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

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

روزنامه کثیراالنتشار   ||  یکشنبه 04 تیرماه 1396  ||  30 رمضان 1438  ||  25 ژوئن 2017  ||  شماره 461  ||  سال سوم  ||   قیمت: 1000 تومان

نابخردانه و مخرب
وحــدت، اســتراتژی همیشــگی نظــام مقــدس 
جمهــوری اســامی اســت و هــر حرکــت، صــدا 
کــه ایــن وحــدت را بــه  اقــدام، ســخن و شــعاری 

کنــد، خیانــت اســت.  مخاطــره بینــدازد و مخــدوش 
ایــن خواســته باشــد یا ناخواســته؛ یکــی از روزهایی که 
ــی و دشمن شــکن اســت، روز قــدس   نمــاد وحــدت مل
و روز حضــور باشــکوه مــردم در ایــن مراســم وحدت آفرین 

و دشمن شــکن اســت.
 مــردم عزیــز مــا هــر ســال بــا لبیــک بــه خواســت امــام 
راحــل و توصیــه و ســفارش رهبــری عزیــز بــه صحنــه 
می آینــد و دشــمن صهیونیســتی و آمریــکای جنایتــکار 
را مایــوس می کننــد و بــه لــرزه می اندازنــد. امســال نیــز 
مثــل هــر ســال و حتــی باشــکوه تر از ســال های پیــش 
ایــن راهپیمایــی امیدآفریــن بــرای ملــت مســتضعف و 

ســتم دیده فلســطین برگــزار شــد...
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

له
قا

رم
س

آخرین اخبار نقل و انتقاالت لیگ برتر 

 بیرانوند 
و سودای لژیونر شدن

صفحه 9

ایران، هفتمین قدرت نظامی جهان
کــه می رویــم، بیــش از همــه، ســخن از شــاهکار  ایــن روزهــا هــر جایــی 

بچه هــای ســپاه، در حملــه  موشــکی بــه مقــر داعــش 
در دیرالــزور اســت. ایــن حملــه، درســت ســاعاتی 
پــس از بیانــات رهبــر معظــم انقــاب مبنــی بــر اینکه 

»هــم دشــمن بدانــد، هــم  دوســتان ...

در صفحه سیاست )2( بخوانید

 عید فطر 
عید روزه داران واقعی

صفحه  2

در صفحه سالمت )6( بخوانید

کیمیای وطن از پشت پرده های یک سودجویی گزارش اختصاصی 

سالمت اسباب بازی، اسباِب بازی سودجویان
کودکان بازی می کند    وقتی اسباب بازی با سالمت 

یاء و العظمة ... الّلهم اهل الک�ب

 عیادت رهبر معظم انقالب 
از آیت اهلل العظمی مظاهری

صفحه 2

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی:

| ۲۰۳۰، سندی به تمام معنا 
 سکوالر و استعماری است

صفحه 2

 نگاهی به محبوب ترین برنامه
 این روزهای تلویزیون

 | موفقیت به سبک 
»ماه عسل«   صفحه 10

| ازدواج با این مردان ممنوع!  
صفحه 11

| شهرکرد، خنک ترین 
کشور است   صفحه 5 منطقه 

| بحران مگس مدیترانه ای در یزد   
صفحه 5

 | رنسانس شهرداری اصفهان
در ساماندهی مشاغل

کلنگ زنی بازار مبل در آستانه 
صفحه 4

| دستور دادستانی برای 
 شناسایی توهین کنندگان 

به رئیس جمهور   صفحه 2

اخبار روز

کرد: کید  مدیر عامل فوالد مبارکه تا

 توجه جدی فوالد مبارکه 
به مسئولیت های اجتماعی

صفحه 3



یادداشت
به قلم سردبیر

عید فطر، عید روزه داران واقعی
ــر از راه  ــعید فط ــد س ــیده و عی ــر رس ــه آخ ــدا ب ــاه خ م
می رســد. عیــد فطــر، تجلــی اوج یــک مــاه بندگــی 
ــازندگی و  ــاه س ــک م ــال و ی ــروردگار متع ــت پ و عبودی
وارســتگی و معــراج انســانی اســت. ایــن عیــد بــر همــگان 

ــاد! ــارک ب مب
 آری، فــردا عیــد فطــر اســت و فطــر یعنــی بازگشــت بــه 
فطــرت و سرشــت؛ بازگشــت از ایــن نظــر کــه آیــا رابطــه ما 
بــا فطــرت پــاک انســانی بــه طــور صحیــح برقــرار اســت یا 
نــه؟ آیــا آن اعمــاق روح و فطــرت پاکــی کــه خداونــد بــه 
ــاه،  ــراف و گن ــل، انح ــای جه ــر حجاب ه ــر اث ــا داده و ب م
زنــگار بــر رویــش نشســته، در کالس مــاه رمضــان زنگارهــا 

ــه؟   ــا ن زدوده شــده اند ی
بــه زدودن  هــر کــس و هــر جامعــه ای کــه موفــق 
ــد ابتــدای نجــات و  ــاه و انحــراف شــده، بای زنگارهــای گن
ــر  ــد فط ــاز عی ــوت نفــس را در نم ــر طاغ ــروزی ب ــاز پی آغ
ــاه رمضــان  ــرد و آنچــه را در م ــدارد و جشــن بگی اعــالم ب
آموختــه و در راه خودســازی و بهســازی بــه کار بــرده، ابــراز 
ــا  ــب و درون، ب ــه در قل ــا کلمــات و حــرکات، بلک ــدارد، ب ب
تمــام وجــود و احســاس و بــا شــعار آمیختــه بــا شــعور و 
ــه اال  ــر، ال ال ــر، هللا اکب ــرون و درون کــه: »هللا اکب ــاد ب فری
هللا و هللا اکبــر و للــه الحمــد و الحمــد للــه علــی مــا هدانــا 

ــا« ــه الشــکر علــی مــا اوالن و ل
 »خــدا بزرگ تــر از آن اســت کــه وصــف شــود. آری چنیــن 
ــا نیســت و  ــا و بی همت ــودی جــز خــدای یکت اســت؛ معب
ــد و  ــود. حم ــف ش ــه وص ــت ک ــر از آن اس ــدا بزرگ ت خ
ــه خاطــر  ــاک خــدا دارد ب ــه ذات پ ســپاس اختصــاص ب
ــت  ــازی هدای ــازی و بهس ــتای پاک س ــا رادر راس ــه م آنک
کــرده و شــکر او را کــه جمعیــت مــا و امــت مــا را برتریــن 

جمعیــت و امــت قــرار داده اســت.«
 بــا پایــان رســیدن مــاه مبــارک رمضــان، مســلمانان 
جشــن می گیرنــد؛ زیــرا در راه پــر دســت انداز جهــاد 
ــه مقصــود  ــد و ب ــور کرده ان ــای اســتوار عب ــا گام ه ــر، ب اکب
رســیده اند. در واقــع بــرای انســان بازگشــت بــه خویشــتن، 
فرارســیدن بهــار معنویــت اســت. بــه راســتی چــه عیــدی 
شــیرین تر و چــه پیــروزی ای شــکوهمندتر از بازگشــت بــه 
خویشــتن و پیــروزی بــر طاغــوت نفــس امــاره اســت کــه 
فطــرت را زیــر پــای ســهمگین خــود منکــوب کــرده اســت؟
اکنــون عیــد اســت و خوشــا بــه حــال کســانی کــه موفــق 
شــدند در ایــن دوره یــک ماهــه تقــرب الــی هللا پیــدا کننــد 
ــش را از  ــته خوی ــوند و گذش ــن ش ــوا مزی ــور تق ــه زی و ب

گناهــان پــاک کننــد. 
آری، هــر روز کــه انســان بتوانــد بــا شــیطان نفــس مقابلــه 
و از گنــاه دوری کنــد، همــان روز عیــد اســت.  اگــر چنیــن 
عیــدی در زندگــی انســان تحقــق یابــد همــه روز، روز عیــد 
اســت؛ چنــان کــه امیــر مؤمنــان علــی)ع( در کالم زیبایــی 
فرمودنــد: »انمــا هــو عیــد لمــن قبــل هللا صیامــه و شــکر 

قیامــه، و کل یــوم ال یعصــی هللا فیــه فهــو عیــد«
 »امــروز تنهــا عیــد کســانی اســت کــه روزه آن هــا در 
پیشــگاه خــدا پذیرفتــه شــود و عبادت هــای شــبانه آن هــا 
مــورد پذیــرش خداونــد قــرار گرفتــه باشــد و هــر روزی کــه 

گنــاه نکنــی، روز عیــد توســت.« 
ــی  ــمه وح ــخن را از سرچش ــن س ــی)ع( ای ــرت عل حض
گرفتــه بودنــد؛ چــرا کــه وقتــی خطبــه رســول خــدا)ص( 
ــنیدند، از  ــان ش ــاه رمض ــل م ــاره فضای ــجد درب را در مس
آن حضــرت پرســیدند: »بهتریــن کار در مــاه رمضــان 

چیســت؟« 
پیامبــر)ص( پاســخ دادنــد: »الــورع عــن محــارم هللا 
ــرام  ــد ح ــه خداون ــزکاری از آنچ ــل«؛ »ورع و پرهی عزوج
ــه  ــی همــان خودســازی و بازگشــت ب کــرده اســت.« یعن

ــدی.  ــاک توحی ــرت پ فط
ــد واقعــی  ــا عی ــرای م ــی ب ــد فطــر وقت ــی اســت عی بدیه
ــروز شــده باشــیم و  ــه در مســیر خودســازی، پی اســت ک

ــدار شــده باشــد. ــا پدی ــی در م تحــول عمیق
عیــد فطــر بــه معنــای بازگشــت بــه فطــرت اســت. یعنــی 
مســئله جهــاد اکبــر و خودســازی در مــاه رمضــان، انســان 
را بــه مقامــی می رســاند کــه پرده هــای جهــل، هواپرســتی 
و خرافــات و هرگونــه موانــع ضــد فطــرت، از ســر راه فطرت 
ــگام  ــن هن ــلمان در ای ــان مس ــود و انس ــته می ش برداش
بــه فطــرت نــاب خــود کــه از درون ذات و وجــودش 
می جوشــد، بازمی گــردد؛ همــان فطرتــی کــه آیینــه صــاف 
ــر از  ــه اگ ــر باطــن ک خدانمــا و حق نماســت؛ همــان پیامب
اســارت زنجیرهــای جهل و هواپرســتی آزاد شــود، راهنمای 
کامــل و دقیــق انســان بــه ســوی کمــاالت اســت و بــه طور 

روشــن موجــب ســعادتمندی انســان می شــود. 
هــرگاه انســان در پرتــو فیوضــات و بــرکات مــاه رمضــان و 
عبــادت روزه بــه ایــن درجــه رســید، بــه حقیقــت مفهــوم 
ــان مــاه رمضــان در واقــع  عیــد فطــر رســیده اســت و پای
بــرای او عیــد اســت و بایــد جشــن پیــروزی بگیــرد؛ وگرنه 

هرگــز بــرای او عیــد نخواهــد بــود.
ــد کســانی  ــی اســت. عی ــد روزه داران واقع ــد فطــر، عی عی
ــر  ــتند و از غی ــس گذاش ــیطان نف ــا روی ش ــه پ ــت ک اس
خــدا گذشــتند و بــا تمــام وجــود بــه خــدا پیوســتند و بــه 
معنــای واقعــی خداتــرس شــدند و تقــوا و پرهیــزکاری را 

ــه احوالشــان. پیشــه ســاختند؛ خوشــا ب

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

نابخردانه و مخرب
امــا تاســف از اینکــه جمعــی کــه نــام خاصــی بــر 
ــم  ــدان مه ــه چن ــی ن ــت، موج ــد گذاش ــا نبای  آن ه
و البتــه غیرمنطقــی و نابخردانــه ایجــاد کردنــد کــه 
ــرائیل  ــه اس ــه علی ــت ک ــان مل ــای خروش در دری
ــه  ــرد ک ــاد ک ــه ای ایج ــود، رگ ــده ب ــدان آم ــه می ب
ــرای  ــد ب ــی ش ــود و خوراک ــمنان ب ــایند دش خوش
ــور  ــر حض ــتند خب ــه توانس ــه ک ــانه های بیگان رس
تحت الشــعاع  حــدی  تــا  را  مردمــی  عظیــم 
 قــرار دهنــد و مایــه تاســف انقالبیــون مؤمــن 
و حزب اللهــی شــد؛ حــال بــه این هــا خودســر 
ــوم و  ــن حرکــت مذم ــا هــر چــه ای ــه شــود ی گفت
غیــر قابــل قبــول اســت؛ زیــرا در ایــن شــرایط مــا 
نیــاز بــه وحــدت داریــم و نــه مســئوالن و نــه هــر 
ــه  ــی ک ــام اقدام ــه انج ــاز ب ــی مج ــرد و جماعت ف

ــتند. ــد نیس ــدت باش ــن وح ــرب ای مخ
شــعارهای جمــع اندکــی کــه در حاشــیه راهپیمایــی 
روز قــدس علیــه رئیس جمهــور ســرداده شــد 
غیرعقالنــی  و  نســنجیده  رفتــار  یــک  مصــداق 
ــی از ایــن جهــت کــه در روزهــای  اســت؛ غیرعقالن
اوج اقتــدار جهانــی و منطقــه ای جمهــوری اســالمی 
ــی و رودررو  ــات داخل ــروز اختالف ــه ب ــمن را ب دش
ــد و  ــدوار می کن ــردم امی ــوف م ــن صف ــرار گرفت ق

ــد؟!  ــه بمان ــه مشــکوک هــم هســت ک البت
بــه هــر روی آنچــه مســلم اســت نیــاز مبــرم 
ــه آرامــش و پرهیــز از تنش زایــی و بیــان  کشــور ب
ســخنان حاشیه ســاز و اتخــاذ مواضــع دشــمن 
ــکن  ــوز و وحدت ش ــرکات وحدت س ــادکن و تح ش

اســت. 
ــه دســت  ــد مســئوالن دســت ب مــردم انتظــار دارن
 هــم دهنــد و مــردم را در امــور خــود ســهیم 
و شــریک بداننــد و  بــه مشــکالت آن هــا رســیدگی 

. کنند
تردیــدی نیســت کــه این گونــه حــرکات و اقدامــات 
مــورد انتقــاد رهبــری عزیز هم هســت. رهبــر معظم 
 انقــالب بارهــا دربــاره برهــم زدن ســخنرانی ها 
ــور  ــئوالن کش ــه مس ــی علی ــعار دادن گروه های و ش
ــرهای  ــی رود قش ــار م ــه انتظ ــد ک ــی داده ان تذکرات
مختلــف و دغدغه مندانــی کــه حتــی از بعضــی 
عملکردهــای دولــت محتــرم گله منــد هســتند، 
ــد  ــت کنن احساســات خــود را در مســیرهایی هدای
کــه بــه فرمــوده رهبــر معظــم انقــالب، »بــه ضــرر 

ــام نشــود.  کشــور« تم
رهبــری  گالیه هــای  ایــن  مهم تریــن  از  یکــی 
از بعضــی اقدامــات خودســرانه، بــه برهــم زدن 
ســخنرانی رئیــس مجلــس در قــم )ســال ۱۳۹۱( 
از  بنــده  »توقــع  فرمودنــد:  کــه  بازمی گــردد 
مســئولین ایــن اســت کــه حــاال کــه رفتــار دشــمن 
شــدت پیــدا کــرده اســت، شــما هــم رفاقت هاتــان 
را بــا هــم شــدت بدهیــد و بیشــتر بــا هــم باشــید. 
تقــوا، تقــوا، تقــوا، صبــر، میــدان نــدادن بــه 
ــور  ــح کش ــه  مصال ــرکش، مالحظ ــات س احساس
ــل  ــرای ح ــرو ب ــوان و نی ــه  ت ــردن هم ــز ک متمرک
ــع  ــن توق ــردم و مشــکالت کشــور؛ ای مشــکالت م
ماســت. امیدواریــم ان شــاءالّله ایــن نصیحــِت 
ــئولین  ــه مس ــورد توج ــفقانه م ــه و مش خیرخواهان
محتــرم، بــه خصــوص مســئولین بــاال قــرار بگیــرد؛ 

ــند.  ــد باش ــئله پایبن ــن مس ــه ای ب
ــم؛  ــن را هــم عــرض بکنی ــد:  ای ــن فرمودن همچنی
ــی از  ــروز زدم و از بعض ــن ام ــه م ــی ک ــن حرف ای
کــردم  گله گــزاری  ســران کشــور  و  مســئوالن 
موجــب نشــود کــه حــاال یــک عــده ای راه بیفتنــد 
ــه، بنــده  ــد علیــه ایــن و آن شــعار دادن؛ ن ــا کنن بن
بــا ایــن کار هــم مخالفــم. اینکــه شــما یــک نفــر را 
بــه عنــوان ضــد والیــت، ضــد بصیــرت، ضــد چــه، 
ــد  ــده ای راه بیفتن ــک ع ــد ی ــد، بع ــخص کنی مش
علیــه او  شــعار بدهنــد، مجلــس را بــه هــم 
ــن  ــم؛ ای ــم مخالف ــا ه ــن کاره ــا ای ــده ب ــد، بن بزنن
ــی کــه در قــم  ــن کارهائ ــم. ای ــح بگوی را مــن صری
ــم.  ــا مخالف ــا این جــور کاره ــده ب ــاد، بن ــاق افت اتف
 آن کارهائــی کــه در مرقــد امــام اتفــاق افتــاد 
بنــده بــا این جــور کارهــا مخالفــم. بارهــا بــه 
ــن  ــوی ای ــد جل ــه می توانن ــانی ک ــئولین و کس مس
ــه  ــانی ک ــر داده ام. آن کس ــد، تذک ــا را بگیرن چیزه
ــی  ــا حزب الّله ــر واقع ــد، اگ ــا را می کنن ــن کاره ای
و مؤمــن هســتند، خــب نکننــد. می بینیــد کــه 
تشــخیص مــا ایــن اســت کــه ایــن کارهــا بــه ضــرر 
ــا  ــت. ب ــع نیس ــه نف ــا ب ــن کاره ــت؛ ای ــور اس کش
احساساتشــان راه بیفتنــد اینجــا، آنجــا، علیــه ایــن 
شــعار بدهنــد، علیــه آن شــعار بدهنــد؛ ایــن شــعار 
ــم ها  ــن خش ــرد. ای ــش نمی ب ــا کاری از پی دادن ه
نگــه  الزم  جــای  بــرای  را  احساســات  ایــن  را 
ــیجی ها  ــر بس ــدس اگ ــاع مق ــد. در دوران دف داری
جائــی  یــک  برونــد  همین طــور  می خواســتند 
طبــق میــل خودشــان حملــه کننــد کــه خــب پــدر 
ــی  ــت، انضباط ــی الزم اس ــد. نظم ــور در می آم کش
الزم اســت، مراعاتــی الزم اســت. اگــر چنانچــه بــه 
ــب  ــه خ ــا ک ــد، آن ه ــی ندارن ــا اعتنائ ــن حرف ه ای
حسابشــان جداســت؛ امــا آن کســانی کــه بــه ایــن 
حرف هــا اعتنــا دارنــد و مقیدنــد کــه برخــالف 
موازیــن شــرع حرکــت نکننــد، بایــد مراقبــت 

ــد.« ــا نکنن ــن کاره ــد، از ای کنن
بی شــک طــرح شــعارهای انحرافــی و توهین آمیــز 
ــدس ــی روز ق ــکنان در راهپیمای ــط وحدت ش  توس

هم ســویی و هم صدایــی بــا دشــمنان ملــت اســت. 
 روز قــدس، روزی اســت کــه مظهــر ضــد اســتکبار 
و ضــد اســرائیل و صهیونیســتم اســت و امــام 
جنایتــکاران  بــا  مبــارزه  بــرای  را  آن  راحــل 
صهیونیســتی قــرار داده انــد؛ لــذا نبایــد ایــن مســیر 
و هــدف گــم شــود و بــه ســمتی برویــم کــه هــدف 
ــا صهیونیســت  ــارزه ب ــه مب ــدس ک ــی از روز ق اصل
ــی  ــئله ای فرع ــه مس ــت، ب ــی اس ــتکبار جهان و اس
ــا را  ــای آن ه ــی ج ــائل داخل ــود و مس ــل ش تبدی
ــمن از  ــه دش ــت ک ــزی اس ــان چی ــن هم بگیرد.ای
آن اســتقبال می کنــد و نچســب و مخــرب اســت.

ایــن روزهــا هــر جایــی کــه می رویــم، 
بیــش از همــه، ســخن از شــاهکار بچه هــای 
ســپاه، در حملــه  موشــکی بــه مقــر داعــش 

ــت.  ــزور اس در دیرال
ایــن حملــه، درســت ســاعاتی پــس از 
ــر  ــی ب ــالب مبن ــم انق ــر معظ ــات رهب بیان
اینکــه »هــم دشــمن بدانــد، هــم  دوســتان 
بــا اخــالص بداننــد، هــم آن دوســتانی 
ــه  ــد ک ــرزد بدانن ــان می ل ــی دلش ــه گاه ک
جمهــوری اســالمی مســتحکم ایســتاده 
بــه  نمی تواننــد  آن هــا  بدانیــد  و  اســت 
ــیلی  ــا س ــه آن ه ــا ب ــد، م ــیلی بزنن ــا س م

خواهیــم زد« انجــام شــد. 
امیرعلــی  پاســدار  ســرتیپ  ســردار 
ســازمان  محتــرم  فرمانــده   حاجــی زاده، 
انقــالب  پاســداران  ســپاه  هوافضــای 
اســالمی، اگرچــه در ایــن روزهــا، بیــش 
شــلوغ  ســرش  دیگــری  زمــان  هــر  از  
ــا را  ــوی م ــت گفت وگ ــا درخواس ــت، ام اس
ــه  صــورت مبســوط  ــت و ب ــه پذیرف صمیمان
بخشــی  داد.  پاســخ  مــا  ســؤاالت  بــه 
شــده آورده  زیــر  در  مصاحبــه  ایــن   از 

است.

 طی سال های اخیر جنجال های 
رسانه ای در رسانه های بین المللی 

درباره بحث توان موشکی ایران رخ 
داده است؛ از نظر شما هدف این 

جنجال ها چیست؟
کال نظــام ســلطه بــا اصــل انقــالب مــا 
مخالــف اســت. یعنــی اســاس را قبــول 
ــر  ــت ام ــد تح ــما بای ــد ش ــدارد. می گوی ن
ــاز  ــورها و ب ــه کش ــل بقی ــید؛ مث ــن باش م
مثــل گذشــته آن هــا دســتور بدهنــد، آن هــا 
ــای  ــع و ثروت ه ــد و مناف ــن کنن ــاه تعیی ش

ــد.  ــا باش ــار آن ه ــور در اختی کش
ــوری  ــران کش ــد ای ــا می خواهن ــی آن ه یعن
قطــر  امــارات،  عربســتان،  مثــل  بشــود 
ــه  ــم ک ــال بگویی ــه مث ــس اینک ــر. پ و مص
ــور  ــرده، این ط ــران ک ــا را نگ ــته ای آن ه هس
نیســت و بهانــه اســت. خــب هســته ای 
مگــر حــل نشــد؟ ظاهــرا حــل شــده اســت 
دیگــر؛ خودشــان هــم کــه می گوینــد ایــران 
بــه همــه  تعهداتــش عمــل کــرده. پــس چــرا 
بــاز هــم تحریم هــا را ادامــه می دهنــد؟

 درباره توصیه های رهبر معظم 
انقالب در حوزه های مختلف نظامی 

به ویژه در حوزه موشکی، اگر نکاتی 
مدنظر دارید، بیان فرمایید.

ــام  ــور، مق ــکی کش ــت موش ــذار صنع پایه گ
ــری اســت.  معظــم رهب

یعنــی در اولیــن جلســه ای کــه در بــاغ 
شــیان آن زمــان در دوره  وزارت ســپاه شــکل 
گرفــت کــه مــا دو فرونــد موشــک را از 
مجموعــه  موجــودی هشــت فرونــدی جــدا 
کــرده بودیــم و داده بودیــم بــه عزیــزان 
این هــا  کــه  ســپاه  وزارت  متخصــص 
همــان  در  کننــد،  معکــوس  مهندســی 
ــه  ــا ک ــرت آق ــود حض ــت خ ــای نخس ماه ه
آن روز رئیس جمهــور بودنــد، بازدیــد و در 
جلســه شــرکت کــرده و تدابیرشــان را همــان 

ــد.  ــرح کردن ــا مط ج
 درباره رزمایش نظامی که چندی 

پیش هم انجام شد، اگر نکاتی 
هست، توضیح بفرمایید.

ــم  ــان حری ــر مدافع ــش اخی ــن رزمای در ای
والیــت هــم، اولیــن بــاری بــود کــه از 
ایرانــی  صددرصــد  پدافنــدی  تجهیــزات 
اســتفاده می کردیــم. رادار، مرکــز کنتــرل 
فرماندهــی، جنــگ الکترونیــک، ســامانه  
موشــکی زمیــن بــه هــوا و ...، همــه ایرانــی 

ــود.  ب
تجهیــزات  تأمیــن  حــوزه   در  مــا  امــروز 
ــر از  ــیار پیچیده ت ــیار بس ــه بس ــدی ک پدافن
ــاد و  ــن و پهپ ــه زمی ــن ب ــک های زمی موش
این هاســت،   دیگــر خودکفــا هســتیم و نیــاز 
بــه خــارج و واردات نداریــم. دیگــر افتادیــم 
بــرای  مختلــف  انــواع  حــاال  دور؛  روی 
ــف  ــرای شــرایط مختل ــف، ب ــای مختل ُبرده

ــود. ــد می ش ــاال تولی ــت ب ــا کمی و ب
 به  عنوان سؤال آخر، برنامه  

موشکی ما در افق 1404 چگونه 
خواهد بود؟ به چه نقطه ای 

می خواهیم برسیم؟
اصــال شــما در حــوزه  موشــکی بایــد فصــل 
ــد  ــا گــزارش بگیری ــد و از م ــه فصــل بیایی ب
ــان  ــون کارشناس ــد؛ چ ــه کجایی ــد ک و بگویی
دیگــر افتاد ه انــد تــوی اتوبــان و بــا ســرعت و 
شــتاب زیــاد در حــال حرکــت  هســتند. قبــال 
در مســیر غیرهمــوار حرکــت می کردیــم؛ 
رفته رفتــه ایــن راه همــوار شــده اســت؛ 
وســیله   و  اســت  اتوبــان  دیگــر  اآلن 
ــم  ــرعت داری ــه س ــم و ب ــم داری ــی ه  خوب

می رویم. 
ــن  ــه ای ــیم ک ــه ای برس ــه نقط ــد ب ــا بای م

کشــور بیمــه بشــود. اگــر روزی بــه مــا 
بــه  بودیــم  رســیده  می کردنــد،  تهاجــم 
نقطــه ای کــه تهاجــم هزینــه بــرای دشــمن 
داشــته باشــد. در حــال حاضــر در شــرایطی 
فکــر  تهاجــم  بــه  دیگــر  هســتیم کــه 
ــد.  ــان می آورن ــه زب ــی آن را ب ــد؛ ول نمی کنن
ــه ای  ــه نقط ــن را برســانیم ب ــم ای می خواهی
ــان  ــه زب ــد ب ــت نکنن ــی جرئ ــر حت ــه دیگ ک
ــی برســیم  ــه جای ــد ب ــا بای ــد. م هــم بیاورن
کــه جرئــت نکننــد حتــی بــه مــا بگوینــد کــه 
همــه  گزینه هــا روی میــز اســت. آن روز، 
ــاظ  ــه لح ــور ب ــر کش ــه دیگ ــت ک روزی اس

می شــود. امنیــت صددرصــدی 
ــا  ــای دنی ــچ ج ــی هی ــن خوب ــه ای ــردم ب م
ــت دارد؛  ــت قیم ــن مل ــود. ای ــدا نمی ش پی
ــت  ــن مل ــرای ای ــد ب ــداکاری کنی ــه ف هرچ
ــا،  ــه عشــق حضــرت آق ــا ب ــم اســت و م ک
بــه عشــق ایــن ملــت، شــبانه روز وقــت 
ــور  ــه کش ــم ک ــالش می کنی ــم و ت می گذاری

ــد.  ــدار برس ــه اوج اقت ب
جملــه  آخــر اینکــه مــا تهاجم کننــده بــه 
هیــچ کشــوری نیســتیم؛ ولــی اگر کشــوری، 
ــه  ــد ب ــته باش ــرض داش ــد تع ــمنی قص دش
ایــن ملــت، حتمــا بــا پاســخ محکــم و 
کوبنــده  مــا مواجــه خواهــد شــد. ایــن 
ــا  ــن روزه ــوف سیاســی نیســت؛ ای ــک بل ی
هــم مــردم مــا دیدنــد و هــم همــه  جهــان، 
کــه مــا توانایــی انجــام ایــن کار را بــه نحــو 

ــه اذن هللا. ــم ب ــن داری احس
دفترحفظونشرآثارآیتاهللخامنهای

فرمانده نیروی هوافضای سپاه مطرح کرد:

ایران، هفتمین قدرت نظامی جهان
موشک های زمین  به هوای سپاه، تولید انبوه شدند 

ادامه از صفحه اول

عالءالدیــن بروجــردی در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه پرتــاب 
شــش فرونــد موشــک از ســوی ســپاه پاســداران انقــالب 
ــر  ــرد: ب ــار ک ــری اظه ــه مواضــع تروریســت های تکفی اســالمی ب
ــه  ــده ب ــک های پرتاب ش ــه موش ــق هم ــات دقی ــاس اطالع اس
ــهمگینی  ــات س ــرده و تلف ــت ک ــده اصاب ــای مشخص ش هدف ه

ــت. ــاخته اس ــمن وارد س ــه دش ب
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــی مجل ــت مل ــیون امنی ــس کمیس رئی
گفــت: امــروز رژیــم غاصــب صهیونیســتی بــا داشــتن ســالح های 

ــده اســت. ــه مقاومــت درمان ــل جبه هســته ای در منطقــه مقاب
ــده  ــه آین ــدارد ک ــود ن ــدی وج ــه تردی ــان اینک ــا بی ــردی ب بروج
متعلــق بــه فلســطین و ملت هــای مســلمان اســت، اظهــار کــرد: 
امــروز بــا دشــمنی مواجــه هســتیم کــه بــه ایــن میــزان بی رحــم 
اســت و نمونــه آن در حرکــت عربســتان بــه عنــوان کشــور مدعــی 

ــول  ــه در ط ــت ک ــالم اس ــرب و اس ــان ع ــد جه ــا ض ــالم، ام اس
ــون  ــاک و خ ــه خ ــن ب ــاه را در یم ــان بی گن ــزار انس ــال، ه دو س

کشــیده اســت.
وی تصریــح کــرد: عربســتان در یــک کج راهــه ای حرکــت می کنــد 
ــدارد و  ــن کشــور ن ــت ای ــت و مل ــرای دول ــی را ب ــه فرجــام خوب ک
تهدیــد کشــور مــا کار درســتی نیســت؛ چــرا کــه دیــده شــده پاســخ 

یــک اقــدام بچگانــه تروریســت ها چگونــه داده شــد.
بروجــردی گفــت: ایــن موشــک ها نــه فقــط قلــب مرکــز توطئــه 
ــه بعضــی  ــام داشــت ک ــه پی ــت، بلک تروریســت ها را نشــانه گرف
از کشــورها در تصــورات واهــی حرکــت نکننــد. جمهــوری اســالمی 
ایــران در دفــاع از منافــع ملــی بــا کســی شــوخی نــدارد؛ 
توانمنــدی موشــکی مــا بــرای جنگ افــروزی نیســت؛ بلکــه بــرای 

ــت. مهــر ــی اس بازدارندگ

دادســتان تهــران از دســتور بــه پلیــس و وزارت اطالعــات بــرای 
ــور در مراســم روز  ــه رئیس جمه ــن ب شناســایی عامــالن توهی

قــدس خبــر داد.
عبــاس جعفــری دولت آبــادی در حاشــیه تجدیــد میثــاق 
ــالب  ــذار انق ــای بنیانگ ــا آرمان ه ــی ب ــی قضای ــئوالن عال مس
ــتانی  ــن دادس ــاره پرداخت ــگاران درب ــع خبرن ــالمی در جم اس
ــتانی  ــت: دادس ــور گف ــه رئیس جمه ــن ب ــوع توهی ــه موض ب
تهــران ماننــد ســایر مــواردی کــه تکلیــف قانونــی دارد، بــه ایــن 
موضــوع نیــز می پــردازد. در رابطــه بــا حادثــه روز قــدس چــون 
جــرم مشــهود بــوده و در منظــر مامــوران اتفــاق افتــاده، پلیــس 

ــه ارائــه گــزارش خــود بــه دادســتانی بــوده اســت. مکلــف ب
وی افــزود: نامــه ای نیــز بــه فرماندهــی پلیــس تهــران و 
معــاون وزیــر اطالعــات ارســال کــردم و درخواســت شــد بــرای 

ــدام شــود. ــروز اق ــه دی ــل حادث شناســایی عوام
دادســتان تهــران اظهــار امیــدواری کــرد کــه ایــن حساســیت 

ــاره ســایر قــوا هــم مطــرح باشــد.  درب
محمدجعفــر  المســلمین  و  حجت االســالم  همچنیــن 
ــن مراســم در  ــری، دادســتان کل کشــور، در حاشــیه ای منتظ
ــه ایــن ســؤال کــه آیــا پرونــده  ــگاران در پاســخ ب جمــع خبرن
تخلفــات انتخاباتــی بــه دادگاه ارســال شــده، گفــت: بــا توجــه 
بــه گســتردگی موضــوع ایــن مســئله باعــث تأخیــر در ارســال 
ــه تمــام  ــوط ب ــه دادگاه شــده و چــون تخلفــات مرب ــده ب پرون

ــت. ــر اس ــا زمانب ــه آن ه ــیدگی ب ــود، رس ــتان ها می ش اس
دادســتان کل کشــور دربــاره افزایــش آمــار تخلفــات و احضــار 
برخــی فرمانــداران گفــت: در حــال حاضــر همــان 6 فرمانــدار 

ــا افزایشــی نداشــته اســت. ایســنا احضــار شــده اند و آماره

تبییــن  ادامــه  در  شــیرازی  مــکارم  آیــت هللا 
خانــواده  بــه  مربــوط  اجتماعــی  آســیب های 
ــه  ــجاد)ع( در صحیف ــام س ــام از کالم ام ــا اله ب
ــی  ــا، بحث ــن روزه ــار داشــت: در ای ســجادیه اظه
دربــاره ســند 20۳0 اســت کــه خانــواده و فرزنــدان 
ــاره  ــتم اش ــار هس ــده ناچ ــه و بن ــدف گرفت را ه

ــم. ــته باش ــند داش ــن س ــه ای ــرده ای ب فش
وی تصریــح کــرد: در ســال 20۱5 عده ای از ســران 
ــای  ــن دولت ه ــردمدارانش همی ــه س ــورها ک کش
زورمنــد بودنــد و افــرادی کــه جــزو اقمــار آن هــا 
محســوب می شــوند، نشســتی داشــتند و در 
ــا اســاس ایــن ســند تصمیــم گرفتنــد و  رابطــه ب
دو عنــوان جالــب »دگرگــون ســاختن جهــان« و 
»توســعه پایــدار« را بــرای ایــن ســند ذکــر کردند. 
ــت  ــه اس ــا این گون ــول غربی ه ــزود: معم وی اف
ــوند و  ــذاب وارد می ش ــن ج ــک عناوی ــا ی ــه ب ک
افــکار اســتعماری را در آن می ریزنــد و بــه خــورد 

می دهنــد. ملت هــا 
شما چه کاره هستید که برای ما تصمیم 

گرفتید؟

ــر  ــه بعضــی از تعابی ــکارم شــیرازی ب ــت هللا م  آی
ســند 20۳0 اشــاره کــرد و افــزود: مثــال می گوینــد 
تعهــد  »مــا  یــا  گرفته ایــم«  تصمیــم  »مــا 
می کنیــم«؛ شــما چــه کاره هســتید کــه تصمیــم 

ــد؟ گرفتی
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه یکــی دیگــر از 
عبــارات ســند 20۳0 مبنــی بــر اینکــه »مــا دنیــا را 
ــد  ــما می خواهی ــت: ش ــازیم«، گف ــون می س دگرگ
بــرای خودتــان کار کنیــد؛ چــرا بــرای مــا تصمیــم 
ــه آن  ــد ب ــنهاد می دهی ــا پیش ــه م ــد و ب می گیری
ملحق شــویم؛ ما کشــوری دارای ســابقه درخشــان 
تمــدن، مذهــب و نظامــی اســالمی هســتیم؛ مــا 

ــان را داشــته باشــیم. ــگ خودم ــد فرهن بای
مســئوالن تعابیــر اســتعماری ســند2030 را 

فرامــوش نکننــد
ــه  ــر اینک ــی ب ــئوالن مبن ــه مس ــدار ب ــا هش وی ب

تعابیــر اســتعماری ســند 20۳0 را نبایــد فرامــوش 
کننــد، اظهــار داشــت: اســتعمارگران چنیــن منطق 

ــد.  ــه کار می برن ــی را ب و ادبیات
ایــن مرجــع تقلیــد بــا اشــاره بــه صحبــت خــود با 
برخــی مســئوالن در رابطــه بــا ســند 20۳0 گفــت: 
بنــده بــا برخــی مســئوالن محتــرم صحبــت 

کــردم. 
ــن  ــاره ای ــی درب ــه کاف ــدم مطالع ــفانه دی متاس
ســند ندارنــد و مــا بیشــتر از آن هــا مطالعــه 
کردیــم؛ در حالــی کــه گاهــی تعریــض می کننــد 
ــر  ــان کمت ــا خودش ــد، ام ــه نکردی ــما مطالع ش

ــد. ــه کردن مطالع
معلوم است سند 2030 در حال اجرایی 

شدن است
وی اظهــار داشــت: نــه فقــط می گوینــد ایــن 
ــوم  ــه معل ــرار دارد، بلک ــه ق ــت مطالع ــند تح س

اســت ایــن ســند در حــال اجرایــی شــدن اســت.
چرا مسئوالن از بعضی نکات سند 2030 

غافل هستند؟
ایــن مرجــع تقلیــد بــا تاکیــد بــر اینکــه دشــمنان 
از روحیــه جهــاد و شــهادت می ترســند، ابــراز 
داشــت: چــرا بعضــی از مســئوالن محتــرم از 
ایــن نکتــه غافــل هســتند؟ بایــد از همــان ابتــدا 

ــرد. ــنا ک ــائل آش ــن مس ــه ای ــان را ب جوان
 فــردا ایــن بســیجیان برونــد، بایــد عــده دیگــری 

بســیجی تربیــت کــرد.
ــد از  ایــن مرجــع تقلیــد تصریــح کــرد: همــه بای
ــد،  ــاله می کش ــه ۱5س ــه نقش ــندی ک ــن س چنی
خبــردار شــوند؛ در مجلــس مطــرح شــود، در 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی کــه متولــی 
این گونــه مســائل اســت بایــد مطــرح شــود؛ 

ــد؟   ــرح نش ــرا مط چ

عزیزان تعصب به خرج ندهند و شجاع باشند
ــان  ــه در پای ــوزه علمی ــته ح ــتاد برجس ــن اس ای
خاطرنشــان کــرد: بنــده امیــدوارم عزیــزان تامــل 
بیشــتری کننــد، تعصــب بــه خــرج ندهنــد؛ عیبــی 
نــدارد انســان شــجاع باشــد و بگویــد ایــن را 
ــت  ــدم درس ــردم، دی ــه ک ــد مطالع ــم و بع پذیرفت
نیســت و پــس گرفتــم؛ امیــدوارم مســئوالن 
ــی  ــث مهم ــه بح ــب ک ــن مطل ــاره ای ــرم درب محت
اســت بــا دقــت قــدم بردارنــد و ان شــاءهللا 

ــزان ــد. می ــد ش ــی خواهن ــف اله ــمول لط مش

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی:

پاسخ اقدام بچگانه تروریست ها داده شد 
 دستور دادستانی برای شناسایی 
توهین کنندگان به رئیس جمهور

آیت هللا مکارم شیرازی:

۲۰۳۰، سندی به تمام معنا سکوالر و استعماری است 
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،،
 مــا بایــد بــه جایــی برســیم کــه جرئت 
نکننــد حتــی بــه مــا بگوینــد کــه همــه  
روز  آن  اســت.  میــز  روی  گزینه هــا 
بــه  کشــور  دیگــر  کــه  اســت  روزی 
لحــاظ امنیــت صددرصــدی می شــود

بــه  اشــاره  بــا  نقــوی  حســینی  حســین   ســید 
سرنوشــت گروهــک تروریســتی تکفیری در صــورت 
اظهــار  البغــدادی  ابوبکــر  رســیدن  هالکــت  بــه 
داشــت: طبیعــی اســت اگــر ســرکرده یــک گروهــک 
ــف  ــروه تضعی ــد، آن گ ــت برس ــه هالک ــتی ب تروریس
ــدی  ــای بع ــان رده ه ــاد می ــات زی ــود و اختالف می ش

بــه وجــود می آیــد.
سیاســت  و  ملــی  امنیــت  ســخنگوی کمیســیون 
ــا  ــا ب ــه آمریکایی ه ــان اینک ــا بی ــس ب ــی مجل خارج
ــت ها  ــود از تروریس ــه ای خ ــان منطق ــک هم پیمان کم
بــه عنــوان ابــزاری بــرای رســیدن بــه اهدافشــان 
گــروه  هــر  شــد:  یــادآور  می کننــد،  اســتفاده 
تروریســتی کــه کارکــرد خــود را از دســت دهــد، گــروه 
ــد. ــی می کنن ــی آن طراح ــرای جایگزین ــدی را ب جدی

ــوی   ســید حســین  نق
ــخنگوی  ــینی، س حس
امنیــت  کمیســیون 
سیاســت  و  ملــی 
مجلــس  خارجــی 
اســالمی،  شــورای 
سیاســت  گفــت: 
در  آمریکایی هــا 
ایجــاد  منطقــه، 
ــتی  گروه های تروریس

اســت و از ایــن اتفــاق نیــز حمایــت مالــی می کننــد؛ 
لــذا گروهــک تروریســتی تکفیری هــم تضعیــف شــود 
ــی  ــد، عوامل ــود بیای ــه وج ــا ب ــان آن ه ــالف می و اخت
دارنــد تــا گــروه دیگــری را جایگزیــن آن کننــد. میــزان

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: 

آمریکا، عواملی برای جایگزینی گروهک تروریستی تکفیری دارد 
امیــر کیومــرث حیــدری، 
فرمانــده نیــروی زمینــی 
از  پــس  ارتــش، گفــت: 
ــالب  ــر نشســتن انق ــه ثم ب
شــکوهمند اســالمی ایــران، 
مخالفیــن  و  معاندیــن 
ــف  ــدد تضعی ــالب درص انق
پایه هــای انقــالب نوپــای 
ــه  ــد ک ــران اســالمی بودن ای
مؤلفه هــا  ایــن  از  یکــی 
ــازه  ــت اج ــن حرک ــا ای ــود و می خواســتند ب ــش ب انحــالل ارت
ــام  ــرت ام ــا حض ــد؛ ام ــالب بگیرن ــی را از انق ــد و بالندگ رش
ــه  ــت همه جانب ــرت و حمای ــا هوشــیاری و بصی ــی)ره( ب خمین
خــود از ارتــش و تعییــن روز 2۹ فروردیــن ســال 58 بــه نــام 

»روز ارتــش«، خــط بطالنــی بــر افــکار شــوم معاندیــن نظــام 
ــید. ــران کش ــالمی ای ــوری اس ــدس جمه مق

حیــدری ادامــه داد: می بایســت از کســانی کــه دســت اندرکاران 
برنامه هــای فرهنگــی و تبلیغــی و امنیتــی ایــن روز نیــز 

ــی شــود. ــل و قدردان هســتند، تجلی
فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش همچنیــن گفــت: امــروز 
ــه خــود  ــا حضــور مقتدران ــی ارتــش ب ــروی زمین ــدگان نی رزمن
در جای جــای نقــاط مــرزی جمهــوری اســالمی ایــران، فرمــان 
ــام  ــرت ام ــان، حض ــر حقش ــب ب ــالب و نای ــزرگ انق ــار ب معم
ــبانه روز  ــه و ش ــک گفت ــی( را لبی ــه هللا تعال ــه ای )حفظ خامن
ــدس  ــاک مق ــداری از خ ــه پاس ــی ب ــیاری و تیزبین ــا هوش ب
ــرکات و  ــی تح ــد و تمام ــران می پردازن ــالمی ای ــوری اس جمه
ــچ  ــوذ هی ــازه نف ــد و اج ــد می کنن ــمنان را رص ــدات دش تهدی
بیگانــه ای را بــه داخــل ایــن مــرز و بــوم نخواهنــد داد. فــارس

فرمانده نیروی زمینی ارتش: 

به دشمنان اجازه نفوذ به داخل مرزها را نمی دهیم 

 نماینده مردم خمینی شهر
در مجلس:

چالش ادعای کدخدایی آمریکا 
در جهان 

مــردم  نماینــده  ابطحــی،  محمدجــواد  ســید 
آخریــن  ارزیابــی  در  مجلــس،  در  خمینی شــهر 
وضعیــت روابــط اتحادیــه اروپایــی بــا ایــران گفــت: 
پــس از روی کار آمــدن دونالــد ترامــپ و اقدامــات 
غیرحرفــه ای کاخ ســفید شــاهد شــکل گیری یــک 

ــا  ــا ب ــه اروپ ــای اتحادی ــزرگ در رویکرده ــل ب گس
بودیــم. آمریکایی هــا 

ــکا  ــروج آمری ــر خ ــی نظی ــت: اقدامات ــی گف ابطح
اقلیمــی  تغییــرات  بــا  مقابلــه  معاهــده   از 
و تــالش بــرای فروپاشــی اتحادیــه اروپایــی منجــر 
بــه شــکل گیری احســاس تحقیــر قــاره ســبز شــد.

 وی در ادامــه افــزود: کشــورهایی نظیــر آلمــان 
ــکا  ــه آمری ــد ک ــاس می کنن ــروز احس ــه ام و فرانس
ــد، از  ــاد کن ــینگتن ایج ــع واش ــه مناف ــی ک ــا جای ت
ــه احســاس  ــان ک ــد و هرزم ــت می کن ــا حمای آن ه

ــی  ــادالت جهان ــد از مع ــا بای ــد، اروپایی ه ــاز کن نی
ــار بکشــند. کن

امانوئــل  آنگالمــرکل،  ســخنان  ابطحــی گفــت: 
ــه  ــد ک ــی نشــان می ده ــی موگرین ــا حت ــرون ی مک
اختالفــات میــان اروپــا و آمریــکا در مســائل متعــدد 

جــدی اســت.
آمریــکا  ادعــای کدخدایــی  تصریــح کــرد:  وی 
ــا  ــار اروپ ــوع رفت ــا ن ــال ب ــه عم ــت ک ــی اس موضوع
در بلــوک غــرب و روســیه یــا چیــن در ســطح 
بین المللــی بــه چالــش کشــیده شــده اســت.

ایــن نماینــده مجلــس دهــم گفــت: تلقــی اتحادیــه 
اروپایــی بــه عنــوان زیرمجموعــه آمریــکا، یــک 
ــن موضــوع را در  ــه ای اشــتباه فاحــش اســت؛ البت
نظــر داشــته باشــیم کــه چشــم آبی ها هماننــد 
اســتعماری  منافــع  دنبــال  بــه  آمریکایی هــا 

هســتند.
وی تاکیــد کــرد: تعامــل مناســب ایــران بــا اعضــای 
اتحادیــه اروپایــی بــه مــوازات چیــن و روســیه 
بهتریــن دســتاورد را بــرای ایــران بــه ارمغــان 

خواهــد آورد. خانــهملــت

مجلس

عیادت رهبر معظم انقالب از 
آیت هللا مظاهری

ــی  ــور در یک ــا حض ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی حض
از آیــت هللا مظاهــری  از بیمارســتان های تهــران، 

ــد. ــادت کردن عی
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در ایــن عیــادت 
ــات  ــت هللا مظاهــری، از اقدام ــرای آی ــا ب ضمــن دع
انجام شــده بــرای معالجــه  ایشــان آگاه شــدند.



فناوری
روسیه تهدید کرد: 

تلگرام را می بندیم
بــر طبــق ادعــای مقامــات دولتــی روســیه، در صورتــی کــه 
مســئوالن تلگــرام اطالعــات مــد نظــر آن هــا را درخصــوص 
چت هــای خصوصــی و رمزگذاری شــده در اختیارشــان 
ــرام  ــان تلگ ــل پیام رس ــدودی کام ــال مس ــد، احتم نگذارن
وجــود دارد. الکســاندر ژاروف، رئیــس رگوالتــوری ارتباطــات 
روســیه، اعــالم کــرد: تاکنــون تقاضاهــای بســیاری مبنــی 
ــا  ــا ب ــته ایم؛ ام ــات داش ــی اطالع ــه بعض ــی ب ــر دسترس ب
ــن  ــده ایم و ای ــه ش ــرام مواج ــئوالن تلگ ــی مس بی اعتنای
ــد شــد؛  ــام خواه ــا تم ــه ضــرر آن ه ــت ب موضــوع در نهای
چــرا کــه زمــان بــرای ایــن اپلیکیشــن رو بــه پایــان اســت. 
ــکوماندوزر  ــتری روس ــه رجیس ــرام ب ــر تلگ ــزود: اگ او اف
پیوســته، می بایســت بــه قوانیــن ایــن مرکــز پایبنــد 
باشــد و در صــورت نیــاز بعضــی اطالعــات محرمانــه 

رمزگذاری شــده را در اختیــار مقامــات بگــذارد. کلیــک

 ساخت دوربین بدون لنز 
توسط دانشمند ایرانی

دانشــمندان موسســه فنــاوری کالیفرنیــا بــه رهبــری علــی 
حاجی میــری، یــک پروفســور ایرانــی، یــک دوربیــن بــدون 
لنــز روی تراشــه رایانــه ای بــا ابعــاد یــک در یــک میلیمتــر 
ــف  ــای مختل ــتفاده از الگوریتم ه ــا اس ــه ب ــاخته اند  ک س
ــن  ــک دوربی ــه ی ــن تراشــه شــبیه ب ــرد. ای عکــس می گی
هوشــمند طراحــی  شــده و ســیگنال های نــور را بــه تصاویــر 
تبدیــل می کنــد. فرآینــد تبدیــل نــور بــه تصویــر در تراشــه 

درســت ماننــد لنزهــای دوربیــن انجــام می شــود. ایتنــا

ورود دو گوشی تازه هوآوی به بازار
 nova جدیدتریــن محصــوالت هــوآوی موســوم بــه
مدیاپــردازش  شــرکت  توســط   lite  8  Honor و 
معرفــی شــدند. گوشــی Lite 8 HONOR هــوآوی 
 دارای امکاناتــی نظیــر صفحــه نمایــش ۵٫۲ اینــچ

 ۲٫۵ خمیــده  حاشــیه   Full HD IPS LCD  
طالیــی،  )ســفید،  رنگ بنــدی  در  تنــوع  درجــه، 
آبــی و مشــکی(، دوربیــن ۱۲ مگاپیکســل، لنــز ۵ 
پردازنــده مرکــزی باطــری ۳۰۰۰ میلی آمپــر،   الیــه، 

 ۳ داخلــی  حافظــه   ،6۵۵  HI silicon Kirin  
گوشــی  امکانــات  از  اســت.   DDR۳ گیگابایتــی 
ــی ــش ۵ اینچ ــه نمای ــه صفح ــوان ب ــز می ت  nova نی

روشــنایی،  طیــف  وســیع ترین   ،IPS LCD FHD  
ــزی  ــر، پردازشــگر مرک ــد ۳۰۲۰ میلی آمپ ــری قدرتمن بات
 ،processor  6۲۵  Qualcomm Snapdragon
پشــتیبانی از حافظــه خارجــی تــا ۱۲8 گیگابایــت، 
دوربیــن اصلــی ۱۲ مگاپیکســل بــه همــراه 6 الیــه 
محافــظ، دوربیــن جلــو 8 مگاپیکســل بــا حالــت زیبایی 
و آرایــش، فیلمبــرداری بــه حالــت ۴K، فوکــوس ســریع 
و عکســبرداری در کســری از ثانیــه اشــاره کــرد. زومیــت

کوتاه از اقتصاد

کاهش 2 درصدی بارش ها در کشور
ــران  ــع آب ای ــت مناب ــرکت مدیری ــای ش ــاس آماره ــر اس ب
حجــم بــارش اول مهــر تــا دوم تیرمــاه معــادل ۳6۷ میلیــارد 
و ۵۱ میلیــون متــر مکعــب اســت. شــرکت مدیریــت منابــع 
آب ایــران ارتفــاع ریزش هــای جــوی حوضــه آبریــز دریاچــه 
ــر  ــاری )۹6-۹۵(، ۲۰۵ میلیمت ــی ج ــال آب ــه را در س ارومی
ــه  ــته ک ــی گذش ــال آب ــا س ــه ب ــه در مقایس ــرد ک ــوان ک عن
۳۱۵ میلیمتــر گــزارش شــده بــود، ۳۵ درصــد کاهــش 
داشــته اســت. ارتفــاع ریزش هــای جــوی حوضــه دریاچــه 
ارومیــه در ســاِل آبــِی جــاری، یعنــی از ابتــدای مهرمــاه ۹۵ 
ــه ۴8 ســاله اخیــر کــه ۲6۳ میلیمتــر  ــا امــروز، نســبت ب ت
بــود، ۲۲ درصــد کاهــش داشــته اســت. در مقابــل، بارش هــا 
ــا ۱۵6 میلیمتــر، نســبت  ــز فــالت مرکــزی ب در حوضــه آبری
بــه ســال آبــی گذشــته ۲۰ درصــد و نســبت بــه بــه متوســط 
۴8 ســاله نیــز ۴ درصــد افزایــش یافتــه اســت. ارتفــاع کل 
ــش از  ــاه، بی ــا دوم تیرم ــر ت ــوی از اول مه ــای ج ریزش ه
۲۲۳ میلیمتــر بــوده. ایــن مقــدار بارندگــی نســبت بــه 
ــر(، ۲  ــدت )۲۲8 میلیمت ــای مشــابه درازم ــن دوره ه میانگی
درصــد کاهــش و نســبت بــه دوره مشــابه ســال آبــی گذشــته 
)۲۳۰ میلیمتــر(، ۳ درصــد کاهــش را نشــان می دهــد. ایرنــا

 اهمیت کیفیت خودرو 
در بازار جهان

ــان  ــر جه ــه در سراس ــت ک ــئله ای اس ــودرو مس ــت خ کیفی
ــورهای  ــی کش ــا بعض ــود؛ ام ــه می ش ــخن گفت ــاره آن س درب
ــرای  ــی ب ــد و اهمیت ــار آن می گذرن ــادگی از کن ــه  س ــا ب دنی
ــه کاالهایــی اســت کــه  ــل نمی شــوند. خــودرو از جمل آن قائ
کیفیــت و به ویــژه ایمنــی در آن، مهم تریــن رکــن اســت. 
ــه  ــا ب ــاط دنی ــیاری از نق ــا در بس ــدن خودروه ــتاره دار ش س
نظــرات  از ســویی  آن هاســت.  بــودن  باکیفیــت  معنــی 
مشــتریان در نظرســنجی هایی کــه از ســوی مؤسســات 
ــود  ــام می ش ــودرو انج ــت خ ــی کیفی ــاره ارزیاب ــف درب مختل
از  می گــذارد؛  تأثیــر  مشــتری ها  دیگــر  دیــدگاه  روی 
ــنجی ها  ــن نظرس ــه ای ــازی ب ــرکت های خودروس ــن رو، ش ای
ــروف  ــرکت های مع ــات و ش ــا مؤسس ــد. در دنی ــه دارن توج
مختلفــی هســتند کــه هــر ســال فهرســت خودروهــای 
ــه  ــد؛ از جمل ــر می کنن ــاد را منتش ــل  اعتم ــا قاب ــت ی باکیفی
ایــن مؤسســات نام آشــنا می تــوان بــه »جی دی پــاور« 
 )Consumer Reports( »و »کانســومر ریپورتز )JD Power(
اشــاره کــرد کــه هــر ســال بــا بررســی خودروهــا و نظرســنجی 
ــان می رســند. نگاهــی گــذرا  ــه بهترین هــای خــودرو در جه ب
بــه فهرســت منتشرشــده ایــن نشــریات نشــان می دهــد کــه 
ــا ــف تویوت ــای مختل ــژه مدل ه ــیایی، به وی ــای آس  خودروه
ــی  ــوالت امریکای ــا محص ــه ب ــری در مقایس ــکالت کمت  مش
و اروپایــی دارنــد. از بیــن ۱۴ بخــش بررسی شــده، ۹ نماینــده 
از گــروه تویوتــا )تویوتــا و لکســوس( بــه عنــوان قابــل 
ــور  ــی درخ ــه رقم ــد ک ــت یافته ان ــودرو دس ــن خ اعتمادتری
تحســین اســت. حضــور دو نماینــده از کــره در ایــن بخــش 
نیــز در نــوع خــود جالــب توجــه اســت. در طــرف مقابــل و در 
ــده  ــی دی ــام ۱۲ خــودرو امریکای ــا، ن ســتون کم اعتمادترین ه
می شــود کــه بعضــی از آن هــا جــزو معروف ترین هــای 

ــتند. ایــران جیــب ــود هس کالس خ
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شــرکت  اجتماعــی  مســئولیت های  راســتای  در 
فــوالد مبارکــه و همگرایــی صنعــت بــا جامعــه، 
ســاختمان »بهــداری ســابق شــرکت فــوالد مبارکــه 
در صفائیــه« بــه اداره بهزیســتی شهرســتان مبارکــه 
 طــی مراســمی بــا حضــور مســئوالن اســتانی 
ــن  ــه ای در ای ــا امضــای تفاهم نام و شهرســتانی و ب

زمینــه واگــذار شــد.
در آییــن ایــن مراســم مدیــر عامــل شــرکت فــوالد 
مبارکــه بــا اشــاره بــه فعالیت هــای اقتصــادی 
ــت:  ــی گف ــدات مل ــتای تولی ــرکت در راس ــن ش ای
هم اکنــون ایــن شــرکت بــا اتــکا بــر تــوان داخلــی و 
اســتفاده از نیرو هــای بومــی و متخصــص توانســته 
تحــت  بــه صــورت مســتقیم  را  نیــرو  ۲۰هــزار 
پوشــش خــود قــرار دهــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
ــا ایــن  ــه صــورت غیرمســتقیم ب صــد هــزار نیــرو ب

ــط هســتند. شــرکت مرتب
 اشتغال زایی جوانان در جریان راه اندازی 

کارخانه سنگان، یک افتخار است
ــون  ــه ۵ میلی ــدازی کارخان ــبحانی از راه ان ــرام س  به
ــه  ــواد اولی ــن م ــی گندله ســازی در راســتای تامی تن
کارخانــه فــوالد مبارکــه در ســنگان )خراســان( 
خبــر داد و افــزود: بــا راه انــدازی ایــن کارخانــه 
اشــتغال زایی بیشــتری از ســوی شــرکت فــوالد 
در  بــوم  و  مــرز  ایــن  جوانــان  بــرای  مبارکــه 
ــده  ــاد ش ــران ایج ــرزی ای ــه م ــن نقط دورافتاده تری
کــه ایــن موضــوع نقــش بســزایی در جلوگیــری از 

انحرافــات اجتماعــی دارد.
وی تاکیــد کــرد: بــه عنــوان مدیــر عامل یک شــرکت 
اقتصــادی خرســندم کــه توانســته ایم بــرای جوانــان 
ــی  ایــن خطــه از کشــور اشــتغال زایی کنیــم؛ جوانان
کــه بــا شــوق و رغبــت مشــغول بــه کار شــده اند و از 

معضــالت اجتماعــی رهایــی یافته انــد.
ــه اینکــه شــرکت فــوالد مبارکــه در  ــا اشــاره ب وی ب
ــن  ــالش در ای ــادی و ت ــور اقتص ــه ام ــه ب ــار توج کن
ــه  ــز توج ــی نی ــئولیت های اجتماع ــه مس ــه ب زمین
ــای  ــر هلدینگ ه ــا دیگ ــه ب ــدی دارد و در مقایس ج
اجتماعــی،  ارکان  بــه  ویــژه  اهتمــام  اقتصــادی 
فرهنگــی و ورزشــی در جامعــه دارد، بیــان داشــت: 
ــت  ــان اس ــر از درم ــگیری بهت ــه پیش ــم ک  معتقدی
ــیاری از  ــوی بس ــوان جل ــرمایه گذاری می ت ــا س و ب

ــت. ــود اشــتغال را گرف آســیب های ناشــی از نب

آسیب شناســی های  بــا  داد:  ادامــه  ســبحانی 
ــت حضــور  ــوان دریافــت کــه عل ــه می ت صورت گرفت
زندان هــا ریشــه در فقــر  افــراد در  از  بســیاری 
اقتصــادی دارد؛ حتــی ممکــن اســت فقــر اقتصادی 
ــم  ــی ه ــر فرهنگ ــع موجــب فق در بســیاری از مواق

شــود.
 پیشگیری از آسیب های اجتماعی، یک 

هدف است
وی بــا اشــاره بــه کاربــری در نظــر گرفته شــده بــرای 
ــه  ــوالد مبارک ــداری ســابق شــرکت ف ســاختمان به
کــه قــرار اســت بــه ســرای ســالمندان تبدیــل شــود 
ــای  ــث ناهنجاری ه ــم در بح ــرد: امیدواری ــان ک بی
ــدی  ــچ فرزن ــه هی ــی برســیم ک ــه جای ــی ب اجتماع
نتوانــد والدیــن خــود را بــه ســرای ســالمندان 

ــپارد. بس
مدیــر عامــل شــرکت فــوالد مبارکــه تاکیــد کــرد: در 
هــر صــورت نمی تــوان از تاســیس مراکــز نگهــداری 
ســالمندان پرهیــز کــرد؛ چــرا کــه بســیاری از 
ــد.  ــزی دارن ــن مراک ــه کمــک چنی ــاز ب ــن نی والدی

شــرکت فــوالد مبارکــه نیــز بــرای اینکــه بتوانــد ایــن 
ــه دور از آســیب های  ــراد را در مســیر درســت و ب اف
اجتماعــی و اخالقــی تحــت درمــان و نگهــداری 
قــرار دهــد، بــا پیشــنهاد نماینــده مــردم شهرســتان 
مبارکــه مبنــی بــر ایجــاد مرکــز ســالمندان در 
صفائیــه، موافقــت و ایــن ســاختمان را بــه اداره 

ــرد. ــذار ک ــه واگ ــتان مبارک ــتی شهرس بهزیس
ــاختمان دارای ۲  ــن س ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــعه آن  ــکان توس ــه ام ــت ک ــع بناس ــر مرب ــزار مت ه
ــت  ــاره داش ــئله اش ــن مس ــه ای ــود دارد، ب ــز وج نی
کــه می تــوان از خیــران بــرای تامیــن هزینــه و 
خدمت رســانی بیشــتر بــه مــردم ایــن منطقــه 

ــت. ــاری جس ی
مبارکــه  فــوالد  اگــر  داشــت:  اظهــار  ســبحانی 
یــا  ورزشــی  زمینه هــای  در  ســرمایه گذاری  وارد 
اجتماعــی می شــود، بــه ایــن اصــل اعتقــاد دارد کــه 
ــیاری  ــزار ورزش از بس ــتفاده از اب ــا اس ــوان ب می ت
پیشــگیری و فرهنگــی  اجتماعــی   از مشــکالت 

 کرد.
 با آمریکا کاری نداشته ایم و نداریم 

بــه پرســش خبرنــگار کیمیــای  وی در پاســخ 
وطــن مبنــی بــر اینکــه آیــا امســال شــرکت فــوالد 
ــه حمایت هــای  مبارکــه طرح هــای دیگــری در زمین
اجتماعــی و فرهنگــی در دســت اقــدام دارد، گفــت: 
قطعــا ایــن کار نــه اولیــن و نــه آخریــن اقــدام بــوده 
اســت؛  قطعــا فعالیت هــای فــوالد مبارکــه در ایــن 
ــن  ــا ای ــه زمینه ه ــی در هم ــداوم دارد؛ ول ــه ت زمین
شــرکت در بحث هــای اقتصــادی و فرهنگــی در 

ــه و اســتان وارد عرصــه خواهــد شــد. منطق
ــگار  ــر خبرن ــش دیگ ــه پرس ــخ ب ــبحانی در پاس س
کیمیــای وطــن مبنــی بــر وضــع تحریم هــای 
جدیــد آمریــکا علیــه ایــران و تاثیرپذیــری صــادرات 
از آن گفــت: تحریم هــای آمریــکا علیــه ایــران، 
ــدات از  ــه تهدی ــت و این گون ــدی نیس ــئله جدی مس
اول انقــالب تاکنــون از ســوی اســتکبار علیــه ایــران 
بــوده اســت و خوشــبختانه نتوانســته مــا را از اهداف 
خــود دور کنــد؛ بــه طــوری کــه مــا ایســتاده ایم و کار  

خودمــان را ادامــه می دهیــم.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه صــادارت فــوالد 
ــرار خواهــد  ــا ق ــن تحریم ه ــر ای ــه تحــت تاثی مبارک
ــوالد  ــی محصــوالت ف ــزود: تمام ــه، اف ــا ن ــت ی گرف
ــه  ــورهای منطق ــا و کش ــه اروپ ــه اتحادی ــه ب مبارک
ــکا کاری نداشــته ایم  ــا آمری ــا ب صــادر می شــود و م

ــم. و نداری
  برای جمعیت سالمندی استان فکری 

نشود، در آینده با مشکالتی روبه رو هستیم
در ادامــه ایــن مراســم مدیــر کل بهزیســتی اســتان 
اصفهــان نیــز ضمــن قدردانــی از فعالیت هــای 
فعالیت هــای  بسترســازی  در  مبارکــه  فــوالد 
بــرای  کــه  جدیــدی  کاربــری  بــه  اجتماعــی 
ســاختمان بهــداری شــرکت فــوالد مبارکــه در نظــر 
ــر اســاس  ــت: ب ــه شــده اشــاره داشــت و گف گرفت
ــت  ــوازن جمعی ــاره ت ــه درب ــال ۹۰ ک ــماری س سرش
صــورت گرفتــه، در اســتان اصفهــان ۴۵۰ هــزار نفــر 
ــئله  ــن مس ــه ای ــتند ک ــالمندی هس ــتانه س در آس

مســئولیت مــا را بــرای ارتقــای ســالمت جامعــه دو 
می کنــد. چنــدان 

ــرای  ــر ب ــه اگ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــعید صادق  س
جمعیــت ســالمندی اســتان فکــری نشــود، در 
آینــده بــا مشــکالت بســیاری  روبــه رو خواهیــم بــود 
افــزود: اگرچــه موافــق آن نیســتیم کــه ســالمندان 
در فضــای شــبانه روزی نگهــداری شــوند، ولــی 
ــود دارد،  ــه وج ــی ک ــکالت اجتماع ــل مش ــه دلی ب
بایــد فضاهایــی را پیش بینــی کنیــم تــا بتــوان 
 خدمــات بیشــتری را بــه ایــن قشــر از جامعــه ارائــه 

کرد.
وی ادامــه داد: خوشــبختانه شــرکت فــوالد مبارکــه 
تولیــد،  اقتصــادی،  مســئولیت های  کنــار  در 
ــه  ــته در زمین ــتغال توانس ــی و اش ــاد مقاومت اقتص
ــل  ــی عم ــه خوب ــز ب ــی نی ــئولیت های اجتماع مس
ــه  ــه ب ــوالد مبارک ــه ف ــم ک ــاد داری ــا اعتق ــد و م کن
عنــوان یــک شــرکت بین المللــی در منطقــه و 
 کشــور خــوب درخشــیده و بــرای مــا افتخارآفریــن 

است.
وی بیــان داشــت: ایجــاد مؤسســه خیریــه در 
ــرش  ــرای پذی ــازی ب ــالمندان، ظرفیت س ــوزه س ح
۱۰۰ســالمند، پیگیــری یارانــه بــرای ۵۰ نفر ســالمند و 
ایجــاد بنیــاد فرزانــگان، از جملــه برنامه هــای پیــش 

ــن مرکــز اســت.  روی ای
وی افــزود: اگرچــه واگــذاری ایــن مــکان بــه 
امــا  اســت،  شــده  ذکــر  ســاله   ۱۰ بهزیســتی 
امیدواریــم کــه ایــن واگــذاری بــدون مــدت در نظــر 
گرفتــه شــود تــا بتوانیــم برنامه هــای مــد نظــر خــود 
را بــدون اضطــراب در ایــن مــکان بــه مرحلــه اجــرا 

ــم. بگذاری

 حضور مؤثر فوالد مبارکه در بخش های 
اجتماعی بسیار حائز اهمیت است

در ادامــه ایــن مراســم نیــز نماینــده مــردم مبارکه در 
مجلــس کــه پیگیری هــای زیــادی بــرای واگــذاری 
ــه بهزیســتی  ایــن مــکان از ســوی فــوالد مبارکــه ب
انجــام داده اســت، بــا اشــاره بــه اینکــه خوشــبختانه 
فــوالد مبارکــه در کنــار فعالیت هــای اقتصــادی 
ــر  حضــور در بخش هــای اجتماعــی را نیــز مقــدم ب
ــد، گفــت: ایــن موضــوع  فعالیت هــای خــود می دان
ــر  ــا تدبی ــران ب ــان، مدی ــه ای از زم ــر بره ــه در ه ک
خــود بــرای آنچــه در جامعــه نیــاز اســت، بــه میــدان 
ــند،  ــه بکوش ــاز جامع ــع نی ــتای رف ــد و در راس بیاین

یــک مســئله بســیار مهــم اســت.
ــکالت  ــا مش ــون ب ــرد: اکن ــد ک ــعیدی تاکی ــرا س زه
فرهنگــی و اجتماعــی کــه در کشــور مــا وجــود دارد 
ــرای  ــه تمامــی ســازمان ها و ادارات ب ــاز اســت ک نی
حــل ایــن چالش هــا بــه میــدان بیاینــد تــا بتوانیــم 

ــم. ــرف کنی ــا را برط ــن چالش ه ای
ــل  ــر عام ــت از مدی ــن درخواس ــه ضم  وی در ادام
ــی  ــای بوم ــری نیروه ــرای به کارگی ــه ب ــوالد مبارک ف
ایــن منطقــه در شــرکت های پیمانــکاری گفــت: 
ــا ۲۰ ســال آینــده ۱۵ درصــد  ــه اینکــه ت ــا توجــه ب ب
جمعیــت کشــور بــه ســمت ســالمندی پیــش 
مــی رود، بایــد بتوانیــم بــرای ایــن بخــش از جامعــه 

ــم. ــن کنی ــب تدوی ــت و مناس ــه ای درس برنام
ــه  ــن مراســم تفاهم نام ــان ای ــی اســت در پای  گفتن
واگــذاری ســاختمان بهــداری ســابق شــرکت فــوالد 
ــا  ــتان ب ــن شهرس ــتی ای ــه اداره بهزیس ــه  ب مبارک
حضــور مدیــر کل بهزیســتی اســتان اصفهــان و 
ــد. ــام ش ــه انج ــوالد مبارک ــرکت ف ــل ش ــر عام مدی

ساختمان بهداری فوالد مبارکه به اداره بهزیستی واگذار شد

مدیر عامل فوالد مبارکه تاکید کرد:

توجه جدی فوالد مبارکه به مسئولیت های اجتماعی

و  معــادن  کمیســیون  رئیــس  کیمیای وطن
ــاق بازرگانــی اصفهــان گفــت:  صنایــع معدنــی ات
رویکــرد صادرات محــور و وجــود زیرســاخت های 
ــع  ــادن و صنای ــش مع ــد بخ ــی می توان صادرات

معدنی استان اصفهان را متحول کند. 
احمــد خــوروش در ســومین جلســه کمیســیون 
بازرگانــی  اتــاق  معدنــی  صنایــع  و  معــادن 
عامــل  مهم تریــن  کــرد:  تصریــح  اصفهــان 
موفقیــت در صــادرات، وجــود زیرساخت هاســت 
و بــدون آن نمی تــوان در بازارهــای هــدف حضــور 

ــت.  ــدت داش بلندم
ــان داشــت:  ــر، بی ــه قط ــرای صــادرات ب ــده ب ــه فرصــت پیش آم ــا اشــاره ب وی ب
ــی، از چالش هــای مهــم پیــش  ــی و دریای ــود زیرســاخت های حمل ونقــل هوای نب

روی صــادرات بــه قطــر اســت.
ــت:  ــه گف ــن جلس ــز در ای ــان نی ــی اصفه ــاق بازرگان ــادن ات ــیون مع ــر کمیس دبی
ــا ۲۰۱۷ از ســوی  ــان در نمایشــگاه ورون ــون اختصاصــی ســنگ اســتان اصفه پاوی
ــتان  ــنگ اس ــدگان س ــه در آن تولیدکنن ــود ک ــا می ش ــان برپ ــی اصفه ــاق بازرگان ات

ــد.  ــش بگذارن ــه نمای ــود را ب ــدات خ ــد تولی می توانن
شــهریار شــعبانی افــزود: ســال گذشــته هیئتــی از اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
از نمایشــگاه ســنگ ورونــا بازدیــد کردنــد و توافق نامــه مبنــی بــر همــکاری 
ــرف                          ــای دو ط ــه امض ــان ب ــنگ اصفه ــگاه س ــا نمایش ــا ب ــنگ ورون ــگاه س نمایش

ــید.  رس

در  ایتالیــا  کشــور  پاویــون  برگــزاری  از  وی 
ــر  نمایشــگاه اردیبهشــت ماه ســنگ اصفهــان خب
داد و گفــت: ســمینار تخصصــی و بین المللــی 
ســنگ بــا حضــور چنــد شــرکت خارجــی در 
حاشــیه نمایشــگاه ســنگ اصفهــان برگــزار شــد 
و زمینه هــای همــکاری تولیدکننــدگان ســنگ 
ــی ســنگ بررســی  ــگ ایتالیای ــا هلدین اســتان ب

شــد.
ــای  ــه کانی ه ــئول کمیت ــم، مس ــا عال  محمدرض
ــر  ــت: ب ــه گف ــن جلس ــیون، در ای ــزی کمیس فل
ــده کانی هــای  ــن تولیدکنن ــه بی اســاس توافق نام
ــا  ــمی و ب ــور رس ــورت فاکت ــه  ص ــا ب ــه خریدوفروش ه ــه کلی ــد ک ــرر ش ــزی مق فل
ــه   ــدگان ب ــی از تولیدکنن ــی برخ ــد؛ ول ــزوده باش ــر ارزش  اف ــات ب ــاب مالی احتس

ــد.  ــن نمی کنن ــواد را تأمی ــن م ــمی ای ــورت رس ص
محمدیوســف صدیقــی، مســئول کمیتــه ســنگ های تزئینــی کمیســیون، در 
ایــن جلســه گفــت: اســتان اصفهــان در بخش هــای محمودآبــاد، دولت آبــاد 
ــد  ــه می توانن ــت ک ــی اس ــنگ های تزئین ــب س ــاد دارای قط ــهر و نجف آب رضوان ش

ــد.  ــا کنن ــی ایف ــش مهم در صــادرات ســنگ نق
احمــد کریمــی، عضــو کمیســیون، در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه بــازار قطــر بــرای 
ــه  ــی دو هفت ــازار ط ــن ب ــه ای ــل ب ــه حمل ونق ــت: هزین ــی گف ــنگ های تزئین س
ــودن  ــاال ب ــه و ب ــش  یافت ــان افزای ــزار توم ــه ۲۷۰ ه ــان ب ــزار توم ــته از ۹۰ ه گذش

ــت. ــازار اس ــن ب ــش ای ــن چال ــل، مهم تری ــه حم هزین

ــنامه  ــالغ بخش ــه اب ــاره ب ــا اش ــکن ب ــک مس ــه بان ــرح و برنام ــروه ط ــر گ مدی
ــت وام ۱۲۰  ــکان دریاف ــت: ام ــکن گف ــپرده مس ــدون س ــهیالت ب ــتفاده از تس اس
میلیــون تومانــی خریــد مســکن بــا اســتفاده از اوراق حــق تقــدم تســهیالت 

ــت.  ــده اس ــم ش ــاه ۹۴ فراه ــل از مهرم ــکن قب مس
محمدحســن مــرادی بــا اشــاره بــه ابــالغ بخشــنامه اســتفاده از تســهیالت بــدون 
ــن بخشــنامه مســیر اســتفاده از تســهیالت  ــه شــعب گفــت: ای ســپرده مســکن ب
ــون  ــه ۱۲۰ میلی ــقف ب ــش س ــا افزای ــا ب ــن روزه ــه ای ــکن را ک ــپرده مس ــدون س ب

ــت. ــته اس ــر از گذش ــاال پرمتقاضی  ت ــان، احتم توم
ــه  ــل پرمعامل ــاز فص ــتانه آغ ــک در آس ــدام بان ــن اق ــرد و ای ــد ک ــاده تر خواه س
 مســکن صــورت گرفتــه و می توانــد در تحــرک بــازار مســکن نقــش داشــته 

باشد. 
ــدون ســپرده  ــی ســقف تســهیالت ب ــون تومان ــه افزایــش ۱۰ میلی ــا اشــاره ب وی ب
خریــد مســکن در هفته هــای اخیــر گفــت: در حــال حاضــر کــه امــکان بهره منــدی 
ــپرده گذاری  ــه س ــاز ب ــدون نی ــکن ب ــد مس ــان خری ــون توم ــهیالت ۱۲۰ میلی از تس
ــهیالت  ــن تس ــتفاده از ای ــه اس ــل ب ــا تمای ــود دارد. طبع ــی وج ــورت آن ــه ص و ب
افزایــش خواهــد یافــت و درنتیجــه نیــاز بــه خریــد اوراق در بــازار مســکن 
 تابســتان کــه فصــل طالیــی نقــل  و انتقــاالت ملکــی اســت، رو بــه افزایــش خواهــد 

گذاشت. 
از ایــن رو بانــک عامــل بخــش مســکن بــا تدبیــری کــه اندیشــیده، امــکان حضــور 

مؤثــر خریــداران در بــازار مســکن را فراهــم کــرده اســت. بانــک مســکن

معــاون دفتــر مدیریــت مصــرف توانیــر از موافقــت برخــی اســتانداران بــا پیشــنهاد 
صنعــت بــرق نســبت بــه تغییــر ســاعت کاری دســتگاه های دولتــی خبــر داد. 

ــا بیــان اینکــه در ایــن خصــوص از طریــق هماهنگــی  علیرضــا احمــدی یــزدی ب
صورت گرفتــه بــا شــرکت های زیرمجموعــه توانیــر، مذاکــره بــا اســتانداران 
به ویــژه در مناطــق گرمســیر آغــاز شــد، افــزود: تاکنــون اســتانداران در ۵ اســتان 

ــد.  ــت کرده ان ــنهاد موافق ــن پیش ــا ای ــور ب کش
ــهر        ــم، بوش ــالم، ق ــتان، ای ــتان های خوزس ــتانداران در اس ــون اس ــت: تاکن وی گف
و کرمــان )اجــرا در منطقــه جنــوب کرمــان( بــا ایــن پیشــنهاد موافقــت کرده انــد. 
بــه گفتــه احمــدی یــزدی در ایــن طــرح، ســاعت کاری یــک ســاعت زودتــر آغــاز 

و در پایــان نیــز یــک ســاعت زودتــر از زمــان همیشــگی بــه پایــان می رســد. 
وی تأثیــر ایــن حرکــت را در پیــک بــار هــر اســتان متفــاوت ارزیابــی کــرد و گفــت: 

ــه تعــداد دســتگاه های اداری مســتقر در هــر اســتان  میــزان ایــن تأثیــر بســته ب
ــار  ــک ب ــن طــرح باعــث کاهــش پی ــال اجــرای ای ــه طــور مث ــاوت اســت؛ ب متف

ــگاوات در اوج مصــرف می شــود.  ــزان ۲۵۰ م ــه می خوزســتان ب
وی هــدف از ایــن اقــدام را کاهــش پیــک بــار روزانــه بــرق عنــوان کــرد و 
ــرای  ــا ب ــرق ســرمایه گذاری های بســیاری صرف ــزود: همــه ســاله در صنعــت ب اف
ــن  ــرد و ای ــورت می گی ــاعت ص ــر از ۳۰۰ س ــار در کمت ــک ب ــه پی ــخگویی ب پاس
ــاز           ــورد نی ــی م ــن ظرفیت ــال چنی ــاعت های س ــه س ــه در بقی ــت ک ــی اس در حال

ــت. نیس
ــدگان اداری کشــور جــزو مشــترکان عمومــی  ــن گــزارش، مصرف کنن ــه ای ــر پای  ب
ــد از  ــی ۹.8 درص ــش عموم ــترکان بخ ــوع مش ــوند. در مجم ــدی می ش طبقه بن

ــد. ایلنــا ــود اختصــاص می دهن ــه خ ــرق کشــور را ب ــوع مصــرف ب مجم

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان:

رویکرد صادرات محور، بخش معدن را متحول می کند

ابالغ بخشنامه استفاده از تسهیالت خرید مسکن بدون سپرده

موافقت برخی استانداران با تغییر ساعت کاری
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 شرکت فوالد مبارکه نیز با پیشنهاد 
نماینــده مــردم شهرســتان مبارکــه 
مبنــی بــر ایجــاد مرکــز ســالمندان در 
صفائیه، موافقت و این ساختمان را 
به اداره بهزیستی شهرستان مبارکه 

واگــذار کــرد



گزارش
استاندار اصفهان تاکید کرد:

کسبه و اصناف خود پرچم 
مبارزه با کاالی قاچاق را به 

دست بگیرند
رســول زرگرپــور اظهــار داشــت:  کیمیای وطن
ــود  ــد خ ــو بای ــن و خداج ــاف متدی ــبه و اصن کس
ــد  ــز کاالی تولی ــا کاالی قاچــاق و نی ــارزه ب ــم مب َعل
خارجــی را بــه دســت بگیرنــد و نبایــد اجــازه دهنــد 
تعــداد  و  شــود  توزیــع  قاچــاق  کــه کاالهــای 
را  اصنــاف  زیبــای  چهــره  کســبه  از  معــدودی 

غبارآلود کنند.

بزرگداشــت  مراســم  در  زرگرپــور  رســول  دکتــر 
ــات  ــی طاع ــن آرزوی قبول ــاف، ضم ــی اصن  روز مل
ــب های  ــرکات ش ــدن از ب ــد ش ــادات و بهره من و عب
قــدر بــرای همــه  مــردم اظهــار داشــت: خوشــبختانه 
ــوارد  ــروی انتظامــی، م ــر گــزارش نی ــا ب امســال بن
روزه خــواری کاهــش چشــمگیری داشــته و مراســم 
شــب های قــدر بــا عظمــت و معنویــت خــاص 
بــا امنیــت و  برگــزار شــد و روزه داران خداجــو 

ــد. ــزار کردن آرامــش کامــل مراســم خــود را برگ
وی اظهــار داشــت: خانــواده بــزرگ اصنــاف اصفهان 
دارای بالــغ بــر ۱۶۰ هــزار واحــد صنعتــی اســت کــه 
پــس از تهــران و خراســان رضــوی، بزرگ تریــن 
مجموعــه اصنــاف کشــور تلقــی می شــود و بــا 
 حــدود ۶۰۰ اتحادیــه فعــال صنفــی کــه بــا کارکنــان 
نفــر  میلیــون   ۱.۶ بــر  بالــغ  خــود  خانــواده  و 
ــتان را  ــت اس ــد جمعی ــدود ۳۰ درص ــوند، ح می ش

می دهنــد. تشــکیل 
ــاف  ــاق اصن ــه در جلســه ات ــان اینک ــا بی ــور ب زرگرپ
بــر چنــد موضــوع تاکیــد شــد، تصریــح کــرد: 
ســاماندهی واحدهــای بــدون پروانــه در کلیــه 
اتحادیه هــا در راســتای اجــرای مــواد ۲۷ و ۲۸ 
قانــون نظــام صنفــی و گســترش نظــارت و بازرســی 
ــی  ــارت و بازرس ــای نظ ــط واحده ــاف، توس در اصن

اتحادیه هــا و اتــاق ضــروری اســت.
ــم  ــتمر و منظ ــزاری مس ــر برگ ــان ب ــتاندار اصفه اس
شهرســتان   ۲۴ کلیــه  در  اتحادیه هــا  انتخابــات 
اســتان تاکیــد کــرد و افــزود: ارائــه برنامــه ۴ ســاله 
 و یــک ســاله توســط اتــاق و کلیــه اتحادیه هــا 
ــورد  ــد م ــارت، بای ــیون نظ ــب آن در کمیس و تصوی

ــرد. ــرار گی توجــه ق
واحدهــای  در  قاچــاق کاال  بــا  مبــارزه  بــه  وی 
صنفــی از طریــق عــدم ارائــه ایــن اجنــاس تاکیــد 
ــم  ــاق کاال و ارز ه ــا قاچ ــارزه ب ــزود: مب ــرد و اف ک
ــت  ــری اس ــم رهب ــام معظ ــد مق ــدات مؤک از تاکی
ــر و  ــت تدبی ــت دول ــا اولوی ــای ب ــم از برنامه ه و ه
امیــد و هــم از ارکان اقتصــاد مقاومتــی؛ همچنیــن 
در جهــت تولیــد بیشــتر و اشــتغال بیشــتر و مقابلــه 
بــا تعطیلــی واحدهــای تولیــدی اســتان، الزم و 

ــت. ــروری اس ض
ــارزه  ــن مب ــه ای ــان اینک ــا بی ــان ب ــتاندار اصفه اس
ــا  ــارزه ب ــت: مب ــار داش ــی دارد، اظه ــاد مختلف ابع
ــه  ــروع و ب ــور ش ــای کش ــاق کاال و ارز از مرزه قاچ

واحدهــای تجــاری ختــم می شــود.
ــاف  ــبه و اصن ــرد: کس ــه ک ــان اضاف ــتاندار اصفه اس
متدیــن و خداجویــی کــه در طــول قرن هــا بــه 
ــد  ــازه دهن ــد اج ــال روزی حــال هســتند، نبای دنب
ــد اجــازه  ــع شــود و نبای کــه کاالهــای قاچــاق توزی
ــای  ــره زیب ــبه، چه ــدودی از کس ــداد مع ــد تع دهن
اصنــاف را غبارآلــود کننــد و اعتمــاد دولــت و مــردم 
ــرای  ــی ب ــتان، محل ــر در اس ــود و اگ ــه دار ش خدش
ارائــه کاالی قاچــاق نباشــد، بخشــی از ایــن مبــارزه 

ــه اســت. شــکل گرفت
ــا طراحــی ۹ ســامانه   ــرد: ب ــور خاطرنشــان ک زرگرپ
اصلــی و ۳۷ زیرســامانه فرعــی توســط دولــت هــر 
ــع  ــا محــل مصــرف و توزی ــرز ت ــب م ــه از ل محمول

ردیابــی خواهــد شــد.
توصیــه  اصنــاف  بــه  افــزود:  زرگرپــور  رســول 
و  پیشــقدم شــوند  همچــون گذشــته  می کنــم 
ــتداران  ــردم و دوس ــرام م ــامت و احت ــار، س اعتب
ــم  ــود عل ــد و خ ــش دهن ــبه را افزای ــاف و کس اصن
تولیــد  کاالی  نیــز  و  قاچــاق  بــا کاالی  مبــارزه 
ــا تولیــد، توزیــع  ــد و ب ــه دســت بگیرن خارجــی را ب
ــت  ــا رعای ــی و ب ــت ایران ــا کیفی ــت ب ــه خدم و ارائ
ــاف را در  ــبه و اصن ــش کس ــت، نق ــاف و عدال انص
تحریم هــا  و  تحمیلــی  جنــگ  انقــاب،  دوران 

کننــد. پررنگ تــر 
اســتاندار اصفهــان بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته در 
ــط ۱۸۰۰  ــک و متوس ــع کوچ ــی صنای ــته حمایت بس
میلیــارد تومــان تســهیات بــه ۱۲۰۰ واحد تســهیات 
تخصیــص یافــت و اصفهــان نیــز در رتبــه نخســت 
ــه  ــا توجــه ب ــار داشــت: ب ــت، اظه ــرار گرف کشــور ق
ــز در  ــاف نی ــال اصن ــاف، امس ــژه اصن ــگاه وی جای
ــد و  ــرار گرفته ان ــد ق ــی جدی ــته حمایت ــب بس قال
امیدواریــم ایــن بخــش در ســال جــاری از مزایــای 

ــوند. ــد ش ــته بهره من ــن بس ای
وی در پایــان بــا اشــاره بــه مالیــات اصنــاف، 
تصریــح کــرد: مــا اگــر ۵ نفــر از گردن کلفت هایــی 
را کــه فــرار مالیاتــی دارنــد، بگیریــم، دیگــر نیــازی 
ــات داشــته باشــند  ــاف پرداخــت مالی نیســت اصن
ــاف  ــر روی اصن ــی ب ــن فشــار مالیات ــد کمتری و بای

باشــد.

ســازمان  شــورای  جلســه  کیمیای وطن

ســاماندهی  و  تره بــار  و  میــوه  میادیــن 
مشــاغل شــهری شــهرداری اصفهــان بــا 
حضــور شــهردار اصفهــان برگــزار و در آن 
ــه  ــازمان ارائ ــن س ــات ای ــی از اقدام گزارش

شد.
ــان  ــا بی ــه ب ــن جلس ــان در ای ــهردار اصفه ش
ســازنده  طرح هــای  اجــرای  بــا   اینکــه 
و  میــوه  میادیــن  ســازمان  در  و کارآمــد 
شــهری  مشــاغل  ســاماندهی  و  تره بــار 
ایــن  در  رنسانســی  اصفهــان،  شــهرداری 
ســازمان رقــم خــورده، اظهــار کــرد: الزم 
ــای  ــی پروژه ه ــل قانون ــی مراح ــت تمام اس
بســیار ارزشــمندی کــه در ایــن حــوزه در 
ــا انجــام  حــال انجــام اســت، طــی شــود ت
ایــن پروژه هــا از پشــتوانه بســیار خوبــی 

برخــوردار و شناســنامه دار شــود.
شــهرهای  موضــوع  بــه  اشــاره  بــا  وی 

کارآفریــن تصریــح کــرد: شــهرهای کارآفرین 
ــدد  ــا شــاخصه های متع ــن ب اصطاحــی نوی
ــات آن، کار روی  ــی از موضوع ــه یک ــت ک اس

اشــتغال و بچه هــای کارآفریــن اســت.
 لــزوم آمــوزش شــغل از ســنین پاییــن 
بــه کــودکان بــرای رفــع معضــل بیــکاری

ــاز  ــه نی ــان اینک ــا بی ــژاد ب ــدی جمالی ن مه
ــود دارد و الزم  ــد وج ــک های جدی ــه ریس ب
نیســت همیشــه دنبــال کارهــای گذشــتگان 
برویــم، افــزود: بــه طــور مثــال تصمیــم 
داریــم پــس از پیــاده راه شــدن چهاربــاغ 
کارهــای زیبایــی در ایــن خیابــان انجــام 
ــا شــهر بــه شــادابی و پویایــی الزم  دهیــم ت

ــد.  برس
یکــی  جدیــد کــه  حوزه هــای  بــه  بایــد 
از آن هــا همیــن کار روی کــودکان بــرای 
آمــوزش مشــاغل مختلــف از ســنین پاییــن 

اســت، بپردازیــم.

ــی از  ــور را یک ــکاری در کش ــکل بی وی مش
ــرد:  ــه ک ــوان و اضاف ــی عن ــکات اساس مش
یکــی از کارهــای بســیار خوبــی کــه می تــوان 
بــرای رفــع ایــن معضــل انجــام داد، آمــوزش 
ــه کــودکان اســت  ــن ب شــغل از ســنین پایی
کــه الزم اســت ســازمان در ایــن زمینــه نیــز 

ــد. فعالیــت کن
 آیین نامه ساماندهی مشاغل با 

تالشی یک ساله تنظیم شد
مدیــر عامــل ســازمان میادیــن میــوه و 
شــهری  مشــاغل  ســاماندهی  و  تره بــار 
شــهرداری اصفهــان نیــز در ایــن جلســه 
بــا ارائــه گــزارش از اقدامــات انجام شــده 
کــرد:  اظهــار  ســازمان  ایــن  توســط 
کارهــای انجام شــده در ســازمان، نتیجــه 
ــاش و  ــان و ت ــهردار اصفه ــای ش حمایت ه

همدلــی همکارانــم بــوده اســت.
ــاماندهی  ــه س ــه آیین نام ــان اینک ــا بی وی ب
مشــاغل بــا تاشــی یــک ســاله تنظیــم شــد، 
ــاره  ــی درب ــات مختلف ــرد: جلس ــح ک تصری
ایــن آیین نامــه برگــزار شــد و امیدواریــم 
بــه زودی  آن،  مشــکات  رفــع  از  پــس 

ــود. ــب ش تصوی
پــروژه  ســوم  فــاز  کشــاورز  اصغــر   
متــر  هــزار   ۱۲ زیربنــای  بــا  را  امیرکبیــر 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــاح عن ــاده افتت ــع آم مرب
ــرای ســاماندهی  ــات الزم ب ــن مقدم همچنی
 نمایشــگاه و فروشــگاه های موتورســیکلت 
بــازار  بــا  مرتبــط  مشــاغل  و  دوچرخــه 
ــی  ــاده کلنگ زن ســروش فراهــم شــده و آم

ــت. اس

 ساماندهی بازار خوار و بارفروشان با 
ایجاد زیرساخت های مدنظر اتحادیه

ــاغل در  ــاماندهی مش ــه س ــاره ب ــا اش وی ب
ــرد:  ــد ک ــان تاکی ــوار و بارفروش ــوع خ موض
بیــش از ۱۱۰ ســوله بــا تمــام زیرســاخت های 
ــم شــده و پیشــرفت  ــه فراه ــر اتحادی مدنظ
بســیار خوبــی را در ایــن پــروژه شــاهد 

ــتیم.  هس

مدیــر عامــل ســازمان میادیــن میــوه و 
شــهری  مشــاغل  ســاماندهی  و  تره بــار 
ــای بســیار  ــت: کاره ــان گف شــهرداری اصفه
خوبــی در زمینــه ســاماندهی بــازار گل و 
تفاهم نامــه ای  داده ایــم.  انجــام  گیــاه 
ــده  ــا ش ــرورش امض ــوزش و پ ــا اداره آم ب
بــه  آمــوزش  بــرای  آزمایشــگاهی  تــا 
دانش آمــوزان در بــازار گل و گیــاه تــدارک 

دیــده شــود.
 بازار مبل، آماده کلنگ زنی است

انجام شــده  کارهــای  از  دیگــر  یکــی  وی 

ســازمان را ســاماندهی بــازار مبــل ذکــر کــرد 
و افــزود: کارهــای مربــوط بــه بــازار مبــل نیــز 
انجــام شــده و زمیــن ایــن مجموعــه، آمــاده 

ــت.  ــی اس کلنگ زن
همچنیــن بــا صنــوف درودگــر و کابینت ســاز 
ــی در حــدود  ــزار شــده و زمین جلســاتی برگ
ــه ۱۲ از ســوی  ــار در محــدوده منطق ۱۲ هکت
همیــن صنــف در نظــر گرفتــه شــده تــا پــس 
ــاماندهی  ــز س ــاغل نی ــن مش ــاخت ای از س

شــود.
کشــاورز بــا اشــاره بــه ســاماندهی مشــاغل 
ــوان  ــته بندی عن ــورتینگ و بس ــف س در صن
ــن  ــک شــرکت در ای ــا ی ــه ب ــرد: تفاهم نام ک
خصــوص انجــام شــده و در حــال ثبــت 

ــتیم. ــرارداد هس ق
بلوک هــای  احــداث  کــرد:  تاکیــد  وی 
ــراژ  ــه مت ــارت ب ــهرک پین ــاماندهی در ش س
۱۳ هــزار متــر مربــع، پــروژه ســاماندهی 
و  ولیعصــر  خیابــان  بارفروشــان  و  خــوار 
ــه مســاحت  ــی ب ــاد در ۵ محــور در زمین جه
۱۴ هکتــار، احــداث بــازار گل و گیــاه در بــاغ 
تندرســتی، مشــارکت بــا بخــش خصوصــی، 
ــاد  ــی ایج ــازی، بررس ــروش مج ــت ف تقوی
گیت هــای هوشــمند در بازارهــای روز کوثــر، 
از  اســتفاده  اجــرا جهــت  و  برنامه ریــزی 
کیســه های پارچــه ای، برگــزاری همایــش 
تغذیــه،  و روش  زمینــه طــب ســنتی  در 
ــا  ــا اتحادیه ه ــره ب ــه و مذاک ــیس گلخان تأس
بعضــی  جملــه  از  مختلــف،  مشــاغل  در 
ــن ســازمان  ــدام ای ــای در دســت اق پروژه ه

ــت. اس

در جلسه شورای سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان مطرح شد:

رنسانس شهرداری در ساماندهی مشاغل
بازار مبل در آستانه کلنگ زنی

مبلــغ  درصــد   ۵۰ اصفهــان  شــهرداری  کیمیای وطن

فیلم هــای  بین المللــی  جشــنواره  ســی امین  بلیت هــای 
کــودکان و نوجوانــان را از امــروز بــرای عمــوم شــهروندان 

اصفهانی می پردازد.
ــی  ــنواره بین الملل ــی امین جش ــای س ــروش بلیت ه  پیش ف
فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان اصفهــان از ۴ تیرمــاه بــا ارائــه 
۵۰ درصــد تخفیــف بــرای شــهروندان اصفهــان آغــاز می شــود.

عمــوم شــهروندان اصفهانــی می تواننــد بــه ســه روش عضویت 
در ربــات جشــنواره، مراجعــه بــه ســایت ســینماتیکت و گیشــه 
ــس  ــه پردی ــامل مجموع ــنواره ش ــب جش ــینماهای منتخ س
تازه تأســیس ســینمایی چهاربــاغ، ســینما فلســطین و ســینما 
ــف دار    ــای تخفی ــی، بلیت ه ــاغ عباس ــع در چهارب ــپاهان واق س

۵۰ درصــدی را خریــداری کننــد.

ــز  ــطه اول نی ــتان و متوس ــع دبس ــاز مقاط ــوزان ممت دانش آم
ــه  ــا ارائ ــگاه )icff_bot@( ب ــات باش ــام در رب ــق ثبت ن از طری
ــت  ــگان بلی ــت رای ــکان دریاف ــد از ام ــود، می توانن ــه خ کارنام

ــار جشــنواره برخــوردار شــوند. تماشــای آث
ــده  ــز تعیین ش ــف و جوای ــنواره از تخفی ــگاه جش ــای باش اعض
باشــگاه جشــنواره )icff_bot@( برخوردارنــد و  ربــات  در 
بــرای خریــد بلیت هــای جشــنواره می تواننــد از طریــق ربــات 

ــد.  باشــگاه اقــدام کنن
ــه ســایت  ــا مراجعــه ب ــد ب اعضــای ســینماتیکت نیــز می توانن
ــار مدنظــر  ــت آث ــد بلی ــرای خری www.cinematicket.org ب
خــود بــا تخفیــف ویــژه اقــدام کننــد. گفتنــی اســت ســی امین 
ــا  ــان از ۹ ت جشــنواره بین المللــی فیلم هــای کــودکان و نوجوان

ــزار می شــود. ــان برگ ــر در اصفه ۱۵ تی

معــاون آمــوزش متوســطه آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان 
گفــت: چنانچــه دانش آمــوزی انتخــاب درســتی نداشــته باشــد، 
می توانــد بــا تغییــر رشــته مســیر خــودش را اصــاح کنــد؛ 

ــی نیســت. ــرگ و زندگ انتخــاب رشــته، بحــث م
رحیــم محمــدی افــزود: در رأس هــرم شــغلی تنهــا بــه ۲۰ 
ــد  ــت و ۷۰ درص ــاج اس ــر احتی ــناس و مدی ــد کارش ــا ۲۵ درص ت
ــر  ــران ماه ــد در بخــش تکنســین و متخصــص و کارگ ــه بای بقی
و نیمه ماهــر فعــال شــوند؛ در حالــی کــه بــا ایــن حجــم از 
ــت؛  ــده اس ــس ش ــور برعک ــم در کش ــن رق ــگان، ای دانش آموخت
ــر  ــات مؤث ــی از اقدام ــاوری، یک ــرفصل درس کار و فن ــن س تدوی
ــوده  ــه ای ب ــی و حرف ــه رشــته های فن ــوزان ب ــب دانش آم در ترغی
ــی، ۸  ــوزان اصفهان ــوری دانش آم ــن کش ــه میانگی ــبت ب ــه نس ک
درصــد بیشــتر بــه رشــته های فنــی و حرفــه ای اقبــال داشــته اند.

محمــدی نمــون بــرگ هدایــت تحصیلــی بــا رویکــرد توصیــه ای را 
ــه منظــور کاهــش دغدغه هــای ســال  یکــی دیگــر از اقدامــات ب
ــت  ــرگ هدای ــون ب ــرد: در نم ــن دانســت و مطــرح ک ــل والدی قب
ــوزان در  ــه، دانش آم ــای منطق ــرد ظرفیت ه ــا رویک ــی ب تحصیل
هــر گروهــی کــه قــرار بگیرنــد در صــورت تمایــل قطعــا در همــان 
ــی  ــت نگران ــن باب ــد و از ای ــد ش ــام خواهن ــته ثبت ن ــروه رش گ
ــد داشــت. وی بررســی های مشــاوره ای و ســوابق  وجــود نخواه
تحصیلــی را در فرآینــد هدایــت تحصیلــی مؤثــر دانســت و گفــت: 
البتــه در هــر دو مــورد چالــش داشــتیم. تعجیــل در اجــرای نظــام 
۶.۳.۳ باعــث شــد تــا مشــکات و چالش هــا پیش بینــی 
نشــود و بــه علــت اینکــه فلســفه آمــوزش و پــرورش را در عــدم 
حساســیت نســبت بــه نمــره و ارزشــیابی قــرار داده ایــم، از همیــن 

رو بررســی ســوابق تحصیلــی بــه  ســختی انجــام شــد. فــارس

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش اصفهان:

هرم شغلی در ایران وارونه شده است
 بلیت های جشنواره کودک 
برای اصفهانی ها نیم بها شد

»عمار حلب« در آستانه چاپ دوم
 شهیدی که شهادتش 

کمر حاج قاسم را شکست 
ــری  ــی جعف ــه محمدعل ــب« ک ــار حل ــاب »عم  کت
آن را تدویــن و تالیــف کــرده، زندگینامــه شــهید 
ــه  ــد ک ــت می کن ــی را روای ــین محمدخان محمدحس
ــح در آســتانه چــاپ  ــت فت از ســوی انتشــارات روای

ــت.  ــرار گرف دوم ق
 ایــن کتــاب هفتمیــن کتــاب از مجموعــه مدافعــان 
ــا  ــح آن ه ــت فت ــارات روای ــه انتش ــت ک ــرم اس ح
ــاب  ــن کت ــی از ای ــت. در بخش ــرده اس ــر ک را منتش
ــود  ــت ب ــش و هف ــاعت ش ــن س ــح بی ــده: »صب آم
ــنیدیم.  ــیم را می ش ــت بی س ــات پش ــه آن مکالم ک
فرماندهــی ایشــان را صــدا کــرد و گفــت: اتفاقــی در 
محــور کنــاری مــا افتــاده، االن مســلحین از نقطــه ای 
ــه ایــن محــور نفــوذ کننــد؛ اگــر آنجــا  می خواهنــد ب
ــد. او  ــیب می بین ــم آس ــا ه ــور م ــد، مح ــقوط کن س

ــه و آن  ــن و آن منطق ــه شــناختی از آن زمی ــا اینک ب
ــب  ــرد. ش ــول ک ــت، قب ــتی نداش ــار دس ــور کن مح
قبلــش می گفــت: متنفــرم از اینکــه تــوی زمینــی کــه 
ــه دوش  ــار را ب ــن ب ــم. ای ــات کن نمی شناســم، عملی
کشــید بــه خاطــر اینکــه زحمــات چنــد روز گذشــته 
ــا  ــود. آنج ــته نش ــط شکس ــرود و خ ــدر ن ــا ه بچه ه

ــود. نقطــه مســئولیت او نب
چهــار، پنــج نفــری راه افتادنــد. شــبانه رفتنــد 
ــدند.  ــر ش ــات درگی ــح عملی ــایی. صب ــرای شناس ب
ــم. یــک مقــدار کار گــره  ــه روشــنایی خــورده بودی ب
ــار  ــه حــاج عم ــود ک ــح ب خــورد. شــش، هفــت صب
ــی پشــت بی ســیم  ــای غیرایران شــهید شــد. نیروه
ــاق  ــریع از ات ــهد. س ــار استش ــاج عم ــد: ح می گفتن
عملیــات گفتیــم: حــاج عمــار شــهید نشــده، حالــش 
خوبــه، فقــط کمــی جراحــت داره. گفتیــم: مجــروح 
شــده کــه شــیرازه کار از هــم نپاشــد. ایــن نیروهــا دو، 
ــد.  ــار کار می کردن ــا حــاج عم ــه ب ــود ک ســه ســال ب
نمی خواســتیم نگرانــی در دلشــان ایجــاد شــود. 

ــار  ــاج عم ــو ح ــی! نگ ــم: فان ــیم گفتی ــت بی س پش
شــهید شــده، نگــذار همــه نیروهــا متوجــه شــوند و 
ــرف در  ــن ط ــد. از ای ــت بدهن ــان را از دس روحیه ش
ــتان از  ــی از دوس ــود. یک ــی ب ــات غوغای ــاق عملی ات
ــت.  ــال رف ــاق. از ح ــف ات ــاد ک ــزش افت ــت می پش
بــه هوشــش آوردیــم   پاهایــش را دراز کردیــم. 
و آب قنــد دادیــم بهــش، بــه فکــر ایــن بودیــم چــه 
ــه  ــم. کســی ک ــار کنی ــن حــاج عم کســی را جایگزی
ــد  ــر باش ــجاع و مدی ــتگی ناپذیر، ش ــده، خس  جنگن

و با نیروها بجوشد. واقعا کسی را نداشتیم. 
ــت:  ــار گف ــس از شــهادت حــاج عم حــاج قاســم پ
کمــرم شکســت. دوســتانی کــه جنــازه عمــار را دیــده 
ــا  ــه روزه ــوده ک ــی ب ــل کس ــد: مث ــد، می گفتن  بودن
و شــب های متمــادی عملیــات کــرده و حــاال از فــرط 

خســتگی خیلــی راحــت خوابــش برده.
کتــاب »عمــار حلــب« در ۳۲۰ صفحــه از ســوی نشــر 
روایــت فتــح بــا قیمــت ۱۹هــزار تومــان روانــه بــازار 

کتــاب شــده اســت.

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیم قربانیکاشان

تشــریح  بــه  واحدیــان  محمدحســین 
طــرح  اجــرای  در  انجام شــده  فعالیت هــای 
تفکیــک از مبــدأ پرداخــت و بیــان کرد: شــهرداری 
کاشــان در چنــد ســال گذشــته بــا تغییــر رویکــرد 
از دفــن پســماندهای خانگــی و بــر پایــه وظایــف 
ــت  ــوان مدیری ــه عن ــود ب ــده خ ــی محول ش قانون
ایجــاد  بــا  کاشــان،  پســماند شــهر  اجرایــی 
زیرســاخت های مــورد نیــاز شــرایط الزم را جهــت 
ــه  ــه چرخ ــت ب ــل بازیاف ــواد قاب ــاره م ورود دوب
اقتصــادی کشــور بــا هــدف جلوگیــری از هدررفت 
و  هزینه هــا  کاهــش  و  ملــی  ســرمایه های 
ــت. ــرده اس ــاد ک ــماند ایج ــن پس ــکات دف مش

 وی بــا بیــان اینکــه بــا اجــرای طــرح تفکیــک از 
مبــدأ مــواد بازیافتــی از ورود بــه سیســتم دفــن 
حــذف می شــوند، تصریــح کــرد: طــرح تفکیــک 

از مبــدأ موجــب جلوگیــری از آلــوده شــدن و 
کاهــش کیفیــت آن هــا و همچنیــن کاهــش 
هزینه هــای جمــع آوری و انتقــال بــه شــرکت 

پــردازش و بازیافــت می شــود. 
معــاون خدمــات شــهری و محیــط زیســت 
ــدن  ــی ش ــا اجرای ــزود: ب ــان اف ــهرداری کاش ش
طــرح تفکیــک از مبــدأ در قســمتی از شــهر 
ــت  ــل بازیاف ــواد قاب ــن م ــه ۶.۸ ت ــان، روزان کاش
ــه  ــت منطق ــل مجــاز شــرکت بازیاف توســط عوام
ــدگل از ســطح شــهر کاشــان  کاشــان و آران و بی
ــر  ــاوه ب ــم ع ــن مه ــه ای ــود ک ــع آوری می ش جم
ارزش ریالــی بازگشــت دوبــاره مــواد بازیافتــی بــه 
ــا  ــود ت ــب می ش ــور، موج ــادی کش ــه اقتص چرخ
ــای  ــال از هزینه ه ــارد ری ــدود ۳ میلی ــالیانه ح س
شــهرداری کاشــان در جمــع آوری و حمــل و دفــن 
ــش  ــا افزای ــل ب ــد و در مقاب پســماند کاهــش یاب
ــای  ــرف هزینه ه ــهر، ص ــی ش ــای عمران بودجه ه

ــی شــود.  آبادان
و  زیرســاخت ها  کــرد:  اظهــار  واحدیــان 
راهبردهــای طــرح تفکیــک از مبــدأ در حــال 
تکمیــل اســت و راهکارهــای مختلفــی جهــت 
از مبــدأ و تشــویق  ایجــاد فرهنــگ تفکیــک 
ــن طــرح در نظــر  ــه همــکاری در ای شــهروندان ب

گرفتــه شــده اســت.
 آموزش چهره به چهره 16 هزار و 370 

پالک در دو منطقه کاشان
معــاون خدمــات شــهری و محیــط زیســت 
شــهرداری کاشــان یــادآور شــد: شــرکت بازیافــت 
همچــون  آموزشــی  طرح هــای  اجــرای  بــا 
تاکنــون  منــازل  درب  چهره به چهــره  آمــوزش 
در  پــاک   ۳۷۰ و  هــزار   ۱۶ آمــوزش  بــرای 
ــن  ــت. در ای ــرده اس ــدام ک ــج اق ــه دو و پن منطق
برنامــه آموزشــی، یــک کــد اشــتراک بــه منــازل 
ــتفاده از  ــا اس ــهرداری ب ــا ش ــه ت ــاص یافت اختص

ــال  ــهروندان فع ــایی ش ــرای شناس ــد ب آن بتوان
طــرح و ارائــه بســته های تشــویقی همچــون 
قرعه کشــی های ماهانــه اقــدام کنــد؛ در ایــن 
ــه در  ــی صورت گرفت ــای آموزش ــتا فعالیت ه راس
ــی  ــش مشــارکت عموم ــت افزای ــن حــوزه جه ای
ــرح  ــی ط ــطح فرهنگ ــش س ــهروندان و افزای ش
پخــش بروشــورها و تبلیغــات محیطــی بــوده کــه 
بــه زودی نیــز بــا اســتفاده از شــبکه های مجــازی 
ســعی خواهــد شــد تــا از پخــش کاغذهــای 

ــد. ــل آی ــه عم ــری ب ــز جلوگی ــی نی تبلیغات
 الستیک های فرسوده از سطح شهر 

کاشان جمع آوری می شود
ایجــاد  جهــت  در  کــرد:  تاکیــد  واحدیــان 
افزایــش  بــه  می تــوان  الزم  زیرســاخت های 

ایســتگاه های جمــع آوری مــواد بازیافتــی از یــک 
ــه ۶ ایســتگاه ثابــت فعــال در ســطح  ایســتگاه ب
ــیار  ــودروی س ــردن خ ــال ک ــان و فع ــهر کاش ش
از ســطح  جمــع آوری الســتیک های فرســوده 

ــرد. ــاره ک ــان اش ــهر کاش ش
ــواد  ــع آوری م ــت جم ــرد: جه ــان ک وی خاطرنش
دســتگاه  یــک  منــازل  درب  تفکیک شــده 
ــطح  ــه در س ــورت متفرق ــه ص ــیار ب ــودروی س خ
هم اکنــون  ولــی  اســت؛  بــوده  فعــال  شــهر 
در مناطقــی کــه طــرح آمــوزش ارائــه شــده، 
جمــع آوری  جهــت  ســیار  خــودروی  ســه 
مــواد قابــل بازیافــت شــهروندان بــه صــورت 
ــه  ــبت ب ــده اند و نس ــال ش ــده فع برنامه ریزی ش
ســاماندهی عوامــل غیرمجــاز جمع آوری پســماند 
بــا ارائــه ۵۰ کارت شناســایی تاکنــون اقــدام شــده 

ــت.  اس
معــاون خدمــات شــهری و محیــط زیســت 
ــژه  ــش وی ــه نق ــه ب ــا توج ــان ب ــهرداری کاش ش
ــدأ  ــک از مب ــرح تفکی ــرای ط ــهروندان در اج ش
ــان در  ــکاری آن ــال و هم ــارکت فع ــتار مش خواس

ــد. ــرح ش ــرای ط اج
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کشاورزان اصفهان تا 1۵ شهریور 
۲0 روز در ماه آب می گیرند

مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای  کیمیای وطن
اصفهــان گفــت: پــس از برگــزاری جلســات متعــدد 
بــا کشــاورزان و ســازمان جهــاد کشــاورزی بــه ایــن 
توافــق رســیدیم کــه بــه جــای آب ممتــد، بــا دبــی 
آب مشــخصی، ۲۰ روز در هــر مــاه آب بــه کشــاورزان 
تحویــل داده و ۱۰ روز در هــر مــاه قطــع شــود و ایــن 

روند تا ۱۵ شهریورماه ادامه خواهد داشت.

ــد  ــعود میرمحم ــن، مس ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــک  ــه، ی ــک خان ــی »ی ــه رادیوی ــی در برنام صادق
زندگــی« بــا اشــاره بــه اینکــه وقتــی ابــاغ برنامــه 
ــه  ــد برنام ــاورزان بای ــف کش ــود، صن ــام می ش انج
ــد  ــم کنن ــه تنظی ــن برنام ــق ای کشــت خــود را مطاب
تصریــح کــرد: امســال کشــاورزان غــرب اصفهــان در 
ــا اواســط  ــد ت ــه صــورت ممت نظــر داشــتند آب را ب
شــهریورماه داشــته باشــند؛ قســمتی از شهرستان ها 
کــه کشــت غلــه دارنــد، ایــن نظــر را داشــتند؛ امــا بــا 
توجــه بــه محدودیــت منابــع آبــی و خــط قرمــز مــا 
کــه تأمیــن آب شــرب اســت و بایــد تــا دی مــاه آب 
ــیم،  ــته باش ــزد را داش ــان و ی ــتان اصفه ــرب اس ش

ــود. ــر نب ــا امکان پذی ــته آن ه ــن خواس تأمی
وی تاکیــد کــرد: پــس از برگــزاری جلســات متعــدد 
بــا کشــاورزان و ســازمان جهــاد کشــاورزی بــه ایــن 
توافــق رســیدیم کــه بــه جــای آب ممتــد، بــا دبــی 
آب مشــخصی ۲۰ روز در هــر مــاه آب بــه کشــاورزان 
تحویــل داده و ۱۰ روز در هــر مــاه قطــع شــود و ایــن 
ــت؛  ــد داش ــه خواه ــهریورماه ادام ــا ۱۵ ش ــد ت رون
یعنــی از اول تــا ۲۰ تیرمــاه آب بــرای کشــاورزان بــاز 
و ۱۰ روز بســته می شــود. در مــرداد و شــهریور هــم 
بــه همیــن صــورت اســت تــا ســال آبــی امســال بــه 
پایــان رســد و آن موقــع بایــد آن مقــدار آب شــرب 
مــورد نیــاز بــرای جمعیــت حــدود ۵ میلیــون نفــری 

اســتان اصفهــان را داشــته باشــیم.

 برنامه های گرامیداشت 
هفته قوه قضائیه در اصفهان

دســتگاه  کارکنــان  و  مســئوالن  کیمیای وطن
قضایــی اســتان اصفهــان، به مناســب گرامیداشــت 
هفتــه قــوه قضائیــه، روز چهارشــنبه هفتــه جــاری 

در گلستان شهدای اصفهان حضور می یابند.
ــط  ــل از رواب ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
عمومــی اداره کل دادگســتری اســتان اصفهــان، 
برنامه هــای هفتــه قــوه قضائیــه را در ایــن اســتان 

ــرد. ــام ک اع
بــر ایــن اســاس، بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه 
دســتگاه  و کارکنــان  مســئوالن  قضائیــه،  قــوه 
قضایــی اســتان روز چهارشــنبه هفتــه جــاری 
ــی  ــن غبارروب ــهدا ضم ــتان ش ــور در گلس ــا حض ب
شــهدای  آرمان هــای  بــا  شــهدا  مطهــر  قبــور 
انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس تجدیــد میثــاق 

. می کننــد
برگــزاری نشســت های مطبوعاتــی و بهره منــدی 
ــاب  ــرای بازت ــی ب حداکثــری از ظرفیــت رســانه مل
ــتگاه  ــان دس ــات و کارکن ــات قض ــرد و زحم عملک
قضایــی و برنامه هــا و اقدامــات دســتگاه قضایــی 
ــای  ــر برنامه ه ــان، از دیگ ــتان های اصفه در شهرس

هفتــه قــوه قضائیــه در ایــن اســتان اســت.
ــای  ــای حوزه ه ــخنرانی رؤس ــام س ــن انج همچنی
ــه  ــی پیــش از خطبه هــای نمــاز جمعــه هفت قضای
ــئوالن  ــی مس ــای مردم ــام ماقات ه ــاری، انج ج
قضایــی و دیــدار بــا زندانیــان در زندان های اســتان 
ــران  ــهدا و ایثارگ ــم ش ــواده معظ ــل از خان  و تجلی
برنامه هــای گرامیداشــت هفتــه قــوه  از دیگــر 
ــام شــده اســت. ــان اع ــه در اســتان اصفه قضائی

»بهشت«، جایی در انتظار 
خیران اصفهانی

بنفشــه خاموشــیان، مدیــر عامــل انجمــن حمایــت 
افطــاری  مراســم  دربــاره  بهشــت،  کــودکان   از 
ــار  ــدان بهشــت اظه و دور همــی خانواده هــای فرزن
داشــت: در ایــن مراســم خیرانــی کــه همیشــه مــا 
ــواده  ــد. ۴۳۰ خان ــد، حضــور دارن را همراهــی کرده ان
در انجمــن داریــم، امــا ۱۲۰ خانــواده در ایــن مراســم 
حضــور دارنــد کــه حــدود ۶۰۰ نفــر در ایــن میهمانــی 

و دور همــی حضــور داشــتند.
وی تصریــح کــرد: بــاغ بانــوان نیــز بــرای ایــن 
مراســم انتخــاب شــد، بــه ایــن دلیــل کــه ابتــدا بــاغ 
و فضــای تفریحــی اســت و کــودکان مــا می تواننــد 

ــد. ــح بپردازن ــه تفری ــواده ب ــار خان در کن
 دوم اینکــه ایــن بــاغ همکــف اســت و فضــای 
دارد،  وجــود  فرزنــدان  اســتفاده  بــرای  کافــی 
ــگان در  ــاغ را رای ــن ب ــی ای ــازمان فرهنگی تفریح س

ــت. ــته اس ــا گذاش ــار م اختی
کــودکان معلــول جســمی و حرکتــی اســتعدادهای 
بســیاری دارنــد کــه نیــاز اســت تــا ایــن اســتعدادها 

بــه درســتی شناســایی شــود.
 مراکــز مختلــف بهزیســتی و بعضــی خیریه هــا 
ــت در  ــودکان بهش ــت از ک ــن حمای ــون انجم همچ
ــد؛ امــا مســئله  ــه خوبــی فعالیــت کرده ان ایــن راه ب
مهم تریــن  هزینه هــا  کــه  اســت  ایــن  اصلــی 
دغدغــه خانواده هــای ایــن فرزنــدان کشــورمان 
ــه  ــور هرچ ــا حض ــاید ب ــه ش ــه ای ک ــت؛ دغدغ اس
بیشــتر خیــران از میــزان آن کاســته شــود و شــاهد 
ایــن  اســتعدادهای  بیشــتر  هرچــه  شــکوفایی 

فرزنــدان در جامعــه باشــیم. تســنیم

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری کاشان:

شهروندان کاشانی از طرح تفکیک زباله از مبدأ استقبال کردند

،،
بــا  کــرد:  بیــان  اصفهــان  شــهردار 
اجــرای طرح هــای ســازنده و کارآمــد 
در ســازمان میادیــن میــوه و تره بــار و 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهــان، رنسانســی در ایــن ســازمان 

رقــم خــورده اســت

اختصاص بخشی از درآمد 
فیلم »قهرمانان کوچک« به 
بیمارستان کودکان اصفهان  

  بخشــی از درآمــد حاصــل از اکــران عمومــی 
بــه  کوچــک«  »قهرمانــان  ســینمایی  فیلــم 

ــان  ــام حســین)ع( اصفه ــودکان ام بیمارســتان ک
می یابــد. تخصیــص 

ــگاه  ــی دانش ــط عموم ــت رواب ــت مدیری  سرپرس
علــوم پزشــکی اصفهــان گفــت: بــر اســاس 
توافــق انجام شــده بیــن عوامــل فیلــم ســینمایی 
مدیــران  و  خیــران  و  کوچــک«  »قهرمانــان 
بیمارســتان امــام حســین)ع( اصفهــان مقرر شــد 

بخشــی از درآمــد حاصــل از اکــران عمومــی ایــن 
فیلــم بــه ایــن بیمارســتان اختصــاص یابــد. دکتــر 
کیانــوش جهان پــور افــزود: ایــن بــرای نخســتین 
ــک  ــران ی ــد اک ــی از درآم ــه بخش ــت ک ــار اس ب
ــرای امــور  ــان در کشــور ب فیلــم کــودکان و نوجوان
خیریــه ســامت و بیمارســتان کــودکان تخصیــص 

می یابــد.

ــن  ــی ای ــران عموم ــای اک ــه داد: بلیت ه وی ادام
ــرای  ــر ب ــک آج ــط، ی ــر بلی ــعار »ه ــا ش ــم ب فیل

توســعه بیمارســتان« فروختــه می شــود.
ــتر  ــی از پوس ــم رونمای ــه مراس ــاره ب ــا اش وی ب
ــان کوچــک« کــه دیــروز شــنبه در  فیلــم »قهرمان
ــام  ــودکان ام ــی ک ــه و تخصص ــتان خیری بیمارس
ــن  ــت: ای ــزار شــد، گف ــان برگ حســین )ع( اصفه

ــئوالن  ــم، مس ــردان فیل ــور کارگ ــا حض ــم ب مراس
شــهر و دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان، خیــران 

ــد. ــزار ش ــودکان برگ ــامت و ک س
فیلــم »قهرمانــان کوچــک«، نخســتین فیلــم 
کمدی رزمــی در حــوزه کــودکان و نوجوانــان اســت 
ــاق کاال و  ــل قاچ ــه معض ــو ب ــی ن ــا نگاه ــه ب ک
موضــوع حمایــت از تولیــد ملــی می پــردازد. ایرنــا
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رخداد
فرماندار ریگان خبر داد:

هجوم دوباره ریزگردها به ریگان
فرمانــدار شهرســتان ریــگان گفــت: در پــی هجــوم 
دوبــاره ریزگردهــا بــه ریــگان از صبــح دیــروز، ۱۵ 
ــتان  ــی بیمارس ــه راه ــن منطق ــی ای ــر از اهال نف

شــدند.
امیــن باقــری اظهــار  داشــت: در پــی گرمــای 
ــی هجــوم  ــد روز گذشــته و از طرف شــدید در چن
ــر  ــتان ۱۵ نف ــن شهرس ــه ای ــا ب ــاره ریزگرده دوب

دچــار مشــکالت تنفســی شــده اند.
ــود  ــه وج ــبب ب ــی س ــل مختلف ــزود: دالی وی اف
آمــدن ریزگردهــا در ریــگان شــده؛ امــا مهم تریــن 
ــر  ــن موضــوع، خشکســالی های اخی عامــل در ای

اســت.
کــرد:  تصریــح  ریــگان  شهرســتان  فرمانــدار 
ــمت هایی  ــر، قس ــال اخی ــد س ــفانه در چن متاس
رفتــه بیــن  از  منطقــه  گیاهــی  پوشــش   از 

 است.
ــهروندان  ــم ش ــا داری ــه تقاض ــان اینک ــا بی وی ب
ــارج  ــان خ ــکان از خانه هایش ــد ام ــی در ح ریگان
نشــوند، افــزود: مراکــز بهداشــتی و درمانــی 

ریــگان در حالــت آماده بــاش هســتند.

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشکی 

چهارمحال و بختیاری:
 نوزاد بازفتی در آمبوالنس 

اورژانس 115 به دنیا آمد
مســئول روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث 
ــاری  ــال و بختی ــکی چهارمح ــای پزش و فوریت ه
گفــت: مــادر بــاردار بازفتــی بــه کمــک کارشناســان 
اورژانــس ۱۱۵، نــوزاد پســر خــود را در آمبوالنــس 

بــه دنیــا آورد.
ــاس  ــی تم ــرد: ط ــار ک ــی اظه ــن ابراهیم محس
تلفنــی بــا مرکــز پیــام اورژانــس ۱۱۵ در ســاعت 8 
و 30 دقیقــه روز 3 تیــر96 مبنــی بــر شــروع درد 
زایمــان مــادر بــاردار واقــع در منطقــه شــرمک بــاال 
ــه  ــگ، بالفاصل ــتان کوهرن ــت شهرس ــش بازف بخ
آمبوالنــس اورژانــس ۱۱۵ چمــن گلــی بــه همــراه 
ــل  ــه مح ــکی ب ــای پزش ــناس فوریت ه دو کارش

اعــزام شــدند.
ــی را  ــات درمان ــه داد: کارشناســان اقدام وی ادام
بــرای مــادر بــاردار 33 ســاله انجــام می دهنــد و 
ــاردار  در حــال انتقــال بــه مرکــز درمانــی، مــادر ب
ــا  ــه دنی ــس ب ــوزاد پســر خــود را داخــل آمبوالن ن

ــی آورد. م
مســئول روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث 
ــاری  ــال و بختی ــکی چهارمح ــای پزش و فوریت ه
از  پــس   ۱۱۵ اورژانــس  افــزود: کارشناســان 
زایمــان مــادر، بنــد نــاف را کالمــپ و نــوزاد را گــرم 
ــرای  ــیژن درمانی را ب ــرم تراپی و اکس ــد و س کردن

ــاردار انجــام دادنــد. مــادر ب
ابراهیمــی اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه ســخت گذر 
تــا  طــول کشــید  ســاعت   4 مســیر،  بــودن 
ــال                     ــی انتق ــن گل ــی چم ــز درمان ــه مرک ــار را ب بیم

دهنــد. فــارس

رئیس سازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری شهرکرد خبر داد:

 آماده سازی پارک ها 
برای استقبال از مسافران تابستانی

رئیــس ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز 
ــاه  ــان تیرم ــا پای ــت: ت ــهرکرد گف ــهرداری ش ش
بیــش از 70 درصــد پارک هــا بــا وســایل بــازی 

پلی اتیلنــی و کفپــوش تجهیــز می شــوند.
ــرد ســازمان  ــی درخصــوص عملک ــد جالل مجی
ــتقبال از  ــت اس ــبز جه ــای س ــا و فض پارک ه
ــد  ــالت عی ــژه تعطی مســافران تابســتان و به وی
ــدات بســیاری  ــرد: تمهی ــار ک ــر اظه ســعید فط
میزبانــی  جهــت  شــهر  آماده ســازی  بــرای 
ــوط  ــا مرب ــه عمدت ــه ک ــورت گرفت ــافران ص مس

ــت. ــهر اس ــطح ش ــای س ــه پارک ه ب
وی بــا اشــاره بــه بعضــی از فعالیت هــای 
فضــای  و  پارک هــا  ســازمان  و  شــهرداری 
ــردن  ــاده ک ــت: آم ــوص گف ــن خص ــبز در ای س
پارک هــا،  بعضــی  در  نمــاز  جایگاه هــای 
نصــب بنــر جهــت اطالع رســانی مســافران، 
ــت  ــکان موق ــت اس ــی جه ــردن مکان ــاده ک آم
فوق العــاده،  کشــیک  اســتقرار  مســافران، 
تشــکیل گــروه صیانــه جهــت امــور فرهنگــی و 
آموزشــی بانــوان در پــارک بانــوان، سرکشــی و 
نظــارت دقیــق بــر کلیــه دکــه داران درخصــوص 
ــالم،  ــی س ــواد غذای ــع م ــش اذان و توزی پخ
ــت،  ــهری )نیمک ــان ش ــب مبلم ــاخت و نص س
ســطل زبالــه و آالچیــق( در پارک هــای ســطح 

شــهر، از جملــه ایــن فعالیت هاســت.
رئیــس ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز 
ــازی  ــه زیرس ــاره ب ــا اش ــهرکرد ب ــهرداری ش ش
ــازی  ــت نصــب وســایل ب و محوطه ســازی جه
ــاه  ــان تیرم ــا پای ــزود: ت ــهر اف ــارک ش در ۱۵ پ
بیــش از ۱0 پــارک تجهیــز و در بیــش از 70 
ــازی قدیمــی جمــع  درصــد پارک هــا وســایل ب
ــوش  ــی و کفپ ــازی پلی اتیلن شــده و وســایل ب

جایگزیــن می شــود.
مســافران  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  جاللــی 
ــد،  ــه باش ــتان ک ــه از اس ــر نقط ــان ه مقصدش
ــد،  ــت دارن ــهرکرد اقام ــب را در ش ــوال ش معم
مــکان  اســت کــه  اضافــه کــرد: ضــروری 
و  شــود  مهیــا  مســافران  بــرای  مناســبی 
ادارات  دیگــر  بــا  تعامــل  رابطــه  ایــن  در 
الزم  تابســتانی  مســافران  رفــاه  جهــت   در 

است.

مگــس میــوه مدیترانــه ای، یکــی از مخرب تریــن 
آفــات کشــاورزی در جهــان اســت. ایــن آفــت در 
ــه ای داخلــی و خارجــی  ــران از آفــات قرنطین ای
ــت  ــه بیس ــک وقف ــس از ی ــه پ ــوده ک ــور ب کش
ــاهده  ــدران مش ــتان مازن ــاره در اس ــاله، دوب س

شــد. 
ایــن آفــت در ســال ۱387 تنها در دو شهرســتان 
ــز در  ــال ۱388 نی ــن و در س ــوس و تنکاب چال
ــدران  ــتان مازن ــرب اس ــر از غ ــتان رامس شهرس

فعالیــت داشــت. 
ــه  ــد ســالی اســت ک ــون چن ــت هم اکن ــن آف ای
بــه بحرانــی جــدی بــرای کشــاورزان و باغــداران 

یــزدی تبدیــل شــده اســت.
ــوه  ــان می ــت درخت ــن آف ــت، مهم تری ــن آف ای
ــد در طــول  در جهــان اســت؛ آفتــی کــه می توان
ــد و  ــد کن ــود را تولی ــک ســال، ۱۲ نســل از خ ی
ــک  ــر ۲۱ روز، ی ــی مناســب ه در شــرایط اقلیم
ــد  ــغ می توان ــد و حشــره بال نســل تولیــد می کن
ــر مگــس  ــد. ه ــظ کن ــاه خــود را حف ــا 8 م 6 ت
ــود را  ــای خ ــری تخم ه ــس از جفت گی ــاده پ م
زیــر پوســت میــوه می گــذارد و پــس از مدتــی، 
ــل  ــد از کام ــرده و بع ــه ک ــوه تغذی ــا از می الروه
ــد و در  ــوچ می کنن ــاک ک ــل خ ــه داخ ــدن ب ش
ــوند.  ــفیره می ش ــه ش ــل ب ــاک تبدی ــل خ داخ
هــر مگــس می توانــد چنــد میــوه را آلــوده کنــد 
و در هــر میــوه تــا ۱۲ تخــم بگــذارد. محــل نشــو 
ــت،  ــن آف ــه ای ــورد عالق ــول م ــا محص ــا ی و نم
انــواع درختــان سیاه ریشــه ماننــد خرمالــو، 
زردآلــو، ســیب، گالبــی و انــواع مرکبــات و تمــام 

صیفی جــات اســت. 
ــه ای  ــار آفــت مگــس مدیتران ــزد مه اســتاندار ی
ــت  ــداران دانس ــه باغ ــکاری هم ــد هم را نیازمن
و گفــت: کار فــردی در ایــن زمینــه جــواب 
آفــت  ایــن  مهــار  بــه  و کمکــی  نمی دهــد 

. نمی کنــد

ســید محمــد میرمحمــدی در نشســت قــرارگاه 
پدافنــد غیرعامــل زیســتی اســتان یــزد بــا 
اشــاره بــه بــروز بعضــی بیماری هــا نظیــر 
آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان و آفاتــی نظیــر 
ــن  ــع ای ــار داشــت: رف ــه ای اظه مگــس مدیتران
مشــکالت تنهــا بــا مشــارکت مــردم میســر 
ــد. ــه ش ــه همین گون ــان ک ــود؛ همچن ــد ب خواه

ــب  ــد ت ــی مانن ــار بیماری های ــزود: در مه وی اف
ــزای فــوق حــاد پرنــدگان  کریمــه کنگــو، آنفلوآن
اســتان  در  مدیترانــه ای  مگــس  آفــت  و 
شــاهد هم افزایــی و همــکاری خــوب همــه 

ــت  ــل موفقی ــی از دالی ــم و یک ــتگاه ها بودی دس
در مهــار ایــن بیماری هــا، همیــن همــکاری 

دستگاه هاســت. به موقــع 
اســتاندار یــزد بیــان کــرد: در بحــث کنتــرل 
آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان از حمل ونقــل و 
فــروش طیــور زنــده جلوگیــری شــد؛ همچنیــن 
ــا  ــگیری از بیماری ه ــم در پیش ــتارگاه ها ه کش
ــرارگاه  ــدند.رئیس ق ــاماندهی ش ــی س ــه  خوب ب
پدافنــد غیرعامــل زیســتی اســتان یــزد عنــوان 
دارای  بیماری هــا  ایــن  بــا  مبــارزه  کــرد: 
اجتماعــی  سیاســی،  مختلــف  جنبه هــای 
و بهداشــتی اســت و هرچنــد خطــر بزرگــی 
همــکاری،  بــا  ولــی  می شــود  محســوب 

 مهارشــدنی اســت.
مگــس  آفــت  مهــار  دربــاره  میرمحمــدی 
مدیترانــه ای در اســتان بیــان کــرد: یکــی از 
ــث  ــت  بح ــن آف ــار ای ــرح در مه ــکالت مط مش
ــا همــکاری باغــداران  خرده مالکــی اســت کــه ب

ــد. ــد ش ــع خواه ــکل رف ــن مش ای
دبیــر قــرارگاه پدافنــد زیســتی اســتان یــزد 
ــارزه  ــرو در مب ــتان های پیش ــزد از اس ــت: ی گف

ــت.  ــتی اس ــدات زیس ــا تهدی ب
محمدصــادق طهماســبی در نشســت قــرارگاه 
پدافنــد غیرعامــل زیســتی اســتان بــه ریاســت 
اســتاندار یــزد اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه تــوان  
زیســتی اســتان تمــام اقدامــات الزم بــرای مهار 
دانشــجویان همچنیــن  غذایــی  مســمومیت 

ــدگان انجــام شــد. ــوق حــاد پرن ــزای ف آنفلوآن
انجام شــده  برنامه هــای  تشــریح  بــا  وی 

قــرارگاه پدافنــد زیســتی اســتان در ســه  ماهــه 
نخســت ســال جــاری بــا اشــاره بــه اهمیــت کار 
در حــوزه پدافنــد زیســتی بیــان کــرد: بــا توجــه 
ــیب  ــالب در آس ــمنان انق ــر روش دش ــه تغیی ب
ــوری  ــام جمه ــه نظ ــدات علی ــور و تهدی ــه کش ب
اســالمی ایــران، فعالیــت در زمینــه پدافنــد 

ــت. ــروری اس ــری ض ــتی، ام ــل زیس غیرعام
دبیــر قــرارگاه پدافنــد زیســتی اســتان بــا 
در  اســتان  رســانه های  ظرفیــت  بــر  تأکیــد 
تهدیــدات  بــا  مقابلــه  بــرای  فرهنگ ســازی 
ملــی،  رســانه  اســت  الزم  زیســتی گفــت: 
مطبوعــات و خبرگزاری هــای اســتان نســبت بــه 
اهمیــت موضــوع پدافنــد غیرعامــل در جامعــه، 
فرهنگ ســازی  زیســتی  حــوزه  در  به ویــژه 

ــد. کنن
طهماســبی بــا اشــاره بــه اینکــه از معــدود 
ــای  ــوزه واحده ــه در ح ــم ک ــتان هایی بودی اس
ــتان  ــت: اس ــتیم، گف ــارتی نداش ــی خس صنعت
بحــث  در  پیشــرو  اســتان های  جــزو  یــزد 

مبــارزه بــا تهدیــدات زیســتی اســت.
ــگاه  ــوب دانش ــکاری خ ــه هم ــاره ب ــا اش وی ب
ــزود:  ــزد اف ــی ی ــهید صدوق ــکی ش ــوم پزش عل
ــوزه  ــوزش ح ــز آم ــگاه، مرک ــکاری دانش ــا هم ب
ــدازی و  ــزد راه ان ــتان ی ــتی در اس ــد زیس پدافن
ســند آموزشــی آن تدویــن شــد و ایــن ظرفیــت 
را دارد کــه دوره هــای آموزشــی را بــرای کل 

ــد.  ــزار کن ــور برگ کش
طهاســبی دربــاره آفــت مگــس مدیترانــه ای 
روی  بیشــتر  آفــت  ایــن  بیــان کــرد:  نیــز 
ــر  ــری تأثی ــدار کوی ــان پای ــار و گیاه ــت ان درخ
دارد و جهــاد کشــاورزی یــزد در بومی ســازی 
آفــت  ایــن  بــا  مبــارزه  بیولوژیک ســازی  و 
زیــرا  عمــل کنــد؛  موفــق  بســیار  توانســت 
بــود حشــرات  ممکــن  از ســموم  اســتفاده 
ببــرد  بیــن  از  هــم  را  انــار  درخــت   مثبــت 
و ایــن اولیــن مبــارزه بیولوژیــک و کامــال علمــی 
ــت  ــا موفقی ــه ب ــود ک ــزد ب ــگاهی در ی و آزمایش

انجــام شــد.

بحران مگس مدیترانه ای در یزد

ســامانه پاســخگویی ۱۵۱۲ اداره کل دامپزشــکی اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری راه انــدازی شــد.

عبدالمحمــد نجاتــی در گفت وگویــی در شــهرکرد اظهــار 
ــرای پاســخگویی  داشــت: ســامانه پاســخگویی ۱۵۱۲ ب
بــه ســواالت و گزارش هــای مــردم در حــوزه دامپزشــکی 

در اســتان راه انــدازی شــده اســت.
ــات  ــه خدم ــدف ارائ ــا ه ــامانه ب ــن س ــزود: ای وی اف
مــردم  عمــوم  بــه  دامپزشــکی  آســان  و  ســریع 
ــات  ــا تخلف ــه ب ــی در رابط ــای مردم ــت گزارش ه دریاف
ــد. ــدازی ش ــکی راه ان ــوزه دامپزش ــه در ح صورت گرفت

ــان  ــاری بی ــال و بختی ــکی چهارمح ــر کل دامپزش مدی
کــرد: همچنیــن در ایــن ســامانه امــکان برقــراری 
تمــاس بــه صــورت ۲4 ســاعته بــا اداره کل دامپزشــکی 

ــت. ــده اس ــاد ش ــتان ایج اس
از  حراســت  و  حفــظ  کــرد:  خاطرنشــان  نجاتــی 
 ســرمایه های دامــی کشــور،  نظــارت بــر بهداشــت 
و ســالمت فرآورده هــای خــام دامــی از قبیــل گوشــت 
مــرغ، ماهــی، تخم مــرغ، شــیر و لبنیــات و پیشــگیری 
ــه  ــان، وظیف ــور و آبزی ــای دام، طی ــان بیماری ه و درم

ســازمان دامپزشــکی اســت.
وی از مــردم درخواســت کــرد: در صــورت نیــاز بــه 
ــه  ــا ارائ ــتی ی ــی و بهداش ــاوره ای، درمان ــات مش خدم
تولیــد  مراکــز  در  بهداشــتی  تخلــف   گزارش هــای 
ــای  ــا خودروه ــی ی ــام دام ــای خ ــه فرآورده ه و عرض
حمــل، مراتــب را بــه شــماره تلفــن ۱۵۱۲ گــزارش   

دهنــد. مهــر

ــزد  ــتان ی ــی اس ــراث فرهنگ ــت می ــت معاون سرپرس
ــی  ــار مل ــظ آث ــون حف ــت: در راســتای اجــرای قان گف
ــت                   ــاب اردکان مرم ــی چرخ ــی و ثبت ــجد تاریخ مس

بازســازی می شــود. و 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از روابــط عمومــی 
اداره کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
ــت:  ــار داش ــدم اظه ــی مق ــا ریاح ــزد، ساش ــتان ی اس
ــی از مســاجد تاریخــی  مســجد چرخــاب اردکان، یک
ــب بافــت تاریخــی  ــه در قل ــن شهرســتان اســت ک  ای
و محلــه چرخــاب اردکان قــرار دارد و متعلــق بــه دوره 

قاجاریــه اســت.
ــماره  ــه ش ــی ب ــجد تاریخ ــن مس ــرد: ای ــان ک وی بی
۱373 در فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســیده اســت.

ــزد  ــتان ی ــی اس ــراث فرهنگ ــت می ــت معاون سرپرس
عنــوان کــرد: در اجــرای قانــون حفــظ آثــار ملــی 
مصــوب دوازدهــم آبان مــاه ۱309 شمســی و نیــز 
میــراث  تشــکیل ســازمان  قانــون  واحــده  مــاده 
فرهنگــی کشــور، حکــم مرمــت اثــر تاریخــی مســجد 
ــراث فرهنگــی صــادر  چرخــاب از طــرف ســازمان می
شــده و ایــن حکــم بــه مــدت یــک ســال دارای اعتبــار 

ــت. اس
ریاحــی مقــدم دربــاره مرمــت ایــن مســجد تاریخــی 
تصریــح کــرد: ایــن مرمت هــا شــامل اجــرای طــاق و 
تویــزه پشــت بند شــرقی، جمــع آوری و اجــرای دوبــاره 
ــت  ــوض و مرم ــای ح ــازی و احی ــاط، بازس ــف حی ک

پشــت بــام خواهــد بــود. مــوج

مدیــر کل دامپزشــکی شــمال اســتان کرمــان بــا تاکیــد 
بــر لــزوم هویت گــذاری شــترها در اســتان کرمــان 
ــص داده نشــده  ــر تخصی ــن ام ــه ای ــاری ب ــت: اعتب گف

اســت.
ــزی  ــیون برنامه ری ــه کمیس ــیدی در جلس ــین رش حس
قاچــاق کاال  بــا  مبــارزه  بــر  نظــارت  و  هماهنگــی 
و ارز اســتان کرمــان اظهــار کــرد: خوشــبختانه بــا 
قاچــاق  دام  ورود  انتظامــی،  نیــروی  پیگیری هــای 
ــطح  ــت و در س ــه اس ــش یافت ــتان کاه ــطح اس در س
کشــتارگاه، کشــتار بــا مجــوز و کنترل شــده انجــام 

. می گیــرد
وی ادامــه داد: بــا وجــود نظــارت نیروهــای انتظامــی و 
ــی درخصــوص  ــان گزارش های ــرل مســیرها، همچن کنت

قاچــاق دام از مســیرهای فرعــی از شــهداد و رایــن بــه 
ــرای صــدور مجوزهــا  ــا جلــب ُمهــر ب ســمت بردســیر ی

ــم. ــت کرده ای دریاف
ــن  ــاد گوشــت در ای ــان داشــت: قیمــت زی رشــیدی بی
روزهــا، تبدیــل بــه انگیــزه ای بــرای ارائــه گوشــت 
ــت دام  ــرای بهداش ــدی ب ــردم و تهدی ــه م ــاز ب غیرمج
ــی برخــورد  ــرات و دســتگاه قضای ــد تعزی شــده کــه بای

ــد. ــته باش ــابقه دار داش ــراد س ــا اف ــدی ب ج
ــذاری دام در شــمال  ــه هویت گ ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
اســتان از دو ســال در حــال انجــام اســت، گفــت: ایــن 
طــرح در جنــوب اســتان هنــوز اجــرا نشــده و 90 درصــد 
دامــی کــه از جنــوب اســتان وارد می شــود، فاقــد 

هویــت اســت. مهــر

رئیــس کل دادگســتری اســتان یــزد از پاییــن بــودن آمــار ازدواج 
ــزد  ــار ازدواج در ی ــودن آم ــن ب ــت: پایی ــر داد و گف ــزد خب در ی
ــت.  ــی اس ــد آسیب شناس ــوان، نیازمن ــت ج ــه جمعی ــبت ب نس
محمدرضــا حبیبــی در دیــدار مدیــران ادارات وابســته به دســتگاه 
قضایــی اســتان یــزد بــا نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام 
جمعــه یــزد اظهــار داشــت: بــر اســاس آمارهــای اعالم شــده از 
ســوی ســازمان ثبــت احــوال، ســال گذشــته در اســتان یــزد 7 
ــه ثبــت رســیده کــه ایــن  ــزد ب هــزار و 9۵۲ ازدواج در اســتان ی

میــزان نســبت بــه جمعیــت رقــم پایینــی اســت. 
ــان  ــا بیــان اینکــه آمــار طــالق نیــز در اســتان یــزد همچن وی ب
باالســت، افــزود: البتــه نســبت ازدواج بــه طــالق در یــزد نســبت 
بــه ســایر اســتان ها در شــرایط بســیار بهتــری قــرار دارد؛ امــا در 
هــر حــال یــک طــالق نیــز بــرای اســتانی نظیــر یــزد، زیاد اســت 

ــت  ــار ازدواج و وضعی ــش آم ــث کاه ــد بح ــر می رس ــه نظ و ب
ــد یــک آسیب شناســی جــدی اســت. طــالق نیازمن

ــواده و  ــان خان ــم بنی ــز تحکی ــاد مراک ــا ایج ــزود: ب ــی اف حبیب
 ارائــه مشــاوره و بررســی مشــکالت زوج هــا توســط کارشناســان 
و روان شناســان پیــش از طــالق، 36 درصــد پرونده هــای طــالق 

در یــزد منجــر بــه ســازش شــده اســت. 
ــش  ــه بخ ــان اینک ــا بی ــزد ب ــتان ی ــتری اس ــس کل دادگس رئی
جالــب توجهــی از اختالفــات زوج هــا بــه دلیــل ناآگاهــی آن هــا 
ــا  ــور ب ــن منظ ــه همی ــزود: ب ــت، اف ــی اس ــای زندگ از مهارت ه
همــکاری ثبــت اســناد و بهزیســتی، ۱6 ســاعت دوره آموزشــی 
ــر  ــد در نظ ــدن عق ــاری ش ــش از ج ــا پی ــرای زوج ه ــاری ب اجب
ــر     ــالق مؤث ــار ط ــش آم ــم در کاه ــه امیدواری ــده ک ــه ش گرفت

ــد. مهــر  باش

استانها

سامانه پاسخگویی دامپزشکی چهارمحال و بختیاری 
راه اندازی شد

در راستای اجرای قانون حفظ آثار ملی

مسجد تاریخی چرخاب اردکان مرمت می شود

مدیر کل دامپزشکی شمال استان کرمان هشدار داد:

عرضه گوشت غیرمجاز

رئیس کل دادگستری استان یزد:

آمار ازدواج در یزد پایین است

 آب انبار هفت بادگیری 
عصرآباد

ــهر  ــزد، ش ــتان ی ــر در اس ــت بادگی ــار هف  آب انب
صــدوق )اشــکذر(، روســتای عصرآبــاد واقــع 

ــت. ــده اس ش
ــای  ــاد از بناه ــری عصرآب ــت بادگی ــار هف آب انب
بــا شــماره 77۵3 در  بــوده و  دوره قاجاریــه 
ــیده  ــت رس ــه ثب ــران ب ــی ای ــار مل ــت آث فهرس

ــت.  اس
ــن  ــر در بی ــداد بادگی ــاظ تع ــار از لح ــن آب انب ای
و  بــوده  منحصربه فــرد  جهــان  آب انبارهــای 
ــری دارای دو مخــزن  ــار هفــت بادگی ــا آب انب تنه
ــش  ــن بی ــف زمی ــا از ک ــاع مخزن ه ــت. ارتف اس
ــه ای  ــا خاگین ــد آن ه ــوع گنب ــر اســت و ن از ۲ مت
ــر و دارای  ــدود 6 مت ــا ح ــاع بادگیره ــت. ارتف اس
نمــای آجــری اســت کــه از هــر چهــار طــرف بــاز 
ــه در ســاخت  ــه کار رفت ــح ب اســت. عمــده مصال

ایــن آب انبــار خشــت خــام، آجــر، قلــوه ســنگ، 
ــت.  ــچ اس ــاروج و گ س

بادگیرهــا بــه شــکل زیبایــی مزیــن بــه تزئینــات 
دندان موشــی زیگزاگــی اســت و قســمت فوقانــی 
آن هــا بــا آجرهــای شــرقی تزئیــن شــده اســت. 
هــر بادگیــر دارای چهــار منفــذ در هــر ضلــع اســت.  
نکتــه جالــب توجــه دربــاره ســاختمان ایــن 
ــار برخــالف  ــن آب انب ــه ای ــن اســت ک ــار ای آب انب
ســایر آب انبارهــای منطقــه در جهــت قبلــه قــرار 

ــوده.  ــتیان ب ــوص زرتش ــدارد و مخص ن
الزم بــه ذکــر اســت عصرآبــاد از روســتاهای 
ــروک و تاریخــی حومــه شــهر اشــکذر اســت  مت
کــه حــدود ۵0 خانــوار در آنجا ســکونت داشــته اند 
ــه دلیــل خشکســالی های متمــادی، نزدیــک  و ب
بــه نیــم قــرن اســت کــه خالــی از ســکنه شــده؛ 
امــا بقایــای خانه هــا و بناهــای تاریخــی آن 
همچنــان پذیــرای گردشــگرانی از سراســر کشــور 

ــت. گردشــگری  اس

#دیدنی_ها

روزنه
مدیر کل میراث  فرهنگی استان کرمان:

 مستند سازی ثبت ملی 
خانه شهر کرمان آغاز شده است

مدیــر  کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه کار 
مستند ســازی ثبــت ملــی خانــه شــهر کرمــان آغــاز 
ــت در  ــی دول ــام عال ــر مق ــت: نظ ــت، گف ــده اس ش
اســتان، حفــظ خانــه شــهر کرمــان و تبدیــل آن بــه 

ــت. ــری اس ــه فرهنگی هن ــک مجموع ی
 محمــود وفایــی دیــروز در جمــع خبرنــگاران اظهــار  
داشــت: نظــر مقــام عالــی دولــت در اســتان حفــظ 
خانــه شــهر کرمــان و تبدیــل آن بــه یــک مجموعــه 
فرهنگی هنــری اســت کــه مراحــل کار نیــز در حــال 

انجــام اســت.
ــت  ــازی ثب ــه کار مستند س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــا  ــت: ب ــده، گف ــاز ش ــان آغ ــهر کرم ــه ش ــی خان مل
برنامه ریــزی انجام شــده کارشناســان ثبــت آثــار 
ملــی کشــور بــرای بررســی بیشــتر بــه کرمــان 

ینــد. می آ
مدیــر  کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه هر گونــه 
ورودی  و  شــهر  خانــه  دربــاره  تصمیم گیــری 
ــی  ــه بررس ــوط ب ــتانداری من ــد اس ــاختمان جدی س
ــی  ــراث فرهنگ ــان می ــی کارشناس ــر نهای و اظهار نظ
کشــور شــده اســت، افــزود: بــا جلســاتی کــه برگــزار 
شــده، در حــال حاضــر تمــام ســعی و تــالش 
ــراث  ــان می ــن کارشناس ــان و همچنی ــتاندار کرم اس
ــتداران میــراث  ــتان و کشــور و دوس ــی اس فرهنگ
فرهنگــی بــر حفــظ و مانــدگاری خانــه شــهر کرمــان 

ــت. ــی نیس ــچ نگران ــای هی ــت و ج اس
وی بــا اشــاره بــه مذاکــرات تلفنــی اســتاندار کرمــان 
ــان  ــور خاطر نش ــی کش ــراث فرهنگ ــاون می ــا مع ب
ــا ضمــن  ــه شــود ت ــرار شــده راهــکاری ارائ ــرد: ق ک
حفــظ خانــه شــهر، مشــکل ورودی ســاختمان 

ــز حــل شــود. ــد اســتانداری نی جدی
وفایــی بــا بیــان اینکــه در ســال های اخیــر اقدامــات 
بســیار خوبــی در اســتان در بحــث میــراث فرهنگــی 
ــده،  ــام ش ــتان انج ــی اس ــه تاریخ ــازی ابنی و بازس
گفــت: نبایــد ایــن زحمــات را نادیــده گرفــت؛ 
خانــه شــهر و مســئله ورودی ســاختمان جدیــد 
ــهر در  ــورای ش ــات ش ــان از مصوب ــتانداری کرم اس
ــه  ــورت مداخل ــه در ص ــت ک ــته اس ــای گذش دوره ه
ــب آن  ــکان تخری ــتاندار، ام ــری اس ــردن و پیگی نک

وجــود می داشــت. تســنیم

 بانک اطالعاتی خرده فروشان 
 مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری 

تهیه شد
ــا مــواد مخــدر  دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه ب
ــی  ــک اطالعات ــت: بان ــاری گف ــال و بختی چهارمح
تهیــه  اســتان  در  مــواد مخــدر  خرده فروشــان 
ــون  ــته تاکن ــال گذش ــراد از ۱۵ س ــن اف ــه ای و هم
شناســایی شــده و بــه صــورت مرتــب رصــد 

می شــوند.
غدیــر مرتضــوی در نشســت بــا خبرنــگاران اظهــار 
داشــت: ســال گذشــته یــک تــن و 760 کیلوگــرم 
انــواع مــواد مخــدر در اســتان کشــف و ضبــط شــد 
و امســال نیــز تاکنــون بیــش از 9۵0 کیلوگــرم 
ــه  ــه البت ــده ک ــف ش ــتان کش ــدر در اس ــواد مخ م
ایــن مســئله بــه دلیــل تغییــر مســیر تزانزیتــی و 

ــی در اســتان اســت. ــوان عملیات ــت ت تقوی
ــوط  ــدر را مرب ــواد مخ ــفیات م ــترین کش وی بیش
بــه شــهرکرد، لــردگان و بروجــن دانســت و افــزود: 
در 3 مــاه ابتــدای ســال جــاری، کشــفیات مــواد 
مخــدر صنعتــی در اســتان نســبت بــه مــدت 
ــته  ــد داش ــد رش ــته 78 درص ــال گذش ــابه س مش

ــت. اس
ــا مــواد مخــدر  دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه ب
چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه طــرح 
پاک ســازی نقــاط آلــوده اســتان بیــان کــرد: 
چارچوبــی کــه مــا در رابطــه بــا ایــن موضــوع 
مــورد توجــه قــرار داده ایــم، توســعه فعالیت هــای 
ــن  ــم از ای ــا بتوانی ــت ت ــی اس ــی و اجتماع فرهنگ
ــه را  ــا افزایــش باورهــای فکــری، زمین ــق و ب طری
بــرای مشــارکت افــراد در تهیــه، توزیــع و مصــرف 
و  برنامه ریــزی   ببریــم.  بیــن  از  مخــدر  مــواد 
ــه اشــتغال  ــردن زمین ــم ک ــرای فراه نیازســنجی ب

ــرار دارد. ــتورکار ق ــز در دس ــراد نی ــن اف ای
ــای  ــان و حمایت ه ــه درم ــات کمیت ــه اقدام وی ب
اجتماعــی اشــاره و خاطرنشــان کــرد: در حــال 
حاضــر ۵3 مرکــز MMT بــا درمــان دارویــی و 
ــت  ــتان فعالی ــاری در اس ــی اختی ــز اقامت ۱6 مرک
دارنــد کــه از ایــن تعــداد 9 مرکــز دولتــی و بقیــه 
خصوصــی هســتند. ســال گذشــته ۱6 هــزار نفــر در 
سراســر اســتان در ایــن مراکــز پذیــرش شــدند کــه 
از ایــن تعــداد 9 هــزار و 900 نفــر بــه مراکــز دارویــی 

ــد. ــه کرده ان مراجع

شهرکرد، خنک ترین منطقه کشور 
است

مدیــر کل هواشناســی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
شــهرکرد بــا دمــای هــوای 4 درجــه ســانتیگراد 

ــت. ــور اس ــه کش ــن نقط خنک تری
ــا  ــهرکرد ب ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــا ب ــاهرخ پارس ش
دمــای هــوای 4 درجــه ســانتیگراد خنک تریــن 
ــوا  ــای ه ــت: دم ــار داش ــت، اظه ــور اس ــه کش نقط
در بیشــتر نقــاط کشــور افزایــش یافتــه اســت؛ 
ــه  ــر از ۱0 درج ــه کمت ــهرکرد ب ــوای ش ــای ه ــا دم ام

ســانتیگراد رســیده اســت.
بــه پیش بینــی آب و هــوا طــی  بــا اشــاره  وی 
ــه های  ــی نقش ــرد: بررس ــوان ک ــده عن ــای آین روز ه
پیش یابــی عــددی، کمــاکان اســتقرار جــوی پایــدار 
ــان  ــتان نش ــطح اس ــر س ــده را ب ــه روز آین ــی س ط

می دهنــد.
مدیــر کل هواشناســی چهارمحــال و بختیــاری عنــوان 
ــن مــدت آســمان اســتان صــاف گاهــی  کــرد: در ای
همــراه بــا وزش بــاد و در بعضــی مناطــق همــراه بــا 

غبــار رقیــق صبحگاهــی خواهــد بــود. مهــر

ــتایی  ــالب روس ــل آب و فاض ــر عام مدی
اینکــه ۱00 منبــع  بــه  بــا اشــاره  یــزد 
یــزد  روســتاهای  آبــی  منبــع   404 از 
ــه 300  ــت: آبرســانی ب خشــک شــده، گف
ــه وســیله تانکــر انجــام                   ــزد ب روســتا در ی

. د می شــو
محمــد فاتحــی میبــدی در دیــدار مدیــران 
ــا  ــزد ب ــتان ی ــالب اس ــت آب و فاض صنع
ــام  ــتان و ام ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
 ۱۲00 از  داشــت:  اظهــار  یــزد  جمعــه 
روســتایی کــه در اســتان یــزد داریــم، 700 
ــالب  ــش آب و فاض ــت پوش ــتا تح روس
ــتاها  ــه روس ــه بقی ــت و ب ــتایی اس روس

هــم خدمــات ارائــه می شــود.
در  شــرب  آب  منبــع   404 وی گفــت: 
 700 آب  تامین کننــده  یــزد  اســتان 
روســتایی اســت کــه تحــت پوشــش آب 
ــرار  ــزد ق و فاضــالب روســتایی اســتان ی
دارنــد کــه شــامل چشــمه، قنــوات و 

می شــوند. چاه هــا 
فاتحــی از خشــک شــدن نزدیــک بــه ۱00 
ــر داد  ــع آب شــرب خب ــع از ایــن مناب منب
ــه  ــم ب ــع ه ــه 80 منب ــک ب ــت: نزدی و گف
ــک  ــتانه خش ــم، در آس ــارش ک ــل ب دلی

ــد. ــرار گرفته ان ــدن ق ش
ــتایی  ــالب روس ــل آب و فاض ــر عام مدی

ــالب  ــرکت آب و فاض ــه داد: ش ــزد ادام ی
مهاجــرت  از  اینکــه  بــرای  روســتایی 
چنــد  کنــد،  جلوگیــری  روســتایی 
برنامــه را اجرایــی کــرده کــه از جملــه 
بــرای  آب  نوبت بنــدی  برنامه هــا  ایــن 

روستاهاســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــر اســاس ایــن 
ــتا  ــک روس ــت ی ــن اس ــدی ممک نوبت بن
داشــته  آب  روز  ســه  هفتــه  طــول  در 
باشــد، تصریــح کــرد: آب شــرب نزدیــک 
ــه  ــزد االن ب ــتان ی ــتا در اس ــه 300 روس ب
وســیله آبرســانی ســیار و توســط تانکرهــا 

انجــام می شــود. تســنیم 

مدیر عامل آب و فاضالب روستایی یزد:

آبرسانی به ۳۰۰ روستا در یزد به وسیله تانکر انجام می شود

،،
مگــس میــوه مدیترانــه ای، یکــی از 
در  کشــاورزی  آفــات  مخرب تریــن 
جهــان اســت. ایــن آفــت در ایــران از 
آفــات قرنطینــه ای داخلــی و خارجــی 
ــوده کــه پــس از یــک وقفــه  کشــور ب
اســتان  در  دوبــاره  ســاله،  بیســت 

مازنــدران مشــاهده شــد



ــان  ــص زن ــراح و متخص ــی، ج ــمیان نائین ــادات هاش ــام الس اله
ــی  ــگیری از کم آب ــرای پیش ــتان ب ــه در تابس ــر اینک ــد ب ــا تاکی  ب
و بــه دلیــل تعریــق بیشــتر، مصــرف مایعــات فــراوان بــرای زنــان 
ــد توجــه  ــاردار بای ــان ب ــات اســت، گفــت: زن ــاردار جــزو ضروری ب
ــا فاصلــه زمانــی مناســب میــل  داشــته باشــند کــه مایعــات را ب

کننــد.
ــا  ــارداری ب ــوم ب ــه دوم و س ــه ماه ــه س ــواردی ک ــت: م وی گف
تابســتان همزمــان می شــود، از آنجــا کــه ســوخت و ســاز انــرژی 
ــه  ــن اســت نســبت ب ــاردار ممک ــان ب ــدن بیشــتر می شــود، زن ب
اطرافیــان بیشــتر احســاس گرمــا کننــد و تحملشــان نســبت بــه 
ــر  ــر اواخ ــن اگ ــود؛ بنابرای ــر ش ــته کمت ــای بس ــا و محیط ه گرم
بــارداری بــه تابســتان بیفتــد، چــون تعریــق بیشــتر اســت، توصیه 
ــد. ــات مصــرف کنن ــی مایع ــای معمول می شــود بیشــتر از روزه

ایــن جــراح و متخصــص زنــان یــادآور شــد: زنــان بــاردار 
ــی،  ــرش و آب معدن ــی و لیموت ــای طبیع ــا میوه ه ــد ب می توانن
نوعــی نوشــیدنی خوش طعــم آمــاده کننــد؛ بــه ویــژه کــه 
از  انبــه و طالبــی، سرشــار  به ویــژه  ایــن فصــل  میوه هــای 

ویتامیــن C و آهــن اســت.
ــرای  ــب ب ــای مناس ــدن را از راهکاره ــتن ب ــوب نگهداش وی مرط
مقابلــه بــا کم آبــی بــدن زنــان بــاردار در فصــل تابســتان دانســت 
ــرم  ــای گ ــید و در روزه ــت نکش ــود خجال ــر خ ــت: از ظاه و گف
تابســتان، بــه اســتخر برویــد و شــنا کنیــد؛ البتــه منظــور شــنای 
حرفــه ای نیســت؛ بلکــه بــه صــورت معلــق هــم در آب باشــید یــا 
ــرارت  ــود، ح ــوب نگهداشــتن خ ــا مرط ــد؛ ب ــط در آب راه بروی فق
بدنتــان را تنظیــم می کنیــد و در عیــن حــال، تأثیــر بســیار خوبــی 

روی اعصابتــان می گذاریــد. فــارس

ملــی  کنگــره  رئیــس  رســتمیان،  عبدالرحمــان  دکتــر   
خودمراقبتــی بیمــار، در آســتانه برگــزاری پنجمیــن کنگــره 
ملــی و دومیــن جشــنواره خودمراقبتــی و آمــوزش بیمــار اظهــار 
داشــت: برگــزاری ایــن کنگــره ســه هــدف خودمراقبتــی اولیــه، 
ــر از  ــا و تقدی ــوزی آن ه ــاران و مهارت آم ــه بیم ــانی ب اطالع  رس

شــرکت های فعــال را در ایــن زمینــه پیگیــری می کنــد.
خودمراقبتــی  دومیــن جشــنواره  و  ملــی   رئیــس کنگــره 
و آمــوزش بیمــار بــا بیــان اینکــه ســیگار در بــروز بیماری هایــی 
ــی  ــی و قلب ــای التهاب ــروز و بیماری ه ــم، آرت ــون رماتیس همچ
ــا ارتقــای آگاهــی مــردم از ایــن مســائل  نقــش دارد، گفــت: ب
ــوان در جهــت کاهــش بیماری هــا و کنتــرل آن هــا  حتمــا می ت

گام برداشــت.
ــای  ــژه در بیماری ه ــاران به وی ــوزش بیم ــه خــأ آم رســتمیان ب

مزمــن در کشــور اشــاره کــرد و عنــوان داشــت: بعضــی از 
کشــورها در زمینــه ایــن آموزش هــا پیشــتاز بــوده و بــه 
ــت  ــوزش دیاب ــه آم ــاعته در زمین ــه ۲ س ــال ۶ جلس ــور مث ط
ــا کارت  ــه آن ه ــی ب ــس از آن حت ــه شــده و پ ــاران ارائ ــه بیم ب
ــز  ــی ادارات نی ــئله در بعض ــن مس ــود. ای ــی داده می ش آموزش

ــرار دارد. ــه ق ــورد توج م
ــت  ــز اهمی ــیار حائ ــم بس ــن روش مه ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
اســت، گفــت: ایــن آموزش هــا هزینــه خانــواده و جامعــه 
ــیب  ــش آس ــار و کاه ــه بیم ــک ب ــبب کم ــش داده و س را کاه
 بــه آن می شــود. همچنیــن از عــوارض بیمــاری می کاهــد 
ــط  ــع دارو توس ــد و قط ــر می کن ــتری را کمت ــات بس و مراجع
ــه حداقــل می رســد؛ از طرفــی کیفیــت زندگــی نیــز  بیمــاران ب

ــر ــد. مه ــش می یاب افزای

 زنان باردار در روزهای گرم تابستان 
مایعات بیشتری مصرف کنند

رئیس کنگره ملی خودمراقبتی بیمار عنوان کرد:

راهکارهای طالیی افزایش کیفیت زندگی بیماران

محقق طب سنتی مطرح کرد: 
 گیاه »آقطی سیاه«

 تضمین کننده شادابی پوست صورت
حاشــیه  و  جاده هــا  کنــار  در  معمــوال  ســیاه،  آقطــی 
ــد و دارای  جنگل هــا و در نواحــی مرطــوب و ســایه می روی
خــواص دارویــی بســیار زیــادی اســت کــه از میــان آن هــا 
ــاره  ــورت اش ــت ص ــادابی پوس ــت ش ــه خاصی ــوان ب می ت

ــرد. ک
محقــق طــب ســنتی گفــت: قســمت مــورد اســتفاده ایــن 
ــت.  ــاقه آن اس ــی س ــت داخل ــرگ و پوس ــه گل، ب درختچ
ــد  ــوادی مانن ــرگ آن دارای م ــه و ب ــن درختچ ــت ای پوس
ــدار  ــی، ســیکوتین و مق ــن کول ساوبوســین،  ســامبو نیگری

ــت. ــیم اس ــرات پتاس ــی نیت کم
ــن  ــاه آلدری ــن گی ــه داد: در گل هــای ای ــی ادام ــب زمان زین
ــوه آقطــی ســیاه  ــدار کمــی اســانس وجــود دارد. می و مق
دارای کریــزان تمیــن، مــواد قنــدی، اســانس، صمــغ، اســید 

والریانیــک و اســید اســتیک اســت.

 وی دربــاره خــواص دارویــی »آقطــی ســیاه« گفــت: 
ــراد  ــت در اف ــع یبوس ــرای رف ــن دارو ب ــاه، بهتری ــن گی ای
ــزرگ  ــات روده ب ــه انقباض ــت ک ــرادی اس ــالخورده و اف س
ــن آقطــی ســیاه،  ــف شــده اســت. همچنی ــا ضعی در آن ه
بیماری هــای کلیــه و مجــاری ادرار را درمــان کــرده و ســنگ 

کلیــه را خــارج می کنــد.
وی خاطرنشــان کــرد: دمکــرده برگ هــای خشک شــده 
ــرای  ــن ب ــر اســت. همچنی ــع اســهال موث ــاه در رف ــن گی ای
برطــرف کــردن درد و التیــام بواســیر، برگ هــای تــازه ایــن 
گیــاه را لــه کــرده یــا اینکــه از آن پمــاد تهیــه کنیــد و روی 

بواســیر دردنــاک بگذاریــد.
ــردن  ــن ب ــرای از بی ــزود: ب ــنتی اف ــب س ــق ط ــن محق ای
ــن  ــیاه را در روغ ــی س ــاقه آقط ــت س ــدن، پوس ــارش ب خ
ــرد  ــد س ــد و بگذاری ــاف کنی ــپس آن را ص ــانید و س بجوش
شــود. ســپس ایــن روغــن را روی قســمت هایی کــه 

ــد. ــارش دارد، بزنی خ
ــوردن  ــرای جوش خ ــد ب ــراد می توانن ــد: اف ــادآور ش وی ی
اســتخوان و مــداوای شکســتگی اســتخوان از دم کــرده 

ریشــه ایــن درختچــه اســتفاده کننــد. همچنیــن دم کــرده 
گل هــای خشک شــده آقطــی ســیاه، درمان کننــده گریــپ، 
ــرس  ــی و نق ــتگاه تنفس ــای دس ــرماخوردگی بیماری ه س

اســت.
ــردن  ــن ب ــرای شــادابی پوســت صــورت، از بی ــن ب همچنی
لکه هــا و کک و مــک، می توانیــد از ماســک زیــر اســتفاده 

کنیــد:
ــد و  ــیاه را دم کنی ــی س ــده آقط ــای خشک ش ــدا گل ه ابت
مقــداری پــودر باقــالی خشــک را در ظرفــی بریزید. ســپس 
دم کــرده آقطــی ســیاه را روی آن بریزیــد و خمیــری تهیــه 
ــورت  ــک روی ص ــورت ماس ــه ص ــر را ب ــن خمی ــد. ای کنی
ــن  ــانید. ای ــاعت بجوش ــع س ــک رب ــس از ی ــد و پ بگذاری
ماســک را هــر روز روی پوســت خــود بگذاریــد تــا صــورت را 

ــد. جــوان و شــاداب کن
وی دربــاره مضــرات ایــن گیــاه گفــت: اســتفاده زیــاد 
ازآقطــی ســیاه ممکــن اســت باعــث تهــوع و همچنیــن ورم 
روده هــا شــود. آقطــی ســیاه ســرد اســت و بنابرایــن افــراد 

ــد. ایمنــا ــا عســل بخورن ــد آن را ب ــا بای ســردمزاج حتم

# طب  _ سنتی
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در مقابله با آلزایمر
ــد  ــده دارای فوای ــام و تصفیه نش ــوق خ ــون ف ــن زیت روغ
ــر ایــن  ــرای ســالمت اســت و حــال محققــان ب ــادی ب زی
ــن  ــن رفت ــه از بی ــت ب ــن اس ــون ممک ــن زیت ــد روغ باورن

ــد. ــر کمــک کن ــاری آلزایم ــار بیم بعضــی آث
ــن  ــد روغ ــیلوانیا دریافتن ــل پنس ــگاه تمپ ــان دانش محقق
زیتــون بــه عنــوان بخشــی از رژیــم غذایــی مدیترانــه ای، از 

ــد. ــت می کن ــری حفاظ ــی یادگی ــه و توانای حافظ
سرپرســت تیــم تحقیــق در ایــن بــاره می گویــد: مــا 
التهــاب  موجــب کاهــش  زیتــون  روغــن  دریافتیــم 
مغــز می شــود؛ امــا مهم تــر ایــن اســت کــه موجــب 
فعال ســازی فرآینــدی موســوم بــه »اتوفــاژی« می شــود. 
ــودی  ــا ناب ــه ب ــت ک ــدن اس ــادی ب ــد ع ــاژی، فرآین اتوف
روی  بــر  تحقیــق،  ایــن  می کنــد.  مقابلــه  ســلول ها 
ــات  ــا اقدام ــه ب ــد ک ــام ش ــا انج ــی از موش ه ــوع خاص ن
ــالل  ــر اخت ــر نظی ــخصات آلزایم ــه مش ــال ب ــی مبت مهندس

حافظــه شــده بودنــد. مهــر

 بوی بنزین منجر به کاهش 
رشد کودکان می شود

محققــان دریافتنــد استشــمام بــوی بنزیــن در رشــد 
ــد. ــش می ده ــا را کاه ــد آن ه ــر دارد و رش ــودکان تاثی ک

ــد  ــام ش ــترالیا انج ــر در اس ــر روی 118 نف ــی ب ــن بررس ای
ــن را در  ــوی بنزی ــرکت کنندگان ب ــر از ش ــی آن 8۶ نف و ط
ــد از دو  ــد و بع ــرده بودن ــاق ک ــالگی استنش ــن 13 س س
ســال قــد آن هــا نســبت بــه همســاالنی کــه بــوی بنزیــن 

ــود. ــر ب ــانتیمتر کوتاه ت ــد، ۶ س ــرده بودن ــاق نک استنش
محققــان اظهــار کردنــد: استنشــاق بــوی بنزیــن در میــان 
نوجوانــان، یــک پدیــده جــدی و گســترده اســت. بدتریــن 
حالــت استنشــاق بنزیــن، مــرگ ناگهانــی ناشــی از کمبــود 
اکســیژن اســت. ایــن مــواد از بعضــی مــواد مخــدر هــم 

مضرتــر هســتند. ایســنا

 با این خوراکی 
کودکتان نابغه می شود

ــد  ــویق می کنن ــاالن را تش ــودکان و بزرگس ــان، ک کارشناس
ــود  ــرای بهب ــن را ب ــاوی لوتئی ــای ح ــرف غذا ه ــه مص ک

ــد.  ــش دهن ــز افزای ــرد مغ ــدرت عملک ق
لوتئیــن می توانــد عملکــرد کــودک  غذا هــای حــاوی 
ــه  ــاده در رنگدان ــن م ــه ای ــد ک ــود بخش ــه بهب را در مدرس
ــم  ــوی و کل ــرغ، کی ــبز، زرده تخم م ــرگ س ــبزیجات ب س

بروکلــی یافــت می شــود.
ــرف  ــودکان ص ــد ک ــان می ده ــد نش ــه جدی ــک مطالع ی
نظــر از IQ یــا علــل شــخصیتی بــا مصــرف بروکلــی 
ــا  ــا را ب ــتند و امتحان ه ــری داش ــی بهت ــرد تحصیل عملک
نمــرات بهتــری گذارنده انــد. عــالوه بــر بهبــود عملکــرد مغــز 
مصــرف غذاهــای حــاوی لوتئیــن بــرای ســالمت چشــم ها 
ــر از  ــه در خط ــی ک ــان بیماران ــت و در درم ــد اس ــز مفی نی
 دســت دادن بینایــی هســتند، تاثیــر مثبــت ویــژه ای 

دارد. باشگاه خبرنگاران

تغذیه

فواید آب گوجه فرنگی
نتایــج بعضــی از تحقیقــات حاکــی از ایــن اســت 
بعضــی  بــه  ابتــال  از  می توانــد  کــه گوجه فرنگــی 

کنــد.  جلوگیــری  ســرطان ها 
مناســب  انتخاب هــای  از  یکــی  آب گوجه فرنگــی، 

ــت.  ــی اس ــاده غذای ــن م ــواص ای ــب خ ــرای کس ب
ــه  ــی را ارائ ــی از آب گوجه فرنگ ــب خواص ــن مطل در ای
می دهیــم تــا ایــن نوشــیدنی انرژی بخــش را بــه 

ــد. ــه کنی ــان اضاف ــم غذایی ت رژی
 گوجه فرنگی منبع لیکوپن

آنتی اکســیدان های  قوی تریــن  از  یکــی  لیکوپــن، 
ــی  ــیدان در گوجه فرنگ ــن آنتی اکس ــت. ای ــان اس جه

و آب آن وجــود دارد. 
ــد  ــه ۵۰ درص ــک ب ــی نزدی ــوان آب گوجه فرنگ ــک لی ی
ــد. ــرآورده می کن ــن را ب ــه لیکوپ ــدن ب ــه ب ــاز روزان از نی

آزادی کــه  رادیکال هــای  بــا  آنتی اکســیدان  ایــن   
ــه ســرطان می شــوند،  باعــث پیــری پوســت و ابتــال ب
ــب و  ــت از قل ــرای مراقب ــن ب ــد. لیکوپ ــه می کن مقابل

ــت. ــد اس ــز مفی ــترول نی ــش کلس کاه
 آب گوجه فرنگی حاوی پتاسیم

ــاده  ــن م آب گوجه فرنگــی حــاوی پتاســیم اســت. ای
معدنــی بــرای رشــد ســلولی و حفــظ ســالمت عضــالت 
الزم اســت. بــه همیــن دلیــل مصــرف آب گوجه فرنگــی 

یــک نوشــیدنی مفیــد بــرای ورزشــکاران اســت. 
ــرای معرفــی  ــه ب توجــه داشــته باشــید کــه ایــن مقال
ــت  ــت و خاصی ــی اس ــاده غذای ــن م ــواص آب ای خ
ــد  ــی نمی توان ــدارد. یعن ــا را ن ــرای بیماری ه ــی ب درمان
ــن  ــرد. بنابرای ــک را بگی ــده پزش ــای داروی تجویزش ج
اگــر از بیمــاری خاصــی رنــج می بریــد، تحــت درمــان 

ــد. ــا پزشــک خــود مشــورت کنی هســتید و ... ب
C آب گوجه فرنگی، منبع ویتامین 

ــت.  ــی اس ــن C فراوان ــاوی ویتامی ــیدنی ح ــن نوش ای
ایــن ویتامیــن نیــز بــه تقویــت دســتگاه دفاعــی بــدن و 

ــد.  ــک می کن ــا کم ــم زخم ه ــد ترمی ــود رون بهب
نوشــیدن آب گوجه فرنگــی میــزان نیــاز بــدن بــه 

ویتامیــن c را بــه خوبــی تأمیــن می کنــد.
A آب گوجه فرنگی، منبع ویتامین 

ویتامیــن A نیــز بــه میــزان زیــادی در آب گوجه فرنگــی 
یافــت می شــود. 

ایــن نوشــیدنی حــاوی بتاکاروتــن اســت کــه ســالمت 
ــی  ــتم ایمن ــا و سیس ــتخوان ها، دندان ه ــم ها، اس چش

ــد. ــت می کن ــدن را تقوی ب
K گوجه فرنگی، منبع ویتامین 

آب گوجه فرنگــی حــاوی ویتامیــن K اســت کــه یکــی 
از ترکیبــات مهــم بــرای جــذب کلســیم اســت. مصــرف 
ــا می شــود. ــت اســتخوان ها و دندان ه ــث تقوی آن باع

نکتــه دیگــری هــم کــه بایــد مــد نظــر داشــته باشــید 
ــنتی  ــب س ــی در ط ــاده غذای ــن م ــه ای ــت ک ــن اس ای
دارای طبــع ســردی اســت کــه مصــرف زیــاد آن 
ــرای افــراد ســردمزاج مشــکل ایجــاد  ممکــن اســت ب
 کنــد؛ پــس در مصــرف آن حــد اعتــدال را رعایــت 
ــت.  ــون اس ــن زیت ــی، روغ ــح گوجه فرنگ ــد. مصل کنی

ــان تبی

زیبایی

نسخه هایی برای درمان ریزش مو
در  متمــادی  ســال های  دارویــی  گیاهــان 
تقریبــا  و  نقــش  ایرانــی  و  ایــران  فرهنــگ 
ــواره در آشــپزخانه  ــان هم ــن گیاه بخشــی از ای
ــته  ــود داش ــان وج ــتر ایرانی ــای بیش ــا گنج ه ه ی
ــی از  ــای قدیم ــاس آموزه ه ــر اس ــردم ب ــه م ک

خــواص مفیــد آن هــا اســتفاده می کننــد.
دمنوش هــا، همــان جوشــانده های مادربزرگ هــا 
کــه هــر کــدام بــرای یــک درد یــا بیمــاری 
بســته بندی ها  در  امــروز  هســتند،   خــوب 
ــگاه ها  ــاز در فروش ــا ب ــه ای ی ــای کیس و فرم ه

عرضــه می شــوند.
صــرف نظــر از شــکل و نــام آن هــا، بایــد گفــت 
دارنــد  بی ماننــدی  لــذت  دمنوش هــا   کــه 
ــر رفــع مشــکالت جســمی، روح آدم  و عــالوه ب

ــد. ــازه می کنن را ت
ــروز  ــر را  ام ــوی س ــتی م ــو و کم پش ــزش م ری

ــد.  ــه می کنن ــدودی تجرب ــا ح ــراد ت ــام اف تم
غذایــی  رژیــم  و  رفتــاری  الگــوی  تغییــر 
انســان های دنیــا مــدرن نســبت بــه گذشــتگان 
یکــی از علــل اصلــی ریــزش مــوی ســر اســت. 
بــرای  طــب ســنتی  و  خانگــی  نســخه های 
درمــان ریــزش مــو را می تــوان بــرای حــل 
ایــن مشــکل مــورد اســتفاده قــرار داد؛ چــرا کــه 
ــده  ــی ثابت ش ــا تاثیرات ــته از توصیه ه ــن دس ای
ــو  ــت م ــر روی رشــد و تقوی ــوارض ب ــدون ع و ب

داشــته اند.
 آلوئه ورا

ژل آلوئــه ورا حتــی بــرای مبــارزه بــا شــوره  ســر 
ــوی  ــک چاق ــا ی ــد. ب ــر باش ــد مؤث ــم می توان ه
تیــز برگــی از گیــاه آلوئــه ورا را قطــع کنیــد 
ــه   ــه دار بــرگ را بــرش بزنیــد، الی لبه هــای دندان
ــو   ــا کمــک چاق ــد و ب ــرگ را جــدا کنی ــی ب باالی

ــد.  ــدا کنی ــی ج ــه  پایین ــه ورا را از الی ژل آلوئ
ــع  ــپس مای ــد و س ــن بریزی ژل را در مخلوط ک
ــه پوســت ســر  ــه دســت آمــده را ب یکدســت ب
ــا یــک  و موهــا بمالیــد و پــس از ۴۵ دقیقــه ت
ســاعت، ماســک را بــا آب بشــویید؛ بهتــر اســت 
ایــن روش درمانــی را 3، ۴ بــار در هفتــه انجــام 

دهیــد تــا نتیجــه  بهتــری بگیریــد.
 برگ یا گل ختمی

در طــب ســنتی هنــد، بهتریــن درمــان خانگــی 
ــا گل  ــرگ ی ــو، ب ــزش م ــری از ری ــرای جلوگی ب

ختمــی اســت.
ــگیری از  ــرای پیش ــاه ب ــن گی ــرگ و گل ای  از ب
ریــزش مــو، تقویــت رشــد مــو، درمــان موخــوره 

ــود.  ــتفاده می ش ــر اس ــوره   س ــان ش و درم
1۵-1۲ عــدد گل ختمــی را همــراه ۲ قاشــق 
ــد.  ــرارت دهی ــل ح ــن نارگی ــوپ خوری روغ س
مایــع را صــاف کنیــد و روغــن روی آن را جمــع 
ــده را در  ــت آم ــه دس ــن ب ــپس روغ ــد، س کنی
مــواد غذایــی خــود مــورد اســتفاده قــرار دهیــد. 

خبرنــگاران باشــگاه 

خانواده
چطور خوشبخت باشیم؟

ــه  ــم ب ــا می توانی ــه خــود م ــزی اســت ک خوشــبختی، چی
ــت  ــه دس ــه ب ــم و الزم ــت بیاوری ــه دس ــادگی آن را ب س
آوردن خوشــبختی، برطــرف کــردن موانــِع ســر راه آن ماننــد 
ــارات  ــته و انتظ ــدن در گذش ــی، مان ــکار منف ــترس، اف اس

غیرواقع بینانــه اســت.  
اهــداف  تفاوت های مــان،   تمــام  بــا  انســان ها  مــا 
مشــترکی را در زندگــی دنبــال می کنیــم. خوشــبختی، 
ــن اهــداف مشــترک اســت. صــرف نظــر از  یکــی از همی
ــبختی  ــه خوش ــتیابی ب ــرای دس ــه ب ــی ک ــای متفاوت راه ه
انتخــاب می کنیــم، موانــع مختلفــی هــم بــر ســر راهمــان 
قــرار می گیرنــد. در عصــری کــه تنهــا اشــتغال و افزایــش 
بهــره وری بــه هــر قیمــت اهمیــت دارد،  کلیــد اصلــی بــرای 
ــع  ــن موان ــردن همی ــذف ک ــبختی، ح ــه خوش ــیدن ب رس

ــت. ــی اس ــم از زندگ مزاح
 فکر کردن مداوم به گذشته

احســاس شــرمندگی و ناامیــدی نســبت بــه گذشــته 
ــودش  ــر خ ــت تاثی ــم تح ــما را ه ــروزی ش ــخصیت ام ش
ــر  ــتقیما ب ــه مس ــی ک ــال،  وقت ــا این ح ــد. ب ــرار می ده ق
ــد، احساســات و توانایی هــای  زمــان حــال تمرکــز می کنی
شــما فقــط بــه کســب خوشــبختی در لحظــه حــال محدود 
ــار  ــته را کن ــه گذش ــی ب ــگاه دائم ــن، ن ــوند. بنابرای می ش
ــد. ــر کنی ــال فک ــه ح ــه خوشــبختی در لحظ ــد و ب بگذاری

 انتظارات غیرواقع بینانه
یکــی از بزرگ تریــن درس هــای بزرگســالی، یادگیــری 
مدیریــت انتظــارات اســت. تردیــدی نیســت کــه در نظــر 
ــیدن  ــرای رس ــه ب ــول و واقع بینان ــارات معق ــن انتظ گرفت
ــا این حــال کنــار  بــه موفقیــت در زندگــی ضــرورت دارد. ب
گذاشــتن انتظــارات غیرواقع بینانــه از خــود و دیگــران، بــه 
ــت  ــدی، شکس ــاس ناامی ــا احس ــد ت ــک می کن ــما کم  ش
ــی  ــد. خوشــبختی واقعــی زمان ــه نکنی ــی را تجرب و بدبخت
ــار  ــق را کن ــج دقی ــار نتای ــه انتظ ــد ک ــدا می کن ــا پی معن
بگذاریــد و بــا ذهــن بــاز با جهــان پیرامــون خودتــان مواجه 
شــوید. احســاس شــادی درونــی وقتــی نمایــان می شــود 
کــه پیش فرض هــای ثابــت خودتــان را فرامــوش کنیــد و 

ــد. ــاوت را بپذیری ــای متف امکان ه
 توجه بیش از حد به نظر دیگران

آیــا دائمــا بــه ایــن فکــر می کنیــد کــه مــردم دربــاره شــما 
چــه نظــری دارنــد؟ رهــا شــدن از شــّر ایــن فکــر، یکــی از 
 کلیدهــای حیاتــی بــرای دســتیابی بــه احســاس شــادی 
و خوشــبختی در زندگــی اســت. بنابرایــن بــه  جــای اینکــه 
خودتــان را از چشــم دیگــران ببینیــد، روی انــرژی درونــی 
خودتــان تمرکــز کنیــد. فکــر کــردن دائمــی بــه نظــر مــردم 
ــته  ــه ای داش ــار آزادان ــه رفت ــد ک ــازه نمی ده ــما اج ــه ش ب
باشــید. اگــر بــه تصمیمــات خودتــان افتخــار کنیــد، دیگــر 

بــه ُمهــر تاییــد مــردم نیــازی نخواهیــد داشــت.
ــاره نظــر مــردم  ــی درب ــرای نگران ــرژی ای کــه هــر روز ب  ان
ــان  ــرای ادامــه مســیر زندگی ت صــرف می کنیــد، شــما را ب

ــد. سالمتیســم ــته می کن خس
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بــازی، یــک فعالیــِت بــا اختیــار و بــا هــدف 
ــان  ــر روان شناس ــه از نظ ــت ک ــرگرمی اس س
بــه طــور معمــول در اوقــات فراغــت صــورت 

می گیــرد. 
همــه  اســت کــه  امــری  بــازی کــردن، 
دارنــد  فــراوان  عالقــه  آن  بــه   کــودکان 
و مهم تریــن ســرگرمی کــودکان را بــازی 
کــردن بــا وســایل و ابــزار خــاص خودشــان 
ــروزه  ــه ام ــور ک ــت. همان ط ــوان دانس می ت
همــه مــادران می داننــد، بــازی کــردن یکــی 
اســت؛  ارکان رشــد کــودک  از مهم تریــن 
رشــدی کــه بــه جرئــت می تــوان گفــت 
ــا گاه  ــت ی ــمت مثب ــه س ــودک را ب ــده ک آین

منفــی ســوق می دهــد.
بهتــر اســت در ابتــدا کمی دربــاره اســباب بازی ها 
و نقــش اســباب بازی های متنــوع در رشــد 

کــودک شــما صحبــت کنیــم. 
اســباب بازی، وســیله ای اســت کــه ویژگی هــای 
بالقــوه کــودک را بــه بالفعــل تبدیــل می کنــد. 
ــا  ــی ی ــد فیزیک ــازی می توان ــباِب ب ــن اس ای
ــه شــده بازی هــای  ــه ای باشــد کــه گفت رایان
رایانــه ای قــدرت توهــم را در کــودک افزایــش 
ــد  ــان معتقدن ــی از کارشناس ــد. برخ می ده
وســایل  ماننــد  اســباب بازی هایی  کــه 
خانه ســازی نیــاز کــودک را بــه ســاختن 
اســباب بازی های های  می کنــد.  برطــرف 
فکــری هــم می توانــد در رشــد کــودک مؤثــر 
باشــد؛ هــر چنــد اغلــب کــودکان زیــر هفــت 
ــه  ــل هم ــام کام ــی انج ــاید توانای ــال ش س

ــند.  ــته باش ــری را نداش ــای فک بازی ه
بــرای  بــازی  ســناریوی  اوقــات  گاهــی 
کــودک مهــم نیســت و ماهیــت بــازی و 
ــد  ــی خواه ــت دو چندان ــباب بازی اهمی اس
ــباب بازی  ــه اس ــم ک ــس می بینی ــت. پ داش
در رشــد و آینــده کــودک می توانــد تأثیــر 
شــاید  اکنــون  باشــد.  داشــته  بســزایی 
ــد  ــرده باش ــور ک ــم خط ــما ه ــن ش ــه ذه ب
کــه چــه بهتــر اســت از اســباب بازی های 
خــوب، بهداشــتی، اســتاندارد و مناســب 
ــا در  ــا آی ــودکان اســتفاده شــود. ام ــرای ک ب
ایــن بــازار پرهیاهــوی اســباب بازی کــه گــذر 
همــه پــدران و مــادران بــه آن افتــاده، ایــن 

اصــول رعایــت می شــود؟
 غفلت از تولید و اشتغال زایی

نکتــه اینجاســت کــه اغلــب اســباب بازی های 
و  اســت  وارداتــی  کشــور  در  موجــود 
را  کــودک  ســالمت  الزم  اســتانداردهای 
ــای  ــازار تقاض ــک ب ــه ی ــی ک ــد؛ در حال ندارن
وجــود  اســباب بازی  بــرای  همیشــگی 
ــر  ــار ه ــیعی در اختی ــازار وس ــن ب دارد. چنی
ــرای  ــتری ب ــا آن را بس ــود، قطع ــوری ب کش
ــا در  ــی داد ت ــرار م ــتغال زایی ق ــد و اش تولی
ــد و  ــن کن ــی را تأمی ــاز داخل ــه اول، نی وهل
ــارد دالری  ــازار ۲۵ میلی ــه ب ــد ب ســپس بتوان
تجــارت اســباب بازی در جهــان بپیونــدد. 

 47 درصد بازار اسباب بازی ایران 
در اختیار قاچاق

 مدیــر بازرســی و نظــارت اتــاق اصنــاف 
ــه کیمیــای وطــن گفــت:  اســتان اصفهــان ب
آمارهــای رســمی حکایــت از آن دارد کــه 
ــازار اســباب بازی ایــران  حــدود ۴7 درصــد ب
ــدان  در اختیــار قاچــاق اســت. ایــن البتــه ب
ــده  ــد باقی مان ــه ۵3 درص ــت ک معنــا نیس
در داخــل تولیــد می شــود، بلکــه بیــش 
اســباب بازی های  مجمــوع  درصــد   9۰ از 
ــا  ــی و عمدت ــران، خارج ــده در ای فروخته ش

ــت.  ــی اس چین
ــر  ــه داد: ه ــارکی ادام ــدی فش ــواد محم ج
چنــد در ســال های اخیــر رونــد مبــارزه 
موفقیت هــای  و  تشــدید  قاچــاق  بــا 
شــده  کشــور  نصیــب  نیــز  ارزشــمندی 
ــه در  ــت ک ــن اس ــت ای ــی واقعی ــت، ول اس
اقــدام  قاچــاق  اســباب بازی های  امــر 

اســت. نشــده  انجــام  ارزشــمندی 
قاچــاق  کاهــش  اصلــی  راه  افــزود:  وی 
تولیــد  بــه  دادن  بهــا  اســباب بازی، 
ــد  ــل جدی ــت. نس ــران اس ــباب بازی در ای اس
پــدر و مادرهــا بــرای فرزنــدان خــود بیــش از 
ــباب بازی  ــد و اس ــه می کنن ــینیان هزین پیش
نیــز یکــی از اقــالم مهــم در ســبد خریــد آن هــا 

بــرای فرزندانشــان اســت.
 مسئوالن خطرات جدی قاچاق 

اسباب بازی را درک نکرده اند
ــتان  ــاف اس ــارت اصن ــی و نظ ــر بازرس مدی
اصفهــان بــا تأکیــد بــر اینکــه مســئوالن 
بایــد بــه طــور جــدی بــه ایــن مســئله 
بپردازنــد، تصریــح کــرد: متأســفانه الگوهــای 
نادرســت و ناهمگــون غربــی بــه راحتــی 
خارجــی  اســباب بازی های  ورود  بــا 
و  می شــود  وارد  مــا  اتــاق کــودکان  بــه 

ایــن  آینــده  بــر شــکل گیری فرهنــگ و 
می گــذارد. تاثیــر  آینده ســازان 

ایــن مســئول بازرســی اســتان بــا بیــان اینکه 
در حــال حاضــر بــازار اســباب بازی دنیــا 
دســت چینی هاســت، توصیــه کــرد: تــا آنجــا 
کــه امــکان دارد والدیــن اســباب بازی خیلــی 
ارزان نخرنــد؛ به ویــژه اگــر قــرار اســت بچــه 
ایــن اســباب بازی ها را بــه دهــان ببــرد؛ 
دســت کــم والدیــن وجــود نشــان اســتاندارد 

را بررســی کننــد.
اســباب بازی  زمینــه  در  بایــد  وی گفــت: 
 تولیــدات داخلــی خــود را تقویــت کنیــم 
و در بخــش کیفیــت و طرح هــا بــه انــدازه ای 
ــی  ــال عموم ــورد اقب ــه م ــم ک ــرفت کنی پیش

قــرار گیــرد.
 وقتی »اسباب  بازی « خطرناک 

می شود
روان شــناس  کارشــناس  علــوی،  نــادره 
کیمیــای  خبرنــگار  گفت وگــو  در  کــودک 
وطــن بــا بیــان اینکــه انتخــاب صحیــح 
بــه  گروه هــای  توجــه  بــا  اســباب بازی 
و  فرهنگــی  مســائل  بــر  عــالوه  ســنی 
آموزشــی از نظــر ســالمتی هــم بســیار حائــز 
ــن  ــرد: ممک ــان ک ــت، خاطرنش ــت اس اهمی
ــو  ــباب بازی لوگ ــل اس ــیله ای مث ــت وس اس
بــرای افــراد بــاالی 3 ســال بی خطــر باشــد؛ 
ــال  ــر 3 س ــنی زی ــای س ــرای گروه ه ــا ب ام
بــه عنــوان عامــل خفگــی تهدیــد بــه حســاب 

ــد. بیای

کــودک  روان شناســی  کارشــناس  ایــن 
توجهــی  جالــب  درصــد  کــرد:  تصریــح 
ــازار  ــی در ب ــی واردات ــباب  بازی های چین اس
ــورت  ــه ص ــا ب ــه عمدت ــود دارد ک ــور وج کش
ــت  ــل بی کیفی ــه دلی ــده و ب ــاق وارد ش قاچ
بــودن بــرای ســالمتی کودکانمــان خطرنــاک 

ــت. اس
وی بــا بیــان اینکــه کــودکان عاشــق وســایل 
رنگــی و جــذاب هســتند، اظهــار کــرد: آن هــا 
در برابــر چنیــن اســباب بازی هایی هرگــز 
ــا  ــدر و مادره ــی پ ــد و از طرف ــاه نمی آین کوت
ــالمت  ــوص س ــی درخص ــات کم ــز اطالع نی

ابــزار بــازی دارنــد.
 اسباب بازی های وارداتی به سالمت 

روانی کودکان ضربه می زند
ــخصیت های  ــیاری از ش ــت: بس ــوی گف  عل
ــه ای و  عروســکی، بازی هــای فکــری و رایان
ــی  ــن و الکترونیک ــباب بازی های جورچی اس
ســاخت  انیمیشــن های  و  کارتــون  بــا 
ــوان  ــای ناهمخ ــی و پیام ه ــورهای غرب کش
بــا فرهنــگ ایرانــی همــراه اســت و بــه 

نظــر می رســد کــه دســتگاه های متولــی 
حرکــت  کنــد  حــوزه  ایــن  در  فرهنگــی 

کرده انــد.
داد:  ادامــه  کــودک  روان شــناس  ایــن 
ــک کاالی  ــر ی ــاید در ظاه ــباب بازی ها ش اس
ســاده در کشــور باشــند، امــا در واقــع تاثیــر 
ــرای  ــد و ب ــادی در جامعــه دارن فرهنگــی زی

ــتند. ــم هس ــودکان مه ــت ک تربی
اســباب بازی های  اغلــب  بیــان کــرد:  وی 
بــا  بــازار  در  شناســنامه،  فاقــد  خارجــی 
ــوند  ــه می ش ــازل عرض ــیار ن ــای بس قیمت ه
ــه اقتصــادی و  ــل صرف ــه دلی ــا ب و خانواده ه
ــا  ــی آن ه ــای احتمال ــه آلودگی ه ــه ب بی توج
را می خرنــد و در اختیــار کــودک خــود قــرار 

می دهنــد.
علــوی تاکیــد کــرد: بــه ایــن دلیــل کــه 
فرهنگــی  مســائل  بــه  اســباب بازی ها 
مربــوط هســتند و بــر امنیــت عاطفــی کودک 
و بهداشــت روانــی او تأثیــر می گذارنــد و 
کــودک بــه آن هــا دلبســته می شــود، توجــه 

ــادی دارد. ــت زی ــوزه اهمی ــن ح ــه ای ب
 تجارتی پرسود و خاموش با رنگ های 

جذاب
ــوان  ــی را می ت ــر کودک ــا کمت ــن روزه ــا ای ام
ــازی  ــون ب ــوع و گوناگ ــزار متن ــه اب ــت ک یاف
و آمــوزش را در دســترس نداشــته باشــد 
و برخــی بچه هــا بــه حــدی اســباب بازی 
ــا بعضــی از  ــازی ب ــه گاه فرصــت ب ــد ک دارن

آن هــا نصیبشــان نمی شــود.
قالــب  در  اســباب بازی ها  ایــن  عمــده 
ــای  ــا رنگ ه ــوش ب ــود و خام ــی پرس تجارت
جــذاب و شــخصیت های دوست داشــتنی 
و  می شــوند  عرضــه  کــودکان  بــرای 
ــازنده  ــواد س ــه م ــل از اینک ــا غاف خانواده ه
آن چیســت یــا اینکــه آیــا تاییــد اســتاندارد 
را دارنــد یــا نــه، ســالمت فرزنــد خــود را بــه 

می اندازنــد. خطــر 
  مواد بازیافتی و سمی در اسباب بازی های 

قاچاق
دکتــر محبوبــه صابــری، متخصــص اطفــال و 
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علوم پزشــکی 
ــای  ــگار کیمی ــا خبرن ــو ب ــیراز، در گفت وگ ش
اســباب بازی های  اغلــب  گفــت:  وطــن 
مــواد  حــاوی  بــازار  در  موجــود  قاچــاق 
بازیافتــی آلــوده و رنگ هــای ســمی هســتند 
ــگیری  ــرای پیش ــا ب ــا دارد خانواده ه ــه ج ک
ــز  ــالم را هرگ ــه اق ــاری، این گون ــروز بیم از ب

نخرنــد. ایــن متخصــص اطفــال ادامــه 
قاچــاق  اســباب بازی های  از  بعضــی  داد: 
بــه رنگ هــای  بــازار آغشــته  موجــود در 
ــا ساخته شــده از پالســتیک  غیراســتاندارد ی
ــا  ــودک ی ــاس ک ــه تم ــتند ک ــوب هس نامرغ
بــه دهــان بــردن آن هــا می توانــد مشــکالت 

ــد. ــاد کن ــالمت او ایج ــدی در س ج
ایــن  ســازنده  مــواد  داد:  توضیــح  وی 
ــه  ــته ب ــت آغش ــن اس ــباب بازی ها ممک اس
ــا ســایر عناصــر  ــوه، آرســنیک ی ســرب، جی
ــد،  ــه کب ــد ب ــه می توان ــد ک ــاک باش خطرن
و  هورمونــی  وضعیــت  شــش ها،  کلیــه، 
ــد. ــدی وارد کن ــیب ج ــودک آس ــوارش ک گ

  مشکالت شایع درخصوص انتخاب 
اسباب بازی های نامناسب

ــکالت  ــی از مش ــرد: یک ــح ک ــری تصری صاب
شــایع درخصــوص انتخــاب اســباب بازی های 
ــه  ــت ک ــن اس ــودکان ای ــرای ک ــب ب نامناس
ــا  ــرای آن ه ــز را ب ــه دار و تی ــز، گوش ــزار ری اب
انتخــاب کننــد کــه ممکــن اســت بــا جهیــدن 
انســداد  بینــی،  و  دهــان  از  اســباب بازی 
ــدن موجــب  ــا در ب ــد ی ــی ایجــاد کن راه هوای

ــود. ــی ش ــی و بریدگ پارک
بــه  بــا اشــاره  اطفــال  ایــن متخصــص 
ــی اســباب بازی ها  ــی آلودگ ــرات احتمال خط
بــه ترکیبــات مســموم گفــت: یکــی دیگــر از 
و  قاچــاق  اســباب بازی های  آســیب های 
ــای  ــگ و قالب ه ــج فرهن ــت، تروی بی کیفی
فکــری ناهمخــوان بــا جامعــه مــا بــوده کــه 

ــک هشــدار جــدی اســت. ی
 اسباب بازی ، دنیای بچه هاست

ــباب بازی ها  ــه اس ــت اینک ــلم اس ــه مس آنچ
و  عروســک ها  هســتند؛  بچه هــا  دنیــای 
ماشــین ها گاه جزئــی از دنیــای خیالــی 
کــودک هســتند کــه نــام دارنــد و بــا او 
بــا  دختربچه هــا  گاه  می کننــد.  زندگــی 
را  مــادر  و  پــدر  رفتــار  عروسک هاشــان 
کــودک  یــک  گاه  و  می کننــد  تمریــن 
ســاعت ها بــا یــک وســیله بــازی درددل 
خــود  بی آالیــش  دنیــای  در  او  می کنــد. 
معصــوم و بی گنــاه بــه دنبــال کشــف تازه هــا 
ــه  ــا هســتیم ک ــن م و ناشناخته هاســت و ای
بایــد ســهل انگاری های احتمالــی خــود را 
ــادن ســالمت جســم  ــه خطــر افت ــال ب در قب
و روان او پذیــرا باشــیم و پیــش از هــر 
اتفــاق، مصون ســازی و امنیــت را برایــش 

ــم. ــان آوری ــه ارمغ ب

گزارش اختصاصی کیمیای وطن از پشت پرده های یک سودجویی

سالمت اسباب بازی، اسباِب بازی سودجویان
وقتی اسباب بازی با سالمت کودکان بازی می کند   

،،
مــادران  همــه  امــروزه  کــه  همان طــور 
می داننــد، بــازی کــردن یکــی از مهم تریــن 
ارکان رشــد کــودک اســت؛ رشــدی کــه 
بــه جرئــت می تــوان گفــت آینــده کــودک 
ــا گاه منفــی ســوق  ــه ســمت مثبــت ی را ب

می دهــد
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13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 

فاقد سند رسمی«
برابــر آراء صــادره هیــات هــای اول و دوم و ســوم و 
چهــارم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر 
در واحــد ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان تصرفــات مالکانــه 
ــذا  ــت . ل ــده اس ــرز گردی ــان مح ــارض متقاضی و بالمع
مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح 
زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 
ــه اشــخاص نســبت  ــی ک ــی مــی شــود درصورت روز آگه
ــته  ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــند مالکی ــه صدورس ب
ــه  ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری باشــند مــی توانن
ــت اســناد  ــه اداره ثب ــراض خــود را ب ــاه اعت ــدت دو م م
و امــالک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 

خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.
چهــارم  هیــأت   1394/09/29-45505 شــماره  1.رای 
ــه شناســنامه شــماره 18  ــدی زارع چاوشــی ب ــای مه آق
کدملــی 1290197393 صــادره فرزنــد حیــدر نســبت بــه 
ــه  ــه ب چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خان
مســاحت 163/33 مترمربــع از پــالک شــماره  287 
فرعــی از 15 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه بــه موجــب صفحــه 187 
دفتــر 345 مالــک یــک ســهم مشــاع از پــالک مذکــور 

مــی باشــد
چهــارم  هیــأت  2.رای شــماره 1394/09/29-45504 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــر اصفهان ــد نص ــم ناهی خان
ــین  ــد حس ــادره فرزن ــی 1284713474 ص 1589 کدمل
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دو دان ــبت ب نس
خانــه بــه مســاحت 163/33 مترمربــع از پــالک شــماره  
287 فرعــی از 15 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
ــه موجــب  ــه ب ــان ک ــرب اصفه ــک غ ــت مل 14 حــوزه ثب
صفحــه 13 دفتــر 331 مالــک نیــم ســهم مشــاع از 

ــد ــی باش ــور م ــالک مذک پ
ســوم  هیــأت   1395/05/20-11787 شــماره  3.رای 
خانــم عــزت رحمانــی بــه شناســنامه شــماره 506 
کدملــی 1287709850 صــادره اصفهــان فرزنــد ابراهیــم 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 137.07مترمربــع 
ــش  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره 67 اصل ــالک ش از پ
ــان مــع الواســطه از  ــت ملــک غــرب اصفه 14 حــوزه ثب

ــی کشــانی حــاج عل
ســوم  هیــأت   1395/05/20-11764 شــماره  4.رای 
خانــم عــزت رحمانــی بــه شناســنامه شــماره 506 
کدملــی 1287709850 صــادره اصفهــان فرزنــد ابراهیــم 
ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 8.26 مترمربــع 
پــالک شــماره 67 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه از حــاج 

ــی کشــانی عل
ــای  ــأت اول  اق ــماره 17001-1395/06/27 هی 5.رای ش
ــی  ــه شناســنامه شــماره  1649 کدمل ــی ب علیرضــا جوان
1283040931  صــادره اصفهــان  فرزنــد حســینعلی 
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه  
بــه مســاحت 326/57  مترمربــع از پــالک شــماره 
ــان بخــش  ــی واقــع در اصفه 307/1  فرعــی از 25  اصل
14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  اصفهــان ازســند 145013-

ــان ــه 7 اصفه 79/6/10 دفترخان
ــم  ــأت اول خان ــماره 17002-1395/06/27 هی 6.رای ش
صالحــه صلوتــی بــه شناســنامه شــماره  46159 کدملــی 
1280349778  صــادره اصفهــان  فرزنــد عبــاس نســبت 
ــه  ــه  ب ــدانگ یکبابخان ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ب
ــماره 307/1   ــالک ش ــع از پ ــاحت  326/57 مترمرب مس
فرعــی از 25  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 
ــان ازســند 79/6/10-145013  ــت ملــک غــرب  اصفه ثب

ــه 7 اصفهــان دفترخان
ــم  ــأت اول خان 7.رای شــماره 19928-1395/07/26 هی
ــی  ــماره 24  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــری  ب ــه جعف فاطم
1290261997  صــادره اصفهــان  فرزنــد حســین نســبت 
ــه  ــم مشــاع از ششــدانگ یکبابخان ــگ ونی ــک دان ــه ی ب
بــه مســاحت 188/70  مترمربــع از پــالک شــماره 234  
فرعــی از 16  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 
ــه 300  ــت صفح ــان ازموردثب ــرب  اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــر 587 امــالک دفت
اول  هیــأت   1395/07/26-19927 شــماره  8.رای 
اقــای محمدرضــا جعفــری ولدانــی  بــه شناســنامه 
ــان   ــادره اصفه ــی 1285694171  ص ــماره 555  کدمل ش
فرزنــد قدمعلــی نســبت بــه چهاردانــگ ونیــم مشــاع از 
ــع  ــه مســاحت 188/70  مترمرب ــه ب ششــدانگ یکبابخان
ــع در  ــی واق ــی از 16  اصل ــماره 234  فرع ــالک ش از پ
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  اصفهــان 

ــالک ــر 587 ام ــه 297و300 دفت ــت صفح ازموردثب
ــای  ــأت دوم آق ــماره 21643-1395/08/11 هی 9.رای ش
محمــد رضــا خــدادادی بــه شناســنامه شــماره 264 
کدملــی 5499366373 صــادره نجــف آبــاد فرزنــد 
ــاختمان    ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــین در  شش ــرزا حس می
ــالک شــماره    28   ــع پ ــه مســاحت   121/50  مترمرب ب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش   14 حــوزه ثبــت ملــک 
ــی 271  ــه 268 ال ــت    صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه غ
ــال حســینعلی ــد کرب ــک رســمی رضــا فرزن ــر از مال دفت

ــای  ــأت اول آق 10.رای شــماره 25861-1395/09/30 هی
اصغــر اســحق یــان بــه شناســنامه شــماره 740 کدملــی 
1284483797 صــادره  اصفهــان فرزنــد عبــاس در  
ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت  35.18 
مترمربــع پــالک شــماره 539  فرعــی از 16 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
مــورد ثبــت صفحــه 270و 312 دفتــر 221 و 424 امــالک

اول  هیــأت   1395/09/28-25657 شــماره  11.رای 
ــماره 89  ــنامه ش ــه شناس ــر ب ــمیان ف ــی هاش ــای عل آق
ــدی  ــد مه ــان فرزن ــی 1285569660 صــادره اصفه کدمل
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  175.50  متــر 
ــی واقــع در  ــع پــالک شــماره 191  فرعــی از 19 اصل مرب
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــی ــت حســین جیهان مالکی
12.رای شــماره 24667-1395/09/16  آقــای عبــاس 
ــی 1290311102   ــه شناســنامه شــماره 3 کدمل قاســمی ب
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــا  شش ــد رض ــان  فرزن ــادره اصفه ص
بــه مســاحت 103.75  فوقانــی مســکونی  و  مغــازه 
مترمربــع از پــالک شــماره  80 فرعــی از40  اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــوق  از ســند شــماره 74267 مــورخ  ــک رســمی ف ازمال

ــان ــه 108 اصفه 93/11/15 دفترخان

13.رای شــماره 23283-1395/09/02 هیــأت چهــارم 
ــماره   ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــی حیات ــرا دیلم ــم زه خان
ــید  ــد س ــادان فرزن ــادره آب ــی 1819781550  ص 3 کدمل
حیــدر          ششــدانگ یــک بــاب  خانــه بــه مســاحت  
ــی از  40  ــماره  219 فرع ــالک ش ــع از پ 229.15 مترمرب
ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک  ــی واقــع در اصفه اصل
غــرب اصفهــان کــه بموجــب  ســند شــماره 29181 مــورخ 
بانــک  رهــن  در  اصفهــان   183 دفترخانــه   92/8/12

ــرار دارد ــکن ق مس
14.رای شــماره 27300-1395/10/13 هیــأت دوم آقــای 
533 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  الری  حمیــد 
6219382145 صــادره  فریــدن  فرزنــد قنبــر علــی 

ــه مســاحت 89.41  ــاب ســاختمان ب ــک ب ششــدانگ ی
مترمربــع پــالک شــماره  2763 فرعــی از 18 اصلــی 
ــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  واقــع در اصفه
ــر 72 و صفحــه  ــت صفحــه 559 دفت ــورد ثب ــان م اصفه

ــالک ــر 612 ام 119 دفت
دوم  هیــأت   1395/10/14-27339 شــماره  15.رای 
خانــم ســکینه قاســمی بــه شناســنامه شــماره 2 کدملــی 
ــی در 2   ــد غالمعل ــادگان فرزن ــادره چ 4623033066 ص
ــه  ــاب ســاختمان ب ــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک ب دان
ــی  ــماره 85/1 فرع ــالک ش ــع پ ــاحت  184 مترمرب مس
ــی  ــل شــده اســت  از 27 اصل ــه 1910 فرعــی تبدی ــه ب ک
ــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  واقــع در اصفه

ــی ــلطانی آفاران ــینعلی س ــت حس ــان از مالکی اصفه
16.رای شــماره 27338-1395/10/14 هیــأت دوم آقــای 
ــه شناســنامه شــماره  ــه دواشــی بردشــاهی ب ــض ال فی
فرزنــد  چــادگان  صــادره   4622871750 17 کدملــی 
عبدالرحیــم در 4 دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب 
ســاختمان بــه مســاحت  184 مترمربــع پــالک شــماره 
ــت   ــده اس ــل ش ــی تبدی ــه 1910 فرع ــه ب ــی ک 85/1 فرع
ــان بخــش 14 حــوزه ثبــت  ــی واقــع در اصفه از 27 اصل
ــان از مالکیــت حســینعلی ســلطانی  ملــک غــرب اصفه

ــی آفاران
17.رای شــماره 30750-1395/11/24 هیــأت اول آقــای 
مصطفــی خســروی دهقــی بــه شناســنامه شــماره 
4805 کدملــی 1090565208 صــادره نجــف آبــاد  فرزنــد 
ــه چهــار  دانــگ مشــاع ازششــدانگ  حســین  نســبت ب
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 157.20 مترمربــع پــالک 
ــان بخــش 14 حــوزه  ــع در اصفه ــی واق شــماره 28 اصل
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت غالمعلــی رفیعــی 

آفارانــی
18.رای شــماره 30751-1395/11/24 هیــأت اول خانــم 
کبــری آهنگــری دهقــی بــه شناســنامه شــماره 3 
ــی  ــد عل ــان فرزن ــادره اصفه ــی 5569970142 ص کدمل
ــک  ــگ مشــاع ازششــدانگ ی ــه دو دان ــر   نســبت ب اکب
بــاب خانــه بــه مســاحت 157.20 مترمربــع پــالک 
ــان بخــش 14 حــوزه  ــع در اصفه ــی واق شــماره 28 اصل
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت غالمعلــی رفیعــی 

ــی آفاران
چهــارم  هیــأت   1395/11/09-29531 شــماره  19.رای 
خانــم مهیــن براتــی    بــه شناســنامه شــماره 907  
کدملــی 1284496041  صــادره اصفهــان   فرزنــد مهــدی  
ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  62.32 
ــع  ــی واق ــی از 28 اصل ــماره فرع ــالک ش ــع از پ مترمرب
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــادی ــرام آب ــوروز زارع به ــمی ن ــک رس ازمال
20.رای شــماره 29651-1395/11/11 هیــأت ســوم آقــای 
ــه شناســنامه شــماره 11859  ــی ب ــدی ســلطانی رنان مه
ــد  ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین ــی 1283227924 ص کدمل
ــاحت  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــی  شش قدمعل
ــی از 19  ــماره    1030  فرع ــالک ش ــع از پ 186  مترمرب
ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک  ــی واقــع در اصفه اصل

ــه رحیمــی ــک رســمی نعمــت ال ــان ازمال غــرب اصفه
ســوم  هیــأت   1395/10/13-27319 شــماره  21.رای 
آقــای بهمــن صادقــی هســینجه بــه شناســنامه شــماره  
4  کدملــی 1092014012  صــادره نجــف آبــاد  فرزنــد 
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــگ از ششــدانگ ی حســین  دو دان
مســاحت 271.12 مترمربــع از پــالک شــماره فرعــی 
ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 31 اصل
ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی حســین ســلیمی 

ــی بابوکان
ســوم  هیــأت   1395/10/13-27318 شــماره  22.رای 
بــه شناســنامه شــماره 1148         آقــای رضــا صادقــی 
کدملــی 1285756614         صــادره اصفهــان       فرزنــد 
نظرعلــی        دو دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب 
خانــه         بــه مســاحت  271.12      مترمربــع از 
پــالک شــماره فرعــی از  31    اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــک  ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ

ــی ــلیمی بابوکان ــین س ــمی    حس رس
هیــأت ســوم  23.رای شــماره 1395/10/13-27317 
ــه شناســنامه شــماره 1634  ــی  ب ــای مرتضــی صادق آق
کدملــی 1285822102 صــادره اصفهــان فرزنــد نظــر 
ــه  ــاب خان علــی  دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک ب
بــه مســاحت 271.12 مترمربــع از پــالک شــماره فرعــی 
ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 31 اصل
ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی حســین ســلیمی 

ــی بابوکان
ســوم   هیــأت   1395/10/13-27315 شــماره  24.رای 
آقــای بهمــن صادقــی هســتینجه بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  آبــاد  نجــف  1092014012 صــادره  4 کدملــی 
حســین دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب مغــازه 
بــه مســاحت  72.94 مترمربــع از پــالک شــماره   576   
فرعــی از   31   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ــین  ــمی حس ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــی ســلیمی بابوکان
ســوم  هیــأت   1395/10/13-27314 شــماره  25.رای 
بــه شناســنامه شــماره 1148         آقــای رضــا صادقــی 
اصفهــان        صــادره          1285756614 کدملــی   
فرزنــد نظرعلــی        دو دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
ــع  ــاحت 72.94       مترمرب ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــک ب ی
ــع  ــی واق از پــالک شــماره   576   فرعــی از   31   اصل
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــی ــلیمی بابوکان ــین س ــمی   حس ــک رس ازمال
ســوم  هیــأت   1395/10/13-27316 شــماره  26.رای 
آقــای مرتضــی صادقــی هســتینجه  بــه شناســنامه 
ــان  ــادره اصفه ــی 1285822102 ص ــماره 1634 کدمل ش
ــک  ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــی دو دان ــد نظرعل فرزن
ــالک  ــع از پ ــاحت  72.94 مترمرب ــه مس ــازه ب ــاب مغ ب
شــماره 576 فرعــی از  31 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــک  ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ

ــی ــلیمی بابوکان ــین س ــمی حس رس
ســوم  هیــأت   1395/11/20-30461 شــماره  27.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــم بتــول هدایــت کلیشــادی ب خان
ــد  ــان  فرزن ــی 1285582901  صــادره اصفه 1414  کدمل
ــدانگ  ــاع ازشش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــه  نس عزیزال
ــع از  ــاحت  182.13 مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ی
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 28 اصل ــماره فرع ــالک ش پ
ــک  ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ
رســمی عبدالــه ســلطانی  ثبــت صفحــه 268 الــی 271 

ــالک ــر 54 ام دفت
ســوم  هیــأت   1395/11/20-30462 شــماره  28.رای 
آقــای محمــد باهــران  بــه شناســنامه شــماره 476  
کدملــی 1285504615  صــادره اصفهــان  فرزنــد ســیف 
الــه  نســبت بــه  ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک 
ــالک  ــع از پ ــاحت  182.13 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ب
شــماره فرعــی از 28 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی 
ــر  ــی 271 دفت ــه 268 ال ــت صفح ــلطانی ثب ــه س عبدال

ــالک 54 ام
ســوم  هیــأت   1395/11/20-30456 شــماره  29.رای 
آقــای  بهــروز شــمگانی مشــهدی   بــه شناســنامه 

شــماره 1863  کدملــی 5759398131  صــادره داران  
ــاب  ــک ب ــگ ازششــدانگ ی ــی  ســه دان ــد حیدرعل فرزن
خانــه  بــه مســاحت  126.70 مترمربــع از پــالک شــماره 
فرعــی از 66 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ــین  ــمی حس ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــری ناص
ســوم  هیــأت   1395/11/20-30458 شــماره  30.رای 
خانــم هاجــر ابراهیمــی مندرجانــی بــه شناســنامه 
شــماره 5  کدملــی 5759652753  صــادره فریــدن  
فرزنــد محمــد  ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  
بــه مســاحت  126.70 مترمربــع از پــالک شــماره  فرعــی 
ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 66 اصل
ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی حســین ناصــری
ســوم  هیــأت   1395/11/19-30375 شــماره  31.رای 
آقــای ســید مجیــد میرمعصومــی بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1290205434 کدملــی   6
ابوالقاســم  ازششــدانگ یــک بــاب مغــازه  بــه مســاحت 
51 مترمربــع از پــالک شــماره    3281  فرعــی از 18  
ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک  ــی واقــع در اصفه اصل

ــاهمرادی ــد ش ــمی محم ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ
ســوم  هیــأت   1395/11/20-30460 شــماره  32.رای 
آقــای ســید مجیــد میرمعصومــی بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1290205434 کدملــی   6
ابوالقاســم  ازششــدانگ یــک بــاب مغــازه  بــه مســاحت  
50.10 مترمربــع از پــالک شــماره    3281  فرعــی از 18 
ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک  ــی واقــع در اصفه اصل

ــاهمرادی ــد ش ــمی محم ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ
ســوم   هیــأت   1395/11/27-31020 شــماره  33.رای 
ــه شناســنامه شــماره 244   ــان   ب آقــای اســماعیل مانی
ــد  ــهر  فرزن ــی ش ــادره خمین ــی 1290467803  ص کدمل
ــاحت  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــم  ازشش رحی
196.25  مترمربــع از پــالک شــماره   1358  فرعــی از 18 
ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک  ــی واقــع در اصفه اصل
غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه 164  

ــالک ــر 426  ام دفت
34.رای شــماره 31037-1395/11/27 هیــأت ســوم  
آقــای علیرضــا رضائــی ســودانی   بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1290165904 40 کدملــی 
ــه مســاحت   ــاب مغــازه  ب ــی  ازششــدانگ یــک ب براتعل
21.16 مترمربــع از پــالک شــماره  37  فرعــی از 34 
ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک  ــی واقــع در اصفه اصل

ــی ــی رضای ــی ب ــک رســمی ب ــان ازمال ــرب اصفه غ
35.رای شــماره 30441-1395/11/20 هیــأت دوم  آقای 
ســیدمحمد حســینی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 172 
ــد  ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین ــی 1290437777 ص کدمل
ــاختمان    ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــین شش سیدمحمدحس
ــالک شــماره    1220   ــع پ ــه مســاحت    144  مترمرب ب
فرعــی از   18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
ــه  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت جمیل

ــق ســامانه امــالک ــی طب احمــدی رنان
اول  هیــأت   1395/12/22-33481 شــماره  36.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــت نصراصفهان ــم عصم خان
فرزنــد  اصفهــان   صــادره   1289963002 90 کدملــی 
محمــد علــی چهــل و هشــت حبــه مشــاع  از 72 حبــه  
ششــدانگ یــک بــاب خانــه باســتثناء بهــاء ثمنیــه 
ــماره  ــالک ش ــع پ ــاحت 400.10 مترمرب ــه مس ــی ب اعیان
405فرعــی از 5 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان طبــق ســامانه امــالک

اول  هیــأت   1395/12/22-33483 شــماره  37.رای 
خانــم بهنــاز حنانــی بــه شناســنامه شــماره 17597 
ــرج  ــد ای ــان  فرزن ــادره اصفه ــی 1292885610 ص کدمل
هشــت حبــه مشــاع  از 72 حبــه  ششــدانگ یــک بــاب 
خانــه باســتثناء بهــاء ثمنیــه اعیانــی بــه مســاحت 400.10 
مترمربــع پــالک شــماره 405فرعــی از 5 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

طبــق ســامانه امــالک
اول  هیــأت   1395/12/22-33484 شــماره  38.رای 
خانــم مریــم نصراصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 1937 
کدملــی 1284780181 صــادره  اصفهــان فرزنــد محمــد 
هشــت حبــه مشــاع  از 72 حبــه  ششــدانگ یــک بــاب 
خانــه باســتثناء بهــاء ثمنیــه اعیانــی بــه مســاحت 400.10 
مترمربــع پــالک شــماره 405فرعــی از 5 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

طبــق ســامانه امــالک
اول  هیــأت   1395/12/22-33485 شــماره  39.رای 
خانــم زهــرا اســحاقیان درچــه بــه شناســنامه شــماره 74 
ــد  ــهر فرزن ــی ش ــادره  خمین ــی 1141956845 ص کدمل
رضــا هشــت حبــه مشــاع  از 72 حبــه  ششــدانگ یــک 
بــاب خانــه باســتثناء بهــاء ثمنیــه اعیانــی بــه مســاحت 
ــی  ــع پــالک شــماره 405فرعــی از 5 اصل 400.10 مترمرب
ــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  واقــع در اصفه

اصفهــان طبــق ســامانه امــالک
اول  هیــأت   1395/12/18-33216 شــماره  40.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــر صادق ــد جعف ــای محم آق
3727 کدملــی 1282995677 صــادره  اصفهــان فرزنــد 
ــک  ــگ مشــاع از   ششــدانگ ی حســینعلی در ســه دان
ــالک  ــع پ ــاحت  175/65 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ب
شــماره 509  فرعــی از 19 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 
اســماعیل تقــی یــار مــورد ثبــت صفحــات 251 الــی 255 

ــالک ــر 79 ام دفت
41.رای شــماره 33215-1395/12/18 هیــأت اول خانــم 
ــی  ــماره 734 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــودرزی ب ــم گ مری
1285947381 صــادره اصفهــان  فرزنــد منصــور در   
ســه دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت  175/65 مترمربــع پــالک شــماره 509  فرعــی 
ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 19 اصل
ــار  ــی ی ــت اســماعیل تق ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل
مــورد ثبــت صفحــات 251 الــی 255 دفتــر 79 امــالک

اول  هیــأت   1395/12/11-32423 شــماره  42.رای 
آقــای عبــاس زمانــی بــه شناســنامه شــماره 734 
ــین  ــد حس ــران فرزن ــادره ته ــی 0047461675 ص کدمل
ششــدانگ یــک بــاب نمایشــگاه اتومبیــل بــه مســاحت 
ــی  ــماره 2446 و 2447فرع ــالک ش ــع پ 146.80مترمرب
ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 18اصل
ملــک غــرب اصفهــان پــالک 18/2446 مــورد ثبــت 
امــالک و پــالک  صفحــات 521 و 524 دفتــر 1070 
18/2447 مــورد ثبــت صفحــات 284 و 281 دفتــر 1079 

ــالک ام
اول  هیــأت   1395/12/15-32924 شــماره  43.رای 
آقــای محمدحســین باقــری بــه شناســنامه شــماره 25 
کدملــی 1285744391 صــادره اصفهــان فرزنــد حســن 
در  ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 33 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــالک شــماره  67 اصل ــع پ مترمرب
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــادی ســید اســداله حســینی عاشــق آب
44.رای شــماره 32651-1395/12/14 هیــأت اول خانــم 
معصومــه احمدیــان بــه شناســنامه شــماره 122 کدملــی 
ــی در    ــد محمدعل ــان فرزن ــادره اصفه 1284739082 ص
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 105مترمربــع 

پــالک شــماره 2552فرعــی از 18  اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــت  ــورد ثب ــی م ــکی زاده رنان ــی کوش ــت رجبعل از مالکی

ــالک ــر 448 ام ــه 484 دفت صفح
اول  هیــأت   1395/12/15-32926 شــماره  45.رای 
خانــم فاطمــه فتحــی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 503 
ــه  ــد یدال ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290664331 ص کدمل
ــاب مغــازه و زمیــن محصــور متصلــه  ششــدانگ یــک ب
بــه مســاحت 207 مترمربــع پــالک شــماره 1359 فرعــی 
از 18  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حســین شــریفی 

ــالک ــر 350 ام ــت صفحــه 109 دفت ــورد ثب ــی م رنان
46.رای شــماره 32866-1395/12/15 هیــأت اول آقــای 
علــی شــیرهء جونــی بــه شناســنامه شــماره 1700 کدملــی 
ــه در   ــت ال ــد نعم ــان فرزن ــادره  اصفه 1283040115 ص
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــه دان س
ــی  ــماره 916 فرع ــالک ش ــع پ ــاحت 216.50مترمرب مس
ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 16 اصل
ــی  ــم رضائ ــت ابوالقاس ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل

ــر 65 امــالک ــت صفحــه 374 دفت ــورد ثب م
اول  هیــأت   1395/12/15-32865 شــماره  47.رای 
خانــم زهــره حســینی بهارانچــی بــه شناســنامه شــماره 
8780 کدملــی 1140650335 صــادره خمینــی شــهر 
ــر در  ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ  ــد ســید اکب فرزن
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 216.50مترمربــع پــالک 
از 16 اصلــی واقــع در اصفهــان  شــماره 916 فرعــی 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 
ــی مــورد ثبــت صفحــه 374 دفتــر 65  ابوالقاســم رضائ

ــالک ام
48.رای شــماره 32417-1395/12/11 هیــأت اول آقــای 
ــماره 346  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی رنان ــی عامل مرتض
کدملــی 1289985669 صــادره اصفهــان فرزنــد عطــاء در  
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 107مترمربــع 
پــالک شــماره 1125فرعــی از 17اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

حســن و علــی اکبــر احمــدی رنانــی
اول  هیــأت   1395/12/14-32645 شــماره  49.رای 
آقــای مهــدی مســتاجران بــه شناســنامه شــماره 1356 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1283430258 کدملــی 
غالمرضــا در  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
68 مترمربــع پــالک شــماره  34 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــودانی ــی س ــین آقارضائ ــت عبدالحس مالکی
هیــأت چهــارم   50.رای شــماره 1395/12/16-33012 
ــماره 67  ــنامه ش ــه شناس ــزاده  ب ــا ع علی ــای علیرض آق
ــا   ــد رض ــرد  فرزن ــادره بروج ــی 4132049175  ص کدمل
ــاحت  149.42  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
مترمربــع از پــالک شــماره    3285  فرعــی از 18 اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش14 ح ــع در اصفه واق

ــالک ــر 67 ام ــه 323 دفت ــت صفح ــان ثب اصفه
51.رای شــماره 33099-1395/12/17 هیــأت چهــارم 
آقــای غالمرضــا نامــدار بــه شناســنامه شــماره 21 کدملــی 
ششــدانگ  فریــدون  فرزنــد  صــادره   6219742516
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 176.22 مترمربــع قســمتی 
ــش  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره 28 اصل ــالک ش از پ
ــان مــع الواســطه از  ــت ملــک غــرب اصفه 14 حــوزه ثب

ــدی ــد نورمحم ــک رســمی احم مال
ــارم  ــأت چه 52.رای شــماره 33547-1395/12/23 هی
آقــای ســید محمــد علــی میرمعصومــی    بــه شناســنامه 
شــماره 1477  کدملــی 1284643069  صــادره اصفهــان  
ــدانگ  ــاع ازشش ــگ مش ــه دان ــم  س ــید کری ــد س فرزن
ــاختمان  ــرورش گل و س ــد و پ ــل تولی ــاب مح ــک ب ی
متصلــه  بــه مســاحت 208.80مترمربــع از پــالک شــماره   
ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 35 اصل 21  فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی  
صغــری بیگــم ســادات میررمضانــی ثبــت صفحــه 246 

ــر 170 امــالک دفت
ــارم  53.رای شــماره 33546-1395/12/23 هیــأت چه
آقــای ســید ابوالقاســم میرمعصومــی کرمــی    بــه 
شناســنامه شــماره 47689  کدملــی 1280364475  
صــادره اصفهــان  فرزنــد ســیدکریم  ســه دانــگ مشــاع 
ــرورش گل و  ــد و پ ــل تولی ــاب مح ــک ب ــدانگ ی ازشش
ــع از  ــه مســاحت  208.80 مترمرب ــه  ب ســاختمان متصل
پــالک شــماره    21  فرعــی از 35 اصلــی واقــع در 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب اصفه
ــی   ــادات میررمضان ــم س ــری بیگ ــمی صغ ــک رس ازمال

ــالک ــر 170 ام ــه 246 دفت ــت صفح ثب
ــارم  ــأت چه ــماره 32897-1395/12/15 هی 54.رای ش
ــه شناســنامه شــماره  ــی  ب آقــای جــواد مظاهــری بودان
20  کدملــی 5499878552  صــادره نجــف آبــاد  فرزنــد 
علــی  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  153 
مترمربــع از پــالک شــماره    2608  فرعــی از 18 اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش14 ح ــع در اصفه واق
اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق  از ســند شــماره  20213 

ــه 135 اصفهــان مــورخ 89/10/16 دفترخان
55.رای شــماره 32906-1395/12/15 هیــأت چهــارم 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 12کدمل آقــای اصغــر دواتگــر ب
1290349827 صــادره لمجیــر  فرزنــد اکبــر  ســه دانــگ 
ــه مســاحت   ــاب کارواش  ب ــک ب مشــاع ازششــدانگ ی
425.61 مترمربــع از پــالک شــماره 452     فرعــی از 40 
ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک  ــی واقــع در اصفه اصل

غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی اکبــر دواتگــر
56.رای شــماره 32907-1395/12/15 هیــأت چهــارم 
ــه شناســنامه شــماره 1276   آقــای محمــد دواتگــری   ب
ــر  ــد اکب ــان  فرزن ــادره اصفه ــی 1290478104  ص کدمل
ســه دانــگ  ازششــدانگ یــک بــاب کارواش  بــه 
مســاحت  425.61 مترمربــع از پــالک شــماره 452 
ــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه  فرعــی از 40 اصل
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی اکبــر 

ــر دواتگ
ــم  ــأت دوم خان ــماره 468-1396/01/08  هی 57.رای ش
ــماره 20  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــرام آب ــره زارع به طاه
ــین  ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290097811 ص کدمل
ــاحت    ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی در  شش
ــع پــالک شــماره    68   اصلــی واقــع در  176   مترمرب
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  

ــادی ــرام آب ــین زارع به ــت محمدحس از مالکی
58.رای شــماره 469-1396/01/08 هیــأت دوم آقــای 
ــماره 14  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــرادی ط ــا م عبدالرض
کدملــی 1111336865 صــادره فالورجــان فرزنــد حســین 
در   ششــدانگ یــک بــاب    مغــازه بــه مســاحت   10/89   
ــی  ــع پــالک شــماره    313  فرعــی از  25  اصل مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان  از مالکیــت فاطــم پورعجــم   مــورد ثبــت    

ــی ــر 5 فرع صفحــه 559 دفت
59.رای شــماره 472-1396/01/08 هیــأت دوم آقــای 
شــماره  شناســنامه  بــه  طــادی  ســلیمانی  حســین 
ــد  ــان  فرزن ــادره اصفه ــی 1284565661 ص 1005 کدمل
ــاب  ــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک ب لطــف ال
ســاختمان کارگاه بــه مســاحت   109/31   مترمربــع 

پــالک شــماره  333    فرعــی از  35  اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــالک ــر 289 ام ــه 390 و 392 دفت ــت    صفح ــورد ثب م

60.رای شــماره 471-1396/01/08 هیــأت دوم خانــم 
ــی  ــماره 2166 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــام ب ــس مهن نرگ
1288273185 صــادره اصفهــان  فرزنــد کمــال ســه 
ــاختمان  ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــاع از  شش ــگ مش دان
کارگاه   بــه مســاحت   109/31   مترمربــع پــالک شــماره  
333    فرعــی از  35  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت    

ــالک ــر 289 ام ــه 390 و 392 دفت صفح
دوم  هیــأت   1395/12/24-33729 شــماره  61.رای 
ــی  ــماره 1 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــمی ب ــدا هاش ــم ن خان
0559494556 صــادره خمیــن فرزنــد محمدحســین در  
0.5 دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه 
مســاحت  295.50 مترمربــع پــالک شــماره  655 فرعــی 
ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 16 اصل
ــت صفحــه 438 و 411  ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ مل

ــر 717 امــالک دفت
دوم  هیــأت   1395/12/24-33730 شــماره  62.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی برزان ــه رضائ ــم فاطم خان
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1283041596 ص 1584 کدمل
نعمــت الــه در 3 دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب 
ســاختمان بــه مســاحت  295.50 مترمربــع پــالک 
شــماره  655 فرعــی از 16 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت 

ــالک ــر 717 ام ــه 438 و 411 دفت صفح
دوم  هیــأت   1395/12/24-33731 شــماره  63.رای 
ــه شناســنامه شــماره 15  ــی ب ــی برزان آقــای احمــد رضائ
کدملــی 1290024650 صــادره اصفهــان فرزنــد حســن در 
2.5 دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه 
مســاحت  295.50 مترمربــع پــالک شــماره  655 فرعــی 
ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 16 اصل
ــه 438 و 411  ــت صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ مل

ــر 717 امــالک دفت
64.رای شــماره 68-1396/01/05 هیــأت ســوم آقــای 
ــی  ــماره 90 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــر  ب ــزدان مه ــر ی ناص
ابوالقاســم   فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1287833144
ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  
ــی از 4  ــماره   89   فرع ــالک ش ــع از پ 386.15 مترمرب
ــک  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق اصل
ــماره   ــند ش ــوق  از س ــمی ف ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ
و  اصفهــان    7 دفترخانــه  مــورخ 73/11/27   127410

49492 مــورخ 77/11/27 دفترخانــه 98 اصفهــان
65.رای شــماره 67-1396/01/05 هیــأت ســوم خانــم 
نســرین کدخدائــی الیادرانــی به شناســنامه شــماره 1968 
کدملــی 1284717267 صــادره اصفهــان فرزنــد مصطفــی  
ــه بــه مســاحت   ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خان
386.15 مترمربــع از پــالک شــماره   89  فرعــی از 4 
ــک  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق اصل
ــماره  ــند ش ــوق از س ــمی ف ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ
و  اصفهــان   7 دفترخانــه   73/11/27 مــورخ   127410

49492 مــورخ 77/11/27 دفترخانــه 98 اصفهــان
66.رای شــماره 80-1396/01/05 هیــأت ســوم آقــای 
بــه شناســنامه شــماره 10704   نــوروزی   الــه  فتــح 
ــد احمــد   کدملــی 1283214814  صــادره اصفهــان  فرزن
ششــدانگ یــک بــاب مغــازه  بــه مســاحت 25.20 
ــی  ــع از پــالک شــماره   3052 فــرعی از 18 اصل مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش14 ح ــع در اصفه واق

ــهرابی ــه س ــمی فاطم ــک رس ــان ازمال اصفه
67.رای شــماره 32475-1395/12/12 هیــأت ســوم 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــیخی داران ــره ش ــم زه خان
ــد  ــدن  فرزن ــادره فری ــی 1159553343  ص 83  کدمل
علــی اصغــر  ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه 
بــه مســاحت 126.20 مترمربــع از پــالک شــماره   658   
ــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه  فرعــی از 40 اصل
ــک رســمی حســن و  ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــوری زاده ــین غف حس
68.رای شــماره 32476-1395/12/12 هیــأت ســوم 
ــماره 1032  ــنامه ش ــه شناس ــادی  ب ــد کیقب ــای مجی آق
کدملــی 1141109913  صــادره خمینــی شــهر  فرزنــد 
ــه بــه  حســین  ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خان
مســاحت  126.20 مترمربــع از پــالک شــماره  658  
ــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه  فرعــی از 40 اصل
ــک رســمی حســن و  ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــوری زاده ــین غف حس
ســوم  هیــأت   1395/12/12-32526 شــماره  69.رای 
آقــای محمدرضــا شــفائی فروشــانی بــه شناســنامه 
شــماره 1060 کدملــی 1285496401 صــادره اصفهــان 
فرزنــد رضــا  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
ــی  ــی از 28 اصل ــماره فرع ــالک ش ــع از پ 212.20مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش14 ح ــع در اصفه واق
ــک رســمی رضــا برندگــی  ثبــت صفحــه  ــان ازمال اصفه

ــالک ــر  54 ام ــی 271  دفت 268 ال
ســوم  هیــأت   1396/01/21-1552 شــماره  70.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــفی رجان ــاس یوس ــای عب آق
ــد  ــان  فرزن ــادره اصفه ــی 5658915546  ص 142 کدمل
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــین  ازشش حس
157.82مترمربــع از پــالک شــماره  فرعــی از 68 اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش14 ح ــع در اصفه واق
اصفهــان ازمالــک رســمی مهــری الهیجــان ثبــت صفحــه 

ــالک ــر 378 ام 85 دفت
71.رای شــماره 1984-1396/01/28 هیــأت ســوم خانــم 
زینــب الســادات اعتصامــی  بــه شناســنامه شــماره 
ــان   ــی 1271935521  صــادره اصفه 1271935521 کدمل
ــدانگ  ــاع  ازشش ــه مش ــد 4/51 حب ــید مجی ــد س فرزن
یــک بــاب مغــازه و انبــاری  بــه مســاحت  215.50 
ــی  ــی از 36 اصل ــماره  738 فرع ــالک ش ــع از پ مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش14 ح ــع در اصفه واق
اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق  از ســند شــماره 67988 

ــان ــه 108 اصفه ــورخ 92/5/28 دفترخان م
ســوم  هیــأت   1396/01/28-1982 شــماره  72.رای 
خانــم ربابــه مالئــی  بــه شناســنامه شــماره 3  کدملــی 
ابراهیــم    فرزنــد  اصفهــان   صــادره    1289923256
67/49 حبــه مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب مغــازه 
و انبــاری  بــه مســاحت  215.50 مترمربــع از پــالک 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 36 اصل ــماره  738 فرع ش
ــک  ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ
رســمی فــوق  از ســند شــماره 67988 مــورخ 92/5/28 

دفترخانــه 108 اصفهــان
چهــارم  هیــأت   1396/01/21-1657 شــماره  73.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــری  ب ــی لمجی ــرا ترک ــم زه خان
578  کدملــی 1283464470  صــادره اصفهــان  فرزنــد 
محمدعلــی  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 
184.77 مترمربــع از پــالک شــماره    371 فرعــی از 40 
ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک  ــی واقــع در اصفه اصل

ــی ترکــی ــک رســمی محمدعل ــان ازمال غــرب اصفه
74.رای شــماره 1607-1396/01/21 هیــأت چهــارم آقــای 
حســین ماهرانــی برزانــی بــه شناســنامه شــماره 61202 
ــاس   ــد عب ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1281036951 ص کدمل

ــاحت 149.37  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ازشش
ــی واقــع  ــع از پــالک شــماره   فرعــی از 28 اصل مترمرب
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــه 248  ــت صفح ــی  ثب ــم مزروع ــمی رحی ــک رس ازمال

دفتــر 107 امــالک
چهــارم  هیــأت   1396/01/28-1994 شــماره  75.رای 
خانــم خدیجــه ابراهیمــی آفارانــی بــه شناســنامه شــماره 
2097 کدملــی 1282952110 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاس  ازشش عب
218.5  مترمربــع از پــالک شــماره  16 فرعــی از 27 
ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک  ــی واقــع در اصفه اصل
غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی حــاج حســین رضائــی
چهــارم  هیــأت   1396/01/28-1989 شــماره  76.رای 
شــماره  شناســنامه  بــه  راد  رئیســی  مریــم  خانــم 
ــران   ــادره ته ــی 4570126464  ص 4570126464  کدمل
فرزنــد باقــر  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 
107 مترمربــع از پــالک شــماره    2482  فرعــی از 
18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی خســرو صفــری 

ــری لمجی
چهــارم   هیــأت   1396/01/21-1572 شــماره  77.رای 
آقــای علــی رضــا حقیقــی زاده ســبدانی  بــه شناســنامه 
ــان   ــادره اصفه ــی 1283281171  ص ــماره 1965 کدمل ش
فرزنــد حیــدر  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
226.29 مترمربــع از پــالک شــماره   23 فرعــی از 155 
ــک  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق اصل
ــی زاده  ــین حقیق ــمی حس ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ

مارچینــی
چهــارم  هیــأت   1396/01/21-1610 شــماره  78.رای 
ــه شناســنامه شــماره 478   ــه مکارمــی  ب ــی ال ــای ول آق
کدملــی 1199025003  صــادره شــهرضا  فرزنــد امــان 
ــه مســاحت 254  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــه  ازششــدانگ ی ال
ــی  ــی از 40 اصل ــماره   676 فرع ــالک ش ــع از پ مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق

ــیان ــر عباس ــمی اکب ــک رس ــان ازمال اصفه
چهــارم  هیــأت   1396/01/21-1577 شــماره  79.رای 
آقــای امرالــه افشــار   بــه شناســنامه شــماره 11707  
ــی  ــد ول ــان  فرزن ــادره اصفه ــی 1283226405  ص کدمل
ــاحت 172  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــه  ازشش ال
ــع از پــالک شــماره فرعــی از 31 اصلــی واقــع در  مترمرب
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه

ــی ــن ابراهیم ــمی حس ــک رس ازمال
چهــارم  هیــأت   1396/01/30-2254 شــماره  80.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــرادی رنان ــی م ــای مجتب آق
اصفهــان  1270632310 صادره  1270632310 کدملــی 
بــه  بــاب خانــه   فرزنــد علــی  ازششــدانگ یــک 
مســاحت 195 مترمربــع از پــالک شــماره  3309 فرعــی 
ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 18 اصل
ــم  ــد کری ــمی محم ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ مل

ــالک ــر 73 ام ــه 293 دفت ــت صفح ــهرابی ثب س
81.رای شــماره 1589-1394/02/01 هیــأت دوم خانــم 
مریــم میــرزا باقریــان بــه شناســنامه شــماره  2304 
فرزنــد  اصفهــان   کدملــی   1288926405  صــادره 
ــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  ــه نســبت ب امیــن ال
ــالک  ــع از پ ــاحت  197/50  مترمرب ــه مس ــاختمان  ب س
شــماره  54  فرعــی از 6  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازموردثبــت صفحــه 

ــالک ــر 866 ام 407 دفت
82.رای شــماره 1588-1394/02/01 هیــأت دوم اقــای 
بــه شناســنامه شــماره  585  ســیدمحمد میرحــاج 
اصفهــان  فرزنــد  کدملــی   1288796153  صــادره 
سیدایازنســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــالک  ــع از پ ــاحت  197/50  مترمرب ــه مس ــاختمان  ب س
شــماره  54  فرعــی از 6  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازموردثبــت صفحــه 

ــالک ــر 687 ام 53 دفت
83.رای شــماره 2217-1396/01/30 هیــأت اول آقــای 
مهــدی جــان نثــاری الدانــی بــه شناســنامه شــماره 1709 
کدملــی 1283454939 صــادره اصفهــان فرزنــد براتعلــی 
ــاحت 16.25  ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی در  شش
مترمربــع پــالک شــماره 313فرعــی از 25 اصلــی واقع در 
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
مالکیــت فاطمــه پورعجــم مــورد ثبــت صفحــه 559 دفتــر  

5 فرعــی امــالک
84.رای شــماره 2249-1396/01/30 هیــأت اول آقــای 
ــی  ــماره 1858 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــیران ب ــرزاد ش ف
جعفرقلــی  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1285824156
ــه اســتثنای بهــای ثمنیــه  ــه ب ششــدانگ یــک بــاب خان
اعیانــی آن بــه مســاحت 130.05 مترمربــع پــالک شــماره 
282فرعــی از 11 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت محمــود و 
علــی شــیرانی مــورد ثبــت صفحــات 373 و 376 دفتــر 

ــالک 528 ام
اول  هیــأت   1396/01/28-1973 شــماره  85.رای 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 250 کدمل ــوی ب ــره نب ــم نی خان
1290740429 صــادره اصفهــان  فرزنــد ســید محمــد 
ــاب    ــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک ب ــی در  یــک دان عل
ســاختمان تجــاری مســکونی بــا قیــد بــه اینکــه منافــع 
ــدر  ــی پ ــد عل ــید محم ــه س ــق ب ــات  متعل ــادام الحی م
متقاضــی مــی باشــد   بــه مســاحت  187/40    مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــی از  18  اصل ــالک شــماره    3715  فرع پ
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــالک ــر 340 ام ــه 179 دفت ــت   صفح ــورد ثب م
86.رای شــماره 1974-1396/01/28 هیــأت اول آقــای 
ســید مجتبــی نبــوی بــه شناســنامه شــماره 2569 
کدملــی 1293152080 صــادره  اصفهــان فرزنــد ســید 
محمــد علــی در ســه دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک 
ــا قیــد بــه اینکــه  بــاب   ســاختمان تجــاری مســکونی ب
منافــع مــادام الحیــات  متعلــق بــه ســید محمــد علــی 
پــدر متقاضــی مــی باشــد   بــه مســاحت  187/40    
ــع پــالک شــماره    3715  فرعــی از  18  اصلــی  مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــالک ــر 340 ام ــه 179 دفت ــت   صفح ــورد ثب ــان م اصفه
ــم  ــأت اول خان ــماره 1975-1396/01/28 هی 87.رای ش
منیــره نبــوی بــه شناســنامه شــماره 13124 کدملــی 
ــد  ــید محم ــد س ــان  فرزن ــادره اصفه 1283243040 ص
ــاب    ــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک ب ــی در  یــک دان عل
ســاختمان تجــاری مســکونی بــا قیــد بــه اینکــه منافــع 
ــدر  ــی پ ــد عل ــید محم ــه س ــق ب ــات  متعل ــادام الحی م
متقاضــی مــی باشــد   بــه مســاحت  187/40    مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــی از  18  اصل ــالک شــماره    3715  فرع پ
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــالک ــر 340 ام ــت   صفحــه 179 دفت ــورد ثب م
اول  هیــأت   1396/01/28-1976 شــماره  88.رای 
خانــم زهــرا الســادات نبــوی بــه شناســنامه شــماره 
ــان   ــی 1272123774 صــادره اصفه 1272123774 کدمل
ــاع از    ــگ مش ــک دان ــی در  ی ــد عل ــید محم ــد س فرزن
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان تجــاری مســکونی بــا 
قیــد بــه اینکــه منافــع مــادام الحیــات  متعلــق بــه ســید 
ــه مســاحت   محمــد علــی پــدر متقاضــی مــی باشــد   ب

ــی از   ــماره    3715  فرع ــالک ش ــع پ 187/40    مترمرب
ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 18  اصل
ــر  ــت   صفحــه 179 دفت ــورد ثب ــان م ــک غــرب اصفه مل

340 امــالک
ــای  ــأت اول آق ــماره 2482-1396/02/03 هی 89.رای ش
بــه شناســنامه شــماره 147  رنانــی  قلعــه  محمــود 
کدملــی 1290045836 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین 
ــاحت 85.95  ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی در  شش
ــع  ــی واق ــی از 36 اصل ــماره 75فرع ــالک ش ــع پ مترمرب
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
از مالکیــت زیــن الدیــن نجفــی و محمــد نجفــی و 

ــی زاده ــن نجف محمدحس
90.رای شــماره 2503-1396/02/03 هیــأت اول خانــم 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــی کرم ــر معصوم ــادات می ــر الس فخ
ــان  ــادره  اصفه ــی 1283367351 ص ــماره 490 کدمل ش
فرزنــد ســید حبیــب در   ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
ــی  ــالک شــماره 226فرع ــع پ مســاحت 145.95 مترمرب
ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 22 اصل
ــر  ــه 365 دفت ــت صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ مل

ــالک 836 ام
ــای  ــأت دوم آق ــماره 2564-1396/02/04 هی 91.رای ش
حجــت الــه عســگری رنانــی بــه شناســنامه شــماره 685 
کدملــی 1290827710 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد 
رمضــان در ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان به مســاحت 
ــی  ــی از 18اصل ــالک شــماره 760 فرع ــع پ 200.5 مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق

ــی ــان از مالکیــت رحیــم عســگری  رنان اصفه
ــم  ــأت دوم خان ــماره 2568-1396/02/04 هی 92.رای ش
ــی  ــماره 9 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــه نصرآزادان فرزان
در   رمضــان  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1290262152
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 287.23 
مترمربــع پــالک شــماره 462 فرعــی از 15 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
مــورد ثبــت صفحــه 167 و 164 دفتــر 49 اصفهــان بنــام 

ــی ــان گورتان ــم مهرعلی ــی و هاش متقاض
ــای  ــأت دوم  آق ــماره 2581-1396/02/04 هی 93.رای ش
حســن کاظمــی زهرانــی بــه شناســنامه شــماره 37 
کدملــی 1290127042 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد 
عبــاس در  ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 
ــی  ــع پــالک شــماره 255فرعــی از 6 اصل 224.10 مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق
ــالک ــر 285 ام ــه 70 دفت ــت صفح ــورد ثب ــان از م اصفه

ــم  ــأت دوم خان ــماره 2586-1396/02/04 هی 94.رای ش
فاطمــه علــی عســکری رنانــی بــه شناســنامه شــماره 84 
کدملــی 1290114595 صــادره اصفهــان  فرزنــد مهــدی در 
ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان به 
مســاحت 170.75 مترمربــع پــالک شــماره 3076 فرعــی 
ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 18 اصل
ملــک غــرب اصفهــان از ســهمی براتعلــی ورثــه غالمعلــی 

دهنــوی رنانــی  صفحــه 63 دفتــر 333 امــالک
دوم  هیــأت   1396/02/04-2587 شــماره  95.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــلیمانی رنان ــه س ــم رباب خان
ــد  ــان  فرزن ــادره اصفه ــی 1283124548 ص 1460 کدمل
اســماعیل در  ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 170.75 مترمربــع پــالک شــماره 
ــان بخــش 14  ــع در اصفه ــی واق ــی از 18 اصل 3076 فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از ســهمی براتعلــی ورثه 
غالمعلــی دهنــوی رنانــی  صفحــه 63 دفتــر 333 امــالک
96.رای شــماره 1969-1396/01/28 هیــأت دوم خانــم 
مریــم حیــدری قهفرخــی بــه شناســنامه شــماره 80 
کدملــی 1285806506 صــادره اصفهــان  فرزنــد محمــد در  
ســه دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   
ــماره  120     ــالک ش ــع پ ــاحت   84/35   مترمرب ــه مس ب
فرعــی از 40   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ــری  ــد ل ــت محم ــان  از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

لمجیــری
97.رای شــماره 1968-1396/01/28 هیــأت دوم خانــم 
اعظــم رضائــی ســودانی بــه شناســنامه شــماره 217 
کدملــی 1293190608 صــادره  خمینــی شــهر فرزنــد 
رحیــم در   ســه دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   
ــالک  ــع پ ــاحت   84/35   مترمرب ــه مس ــاختمان   ب س
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 40   اصل ــماره  120    فرع ش
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیت 

ــری ــری لمجی ــد ل محم
98.رای شــماره 1936-1396/01/28 هیــأت دوم آقــای 
اصغــر محمــدی ســه پلــه بــه شناســنامه شــماره 27959 
کدملــی 1280276150 صــادره اصفهــان  فرزنــد حســن در    
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   به مســاحت  280/40    
مترمربــع پــالک شــماره   288   فرعــی از  1  اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  
از مالــک رســمی فــوق ســند 42118 مــورخ 1362/7/27 

دفترخانــه 95 اصفهــان
99.رای شــماره 1929-1396/01/28 هیــأت دوم خانــم 
عصمــت ســلطانی آفارانــی بــه شناســنامه شــماره 16 
کدملــی 1290396191 صــادره خمینــی شــهر  فرزنــد 
ــک  ــگ مشــاع از   ششــدانگ ی ــی در  ســه دان محمدعل
بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  233/79    مترمربــع 
ــان بخــش  14   ــع در اصفه ــی واق ــالک شــماره  28اصل پ
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت محمدعلــی 

ســلطانی
100.رای شــماره 1928-1396/01/28 هیــأت دوم آقــای 
مجیــد جمالــی فــر بــه شناســنامه شــماره 2478 کدملــی 
ــد علــی در   ســه  1286734355 صــادره اصفهــان  فرزن
دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
مســاحت  233/79    مترمربــع پــالک شــماره  28اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان  از مالکیــت محمدعلــی ســلطانی
101.رای شــماره 1934-1396/01/28 هیــأت دوم آقــای 
 9 شــماره  شناســنامه  بــه  زرانــی  قدیریــان  عبدالــه 
ــد عباســعلی  ــان فرزن ــی 1290116709 صــادره اصفه کدمل
ــاحت    ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی در   شش
216/22   مترمربــع پــالک شــماره   9   فرعــی از  39  
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان از مالکیــت حســین نصــر آزادانــی  مــورد 

ــالک ــر 429 ام ــه 416 دفت ــت صفح ثب
102.رای شــماره 1985-1396/01/28 هیــأت اول خانــم 
 108 شــماره  شناســنامه  بــه  رنانــی  حالجــی  عفــت 
ــی  ــد براتعل ــان فرزن ــی 1290045445 صــادره اصفه کدمل
ــه مســاحت   195/40    ــه    ب ــاب   خان ششــدانگ یــک ب
ــی  ــع پــالک شــماره   3308   فرعــی از 18   اصل مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــر 1122 ــه 275 دفت ــت  صفح ــورد ثب ــان م اصفه
اول  هیــأت   1396/01/28-1997 شــماره  103.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــدری رنان ــد حی ــای محم آق
1271769948 کدملــی 1271769948 صــادره اصفهــان 
ــه ــازه ب ــاب   مغ ــک ب ــدانگ ی ــاس در    شش ــد عب فرزن
ــماره    3308  ــالک ش ــع پ ــاحت  221/15    مترمرب مس

فرعــی از  18  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه

ادامه در صفحه 8

امروز یکشنبه 04 تیرماه 1396 - سال سوم - شماره 461 روزنامه



امروز یکشنبه 04 تیر ماه 1396 - سال سوم - شماره 461 روزنامه8 اطالعرسانی
ادامه از صفحه 7

ــه 126  ــت    صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب
ــر 636 دفت

104.رای شــماره 1699-1396/01/23 هیــأت دوم آقــای 
محمــد عباســی بــه شناســنامه شــماره 30 کدملــی 
ــدانگ  ــر شش ــد اکب ــدان فرزن ــادره هم 6479840992 ص
ــع  ــه مســاحت    120  مترمرب ــاب   ســاختمان   ب یــک ب
پــاک شــماره   67  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت رمضانعلــی 

ــی نســاجپور اصفهان
ــای  ــأت دوم  آق ــماره 1926-1396/01/27 هی 105.رای ش
ــی  ــماره 14 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــمی ب ــعلی قاس عباس
ــدانگ  ــر شش ــد صف ــان فرزن ــادره اصفه 1290106169 ص
ــع  ــاحت 184/20 مترمرب ــه مس ــاختمان  ب ــاب س ــک ب ی
پــاک شــماره 48 فرعــی از 21 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــهم  ــان از س ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ

ــودانی  ــی س ــا رضای ــری آق ــی از پ االرث متقاض
106.رای شــماره 1703-1396/01/23 هیــأت دوم آقــای 
ــماره 880  ــنامه ش ــه شناس ــنیزجانی ب ــین گش غامحس
ــف  ــد لطی ــی 6339481035 صــادره شــهرکرد فرزن کدمل
در  4 دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   
ــماره    68    ــاک ش ــع پ ــاحت  59/70    مترمرب ــه مس ب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
ــرام  ــت ســید حســن رضــوی به ــان از مالکی ــرب اصفه غ

ــد ســید حســین ــادی فرزن آب
ــای  ــأت دوم  آق ــماره 1702-1396/01/23 هی 107.رای ش
داریــوش گشــنیزجانی بــه شناســنامه شــماره 16 کدملــی 
6339793241 صــادره شــهرکرد فرزنــد لطیــف در 2 
دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
مســاحت  59/70    مترمربــع پــاک شــماره    68   اصلی 
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالکیــت ســید حســن رضــوی بهــرام آبــادی 

فرزنــد ســید حســین
دوم  هیــأت   1396/02/04-2528 شــماره  108.رای 
آقــای امامقلــی داوودی بــه شناســنامه شــماره 1662 
کدملــی 1159365873 صــادره  فریــدن فرزنــد روزعلــی 
ــاحت 119.70  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی شش
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــماره 67 اصل ــاک ش ــع پ مترمرب
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــادی ــق آب ــی عاش ــماعیل امین ــاج اس ح
ــای  ــأت دوم آق ــماره 2553-1396/02/04 هی 109.رای ش
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــی کرم ــر معصوم ــل می ــید ابوالفض س
شــماره 13 کدملــی 1290838437 صــادره خمینــی شــهر  
فرزنــد ســید مرتضــی در  ششــدانگ یــک باب ســاختمان 
ــع پــاک شــماره 183 فرعــی  ــه مســاحت 133 مترمرب ب
ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 35 اصل
ملــک غــرب اصفهــان بموجــب ســند شــماره 71927 
ــامانه  ــق س ــان طب ــه 112 اصفه ــورخ 92/11/14 دفترخان م

امــاک
110.رای شــماره 2562-1396/02/04 هیــأت دوم خانــم 
ــه شناســنامه شــماره 11778  ــی ب ــه ســلطانی رنان صدیق
کدملــی 1283227118 صــادره اصفهــان فرزنــد ابوالقاســم 
در  ششــدانگ قســمتی از یــک بــاب ســاختمان بــه 
مســاحت 96.9 مترمربــع پــاک شــماره 714 فرعــی 
از18اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملک 
ــت  ــورد ثب ــی م ــه عامل ــت رباب ــان از مالکی ــرب اصفه غ

ــاک ــر 507 ام ــه 2 دفت صفح
111.رای شــماره 2181-1396/01/30 هیــأت اول خانــم 

مریــم حــاج عنایتــی جورتانــی بــه شناســنامه شــماره 34 
کدملــی 1290381976 صــادره اصفهــان  فرزنــد علــی در  
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان قدیمــی  بــه مســاحت 
270.35 مترمربــع پــاک شــماره 417فرعــی از 15 اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش 14 ح ــع در اصفه واق
اصفهــان  از مالــک رســمی فــوق طبــق ســامانه امــاک

112.رای شــماره 2311-1396/01/31 هیــأت اول آقــای 
فــرج ســلیمانی بــه شناســنامه شــماره 72 کدملــی 
ــار   ــعلی چه ــد درویش ــدن فرزن ــادره فری 1159809186 ص
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــاع از  شش ــگ مش دان
مســاحت 122.78 مترمربــع پــاک شــماره 515 فرعــی از 
27اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان از مالکیــت محمدحســین خنــدان مــورد 

ــاک ــر 434 ام ــه 307 دفت ــت صفح ثب
ــم  ــأت اول خان ــماره 2312-1396/01/31 هی 113.رای ش
همینــه بختیــاری بــه شناســنامه شــماره 31 کدملــی 
5759758187 صــادره چــادگان  فرزنــد رحمــن دو دانگ 
مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 
122.78 مترمربــع پــاک شــماره 515 فرعــی از 27اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش 14 ح ــع در اصفه واق
ــت  ــورد ثب ــدان م ــت محمدحســین خن ــان از مالکی اصفه

ــر 434 امــاک صفحــه 307 دفت
اول  هیــأت   1396/01/30-2226 شــماره  114.رای 
ــی  ــماره 11 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی آقائ ــای عل آق
مهدیقلــی  فرزنــد  چــادگان  صــادره   5759728857
ــاحت 288.68  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی در شش
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــماره 68 اصل ــاک ش ــع پ مترمرب
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــوی ــری دهن ــن مه حس
115.رای شــماره 2230-1396/01/30 هیــأت اول آقــای 
ــه شناســنامه شــماره 1469  ــی ب ــری بلطاق اســد جهانگی
ــد  ــد محم ــدن فرزن ــادره فری ــی 6219346238 ص کدمل
ــاحت 160.70  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی در  شش
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــماره 67 اصل ــاک ش ــع پ مترمرب
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــات ــم بی ابراهی
116.رای شــماره 2001-1396/01/28 هیــأت اول آقــای 
ــماره 2  ــنامه ش ــه شناس ــری ب ــادی لمجی ــن کیقب محس
کدملــی 1290137684 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد 
محمــد در    ششــدانگ یــک بــاب    مغــازه    بــه 
مســاحت    27/22  مترمربــع پــاک شــماره 464     
فرعــی از  40  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت محمــود کیقبــادی 

ــاک ــر 98 ام ــه 385 دفت ــری صفح لمجی
اول  هیــأت   1396/01/31-2274 شــماره  117.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی جوهان ــین وران ــای حس آق
242 کدملــی 1287855466 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــه  ــاب ســاختمان  ب ــک ب ــد در  ششــدانگ ی ــد الصم عب
ــی واقــع  ــع پــاک شــماره  66 اصل مســاحت 50 مترمرب
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــاک ــر 963 ام ــه 296 دفت ــت صفح ــورد ثب م
ــای  ــأت اول آق ــماره 2440-1396/02/03 هی 118.رای ش
امیررضــا جــان نثــاری الدانــی به شناســنامه شــماره 1541 
کدملــی 1283454408 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد 
ــه مســاحت 43.83  ــازه ب ــاب مغ ــک ب در  ششــدانگ ی
مترمربــع پــاک شــماره 452 فرعــی از 13 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــخائی  ــا س ــت محمدرض ــع از  مالکی ــر مرب ــدار 21 مت مق

ــند 4756  ــی از س ــت متقاض ــی از مالکی ــی و مابق الدان
ــان ــه 371 اصفه ــورخ 1389/11/18 دفترخان م

119.رای شــماره 2185-1396/01/30 هیــأت اول خانــم 
 1670 شــماره  شناســنامه  بــه  نــژاد  طاهــری  زهــره 
کدملــی 1285639189 صــادره اصفهــان فرزنــد رجبعلــی 
ــاحت 127.90  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی در  شش
مترمربــع پــاک شــماره 2534فرعــی از 28 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــه  ــت صفح ــورد ثب ــی م ــی ماهران ــرزا عل ــت می از مالکی

ــاک ــر 450 ام 447 دفت
120.رای شــماره 2277-1396/01/31 هیــأت اول آقــای 
ــماره 567  ــنامه ش ــه شناس ــگرانی ب ــری عس ــاس اکب عب
کدملــی 1285646118 صــادره اصفهــان فرزنــد علــی 
ــاحت 133.50  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی در  شش
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــماره 28 اصل ــاک ش ــع پ مترمرب
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت 

ــاک ــر 54 ام ــی 271 دفت ــه 268 ال صفح
اول  هیــأت   1396/01/30-2178 شــماره  121.رای 
آقــای حســین فــوالدی بــه شناســنامه شــماره 1018 
ــن  ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1287571271 ص کدمل
ــاحت 389.90  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی در  شش
مترمربــع پــاک شــماره 331فرعــی از 6 اصلــی واقــع در 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب اصفه
از از مالــک رســمی فــوق طبــق ســند الکترونیکــی 
ــهرداری  ــت ش ــه از  مالکی 139520302025003997 و بقی
مــورد ثبــت صفحــات 565 و 196 و 199 دفاتــر 814 و 

811 امــاک
ــای  ــأت دوم آق ــماره 1698-1396/01/23 هی 122.رای ش
مرتضــی اکبــری کجوســنگی بــه شناســنامه شــماره 1601 
کدملــی 0492405719 صــادره ری فرزنــد حســن در    
ــه مســاحت   34/37    ــازه ب ــاب    مغ ششــدانگ یــک ب
ــی واقــع در اصفهــان  ــع پــاک شــماره    28 اصل مترمرب
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

اســداله رضائــی
ــای  ــأت اول  آق ــماره 2177-1396/01/30 هی 123.رای ش
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــی دهق ــد بیگ ــادق محم ــد ص محم
شــماره 308 کدملــی 1092336842 صــادره  نجــف آبــاد 
فرزنــد نوروزعلــی در  ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه 
مســاحت 90.20 مترمربــع پــاک شــماره 108فرعــی از 16 
ــک  ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق اصل

غــرب اصفهــان طبــق ســامانه امــاک
ــای  ــأت اول  آق ــماره 2291-1396/01/31 هی 124.رای ش
بهــزاد بابائــی ســودانی بــه شناســنامه شــماره 23 کدملــی 
1290412642 صــادره  خمینــی شــهر فرزنــد عبدالوهــاب 
ــاحت 162.75  ــه مس ــاب کارگاه ب ــک ب ــدانگ ی در  شش
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــماره  34 اصل ــاک ش ــع پ مترمرب
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

اقــدس رضائــی
125.رای شــماره 1999-1396/01/28 هیــأت اول خانــم 
بــه شناســنامه شــماره 849 کدملــی  قاصــد  نغمــه 
1818497220 صــادره آبــادان  فرزنــد غــام حســین 
ششــدانگ یــک بــاب    خانــه    بــه مســاحت  147/83   
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــاک شــماره   68 اصل ــع پ مترمرب
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از 
مالکیــت حســین هامانــی مــورد ثبــت صفحــه 93 دفتــر 

48 امــاک
126.رای شــماره 2184-1396/01/30 هیــأت اول آقــای 
عبــاس صادقــی نیــا بــه شناســنامه شــماره 195 کدملــی 

ــد محمــد ششــدانگ  1290075050 صــادره اصفهــان فرزن
ــع پــاک  ــه مســاحت 212.70 مترمرب ــه ب ــاب خان یــک ب
شــماره 3408فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــر 77 امــاک ــت صفحــه 157 دفت ــورد ثب ــوق م ف
ــم  ــأت اول خان ــماره 2267-1396/01/30 هی 127.رای ش
بــه شناســنامه شــماره 1270102885  مریــم نصــری 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1270102885 کدملــی 
ــک  ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــه دان ــین در  س غامحس
بــاب خانــه بــه مســاحت 122.40 مترمربــع پــاک شــماره 
1099فرعــی از 15 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بموجــب دفتــر امــاک 

139520302025002140 شــماره   الکترونیکــی 
اول  هیــأت   1396/01/30-2266 شــماره  128.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــاری ب ــان نث ــی ج ــای محمدعل آق
1130047938 کدملــی 1130047938 صــادره خمینــی 
شــهر  فرزنــد احمــد در   ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
ــع پــاک  ــه مســاحت 122.40 مترمرب ــه ب ــاب خان یــک ب
شــماره 1099فرعــی از 15 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
ــر  ــب دفت ــان بموج ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14 ح
امــاک الکترونیکــی شــماره  139520302025002141

129.رای شــماره 2188-1396/01/30 هیــأت اول خانــم 
محبوبــه جــان نثــاری الدانــی بــه شناســنامه شــماره 33 
کدملــی 1293212679 صــادره خمینــی شــهر  فرزنــد رضــا 
ــاحت 146.82  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی در  شش
ــع  ــی واق ــی از 13 اصل ــاک شــماره 565فرع ــع پ مترمرب
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

مــورد ثبــت صفحــه 11 دفتــر 931 امــاک
130.رای شــماره 2290-1396/01/31 هیــأت اول آقــای 
علــی نصراصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 3379 کدملــی 
1282781103 صــادره اصفهــان فرزنــد نعمــت الــه در 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 243.49 
مترمربــع پــاک شــماره 53 فرعــی از 30 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
مالکیــت فــوق بشــماره ســند 42505 مــورخ 74/11/23 

ــان ــه 91 اصفه دفترخان
ــای  ــأت اول  آق 131.رای شــماره 2449-1396/02/03 هی
ــی  ــه شناســنامه شــماره 47 کدمل ــدی ب ابوالفضــل آخون
ــه در   ــی ال ــد ول ــاد فرزن ــف آب ــادره نج 1091976058 ص
ــه مســاحت 205.20  ــاب ســاختمان ب ــک ب ششــدانگ ی
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــماره 31 اصل ــاک ش ــع پ مترمرب
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــی حــاج احمــد ســلیمی بابوکان
اول  هیــأت   1396/02/03-2458 شــماره  132.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــه ب ــاری علویج ــه قنده ــم رقی خان
ــد  ــاد فرزن ــف آب ــادره نج ــی 1091852936 ص 103 کدمل
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــی در  ششــدانگ یــک ب فتحعل
119.77 مترمربــع پــاک شــماره 750 فرعــی از 40 اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق
اصفهــان از مالکیــت حســینعلی قنبریــان علویجــه  مــورد 

ــاک ــر 329 ام ــه 124 دفت ــت صفح ثب
ــم  ــأت اول خان ــماره 2157-1396/01/29 هی 133.رای ش
ــی  ــماره 1872 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــاری ب ــره انتظ طاه
1819428567 صــادره آبــادان فرزنــد حســن ششــدانگ 
یــک بــاب   خانــه بــه مســاحت     276 مترمربــع 
پــاک شــماره     337 فرعــی از   7 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
مالــک رســمی فــوق ســند 146694 مــورخ 1380/3/28 

ــان ــه 7 اصفه دفترخان
ــای  ــأت اول آق ــماره 2026-1396/01/29 هی 134.رای ش
رضــا قانعیــان ســبدانی بــه شناســنامه شــماره 8 کدملــی 
1290242208 صــادره اصفهــان فرزنــد براتعلی ششــدانگ 
ــی آن   ــه فوقان ــا طبق ــازه ب ــاختمان مغ ــاب   س ــک ب ی
ــه  ــی ( ب ــه اعیان ــای ثمنی ــتثنای به ــاک 40/141 باس )پ
ــماره   140 و 141    ــاک ش ــع پ ــاحت   84   مترمرب مس
فرعــی از  40  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان )پــاک 40/141 بنــام مالــک 
رســمی فــوق و پــاک 40/140 بنــام مالــک رســمی رضــا 

عســگری لمجیــری طبــق ســامانه امــاک(
دوم  هیــأت   1396/02/17-3738 شــماره  135.رای 
خانــم لیــا مارانــی بــه شناســنامه شــماره 3930 کدملــی 
1282998803 صــادره  خمینــی شــهر فرزنــد مرتضــی در  
ــای  ــه اســتثنای به ــاب   ســاختمان ب ــک ب ششــدانگ ی
ــاک  ــع پ ــاحت  100    مترمرب ــه مس ــی   ب ــه اعیان ثمنی
شــماره   135   فرعــی از  27   اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــدار  ــان  مق ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش  14  حــوزه ثب
ــی  ــی برزان ــه صادق ــل ال ــت فض ــع از مالکی ــر مرب 80 مت
صفحــه 170 دفتــر 453 امــاک و مقــدار 20 متــر مربــع 
ــی صفحــه 176 دفتــر  از مالکیــت شــوکت صادقــی برزان

ــاک 453  ام
136.رای شــماره 3735-1396/02/17 هیــأت دوم آقــای 
ــه شناســنامه شــماره 10  ــی ب ــری ولدان ــم جعف عبدالرحی
ــد  ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290153231 ص کدمل
ــاحت    ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی در شش
ــی از 36    ــماره 276      فرع ــاک ش ــع پ 356   مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان از مالکیــت محمدحســن و محمدحســین 

رهگــذر
ــای  ــأت دوم آق 137.رای شــماره 4064-1396/02/20 هی
ــی  ــه شناســنامه شــماره 8 کدمل ــی فردوســی ب محمدعل
ــدانگ  ــن شش ــد حس ــادره اراک فرزن 0533691664 ص
یــک بــاب   خانــه   بــه مســاحت   322/40   مترمربــع 
پــاک شــماره   68  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت عباســعلی 

محمــودی دهنــوی  فرزنــد محمــد
138.رای شــماره 3725-1396/02/17 هیــأت دوم آقــای 
روزعلــی ملکــی بــه شناســنامه شــماره 603 کدملــی 
4170934059 صــادره الیگــودرز فرزنــد نقــی ششــدانگ 
یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  208    مترمربــع 
پــاک شــماره  32  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از ســند 49606 مــورخ 

ــان ــه 29 اصفه 1350/6/30 دفترخان
139.رای شــماره 4542-1396/02/26 هیــأت دوم آقــای 
مرتضــی جــان نثــاری بــه شناســنامه شــماره 10 کدملــی 
1290607664 صــادره فرزنــد احمــد ششــدانگ یــک بــاب   
ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 179 مترمرب ــه مس ــاختمان ب س
97 فرعــی از 13 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ســند 93328 مــورخ 

1395/11/5
140.رای شــماره 1914-1396/01/27 هیــأت دوم آقــای 
سیدحســین احمــدی   بــه شناســنامه شــماره 6 کدملــی 
5659626513 صــادره کوهپایــه فرزنــد ســیدعلی در  
ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان  بــه مســاحت 214.53 
مترمربــع پــاک شــماره 79 فرعــی از 16 اصلــی واقــع در 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب اصفه
 160 دفترخانــه  مــورخ 1393/10/28  ســند 131296  از 

ــه  ــورخ 1394/12/12 دفترخان ــان و ســند 18272 م اصفه
ــان 160 اصفه

141.رای شــماره 3723-1396/02/17 هیــأت دوم آقــای 
میثــم نصرآزادانــی بــه شناســنامه شــماره 5092 کدملــی 
ــه  ــم در س ــد ابراهی ــان فرزن ــادره اصفه 1280398159 ص
دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   
ــع پــاک شــماره  224     ــه مســاحت   200/74   مترمرب ب
فرعــی از  24  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ــه 197  ــت  صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــر 540 امــاک دفت
142.رای شــماره 3722-1396/02/17 هیــأت دوم  آقــای 
حمــزه نصرآزادانــی بــه شناســنامه شــماره 1757 کدملــی 
1282928538 صــادره  اصفهــان فرزنــد ابراهیــم در ســه 
دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
مســاحت   200/74   مترمربــع پــاک شــماره  224    
فرعــی از  24  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ــه 197  ــت  صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

دفتــر 540 امــاک
143.رای شــماره 4834-1396/02/31 هیــأت دوم خانــم 
منیــژه صادقــی برزانــی بــه شناســنامه شــماره 58 کدملی 
1289965447 صــادره  اصفهــان فرزنــد قدمعلــی در    
ــه مســاحت  310     ــاب   ســاختمان   ب ــک ب ششــدانگ ی
مترمربــع پــاک شــماره   88   فرعــی از  24  اصلــی واقع 
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهان 
مــورد ثبــت     صفحــه 168 دفتــر 162 امــاک ) بــه میــزان 

310 متــر کســر شــود (
144.رای شــماره 4846-1396/02/31 هیــأت دوم آقــای 
ســعید مهرعلیــان گورتانــی بــه شناســنامه شــماره 12 
ــر  ــد اصغ ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290277540 ص کدمل
ــه مســاحت   ــاب   ســاختمان   ب ــک ب در    ششــدانگ ی
157.35    مترمربــع پــاک شــماره   287   فرعــی 
از   15 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت      صفحــه 317 دفتــر 

ــاک 49 ام
دوم  هیــأت   1396/02/31-4845 شــماره  145.رای 
آقــای علــی محققیــان بــه شناســنامه شــماره 50 کدملــی 
ــدانگ  ــی شش ــد تق ــان فرزن ــادره اصفه 1290310556 ص
یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   131.06   مترمربــع 
پــاک شــماره    409  فرعــی از  15  اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــر 432 ــت صفحــه 103 دفت ــورد ثب م
ــای  ــأت اول آق 146.رای شــماره 5187-1396/03/03 هی
مجیــد مارانــی برزانــی بــه شناســنامه شــماره 2524 
کدملــی 1285103629 صــادره اصفهــان فرزنــد یدالــه در  
ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 20.20مترمربــع 
پــاک شــماره 968فرعــی از 26 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 
یــادگار شــیرانی ســرفازه مــورد ثبــت صفحــه 473 ذفتــر 

430 امــاک
147.رای شــماره 4654-1396/02/28 هیــأت اول  آقــای 
رضــا کاگوئــی دره ســاری بــه شناســنامه شــماره 3 کدملی 
6219751681 صــادره فریــدن فرزنــد عبدالــه ششــدانگ 
156.82مترمربــع  مســاحت  بــه  خانــه  بــاب  یــک 
ــش 14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره 68 اصل ــاک ش پ
ــری  ــت مه ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح
الهیجانیــان مــورد ثبــت صفحــه 85 دفتــر 378 امــاک
اول  هیــأت   1396/02/28-4676 شــماره  رای   .148
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــد کاظمــی جروکان آقــای حمی

271 کدملــی 1141678217 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــی در  ششــدانگ یــک ب قدیرعل
ــع در  ــی واق ــماره  44 اصل ــاک ش ــع پ 257.30مترمرب
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
مالکیــت عبــاس کاظمــی مــورد ثبــت صفحــات 243 الــی 

ــاک ــر 238 ام 264 دفت
اول  هیــأت   1396/03/03-5212 شــماره  رای   .149
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب آقــای مهــدی کاظمــی جروکان
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1284778304 ص 1749 کدمل
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــی شش قدیرعل
253.10مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 44 اصلــی واقع 
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــی ــاس کاظم ــت عب از مالکی
ــای  ــأت اول آق ــماره 4752-1396/02/30 هی 150.رای ش
ــی  ــماره 45 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــدوی ب ــا مه غامرض
5659794181 صــادره نائیــن فرزنــد حســین ششــدانگ 
ــع پــاک  ــه مســاحت 224.10 مترمرب ــه ب ــاب خان یــک ب
ــوزه  ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره  31 اصل ش
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حســین ابراهیمــی 

بابوکانــی
151.رای شــماره 5810-1396/03/09 هیــأت چهــارم  آقای 
ــی  ــماره 6 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــت ب ــا فراس ــد رض احم
ــی در     ــد عبدالباق ــگان فرزن ــادره  گلپای 1219678368 ص

ششــدانگ یــک بــاب    خانــه بــه مســاحت  88.50    
ــع پــاک شــماره    2484  فرعــی از  18  اصلــی  مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــر 63 امــاک ــت   صفحــه 27 دفت ــورد ثب ــان م اصفه
هیــأت چهــارم  152.رای شــماره 1396/03/08-5658 
آقــای حســین جوانــی جونــی بــه شناســنامه شــماره 48 
ــم   ــد رحی ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290283583 ص کدمل
ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه 
مســاحت 162.14 مترمربــع از پــاک شــماره 546   فرعی 
ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 25 اصل
ــند  ــوق  از س ــمی ف ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ مل
ــه 411 اصفهــان شــماره  4736 مــورخ 90/12/12 دفترخان

153.رای شــماره 5688-1396/03/08 هیــأت چهــارم 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــگری جون ــرا عس ــم زه خان
1096 کدملــی 1284951405  صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــه دان ــا س محمدرض
ســاختمان بــه مســاحت  162.14 مترمربــع از پــاک 
شــماره 546   فرعــی از  25 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــک  ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ
ــورخ 90/12/12  ــماره 4736 م ــند ش ــوق  از س ــمی ف رس

دفترخانــه 411 اصفهــان
آرای اصاحی

اول  هیــأت   1395/11/27-30983 شــماره  رای   .1
شــماره  شناســنامه  بــه  زاده  افضــل  جلیــل  آقــای 
اصفهــان  صــادره   1280337168 کدملــی   44916
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــماعیل در   شش ــد اس فرزن
مســاحت  154.05 مترمربــع پــاک شــماره 133  فرعــی 

ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 27 اصل
رضائــی رمضــان  مالکیــت  از  اصفهــان  غــرب   ملــک 

 برزانی
آراء صــادره قبلــی بــا رعایــت اصاحــات فــوق قابــل اجــرا 

میباشــند.
ــدم  ــور وع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت درص ــی اس بدیه
مالکیــت  ســند  مقــررات  طبــق  اعتــراض  وصــول 

8400 الــف  .م  صادرخواهدشــد 
تاریخ انتشار نوبت اول 1396/03/20

تاریخ انتشار نوبت دوم  1396/04/04
رئیس منطقه ثبت اسناد واماک غرب اصفهان   

 علیرضا حیدری 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــه  ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــدود شش ــد ح ــون تحدی چ
ــش 16  ــع در بخ ــی واق ــماره 45/210  اصل ــاک ش پ
ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرونــده ثبتــی بــه نــام آقــای 
محمــد زینلــی فرزنــد مهــدی  در جریــان ثبــت اســت 
ــل  ــه عم ــت ب ــی ثب ــور متقاض ــدم حض ــت ع ــه عل و ب
نیامــده اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 
قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود 
پــاک مرقــوم در روز چهارشــنبه مــورخ 1396/04/28 
ســاعت 9 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 
ــن  ــد و اعتراضــات مالکی ــی در محــل حضــور یابن آگه
یــا مجاوریــن  مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از 
ــا 30 روز  ــدی ت ــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدی تاری
پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق تبصــره 2 مــاده واحــده 
قانــون تعییــن تکلیــف پرونــده هــای معترضــی ثبــت 
ــخ تســلیم  ــاه از تاری ــک م ــن ظــرف مــدت ی معترضی

ــه  ــت ب ــم دادخواس ــا تقدی ــن اداره ب ــه ای ــراض ب اعت

مرجــع ذیصــاح قضائــی گواهــی تقدیــم دادخواســت 
ــد. ــن اداره تســلیم نمایی ــه ای را اخــذ و ب

تاریخ انتشار : 1396/04/04 
حبیبی - رئیس اداره ثبت اسناد و اماک برخوار

برخــوار    امــاک  و  اســناد  ثبــت  اداره 
96/03/31 تاریــخ  بــه  شــماره:37/05/286/الف/م 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ ســاختمان  نظــر ب
در  واقــع   19/715 از  فرعــی   1925 شــماره  پــاک 
بخــش 14 ثبــت اصفهــان کــه طبــق رای هیــات بــه نــام 
غامحســین بختیــاری فرزنــد علــی و شــرکا مفــروز و 
ــدود  ــد ح ــات تحدی ــت و عملی ــت اس ــان ثب در جری
ــه  ــا ب ــک بن ــت این ــده اس ــل نیام ــه عم ــی آن  ب قانون
ــون ثبــت و طبــق  دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 قان
تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــاک مرقــوم در روز 
ســه شــنبه مــورخ 96/4/27 ســاعت 9 صبــح در محــل 
شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه موجــب ایــن 
آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار می گــردد کــه در روز 
و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد 
ــاده  ــق م ــن مطاب ــا مجاوری ــن ی ــات مالکی و اعتراض
ــس  ــورت مجل ــم ص ــخ تنظی ــت از تاری ــون ثب 20 قان
ــخ  ــد. تاری ــد ش ــه خواه ــا 30 روز پذیرفت ــدی ت تحدی

ــار : 96/4/4  انتش
شــماره : 10207/م الــف رئیــس منطقــه  ثبــت اســناد 

و امــاک غــرب اصفهــان – حیــدری 

دادنامه 
کاســه پرونــده : 95-923 شــماره دادنامــه : 960317 
مــورخ 96/2/10 مرجــع رســیدگی : شــعبه 39 شــورای 
ــانی خ  ــزی نش ــرداد عزی ــان مه ــاف  خواه ــل اخت ح
ــده  ــوی آذر 1 پ 72   خوان ــاری خ 5 آذر ک ــر انص جاب
ــاس  ــکان و عب ــول الم ــیدان مجه ــین س ــد حس محم
ــا خواســته : مطالبــه وجــه چــک  ــو طالبیــان تضامن اب
ــعبه  ــن ش ــه ای ــده ب ــاع پرون ــس از ارج ــکار : پ گردش
ــی  ــریفات قانون ــی تش ــوق و ط ــه ف ــت آن بکاس و ثب
ــم  ــورا خت ــی ش ــا قاض ــورتی اعض ــه مش ــذ نظری و اخ
رســیدگی را اعــام و بشــرح زیــر مبــادرت بصــدور رای 
ــوی  ــد . رای قاضــی شــورا :در خصــوص دع مــی نمای

مهــرداد عزیــزی بــه طرفیــت محمــد حســین ســیدان 
ــه 2  ــال  وج ــغ 110000000 ری ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ب
ــه شــماره 472383/27و472382/41  ــره چــک ب فق
ــک  ــده بان ــه عه ــورخ 95/8/2 ب ــورخ 95/11/2 و  م م
ــق خســارات  ــه انضمــام مطل ــان  ب ــت شــعبه اصفه مل
دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه بــا توجــه بــه 
ــده و گواهینامــه عــدم پرداخــت وجــه  ــات پرون محتوی
ــه  ــه ب ــا توج ــه و ب ــال علی ــک مح ــه بان ــک از ناحی چ
مورخــه  رســیدگی  جلســه  در  خواهــان  اظهــارات 
96/2/6عــدم حضــور خوانــده در جلســه رســیدگی 
ــد  ــاری در ی ــند تج ــل س ــه اص ــه اینک ــر ب ــورا و نظ ش
ــادر کننــده و  ــت ص ــت ازمدیونی ــده چــک حکای دارن
ــه از  ــه اینک ــر ب ــدارد و نظ ــه وی ــتغال ذم ــور در اش ظه
ناحیــه خوانــده دلیلــی کــه حکایــت از پرداخــت وجــه 
چــک نمایــد ارائــه نگردیــده  فلــذا بــا توجــه بــه نظریــه 
ــه شــرح صورتجلســه مورخــه  مشــورتی اعضــا شــورا ب
96/2/6 بــا احــراز اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتصحاب 
ــل  ــوراهای ح ــون ش ــاده11 قان ــه م ــتندا ب ــن و مس دی
اختــاف و مــواد 310و 311و313 قانــون تجــارت تبصــره 
ــام  ــع تشــخیص مصلحــت نظ ــی مصــوب مجم الحاق
بــه مــاده 2 قانــون صــدور چــک و مــواد 198و519و522 
از قانــون آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــر محکومیــت 
ــد و ده  ــغ  یکص ــت مبل ــه پرداخ ــده ب ــی خوان تضامن
میلیــون  ریــال  بابــت اصــل خواســته و پرداخــت 
ــک  ــید چ ــر رس ــخ س ــه از تاری ــر و نادی ــارت تاخی خس
تــا زمــان اجــرای حکــم بــر اســاس شــاخص اعامــی 
ــال  ــت 3460000 ری ــزی و پرداخ ــک مرک ــه بان از ناحی
هزینــه دادرســی  ریــال بابــت هزینــه دادرســی در 
حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی نمایــد رای صــادره 
غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل 
واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت 
ــر در  ــد نظ ــل تجدی ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ واخواه

ــد . ــی باش ــان م ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم محاک
م الــف 9132قاضــی شــورای حــل اختــاف شــعبه 39 

حــوزه قضایــی اصفهــان 

آگهی ابالغ
شــماره   9610460350800016  : اباغنامــه  شــماره 
پرونــده : 9609980350801251 شــماره بایگانــی شــعبه 

: 951503 تاریــخ تنظیــم : 96/3/20 
خواهــان بانــک ســپه سرپرســتی اصفهــان بــا مدیریــت 
ــر  ــت ف ــه متان ــت مرضی ــا وکال ــری  ب ــد رضــا باق حمی
دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــد گان علــی و جمشــید 
و میتــرا و افشــین همگــی رســتمی فــر  بــه خواســته 
ــر  ــه خســارت دادرســی و تاخی ــه و مطالب ــه وج مطالب
شهرســتان  عمومــی  هــای  دادگاه  تقدیــم  تادیــه 
اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه هشــتم  
دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان واقــع در 
اصفهــان – بــر اتوبــان شــهید خــرازی بیــن آتشــگاه و 
ــه کاســه  میــرزا طاهــر مجتمــع جرائــم اقتصــادی و ب
پرونــده 9609980350801251 ثبــت گردیــده کــه در 

ــان   جری
دادرســی وقــت رســیدگی بــه تاریــخ 96/5/18 ســاعت 
ــول  ــت مجه ــه عل ــذا ب ــت ل ــده اس ــن گردی 8:30 تعیی
ــه  ــان و ب ــت خواه ــده و درخواس ــودن خوان ــکان ب الم
ــون آییــن دادرســی دادگاه هــای  تجویــز مــاده 73 قان
عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه 
ــار  ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی مرات
ــی و  ــس از نشــر آگه ــده پ ــا خوان ــی شــود ت ــی م آگه

اطــاع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام 
نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم 
ــیدگی  ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق ــت و در وق را دریاف

ــف 10118 ــردد .م ال ــر گ حاض
عمومــی  دادگاه   8 شــعبه  حقوقــی  دادگاه  منشــی 
حقوقــی مجتمــع امــور تجــاری و بازرگانــی شهرســتان 

ــی  ــرام همت ــان- به اصفه

ابالغیه
شماره اباغنامه : 9610106803800330

شــماره پرونــده :9609986803800162 شــماره بایگانــی 
شــعبه : 960162 تاریــخ تنظیــم : 96/3/7

ــعود   ــر مس ــی : امی ــونده حقیق ــاغ ش ــخصات اب مش
اعتصامــی خــواه مجهــول المــکان تاریــخ حضــور 
ــور اص  ــل حض ــاعت 8:30 مح ــنبه س 96/5/18 یکش
مجتمــع جنــوب – بهارســتان – انتهــای خ الفــت باالتــر 
از ســاختمان عمــران  ســاختمان دادســرای عمومــی و 
ــور :  ــاعت حض ــور : 96/5/18 س ــخ حض ــاب  تاری انق
ــه طرفیــت  ــا ب 8:30 در خصــوص دعــوی شــهروز فرنی
ــن  ــیدگی در ای ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق ــما در وق ش

شــعبه حاضــر شــوید . 
م الــف 10134 دفترشــعبه  38 مجتمــع  شــماره یــک 

شهرســتان اصفهــان

دادنامه
 : دادنامــه  شــماره   1084-95  : پرونــده  کاســه 
مرجــع   96/3/22 مــورخ   9609976794800297
رســیدگی : شــعبه 18 شــورای حــل اختــاف  خواهــان 
مجیــد قاســمی  نشــانی : اص خ حکیــم نظامــی 
ــده  ــالت پ 17    خوان ــت رس ــن بس ــگ ب ــوی اورن ک
ــته  ــکان خواس ــول الم ــانی  مجه ــی نش ــر تاکس مظف
ــکار  ــک  گردش ــه چ ــر و تادی ــارت تاخی ــه خس : مطالب
ــت آن  ــعبه و ثب ــن ش ــه ای ــده ب ــاع پرون ــس از ارج : پ
بکاســه فــوق و طــی تشــریفات قانونــی و اخــذ نظریــه 
مشــورتی اعضــا قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را اعــام 

ــد .  ــی نمای ــدور رای م ــادرت بص ــر مب ــرح زی و بش
رای قاضــی شــورای حــل اختــاف در خصــوص دعــوی 
تاکســی  مظفــر  بطرفیــت  قاســمی  مجیــد  آقــای 
ــک  ــه ی ــر و تادی ــارت تاخی ــه خس ــته مطالب ــه خواس ب
ــه  فقــره چــک شــماره 15246959 مــورخ 89/12/10 ب
مبلــغ یکصــد میلیــون ریــال وجــه چــک عهــده بانــک 
تاریــخ  از  ریــال   176/000/000 میــزان  بــه  پارســیان 
89/12/10 لغایــت 95/10/13 و صــول اصــل چــک  بــه 
انضمــام  خســارات دادرســی و نظــر بــه اینکــه وصــول 
ــا  ــه و ب ــت صــورت گرفت ــات  ثب ــر اجرائی چــک از تاخی
ــتعام و  ــخ اس ــده و پاس ــات پرون ــه محتوی ــت ب عنای
ــم  ــده علیرغ ــه خوان ــکام و اینک ــرای اح ــه از اج اصیل
ابــاغ قانونــی در شــورا حاضــر نشــده و در قبــال 
مــدارک و مســتندات ابــرازی و اظهــارات خواهــان 
دفــاع موثــری بــه عمــل نیامــده فلــذا دعــوی خواهــان 
ــواد  ــه م ــتندا ب ــخیص مس ــت تش ــه صح ــرون ب را مق
198و515و519و522 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــده ب ــت خوان ــر محکومی ــم ب حک
176000000ریــال  بــه عنــوان اصــل خواســته بابــت 
خســارت تاخیــر تادیــه وجــه یــک فقــره چــک شــماره 
15246959 از تاریــخ 89/12/10 الــی 95/10/13 و نیــز 
مبلــغ 4600000 ریــال هزینــه دادرســی در حــق خواهــان 
صــادر و اعــام مــی نمایــد رای صــادره غیابــی و ظــرف 
ــل واخواهــی در  ــاغ قاب ــس از اب ــت بیســت روز پ مهل

ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف 
ــی  ــم عموم ــر در محاک ــد نظ ــل تجدی ــت روز قاب بیس

ــف 9161 ــد .م ال ــی باش ــان م ــی اصفه حقوق
قاضــی شــورای حــل اختــاف شــعبه 18حــوزه قضایــی  

ن  صفها ا

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــه  ــماره 34 ب ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــا لطیف ــم لی خان
شــرح دادخواســت بــه کاســه 327/96 از ایــن شــورا 
درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن 
توضیــح داده کــه شــادروان غامعلــی غفــوری بــه 
شــماره شناســنامه 2808 در تاریــخ 96/1/28 اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 1 – لیــا لطیفــی فرزنــد 
ــر  ــر ، 2 – جواه ــه ش ش 34 همس ــی ب ــد عل محم
شــاهین فرزنــد غــام بــه ش ش 9 مــادر ، 3 – رقیــه 
ــه ش ش 1250794323  ــی ب ــد غامعل ــوری فرزن غف
ــه ش ش  ــی ب ــد غامعل ــوری فرزن ــه غف ، 4 – فاطم

ــر . ــی والغی ــدان متوف 6190269370 فرزن
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــی  ــی م ــه آگه ــک مرتب ــت و ی ــک نوب ــور را در ی مزب
نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از 
متوفــی / متوفیــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی 
ــی  ــم دارد واال گواه ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ظ
ــورای  ــم ش ــعبه شش ــی ش ــد . قاض ــد ش ــادر خواه ص

ــور  ــین پ ــه حس ــان – فاطم ــاف کاش ــل اخت ح

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهــان    960087 کاســه  پرونــده  خصــوص  در 
ــه  ــر: مطالب ــی ب ــتی مبن ــادق زاده دادخواس ــدی ص مه
ــت  ــوده و وق ــم نم ــم ســلیمانی تقدی ــت میث ــه طرفی ب
رســیدگی بــرای روز......  مــورخ 96/5/15 ســاعت 
16:30 عصــر تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت بــه  
مجهــول المــکان بــودن خوانــده حســب تقاضــای 
خواهــان برابــر مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
ــل از وقــت  ــده قب ــا خوان ــد منتشــر ت ــب در جرای ، مرات
ــدای  ــع در اصفهان-ابت ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
ــل  ــورای ح ــماره 2 ش ــع ش ــگاه- مجتم ــان آتش خیاب
اختــاف اصفهــان مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت 
ــدم حضــور در  ــد. در صــورت ع ــم را اخــذ نمای و ضمائ
وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  تلقــی شــده  و تصمیــم 
ــف  ــماره: 10140/م ال ــد شد.ش ــاذ خواه ــی اتخ مقتض
مدیــر دفتــر شــعبه 16 مجتمــع شــماره دو شــورای حــل 

ــاف اصفهان اخت

آگهی ابالغ
شــماره   9610100354101965  : اباغنامــه  شــماره 
بایگانــی  شــماره   9509980362501878  : پرونــده 

 96/3/29  : تنظیــم  تاریــخ   960392  : شــعبه 
شــاکی اداره جهــاد کشــاورزی شهرســتان اصفهــان 
علیــه آقــای جــواد ســتاری  بــا موضــوع تغییــر کاربــری 
اراضــی کشــاورزری بصــورت غیــر مجــاز  مطــرح نمــوده   
کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه 115 دادگاه کیفــری دو 
ــان  ــع در اصفه ــتی واق ــهید بهش ــع ش ــان مجتم اصفه
کــه حدفاصــل بیمارســتان شــریعتی و چهــارراه پلیــس  
ارجــاع و بــه کاســه 960392ک115 ثبــت گردیــده 
اســت کــه وقــت رســیدگی آن 96/5/15 ســاعت 11:00 
صبــح تعییــن شــده  اســت بــه علــت مجهــول المــکان 
ــن  ــون آیی ــاده 344 قان ــز م ــه تجوی ــم  و ب ــودن مته ب

دادرســی کیفــری  و دســتور دادگاه مراتــب یــک نوبــت 

ــا  ــی شــود ت ــی م ــد کثیراالنتشــار آگه ــی از جرای در یک
ــه  ــاد آن ب ــاع از مف ــی و اط ــر آگه ــس از نش ــم پ مته
ــود  ــل خ ــانی کام ــام نش ــن اع ــه و ضم دادگاه مراجع

در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر گــردد
.م الف 10114

دادگاه کیفــری شــعبه 115 دادگاه کیفــری 2 شــهر 
اصفهــان  )115 جزایــی ســابق( مجتمــع شــهید بهشــتی  

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 960377 خواهان حســین 
ــتی  ــی دادخواس ــن فاتح ــت محس ــا وکال ــی ب عبداله
ــته  ــه رس ــت ال ــت نعم ــه طرفی ــه ب ــر: مطالب ــی ب مبن
تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای روز ........  

مــورخ 96/5/15 ســاعت 8 صبــح تعییــن گردیــده 
اســت . باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
حســب تقاضــای خواهــان مراتــب در جرایــد منتشــر تــا 

خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع 
در خیابــان ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه روی 
مدرســه نیلــی پــور – جنــب ســاختمان صبــا – پــاک 
57 کــد پســتی 8165756441 شــورای حــل اختــاف 
ــان مراجعــه و  ــان – مجتمــع شــماره یــک اصفه اصفه
نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در 

صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  
تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد.

شماره: 10154/م الف 
مدیر دفتر شعبه 45 شورای حل اختاف اصفهان

آگهی ابالغ
شــماره اباغنامــه : 9610460350800012 شــماره پرونده 

 : شــعبه  بایگانــی  شــماره   9609980350800245  :
960282 تاریــخ تنظیــم : 96/3/18 خواهــان قدمعلــی 
ــتی  ــین دادخواس ــد حس ــکاوندی فرزن ــور اش ــام پ صی
بــه طرفیــت خوانــده احمــد اعتبــاری خوراســگانی 
فرزنــد عبدالهــی بــه خواســته خلــع یــد  تقدیــم 
ــان نمــوده کــه  دادگاه هــای عمومــی شهرســتان اصفه
ــی  ــتم  دادگاه عموم ــعبه هش ــه ش ــیدگی ب ــت رس جه
ــر  ــان – ب ــع در اصفه ــان واق حقوقــی شهرســتان اصفه
ــر  ــرزا طاه ــن آتشــگاه و می ــرازی بی ــان شــهید خ اتوب
مجتمــع جرائــم اقتصــادی و بــه کاســه پرونــده 
ــان    ــه در جری ــده ک ــت گردی 9609980350800245  ثب
دادرســی وقــت رســیدگی بــه تاریــخ 96/5/16 ســاعت 
ــول  ــت مجه ــه عل ــذا ب ــت ل ــده اس ــن گردی 8:30 تعیی
ــه  ــان و ب ــت خواه ــده و درخواس ــودن خوان ــکان ب الم
ــون آییــن دادرســی دادگاه هــای  تجویــز مــاده 73 قان
عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه 
ــار  ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ــب ی مرات
ــی و  ــس از نشــر آگه ــده پ ــا خوان ــی شــود ت ــی م آگه
اطــاع از مفــاد آن بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــام 
نشــانی کامــل خــود نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم 
ــیدگی  ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق ــت و در وق را دریاف

ــف 10120 ــردد .م ال ــر گ حاض
عمومــی  دادگاه   8 شــعبه  حقوقــی  دادگاه  منشــی 
حقوقــی مجتمــع امــور تجــاری و بازرگانــی شهرســتان 

ــان اصفه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 960091 خواهــان تعاونــی 
ــا وکالــت جــواد قاســمی دادخواســتی  ثامــن االئمــه ب

مبنــی بــر:.................. بــه طرفیــت نصــر الــه شــریفی 
ــیدگی  ــت رس ــوده و وق ــم نم ــریفی تقدی ــدی ش – مه
بــرای روز ســه شــنبه   مــورخ 96/5/17 ســاعت 3/30 
عصــر  تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت بــه  مجهــول 
ــا  ــد منتشــر ت ــب در جرای ــده مرات ــودن خوان ــکان ب الم
خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع 
در کنــار گــذر اتوبــان خــرازی مابیــن آتشــگاه و میــرزا 
طاهــر ســاختمان مطهــری مجتمــع شــماره 3  شــورای 
حــل اختــاف اصفهــان – شــعبه ....... مراجعــه و 
نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم را اخــذ نمایــد. در 
صــورت عــدم حضــور در وقــت رســیدگی ابــاغ قانونــی  
 تلقــی شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد

 شد.شماره: 10155/م الف 
مدیر دفتر شعبه 35 شورای حل اختاف اصفهان

ابالغیه
شماره اباغنامه : 9610106794800148

شــماره   9509986794800591: پرونــده  شــماره 
ــم : 96/3/23 ــخ تنظی ــعبه : 950591 تاری ــی ش بایگان
ــم   ــاد قدی ــی : فره ــونده حقیق ــاغ ش ــخصات اب مش
 96/5/18 حضــور  تاریــخ  المــکان  مجهــول  مالــو 
چهارشــنبه ســاعت 16:30 محــل حضــور اص خ ســجاد 
ــور  ــی پ ــه نیل ــروی مدرس ــاب روب ــه ارب ــت ال – خ آی
ــور :  ــخ حض ــاک 57 تاری ــا پ ــاختمان صب ــب س جن
96/5/18 ســاعت حضــور : 16:30 در خصــوص دعــوی 
حســین علــی آقائــی فروشــانی بــه طرفیــت شــما در 
ــعبه  ــن ش ــیدگی در ای ــت رس ــوق جه ــرر ف ــت مق وق

ــوید .  ــر ش حاض
م الــف 10107 دفتــر 18شــعبه  مجتمــع  شــماره یــک 

شهرســتان اصفهــان

آگهی مزایده نوبت اول 
ــی کاشــان  ــی دادگاه عموم واحــد اجــرای احــکام مدن
بــا توجــه بــه اجرائیــه صــادره از شــعبه نیابــت 96/67 
علیــه محمــد علــی عفتــی مبلــغ 164/085/667 ریــال 
ــت  ــال باب ــغ 7/500/000 ری ــت اصــل خواســته و مبل باب
ــه  ــوم علی ــوال محک ــداری از ام ــی مق ــم عشــر دولت نی

ــه نظــر کارشناســان در خصــوص  ــا توجــه ب شــامل : ب
از  مشــاهده  ضمــن  ســاختمانی  ســنگ  ارزیابــی 
ســنگهای مشــاهده شــده از نــوع تراورتــن عبــاس آبــاد 
بــه عــرض 40 ســانتی متــر طولــی بــوده بــه متــراژ 200 
ــرض 40  ــه ع ــه ب ــن ابیان ــوع تراورت ــع و از ن ــر مرب مت
ــع  ــر مرب ــراژ 165 مت ــه مت ــوده ب ــی ب ــر طول ســانتی مت
ــه ســنگها  ــورد اینگون ــر در م ــل موث ــه عوام ــا توجــه ب ب
ــاد 110/000  ــاس آب ــنگ عب ــع س ــر مرب ــر مت ــرار ه از ق
تومــان و هــر متــر ســنگ ابیانــه 80/000 تومــان جمعــا 
ــون و  ــج میلی ــی و پن ــادل س ــال مع 352/000/000 ری

ــد .  ــی گردی ــان ارزیاب ــزار توم دویســت ه
ــه  ــی و اینک ــریفات قانون ــری تش ــس از ج ــف پ توقی
ــس از  ــتری پ ــب دادگس ــمی / منتخ ــناس رس کارش
ــوده در  ــی نم ــه ارزیاب ــدام ب ــل اق ــرح ذی ــد بش بازدی

ــده  ــه مزای ــت 12 ب ــاعت 11 لغای ــخ 96/4/26 از س تاری
ــغ  ــه از مبل ــانی ک ــی و کس ــر کس ــه ه ــذارد . ب ــی گ م
کارشناســی شــده ذیــل الذکرشــروع واالتریــن مبلــغ را 
ــد  ــد ش ــه خواه ــه او فروخت ــوال ب ــد ام ــنهاد نمای پیش
ــدار مــی بایســت ده درصــد از ارزش کل امــوال را  خری
فــی المجلــس تودیــع نمایــد و مابقــی را ظــرف مهلتــی 
ــکام  ــرای اح ــان اج ــه از ســوی مســئولین و متصدی ک
تعییــن و حداکثــر آن از یــک مــاه تجــاوز نمیکنــد مــی 

بایســت پرداخــت نمایــد چنانچــه خریــدار در مهلــت 
مقــرر تعییــن شــده نســبت بــه پرداخــت مابقــی بهــاء 

اقــدام ننمایــد ســپرده او پــس از کســر هزینــه مزایــده 
بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تمدیــد خواهــد گردیــد 
. کســانیکه مایلنــد امــوال را ماحظــه و بازدیــد نماینــد 
مــی تواننــد 5 روز مانــده بــه وقــت مزایــده بــه دایــره 
ــه  ــان مراجع ــتری کاش ــی دادگس ــکام مدن ــرای اح اج
نماینــد . ضمنــا مزایــده در دایــره اجــرای احــکام مدنــی 
شــورای حــل اختــاف دادگســتری کاشــان برگــزار مــی 
ــاف  ــکام شــورای حــل اخت ــرای اح ــر اج ــود . مدی ش

ــی کاشــان – حســین خندان

دادنامه
 : دادنامــه  شــماره   860-95  : پرونــده  کاســه 
مرجــع   96/1/21 مــورخ   9609976795300333
رســیدگی : شــعبه 23 شــورای حــل اختــاف  خواهــان 
ــا دوم  ــانی :اص آپادان ــان نش ــیح مرتضوی ــید مس س
ــده  ــش پ 62  خوان ــت دان ــن بس ــی ب ــه طالقان کوچ
فریــد بختیــار ونــد مجهــول المــکان خواســته : مطالبــه 
ــام  ــه انضم ــور ب ــره فاکت ــک  دو فق ــه چ ــه وج مطالب

ــارات  ــق خس مطل
ــعبه  ــن ش ــه ای ــده ب ــاع پرون ــس از ارج ــکار : پ گردش

ــی  ــریفات قانون ــی تش ــوق و ط ــه ف ــت آن بکاس و ثب
ــم  ــورا خت ــی ش ــا قاض ــورتی اعض ــه مش ــذ نظری و اخ
رســیدگی را اعــام و بشــرح زیــر مبــادرت بصــدور رای 

ــد . رای قاضــی شــورا :  ــی نمای م
خواهــان آقــای ســید مســیح مرتضویــان بــه طرفیــت 
ــه  ــتی ب ــد دادخواس ــار ون ــد بختی ــای فری ــده آق خوان
ــغ  ــه مبل ــک ب ــره چ ــک فق ــه ی ــه وج ــته مطالب خواس
ــماره 114  ــه ش ــور ب ــره فاکت ــال و دو فق 31500000 ری
ــه  ــا ب ــورخ 95/1/20 جمع ــورخ 94/10/5  و 145 م م
ــارات  ــق خس ــام مطل ــال بانضم ــغ 34929000 ری مبل
مطــرح و اظهــار مــی دارد کــه خوانــده اقــدام بــه 
ــی  ــه گواه ــر ب ــه منج ــوده ک ــور نم ــک مذک ــدور چ ص
ــور  ــره فاکت ــه دو فق ــز وج ــده و نی ــت ش ــدم پرداخ ع
ــا  ــه جمع ــد ک ــی باش ــکار م ــر و بده ــدر الذک ــه ص ک
را  و خواســته خــود  مــی گــردد  ریــال   66429000
از مبلــغ 74290000 ریــال بــه مبلــغ اخیــر الذکــر 
ــده  ــه محتویــات پرون ــا توجــه ب کاهــش مــی دهــم ب
ــک ش 326699  ــدق چ ــی و مص ــتندات اجرای و مس
عهــده بانــک ســپه بــه مبلــغ 31500000 ریــال و گواهــی 
عــدم پرداخــت اصــداری دو فقــره فاکتــور بــه شــماره 

114 مــورخ 94/10/5 و 145 مــورخ 95/1/20 و شــهادت 
ــه  ــت وج ــه پرداخ ــده ب ــور خوان ــدم حض ــهود و ع ش
چــک بــه مبلــغ 31500000 ریــال بــه عنــوان اصــل بــه 
اســترداد و هزینــه  نشــر آگهــی طبــق  تعرفــه و هزینــه 

دادرســی 2770000 ریــال و تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر 

رســید 95/2/15 در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی 
ــه  ــد ادل ــل فق ــه دلی ــته ب ــه خواس ــبت ب ــردد و نس گ
ــارات شــهود مســتندا  ــی و تناقــض مابیــن و اظه اثبات
ــر برحقــی خواهــان  ــه مــاده 197  ق. آ . د . م رای ب ب
صــادر و اعــام مــی گــردد رای صــادره غیابــی و ظــرف 

مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در 
ایــن شــعبه و پــس از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف 
ــی  ــم عموم ــر در محاک ــد نظ ــل تجدی ــت روز قاب بیس

ــی باشــد . ــان م ــی اصفه حقوق

م الــف 7135قاضــی شــورای حــل اختــاف 23  
حــوزه قضایــی اصفهــان 
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کوتاه اخبار 
 احضار متخلفان ماجرای 

فروش بلیت و سامانه هواداری
رســیدگی بــه تخلفــات موجــود در فوتبــال ایــن روزهــا بیــش 
ــال های  ــی س ــه و در ط ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــته م از گذش
ــل  ــا عوام ــی ب ــته و بجای ــای شایس ــز برخورده ــته نی گذش
متخلــف و فاســد در تمــام بخش هــای فوتبــال انجــام 
شــده اســت. در جدیدتریــن ایــن برخوردهــا، یــک نهــاد ناظــر 
 پــس از جمــع آوری اطالعــات و تشــکیل جلســات مقدماتــی 
بــه قراردادهــای فــروش بلیــت لیــگ برتــر، ســامانه هــواداری 
دو باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس و قــرارداد پرحاشــیه 

تبلیغــات دور زمیــن لیــگ برتــر پرداختــه اســت. 
ــته  ــد روز گذش ــه در چن ــت ک ــن اس ــی از ای ــنیده ها حاک ش
رونــد احضــار و دعــوت از برخــی طرف هــای قراردادهــا و 

ــت. مهــر ــده اس ــاز ش ــا آغ ــه از آن ه ــات اولی ــام تحقیق انج

 تیم ملی وزنه برداری 
همچنان در بالتکلیفی

ــرداری در  ــی وزنه ب ــی فن ــان جلســه شــورای عال پــس از پای
ــرداری پــس  ــی وزنه ب ــم مل ــرار شــد اردوی تی 25 خــرداد، ق
ــه  ــن جلس ــون 10 روز از ای ــود. اکن ــزار ش ــان برگ ــاه رمض از م
می گــذرد؛ امــا خبــری از اعــالم لیســت 16 نفــره تیــم ملــی 
ــیروانی  ــجاد انوش ــه س ــی ک ــه اعتراض ــه ب ــا توج ــت. ب نیس
ــوش  ــرای کیان ــی ب ــی فن ــورای عال ــم ش ــه تصمی ــبت ب نس
ــدن  ــالم نش ــن اع ــد ای ــر می رس ــه نظ ــت، ب ــتمی داش رس

ــه باشــد.  ــن قضی ــا ای ــط ب ــی هــم مرتب ــم مل لیســت تی
ــه  ــم ب ــاز ه ــی ب ــم مل ــاز اردوی تی ــر آغ ــرایط اگ ــن ش ــا ای ب
تعویــق بیفتــد، وزنه بــرداری ایــران همچنــان در حــال از 

اســت.  آماده ســازی  بــرای  فرصت هــا  دادن  دســت 
ــال  ــیه در ح ــه روس ــران از جمل ــای ای ــه رقب ــرایطی ک در ش
آمــاده شــدن بــرای مســابقات جهانــی 2017 هســتند، 
وزنه بــرداری ایــران همچنــان درگیــر مشــکالت داخلــی 
خــود اســت و ملی پوشــان نیــز بالتکلیــف در شــهرهای خــود 

ــارس ــتند. ف ــن هس ــغول تمری مش

طلسم افتتاح ورزشگاه امام رضا)ع( 
شکست

طلســم اســتفاده از ورزشــگاه جدیــد امــام رضــا)ع( بــا 
برگــزاری تمریــن تیــم »پدیــده« در ایــن ورزشــگاه شکســته 
شــد. بــا وجــود این هنــوز مدیــران باشــگاه پدیده و مســئوالن 
ورزشــی تولیــت آســتان قــدس رضــوی بــرای اســتفاده از این 
ــه توافــق نرســیده اند و  ــر ب ورزشــگاه در مســابقات لیــگ برت
ــد  ــل بع ــای فص ــده، بازی ه ــا پدی ــه آی ــت ک ــخص نیس مش

ــد.  ــزار می کن ــگاه برگ ــدام ورزش ــود را در ک خ
ایــن ورزشــگاه 25 هــزار نفــری روز 24 اســفند ســال 1395 
بــا حضــور وزیــر ورزش و جوانــان، مســئوالن تولیــت آســتان 
قــدس رضــوی و اعضــای دو باشــگاه پدیــده مشــهد و 
ــه  ــا توجــه ب ــاح شــد. ب ســیاه جامگان پــس از ســال ها افتت
ــزاری بازی هــای  ــز شــهر، برگ ــن ورزشــگاه در مرک حضــور ای
دو نماینــده مشــهد در ایــن ورزشــگاه تازه تأســیس می توانــد 
ــهدی در  ــواداران مش ــور ه ــور پرش ــه حض ــادی ب ــک زی کم

ورزشــگاه ها کنــد. ورزش 3

حوالی ورزش
انتقال نقی زاده به ذوب آهن رسما 

منتفی شد
ــن  ــه ذوب آه ــوالد ب ــترش ف ــم گس ــک تی ــال هافب انتق
بــه طــور کامــل منتفــی شــد. علیرضــا نقــی زاده، هافبــک 
ــه  ــورد توج ــاالت م ــل و انتق ــوالد، در نق ــترش ف ــم گس تی
مســئوالن باشــگاه ذوب آهــن قــرار گرفتــه بــود؛ امــا 
باشــگاه آبی پــوش تبریــزی رســما بــا انتقــال او مخالفــت 

ــرد.  ک
در این بــاره ذوب آهنی هــا دو بــار بــه گســترش فــوالد 
نامــه زدنــد و خواهــان بــه خدمــت گرفتــن نقــی زاده شــدند 

ــا مخالفــت تبریزی هــا مواجــه شــدند. ــار ب کــه هــردو ب
ــترش  ــل گس ــر عام ــرزاده، مدی ــنگ نصی ــالم هوش ــا اع  ب
ــن  ــوش شــجاعیان، ای ــی داری ــه جدای ــا توجــه ب ــوالد، ب ف
باشــگاه بــه نقــی زاده نیــاز دارد و او را در جمــع خــود حفــظ 
ــد  ــی قص ــوالد حت ــترش ف ــر گس ــوی دیگ ــد. از س می کن
دارد قــرارداد نقــی زاده را یکســال دیگــر تمدیــد کنــد. نــود

 دعوت از 21 بازیکن 
برای اردوی تیم ملی بدمینتون

از ســوی فدراســیون بدمینتــون، 21 بازیکــن بــه دومیــن 
ــی  ــمانی و حرکت ــی جس ــای آمادگ ــی آزمون ه ــه ارزیاب مرحل
ــوت  ــک دع ــی المپی ــی مل ــنجش آکادم ــز س ــل مرک در مح

ــدند.  ش
ــد از: ســروش  ــه ایــن آزمــون عبارتن ــان دعوت شــده ب بازیکن
ــن  ــهبازی، حس ــران ش ــی، مه ــن خان جان ــکندری، فرزی اس
متقــی، محمــد پایرونــد، امیــر جبــاری، محســن صادقیــان، 
علیرضــا فغفــوری، نــادر مینایــی، غرفــان شاه حســینی، 
ــا  ــاب طباطب ــی، وه ــی کریم ــی، محمدعل ــا مجتبای مهرپوی
ــمی،  ــر قاس ــهبازی، امی ــا ش ــی زاده، رض ــن زک ــی، آرمی وکیل
علیرضــا قاســمی، عرفــان جوینــده، صــدرا صادقــی، مســعود 
ــده  ــان دعوت ش ــفق. بازیکن ــدری ش ــد حی ــروزی و حمی پی
بایــد عصــر روز جمعــه 9 تیرمــاه جــاری در محــل کمــپ ایــن 
ــی آزمون هــای  ــه دوم ارزیاب ــد. مرحل فدراســیون حضــور یابن
آمادگــی جســمانی و حرکتــی در ســاعت 9 صبــح روز 10 
ــی  ــی مل ــنجش آکادم ــز س ــل مرک ــاری در مح ــاه ج تیرم

ــد. فدراســیون بدمینتــون ــد ش ــزار خواه ــک برگ المپی

ایران، شریک برگزاری جام جهانی 
قطر 2022

ــره  ــران، جزی ــال ای ــیون فوتب ــس فدراس ــاج، رئی ــدی ت مه
کیــش را بــه ســاخت و ســاز امکانــات فوتبالــی دعــوت کــرده 
ــران یــک  ــال ای ــرای فوتب ــی 2022 قطــر ب اســت. جــام جهان
ــرایط آب  ــی ش ــه نزدیک ــه ب ــا توج ــت. ب ــه اس ــت بهین فرص
ــن  ــش، ای ــی کی ــات ورزش ــه امکان ــر و البت ــا قط ــی ب و هوای
ــرای بعضــی از 32 تیــم  ــه  مناســبی ب ــد گزین ــره می توان جزی
ــازی  ــای آماده س ــا اردوه ــد ت ــی باش ــام جهان ــر در ج حاض

ــد.  گل ــزار کنن ــره برگ ــن جزی ــود را در ای خ
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ایــران  فوتبــال  انتقــاالت  و  نقــل  بــازار 
ــت.  ــازه ای اس ــوادث ت ــتن ح ــان آبس همچن
ــان در  ــادی همچن ــناس زی ــان سرش بازیکن
ــا  ــازار بالتکلیــف هســتند کــه رفتــن ی ایــن ب
ــات  ــد اتفاق ــان، می توان ــر کدامش ــدن ه مان

بزرگــی را بــرای تیم هــا رقــم بزنــد. 
و  نقــل  گزارش هــای  سلســله  ادامــه  در 
ــرور  ــه م ــروز هــم ب ــر ام ــگ برت ــاالت لی انتق
آخریــن اخبــار و شــایعات ایــن بــازار خواهیم 

ــید. ــراه باش ــا هم ــا م ــت. ب پرداخ
 دیپورت سروش

تأثیرگــذار  بازیکــن  رفیعــی،  ســروش 
پرســپولیس، در حالــی راهــی قطــر شــد کــه 
ــده  ــور تمام ش ــه الخ ــال او را ب ــه، کار انتق هم
ــره  ــی غیرمنتظ ــه صورت ــا ب ــتند؛ ام می دانس
ایــن بازیکــن بــدون اینکــه قــراردادی امضــا 
ــرد  ــرک ک ــران ت ــه مقصــد ای ــر را ب ــد، قط کن
تــا ماجــرای او وارد مســیر تــازه ای شــود. 
بــه گفتــه روزنامه هــای قطــری اختــالف 
بــه مســائل مالــی  الخــور  بــا  ســروش 

بازمی گــردد. 
 از زمــان تحریــم قطــر توســط عربســتان 
و دیگــر کشــورهای عربــی، باشــگاه های ایــن 
کشــور بــا مشــکالت مالــی روبــه رو شــده اند 

ــام  ــم از پرداخــت ارق ــل ه ــن دلی ــه همی و ب
ــودداری  ــان خ ــد بازیکن ــرای خری ــنگین ب س
می کننــد. از همیــن رو ممکــن اســت انتقــال 
ســروش بــه الخــور بــا مشــکل مواجــه شــود. 
ــه باشــگاه  ــر می رســد ک ــه نظ ــد ب ــه بعی البت
ــد  ــا دســت از خری ــن زودی ه ــه ای قطــری ب

ــردارد. ــا ب ــک خــالق قرمزه هافب
 معضل بختیار

ــای  ــر از چهره ه ــی دیگ ــی، یک ــار رحمان بختی
مهــم بــازار نقــل و انتقــاالت اســت کــه 
ــراردادی  ــوز ق ــی، هن ــای قبل ــالف خبره برخ
ــا فــوالد خوزســتان امضــا نکــرده اســت. را ب

 البتــه گفتــه می شــود بنــدی در قــرارداد 
بختیــار بــا اســتقالل وجــود داشــته، کــه او را 

ــه پرســپولیس و تراکتــور منــع  از پیوســتن ب
می کنــد.

بختیــار  موضــوع  ایــن  بــه  توجــه  بــا   
گزینه هــای زیــادی پیــش رو نــدارد و شــاید 
ــن  ــرای ای ــود ب ــه موج ــن گزین ــوالد، بهتری ف

بازیکــن باشــد.
 خالد، چهره جذاب کره جنوبی

ــا  ــور ب ــش از تراکت ــه رفتن ــفیعی ک ــد ش خال
ــن روزهــا  ــود، ای حواشــی بســیاری همــراه ب
ــرار  ــی ق ــره جنوب ــانه های ک ــه رس ــورد توج م

ــه اســت.  گرفت
و  سامســونگ  ســوون  باشــگاه  دو  از 
ــوان  ــه عن ــی ب ــره جنوب ــورز ک ــوک موت چونب
ــام  ــفیعی ن ــد ش ــوه خال ــتری های بالق مش

می شــود.  بــرده 
ــره  ــگ ک ــوب لی ــت خ ــه کیفی ــه ب ــا توج ب
حضــور ایــن بازیکــن در ایــن کشــور می توانــد 
ــک  ــوان کم ــع ج ــن مداف ــرفت ای ــه پیش ب

ــد.  ــایانی کن ش
اگــر خالــد شــفیعی موفــق شــود بــه ترکیــب 
ثابــت تیــم خــود راه یابــد، قطعــا ایــن 
شــانس را خواهــد داشــت کــه بــه تیــم ملــی 

ــوت شــود. ــم دع ه
 مدافع گرجی در راه اصفهان

ــدار  ــرای تماشــای دی ــه ب ــی ک ــر قلعه نوی امی
دینامــو تفلیــس بــه گرجســتان ســفر کــرده 

بــود، بــا دســت پــر از ایــن ســفر بــه اصفهــان 
بازگشــته اســت. 

گفتــه می شــود مدافــع وســط دینامــو مــورد 
توجــه ژنــرال قــرار گرفتــه و در روزهــای آینــده 
ــرارداد  ــی و ق ــت های نهای ــام تس ــرای انج ب

راهــی نصــف جهــان خواهــد شــد.
 آخرین شانس سید محمد

ســید محمــد هاشــمی، کاپیتــان تیــم ملــی 
ــه در اردوی آماده ســازی  ــد افغانســتان ک امی
ــرای  ــان ب ــرد، همچن ــر می ب ــه س ــپاهان ب س
رســیدن بــه پیراهــن طالیی پوشــان اصفهــان 
تــالش می کنــد. گفتــه می شــود کرانچــار 
ــه  ــوط ب ــن بازیکــن را من ــا ای عقــد قــرارداد ب
درخشــش در بازی هــای تدارکاتــی کــرده 
اســت. حضــور ایــن بازیکــن افغانســتانی بــا 
توجــه بــه تعــداد زیــاد مهاجــران افغانســتانی 
حضــور  باعــث  می توانــد  اصفهــان،  در 
نقــش  ورزشــگاه  در  تماشــاگرانی جدیــد 

ــان شــود. جه
 بیرانوند و سودای لژیونر شدن

اگرچــه بیرانونــد صراحتــا اعــالم کــرد کــه در 
پرســپولیس باقــی خواهــد مانــد، امــا همــه 
و  جــوان  دروازه بــان  ایــن  می داننــد کــه 
شــماره یــک تیــم ملــی فوتبــال ایــران تــا چه 
حــد عالقه منــد بــه حضــور در لیگ هــای 
اروپایــی اســت؛ بــه همیــن دلیــل هــم برانکــو 
ــرده  ــالم ک ــای خــود اع ــن صحبت ه در آخری
ــرای  ــه ب ــه ترکی ــنهاد فنرباغچ ــر پیش ــه اگ ک
جــذب بیرانونــد واقعــی باشــد، اجــازه خــروج 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــی ک ــد داد. اتفاق او را خواه
قــرارداد دوســاله بیرانونــد و رقــم زیــاد فســخ 

ــرارداد او، عمــال غیرممکــن اســت.  ق
ــه  ــه ترکی ــد ب ــن بیرانون ــال رفت ــن ح ــا ای  ب
لیــگ  یــا  قهرمانــان  لیــگ  در  حضــور   و 
اروپــا می توانــد جذابیــت بی نظیــری داشــته 

. شد با

آخرین اخبار نقل و انتقاالت لیگ برتر

بیرانوند و سودای لژیونر شدن

نایب رئیــس فدراســیون کشــتی بــا بیــان اینکــه تهدیــد IOC و 
اتحادیــه جهانــی مبنــی بــر درخواســت بــرای تغییــر اساســنامه 
فدراســیون کشــتی بســیار جــدی اســت، گفــت: خطــر تحریــم 

و تعلیــق بــر ســر کُشــتی ایــران وجــود دارد. 
ــه  ــاره اخطــار اتحادیــه جهانــی کشــتی ب حمیــد بنی تمیــم درب
فدراســیون کشــتی ایــران مبنــی بــر لــزوم تغییــر در اساســنامه 
ایــن فدراســیون اظهــار کــرد: ایــن موضــوع بــه المپیــک 2012 
لنــدن برمی گــردد کــه در آن زمــان کمیتــه بین المللــی المپیــک 
مختلــف  فدراســیون های  اساســنامه  در  تغییــر  خواســتار 
ــاس  ــن اس ــر همی ــود. ب ــده ب ــان ش ــر جه ــی در سراس ورزش
ــیون های  ــنامه فدراس ــه اساس ــد ک ــته ش ــز خواس ــران نی از ای
ورزشــی خــود را متناســب بــا سیاســت های IOC تغییــر 
ــنامه  ــتن اساس ــدف IOC داش ــه ه ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ده
واحــد میــان تمــام فدراســیون های ورزشــی در سراســر جهــان 

ــت،  ــی اس ــای دولت ــت نهاده ــری از دخال ــدف جلوگی ــا ه و ب
خاطرنشــان کــرد: اخیــرا نیــز کمیتــه بین المللــی المپیــک بــه 
ــیون های  ــد فدراس ــتور داده بای ــتی دس ــی کش ــه جهان اتحادی
تابــع ایــن اتحادیــه از جملــه ایــران اساســنامه خود را متناســب 
بــا سیاســت های IOC تغییــر دهنــد. اتحادیــه جهانــی کشــتی 
نیــز چنــد روز پیــش در نامــه ای بــه فدراســیون کشــتی ایــران 
ــه  ــرات هرچ ــتار تغیی ــاره داد و خواس ــدی در این ب ــار ج اخط
ــا هــدف حــذف  ســریع تر در اساســنامه فدراســیون کشــتی ب

دخالــت نهادهــای دولتــی در کلیــه امــور فدراســیون شــد. 
بنی تمیــم گفــت: در صورتــی کــه ایــن درخواســت مــورد 
ــی  ــه جهان ــالم اتحادی ــاس اع ــر اس ــرد ب ــرار گی ــی ق بی توجه
ــی فدراســیون کشــتی  ــه پســت های اجرای ــدا کلی کشــتی، ابت
ــال  ــز احتم ــه نی ــود و در ادام ــه می ش ــان گرفت ــران در جه ای

ــود دارد. ایســنا ــران وج ــتی ای ــق کش ــم و تعلی تحری

مذاکــرات طوالنی مــدت ایــران و آدیــداس بــه دلیــل نامشــخص 
ــیده  ــه نرس ــه نتیج ــووا ب ــران و جی ــرارداد ای ــت ق ــودن وضعی  ب
و شــرکت آلمانــی، خواهــان فســخ قطعــی قــرارداد با جیوواســت 

تــا در آینــده بــه مشــکلی برنخورد. 
پــس از مذاکــرات گســترده ســازمان اقتصــادی فدراســیون 
ــن  ــون ای ــداس، اکن ــی آدی ــدات ورزش ــرکت تولی ــا ش ــال ب فوتب
قــرارداد بــه دلیــل معلــق بــودن قــرارداد فدراســیون بــا شــرکت 
ــخ  ــتار فس ــداس خواس ــئوالن آدی ــده و مس ــی نش ــووا نهای جی
قطعــی قــرارداد میــان ایــران و جیــوا شــده اند تــا هیــچ مشــکلی 
ــد. از ســال گذشــته و پــس از روی کار  ــه وجــود نیای ــده ب در آین
آمــدن مهــدی تــاج، فدراســیون فوتبــال بــه دالیــل مشــخصی از 
ــن شــرکت  ــودن کیفیــت البســه، از پوشــاک ای ــه پاییــن ب جمل
ایتالیایــی اســتفاده نکــرد و بــرای تهیــه البســه مــورد نیــاز تیــم 
ملــی بزرگســاالن، اقــدام بــه خریــد پوشــاک از آدیــداس کــرد. 

پــس از ایــن اقــدام فدراســیون، نماینــده شــرکت جیــووا در ایران 
ــران  ــکایت از ای ــه ش ــط ب ــد و فق ــرف ش ــرمایه گذاری منص از س

اکتفــا کــرد تــا از فدراســیون ایــران غرامــت بگیــرد. 
بــا توجــه بــه ایــن اتفــاق و درگیــری ایــران و جیــووا، هنوز قــرارداد 
دو طــرف بــه طــور رســمی فســخ نشــده و فقــط از ســوی ایــران 
کنــار گذاشــته شــده و بــه همیــن دلیــل آدیــداس حاضــر نیســت 
دربــاره قــرارداد بــا ایــران بــا توجــه بــه شــرایط موجــود ریســک 
کنــد. از طرفــی پــس از دومیــن صعــود متوالــی ایــران بــه جــام 
جهانــی، شــرایط بــرای ایــران هــم بهبــود یافتــه و در حالــی کــه 
ــزرگ  ــال اسپانســرهای ب ــه دنب ــران ب ــش ای ــت پی ــد وق ــا چن ت
ــرای  ــا ب ــف دنی ــورهای مختل ــر از کش ــد اسپانس ــود، چن ــا ب دنی
همــکاری بــا ایــران ابــراز عالقه منــدی کرده انــد کــه از ایــن بیــن 
بــا توجــه بــه روابــط ایــران و آمریکا، شــرایط بــرای اسپانســرهای 

آمریکایــی ســخت اســت. ورزش 3

آدیداس، خواهان فسخ قرارداد ایران با جیوواسایه تعلیق بر سر کُشتی ایران

ورزش

آگهی مزایده نوبت اول 
واحــد اجــرای احــکام مدنــی دادگاه عمومــی کاشــان 

ــه  ــت علی ــه صــادره از شــعبه نیاب ــه اجرائی ــا توجــه ب ب
محمــد علــی عفتــی مبلــغ 332/299/547 ریــال 
بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 13/750/000 ریــال بابــت 
ــه  ــوم علی ــوال محک ــداری از ام ــی مق ــم عشــر دولت نی
ــه نظــر کارشناســان در خصــوص  ــا توجــه ب شــامل : ب
ارزیابــی ســنگ ســاختمانی ضمــن بازدیــد از ســنگهای 
ــنگهای  ــاند س ــی رس ــتحضار م ــه اس ــده ب ــی ش معرف
معرفــی شــده  از نــوع تراورتــن شــکالتی موحــدی بــه 
عــرض 40 ســانتی متــر بــوده بــه متــراژ 320 متــر مربــع 
ــه ســنگها  ــر در مــورد اینگون ــا عنایــت  و  عوامــل موث ب
از قــرار هــر متــر مربــع 550/000 ریــال کــه جمعــا 

ــردد   ــی گ ــالم م ــال اع 176/000/000  ری

ــه  ــی و اینک ــریفات قانون ــری تش ــس از ج ــف پ توقی
ــس از  ــتری پ ــب دادگس ــمی / منتخ ــناس رس کارش
ــوده در  ــی نم ــه ارزیاب ــدام ب ــل اق ــرح ذی ــد بش بازدی

تاریــخ 96/4/26 از ســاعت 12 لغایــت 13 بــه مزایــده 
ــغ  ــه از مبل ــانی ک ــی و کس ــر کس ــه ه ــذارد . ب ــی گ م
کارشناســی شــده ذیــل الذکرشــروع واالتریــن مبلــغ را 
ــد  ــد ش ــه خواه ــه او فروخت ــوال ب ــد ام ــنهاد نمای پیش
خریــدار مــی بایســت ده درصــد از ارزش کل امــوال را 
فــی المجلــس تودیــع نمایــد و مابقــی را ظــرف مهلتــی 

ــان اجــرای احــکام  ــه از ســوی مســئولین و متصدی ک
تعییــن و حداکثــر آن از یــک مــاه تجــاوز نمیکنــد مــی 
ــت  ــدار در مهل ــه خری ــد چنانچ ــت نمای ــت پرداخ بایس
مقــرر تعییــن شــده نســبت بــه پرداخــت مابقــی بهــاء 

اقــدام ننمایــد ســپرده او پــس از کســر هزینــه مزایــده 

بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تمدیــد خواهــد گردیــد 
. کســانیکه مایلنــد امــوال را مالحظــه و بازدیــد نماینــد 
مــی تواننــد 5 روز مانــده بــه وقــت مزایــده بــه دایــره 
ــه  ــان مراجع ــتری کاش ــی دادگس ــکام مدن ــرای اح اج
نماینــد . ضمنــا مزایــده در دایــره اجــرای احــکام مدنــی 
شــورای حــل اختــالف دادگســتری کاشــان برگــزار مــی 

شــود . 
مدیــر اجــرای احــکام شــورای حــل اختــالف کاشــان – 

حســین خندانــی 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم فصــل بهــار محمــدی جانبازلوفرزنــد غالمحســن      

بــه شــماره شناســنامه 303 بــه شــرح دادخواســت بــه 
کالســه 57/96/ش ح 1 از ایــن دادگاه  درخواســت 

ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص گواه
کــه شــادروان رحمــان محمــدی فرزنــد مســیح     بــه 
شــماره شناســنامه 202 در تاریخ 87/10/23 در اقامتگاه 
ــوم  ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ دائم
منحصــر اســت بــه : 1- مســیح محمــدی فرزنــد رضــا  
ش ش 222 ت ت 1306 صــادره از شــیراز پــدر متوفــی 
2- فصــل بهــار محمــدی جانبازلــو  ش ش 303 ت ت 
ــی  ــر متوف ــزگان  همس ــمیرم – دی ــادره از س 1349 ص
3- شــیرین محمــدی ش ش 120/000817/0 ت ت 
1368 صــادره از ســمیرم – وردشــت  فرزندمتوفــی  

ت   512/001653/7 ش  ش  محمــدی  فرهــاد    -4

ــوذر   ت 1369 صــادره از شــهرضا  فرزندمتوفــی  5- اب
ــمیرم  ــادره از س ــدی ش ش 59 ت ت 1366 ص محم
ــدی ش  ــد  محم ــی  6- ناهی ــت  فرزندمتوف – وردش
ش 120/995816/3 ت ت 1364 صــادره از ســمیرم 
ــک  ــر   این ــی و ال غی ــاد  فرزندمتوف – حســین آب

بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در 
یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی 
ــزد او مــی باشــد  ــی ن ــه ای از متوف ــا وصیتنام دارد و ی
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن دادگاه  
تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر 

گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد شــد .  
ــادی قاضــی شــورای  ــد آب ــی محم ــد فقیه ســید محم

ــمیرم  ــتان س ــعبه اول شهرس ــالف ش ــل اخت ح

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــای جمــال شــهیدانی فرزنــد محمــد      بــه شــماره 
شناســنامه 59 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
60/96/ش ح 1 از ایــن دادگاه  درخواســت گواهــی حصر 
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم وراث
محمــد شــهیدانی فرزنــد احمــد      بــه شــماره 
شناســنامه 24 در تاریــخ 94/5/3 در اقامتــگاه دائمــی 
ــر  ــوم منحص ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب خ
ــه  ــد ابوالفتــح ب ــه : 1- مهــر مــاه رضائــی فرزن اســت ب
ش ش 1639 ت ت 1329 صــادره از ســمیرم – ونــک  

همســر متوفــی 2- جمــال شــهیدانی  بــه ش ش 59 

ت ت 1349 صــادره از ســمیرم فرزنــد متوفــی3-
ــه ش ش 120/011899/5 ت ت  ــهیدانی  ب ــه  ش مرضی
1372 صــادره از ســمیرم فرزنــد متوفــی4- اعظــم 
بــه ش ش 120/001769/2 ت ت 1368  شــهیدانی  
صــادره از ســمیرم فرزنــد متوفی5-فاطمــه  شــهیدانی  
بــه ش ش 3474 ت ت 1367 صــادره از ســمیرم 
فرزنــد متوفــی6- نرجــس شــهیدانی  بــه ش ش 152 
ت ت 1361 صــادره از ســمیرم فرزنــد متوفــی7- هاجــر 
ــه ش ش 11857 ت ت 1357 صــادره از  شــهیدانی  ب
ــه ش  ــهیدانی  ب ــد ش ــی8- صم ــد متوف ــمیرم فرزن س
ش 6 ت ت 1356 صــادره از ســمیرم فرزنــد متوفــی9- 
ابراهیــم شــهیدانی  بــه ش ش 49 ت ت 1354 صــادره 
از ســمیرم فرزنــد متوفــی10- علــی شــهیدانی  بــه ش 
ش 127 ت ت 1352 صــادره از ســمیرم فرزنــد متوفــی 
و ال غیــر   اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 

درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد 

ــه ای از  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض ــر کس ــا ه ت
ــخ  ــاه از تاری ــزد او مــی باشــد ظــرف یــک م متوفــی ن
ــی  ــل دارد ، بدیه ــن دادگاه  تحوی ــه ای ــی ب ــر آگه نش
اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت 

صــادر خواهــد شــد .  
ــادی قاضــی شــورای  ــد آب ــی محم ــد فقیه ســید محم

ــمیرم  ــتان س ــعبه اول شهرس ــالف ش ــل اخت ح

ابالغ وقت رسیدگی 
آقــا ی محمــد کریــم امیــری فرزنــد قــدرت الــه 
دادخواســت بــه خواســته اعتــراض ثالــث موضــوع 
ــان  1-  ــت آقای ــه طرفی ــه 41/83/ح2 ب ــده کالس پرون
امیــر عطــا خســروانی 2-فرزیــن خســروانی 3- علــی 
ــرح  ــلیمانی  مط ــر س ــور امی ــم زی ــروانی 4- خان خس
کــه بــه شــعبه دو حقوقــی ارجــاع بــه کالســه 950652 
ح 2 ثبــت بــه تاریــخ 96/6/26 ســاعت 12 تعییــن 

ــکان  ــول الم ــه مجه ــه ب ــا توج ــت ب ــده اس ــت گردی وق
ــاده  ــز م ــان و تجوی ــدگان و تقاضــای خواه ــودن خوان ب
73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت 
ــا  ــی ت ــار آگه ــر االنتش ــای کثی ــه ه ــی از روزنام در یک
ــر  ــخ نش ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــوق از ظ ــدگان ف خوان
آگهــی بــه دفتــر دادگاه مراجعــه کننــد .  منشــی 
دادگاه حقوقــی شــعبه دوم دادگاه عمومــی )حقوقــی( 
ــری  ــد رضــا امی دادگســتری شهرســتان ســمیرم محم

آگهی مزایده و فروش اموال غیر 
منقول

خصــوص  در  برخــوار  دادگســتری  احــکام  اجــرای 
ــه در آن  ــکام ک ــرای اح ــه 950334 اج ــده کالس پرون
محکــوم علیــه شــرکت رامیــن پاالیــش آذرخــش 
محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 212478445 ریــال 
ــغ 10623922  ــی و مبل ــای علیرضــا گل آقای در حــق آق
ریــال بابــت هزینــه اجــراء در حــق دولــت در نظــر دارد 
ــاعت 9:00  ــخ 96/04/21 س ــده ای در تاری ــه مزای جلس
صبــح در محــل دادگســتری برخــوار دفتــر اجــرای 

ــل  ــد 5 روز قب ــن میتوانن ــد طالبی ــزار نمای ــکام برگ اح
ــی  ــکام حقوق ــرای اح ــع در اج ــوال واق ــده از ام از مزای
دادگســتری شهرســتان برخــوار بازدیــد نماینــد. مزایــده 
ــده کســی اســت  ــی شــده شــروع و برن ــغ ارزیاب از مبل
کــه حداقــل ده در صــد مبلــغ ارزیابــی شــده را در زمــان 
ــت  ــن قیم ــد و باالتری ــته باش ــراه داش ــه هم ــده ب مزای
را پیشــنهاد نمایــد .1-یــک دســتگاه چیــن کــن فیلتــر 
هــوا بــه مبلــغ 140000000 ریــال 2- یــک دســتگاه 
تولیــد فیلتــر هــوای خــودرو تمــام اتوماتیــک بــه مبلــغ 

210000000 ریــال
ــی   ــعبه اول دادگاه حقوق ــی ش ــکام حقوق ــرای اح اج

ــوار ــتان برخ شهرس
اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

96/03/09 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/201/م 

آگهی مزایده 
تاریــخ   139604302003000001: مزایــده  شــماره 
ــماره  ــی ش ــده اجرای ــاس پرون ــر اس ــت :96/1/9 ب ثب
فــوق  بایگانــی  شــماره  بــه   ١٣٩4٠4٠٠٢٠٠٣٠٠٠٧6٠
ــی از ١5  ــماره ٩١٢ فرع ــه ش ــی ب ــالک ثبت ــداک پ شش
اصلــی بــه نشــانی اصفهــان خوراســگان خیابــان ســلمان 
محلــه راران ورودی اصلــی بــه مســاحت 16/89 شــماره 

ثبــت ١١4٢5 دفتــر 4٨ صفحــه 46١ بخــش ١٨ اصفهــان 

ــه  ــد رمضانعلــی ب ــه آقــای علــی قــادری فرزن متعلــق ب
کــد ملــی 1291348621 کــه برابــر نامــه وارده بــه شــماره 
ــت اســناد و  139505802027000256-95/2/14 اداره ثب
امــالک منطقــه شــرق اصفهــان بــه نــام نامبــرده ســابقه 
ثبــت دارد و طبــق اعــالم از اداره ثبــت اســناد و امــالک 
منطقــه شــرق اصفهــان حــدود و مشــخصات بــه شــرح 
ذیــل مــی باشــد: شــماال بــه طــول 82/2 ســانتی متــر 
ــر  ــول 6 مت ــه ط ــرقا: ب ــی ش ــالک ٧55 فرع ــوار پ بدی
دیــواری اســت بــه پــالک ٩١٣ فرعــی جنوبــا: بــه طــول 
81/2 ســانتی متــر درب و دیــواری اســت بــه گــذر غربــا: 
بــه طــول 4 متــر دیــواری اســت بــه پــالک ٩١١ فرعــی، 
حقــوق ارتفاقــی نــدارد کــه حســب گــزارش کارشناســی 
بــه شــماره وارده 3011158-95/8/3 پــالک مرقــوم 

ــر  ــور 16/89 مت ــاره مزب ــارت اســت از: مســاحت مغ عب
مربــع اســت و بــا مغــازه ســمت شــرقی خــود امــالک 
ایثــار در آمــده اســت مغــازه مزبــور بــا دیــوار هــای آجری 
ــی از  ــوش داخل ــکوریت کفپ ــه س ــی شیش درب خارج
ســنگ و بدنــه داخلــی از چــوب مصنوعی پوشــیده شــده 
ســقف مغــازه دارای دو پــوش بــا نــور پــردازی تزئینــی 
اســت و دارای درب اتوماتیــک بــاال رو بــه انشــعاب  بــرق 
و کولــر میباشــد کــه در قبــال طلــب بانــک اقتصــاد نویــن 
شــعبه توحیــدو  5  درصــد اجرایــی بازداشــت و توســط 
کارشــناس رســمی ارزش ملــک مزبــور شــامل عرصــه و 
اعیــان و حــق و حقــوق مالکانــه بــه مبلــغ 203/000/000 
ــوق تجــاری  ــال و ارزش حــق کســب و پیشــه و حق ری
آن بــه مبلــغ   341/000/000 ریــال و در نتیجــه ارزش 

ــه حــق  ــان و کلی ــور شــامل عرصــه و عی ــک مزب کل مل
ــه  ــا ب ــور جمع ــازه مزب ــوق تجــاری و ســرقفلی مغ و حق
ــاعت  ــده از س ــی گردی ــال ارزیاب ــغ 543/000/000 ری مبل

ــورخ 96/04/21 در  ــنبه م ــی ١٢ روز چهارش ــح  ال ٩ صب

ــمی  ــناد رس ــرای اس ــه ای   اداره اج ــناد ذم ــعبه اس ش
ــور  ــان اله ــدای خیاب ــان ابت ــانی اصفه ــه نش ــان ب اصفه
طبقــه چهــارم از طریــق مزایــده بــه فــروش مــی رســد 
ــزار  ــه ه ــل و س ــد و چه ــغ پانص ــده از مبل ــورد مزای و م
ــده  ــی ش ــت ارزیاب ــال ) قیم ــال ( 543/000/000 ری ری
توســط کارشــناس رســمی دادگســتری شــروع و بــه هــر 
ــن قیمــت پیشــنهادی   ــه باالتری ــدار باشــد ب کــس خری
ــه  ــد ب ــی توانن ــن م ــود. طالبی ــی ش ــه م ــدا فروخت نق
آدرس فــوق مراجعــه و از مــورد مزایــده دیــدن بــه عمــل 
آورنــد. الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهی هــای مربوط 
ــهرداری و آب  ــوارض ش ــی و ع ــای مالیات ــی ه ــه بده ب
ــت  ــده اس ــده مزای ــده برن ــه عه ــره ب ــرق و گاز و غی و ب

ــردد ،  ــمی گ ــل رس ــده تعطی ــه روز مزای ــا چنانچ . ضمن

ــاعت  ــان س ــی در هم ــد از تعطیل ــده روز اداری بع مزای
ــی در  ــن آکه ــد. ای ــد ش ــزار خواه ــرر برگ ــکان مق و م

یــک نوبــت در روزنامــه کیمیــای وطــن چــاپ اصفهــان 

چــاپ و منتشــر خواهــد شــد . توضیحــا خریــداران 

ــغ  ــه کل مبل ــا ارائ ــده ب جهــت شــر کــت در جلســه مزای
پایــه مزایــده بــه صــورت چــک رمــزدار و تضمینــی 
 بانــک ملــی ایــران امــکان حضــور در جلســه مزایــده را 

دارند
تاریخ انتشار :1396/04/04 

شــماره :9655/م الــف افســانه اســدی اورگانــی رئیــس 
اداره اجــرای اســناد رســمی اصفهــان 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد 
رهنی (

ــی  ــخ آگه ــی : 139603902004000032 تاری ــماره آگه ش
:1396/03/25 شــماره پرونــده : 139404002004000809

آگهــی مزایــده پرونــده اجرایــی بــه شــماره بایگانــی52 
94022شــش دانــک آپارتمــان پــالک 1379/110 واقــع 
در طبقــه دوم بــه مســاحت ١6١ مترمربــع بــه انضمــام 
ششــدانگ انبــاری ١٠4 فرعــی بــه مســاحت 2/34 
ــی  ــاعی 60 فرع ــه مش ــهم از عرص ــا قدرالس ــع ب مترمرب
ــک مشــاعی 06 ١ فرعــی ( حــق  و قدرالســهم از پارکین
ــی  ــی م ــای ١٠٨ و ١٠٩ و ١١٠ فرع ــتفاده ان اپارتمانه اس
ــت  ــورد ثب ــی ( م ــاعی ١٠5 فرع ــاط مش ــد ) و حی باش
حــق اســتفاده از آن را نــدارد ) و راهــرو و راه پلــه 
مشــاعی 101 فرعــی واقــع در بخــس 5 ثبــت اصفهــان 
بــه آدرس : اصفهــان خیابــان وحیــد کوچــه ولــی عصــر 
ــتی ٧5 345 ٨١٧5٨  ــر کدپس ــت مه ــن بس ( ١5 ) ب
ــر ١٠١4  ــه 472  دفت ــت آن در صفح ــند مالکی ــه س ک
ــماره  ــا ش ــماره 84٠4 8 ١ و ب ــت ش ــل ثب ــالک ذی ام
چاپــی ٩566١4 ثبــت و صــادر شــده اســت بــا حــدود 
ــمت  ــه قس ــمت ک ــه قس ــماال اول در س ــان : ش آپارتم
دوم غربــی اســت بــه ترتیــب بطولهــای یــک متــر 1/6 
و 7 متــر پنجــره و دیواریســت بــه فضــای پشــت بــام 
ــت  ــر دیواریس ــول ١٠ مت ــی دوم بط ــان ١٠٩ فرع آپارتم

بفضــای کوچــه شــرقا در 4 قســمت کــه قســمت دوم 

و ســوم پخــی شــکل اســت بــه ترتیــب بطولهــای 7/90 
متــر و 1/10 متــر و 1/10 متــر و 5/10 متــر پنجــره و 
دیواریســت بفضــای کوچــه جنوبــا اول بطــول 0/10 متــر 
ــه  ــمت ک ــه قس ــه دوم در س ــای کوچ ــت بفض دیواریس
قســمت دوم منحنــی شــکل اســت بترتیــب بطولهــای 
ــرده و  ــره و ن ــر پنج ــر و 3/8 مت ــر و 1/70 مت 6/7 مت

دیواریســت بفضــای حیــاط مشــاعی ١٠5 فرعــی ســوم 
کــه پخــی شــکل اســت بطــول 1/50 متــر دیواریســت 
ــا اول  ــی غرب ــان ١٠٧ فرع ــام آپارتم ــت ب ــای پش بفض
بطــول 8/20 متــر دیواریســت بفضــای زمیــن 5٧ فرعــی 
ــت  ــمالی اس ــمت اول ش ــه قس ــمت ک دوم در دو قس
ــوار  ــر دی ــر و 2/80 مت ــا  «4/50 مت ــب بطوله ــه ترتی ب
ــاعی 101  ــه مش ــا راه پل ــی ب ــتراکی و درب اختصاص اش
فرعــی . حــدود انبــاری : شــماال بطــول 1/80 متــر دیــوار 
ــول 1/30  ــرقا بط ــی ش ــاری ١٠3 فرع ــا انب ــتراکی ب اش
ــک  ــا پارکین ــوار اشــتراکی ب ــر درب اختصاصــی و دی مت
ــوار  ــر دی ــول 1/80 مت ــا بط ــی جنوب ــاعی ١٠6 فرع مش
اشــتراکی بــا راه پلــه مشــاعی  ١ 0 ١ فرعــی غربــا بطــول 
1/3 متــر دیــوار بدیــوار پــالک 5٩ فرعــی کــه طبــق نظــر 
ــدود  ــاحت ح ــا مس ــوق ب ــالک ف ــمی پ ــناس رس کارش
١6١ مترمربــع و قدمــت حــدود ١6 ســال در طبقــه آخــر 
ــقف (  ــار س ــه دارای چه ــک مجموع ــه دوم ) ی ( طبق
ســه طبقــه روی پیلــوت ) کــه در طبقــه مذکــور عقــب 
ــاختمان  ــد س ــی باش ــع م ــت واق ــده اس ــینی ش نش
دارای اســکلت بتنــی و ســقف تیرچــه و بلــوک و دارای 
ــی  ــرق ، و آب و فاضــالب م انشــعاب گاز مشــترک ، ب
ــی  ــاری م ــک و انب ــواب ، پارکین ــه خ ــد. دارای س باش
ــای  ــی آق ــای ســاختمان آجــری اســت ملک ــد نم بائم
ــی شــماره  ــق ســند رهن محمدرضــا کالهــدوزی کــه طب
164621-92/7/15 دفترخانه اســناد رســمی شــماره ١5 
اصفهــان در رهــن بانــک شــهر واقــع مــی باشــد و طبــق 
ــخ 96/06/23  ــا تاری ــور ت ــک مذک ــتانکار م ــالم بس اع
ــی ١٢ روز دوشــنبه  ــی باشــد و از ســاعت ٩ ال ــه م بیم
رســمی  اســناد  اجــرای  اداره  96/04/26در  مــورخ 
اصفهــان واقــع در خیابــان هشــت بهشــت شــرقی 
ــی  ــذارده م ــده گ ــه مزای ــپ ب ــمت چ ــارراه اول س چه
شــود . مزایــده از مبلــغ پایــه ســه میلیــارد و هشــتصد و 
شــصت و چهــار میلیــون ریــال ( 3/846/000/000 ریــال 
ــن  ــه باالتری ــد ب ــدار باش ــس خری ــه هرک ــروع و ب ) ش
قیمــت پیشــنهادی فروختــه مــی شــود. الزم بــه ذکــر 
ــه آب ، بــرق ،  اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط ب
گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف 
ــز  ــا باشــد و نی ــده دارای آنه ــی کــه مــورد مزای در صورت
بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا 
ــوم  ــم قطعــی آن معل ــه رق ــم از اینک ــده اع ــخ مزای تاری
شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت 
ــازاد  ــده در صــورت وجــود م ضمــن انکــه پــس از مزای
ــوق از محــل  ــای ف ــه ه ــت هزین ــی باب ، وجــوه پرداخت
مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد مــی گــردد ضمنــا ایــن 
آکهــی در یــک نوبــت در روزنامــه کیمیــای وطــن چــاپ 
ــردد و  ــی گ ــر م ــورخ 96/4/4 درج و منتش ــان م اصفه
ــول  ــد موک ــه روز بع ــده ب ــی روز مزای ــورت تعطیل در ص
مــی گــردد. توضیحــا جهــت شــرکت در جلســه مزایــده 
ــک  ــده طــی چــک تضمیــن شــده بان ــه مزای ــغ پای مبل
ملــی ایــران در وجــه اداره اجــرای اســناد رســمی بابــت 
پرونــده کالســه فــوق بــه همــراه تقاضــای کتبــی و ارائــه 
ــده  ــا برن ــت .ضمن ــی اس ــر الزام ــایی معتب کارت شناس
مزایــده بایــد کل مبلــغ خریــد را تــا پایــان وقــت اداری 
ــاب اداره  ــوص در حس ــش مخص ــی فی ــان روز ط هم

ــد. ــت اســناد و امــالک ســپرده نمای ثب
 شماره :9343/م الف افسانه اسدی اورگانی 

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

آگهی مزایده 
تاریــخ   139604302003000001: مزایــده  شــماره 
ــماره  ــی ش ــده اجرای ــاس پرون ــر اس ــت :96/1/9 ب ثب

فــوق  بایگانــی  شــماره  بــه   ١٣٩4٠4٠٠٢٠٠٣٠٠٠٧6٠
ششــداک پــالک ثبتــی بــه شــماره ٩١٢ فرعــی از 
ــان  ــگان خیاب ــان خوراس ــانی اصفه ــه نش ــی ب ١5 اصل
ســلمان محلــه راران ورودی اصلــی بــه مســاحت 

ــه 46١  ــر 4٨ صفح ــت ١١4٢5 دفت ــماره ثب 16/89 ش
ــادری  ــی ق ــای عل ــه آق ــق ب ــان متعل بخــش ١٨ اصفه
ــه  ــی 1291348621 ک ــد مل ــه ک ــی ب ــد رمضانعل فرزن
برابــر نامــه وارده بــه شــماره 139505802027000256-

ــرق  ــه ش ــالک منطق ــناد و ام ــت اس 95/2/14 اداره ثب
ــق  ــت دارد و طب ــابقه ثب ــرده س ــام نامب ــه ن ــان ب اصفه
ــرق  ــه ش ــالک منطق ــناد و ام ــت اس ــالم از اداره ثب اع
ــی  ــل م ــرح ذی ــه ش ــخصات ب ــدود و مش ــان ح اصفه
ــوار  ــر بدی ــانتی مت ــول 82/2 س ــه ط ــماال ب ــد: ش باش
ــواری  ــر دی ــه طــول 6 مت پــالک ٧55 فرعــی شــرقا: ب
ــه طــول 81/2  ــا: ب ــه پــالک ٩١٣ فرعــی جنوب اســت ب
ســانتی متــر درب و دیــواری اســت بــه گــذر غربــا: بــه 
ــی،  ــالک ٩١١ فرع ــه پ ــت ب ــواری اس ــر دی ــول 4 مت ط
حقــوق ارتفاقــی نــدارد کــه حســب گــزارش کارشناســی 

ــوم  ــالک مرق ــماره وارده 3011158-95/8/3 پ ــه ش ب
از: مســاحت مغــاره مزبــور 16/89  عبــارت اســت 
ــود  ــرقی خ ــمت ش ــازه س ــا مغ ــت و ب ــع اس ــر مرب مت
ــوار  ــا دی ــور ب ــار در آمــده اســت مغــازه مزب امــالک ایث
هــای آجــری درب خارجــی شیشــه ســکوریت کفپــوش 
ــی از چــوب مصنوعــی  ــه داخل ــی از ســنگ و بدن داخل
پوشــیده شــده ســقف مغــازه دارای دو پــوش بــا نــور 
ــاال  ــک ب ــت و دارای درب اتوماتی ــی اس ــردازی تزئین پ
ــال  ــه در قب ــد ک ــر میباش ــرق و کول ــعاب  ب ــه انش رو ب
توحیــدو  5   نویــن شــعبه  اقتصــاد  بانــک  طلــب 
درصــد اجرایــی بازداشــت و توســط کارشــناس رســمی 

ــان و حــق و  ــور شــامل عرصــه و اعی ــک مزب ارزش مل
ــال و ارزش  ــغ 203/000/000 ری ــه مبل ــه ب حقــوق مالکان
ــغ    ــه مبل ــوق تجــاری آن ب حــق کســب و پیشــه و حق
341/000/000 ریــال و در نتیجــه ارزش کل ملــک مزبــور 
شــامل عرصــه و عیــان و کلیــه حــق و حقــوق تجــاری و 
ســرقفلی مغــازه مزبــور جمعــا بــه مبلــغ 543/000/000 
ــی ١٢  ــح  ال ــاعت ٩ صب ــده از س ــی گردی ــال ارزیاب ری
روز چهارشــنبه مــورخ 96/04/21 در شــعبه اســناد ذمــه 
ای   اداره اجــرای اســناد رســمی اصفهــان بــه نشــانی 
اصفهــان ابتــدای خیابــان الهــور طبقــه چهــارم از طریــق 

مزایــده بــه فــروش مــی رســد و مــورد مزایــده از مبلــغ 
پانصــد و چهــل و ســه هــزار ریــال ( 543/000/000 ریال 
ــمی  ــناس رس ــط کارش ــده توس ــی ش ــت ارزیاب ) قیم
ــد  ــدار باش ــس خری ــر ک ــه ه ــروع و ب ــتری ش دادگس
ــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی  نقــدا فروختــه مــی  ب
ــه آدرس فــوق مراجعــه  ــد ب شــود. طالبیــن مــی توانن
ــه  ــد. الزم ب ــل آورن ــه عم ــدن ب ــده دی ــورد مزای و از م
ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه بدهــی 
ــرق و  ــهرداری و آب و ب ــوارض ش ــی و ع ــای مالیات ه
ــا  ــت . ضمن ــده اس ــده مزای ــده برن ــه عه ــره ب گاز و غی
ــده  ــردد ، مزای ــمی گ ــل رس ــده تعطی ــه روز مزای چنانچ
روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان 
مقــرر برگــزار خواهــد شــد. ایــن آکهــی در یــک نوبــت 
ــاپ و  ــان چ ــاپ اصفه ــن چ ــای وط ــه کیمی در روزنام
منتشــر خواهــد شــد . توضیحــا خریــداران جهــت شــر 

کــت در جلســه مزایــده بــا ارائــه کل مبلــغ پایــه مزایــده 
بــه صــورت چــک رمــزدار و تضمینــی بانــک ملــی ایــران 

ــد. ــده رادارن ــکان حضــور در جلســه مزای ام
تاریخ انتشار :1396/04/04 

شماره :9222/م الف افسانه اسدی اورگانی 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــه  ــد حــدود ششــدانگ یکبابخان ــه اینکــه تحدی نظــر ب
نیمــه تمــام پــالک شــماره 19/1000 واقــع در جعفــر اباد 
فالورجــان بخــش 9 ثبــت اصفهــان کــه طبــق ســوابق و 
پرونــده ثبتــی بــه نــام ســعید محمــودی بــرام فرزنــد 
امــان الــه  در جریــان ثبــت اســت و عملیــات   تحدیــد 
ــک  ــده اســت.   این ــه عمــل نیام ــی آن ب حــدود قانون
ــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت  ــا ب بن
ــد حــدود پــالک    ــرده تحدی ــق تقاضــای نامب ــر  طب و ب
مرقــوم  در روز ســه شــنبه  مورخــه 96/4/27   ســاعت 
ــد.  ــد آم ــل خواه ــه عم ــح در محــل شــروع و ب 9 صب

ــن  ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ــذا ب ل

اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر درمحــل 
ــن   ــا  مجاوری ــن ی ــات مالکی ــد و اعتراض ــور یابن حض
مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت 
خواهــد پذیرفتــه  روز   30 تــا  تحدیــدی   مجلــس 

 شد. 
تاریخ انتشار : 96/4/4

ا کبــر پــور مقــدم رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــالک 
فالورجــان  

دادنامه
 : دادنامــه  951413شــماره   : پرونــده  کالســه 
مرجــع   96/3/20 مــورخ   9609976794701883
رســیدگی : شــعبه 7 شــورای حــل اختــالف  خواهــان 
 : نشــانی  حســین  فرزنــد  اســماعیلی  رمضــان 
خ  عصــر  ولــی  شــهرک  ســیمین-  راه  ســه  اص 

مشــفق – کاشــانی – فرعــی 15 پــالک 96طبقــه 

ــد عبداالمیــر  ــده اســماعیل قــدری فرزن ســوم    خوان
ــغ  ــه مبل ــته : مطالب ــکان خواس ــول الم ــانی  مجه نش
ــکار  ــادی  گردش ــید ع ــق رس ــال طب ــون ری ــی میلی س
ــه  ــذ نظری ــده و اخ ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای : ب
ــه  مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و ب
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای 
ــوی  ــوص دع ــالف در خص ــل اخت ــورای ح ــی ش قاض
طرفیــت  بــه  فرزنــد حســن  اســماعیلی  رمضــان 
اســماعیل قــدری فرزنــد عبداالمیــر بــه خواســته 
ــید  ــق رس ــال  طب ــون  ری ــی میلی ــغ س ــه مبل مطالب
عــادی مــورخ 95/8/4 بــه انضمــام مطلــق خســارات 

قانونــی بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده و بقــای 

ــده  ــه خوان ــان و اینک ــد خواه ــتندات در ی ــول مس اص
علــی رغــم ابــالغ قانونــی در جلســه رســیدگی حضــور 
نیافتــه و هیچگونــه دلیــل و مدرکــی کــه مویــد برائــت 
ــه دعــوی خواهــان  ذمــه خویــش ) خــود ( نســبت ب
ــان را محــرز و  ــوی خواه ــذا شــورا دع ــوده ل ــه ننم ارائ
ــا اســتناد بــه مــواد 198و519و522   ثابــت دانســته و ب
ــت  ــر محکومی ــم ب ــی حک ــن دادرســی مدن ــون آئی قان
خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ ســی میلیــون ریــال بابــت 
ــه  ــت هزین ــال باب ــون ری ــک میلی ــته و ی ــل خواس اص
دادرســی و خســارت تاخیــر و تادیــه از تاریــخ تقدیــم 
دادخواســت )95/11/10( لغایــت تاریــخ اجــرای حکــم 
در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای 
ــس از  ــت روز پ ــت بیس ــرف مهل ــی و ظ ــادره غیاب ص
ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام 
مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر 
ــد . ــی باش ــان م ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم در محاک

م الف 9191
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،،
بازیکنان سرشناس زیادی همچنان 
در بــازار نقــل و انتقــاالت بالتکلیــف 
هســتند کــه رفتــن یــا مانــدن هــر 
کدامشــان، می تواند اتفاقات بزرگی 

را بــرای تیم هــا رقــم بزنــد



حرف و نقل

ــره   محمــد قاصــد اشــرفی، رئیــس هیئت مدی
انجمــن ســینماداران ایــران، در ارزیابــی اکــران 
ــه  ــا توجــه ب مــاه رمضــان ســپری شــده، گفــت: ب
ــاه  ــا در م ــران فیلم ه ــوص اک ــه درخص ــی ک طرح
ــق  ــدودی موف ــا ح ــد و ت ــزی ش ــان برنامه ری رمض
 بــوده، امــا بــرای موفقیــت بیشــتر بایــد راهکارهایی 

اندیشید.
ــوش  ــاخته فرن ــخدمت« س ــن »پیش  انیمیش
عابــدی در جشــنواره برزیلــی، جایــزه بهتریــن 
انتخــاب  بــه  بین المللــی  کوتــاه  انیمیشــن 

مخاطبــان را بــه دســت آورد.
ــش »روال  ــردان نمای ــی، کارگ  محمدرضــا خاک
عــادی«، بــا اشــاره بــه دالیــل اجــرای دوبــاره ایــن 
ــد  ــش همانن ــن نمای ــرد ای ــوان ک ــر نمایشــی عن اث
ــک  ــا ی ــد ب ــه بای ــت ک ــیقی اس ــه موس ــک قطع ی

ــرد. ــه ب ــه صحن شــیوه خــاص آن را ب
 کامبیــز صبــری، هنرمنــد مجسمه ســاز معتقــد 
اســت کــم کــردن بودجــه هنــر، یعنــی جلوگیــری از 
پیشــرفت صنعــت و رشــد کشــور و دلیــل ایــن امــر 
را در ایــن می دانــد کــه سرچشــمه خالقیــت در 

ــد. ــر می آی ــت از هن صنع
 رامیــن صدیقــی، مدیــر نشــر موســیقی هرمس، 
ــز  در نشســت رســانه ای کنســرت بزرگداشــت پروی
تناولــی بــا اشــاره بــه جزئیــات ایــن کنســرت اظهار 
ــزرگ نمایــش  ــداد ب ــداد جــزو روی ــن روی کــرد: ای
شــیرهای ایرانــی اســتاد پرویــز تناولــی اســت کــه 
بــه همــت بنیــاد پــری صفــا بــه سرپرســتی بهــزاد 
ــزار  ــران برگ ــر ته ــای معاص ــوزه هنره ــم در م حات
می شــود و ایــن کنســرت نیــز در راســتای برگــزاری 
ــاالر  نمایشــگاه طــی روزهــای 12 و 14 تیرمــاه در ت
ــیقی  ــدان موس ــان عالقه من ــران، میزب ــدت ته وح

خواهــد بــود.
ســالروز  بــا  همزمــان  انتظامــی  عــزت هللا   
ــه  ــراف« ک ــش »اعت ــرای نمای ــاز اج ــدش و آغ تول
ــردازد  ــه ایفــای نقــش می پ ــان در آن ب علــی نصیری
بــا تقدیــم کتــاب »جــادوی صحنــه« خــود بــه ایــن 
هنرمنــد، پیــام تبریکــی بــرای او نوشــت و از 
درخشــش ایــن دوســت قدیمــی بــر صحنــه تئاتــر 

ــرد. ــحالی ک ــراز خوش اب
 ســامان ســالور، کارگــردان ســینما، بــرای 
ســاخت فیلــم ســینمایی »ملکــه موریانه هــا« 

درخواســت پروانــه ســاخت داده اســت.
ــران  ــت، ته  کیومــرث مــرادی، کارگــردان »همل
2۰1۷« کــه ایــن روزهــا در مجموعــه تئاتــر شــهرزاد 
ــد ســال یــک  ــار کــرد هــر چن اجــرا می شــود، اظه
ــود را  ــد از خ ــل بع ــا نس ــردن ب ــانس کار ک ــار ش ب
مطلوبــی تجربــه  ایــن  می کنــد کــه   امتحــان 

 است.
 دوســت »بنکســی«، گرافیتی کار مرموز انگلیســی 

ناخواســته نــام او را لــو داد. 
انگلیســی،  موســیقیدان  گلــدی«  »دی جــی 
به تازگــی در یــک مصاحبــه وقتــی دربــاره هنــر 
ــی  ــروف توخال ــت: ح ــی زد، گف ــرف م ــی ح خیابان
رویــش  و  چــاپ کنیــد  تی شــرت  یــک  روی 
بنویســید »بنکســی«، حــاال خیالمــان راحــت 
ــچ  ــد هی ــیم. قص ــم آن را بفروش ــت، می توانی اس
ــرم او  ــه نظ ــدارم، ب ــرت« را ن ــه »راب ــی ب بی احترام
ــم او  ــر می کن ــت. فک ــوش اس ــد باه ــک هنرمن ی

دنیــای هنــر را پشــت و رو کــرده اســت.
 عوامــل »هــزار داســتان« شــبکه نســیم از 
صدیقــه کیانفــر، پیشکســوت رادیــو، تلویزیــون 
ــل  ــه دلی ــش ب ــدی پی ــه چن ــران ک ــینمای ای و س
عارضــه  معــده در بیمارســتان بســتری بــود، عیــادت 

ــد. کردن
 در حالــی کــه شــخصیت پــل نیومــن در 
قســمت جدیــد انیمیشــن »ماشــین ها« بازگشــته 
اســت، رئیــس پیکســار اعــالم کــرد ایــن کار ادای 

ــوده اســت. ــد ســینما ب ــر فقی ــه بازیگ ــی ب دین

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه فرهنگ

برنامــه مــاه عســل بــدون تردیــد پربیننده ترین 
برنامــه مناســبتی صداوســیما در یــک دهــه 

اخیــر بــوده اســت. 
ــا  ــش ب ــال پخ ــول 12 س ــه در ط ــن برنام ای
فــراز و نشــیب های زیــادی همــراه بــوده 
ــا رســیدن  ــر ب ــا در ســال های اخی اســت؛ ام
ــته  ــی، توانس ــاختاری و اجرای ــات س ــه ثب ب

ــد.  ــاز کن ــردم ب ــان م جــای خــود را می
امــا راز موفقیــت »مــاه عســل« در چــه 

چیــزی نهفتــه اســت؟ 
ــه  ــم ب ــعی می کنی ــزارش س ــن گ ــا در ای م
موفقیــت  دالیــل  مهم تریــن  از  بعضــی 

برنامــه »مــاه عســل« اشــاره کنیــم.
 احسان علیخانی

خوش بــروروی  و  خوش پــوش  مجــری 

»مــاه عســل« بــدون تردیــد یکــی از مهم تریــن 
دالیــل موفقیــت ایــن برنامــه اســت. 

ــل«  ــاه عس ــری در »م ــض مج ــه تعوی تجرب
نشــان داده غیبــت علیخانــی بــه شــدت 
برنامــه  ایــن  مخاطبــان  ریــزش  باعــث 
می شــود و بــه همیــن دلیــل هــم چنــد 
بــاری کــه او بــه دالیلــی اجــرای ایــن برنامــه 
را بــر عهــده نداشــته، برنامــه نتوانســته حتــی 
ــته  ــی را داش ــده فعل ــد بینن ــر از 1۰ درص کمت

ــد.  باش
همان گونــه کــه »نــود« را بــدون فردوســی پور 
نمی تــوان تصــور کــرد، »مــاه عســل« را 
تصــور  علیخانــی  بــدون  نمی تــوان   هــم 

کرد. 
اجــرای خــوب او و تســلط او بــر موضوعــات 
ــود  ــان خ ــده مخاطب ــث ش ــه اش باع برنام
را جزئــی از برنامــه بداننــد و بــه همیــن 

ــد راه  ــن ح ــا ای ــل ت ــاه عس ــم م ــل ه دلی
کــرده  بــاز  خانواده هــا  میــان  را   خــود 

است. 
علیخانــی در ایــن ســال ها موفــق شــده 
و  توهین هــا  متلک هــا،  بــاالی  حجــم  از 
افتراهــای عجیــب و غریــب  و   تهمت هــا 
خــود را برهانــد و جایــگاه خــود را در برنامــه 

تثبیــت کنــد.
 سوژه های جذاب

»مــاه  برنامــه  تمایــز  وجــه  مهم تریــن 
برنامه هــای گفت وگــو  انبــوه  بــا  عســل« 
محــور رســانه ملــی، در ســوژه های بکــر 

برنامــه اســت. 
ســوژه های خــاص برنامــه جــذاب، تکان دهنــده و 
تأثیرگــذار اســت. وســواس در انتخــاب ایــن 
ــان  ــرای بی ــل خــود مــردم ب ســوژه ها و تمای
قصه هــای عجیــب زندگی شــان باعــث شــده 
ــی  ــوی معمول ــک ش ــی از ی ــه علیخان برنام
گفت وگومحــور بــه برنامــه ای جریان ســاز 

تبدیــل شــود.
قهرمان هــای »مــاه عســل« تاثیــری عمیــق 
ــد و الگــوی  ــر جامعــه گذاشــته و می گذارن ب
ســال های  در  افــراد  از  بســیاری  بخــش 

اخیــر بوده انــد. 
ــال  ــش از 12 س ــس از بی ــل« پ ــاه عس »م
رســیده  مرحلــه ای  بــه  حــاال  حضــور، 

از  خــود  برنامــه اش  قهرمان هــای  کــه 
ــو  ــه الگ ــن برنام ــته همی ــای گذش قهرمان ه

 . نــد گرفته ا
ایــن ماجــرا اتفاقــی کم نظیــر در برنامه هــای 
ــه  ــوان برنام ــا می ت ــی ماســت و تنه تلویزیون
ــا  ــل مقایســه ب ــث قاب ــن حی ــود« را از ای »ن

»مــاه عســل« دانســت.

 جریان سازی
ــژه در ســال های  برنامــه »مــاه عســل« به وی

اخیــر دســت بــه جریان ســازی زده اســت. 
از  چگونــه  گرفتــه  یــاد  برنامــه  ایــن 
اســتفاده  خــود  بی نظیــر  ظرفیت هــای 
کنــد. کمپین هــای حمایتــی ایــن برنامــه 
ماننــد طــرح محســنین یــا طــرح آزادســازی 

ــا چــه  ــی، نشــان داد ت ــم مال زندانیــان جرائ
ــد در  ــدازه یــک برنامــه تلویزیونــی می توان ان

ــد.  ــذار باش ــود اثرگ ــه خ جامع
ــد خــود  ــن رون ــا ای ــاه عســل« ب ــه »م برنام
آینــده  ســال های  در  می توانــد  مطمئنــا 
ــر  ــب بزرگ ت ــه مرات ــی ب ــه کارهای ــت ب دس

ــد. بزن
 احترام به بیننده

برنامــه »مــاه عســل« در تمــام ایــن ســال ها 
ــت  ــود روراس ــب خ ــا مخاط ــرده ب ــعی ک س

باشــد. 
ــر  ــا تذک ــه قیمــت باره ــی ب ــن ماجــرا حت ای
ــن  ــل ای ــرای عوام ــخت ب ــای س و جریمه ه
ــا وجــود  ــا ب ــوده اســت؛ ام ــراه ب ــه هم برنام
ــام  ــه تم ــن برنام ــکالت، ای ــن مش ــه ای هم
حقــوق  از  دفــاع  بــرای  را  خــود  تــالش 

بیننــدگان انجــام داده اســت. 
کاری  بــا  برنامــه  عوامــل  آن،  کنــار  در 
پخــش  از  پیــش  ماه هــا  از  شــبانه روزی 
خــود را بــرای اجــرای برنامــه ای بــا کیفیــت 
ــا  ــه ب ــه همیش ــن برنام ــد و ای ــاده کرده ان آم
دســتی پــر و امکاناتــی مناســب به اســتقبال 

ــت.  ــه اس ــود رفت ــان خ مخاطب
ــث  ــم باع ــب ه ــه مخاط ــرام ب ــن احت همی
ــا تمــام وجــود از برنامــه  ــان ب شــده مخاطب

ــد. ــت کنن حمای

ــه  ــوت، در برنام ــکار پیشکس ــد و ورزش ــکولی، هنرمن ــر کش صف
خندوانــه بــه دفــاع از خبرنــگاران پرداخــت. ایــن هنرمنــد 
پیشکســوت گفــت: »در تمــام ســال های حضــورم در عرصــه 
ورزش، ســینما و تلویزیــون، هیــچ گاه از خبرنــگاران بــدی ندیــدم. 
کســی حــق توهیــن بــه خبرنگارهــا را نــدارد. اگــر خبرنگار نباشــد، 
چــه کســی از وضعیــت هنرمنــدان و ورزشــکاران و سیاســتمداران 
ــش  ــری زحمتک ــه قش ــت ک ــاف نیس ــن انص ــود؟ ای  آگاه می ش
و شــریف این گونــه مــورد هجمــه قــرار گیــرد و توهیــن بشــنود. 
خبرنگارهــا یــار و یــاور مــردم و هنرمنــدان هســتند و هر شــخصی 
بــا هــر ســمتی نبایــد بــه آن هــا توهیــن کنــد. خبرنــگاری کــه عمر 
و وقــت و جوانــی خــود را می گــذارد تــا خبرهــای جدیــد و جــذاب 
ــک  ــه ی ــرام اســت؛ همان طــور ک ــق احت ــه مخاطــب برســد، الی ب
ــق  ــم متعل ــگار ه ــه کشــور اســت خبرن ــه هم ــق ب ــد متعل هنرمن

ــواره  ــورم هم ــال های حض ــام س ــت. در تم ــور اس ــه کش ــه هم ب
ــرای  ــال ب ــتم و متقاب ــوده و هس ــگار ب ــر خبرن ــرام قش ــورد احت م
مــن عزیــز هســتند. چــرا بایــد خبرنــگاری کــه بــا قلمــش اغلــب 
 در جهــت اطالع رســانی ســینما و ورزش و سیاســت کار کــرده 
توهیــن بشــنود. بی احترامــی بــه خبرنــگار، بی احترامــی بــه 
همــه ملــت ایــران اســت.« گفتنــی اســت اشــاره صفــر کشــکولی 
بــه ماجــرای توهیــن بهنــاز جعفــری بــه خبرنــگاران بازمی گــردد. 
البتــه ماجــرای برخــورد خانــم جعفــری بــا خبرنــگاران پیامدهــای 
ــه او را  ــه شــهاب حســینی ک ــی ک ــا جای ــز داشــته؛ ت ــری نی دیگ
ــز  ــه  ســالیق می شناســیم نی ــا هم ــل ب ــداری و تعام ــه اخالق م ب
ــا  ــوری ب ــس از حض ــراف« پ ــش »اعت ــری نمای ــت خب در نشس
ــه ایــن  ــا اعــالم کــرده کــه »مــن ب یــک ســاعت تأخیــر، صراحت

ــتم.« ایمنــا ــد نیس ــانه ای ذره ای نیازمن ــت های رس نشس

ــر  ــن اث ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــارا« ب ــندباد و س ــردان »س کارگ
ــودکان و  ــاد در جشــنواره فیلم هــای ک ــه احتمــال زی ســینمایی ب
ــی را در  ــران عموم ــان اک ــود، زم ــش داده می ش ــان نمای نوجوان

ــت.  ــدارس دانس ــل م فص
غالمرضــا آزادی، تهیه کننــده ســینما، گفــت: در حــال حاضــر فیلــم 
ــک  ــه ی ــران دارم ک ســینمایی »ســندباد و ســارا« را در انتظــار اک
فیلــم کامــال ایرانــی اســت کــه هــم دربــاره تاریــخ و هم گذشــت و 
فــداکاری بچه هاســت. البتــه امــکان دارد کــه ایــن اثــر ســینمایی 
ــودکان و  ــای ک ــنواره فیلم ه ــی جش ــای جنب ــی از بخش ه در یک

نوجوانــان نمایــش داده شــود. 
وی بیــان کــرد: در زمینــه اکــران ایــن پــروژه ســینمایی بــا وزارت 
ــکان از  ــورت ام ــه در ص ــرده ام ک ــت ک ــرورش صحب ــوزش و پ آم
ــد.  ــا داده ان ــه م ــه ب ــن زمین ــی در ای ــد؛ قول های ــت کنن ــا حمای م

ایــن تهیه کننــده ســینما ادامــه داد: »ســندباد و ســارا«، یــک اثــر 
کامــال متفــاوت اســت و ماننــد دیگــر آثــار مــن در زمینــه کــودک 
و نوجــوان در راســتای رشــد فکــر و اندیشــه کــودکان و نوجوانــان 
کشــورم اســت کــه البتــه بــه ایــن نــوع فیلمســازی خــود افتخــار 
ــال  ــه دنب ــا ب ــدان م ــدم فرزن ــرد: معتق ــد ک ــم. وی تاکی می کن
ــودک و نوجــوان  ــاری در ســینمای ک ــد آث اندیشــه هســتند و بای
ــک  ــا کم ــر و اندیشــه آن ه ــه پیشــرفت فک ــه ب ســاخته شــود ک
کنــد. تهیه کننــده فیلــم »کاکلــی« بیــان کــرد: در تــالش هســتم 
تــا شــرکت پخــش فیلمــی تأســیس کنــم تــا فیلم هایــی کــه در 
زمینــه کــودک و نوجــوان تولیــد می کنیــم، بــه اکــران برســد. در 
همیــن راســتا و در صورتــی کــه برنامه ریزی هــای مــا بــه صــورت 
ــا شــروع  دقیــق انجــام شــود، ایــن فیلــم ســینمایی همزمــان ب

ــران می شــود. مهــر ــدارس در ســینماهای کشــور اک فصــل م

صفر کشکولی:

بی احترامی به خبرنگار، بی احترامی به همه ملت است
غالمرضا آزادی:

دفتر پخش فیلم های کودک تأسیس می کنم
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ژانر فیلم

فیلم رزمی
ــه آثــار ســینمایی و ویدئویــی اطــالق می شــود کــه  فیلــم رزمــی ب
ــا ســالح ســرد  ــن ب ــه ت ــن ب صحنه هــای رزمــی و درگیری هــای ت
بخــش بــزرگ آن را تشــکیل می دهــد. مضامینــی کــه معمــوال در 
فیلــم رزمــی بــه آن هــا پرداختــه می شــود شــامل انقــالب، خشــم، 

انتقــام، طغیــان و نبــرد خیــر و شــر اســت. 
و  نمی شــود  محســوب  جداگانــه  ژانــر  یــک  رزمــی،  فیلــم 
زیرشــاخه ای از ژانــر فیلــم اکشــن اســت. هنرهــای رزمــی در چندین 
فیلــم بــه عنــوان چاشــنی صحنه هــای کتــک کاری مــورد اســتفاده 
قــرار گرفتــه بــود؛ امــا اولیــن بــار در ســال 1949 بــر اســاس یــک 
ــگ«  ــگ فــی - هان ــام »داســتان وون ــه ن ــی ب افســانه بومــی چین

ــاز شــد. نمونه هــای اولیــه  ــه دنیــای ســینما ب ــای رزمــی کاران ب پ
قدرت هــای  دارای  و  افســانه ای  شــخصیت های  اســاس  بــر 
ــز  ــان نی ــن قهرمان ــم ای ــا کم ک ــدند؛ ام ــاخته می ش ــی س جادوی
ــه  ــخصیت هایی ک ــه ش ــدند ب ــدل ش ــده و ب ــت ش ــگ جماع هم رن
قــدرت جادویــی نداشــتند و کســی بودنــد مثــل مــن و شــما؛ بــا 
ایــن تفــاوت کــه از هنرهــای رزمــی در مبــارزات و زندگی هایشــان 

ســود می بردنــد. 
ــدی  ــور ج ــه ط ــده ب ــوان تهیه کنن ــه عن ــاو ب ــرادران ش ــا ب بعده
ــم« و  ــت خش ــون »مش ــی چ ــدند و فیلم های ــه ش ــن عرص وارد ای
»شمشــیرزن یک دســت« را ســاختند کــه صحنه هــای مبــارزه 
ــا  ــا ب ــتودیوی آن ه ــت. اس ــری داش ــرک و باورپذی ــیار پرتح بس

ــرد.  ــکاری می ک ــه« هم ــگ چ ــام »چان ــه ن ــی ب کارگردان

امــا مــرد تاریخ ســاز فیلم هــای رزمــی بــدون شــک »بــروس لــی« 
ــش  ــا فیلم های ــه ب ــود ک ــی ب ــتین کس ــت. او نخس ــطوره ای اس اس
توانســت ژانــر رزمــی را بــه ژانــری پرهــوادار و مقبــول عامــه تبدیــل 
ــته های  ــون رش ــزه ای از فن ــه آمی ــود ک ــی ب ــن کس ــد. او اولی کن

ــت.  ــه کار گرف ــش ب ــف را در فیلم های مختل
حــرکات »بــروس لــی« تلفیقــی بــود از تکوانــدو، مشــت زنی 
ــق باعــث شــد کــه  ــن تلفی ــارزات وینــگ چــان. همی و ســبک مب
ــواع شــیوه های  ــه یــک ســبک منحصربه فــرد برســد و ان ــروس ب ب
ــه  ــا ب ــیوه بعده ــن ش ــرد. ای ــه کار بگی ــم ب ــک فیل ــارزه را در ی مب
»جیــت کان دو« مشــهور شــد. بــروس لــی بــا خشــونت و انتقــام و 
جدیــت ســروکار داشــت، امــا بعــد از مــرگ او ایــن ژانــر دســتخوش 

تغییراتــی جــدی شــد. 

کم کــم پــای شــوخی و خنــده هــم بــه ســینمای رزمــی بــاز شــد 
ــای  ــتاره  رزمی ه ــن س ــه مهم تری ــد ب ــل ش ــان تبدی ــی چ و جک
ــای  ــونت فیلم ه ــا خش ــرد ت ــالش ک ــان ت ــی چ ــانه. جک سرخوش

ــد.  ــر را تلطیــف کن ــن ژان ای
ــی هــم  ــی و آمریکای ــی اروپای ــرای چشــم بادامی ها رقبای کم کــم ب
پیــدا شــد و حتــی ســینمای هنــری نیــز بــه ایــن ژانــر توجــه نشــان 
داد. »ببــر خفتــه، اژدهــای خیــزان« توانســت جایــزه اســکار بگیرد و 
ســینماگران صاحب ســبک و مهمــی چــون »کوئینتیــن تارانتینــو« 
نیــز بــه آن توجــه نشــان دادنــد. حــاال ســینمای رزمــی بخشــی از 
فرهنــگ عامــه تمــام دنیاســت. آرزوهــا و فانتزی هــای بشــری کــه 
قــدرت و ســرکوب دشــمن و دفــاع از خویــش را دوســت دارد، ولــو 

بــه ضــرب مشــت و لگــد.

سینما
 نکوداشت کیارستمی و معلم 

در اصفهان
کــودکان  فیلم هــای  بین المللــی  جشــنواره  ســی امین   دبیــر 
ــم و  ــزاری مراســم نکوداشــت کیارســتمی و معل ــان از برگ و نوجوان

ــر داد.  ــوب در جشــنواره خب ــی و محب بزرگداشــت صدرعامل
ــا  ــور علیرض ــا حض ــی ب ــداد فرهنگ ــن روی ــانه ای ای ــت رس نشس
رضــاداد دبیــر جشــنواره، ســید احــد میکائیــل زاده مدیــر ارتباطــات و 
امــور رســانه ای جشــنواره و جمــع زیــادی از اهالــی رســانه در ســالن 
ــن نشســت  ــدای ای ــاز شــد. در ابت ــوزه ســینما آغ ســینماتوگراف م
ســید احــد میکائیــل زاده از اهالــی رســانه قدردانــی و از دبیــر 

جشــنواره دعــوت کــرد تــا در بخــش ابتدایــی نشســت بــه مشــروح 
ــردازد. ــنواره بپ ــای جش فعالیت ه

 در ابتــدای نشســت خبــری ایــن رویــداد فرهنگــی علیرضــا رضــاداد 
عنــوان کــرد: بــه دلیــل اینکــه مهرمــاه تــا چنــد ســال بــا مــاه محــرم 
ــددی  ــنتی متع ــای س ــم آیین ه ــان ه ــارن و در اصفه ــر متق و صف
ــودک و  ــنواره ک ــه جش ــد ک ــن ش ــر ای ــم ب ــود، تصمی ــزار می ش برگ

نوجــوان بــه مــدت 5 ســال در تابســتان برگــزار شــود. 
رضــاداد در ادامــه از اکــران فیلم هــای جشــنواره در پردیــس 
چهاربــاغ، ســینما فلســطین و ســینما ســپاهان خبــر داد و عنــوان 
کــرد: ســالن های 1، 2 و 3 پردیــس ســینمایی چهاربــاغ و همچنیــن 
2 ســالن ســینما فلســطین و ســینما ســپاهان، 5 ســالنی هســتند 

کــه فیلم هــای جشــنواره در آن هــا بــه اکــران درمی آینــد. ســالن ها 
ــد کــه در صــورت  ــم نمایــش می دهن هــر کــدام در 3 ســانس فیل
ــزوم یــک ســانس فوق العــاده دیگــر هــم اضافــه خواهــد شــد.  ل
علیرضــا رضــا داد، دبیــر جشــنواره، بــا اعــالم گرامیداشــت یــاد توران 
ــرد:  ــالم ک ــن دوره اع ــنواره ای ــی زاده در جش ــا فن ــادی و دنی میره
ــنده  ــاعر، نویس ــراح، ش ــتمی ط ــاس کیارس ــت عب ــم نکوداش  مراس
ــینما  ــده س ــد و تهیه کنن ــنده، منتق ــم نویس ــی معل ــردان، عل  و کارگ
و همچنیــن بزرگداشــت رســول صدرعاملــی نویســنده، کارگــردان و 
ــاز در  ــراح و عروسک س ــوب ط ــه محب ــینما و مرضی ــده س تهیه کنن
ــان  ــودکان و نوجوان ــای ک ــی فیلم ه ــنواره بین الملل ــی امین جش س

برگــزار خواهــد شــد. ایســنا

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

مالون می میرد
نویسنده ساموئل بکت

مترجم مهدی نوید
قیمت ۲۳ هزار تومان

نشر چشمه               

وقت سکوت
نویسنده لوئیس مارتین سانتوس

مترجم ونداد جلیلی
قیمت ۲۷ هزار تومان

نشر چشمه               

تخیل در قلمرو قصه گویی
نویسنده نانسی ملون
مترجم زهرا مهاجری

قیمت ۳0 هزار تومان
نشر  آرون              

فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی
شرکت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد انجام خدمات انتظامی، حفاظت فیزیکی و مراقبت از ادارات و تاسیسات 
تابعه خود را از طریق مناقصه یک مرحله ای عمومی به واجدین شرایط تایید صالحیت شده توسط نیروی انتظامی 

جمهوری اسالمی ایران و سایر مراجع ذیصالح واگذار نماید. لذا از کلیه مناقصه گران واجد شرایط تقاضا می شود 

حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی، ضمن اعالم آمادگی نسبت به ارسال سوابق و خالصه 

اطالعات خود به دفتر مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت اقدام نمایند. لطفا جهت دریافت اطالعات بیشتر 

به وبسایت شرکت به نشانی http://www.esrw.ir قسمت مناقصه های مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی 

مراجعه فرمایید.

1( مبلغ برآوردی خدمات پنجاه و پنج میلیارد ریال می باشد.

2( مبلغ تضمین شرکت در مناقصه دو میلیارد ریال می باشد.

3( نوع تضمین مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی خواهد بود.

نشانی: اصفهان، پل خواجو، بلوار آئینه خانه، شرکت آب منطقه ای اصفهان، مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی
 تلفن: 3663149۰

م الف 54539

کت آب منطقه ای اصفهان �ش
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 خرید بالگرد، مطالبه مهم 
سازمان محیط زیست

ــه  ــان اینک ــا بی ــت ب ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــاون ی مع
ــوزی در ۱۴  ــار آتش س ــرای مه ــرد ب ــتفاده از بالگ ــکان اس ام
ــر ضــرورت خریــد بالگردهــای  اســتان کشــور وجــود دارد، ب
ویــژه اطفــای حریــق تاکیــد کــرد و گفــت: بالگردهــای 
ــر دارد  ــت ۳۰۰۰ لیت ــا ظرفی ــزن آب ب ــور مخ ــود در کش  موج
و ایــن مقــدار نیــاز محیــط زیســت کشــور را پاســخگو 
نیســت. منوچهــر فالحــی بــا تاکیــد بــر اینکــه هنــگام 
ــورد  ــا هلیب ــرای م ــن مســئله ب ــوع آتش ســوزی، مهم تری وق
ــار و  ــور مه ــه منظ ــل ب ــه مح ــا ب ــریع نیروه ــال( س )انتق
ــاج  ــن موضــوع احتی ــار کــرد: ای ــق اســت، اظه اطفــای حری
ــن لحــاظ در حــال حاضــر در شــرایط  ــه بالگــرد دارد. از ای ب
بــه نســبت مســاعدی هســتیم. ســال گذشــته توانســتیم در 
مهــار آتش ســوزی ها از بالگــرد اســتفاده کنیــم. امســال نیــز 
ــرای اســتفاده از بالگردهــا انجــام  ــا وزارت دفــاع ب ــی ب رایزن
شــده و در ۱۴ اســتان از جملــه کردســتان، کرمانشــاه، ایــالم، 
آذربایجــان شــرقی، آذربایجــان غربــی، خوزســتان، همــدان، 
ــا  ــوزی در آن ه ــال آتش س ــه احتم ــتان - ک ــان و لرس زنج

ــود.  ــرده می ش ــره ب ــرد به ــت- از بالگ ــاد اس زی
ــتانی  ــق کوهس ــوزی ها در مناط ــتر آتش  س ــزود: بیش وی اف
ــان  ــش را در هم ــم آت ــر بتوانی ــق اگ ــن مناط ــت. در ای اس
ــع  ــا آتش ســوزی مناب ــه ب ــم در مقابل ــار کنی ــه اول مه مرحل
ــد  ــترش یاب ــش گس ــر آت ــا اگ ــم؛ ام ــل کرده ای ــق عم موف
کافــی اســت کــه وارد یــک دره شــود؛ در ایــن صــورت اطفای 

ــت. خبــر فارســی ــر نیس ــانی امکان پذی ــه آس آن ب

 لزوم تبدیل بهزیستی 
به »سازمان ملی بهزیستی«

ــه  ــاره ب ــا اش ــران ب ــی ای ــددکاری اجتماع ــن م ــس انجم رئی
اهمیــت موضوعــات اجتماعــی و لــزوم کاهــش آســیب های 
ــتی  ــازمان بهزیس ــا س ــت ت ــروری اس ــت: ض ــی گف اجتماع
ــدرت  ــا ق ــد ت ــا یاب ــی بهزیســتی ارتق ــه ســازمان مل کشــور ب

چانه زنــی و مطالبه گــری را داشــته باشــد. 
ــازمان  ــل س ــزوم تبدی ــر ل ــک ب ــوی چل ــن موس ــید حس س
ــد کــرد  ــی بهزیســتی تاکی ــه ســازمان مل بهزیســتی کشــور ب
ــع نامیمــون وزارتخانه هــا، بهزیســتی  و گفــت: پــس از تجمی
ــه  ــد ک ــی ش ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــه وزارت تع زیرمجموع
ــاد.  ــاق می افت ــن اتف ــد ای ــود و نبای ــتراتژیکی ب ــتباه اس اش

ــا بیــان آنکــه در حــال حاضــر معاونــت رفــاه  وی در ادامــه ب
در وزارتخانــه تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در حاشــیه اســت 
ادامــه داد: ســاختار وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــاس در  ــن اس ــر همی ــده و ب ــتوار ش ــه »کار« اس ــر مقول ب
ــاون، کار و  ــورای تع ــس ش ــس اداره کار، رئی ــتان ها، رئی اس
رفــاه اجتماعــی اســتان نیــز می شــود؛ درحالــی کــه جایــگاه 
آن هــا، هــم وزن نیســت. وی بــا بیــان آنکــه امــروز کــه دولــت 
می خواهــد در ســاختار دســتگاه ها بازنگــری کنــد، الزم اســت 
در حــوزه اجتماعــی، ایــن کار را زودتــر انجــام دهــد، تصریــح 
ــش از ســازمان  ــی بهزیســتی بی ــت ســازمان مل ــرد: اهمی ک
ملــی جوانــان اســت؛ تــا زمانــی کــه ســازمان بهزیســتی بــه 
ســازمان ملــی ارتقــا نیابــد، دولــت نمی توانــد در پاســخگویی 

ــد. ایلنــا ــه مطالبــات اجتماعــی خــوب عمــل کن ب

جامعه
 بسیاری از زنان ایرانی 

بیوگی خود را پنهان می کنند
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکــه نــوع نــگاه به 
زنــان بیــوه از ســوی برخــی مــردان در بســیاری مــوارد حالــت 
دارد، گفــت: متاســفانه  غیراخالقــی و سوءاســتفاده گرایانه 
ــزوده و  ــان اف ــن زن ــج ای ــر رن ــی گاه ب ــای این چنین برخورده
ــان فراهــم ســاخته اســت؛  ــرای آن زندگــی نگران کننــده ای را ب
بــه  گونــه ای کــه زنــان بیــوه در جامعــه ایــران در بســیاری مــوارد 
ناگزیرنــد مســئله بیوگــی خــود را پنهــان کننــد. علــی ربیعــی 
ــال تلگرامــی اش  ــوه در کان ــان بی ــی زن ــه مناســبت روز جهان ب
نوشــت: روز ۲۳ ژوئــن هــر ســال بــه نــام »روز جهانــی زنــان 
ــان  ــور از زن ــذاری شــده اســت. منظ ــوه« )Widows( نامگ بی
بیــوه، زنانــی هســتند کــه شــریک زندگــی آن هــا فــوت کــرده. 
ــون  ــوه و ۵۸۴ میلی ــون زن بی ــش از ۲۵۶ میلی ــون بی هم اکن
کــودک آن هــا در جهــان زندگــی می کننــد. واقعیــت آن 
ــای  ــا چالش ه ــوه ب ــان بی ــف، زن ــع مختل ــه در جوام ــت ک اس
ــه  ــن مســائلی ک ــی از مهم تری ــددی مواجــه هســتند. یک متع
زندگــی ایــن زنــان را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و بــه ســبب 
ــر  ــد، فق ــه می کن ــا روان ــه آن ه ــر را علی ــونت های دیگ آن خش
ــت  ــن اس ــبینانه ای ــن خوش ــت. تخمی ــت آن هاس و محرومی
ــه ســر  ــق ب ــر مطل ــان در فق ــن زن ــه حــدود ۱۵ درصــد از ای ک
می برنــد. نامگــذاری چنیــن روزی، گام مهــم جهانــی در جهــت 
ــی از  ــت جهان ــج حمای ــض و تروی ــن تبعی ــه ای ــان دادن ب پای

ــان اســت. باشــگاه خبرنــگاران ــن زن ــوق ای حق

 سرنوشت یک قانون ۱۰ ساله 
در حوزه پرستاری

خواســته ۱۰ ســاله حــوزه پرســتاری کشــور بــرای تحقــق نظــام 
ــد؛  ــی می کن ــازه ای را ط ــیر ت ــروز مس ــه ام ــی عادالن پرداخت
قانــون تعرفه گــذاری خدمــات پرســتاری کــه در تیرمــاه 
۱۳۸۶ بــه تصویــب مجلــس رســید، تــا امــروز محقــق نشــده؛ 
ــازه ای در  ــات ت ــا اتفاق ــت ب ــرار اس ــد ق ــر می رس ــه نظ ــا ب ام
ایــن حــوزه روبــه رو شــویم. بــر اســاس بنــد )۱۵( مــاده )۱( 
ــه موظــف  ــن وزارتخان ــون تشــکیالت وزارت بهداشــت، ای قان
ــی  ــخیصی و درمان ــات تش ــته های خدم ــتاندارد بس ــود اس ب
ــازمان  ــاد س ــون ایج ــاده ۱۶ قان ــوع م ــتاری )موض کادر پرس
ــال  ــوب س ــران مص ــالمی ای ــوری اس ــتاری جمه ــام پرس نظ
ــن  ــی کشــور تعیی ــز بهداشــتی درمان ــام مراک ۱۳۸۰( را در تم
ــی  ــون بیمــه همگان ــواد )۸( و )۹( قان ــه اســتناد م ــد و ب کن
خدمــات درمانــی کشــور مصــوب ســال ۱۳۷۳، بــا هماهنگــی 
ســرانه  چارچــوب  در  اجتماعــی  تأمیــن  و  رفــاه  وزارت 
ــا  مصــوب، تعرفــه ســاالنه خدمــات فــوق را پیشــنهاد کنــد ت
ــه  ــی ب ــات درمان ــه خدم ــی بیم ــورای عال ــد ش ــس از تأیی پ
ــس از کــش  ــد پ ــن رون ــران برســد. ای ــت وزی ــب هیئ تصوی
و قوس هــای فــراوان تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه اجــرا 
نشــد. بــا توجــه بــه اظهــارات اخیــر معــاون پرســتاری وزارت 
ــن  ــدی جایگزی ــی جدی ــرار اســت نظــام پرداخت بهداشــت ق

ــون ۱۰ ســاله و اجرانشــده، شــود. بهداشــت نیــوز ــن قان ای

کوتاه حوادث 
 انفجار انتحاری 

در نزدیکی مسجدالحرام
شــبکه تلویزیونــی المیادیــن بــه نقــل از رســانه های 
عربســتان اعــالم کــرد: نیروهــای امنیتــی ســعودی 
داشــت  قصــد  کــه  را  تروریســتی  عملیاتــی 
مســجدالحرام را هــدف قــرار دهــد، خنثــی کردنــد. 
ــتی  ــروه تروریس ــک گ ــد: ی ــانه ها افزودن ــن رس ای
ــی در  ــه یک ــد ک ــرده بودن ــز ک ــه تمرک ــه نقط در س
ــی از  ــود. یک ــه ب ــه مکرم ــه در مک ــده و دو نقط ج
انتحــاری در یکــی از منــازل در محلــه  عوامــل 
اجیــاد مکــه پــس از آنکــه نیروهــای امنیتــی 
ــر  ــود را منفج ــد، خ ــدازی کردن ــوی او تیران ــه س  ب

کرد.
ــی  ــاری در نزدیک ــار انتح ــر انفج ــر اث ــر ب ــازده نف  ی
ــر از  ــش نف ــه ش ــدند ک ــروح ش ــجدالحرام مج مس
آنــان مســافر و پنــج نفــر دیگــر از نیروهــای امنیتــی 
بودنــد. همچنیــن نیروهــای امنیتــی در ایــن رابطــه 
پنــج نفــر را کــه یکــی از آنــان زن اســت، بازداشــت 
ــه دارد.  ــه ادام ــن زمین ــات در ای ــد و تحقیق کرده ان

نامــه نیــوز

 غرق شدن جوان 33 ساله 
در تیران

جــوان ۳۳ ســاله ای کــه در حــال شــنا در آب هــای 
ســد روســتای جاجــا در حســن آباد شهرســتان 

ــت داد.  ــود را از دس ــان خ ــود، ج ــران ب تی
مدیــر حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان 
بــه  جمعــه  روز  حادثــه  ایــن  اصفهــان گفــت: 

اعــالم شــد.  ۱۱۵ اورژانــس 
 غفــور راســتین افــزود: پــس از اعــالم حادثــه، 
ــراه دو تکنســین  ــه هم ــس ب ــدادی اورژان واحــد ام
ــرد یادشــده جــان  ــا ف ــه محــل اعــزام شــدند؛ ام ب

ــود. ــت داده ب ــود را از دس خ
روســتای جاجــا از توابــع بخــش مرکزی شهرســتان 
تیــران و کــرون در ۵ کیلومتــری شــمال غربــی 
ــری  ــاد و ۵۵ کیلومت ــری نجف آب ــران، ۲۷ کیلومت تی

ــه اســت. باشــگاه خبرنــگاران ــرار گرفت ــان ق اصفه

 یک کشته در برخورد پراید 
با عابر پیاده

ــت –  ــاده رش ــاده در ج ــر پی ــا عاب ــد ب ــورد پرای برخ
ــت.  ــا گذاش ــر ج ــته ب ــک کش ــان ی کوچصفه

رئیــس پلیــس راه گیــالن گفــت: در برخــورد پرایــد 
ــان در  ــت – کوچصفه ــاده رش ــاده در ج ــر پی ــا عاب ب
محــدوده محلــه پاکت ســازی، مــردی ۶۵ ســاله در 

دم جــان باخــت. 
ــد  ــده پرای ــور افــزود: رانن ســرهنگ حســین محمدپ
بــه علــت رعایــت نکــردن ســرعت مجــاز و ناتوانــی 
در کنتــرل خــودرو در ایــن حادثــه رانندگــی مقصــر 

شــناخته شــد. صداوســیما

   #هموطن_سالم

   ۰9۱3....637
چند ماه است درب ورودی بیماستان عسکریه را 
به هم ریخته اند واعالم شده قرار است پارکینگ 
مشارکتی شهرداری و بیمارستان ساخته شود. 

مشارکت شهرداری در ساخت پارکینگ بیمارستان 
چه ضرورتی دارد، در حالی که شهرداری صدها 

مشکل دیگر در مناطق و محله های محروم دارد؟

   ۰9۱3....36۰
علی رغم اینکه اعالم شده مدارس مجاز به دریافت 

شهریه نیستند، اما مدیران مدارس تا شهریه نگیرند 
ثبت نام نمی کنند.

   ۰9۱3....393
با اجرای طرح سالمت تعرفه پزشکان سرسام آور 

افزایش یافته و مردم به شدت به زحمت افتاده اند؛ 
لطفا مسئوالن فکری کنند.

   ۰9۱۰....9۱9
با این وضع بد آلودگی هوا آیا بریدن درختان در 

محوطه پارک بیمارستان عسکریه کار درستی است؟ 
چرا بیمارستان به خود اجازه می دهد درختان پارک 
را بکند و خیابان و پارک را به پارکینگ تبدیل کند؟ 

مگر پارک و خیابان عمومی نیست؟

   ۰9۱3....۱۰9
آیا کسی به فکر پیشگیری از گرانی هست؟ در 

همین ۳ ماهه اول سال ۹۶ بسیاری از کاالها تا 
۲۵ درصد گران شده است؛ چرا تعزیرات برخورد 

نمی کند؟ 

   ۰9۱3....232
چه کسی بر کار کیوسک های روزنامه فروشی نظارت 

می کند؟ آن ها همه چیز می فروشند، جز روزنامه؛ 
مگر سوپرمارکت است؟

   ۰9۱3....3۱8
اخیرا پلیس امنیت گفته تا کسی های اینترنتی 
مورد تایید نیست! خب اگر این جور است، چرا 

مجوز فعالیت داده اند؟ این ها که بدون مجوز اماکن 
نمی توانند فعالیت کنند.

   ۰9۱3....72۱
مسئولین لطفا فکری به حال ترافیک شهر بکنند. 
وضعیت شلوغی، ترافیک، آلودگی هوا و آلودگی 

صوتی کالفه کننده است.

منتظر پیام های شما هستیم
3000573433

09213394736
@eskimia

تعرض به دختری ۱۷ ساله در مقابل چشمان همسرش

ــی اش  ــا همدســتی یکــی از دوســتان و دای ــی کــه ب پســر جوان
دختــر جوانــی را مقابــل چشــم های نامــزدش مــورد آزار و اذیــت 

قــرار داده بــود، دســتگیر شــد.
ایــن حادثــه عصــر روز دوشــنبه ۲۲ خردادمــاه در آبــادان اتفــاق 
افتــاد. دختــر جوانــی همــراه بــا پــدر و مــادرش بــه اداره پلیــس 
رفــت و از ایــن ســه پســر جــوان شــکایت کــرد. مامــوران 
ــغول درس  ــش مش ــه مادربزرگ ــر در خان ــن دخت ــد ای دریافتن
ــوده و در حالــی کــه همســرش نیــز حضــور داشــته،  ــدن ب خوان
ــه  ــرار گرفت ــرض ق ــه و تع ــورد حمل ــرد م ــه م ــن س ــرف ای از ط
اســت. ایــن ۳ مــرد خشــن پــس از اجــرای نقشه شــان در برابــر 
چشــمان نامــزد ایــن دختــر جــوان، اقــدام بــه ســرقت وســایل 

ــد. ــز کردن ــه نی ــا ارزش داخــل خان ب
ــژه ای  ــن ترتیــب بازپــرس محســن پورعســکر دســتور وی ــه ای ب
ــوران  ــه مام ــدام شــیطانی ب ــن اق ــالن ای ــرای دســتگیری عام ب
پلیــس آگاهــی آبــادان صــادر کــرد. کارآگاهــان پــس از 
تحقیقــات گســترده پــی بردنــد کــه یکــی از متهمــان مهــدی ۲۱ 
ــش  ــل خالف های ــه دلی ــادان او را ب ــردم آب ــام دارد و م ــاله ن س
می شناســند. جســت وجوها بــرای دســتگیری مهــدی آغــاز 
ــه قصــد داشــت  ــی ک ــاه وقت ــه او روز ۲۷ خردادم ــا اینک شــد ت
ــد  ــی بزن ــه کیف قاپ ــت ب ــادان دس ــت آب ــوار والی ــی بل  در نزدیک
از ســوی مامــوران دســتگیر شــد. مهــدی ابتــدا خــود را بی گنــاه 
ــرار  ــزدش ق ــوان و نام ــر ج ــر دخت ــی در براب ــا وقت ــت؛ ام دانس

گرفــت، بــه ناچــار اعتــراف کــرد.
او در مقابــل بازپــرس پورعســکر در شــعبه ســوم دادســرای 
آبــادان گفــت: آن شــب همــراه بــا دایــی ام در خانــه اش مشــغول 
اســتراحت بــودم کــه ســراغم آمــد و از دختــر جوانــی صحبــت 
کــرد کــه در همســایگی خانــه او زندگــی می کــرد. از حرف هــای 
ابــوذر شــنیدم کــه پــدر و مــادر دختــر در شــهر دیگــری زندگــی 
می کننــد و او بــه دلیــل اینکــه از مادربــزرگ بیمــارش کــه تحــت 
مراقبــت اســت، نگهــداری کنــد، بــه آبــادان آمــده و آنجــا مانــده 
اســت. ابــوذر گفــت کــه ایــن دختــر ۱۷ ســاله معمــوال در خانــه 
تنهاســت؛ امــا بعضــی وقت هــا پســر جوانــی ســوار بــر خــودروی 
ــر  ــه دخت ــه خان ــد و ب ــل در خانه شــان توقــف می کن ــد مقاب پرای

نوجــوان مــی رود.
مهــدی در ادامــه حرف هایــش گفــت: آن شــب زن دایــی و 
ــا  ــود و ت ــوذر دســت بردار نب ــد؛ امــا اب پســردایی ام خوابیــده بودن
ســاعت ۵ صبــح اصــرار می کــرد کــه نقشــه اش را عملــی کنیــم. 
 او از یکــی از دوســتانش نیــز خواســت تــا بــه مــا ملحــق شــود 
و ســه نفــری بــه خانــه دختــر رفتیــم. کمــی بعــد متوجــه شــدیم 

کــه نامــزد دختــر در خانــه اســت؛ امــا ابــوذر دســت بــر نداشــت 
و بــه مــا گفــت کــه بایــد بــه کارمــان ادامــه بدهیــم. ســه نفــری 
ــوان را  ــم و پســر ج ــاال رفتی ــه ب ــوار خان ــه دســت از دی ــو ب چاق
کتــک زدیــم و بعــد ســراغ دختــر ۱۷ ســاله کــه مشــغول درس 
ــی کــه پســر جــوان می خواســت  ــود، رفتیــم. در حال ــدن ب خوان
دســت از سرشــان برداریــم، متوجــه شــدیم کــه او نامــزد رســمی 
دختــر نوجــوان اســت؛ امــا از کارمــان دســت نکشــیدیم و بعــد 
ــه را  ــا ارزش داخــل خان ــام وســایل ب ــر، تم ــت دخت از آزار و اذی
ســرقت کردیــم. مــا فکــر می کردیــم دختــر نوجــوان و نامــزدش 
ــد؛  ــزارش نمی دهن ــس گ ــه پلی ــرا را ب ــان ماج ــرس آبرویش از ت
ــم  ــا شــدیم و تصمی ــد متوجــه شــکایت آن ه ــد روز بع ــا چن ام

گرفتیــم فــرار کنیــم.
نامــزد دختــر نوجــوان نیــز بــه بازپــرس پرونــده گفــت: همســرم 
ــم  ــش رفت ــه دیدن ــی ب ــرای سرکش ــه ب ــود ک ــا ب ــه تنه  در خان
ــان  ــه در می ــتم ک ــان برگش ــه خانه م ــاعت ب ــد س ــس از چن و پ
ــه همســرم  ــدرم را در خان ــه پ راه متوجــه شــدم ریمــوت در خان
ــتم  ــا برگش ــه آنج ــاره ب ــل دوب ــن دلی ــه همی ــته ام؛ ب ــا گذاش  ج
و می خواســتم شــب را آنجــا بمانــم. هنــوز چنــد لحظــه از ورودم 
بــه خانــه نگذشــته بــود کــه ایــن جــوان همــراه دو مــرد دیگــر 
وارد خانــه شــدند و بــا تهدیــد چاقــو و قمــه مــن را زخمــی کردنــد 

و نامــزدم را مــورد تعــرض قــرار دادنــد.«
ــد  ــختی را می گذران ــی س ــرایط روح ــه ش ــرین ک ــه، نس در ادام
در حالــی کــه اشــک می ریخــت بــه بازپــرس پورعســکر گفــت: 
ــرد  ــه ۳ م ــودم ک ــدن ب ــال درس خوان ــن در ح ــه م شــب حادث
ــک کاری  ــس از کت ــدند و پ ــان ش ــو وارد خانه م ــد چاق ــا تهدی ب
مــرا مــورد آزار و اذیــت قــرار دادنــد و ســپس وســایل بــا ارزش 

ــد. ــرقت بردن ــه س ــان را ب خانه م
ــرای  ــم ب ــا مته ــده دســتور داد ت ــه، بازپــرس پرون ــن مرحل در ای
تحقیقــات بیشــتر در اختیــار مامــوران پلیــس آگاهــی قــرار گیــرد 
ــز  ــم نی ــر همدســتان مته ــرای دســتگیری دیگ و تجســس ها ب

آغــاز شــد.
کارآگاهــان در ادامــه بــا توجــه بــه اطالعاتــی کــه بــه دســت آورده 
بودنــد، توانســتند مخفیــگاه یکــی دیگــر از متهمــان پرونــده را که 
ــح روز  ــد. او ســاعت ۶ صب ــام داشــت، شناســایی کنن محمــد ن
پنجشــنبه در حالــی کــه ســرگرم مصــرف مــواد در مخفیگاهــش 

بــود، در منطقــه ایســتگاه ۱۰ قــدس آبــادان دســتگیر شــد.
تحقیقــات فنــی بــرای دســتگیری طــراح و متهــم اصلــی ایــن 
پرونــده کــه ابــوذر نــام دارد، در دســتورکار مامــوران پلیــس 

ــت. جــام جــم آنالیــن ــادان اس ــی آب آگاه

عضــو هیئت مدیــره انجمــن داروســازان ایــران گفــت: وجــود 
بیمــاران  نســخه  در  غذایــی  مکمل هــای  و  داروهــا  بعضــی 
منجــر  بیمــاران  پرداختــی  هزینــه  افزایــش  بــه  می توانــد 
اساســی  پرســش های  از  یکــی  بــه  موضوعــی کــه  شــود؛ 
مراجعه کننــدگان بــه داروخانه هــا تبدیــل شــده و ضــرروی اســت 

در ایــن خصــوص روشــنگری شــود. 
دکتــر ســید علــی فاطمــی درخصــوص علــت تجویــز نســخ 
گران قیمــت بــرای برخــی بیمــاران اظهــار داشــت: یکــی از 
ــاد  ــاره آن زی ــه داروخانه هــا درب مــواردی کــه معمــوال مراجعــان ب
ــرای بعضــی از اقــالم  ــاد ب ــه پرداختــی زی ــد، هزین ســؤال می کنن
دارویــی یــا بهداشــتی اســت و اگــر در ایــن خصــوص روشــنگری 
ــاره  ــوء تفاهم درب ــروز س ــث ب ــد باع ــرد، می توان ــورت نگی الزم ص

ــود. ــه ش ــاز در داروخان ــا داروس ــک ی ــرد پزش عملک

 ایــن داروســاز ادامــه داد: در حــال حاضــر بــا توجــه بــه افزایــش 
ــرای  ــا اج ــاران، ب ــاز بیم ــورد نی ــای م ــه ای داروه ــش بیم پوش
طــرح تحــول نظــام ســالمت، بیــش از ۸۰ درصــد نســخ ارجاعــی 
ــخ در  ــن نس ــر ای ــتند. اگ ــه ای هس ــخ بیم ــا نس ــه داروخانه ه ب
ــده شــوند ــه پیچی ــه ســازمان های بیم ــق ب ــی متعل ــز درمان  مراک
ــه کــرد: در  ــر اســت. فاطمــی اضاف ــی بیمــار معمــوال صف پرداخت
مراکــز درمانــی دولتــی )بیمارســتان و کلینیــک ویــژه( پرداختــی 
بیمــار بــرای دارو حــدود ۱۰ درصــد و در داروخانه هــای خصوصــی 
حــدود ۳۰ درصــد اســت. بــه گفتــه فاطمــی، یکــی از علــل وجــود 
ــه  ــوط ب ــاص )مرب ــای خ ــود داروه ــت، وج ــخه های گران قیم نس
بیماری هــای تاالســمی، هموفیلــی، دیالیــزی، ام اس، پیونــد کلیــه 
ــاال و  ــه دلیــل ســطح تکنولــوژی ب و شــیمی درمانی( اســت کــه ب
مصــرف کــم، هزینــه تمام شــده تولیــد آن هــا زیــاد اســت. ایســنا

سرپرســت ســازمان اورژانــس کشــور بــا اشــاره بــه آغــاز فصــل 
تابســتان و شــروع ســفرهای تابســتانی، توصیه هایــی بــه 

ــرد.  ــه ک ــان ارائ هموطن
ــراد دارای  ــه اف ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــد ب ــین کولیون ــر پیرحس دکت
شــرایط جســمی و روحــی یــا مبتــال بــه بیمــاری خــاص بایــد 
ــد  ــورت کنن ــود مش ــص خ ــک متخص ــا پزش ــفر ب ــش از س پی
گفــت: افــراد مبتــال بــه نارســایی قلبــی یــا لختــه شــدن خــون 
ــی داشــته باشــند و از نشســتن های  ــد پروازهــای کوتاه مدت بای
ــایر  ــم و س ــه آس ــال ب ــاران مبت ــد و بیم ــدت بپرهیزن طوالنی م
بیماری هــای ریــوی نیــز، بایــد از اقامــت در شــهرهای آلــوده و 

ــد.  ــع خــودداری کنن مناطــق مرتف
وی گفــت: در مرحلــه اول افــرادی کــه قصــد ســفر بــا مســافت 
طوالنــی و بیــن شــهری را بــا وســیله شــخصی خــود دارنــد، باید 

ــرده  ــی ک ــی بررس ــی و مکانیک ــاظ برق ــود را از لح ــودروی خ خ
ــردن برطــرف  ــت ک ــش از حرک ــی را پی ــی احتمال ــص فن و نواق

کننــد.
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــور ب ــس کش ــازمان اورژان ــت س  سرپرس
ــار اضافــی روی باربنــد خــودرو  راننــدگان نبایــد هنــگام ســفر ب
ــش از  ــرادی بی ــدگان اف ــت رانن ــزود: الزم اس ــد، اف ــرار دهن ق
ظرفیــت خــودرو ســوار نکننــد و از ســوار کــردن افــراد در پشــت 

ــد.  ــوردداری کنن ــدا خ ــون ج ــت و کامی کامیون
اولیــه  حمــل کیــف کمک هــای  بــر  تاکیــد  بــا  کولیونــد 
ــه  ــای اولی ــف کمک ه ــراه داشــتن کی ــت: هم ــگام ســفر گف  هن
و خاموش کننــده آتــش در خــودرو شــخصی می توانــد در 
زمــان وقــوع حادثــه احتمالــی بــه راننــده و سرنشــینان خــودرو 

ــد. مهــر کمــک کن

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان پاسخ داد

چرا »نسخه« برخی بیماران گران است؟
سرپرست سازمان اورژانس کشور عنوان کرد:

توصیه های اورژانسی به مسافران تابستانی

ــده در  ــه های فریبن ــرح نقش ــا ط ــت ب ــم اس ــه مته ــی ک جوان
ــا  ــدازه، دختــری را ب ــا ســماجت بی ان شــبکه های اجتماعــی و ب
یــک بهانــه واهــی ربــوده و در حاشــیه شــهر مــورد آزار قــرار داده 
ــع  ــا صــدور دســتور قاط ــی پنجشــنبه گذشــته ب اســت، در حال
رئیــس شــعبه اول دادگاه کیفــری یــک خراســان رضــوی روانــه 
زنــدان شــد کــه رد پــای دختــر دیگــری نیــز در ایــن ماجــرا بــه 
ــوی شــبکه های  ــده »زال ــان پرون ــای پنه ــر زوای ــد و ب ــان آم می

اجتماعــی« افــزود. 
ــا  ــان ب رئیــس پلیــس آگاهــی خراســان رضــوی گفــت: همزم
انتشــار اخبــاری از پرونــده معــروف بــه »خرچنگ هــای ســیاه«، 
ــده  ــیطان صفت« ش ــرد »ش ــک ف ــه ی ــه طعم ــی ک ــر جوان دخت
بــود، بــرای شناســایی متهمــان بــه اداره جنایــی پلیــس آگاهــی 
ــیطانی  ــال ش ــرده از اعم ــرد و پ ــه ک ــوی مراجع ــان رض خراس
ــراف  ــای اط ــه بیابان ه ــه او را ب ــت ک ــی برداش ــوان ناشناس ج
جــاده مشــهد – چنــاران کشــانده و بــا تهدیــد بــه مــرگ مــورد 

ــود. ــرار داده ب آزار ق
ســرهنگ کارآگاه حمیــد رزمخــواه افــزود: ایــن دختــر کــه 
ــان  ــی از متهم ــناس یک ــوار ناش ــوان پژوس ــی داد ج ــال م احتم
ــا شــگردهای پلیســی -  پرونــده خرچنگ هــای ســیاه باشــد، - ب
ــراد  ــه اف ــرد ک ــوان ک ــت عن ــی در نهای ــد؛ ول ــان رودررو ش ــا آن ب
ــی  ــد و کس ــیاه( را نمی شناس ــای س ــده )خرچنگ ه دستگیرش

ــری داشــت.  ــه دیگ ــرده، قیاف ــرض ک ــه او تع ــه ب ک
ــن  ــود ای ــا وج ــرد: ب ــح ک ــی تصری ــد انتظام ــام ارش ــن مق  ای
ــری  ــروه دیگ ــرا، گ ــیت ماج ــت و حساس ــه اهمی ــه ب ــا توج و ب
ــوع  ــن موض ــی ای ــه بررس ــی ب ــده اداره جنای ــان زب از کارآگاه
ــد؛  ــاز کردن ــاره آغ ــات گســترده ای را در این ب ــد و تحقیق پرداختن
ــز  ــری نی ــان دیگ ــا زن ــران ی ــت دخت ــال می رف ــه احتم ــرا ک چ

ــرد شــوند.  ــن ف ــه ای طعم
ــاله  ــر ۲۴ س ــارات دخت ــی از اظه ــه بخش ــواه ب ــرهنگ رزمخ س
اشــاره کــرد و گفــت: شــاکی پرونــده بــه آشــنایی خــود بــا جــوان 
مذکــور در شــبکه های اجتماعــی اشــاره کــرد و گفــت: آن جــوان 
ــی از شــبکه های  ــده در یک ــا طــرح نقشــه ای فریبن ناشــناس ب
ــه  ــی ک ــه دســت آورد و در حال ــرا ب اجتماعــی، شــماره تلفــن م
خــودش را ســاکن تهــران و »دی جــی« معرفــی می کــرد 
قصــد داشــت مــرا بــه مجلــس پارتــی بکشــاند کــه مدعــی بــود 
ــن  ــی« ای ــرده و او »دی ج ــزار ک ــناس برگ ــراد سرش ــی از اف یک
ــی مــورد ادعــای  ــه پارت ــن ب ــی مــن از رفت ــی اســت. ول میهمان
ــت  ــاس گرف ــن تم ــا م ــاره ب ــه دوب ــا اینک ــردم ت او خــودداری ک
ــم  ــده ام، می خواه ــهد آم ــا مش ــران ت ــه از ته ــاال ک ــت: ح و گف
ــل  ــه مح ــتم ب ــم نخواس ــاز ه ــن ب ــم! م ــو بده ــه ت ــه ای ب هدی
ــو« ســماجت می کــرد  ــی او همچــون یــک »زال ــروم؛ ول ــرار ب ق
تــا اینکــه باالخــره کنجــکاو شــدم و اوایــل شــب بــه محــل قــرار 
ــوان  ــم. آن ج ــهر رفت ــلوغ ش ــای ش ــی از خیابان ه ــا او در یک ب
ــرد و  ــف ک ــم توق ــژو ۲۰۶ مقابل ــتگاه پ ــک دس ــا ی ــناس ب ناش
ــک  ــل ی ــه دلی ــا ب از مــن خواســت ســوار شــوم. مــن هــم تنه
کنجــکاوی ســاده ســوار خــودروی او شــدم؛ امــا وقتــی دیــدم 
 در حــال خــروج از شــهر بــه طــرف جــاده چنــاران اســت 
از اوخواســتم کــه مــرا پیــاده کنــد؛ ولــی او گفــت: قصــد 
ــت  ــه کارش اس ــوط ب ــه مرب ــی را ک ــوازم صوت ــی از ل  دارد بخش
ــا هــم بازگردیــم.  ــردارد و ب از فروشــگاهی در همیــن نزدیکــی ب
ــود  ــای هوس آل ــرکات و نگاه ه ــه ح ــه ب ــود ک ــه ب ــن لحظ در ای

ــودرو را  ــا خ ــتم ت ــاد از او خواس ــا فری ــدم و ب ــکوک ش او مش
متوقــف کنــد؛ امــا ناگهــان آن جــوان ناشــناس دســتش را روی 
کمــرش بــرد و گفــت: مــن اســلحه دارم! اگــر فریــاد بزنــی تــو را 
می کشــم! چنــد نفــر هــم بــا خــودرو از پشــت ســر مــا را تعقیــب 
می کننــد و در صورتــی کــه بــه خواســته هایم تــن ندهــی، تــو را 
ــم! دیگــر وحشــت سراســر وجــودم را  ــه آن هــا واگــذار می کن ب
فراگرفتــه بــود و از شــدت تــرس می لرزیــدم تــا اینکــه مــرا بــه 

ــرد و ... . ــاران ب بیابان هــای اطــراف جــاده مشــهد – چن
رئیــس پلیــس آگاهــی خراســان رضــوی اضافــه کــرد: بــا توجــه 
بــه اظهــارات شــاکی، گــروه ویــژه کارآگاهــان بــا مشــخصاتی کــه 
دختــر جــوان در اختیــار آنــان گذاشــته بــود، وارد عمــل شــدند و 

بــه ردیابی هــای پلیســی پرداختنــد. 
ســرهنگ رزمخــواه گفــت: در حالــی کــه بررســی های کارآگاهــان 
ــود  ــده ب ــز ش ــگ متمرک ــژو قرمزرن ــودرو پ ــخصات خ روی مش
ــوران  ــت، مام ــه داش ــی ادام ــای اطالعات ــا رصده ــات ب و عملی
پاســگاه انتظامــی ســلطان آباد از کشــف خــودرو پــژو قرمزرنگــی 

ــد.  ــر دادن ــاران خب در بیابان هــای اطــراف جــاده مشــهد – چن
طبــق گــزارش  خاطرنشــان کــرد:  انتظامــی  مقــام  ایــن 
انتظامــی، چنــد شــب قبــل مامــوران پاســگاه  نیروهــای 
ــه در  ــام وظیف ــت زنی و انج ــگام گش ــلطان آباد هن ــی س انتظام
حــوزه اســتحفاظی، بــه خودرویــی مظنــون شــدند کــه بــه طــرز 
ــی  ــود. وقت ــده ب ــارک ش ــراف پ ــای اط ــکوکی در بیابان ه مش
نیروهــای انتظامــی از مســیر جــاده بــه طــرف خــودرو حرکــت 
ــه همــراه یــک دختــر، خــودرو  ــد، ناگهــان پســر جوانــی ب کردن
را رهــا کردنــد و از محــل گریختنــد؛ بــه همیــن دلیــل مامــوران 
انتظامــی پــژو ۲۰۶ قرمزرنــگ را بــرای بررســی موضــوع بــه مقــر 
ــی  ــرداد جوان ــی ویکم خ ــه س ــا اینک ــد ت ــال دادن ــی انتق انتظام
بــه کالنتــری مراجعــه کــرد و ســرقت خودرویــش را بــه پلیــس 
ــق  ــژو قرمــز رنــگ متعل گــزارش داد. او مدعــی شــد خــودرو پ
بــه اوســت کــه توســط نیروهــای انتظامــی کشــف شــده اســت. 
رئیــس پلیــس آگاهــی خراســان رضــوی ادامــه داد: بــا توجــه 
بــه حساســیت ماجــرا و مشــخصاتی کــه دختــر جــوان از خــودرو 
ــود  ــه داده ب ــس ارائ ــه پلی ــی« ب ــبکه های اجتماع ــوی ش »زال
ــر  ــودروی مدنظ ــان خ ــژو، هم ــودرو پ ــه خ ــد ک ــخص ش مش
اســت؛ بنابرایــن موضــوع بــه رئیــس شــعبه اول دادگاه کیفــری 
ــتورات  ــدور دس ــا ص ــد و ب ــزارش ش ــوی گ ــان رض ــک خراس ی
ــتگیری  ــا دس ــات ب ــی، تحقیق ــام قضای ــوی مق ــژه ای از س وی

ــت.  ــه یاف ــور ادام ــده مذک رانن
ســرهنگ کارآگاه حمیــد رزمخــواه تاکیــد کــرد: در مرحلــه 
ــه پلیــس  ــده ب دیگــری از عملیات هــای پلیســی، شــاکی پرون
ــد  ــان چن ــه جــوان مذکــور را می آگاهــی دعــوت شــد و بالفاصل
نفــر دیگــر مــورد شناســایی قــرار داد و گفــت ایــن همــان 
ــه  ــی ام را ب ــه زندگ ــت ک ــی« اس ــبکه های اجتماع ــوی ش »زال

ــاند!  ــی کش تباه
ایــن مقــام انتظامــی تصریــح کــرد: متهــم ایــن پرونــده 
پنجشــنبه گذشــته در حالــی بــا صــدور دســتور قاطعــی از ســوی 
قاضــی دهقــان روانــه زنــدان شــد کــه بررســی های کارآگاهــان 
ــار  ــی او را کن ــوران انتظام ــه مام ــری ک ــایی دخت ــرای شناس ب
ــی  ــم احتمال ــن جرائ ــد و همچنی ــرده بودن ــاهده ک ــودرو مش خ
ــان  ــی خراس ــس آگاه ــی پلی ــم در اداره جنای ــن مته ــر ای دیگ

ــه دارد. رکنــا ــوی ادام رض

نقشه شوم دی جی زالوصفت برای دختر جوان

تصمیمــات  مهم تریــن  از  یکــی  ازدواج 
ــه همیــن دلیــل هــم هــر  زندگــی اســت؛ ب
ــد  ــه ازدواج، بای ــم ب ــش از تصمی ــردی پی ف
فکــر  آینــده اش  همســر  دربــاره   خــوب 

کند. 
یــک دختــر بــرای ازدواج بــا مــرد مدنظــرش 
نظــر  در  را  متعــددی  پارامترهــای   بایــد 

بگیرد. 
چــه خصوصیاتــی می توانــد یــک مــرد را بــه 
ــل  ــرای ازدواج تبدی ــب ب ــدای نامناس کاندی

کنــد؟ 
ــم  ــما می گویی ــه ش ــا ب ــزارش م ــن گ در ای
ــت. ــی نیس ــی منطق ــه مردان ــا چ ازدواج ب

۱ – مردانی که تعصب بیجا را با 
غیرت اشتباه گرفته اند

ــیله  ــیء و وس ــک ش ــون ی ــش را چ خانم
نــام دوســتی و عشــق،  بــه  می پنــدارد. 
او را بــا توهمــات خــود زندانــی کــرده و 
ــود  ــر خ ــرای همس ــت را ب ــن ممنوعی قوانی
بــه  دادن  مثــال جــواب  وضــع می کنــد؛ 
تلفــن ممنــوع، رفتــن بــه خانــه پــدر و مــادر 
ممنــوع، ســرزدن بــه دوســتان ممنــوع، 
ــوع،  ــن ممن ــگاه رفت ــدن و دانش درس خوان
داشــتن شــغل ممنــوع؛ اســتفاده از رایانــه و 
اینترنــت ممنــوع، خندیــدن بــا صــدای بلنــد 
در محیــط خانــواده و محــارم ممنــوع، رفتــن 
کنــار پنجــره ممنــوع، بیــرون رفتــن از منــزل 

ــوع. ممن

2 – مردان سلطه جو، زورگو و 
کنترل کننده

چنیــن شــوهرانی حــق انتخــاب را بــه کلــی 
حــق  ایــن  و  می گیرنــد  همسرشــان  از 
ــه رســمیت  ــرای خــود ب ــط ب  انتخــاب را فق

می شناسند. 

ــن  ــا جزئی تری ــی ت ــم و کل از تصمیمــات مه
بــه  و  آن هــا  نظــر  زیــر  بایــد  مســائل 
ــرای مثــال تصمیــم  فرمــان آن هــا باشــد؛ ب
در انتخــاب محــل زندگــی بــه تنهایــی، 
فرزنــد؛  داشــتن  دربــاره  تصمیم گیــری 
ــی  ــد و میهمان ــت و آم ــاره رف ــم درب تصمی
قطــع  یــا  ارتبــاط  در  تصمیــم  رفتــن، 
ــتان،  ــا دوس ــل ی ــی از فامی ــا بعض ــه ب رابط
خانــم،  شــغل  دربــاره  تصمیم گیــری 
تصمیم گیــری دربــاره رشــته تحصیلــی و 

ــه  ــدون توج ــان ب ــل همسرش ــل تحصی مح
ــرده، انتخــاب  ــه نظــر او، انتخــاب رنــگ پ ب
خــود  دلپســند  برنامه هــای  تماشــای  و 
ــواده و  ــه خان ــه ب ــدون توج ــون ب از تلویزی
ــاس  ــگ لب ــوع و رن همسرشــان، انتخــاب ن
بــه  دســتور  خانمشــان،  منــزل  داخــل 
خانمشــان دربــاره چگونــه فکــر کــردن، 
احســاس  چگونــه  زدن،  حــرف  چگونــه 

کــردن و چگونــه رفتــار کــردن.
3 – مردان بی مسئولیت

کــه  کرده انــد  فرامــوش  مــردان  ایــن 
ازدواج کرده انــد.  و  بالغــی شــده اند  فــرد 
 خانــواده تشــکیل داده انــد و صاحــب فرزنــد 

شده اند. 
ــخگویی  ــرا و پاس ــری، اج ــذا در تصمیم گی ل
بــه وظایــف و مســئولیت های منــزل، خــود 
ــود  ــی خ ــون حباب ــیده اند و چ ــب کش را عق
ــی  ــی لذت طلب ــوز در پ ــد. هن ــا کرده ان را ره
انفــرادی خــود مثــل ازدواج موقــت و ازدواج 

ســفید هســتند.
4 – مردان بی احساس و سختکوش

ــی کار، کار  ــی یعن ــردان زندگ ــن م ــرای ای ب
یعنــی زندگــی و این هــا همــه یعنــی پــول. 
ایــن مــردان خــأ وجــودی خــود را فقــط بــا 

ــد.  ــر می کنن ــول و کار پ پ
داشــتن  مثــل  مختلــف  بهانه هــای  بــه 
ــودرو و…،  ــا خ ــزل ی ــض من ــاط، تعوی اقس
ــر  ــا آخ ــح ت ــود را از صب ــات خ ــتر اوق بیش

ــال کار و  ــه دنب ــالت، ب ــی تعطی ــب و حت ش
اضافــه کاری و تجــارت هســتند. 

گاهــی بهانه هــای انسان دوســتانه و خدمــت 
بــه خلــق را پیــش می کشــند و گاهــی 
ــد. ــرار می دهن ــتاویز ق ــدات کاری را دس تعه

5 – مردان وابسته و غیرمستقل
ایــن مــردان بــه علــت اینکــه از بچگــی تحت 
چتــر حمایتــی شــدید پــدر و مــادر خــود قرار 
بــرای  والدینشــان  داشــته اند و همیشــه 
ــو  ــته، ترس ــد، وابس ــم گرفته ان ــا تصمی آن ه
تربیــت  بچه صفــت  و  مــزاج  دمدمــی  و 

شــده اند.
 آن هــا همین طــور کــه بــزرگ شــده اند، بــه 
ــوند  ــتقل تر ش ــه روز مس ــه روزب ــای اینک ج

وابســته تر بــار آمده انــد.

6 – مردان کمال گرا و خسیس
ــد.  ــردان شــخصیتی وسواســی دارن ــن م ای
خــود  ذهــن  در  نانوشــته ای  معیارهــای 
منــزل  وحــی  را  آن  و  می کننــد  ترســیم 
بــه  می کننــد.  تصــور  تخلف ناپذیــر  و 
 جزئیــات زندگــی زیــاد کار دارنــد و گیــر 
می دهنــد. بــرای هــر چیــز کوچکــی در 
ــرس  ــه ت ــد. همیش ــر می دهن ــواده نظ خان
ــن، و  ــس پائی ــد، اعتمادبه نف ــده دارن از آین
ایده آل خواهــی از مشــخصات دیگــر ایــن  

ــت. ــراد اس اف
ــی  ــداز افراط ــودن و پس ان ــیس ب ــا خس  ب
ســعی در آرامــش خاطــر خــود دارنــد. 
همــواره امــروز را فــدای فــردا می کننــد.

پایگاه اطالع رسانی تنظیم خانواده

ازدواج با این مردان ممنوع!

،،
ازدواج یکــی از مهم تریــن تصمیمــات 
زندگــی اســت؛ بــه همیــن دلیــل هــم 
 هــر فــردی پیــش از تصمیــم بــه ازدواج
بایــد خــوب دربــاره همســر آینــده اش 

فکــر کنــد
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شهرداری شاهین شهر

روابط عمومی شهرداری  و  شورای اسالمی شاهین شهر

شهاب ثابت راسخ  شهردار  دیزیچه
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روابط عمومی شهرداری کرکوند

پیامرب)ص( فرمودند: »و چون شب عید فطر كه شب جوائز نام دارد فرارسد، خداوند پاداش 
عمل  كنندگان را بدون حساب و مشارش ببخشد.«
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