان را 
احاطــه کــرده، اشــاره کــرد و بــر ایــن مســئله تاکیــد 
ــردن  ــرای برطــرف ک ــد ب ــه مســئوالن بای داشــت ک

ایــن موضــوع تدبیــر ویــژه کننــد.
اگرچــه نفس هــای اصفهــان از بابــت آلودگــی هــوا 
ــا طــرح موضــوع  ــا ب ــاده ، ام ــه شــماره افت و آب ب
ــر کل  ــه مدی ــری ک ــگ خط ــاک و زن ــی خ آلودگ
محیــط زیســت اســتان بــرای مدیــران اصفهــان بــه 
صــدا در آورد، اهمیــت ایــن موضــوع بیــش از پیش 

آشــکار مــی شــود.
ــا دور اصفهــان را   حضــور صنایــع بزرگــی کــه دور ت
ــد، ســوای از تبعــات اقتصادی شــان  احاطــه کرده ان
ــز دیگــر  ــان، بیــش از هــر چی ــرای اســتان اصفه ب

بــه زندگــی مــردم و محیــط زیســت آســیب 
رســانده اند و ایــن آســیب ها تــا بــدان آنجــا پیــش 
مــی رود کــه شــاید هیــچ اکوسیســتم ســالمی در  

ــرد. ــرار نگی ــده ق ــل های آین ــار نس اختی
  اکنــون پــازل آلودگی هــا در صنعتی تریــن اســتان 
کشــور )اصفهــان( تــا بدانجــا در حــال تکمیــل 
ــا  ــردن آلودگی ه ــه ک ــی رخن ــه حت ــت ک ــدن اس ش
بــه خــاک هــم باعــث شــده تــا مســئوالن محیــط 
ــن موضــوع هشــدارهای جــدی  ــاره ای زیســت درب

ــد.  دهن
ــر اســاس  ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــد ظهراب حمی
آلودگــی  کل،  اداره  ایــن  کارشناســان  بازدیــد 
ــت  ــان ثاب  خــاک در بعضــی از نقــاط اســتان اصفه
ــراف  ــای اط ــرا زمین ه ــت، زی ــده اس ــرز ش و مح
صنایــع بــزرگ اصفهــان از جملــه ذوب آهــن، فــوالد 
مبارکــه، محــدوده بختیــار دشــت و معــدن »بامــا« 
ــای  ــت: آنالیزه ــتند، گف ــی هس ــن آلودگ ــر ای درگی
انجام شــده نشــان می دهــد کــه خــاک ایــن نقــاط 
بــا آالینده هــا و فلــزات ســنگین غنــی شــده اســت. 
ــاالب  ــتر ت ــی بس ــه آلودگ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
گاوخونــی بــه لحــاظ وجــود فلــزات ســنگین 
همچــون کادیــوم و ســرب بیشــتر از حــد اســتاندارد 
ــن  ــار در ای ــرد و غب ــون گ ــر کان ــت: اگ ــت، گف اس
ــدت  ــه ش ــردم ب ــامتی م ــود س ــال ش ــه فع منطق

مــورد تهدیــد قــرار می گیــرد.

ظهرابــی در ادامــه صحبت هــای خــود بــه  کارکرد هــای 
مهــم تــاالب گاوخونــی در کاهــش آالیندگی هــا نیــز 
اشــاره داشــت و از اجــرای برنامه هــای میان مــدت 
ــخن  ــاالب س ــن ت ــای ای ــرای احی ــدت ب و بلندم

گفــت.
جــاری  ســال  در  اینکــه   بــه  اشــاره  بــا  وی 
تــاالب  زیســت  بوم  مدیریــت  برنامــه  اجــرای 
مهم تریــن  عنــوان  بــه   گاوخونــی  بین  المللــی 
اقــدام زیســت محیطی ایــن اداره کل در دســت 
ــورت  ــدام در ص ــن اق ــه داد: ای ــت ادام ــدام اس اق
اجــرا بــا هماهنگــی اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
اجــرا می شــود؛ زیــرا مــورد تاییــد همــه ذی نفعــان 

ــت. ــاالب اس ت
مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهان  
بــا اشــاره بــه اینکــه برنامــه مدیریــت زیســت بومی 
ــب دو دوره  5  ــی در قال ــی گاوخون ــاالب بین  الملل ت
ــال  ــر ح ــه ه ــت: ب ــده، گف ــن ش ــاله تدوی و 20 س
اگــر 176 میلیــون متــر مکعــب حقابــه وارد تــاالب 
شــود، رودخانــه زاینــده رود و تــاالب گاوخونــی احیــا 

خواهــد شــد.
وی اضافــه کــرد: یکــی از کارکردهــای طبیعــی 
ــاالب در حوضــه پایین دســت، پذیــرش و جــذب  ت
ــم  ــه بتوانی ــت و چنانچ ــن آالینده هاس ــم ای و هض
مقــداری آب تــازه همــراه پســاب ها وارد ایــن 

تــاالب کنیــم، ایــن تــاالب بــه همــان کارکــرد قبلــی 
خــود برمی گــردد.

ــی افــزود: متاســفانه قســمت بیشــتر آنچــه  ظهراب
ــه  ــاب و پســاب اســت ک ــاالب می شــود، زه وارد ت
ورود آن هــا بــه ایــن تــاالب، اقــدام درســتی نیســت 
ــا کیفیــت بیشــتری  ــا آب ب و بایــد تــاش کنیــم ت

بــه تــاالب گاوخونــی وارد شــود.
ــن  ــر ای ــری از ســخنان خــود ب وی در بخــش دیگ
موضــوع تاکیــد کردکــه اکنــون وقــت آن فرارســیده 
ــدان  ــده رود وارد می ــای زاین ــرای احی ــت ب ــه دول ک

شــود.  
وی در رابطــه بــا ممنوعیــت اســتفاده از آزبســت در 
ــت:  ــازی گف ــع بتن س ــن صنای ــا و همچنی خودرو ه
زیســت محیطی  پایش هــای  در  موضــوع  ایــن 
ــوده و از چنــد  مــورد تاکیــد اداره محیــط زیســت ب

ســال قبــل ممنوعیــت آن اعــام شــده اســت.
شــدن  افــزوده  از  خوبــی  آمــار  همچیــن  وی 
جمعیــت حیــات وحــش در مناطــق چهارگانــه  
ــدود  ــش از ح ــات وح ــت حی ــزود: جمعی داد و اف
21 هــزار راس بــه بیــش از 29 هــزار راس افزایــش 

ــت.  ــه اس یافت
ظهرابــی بــا بیــان اینکــه یک ســوم جمعیــت حیــات 
ــادآور  ــان اســت، ی ــران در اســتان اصفه وحــش ای
شــد: بیشــترین جمعیــت حیــات وحــش اســتان 
را آهــو، کل، بــز، قــوچ و میــش تشــکیل می دهــد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست اصفهان:

گاوخونیاحیانشود،ریزگردهایسمیبهمردمیورشمیبرند
زنگ خطر آلودگی خاک در اصفهان به صدا درآمد

رئیــس اتحادیــه هتلــداران اصفهــان گفــت: اقامــت زنــان تنهــا و 
مجــرد در هتل هــا و مهمانســراها هیــچ منــع قانونــی نــدارد. ایــن 
ــان از پذیــرش  ــی اســت کــه بعضــی اقامتگاه هــا همچن در حال
مســافران زن کــه تنهــا مراجعــه می کننــد، خــودداری می کننــد 

ــه اداره اماکــن ارجــاع می دهنــد. و آن هــا را ب
اصفهــان از توریســتی ترین شــهرهای ایــران اســت کــه مســافرت 
ــا  ــد؛ ب ــمار می آی ــه ش ــی ب ــری بدیه ــه آن، ام ــان ب ــردی زن مج
ــراها،  ــژه مهمانس ــی، به وی ــای اقامت ــی واحده ــال بعض ــن ح ای
را  خــود  همچنــان  هتل هــای کم ســتاره تر  و  مهمان پذیرهــا 
ــه از  ــه دو ده ــک ب ــه نزدی ــد ک ــه بخشــنامه ای می دانن ــد ب مقی
ابطــال آن می گــذرد و ایــن گویــای نوعــی برخــورد ســلیقه ای از 
جانــب مراجــع مربوطــه اســت کــه اجــازه نمی دهــد واحدهــای 
اقامتــی، بــا خیــال آســوده پذیــرش مســافر داشــته باشــند و بــا 

ــده شــده اند. ــی بازدارن ــون و برخــوردی نانوشــته، عامل قان
  مهــدی نریمانــی در ایــن زمینــه گفــت: اخیــر ایــن موضــوع بــه 
ــم ــاغ شــده کــه اگــر مســافر خان ــان اب  همــه هتل هــای اصفه

ــرای  ــی ب ــر داشــت، ممانعت ــی عکــس دار و معتب ــدارک هویت م
اســکان او ایجــاد نکننــد. وی تاکیــد کرد:گاهــی مســافرانی 
ــان  ــوز شناسنامه هایش ــه هن ــد ک ــه می کنن ــا مراجع ــه هتل ه ب
ــه اداره  ــرادی ب ــن اف ــا ارجــاع چنی عکــس دار هــم نشــده. قطع

ــت.   ــوده اس ــان ب ــودن موردش ــکوک ب ــی از مش ــن ناش اماک
وی دربــاره کوتاهــی بعضــی واحدهــای اقامتــی در اجــرای 
ایــن بخشــنامه کــه ارجــاع مســافران زن بــه اداره اماکــن از آن 
ــدارک  ــر مســافر م ــی اگ ــور کل ــه ط ــد: ب حــذف شــده، می گوی
ــرای اقامــت او در هتــل وجــود             ــر داشــته باشــد، منعــی ب معتب

ــدارد. ایســنا ن

ــت:  ــان گف ــون اصفه ــال خ ــر کل انتق  مدی
مرکــز انتقــال خــون خواجــوی این کانشــهر 
بــه مرکــز جامــع انتقــال خــون اســتان 

اصفهــان تبدیــل می شــود.
 مجیــد زینلــی افــزود: بــه زودی ایــن مرکــز 
ــت  ــد پاســما و پاک ــه دســتگاه های تولی ب
ــما  ــدای پاس ــه اه ــود و زمین ــز می ش تجهی
ــو  ــون خواج ــال خ ــز انتق ــت در مرک و پاک

فراهــم خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هم اکنــون در مرکــز 
انتقــال خــون خواجــوی اصفهــان بــه صورت 
مــوردی پاکــت و پاســمای ضد هــاری اهدا 
می شــود، گفــت: توســعه فعالیت هــای ایــن 
مرکــز در برنامه هــای اداره کل انتقــال خــون 

اســتان اصفهــان قــرار دارد.
مدیــر کل انتقــال خــون اصفهــان بــا اشــاره 
ــه اینکــه تخت هــا و دســتگاه های مربــوط  ب
بــه تولیــد پاســما بــرای مرکــز انتقــال خون 
خواجــوی اصفهــان خریــداری و ســالن 
خونگیــری آن آمــاده شــده، گفــت: در انتظار 
دریافــت مجــوز نصــب آن هــا از ســوی 

ــتیم. ــون هس ــال خ ــازمان انتق س
تولیــد پاســما  تاکیــد کــرد: مرکــز   وی 
و پاکــت اداره کل انتقــال خــون اســتان 
اصفهــان در آینــده ای نزدیــک بــه بهره بــرداری 

خواهــد رســید.
ــمای ضد  هــاری  ــه اهــدای پاس ــی ب زینل
ــرد  ــاره ک ــی اش ــهروندان اصفهان ــط ش توس

و گفــت: در ســال گذشــته دســتگاه های 
مربــوط بــه تولیــد پاســمای ضد هــاری 
نصــب و راه انــدازی شــد و تاکنــون 284 
اهداکننــده پاســمای ضدهــاری بــا حضــور 
در ایــن مرکــز، 2 هــزار و 274 واحــد پاســما 

اهــدا کرده انــد. ضد  هــاری 

پاســمای  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
واکســن  تولیــد  بــرای  ضد هــاری 
ــرد،  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــاری م ضد ه
افــزود: پاســمای ضدهــاری تولیدشــده در 
ــد  ــرای تولی ــان ب ــال خــون اصفه ــز انتق مرک
واکســن بــه ســازمان انتقــال خــون کشــور 

می شــود. ارســال 
ــان  ــتان اصفه ــون اس ــال خ ــر کل انتق مدی
ــار  ــدی آم ــش 3 درص ــه افزای ــاره ب ــا اش ب
اهداکننــدگان خــون در ایــن اســتان در ســال 
گذشــته گفــت: آمــار اهداکننــدگان خــون در 
ایــن اســتان در ســال گذشــته بــه 128 هــزار 

نفــر رســید.
ــان  ــتان اصفه ــون اس ــال خ ــر کل انتق مدی

تعــداد  ایــن  از  درصــد   56 افــزود: 
ــتقیم  ــدگان مس ــار اهداکنن ــه آم ــوط ب  مرب

است.
ــان  ــتان اصفه ــون اس ــال خ ــر کل انتق مدی
انتقــال  پایــگاه  چهــار  ادامــه گفــت:  در 
اصفهــان،  شــهرهای  در  اســتان   خــون 
در  خمینی شــهر  و  نجف آبــاد  کاشــان، 
 شــب های قدر، آماده خونگیــری از روزه داران 

هستند.
زینلــی افــزود: ایــن پایگاه هــا در شــب های 
19، 21 و 23 مــاه رمضــان از ســاعت 19 و 30 
دقیقــه تــا یــک بامــداد آمــاده خونگیــری از 

اهداکننــدگان خون هســتند.
همچنیــن در شــب های قــدر ســال گذشــته 
اســتان  روزه دار  و  نوع دوســت  مــردم 
اصفهــان بیــش از یــک هــزار و 985 واحــد 

ــا ــد. ایرن ــدا کردن ــون اه خ

مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان اصفهــان گفــت: 
آب رودخانــه زاینــده رود از 19خــرداد، بــه  منظــور حفــظ 
ذخیــره آب شــرب اصفهــان بــه میــزان قبلــی کاهــش یافــت. 
ــان  ــش جری ــد کاه ــن تأیی ــی ضم ــعود میرمحمدصادق مس
خروجــی ســد زاینــده رود از روز 19 خردادمــاه ســال جــاری 
اظهــار کــرد: آب رودخانــه زاینــده رود از 9 فروردیــن بــه  
ــود  ــه ب منظــور انجــام کشــت دوم کشــاورزان افزایــش  یافت
ــرب  ــره آب ش ــظ ذخی ــور حف ــه  منظ ــرداد ب ــم خ و از نوزده

ــت.  ــی کاهــش یاف ــزان قبل ــه می ــان ب اصفه
وی ظرفیــت فعلــی آب پشــت ســد زاینــده رود را 325 
میلیــون متــر مکعــب عنــوان کــرد و افــزود: ایــن در حالــی 
ــک  ــر ی ــغ  ب ــده رود بال ــد زاین ــل س ــت کام ــه ظرفی ــت ک اس

ــت. ــب اس ــر مکع ــون مت ــارد و 400 میلی میلی

غــرب  حق آبــه داران  کــرد:  تصریــح  میرمحمدصادقــی 
اصفهــان، تــا پایــان تابســتان و هــر مــاه بــه مــدت 10 روز از 

آب رودخانــه بهره منــد خواهنــد شــد.
وی در رابطــه بــا وضعیــت بارش هــا در حوضــه آبریــز 
زاینــده رود نیــز تأکیــد کــرد: شــرایط همچنــان بحرانــی اســت 
ــن  ــا میانگی ــز ب ــه آبری ــرق حوض ــژه در ش ــا، به وی و بارش ه

ــادی دارد. ــیار زی ــه بس ــدت فاصل بلندم
گفتنــی اســت در ســال زراعــی جــاری، مجموعــا 18 روز آب 
در اختیــار کشــاورزان شــرق قــرار گرفــت کــه ایــن میــزان در 
 مقایســه بــا ســال قبــل، کاهــش 10 روزه را نشــان می دهــد 
درصــدی کشــت   30 موجــب کاهــش  اتفــاق  ایــن   و 
ــده              ــه ش ــن منطق ــاورزی ای ــای کش ــار در زمین ه ــر هکت ه

ــت. فــارس اس

رئیس اتحادیه هتلداران اصفهان:

اقامتزنانمجرددرهتلهامنعقانونیندارد
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان اصفهان:

خروجیسدزایندهرودکاهشیافت

تبدیلمرکزانتقالخونخواجویاصفهانبهمرکزجامعانتقالخوناستان

 »جدال دو اسالم«  برای چهارمین مرتبه 
تجدید چاپ شد

ــداری از  ــوم روح هللا نام ــن مرح ــام« تدوی ــدال دو اس ــاب »ج کت
ــارم رســید. ــه چــاپ چه ــر نشــر معــارف ب ســوی دفت

ــت.  ــده اس ــن ش ــش تدوی ــام« در دو بخ ــدال دو اس ــاب »ج کت
ــد  ــی از وحی ــاالت و گفت وگوهای ــه مق ــاب ب ــن کت ــش اول ای بخ
جلیلــی )مدیــر دفتــر مطالعــات جبهــه فرهنگــی انقــاب اســامی( 
ــن اندیشــه های  ــرد )فعــال فرهنگــی( در تبیی و محســن صفایی ف
ــام  ــدی)ص( و اس ــاب محم ــام ن ــریح اس ــی و تش ــام خمین ام
عنــوان  بــا  هــم  دوم  بخــش  در  دارد.  اختصــاص  آمریکایــی 
ــی  ــام خمین ــه ام ــد 21 صحیف ــده جل ــاب«، گزی ــف انق »مصح

ــده اســت. آم
آخریــن  در  مهــم  امــام، حــاوی مطالــب  21 صحیفــه  جلــد 
 ســال های حیــات امــام)ره( اســت کــه بــه جهــت تاریخــی 
فقهــی، سیاســی و حــوادث و اتفاقــات دو ســال آخــر بســیار 
ــه صــورت تــک  ــد ب مــورد توجــه اســت و از آنجایــی کــه ایــن جل
ــدی  ــد دوره 22 جل ــان بای ــود و مخاطب ــع نمی ش ــخه ای توزی نس

صحیفــه امــام را خریــداری کننــد، لــذا بــه همــت زنده یــاد روح هللا 
نامــداری خاصــه و بــا صفحه آرایــی جذابــی از ســوی دفتــر نشــر 

ــان عرضــه شــده اســت. ــه مخاطب معــارف ب
ــای  ــه تاش ه ــت ک ــم اس ــت مه ــن جه ــاب از ای ــن کت ــار ای انتش
ــون  ــی چ ــی )در قالب های ــام آمریکای ــی اس ــانه ای و تبلیغات رس
اســام رحمانــی، اســام رفاه طلبــی، اســام ســرمایه داری، تشــیع 
لندنــی، اســام مقدس مآبــی، اســام عافیت طلبــی و...(، مــا 
ــدازد: »خــاف آنچــه  ــی می ان ــه شــهید آوین ــن جمل ــاد ای ــه ی را ب
بســیاری می پندارنــد آخریــن مقاتلــه مــا ـ بــه مثابــه ســپاه 
عدالــت ـ نــه بــا دموکراســی غــرب کــه بــا اســام آمریکایــی اســت 

ــر اســت.« ــکا دیرپات ــی از خــود آمری ــه اســام آمریکای ک
ــام  ــرات ام ــه و خاط ــاره اندیش ــون درب ــارف تاکن ــر مع ــر نش دفت
ــن آن  ــی از عناوی ــه بعض ــرده ک ــر ک ــی را منتش ــی کتاب های خمین
ــزار  ــاالی 50 ه ــراژی ب ــد چــاپ شــده  و تی ــار تجدی ــش از 15 ب بی

نســخه داشــته اند.
ــوم روح هللا  ــط مرح ــه توس ــام« ک ــدال دو اس ــارم »ج ــاپ چه چ
نامــداری تدویــن شــده در 312 صفحــه بــا قیمــت 12هــزار تومــان 

ــازار کتــاب شــده اســت. ــه ب از ســوی دفتــر نشــر معــارف روان

ــد  ــا تأکی ــان ب ــر کل دامپزشــکی اســتان اصفه مدی
بــر اینکــه ویــروس آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان 
هنــوز هــم در طبیعــت وجــود دارد، اظهــار داشــت: 
بــرای مقابلــه بــا ایــن ویــروس بایــد همیشــه یــک 
گام جلوتــر بــود؛ امــا متأســفانه مــا در حــال حاضــر 

ــر هســتیم. صــدگام عقب ت
نشســت  پانزدهمیــن  در  موحــدی  شــهرام    
زیســت  محیــط   و  آب  کمیســیون کشــاورزی، 
ــاری  ــه بیم ــان اینک ــا بی ــان ب ــی اصفه ــاق بازرگان ات
آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان یــک معضــل 
بین المللــی اســت، اظهــار داشــت: شــیوع گســترده  
ایــن بیمــاری در همــه  کشــورهای اروپایــی )بــه  جــز 
ــایی  ــت و شناس ــوع اس ــن موض ــد ای ــروژ(، مؤی ن

ــزا در آلمــان  ــه آنفلوآن ــوده ب ــون آل بیــش از 500 کان
تنهــا در ســال 2017، نشــان از قــدرت ایــن ویــروس 

دارد.
ــده  ــترده انجام  ش ــات گس ــا اقدام ــاره ب ــا اش وی ب
ــان  ــتان اصفه ــاری در اس ــن بیم ــرل ای ــرای کنت ب
ــه از  ــک قطع ــا ی ــکی تنه ــازمان دامپزش ــت: س گف
پــازل کنتــرل آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان بــود 
و ســایر قطعــات توســط ســازمان جهــاد کشــاورزی، 

ــل شــد.  ــدگان تکمی ــا و تولیدکنن اتحادیه ه
مرغداری هــا  متراکــم  و  نادرســت  ســاختار  وی 
مهم تریــن  از  را  مجــوز  فاقــد  تولیــد  مراکــز  و 
ــه  ــاری دانســت و ادام ــن بیم عوامــل گســترش ای
داد: اصــاح ایــن ســاختار و برخــورد مناســب 

کمیســیون  مشــارکت  نیازمنــد  متخلفــان،  بــا 
کشــاورزی، آب و محیــط  زیســت، اتــاق بازرگانــی، 

اســت. تولیدکننــدگان  و  اتحادیه هــا 
ــازمان  ــت از س ــارکت و حمای ــود مش ــدی نب موح
ــه  ــا ب ــدگان مبت ــازی پرن ــکی در معدوم س دامپزش
ــن  ــرل ای ــکات کنت ــر مش ــاری را از دیگ ــن بیم ای
بیمــاری دانســت و اضافــه کــرد: اگرچــه قوانیــن و 
ــتگاه  ــر دس ــش و ه ــر بخ ــه  ه ــا وظیف آیین نامه ه
را هنــگام بــروز ویــروس آنفلوآنــزای حــاد پرنــدگان 
مشــخص کــرده، امــا در عمــل کمتــر بــه ایــن 

ــود. ــا می ش ــن اعتن قوانی
حمایت و تعامل بخش خصوصی و دولت  

محیــط  و  آب  رئیــس کمیســیون کشــاورزی، 

 زیســت اتــاق بازرگانــی اصفهــان نیــز در ایــن 
ــگیری و  ــرای پیش ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــه ب جلس
ــدگان  ــوق حــاد پرن ــزای ف ــروس آنفلوآن ــرل وی کنت
ــت:  ــم، گف ــترک داری ــت مش ــک روای ــه ی ــاز ب نی
تعامــل و هم افزایــی در کنــار یــک هــدف مشــترک 
و داشــتن یــک اســتراتژی مناســب، می توانــد 
ــاد  ــوق ح ــزای ف ــروس آنفلوآن ــاره وی ــروز دوب از ب
پرنــدگان جلوگیــری کنــد و خســارات ناشــی از آن را 
کاهــش دهــد. حمیدرضــا قلمــکاری بــا بیــان اینکه 
آنفلوآنــزای فــوق حاد پرنــدگان بیــش از 100 میلیارد 
تومــان بــه اقتصــاد اســتان اصفهــان در ســال 
ــا اســتفاده  ــت: ب ــرده، گف گذشــته خســارت وارد ک
بازرگانــی  اتــاق  قابلیت هــای  و  ظرفیت هــا  از 
راهکارهــای  و  معضــات  چالش هــا،  می تــوان 
مدیریــت ایــن بیمــاری را در جلســات شــورای 
ــت و بخــش خصوصــی مطــرح و  گفت وگــوی دول

ــرد. ــری ک پیگی
عمیــق کمیســیون  روابــط  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــی  ــاق بازرگان ــت ات ــط  زیس ــاورزی، آب و محی کش
اصفهــان بــا دانشــگاه ها، اتحادیه هــا، ســازمان 
دامپزشــکی و جهــاد کشــاورزی اظهــار داشــت: 
ــع  ــرای تجم ــی ب ــد کانون ــیون می توان ــن کمیس ای
ــزای  ــا آنفلوآن آرا و نظــرات همــه  نهادهــای درگیــر ب
ــیون  ــس کمیس ــد. رئی ــدگان باش ــاد پرن ــوق ح ف
ــی  ــاق بازرگان ــت ات ــط  زیس ــاورزی، آب و محی کش
ــاد  ــوق ح ــزای ف ــیوع آنفلوآن ــکل ش ــان مش اصفه
ــز  ــه  آبری ــکات حوض ــا مش ــابه ب ــدگان را مش پرن
زاینــده رود دانســت و اضافــه کــرد: نبــود یــک 
روایــت مشــترک از مشــکل ایجادشــده موضوعــی 
اســت کــه هــم در بحــث زاینــده رود و هــم در بحــث 
آنفلوآنــزا وجــود دارد و ایــن امــر مانــع از رســیدن به 
ــوب می شــود. تســنیم ــک راهــکار و نتیجــه  مطل ی

# میراث _ مقاومت
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 در حاشیه

 بازدید 6 هزار گردشگر خارجی از 
 امامزاده هالل بن علی)ع( 

آران و بیدگل
ــر اجرایــی حــرم مطهــر محمــد هال بن علــی)ع( آران  مدی
و بیــدگل گفــت: از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون، 6 هــزار 
ــان از  ــف جه و 300 گردشــگر خارجــی از ملیت هــای مختل

ایــن امامــزاده بازدیــد کردنــد.

  ســید جــواد تکیــه افــزود: روزانــه بــه طــور متوســط 50 تــا 
70 گردشــگر خارجــی از ایــن امامــزاده بازدیــد می کننــد کــه 
بیشــتر آن هــا ملیــت اروپایــی دارند.وی با اشــاره بــه جایگاه 
ویــژه گردشــگری مذهبــی در کشــور تصریــح کــرد: در حــال 
برنامه ریــزی بــرای تبدیــل ایــن آســتان مقــدس بــه قطــب 
ــه  ــن زمین ــتیم و در ای ــور هس ــی در کش ــگری مذهب گردش
کارهــای خوبــی در حــال برنامه ریــزی و انجــام اســت. وی 
بــا اشــاره بــه ورود راهنمایــان گردشــگری 39 کشــور جهــان 
ــه  ــته ب ــال گذش ــن س ــیون 2017 در بهم ــوان کنوانس ــا عن ب
ــداد از  ــن روی ــال ای ــه دنب ــزود: ب ــدس اف ــن آســتان مق ای
ابتــدای ســال جــاری تاکنــون، شــاهد رشــد فزاینــده ورود 
گردشــگران خارجــی بــه ایــن امامــزاده هســتیم کــه حاکــی 
ــن  ــی از ای ــان خارج ــد راهنمای ــاد ورود و بازدی ــر زی از تاثی
 آســتان مقــدس اســت. وی بــه، بــه تصویــر کشــیده شــدن 
و معرفــی آن امامــزاده در رســانه ها و ســایت های خارجــی 
ــی  ــاهد معرف ــته ش ــال گذش ــت: در س ــرد و گف ــاره ک اش
ــن  ــه ای ــم ک ــراول فرانســه بودی ــه ت ــزاده در مجل ــن امام ای
امامــزاده را بــه عنــوان چهــل و هشــتمین نقطــه دنیــا کــه 

ــود.  ــرده ب ــی ک ــدن دارد، معرف ارزش دی
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود از راه انــدازی مــوزه 
آســتان خبــر داد و گفــت: در ایــن مــوزه نســخه های خطــی، 
کتاب هــای قدیمــی و همچنیــن مجموعــه عکس هــای 
گذشــته تــا حــال ایــن آســتان بــه نمایــش گذاشــته شــده 

اســت. ایرنــا

1400 سبد کاال بین مددجویان 
شهرستان شاهین شهر و میمه 

توزیع می شود
رئیــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( شهرســتان 
ــان  ــاه رمض ــه در م ــان اینک ــا بی ــه ب ــهر و میم شاهین ش
حــدود یــک هــزار و 400 ســبد کاال بــرای کمــک بــه 
نیازمنــدان تهیــه  شــده، گفــت: از 17 خردادمــاه توزیــع ایــن 

ــت. ــده اس ــروع  ش ــبد کاال ش س
ــک هــزار  ــرد: در حــال حاضــر ی ــار ک ــدی کریمــی اظه  مه
ــر در  ــزار نف ــه 6 ه ــک ب ــی نزدی ــا جمعیت ــوار ب و 814 خان
ســطح شهرســتان شاهین شــهر و میمــه تحــت پوشــش 
 ایــن نهــاد هســتند. وی افــزود: ســال گذشــته یــک هــزار 
و 428 خانــوار تحــت پوشــش کمیتــه امــداد امــام خمینی 
ــک  ــه ی ــک ب ــه نزدی ــهر و میم ــتان شاهین ش )ره( شهرس
میلیــارد و 400 میلیــون تومــان مســتمری دریافــت کردنــد.

ــهر  ــی)ره( شاهین ش ــام خمین ــداد ام ــه ام ــس کمیت  رئی
ــی  ــتی و درمان ــای بهداش ــد: حمایت ه ــادآور ش ــه ی و میم
ــه کــودکان دارای ســوءتغذیه نیــز در دســتورکار  و کمــک ب
بــوده کــه در ایــن زمینــه نزدیــک بــه 330 میلیــون تومــان 

کمیتــه امــداد شهرســتان هزینــه کــرده اســت.
کریمــی بــا اشــاره بــه فعالیت هــای فرهنگــی و آموزشــی 
ایــن نهــاد اظهــار کــرد: 432 دانش آمــوز و دانشــجو تحــت 
ــال  ــه س ــتند ک ــتان هس ــداد شهرس ــه ام ــت کمیت حمای
گذشــته بیــش از 200 میلیــون تومــان در زمینه هــای 
ــک  ــجویان کم ــوزان و دانش ــن دانش آم ــه ای ــف ب مختل

شــد. 
ــه  ــه جهیزی ــرای تهی ــک ب ــر کم ــد: حداکث ــر ش وی متذک
ــک   ــن ی ــران بی ــرای پس ــان و ب ــون توم ــروس 4 میلی ع
تــا یــک و نیــم میلیــون تومــان اســت کــه مجمــوع 
کمک  هزینــه جهیزیــه دختــران و هدیــه کمــک بــه پســران 
بــرای 91 خانــواده مددجــو نزدیــک بــه 250 میلیــون تومان 

ــوده اســت. در ســال گذشــته ب
ــی)ره( شاهین شــهر و  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــس کمیت رئی
ــداد  ــه ام ــان کمیت ــده مددجوی ــه عم ــان اینک ــا بی ــه ب میم
ــن  ــداد در ای ــه ام ــرد: کمیت ــح ک مســتأجر هســتند، تصری
زمینــه تنهــا می توانــد بــه بخشــی از ایــن مشــکات 
مددجویــان کمــک کنــد و ســال گذشــته بیــش از 55 
ــرده  ــرف ک ــمت ص ــن قس ــه در ای ــان هزین ــون توم میلی
اســت. کریمــی بــا بیــان اینکــه مجمــوع هزینه هــا و 
ــهر  ــی)ره( شاهین ش ــام خمین ــداد ام ــه ام ــرد کمیت عملک
ــوده،  ــان ب ــون توم ــارد و 700 میلی ــادل 6 میلی ــه مع و میم
گفــت: درآمــدی کــه ســال گذشــته موفــق بــه جــذب آن 
ــود  ــه 2 میلیــارد و 100 میلیــون تومــان ب  شــدیم نزدیــک ب
ــه  ــت ک ــاری اس ــان اعتب ــون توم ــارد و 600 میلی و 4 میلی
ــری و  ــم رهب ــام معظ ــر مق ــق دفت ــته از طری ــال گذش س

ــد. ایســنا ــک ش ــاد کم ــن نه ــه ای ــی ب ــارات دولت اعتب

 توقیف هفت دستگاه 
حفاری غیرمجاز چاه در اصفهان 

کیمیای وطن هفــت دســتگاه غیرمجــاز حفــاری چــاه 
طــی یــک مــاه گذشــته در اســتان اصفهــان شناســایی و 
ــرکت آب  ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــد. ب ــف ش توقی
منطقــه ای اصفهــان، در یــک مــاه گذشــته توســط نیروهای 
ــت ها  ــی دش ــت و بازرس ــای گش ــع آب، نیروه ادارات مناب
دفتــر حراســت و همــکاری بــه موقــع دادســتانی و نیــروی 
غیرمجــاز  دســتگاه  هفــت  شهرســتان ها،  انتظامــی 
ــف  ــی، شناســایی و توقی ــوع برق ــر چــاه از ن ــف حف متخل
 شــدند. محــل توقیــف ایــن دســتگاه ها راشــنان اصفهــان

حیدرآبــاد اصفهــان، درچــه، کرســگان فاورجــان، گلپایــگان 
ــه  ــتگاه ها ب ــت. دس ــوده اس ــن ب ــاد نایی ــز  و مظفرآب نطن
ــان  ــده و متخلف ــل ش ــی منتق ــروی انتظام ــگ نی پارکین
ضمــن تشــکیل پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه 

مراجع قضایی معرفی شدند.  

مدیر کل دامپزشکی اصفهان خبر داد:

خطرشیوعدوبارهآنفلوآنزایفوقحادپرندگان
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رخداد
زمین لرزه ۴.۷ ریشتری کشیت 

خسارت نداشت
ــت:  ــان گف ــتان کرم ــران اس ــتاد بح ــس س ــین رئی جانش
ــه  ــروز کشــیت هیچ گون ــح دی ــرزه ۴.۷ ریشــتری صب زمین ل

ــت. ــی نداش ــی و مال ــارت جان خس
 ۴.۷ زمین لــرزه  بــه  اشــاره  بــا  ســیف الهی  ابوالقاســم 
ریشــتری صبــح دیــروز 20خردادمــاه کشــیت اظهــار کــرد: بــر 
ــه خســارتی در  ــه هیچ گون اســاس بررســی های صورت گرفت
اثــر وقــوع ایــن زمین لــرزه مشــاهده نشــده اســت. بــا توجــه 
ــاکنین  ــیت س ــا کش ــرزه ب ــون زمین ل ــاد کان ــه زی ــه فاصل ب

ــد. ــه آن را احســاس نکردن منطق
وی خواســتار توجــه بیشــتر مــردم بــه بحــث مقاوم ســازی 
و استحکام ســازی ســاختمان ها شــد و گفــت: ایــن مســئله 
ــرزه بســیار  ــد در کاهــش خســارات ناشــی از زمین ل می توان
موثــر باشــد. گفتنــی اســت 20خردادمــاه دو زمین لــرزه 
ــع  ــه بزرگــی ۴.۷ و ۳.۱ ریشــتر روســتای کشــیت را از تواب ب

بخــش شــهداد در شهرســتان کرمــان تــکان داد. مهــر

 خنجرهای دوران معاصر 
در دست غارتگران میراث فرهنگی 

فرمانــده انتظامــی شهرســتان کرمانشــاه از کشــف دو 
قبضــه خنجــر مربــوط دوران معاصــر از غارتگــران میــراث 

ــر داد.  ــاه خب ــداد کرمانش ــگان ام ــط ی ــی توس فرهنگ
از  اکیپــی ویــژه    ســرهنگ رضــا شــیرزادی گفــت: 
کارکنــان یــگان امــداد ایــن شهرســتان بــا انجــام اقدامــات 
ــراث فرهنگــی  ــی از ســارقان می ــت یک ــی از فعالی اطالعات
ــدون فــوت وقــت دســتگیری وی را در  ــع شــدند و ب مطل

ــد. ــرار دادن ــتورکار ق دس
وی افــزود: پــس از مدتــی کنتــرل نامحســوس مشــخص 
شــد کــه متهــم قصــد انتقــال دو قبضــه خنجــر را از 
ــن رو  ــاه دارد؛ از ای ــهر کرمانش ــه ش ــنندج ب ــتان س شهرس
ــی وی را  ــات ضربت ــک عملی ــداد در ی ــگان ام ــوران ی مام
ــرد:  ــح ک ــی تصری ــام انتظام ــن مق ــد. ای ــتگیر کردن دس
متهــم، فــردی حــدودا ۴0 ســاله و فاقــد ســابقه کیفــری 
اســت کــه در بازجویی هــای پلیــس اعــالم کــرده اشــیای 
مدنظــر را از فــردی در شهرســتان ســنندج خریــده اســت.
ــور  ــه منظ ــم ب ــه مته ــان اینک ــا بی ــیرزادی ب ــرهنگ ش س
ســیر مراحــل قانونــی بــه دســتگاه قضایــی معرفــی شــده، 
گفــت: خنجر هــای کشف شــده بــه منظــور تعییــن قدمــت 
و ارزش ریالــی بــه اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع 

ــل داده شــدند. دســتی و گردشــگری تحوی
وی ادامــه داد: بــر اســاس نظــر کارشناســان میــراث 
ــر و  ــه دوران معاص ــوط ب ــوفه مرب ــیای مکش ــی اش فرهنگ

دارای ارزش معنــوی اســت. پایــگاه خبــری پلیــس

 دستگیری عوامل 
مشکوک به داعش در فارس

رئیــس کل دادگســتری فــارس جزئیــات دســتگیری 
ــرد  ــالم ک ــه داعــش را در الرســتان اع ــل مشــکوک ب عوام
و گفــت: بــا توجــه بــه اشــراف امنیتــی موجــود در اســتان 
ــتگیر  ــتان دس ــتان الرس ــر در شهرس ــداد ۷ نف ــارس، تع ف

شــدند. 

  علــی القاصــی مهــر ادامــه داد: اقــالم مختلــف ممنوعــه 
از ایــن افــراد کشــف شــده و وابســته بــودن ایــن افــراد بــه 
ــن لحظــه مشــخص  ــا ای گروهــک تروریســتی داعــش ت

نیســت و مــا در حــال تحقیــق و بررســی هســتیم.
ــده عوامــل دستگیرشــده داعــش  ــه پرون ــا اشــاره ب  وی ب
در ایــام تاســوعا و عاشــورا نیــز گفــت: دادگاه ایــن افــراد در 
تاریــخ ۱۷ خــرداد برگــزار شــده؛ امــا بــه دلیــل نیازمنــد بــه 
تحقیقــات بیشــتر، زمــان دیگــری برای بررســی مشــخص 
شــده اســت. بــه طــور حتــم حکــم ایــن افــراد نیــز تاپایــان 

خردادمــاه صــادر می شــود. باشــگاه خبرنــگاران 

عروس زاگرس هر روز می سوزد 
 ایــن روزهــا و بــا نزدیــک شــدن بــه فصــل گرمــا »آتــش« 
ــه  ــت کهگیلوی ــان طبیع ــه ج ــاله اش ب ــر س ــرار ه ــق ق  طب
ــاز هــم در غــم از دســت  ــا زاگــرس ب و بویراحمــد افتــاده ت

ــیند. ــوگ بنش ــه س ــوط ب ــای بل دادن جنگل ه
قصــه خاکســتر شــدن جنگل هــای بلــوط زاگــرس داســتان 
تــازه ای نیســت؛ هــر ســاله بــا گــرم شــدن هــوا شــعله های 
بی رحــم آتــش هــر بــار بخشــی از پهنــه جنگلــی و مرتعــی 
ایــن ســرزمین ســبز را خاکســتر می کنــد تــا ســریال 
تکــراری حریــق در ســال های اخیــر در اســتان کهگیلویــه و 
ــوزی،  ــئوالن از آتش س ــی مس ــایه بی توجه ــد در س بویراحم

حادثــه ای عــادی ســاخته باشــد.
مدیــر کل منابــع طبیعی و آبخیــزداری کهگیلویــه و بویراحمد 
ــا بیــان اینکــه ایــن اســتان 20 درصــد جنگل هــای حــوزه  ب
زاگــرس را دارد، عنــوان کــرد: جنگل هــای اســتان بــا کمبــود 
ــن  ــار، ای ــن اعتب ــورت تامی ــت و در ص ــه اس ــر مواج آتش ب
ــاس  ــوه و حس ــای انب ــق دارای جنگل ه ــا در مناط آتش بره

ــود.  ــاد می ش ــوزی ایج ــه آتش س ب
عــزت هللا بهشــتی فرد بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته در ۷5 
ــزار و  ــک ه ــتان، ی ــای اس ــوزی در جنگل ه ــره آتش س فق
296 هکتــار از جنگل هــا و مراتــع اســتان در آتــش ســوخت 
گفــت: دالیــل عمــده ایــن آتش ســوزی ها شــکارچیان، 
ــن  ــرح ای ــا ط ــتند. وی ب ــاورزان هس ــردان و کش طبیعت گ
مســئله تکــراری کــه ایــن نهــاد بــا کمبــود نیــروی انســانی 
ــه رو اســت،  ــع روب ــا و مرات در راســتای حفاظــت از جنگل ه
افــزود: بــه دلیــل ســخت گذر بــودن، شــیب های تنــد 
ــا محــل وقــوع آتش ســوزی،  ــی ت کوه هــا و مســافت طوالن

ــود. ــام می ش ــختی انج ــه س ــق ب ــای حری کار اطف
کهگیلویــه و بویراحمــد بــا داشــتن 20 درصــد از جنگل هــای 
ــش  ــک پوش ــون دارای ی ــته تاکن ــرس از گذش ــوزه زاگ ح
ــل  ــه دلی ــی متاســفانه ب ــوده اســت؛ ول ــی مناســب ب جنگل
آتش ســوزی ها و در ســایه بی مهــری مــردم، مســئوالن         

ــی رود. ــودی م ــه ناب ــر رو ب ــان ام و متولی

 دبیــر اجرایــی پنجمیــن ســوگواره اســتانی 
تعزیــه ده زیــار کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
فراخــوان شــرکت در ایــن ســوگواره منتشــر 
شــده اســت، گفــت: آخریــن مهلــت ارســال 
آثــار بــه دبیرخانــه ســوگواره پنجــم ۳0 

ــت. ــاری اس ــاه ج خرداد م
ایــن  داشــت:  اظهــار  انکوتــی  ثــارهللا 
ســوگواره در یادبــود بنیانگــذار جمهــوری 
اســالمی ایــران حضــرت امــام خمینــی)ره( 
دلیــل  بــه   امســال  و  می شــود  برگــزار 
مبــارک  مــاه  بــا  روزهــا  ایــن  تقــارن 
رمضــان، زمــان برگــزاری اجــرای مجالــس 
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــس از م ــه پ ــه ب تعزی

ــد. ــول ش موک
دبیــر اجرایــی پنجمیــن ســوگواره اســتانی 
تعزیــه ده زیــار کرمــان بــا بیــان اینکــه 
فراخــوان ســوگواره در تاریــخ ۱۴ خــرداد 
همزمــان بــا ســالروز ارتحــال امــام )ره( 
مهلــت  آخریــن  افــزود:  شــد،  منتشــر 
ارســال آثــار بــه دبیرخانــه ســوگواره پنجــم، 

۳0 خرداد مــاه جــاری اســت.
 گروه هــای شــرکت  کننده بایــد مــدارک 
مــورد نیــاز منــدرج در متــن فراخــوان را بــه 
ــماره  ــه ش ــع در کوچ ــه، واق آدرس دبیرخان
8 خیابــان امــام )ره( کرمــان، حــوزه هنــری 

اســتان کرمــان ارســال کننــد.

 سوگواره تعزیه ده زیارکرمان در 
دو بخش رقابتی و جنبی 

گروه هــای  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اطالعــات  کســب  بــرای  شــرکت کننده 
همــراه  شــماره  بــا  می تواننــد  بیشــتر 
حاصــل کننــد،  تمــاس   09۱۳۱95۳6۴6
افــزود: پنجمیــن ســوگواره اســتانی تعزیــه 
ده زیــار کرمــان در دو بخــش رقابتــی و 
ــال  ــاه امس ــا ۱6 تیر م ــخ ۷ ت ــی از تاری جنب
ــرت  ــفاء حض ــقاخانه و دارالش ــل س در مح
ابوالفضــل )ع( روســتای ده زیــار برگــزار 

. د می شــو

ــش  ــوع بخ ــه موض ــان اینک ــا بی ــی ب انکوت
رقابتــی ســوگواره پنجــم، اجــرای مجلــس 

حر بن یزیــد  حضــرت  شــهادت  تعزیــه 
ریاحــی اســت، گفــت: ارســال لوح فشــرده و 
متــن تعزیــه شــهادت حضــرت حر بن یزیــد 
ریاحــی بــه همــراه فــرم شــرکت در ســوگواره 
ــت.  ــی اس ــی الزام ــای متقاض ــرای گروه ه ب
ــزاری  ــتاد برگ ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ایــن ســوگواره ســعی بــر تخصصــی برگــزار 
ــه  ــار در هم ــه ده زی ــوگواره تعزی ــردن س ک
توجــه  بــا  افــزود:  دارد،  و  داشــته  ادوار 
ــه  ــای تعزی ــکوه گروه ه ــتقبال باش ــه اس ب
اســتان و عالقه منــدان بــه ایــن آییــن 
برگــزاری  قبلــی  دوره  در چهــار  مذهبــی 
ســوگواره، پیش بینــی می شــود در روزهــای 
ــه طــور میانگیــن هــر  برگــزاری ســوگواره ب
شــب میزبــان هــزار و پانصــد نفــر از مــردم 

ــیم. باش
 ارتقای سطح تعزیه کرمان مدنظر 

است
دبیــر اجرایــی پنجمیــن ســوگواره اســتانی 
ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــار کرم ــه ده زی تعزی
اســتان کرمــان  تعزیــه  ارتقــای ســطح 
اســت،  جشــنواره  ایــن  اصلــی  هــدف 
تصریــح کــرد: از آنجــا کــه ایــن ســوگواره در 
روزهــای عیــد ســعید فطــر و پــس از مــاه 
ــرای  ــود، اج ــزار می ش ــان برگ ــارک رمض مب
فواصــل  در  شــادمانه  تعزیــه  مجالــس 

منتخبیــن  توســط  ســوگواره  برگــزاری 
پیش بینــی  شــرکت کننده  گروه هــای 
ــای  ــود گروه ه ــت: نب ــت. وی گف ــده اس ش
تعزیــه در روزهــای عــزاداری بــه  دلیــل 
هماهنگــی  و  خــود گروه هــا  اجراهــای 
و  پیشکســوتان  حضــور  بــرای  ســخت 
روزهــای  در  کشــوری  تعزیه خوانــان 
ســوگواره  برگــزاری  دالیــل  از  عــزاداری 
ــی  ــان فعل ــن زم ــا و همچنی ــن روزه در ای
برگــزاری ســوگواره، فرصتــی بــرای آمادگــی 

ــرم و  ــای مح ــرای ماه ه ــا ب ــاره گروه ه دوب
ــت.  ــر اس صف

ــگ  ــه اداره کل فرهن ــان اینک ــا بی ــی ب انکوت
ــری  و ارشــاد اســالمی اســتان و حــوزه هن
اســتان کرمــان در برگــزاری ایــن ســوگواره 
ــادآور  ــد، ی ــذار دارن ــژه و اثرگ ــکاری وی هم
ــوگواره  ــزاری س ــل برگ ــد: در دو دوره قب ش
تعزیــه، مجالــس تعزیــه شــهادت حضــرت 
عبــاس )ع( و حضــرت علی اکبــر )ع( در 

ــوده اســت. فــارس ــی ب بخــش رقابت

به مناسبت یادبود بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران

فراخوان پنجمین سوگواره استانی تعزیه ده زیار کرمان منتشر شد

چهارمحــال  عالیــات  عتبــات  بازســازی  ســتاد  مســئول    
بــرای مــردم چهارمحــال و  و بختیــاری گفــت: دو زائرســرا 

می شــود.   احــداث  نجــف  و  کربــال  در  بختیــاری 
ــه در  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــوی اظه ــر موس ــید جعف  س
ســال های آینــده گرمــای هــوا در زمــان مراســم اربعیــن در عــراق 
بــه شــدت افزایــش می یابــد، بــر اســاس برنامه ریزی هــای 
انجام شــده قــرار بــر ایــن اســت کــه دو قطعــه زمیــن در کربــال و 
نجــف تهیــه و دو زائرســرای مناســب بــرای مــردم اســتان احــداث 

شــود. 
ــات  ــات عالی ــازی عتب ــتاد بازس ــای س ــه طرح ه ــاره ب ــا اش وی ب
ــتگان  ــژه بازنشس ــرت« وی ــره آخ ــرح »ذخی ــزود: ط ــال اف امس
ــان  ــژه بازاری ــرت« وی ــره آخ ــازان، »کارت ذخی ــران و جانب ایثارگ
کســبه و مــردم و طــرح »هــر شــهید یــک صلــوات« ویــژه 

ــت. ــات اس ــعه عتب ــه توس ــک ب ــرای کم ــهدا ب ــواده ش خان
 مســئول ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات چهارمحــال و بختیاری 
بیــان کــرد: همچنیــن در طــرح »شــجره طیبــه« هر باغــدار حاصل 
ــرای توســعه عتبــات عالیــات اهــدا  ــا بیشــتر را ب یــک درخــت ی

می کنــد.
برنامه ریزی هایــی  امســال  اینکــه  بیــان  بــا  موســوی   
ــرد ــع آوری ک ــک را جم ــترین کم ــوان بیش ــا بت ــده ت ــام  ش  انج

 خاطرنشــان کــرد: مراحــل ســاخت صحــن عقیلــه بنی هاشــم)ع( 
امــام  حــرم  مقابــل  باب القبلــه  در  زینــب)س(  حضــرت 
ــر آن ۴  ــر مت ــاخت ه ــه س ــاز و هزین ــال آغ ــین)ع( در کرب حس
میلیــون و 200 هــزار تومــان بــرآورده شــده اســت؛ از همــه مــردم 
اســتان تقاضــا می شــود در مراحــل ســاخت ایــن صحــن 

مشــارکت کننــد. تســنیم

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری اســتان 
فــارس بــا اشــاره بــه آغــاز کار ایجــاد دهکــده صنایــع  دســتی از 
ســال گذشــته در فــارس، ابــراز امیــدواری کــرد کــه ایــن دهکــده 
ــه  ــد و عرضــه ب ــوزش، تولی ــوزه آم ــان امســال در ســه ح ــا پای ت
ــده در  ــن دهک ــت: ای ــری گف ــب امی ــد. مصی ــرداری برس بهره ب
ــا ســرمایه گذاری  ــع  و ب ــر مرب ــه مســاحت ۱6 هــزار مت ــی ب زمین
ــدود  ــتغال زایی ح ــال و اش ــارد ری ــر ۱00 میلی ــغ ب ــاری بال و اعتب
۳50 نفــر در حــد فاصــل شــیراز زرقــان،  مراحــل احــداث را طــی 
می کنــد. وی بــا اشــاره بــه اقدامــات انجام شــده در بخــش 
ــا همــکاری اتحادیــه صنایــع  صنایــع  دســتی در فــارس گفــت: ب
دســتی اســتان و هنرمنــدان صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی 
ــتی  ــع دس ــت صنای ــه موق ــگاه و  بازارچ ــارکت در 85 نمایش مش
شــکل گرفتــه  اســت. او میــزان فــروش صنایــع دســتی اســتان 

فــارس را در ســال 95، 9 میلیــون و 500 هــزار دالر اعــالم و ابــراز 
ــه شــکل جالــب  امیــدواری کــرد کــه ایــن میــزان در ســال 96 ب
ــاه 96  ــدای تیرم ــت: از ابت ــری گف ــد. امی ــش یاب ــی افزای توجه
ــع   ــی صنای ــان شــهریورماه امســال، نمایشــگاه های هفتگ ــا پای ت

ــا خواهــد شــد. دســتی در نقــاط مختلــف اســتان فــارس برپ
ــوان »کیوســک های  ــری گفــت: در کشــور طرحــی تحــت عن امی
صنایــع دســتی« مطــرح شــده و اســتان فــارس نیــز دســتورکار 
اســتقرار ویترین هــای صنایــع  دســتی را در دســتگاه های اجرایــی 
ــع  دســتی  ــف صنای ــی رشــته های مختل ــا هــدف معرف اســتان ب
ــزود:  ــارس اف ــی ف ــراث فرهنگ ــرکل می ــت. مدی ــرده اس ــاز ک آغ
ســال 95 در راســتای حمایــت از هنرمنــدان و صنعتگــران اســتان 
فــارس، تعــداد ۳96 پروانــه تولیــدی انفــرادی، ۱8 پروانــه تولیدی 

کارگاهــی و ۱۳0 پروانــه مشــاغل خانگــی صــادر شــد. ایســنا

ــزی و  ــزد در جلســه برنامه ری رئیــس کل دادگســتری ی
ــن  ــر مهم تری ــم تی هماهنگــی بزرگداشــت شــهدای هفت
برنامه هــای بزرگداشــت هفتــه قــوه قضائیــه را در ایــن 

اســتان اعــالم کــرد.
ــوه  ــه ق ــبت هفت ــه مناس ــزود: ب ــی اف ــا حبیب محمدرض
قضائیــه در یــزد و تمــام مناطــق و شهرســتان های 

می شــود. برگــزار  مختلفــی  برنامه هــای  اســتان، 
وی ادامــه داد: بــه دلیــل همزمانــی هفتــه قــوه قضائیــه 
ــر  ــعید فط ــد س ــان و عی ــارک رمض ــاه مب ــر م ــا اواخ ب
ــن  ــوص تبیی ــت درخص ــه و جماع ــه جمع ــط ائم توس
ابعــاد شــخصیت شــهدای هفتــم تیــر و جنایــات آمریــکا 

در مســاجد بــرای مــردم و نســل جــوان جلســات 
ــت. ــده اس ــی ش ــی پیش بین مختلف

ایــن مســئول اظهــار داشــت: حضــور مســئوالن قضایــی 
اســتان یــزد در محافــل، مجالــس و مســاجد مختلــف 
اســتان بــرای پاســخگویی بــه ســواالت مــردم و جوانــان 
و تبییــن برنامه هــا و دســتاوردها نیــز انجــام می گیــرد.

حبیبــی گفــت: نصــب بنرهــای تبلیغاتــی در ســطح شــهر 
ــانه های  ــری از رس ــردم و بهره گی ــه م ــانی ب و اطالع رس
ــه  ــم در هفت ــای مه ــزو برنامه ه ــی، ج ــف گروه مختل

قــوه قضائیــه اســت.
ــاخت  ــه و س ــزود: تهی ــزد اف ــتری ی ــس کل دادگس رئی
 برنامه هــای مختلــف و مفیــد درخصــوص عملکــرد 
و همچنیــن زندگــی شــهدای هفتــم، برگزاری مســابقات 

ورزشــی، فرهنگــی و هنــری هــم انجــام می شــود.
رئیــس کل دادگســتری یــزد گفــت: مراســم بزرگداشــت 
ــاران  ــن از ی ــتی و ۷2 ت ــهید بهش ــت هللا ش ــهادت آی ش
ــتم  ــر در روز هش ــم تی ــهدای هفت ــژه ش ــالب، به وی انق
تیرمــاه از ســاعت 8 صبــح در مســجد روضــه محمدیــه 

ــود. ــا می ش برپ
حبیبــی گفــت: هفتــه قــوه قضائیــه همــه ســاله از اول 
ــاد و بزرگداشــت شــهدای  ــه ی ــاه ب ــم تیرم ــت هفت لغای

ــود. ایرنــا ــته می ش ــی داش ــر گرام ــم تی ــه هفت فاجع

،،
گروه هــای شــرکت  کننده بایــد مــدارک 
مــورد نیــاز منــدرج در متــن فراخــوان را 
بــه آدرس دبیرخانــه، واقــع در کوچــه 
امــام )ره( کرمــان  شــماره 8 خیابــان 
حــوزه هنــری اســتان کرمــان ارســال 

کنند

استانها

 احداث دو زائرسرا برای چهارمحال و بختیاری 
در عراق 

 دهکده صنایع  دستی فارس تا پایان امسال 
راه اندازی می شود 

برنامه های بزرگداشت هفته قوه قضائیه در استان یزد 
اعالم شد

روزنه
 انهدام باند قاچاق اسلحه 

در شرق کرمان
گفــت:  نرماشــیر  شهرســتان  عمومــی  دادگاه  رئیــس 
مامــوران پلیــس اطالعــات  در اقداماتــی اطالعاتــی، یــک 
خــودروی 206 حامــل ۱۴ قبضــه کلــت کمــری بــه همــراه 
ــی  ۳2خشــاب و 69 فشــنگ جنگــی را در محــور مواصالت

ــد. ــف کردن ــان توقی ــدان - کرم زاه

حســین ســالمی افــزود: ایــن محمولــه قاچــاق ســالح از 
ــه مقصــد  شهرســتان ایرانشــهر سیســتان و بلوچســتان ب
کازرون اســتان فــارس بارگیــری شــده بــود کــه بــا 

ــد. ــف ش ــیر متوق ــوران در  نرماش ــیاری مام هوش
 بــه گفتــه وی در ایــن عملیــات، یــک متهــم دســتگیر و بــا 

قــرار بازداشــت موقــت روانــه زنــدان شــده اســت.
ســاالری، دادســتان عمومــی و انقــالب شهرســتان رودبــار 
جنــوب، هــم از کشــف مقادیــری ســالح و مهمــات 
جنگــی در یــک واحــد مســکونی در ایــن شهرســتان  خبــر 
ــم دســتگیر شــده             ــک مته ــه ی ــن رابط ــزود: در ای داد و اف

اســت. خبرگــزاری صداوســیما

 تجهیز اصفهان 
به آمبوالنس های حوادث زیستی

اصفهــان بــه دو دســتگاه آمبوالنــس ویــژه حوادث زیســتی از 
جملــه حــوادث میکروبــی، شــیمیایی و پرتــوی مجهز شــد. 

ــا  ــان ب ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــام رئی قائم مق
ــن  ــس از آخری ــتگاه آمبوالن ــن دو دس ــه ای ــه اینک ــاره ب  اش
ــز اســپرینتر  ــا و از مــدل بن و جدیدتریــن مدل هــای روز دنی
ســامانه  بــه  آمبوالنس هــا  ایــن  گفــت:  اســت،   ۳۱5 
و تجهیــزات واکنــش ســریع در برابــر حــوادث زیســتی مجهز 

ــده اند.  ش
 حمیــد صانعــی بــا بیــان اینکــه بســته های تجهیزاتــی 
ــن  ــتی در ای ــوادث زیس ــرای ح ــوص ب ــای مخص و لباس ه
خودروهــا تعبیــه شــده، افــزود: بــرای خریــد و تجهیــز 
ــه شــده اســت. ــال هزین ــارد ری ایــن دو آمبوالنــس ده میلی
ــان  ــتان اصفه ــکی اس ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــر ح مدی
ــا اشــاره بــه اینکــه۱0 اســتان کشــور بــرای تجهیــز بــه  نیــز ب
ــده اند  ــاب ش ــتی انتخ ــوادث زیس ــژه ح ــای وی آمبوالنس ه
ــتان ها  ــن اس ــت: ای ــت، گف ــی از آن هاس ــان یک ــه اصفه ک
ــه وجــود واحدهــای  ــه شــرایط مســتعد از جمل ــا توجــه ب ب
ــتی  ــوادث زیس ــژه ح ــای وی ــه آمبوالنس ه ــاد ب ــی زی صنعت
ــان  ــتان اصفه ــزود: اس ــتین اف ــور راس ــده اند. غف ــز ش مجه
2۴0 دســتگاه آمبوالنــس دارد کــه ۱50 دســتگاه در حــال 
فعالیــت و بقیــه در حالــت رزرو اســت. همچنیــن ایــن 
ــهری و  ــاده ای و ش ــس ج ــگاه اورژان ــتان دارای ۱2۷ پای اس

ــگاران   ــت. باشــگاه خبرن ــی اس ــگاه هوای ــک پای ی

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان ابرکــوه گفــت: 
بیــش از یک هــزار هکتــار از زمین هــای کشــاورزی 
ــه  ــاص یافت ــاره اختص ــت به ــه کش ــتان ب ــن شهرس ای

ــت. اس
ســبزی  هکتــار   ۴6 گفــت:  غیب الهــی   مهــدی 
و صیفی جــات و محصــوالت جالیــزی ۱50 هکتــار  
ــدی  ــی و مج ــدو 20، طالب ــزه ۷۷، ک ــه 90، خرب گوج
ــده  ــت ش ــار کاش ــان  80 هکت ــی 2۷ و بادمج ابرکوه

ــت. اس
میــزان  ایــن  از  می شــود  پیش بینــی  افــزود:  وی 
زمین هــای زیــر کشــت محصــوالت بهــاره در ایــن 
تــن  هــزار   ۷0 از  بیــش  مجمــوع  در  شهرســتان، 
محصــول تولیــد و روانــه بــازار مصــرف شــود. در 
ــدوام  ــی و ت ــران کم آب ــل بح ــه دلی ــتان ب ــن شهرس ای
ــه  ــبت ب ــاره نس ــوالت به ــت محص ــالی کاش خشکس

ــت. ــته اس ــش داش ــد کاه ــل، ۱0 درص ــال قب س
ــا بیــان اینکــه کار برداشــت محصــوالت بهــاره از  وی ب
تیــر  تــا شــهریورماه توســط کشــاورزان ایــن شهرســتان 
ادامــه می یابــد، افــزود: بــرای برداشــت بی رویــه 
 آب در بخــش کشــاورزی و جلوگیــری از پــرت آب 
و افزایــش راندمــان آبیــاری در ابرکــوه، تاکنــون بیــش 
از 2 هــزار و 500 هکتــار زمین هــای ایــن شهرســتان بــه 

روش آبیــاری قطــره ای تجهیــز شــده اســت.
غیب الهــی ادامــه داد: بــرای اســتفاده بهینــه از آب 

در بخــش کشــاورزی، رونــد توســعه سیســتم آبیــاری 
نویــن در ایــن شهرســتان رو بــه رشــد اســت و در ایــن 
ــوع  ــن ن ــار از ای ــزار و 500 هکت ــش از یک ه ــتا بی راس

آبیــاری در دســت اجراســت.
وی تاکیــد کــرد: بــه دلیــل کاهــش شــدید منابــع آبــی 
بســیاری از قنات هــای شهرســتان ابرکــوه خشــک 
شــده و در ۴0 ســال گذشــته از مجمــوع 9۱ رشــته 
قنــات ابرکــوه، هم اکنــون ۱۱ رشــته آن آب دارد و بقیــه 

خشــکیده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه هم اکنــون 6۴8 حلقــه چــاه 
کشــاورزی و ۱۱ رشــته قنــات، منابــع تامیــن آب 
ــزود:   بخــش کشــاورزی شهرســتان ابرکــوه اســت، اف
کشــاورزان خطــه کویــری ابرکــوه از ســطح بیــش از ۱۷ 
ــر کاشــت، ســاالنه  ــار زمین هــای ســطح زی هــزار هکت
۱90 هــزار تــن محصــوالت زراعــی، باغــی و دامــی 

تســنیم می کننــد.  تولیــد 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان در نظر دارد امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی 

و مکانیکی برخی از واحدهای تابعه خود را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط 

به شرح زیر واگذار نماید.
1( بیمارستان های )گلدیس شاهین شهر، امام خمینی)ره( فالورجان، امیرالمومنین)ع( و صاحب الزمان)عج( شهرضا، شهید محمد منتظری 
نجف آباد، شهدای لنجان، ساعی و شهید اشرفی خمینی شهر، عیسی بن مریم)ع(، حشمتیه نایین، محمد رسول ا...)ص( مبارکه، شهید 
رجایی فریدن، امام حسین)ع( گلپایگان، بهنیا تیران و کرون، شهدای دهاقان، سیدالشهداء)ع(، شفا کلیشاد و سودرجان، شهید دکتر بهشتی 

اردستان، سیدالشهداء)ع( سمیرم( 
2( مراکز آموزشی درمانی )فیض، امین، شهید دکتر چمران، بهشتی، کودکان حضرت امام حسین)ع( ،امام موسی کاظم)ع(، نور و حضرت 

علی اصغر )ع(، کاشانی(
3( مراکز بهداشتی )شماره ۱ اصفهان و شماره 2 اصفهان(

4( معاونت های )بهداشتی، درمان و دانشجویی و فرهنگی(
5( شبکه های بهداشت و درمان شهرستان شاهین شهر و میمه، نطنز، خوانسار، اردستان، لنجان، چادگان(

6( مجتمع های )تخصصی و فوق تخصصی فارابی و مراکز تحقیقاتی صدیقه طاهره)س(( 
7( پژوهشکده قلب و عروق

موضوع مناقصه: واگذاری امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی و مخابراتی 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد و شرایط مناقصه قید شده است

نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی 
مدت تضمین شرکت در مناقصه: جهت ضمانتنامه بانکی سه ماه 

محل توزیع اسناد مناقصه:
۱- واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان )اولویت توزیع اسناد(

2- اصفهان - میدان آزادی - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ستاد مرکزی - ساختمان شماره ۳ - طبقه اول - اتاق 
20۳ - دفتر کمیسیون مناقصات دانشگاه 

تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز شنبه مورخ 1396/3/20 لغایت روز شنبه مورخ 1396/3/27
آخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه از طریق پست پیشتاز:

تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 1396/4/8 به آدرس: اصفهان - میدان آزادی - خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی استان اصفهان - ستاد مرکزی - ساختمان شماره یک - دبیرخانه مرکزی - کدپستی 8۱۷۴6-۷۳۴6۱

زمان و محل بازگشایی پیشنهادهای رسیده: روز سه شنبه مورخ 1396/4/13 و چهارشنبه 1396/4/۱4 در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان 

* به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از پایان مهلت مقرر )مورخ ۱۳96/۴/8( ارسال شود ترتیب اثر داده 
نخواهد شد.

* پیشنهاددهنده مکلف است مبلغ سپرده را فقط به صورت فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی ارایه نماید؛ لذا به پیشنهادهای فاقد 
سپرده، فیش بانکی مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی یا بین بانکی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج گردیده است.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

 بیش از یک هزار هکتار از زمین های کشاورزی ابرکوه 
به کشت بهاره اختصاص یافت
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دکتــر فیــروزه حســینی اصفهانــی، متخصــص تغذیــه، بــه 
ــرد  ــاره ک ــی اش ــم غذای ــا رژی ــاوت آن ب ــوع روزه داری و تف موض
 و افــزود: در روزه داری ســامت معنــوی بســیار مهــم اســت 
و بــرای رســیدن بــه ایــن ُبعــد از ســامتی، بایــد مســائل 
تغذیــه ای هــم رعایــت شــود کــه در ســامت روزه داران تاثیرگــذار 

ــت. اس
ــد  ــال بای ــادی س ــای ع ــد روزه ــه داد: روزه داران همانن وی ادام
ــی و در  ــب و کاف ــکل مناس ــه ش ــی ب ــای غذای ــه گروه ه از هم
جــای خــود اســتفاده کننــد تــا از فوایــد جســمی روزه  بهــره کافــی 

ببرنــد.
حســینی اصفهانــی گفــت: ۵ گــروه غذایــی اصلــی بایــد در 
ــورد  ــادی ســال م ــای ع ــد روزه ــار و ســحر مانن ــای افط وعده ه
ــبزیجات  ــات، س ــان و غ ــد از: ن ــه عبارتن ــرد ک ــرار گی ــه ق توج

ــا گروه هــای ســنی  ــات و چربی هــا کــه متناســب ب شــیر، حبوب
ــت. ــاوت اس متف

ــده  ــیدنی های وع ــه نوش ــاره ب ــا اش ــه ب ــص تغذی ــن متخص ای
افطــار افــزود: در وعــده افطــار افــراد از نوشــیدنی های مناســبی 
همچــون شــیر و چــای ولــرم اســتفاده کننــد و در ایــن وعــده از 
خرمــا، گــردو و نــان و پنیــر بهــره ببرنــد و در مقابــل ایــن روش 
صحیــح نبایــد از آب ســرد اســتفاده کننــد کــه منجــر بــه ناراحتــی 
ــیاری  ــه داد: بس ــود. وی ادام ــی می ش ــتگاه گوارش ــده و دس مع
بــر ایــن باورنــد کــه بــدن بــه آب نیــاز دارد و متاســفانه بــر همیــن 
اســاس در وعــده افطــار و ســحر بســیار آب می نوشــند کــه بایــد 
ــن  ــد بی ــدن را بای ــاز ب ــورد نی ــوان آب م ــم ۸ لی ــا بگوی ــه آن ه ب
ــه  ــد ب ــن نوشــیدن آب بای ــا ســحر بنوشــند و ای ــار ت ــده افط وع

صــورت تدریجــی باشــد نــه یکبــاره. مجلــه ســامت

 دکتــر مهــران رضوی پــور بــا اشــاره بــه برگــزاری ســمینار 
بازســازی اســتخوان و نســج نــرم در ارتوپــدی اظهــار 
داشــت: این ســمینار ویــژه متخصصــان ارتوپــدی، جراحی 
عمومــی، جراحــی ترمیــم و پاســتیک، فیزیوتراپــی 
کاردرمانــی، کارشناســان ارتــز و پروتــز و کارشناســان اتــاق 
عمــل اســت و جدیدتریــن دســتاوردهای علمــی در حــوزه 

ــه خواهــد شــد. ارتوپــدی در ایــن ســمینار ارائ
وی افــزود: هــدف مــا از برگــزاری ایــن کنگــره، افزایــش 
ــرم  ــج ن ــات نس ــا ضایع ــاط ب ــکاران در ارتب ــی هم  آگاه
و اســتخوان در ارتوپــدی و روش هــای نویــن بــرای درمــان 
ــدی  ــران در حــوزه ارتوپ ــگاه ای ــن جای آن هاســت. همچنی
بــا توجــه بــه تعــداد عمل هــای جدیــدی کــه انجــام 
ــی دارد. ــب توجه ــرفت جال ــوده و پیش ــه روز ب ــود ب می ش

دبیــر علمــی ســمینار بازســازی اســتخوان و نســج نــرم در 
ارتوپــدی بــا اشــاره بــه اینکــه عمــده مشــکات ارتوپــدی 
تروماســت، عنــوان کــرد: هــر چــه بتوانیــم فرهنــگ 
عمومــی را بــاال ببریــم و قوانیــن محکم تــر، ایمنــی 
ــیب ها  ــیم و از آس ــته باش ــری داش ــی بهت ــتر و آگاه بیش
و مشــکات ترومایــی همچــون حــوادث و تصادفــات 
بیمارســتانی  تخت هــای  پیشــگیری کنیــم  ترافیکــی 
ــر می شــود و همــکاران ارتوپــدی مــا فشــار کاری  خلوت ت

ــد. ــری را دارن کمت
وی ادامــه داد: در ۳ ماهــه اول مــادران بــاردار در مصــرف 
دارو بایــد دقــت داشــته و بــه هیــچ عنــوان مصــرف 
خودســرانه دارو را نداشــته باشــند و ایــن موضــوع تحــت 

نظــر پزشــک باشــد. مهــر

دکتر فیروزه حسینی اصفهانی، متخصص تغذیه:

روزه داری با رژیم غذایی فرق دارد
دبیر علمی سمینار ارتوپدی هشدار داد:

مادران باردار، خودسرانه دارو نخورند 

فواید »پونه کوهی«
ــظ  ــرای حف ــددی ب ــن آن، دارای خــواص متع ــی و روغ ــه کوه پون
ســامت بــدن و پوســت اســت کــه در ادامــه بــه بعضــی از آن هــا 

ــود. ــاره می ش اش
 ضدباکتری

ــود.  ــه می ش ــاه تهی ــای گی ــا و گل ه ــی از برگ ه ــه کوه ــن پون روغ
تیمــول  روغن هــای  وجــود  دلیــل  بــه  محققــان،   بــه گفتــه 
ــواص  ــاه دارای خ ــن گی ــی، ای ــه کوه ــاه پون ــرول در گی و کارواک

ضدباکتریایــی اســت.
 تقویت کننده انرژی

ــی  ــواد معدن ــن و م ــادی ویتامی ــر زی ــاوی مقادی ــی ح ــه گیاه پون
ــیم و  ــن B۶، کلس ــم، ویتامی ــن، منیزی ــه A ،C ،E ،K، آه از جمل

ــت.  ــیم اس پتاس
ــود عملکــرد  ــاده خوراکــی موجــب بهب ــن م ــان ای ــه محقق ــه گفت ب
ــدن شــده و در عیــن حــال آهــن موجــب افزایــش  متابولیســم ب
گــردش خــون می شــود. در نهایــت ایــن دو عملکــرد همــراه باهــم 

ــد. ــش می ده ــدن را افزای ــرژی ب ــزان ان می

 منظم کردن عادات ماهیانه بانوان
طبــق اعــام محققــان، روغــن پونــه کوهــی بــه حفــظ نظــم عــادات 
ماهیانــه زنــان کمــک کــرده و از آن هــا در مقابــل عــوارض جانبــی 

ــد. یائســگی حفاظــت می کن
 پیشگیری از سرطان

ــه  ــی ب ــه کوه ــود در پون ــزای موج ــال ۲۰۱۳، اج ــه س ــق مطالع طب
ــاران  ــرطان در بیم ــگیری از س ــا پیش ــرفت ی ــد پیش ــش رون کاه

ــد. ــک می کن ــینه کم ــینوم س ــه کارس ــا ب مبت
 درمان مشکالت پوستی

روغــن پونــه کوهــی می توانــد خــارش پوســت و عفونت هــای 
ــک  ــب ی ــان ترکی ــد. محقق ــان کن پوســتی را تســکین دهــد و درم
ــه  ــل توصی ــا نارگی ــون ی ــن زیت ــا روغ ــن را ب ــن روغ ــره از ای قط

. می کننــد
 دورکننده حشرات

ــرول  ــه کارواک ــوم ب ــی موس ــه کوه ــود در پون ــی موج ــن طبیع  روغ
یــک دافــع حشــرات اســت. از ایــن روغــن می شــود بــر روی 
مبلمــان اســتفاده کــرد تــا حشــرات از آن هــا دور بماننــد یــا قبــل از 
رفتــن بــه فضــای بــاز بــر روی پوســت مالیــده شــود. بهداشــت نیــوز

ــرای بســیاری از مــا پیــش آمــده کــه  احتمــاال ب
ــذای  ــرف غ ــه مص ــل ب ــا می ــل گرم ــاز فص ــا آغ ب
گــرم کاهــش پیــدا کــرده و بــدن از خوراکی هــای 

ــد.  ــتقبال می کن ــتر اس ــک بیش خن
بی اشــتها  زیــاد  گرمــای  در  افــراد  معمــوال 
ــت  ــه درس ــت تغذی ــا رعای ــد ب ــا بای ــوند؛ ام می ش
مــواد و ویتامین هــای کافــی را  در گرمــای تابســتان 
ــه یکــی از  ــدن رســاند. تغذی ــه ب ــی ب ــه خوب ــز ب نی
ســالم  زندگــی  ســبک  جنبه هــای  مهم تریــن 

انسان هاســت. 
ــل  ــی از عوام ــی یک ــرایط آب و هوای ــی ش از طرف
تاثیرگــذار بــر ســبک زندگــی و تغذیــه افــراد 
مــواد  و  نیــز خوراکی هــا  طبیعــت  در  اســت. 
ــد  ــل رش ــر فص ــور ه ــه فراخ ــی ب ــی متنوع غذای

ــور  ــه فراخ ــب ب ــه مناس ــت تغذی ــد. رعای می کنن
شــرایط آب و هوایــی و اســتفاده از مــواد غذایــی 
ــادابی  ــامت و ش ــظ س ــه حف ــود ب ــل خ در فص

بــدن کمــک می کنــد.
هنــگام گــرم شــدن هــوا بــدن بــه کمــک سیســتم 
تعــرق، دمــای خــود را پاییــن مــی آورد تــا خنــک 
ــدن  ــه ب ــی ب ــر آب کاف ــت اگ ــن حال ــد. در ای بمان
نرســد، بــدن بــه اصطــاح دهیدراتــه می شــود. در 
ــا  ــا آب ت ایــن شــرایط امــاح بــدن نیــز همــراه ب
ــا  ــت ب ــه الزم اس ــود ک ــع می ش ــادی دف ــد زی ح
ــه  ــواد از دســت رفت ــاح و م ــه مناســب، ام تغذی

بازیابــی شــوند.
ــل  ــتر در فص ــه آب بیش ــدن ب ــاز ب ــود نی ــا وج ب
ــور  ــر ن ــادی را زی ــان زی ــه زم ــی ک ــا، هنگام گرم

در  بــدن  و  گذرانده ایــد  خورشــید  مســتقیم 
ــوان  ــچ عن ــه هی ــرار دارد، ب ــت ق ــن حال گرم تری
نوشــیدنی بســیار خنــک یــا بــه اصطــاح تگــری 
ــار  ــگام افط ــه هن ــن نکت ــه ای ــه ب ــید. توج ننوش
حائــز اهمیــت اســت. در ایــن شــرایط شــوکی بــه 
بــدن وارد می شــود و دمــای بــدن ناگهانــی افــت 
ــت  ــه حال ــا را ب ــا دم ــد ت ــاش می کن ــدا و ت پی
ــتر  ــت بیش ــن حال ــرد در ای ــد. ف ــادل بازگردان تع
احســاس گرمــا می کنــد و بــه همیــن دلیــل 

مصــرف نوشــیدنی ولــرم توصیــه می شــود. 
ــرای فصــل  ــه ب ــن توصی ــن و بهتری ــن اولی بنابرای
ــار  ــس از افط ــراوان پ ــات ف ــا، مصــرف مایع گرم
ــیدنی ها  ــر نوش ــا و دیگ ــواع آب میوه ه ــت. ان اس
هیچ وقــت تاثیــر نوشــیدن آب را نــدارد. بــا وجــود 
ایــن آب لیمــوی تــازه، شــربت ســکنجبین و خیــار 
و اســتفاده از تخــم شــربتی در آب، تاثیــر مثبــت 

ــا وجــود همــه ایــن  در آبرســانی بــه بــدن دارد. ب
توصیه هــا اگــر همچنــان اصــرار بــه مصــرف 
چــای بــه جــای آب داریــد، چــای ســبز انتخــاب 
مناســبی بــرای پاییــن آوردن دمــای بــدن و 

ــدن اســت.  ــم متابولیســم ب ــن تنظی همچنی
در مجمــوع اســتفاده از ســبزیجات بــا برگ هــای 
ــا  ــره در ســاالد، از پوســت شــما در فصــل گرم تی
حفاظــت می کنــد و پوســت را شــاداب نگــه 

ــی دارد.  م
ــگ  ــبزیجات تیره رن ــم س ــای مه ــی از نقش ه یک
ــعه  ــه اش ــبت ب ــت نس ــیت پوس ــش حساس کاه
فرابنفــش خورشــید اســت. اســتفاده زیــاد از 
ــوخاری،  ــرخ کردنی، س ــرب، س ــی چ ــواد غذای م
در  نوشــیدنی های گازدار  و  ســنگین  غذاهــای 
فصل هــای گــرم توصیــه نمی شــود. مصــرف 
ــوارش  ــرعت گ ــش س ــث کاه ــاد باع ــی زی چرب

ــه  ــود و ب ــذا می ش ــر غ ــم کندت ــه هض و درنتیج
همیــن دلیــل دمــای داخلــی بــدن بــاال مــی رود. 
در مقابــل مصــرف غذاهــای ســاده و ســبک باعث 
می شــود بــدن انــرژی کمتــری بــرای هضــم مــواد 
غذایــی مصــرف کــرده و دمــای بــدن کاهــش پیدا 
ــا  ــدن م ــتان، ب ــت تابس ــا و رطوب ــد.  در گرم کن
بیــش از هــر زمــان دیگــر بــه مصــرف خوراکی هــای 

خنــک عاقه منــد می شــود. 
ــد  ــتر مانن ــی دارای آب بیش ــواد غذای ــرف م مص
ــیب،  ــه، س ــی هندوان ــار گوجه فرنگ ــت، خی ماس
ــر  ــبزیجات دیگ ــا و س ــیاری از میوه ه ــو و بس هل
بــه مقابلــه بــدن بــا گرمــا بیشــتر کمــک می کنــد. 
از  غنــی  غذایــی کم کالــری  مــواد  همچنیــن 
ــاب  ــد انتخ ــا می توان ــیم و ویتامین ه ــر، کلس فیب
خوبــی بــرای وعــده افطــار و ســحری در تابســتان                 

باشــد. جــام جــم
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بهترین و بدترین خوراکی ها در فصل گرما 

تازههایپزشکی

ورزش و جلوگیری از پیر شدن مغز 
ــه  ــد ک ــد کردن ــل تایی ــات قب ــی مطالع ــا بررس ــان ب محقق
فعــال بــودن بــا احتمــال کمتــر ابتــا بــه بیمــاری آلزایمــر و 

پیــر شــدن مغــز مرتبــط اســت. 
حــال  در  کــه  افــرادی  دریافتنــد  همچنیــن  آن هــا 
بهــره  ورزش  فوایــد  از  هــم،  هســتند  بیمــار   حاضــر 
ــالی  ــراد بزرگس ــان، اف ــن محقق ــه ای ــه گفت ــد. ب می گیرن
کــه بــه لحــاظ فیزیکــی فعــال هســتند، فعالیــت روزانــه، 

ــد. ــه می کنن ــه ای را تجرب ــادل بهبودیافت ــناخت و تع ش
بــه گفتــه محققــان، بیمــاری آلزایمــر فقــط یکــی از مــوارد 
ــود و  ــوب می ش ــوع آن محس ــایع ترین ن ــل و ش زوال عق
ــاری   ــاری پارکینســون و بیم ــل، بیم ــواع زوال عق ســایر ان

هانتینگتــون اســت.
ــی دارد و  ــد ورزش نقــش حفاظت ــن باورن ــر ای ــان ب محقق
از اتصــاالت قدیمــی شــبکه مغــز محافظــت می کنــد و بــا 
ــد، موجــب حفــظ شــناخت ســالم  ایجــاد اتصــاالت جدی

بیتوتــه می شــود. 

تشخیص عالئم اولیه سرطان مغز 
از ۵ سال قبل

محققــان دریافتنــد تغییــر در فعالیــت ایمنــی مشاهده شــده 
ــز  ــرطان مغ ــخیص س ــش از تش ــا پی ــون، مدت ه در خ
ــون  ــای خ ــق، نمونه ه ــم تحقی ــن تی ــود. ای ــدار می ش پدی
۹۷۴ نفــر را کــه نیمــی از آن هــا بعدهــا مبتــا بــه ســرطان 

ــد. مغــز تشــخیص داده شــدند، بررســی کردن
خــون دارای اجــزای متعــددی اســت؛ امــا در ایــن مطالعــه 
بــه  بررســی »ســیتوکین ها«، پروتئین هایــی کــه  بــه 
ــک  ــاری کم ــا بیم ــه ب ــی و مقابل ــتم ایمن ــرل سیس کنت

می کننــد، پرداختــه شــد. 
ــرطان  ــه س ــا ب ــه مبت ــرادی ک ــاخت اف ــکار س ــج آش نتای

ــتند. ــری داش ــیتوکین کمت ــل س ــد، تعام ــده بودن ش
جودیــت شــوآرتزبوم، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن باره 
می گویــد: »تشــخیص مراحــل اولیــه رشــد تومــور اهمیــت 
دارد؛ چــرا کــه بــه اقــدام موثرتــر کمــک می کنــد. اگــر ایــن 
مراحــل اولیــه بــه ســرعت مشــخص شــوند، رونــد درمانــی 
ــرای توقــف رشــد بعــدی تومــور اتخــاذ خواهــد  بهتــری ب

شــد.« شــهر خبــر

کمردرد و افزایش مرگ زودهنگام
کمــردرد مزمــن، یــک تجربــه حســی و روانــی ناخوشــایند 
 اســت کــه بــا آســیب احتمالــی بــه بافــت مرتبــط 

است. 
ــار  ــات دچ ــب اوق ــه غال ــرادی ک ــان داده اف ــه نش مطالع
کمــردرد می شــوند، ۲۹ درصــد در معــرض ریســک بــاالی 
ــان را  ــه دردش ــرادی ک ــد و اف ــرار دارن ــگام ق ــرگ زودهن م
»بســیار کــم« و »بســیار زیــاد« گــزارش کــرده بودنــد، بــه 
ترتیــب ۳۸ درصــد و ۸۸ درصــد در معــرض افزایــش ایــن 

ریســک قــرار داشــتند.
بــا توجــه بــه مطالعــه اخیــر، افــرادی کــه از کمــردرد مزمــن 
رنــج می برنــد، بیشــتر در معــرض قابلیــت و توانایــی 
پاییــن تمرکــز  و توجــه و اختــال حافظــه قــرار دارنــد و در 

معــرض ریســک بــاالی زوال عقــل هســتند. مهــر

تغذیه
 دمنوش های گیاهی برای 

خوشبو کردن دهان در ماه رمضان 
ــگ  ــادی در فرهن ــال های متم ــی س ــان داروی گیاه
ایــران و ایرانــی نقــش داشــتند و تقریبــا بخشــی از 
ــا گنج ه هــای  ایــن گیاهــان همــواره در آشــپزخانه ی
ــر  ــردم ب ــه م ــته ک ــود داش ــا وج ــتر ایرانی ه بیش
اســاس آموزه هــای قدیمــی از خــواص زیــاد آن هــا 

ــد.  ــتفاده می کنن اس
ــب  ــه برچس ــود ک ــالی می ش ــد س ــاال چن ــا ح ام
ــن گیاهــان زده  ــه دمکــرده و عصــاره ای ــوش ب دمن
ــت.  ــه اس ــود گرفت ــه خ ــدرن ب ــکل م ــده و ش ش
دمنوش هــا همــان جوشــانده های مادربزرگ هــا 
کــه هــر کــدام بــرای یــک درد یــا بیمــاری خــوب 
فرم هــای  و  بســته بندی ها  در  امــروز  هســتند، 
عرضــه  فروشــگاه ها  در  بــاز  یــا  کیســه ای 

ند. می شــو
ــت  ــد گف ــا، بای ــام آن ه ــکل و ن ــر از ش ــرف نظ  ص
ــاوه  ــد و ع ــدی دارن ــذت بی مانن ــا ل ــه دمنوش ه ک
بــر رفــع مشــکات جســمی، روح آدم را تــازه 

. می کننــد
 پــس بــرای آشــنایی بــا روش تهیــه انــواع مختلــف 

آن هــا با مــا همــراه باشــید.
 بــوی بــدن دهــان می توانــد بــه دلیــل باکتری هــای 
ــه علــت خرده هــای غــذای  ــا ب موجــود در دهــان ی
بــودار یــا عامتــی از یــک بیمــاری باشــد. داشــتن 
ــتن  ــت داش ــدام جه ــن اق ــی، اولی ــت دهان بهداش
تنفــس و دهانــی خوشبوســت؛ امــا بــا اســتفاده از 
دمنوش هــای معرفی شــده در ایــن بخــش نیــز 

ــی خوشــبو داشــته باشــید. ــد دهان می توانی
 دمنوش گل گاوزبان با لیمو عمانی

ــر  ــاوه ب ــی ع ــو عمان ــا لیم ــان ب ــب گل گاوزب ترکی
ــد و  ــدا کن ــگ بهتــری پی اینکــه باعــث می شــود رن
مــزه آن بهتــر شــود، بــر خاصیــت آرام بخشــی ایــن 

ــد. ــه می کن ــاه اضاف گی
 گل گاو زبــان نبایــد بــه طــور مســتقیم روی حــرارت 
باشــد. همچنیــن عطــر، طعــم و خاصیــت آن در اثر 
دم کــردن طوالنــی از بیــن مــی رود؛ بنابرایــن بــا ۱۰ 
دقیقــه جوشــاندن ایــن گیــاه، بیــش از ۵۰ درصــد از 

خاصیــت آن از بیــن مــی رود.
 مصــرف ایــن دمنــوش بــه تنهایــی باعــث خوشــبو 
ــو  ــراه لیم ــه هم ــر ب ــود و اگ ــان می ش ــردن ده ک
عمانــی مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد، میــزان معطــر 

ــد. ــدان می کن ــان را دوچن ــردن ده ک
 دمنوش فلفل سیاه 

ایــن دمنــوش جــز درمان هــای طــب ســنتی چیــن 
ــرای درمــان ســرفه های  ــد کــه ب ــه حســاب می آی ب

خلطــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.
 فلفــل ســیاه باعــث تحریــک جریــان خــون 
بــه عنــوان  نیــز  در مخــاط می شــود و عســل 
ــرفه  ــد س ــی ض ــاده طبیع ــک م ــک و ی آنتی بیوتی

تاثیــر ایــن دمنــوش را چنــد برابــر می کنــد.
ــد دهــان  ــوی ب ــرای جلوگیــری از ب  فلفــل ســیاه ب

ــی دارد. باشــگاه خبرنــگاران ــرد فراون ــز کارب نی

زیبایی
 چگونه لب های زیبا 

داشته باشیم؟
زنــان سراســر دنیــا لب هایــی زیبــا و نــرم می خواهنــد. 
روی جلــد مجــات، تبلیغــات رژ لــب و صــورت افــراد 
ــده  ــذاب دی ــای ج ــا لب ه ــان ب ــورد عاقه ت ــهور م مش
می شــود. چــه کســی گفتــه کــه شــما نمی توانیــد 

آن هــا را داشــته باشــید؟ 
در ادامــه چندیــن روش حجیــم کــردن لب هــا و 

محافظــت از آن هــا را آورده ایــم.
۱. استفاده از نرم کننده های لب

ــن  ــتند؟ در ای ــرم نیس ــی ن ــدازه کاف ــه ان ــان ب لب هایت
صــورت بــه ترکیباتــی کــه روی لب هایتــان قــرار 
می دهیــد، توجــه کنیــد. آکادمــی پوســت آمریــکا بــرای 
ــتفاده از  ــید، اس ــور خورش ــیب  های ن ــگیری از آس پیش
نرم کننده هــای لــب بــا SPF ۳۰ یــا باالتــر را پیشــنهاد 

می کنــد. 
از  می گویــد:  پوســت،  متخصــص  هیــرش،  رانــا 
پارابــن و مــواد عطــری کــه می تواننــد بــه لب هــا 
ــی  ــال ترکیبات ــه دنب ــد. ب ــانند، دوری کنی ــیب برس آس
ــن  ــد. ای ــت کمــک می کنن ــه حفــظ رطوب باشــید کــه ب
ترکیبــات شــامل روغن هــای معدنــی، گلیســیرین، 
ــر، اســید الکتیــک و ســوربیتول هســتند.  درخــت صب
ــرعت  ــه س ــا را ب ــم لب ه ــل ه ــوم عس ــن و م النولی
ــب  ــه ســطح ل ــوم عســل ب ــد م ــد. هرچن ــرم می کنن ن
ــم و  ــاوی طع ــب ح ــای ل ــد. نرم کننده ه ــوذ نمی کن نف

بگذاریــد.  را کنــار  شــیرین کننده های مصنوعــی 
۲. از پوسته ها خالص شوید

امــکان دارد هم اکنــون هــم پوســت صــورت و بدنتــان 
ــان  ــرای لب هایت ــده آن ب را پاک ســازی کنیــد. امــا فای

ــد؟  ــم می دانی را ه
ــان  ــل را روی لب هایت ــکر و عس ــوط ش ــه ای از مخل تک
بگذاریــد و بــه آرامــی بــه صــورت دورانــی ماســاژ دهید. 
ــد:  ــل ســودیک، متخصــص پوســت، می گوی ــر نی دکت
ــد  ــک تولی ــه تحری ــی ب ــلول های اپیدرم ــتن س برداش

کاژن کمــک می کنــد. 
۳. حجم لب ها را افزایش دهید

حجــم، دلیــل اصلــی زیبایــی لب هاســت. بــرای 
حجیــم کــردن دائمــی بایــد بــه پزشــک مراجعــه کنیــد. 
تینــا آلســتر، مدیــر موسســه لیــزر درمانــی واشــنگتن، 
می گویــد کــه چندیــن نــوع اســید هیالورونیــک را 
ــتری  ــدون بس ــان ب ــد درم ــوان رون ــه عن ــوان ب می ت
بــه لب هــا تزریــق کــرد. همچنیــن بــرق لب هــای 
حجم دهنــده موقــت لــب هــم موجــود هســتند. 
ــروری  ــای ض ــاژ دادن روغن ه ــا ماس ــب ب ــا اغل لب ه
هماننــد دارچیــن و زنجبیــل هــم تحریــک می شــوند.

۴. سیگار نکشید
ــیدن  ــیگار کش ــان س ــه ای می ــود رابط ــات، وج  مطالع

و پیری زودرس پوست را نشان می دهند. 
بــه  آســیب  هیــرش می گویــد: ســیگار کشــیدن 
می کنــد  تســریع  را  و کاژن  پوســتی   ســلول های 
و چروک هــا را بــه دنبــال خواهــد داشــت. پس ســیگار 
را کنــار بگذاریــد و روی لب هایتــان، مرطوب کننــده 

لــب اســتفاده کنیــد. نســخه

خانواده
 کاهش ترس کودک 

از حمام کردن
 با کودکانی که از حمام کردن می ترسند 

این گونه رفتار کنید: 
اســت کــودکان  ممکــن  مختلــف  در ســنین 
ــند.  ــته باش ــن داش ــام رفت ــا حم ــرس از آب ی ت
گاهــی اوقــات ایــن تــرس در شــیرخواران وجــود 
از  دارد کــه خیلــی راحــت توصیــه می شــود 
کاه هــای لبــه داری کــه مخصــوص حمــام کــردن 
شــیرخواران اســت، اســتفاده شــود تــا دســت کم 
آب وارد چشــم ها و دهانشــان نشــود و راحت تــر 

ــد.  ــردن را تحمــل کنن حمــام ک
در ســنین کمــی باالتــر روش های حساســیت زدایی 
از آب بــرای کاهــش تــرس از حمــام توصیــه 
ــا وان حمــام  ــن شــکل کــه مث ــه ای می شــود؛ ب
کــودک یــا تشــتی را از آب پــر کــرده و کــودک را 
بــه آب بــازی تشــویق کنیــد. بــا توجــه بــه تــرس 
ــزان آب  ــدا می ــر اســت ابت ــودکان بهت از آب در ک
ــده  ــم باشــد و در طــول جلســات آین ــن ک در لگ

ــد.  ــزان آب را بیشــتر کنی می
فرآینــدی کــه در حیــن حضــور کــودک در لگــن 
می گــذرد، بســیار مهــم اســت. ایــن فرآینــد 
بایــد مفــرح و بانشــاط باشــد. توصیــه می شــود 
ــاره  ــد. درب ــازی کنن ــا ب ــا بچه ه ــن در آب ب والدی
می ترســند،  پاشــیدن  آب  از  کــه  بچه هایــی 
ــا  ــازی ب ــد و ب ــن کار بپرهیزن ــد از ای ــن بای والدی

ــد. ــد بگذارن ــده فرزن ــه عه آب را ب
از  می تواننــد  والدیــن  آب بــازی  حیــن  در 
ــی  ــه تمام ــد و آب را ب ــتفاده کنن ــا اس فرصت ه

نقــاط بــدن کــودک برســانند. 
بچه هایــی کــه حیــن بــازی بــا آب ســاعات 
خوشــی را گذرانــده باشــند، معمــوال بعــد از 
آن هــا کاهــش  در  حمــام  از  تــرس  مدتــی، 

. بــد می یا
ــا  ــود، حتم ــتر می ش ــودک بیش ــن ک ــی س وقت
ــند  ــته باش ــت داش ــف جف ــن دو لی ــد والدی بای
کــه یکــی را بــه دســت کــودک بدهنــد و دیگــری 
ــتفاده  ــودک اس ــوی ک ــرای شست وش ــود ب را خ
ــه ایــن ترتیــب کــودک، خــود را در امــر  ــد. ب کنن
حمــام کــردن شــریک می دانــد و همــکاری 

می کنــد.
ــردن  ــام ک ــش در حم ــکل ترین بخ ــوال مش معم
در  اســت کــه  ســر  شست وشــوی  کــودکان 
در  و  لبــه دار  کاه  از  پاییــن می تــوان  ســنین 
ــتفاده  ــتی اس ــای دس ــر از دوش ه ــنین باالت س
کــرد کــه ســر کــودک بــه عقــب برگردانــده شــود 
و حتی االمــکان اختیــار بــه کــودک داده شــود تــا 
ــر دوش  ــرش را زی ــت س ــت اس ــع راح ــر موق ه

ــامتی ــرد. س بگی

ــتی  ــه ای بهش ــال، هدی ــالم و ح ــذای س غ
اســت کــه خداونــد بــرای بنــدگان خداجــوی 
ــان راســتین،  خــود فرســتاده اســت و مؤمن
و  شــکرگزاری  بــرای  وســیله ای  را  آن 
عبودیــت بیشــتر می داننــد و هــر لقمــه از آن 
ــه یــاد محرومــان و گرســنگان  ــد، ب می خورن
نیــز هســتند. غــذا، از ابتدایی تریــن نیازهــای 
بلکــه تمــام موجــودات زنــده  انســان و 
بــه شــمار مــی رود و نقــش اساســی آن 

ــت. ــدنی اس انکارنش
ــه در  ــش تغذی ــوع »نق ــاره موض ــروز درب ام
ــی  ــت« گفت وگوی ــرل دیاب ــگیری و کنت پیش
را بــا دکتــر مــژگان نوریــان، متخصــص 
تغذیــه و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی اصفهــان، انجــام داده ایــم کــه 

ــذرد. ــان می گ ــه مشــروح آن از نظرت در ادام
 به چه افرادی دیابتی گفته می شود؟ 
ــاری  ــی بیم ــد، نوع ــاری قن ــا بیم ــت ی دیاب
در  اختــال  بــروز  از  ناشــی  خامــوش 
متابولیســم )ســوخت و ســاز( بــدن انســان 
ظاهــر  دالیــل گوناگــون  بــه  اســت کــه 
بــا  مختلــف  درجه هــای  بــا  و  می شــود 
کمبــود انســولین یــا پاســخ نــدادن بــه 
انســولین در بــدن بیمــار همــراه اســت.

در صورتــی کــه آزمایــش قنــد خــون ناشــتا 
عــددی بیــن ۱۰۰ تــا ۱۲۵ باشــد، نشــانگر آن 
اســت کــه فــرد در دوره دیابــت پنهــان قــرار 
ــتر  ــا بیش ــم ۱۲۶ ی ــن رق ــه ای دارد و چنانچ
ــت  ــل دیاب ــای کام ــر ابت ــد، بیانگ از آن باش

اســت.

بیمــاری شــایع ترین علــت کــوری  ایــن 
نارســایی کلیــه و مهم تریــن علــت قطــع 
پــا، پــس از تصادفــات در ایــران اســت؛ زیــرا 
ــه دســتگاه های  ــار و هم ــز را گرفت ــروق ری ع
حیاتــی بــدن را مبتــا می کنــد و هیــچ 
ــان  ــاری در ام ــن بیم ــدن در ای قســمتی از ب

ــت. نیس
 نقش تغذیه در ابتال به دیابت 

چیست؟ 
بــا صنعتــی شــدن جوامــع، الگــوی غذایــی 
الگــوی  اســت.  کــرده  تغییــر  نیــز  مــا 
ــا  ــای م ــا و مادربزرگ ه ــی پدربزرگ ه غذای
ایجــاب می کــرده کــه فرصــت بیشــتری 
ــند  ــته باش ــزل داش ــذا در من ــه غ ــرای تهی ب
ــم  ــی ه ــع غذای ــای صنای ــه کارخانه ه و البت
در جامعــه گســترش پیــدا نکــرده بودنــد 
و حتــی الگــوی حرکتــی و فعالیت هــای 
ــیار  ــل بس ــل قب ــد نس ــا چن ــا ب ــی م فیزیک

تفــاوت دارد.
در حــال حاضــر تحــرک مــا بســیار کاهــش 
ــود  ــث می ش ــود باع ــن خ ــرده و ای ــدا ک پی
ــی، شــیوع  ــر الگــوی غذای ــار تغیی کــه در کن

ــت بیشــتر شــود. دیاب
الگــوی غذایــی ســنتی مــا دســتخوش 
ــرف  ــه مص ــا ب ــده و م ــادی ش ــرات زی تغیی
غذاهــای  و  فســت فودها  کنســروها، 
پرچــرب، تنقــات فاقــد ارزش غذایــی و 
ــه  ــم ک ــه بســیار خوشــمزه، روی آورده ای البت
ــتند.  ــر هس ــیار مض ــا بس ــامتی م ــرای س ب
مــا بــرای پیشــگیری از دیابــت مجبــور 
هســتیم الگــوی غذایــی ســالمی را تعریــف 

ــم. کنی

ــده  ــه قاع ــود دارد ک ــی وج ــرم غذای ــک ه ی
ــج  ــل برن ــته ای مث ــواد نشاس ــات و م آن غ
نــان، ســیب زمینی و ماکارونــی هســتند کــه  
بــه عنــوان گــروه اول در ایــن هــرم مشــاهده 

می کنیــم.
ــت ها  ــا، گوش ــبزی ها، میوه ه ــروه س ــد گ بع
ــه  ــح ب ــی صحی ــوی غذای ــات در الگ و لبنی
چشــم می خورنــد. ایــن ۵ گــروه بــرای 
حائــز  بســیار  انســان  ســامتی  تامیــن 
ــث  ــک مثل ــرم ی ــوک ه ــت هســتند. ن اهمی
ــر  ــا در نظ ــا و چربی ه ــرای قنده ــک ب کوچ
ــتباه  ــی اش ــوی غذای ــا الگ ــده؛ ام ــه ش گرفت
ــه و  ــه هــم ریخت ــه را ب ــن هــرم تغذی ــا ای م

اســت. لجام گســیخته کــرده 
رژیــم یــک بیمــار دیابتــی مثــل فــرد ســالم 
ــی  ــه دیابت ــرادی ک ــت اف ــر اس ــوده و بهت ب
ــی ســالم اســتفاده  ــم غذای نشــده اند، از رژی
ــم  ــعی کنی ــد س ــر بای ــوی دیگ ــد. از س کنن
را  و شــیرین کننده هایی  میــزان چربی هــا 
ــش  ــم،  کاه ــتفاده می کنی ــذا اس ــه در غ ک
دهیــم؛ ضمــن اینکــه دیابتی هــا در خــوردن 

ــد. ایمنــا ــل نکنن ســبزی و ســاالد تعل

دکتر مژگان نوریان، متخصص تغذیه مطرح کرد: 

دیابتی ها در خوردن سبزی و ساالد 
تعلل نکنند

ــام وزارت  ــاس اع ــر اس ــت: ب ــکی گف ــازمان دامپزش ــس س رئی
انســان ها  در  بیمــاری  مــوارد  مشــاهده  دربــاره  بهداشــت 
روســتا ها  در  دام  بخــش  در  بیمــاری زا  عوامــل  بــا   مبــارزه 
و شهرســتان های اســتان های سیســتان و بلوچســتان، هرمــزگان 

کرمانشــاه، اصفهــان و مازنــدران تشــدید شــده اســت. 
مهــدی خلــج بــا اعــام اینکــه تاکنــون حــدود ۴ میلیــارد تومــان 
ــو  ــه کنگ ــب کریم ــاری ت ــل بیم ــه ناق ــا کن ــه ب ــرای مقابل ســم ب
مصــرف شــده و ایــن ســموم از ســال گذشــته خریــداری شــده 
ــم  ــدام کردی ــاز اق ــورد نی ــموم م ــد س ــرای خری ــزود: ب ــود، اف  ب
ــت  ــرای رعای ــکان دارد ب ــه ام ــی ک ــا جای ــم ت ــاش می کنی و ت
مدیریــت  روش هــای  اجــرای  بــا  زیســت محیطی  ضوابــط 

پیشــگیری، از ســموم کمتــری اســتفاده شــود. 
ــاره مشــاهده  وی گفــت: بــر اســاس اعــام وزارت بهداشــت درب
مــوارد بیمــاری در انســان ها، مبــارزه بــا عوامــل بیمــاری زا 

اســتان های  شهرســتان های  و  روســتا ها  در  دام  بخــش  در 
اصفهــان  کرمانشــاه،  هرمــزگان،  بلوچســتان،  و   سیســتان 
ــری از  ــت: جلوگی ــج گف ــت. خل ــده اس ــدید ش ــدران تش و مازن
کشــتار دام در کشــتارگاه های غیرمجــاز و کشــتار در مکان هایــی 
ــا،  ــا و کنه ه ــا انگل ه ــارزه ب ــی، مب ــتارگاه های صنعت ــر از کش غی
الــزام رعایــت اصــول نگهــداری گوشــت در ســردخانه و یخچــال 
بــه مــدت ۲۴ ، از جملــه اقدامــات ســازمان دامپزشــکی کشــور 
بــرای جلوگیــری از شــیوع بیمــاری تــب کریمــه کنگــو، به ویــژه در 

ــوده اســت. ۵ اســتان مــورد گــزارش وزارت بهداشــت ب
رئیــس ســازمان دامپزشــکی تاکیــد کــرد: ویــروس بیمــاری تــب 
ــواهد  ــاس ش ــر اس ــت و ب ــدار اس ــت پای ــو در طبیع ــه کنگ کریم
ــی  ــران جهان ــن صاحب نظ ــت؛ بنابرای ــذف نیس ــل ح ــی قاب علم
بــرای پیشــگیری از ابتــای بــه ایــن بیمــاری بــر آمــوزش 

ــد. تســنیم ــد دارن ــی تاکی عموم

ــه  ــت ک ــراد اس ــام اف ــان تم ــایع در می ــکات ش ــردرد از مش کم
ــد.   ــش می یاب ــن، افزای ــن س ــا باالرفت ــوال ب معم

ــر  ــتخوان، کم ــدرت اس ــا و ق ــری ماهیچه ه ــش انعطاف پذی کاه
ــان  ــد. درم ــیب پذیر می کن ــات آس ــه و جراح ــه ضرب ــبت ب را نس
بیماری هــا و اختــاالت مفاصــل بســیار مهــم اســت و روش هــای 
 مختلفــی بــرای آن هــا وجــود دارد و در ۹۵ درصــد از مــوارد 
کمــردرد نیــازی بــه عمــل جراحــی نــدارد. در ایــن مطلــب 
ــان  ــه درم ــه ب ــم ک ــاد می دهی ــما ی ــه ش ــی ب ــیوه طبیع ــد ش چن

می کنــد. کمردردتــان کمــک 
 کرم کپسایسین

کپسایســین، یکــی از ترکیبــات فلفــل قرمــز تنــد اســت. اســتفاده 
درمانــی از آن،  موجــب کاهــش یــک پیام رســان عصبــی بــه نــام 
مــاده P می شــود کــه پیام هــای درد را بــه مغــز می رســاند. 
ــین  ــتفاده از کپسایس ــد اس ــان می ده ــی نش ــک بررس ــج ی نتای

ــب توجهــی می کاهــد. ــه طــور جال ــه،  از درد ب ــه مــدت ۳ هفت ب
 فعالیت جسمی

احتمــاال وقتــی کمرتــان درد می گیــرد، می خواهیــد در تختخــواب 
بمانیــد؛ امــا بهتــر اســت بدانیــد ورزش و فعالیت، بهبود را تســریع 
 کــرده و درد را کاهــش می دهــد. یــک بررســی روی ۲۴۰ زن 
و مــرد نشــان داد ورزش موجــب کاهــش ۲۸ درصد درد می شــود. 

انجــام ورزش هــای نه چنــدان ســنگین، مطمئن ترین راه اســت.
 کم کردن وزن اضافی

اضافــه وزن، فشــار روی ســتون فقــرات و ماهیچه هــای کمــر 
را افزایــش می دهــد. تحمیــل وزن زیــادی بــر جلــوی بــدن 
ــیب  ــث آس ــد و باع ــش می ده ــرات را افزای ــتون  فق ــای س  انحن
و فشــار بــه دیســک ها و اعصــاب ســتون  فقــرات می شــود. اگــر 
ــل  ــل  تحم ــر قاب ــا شــدت آن غی ــداوم اســت ی ــردرد شــما م کم

اســت، بایــد فــورا بــه پزشــک مراجعــه کنیــد. الــو دکتــر

،،
رژیــم یــک بیمــار دیابتــی مثــل فــرد 
ســالم بــوده و بهتــر اســت افــرادی 
رژیــم  از  نشــده اند،  دیابتــی  کــه 

غذایــی ســالم اســتفاده کننــد

راهکارهای طبیعی برای رفع کمردرد   تشدید مبارزه با »تب کریمه کنگو« در ۵ استان 
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 دیدگاه و محتوای دینی و علمی 
راه حل مقابله با خرافه گرایی 

ــی دانشــگاه  ــت علم ــون، عضــو هیئ حســن حکمی
بــا  اصفهــان گفــت:  عتــرت  و  قــرآن  معــارف 
اســتفاده از محتــوای صحیــح یعنــی از دیــدگاه 
قــرآن، حدیــث و همچنیــن دیــدگاه علمــی و علــم 
پدیــده خرافه گرایــی  بــا  روز می تــوان  صحیــح 

ــرد. ــارزه ک مب
 عضــو هیئــت  علمــی دانشــگاه معــارف قــرآن 
و عتــرت، اظهــار کــرد: در خرافــات کــم بــودن 
ــی  ــای علم ــش و آگاهی ه ــودن دان ــات و نب اطالع

الزم مطــرح اســت.
وی گفــت: در جامعــه مــا دو دســته انســان وجــود 
دارنــد. عــده ای هســتند کــه آگاهــی و بینــش 
آن  بــه  و  می پذیرنــد  را  خرافه گرایــی  و  ندارنــد 

می کننــد. عمــل 
عنــوان  بــه  کــه  دارنــد  وجــود  نیــز  عــده ای 
انســان های ناســالم خرافه گرایــی را بــه دلیــل 
ــج  ــردم تروی ــب م ــع از جان ــت سلســله مناف دریاف

. می کننــد
ــه  ــا ک ــر کج ــول ه ــور معم ــه ط ــرد: ب ــان ک وی بی
ســواد کــم اســت، خرافه گرایــی رشــد می کنــد؛ 
ــز  ــا نی ــواد ها و تحصیلکرده ه ــان باس ــه در می البت
ــرا  ــد؛ زی ــود می آی ــه وج ــه ب ــع خراف ــی مواق گاه
ــه کار  ــق ب ــد و منط ــر نمی کنن ــراد فک ــن اف ــه ای ک

نمی برنــد.
بیــن  در  عقلــی  آگاهــی  افــزود:  حکمیــون 
آن هــا  و  اســت  ضعیــف  تحصیلکــرده  قشــر 
می تــوان گفــت  بنا برایــن  نمی کننــد.  اســتدالل 
بی ســواد                         افــراد  خرافه گرایــی،  پذیرشــگران  کــه 
و تحصیلکــرده ای هســتند کــه تامــل و تفکــر ندارنــد.

ــادان  ــه ن ــه جامع ــی ک ــرد: هنگام ــح ک وی تصری
ــد.  ــراد آن را اســتعمار و اســتثمار می کنن باشــد، اف
بگیــرد  از خــارج شــکل   ایــن عمــل می توانــد 
 و افــراد آن کشــور را تحــت ســلطه خــود در آورد 
و از آن هــا سوءاســتفاده  کنــد و ایــن سوء اســتفاده 
ــا اجتماعــی  ممکــن اســت اقتصــادی، اعتقــادی ی

باشــد.
کــرد:  اظهــار  ادامــه  در  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
اســتعمارگر و اســتثمار گر نیــز می توانــد داخلــی 
باشــد؛ بــه طــور مثــال کارفرمــا می توانــد از عقیــده 
را  او  و  سوء اســتفاده کنــد  خرافه گرایــی کارگــر 
ــت  ــوان گف ــن می ت ــد. بنابری ــتضعاف بکش ــه اس ب
خرافه گرایــی عــوارض بســیار شــدید در جامعــه 
ــه همــراه دارد و هــم در ســطح فــردی و هــم در  ب
ــکل  ــوری ش ــطح کش ــا در س ــی ی ــطح خانوادگ س

می گیــرد.
وی گفــت: بــا اســتفاده از محتــوای صحیــح یعنــی 
از دیــدگاه قــرآن، حدیــث و همچنیــن دیــدگاه 
دانــش   می تــوان  روز  صحیــح  علــم  و  علمــی 
ــن  ــا ای ــراد را افزایــش داد و ب بینــش و آگاهــی اف

ــرد. بســیج ــه ک ــده مقابل پدی

گردشگری
مدیر کل میراث فرهنگی استان یزد:

 »مراسم روضه قنبر« بافق 
ثبت ملی شد

ــت  ــزد از ثب ــتان ی ــی اس ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
یکــی دیگــر از میــراث نامملمــوس اســتان بــه نــام 

»روضــه قنبــر« در فهرســت آثــار ملــی خبــر داد.

فاطمــه دانــش یــزدی اظهــار داشــت: اواخــر ســال 
۱۳۹۵ بــا برگــزاری جلســه کمیتــه ثبــت ناملمــوس 
ــت  ــد ارزش ثب ــر واج ــه قنب ــم روض ــور، مراس کش
شــناخته شــد کــه بــا طــی رونــد اداری، ثبــت ملــی 
آن از ســوی ســازمان میــراث فرهنگــی و اســتاندار 

یــزد ابــالغ شــد.
وی دربــاره ایــن مراســم بیان کــرد: مراســم »روضه 
قنبــر« نمــاد ضربــت خــوردن مــوالی متقیــان 
ــق  ــتان باف ــی در شهرس ــا آداب خاص ــه ب ــت ک اس
ــی  ــوان یک ــه عن ــود و ب ــزار می ش ــزد برگ ــتان ی اس
ــارک  ــاه مب ــق در م ــردم باف ــوم م ــا و رس از آیین ه
ــال های دور  ــه از س ــی رود ک ــمار م ــه ش ــان ب رمض
ــم  ــوده و از روز نوزده ــم ب ــتان رس ــن شهرس در ای
ــده  ــان خوان ــاه رمض ــم م ــت و هفت ــب بیس ــا ش ت

می شــود.
دانــش یــزدی بــا بیــان اینکــه ایــن روضــه بیشــتر 
مخصــوص بانــوان اســت و بــا توزیــع و طلــب 
ــادآور  ــت، ی ــراه اس ــد روز هم ــن چن ــت در ای حاج
ــوده  ــی)ع( ب ــرت عل ــان حض ــر از غالم ــد: قنب ش
ــبیه  ــی ش ــا حاالت ــم ب ــن مراس ــردی در ای ــه ف ک
درویشــان، لبــاس ســفیدی بــر تــن کــرده و بــا کاله 
ســفید کشــکولی کــه نمــاد دوســتی حضــرت علــی 

ــد. ــرا می کن ــم را اج ــت، مراس اس
دانش یــزدی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن مراســم 
ــد کــه یکــی  دو شــخصیت دیگــر نیــز حضــور دارن
ــد  ــاس بلن ــا لب ــب)س( را ب ــرت زین ــش حض  نق
و مشــکی و شــخصیت دیگــر نقــش ام کلثــوم 
مراســم  ایــن  بیــان کــرد:  می کنــد،  بــازی  را 
ــب  ــرای طل ــق ب ــتان باف ــز در شهرس ــون نی هم اکن
می شــود  برگــزار  گرفتــاری  رفــع  و   حاجــت 
و احتــرام خاصــی در بیــن مــردم ایــن شهرســتان 
دارد. روضــه قنبــر بــا  شــماره ۱۳۹۱ در فهرســت 
میــراث فرهنگــی ناملمــوس کشــور بــه  ثبــت 

ــت. مهــر ــیده اس رس

ــام  ــت »حم ــا و مرم ــی احی ــات اجرای عملی
تاریخــی خســروآقا« در اصفهــان پنجشــنبه 
بــا حضــور  مراســمی  در   ۹6 خــرداد   ۱8
میــراث   معــاون  طالبیــان  محمد حســن 
جمالی نــژاد  مهــدی  کشــور،  فرهنگــی 
شــهردار اصفهــان، فریــدون هللا یــاری مدیــر 
کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان  و 
ــتان  ــن اس ــی ای ــئوالن محل ــی از مس جمع

ــد. ــاز ش آغ
اصفهــان  در  خســروآقا  تاریخــی  حمــام 
متعلــق بــه دوران صفویــه اســت کــه در 
ــال  ــده و در س ــی ش ــت مل ــال ۱۳۵۳ ثب س
۱۳74 بــه  دلیــل احــداث خیابان، متاســفانه 
بخــش زیــادی از ایــن حمــام تخریــب شــد.

و  صورت گرفتــه  توافق هــای  اســاس  بــر 
ــی،  ــراث  فرهنگ ــازمان می ــکاری س ــا هم ب
ــهرداری  ــگری و ش ــتی و گردش ــع  دس صنای
آثــار  احیــای  و  مرمــت  بــرای  اصفهــان 
فرهنگی تاریخــی نصــف جهــان، در ســفر 
روز گذشــته محمد حســن طالبیــان معــاون 
میــراث  فرهنگــی ســازمان میــراث  فرهنگــی، 
ــه اصفهــان،  ــع  دســتی و گردشــگری ب صنای
مرمــت حمــام تاریخــی خســروآقا آغــاز 

شــد.
ایــن  احیــای  درخصــوص  طالبیــان 
ــی  ــام تاریخ ــت: »حم ــی گف ــام تاریخ حم

بهانــه  بــه   پیــش  ســال   22 خســروآقا 
احــداث خیابــان تخریــب شــد کــه در همــان 
زمــان بــا انتقــادات فــراوان دوســتداران 
ــه  دلیــل  ــه رو شــد و ب ــراث  فرهنگــی روب می
ــت آن  ــی، مرم ــام تاریخ ــن حم ــت ای اهمی
ــاز  ــان آغ ــهرداری اصفه ــکاری ش ــا هم را ب

کرده ایــم«

ــی حمــام در ســال  او افــزود: »بخــش اصل
ــس از 22  ــون پ ــد و اکن ــب ش ۱۳74 تخری
ــراث  ــازمان می ــب، س ــان تخری ــال از زم س
ــا  ــع  دســتی و گردشــگری ب  فرهنگــی، صنای
همــکاری شــهرداری اصفهــان قصــد دارد 
ایــن حمــام تاریخــی را احیــا و مرمــت کنــد. 
مرمــت ایــن حمــام تاریخــی آغــازی بــرای 

ــان  مرمــت ســایر اماکــن تاریخــی در اصفه
اســت.«

معــاون میــراث  فرهنگــی کشــور اضافــه کرد: 
ــام  ــن حم ــده از ای ــش باقی مان ــا بخ »تنه
ــر  ــه در زی ــت ک ــه آن اس ــی، گرم خان تاریخ
ــر  ــال حاض ــت و در ح ــون اس ــان مدف خیاب
ــای  ــن بن ــای ای ــت و احی ــه های مرم نقش
ــورت  ــه  ص ــروز ب ــده و ام ــه ش ــی تهی تاریخ
ــای تاریخــی  ــرداری از ایــن بن رســمی خاکب
ــاز  ــا و مرمــت آن آغ ــات احی انجــام و عملی

شــد.«
ــای  ــت و احی ــه مرم ــه اینک ــاره ب ــا اش او ب
همــکاری  بــا  تاریخــی  حمــام  ایــن 
می شــود،  انجــام  اصفهــان  شــهرداری 
میــراث  ســازمان  »همــکاری  افــزود: 
ــت  ــان از اهمی ــهرداری اصفه ــی و ش  فرهنگ
ــکاری  ــن هم ــت و ای ــوردار اس ــادی برخ زی
و مشــارکت در مرمــت و احیــای دیگــر آثــار 
فرهنگی تاریخــی اصفهــان ادامــه خواهــد 
داشــت و بایــد آن را بــه فــال نیــک گرفــت.«
او بــا بیــان اینکــه حمــام تاریخــی خســروآقا 
یکــی از بی نظیرتریــن آثــار تاریخــی اســتان 
ــن  ــت ای ــه داد: »مرم ــت، ادام ــان اس اصفه
ــه باززنده ســازی  ــد ب ــای تاریخــی می توان بن
بخشــی از میــراث  فرهنگــی اصفهــان کمــک 

کنــد.«

حمــام تاریخــی خســروآقا در ضلــع شــمالی 
محــور عظیــم دولت خانــه صفــوی قــرار دارد 
و یکــی از زیباتریــن و منحصر به  فردتریــن 
اســت  اصفهــان  تاریخــی  حمام هــای 
ــاه  ــان دوران ش ــی از درباری ــط یک ــه توس ک
ــا  ــروآقا بن ــام خس ــه  ن ــوی ب ــلیمان صف س

ــاده شــد. نه
ــرداد ۱۳۵۳  ــی در اول م ــام تاریخ ــن حم ای
ــی شــده اســت. ــه شــماره ۹76 ثبــت مل ب

ــراث   ــراث  فرهنگــی ســازمان می ــاون می مع
ــع  دســتی و گردشــگری در  فرهنگــی، صنای
ســفر خــود بــه اســتان اصفهــان همچنیــن از 
کارگاه هــای مرمتــی در عالی قاپــو و مســجد 

امــام بازدیــد کــرد.
ــگاه  ــان نمایش ــور طالبی ــا حض ــن ب همچنی
ــی و  ــات قرآن ــا آی ــط ب ــع  دســتی مرتب صنای
احادیــث بــه  مناســبت مــاه مبــارک رمضــان 

ــد. میــراث آریــا ــاح ش ــان افتت در اصفه

با حضور معاون میراث  فرهنگی کشور کلید خورد

احیای »حمام صفوی خسروآقا« پس از 22 سال 

ــت:  ــزد گف ــتان ی ــی اس ــکل های قرآن ــه تش ــس اتحادی رئی
ــوم  ــی و انتشــارات در نمایشــگاه عل حضــور مؤسســات قرآن
ــت  ــمند آن هاس ــیار ارزش ــت بس ــان دهنده فعالی ــی، نش قرآن
کــه می تواننــد از ایــن فرصــت بــرای ارائــه توانمندی هــا 

ــد. اســتفاده کنن
اتحادیــه  رئیــس  مطهریــان،  حمیدرضــا  حجت االســالم 
تشــکل های قرآنــی اســتان یــزد، در مراســم افتتاحیــه 
ــزد کــه در محــل حســینیه  ــی شــهر ی ــوم قرآن نمایشــگاه عل
ــارک  ــاه مب ــت م ــد، ارزش و فضیل ــزار ش ــان برگ صاحب الزم
رمضــان را یــادآور شــد و اظهــار کــرد:  خداونــد بــرای ایــن مــاه 
اهمیــت و ارزش زیــادی قائــل شــده و رســول خــدا نیــز بــرای 

ــادی برشــمردند. ــل زی ــاه فضای ــن م ای
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــر کــس مطیــع قــرآن باشــد در دنیا 

و آخــرت ســعادتمند خواهــد بــود، گفــت: حضــور مؤسســات 
قرآنــی و انتشــارات در نمایشــگاه علــوم قرآنــی نشــان دهنده 
ــن  ــد از ای ــه می توانن ــت بســیار ارزشــمند آن هاســت ک فعالی

فرصــت بــرای ارائــه توانمندی هــا اســتفاده کننــد.
زمینــه  در  در کشــور  را  یــزد  اســتان  مطهریــان جایــگاه 
فعالیت هــای قرآنــی یــادآور شــد و افــزود: امیدواریــم 
مؤسســات و انتشــاراتی کــه در ایــن نمایشــگاه حضــور دارنــد 
بتواننــد از ایــن فضــای بــه دســت آمــده، اســتفاده کامــل را 

ــند. ــته باش ــگ داش ــور پررن ــز حض ــردم نی ــد و م ببرن
یــادآور می شــود نمایشــگاه علــوم قرآنــی شــهر یــزد عصــر روز 
ــزد  ــاد ی ــان محمودآب ــه در محــل حســینیه صاحب الزم جمع
آغــاز بــه کار کــرد و تــا 26 خردادمــاه از ســاعت 2۱ تــا ۱ بامــداد 

بــرای بازدیــد عمــوم دایــر خواهــد بــود. ایکنــا

ــرت ثامن الحجــج فرخشــهر از  ــرآن و عت مســئول مؤسســه ق
ــج  ــرت ثامن الحج ــرآن و عت ــه ق ــی مؤسس ــای قرآن برنامه ه

فرخشــهر در مــاه رمضــان خبــر داد.
عتــرت  و  قــرآن  قربانیــان، مســئول مؤسســه  معصومــه 
ــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: مراســم  ثامن الحجــج فرخشــهر، ب
ــارک رمضــان  ــاه مب ــا م ــان ب ــم همزم ــرآن کری ــی ق جزءخوان
ــع در  ــح در مؤسســه ثامن الحجــج واق ــر روز ســاعت ۹ صب ه

فرخشــهر برگــزار می شــود.
ــه قرائــت دعاهــای فــرج، مشــمول و معــراج  ــا اشــاره ب وی ب
ــار  ــرکت کنندگان اظه ــط ش ــی توس ــام جزءخوان ــس از اتم پ
کــرد: کالس پرســش و پاســخ بــه  صــورت هفتگــی و همزمــان 

ــزار می شــود. ــارک رمضــان در مؤسســه برگ ــاه مب ــا م ب
روان خوانــی  و  روخوانــی  برگــزاری کالس هــای  قربانیــان 

ــی را از  ــیر تربیت ــک و تفس ــطح ی ــد س ــم، تجوی ــرآن کری ق
اعــالم کــرد و  ایــن مؤسســه  برنامه هــای  شــاخص ترین 
ــاب  ــت کت ــا محوری ــالق ب ــای اخ ــزاری کالس ه ــزود: برگ اف
ایــن  در  اجراشــده  برنامه هــای  دیگــر  از  معراج الســعادة 

مؤسســه اســت. 
ــهر  ــج فرخش ــرت ثامن الحج ــرآن و عت ــه ق ــئول مؤسس مس
ــدت  ــه م ــان ب ــارک رمض ــاه مب ــرد: از روز ۱۳ م ــان ک خاطرنش
ــود. ــده می ش ــه خوان ــن مؤسس ــر در ای ــای مجی ــه روز دع س

ــت  ــا محوری ــی ۱4۵۱ ب ــرح قرآن ــه ط ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
اجــرا  مؤسســه  در  تابســتان  واقعــه  و  ملــک  ســوره های 
می شــود، گفــت: شــرکت اعضــای مؤسســه در جشــنواره 
منهــاج بــا محوریــت ســوره مؤمنــون از دیگــر برنامه هــای ایــن 

ــت. رســا ــه اس مؤسس

،،
یکــی  خســروآقا  تاریخــی  حمــام 
تاریخــی  آثــار  بی نظیرتریــن  از 
مرمــت  اســت.  اصفهــان  اســتان 
بــه  می توانــد  تاریخــی  بنــای  ایــن 
میــراث  از  بخشــی  باززنده ســازی 
کنــد کمــک  اصفهــان   فرهنگــی 

 نمایشگاه ها، فرصتی برای ارائه 
توانمندی های مؤسسات قرآنی است

برنامه های قرآنی مؤسسه قرآنی ثامن الحجج فرخشهر 
در ماه رمضان

اجرائیه
ــدی  ــماعیل اس ــه اس ــوم ل ــخصات محک مش
اجگــردی حشــمت الــه به نشــانی شــهر بهــاران 
– اجگــرد روبــروی ک مولــوی مشــخصات 
محکــوم علیــه ۱-محبوبــه ســلطانی فرزنــد 
عبــاس بــه نشــانی اصفهــان خ مولــوی خ 

ــت پ2 ــمت راس ــن اول س ــامان ب ۱۱0ک س
ــه  ــرام ب ــد به ــی فرزن ــی خوزان ــی زینل 2-مجتب
روســتای   – فالورجــان  نشــانی شهرســتان 

ــهدا ــزار ش ــان ک گل ــد خ ابوریح افج
محکــوم بــه :بموجــب درخواســت اجــرای 
ــه  ــه مربوط ــماره دادنام ــه ش ــوط ب ــم مرب حک
علیــه  محکــوم   ۹۵0۹۹7۳6۵۳40۱66۳
متضامنــا محکومنــد بــه پرداخــت مبلغ ســیصد 
و بیســت میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته 
بــه انضمــام خســارات دادرســی اعــم از هزینــه 
ــصد  ــون و شش ــه میلی ــغ ن ــه مبل ــی ب دادرس
ــه  ــل در مرحل ــه وکی ــق الوکال ــال و ح ــزار ری ه
بــدوی مطابــق تعرفــه و خســارت تأخیــر تأدیــه 
)۱۳۹4/0۹/0۱(لغایــت  سررســید  تاریــخ  از 
ــه وپرداخــت  زمــان وصــول در حــق محکــوم ل

ــت . ــدوق دول ــق صن ــر در ح ــم عش نی
ــالغ  ــخ اب ــف اســت از تاری ــه مکل ــوم علی محک
ــع  ــرا بموق ــاد آن ــرف ده روز مف ــه :۱-ظ اجرائی
اجــرا گــذارد )مــاده ۳4 قانــون اجــرای احــکام 
مدنی(2-ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه 
بدهــد ۳-مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم 
ــد .  ــر باش ــه از آن میس ــوم ب ــتیفا محک و اس
چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییه 
ندانــد بایــد ظــرف ســی روز کلیــه امــوال خــود 
را شــامل تعــداد و مقــدار و قیمــت همــه امــوال 
منقــول و غیرمنقــول ، به طور مشــروح مشــتمل 
بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نزد 
ــی  ــاری ایران ــی و اعتب ــا و موسســات مال بانکه
ــق  ــه همــراه مشــخصات دقی و خارجــی دارد ب
حســاب های مذکــور و کلیــه اموالــی کــه او 
بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص ثالــث دارد و کلیــه 
مطالبــات او از اشــخاص ثالــت و نیــز فهرســت 
ــر در  ــر دیگ ــوع تغیی ــر ن ــاالت و ه ــل و انتق نق
امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال قبــل از 
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضایــی ارائــه نمایــد واال بــه 
ــه بازداشــت مــی شــود   درخواســت محکــوم ل
) مــواد 8و ۳ قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
ــه از  مالــی ۱۳۹4(4- خــودداری محکــوم علی
اعــالم کامــل صــورت  امــوال بــه منظــور فــرار از 
اجــرای حکــم ، حبــس تعزیــری درجــه هفــت 
را در پــی دارد . شــعبه دوم دادگاه عمومــی 

حقوقــی فالورجــان

آگهی حصر وراثت
بشناســنامه  الرگانــی  زارع  علیرضــا  آقــای 
شــماره  22  باســتناد شــهادتنامه و گواهــی 
 ، ورثــه  شناســنامه  رونوشــت  فــوت 
تقدیــم   ۹6/۳8۳ بشــماره  درخواســتی 

ایــن شــورا نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت 
کــه شــادروان عــارف زارع الرگانــی  بشناســنامه 
۱۱0۱0۱04۹۵ در تاریخ ۱۳۹6/02/2۹ درگذشــته و 

ورثــه وی درهنــگام درگذشــت عبارتنــد از :
براتعلــی  فرزنــد  الرگانــی  زارع  ۱-علیرضــا 
شــماره شناســنامه 22 نســبت بــا متوفــی : 
آبــادی  حاجــی  پدربزرگ2-ســکینه کرمــی 
فرزنــد احمدعلی شــماره شناســنامه ۱2 نســبت 

ــزرگ ــی : مادرب ــا متوف ب
۳-فاطمــه زارع الرگانــی فرزنــد محمــد شــماره 
ــی :  ــا متوف شناســنامه ۱۱007۱۵487 نســبت ب
ــت  ــی درخواس ــریفات قانون ــس از تش خواهرپ
مزبــور را یکمرتبــه آگهــی مــی نماید تا هرکســی 
ــی  ــه از متوف ــا وصیتنام ــر اعتراضــی دارد و ی ه
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک 
ــر اینصــورت  ــم دارد در غی ــه دادگاه تقدی ــاه ب م
گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد شــد 

ــعبه اول ــالف ش ــل اخت ــورای ح ــه ش دبیرخان

آگهی حصر وراثت
بشناســنامه  الرگانــی  زارع  علیرضــا  آقــای 
شــماره  22  باســتناد شــهادتنامه و گواهــی 
فــوت رونوشــت شناســنامه ورثــه ، درخواســتی 
ــوده  ــورا نم ــن ش ــم ای ــماره ۹6/۳8۱ تقدی بش
ــادروان  ــه ش ــت ک ــته اس ــعار داش ــن اش چنی
عرفــان زارع الرگانی  بشناســنامه ۱۱006744۵4 
ــه وی  ــته و ورث ــخ ۱۳۹6/02/2۹ درگذش در تاری

ــد از : ــت عبارتن ــگام درگذش درهن
براتعلــی  فرزنــد  الرگانــی  زارع  ۱-علیرضــا 
شــماره شناســنامه 22 نســبت بــا متوفــی : 
آبــادی  حاجــی  پدربزرگ2-ســکینه کرمــی 
فرزنــد احمدعلی شــماره شناســنامه ۱2 نســبت 

ــزرگ ــی : مادرب ــا متوف ب
۳-فاطمــه زارع الرگانــی فرزنــد محمــد شــماره 
ــی :  ــا متوف شناســنامه ۱۱007۱۵487 نســبت ب
ــت  ــی درخواس ــریفات قانون ــس از تش خواهرپ
مزبــور را یکمرتبــه آگهــی مــی نماید تا هرکســی 
ــی  ــه از متوف ــا وصیتنام ــر اعتراضــی دارد و ی ه
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک 
ــر اینصــورت  ــم دارد در غی ــه دادگاه تقدی ــاه ب م
گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد شــد   

ــعبه اول ــالف ش ــل اخت ــورای ح ــه ش دبیرخان

آگهی حصر وراثت
آقــای علــی اکبــر زارع الرگانــی بشناســنامه 
شــماره  ۳2  باســتناد شــهادتنامه و گواهــی 
فــوت رونوشــت شناســنامه ورثــه ، درخواســتی 
ــوده  ــورا نم ــن ش ــم ای ــماره ۹6/۳82 تقدی بش
ــادروان  ــه ش ــت ک ــته اس ــعار داش ــن اش چنی
در  بشناســنامه ۳۳8  الرگانــی   زارع  صفــورا 
ورثــه وی  و  درگذشــته  تاریــخ ۱۳۹6/02/2۹ 

درهنــگام درگذشــت عبارتنــد از :
ــد حســینعلی  ــی فرزن ــر زارع الرگان ــی اکب ۱-عل
ــی :  ــا متوف ــبت ب ــنامه ۳2 نس ــماره شناس ش
ــماره  ــم ش ــد ابراهی ــی فرزن ــری امین پدر2-مه

ــادر ــی : م ــا متوف ــبت ب ــنامه 8۵۵ نس شناس
۳-فاطمــه زارع الرگانــی فرزنــد محمــد شــماره 
ــی  ــا متوف ــبت ب ــنامه ۱۱007۱۵487 نس شناس
ــی درخواســت  ــس از تشــریفات قانون : فرزندپ
مزبــور را یکمرتبــه آگهــی مــی نماید تا هرکســی 
ــی  ــه از متوف ــا وصیتنام ــر اعتراضــی دارد و ی ه
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک 
ــر اینصــورت  ــم دارد در غی ــه دادگاه تقدی ــاه ب م
گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد شــد   

ــعبه اول ــالف ش ــل اخت ــورای ح ــه ش دبیرخان

رای شورا
ــر  ــد باق ــای محم ــت آق ــوص دادخواس در خص
ــدگان  ــت خوان ــه طرفی ــا ب ــد رض ــمی فرزن قاس
ــاس  ــد عب ــری فرزن ــاه نظ ــا ش ــف ۱- رض ردی
ــی  ــی مبن ــدی ذه ــی یاراحم ــد عیس 2- محم
ــط  ــند خ ــال س ــه انتق ــدگان ب ــزام خوان ــر ال ب
تلفــن همــراه بــه شــماره 0۹۱۳۳02۳008 و 
بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده و قــرارداد 
فــروش فیمــا بیــن آقــای رضــا شــاه نظــری و 
محمدباقــر قاســمی و اســتعالم بــه عمــل آمــده 
از شــرکت مخابــرات کــه خــط بــه نــام خوانــده 
ردیــف دوم آقــای محمدعیســی یاراحمــدی 
ذهــی مــی باشــد و اینکــه بــه خوانــدگان ابــالغ 
گردیــده اســت ولــی در شــورا حاضــر نشــده انــد 
ــه خــط  ــد ک ــی نمای ــان م ــان بی ــه خواه و اینک
تلفــن همــراه درحــال حاضــر در اختیــار وی می 
باشــد. لــذا شــورا خواســته خواهــان را مقــرون 
ــواد ۱0  ــه م ــتندًا ب ــته و مس ــت دانس ــه صح ب
نیــز  و 2۱۹ و 220 و ۱2۵7 قانــون مدنــی و 
براســاس اصــل مالکیــت قراردادهــا و پــای بنــد 
ــدگان  ــزام خوان ــر ال ــم ب ــدور حک ــود ص ــه عق ب
ــال ســند خــط تلفــن همــراه را صــادر  ــه انتق ب
ــه  ــبت ب ــادره نس ــد رأی ص ــی نمای ــالم م و اع
خوانــده ردیــف اول حضــوری و نســبت بــه 
ــالغ  ــان اب ــی و از زم ــف دوم غیاب ــده ردی خوان
ظــرف مــّدت 20 روز قابــل واخواهــی در شــعبه 
ــل  ــدت 20 روز قاب ــرف م ــده رأی و ظ صادرکنن
تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــد.  ــی باش ــان م فالورج
شعبه سوم فالورجان 

آگهی مزایده اموال غیر منقول
اجــرای احــکام حقوقــی فالورجــان در نظــر 
 ۹6002۵ اجرائــی  شــماره  پرونــده  در  دارد 
موضــوع علیــه اعظــم عبدالرحیمــی فرزنــد 
ــد ماشــااله  ــه رضــا بیــات فرزن ــه و ل نعمــت ال
در تاریــخ ۹6/04/۱0 بــه منظــور فــروش ملکــی 
ــع  ــکونی واق ــزل مس ــام نن ــگ تم ــش دان ش
ــا حــدود 2۵  ــورد نظــر ب در فالورجــان محــل م
ســال قدمــت دارای ۱72 مترمربــع عرصــه و 
ــا  ــه ب ــان در دوطبق ــع اعی ــدود 2۳0 مترمرب ح
ــی  ــاق ضرب ــقف ط ــر و س ــوار بارب ــکلت دی اس
ــن  ــه شــامل زیرزمی ــن ک ــا از ســنگ تراورت ،نم
– پارکینــگ – حیــاط و اتــاق روی پارکینــگ 

مــی باشــد . آقــای رضــا بیــات و خانــم اعظــم 
عبدالرحیمــی واقــع در فالورجــان – خیابــان 
فردوســی – کوچــه حامــد – روبــروی مصلــی – 
ابتــدای فرعــی دوم ســمت چــپ – پــالک 27 
ــک  ــی باشــد و مل ــی نم ــه دارای ســابقه ثبت ک
مذکــور مشــاع مــی باشــد  از ســاعت ۱0 الــی ۱۱ 
صبــح جلســه مزایــده در دفتــر اجــرای احــکام 
ــد  ــزار نمای ــاق 224 برگ ــان اط ــی فالورج حقوق
ــناس  ــط کارش ــده توس ــوع مزای ــک موض . مل
ــغ 2/8۵0/000/000  ــه مبل ــتری ب ــمی دادگس رس
ریــال ارزیابــی شــده اســت . متقاضیــان خریــد 
مــی تواننــد پنــج روز قبــل از مزایــده بــا حضــور 
در محــل ایــن اجــرا از موقعیــت امــوال مطلــع 
شــوند . مزایــده از قیمــت ارزیابی شــده شــروع 
ــت  ــن قیم ــه باالتری ــت ک ــی اس ــده کس و برن
را پیشــنهاد نمایــد ضمنــًا کلیــه هزینه هــای 
ــود و کســانی  ــده خواهــد ب مزایــده برعهــده برن
مــی تواننــد در جلســه مزایــده شــرکت نماینــد 
کــه حداقــل ده درصــد قیمــت ارزیابــی شــده را 

ــراه داشــته باشــند . هم
م/الف : 

2۳۳اجرای احکام حقوقی فالورجان 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
بــه  دادخواســتی  صابــری  علیرضــا  آقــای 
خواســته مطالبــه وجــه چــک بــه طرفیــت 
ــلیم  ــورا تس ــن ش ــه ای ــحقی ب ــم اس ابوالقاس
کــه بــه کالســه ۹۵/62۹  ثبــت و بــرای تاریــخ 
رســیدگی  وقــت   ۱6:۳0 ســاعت   ۹6/0۵/۳۱
ــده  ــه خوان ــه اینک ــر ب ــت نظ ــده اس ــن ش تعیی
ــاده  ــب م ــذا حس ــد ل ــکان میباش ــول الم مجه
7۳ قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک 
ــر االنتشــار  ــت در یکــی از روزنامه هــای کثی نوب
طبــع و نشــر میشــود و از خوانــده مذکــور دعوت 
ــخه  ــت نس ــت دریاف ــد جه ــی آی ــل م ــه عم ب
ــورا  ــر ش ــه دفت ــم ب ــت و ضمائ ــی دادخواس ثان
ــت  ــز جه ــوق نی ــرر ف ــت مق ــه و در وق مراجع
عــدم  صــورت  در  شــود.  حاضــر  رســیدگی 
حضــور دادخواســت ابــالغ شــده محســوب 
خواهــد  اتخــاذ  مقتضــی  تصمیــم  شــورا  و 
نمــود. چنانچــه بعــدًا نیــازی بــه آگهــی باشــد 
 فقــط یــک نوبــت درج و مــدت آن ده روز 

است. 
اختــالف  حــل  شــورای  دوم  شــعبه  دبیــر 
شهرســتان برخــوار شــماره نامــه اداره فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی ۵/۳7/2۱7/م الــف بــه تاریــخ 

۹6/0۳/۱8

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
بــه  دادخواســتی  رنجکــش  اصغــر  آقــای 
حســین  طرفیــت  بــه  مطالبــه  خواســته 
ــورا  ــن ش ــه ای ــفیدی  ب ــه س ــیدیان قلع جمش
و  ثبــت  بــه کالســه ۹6/۱۵8   تســلیم کــه 
ــرای تاریــخ ۹6/0۵/28 ســاعت ۱6:4۵ وقــت  ب
رســیدگی تعییــن شــده اســت نظــر بــه اینکــه 

خوانــده مجهــول المــکان میباشــد لــذا حســب 
مــاده 7۳ قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب 
یــک نوبــت در یکــی از روزنامه هــای کثیــر 
االنتشــار طبــع و نشــر میشــود و از خوانــده 
مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت 
دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم به 
دفتــر شــورا مراجعــه و در وقــت مقــرر فــوق نیــز 
جهــت رســیدگی حاضــر شــود. در صــورت عــدم 
ــوب و  ــده محس ــالغ ش ــت اب ــور دادخواس حض
شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد نمــود. 
ــط  ــی باشــد فق ــه آگه ــازی ب ــدًا نی چنانچــه بع

یــک نوبــت درج و مــدت آن ده روز اســت.
اختــالف  دوم شــورای حــل  دبیــر شــعبه   

برخــوار شهرســتان 
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

ــخ ۹6/0۳/۱8 ــه تاری ــف ب ۵/۳7/2۱8/م ال

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
از دفتــر شــعبه دوم دادگاه عمومــی و حقوقــی 
شهرســتان برخــوار در پرونــده مطروحــه کالســه 
۹۵0۹۳6 بــه آقــای علیرضــا شــایگانی خوانــده 
پرونــده فــوق الذکــر کــه مجهــول المــکان اعالم 
شــده اســت و خواهــان آن علــی اصغــر یدالهــی 
ــت نســیم پرســتگاری   ــا وکال ــب ب ــد حبی فرزن
بــه خواســته تقاضــای الــزام بــه انتقــال جریــان 
ــه  ــد ک ــی نمای ــار م ــد اخط ــی باش ــیدگی م رس
ــاعت 08:۳0  ــورخ ۱۳۹6/0۵/24 س ــرای روز م ب
صبــح در دادگاه شــعبه دوم محاکــم عمومــی و 
حقوقــی برخــوار مراجعــه نمایــد و یــا چنانچــه 
ــل  ــی قب ــورت کتب ــه ص ــد ب ــات ردی داری جه
از موعــد مقــرر بــه دفتــر مربــوط اعــالم و 
ــاذ  ــی اتخ ــم مقتض ــد و اال تصمی ــال داری ارس
و دادگاه غیبــا رای صــادر خواهــد نمــود جهــت 
ــت و  ــرگ دادخواس ــی و ب ــخه ثان ــت نس دریاف
ضمائــم آن بــه دفتــر دادگاه مربــوط ه مراجعــه 
ــون  ا  ــاده 7۳ قان ــق م ــی وف ــن آگه ــد ای نمای
ــور  ــالب در ام ــی و انق ــای عموم د م  دادگاه ه
مدنــی یــک نوبــت در یکــی از روزنامه هــای 

ــود.  ــار درج ش کثیراالنتش
دفتــر شــعبه دوم دادگاه عمومــی حقوقــی 

برخــوار
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

ــخ ۹6/0۳/۱7 ــه تاری ــف ب ۵/۳7/2۱7/م ال

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
از دفتــر شــعبه دوم دادگاه عمومــی و حقوقــی 
شهرســتان برخــوار در پرونــده مطروحــه کالســه 
۹۵0۹۳۵ بــه آقــای معیــن افــروزی فرزنــد 
محمــد خوانــده پرونــده فــوق الذکر کــه مجهول 
المــکان اعــالم شــده اســت و خواهــان آن علــی 
اصغــر یدالهــی فرزنــد حبیــب بــا وکالــت نســیم 
ــه  ــزام ب ــای ال ــته تقاض ــه خواس ــتگاری  ب پرس
ــه  ــد ک ــی نمای ــار م ــد  اخط ــی باش ــال م انتق
ــاعت 0۹:۳0  ــورخ ۱۳۹6/0۵/24 س ــرای روز م ب
ــی  ــم عموم ــعبه دوم محاک ــح در دادگاه ش صب

یــا  و  نمایــد  مراجعــه  برخــوار  حقوقــی  و 
چنانچــه جهــات ردی داریــد بــه صــورت کتبــی 
ــالم  ــوط اع ــر مرب ــه دفت ــرر ب ــد مق ــل از موع قب
ــم مقتضــی اتخــاذ  ــد و اال تصمی و ارســال داری
و دادگاه غیبــا رای صــادر خواهــد نمــود جهــت 
ــت و  ــرگ دادخواس ــی و ب ــخه ثان ــت نس دریاف
ضمائــم آن بــه دفتــر دادگاه مربــوط ه مراجعــه 
ــون  ا  ــاده 7۳ قان ــق م ــی وف ــن آگه ــد ای نمای
ــور  ــالب در ام ــی و انق ــای عموم د م  دادگاه ه
مدنــی یــک نوبــت در یکــی از روزنامه هــای 

ــود. ــار درج ش کثیراالنتش
 دفتــر شــعبه دوم دادگاه عمومــی حقوقــی 

ــوار برخ
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

ــخ ۹6/0۳/۱7 ــه تاری ــف ب ۵/۳7/2۱7/م ال

اخطار اجرایی
ــال  ــم: کم ــوم له ــوم له/محک مشــخصات محک
ــه نشــانی دســتگرد برخــوار میــدان  کیارشــی ب
ــه  ــاورزی موسس ــک کش ــروی بان ــود روب موع
حقوقــی عدالــت نیــا مشــخصات محکــوم 
جمشــیدی  عنایــت  علیهــم:  علیه/محکــوم 
فرزنــد حجــت الــه بــه نشــانی مجهــول المــکان 
ــی  ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی ــخصات نماین مش
محکــوم لــه/ محکــوم علیــه : حمیدرضا هــادی 
ــان  ــان خیاب ــانی اصفه ــه نش ــان ب ــد رمض فرزن
چهاربــاغ بــاال خیابــان نیکبخــت غربــی روبروی 
ــوم  ــه س ــاکان ۵ طبق ــع م ــتری مجتم دادگس
واحــد ۳7 محکــوم بــه : بموجــب در خواســت 
ــه  ــماره دادنام ــه ش ــه ب ــم مربوط ــرای حک اج
 ۹۵0۹۹7۳7۵۱4008۵7 مربوطــه  غیابــی 
ــت  ــه پرداخ ــت ب ــوم اس ــه محک ــوم علی محک
ــته  ــل خواس ــت اص ــال باب ــغ 222000000 ری مبل
و پرداخــت مبلــغ ۵۹20000 ریــال بابــت هزینــه 
ــه  ــر تادی ــارت تاخی ــت خس ــی و پرداخ دادرس
ــم در  ــت اجــرای حک ــخ ۹۳/04/۱۵ لغای از تاری
ــغ ۱۱۳۹6000  ــه و پرداخــت مبل حــق محکــوم ل
ریــال بابــت حــق االجــرا در حــق صنــدوق 
دولــت .محکــوم علیــه محکــوم مکلــف اســت 
از تاریــخ ابــالغ اجرائیــه: ۱- ظــرف ده روز مفــاد 
آنــرا بموقــع اجــرا گــذارد )مــاده ۳4قانــون 
اجــرای احــکام مدنــی( 2- ترتیبــی بــرای 
پرداخــت محکــوم بــه بدهــد.۳- مالــی معرفــی 
ــه  ــوم ب ــتیفا محک ــم و اس ــرا حک ــه اج ــد ک کن
از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را قــادر 
ــد ظــرف  ــد بای ــه ندان ــاد اجرایی ــه اجــرای مف ب
ــداد  ــامل تع ــود را ش ــوال خ ــه ام ــی روز کلی س
یــا مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و 
ــر  ــتمل ب ــروح مش ــور مش ــه ط ــول ب ــر منق غی
ــزد  ــوان ن ــه هــر عن ــزان وجــوه نقــدی کــه ب می
ــی  ــاری ایران ــی و اعتب ــا و موسســات مال بانکه
ــق  ــراه مشــخصات دقی ــه هم و خارجــی دارد ب
ــه  ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی ــابهای مذک حس
ــه  ــث دارد و کلی ــخاص ثال ــزد اش ــو ن ــر نح ه
مطالبــات او از اشــخاص ثالــث و نیــز فهرســت 

نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر دیگــر 
در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال قبــل از 
طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه 
ــه بازداشــت مــی شــود  درخواســت محکــوم ل
)مــواد 8 و ۳ قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت 
مالــی ۱۳۹4( 4- خــودداری محکــوم علیــه از 
اعــالم کامــل صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از 
اجــرای حکــم حبــس تعزیــری درجــه هفــت را 
در پــی دارد.) مــاده ۳4 قانــون اجــرای احــکام 
مدنــی و مــاده 20 ق.م ا و مــاده ۱6 قانــون 
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی( ۵- انتقــال 
مــال بــه دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار 
از ادای دیــن بــه نحــوی کــه بــا قیمانــده امــوال 
ــی نباشــد موجــب  ــون کاف ــرای پرداخــت دی ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــه یــا هــر دو  نقــدی معــادل نصــف محکــوم ب
مجــازات مــی شــود .) مــاده 2۱ قانــون نحــوه 
اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳۹4( 6- چنانچــه 
ــه  صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائ
ــوط  ــدان من ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ش
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
بــود.) تبصــره ۱ مــاده ۳ قانــون نحــوه اجــرای 

ــی ۱۳۹4(. ــت مال محکومی
مدیــر دفتــر دادگاه حقوقــی شــعبه دوم دادگاه 

عمومــی )حقوقــی( شهرســتان برخــوار
ــگ و ارشــاد اســالمی  ــه اداره فرهن شــماره نام

ــخ ۹6/0۳/۱8 ــه تاری ــف ب ۵/۳7/2۱۹/م ال

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 
32/1192 بخش 14 ثبت اصفهان 

نظــر بــا اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ 
یکبــاب خانــه پــالک شــماره ۳2/۱۱۹2 مجــزی 
شــده از پــالک ۳2 اصلــی  در اجــرای موضــوع 
ــش ۱4  ــع در بخ ــف واق ــن تکلی ــون تعیی قان
ــده  ــوابق و پرون ــق س ــه طب ــان ک ــت اصفه ثب
ثبتــی بــه نــام مینــا جوانــی جونــی فرزنــد رضــا   
در جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد 
ــت .  ــده اس ــل نیام ــه عم ــی آن ب ــدود قانون ح
اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده ۱۵ 
قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد 
حــدود  پــالک مرقــوم  در روز ســه شــنبه  مورخ 
۹6/04/۱۳   ســاعت ۹ صبــح در محــل شــروع 
و بــه عمــل خواهــد آمــد. لــذا بــه موجــب ایــن 
ــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد  آگهــی ب
ــی در  ــن آگه ــرر در ای ــاعت مق ــه در روز و س ک
محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا 
مجاوریــن مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از 
ــا  ــدی ت ــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدی تاری

ــد.  ــد ش ــه خواه ۳0 روز پذیرفت
ــماره : 82۵6/م  ــار : ۹6/0۳/2۱ش ــخ انتش تاری

الــف 
 علیرضــا حیــدری رئیــس منطقــه ثبــت 

اســناد و امــالک غــرب اصفهــان 
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قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی  مستقر 

در ثبت شرق اصفهان
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  یک  ماده  دراجرای 
بر  و  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی 
این  طرف  از  ذیل که  آرا  مذکور  قانون   3 ماده  حسب 
یا سهم مفروزی  انتقال عادی و  تایید  بر  هیات مبنی 
روز   15 فاصله  به  نوبت  دو  در  گردیده  صادر  متقاضی 
آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور 
دو  مدت  ظرف  انتشار  اولین  تاریخ  از  دارند  اعتراض 
در  و  نموده  تسلیم  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  ماه 
دارند  اعتراض فرصت  تسلیم  تاریخ  از  ماه  مهلت یک 
ارایه  و  دادگاه صالحه  به  دادخواست  تقدیم  به  نسبت 
اقدامات  و  نمایند  اقدام  دعوی  طرح  بر  مبنی  گواهی 
و  بود  دادگاه خواهد  ارایه حکم قطعی  به  ثبت موکول 
طبق  اعتراض  وصول  عدم  و  مهلت  انقضا  صورت  در 
و صدور سند  مالکیت صادر خواهد شد  مقررات سند 
 مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
مورخ   139460302027016611 شماره  رای   -1
محمد  فرزند  جان  آهن  عباس   1394/06/8
ملی  بشماره  شهرضا  از  صادره   67 شناسنامه  بشماره 
1199809004 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 
مساحت 166/75  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 
مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک 

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

216/7 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139560302027008224 شماره  رای   -3
بشماره  قلی   جعفر  فرزند  قدیری  جالل    95/07/1
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   2420 شناسنامه 
1287033598 در ششدانگ یکباب خانه  احداثی بر 
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 39 واقع در بخش 18 
به مساحت 56/36 مترمربع. خریداری  ثبت اصفهان 

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

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

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

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

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

178/88 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139560302027015368 شماره  رای   -9
بشماره  حسن  فرزند  ایزدی  اصغر    18/11/1395
ملی  بشماره  اصفهان  از  صادره   33701 شناسنامه 
بر  احداثی  مغازه  یکباب  در ششدانگ   1282262955
روی قسمتی از قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 119/75 مترمربع. خریداری 

طی سند رسمی.
مورخ   139560302027015642 شماره  رای   -10
بشماره  فرزند محمدرضا  ناصرقلی مسیبی   95/11/23
ملی  بشماره  سفلی  سمیرم  از  صادره   23 شناسنامه 
5129775600 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 4860 
فرعی از اصلی 15194 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 134/67 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

مورخ   139560302027015643 شماره  رای   -11
بشماره  محمدصادق  فرزند  رمضانی  زهرا   95/11/23
ملی  بشماره  سفلی  سمیرم  از  صادره   3 شناسنامه 
5129860535 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 4860 
فرعی از اصلی 15194 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 134/67 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

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

111/30 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139560302027016376 شماره  رای   -13
عباس  فرزند  آبادی  نیک  قدیری  بتول    95/12/8

از اصفهان بشماره ملی  بشماره شناسنامه 460 صادره 
بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1286495792
از اصلی  از قطعه زمین پالک 70 فرعی  روی قسمتی 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   15234

185/62 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139560302027016464 شماره  رای   -14
95/12/9 سیدهاشم موسوی فرزند سیدجعفر بشماره 
شناسنامه 0 صادره از الهه بشماره ملی 4711691324 
از  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه  در ششدانگ 
قطعه زمین پالک 14 فرعی از اصلی 43 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 146/2 مترمربع. خریداری 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

به مساحت 200 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139560302027016796 شماره  رای   -24
ناظوری خوراسگانی فرزند عباسعلی  اعظم   95/12/17
از اصفهان بشماره ملی  بشماره شناسنامه 167 صادره 
بها  باستثناء  خانه  یکباب  ششدانگ  در   1291419391
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  اعیانی  ثمنیه 
پالک 1 فرعی از اصلی 5865 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 270/94 مترمربع. خریداری طی 

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

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

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

مساحت 76/65 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
28- رای شماره 139660302027000101 مورخ 96/01/6 
علی زارعی فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 97 صادره 

ششدانگ  در   1291449167 ملی  بشماره  اصفهان  از 
یکباب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین 
پالک 140 فرعی از اصلی 12953 واقع در بخش 5 ثبت 
خریداری طی  مترمربع.  مساحت 43/30  به  اصفهان 

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

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

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

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

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

طی سند رسمی.
مورخ   139660302027000573 شماره  رای   -34
96/01/20 مهدی باقری فرزند حسن بشماره شناسنامه 
1679 صادره از اصفهان بشماره ملی 1288186185 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 10393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 88/35 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

107/56 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027000917 شماره  رای   -44
96/01/30 محمد صالحی فرزند مضفر بشماره شناسنامه 
 4171366496 ملی  بشماره  الیگودرز  از  صادره   83
از  بر روی قسمتی  احداثی  یکباب خانه  در ششدانگ 
قطعه زمین پالک 1 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به 
مساحت 160/53 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

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

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

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

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

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

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

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

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

مساحت 130/10 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027001114 شماره  رای   -53
اسماعیل  فرزند  ذوالفقاری  عباس   96/02/3
ملی  بشماره  محالت  از  صادره   2 شناسنامه  بشماره 
0569865931 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
پالک  زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه 
مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع   12152

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

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

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

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

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

طی سند رسمی.
مورخ   139660302027001249 شماره  رای   -59

اکبر  علی  فرزند  بخش  یزدانی  محمد  علی   96/02/6
بشماره شناسنامه 25 صادره از سمیرم سفلی بشماره 
از ششدانگ  دانگ مشاع  در سه  ملی 5129755820 
زمین  قطعه  از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب 
پالک 9555 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

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

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

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

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

به مساحت 99 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027001359 شماره  رای   -64
اله  فضل  فرزند  محمدشفیعی  مجید   96/02/10
بشماره شناسنامه 1907 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1287830153 در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک 237 
اصفهان  ثبت  واقع در بخش 5  اصلی 15201  از  فرعی 

به مساحت 99 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027001387 شماره  رای   -65
96/02/11 بتول امین پور فرزند حسین بشماره شناسنامه 
415 صادره از اصفهان بشماره ملی 1286289769 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 
مساحت 170/52 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.

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

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

174/10 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027001621 شماره  رای   -68
بشماره  خون  موسی  فرزند  کردی  یوسف   96/02/16
ملی  بشماره  ملک  باغ  از  صادره   1135 شناسنامه 
4819170031 در ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی 
قسمتی از قطعه زمین پالک 237 فرعی از اصلی 15201 
 94/22 مساحت  به  اصفهان  ثبت   5 بخش  در  واقع 

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

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

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

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

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

مساحت 202/91 مترمربع. خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027001804 شماره  رای   -74
96/02/19 زهره رمضانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 
1214 صادره از اصفهان بشماره ملی 1287716938 در 
200 سهم  از  یازدهم سهم مشاع   - دو  و  هجده سهم 
ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه 
زمین پالک 12198 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به 

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

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

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

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

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

خریداری طی سند رسمی.
مورخ   139660302027001863 شماره  رای   -80
عباس  فرزند  خوراسگانی  قیصری  صدیقه   96/02/20
بشماره ملی  اصفهان  از  بشماره شناسنامه 220 صادره 
1291327541 در نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
زمین و ساختمان احداثی احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 5997 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
سند  طی  خریداری  مترمربع.   627/50 مساحت  به 

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

طی سند رسمی.
مورخ   139660302027001867 شماره  رای   -82
طاهر  فرزند  خوراسگانی  محمدرضائی  زهرا   96/02/20
بشماره شناسنامه 10615 صادره از اصفهان بشماره ملی 
1283808013 در نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب 
زمین و ساختمان احداثی احداثی بر روی قسمتی از 
قطعه زمین پالک 5997 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
سند  طی  خریداری  مترمربع.   627/50 مساحت  به 

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

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

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

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

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

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

  حسین هادیزاده«

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
برخــوار  شهرســتان  دادگســتری  احــکام  اجــرای 
در نظــر دارد در خصــوص پرونــده کالســه 910125 
)اجــرا1( اجــرای احــکام بــه نفــع مــژگان قدمــی 

علیــه محمدعبــاس دری بــه خواســته مطالبــه جلســه 
ــه  ــح ب ــخ 96/04/13 ســاعت 9 صب ــده ای در تاری مزای
منظــور فــروش یــک منــزل مســکونی واقــع در دولــت 
آبــاد میــدان انقــالب کوچــه شــهید مفتــح کوچه شــهید 
دری پ 6 مســاحت عرصــه 113 و 67 متــر مربــع 
ــغ 1400000000  ــه مبل ــناس ب ــط کارش ــه توس ــی ک اعیان
ریــال ارزیابــی گردیــده و فعــاًل در تصــرف آقــای دری 
ــد پنــج  ــد. طالبیــن مــی توانن اســت برگــزار مــی نمای
ــر  ــه دفت ــک ب ــد از مل ــده جهــت بازدی ــل از مزای روز قب
ــد مزایــده در روز مقــرر  اجــرای احــکام مراجعــه نماین
ــروع  ــده ش ــی ش ــغ ارزیاب ــرا از مبل ــن اج ــر ای در دفت
ــن قیمــت را پیشــنهاد  ــه باالتری ــه کســی ک ــک ب و مل
ــت  ــر اس ــه ذک ــد الزم ب ــد ش ــه  خواه ــد فروخت نمای
ــده را  ــغ مــورد مزای ــدار میبایســتی 10 در صــد مبل خری
 فــی المجلــس بــه حســاب ســپرده دادگســتری واریــز 
نمایــد. اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه اول دادگاه 

ــوار ــی برخ حقوق
اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

96/03/13 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/215/م 

آگهی ابالغ پرونده به شماره 
 139504002003000979/1

: 139504002003000979/1 شــماره  پرونــده  شــماره 
بایگانــی پرونــده : 9501936/1 شــماره آگهــی ابالغیــه 
:139603802003000042 تاریــخ صــدور:1396/02/27 
امیــر حســین و دادی  آقــای  بــه  بدیــن وســیله 
فرزنــد کــورش شناســنامه شــماره 3098 و شــماره 
خیابــان   – اصفهــان  ســاکن   1285063147 ملــی 
خاقانــی – کــوی آوانــس شــیراز – کــوی محمــد 
– پــالک 18 و آقــای محمــد رضــا مصــری نــژاد 
فرزنــد جــواد شناســنامه شــماره 2348 و شــماره 
– خیابــان  اصفهــان  ملــی 1285872630 ســاکن 
ــدوی –  ــت مه ــن بس ــه – ب ــوی آئین ــا اول – ک آپادان
ــیان  ــک پارس ــه بان ــود ک ــی ش ــالغ م ــالک 168 اب پ
شــعبه نوربخــش بــه اســتناد قــرار داد بانکــی شــماره 
6445/10 2003/400/620 مــورخ 1391/09/02 جهــت 
ــال  ــغ اصــل طلــب : 1/993/987/944 ری وصــول مبل
و ســود :264/204/006 ریــال و خســارت تاخیــر تادیــه 
ــه  ــر روزان ــارت تاخی ــال و خس : 2/467/543/203 ری
:1/979/784 ریــال، تاریــخ مبنــای محاســبه خســارت 
:1395/08/01 و حــق الوکالــه طبــق تعرفــه علیــه شــما 
ــه کالســه  ــی ب ــده اجرائ ــوده و پرون ــه صــادر نم اجرائی
طبــق  و  تشــکیل شــده  اداره  ایــن  در   9501936/1
ــه شــرح متــن  گــزارش مامــور محــل اقامــت شــما ب
ــتنکار  ــای بس ــه تقاض ــذا ب ــده ، ل ــناخته نش ــند ش س
طبــق مــاده 18 آئیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط 
ــی مــی  ــای وطــن آگه ــه کیمی ــه در روزنام ــک  مرتب ی
ــن  ــخ ای ــدت ده روز از تاری ــرف م ــه ظ ــود و چنانچ ش
ــردد ، نســبت  ــی گ ــالغ محســوب م ــه روز اب ــی ک آگه
ــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد ، عملیــات  ب

ــت .  ــد یاف ــان خواه ــی جری اجرائ
شماره :8397/م الف 

اســناد رســمی  اجــرای  اداره  اول  مســئول شــعبه 
اورگانــی  افســانه اســدی  اصفهــان 

اخطار اجرایی
به  لهم: کمال کیارشی  له/محکوم  محکوم  مشخصات 
بانک  روبروی  موعود  میدان  برخوار  دستگرد  نشانی 
مشخصات  نیا  عدالت  حقوقی  موسسه  کشاورزی 
محکوم علیه/محکوم علیهم: احمد سنجری فرد فرزند 
یداله  به نشانی مجهول المکان مشخصات نماینده یا 
قائم مقام قانونی محکوم له/ محکوم علیه : حمیدرضا 
هادی فرزند رمضان به نشانی اصفهان خیابان چهارباغ 
باال خیابان نیکبخت غربی روبروی دادگستری مجتمع 

ماکان 5 طبقه سوم واحد 37 
محکوم به : بموجب در خواست اجرای حکم مربوطه 
به شماره دادنامه  غیابی مربوطه 9509973751401105 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 550000000 
شماره  به  چک  فقره  )سه  خواسته  اصل  بابت  ریال 
192721 و تاریخ 92/12/25 به مبلغ 150000000 ریال-

و  ریال   200000000 بمبلغ   93/01/02 مورخ   192722
و  ریال   200000000 بمبلغ   93/02/05 مورخ   192723
بابت هزینه دادرسی  و  ریال  پرداخت مبلغ 17400000 
وکیل  الوکاله  حق  بابت  ریال   19800000 مبلغ  پرداخت 
رسید  سر  مورخه  از  تادیه  تاخیر  خسارت  پرداخت  و 
لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 
29360000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت .

محکوم علیه محکوم مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
)ماده  گذارد  اجرا  بموقع  آنرا  مفاد  روز  ده  ظرف   -1
34قانون اجرای احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد.3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
استیفا محکوم به از آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر 
باید ظرف سی روز کلیه  نداند  به اجرای مفاد اجراییه 
اموال خود را شامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال 
منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان 
وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی 
همراه مشخصات  به  دارد  و خارجی  ایرانی  اعتباری  و 
دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد 
اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث 
و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در 
اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار 
به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید 
واال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 
8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394( 4- 
خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به 
منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه هفت 
را در پی دارد.) ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و 
ماده 20 ق.م ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالی( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار 
از ادای دین به نحوی که با قیمانده اموال برای پرداخت 
دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش 
یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات 
می شود .) ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت سی روز 
ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت 
محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم 
علیه خواهد بود.) تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای 

محکومیت مالی 1394(.
عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر  مدیر 

)حقوقی( شهرستان برخوار
شماره نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 5/37/219/م 

الف به تاریخ 96/03/18
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توپ و تور
سعید معروف:

 بردن بلژیک، کار آسانی نبود
کاپیتــان تیــم ملــی والیبــال ایــران پیــروزی برابــر بلژیــک 
را یــک کار بــزرگ دانســت کــه بــا حمایــت تماشــاگران بــه 

دســت آمــد. 
ــر  ــران براب ــر 2 ای ــروزی 3 ب ــس از پی ــروف پ ــعید مع س
بلژیــک گفــت: بــازی خوبــی بــود و بازیکنــان مــا توانســتند 
نمایــش خوبــی برابــر تیــم قدرتمنــد بلژیــک داشــته 

باشــند. 
ــرد:  ــان ک ــران خاطرنش ــال ای ــی والیب ــم مل ــان تی کاپیت
در دیــداری کــه بــه گیــم پنجــم کشــیده می شــود، 
ــن  ــد. در ای ــذاری دارن ــیار تاثیرگ ــش بس ــاگران نق تماش
بــازی هــم تماشــاگران در ســت پنجــم کمــک زیــادی بــه 

ــیم.  ــروزی برس ــه پی ــتیم ب ــد و توانس ــا کردن م
ــم  ــروزی تی ــندی از پی ــراز خرس ــا اب ــان ب ــروف در پای مع
ــتیم  ــه توانس ــحالم ک ــت: خوش ــک گف ــر بلژی ــی براب مل
اولیــن بــازی را کــه در تهــران میزبــان بودیــم، بــا پیــروزی 

ــم. نــود ــان ببری ــه پای ب

 سروش رفیعی 
به الخور قطر پیوست

ــی  ــی ســروش رفیع ــق نهای ــرب قطــر از تواف ــه الع روزنام
ــا ایــن باشــگاه  ــا باشــگاه الخــور و قــرارداد یکســاله او ب ب
ــاری  ــای گذشــته اخب ــه در روزه ــی ک ــزارش داد. در حال گ
دربــاره مذاکــره ســروش رفیعــی بــا الخــور مطــرح شــده 
بــود، بــه نظــر می رســد ســرانجام ســروش رفیعــی تصمیم 
گرفتــه کــه تیــم فوتبــال پرســپولیس را تــرک کنــد و راهــی 
لیــگ ســتارگان قطــر شــود. روزنامــه العــرب قطــر اعــام 
کــرده ایــن بازیکــن بــا باشــگاه قطــری قــراردادی یکســاله 
امضــا کــرده اســت. بــه نوشــته العــرب در قــرارداد رفیعــی 
ــق دو  ــورت تواف ــد در ص ــه او می توان ــود دارد ک ــدی وج بن
طــرف یــک ســال دیگــر قــراردادش را تمدیــد کنــد. ایــن 
ــوز  ــر هن ــه ســایت باشــگاه الخــور قط ــی اســت ک در حال
ــی نداشــته  ــا رفیع ــرارداد ب ــد ق ــاره عق ــام رســمی درب اع
ــرب  ــه الع ــر روزنام ــه خب ــود ب ــت می ش ــخص نیس و مش

اســتناد کــرد یــا خیــر. ورزش 3

 مهاجم سابق سپاهان 
به سپیدرود پیوست

مهاجــم ســابق ســپاهانی ها کــه فصــل قبــل را بــرای 
اکســین البــرز بــه میــدان رفــت، بــا قــراردادی یــک ســاله 
بــه ســپیدرود پیوســت. عمــاد میرجــوان کــه پیــش از ایــن 
نیــز در عضویــت ســپیدرودی ها قــرار داشــت، قــرارداد 
خــود را بــا ایــن تیــم بــه امضــا رســاند تــا در لیــگ هفدهــم 

ــرود.  ــدان ب ــه می ــرای سرخ پوشــان ب ب
عمــاد میرجــوان در فصــل گذشــته بــرای ســپاهانی ها بــه 
میــدان رفــت؛ امــا در نیم فصــل از ایــن تیــم جــدا و راهــی 
ــگ  ــای لی ــان بازی ه ــس از پای ــد. پ ــرز ش ــین الب  اکس
و بــا اتمــام قــرارداد خــود نیــز از ایــن تیــم جــدا شــد تــا 
ــا مســئوالن و ســرمربی ســپیدرودی ها  پــس از مذاکــره ب

بــه عضویــت ایــن تیــم دربیایــد. ایرنــا

گود خارج از 
 حذف ۵۶ سهمیه کشتی 

در بازی های المپیک ۲۰۲۰
هیئــت اجرایــی کمیتــه بین المللــی المپیــک پــس از 
جلســه خــود در لــوزان ســوئیس دربــاره رشــته های 
حاضــر و تعــداد ســهمیه های آن هــا در المپیــک 2۰2۰ 

توکیــو تصمیم گیــری کــرد. 
هیئــت اجرایــی کمیتــه بین المللــی المپیــک در ایــن 
ــم گرفــت در بعضــی از رشــته های ورزشــی  جلســه تصمی
ــی  ــد و در بعض ــرکت کننده بکاه ــکاران ش ــداد ورزش از تع
ــه  ــرکت کننده اضاف ــته های ش ــداد رش ــه تع ــز ب ــر نی دیگ

ــد.  کن
ــش  ــهمیه کاه ــا ۵۶ س ــز ب ــتی نی ــته کش ــابقات رش مس
نســبت بــه المپیــک قبــل در المپیــک 2۰2۰ توکیــو برگــزار 
خواهــد شــد. بدیــن ترتیــب کشــتی در المپیــک قبلــی در 
۱۸ وزن )۶ وزن آزاد، ۶ وزن فرنگــی، ۶ وزن زنــان( حــدود 
متوســط ۱۹ ورزشــکار را شــرکت داده بــود کــه ایــن آمــار در 
المپیــک 2۰2۰ بــه هــر وزن ۱۶ ورزشــکار )۱۸ وزن( خواهــد 

کشــتی رســید. فدراســیون 

 IOC اولتیماتوم 
به فدراسیون جهانی وزنه برداری

ــامبر  ــاه دس ــا م ــک( ت ــی المپی ــه بین الملل IOC )کمیت
ــه  ــا ب ــت داد ت ــرداری مهل ــی وزنه ب ــیون جهان ــه فدراس ب
ــر  ــد. در غی ــگ رســیدگی کن ــه دوپین ــوط ب مشــکات مرب
ایــن صــورت احتمــال حــذف وزنه بــرداری از المپیــک 

2۰2۴ وجــود دارد. 
ــوزان  ــی IOC در ل ــت اجرای ــه هیئ ــاخ در جلس ــاس ب توم
ــد  ــی بای ــیون های جهان ــی فدراس ــه تمام ــرد ک ــام ک اع
مطابــق جــدول المپیــک و قوانیــن ضــد دوپینــگ جهانــی 

عمــل کننــد. 
او دربــاره وضعیــت دوپینــگ در رشــته وزنه بــرداری اظهــار 
ــزارش  ــک گ ــت دارد ی ــامبر 2۰۱۷ مهل ــا دس ــرد: IWF ت ک
ــه  ــه IOC ارائ ــگ ب ــکل دوپین ــاره مش ــش درب رضایت بخ
ــم  ــار داده ای ــرداری اخط ــیون وزنه ب ــه فدراس ــا ب ــد. م  ده
و ســهمیه های آن هــا را بــرای المپیــک 2۰2۰ کــم کرده ایــم. 
وزنه بــرداری بــرای المپیــک 2۰2۰، ۶۴ ســهمیه را از دســت 

داده اســت. 
ــت  ــک 2۰2۰ رقاب ــردار در المپی ــب ۱۹۶ وزنه ب ــن ترتی ــه ای ب
بــرای  وزنه بــرداری  درخواســت   IOC کــرد.  خواهنــد 
افزایــش اوزان زنــان بــه ۸ وزن را رد کــرده و تنهــا یــک وزن 
از مــردان کــم کــرده اســت. مشــکل دوپینــگ وزنه بــرداری 

ــوده اســت.  ــر بســیار حــاد ب در ســال های اخی
در تســت دوبــاره نمونه هــای دوپینــگ المپیــک 2۰۰۸ 
و 2۰۱2، نمونــه ۴۹ وزنه بــرداری مثبــت شــد. از بیــن 
ــد. در وزن ۹۶ کیلوگــرم  ــن افــراد 3۰ نفــر مــدال آور بودن ای
المپیــک لنــدن هفــت دوپینــگ وجــود داشــت کــه باعــث 
ــود   ــرده ب ــب ک ــم را کس ــه نه ــه رتب ــرداری ک ــد وزنه ب ش

ــد. ایســنا ــب کن ــز کس ــدال برن م

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

در هفتــه دوم مســابقات لیــگ جهانــی والیبــال 
درگــروه »D«، همــه  نگاه هــا بــه ســالن ۱2 
هــزار نفــری آزادی تهــران دوختــه شــده بــود. 
ــدار  ــن دی ــران در اولی ــال ای ــی والیب ــم مل تی
ــالن  ــی در س ــگ جهان ــه دوم لی ــود در هفت خ
مملــو از تماشــاگران مشــتاق، مقابــل تیــم 
ملــی والیبــال آرژانتیــن قــرار گرفــت و در یــک 
ــه  ــج گیمــه ک ــی پن ــا و طوالن ــازی بســیار زیب ب
ــه  ــد، ب ــول انجامی ــه ط ــه ب ــش از ۱۶۰ دقیق بی
ــت  ــمند دس ــاده ارزش ــروزی فوق الع ــک پی ی

ــدا کــرد.  پی
ــران،  ــای ای ــی تیم ه ــگ جهان ــه دوم لی در هفت
 D صربســتان، بلژیــک و آرژانتیــن در گــروه
قــرار گرفتنــد کــه بازی هــا بــه میزبانــی ایــران 
در ســالن ۱2 هــزار نفــری ورزشــگاه آزادی 

تهــران برگــزار می شــود. 
تیــم والیبــال بلژیــک کــه رتبــه هیجدهــم 
یــدک  را  جهانــی  فدراســیون  رنکینــگ 
قــاره  قهرمــان   2۰۱3 ســال  در  می کشــد، 
ــال  ــدرت اول والیب ــه ق ــا اینک ــده و ب ــبز ش س
دنیــا نیســت، ولــی قدمــت طوالنــی در ورزش 
ــی بیــش از یکصــد ســال  ــال دارد؛ قدمت والیب
و اولیــن حضــورش در مســابقات ســال ۱۹۴۸ 
در قهرمانــی اروپــا بــود کــه مقــام پنجــم را بــه 

خــود اختصــاص داد.
 تنهــا حضــور المپیکــی بلژیــک در ســال ۱۹۶۸ 
مکزیــک بــود. بلژیــک در ســال های ۱۹۷۸ 
ــته  ــور داش ــی حض ــابقات جهان و 2۰۱۴ در مس
ــم  ــا تی ــار ب ــون دوب ــه تاکن ــن اینک اســت. ضم
ایــران دیــدار داشــته کــه یــک بــازی را بــرده و 
ــروه )D( مســابقات 2۰۱۴  ــار هــم در گ ــک ب ی
ــم  ــا ه ــوف ب ــهر کراک ــان در ش ــی جه قهرمان
دیــدار کردنــد کــه در ایــن مســابقه ایــران 3 بــر 
۱ بــا نتایــج 23/2۵ ـ 2۱/2۵ ـ 2۵/2۱ و 2۰/2۵ 

بــه برتــری رســید. 

بــه  والیبــال  دنیــای  در  کــه  بلژیکی هــا 
بــا  هســتند،  معــروف  قرمــز«  »اژدهــای 
امیــدواری زیــاد برابــر سفیدپوشــان ایــران قرار 

گرفتنــد کــه برخــاف دیــدار بــا لهســتان عــاوه 
ــوی،  ــد موس ــید محم ــروف، س ــعید مع ــر س ب
عــادل غامــی و فرهــاد قائمــی را نیــز در 

خدمــت داشــت. 
ــر  ــی نظی ــان بلندقامت ــا جوان ــک ب ــم بلژی تی
وان دن درایــس )پشــت خــط زن( یکــی از 
بهترین هــای جهــان، ســم درو )دریافت  کننــده 
قدرتــی( امتیازآورتریــن بازیکــن بلژیــک، آرنــو 
ــا 2 متــرو ۱۰ ســانتیمتر قــد  فــان دی ویلــدز ب
و ســیمون فــان دی ورده کــه تجربــه بــازی بــا 
ــود.  ــی ب ــور عال ــاع روی ت ــران را دارد، در دف ای
ایــن تیــم از ســرویس های پرشــی بــا مهــارت 
ــاع  ــا در دف ــود؛ ام ــوردار ب ــاد برخ و ســرعت زی
عقــب زمیــن شــکننده و ضعیــف عمــل کــرد. 
ــن نقطــه ضعــف  ــه ای ــا اشــراف ب ــا ب ــاران م ی
ســرعت  بــا  پرشــی  ســرویس های  بــا 
بــاالی قائمــی و عبادی پــور و ســرویس های 
امتیــاز  بــه  غامــی،  عــادل  جهشــی موجی 
یافتنــد.  دســت  زیــادی  ســرویس های 

ــا در نظــر گرفتــن  ــران ب ــم ای ــه هــر حــال تی ب
پــاره ای نــکات فنــی و بــا تکیــه بــر دریافت های 
روی  حیــدری،  و  مرنــدی  مهــدی  خــوب 
ــروف  ــص ســعید مع ــی وبی نق ــای عال پاس ه
بلنــد  دفــاع  پاشــیدن  هــم  از  بــرای  کــه 
ــه  ــی، دوبل ــای ترکیب ــه پاس ه ــا رو ب بلژیکی ه
ــا  ــود، در ســت اول پ وســط و ســرعتی آورده ب

بــه پــای بلژیــک پیــش رفــت؛ امــا در نهایــت 
ــرد. ــذار ک ــت اول را واگ 23/2۵ س

کــرد  آغــاز  اقتــدار  بــا  را  دوم  امــا ســت    
ــن فرصــت را در  ــای خــوب، ای ــا دریافت ه و ب
ــای  ــا پاس ه ــا ب ــرار داد ت ــروف ق ــار مع اختی
ــد  ــم بپاش ــف را از ه ــد حری ــاع بلن ــوع دف متن
ــاع  ــدون انقط ــان و ب ــویق های بی ام ــا تش و ب
تماشــاگران پرشــوری کــه از اقصــی نقــاط 
کشــورمان بــه ســالن آمــده بودنــد، بــا اختــاف 
ــه ســود خــود  ۸ امتیــاز ۱۷/2۵ ســت دوم را ب

کنــد. 
ســت ســوم هــم برتــری مــا آغــاز شــد و 
بــا تغییــر وضعیــت در نقشــه های متنــوع 
ــای  ــنی پاس ه ــرعت را چاش ــه س ــروف ک مع
تاکتیکــی خــود کــرده بــود، بــا آبشــارهای 
فرهــاد  و  دو  منطقــه  از  امیرغفــور  قدرتــی 

ــار  ــه چه ــور از منطق ــاد عبادی پ ــی و می قائم
موســوی  و  غامــی  ســرعتی  آبشــارهای  و 
ــه  ــران ب ــود ای ــه س ــم ب ــت ه ــن س 22/2۵ ای

ــید. ــان رس پای
 بــا وجــود تــاش همه جانبــه و کســب امتیــاز 
ــای  ــاز ۱۹ در پوئن ه ــا امتی ــاوی ت ــا و تس پابه پ
ــل  ــرویس و تعل ــتباه در زدن س ــی دو اش پایان
در دفــاع روی تــور ســت چهــارم را 23/2۵ بــه 
ــازی  ــن ب ــت ای ــرد و سرنوش ــک ک ــود بلژی س
ــه ســت پنجــم کشــیده  جــذاب و تماشــایی ب

شــد. 
ایــن ســت بــا برتــری محســوس ایــران آغــاز 
ــاع خســته بلژیــک کــه نفــس کــم  شــد و دف
آورده بــود، کمــک کــرد تــا ایــن ســت بــا 
ــت برســد  ــه ثب ــران ب ــرای ای حســاب ۱2/۱۵ ب
تــا فاتــح 3 بــر 2 ایــن دیــدار حســاس باشــیم.

همراه با سروقامتان تیم ملی ایران در لیگ جهانی

 ایست قلبی اژدهای قرمز در ایران

ــی  ــار برخ ــه انتظ ــان اینک ــا بی ــتقال ب ــگاه اس ــل باش ــر عام مدی
ــد،  ــاد کرده ان ــم ایج ــا توه ــرای آن ه ــت و ب ــان بیجاس از بازیکن
گفــت: اســتقال را از پایــه و اســاس نابــود کرده انــد؛ ولــی تیــم را 
ــم. ســید رضــا افتخــاری از پیشــنهادات  ــی می بندی ــرای قهرمان ب
عجیــب بعضــی از گزینه هــای مدنظــر اســتقال خبــر داد و گفــت: 
بــرای بعضــی از بازیکنــان توهــم ایجــاد کرده انــد و انتظــار آن هــا 
ــد  ــا تأیی ــن ب ــر عامــل باشــگاه اســتقال همچنی بیجاســت. مدی
ــا رامیــن رضاییــان بــه حواشــی هفتــه گذشــته اشــاره  مذاکــره ب
ــه وی »نخ نمــا« شــده  از  ــان اینکــه تجمعــات علی ــا بی کــرد و ب
اســتقال بــه عنــوان پرحاشــیه ترین جایــی کــه تــا االن کار کــرده، 
یــاد کــرد. افتخــاری گفــت: ایــن روزهــا بیشــتر وقــت خودمــان 
منصوریــان گذاشــته ایم.  مدنظــر  بازیکنــان  جــذب  بــرای  را 
ــی  ــات نهای ــت. جلس ــه اس ــورت گرفت ــم ص ــه ه ــرات اولی مذاک

ــزار می شــود.  ــا ازبکســتان برگ ــران ب ــی ای ــم مل ــازی تی ــد از ب بع
مــا دو ســه گزینــه از تیــم ایــران و دو بازیکــن از تیــم ازبکســتان 
ــم  ــازی تی ــد از ب ــا بع ــا آن ه ــی ب ــه جلســه نهای ــم ک مدنظــر داری
ــدی  ــدی قائ ــط مه ــال حاضــر فق ــرد. در ح ــی صــورت می گی مل
ــه  ــته ایم ک ــم خواس ــن ه ــه بازیک ــم. از دو، س ــذب کرده ای را ج
ــاره  ــد. او درب ــتقال بیاین ــه اس ــا ب ــد ت ــود را بگیرن ــه خ رضایتنام
وضعیــت کاوه رضایــی هــم گفــت: مــا قبــا هــم اعــام کردیــم بــه 
بازیکنــان خودمــان نیــاز داریــم و قراردادشــان را تمدیــد می کنیــم. 
چنــد بازیکــن را بــه مجموعــه تیــم اضافــه می کنیــم، نــه اینکــه 
ــم.  ــا کاوه نداری ــا مشــکلی ب ــه. م ــم و یکــی اضاف یکــی کــم کنی
در آخریــن صحبتــی کــه بــا کاوه رضایــی داشــتیم، ایــن بازیکــن 
اعــام کــرد کــه ســرگرم کارهــای خانوادگــی اســت. این هــا همــه 

ــود. مهــر ــخص می ش ــده مش ــد روز آین ــرف چن ظ

ــران  ــکایت مدی ــانزدهم، ش ــگ ش ــای لی ــان بازی ه ــس از پای پ
ــداده  ــه ن ــون نتیج ــا، تاکن ــایر رقب ــی س ــوص تبان ــا درخص صب
و ســرانجامی جــز لیــگ یکــی شــدن ایــن تیــم نداشــت. 
ــرف  ــم، ح ــای ق ــقوط صب ــر و س ــگ  برت ــن لی ــان یافت ــا پای  ب
ــه  ــا ب ــایر تیم ه ــی س ــوص تبان ــیاری درخص ــای بس و حدیث ه
ــید  ــوش می رس ــه گ ــک ب ــگ ی ــم در لی ــن تی ــور ای ــور حض  منظ
ــه  ــام داشــتند ب ــا اع ــم باره ــن تی ــران ای ــز مدی ــس از آن نی و پ
دلیــل اســناد و مدارکــی کــه در دســت دارنــد، راهــی لیــگ یــک 
ــگاه  ــران باش ــکایت مدی ــود ش ــه می ش ــا گفت ــد؛ ام ــد ش نخواهن
ــی نتیجــه ای  ــه اتهــام تبان ــری ب ــای قــم از ۴ تیــم لیــگ برت صب
در بــر نداشــته و برخــاف ادعــای مدیــران و بازیکنــان ایــن تیــم 
ــد مســابقات خــود را در  ــده بای ــای قــم در نهایــت فصــل آین صب
لیــگ یــک دنبــال کنــد. کشــوری فرد، مدیــر عامــل باشــگاه صبای 

قــم، چنــد روز پــس از پایــان بازی هــای لیــگ و مســجل شــدن 
ســقوط بــه دســته اول بیــان کــرد کــه مطمئنــا علــت ســقوط ایــن 
ــد  ــن موضــوع خواهن ــر ای ــوده و پیگی ــا ب ــی ســایر رقب ــم، تبان تی
بــود و تــا زمانــی کــه صبــا در لیــگ یــک بــازی نکنــد، ایــن تیــم 
ــای  ــل پیگیری ه ــا حاص ــت. ام ــی دانس ــگ یک ــوان لی را نمی ت
مســئوالن ایــن تیــم چیــزی جــز آنکــه آن هــا بایــد در رقابت هــای 
لیــگ آزادگان حضــور داشــته باشــند، نبــود. اگرچــه صحبت هــای 
ــری  ــگ برت ــم لی ــک تی ــهام ی ــد س ــوص خری ــیاری درخص بس
ــه اخــاق و انضباطــی در  ــه کمیت ــات و ارســال اســنادی ب ــا اثب ی
 رابطــه بــا موضــوع تبانــی بــه گــوش می رســد، امــا هنــوز صحــت 
و ســقم هیــچ یــک از آن هــا مشــخص نشــده و بــه احتمــال زیــاد 
ــع تیم هــای  ــراه ماشین ســازی در جم ــه هم ــد ب ــا را هــم بای صب

ســقوط کرده بــه لیــگ یــک دانســت. ورزش 3

،،
بلژیکی هــا کــه در دنیــای والیبــال بــه 
»اژدهــای قرمــز« معــروف هســتند بــا 
سفیدپوشــان  برابــر  زیــاد  امیــدواری 
ــران قــرار گرفتنــد کــه برخــاف دیــدار  ای
 بــا لهســتان عــاوه بــر ســعید معــروف

ســید محمــد موســوی، عــادل غامــی و 
فرهــاد قائمــی را نیــز در خدمــت داشــت

مدیر عامل باشگاه استقالل:

جایی پرحاشیه تر از استقالل ندیدم
اعتراض و اسنادی که هیچ گاه به اثبات نرسید

صبا با ماجرای تبانی هم، به جایی نرسید

ورزش

مفاد آراء
ــاده ۱3  ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــه قان ــن نام آئی
ــی  و اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند  ثبت

رســمی 
برابــر آراء صــادره هیــات / هیات هــای موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی منطقــه مرکــزی اصفهــان تصرفــات 
مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان محــرز گردیده 
ــاک  ــان و ام ــخصات متقاضی ــذا مش ــت. ل اس
مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع 
ــی  ــه ۱۵ روز آگه ــه فاصل ــت ب ــوم در دو نوب عم
ــبت  ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش م
بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند. م ــته باش داش
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود 
را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم 
و پــس از اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض ، دادخواســت خــود را 

بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
شــماره  رای  برابــر   -۱ ردیــف 
 ۱3۹۶/۰2/3۰ ۱3۹۶۶۰3۰2۰23۰۰۰2۴۷مــورخ 
ــه شــماره  ــای ساســان فیاضــی کتکــی     ب آق
شناســنامه ۱3۶۸ کدملــی ۱2۸۹۶2۱۸۴۵صــادره 
ــدانگ  ــر شش ــی ب ــد رمضانعل ــان  فرزن از اصفه
یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت ۴۰/۴۵ 
متــر مربــع مفــروزی از پــاک شــماره 2332-  
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش ۴ ثب ــع در بخ ــی واق اصل
در ازای مالکیــت مشــاعی اولیــه محــرز گردیــده 

اســت.
بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور 
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱3۹۶/۰3/۰۶
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۶/۰3/2۱

شماره : ۶۵۹۰/ م الف  امیر حسین صفائی 
رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــاک مرکــزی 

اصفهــان

مفاد آراء
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده ۱3 آئین 
نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی  و 

اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی 
برابــر آراء صــادره هیــات / هیات هــای موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و 
ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
واحــد ثبتــی منطقــه مرکــزی اصفهــان تصرفــات 
محــرز  متقاضیــان  بامعــارض  و  مالکانــه 
ــان و  ــذا مشــخصات متقاضی ــده اســت. ل گردی
امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور 
ــه ۱۵ روز  ــه فاصل ــت ب ــوم در دو نوب ــاع عم اط
ــخاص  ــه اش ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م آگه
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان 
ــد از  ــی توانن ــند. م ــته باش ــی داش اعتراض

تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک 
ــرف  ــید ، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــل تس مح
ــراض ،  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی م
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم 

نماینــد. 
شــماره  رای  برابــر   -۱ ردیــف 
 ۱3۹۶/۰2/3۰ ۱3۹۶۶۰3۰2۰23۰۰۰2۴۱مــورخ 
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــتی ب ــد پوس ــای محم آق
۱32۶ کدملــی ۱2۸۷۹۹۷۵۹۷صــادره از اصفهــان  
بــاب  یــک  ششــدانگ  بــر  فرزنــد کریــم  
ســاختمان  بــه مســاحت 33/۵۱ متــر مربــع از 
پــاک شــماره 3۷33 باقــی مانــده )اســتاندارد 
شــده بــه 3۷33/۵( - -  اصلــی واقــع در 
بخــش ۴ ثبــت اصفهــان کــه بصــورت عــادی از 

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

مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱3۹۶/۰3/۰۶
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱3۹۶/۰3/2۱

شماره : ۶۶۰۹/ م الف امیر حسین صفائی 
رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــاک مرکــزی 

اصفهــان

آگهی احضار متهم 
نظــر بــه اینکــه در پرونــده کاســه ۹۵2۰۰۸ 
ــه  ــت ال ــلیمیان فرزندنعم ــم امیرس ب 2  مته
بــه اتهــام جعــل امضاواثــر انگشــت درمــدارک 
ــان  ــن فاورج ــاد نوی ــک اقتص ــذ وام دربان اخ
واســتفاده از ســند مجعــول موضــوع شــکایت 
ســمیه عبدالهــی فرزنــد بــرزو  مجهــول المکان 
میباشــد لــذا در اجــرای مــاده ۱۷۴قانــون 
ــت  ــک نوب ــب ی ــری مرات ــی کیف ــن دادرس آیی
در یکــی از روزنامه هــای کثیــر االنتشــار درج 
ــی  ــاغ م ــرده اب ــه نامب ــیله ب ــی وبدینوس وآگه
گــردد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ آگهــی جهــت 
ــاز  ــعبه دوم ب ــود در ش ــام خ ــه اته ــیدگی ب رس
پرســی دادســرای عمومــی وانقــاب فاورجــان 
حاضــر واز خــود دفــاع نماینــد ودر صــورت 
ــا عــدم ارســال الیحــه دفاعیــه  عــدم حضــور ی
ــه  ــوق ب ــی ف ــود آگه ــل خ ــی وکی ــدم معرف وع
ــاذ  ــه اتخ ــادرت ب ــوب ومب ــاغ محس ــه اب منزل

ــد. ــد ش ــم خواه تصمی
دوم  شــعبه  بازپــرس  بذرافشــان  هــادی 
فاورجــان  وانقــاب  عمومــی  دادســرای 

آگهی احضار متهم 
نظــر بــه اینکــه در پرونــده کاســه۹۵۰۶۰۵ب/2 
اتهــام  بــه  نکویــی  الــه  عنایــت  متهــم 
فــروش مــال غیرموضــوع شــکایت  آقــای 
محمداحمــدی کافشــانی فرزنــد ولــی الــه 
مجهــول المــکان میباشــد لــذا در اجــرای مــاده 
ــب  ــری مرات ــی کیف ــن دادرس ــون آیی ۱۷۴ قان
یــک نوبــت در یکــی از روزنامه هــای کثیــر 

االنتشــار درج وآگهــی وبدینوســیله بــه نامبــرده 
ــاعت  ــخ ۹۶/۵/2۰ س ــردد درتاری ــی گ ــاغ م اب
ــود در  ــام خ ــه اته ــیدگی ب ــت رس ــح جه ۹ صب
ــی  ــرای عموم ــی  دادس ــاز پرس ــعبه دوم ب ش
وانقــاب فاورجــان حاضــر واز خــود دفــاع 
نماینــد ودر صــورت عــدم حضــور یــا عــدم 
ــل  ــی وکی ــدم معرف ــه وع ارســال الیحــه دفاعی
ــه ابــاغ محســوب  ــه منزل خــود آگهــی فــوق ب
ــد. ــد ش ــم خواه ــاذ تصمی ــه اتخ ــادرت ب ومب

عمومــی  دادســرای  دوم  شــعبه  بازپــرس 
فاورجــان  وانقــاب 

آگهی احضار متهم 
نظــر بــه اینکــه در پرونــده کاســه ۹۶۰۵۹۹ 
ــد بهمــن  ــم آقــای یعقــوب نامــداری فرزن مته
موضــوع  بامحــل  صدورچــک  اتهــام  بــه 
ــول  ــر مجه ــد اصغ ــری فرزن ــکایت اکبرظهی ش
ــذا در اجــرای  ــده اســت ل المــکان اعــام گردی
ــری  ــی کیف ــن دادرس ــون آئی ــاده 3۴۴ قان م
ــای  ــی از روزنامه ه ــت در یک ــک نوب ــب ی مرات
ــه  کثیــر االنتشــار درج و آگهــی و بدینوســیله ب
نامبــرده ابــاغ مــی گــردد در تاریــخ ۹۶/۵/۱۴ 
ســاعت ۸/3۰ صبــح جهــت رســیدگی بــه 
ــری دو  ــعبه ۱۰۴ دادگاه کیف ــود در ش ــام خ اته
ــد در  ــاع نمای ــود دف ــر و ازخ ــان حاض فاورج
ــا عــدم ارســال الیحــه  صــورت عــدم حضــور ی
ــی  ــود آگه ــل خ ــی وکی ــدم معرف ــه و ع دفاعی
فــوق بــه منزلــه ابــاغ محســوب و مبــادرت بــه 

ــد .  ــد ش ــم خواه ــاذ تصمی اتخ
دو  کیفــری  دادگاه   ۱۰۴ شــعبه  رئیــس   

ن  فاورجــا

آگهی احضار متهم 
نظــر بــه اینکــه در پرونــده کاســه۹۴۱۴۷۸ب/2 
متهــم یونــس عیــدی ونــدی فرزندحفیــظ الــه 
بــه اتهــام ســرقت مســلحانه موضــوع شــکایت 
ــول  ــه مجه ــی ال ــد ول ــوری  فرزن ــدس عش اق
ــاده ۱۷۴  ــرای م ــذا در اج ــد ل ــکان میباش الم
ــک  ــب ی ــری مرات ــی کیف ــن دادرس ــون آیی قان
نوبــت در یکــی از روزنامه هــای کثیــر االنتشــار 
ــاغ  ــرده اب ــه نامب ــیله ب ــی وبدینوس درج وآگه
 ۱۰ ســاعت  درتاریــخ ۹۶/۵/2۵  مــی گــردد 
صبــح جهــت رســیدگی بــه اتهــام خــود در 
ــی  ــرای عموم ــی  دادس ــاز پرس ــعبه دوم ب ش
وانقــاب فاورجــان حاضــر واز خــود دفــاع 
نماینــد ودر صــورت عــدم حضــور یــا عــدم 
ــل  ــی وکی ــدم معرف ــه وع ارســال الیحــه دفاعی
ــه ابــاغ محســوب  ــه منزل خــود آگهــی فــوق ب

ــد. ــد ش ــم خواه ــاذ تصمی ــه اتخ ــادرت ب ومب
عمومــی  دادســرای  دوم  شــعبه  بازپــرس 

فاورجــان  وانقــاب 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک  نظرب
ــع در  ــماره ۱۹/۹۹2 واق ــاک ش ــه  پ ــاب خان ب

ــق  ــه طب ــان ک ــت اصفه ــش ۹ ثب ــاد بخ کلیش
ــماره  ــب رای ش ــی بموج ــده ثبت ــوابق وپرون س
قانــون  اجــرای  در   ۱3۹۵/۱2/2۴-۷۰۰۶۱۸۴
تعییــن تکلیــف فاقدســند رســمی به  نــام آقای 
طاهــره اکبری کلیشــادی فرزنــد محمدکریم در 
جریــان ثبــت اســت وعملیــات تحدیــد حــدود 
ــک  ــت. این ــده اس ــل نیام ــه عم ــی آن ب قانون
ــون  ــاده ۱۵ قان ــه دســتور قســمت اخیرم ــا ب بن
ثبــت وطبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود 
ــورخ۱3۹۶/۴/۱۷  ــوم درروزشــنبه م ــاک مرق پ
ســاعت ۹ صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل 
خواهــد آمــد. لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه 
کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و 
ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور 
یابنــد واعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن 
مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 
صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 3۰ روز پذیرفتــه 

ــار :۱3۹۶/3/2۱ ــد.تاریخ انتش ــد ش خواه
  م/الــف ۱3۷اکبرپورمقــدم رئیــس اداره ثبــت 

اســناد وامــاک فاورجــان 

دادنامه
شماره دادنامه:۹۶۰۹۹۷3۶۵33۰۰۱۱۹

تاریخ تنظیم:۱3۹۶/۰2/3۰
شماره پرونده:۹۵۰۹۹۸3۶۵33۰۰۵3۸

شماره بایگانی شعبه:۹۵۰۵۴۵
خواهان:آقــای رحیــم جعفــری دســتجردی 
فرزندحســین بــا وکالــت آقــای امیــد شــریفی 
کلیشــادی فرزنــد حبیــب بــه نشــانی اصفهــان 
فاورجــان کلیشــاد خ قرنــی جنــب بنیادشــهید 

ســاختمان وکا الرعایــا واحــد2
ــد  ــدی فرزن ــد احم ــای مجی ــدگان:۱- آق خوان
محمــد بــه نشــانی اصفهــان اتوبــان ذوب آهــن 
ــزل  ــد ۱۴من ــاس واح ــع ی ــفق مجتم ــوار ش بل
ــد  ــا فرزن ــا کی ــفندیار آری ــای اس احمدی2-آق
ــی  ــم آقاجان ــت ابراهی ــا وکال ــگر ب ــی عس عل
ــت  ــانی موق ــه نش ــود ب ــد محم ــدی فرزن افج
فاورجــان ابتــدای خیابــان امــام مقابــل بانــک 

ــث ــته:جلب ثال ــاختمان وکاخواس ــت س مل
دادگاه بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده  ختــم 
ــادرت  ــل مب ــه شــرح ذی ــام وب رســیدگی را اع

ــه صــدور رای مینمایــد رای دادگاه  ب
ــم  ــت از رحی ــه وکال ــریفی ب ــد ش ــوی امی دع
جعفــری بطرفیــت اســفندیار اریــا کیــا باوکالــت 
ــی ومجیــد احمــدی بخواســته  ابراهیــم آقاجان
مطالبــه مبلــغ ســیصدمیلیون ریــال وجــه چــک 
عهــده   ۱3۹۴/۶/2۹-۰۱۰/3۵۰۵22 شــماره 
بانــک ســپه بــه انضمــام مطلــق خســارات 
ــتندات  ــول مس ــای اص ــه بق ــه ب ــی باتوج قانون
دریدخواهــان وگواهــی عــدم پرداخــت صــادره 
از ســوی بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در 
اشــتغال ذمــه خوانــدگان واســتحقاق خواهــان 
ــاع  ــه دف ــه وجــه خواســته دارد واینک در مطالب
وکیــل خوانــده اول مبنــی براینکــه امضــای 
موکلــش در ظهــر چــک صرفــا جهــت انتقالــی 

ــی  ــه تلق ــت باوج ــد برپرداخ ــه تعه ــودن ون ب
مــی گرددبــردادگاه ثابــت اســت لــذا بااســتناد 
مــواد 3۱۰و3۱3قانــون تجــارت و۱۹۸و۵۱۹و۵22 
ــاده  ــی وتبصــره م ــن دادرســی مدن ــون آیی قان
ــه  ــون صــدور چــک واستفســاریه راجــع ب 2قان
ــدگان  ــی خوان ــر محکومیــت تضامن آن حکــم ب
وپرداخــت  خواســته  اصــل  پرداخــت  بــه 
ــت  ــی باب ــه قانون ــی برابرتعرف ــارات دادرس خس
ــر  ــن خســارت تاخی ــه دادرســی وهمچنی هزین
وتادیــه از تاریــخ سرســید تاتاریــخ وصــول 
ــی از  ــرخ اعام ــاس ن ــبه آن براس ــه محاس ک
ســوی بانــک مرکــزی برعهــده اجــرای احــکام 
مــی باشــد در حــق خواهــان صادرواعــام 
ــده  ــه خوان ــبت ب ــادره نس ــد  رای ص ــی نمای م
ــت روز از  ــت بیس ــرف مهل ــوری و ظ اول حض
ــد  ــراض دردادگاه تجدی ــل اعت ــاغ قاب ــخ اب تاری
نظــر اســتان اصفهــان مــی باشــد ونســبت بــه 
ــت  ــدت بیس ــرف م ــی و ظ ــده دوم غیاب خوان
روزاز تاریــخ قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه 
وســپس ظــرف مــدت بیســت روزاز تاریــخ 
ابــاغ قابــل تجدیــد نظــر در دادگاه تجدیــد 
نظــر اســتان اصفهــان اســت.رئیس شــعبه 
اول دادگاه عمومــی حقوقــی فاورجــان –امیــد 

ــی  حفیظ

رای شورا
ناحیــه  از  مطروحــه  دعــوی  خصــوص  در 
سیدرســول ابطحــی  ســاکن شــهربهاران –
ــه  ــع کوچ ــجد جام ــام ج مس ــه –خ ام باغکوم
علــی  آقــای  بــه طرفیــت  فضیلــت پ ۱3 
اکبــر امینــی ســاکن مجهــول المــکان  بــه 
ــت  ــال باب ــغ ۱۱۴۰۰۰۰۰ری ــه مبل ــته مطالب خواس
ــه شــماره ۱۵3۵۹2- 3 فقــره ســفته /چــک ب

۱۵3۶۰۰-۷۵۱۰۰2 بانــک ســپه ســند عــادی 
بشــرح  تادیــه  تاخیــر  خســارات  ومطالبــه 
بــه  نظــر  تقدیمــی  وضمائــم  دادخواســت 
اینکــه باابــاغ اخطاریــه واطــاع خوانــده از 
ــده  ــر نگردی ــورا حاض ــی در ش ــان دادرس جری
ونســبت بــه دعــوی مطروحــه ومســتندات 
ــی  ــه دفاع ــان هیچگون ــه خواه ــزاری از ناحی اب
بعمــل نیــاورده ونســبت بــه مســتندات ابــزاری 
ــه عمــل  ــراد وتکذیبــی ب ــه ای خواهــان هیچگون
نیــاورده ومنکــر اصالــت مســتند نشــده ودلیــل 
مدرکــی کــه داللــت بربرائــت ذمــه خــود داشــته 
ابــزاری  ننمــوده ومســتندات  اقامــه  باشــد 
خواهــان حاکــی از اشــتغال ذمــه خوانــده 
رابــه میــزان اصــل خواســته دارد بنابرایــن 
ــه مــواد۱۹۸و۵22  شــورا بااتفــاق نظرمســتندا ب
ومــواد  مدنــی  دادرســی  آییــن  قانــون 
تجــارت  قانــون  3۰۷و3۰۸و3۰۹و3۱۱و3۱3و 
خوانــده را بــه پرداخت  یازده میلیــون وچهارصد 
هــزار ریــال بــه انضمــام هزینــه دادرســی بابــت 
ــر  اصــل خواســته وپرداخــت و خســارات تاخی
تادیــه از تاریــخ سررسیدســفته /چــک یاتقدیــم 
دادخواســت بــه مبلــغ قابــل محاســبه دراجرای 

ــق  ــم در ح ــرای حک ــت اج ــال لغای ــکام ری اح
خواهــان محکــوم مــی نمایــد واجــرای احــکام 
ــه  ــه را ب ــر تادی ــارات تاخی ــت خس ــف اس مکل
ــد  ــخ قی ــم از تاری ــوم در حک ــغ مرق ــزان مبل می
شــده احتســاب واز خوانــده اخــذ وبــه خواهــان 
پرداخــت نمایــد رای صــادر شــده غیابــی و 
ــل  ــاغ قاب ظــرف مــدت بیســت روز پــس از اب
واخواهــی در ایــن شــورا و ظــرف مــدت بیســت 
ــم  ــر درمحاک ــد نظ ــل تجدی ــس از آن قاب روز پ
عمومــی شهرســتان فاورجــان مــی باشــد 
ــل  ــورای ح ــی ش ــوم حقوق ــعبه س ــی ش قاض

ــتان فاورجــان   اختــاف شهرس

آگهی مزایده اموال منقول
اجــرای احــکام شــورافاورجان در نظــر دارد در 
پرونــده شــماره ۹۶/۱۹۷  موضــوع علیــه آقــای 
احمــد قنبــری فرزنــد حســین ولــه ناصــر 
ــخ ۹۶/3/3۱  ــی  در تاری ــد مصطف ــی فرزن آقای
بــه منظــور فــروش یــک دســتگاه وانــت 
پیــکان مــدل ۹3 پــاک ۵2 ی۵۹2 ایــران ۴3 
از ســاعت ۱۰ الــی ۱۱ صبــح جلســه مزایــده 
 ۸ اطــاق  فاورجــان  دادگســتری  محــل  در 
مزایــده  موضــوع  امــوال   . نمایــد  برگــزار 
توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه 
ــت .  ــده اس ــی ش ــال ارزیاب ــغ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰ ری مبل
متقاضیــان خریــد مــی تواننــد پنــج روز قبــل از 
مزایــده بــا حضــور در اجــرای احــکام از موقعیت 
قیمــت  از  مزایــده   . شــوند  مطلــع  امــوال 
ــه  ــت ک ــی اس ــده کس ــروع و برن ــی ش ارزیاب
باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد ضمنــا کلیه 
ــد  ــده خواه ــده برن ــر عه ــده ب ــای مزای هزینه ه
بــود و کســانی میتواننــد در جلســه مزایــده 
شــرکت نماینــد کــه حداقــل ده درصــد قیمــت 
ــد.  ــته باش ــراه داش ــه هم ــده را ب ــی ش ارزیاب
23۴/ م الــف اجــرای احــکام  دادگســتری 

فاورجــان 

گواهی حصر وراثت
بشناســنامه  بندارتــی  بابائــی  مینــا 
ــه و  ــهادت نام ــتناد ش ــماره۱۱۰۰۰۵۱۹۱۰ باس ش
ــه  ــنامه ورث ــت شناس ــوت و رونوش ــی ف گواه
درخواســتی بــه شــماره۹۶/3۹۸تقدیم ایــن 
شــورا نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت 
کــه شــادروان حســین مــرادی کلیشــادی 
بشناســنامه شــماره۱۹2۶  در تاریــخ ســه شــنبه 
2۸ بهمــن ۱3۹3 در گذشــته و ورثــه ی وی در 

هنــگام در گدشــت عبارتنــد از:
۱-مینــا بابایــی بندارتــی فرزنــد رحیــم  شــماره 
متوفــی  بــا  نســبت   ۱۱۰۰۰۵۱۹۱۰ شناســنامه 
فرزنــد  فاورجانــی  قاســمی  زوجه2-بتــول 
بــا  کریــم شــماره شناســنامه ۱۹2 نســبت 
متوفــی مادر3-ملیکامــرادی کلیشــادی فرزنــد 
 ۱۱۰۰۸2۷۷۷3 شناســنامه  شــماره  حســین 

ــد ــی فرزن ــا متوف ــبت ب نس
ــور  پــس از تشــریفات قانونــی درخواســت مزب

را یــک مرتبــه آگهــی مینمایــد تــا هرکســی 
هــر اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی 
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف 
مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد در غیــر 
اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد 
شــددبیرخانه شــورای حــل اختــاف شــعبه اول

آگهی حصر وراثت
بشناســنامه  الرگانــی  زارع  علیرضــا  آقــای 
شــماره  22  باســتناد شــهادتنامه و گواهــی 
فــوت رونوشــت شناســنامه ورثــه ، درخواســتی 
ــوده  ــورا نم ــن ش ــم ای ــماره ۹۶/3۸۴ تقدی بش
ــادروان  ــه ش ــت ک ــته اس ــعار داش ــن اش چنی
محمــد زارع الرگانــی  بشناســنامه ۱۰۷۷ در 
تاریــخ ۱3۹۶/۰2/2۹ درگذشــته و ورثــه وی 

درهنــگام درگذشــت عبارتنــد از :
براتعلــی  فرزنــد  الرگانــی  زارع  ۱-علیرضــا 
ــی :  ــا متوف ــبت ب ــنامه 22 نس ــماره شناس ش
پدر2-فاطمــه زارع الرگانــی فرزنــد محمــد 
ــا  ــبت ب ــنامه ۱۱۰۰۷۱۵۴۸۷ نس ــماره شناس ش
فرزند3-ســکینه کرمــی حاجــی   : متوفــی 
ــنامه  ــماره شناس ــی ش ــد احمدعل ــادی فرزن آب

ــادر ــی : م ــا متوف ــبت ب ۱2 نس
پــس از تشــریفات قانونــی درخواســت مزبــور 
ــی  ــا هرکس ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه را یکمرتب
هــر اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی 
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف 
یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد در غیــر 
 اینصــورت گواهــی حصــر وراثــت صــادر خواهــد

 شد 
 دبیرخانه شورای حل اختاف شعبه اول

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــا اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ خانــه 
ــش ۱۴  ــع در بخ ــماره 32/۱۱۶۸ واق ــاک ش پ
ثبــت اصفهــان کــه طبــق رای هیــات  بــه 
ــد احمــد   ــان فرزن ــام محمــد حســین متانتی ن
ــان ثبــت اســت و عملیــات  مفــروز   و در جری
ــده  ــل نیام ــه عم ــی آن ب ــد حــدود قانون تحدی
قســمت  دســتور  بــه  بنــا  اینــک   . اســت 
اخیــر مــاده ۱۵ قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای 
نامبــرده تحدیــد حــدود  پــاک مرقــوم  در روز 
ــح  یکشــنبه  مــورخ ۹۶/۰۴/۱۱   ســاعت ۹ صب
در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد. لــذا 
ــن  ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه ــه موجــب ای ب
اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر 
و  یابنــد  در محــل حضــور  آگهــی  ایــن  در 
اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابــق 
مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت 
 مجلــس تحدیــدی تــا 3۰ روز پذیرفتــه خواهــد

 شد. 
تاریخ انتشار : ۹۶/۰3/2۱

شماره : ۸۱۹3/م الف
 رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــاک غــرب 

اصفهــان – حیــدری



پیشهناد فیلم

پرویز 

کارگردان: مجید برزگر
نویسنده: مجید برزگر، حامد رجبی

بازیگــران: لــوون هفتــوان، محمــود بهروزیــان، حمیرا 
نونهالــی، علــی رامــز، ابــوذر غفــاری، مهــدی شــیردل   

علی اصغــر شــیراوند، آرزو ابــی زاده، فریــده کاکاونــد
 خالصه داستان فیلم

ــه  ــه همیش ــاله ک ــاه س ــت پنج ــردی اس ــز، م پروی
ــی  ــران آرام زندگ ــدرش در شــهرک آتی ســاز ته ــا پ ب
ــه  ــم ب ــه تصمی ــز ک ــدر پروی ــی پ ــت. وقت ــرده اس ک
ــد،  ــرک کن ــه را ت ــه، از او می خواهــد خان ازدواج گرفت
ــه  ــد و بیگان ــی جدی ــان خــود را در جهان ــز ناگه پروی
می یابــد. او تصمیــم می گیــرد بــه پــدر و اهالــی 
شــهرک نشــان دهــد کــه نمی تواننــد بــه ایــن 

آســانی او را از زندگی شــان حــذف کننــد.
»پرویــز«، فیلمــی شــخصیت محور بــوده و نکتــه 
حائــز اهمیــت در آن، شــخصیت پــردازی اســت. 
ــز بســیار حساب شــده  ســیر تحــول شــخصیت پروی
قابــل  و  بــی آزار  آرام،  مــردی  می گیــرد.  شــکل 
اعتمــاد، پــس از طــرد شــدن از ســوی دیگــران 
ــودِن خــود را نشــان دهــد  ــم ب ــه مه ــه منظــور آنک ب
دســت بــه کارهایــی خشــونت آمیز و گاه باورنکردنــی  

می زنــد. 
فیلــم، ریتــم کنــدی دارد و ســیر دگردیســی مــرد بــه 
آرامــی بــه نمایــش گذاشــته می شــود. حتــی اعمــال 
خشــونت آمیز شــخصیت اصلــی نیــز بــه مــرور 
خشــن تر و بی رحمانه تــر می شــود تــا جایــی کــه 

ــد.  ــون می رس ــرز جن ــه م ــر ب دیگ
شــکلی  بــه  کارگــردان  می رســد  نظــر  بــه 
ــخصیت  ــه ش ــی ک ــد وسواس ــواس گونه )همانن وس
ــل  ــیر تکام ــه س ــا ب ــد ت ــاش می کن ــز دارد(، ت پروی

مدنظــر دســت یابــد.

حرف و نقل

 برخــی صنعتگــران و هنرمنــدان صنایع دســتی 
معتقدنــد: ثبت شــهرهای ایــران در شــورای جهانی 
ــن  ــرای ای ــتاوردی ب ــچ دس ــتی، هی ــع دس صنای
هنــر- صنعــت نداشــته اســت؛ امــا معــاون صنایــع 
دســتی و هنرهــای ســنتی معتقــد اســت کــه 
 ثبــت جهانــی شــهرها موجــب خیــر و برکــت شــده 

است.
ــه«  ــرت »ناگفت ــور کنس ــزاری ت ــس از برگ  پ
ــظ  ــران، حاف ــر ای ــرا در سراس ــش از ۷۰ اج ــا بی ب
ناظــری )آهنگســاز و خواننــده موســیقی ایرانــی( 
ــی  ــه همراه ــود را ب ــد خ ــروژه جدی ــد دارد پ قص
شــهرام ناظــری مردادمــاه امســال در تهــران روی 
ــق«،  ــطوره و عش ــی، اس ــرد. »آواز پارس ــه بب صحن
عنــوان پــروژه جدیــد ناظری هاســت کــه بــر 
اســاس اشــعار شــاهنامه فردوســی تنظیــم شــده 

اســت.
 شــبکه تلویزیونــی ابوظبــی اقــدام بــه پخــش 
ســریال »غرابیــب ســودا« بــا محوریــت پیدایــش 
و نقــش زنــان در گســترش گروهــک تروریســتی 

داعــش کــرده اســت.
 در آســتانه  اجــرای دومیــن تئاتــر شــهاب 
ــرداد  ــه از ۳۱ خ ــراف« ک ــام »اعت ــه ن ــینی ب حس
نمایــش  ایــن  پوســتر  مــی رود،  صحنــه  روی 
رونمایــی شــد. علــی نصیریــان و شــهاب حســینی 
اجــرای نقش هــای اصلــی نمایــش »اعتــراف« را 
بــر عهــده دارنــد کــه ایــن روزهــا بــه همــراه دیگــر 
بازیگــران ایــن نمایــش در حــال تمریــن هســتند.
 نمایــش »بن بســت« نوشــته ســامان ناصــری 
ــر  ــازی جهانگی ــران و ب ــا مه ــی علیرض و کارگردان
الماســی، رز رضــوی، ســیاوش خیرابــی، بهــار 
محمدپــور، محمدرضــا حســینی و علیرضــا مهــران 
ــش  ــت )کن ــاخانه پایتخ ــرا در تماش ــی اج ــا س ب

ــی رود. ــه م ــبق( روی صحن ــر اس معاص
 نخســتین ســالگرد درگذشــت حمید ســبزواری 
ــاب«  ــعر انق ــره ش ــن کنگ ــوان »اولی ــا عن ــردا ب ف
برگــزار  انقــاب  فقیــد  شــاعر  ایــن  زادگاه   در 

می شود.
تهیه کننــده ســریال »بی نمــک«  چگینــی،   
دربــاره تحمــل نقــد و شــوخی در ســریال های 
کمــدی بیــان کــرد آنچــه بیشــتر برنتابیــدن طنــز 
ــدید  ــه تش ــی از جامع ــش کوچک ــمت بخ را از س
می کنــد خــود مســئوالن هســتند کــه مغلــوب 

می شــوند. فشــارها 
 رئیــس انجمــن صادرکننــدگان صنایــع دســتی 
معتقــد اســت: صــادرات صنایــع دســتی تنهــا 
ــه  ــی آورد؛ بلک ــان نم ــه ارمغ ــا ارزآوری ب ــرای م ب
بــا ایــن کار مجموعــه ای از هویتمــان را صــادر 
می شــود  موجــب  موضــوع  ایــن  و  می کنیــم 

ــند. ــران را بشناس ــا، ای ــردم دنی م
 »بــرد پیــت« بــا حضــور غافلگیرکننــده در 
ــک  ــش ی ــی در نف ــدی تلویزیون ــه کم ــک برنام ی
ــه انتقــاد از سیاســت های  کارشــناس آب و هــوا ب

ــت. ــت پرداخ ــط زیس ــوزه محی ــپ« در ح »ترام

کوتاه خبر 
رضا درمیشیان جایزه اش را به 

قربانیان حادثه تروریستی تهران 
تقدیم کرد

رضــا درمیشــیان جایــزه حقــوق بشــری اش را بــه قربانیــان 
حادثــه تروریســتی تهــران تقدیــم کــرد.

 فیلــم ســینمایی »النتــوری« ســاخته رضــا درمیشــیان 
از هفدهمیــن جشــنواره  بهتریــن فیلــم  برنــده جایــزه 
 فیلــم »حقــوق بشــر بوینــس آیــرس« آرژانتیــن شــد 
و درمیشــیان جایــزه خــود را بــه قربانیــان حادثه تروریســتی 

تهــران تقدیــم کرد. 
رضــا درمیشــیان دربــاره جایــزه اش گفــت: ایــن جایــزه 
حقــوق بشــری را پیشــکش می کنــم بــه شــهدا و قربانیــان 
ــی  ــه قربان ــی ک ــردم بی گناه ــران؛ م ــتی ته ــه تروریس حادث
ــی داعــش  ــوق بشــر یعن ــت دشــمن حق ــی و جنای بی رحم

شــدند. 
ــاه  ــش از پنج ــون در بی ــوری« تاکن ــینمایی »النت ــم س فیل
جشــنواره جهانــی بــه نمایــش درآمــده و ایــن جایــزه، 
هفتمیــن جایــزه جهانــی ایــن فیلــم اســت. در این جشــنواره 
»النتــوری« در بخــش مســابقه هفدهمیــن جشــنواره فیلــم 
ــی  ــا فیلم های ــن ب ــرس« آرژانتی ــس آی ــر بوین ــوق بش »حق
اردن،  بلژیــک،  اســپانیا،  آلمــان،  ایتالیــا،  کشــورهای  از 
ــت.  ــت پرداخ ــه رقاب ــتان ب ــوی و ارمنس ــورگ، بولی لوگزامب
عرضــه و پخــش بین المللــی فیلــم بــه عهــده محمــد 

اطبایــی )مســتقل های ایرانــی( اســت. ســینما پــرس

تجسمی

 افتتاح »آیینه دار خط« 
در موزه هنرهای معاصر

نمایشــگاه »آیینــه دار خــط« بــه همراه  کیمیای وطن

رونمایــی از کتــاب اســتاد مرحــوم حبیب الــه فضائلــی در 
افتتــاح  گنجینــه مــوزه هنرهــای معاصــر اصفهــان 
ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه  می شــود. 
آثــار  اصفهــان، گزیــده  فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
مرحــوم فضائلــی شــامل قطعــات خوشنویســی بــه 
ــاه از ســاعت  ــف روز دوشــنبه 22 خردادم خطــوط مختل
ــوزه هنرهــای معاصــر  ــک م ــری شــماره ی 2۱:۳۰ در گال
ــی، اســتاد  ــه فضائل ــاد حبیب ال ــاح می شــود. زنده ی افتت
خوشنویســی در ســبک ها و اســلوب های مختلــف بــوده 
ــوط  ــدگان خط ــی از احیاکنن ــان را یک ــوان ایش ــه می ت ک

اسامی و ایرانی در قرن حاضر برشمرد. 
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  معاصــر  هنرهــای  مــوزه 
ــن نمایشــگاه  ــاح ای ــا افتت ــان همــراه ب شــهرداری اصفه
ــروز  ــی ام ــر اســتاد فضائل ــه دار خــط« اث ــاب »آیین از کت

ــی  ــا 2۱ رونمای ــاعت ۱8 ت ــاه از س ــنبه 2۱ خردادم یکش
ــو  ــه دار خــط« شــامل 4۰ تابل ــد. نمایشــگاه »آیین می کن
ــامل  ــه ش ــت ک ــی اس ــه فضائل ــوم حبیب ال ــار مرح از آث
ــث، نســخ، نســتعلیق و شکســته نســتعلیق  خطــوط ثل
و تعلیــق اســت. درایــن نمایشــگاه کتــاب نفیــس 
»آیینــه دار خــط« کــه شــامل برگزیــده ای از آثــار مرحــوم 
ــت و  ــر اس ــای معاص ــوزه هنره ــه م ــی در گنجین فضائل
به تازگــی بــه زیــور طبــع نیــز آراســته شــده بــا تخفیــف 

ــد.  ــد ش ــه خواه ــد ارائ ۳۰ درص
ــزاری نمایشــگاه های خــط در داخــل  ــی اســت برگ گفتن
ــان  ــن خوشنویس ــتی انجم ــور، سرپرس ــارج از کش و خ
اصفهــان، عضویــت در خانــه هنرمنــدان اصفهــان، عضویت 
در شــورای عالــی انجمــن خوشنویســان ایــران، نوشــتن 
کتیبه هــای مختلــف در عتبــات و ســوریه و بعضــی 
مســاجد و حســینیه های اصفهــان، شــیراز، اهــواز و تهــران 
و نــگارش دو کتــاب ارزشــمند اطلــس خــط و تعلیــم خط 
از کتــب مرجــع در تاریــخ خــط و خوشنویســی، از جملــه 

ــوده اســت. ــد ب ــن هنرمن فعالیت هــای ای

تئاتر

داستانی از یک ستاره سینما 
روی صحنه تئاتر

ــام  ــا ن ــدم ب ــش جدی ــت: نمای ــی گف آرش عباس
ــنده  ــی ام »نویس ــر قبل ــه اث ــا« در ادام »آناکارنین

ــاط دارد.  ــینما ارتب ــه س ــت«، ب ــرده اس م
کارگــردان نمایــش »نویســنده مــرده اســت« بیان 
کــرد: از ابتــدای تیرمــاه، نمایــش »آناکارنینــا« را 
ــی تماشــاخانه  ــرزاده کرمان در ســالن اســتاد ناظ
ــه  ــر ب ــرم کــه ایــن اث ایرانشــهر روی صحنــه می ب

نوعــی ادامــه همــان نمایشــنامه »نویســنده مــرده 
اســت« خواهــد بــود. 

عباســی گفــت: »آنارکانینــا« اقتباســی امــروزی از 
رمــان »آنارکانینــا« و بــا حداقــل پایبنــدی به اصل 
داســتان اســت. ایــن نمایشــنامه در راســتای کار 
قبلــی ام یعنــی »نویســنده مــرده اســت«، نوشــته 
شــده کــه بــه آن عاقــه قلبــی زیــادی داشــتم و 
سال هاســت درگیــر آن هســتم. آن نمایــش کــه 
ــاره  ــل هــم اجــرای عمومــی شــد، درب ــی قب مدت
ــود و  ــران ب ــینمای ای ــروف س ــتاره مع ــک س ی

اینجــا در »آناکارنینــا« هــم داســتان دربــاره یــک 
ســتاره سینماســت. 

وی بــا اشــاره بــه اینکــه داســتان نمایــش 
ســینما  مســائل  بــه  بیشــتر  جدیــدش 
برمی گــردد، افــزود: شــاید بتــوان گفــت نمایــش 
ــا و  ــاس از فیلم ه ــی اقتب ــه نوع ــا« ب »آناکارنین
ــاره  ــروز درب ــه ام ــا ب ــه ت ــت ک ــریال هایی اس س

آناکارنینــا ســاخته شــده اســت.
تئاتــر  جــوان  کارگــردان  و  نویســنده  ایــن   
ادامــه داد: شــباهت های زیــادی میــان ایــن 

تماشــاگرانی کــه  و  دارد  وجــود  نمایشــم  دو 
ــده باشــند،  ــم دی ــرده اســت« را ه »نویســنده م
وقتــی »آناکارنینــا« را ببیننــد، متوجــه می شــوند 
ــر در ادامــه »نویســنده مــرده  ــن اث کــه چقــدر ای

اســت«  نوشــته شــده و اجــرا می شــود. 
ــالن  ــاه در س ــا« از اول تیرم ــش »آناکارنین نمای
اســتاد ناظرزاده تماشــاخانه ایرانشــهر و از ســاعت 
۱۹:۳۰ بــه مــدت ۷۰ دقیقــه اجــرا می شــود. 
بازیگــران ایــن نمایــش هــم معصومــه رحمانــی 

ــام شــرفی هســتند. ایســنا و بهن
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حســن اکلیلــی، بازیگــر و کمدیــن اصفهانــی 
و  تلویزیــون  تئاتــر،  در  سال هاســت کــه 

ــت.  ــت اس ــه فعالی ــغول ب ــینما مش س
ــد  ــی متول ــن بازیگــر شــیرین زبان اصفهان ای

۱۳۳2 اســت. 
حســن اکلیلــی، در آثــاری نظیر »رمال باشــی« 
تئاتــر شــهر، جشــنواره ســنتی اصفهــان 
)۱۳۶۷(، »مرده خــور« تــاالر وحــدت )۱۳۶۷(، 
ــان  ــز، اصفه ــر شــهر، نطن »هفت ســین« تئات
)۱۳۶۷ و ۱۳۶۹(، »آقــای گرفتــار« کارگــردان 
ــی  ــه کارگردان ــت« ب ــی )۱۳۷۰(، »غفل اکلیل
»دخالتــی«   ،)۱۳۷۵( حســن پور  پرویــز 
بــه کارگردانــی پرویــز حســن پور )۱۳۷2( 
»شــما   ،)۱۳۷۷( پیــروز«  »جنگجــوی 
فرشــته اید« )۱۳۶8( و »ســام ســرزمین 

ــت.  ــرده  اس ــازی ک ــن« )۱۳۶۷(، ب م
ــای  ــریال »آق ــا س ــی ب ــن اکلیل ــام حس ن
گرفتــار« بــر ســر زبان هــا افتــاد و او در 

سراســر ایــران شــناخته شــد. 
آثــاری  در  طنــز،  آثــار  کنــار  در  اکلیلــی 
ــد«  ــای بلن ــت کوه ه ــد »پش ــاوت مانن متف
ــا نشــان دهــد  ــه اســت ت ــازی پرداخت ــه ب ب
در بــازی در نقش هــای تلفیقــی )طنــز و 

جــدی( نیــز تبحــر دارد. 
بــه  خــوب کشــورمان  بازیگــر  ایــن  بــا 
ــاره گذشــته  ــا او درب گفت وگــو نشســتیم و ب

و حــال گپــی خودمانــی زدیــم. 
ایــن گفــت  و  آنچــه می خوانیــد حاصــل 

گوســت.
 از چه سالی فعالیت خود را شروع 

کردید؟
ــد ســال  ــل و چن ۶4 ســال ســن دارم و چه

ــتم و در  ــردم هس ــت م ــه در خدم ــت ک اس
همــه ایــن ســال ها می خواســتم مؤثــر و 

ــد باشــم.  ــردم مفی ــرای م ب
دلــم می خواهــد مــردم بــاور کننــد کــه 
ارادت مــن نســبت بــه آن هــا صددرصــد 

اســت.
مــن در خدمــت نظــام وظیفــه در ســال های 
۵2 مســئولیت نمایــش در ارتــش را داشــتم 
از  بعــد  نمایــش کار کــردم و  و چندیــن 
ســربازی، عمــا کار حرفــه ای تئاتــر را دنبــال 
کــردم. بــه دلیــل عاقــه ام بــه مــردم از خــدا 
بــه دامــن مــردم پنــاه بــردم و حــاال بیشــتر 
کارهــای عام المنفعــه مثــل برنامــه ضیافــت 

ــم.  ــام می ده و ... انج
بالــغ بــر 2۵ ســریال بــازی کــردم و در 
ــنده  ــا نویس ــودم ی ــر ب ــنامه مؤث ۱2۰ نمایش
ــدود ۵۰  ــه. ح ــر برنام ــا مدی ــردان ی ــا کارگ ی
و  در چندیــن  و  دارم  تله تئاتــر ضبط شــده 
ــوده ام. ــری ب ــی مج ــابقه اجتماع ــد مس چن
 نظرتان راجع به فعالیت های هنری 

در شهر اصفهان چیست؟
ــه  ــی ک ــد اصفهان ــرا بای ــر چ ــال حاض در ح
نمایشــی  آثــار  نظــر  از  پیــش  ســال   ۶۰

در ســطح باالیــی بــوده و آثــاری ماننــد 
)اتللــو، بینوایــان، نمایــش نفــت و...( در 
ــد  ــد؟ بع ــه باش ــده، این گون ــرا می ش آن اج
از اســتادانی ماننــد ارحــام صــدر و بقیــه 
ــر  ــرده ب ــرد م ــد در حــال حاضــر گ ــرا بای چ
روی هنــر ایــن شــهر پاشــیده شــده باشــد. 
ــه پاریــس  ــه منزل ــد ب ــران بای اصفهــان در ای
در فرانســه باشــد؛ یعنــی هــر هنرجویــی 
کــه می خواهــد دوره  عالــی ببینــد، بایــد بــه 
اصفهــان بیایــد. اصفهــان از نظــر جغرافیایــی 

بهتریــن لوکیشــن را دارد.

 اگر به سال های گذشته 
برمی گشتید، آیا باز هم هنر را 

انتخاب می کردید؟
ــه می ســنجیدم.  ــا جامع ــر را ب ــت هن موقعی
ــاب  ــر را انتخ ــود، هن ــی ب ــه فعل ــر جامع اگ

نمی کــردم.
 کدام اثر باعث دیده شدن شما 

شد؟
ســریال »آقــای گرفتــار«، کاری بــود کــه مــن 
ــده  ــر بینن ــیار پ ــاند. بس ــردم شناس ــه م را ب
ــرار گرفــت.  ــورد اســتقبال مــردم ق ــود و م ب
ــد داشــتم کــه از  ســریالی کــه در آن ۹ فرزن
بــه دنیــا آمــدن تــا ۷ ســالگی آن هــا ضبــط 
ــاال حــدود 24 ســالگی  و پخــش شــد و ح
آن هــا قــرار اســت کلیــد بخــورد کــه آن هــا ۹ 
ــا همسر هاشــان می شــوند  ــر هســتند و ب نف
ــت.  ــی اس ــذاب و دیدن ــیار ج ــر و بس ۱8 نف
ــا 4  ــد. تقریب ــی دارن ــدام خانواده های ــر ک ه
ــه در آن  ــه تمــام اقشــار جامع ــره ک ــا ۵ نف ت
ــه  ــر ب ــال حاض ــی در ح ــت؛ ول ــه اس نهادین
دلیــل امکانــات مالــی تلویزیــون، موفــق 
نشــدیم کار را آغــاز کنیــم کــه امیــدوارم ایــن 

ــر رخ دهــد. اتفــاق هــر چــه زودت

کارگــردان ســریال »زیــر پــای مــادر« دربــاره انتقاداتــی کــه دربــاره 
شــخصیت های اغراق شــده مثبــت و منفــی ســریال وجــود دارد، 
ــز  ــا نی ــه م ــدا دغدغ ــان ابت ــن موضــوع از هم ــه ای ــرد ک ــار ک اظه
بــوده و در قســمت های آینــده می بینیــد کــه شــخصیت ها 
ــاره شــخصیت پردازی  ــگ توفیقــی درب اغراق شــده نیســتند. بهرن
ــخصیت  ــه دو ش ــه ب ــی ک ــادر« و انتقادات ــای م ــریال »زیرپ س
»خلیــل« و »آتنــه« بــه عنــوان قطب هــای مثبــت و منفــی 
داســتان وارد شــده، اظهــار کــرد: بــه نظــر مــن شــخصیت ها اصــا 
اغراق شــده نیســتند. در ایــن ســریال داســتانی میــان »خلیــل« 
ــل  ــم دالی ــل« ه ــود دارد و »خلی ــا وج ــه« و گذشــته آن ه و »آنت
خــودش را دارد. امــا در دو قســمت آینــده شــاهد خواهیــم بــود 
ــد.  ــراف می کن ــز اعت ــه اشــتباهات خــود نی ــل« هــم ب ــه »خلی ک
در کل ایــن موضــوع دغدغــه مــا هــم بــوده و بــا آقــای نعمــت هللا 

ــم  ــاره قصــه، ســاختار و دیالوگ هــا مرتــب صحبــت می کردی درب
ــر اســاس تعامــل پیــش رفتــه اســت. اتفاقــا  و تمــام ســریال ب
ــه آن را در  ــخصه نمون ــه ش ــن ب ــه م ــت ک ــدری اس ــل« پ »خلی
اطرافــم زیــاد دیــده ام و کامــا واقعــی اســت. او دربــاره  نقدهایــی 
ــادر« وارد  ــای م ــر پ ــریال »زی ــای س ــه دیالوگ ه ــی ب ــه برخ ک
می کننــد، اظهــار کــرد: گلــه مــن از کســانی اســت کــه در کل بــه 
ــی  ــای واقع ــی کاری در فض ــد؛ وقت ــرده می گیرن ــز خ ــه چی هم
ــای  ــه دیالوگ ه ــن چ ــد ای ــود، می گوین ــاخته می ش ــال س و رئ
ســخیف و ســطح پایینــی اســت؛ از طرفــی وقتــی دیالوگ هــای 
ریتمیــک و شــاعرانه می شــنوند، بــه شــکل دیگــری ایــراد 
می گیرنــد. این هــا جماعتــی هســتند کــه مــدام فقــط غــر 
می زننــد. وی افــزود: از هــر نقــد ســازنده و درســتی دربــاره 

ــم. ایســنا ــتقبال می کن ــادر« اس ــای م ــر پ ــریال »زی س

رئیــس انجمــن صنفــی VOD و IPTV اعــام کــرد کــه ســایت 
لوتوس پلــی کــه قــرار اســت »شــهرزاد 2« در آن عرضــه شــود 
ــم  ــس ه ــه آن در نتفلیک ــر عرض ــدارد و خب ــی ن ــوز قانون مج
تأییدشــده نیســت. محمــد امامــی، تهیه کننــده »شــهرزاد 
ــرار  ــریال ق ــن س ــه ای ــود ک ــرده ب ــام ک ــن اع ــش از ای 2« پی
اســت از ســایت نتفلیکــس و ســایت لوتوس پلــی پخــش 
ــی VOD و  ــن صنف ــس انجم ــراف، رئی ــد ص ــا محم ــود؛ ام ش
ــی  ــن صنف ــس انجم ــد. رئی ــی نمی دان ــن کار را قانون IPTV ای
ــاره پخــش ســریال  ــر منتشرشــده درب ــه خب VOD و IPTV ب
»شــهرزاد 2« واکنــش نشــان داد و ابتــدا بــا تشــکر از عوامــل 
آن گفــت: »شــهرزاد 2« بــه عنــوان ســریالی پرمخاطــب در ایران 
شــناخته می شــود کــه خوش ســاخت اســت و هزینه هــای 
ــدا جــای تشــکر دارد  ــد آن می شــود. در ابت ــرای تولی ــادی ب زی

ــه  ــن ســریال هزین ــرای ای ــک ســرمایه گذار ب ــم ی ــه می بینی ک
می کنــد تــا محتــوای داخلــی تولیــد شــود. وی در ادامــه دربــاره 
خبــر پخــش ســریال »شــهرزاد 2« از ســایت نتفلیکــس بیــان 
ــد  ــس تأیی ــهرزاد« در نتفلیک ــریال »ش ــه س ــر عرض ــرد: خب ک
نشــده اســت. ضمــن اینکــه نتفلیکــس در ایــران فیلتــر اســت. 
صــراف همچنیــن دربــاره مجــوز نداشــتن ســایت لوتوس پلــی 
ــا  ــی VOD ی ــوز قانون ــی، مج ــایت لوتوس پل ــح داد: س توضی
IPTV از ســازمان صداوســیما و مؤسســه رســانه های تصویــری 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی نــدارد. بنابرایــن اگــر ســریال 
»شــهرزاد« از ایــن ســایت یــا هــر ســایتی غیــر از ســامانه های 
دارای مجــوز VOD و IPTV منتشــر شــود، غیرقانونــی اســت و 
طــی مذاکراتــی کــه بــا نهادهــای ذی ربــط داشــته ایم، اقدامــات 

ــت. مهــر ــده اس ــی ش ــی الزم پیش بین قانون

دفاع کارگردان »زیر پای مادر« از شخصیت های سریالش

شخصیت ها اغراق شده نیستند
سایت لوتوس پلی، مجوز قانونی ندارد

پخش اینترنتی »شهرزاد ۲« حاشیه ساز شد

،،
در حــال حاضــر چــرا بایــد اصفهانی 
آثــار  نظــر  از  پیــش  کــه 60 ســال 
بــوده  باالیــی  نمایشــی در ســطح 
و آثــاری ماننــد )اتللــو، بینوایــان، 
اجــرا  آن  در  و...(  نفــت  نمایــش 

باشــد؟ این گونــه  می شــده، 
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معرفی سبک ادبی

ادبیات علمی- تخیلی
ــه  ــت ک ــات اس ــبکی در ادبی ــی«، س ــی- تخیل »علم
ــر نظــرات علمــی و پیشــرفت  ــه بررســی تأثی در آن ب
علمــی  نظریه هــای  طــرح  فنــاوری،  و  علــم 
ثابت نشــده و پیش بینی هایــی از آینــده فنــاوری 
اولیــن  می شــود.  پرداختــه  داســتان  قالــب  در 
ــوی و  ــهیر فرانس ــنده ش ــار ژول ورن، نویس ــار در آث ب
ــود کــه  یکــی از پیشــگامان ادبیــات علمی تخیلــی، ب
ــات  ــه روب ــدند. کلم ــر ش ــی ظاه ــینما و زیردریای  س
و کاربــرد آن بــه صــورت موجــودی انســان نما اولیــن 
بــار در اثــر مشــهور کارل چاپــک، نویســنده چــک، بــه 

نــام.R.U.R یــا کارخانــه روبات ســازی روســوم 
مطــرح شــدند. 

نویسندگان مطرح
 )۱۸۶۶  –  ۱۹۴۶( ِولــز«  جــورج  »ِهربــرت 
ــنده  ــگار و نویس ــناس، تاریخ ن ــگار، جامعه ش روزنامه ن
ــت.  ــی اس ــای علمی تخیل ــق رمان ه ــی و خال انگلیس
وی در اواخــر قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم 
زندگــی می کــرده اســت. از آثــار علمی تخیلــی او 
ــبیه  ــان ش ــان« و »انس ــین زم ــه »ماش ــوان ب می ت

ــرد.  ــاره ک ــا« اش ــگ دنیاه ــان« و »جن خدای
ــی  ــات علمی تخیل ــندگان ادبی ــن نویس از معروف تری
حلقه هــا«،  »اربــاب  رمــان  خالــق  از  می تــوان 

ــن« )۱۹۷۳ – ۱۸۹۲(  ــل تالکی ــد روئ ــان رونال »ج
اســتاد   ،۱۹۵۹ تــا   ۱۹۲۵ ســال  از  او  بــرد.  نــام 
آکســفورد  دانشــگاه  در  تاریخــی  زبان شناســی 
ــه  ــده ک ــای یادش ــر کتاب ه ــاوه ب ــن ع ــود. تالکی ب
ــار داســتانی  ــر و شناخته شــده تر هســتند، آث معروف ت
دیگــری بــه نام هــای »ســیلماریلیون«، »ماجراهــای 
تــام بامبادیــل« و »مــی رود راه پیوســته تــا آن 
ــس از  ــهرت پ ــام »ش ــا ن ــری ب ــاب دیگ ــو« و کت س
مــرگ« دربــاره موضوعــی کــه آن هــا را رشــته افســانه 
ــی  ــی خیال ــک اسطوره شناس ــل ی ــد و در اص می نامی

ــت.  ــته  اس ــت، نوش ــن اس ــته دور زمی ــرای گذش ب
مشــهورترین  از   )۱۹۱۶  –  ۱۹۹۰( دال«  »رولــد 

او  شــکوفایی  اوج  کــه  انگلیســی  نویســنده های 
ــاالن  ــودکان و بزرگس ــرای ک ــنده ب ــوان نویس ــه عن ب
ــی و  ــار او »چارل ــن آث ــود. مهم تری ــه ۱۹۴۰ ب در ده
کارخانــه شکات ســازی«، »داســتان های چشــم 

نداشــتنی« و ... اســت. 
خالــق ســری کتاب هــای »هــری پاتــر« خانــم 
»جــوآن کتلیــن رولینــگ« از دیگــر نویســندگان 
ــتن  ــا نوش ــت. او ب ــی اس ــتان های علمی تخیل داس
کتاب هــای هــری پاتــر شــهرت جهانــی پیــدا کــرد و 
ــری  ــاص داد. ه ــود اختص ــه خ ــیاری را ب ــز بس جوای
ــی در چهارصــد  ــه طــور تقریب ــان و ب ــه ۶۵ زب ــر ب پات

ــت. ــده اس ــر ش ــخه منتش ــون نس میلی

حسن اکلیلی در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

 گرد مرده بر تئاتر اصفهان 
پاشیده شده است

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره )۲1و18و17(/961
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان در نظر دارد پروژه های زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید؛ بدینوسیله 

از شرکتهای دارای صاحیت و رتبه بندی با رعایت ظرفیت کاری برای شرکت در فرآیند مناقصات زیر دعوت بعمل می آید.

۱- لکه گیری هندسی و روکش آسفالت گرم محور راههای منتهی به سفیدشهر ۹۶۱/۱۷

2- ایمن سازی مقطع ورپشت محور داران تیران و بالعکس ۹۶۱/۱8

۳- انجام امور بیمه ای )شخص ثالث و بدنه خودروهای سبک، نیمه سنگین و مسئولیتهای مدنی( اداره کل راهداری و حمل و نقل 

جاده ای استان اصفهان ۹۶۱/2۱

مهلت دریافت اسناد از تاریخ چاپ دوم آگهی تا پایان روز چهارشنبه ۹۶/۰۳/24، از طریق پایگاه ملی مناقصات کشور به آدرس 
http://iets.mporg.ir یا مراجعه به اداره پیمان و رسیدگی

مهلت ارسال پاکت ها تا راس ساعت ۹ صبح مورخ ۱۳۹۶/۰4/۰۳ و محل تحویل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
اصفهان، طبقه ششم اداره حراست می باشد.

گشایش پاکت ها ساعت ۱۰ صبح مورخ ۱۳۹۶/۰4/۰۳ در محل سالن جلسات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان 
انجام می شود.

نشانی: بلوار میرزا کوچک خان، بین پل وحید و ترمینال زاینده رود،  کد پستی: ۳۳۷4۳-8۱۷۶۶،  تلفن گویا: ۰۳۱-۳۵۰۵۹

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان م الف ۴۸۶۴۷

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

خانه درختی 13 طبقه
نویسنده اندی گریفیتس و تری 

دنتون
مترجم آنیتا یارمحمدی

قیمت 15000 تومان
نشر هوپا

               

سه قصه
نویسنده ایرج طهماسب
قیمت 7500 تومان

نشر چشمه

عقاید یک دلقک
نویسنده  هاینریش بل

مترجم شریف لنکرانی
قیمت 4500 تومان

نشر امیرکبیر

نوبت دوم
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کوتاه حوادث 
 برخورد پراید با تیر چراغ برق 

یک کشته بر جای گذاشت
ســخنگوی آتش نشــانی ورامیــن گفــت: بــر اثــر برخــورد 
پرایــد بــا تیــر چــراغ  بــرق در بلــوار ۹ دی ورامیــن، یــک 

خانــم جــان باخــت و 4 نفــر مصــدوم شــدند. 
بهنــام کرمانــی بــا اعــام خبــر تصــادف مرگبــار پرایــد با 
تیــر چراغ بــرق در بلــوار ۹ دی ورامیــن دربــاره جزئیــات 
ایــن حادثــه اظهــار کــرد: ســاعت 3:23 بامــداد دیــروز 
ــوار ۹  ــرق در بل ــر چراغ ب ــا تی ــد ب ــادف پرای ــه تص حادث
ــن  ــانی ورامی ــامانه 125 آتش نش ــه س ــن ب دی ورامی
ــتگاه  ــانان ایس ــرعت آتش نش ــه س ــه ب ــد ک ــام ش اع
شــماره دو و تیــم نجــات ایســتگاه مرکــزی بــه محــل 

حادثــه اعــزام شــدند. 
وی بــا بیــان اینکــه بــر اثــر حادثــه سرنشــینان پرایــد 
ــرد:  ــوان ک ــد، عن ــوس شــده بودن داخــل خــودرو محب
ــد و  ــاز کردن ــات را آغ ــرعت عملی ــه س ــانان ب آتش نش
ــزات  ــا اســتفاده از تجهی ــی توانســتند ب ــس از دقایق پ
ــل  ــده را از داخ ــینان محبوس ش ــی، سرنش هیدرولیک
ــل  ــس تحوی ــل اورژان ــه عوام ــد و ب ــارج کنن ــد خ پرای
ــه مشــخص شــد یکــی از  ــه در بررســی اولی ــد ک دهن
ــات  ــدت جراح ــر ش ــر اث ــم( ب ــک خان ــینان )ی سرنش
در همــان لحظــات اولیــه پــس از حادثــه جــان 
تصریــح  اســت. کرمانــی  داده  دســت  از  را  خــود 
ــن  ــه در ای ــز ک ــد نی ــر پرای ــار سرنشــین دیگ ــرد: چه ک
انتقــال  بیمارســتان  بــه  حادثــه مصــدوم شــدند، 
ــرای  ــن محــل پــس از ایمن ســازی ب ــد. همچنی یافتن
ــل داده  ــی تحوی ــل انتظام ــه عوام ــتر ب ــی بیش بررس
ــان ــود پای ــات خ ــه عملی ــز ب ــانان نی ــد و آتش نش  ش

 دادند. جام نیوز

تیراندازی مرگبار در ایالم
جزئیــات تیرانــدازی شهرســتان بــدره در اســتان 
ایــام توســط نیــروی انتظامــی اســتان ایــام اعــام 
شــد. بــر اثــر تیرانــدازی در شهرســتان بــدره در اســتان 

ــام دو نفــر کشــته و دو نفــر زخمــی شــدند.  ای
ــه ســمت  ــه ب ــر جمع ــدره ظه ــردی در شهرســتان ب ف
عــده ای دیگــر شــلیک کــرد کــه در ایــن حادثــه یــک 
نفــر کشــته و دو نفــر دیگــر زخمــی می شــوند و 
ــی  ــه خودکش ــدام ب ــز اق ــود نی ــدازی خ ــد از تیران بع

می کنــد. 
ــداوا  ــت م ــدره تح ــتان ب ــز در بیمارس ــروح نی دو مج
هســتند. جــوان 2۰ ســاله ای در شــهر بــدره بــه علــت 
اختــاف شــخصی بــا یکــی از دوســتانش بــا شــلیک 
گلولــه او را بــه قتــل می رســاند. در ایــن حادثــه قاتــل 
دو نفــر دیگــر را نیــز کــه قصــد میانجیگــری داشــتند، 

ــد.  زخمــی و خــود نیــز خودکشــی می کن
ــه ســرباز  ــن حادث ــول ای ــل و مقت ــی اســت قات گفتن
ــه  ــن حادث ــی ای ــر زخم ــال دو نف ــد. ح ــه بودن وظیف
ــوع  ــت. موض ــده اس ــام ش ــم اع ــدازی وخی ــر ان تی
ــس و  ــی پلی ــت بررس ــل تح ــدازی و قت ــن تیران ای
 دســتگاه قضایــی و یــگان خدمتــی ایــن افــراد قــرار 

دارد. ایمنا

   #هموطن_سالم

   0913....771
چند وقت است میوه روزبه روز گران تر می شود؛ چه 
کسی باید کنترل کند که مردم بتوانند میوه بخورند؟

   0913....657
ترافیک شهر رنج آور شده؛ از مسئوالن می خواهیم 

فکری کنند؟ مردم خیلی معطل می شوند و اسراف 
بنزین و... هم دارد.

   0913....571
به آسیب های اجتماعی بیشتر توجه شود؛ خانواده 

در حال گسست است و هر روز طاق و جدایی 
زیادتر می شود.

    0913....393
گوشت گران است. ما خانواده هایی داریم که 

نمی توانند حتی ماهی یک بار آبگوشت بخورند؛ 
لطفا در این دوره قدمی برای ارزانی بردارید.

    0913....836
ثبت نام مدارس به زودی شروع می شود. مدارس 
غیرانتفاعی که شروع شده، اما متاسفانه شهریه 
زیاد می گیرند. آیا این انصاف است که مدارسی 
برای پولدارها درست شود و امکانات آموزشی و 

معلمان زبده در آنجا جمع شوند و مدارس دیگر 
از معلم زبده خالی باشد؛ این با اهداف انقاب 

سازگار است؟

   0913....704
از مردم می خواهم به خصوص در این فصل های 

گرم،  در مصرف آب و برق بیشتر صرفه جویی کنند. 
گاهی می شنویم و می بینیم نیازمندانی در مناطق 

محروم و دورافتاده از این نیازهای اولیه محرومند. 
با صرفه جویی می توان کمی از بار مالی کشور کم 
کرد و کمکی بود برای رشد کشور و رفع نیازهای 

قشر محروم.

   0913....344
از آقای روحانی می خواهیم در این 4 سال مشکل 
بیکاری ما جوانان را حل کنند. چقدر باید خجالت 

پدر و مادرمان را بکشیم؟ افسردگی وجود ما را 
فراگرفته و کسی هم عین خیالش نیست.

    0913....550
از دولت دوازدهم می خواهیم اشتغال را در اولویت 

کارشان قرار دهند.

منتظر پیام های شما هستیم
3000573433

09213394736
@eskimia

دستگیریسارقانفروشگاهها

فرمانــده انتظامــی اســتان البــرز گفــت: اعضــای بانــد 
ــب  ــا تخری ــه ب ــره ای ک ســارقان فروشــگاه های زنجی
کرکــره و در فروشــگاه ها، گاو صندوق هــا را خالــی 
می کردنــد، ضمــن اعتــراف بــه ۹ فقــره ســرقت 
ــام،  ــرقت نافرج ــال و دو س ــارد ری ــغ 7 میلی ــه مبل ب

دســتگیر شــدند.
ــی  ــزود: در پ ــح اف ــی صال ــعلی کامران ــردار بخش  س
اعــام مرکــز فوریت هــای پلیــس 11۰ مبنــی بــر 
از فروشــگاه های زنجیــره ای در  از یکــی  ســرقت 
ــس  ــوران پلی ــه مام ــرج، بافاصل ــت ک ــکین دش مش
ــه  ــوع ب ــی موض ــت بررس ــرز جه ــتان الب ــی اس آگاه

ــدند.  ــزام ش ــه اع ــل حادث مح
وی اضافــه کــرد: در بررســی های مامــوران مشــخص 
شــد کــه ســارقان از در پشــتی و بــه شــیوه تخریــب 
کرکــره وارد فروشــگاه شــدند و پــس از تخریــب 
ــد  ــه نق ــال وج ــون ری ــغ 35۰ میلی ــدوق مبل گاوصن

ــد.  ــه ســرقت بردن ــدوق را ب داخــل گاو صن
ایــن مقــام انتظامــی ادامــه داد: در حالــی کــه 
ــری  ــال پیگی ــس در ح ــتان فردی ــده در شهرس پرون
ــگاه  ــه دو فروش ــارقان ب ــد س ــاعت بع ــود، 72 س ب
دیگــر دســتبرد زدنــد و ضمــن تخریــب درهــا و 
گاوصنــدوق، مبلــغ 262 میلیــون ریــال وجــه نقــد را 

ــد.  ــرقت بردن ــه س ب
ــا بررســی  ــده انتظامــی اســتان البــرز گفــت: ب فرمان
شــد کــه  مشــخص  ســارقان  شــگرد  و  شــیوه 
ســرقت های مذکــور از ســوی اعضــای یــک بانــد 
انجــام شــده اســت؛ بنابرایــن چندیــن تیــم عملیاتــی 
پیگیــری موضــوع را در دســتورکار خــود قــرار دادنــد. 
ــدار  ــای م ــر دوربین ه ــی تصاوی ــا بررس ــوران ب مام
ــد و  ــرد تنومن ــک م ــور ی ــگاه های مذک ــته فروش بس
قوی هیــکل همــراه بــا ماســک و دســتکش را در 
ــاهده  ــگاه مش ــای ورودی فروش ــب دره ــال تخری ح

ــد.  کردن
وی افــزود: بــا توجــه بــه پوشــش چهــره متهــم بــه 
وســیله نقــاب، شناســایی متهــم بــا مشــکل مواجــه 
از  ادامــه ســرقت های دیگــر  اینکــه در  تــا  شــد 
 فروشــگاه های زنجیــره ای در مناطــق مختلــف کــرج 
و فردیــس و بررســی شــیوه و شــگرد ســارقان 
مشــخص شــد کــه ایــن ســرقت ها نیــز توســط 

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــد قبل ــان بان ــای هم اعض
ــه  ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــح ادام ــی صال ــردار کامران س
حساســیت موضــوع، اقدامــات فنــی و اطاعاتــی 
ــگاه  ــایی مخفی ــوص شناس ــده درخص ــیار پیچی بس
ــه  ــارقان در منطق ــی از س ــاز و آدرس یک ــان آغ متهم

مشــکین آباد شناســایی شــد. 
ــه آدرس هــا و محل هــای  ــح کــرد: بافاصل وی تصری
پاتــوق نامبــرده توســط چنــد تیــم مجــزا بــه صــورت 
شــبانه روزی تحــت مراقبــت نامحســوس قــرار گرفت 
ــه وقــوع  ــه اینکــه تمــام ســرقت های ب ــا توجــه ب و ب
پیوســته بیــن ســاعت های 2 بامــداد تــا 6 صبــح رخ 
ــر حــرکات  ــوران بیشــتر ب ــز مام ــذا تمرک ــود، ل داده ب

متهــم مدنظــر در نیمه هــای شــب متمرکــز شــد. 
ســردار کامرانــی صالــح گفــت: پــس از چندیــن 
ســاعت تعقیــب و مراقبــت، ســوژه مدنظــر در ســاعت 
ــتگاه  ــک دس ــا ی ــت ماه ب ــر اردیبهش ــداد اواخ دو بام
خــودرو پــژو 2۰6 از منــزل خــود در مشــکین آباد 
خــارج شــد و بــه ســمت فردیــس حرکــت و بــا ســوار 
کــردن یــک نفــر دیگــر بــه ســمت کــرج پــس از طــی 
مســیر کوتاهــی، خــودرو را در کوچه هــای فرعــی 
ــود  ــه وج ــه ب ــا توج ــرد. ب ــارک ک ــاح پ ــه مصب منطق
ــال  ــه، احتم ــره ای در آن منطق ــگاه زنجی ــک فروش ی
ــه  ــگاه رفت ــل فروش ــودرو داخ ــینان خ ــه سرنش اینک

ــود. ــاد ب باشــند، زی
 ایــن مقــام انتظامــی افــزود: مامــوران پــس از 
اطمینــان از وجــود ســارقان در داخــل فروشــگاه، 
ــد و  ــرار دادن ــکان را تحــت محاصــره ق ــراف آن م اط
متهمــان را کــه از حضــور پلیــس آگاه شــده بودنــد و 
ــای ســقف فروشــگاه  ــت و نرده ه ــب ایرانی ــا تخری ب
ــه  ــات غافلگیران ــک عملی ــتند، در ی ــرار داش ــد ف قص

ــد.  ــتگیر کردن دس
ســردار کامرانــی صالــح اظهــار کــرد: متهمــان پــس از 
انتقــال بــه پلیــس آگاهــی، در بازجویــی ابتــدا منکــر 
ســرقت شــدند؛ امــا در مواجهــه بــا اســناد و مــدارک 
فروشــگاه های  از  ســرقت  فقــره   ۹ بــه  موجــود 
دو  و  ریــال  میلیــارد   7 مبلــغ  بــه  زنجیــره ای 
ــرای  ــات ب ــد. تحقیق ــراف کردن  ســرقت نافرجــام اعت
کشــف ســایر ســرقت های احتمالــی متهمــان ادامــه          

دارد. جــام جــم آنالیــن

ــی  ــرکت خدمات ــک ش ــس زن ی ــل رئی ــه در قت ــردی ک م
گناهــکار شــناخته شــده بــود، بــا اعتــراف تکان دهنــده ای از 

ــرده برداشــت.  ــز پ ــن زن نی ــل پســر ای قت
ایــن مــرد جنایتــکار فــاش کــرد کــه پســر جــوان رئیســش را 
نیــز بــه دلیــل دفــاع از نامــوس دختر 14 ســاله اش در ســقز 

بــه قتل رســانده اســت. 
ــی در  ــرکت خدمات ــک ش ــر ی ــم، مدی ــل مری ــی راز قت وقت
ــد و  ــاش ش ــی ف ــس های پلیس ــاب، در تجس ــدان انق می
مــرد آشــنا اقــرار کــرد بــه دلیــل شــنیدن جــواب منفــی در 
خواســتگاری از ایــن زن، وی را درآخریــن ماقــات کشــته و 
ــا ایــن اقــرار هولنــاک مامــوران  گریختــه اســت همزمــان ب
اداره دهــم پلیــس آگاهــی تهــران پــی بردنــد کــه پســر خانم 
ــا وی  ــل ب ــده و قات ــد ش ــش ناپدی ــی پی ــز از مدت ــر نی مدی

رابطــه نزدیکــی داشــته اســت. 
ــته  ــال گذش ــاله در س ــاد 2۰ س ــان داد می ــات نش  تحقیق
و پــس از مســافرت بــه زادگاه قاتــل در بــوکان، دیگــر 
تماســی بــا اعضــای خانــواده اش نداشــته و ایــن در حالــی 
بــود کــه در ایــن مــدت قاتــل ادعــا می کــرد کــه میــاد را بــه 

ــه کشــور عــراق فرســتاده اســت.  ــی ب صــورت غیرقانون
در ادامــه رســیدگی بــه پرونــده قتــل مریــم و احتمــال وقــوع 
دومیــن جنایــت توســط مــرد جنایتــکار، تحقیقــات پلیســی 
از »بهــروز. س« 37 ســاله درخصــوص گــم شــدن میــاد در 
دســتورکار قــرار گرفــت و ســرانجام وی روز یکــم خردادمــاه 
در اداره دهــم پلیــس آگاهــی تهــران لــب بــه اعتــراف گشــود 
ــال 13۹4  ــر س ــاد در اواخ ــل می ــت دوم و قت ــه جنای و ب
اعتــراف کــرد. »بهــروز. س« در اعترافاتــش بــه کارآگاهــان 
ــا  ــه ب ــی روزنام ــق آگه ــال 87، از طری ــدودا س ــت: »ح گف
شــرکت خدماتــی کــه مریــم و پســرش آن را تأســیس 
کــرده بودنــد، آشــنا و بــه عنــوان نیــروی خدماتــی در آنجــا 
مشــغول بــه کار شــدم؛ آشــنایی اولیــه مــن ابتــدا بــا میــاد 
شــروع شــد تــا اینکــه اواخــر ســال ۹3 یــا اوایــل ۹4، میــاد 
اعتیــاد شــدیدی بــه مصــرف شیشــه پیــدا کــرد؛ همزمــان 
میــاد قصــد ازدواج بــا دختــر 3۰ ســاله ای را داشــت کــه از 
همســرش متارکــه کــرده بــود؛ مریــم بــا ازدواج میاد بســیار 
مخالــف بــود و همیــن موضــوع زمینــه آشــنایی بیشــتر مــن 

و مریــم شــد.«
بهــروز در ادامــه اعترافاتــش بــه کارآگاهــان گفــت: »بهمــن 
ــا چنــد تــن  مــاه ســال گذشــته میــاد در داخــل شــرکت ب
ــت  ــی آن جراح ــه ط ــد ک ــر ش ــی درگی ــای خدمات از نیروه
ــه شــکلی  ــه صــورت یکــی از آن هــا وارد شــد؛ ب شــدیدی ب
ــتگی  ــار شکس ــران دچ ــی از کارگ ــه یک ــتخوان گون ــه اس ک
ــرد و در  ــکایت ک ــاد ش ــخص از می ــن ش ــد. ای ــدید ش ش
ــاد از  ــت. می ــاد را از دادگاه گرف ــب می ــتور جل ــه دس ادام
تهــران متــواری شــد و بــه محــل زندگــی مــن و خانــواده ام 

ــد.  ــا مان ــی آنج ــد و مدت ــوکان آم در ب
ــه  ــد دارد ب ــه قص ــرد ک ــوان می ک ــاد عن ــدت می ــن م در ای
صــورت غیرقانونــی از کشــور خــارج شــود تا اینکه شــب قبل 
 از جنایــت و بــدون آنکــه میــاد مــرا ببینــد، شــاهد صحنــه 
ــرای  ــن ب ــی م ــزه اصل ــه انگی ــدم ک ــاد ش ــاری از می و رفت

ــد.« ــتن وی ش کش

ــه کارآگاهــان گفــت: »شــب  »بهــروز. س« در اظهاراتــش ب
ــال  ــه در ح ــاط خان ــل حی ــاد در داخ ــاه، می ــن م 16 بهم
ــه داخــل  ــود و مــن نیــز در داخــل راه پل کشــیدن ســیگار ب
ــاط اســت، در حــال  ــه حی ــا مشــرف ب ــه کام ســاختمان ک
صحبــت بــا گوشــی همــراه خــود بــودم. همزمــان، دختــرم 
کــه 14 ســال ســن دارد، بــرای گذاشــتن زبالــه بــه در خانــه 
رفتــه بــود. دختــرم در حــال بازگشــت بــه داخــل خانــه بــود 
کــه ناگهــان میــاد رفتــار و حرکتــی غیراخاقــی را در قبــال 
ــود؛  ــه ب ــمانم را گرفت ــو چش ــون جل ــام داد. خ ــرم انج دخت
ــه  ــود، ب ــر ب ــی بســیار قوی ت ــاد از لحــاظ بدن امــا چــون می
ناچــار آن شــب ســکوت کــردم تــا فــردای آن روز میــاد را بــه 

ــه خــارج کنــم.« ــه ای از خان بهان
ــه کارآگاهــان گفــت: »روز  بهــروز درخصــوص روز جنایــت ب
ــه خــارج شــدیم  ــا میــاد از خان ــه شــکار، ب ــه بهان بعــد و ب
ــه ســمت دشــت های اطــراف شهرســتان ســقز حرکــت  و ب
کردیــم؛ پــس از پیــاده شــدن از ماشــین، مدتــی در داخــل 
دشــت حرکــت کردیــم تــا اینکــه در مکانــی خلــوت از میــاد 
ــواده ات نظــر  ــه اعضــای خان ــر کســی ب ــردم: »اگ ســؤال ک
ــه او در  ــی؟« ک ــکار می کن ــا او چ ــد، ب ــته باش ــوء داش س
پاســخ جــواب داد: »او را خواهــم کشــت«؛ پــس از شــنیدن 
ــه ســمتش  ــه ای را ب ــه گلول ــود ک ــاد ب پاســخ از ســوی می
شــلیک کــردم؛ قصــد داشــتم تــا دســتش را از کار بینــدازم، 
امــا از آنجایــی کــه گلولــه از نوع ســاچمه ای بــود، تعــدادی از 
ســاچمه ها از فاصلــه ای نزدیــک بــه صــورت میــاد برخــورد 
کــرد؛ در حالــی کــه میــاد از ناحیــه صــورت دچــار جراحــات 
شــدیدی شــده و بــه شــدت خونریــزی می کــرد، روی 
زمیــن افتــاد. از دیــدن صحنــه، بســیار ترســیده بــودم؛ بــه 
ــا ماشــین از محــل دور شــدم؛  ســرعت از محــل خــارج و ب
ــه انداختــم  چنــد کیلومتــر جلوتــر، تفنــگ را داخــل رودخان
ــواده  ــه خان ــدم و ب ــران آم ــه ته ــاره ب ــی، دوب ــس از مدت و پ
میــاد عنــوان کــردم کــه او را بــه صــورت غیرقانونی از کشــور 

خــارج کــردم و بــه عــراق فرســتادم.«
 بــا توجــه بــه اعتــراف صریــح بهــروز بــه ارتــکاب جنایــت در 
شهرســتان ســقز، بافاصلــه هماهنگی هــای الزم بــا پلیــس 
آگاهــی ســقز انجــام و در ادامــه تحقیقــات مشــخص 
ــم اســفندماه، در  ــرد ناشناســی روز هفت ــه جســد م شــد ک

ــت.  ــده اس ــف ش ــقز کش ــهر س ــراف ش ــت های اط دش
بــا توجــه بــه اعترافــات متهــم درخصــوص پوشــش لبــاس 
ــی  میــاد کــه شــلوار شــش جیــب، لبــاس ورزشــی و کتان
ســفید بــه تــن داشــت، کارآگاهــان اطــاع پیــدا کردنــد کــه 
ــق  ــقز متعل ــتان س ــده در شهرس ــناس کشف ش ــد ناش جس
بــه میــاد اســت کــه بــر اثــر اصابــت گولــه بــه ســر، بــه قتــل 

رســیده بــود. 
ســرهنگ کارآگاه آریــا حاجــی زاده، معــاون مبــارزه بــا جرائم 
جنایــی پلیــس آگاهــی تهــران، بــا اعــام ایــن خبر گفــت: » 
بــا توجــه بــه اعتــراف صریــح بهــروز بــه دو جنایــت، وی بــه 
شــعبه هفتــم بازپرســی دادســرای ناحیــه 27 تهــران اعــزام 
شــد و نــزد بازپــرس پرونــده صراحتــا بــه ارتــکاب دومیــن 
ــواده  ــک خان ــای ی ــو از اعض ــن عض ــل دومی ــت و قت جنای

اعتــراف کــرد.« جــام نیــوز

بازخوانی پرونده دو جنایت

کوتاه اخبار 
 کیفی سازی جذب نیرو 

در آموزش و پرورش
رئیــس امــور آمــوزش و پــرورش ســازمان برنامــه و بودجــه 
دربــاره کیفی ســازی نیروهــای آینــده در آمــوزش و پــرورش 
تاکیــد کــرد: بایــد دیــد چــه کســانی را بــرای چــه کاری جــذب 
می کنیــم. قطعــا کســی کــه آموزشــیار نهضــت اســت را 
ــه  ــد ب ــد. نبای ــس کن ــی تدری ــم دوره ابتدای ــم ببری نمی توانی
ــذب  ــای ج ــاره چالش ه ــار درب ــی اللهی ــم. عل ــب برگردی عق
ــرورش گفــت: در  ــروی انســانی در آمــوزش و پ ــت نی و تربی
دهــه 6۰ بیشــترین میــزان اســتخدام را در آمــوزش و پرورش 
ــی در  ــد کّم ــال ها رش ــزود: در آن س ــم. وی اف ــاهد بودی ش
آمــوزش و پــرورش، ایــن وزارتخانــه را از انجــام برنامه ریــزی 
ــون  ــرد. اکن ــانی دور ک ــروی انس ــت نی ــرای تربی ــب ب مناس
بــه زمانــی رســیده ایم کــه ایــن افــراد بایــد بازنشســته 
شــوند. رئیــس امــور آمــوزش و پــرورش ســازمان برنامــه و 
ــر اینکــه در ایــن میــان بایــد الزامــات و  ــا تاکیــد ب بودجــه ب
ــال 14۰4 در  ــا س ــرورش ت ــوزش و پ ــای وزارت آم نوآوری ه
جــذب و بازنشســتگی نیــروی انســانی مدنظــر باشــد، گفــت: 
ــم  ــتفاده کنی ــوق هایی اس ــم ها و مش ــه مکانیس ــه از چ اینک
تــا بازنشســتگی برخــی معلمــان بــه تعویــق بیفتــد و شــاهد 
ــه  ــم در فرصــت ب ــا بتوانی ــا باشــیم ت اســتمرار خدمــت آن ه
وجــود آمــده ظرفیــت دانشــگاه فرهنگیــان و ســایر روش هــا 

را توســعه دهیــم، بایــد مــورد توجــه باشــد. ایســنا

تعرفه پروتز سمعک، ۶ برابر شد
تأمیــن  ســازمان  بیمه شــدگان  فنــی  امــور  کل  مدیــر 
اجتماعــی گفــت: تعرفــه پروتــز ســمعک از 2 میلیــون 
ــد.  ــش می یاب ــال افزای ــزار ری ــون و 6۰۰ ه ــه 12 میلی ــال ب ری
و  اصلــی  بیمه شــدگان  تمامــی  افــزود:  آتشــی  منصــور 
ــت  ــی، تح ــراد تبع ــی و اف ــن اجتماع ــتمری بگیران تأمی مس
تکفــل آنــان در صــورت احــراز شــرایط شــامل ایــن افزایــش 
تعرفــه می شــوند. وی ادامــه داد: چنانچــه قیمــت ســمعک 
ــن شــده  ــور از قیمــت تعیی ــر اســاس فاکت خریداری شــده ب
)12 میلیــون و 6۰۰ هــزار ریــال( کمتــر باشــد، مبلــغ منــدرج در 
فاکتــور پرداخــت خواهــد شــد. آتشــی گفــت: بیمه شــدگانی 
کــه بــا انجــام اعمــال جراحــی یــا تجویــز و مصــرف داروهــای 
تخصصــی مربوطــه کم شــنوایی قابــل درمــان داشــته باشــند، 

ــز ســمعک نیســتند. مهــر ــت پروت مشــمول دریاف

استخدام سراسری تأمین اجتماعی 
صحت ندارد

مدیــر کل روابــط عمومــی ســازمان تأمیــن اجتماعــی گفــت: 
ــار اســتخدام در ســازمان  ــازار کار، اخب ــه ب ــان ورود ب متقاضی
ــال  ــانی و کان ــگاه اطاع رس ــط از پای ــی را فق ــن اجتماع تامی
ــاس  ــد. امیرعب ــت کنن ــری و دریاف ــازمان پیگی ــی س تلگرام
ــری  ــای خب ــایت ها و کانال ه ــی از س ــزود: بعض ــور اف تقی پ
تلگــرام از موضــوع اســتخدام و انتشــار اخبــار غیرموثــق 
مراقــب  بایــد  متقاضیــان  کــه  می کننــد  سوء اســتفاده 
ــن  ــل ســازمان تأمی ــر عام ــه باشــند. مشــاور مدی ــن قضی ای
اجتماعــی تصریــح کــرد: مطلــب منتشرشــده در بعضــی 
ــن  ــازمان تأمی ــتخدام س ــوان اس ــا عن ــی ب ــای ارتباط کانال ه

ــا ــدارد. ایرن ــت ن ــور صح ــر کش ــی در سراس اجتماع

ســخنگوی ســازمان ثبــت احــوال کشــور گفــت: در حــال حاضر 
قانونــی مبنــی بــر حــذف شناســنامه و جایگزینــی کارت هــای 
هوشــمند، از جانــب مجلــس شــورای اســامی تصویــب نشــده 
و بــر اهمیــت وجــود شناســنامه در انتخابــات تأکیــد می شــود. 
ســیف هللا ابوترابــی اظهــار کــرد: زمــان صــدور کارت هــای ملــی 
بــه حداکثــر یــک مــاه کاهــش یافتــه و تاکنــون تمامــی 
ــادر  ــد، ص ــرده  بودن ــام ک ــه ثبت ن ــانی ک ــی کس ــای مل کارت ه
ــمند  ــای هوش ــان کارت ه ــزود: متقاضی ــت. وی اف ــده اس ش
ــت  ــر پســت و پیشــخوان دول ــه دفات ــا مراجعــه ب ــد ب می توانن
یــا از طریــق ســامانه اینترنتــی اقــدام بــه ثبــت کــرده و پــس 
از گذرانــدن رونــد اداری الزم، کارت هوشــمند خــود را از دفاتــر 
پیشــخوان یــا پســت دریافــت کننــد. ســخنگوی ســازمان ثبــت 
احــوال کشــور عنــوان کــرد: تاکنــون قانونــی مبنــی بــر حــذف 

شناســنامه از جانــب مجلــس شــورای اســامی تصویب نشــده 
ــه دارد.  ــنامه ها ادام ــدور شناس ــان ص و همچن

وی گفــت: بــا توجــه بــه اهمیــت وجــود شناســنامه در 
حــذف  بــر  مبنــی  قانونــی  حاضــر  حــال  در  انتخابــات، 
شناســنامه ها و جایگزیــن شــدن کارت هوشــمند تصویــب 
ــا  ــمند، ب ــای هوش ــه داد: کارت ه ــی ادام ــت. ابوتراب ــده اس نش
هــدف ایجــاد قابلیت هــای جدیــد در سیســتم هویتــی مــردم 
ــه دولــت الکترونیــک را فراهــم  ایجــاد شــده و امــکان ورود ب
کــرده اســت. وی درخصــوص تفــاوت کارت هوشــمند بــا کارت 
ــه  ــت را دارد ک ــن قابلی ــمند ای ــای هوش ــت: کارت ه ــی گف مل
ــه  صــورت خــودکار در  ــات ب ــی، اطاع ــای مل برخــاف کارت ه
ــک  ــاماندهی الکترونی ــق س ــن از طری ــان ممک ــن زم کوتاه تری

احــراز  می شــود. میــزان

رئیــس ســازمان بهزیســتی بــا اشــاره بــه اینکــه 11 هــزار خانــوار 
ــال  ــان س ــا پای ــت: ت ــتند، گف ــول هس ــور دارای دو معل در کش
13۹7 همــه خانوارهــای دارای معلــول می تواننــد مســکن 
ــه  ــان اینک ــن بی ــی ضم ــنی بندپ ــیروان محس ــد. انوش بگیرن
ــرای  ــه ب ــف بودج ــار توانســتیم ردی ــرای نخســتین ب امســال ب
ــکن  ــزار مس ــون 43 ه ــزود: هم اکن ــم، اف ــور بگیری ــن منظ ای
ــا 8۰  ــن 2۰ ت ــه بی ــت ک ــداث اس ــت اح ــوالن در دس ــرای معل ب
درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد. محســنی بندپــی هدفگــذاری 
بــرای تکمیــل مســکن خانوارهــای دارای دومعلــول را تــا پایــان 
ــوار دارای دو  ــزار خان ــت: از 11 ه ــرد و گف ــوان ک ــال 13۹7 عن س
معلــول تاکنــون بــه حــدود 2۹۰۰ خانــوار، مســکن واگــذار شــده 
اســت. وی پیش بینــی کــرد تــا پایــان ســال جــاری بــه 4 هــزار 
خانــوار دارای دو معلــول مســکن واگــذار شــود و بقیــه تــا پایــان 

ســال 13۹7 صــورت گیــرد. رئیــس ســازمان بهزیســتی افــزود: 
بــرای خانوارهــای دارای دو معلــول در مناطــق شــهری 15۰ 
میلیــون ریــال از طریــق بنیــاد مســتضعفان، 1۰۰ میلیــون ریــال 
از طریــق ســازمان بهزیســتی و 5۰ میلیــون ریــال هــم از ســوی 
خیــران مسکن ســاز تأمیــن مالــی می شــود. وی در ادامــه 
دربــاره ســاخت مســکن بــرای خانوارهــای دارای دو معلــول در 
مناطــق روســتایی گفــت: بــرای ایــن منظــور 1۰۰ میلیــون ریــال 
بنیــاد مســتضعفان، 8۰ میلیــون ریــال ســازمان بهزیســتی و 2۰ 
ــی  ــن مال ــاد مســکن انقــاب اســامی تأمی ــال بنی ــون ری میلی
را بــر عهــده دارنــد. محســنی بندپــی افــزود: هــر خانــواری کــه 
دارای دو فرزنــد معلــول اســت و بــه هــر علتــی تاکنــون ثبت نــام 
نکرده انــد، می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســازمان بهزیســتی بــرای 

ــا ــد. ایرن ــدام کنن ــام اق ثبت ن

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور:

کارت ملی هوشمند جایگزین شناسنامه نمی شود
رئیس سازمان بهزیستی خبر داد:

43 هزار مسکن  برای خانواده های دارای دو معلول
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دامون رشیدزادهگروه اجتماعی

ــی  ــن بین الملل ــات انجم ــر اســاس تحقیق ب
جراحــی زیبایــی )ISAPS( در 15 ســال 
اخیــر آمــار جراحی هــای زیبایــی، 7۰ درصــد 

رشــد داشــته اســت. 
ــا در ســال 2۰13  ــار تنه ــن آم ــر اســاس ای ب
بیــش از 23 میلیــون عمــل جراحــی زیبایــی 
ــار  ــن آم ــان اجــام شــده اســت. از ای در جه
ــان و  ــه زن ــوط ب ــا مرب ــد جراحی ه 8۰ درص
ــوده اســت؛ امــا  ــه مــردان ب ــوط ب ــه مرب بقی
ســال های  در  می دهــد  نشــان  آمارهــا 
اخیــر اشــتیاق مــردان بــه انجــام عمل هــای 

ــی رشــد داشــته اســت.  زیبای
ــره  ــد در حــال حاضــر ک ــب اســت بدانی جال
در  زیبایــی  عمل هــای  صــدر  در  جنوبــی 

جهــان قــرار دارد. 
ــده  ــر دی ــرای بزرگ ت ــک ب ــل جراحــی پل عم
ــی  ــل زیبای ــایع ترین عم ــم ها، ش ــدن چش ش

ــت.  ــان کره ای هاس می
بــه طــور کلــی در یــک دهــه اخیــر عمل هــای 
ــته  ــد داش ــدت رش ــه ش ــیا ب ــی در آس زیبای
و از میــان 1۰ کشــور اول، چندیــن و چنــد 
قــرار  لیســت  ایــن  در  آســیایی   کشــور 

دارند.

 جراحی زیبایی در ایران
بــه  ایــران  در  زیبایــی  عمل هــای  ســابقه 
حــدود 5۰ ســال پیــش بازمی گــردد؛ امــا 
در طــی یــک دهــه اخیــر آمــار جراحی هــای 
بــه طــرز  ایــران  در  زیبایــی غیرضــروری 
چشــمگیری افزایــش پیــدا کــرده اســت. 

ــران  ــه ای ــت ک ــدی اس ــه ح ــش ب ــن افزای ای
ــان 5 کشــور  ــه در می ــک ده ــن ی در طــی ای
اول در زمینــه جراحی هــای زیبایــی دیــده 

می شــود. 
ــدی  ــه ح ــه ب ــن زمین ــران در ای ــروی ای پیش
ــه ایــن  ــدان ب اســت کــه بســیاری از عاقه من
نــوع جراحی هــا از دیگــر کشــورها راهــی 

ــی  ــل جراحــی زیبای ــا عم ــران می شــوند ت ای
ــد.  انجــام دهن

ایــران  در  زیبایــی  جراحــی  شــایع ترین 
ــی  ــوع جراح ــن ن ــت. ای ــی اس ــی بین جراح
ــرار  ــران ق ــی در ای ــای زیبای ــدر عمل ه در ص
دارد و هــر روز بــر تعــداد زنــان و مردانــی کــه 
ــزوده  ــتند اف ــل هس ــوع عم ــن ن ــتار ای خواس

می شــود.
 هزینه عمل زیبایی

معمــول  طــور  بــه  زیبایــی  عمل هــای 
ایــن  نیســتند.  ارزان قیمتــی  جراحی هــای 
ــون  ــک میلی ــدود ی ــتره ای از ح ــا گس عمل ه
ــا  ــق ژل( ت ــس و تزری ــرای بوتاک ــان )ب توم
ــی  ــرای عمل های ــان )ب ــون توم ــد ده میلی چن
ماننــد کشــیدن پوســت( را شــامل می شــود. 
ــل  ــا، عم ــی م ــات میدان ــاس تحقیق ــر اس ب
بینــی در حــال حاضــر بیــن 4 تــا 1۰ میلیــون 
تومــان، عمــل خــارج کــردن چربــی از شــکم 
و پهلــو بیــن 7 تــا 12 میلیــون تومــان و 
تــا 2۰  بیــن 15  کشــیدن کامــل پوســت 

میلیــون تومــان قیمــت دارد.
ایــن  و  زیبایــی  عمل هــای  بــاالی  آمــار   
ــد؛  ــرار می گیرن ــا هــم ق قیمت هــا در تضــاد ب
ــور  ــه در کش ــوق پای ــط حق ــه متوس ــرا ک چ
مــا حــدود یــک میلیــون تومــان در مــاه 

ــدی،  ــطح درآم ــن س ــا چنی ــه ب ــت. اینک اس
چــرا اشــتیاق نســبت بــه ایــن نــوع جراحــی 
مهمــی  ســؤال  خــود  باالســت،  این قــدر 

ــت. اس
 ضد ارزش ها و ارزش ها

در کشــور  زیبایــی  متاســفانه ماک هــای 
مــا بــه شــدت تغییــر کــرده اســت. تبلیغــات 
ــان و  غیرواقعــی باعــث شــده بســیاری از زن
مــردان جــوان از ظاهــر خــود رضایــت نداشــته 

باشــند.
ــا راه را در تغییــر چهــره خــود  ایــن افــراد تنه
آن هــم بــا عمــل می داننــد؛ بــه همیــن 
ــد  ــت می زنن ــر کاری دس ــه ه ــم ب ــل ه دلی
ــده  ــده آل تعریف ش ــه ای ــبیه ب ــود را ش ــا خ ت
ــن  ــه ای ــه البت ــی ک ــد. ایده آل ــه کنن در جامع
و  عروســکی  بینــی  جــز  چیــزی  روزهــا 

نیســت.  پروتزشــده  لب هــای 
بخــش بزرگــی از جامعــه دختــران و پســران 

جــوان مــا در حــال حاضــر شــباهت های 
ــن  ــد. آش ای ــم دارن ــه ه ــری ب ــب ظاه عجی
ماجــرا بــه حــدی شــور اســت کــه چنــد 
ســال پیــش زمانــی کــه یکــی از کارگردانــان 
ــی را  ــی تاریخ ــاخت فیلم ــد س ــرح، قص مط
داشــت، نمی توانســت بازیگــران جوانــی را 
پیــدا کنــد کــه بینــی عملــی نداشــته باشــند. 
بایــد گفــت تقلیــد و اصــرار بــر همرنــگ 
جماعــت شــدن، بــه آفتــی جــدی در جامعــه 
مــا تبدیــل شــده اســت. ماک هایــی ماننــد 
شــعور، ســواد و شــخصیت جــای خــود را بــه 
ــر  ــه عملی ت ــر )هرچ ــد ظاه ــی مانن ماک های

ــد.  ــروت داده ان ــی و ث ــر(، مارک پوش بهت
ــت  ــطور نصیح ــن س ــتن ای ــا از نوش ــد م قص
یــا تعییــن چارچــوب و قاعــده بــرای ســبک 
ــزارش  ــن گ ــت ای ــراد نیس ــردی اف ــی ف زندگ
تنهــا هشــداری اســت دربــاره رواج ضــد 

ــا. ــای ارزش ه ــه ج ــا ب ارزش ه

گزارش اختصاصی کیمیای وطن

زیبایی، ارزش یا ضد ارزش؟

،،
ــی در کشــور  متاســفانه مالک هــای زیبای
ما به شــدت تغییر کرده اســت. تبلیغات 
غیرواقعــی باعــث شــده بســیاری از زنــان 
و مــردان جــوان از ظاهــر خــود رضایــت 

نداشــته باشــند

جامعه
نگاه دادوستدی، سدی در برابر 

واگذاری کودکان بی سرپرست
عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس بــا بیــان اینکــه 
ــا  ــد ب ــت نبای ــت و بی سرپرس ــودکان بدسرپرس ــذاری ک واگ
نــگاه دادوســتدی باشــد، گفــت: نبایــد بــا یــک اشــتباه، بــار 
ــون  ــود. همای ــل ش ــری را متحم ــه دیگ ــودک ضرب ــر ک دیگ
ــاره واگــذاری 15 هــزار کــودک بی سرپرســت و  هاشــمی درب
بدسرپرســت بــه خانواده هــای متقاضــی، افــزود: ایــن اقــدام 
مثبتــی از ســوی ســازمان بهزیســتی اســت کــه می توانــد در 
آینــده نیــز ایــن آمــار افزایــش یابــد و تعــداد زیــادی از ایــن 

کــودکان تحــت پوشــش قــرار گیرنــد. 
نماینــده مــردم شــاهین دژ، تــکاب و میانــدوآب در مجلــس 
ــه ایــن موضــوع  ــد ب ــه نبای شــورای اســامی ادامــه داد: البت
واگــذاری کــودکان  زیــرا  داشــت؛  دادوســتدی  نگاهــی 
بی سرپرســت و بدسرپرســت بســیار حســاس اســت و نبایــد 
بــا یــک اشــتباه، بــار دیگــر کــودک ضربــه دیگــری را متحمــل 
شــود. ایــن نماینــده مــردم در مجلــس دهــم تصریــح کــرد: 
ــتی را  ــخ بی سرپرس ــم تل ــی طع ــر دلیل ــه ه ــودکان ب ــن ک ای
چشــیده اند و نبایــد بــا شــتابزدگی کــودک را بــه خانــواده ای 

ــه نگهــداری وی نیســت.  ســپرد کــه قــادر ب
هاشــمی یــادآور شــد: قانــون حمایــت از کودکان بی سرپرســت 
و بدسرپرســت طــی چنــد ســال اخیر نیز مــورد بازنگــری قرار 
گرفــت و بعضــی اشــکاالت آن رفــع شــد کــه بعــد از اصــاح 
ــا  ــه خانواده ه ــودکان ب ــذاری ک ــرعتی در واگ ــون س ــن قان ای
ــرعت  ــا س ــد ب ــه نبای ــرد: اگرچ ــد ک ــت. وی تاکی ــکل گرف  ش
ــذار  ــه خانواده هــای متقاضــی واگ ــودکان را ب و شــتابزدگی ک
کــرد، امــا بایــد ایــن واقعیــت را نیــز پذیرفــت کــه نبایــد ســیر 
حضــور ایــن گــروه از کــودکان بــه مراکــز حمایتــی افزایــش 
یابــد و بایــد بــا اقدامــات پیشــگیرانه از آن جلوگیــری                

ــرد. خانــه ملــت ک

 سرعت مجاز در معابر برون شهری 
و درون شهری چقدر است؟

ــی  ــه راهنمای ــاده 126 آیین نام ــاس م ــر اس ــاز ب ــرعت مج س
و رانندگــی در معابــر مختلــف متفــاوت اســت و بســیاری از 
تصادفــات بــه دلیــل دقــت نکــردن بــه میــزان ایــن ســرعت 
ــکل  ــده، ش ــم ش ــه تنظی ــر منطق ــک ه ــر ترافی ــا ب ــه بن ک
پلیــس  رئیــس  قاســمیان،  داوود  ســرهنگ  می گیــرد. 
ترافیــک شــهری، بــا اشــاره بــه اینکــه در حــوزه برون شــهری 
)آزادراه هــا( حداکثــر ســرعت مجــاز، 12۰ کیلومتــر و حداقــل 
ســرعت 7۰ کیلومتــر اســت، گفــت: در حــوزه درون شــهری در 
بزرگراه هــا ســرعت مجــاز 1۰۰ کیلومتــر ســرعت تعییــن شــده 
ــا عنــوان کــردن  اســت.« رئیــس پلیــس ترافیــک شــهری ب
ایــن موضــوع کــه بزرگراه هــای درون شــهری حداقــل ســرعت 
در خیابان هــای  داد: حداکثــر ســرعت  توضیــح  ندارنــد، 
شــریانی اصلــی در معابــر درون شــهری، 6۰ کیلومتــر، در 
خیابان هــای فرعــی درون شــهری 5۰ کیلومتــر و دور میــدان و 

ــر اســت. راهــور ــی، 3۰ کیلومت ــر محل معاب



الم: قاَل اْلَحَسُن اْلُمجتبى َعَلْیِه السَّ

ُة َو ِإْن َبُعَد َنَسُبُه َبْتُه اْلَمَودَّ َأْلَقریُب َمْن َقرَّ

خـویشاونـد كسـى است كـه دوستـى و حمّبت، او را نـزدیک كرده 

باشد و اگـرچـه نـژادش دور بـاشد.

زندگیامروز یکشنبه 21 خردادماه 1396 - سال سوم - شماره 449 روزنامه
دریچه

 برداشت توت فرنگی در کردستان - عکس: مهر

 جیمز کومی، رئیس برکنارشده اف بی آی، با حضور در جلسه کمیته 
اطالعاتی سنای آمریکا در واشنگتن با دروغگو دانستن ترامپ گفت که در 

دخالت روسیه در انتخابات آمریکا، تردیدی وجود ندارد.

تمرین بانوان نینجاکار بروجردی - عکس: ایرنا  

  سفره افطاری کریم اهل بیت)ع( در جمکران - عکس: تسنیم

همه ساله همزمان با میالد امام حسن مجتبی)ع( مراسم کهن گرگیعان 
برگزار می شود. گرگیعان یا قرقیعان، نام یک آیین سنتی رایج بین 

مردم عرب است که در آن، کودکان با پوشیدن لباس های نو و محلی 
 به خانه های مختلف می روند و عیدی و شیرینی می گیرند.

عکس: ایسنا 

مراسم اختتامیه دومین جشنواره ملی استعدادیابی استندآپ 
کمدی با عنوان پایه خنده شامگاه جمعه نوزدهم خردادماه در 

سالن پیروزی اصفهان برگزار شد - عکس: فارس 

جدول سودوکو - شماره 50

حدیث روز
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بــر فرهنــگ اســام تکیــه زنیــد و بــا غــرب و غرب زدگــی مبــارزه نماییــد و روی پــای خودتــان 
بایســتید و بــر روشــنفکران غــرب زده و شــرق زده بتازیــد و هویــت خویــش را دریابیــد و 

بدانیــد کــه روشــنفکران اجیرشــده بایــی بــر ســر ملــت و مملکتشــان 
آورده انــد کــه تــا متحــد نشــوید و دقیقــا بــه اســام راســتین تکیــه 
ننماییــد، بــر شــما آن خواهــد گذشــت کــه تاکنــون گذشــته اســت.

پای درس امام ؟هر؟

صحیفه امام - جلد ۱3 - صفحه 2۱۱

مبارزه با غرب زدگی

دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان
راِر وأِونی فیِه 
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خدایا! توفیقم ده در آن به سازش كردن نیكان و دورم دار در آن از رفاقت بدان 
و جایم ده در آن با مهرت به سوى خانه آرامش به خدایى خودت، اى معبـود 

جهانیان.

   ترفندهای خانه داری
جایگزین های نامناسب

 ذرت مکزیکی تراریخته به جای نخود پخته  
 آپارتمان به جای خانه ویالیی

 جکوزی و سونا به جای حمام خزینه
 آب کاه و جوهر لیمو به جای آب لیموی طبیعی  

 ظروف پالستیکی، تفلون و استیل به جای ظرف سفال 
و سنگ و شیشه

 چت روم و فضای مجازی به جای گفت وگوی حقیقی 
)ضیافت، عیادت و ...(  

 حیوانات خانگی مضر سگ، ماهی، پرندگان وحشی به 
جای گربه، کبوتر و خروس اهلی

 درخت کاج غیرمثمر به جای درخت زیتون مثمر
 شکالت صبحانه به جای ارده شیره

 روغن مایع و جامد پارافینی به جای دنبه، زیتون و کنجد 
 شکر سفید و قند چغندر )سم سفید( به جای شکر 

سرخ نیشکر )طالی سرخ(
 هویج فرنگی به جای زردک مفید

 رب گوجه فرنگی به جای رب انار احیاگر قلب
 صابون های مصنوعی و نفتی به جای صابون زیتون

 فرش ماشینی پالستیکی به جای فرش دستی پشمی
 نوشابه صنعتی به جای سرکه شیره و سکنجبین

 پتو با الیاف نفتی به جای لحاف پشمی  
 گل مصنوعی به جای گل طبیعی

   سالم باشیم

 رشد عالی کودک 
با تخم مرغ

ــه  ــرف روزان ــد مص ــان می ده ــق نش ــک تحقی ــج ی نتای
یــک عــدد تخم مــرغ در نــوزادان 6 تــا 9 ماهــه می توانــد 

شــیوع بازماندگــی از رشــد را بــه نصــف کاهــش دهــد.
بازماندگــی از رشــد، اختــالل در رشــد بــه حســاب می آیــد 
و از نداشــتن تغذیــه مناســب در اوایــل زندگــی، به ویــژه 
ــه  ــی ک ــد ناشــی می شــود. در حال 1000 روز نخســت تول
ــتند  ــوردار نیس ــی برخ ــد کاف ــه از رش ــی ک ــداد کودکان تع
 بیــن ســال های 2000 تــا 2016 کاهــش پیــدا کــرده 
و ایــن اختــالل در یــک چهــارم کــودکان زیــر پنــج ســال 

در سراســر جهــان مشــاهده می شــود.
بازماندگــی از رشــد بیشــتر در جنــوب آســیا و آفریقــای 
ســیاه شــایع اســت کــه بــه ترتیــب 35.8 و 34.5 درصد 

از کــودکان ایــن مناطــق درگیــر ایــن مشــکل هســتند.
نتایــج مطالعــات پیشــین حاکــی از آن اســت کــه 
کــودکان  غذایــی  رژیــم  در  تخم مــرغ  گنجانــدن 
کشــورهای در حــال توســعه، می توانــد بــه کاهــش 

شــیوع عــدم رشــد طبیعــی آنــان کمــک کنــد.
بــه  آمریکایــی  بررســی جدیــد محققــان  ایــن   در 
ــد  ــد و دریافتن ــدا کردن ــت پی ــتری دس ــای بیش یافته ه
ــرای مــدت شــش مــاه  ــا تخم مــرغ ب ــه کــودکان ب تغذی
ــش  ــان کاه ــد را در آن ــی از رش ــر بازماندگ ــد خط می توان

ــنا ــد. ایس ده

   خانواده

نمک، دشمن کلیه
ــران،  ــوژی ای ــن اورول ــس انجم ــری، رئی ــاس بصی ــر عب دکت
ــه در  ــنگ کلی ــاری س ــه بیم ــال ب ــر ابت ــل خط ــاره عوام درب
ــه خانوادگــی و  ــه یــک پای افــراد گفــت: بیمــاری ســنگ کلی
وراثتــی دارد و مــردم بایــد بــرای مبتــال نشــدن بــه آن نکاتــی 
ــان  ــه در خانواده هایش ــانی ک ــد کس ــد و بدانن ــت کنن را رعای
ــه  ــان ب ــال ابتالیش ــود دارد، احتم ــه وج ــنگ  کلی ــابقه س س
ایــن بیمــاری بیــش از ســایرین اســت. وی بــا بیــان اینکــه 
کســانی کــه در خانواده شــان ســابقه بــروز ســنگ کلیــه وجــود 
ــد و  ــه عمــل آورن ــد مراقبت هــای الزم را ب داشــته باشــد، بای
نســبت بــه عالئــم ایــن بیمــاری حســاس باشــند، ادامــه داد: 
ــود  ــه، وج ــنگ کلی ــاری س ــاره بیم ــر درب ــم دیگ ــوع مه موض
سنگ ســازی در اطفــال اســت؛ چــرا کــه کودکانــی کــه کلیــه 
سنگ ســاز دارنــد، عمدتــا زمینه هــای متابولیــک و غیرعــادی 
بــودن در ترکیــب ادرارشــان وجــود دارد. بصیــری شــایع ترین 
ســنگ کلیــه در اطفــال را ســنگ سیســتینی دانســت و گفــت: 
ــه در اطفــال بســیار شــایع اســت و از  ــوع ســنگ کلی ــن ن ای
طرفــی قــدرت تکــرار زیــادی دارد. وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت 
ســابقه خانوادگــی در بــروز ســنگ کلیــه گفــت: توصیــه 
عمومــی مــا بــه افــراد جامعــه بــرای پیشــگیری از ابتــال بــه 
ســنگ کلیــه، کاهــش مصــرف نمــک اســت؛ چــرا کــه نمــک 
دشــمن کلیــه محســوب می شــود و یکــی از عوامــل بســیار 

مهــم بــروز ســنگ کلیــه در کشــور اســت. ایســنا

   سبک زندگی
  سبک زندگی سیاسی و اجتماعی 

حضرت زهرا)س(
حضــرت فاطمــه)س( حتی االمــکان از ظاهــر شــدن در 
انظــار عمومــی اجتنــاب می کــرد؛ امــا ایــن بــدان معنــی 
ــه  ــام وظیف ــاس و الزم از انج ــع حس ــه در مواق ــود ک نب
ــدی  ــد از واق ــی الحدی ــن اب ــی کند.اب ــانه خال ــود ش خ
ــه)س(  ــد، فاطم ــگ اح ــس از جن ــه پ ــد ک ــل می کن نق
بــا گروهــی از زنــان مدینــه از خانــه خــارج شــد و چــون 
ــد، او را در آغــوش گرفــت  ــدرش را دی ــره مجــروح پ  چه
ــی  ــرد؛ ســپس آب ــاک ک و خــون از صــورت مبارکــش پ
ــت و  ــدا را شس ــول خ ــره رس ــای چه ــم و خون ه فراه
شمشــیر او را پــاک کــرد. همچنیــن می نویســد: زنانــی 
ــه  ــد ک ــر بودن ــارده نف ــد چه ــده بودن ــه آم ــه از مدین ک
ــود  ــا خ ــان ب ــود و آب و ن ــان ب ــی از آن ــرا)س( یک زه
ــن  ــدگان از مجروحی ــار رزمن ــد و در کن ــه بردن ــه جبه ب
پرســتاری  کردند.همچنیــن علــی)ع( نقــل می کنــد: مــا 
بــه همــراه پیامبــر)ص( در جریــان حفــر خنــدق بودیــم 
کــه فاطمــه)س( بــا تکــه نانــی نــزد پیامبــر)ص( آمــد 
ــود:  ــر)ص( فرم ــرد. پیامب ــه خدمــت ایشــان ب و آن را ب
ایــن چیســت؟ فاطمــه عــرض کــرد: از نانــی اســت کــه 
ــرای شــما  ــه آن را ب ــن تک ــم. ای ــدم پخت ــرای دو فرزن ب
اولیــن  ایــن  دختــرم!  فرمــود:  پیامبــر)ص(  آوردم. 
ــدرت  ــان پ ــه روز وارد ده ــد از س ــه بع ــت ک ــی اس  غذای

می شود. حوزه  نت

شــهردار اصفهــان گفــت: آیــت هللا مســتجابی، ایــن پیــر 
روشــن ضمیر و دل آرام، بــا پویــش و کوشــش نزدیــک بــه 
یــک قــرن  خــود، دائرةالمعارفــی تاریخــی و پرخاطــره و یــادآور 
رویدادهــای خطیــر و بــس ســترگ ایــن کهن ســرزمین اســت.

مهــدی جمالی نــژاد در آییــن نکوداشــت حضــرت آیــت هللا 
ســید مرتضــی مســتجابی اظهــار کــرد: جهان شــهر اصفهــان بــه 
ــتان  ــن آرا و بوس ــتان چم ــه گلس ــازد ک ــد و می ن ــود می بال خ
عنبربویــش، همــواره محــل رویــش درختــان و گل هایــی 
ــن  ــزای ای ــی زینت اف ــش و بوی ــه نق ــک ب ــر ی ــه ه ــوده ک ب
ــد  ــم نبوده ان ــان، ک ــن می ــه در ای ــد و البت ــال بوده ان ــاغ کهنس ب
ســروقامتان تاریخ ســازی کــه آن همــه نقــش و نــگار را 
یک جــا داشــته اند و از ایــن بــاب، سراســطوره گشــته و باعــث 

ــده اند. ــان ش ــاغ و آن باغب ــن ب ــاج ای ــار و ابته افتخ
ــی  ــید مرتض ــاج س ــت هللا ح ــرت آی ــرد: حض ــح ک وی تصری
مســتجابی نیــز در شــمار همــان ســروقدانی اســت کــه جمــال، 
ــنات و  ــع محس ــه جمی ــد و ب ــا دارن ــالل را یک ج ــال و ج کم

ــان متصــف هســتند. ــاالت آن کم
شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینکــه آیــت هللا حــاج ســید مرتضــی 
ــه زیــور  ــا وجــود طــی مــدارج عالــی روحانــی، ب مســتجابی ب
ــود  ــا وج ــزود: ب ــته اند،  اف ــز آراس ــاعری نی ــی و ش ــر خطاط هن
 تمامــی ایــن محســنات ایشــان، نامــی مانــا در ورزش پهلوانــی 
از  البتــه برخــورداری  و منــش قهرمانــی کشــور دارنــد و 
ــته  ــی وارس ــان عالم ــه از ایش ــت ک ــنات اس ــه محس ــن هم  ای
شــهروندی  و  باتجربــه  مبــارزی  و  شایســته  حکیمــی  و 
جهاندیــده و پهلوانــی آرســته و کریمــی نمونــه ســاخته اســت.
وی تاکیــد کــرد: آیــت هللا مســتجابی، ایــن پیــر روشــن ضمیر 
و دل آرام، بــا پویــش و کوشــش نزدیــک بــه یــک قــرن  خــود، 
دائرةالمعارفــی تاریخــی و پرخاطــره و یــادآور رویدادهــای 
ــن کهن ســرزمین اســت. از نهضــت  ــر و بــس ســترگ ای خطی
ملــی و فدائیــان اســالم گرفتــه تــا انقــالب اســالمی بــه نحــوی 
ــی  ــه تمام نمای ــر، آئین ــی خبی ــن روحان ــی ای ــره نوران ــه چه ک

ــون  ــی ای چ ــوی و دین ــرمایه های معن ــوان س ــه می ت ــت ک اس
ــت هللا  ــانی، آی ــت هللا کاش ــی، آی ــن اصفهان ــید ابوالحس ــا س آق
ــیار  ــوی و بس ــواب صف ــدر، ن ــی ص ــام موس ــاری، ام خوانس

ــرد. ــی ک ــد و تداع ــه وضــوح دی ــر را در آن ب کســان دیگ
ــن شــب رحمــت و کرامــت  ــه در ای ــان اینک ــا بی ــژاد ب جمالی ن
کمــر همــت بــه تجلیــل از ابرمــردی از مــردان ایــن بــوم 
ــت  ــق، مناع ــون عش ــودش، کان ــود ذی ج ــه وج ــته ایم ک بس
طبعــش بی نظیــر و کوچه باغ هــای خاطراتــش معطــر و بــا 
ــه  ــب ب ــرد: اینجان ــه ک ــت، اضاف ــت اس ــاران رحم ــراوت از ب ط
ــهردار  ــوان ش ــه عن ــی ب ــم حق شناس ــه رس ــه و ب ــم وظیف حک
شــهر شــهیدان و خــادم آرزومنــد دیــار رادمــردان تاریــخ، 
مقــام شــامخ و رفیــع ایــن یگانــه مجتهــد پهلــوان را بــه عنــوان 
ــد صــادق  ــی دارم و امی ــو م ــن نک ــوی و نمادی ســرمایه ای معن
ــد  ــرآغازی باش ــس، س ــس ان ــل و مجل ــن محف ــه ای دارم ک
ــن راه  ــه او در ای ــی ک ــعل تابان ــتن مش ــن نگهداش ــرای روش ب

ــت. برافروخ
وی تاکیــد کــرد: ایــن روش فــردی و ایــن منــش اجتماعــی، 
کارنامــه ای بــس بلنــد از ایــن پیــر فرزانــه و مجاهــد فرهیختــه 
ســاخته اســت کــه می توانــد و بایــد دســتمایه مــا بــرای 

ــی باشــد. ــان کنون ســاخت جه
 اوصاف آیت هللا مستجابی وصف نشدنی است

همچنیــن نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه اصفهــان گفــت: 
ــان را از  ــه ایش ــانی ک ــرای کس ــتجابی ب ــت هللا مس ــاف آی اوص

نزدیــک می شناســند، وصف نشــدنی اســت.
ــل از  ــم تجلی ــور در مراس ــن حض ــژاد ضم ــت هللا طباطبایی ن آی
ــه همــت شــهرداری  آیــت هللا ســید مرتضــی مســتجابی کــه ب
ــرد:  ــوان ک ــد، عن ــزار ش ــتون برگ ــوزه چهلس ــان در کاخ م اصفه
والدت باســعادت حضــرت امــام حســن مجتبــی)ع( را تبریــک 
ــودی  ــا را ناب ــردای م ــدی ف ــد عی ــدوارم خداون ــم و امی می گوی

ــد. ــرار ده ــش ق ــکا و هم پیمانان ــالم و آمری ــمنان اس دش
ــان  وی ادامــه داد: مــن از شــهردار و شــهرداری محتــرم اصفه

کــه لطــف کــرده و ایــن جلســه را برگــزار کردنــد، تشــکر 
ــم  ــک انســان عال ــل از ی ــرای تجلی ــه ب ــم. جلســه ای ک می کن
دانشــمند و شــخصیتی برپــا شــده کــه در طــول 75 ســال بــه 

ــد. ــه کردن ــت صادقان ــم اســالم خدم عال
امــام جمعــه اصفهــان بــا بیــان اینکــه بهتــر بــود ایــن مراســم 
ــن  ــر ای ــت: اگ ــار داش ــد، اظه ــزار می ش ــری برگ ــان دیگ در زم
مراســم در زمانــی برگــزار می شــد کــه حــوزه علمیــه دایــر بــود، 

ــد.  ــرکت کنن ــتند در آن ش ــالب می توانس ط
ــی  ــا کس ــت: ت ــتجابی گف ــت هللا مس ــخصیت آی ــاره ش وی درب
بــا حضــرت آیــت هللا مســتجابی از نزدیــک همنشــینی نداشــته 
ــد و کســی  ــان کن ــات ایشــان را بی ــد خصوصی باشــد، نمی توان
ــان را  ــاف ایش ــاز اوص ــود، ب ــک ش ــان نزدی ــه ایش ــه ب ــم ک ه

می بینــد. وصف نشــدنی 
ــرای  ــاری ب ــتجابی را افتح ــت هللا مس ــدر و آی ــدان ص وی خان
ــان دانســت و گفــت: آیــت هللا مســتجابی دارای  ــران و ایرانی ای
ــار هســتند و از جــان و مــال  ــی و ایث ــی، قهرمان ــه پهلوان روحی
ــرای دیــن مبیــن اســالم مایــه گذشــته اند. ایشــان در  خــود ب
نزدیکــی منــزل خــود درمانگاهــی را بــرای مــردم بنــا کرده انــد 

ــی اســت. و ایــن مصداقــی از مردانگــی و پهلوان
 اقدام ارزنده شهرداری در تجلیل از عالمی پهلوان

یکــی از یــاران و دوســتان نزدیــک آیــت هللا مســتجابی گفــت: 
ــران  ــت ای ــرای مل ــارزه ب ــخ مب ــک تاری ــت هللا مســتجابی، ی آی

اســت.
آیــت هللا نجفــی بــا حضــور در مراســم نکوداشــت آیــت هللا 
مســتجابی ضمــن اشــاره بــه روایتــی از امیرالمؤمنیــن کــه اگــر 
از کســی را بیــش از آنچــه اســتحقاق دارد، ســتایش کنیــد 
چاپلوســی اســت و اگــر بــه آن انــداره ای کــه مســتحق اســت کــم 
ــار کــرد: آیــت هللا  ــل اســت، اظه ــد، آن کــم گذاشــتن جه بگذاری
ــا در  ــه نه تنه ــه ای ک ــت؛ مجموع ــه اس ــک مجموع ــتجابی ی مس
اصفهــان، بلکــه در ایــران و اگــر بگویــم در مذهــب طائفــه حقــه 

ــزده ام.  ــی ن ــرف بی جای ــت، ح ــر اس ــه کم نظی ــن مجموع ای

ــت هللا  ــالگی از آی ــی و در 20 س ــتجابی در جوان ــت هللا مس آی
ســید ابوالحســن اصفهانــی اجــازه اجتهــاد گرفتــه و عــالوه بــر 
آن ایــن اجــازه از طــرف آیــت هللا ســید محمدتقــی خوانســاری 
و آیــت هللا کاشــانی نیــز صــادر شــده اســت. ایشــان تحصیالت 

خــود را در اصفهــان، قــم، تهــران و نجــف ســپری کردنــد.
وی ادامــه داد: امــا چهــره دیگــر ایشــان چهــره پهلوانی اســت. 
پهلوانــی، یــک فرهنــگ اســت. پهلوانــان، دیگــران را بــر خــود 
ترجیــح می دهنــد و ایــن روحیــه در ایشــان نمــود دارد و 
چــه زیبــا کــه عنــوان مجتهــد پهلــوان را در ایــن بزرگداشــت 
ــت  ــدن صنع ــی ش ــان مل ــان در جری ــد. ایش ــاب کرده ان انتخ
نفــت در کنــار آیــت هللا کاشــانی و در جریــان فدائیــان اســالم 
ــارزات،  ــن مب ــوی حضــور داشــتند و در ای ــواب صف ــار ن در کن
ــا متحمــل شــدند  ــا و تبعیده ــی را در زندان ه ــات بزرگ صدم

ــرد. ــان ک ــوان بی ــه نمی ت ک
ایــن یــار دیریــن آیــت هللا مســتجابی خاطرنشــان کــرد: 
اقــدام ارزنــده ای از ســوی شــهرداری اصفهــان صــورت گرفتــه 
ــهر  ــن ش ــه در ای ــده ای ک ــخصیت های ارزن ــدوارم از ش و امی
داریــم دوبــاره تقدیــر بــه عمــل آیــد و بایــد توجــه داشــت کــه 

ــم اســت. تجلیــل از علمــا، تجلیــل از عل
 تجارب آیت هللا مستجابی آمیخته با روح مروت 

و فتوت است
همچنیــن آیــت هللا العظمــی مظاهــری پیامــی را برای مراســم 

نکوداشــت و تجلیــل از آیــت هللا ســید مرتضــی ارســال کردند.
متــن پیــام آیــت هللا العظمــی مظاهری در مراســم نکوداشــت 

آیــت هللا ســید مرتضــی مســتجابی بدین شــرح اســت:
بسم هللا الرحمن الرحیم

ــب)ع(:  ــن علی بن ابیطال ــام المتقی ــن و ام ــال امیرالمؤمنی ق
»مــن وّقــر عالمــا فقــد وّقــر ربــه«

اکنــون کــه بــه توفیــق الهــی در ایــن آییــن گرامــی و در شــب 
میــالد خجســته ســبت پیامبــر اکــرم، حضــرت امــام مجتبــی 
ــدان  ــی از فرزن ــام یک ــاء، از مق ــت و الثن ــه آالف التحی علی

رســول خــدا و شــخصیتی برجســته و عالمــی جلیــل یعنــی 
ــت  ــی دام ــای حــاج مرتضــی مســتجاب الدعوات ــت هللا آق آی
ــکر از  ــار تش ــن اظه ــود، ضم ــر می  ش ــم و توقی ــه تکری برکات
ــدگان محتــرم ایــن آییــن و شــما شــرکت کنندگان  پدیدآوردن
ــر  ــد امی ــه کالم بلن ــل، صــدر ســخن را ب ــن محف ــز در ای عزی
بیــان، علیــه افضــل صلــوات هللا زینــت می بخشــم کــه 
ــروردگار او را  ــان پ ــد، بی گم ــم کن ــی را تکری ــه عالم ــر آنک ه
ــل  ــه محاف ــی این گون ــن رو برپای ــاده اســت. از ای ــت نه حرم
خجســته در حکــم ســپاس از خداونــد ســبحان جلــت 
عظمتــه خواهــد بــود؛ چــرا کــه همــه تکریم هــا و ســپاس ها 
بــه ذات ذوالجــالل او بازمی گــردد کــه همــه مــا و گذشــتگان 
ــچ. ــر از هی ــم و کمت ــر او هیچی ــان در براب ــدگان و عالمی و آین

ویژگــی و ســجیت شــخصیتی کــه در ایــن گرامی شــب 
ــل  ــدان اه ــه خان ــدان ب از ســوی شــما دوســتداران و ارادتمن
ــع شــده اند،  ــل واق ــورد تجلی ــارت)ع( م ــت عصمــت و طه بی
در همیــن اســت کــه بــا همــه جایگاهــی کــه در طــی 9 دهــه 
ــار  ــان اقش ــود در می ــیب خ ــراز و نش ــارک پرف ــی مب از زندگ
ــد، خــود  ــی داشــته و دارن ــه لطــف اله ــاع، ب ــون اجتم گوناگ
ــواره  ــده ای هم ــا، بن ــروردگار بی همت ــران پ ــتاِن بی ک را در آس
ــرا... ــه فخ ــی ب ــمرند. و کف ــی می ش ــل اله ــه فض ــاج ب محت

معظم لــه بــه مصــداق خیرخلــف لخیــر ســلف، یکــی از 
تربیت یافتــگان و بازمانــدگان دودمانــی اصیــل در عالــم 
اســالم هســتند؛ خاندانــی کم نظیــر کــه آوازه شــهرت نیکــوی 
ــان، ســابقه ای کهــن و  ــوی و اخالقــی آن ــی، معن علمــی، عمل
ــان  ــن دودم ــی در ای ــاله دارد و بزرگان ــینه ای چندصدس پیش
علــم و شــرف، پــرورش یافته انــد کــه هــر یــک منشــأ 
تاثیــرات بــزرگ در حوزه هــای مقــدس علمیــه از جبــل عامــل 
ــا قــم و  ــا مشــهد مقــدس و ت ــا نجــف اشــرف و از آنجــا ت ت
اصفهــان و ســایر بــالد اســالمی و نیــز مایــه افتخــار و اعتــزاز 

ایــن حوزه هــای بــزرگ شــیعی بوده انــد. 
شــخصیت جلیلــی کــه در ایــن محفــل گرامــی تکریــم ایشــان 

ــن شــرافت  ــر ای ــالوه ب ــت خــود ســاخته اید، ع ــه هم را وجه
واالیــی  روحــی  از شــرافت های  َنَســبی، خــود  کم نظیــر 
ــن  ــردی ای ــی و جوانم ــا، مردانگ ــا، وف ــد؛ روح صف برخوردارن
عالــم جلیــل ســالیان درازی اســت کــه باعــث شــده تــا ســخا، 
ــام  ــاص و ع ــواه خ ــان در اف ــوت ایش ــان و فت ــروت، احس م
ــین برانگیز  ــات تحس ــن روحی ــگان از ای ــت و هم ــاده اس افت

ــد. ــاد می کنن ــی ی ــه نیک ــاب ایشــان ب جن
ــه نجــف  ــد ایشــان در حوزه هــای علمی ســابقه حضــور ممت
اشــرف، اصفهــان و تهــران در کنــار ایــن روحیــات بلنــد، مایــه 
حرمــت و پدیــد آمــدن جایگاهــی هــم در نــزد مراجــع عظــام 
و علمــای اعــالم، خــواص حوزه هــای علمیــه و هــم در نــزد 
عمــوم طبقــات مختلــف مــردم در طــی 9 دهــه اخیــر بــوده 
ــه ایشــان  ــد اســت ک ــت خداون ــز از فضــل و عنای ــن نی و ای
ــژه   ــرام وی ــورد احت ــوب و م ــام محب ــاص و ع ــان خ در می

هســتند.
همراهــی معظم لــه بــا شــخصیت بزرگــی همچــون مرحــوم 
آیــت هللا حــاج ســید ابوالقاســم کاشــانی، در عرصه سیاســت 
ــای  ــم ارزش ه ــرای تحکی ــالش ب ــوت و ت ــا طاغ ــارزه ب و مب
دینــی و تثبیــت حقــوق ملــی مــردم، گوشــه ای دیگــر از ابعاد 
ــان در  ــارب ایش ــک تج ــت و بی ش ــان اس ــخصیت ایش ش
ایــن عرصــه کــه آمیختــه بــا روح مــروت، فتــوت و همــراه بــا 
نقــد و تحلیــل منصفانــه اســت بــرای همــه فعــاالن در عرصه 

خطیــر سیاســت راهگشــا و عبرت آمــوز اســت.
محفــل انــس و ســخن گــرم ایشــان چــون از دل برمی آیــد، 
َینُظــر بقلبــه و خاطــره«؛  بــر دل می نشــیند؛ »العالــم 
خاتمــت ایــن مقــال چــون صــدر آن، بــه کالم بلنــد و 
دلنشــین امیرالمومنیــن )ع( آراســته شــد. دوام، ســالمت و 
طــول عمــر بــا برکــت و اســتمرار نشــاط روحــی ایــن عالــم 
بزرگــوار را از پیشــگاه حضــرت حــق تعالــی مســئلت کــرده 
و از همــه شــما عزیــزان و متصدیــان برگــزاری ایــن آییــن، 

ــم. ــکر می کن ــر و تش ــه تقدی صمیمان

شهردار اصفهان در مراسم تجلیل از آیت هللا سید مرتضی مستجابی:

آیت هللا مستجابی، دائرةالمعارفی تاریخی و پرخاطره است


