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شکست 
نتیجه نافرمانی

ســال ســوم هجــری و درســت یــک ســال پــس 
از جنــگ بــدر دشــمنان مشــرک بــرای انتقــام 

از شکســت ســال قبــل، جنــگ احــد را برنامه ریــزی 
کردنــد.

 آن هــا بــا لشــکری متشــکل از حــدود 3 هــزار جنگجــو 
از قبایــل مختلــف و بــا ســاز و بــرگ و تجهیزاتــی ســه 

کردنــد.  برابــر جنــگ احــد بــه ســوی مدینــه حرکــت 
کــه در جنــگ بــدر دســتخوش ضربــات  بت پرســتان 
بســیاری  و  شــده  مســلمانان  جانــب  از  شــدیدی 
نیرویــی  بــا  بودنــد،  شــده  کشــته  آن هــا  ســران  از 
بــا  و  مســلمانان  ســرکوبی  و  انتقــام  بــرای  مجهــز 
روز  و  درآمدنــد  حرکــت  انتقام!«بــه  »انتقــام!  شــعار 
پنجشــنبه 05 شــوال ســال ســوم هجــرت در دامنــه 
کــوه احــد )یــک فرســخی مدینــه( مســتقر شــدند...
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یادداشت
به قلم سردبیر

مسئولیت، طعمه یا امانت؟
مســئولیت چیســت؟ فرصــت یــا تهدید؟ از مــواردی 
کــه نشــان از نــوع نــگاه انســان بــه کار و مســئولیت 
دارد و از امــور مهــم اخــاق مطلــوب اداری محســوب 
می شــود، ایــن اســت کــه مســئولیت را چگونــه 
ببینــی. یــک وقــت بــه مســئولیت بــه چشــم 
امانــت می نگــری؛ ایــن بهتریــن و درســت ترین 
نــوع نــگاه اســت؛ زیــرا کســی کــه کار و مســئولیت 
را امانــت ببینــد و آن را وســیله عزتمنــدی و ســرمایه 
ــردن احســاس  ــد، از کار ک ــش بدان شــکوفایی خوی
ــد و  ــکوفایی می کن ــنودی و خودش ــت و خش رضای
همیــن امــر باعــث بهبــود اخــاق اداری او می شــود؛ 
ــوان  ــا تمــام ت ــد و ب ــذا فرصــت را غنیمــت می دان ل
ــد و همیشــه بانشــاط اســت. ــت کار می کن و صداق

 امیــر مؤمنــان کارگــزاران و کارکنــان دســتگاه اداری 
ــه در  ــد؛ چنانچ ــوزش می دادن ــت آم ــن جه را در ای
نامــه ای بــه اشــعث بن قیس، اســتاندار »آذربایجــان« 

ــد:  ــن فرموده ان چنی
ــی  ــُه ِف ــٍة َو َلِکنَّ ــَک ِبُطْعَم ــَس َل ــَک َلْی »َو ِإنَّ َعَمَل
ُعُنِقــَک َأَماَنــٌة َو َأْنــَت ُمْســَتْرًعی لَِمــْن َفْوَقــَک َلْیــَس 
ــٍة َو الَ ُتَخاِطــَر ِإالَّ ِبَوِثیَقــٍة «  َلــَک َأْن َتْفَتــاَت ِفــی َرِعیَّ
»همانــا کاری کــه بــه عهــده توســت، طعمــه ای 
ــت  ــر گردن ــت ب ــی اس ــه امانت ــت؛ بلک ــت نیس  برای
ــو را بــدان کار گمــارده، نگهبانــی امانــات  و آن کــه ت
را بــه عهــده ات گــزارده و تــو پاســخگوی آن هســتی 
نســبت بــه آنچــه فــردا دســت توســت. حــق نــداری 
دربــاره رعیــت اســتبداد بــه خــرج دهــی و نــه بــه کار 
بزرگــی اقــدام کنــی، مگــر اطمینــان داشــته باشــی 

ــی.«  ــده اش برمی آی ــه از عه ک
آری، نیکــو و زیبــا دیــدن کار و تلقــی مثبــت از 
را  انســان  زندگــی  هــوای  و  حــال  مســئولیت، 
ــا ارزش  ــازد و اساس ــا می س ــو و زیب ــت و نیک مثب
آدمــی بــه آن چیــزی اســت کــه آن را نیکــو و 
ــئولیت  ــه مس ــر ب ــس اگ ــا برعک ــد؛ ام ــا می بین زیب
بــه چشــم طعمــه بنگــری، بــاز فرصتــی را غنیمــت 
می دانــی کــه بــر مــردم حکومــت کنــی و دســت بــه 
ــروعی  ــب نامش ــری و از مواه ــال ب ــه بیت الم کیس
ــن در  ــه ای ــری ک ــره ب ــت و ... به چــون رشــوه و ران
ظاهــر فرصــت، لیکــن در باطــن تهدیــد اســت؛ زیــرا 
هرگــز موجــب شــادابی درونــی و وجدانــی نخواهــد 
ــو را  ــی ت ــن فرصت طلب ــرور ای ــی غ ــد و از طرف ش
ــو  ــرای ت ــرش ب ــد ظاه ــر چن ــد زد، ه ــن خواه زمی
خوشــایند باشــد؛ البتــه هــر کــس خــوب می فهمــد 
ــده  ــل ش ــه تبدی ــه طعم ــش ب ــئولیت برای ــه مس  ک
بــرای  فرصتــی  یــا  می کنــد  فرصت طلبــی  و 
ــش  ــد قدردان ــه بای ــت ک ــداری اس ــت و امانت خدم
ــد.  ــه بهتریــن نحــو حفــظ می کن باشــد و خــود را ب
امیــر مؤمنــان علــی)ع( در ســخنی بســیار واال 
ــنه« ــا یحس ــری م ــه کل ام ــت: »قیم ــوده اس فرم

»انسان را آن بهاست که در دیده اش زیباست.« 
در واقــع توجــه بــه درســتی عمــل و دقــت در خــوب 
ــس کار  ــرای نف ــت ب ــی اس ــور، حق ــام دادن ام  انج
و مســئولیت و هــر کــه در ادای چنیــن حقــی 
ــرای پیامدهــای منفــی  ــد پذی کوتاهــی روا دارد، بای
آن در روح و روان خویــش، گذشــته از جوانــب و 

ــد. ــر باش ــج دیگ نتای
چنانچــه علــی)ع( دربــاره کوتاهــی در کار فرموده انــد: 

»مــن قصــر فــی العمــل ابتلــی بالهم«
»هــر کــه در کار کوتاهــی ورزد، دچــار انــدوه شــود.« 
در هــر کار و مســئولیتی آنچــه اســاس اســت، 
توجــه بــه کیفیــت، دقــت و درســت و خــوب انجــام 
شــدن آن اســت و ایــن حــق کار و مســئولیت اســت 
ــزان  ــوع عملکــرد آدمــی، می ــد ادا شــود و ن ــه بای ک

ســنجش الهــی اســت.

مجلس

عضو هیئت رئیسه مجلس:
قدرت دفاعی و موشکی کشورمان 
برای سلطه گران غیرقابل  تصور بود

ــت:  ــامی گف ــورای اس ــس ش ــه مجل ــو هیئت  رئیس عض
اقتــدار موشــکی جمهــوری اســامی ایــران، یکــی از 
جلوه هــای اقتــدار ملــی اســت کــه بــرای دفــع تهدیــدات 
و افزایــش قــدرت بازدارندگــی مــورد اســتفاده قــرار 

می گیــرد.
ــات موشــکی  ــی درخصــوص عملی ــد آشــوری تازیان محم
ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بــه پایــگاه اصلــی گــروه 
ــا  ــرد: ب ــار ک ــوریه اظه ــزور س ــش در دیرال ــری داع تکفی
توجــه بــه ســخنان فرمانــده ســپاه ایــن اقــدام در جهــت 
ــی  ــت ها و آگاه ــه تروریس ــان دادن ب ــت نش ــرب شس ض
قدرت هــای ســلطه گر حامــی آن هــا بــود کــه خیــال 
می کردنــد می تواننــد امنیــت پایــدار مــا را در معــرض 
خطــر قــرار دهنــد؛ غافــل از اینکــه ســطح قــدرت دفاعــی 
ــود. ــل  تصــور ب ــا غیرقاب ــرای آن ه و موشــکی کشــورمان ب

ایــن نماینــده مجلــس در ادامــه افــزود: ایــن اقــدام 
آگاهــی  و  تروریســت ها  تهدیــدات  دفــع  راســتای  در 
قدرت هــای ســلطه گر حامــی آن هــا بــود تــا متوجــه 

اقتــدار جمهــوری اســامی ایــران باشــند. ایســنا

عضو مجلس خبرگان رهبری:
سپاه، رکن اصلی امنیت کشور است 

ــور  ــری گفــت: از رئیس جمه ــرگان رهب عضــو مجلــس خب
ــان  ــه زب ــازی را ب ــخنان حاشیه س ــه س ــی رود ک ــار م انتظ
ــس  ــو مجل ــلیمانی، عض ــعلی س ــت هللا عباس ــاورد. آی نی
خبــرگان رهبــری، دربــاره صحبت هایــی مبنــی بــر واگذاری 
ــت: از  ــار داش ــگ اظه ــا تفن ــی ب ــه دولت ــور ب ــاد کش اقتص
رئیس جمهــور انتظــار مــی رود کــه ســخنان حاشیه ســازی 
را بــه زبــان نیــاورد و اگــر نقــدی دربــاره مســئله ای دارد آن 
را رســانه ای نکنــد و در محافــل تصمیم گیــری مطــرح 

کنــد.
ــورد  ــدارن م ــپاه پاس ــروز س ــرد: ام ــح ک ــلیمانی تصری س
هجمــه دشــمنان انقــاب اســت و همچنیــن از ارکان اصلی 
ــت  ــی رود و از آرامــش و امنی ــه شــمار م ــت کشــور ب امنی
مــردم صیانــت می کنــد؛ همان طــور کــه موشــک باران 
ــتان  ــحالی دوس ــمنان و خوش ــاب دش ــش اعج ــر داع مق
را برانگیخــت؛ لــذا شایســته نیســت کــه از زبــان شــخص 
دوم کشــور مــورد تضعیف قــرار بگیــرد. باشــگاه خبرنــگاران

سرمقاله
به قلم مدیر مسئول

شکست، نتیجه نافرمانی
مدینــه  در  را  جمعــه  روز  اکــرم)ص(  پیامبــر 
ماندنــد، نمــاز جمعــه را خواندنــد و در خطبه هــای 
نمــاز مــردم را بــه دفــاع و جهــاد دعــوت کردنــد و 
ســپس ضمــن مشــورت بــا بــزرگان، بــا ســپاهی 
 کــه افــراد آن حــدود یــک هــزار نفــر بودنــد  
احــد حرکــت کردنــد؛  بــه ســوی  مدینــه  از 
امــا بــا کمــال تاســف و نابــاوری در بیــن راه 
بــه  معتقــد  کــه  منافــق  »عبداهللا بن ابــی« 
مانــدن در مدینــه بــود، بــا طرفــداران خــود 
کــه حــدود ســیصد نفــر از ســپاه را تشــکیل 
می دادنــد، بــه مدینــه بازگشــتند. ایــن بازگشــت 
تاثیــر نامطلوبــی در روحیــه ســپاه اســام داشــت 
ــاخت.  ــکر وارد س ــر آن لش ــختی ب ــه س و ضرب
ــا ســپاه 700  ــرم)ص( ب ــر اک ــال پیامب ــر ح در ه
نفــری بــه ســرزمین احــد وارد و در نقطــه ای 
در  آنجــا  در  شــدند؛  مســتقر  کــوه  کنــار  در 
ــد.  ــی را دیدن ــکاف کوه ــه ش ــر، دهان ــت س پش
»عبداهللا بن جبیــر« را بــا پنجــاه تیرانــداز نگهبــان 
آن دهانــه کــرده و بــه آن هــا تاکیــد کردنــد کــه تــا 
ــد  ــت نکنن ــد و حرک ــگ در آنجــا بمانن ــان جن پای
کــه البتــه آن هــا نماندنــد و غنیمت طلبــی و 
پیکــر  بــر  را  دیگــر  ضربــه  دنیاخواهی شــان، 
آن  بــه  کــه  کــرد  وارد  پیامبــر)ص(  لشــکر 

خواهیــم پرداخــت.
ــر  ــد نف ــح، چن ــاز صب ــس از نم ــم، پ در روز هفت
ــد  ــدان تاختن ــه می ــی ب ــمن پیاپ  از دالوران دش
ــه  ــی)ع( ب ــان عل ــر مؤمن ــد. امی ــارز طلبیدن و مب
ــه هاکــت رســاندند.  ــد و آن هــا را ب میــدان رفتن
در ایــن هنــگام جنــگ دســته جمعی آغــاز شــد. 
پیامبــر)ص( و علــی)ع( و حمزه)ع( پیشــاپیش 
ســپاه اســام بــا دشــمن می جنگیدنــد؛ امــا 
عواملــی از جملــه شــایعه شــهادت پیامبــر)ص( 
موجــب شکســت مســلمانان شــد. البتــه افــراد 
عمــوی  حمــزه  حضــرت  ماننــد  برجســته ای 
عبدهللا بن جحــش  مصعب بن عمیــر،  پیامبــر، 

ــه شــهادت رســیدند.  ــه و ... ب حنظل
شــدید  درگیــری  در  شــایعه؛  ماجــرای  امــا 
نــام  بــه  جنگجویــان کافــر  از  یکــی  احــد، 
»عمرو بن قمیــه« ســنگی بــه ســوی پیامبــر 
پرتــاب کــرد کــه موجــب مجــروح شــدن پیشــانی 
و شکســتن بینــی و دنــدان و شــکافته شــدن لب 
ــه طــوری کــه خــون  پاییــن آن حضــرت شــد؛ ب
چهــره نازنیــن حضــرت را پوشــانید. او خواســت 
آن حضــرت را بکشــد کــه »مصعب بن عمیــر« 
بــا  و  داد  قــرار  حضــرت  آن  ســپر  را  خــود 
پیشــروی دشــمن  از  حمله هــای کوبنــده اش 
ــه شــهادت رســید. دشــمن  ــرد و ب ــری ک جلوگی
خیــال کــرد کــه پیامبــر را کشــته اســت؛ از ایــن 
رو بــا صــدای بلنــد همیــن خبــر را اعــام کــرد و 

ــد.  ــایعه ش ــب ش موج
ایــن شــایعه بــه شــدت باعــث تضعیــف روحیــه 
مســلمانان شــد؛ عــده ای از مســلمانان آن چنــان 
خــود را باختنــد کــه از میــدان گریختنــد. در ایــن 
هنــگام آیــه 144 آل عمــران نــازل شــد کــه: 
ــر فرضــا محمــد)ص( کشــته شــد، خــدای  »اگ
ــد  ــخص و پیون ــما ش ــت، ش ــد)ص( هس محم
جســمانی را محــور قــرار ندهیــد؛ بلکــه شــخصیت 
ــن  ــی را محــور خــود ســازید.« ای ــد مکتب و پیون
یــک درس مهــم اســت کــه همیشــه بایــد آویــزه 

گــوش مســلمانان باشــد. 
می کنــد:  ســوال  متعــال  خــدای  ادامــه  در 
و  خداســت  فرســتاده  فقــط  »محمــد)ص( 
پیــش از او فرســتادگان دیگــری نیــز بودنــد؛ 
اگــر او بمیــرد یــا کشــته شــود، شــما بــه عقــب 
ــه دوران  ــرده و ب ــا ک ــد؟ )اســام را ره برمی گردی

برمی گردیــد؟(« و کفــر  جاهلیــت 
ــب  ــه عق ــر کــس ب ــد: »ه ــه می فرمای  و در ادام
برگــردد، هرگــز بــه خــدا ضــرری نمی زنــد؛ 
ــاداش  ــاوم را پ ــاکران مق ــه زودی ش ــد ب خداون

خواهــد داد.«
بــه نظــر می رســد اگــر لشــکر اســام درســت از 
رهبرشــان اطاعــت و فرمانبــری می داشــتند و از 
ــادی  ــد و ش ــت نمی کردن ــوذ غفل ــای نف روزنه ه
پیــروزی آن هــا را غافــل نمی کــرد، اســام پیــروز 
ــان  ــود؛ همچن ــته ب ــگ ناخواس ــن جن ــی ای قطع
کــه در ســال قبــل و در جنــگ بــدر پیــروز شــد.

برگشــت  شکســت،  مهــم  عوامــل  از  یکــی   
ــود.  ــه ب ــه مدین ــن راه ب ــکر از بی ــده ای از لش ع
نــوع  یــک  منافــق،   عبداهللا بن ابــی  حرکــت 
تفرقــه و اختــاف بــود کــه  نقــش و اثــر مهمــی 
ــن  ــه ســربازان داشــت. بنابرای ــب روحی در تخری
دورو  و  منافــق  افــراد  بــه  مســلمانان  نبایــد 
ــق  ــراد رفی ــه اف ــه این گون ــرا ک ــد؛ چ ــه کنن تکی
نیمه راهنــد و تــا منافعــی بــرای خــود دارنــد 
همراهــی می کننــد؛ امــا در مواقــع خطــر فاصلــه 
خواهنــد گرفــت و حتــی ممکــن اســت از پشــت 

ــد.  ــر بزنن خنج
ــده  ــی از فرمان ــرج و نافرمان ــی هــرج و م از طرف
ــر شکســت اســت؛ چنانچــه بیشــتر  ــل دیگ عام
نگهبانــان دهانــه شــکاف کــوه را کــه نقطــه 
ــا  ــال دنی ــم و م ــع غنای ــه طم ــود، ب ــی ب حساس
ــتفاده  ــت اس ــن غفل ــمن از ای ــد و دش ــا کردن ره

ــرد. ک
دارد.  مهمــی  نقــش  در جنــگ  شایعه ســازی 
اثــر  محمــد)ص(  حضــرت  قتــل  شــایعه 
عجیبــی در فــرار و وحشــت مســلمانان داشــت. 
ــا  ــد ت ــه شــایعات توجــه کنن ــد ب مســلمانان نبای

ناخــودآگاه روحیــه خــود را نبازنــد. 
ــل  ــردن مســلمانان عام ــت اســتقامت نک در نهای
دیگــر شکســت بــود. اگــر آن هــا بــا ایمــان 
ــت  ــور شکس ــد، آن ط ــتادگی می کردن ــوی، ایس ق
بزرگــی  درس هــای  این هــا  و  نمی خوردنــد 
ــن                  ــه و نصب العی ــز توج ــد در مرک ــه بای ــت ک اس

ــد. باش
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ــی  ــج یک ــد ح ــه می دانن ــه هم ــور ک همان ط
از فــروع دیــن مبیــن اســام اســت و از 
ــه  ــه ســفارش بســیاری ب ــواردی اســت ک م
آن شــده اســت. مکــه مکرمــه در عربســتانی 
واقــع شــده کــه گویــا بــا ایــن اتفاقاتــی کــه 
ــر  ــی خــود را ه ــد، بی کفایت ــر روزه می افت ه
روز بیــش از پیــش در برگــزاری ایــن برنامــه 
ــی نشــان می دهــد. برنامــه ای  ــزرگ مذهب ب
ــان  ــف جه ــه مســلمانان کشــورهای مختل ک
ــی از  ــد و یک ــرکت می کنن ــام در آن ش اس

ــت.  ــن ماس ــی دی ــم بین الملل مراس
اتفاقــات زیــادی در ســال های گذشــته افتــاد 
ــت و  ــن صحبت هاس ــر همی ــه ای ب ــه صح ک
ــود  ــرای بهب ــچ تاشــی ب عربســتان هــم هی

ــد. ــود نمی کن ــع موج وض
 خفگی در تونل

ــوار  ــات ناگ ــی از اتفاق ــالروز یک ــروز، س ام
ــال  ــار در س ــن ب ــت. اولی ــج اس ــم ح مراس
ــه  ــای مک ــی از تونل ه ــه در یک ــود ک 1369 ب
ــی  ــل ناتوان ــه دلی ــی ب ــزار حاج ــدود 3 ه ح
مهندســان و تعبیــه نشــدن سیســتم تهویــه 

ــای  ــن بســته شــدن انته ــل و همچنی در تون
ــر کشــور  ــت وزی ــور هیئ ــل عب ــه دلی ــل ب تون
ــی و  ــر خفگ ــود را در اث ــان خ ــعودی، ج س
فشــار جمعیــت از دســت دادنــد کــه بیشــتر 
آن هــا حجــاج مالــزی، اندونــزی و پاکســتان 
ــت حجــاج، در  ــه ملی ــر از اینک ــد. مهم ت بودن
ــودن آن هــا مهــم اســت و  ابتــدا مســلمان ب
ــتان  ــرا عربس ــه چ ــم اینک ــه دوم ه در وهل
هیــچ اقدامــی بــرای بهبــود وضــع نمی کنــد 
و از دهــه 60 شمســی تــا دهــه 90 نبایــد 

ــرد؟  ــورت بگی ــاماندهی ص س
 عملکرد آل سعود

ــر  ــیطره ب ــگام س ــعود از هن ــرد آل س عملک
شــریفین  حرمیــن  و  حجــاز  ســرزمین 
ــوانح  ــروز س ــگام ب ــه هن ــد ک ــان می ده نش
و حــوادث تلــخ و هولنــاک در موســم  حــج، 
از مســئولیت  همــواره خانــدان ســعودی 
شــیوه های  بــه  حــوادث  ایــن  وقــوع 
مختلــف تبرئــه می شــوند؛ چــون شــاید 
بــه  تمایلــی  هــم  بین المللــی  محاکــم 
شــاید  و  ندارنــد  ســعود  آل  محکومیــت 
ــتخوش  ــا دس ــب آن ه ــره و مواج ــم جی ه

تغییراتــی از ســوی عربســتان شــود.

گذشــته  ســال های  حــج  موســم   طــی 
ــاک  ــایند و دردن ــوادث ناخوش ــوانح و ح س
زیــادی رخ داده کــه درنتیجــه آن هــا شــمار 
جالــب توجهــی از میهمانــان حرمــی کــه 
ــرای آن هــا امــن باشــد، جــان خــود  ــد ب بای
ــد و خانواده هــای بســیاری  را از دســت دادن
عزیزانشــان کــه  دادن  دســت  از  غــم  در 
ــه وطنشــان  ــوان حاجــی ب ــا عن ــود ب ــرار ب ق

ــتند.  ــوگ نشس ــه س ــد، ب برگردن
 بی کفایتی آل سعود

ــتار  ــر کش ــال های اخی ــه س ــن فاجع بدتری
ــژه  ــرام به وی ــت هللا الح ــاج بی ــاک حج هولن
ــا  ــتناک من ــه وحش ــی و فاجع ــاج ایران حج
ــوده  ــجدالحرام ب ــل در مس ــقوط جرثقی و س
اســت. حریــم امــن اســت؛ امــا بی کفایتــی 
بــرای  را  امنیــت  ایــن  فقــط  ســعود  آل 
خودشــان خدشــه دار می کنــد و هیــچ گاه 
ــای  ــزرگ و بی انته ــان ب ــه جه ــه ای ب خدش
اســام وارد نخواهــد ســاخت؛ چــرا کــه 
ــم  ــا ه ــتان در دنی ــزدور عربس ــداران م طرف
ــیار  ــتان بس ــه عربس ــد ک ــان می دانن خودش
ــی  ــد متول ــه بتوان ــت ک ــر از آن اس کوچک ت

ــد. ــام باش ــزرگ اس ــک ب مناس
 شانه خالی کردن میزبان حجاج 

بیت هللا الحرام
همــه  مشــترک  وجــه  حــال  ایــن  بــا 
خالــی  شــانه  دردنــاک،  حــوادث  ایــن 
کــردن میزبــان حجــاج بیــت هللا الحــرام 
ــع  ــن فجای ــوع ای ــود در وق ــئولیت خ از مس
اســت؛ کســانی کــه خــود را خادم الحرمیــن، 
می خواننــد؛   ... و  ضیوف الرحمــن  خــادم 
ــات  ــد تمــام امکان کســانی کــه ادعــا می کنن
و نیروهــای خــود را بــرای ارائــه بهتریــن 
خدمــات بــه حجــاج و عمره گــزاران و زائــران 
بیــت هللا الحــرام و حــرم مطهــر نبــوی)ص( 
ــش و  ــا آرام ــا ب ــا آن ه ــد ت ــه کار می گیرن ب
در امنیــت کامــل، مناســک حــج خــود را بــه 

جــا آورنــد و در پایــان بــا خاطــرات خــوش، 
عربســتان را بــه ســوی کشــورهای خــود 
تــرک کننــد؛ در حالــی کــه مــا خروجــی کار 
ــفانه  ــم و متأس ــن می بینی ــز ای ــزی ج را چی
ــد و  عربســتان خــاف بیانــش عمــل می کن
ــن  ــال ای ــئولیتی در قب ــاس مس ــچ احس هی
ــرف  ــج مش ــه ح ــه ب ــی ک ــت میلیون جمعی

نــدارد.  می شــوند، 
ــد  ــاره ش ــه آن اش ــه ب ــی ک ــقوط جرثقیل س
کــه  عربســتان  مســئوالن  یاوه گویــی  و 
ــد  ــال خداون ــه در قب ــل در مک ــد جرثقی گفتن
ــی  ــر دیوانگ ــر ب ــه ای دیگ ــرد، صح ــم ک تعظی
عربســتانی  ســردمداران  پریشــان حالی  و 

ــت. اس

 قوانین حقوقی بین المللی
ــی  ــی وقت ــی بین الملل ــن حقوق ــق قوانی طب
کشــوری بــرای افــراد کشــور دیگــر ویــزا 
ــات الزم  ــی اقدام ــد تمام ــد، بای صــادر می کن
ــه  ــا ب ــوق آن ه ــدن حق ــع نش ــرای ضای را ب
ــدد کــه حقــوق انســانی هــم یکــی از  کار ببن

حقوق هاســت.  ایــن  مهم تریــن 
ــم  ــا فراه ــوده ب ــف ب ــتان مکل ــت عربس دول
کــردن تمامــی زمینه هــا و اتخــاذ تدابیــر الزم، 
ــی  ــی مردم ــی و حیثیت ــی و مال ــت جان امنی
ــای  ــت در روزه ــن دول ــزای ای ــا وی ــه ب را ک

خــاص حــج در ایــن کشــور حضــور داشــتند 
ــد. تأمیــن کن

ــه  ــت ک ــی اس ــتان مدع ــت عربس ــر دول اگ
واقعــا در ایــن حــوادث نقشــی نداشــته 
ــی در  ــن اتفاقات ــوده چنی ــی نب ــا راض و اص
ایــن کشــور بیفتــد، چــرا در جهــت رفــع ایــن 
مشــکات اقدامــی نکــرده و در عمــل ایــن را 
ــت کم  ــا دس ــد ت ــت نمی کن ــان ثاب ــرای جه ب
ــد  ــواردی مانن ــه م ــل ب ــی متمای ــکار کم اف

ــود؟  ــه ش ــال حادث احتم
آیــا هنــوز تئــوری عمــدی بــودن حادثــه منــا 
ــاک شــده اســت؟  ــان پ ــردم جه از ذهــن م
آیــا دل داغــدار چندیــن خانــواده شــهید 
در سراســر دنیــا تســکین پیــدا کــرده و 
ــا چــه  ــن دل ه ــرای تســکین ای عربســتان ب

ــت؟  ــرده اس ــی ک کارهای
اگــر نهیــب و اقتــدار رهبــر معظــم انقــاب بــر 
ــدی از  ــال جس ــه ح ــا ب ــود ت ــراب نب ــر اع س
ــل  ــه خانواده هــا تحوی ــی ب فوت شــدگان ایران
ــه  ــا چ ــر رکن آبادی ه ــر س ــد؟ ب داده نمی ش

آمــد؟ 
 آل سعود، متهم ردیف اول

ــت  ــر اس ــد بهت ــان می ده ــه نش ــا هم این ه
ــه بی کفایتــی اش اعتــراف  عربســتان خــود ب
کنــد و بدانــد کــه در ایــن ســال ها بــه جــای 
 کشــورداری و فراگرفتــن فنــون سیاســی 
و برگــزاری مراســمی ماننــد حــج بــه فربگــی 
ــا جمهــوری  روی آورده و فقــط در دشــمنی ب

اســامی ایــران تــاش کــرده اســت. 
برمی آیــد  چیــزی کــه  تنهــا  آل ســعود  از 
ســاخت داعــش و بوکوحــرام اســت و اصــوال 
ــن  ــا ای ــوده؛ ب ــه ب ــت آ ل ســعود این گون ماهی
حــال چطــور می تــوان انتظــار داشــت چنیــن 
ماهیتــی الیــق پــرده داری خانــه خــدا باشــد؟ 
ــم آل  ــت بگوئی ــه جرئ ــم ب ــان می توانی در پای
ــانی  ــع انس ــف اول فجای ــم ردی ــعود، مته س

حــج اســت.

تشریح بی کفایتی دولت عربستان از نگاه کیمیای وطن

آل سعود، متهم ردیف اول فجایع انسانی حج 

ادامه از صفحه اول

ســخنگوی  مقــدم،  مصباحــی  غامرضــا  حجت االســام 
ــر  ــی ب ــی مبن ــاره صحبت های ــارز، درب ــت مب ــه روحانی جامع
واگــذاری بخش هایــی از اقتصــاد کشــور بــه دولتــی بــا تفنــگ 
ــت:  ــار داش ــردم اظه ــر م ــخنان ب ــن س ــر ای ــن تاثی و همچنی
ــخ مصــرف  ــان می شــوند، تاری ــه بی ــه این گون ــی ک صحبت های
ــر مــردم نخواهنــد گذاشــت. ــد و تاثیــر جــدی ب کوتاهــی دارن
ــل 44  ــت های اص ــاره سیاس ــم درب ــت یازده ــزود: دول وی اف
قانــون اساســی اقدامــات جالــب توجهــی انجــام نــداد و اگــر 
آمــار واگذاری هــا در ایــن دوره را بررســی کنیــم، خواهیــم دیــد 

کــه ایــن مســئله بــا کاهــش جــدی روبــه رو بــوده اســت.
ــیار  ــر بس ــن تعابی ــذا ای ــرد: ل ــح ک ــدم تصری ــی مق مصباح
بی معناســت؛ چــرا کــه مــا یــک دولــت و یــک نظــام بیشــتر 
ــد  ــادی مانن ــه نه ــی ب ــرکت های دولت ــذاری ش ــم و واگ نداری

ــت. ــی نیس ــداران غیرقانون ــپاه پاس س
ــی  ــت: زمان ــان داش ــارز بی ــت مب ــه روحانی ــخنگوی جامع س
ــد  ــی مانن ــی عظیم ــای عمران ــه پروژه ه ــد ک ــت دی ــه دول ک
ــه ســپاه  ــده، آن را ب ــن مان ــر زمی پاالیشــگاه های نفــت و گاز ب

ــرد. ــذار ک ــداران واگ پاس
وی ادامــه داد: لــذا در ایــن شــرایط بــه کار بــردن چنیــن کلماتی 
امــری بیهــوده اســت و طبــق قانــون اساســی نیروهای مســلح 
ــردم                                                                                    ــور و م ــران کش ــت عم ــد در خدم ــح بای ــت صل در حال

باشــند.
مســلح  نیروهــای  خاطرنشــان کــرد:  مقــدم  مصباحــی 
ــخنان از  ــن س ــان ای ــتند و بی ــت هس ــی دول ــتیبان حقیق پش
زبــان شــخصی کــه حــدود 20 ســال دبیر شــورای عالــی امنیت 

ــگاران ــت. باشــگاه خبرن ــته نیس ــوده، شایس ــی ب مل

ــی  ــت را یک ــت امنی ــی نعم ــم رئیس ــید ابراهی ــام س حجت االس
ــار  ــرد و اظه ــی ک ــامی معرف ــران اس ــات ای ــن نعم از بزرگ تری
ــود  ــه وج ــی ک ــه تهدیدات ــا هم ــران اســامی ب ــروز ای داشــت: ام
ــد، از  ــه زده ان ــور خیم ــن کش ــراف ای ــه در اط ــمنانی ک دارد و دش
امنیتــی پایــدار و مســتحکم برخــوردار اســت کــه اگــر غیــر از ایــن 
ــد.  ــگ نمی کردن ــه کشــور درن ــرای تهاجــم ب ــود، لحظــه ای ب می ب
اینکــه تاکنــون نیــز اقدامــی انجــام نداده انــد بــرای ایــن نیســت 

ــد.  ــه نمی توانن ــد، بلک ــه نمی خواهن ک
ــر اینکــه هیچ کــس  ــد ب ــا تاکی ــت آســتان قــدس رضــوی ب تولی
ــن  ــرد: ای ــان ک ــدارد، بی ــور را ن ــی کش ــه دفاع ــف بنی ــق تضعی ح
یــک حقیقــت اســت کــه همــواره کشــورهای ضعیــف مــورد طمــع 
مســتکبران هســتند. حاکمیــت و تمامیــت ارضــی آن هــا نقــض و 

اســتقال سیاســی و اقتصــادی آن هــا خدشــه دار اســت. 

رئیســی مجاهــدت جوانــان مدافــع حــرم را یکــی دیگــر از دالیــل 
ــان  ــرم، محافظ ــان ح ــت: مدافع ــت و گف ــور دانس ــت کش امنی
حریــم آل هللا و امنیــت ملــی کشــور هســتند. اگــر جانفشــانی های 
ــد  ــتیم. بای ــی را نداش ــت مل ــن امنی ــا ای ــروز م ــود، ام ــان نب آن
ــی  ــرم گرام ــع ح ــدگان مداف ــت و رزمن ــدت تقوی ــه مجاه روحی
داشــته شــود. هــر ســخن، نوشــته و عملــی کــه موجــب تضعیــف 

ــه وارد کــرده اســت. ــه امنیــت ملــی ضرب آن هــا شــود، ب
 وی شــناخت تهدیــدات دشــمنان و رصــد پیوســته آن هــا را 
 بــرای حفــظ امنیــت کشــور ضــروری توصیــف و ابــراز کــرد: نــگاه 
و بررســی مســائل روز و حفــظ آمادگــی دفاعــی در برابــر تهدیــدات 
ــل از  ــی جاه ــروز جریان های ــت. ام ــرورت اس ــک ض ــمن، ی دش
طــرف اســتکبار جهانــی بــه ســرکردگی آمریــکا، جنگــی نیابتــی را 

ــد. دانشــجو ــه راه انداخته ان در منطقــه مــا ب

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز:

نیرو های مسلح، پشتیبان حقیقی دولت هستند
تولیت آستان قدس رضوی:

مدافعان حرم، حافظ امنیت ملی کشور هستند 

 جانشین جدید 
فرمانده قرارگاه ثارهللا: 

 عملکرد قرارگاه ثارهللا 
 در حوادث 78 و 88 

امنیت آفرین بود
ســردار اســماعیل کوثــری، جانشــین جدید 
فرمانــده قــرارگاه ثــارهللا، اظهــار کــرد: عمــر 
قــرارگاه ثــارهللا حــدود 23 ســال اســت کــه 
ــی  ــت هماهنگ ــدت جه ــن م ــول ای در ط
ــی  ــی و حت ــی، اطاعات دســتگاه های امنیت

دســتگاه های غیرامنیتــی در تهــران، اقدامات 
شایســته ای را انجــام داده اســت.

ــران شــاهد  ــر در اســتان ته ــزود: اگ وی اف
امنیــت هســتیم، قطعــا قســمتی از آن 
و  پیش بینی هــا  پیگیری هــا،  اثــر  بــر 
ســپاه  ثــارهللا  قــرارگاه  پیشــگیری های 

ــت. اس
ــرارگاه  ــه ق ــان اینک ــا بی ــری ب ــردار کوث س
وزارت  ناجــا،  کار  در  هیــچ گاه  ثــارهللا 
ــی  ــتگاه های امنیت ــایر دس ــات و س اطاع
ــد، بلکــه در  ــت نمی کن ــی دخال ــا اطاعات ی
جهــت ایجــاد هماهنگــی و بــه  لحظه بــودن 

بــرای روزهــای بحرانــی ایفــای نقــش 
قــرارگاه  کــرد:  خاطرنشــان  می کنــد، 
ثــارهللا بــر اســاس تشــخیص شــورای 
ــتگاه های  ــام دس ــی، تم ــت مل ــی امنی عال
در  را  اطاعاتــی  و  غیرامنیتــی  امنیتــی، 
ــرد  ــه کار می گی ــت ب ــراری امنی ــت برق جه
و بــه همیــن دلیــل مســئولیت بســیار 

خطیــری را بــر عهــده دارد.
ــارهللا  ــده قــرارگاه ث ــد فرمان جانشــین جدی
ــای  ــم آن روزه ــه امیدواری ــان اینک ــا بی ب
ــد در آن  ــارهللا بای ــرارگاه ث ــه ق ــی ک مبادای
پیــش  هیــچ گاه  کنــد،  نقش آفرینــی 

نیایــد، خاطرنشــان کــرد: در ســال های 
ثــارهللا  قــرارگاه  عملکــرد   ،88 و   78
ــن                                                       ــران امنیت آفری ــز ته ــردم عزی ــرای م ب

ــود. ب
ثــارهللا  قــرارگاه  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بســیاری از کارهــای مقدماتــی اش را از 
قبــل انجــام می دهــد و طبــق تصمیــم 
شــورای عالــی امنیــت ملــی یــا بــا دســتور 
را  نهایــی  قــوا کار  معظــم کل  فرمانــده 
انجــام می دهــد، یــادآور شــد: ادامــه رونــد 
ــدف  ــی، ه ــدار« فعل ــت پای ــن »امنی تامی

اصلــی قــرارگاه ثــارهللا اســت. میــزان

امنیت
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،،
از  یکــی  در   1369 ســال  تیــر   11  
تونل هــای مکــه حــدود 3 هــزار حاجــی 
بــه دلیــل ناتوانــی مهندســان و تعبیــه 
و  تونــل  در  تهویــه  سیســتم  نشــدن 
همچنیــن بســته شــدن انتهــای تونــل 
کشــور  وزیــر  هیئــت  عبــور  دلیــل  بــه 
ســعودی، جــان خــود را در اثــر خفگــی و 

دادنــد دســت  از  جمعیــت  فشــار 

حجت االســام ســید ناصــر موســوی الرگانــی، نماینــده مــردم 
ــس، یکــی از  فاورجــان و عضــو کمیســیون اقتصــادی مجل
ــاق کاال و ارز  ــور را قاچ ــی کش ــای کنون ــکات و چالش ه مش
عنــوان کــرد و اظهــار داشــت: ایــن مشــکل جامعــه را بســیار 
رنجانــده و بــه قــدری حــاد شــده کــه رهبــر معظــم انقــاب 

بــه ایــن موضــوع پرداختنــد.
وی افــزود: مــا کــه مســئولیتی بــر عهــده داریــم، نبایــد اجــازه 
ورود رهبــر را بــه مــوارد جزئــی بدهیــم کــه بــرای او دغدغــه 
ایجــاد کنــد و بخواهــد در همــه زمینه هــا شــخصا بــه موضــوع 
ــده  ــیار نگران کنن ــاق کاال و ارز بس ــکل قاچ ــا مش ــردازد؛ ام بپ

شــده اســت.
نایب رئیــس هیـــئت تحقیــق و تفحــص از ســتاد مبــارزه بــا 
قاچــاق کاال و ارز تصریــح کــرد: موضــوع قاچــاق کاال و ارز بــه 
واســطه مشــکاتی کــه بــرای کشــور ایجــاد کــرده، جامعــه را 
ــت؛  ــرده اس ــکاری ب ــل بی ــود و معض ــران،  رک ــمت بح ــه س ب

لــذا رهبــری در ایــن میــان فرمودنــد هــر کجــا کاالی قاچــاق 
دیدیــد معــدوم کنیــد؛ ایــن یعنــی مــا مســئوالن وظیفــه خــود 
را بــه درســتی انجــام ندادیــم کــه رهبــری چنیــن دســتوری 

ــد. ــادر می کن ص
نایب رئیــس هیـــئت تحقیــق و تفحــص از ســتاد مبــارزه بــا 
ــورد  ــیدگی و برخ ــورت رس ــه داد: در ص ــاق کاال و ارز ادام قاچ
قــوای ســه گانه بــا موضــوع قاچــاق کاال و ارز، منویــات و 
فرمــان رهبــری معظــم انقــاب در ایــن رابطــه محقــق خواهــد 
شــد؛ کمــا اینکــه واردات کاالهــای تولیــدی داخــل بایــد بنــا 
بــر فرمــوده رهبــری حــرام شــرعی محســوب شــده و جلــوی 
ورود آن هــا گرفتــه شــود؛ چــرا کــه در ایــن رابطــه فتــوا صــادر 

شــده و اطاعــت آن واجــب اســت. 
وی در بخــش پایانــی ســخنانش عنــوان کــرد: بایــد جلــوی 
کاالهایــی کــه در داخــل کشــور تولیــد می شــود، گرفتــه شــود 
و در ایــن صــورت اقتصــاد کشــور مقــاوم خواهــد بــود. فــارس

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:

چالش نگران کننده قاچاق کاال و بحران بیکاری

اســحاق جهانگیــری گفــت: دولــت یازدهــم بــا اتخــاذ 
سیاســت هایی در زمینــه انضبــاط مالــی و پولــی و مدیریــت 
ــش  ــود کاه ــا وج ــی ب ــارات تورم ــرل انتظ ــی و کنت نقدینگ
ــات را در شــاخص های کان  ــی، توانســت ثب ــای نفت درآمده

ــد. ــدار کن ــه دارد و پای ــور نگ ــادی کش اقتص
معــاون اول رئیس جمهــور اســحاق جهانگیــری افــزود: نــرخ 
ــدود 30  ــم ح ــت یازده ــدای دول ــی در ابت ــن بانک ــود بی س
درصــد بــود کــه تــا 17 درصــد هــم پاییــن آمــد؛ ولــی اخیــرا 
مقــداری افزایــش یافتــه اســت و حتمــا انتظــار ایــن اســت 

کــه ایــن ســود کاهــش یابــد.
جهانگیــری بــا بیــان اینکــه مهم تریــن چالــش کشــور 
جامعــه و مــردم، بیــکاری اســت، افــزود: مکــرر گفتــه شــده 
ــکاری  ــی بی ــت؛ ول ــد اس ــدود 11 درص ــکاری ح ــرخ بی ــه ن ک
جوانــان تحصیلکــرده بــاالی 25 درصــد اســت؛ در حالــی کــه 
ــم و  ــگاهی داری ــه دانش ــون دانش آموخت ــک میلی ــاالنه ی س

ــری شــود.  ــه صــورت جــدی پیگی ــد ایجــاد اشــتغال ب بای
ــار  ــه انتظ ــان اینک ــا بی ــم ب ــت یازده ــه دول ــن عضــو کابین ای
ــش  ــه چال ــه ب ــت ک ــن اس ــئوالن ای ــردم از مس ــه و م جامع
ــار ایــن  ــار داشــت: در کن ــد، اظه ــکاری پاســخ دهن ــزرگ بی ب
ــام وضــع معیشــت  ــه ن چالــش بــزرگ، چالشــی بزرگ تــر ب

ــز وجــود دارد. ــردم نی نامناســب م
ــی  ــت فعل ــان اینکــه وضعی ــا بی ــور ب ــاون اول رئیس جمه مع
ــران در  ــت: ای ــت، گف ــران نیس ــت ای ــده مل ــادی زیبن اقتص
ــد ایــن  ــوده و کســی هــم نمی توان منطقــه همیشــه بــزرگ ب

ــرد. ــا بگی ــی را از م بزرگ
ــخ  ــکار پاس ــن راه ــه مهم تری ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــری ب جهانگی
ــه سیاســت های اقتصــاد  ــا توجــه ب ــن چالش ه ــه ای دادن ب
مقاومتــی اســت، تصریــح کــرد: همــه مســئوالن و دســتگاه ها 
موظفنــد در راســتای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی انجــام 

وظیفــه کننــد. تســنیم

معاون اول رئیس جمهور:

این اقتصاد زیبنده ایران نیست 



کوتاه اخبار 
وزیر صنعت:

 حواله پژو ۲۰۰۸ 
غیر قابل انتقال است

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: تولیــد پرایــد 
ــتانداردها  ــی اس ــت بعض ــه رعای ــزام ب ــل ال ــه دلی ب
ــم  ــر می کن ــف خواهــد شــد و فک خودبه خــود متوق
ــال ۹۷  ــر س ــد، آخ ــاظ تولی ــد از لح ــر پرای ــر عم آخ

خواهــد بــود. 
محمدرضــا نعمــت زاده دربــاره تولیــد پرایــد و ادامــه 
ــش  ــت بی ــروع دول ــرد: در ش ــح ک ــد آن تصری تولی
ــا ســال  ــود؛ ام ــد ب ــد ســاپیا، پرای از ۷۰ درصــد تولی
ــال  ــت و امس ــش یاف ــد کاه ــه ۳۴ درص ــته ب گذش

ــه ۲۸ درصــد کاهــش خواهــد یافــت.  ب
ــان  ــاره زم ــه ســوالی درب ــر صنعــت در پاســخ ب وزی
ــه  ــا اســتانداردهایی ک ــد گفــت: ب ــد پرای ــان تولی پای
ــود  ــد، خودبه خ ــد ش ــی خواه ــده اجرای ــال آین س

ــد.  ــد ش ــارج خواه ــه خ ــد از چرخ پرای
وی ادامــه داد: ایــن بــه دلیــل خــود پرایــد نیســت؛ 
بلکــه بــه دلیــل اســتانداردهای اجبــاری اســت کــه 
در ســال آینــده ارتقــا خواهــد یافــت. بنابرایــن مــن 
ــد  ــاظ تولی ــد از لح ــر پرای ــر عم ــم آخ ــر می کن فک

ــود. آخــر ســال ۹۷ خواهــد ب
وی بــا تاکیــد بــر عــدم نقــل و انتقــال حوالــه خودرو 
پــژو ۲۰۰۸ گفــت: هــر کــس حوالــه ۲۰۰۸ خریــده، 
ســرش کاله رفتــه اســت. بــرای جلوگیــری از تقلــب، 
پــژو ۲۰۰۸ تنهــا بــه نــام کســی کــه ثبت نــام کــرده، 
ــده، ســریع  ــه خری ــر کــس حوال ــد شــد و ه خواه

بــرود و پولــش را پــس بگیــرد. 
نعمــت زاده درخصــوص قــرارداد ایــدرو و رنــو گفــت: 
در ایــن قــرارداد نیــاز بــه دقــت خاصــی اســت؛ مــا 
ــن شــرکت  ــو همــکاری داشــتیم کــه ای ــا رن ــال ب قب
ــتر  ــا بیش ــن م ــت؛ بنابرای ــرده اس ــل نک ــوب عم خ

حساســیت نشــان می دهیــم. خبــر فارســی

 مسکن اجتماعی 
در حال اجراست

معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و شهرســازی 
گفــت: مســکن اجتماعــی از ابتــدای ســال جــاری 
بــا هــدف تأمیــن ســالیانه ۱۰۰ هــزار مســکن بــرای 

ــد خــورده اســت.  اقشــار کم درآمــد کلی
اســاس  بــر  کــرد:  اظهــار  مظاهریــان  حامــد 
اجرایــی  برنامه هــای  اســفندماه ۱۳۹۵،  مصوبــه 
ــده  ــام ش ــی انج ــکن اجتماع ــتانی مس ــع اس مقاط
شــده  اجرایــی  فــاز  وارد  عمــال  طــرح  ایــن   و 

است. 
وی بــا بیــان اینکــه بنیــاد مســکن مســئول اجــرای 
ــن  ــت: در ای ــت، گف ــی اس ــکن اجتماع ــرح مس ط
ــزار  ــالیانه ۱۰۰ ه ــه س ــده ک ــی ش ــه پیش بین برنام

ــرد.  ــرار بگی واحــد تحــت پوشــش ق
بــه گفتــه مظاهریــان مســکن اجتماعــی هم اکنــون 
ــه  ــال اول ب ــرار دارد و در س ــبی ق ــد مناس در فرآین

ــید.  ــد رس ــده خواه ــداف تعیین ش اه
گفتنی اســت هیئــت وزیــران در تاریــخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ 
تأمیــن مســکن  از  بــا هــدف حمایــت دولــت 
اجــرای  راســتای  در  و  کم درآمــد  گروه هــای 
ــکن  ــش مس ــم در بخ ــت یازده ــت های دول سیاس
دو  در  را  برنامــه ای   ۱۳۹۶-۱۴۰۰ طــی ســال های 
قالــب مســکن اجتماعــی و مســکن حمایتــی 

مصــوب کــرد. ایــران جیــب

کوتاه از اقتصاد
 دانش آموختگان به دنبال 

شغل های پردرآمد و کم دردسر
رئیــس اتحادیــه کارگــران قــراردادی می گویــد: 
ــت وجوی  ــگان در جس ــتر دانش آموخت ــروز بیش ام

شــغل های کم دردســر و پردرآمــد هســتند. 
او تاکیــد دارد کــه اجــرای طــرح کارورزی بــرای 
نبایــد بــه  ســاماندهی دانش آموختــگان بیــکار، 
در  شــاغل  نیروهــای  امنیــت  بــرای  تهدیــدی 

شــود.  تبدیــل  بنگاه هــا 
فتح الــه بیــات اظهــار کــرد: موضــوع کســب و 
ــک  ــاذ ی ــا اتخ ــه ب ــت ک ــی اس ــه جامع کار، مقول
ــه  ــرای آن ب ــا شــیوه نتیجــه نمی دهــد و ب راهــکار ی

نیــاز اســت.  برنامه ریــزی کالن 
ــتغال  ــث اش ــس در بح ــت و مجل ــت: دول وی گف
بایــد همســو باشــند تــا اگــر ضعــف قانونگــذاری یــا 
مشــکل اجرایــی داریــم، بــا ورود و هماهنگــی بیــن 

دو قــوه برطــرف شــود. 
ــور،  ــازاد در کش ــروی کار م ــه نی ــاره ب ــا اش ــات ب بی
در  اگرچــه  گذشــته  ســال  چهــار  در  گفــت: 
افتــاده، امــا  اتفــاق  بخش هایــی جــذب نیــرو 
نیــروی کار زیــادی هــم تعدیــل شــده اســت؛ یعنــی 
ــر  ــرف دیگ ــوده، از ط ــذب ب ــرف ج ــک ط ــر از ی اگ
تعدیــل یــا اخــراج هــم صــورت گرفتــه اســت؛ لــذا 
معتقــدم وزارت کار بایــد بــه اشــتغال پایــدار بیشــتر 

می کــرد.  توجــه 
تولیــد  اصلــی  مانــع  را  بی رویــه کاال  واردات  وی 
دانســت و اظهــار کــرد: بایــد جلــوی واردات کاالهایی 
را کــه مشــابه آن در داخــل تولیــد می شــود، بگیریــم 
و گمــرکات در ایــن زمینــه بــه طــور جــدی وارد عمــل 

شــوند. اقتصــاد روز

حل مشکل کیفیت نامناسب 
اینترنت مخابرات

نحــوه حــل  ایــران  معــاون شــرکت مخابــرات 
ــت  ــی برخــی مشــترکان را از کیفی ــکل نارضایت مش
ــرات  ــا مخاب ــرویس ب ــرارداد س ــر ق ــت تغیی اینترن
عنــوان کــرد و گفــت: ســرویس اینترنــت نامحــدود 

ــد.  ــر کن ــود و تغیی ــخ ش ــد فس ــترکان بای مش
ــت  ــدم کیفی ــئله ع ــوص مس ــان درخص داوود زارعی
ــترکان  ــی مش ــدود برخ ــت نامح ــرویس اینترن س
شــرکت مخابــرات ایــران، تنهــا راه حــل ایــن مشــکل 
ــرویس  ــن س ــت ای ــرارداد دریاف ــدل ق ــر م را تغیی

ــرد.  ــوان ک عن
وی بــا بیــان اینکــه بیشــترین گزارش هــای رســیده 
از نارضایتــی مشــترکان اینترنــت مخابــرات مربــوط 
ــی  ــن نارضایت ــت: ای ــت، گف ــران اس ــتان ته ــه اس ب
مربــوط بــه مشــترکان اینترنــت نامحــدود مخابــرات 
اســت کــه قراردادهــای قدیمــی بــا مخابــرات دارنــد 
و ســرعت اینترنــت دریافتی شــان ۱۲۸ کیلوبیــت 

۲۵۶ و ۵۱۲ کیلوبیــت اســت. 
 وی بــا بیــان اینکــه اینترنــت بــا ســرعت ۱۲۸ 
۲۵۶ و حتــی ۵۱۲ کیلوبیــت منقضــی شــده، گفــت: 
ســرویس اینترنــت نامحــدود مخابــرات در آن زمــان 
ــترکان  ــون مش ــوده و هم اکن ــرعت ب ــن س ــرای ای ب
ــای  ــد قرارداده ــرات می توانن ــه مخاب ــه ب ــا مراجع ب
قدیمــی اینترنــت نامحــدود را فســخ کننــد تــا 

ــع شــود.  مشکلشــان رف
معــاون شــرکت مخابــرات ایــران افــزود: درصورتــی 
کــه ایــن قراردادهــای قدیمــی تغییــر کنــد، کیفیــت 
ــد.  ــش می یاب ــی مشــترکان افزای ــرویس دریافت س
ــترکان  ــب مش ــتان ها، اغل ــایر اس ــون در س هم اکن
مخابــرات  بــا  جدیــد  ســرویس  قــرارداد  دارای 
هســتند و تنهــا در تهــران بــا ایــن نارضایتــی از 

ــتیم. مهــر ــه هس ــران مواج ــوی کارب س

تولید ملی

ویتانا
شــرکت ویتانــا، اولیــن تولیدکننــده بیســکویت در ایــران )بــا شــروع فعالیــت از ســال ۱۳۳۷( اســت کــه 
ــازار و  ــا در ب ــی شــرکت ویتان ــگاه اصل ــه جای ــق تحقیقــات صورت گرفت ــادی دارد. طب ارزش و قدمــت زی
بینــش یــا »Insight« مصرف کننــده بســیار واالســت و ایــن باعــث می شــود تــا بــه مــدد پتانســیل های 
ســرقفلی یــا »Equity brand«، همــواره بــه جایگاه هــای اول بــازار بنگــرد )به ویــژه بیســکویت مــادر را 
نوســتالژیک، خاطره انگیــز و یــادآور دوران کودکــی می داننــد(؛ شــرکت از ســال ۸۷ بــا مالکیــت بخــش 
خصوصــی و مدیریــت پایــدار )و بــه روز( رو بــه توســعه اســت. شــرکت ها و کارخانه هــای شــهدین گام، 
شــیرین طعــم الرســتان و فــروش و توزیــع ویتانــا، زیرمجموعــه ایــن گــروه صنعتــی بــوده و شــرکت های 
پخــش البــرز، بــه پخــش و نماینــدگان مجــرب شهرســتان ها، همــکاران آن هســتند. مجموعــه در ایــن 
ــا  ــه توســعه ب ــا ســرمایه گذاری در خطــوط، دارای برنام ــذا ب ــوده و ل ســال ها شــاهد رشــد چشــمگیر ب
ســهم بــازار بــاال )در آینــده نزدیــک( اســت. تنــوع محصــوالت شــرکت زیــاد بــوده و انــواع بیســکویت، 
کیــک، شــکالت، آدامــس، تافــی و طیــف جالــب توجهــی رده محصــوالت جدیــد بــا موفقیــت وارد بــازار 
شــده اند و بــه صــورت مســتمر و بــا آهنــگ رو بــه رشــد جالــب توجــه، معرفــی محصــوالت جدیــد بــه 
بــازار صــورت می پذیــرد. شــرکت در صــادرات محصــوالت بــه موفقیت هــای چشــمگیری دســت یافتــه و 

برنامــه جــدی در گســترش محصــوالت در بازارهــای منطقــه و ســایر کشــورها دارد.

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم خانگــی 
ــا تاکیــد بــر بهبــود کیفیــت لــوازم خانگــی  ب
ــرد:  ــار ک ــته اظه ــال های گذش ــی در س ایران
اکنــون آنچــه مشــکل اصلــی برندهــای 
داخلــی بــه شــمار مــی رود، نبــود وارانتــی یــا 

ــض کاالســت.  ــت تعوی ضمان
طــی  کــرد:  اظهــار  طحان پــور  محمــد 
ســال های گذشــته کیفیــت لــوازم برقــی 
ــرده و  ــی پیداک ــب توجه ــد جال ــی رش ایران
ــه اینکــه در ایــن مــدت بعضــی  ــا توجــه ب ب
ــی در  ــونگ و ال ج ــد سامس ــا مانن از برنده
ایــران بــه تولیــد پرداخته انــد، وضعیــت 
 ایــن بخــش بــه مراتــب بهتــر از قبــل شــده 

است. 
ــون کیفیــت  ــوان کــرد: اکن ــن عن وی همچنی
محصــوالت برقــی ایرانــی بــه گونــه ای اســت 
ــی از یخچال هــای ســاید  ــه حتــی بعض ک
ــی  ــی کیفیت ــای ایران ــویی نمونه ه و لباسش
بهتــر از اجنــاس تــرک دارنــد؛ امــا بــا وجــود 
ــس  ــات پ ــت خدم ــه دریاف ــردم ب ــن م ای
می دهنــد  بســیاری  اهمیــت  فــروش  از 
ــود کاالی  ــب می ش ــئله موج ــن مس ــه ای ک
ــار مشــکل شــود. ــت گاه دچ ــی در رقاب ایران
 همکاری بوش و ایران برای تولید 

آبگرمکن های دیواری
لــوازم  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
ــاالی  ــت ب ــه کیفی ــال ب ــن ح ــی در عی خانگ
تولیــد بعضــی محصــوالت ایرانــی ماننــد 
ــاره  ــاق گاز اش ــواری و اج ــای دی آبگرمکن ه
ــاق گاز  ــد اج ــش تولی ــت: در بخ ــرد و گف ک
ــه  ــده ک ــاد ش ــران ایج ــدی در ای ــط تولی خ
ــن  ــم، چنی ــان ه ــوش آلم ــه ب ــی کارخان حت
ــم  ــت ه ــاره قیم ــدارد؛ درب ــدی ن ــط تولی خ
ــت  ــوم قیم ــن کاال، یک س ــت ای ــاید قیم ش

ــد.  ــوش باش ب
ــز در ســطح  ــواری نی در بحــث آبگرمکــن دی
عالــی قــرار داریــم و در ایــن زمینــه حتــی بــه 

کشــورهای اروپایــی صــادرات داریــم. 
در بخش هایــی ماننــد یخچــال فریــزر و 
ماشــین لباسشــویی نیــز طــی ایــن ســال ها 
پیشــرفت خوبــی داشــته ایم؛ بــه همیــن 
دلیــل برخــی تولیدکننــدگان ایتالیایــی بــرای 
ــد در  ــا بتوانن ــران شــده اند ت ــد راهــی ای تولی
ــا  ــد ی ایــران ماشــین لباسشــویی تولیــد کنن
ــا  ــان ب ــوش آلم ــرکت ب ــال ش ــور مث ــه ط ب
بوتــان مذاکرتــی انجــام داده تــا بــه صــورت 

ــد.  ــد کنن ــواری تولی ــن دی ــترک آبگرم مش

وی ادامــه داد: از ســوی دیگــر مطمئــن 
هســتم طــی دو ســال آینــده سامســونگ نیز 
در ایــران کاالهایــی بــا هــدف صــادرات تولید 
خواهــد کــرد و در چنیــن شــرایطی بــه وضوح 
مشــاهده می شــود کــه اگــر تولیــد در ایــران 
از حالــت زیرپلــه ای خــارج شــود و شــرایط 
ــه جــای  ــراد ب ــد و اف ــه کن مناســبی را تجرب
ــای  ــد در بخش ه ــای تولی ــرد وام ه هزینه ک
غیرمولــد، آن را صــرف واردات تکنولــوژی 

کننــد، امــکان رقابــت بــا تولیدکننــدگان 
ــز وجــود خواهــد داشــت. ــا نی مطــرح دنی

 بی توجهی تولیدکنندگان ایرانی به 
خدمات پس از فروش

ــش  ــی در بخ ــوازم خانگ ــه ل ــس اتحادی رئی
دیگــری از صحبت هــای خــود بــه مشــکالت 
پیــش  روی برندهــای ایرانــی اشــاره و عنوان 
کــرد: اکنــون یکــی از مشــکالت عمــده 
تولیــدات ایرانــی، بحــث وارانتــی آن هاســت. 
تولیدکننــدگان دنیــا بــه ایــن ســمت رفته انــد 
ــه  ــده ب ــت کاالی خریداری ش ــر کیفی ــه اگ ک
هــر دلیلــی مــورد رضایــت مشــتری نبــود و 
حتــی در حــد انــدک کاال بــا مشــکلی مواجــه 
بــود، آن را تعویــض کننــد؛ امــا در ایــران 
ــود  ــه نمی ش ــر گرفت ــی در نظ ــن امکان چنی
ــد دســتگاه مربوطــه را عــوض  ــا فــرد بتوان ت

کنــد. 
تعمیــر  بحــث  بــه  ادامــه  در  طحان پــور 
لــوازم در دوره گارانتــی پرداخــت و گفــت: 
کــه  تعمیرکارانــی  مــوارد  از  بســیاری  در 
بــه خانه هــای مــردم مراجعــه می کننــد 
برخــورد خوبــی ندارنــد و اطالعــات مناســب 
نمی دهنــد؛  قــرار  مشــتری  اختیــار  در 
گاه نیــز شــرایط بــه گونــه ای اســت کــه 
خــود شــرکت های تولیدکننــده اطالعــات 
ــد  ــداران نمی گذارن ــار خری ــبی در اختی مناس
ــرای کاالی  ــه در صــورت ایجــاد مشــکل ب ک
خریداری شــده، مــردم بداننــد دســت کم 
بــا چــه شــماره ای و چگونــه بــا شــرکت 

ســازنده کاال در تمــاس باشــند. 
وی ادامــه داد: در ایــن مــوارد خریــداران 
تعمیــرکاران غیــر  بــه  مجبــور می شــوند 
ــیوه  ــن ش ــد؛ در ای ــه کنن ــه ای مراجع کارخان
گاه تعمیــرکاران قطعــات درجــه چنــدم را کــه 

کیفیــت خوبــی ندارنــد، جایگزیــن قطعــات 
ــئله  ــن مس ــه ای ــد ک ــکل می کنن دارای مش
باعــث می شــود پــس از مدتــی مشــکل 
ــردم نســبت  ــد م ــرده و دی ــروز ک ــری ب دیگ
ــد؛ در  ــر کن ــی تغیی ــت کاالی ایران ــه کیفی ب
حالــی کــه اگــر کارخانه هــا ایــن موضوعــات 
را از ابتــدای کار مــورد توجــه قــرار دهنــد ایــن 
ــود.  ــد ب ــگیری خواه ــل پیش ــکالت قاب مش
خــود  صبحت هــای  ادامــه  در  طحان پــور 
ــی  ــدگان ایران ــی تولیدکنن ــرد: گاه ــوان ک عن
این گونــه فکــر می کننــد کــه بــه محــض 
فــروش کاال، فعالیــت آن هــا تمــام می شــود 
ــی  ــت بعض ــاس از پرداخ ــن اس ــر همی و ب
ــه  ــی ک ــد؛ در حال ــاز می زنن ــر ب ــا س هزینه ه
ــات  ــرای ثب ــد ب شــرکت های مطــرح می دانن
ــت داشــته  ــه ای فعالی ــه گون ــد ب ــازار بای در ب
باشــند کــه هزینــه مــردم را افزایــش ندهنــد. 
صحبت هــای  اکنــون  کــرد:  اذعــان  وی 
متعــددی مبنــی بــر رکــود بــازار مطــرح 
می شــود؛ امــا مــن اعتقــادی بــه رکــود 
نــدارم و در صنــف خــود بایــد بگویــم در 
ســال ۱۳۹۵ نســبت بــه ســال قبــل از آن بــا 

ــم.  ــه بودی ــد مواج ــد تولی رش
ــه  ــته ک ــد داش ــی رش ــد در صورت ــن تولی ای
صــادرات مــا محــدود بــوده و صــادرات 

نداشــته ایم.  چندانــی 
لــوازم  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
خانگــی در پایــان گفــت: شــاید دلیــل آنکــه 
ــن  ــد، ای ــه دارن ــود گالی ــا از رک ــکاران م هم
اســت کــه شــیوه های فــروش تغییــر کــرده 
ــد  ــه خری ــد ب ــردم عالقه من ــیاری از م و بس
قســطی کاال هســتند و ایــن نیــاز در بعضــی 
شــرکت های  و  بــزرگ  فروشــگاه های  از 
ــد،  ــا کار می کن ــدار در آن ه ــه خری ــی ک تعاون

تأمیــن می شــود. 
بــر همیــن اســاس مــردم در مــوارد متعــدد 
بــه فروشــندگان لــوازم خانگــی مراجعــه 
از  صحبــت  مــا  همــکاران  و  نمی کننــد 
ــث  ــع آنچــه باع ــا در واق ــد؛ ام ــود می کنن رک
ــوده  ــردم ب ــد م ــد شــده، خری ــش تولی  افزای
هرچنــد  دارد؛  وجــود  تقاضــا  بــازار  در  و 
ــث  ــا باع ــاس تقاض ــه در قی ــودن عرض باالب
می شــود عــده ای بــرای خریــدار فــرش 

قرمــز پهــن کننــد. ایســنا

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی خبر داد:

 نداشتن وارانتی 
بالی جان لوازم برقی ایرانی

کــرد:  اعــالم  هواپیمایــی  شــرکت های  انجمــن  دبیــر 
بــود  شــده  مشــخص  نیــز  پیــش  از  کــه  همان طــور 
ایرالین هــای ایرانــی پروازهــای خــود را بــه مقصــد نجــف از 

دیــروز ۱۰ تیــر متوقــف کردنــد. 
شــرکت های  کــرد:  اظهــار  ســامانی  اســعدی  مقصــود 
هواپیمایــی ایرانــی از چنــد هفتــه قبــل رســما اعــالم کــرده 
ــد کــه در صــورت تغییــر نکــردن شــرایط اعمال شــده از  بودن
ســوی فــرودگاه نجــف، برنامه هــای خــود را بــرای پــرواز بــه 
ســمت ایــن فــرودگاه متوقــف خواهنــد کــرد کــه ایــن اتفــاق 

ــی شــد.  ــروز اجرای ــح دی از صب
وی ادامــه داد: هــر چنــد احتمــال آن وجــود دارد کــه تعــداد 
بســیار محــدودی پــرواز از ســوی بعضــی از ایرالین هــا بــرای 
بازگردانــدن تعــدادی از مسافرانشــان در نجــف ادامــه داشــته 
باشــد، امــا ایــن پروازهــا بــه طــور کلــی متوقف شــده اســت. 

ــی  ــاره  چگونگ ــی درب ــرکت های هواپیمای ــن ش ــر انجم دبی
پیگیــری ایــن موضــوع و حــل شــدن آن نیــز توضیــح داد: 
بــا برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه، نمایندگانــی از طــرف 
شــرکت های  انجمــن  و  هواپیمایــی کشــوری  ســازمان 
 هواپیمایــی ایــران بــا مســئوالن فــرودگاه نجــف دیــدار 
ــه  ــائل ب ــم مس ــه امیدواری ــت ک ــد داش ــو خواهن و گفت وگ

ــود.  ــل ش ــه ح ــن جلس ــی ای ــده ط ــود آم وج
اســعدی ســامانی ادامــه داد: در صورتــی کــه مســئوالن 
فــرودگاه نجــف دربــاره احقــاق حقــوق ایرالین هــای ایرانــی 
ــی داشــته باشــند ــگاه مثبت ــن شــرایط آن ن  و در نظــر گرفت

می تــوان بــه ازســرگیری پروازهــا امیــدوار بــود؛ در غیــر ایــن 
 صــورت فعــال پروازهــای ایــران بــه نجــف متوقــف هســتند 
و ایــن برنامه هــا بــه ســمت فــرودگاه بغــداد حرکــت 

خواهنــد کــرد. ایرنــا

ــی  ــد کنون ــه رون ــه ب ــا توج ب
ــی  ــا و پیش بین ــش دم افزای
در  بــار  پیــک  افزایــش 
تابســتان ســال جاری نسبت 
به ســال گذشته، وزارت نیـــرو 
در راســتای مدیریت مصرف و 
جلوگیــری از وقوع خاموشــی 
بــه ماننــد ســال های گذشــته 
هیئــت  بــه  را  پیشــنهادی 
دولــت مبنــی بــر کاهــش 
۱۰ درصــدی مصــرف بــرق 
اجرایــی  دســتگاه های  در 
ارائــه کــرد کــه بــا اجــرای آن 

می توانیــم بــه ماننــد ســال های گذشــته، پیــک بــار تابســتان 
ــم.  ــت کنی ــر مدیری را بهت

ــرو  ــن پیشــنهاد وزارت نی ــا ای ــز ب ــت نی ــن راســتا دول در همی
موافقــت کــرده و مقــرر شــده دســتگاه های اجرایــی بــا تغییــر 
ــل از  ــه قب ــام کار ب ــاعات اتم ــال س ــاعات کار اداری و انتق س
ســاعت ۱۴ بخشــی از مصــرف بــرق خــود را کاهــش دهنــد.

 از جملــه مــوارد دیگــری کــه در مصوبــه هیئــت دولــت بــر آن 
ــای  ــی از مولده ــتگاه های اجرای ــتفاده دس ــده، اس ــد ش تأکی
بــرق اضطــراری در ســاعات ۱۲ تــا ۱۶ ماه هــای تیــر و مــرداد، 
ــانتیگراد  ــه س ــر روی ۲۵ درج ــط کار ب ــای محی ــم دم و تنظی
ــس از  ــردن سیســتم های سرمایشــی پ ــوش ک ــه خام و البت

ــان وقــت اداری اســت.  پای

در  بــرق  مصــرف  پیــک 
تابســتان گذشــته حــدود ۵۲ 
هــزار و ۶۰۰ مــگاوات بــوده 
می شــود  پیش بینــی  کــه 
در خوشــبینانه ترین حالــت 
در ســال جــاری بــه ۵۴ هــزار 
مــگاوات و در بدبینانه تریــن 
حالــت بــه ۵۶ هــزار مــگاوات 
در  مســئله  ایــن  برســد؛ 
ــر  ــتان ها وخیم ت ــی اس بعض
اســت؛ بــه  طــوری  کــه در 
جــاری  ســال  خردادمــاه 
سیســتان  هــوای   دمــای 
ــه بیــش از ۵۵ درجــه و دمــای هــوای اهــواز  و بلوچســتان ب
نیــز در روزهــای اخیــر تیــر بــه ۵۴ درجــه رســید کــه ایــن امــر 
ــتان ها  ــن اس ــرق در ای ــرف ب ــابقه مص ــش بی س ــه افزای زمین
و ســایر اســتان های نــوار جنوبــی کشــور را بــه دنبــال داشــته 

اســت. 
 هوشــنگ فالحتیــان، معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق 
ــرای  ــی ب ــیار خوب ــای بس ــه برنامه ه ــان اینک ــا بی ــرژی، ب و ان
مدیریــت مصــرف در تابســتان امســال در دســت اقــدام 
اســت، گفــت: از جملــه آن هــا می تــوان بــه قراردادهــای 
منعقدشــده بــا صنایــع ســنگین جهــت انتقــال دوره تعمیــرات 
ــاره                         ــی اش ــره عملیات ــرح ذخی ــا ط ــک ی ــان پی ــه زم ــود ب خ

ــرد. خبــر فارســی ک

تره بـــار  و  میـــوه  بــازار 
کــه ایــن روزهــا بــا گــرم 
ــد و  ــت و آم ــوا رف ــدن ه ش
بــه  را  بیشــتری  تقاضــای 
خــود می بینــد، بــا عرضــه 
محصــوالت نوبرانه تابســتانی 
از جملــه زردآلــو، شــلیل، آلــو 
ــالس  ــو و گی ــبرنگ، آلبال ش

همــراه شــده اســت. 
در  تره بــار  و  میــوه  بــازار 
اقــالم  عرضــه  بــا  حالــی 
ــتانی  ــه تابس ــد و نوبران جدی
ــه  ــه ب ــراه شــده اســت ک هم

ــالم  ــن اق ــرای ای ــا ب ــدگان، تقاض ــی از عرضه کنن ــه برخ گفت
بیشــتر اســت؛ هــر چنــد هنــوز تقاضــا بــه صــورت کلــی چندان 

ــت.  ــاد نیس زی
ــو  ــون آلبال ــی چ ــت محصوالت ــه، قیم ــالم نوبران ــان اق  در می
ــز در  ــز نی ــو قرم ــلیل و آل ــو، ش ــدر و زرد آل ــالس در ص و گی

ــرار دارد.  ــدی ق ــای بع رده ه
در میــان محصــوالت نوبرانــه بــه طــور متوســط هــر کیلوگــرم 
آلبالــو ۱۰ هــزار تومــان، گیــالس ۱۲ هــزار تومــان، شــلیل ۷۰۰۰ 
تومــان، شــبرنگ ۶۰۰۰ تومــان و آلــو قرمــز ۷۵۰۰ تومــان 
ــای  ــه روزه ــبت ب ــا نس ــه تقریب ــی ک ــت دارد؛ قیمت های قیم
ــان  ــای اول عرضه ش ــا روزه ــه ب ــته و در مقایس ــل شکس قب

ــت.  ــده اس ــر ش متعادل ت

ــوالت  ــر محص ــان دیگ در می
ــی ۵۵۰۰  ــز کیلوی ــیب قرم س
ــی  ــیب زرد کیلوی ــان، س توم
ــی  ــور کیلوی ــان، انگ ۵۰۰۰ توم
۵۰۰۰ تومــان، مــوز کیلویــی 
ــی ۱۰  ــه کیلوی ــان، ِب ۴۰۰۰ توم
هــزار تومــان، نارگیــل کیلویــی 
ــی  ــار درخت ــان، خی ۶۰۰۰ توم
کیلویــی ۳۰۰۰ تومــان، خیــار 
 ۳۵۰۰ کیلویـــی  بوتـــه ای 
تومــان و آنانــاس بــه عنــوان 
میــوه کیلویــی  گران تریــن 
فروختــه  تومــان  هــزار   ۱۵

می شــود. 
ســیب زمینی  نیــز  تره بــار  مختلــف  اقــالم  میــان  در 
کیلویــی ۲۰۰۰ تومــان،  گوجه فرنگــی کیلویــی ۳۰۰۰ تومــان، 
دلمــه ای  فلفــل  تومــان،  هــزار   ۱۲ کیلویــی  لیموتــرش 
قیمــت  تومــان   ۲۰۰۰ بادمجــان کیلویــی  و  تومــان   ۳۰۰۰ 

دارد. 
ــان،  ــی ۲۰۰۰ توم ــدر کیلوی ــوه، چغن ــالم می ــایر اق ــان س در می
ــج  ــان و هوی ــی ۲۰۰۰ توم ــو کیلوی ــان، کاه ــه ۱۰۰۰ توم هندوان

کیلویــی ۲۰۰۰ تومــان فروختــه می شــود. 
ــا ۴۰۰۰ تومــان در  در حــال حاضــر هــر کیلوگــرم پیــاز ۳۵۰۰ ت
ــازار مصــرف عرضــه می شــود؛ درصورتــی کــه پیــش از ایــن  ب
کیلویــی ۱۵۰۰ تــا درنهایــت ۲۰۰۰ تومــان قیمــت داشــت. مهــر

ــی  ــای فعل ــود را از نرخ ه ــی خ ــر نارضایت ــار دیگ ــاد ب ــر اقتص وزی
ــرای  ــی ب ــود را عامل ــرایط موج ــرد و ش ــالم ک ــی اع ــود بانک س
شناســایی ســودها و درآمدهــای موهــوم از ســوی بانک هــا 
دانســت. وی در عیــن حــال پیشــنهاد ایجــاد نهــاد نظــارت مالــی را 
بــرای رفــع پــاره ای از مشــکالت موجــود در نظــام بانکــی و به ویــژه 
ــرخ  ــه ن ــان اینک ــا بی ــا ب ــرد. طیب نی ــرح ک ــود مط ــوزه س در ح
 زیــاد ســود بانکــی بــه مانعــی مهــم بــرای رونــق ســرمایه گذاری

اشــتغال و تولیــد تبدیــل شــده و عاملــی بــرای ثبات زدایــی 
ــود  ــمی س ــرخ اس ــر ن ــال حاض ــت: در ح ــت، گف ــاد اس در اقتص
ــبی  ــچ تناس ــورم هی ــرمایه گذاری و ت ــازده س ــرخ ب ــا ن ــی ب بانک
نــدارد؛ هرچنــد کــه رونــدی کاهنــده دارد. وی بــا اشــاره بــه بعضــی 
ــرایط  ــن ش ــه داد: ای ــی ادام ــود بانک ــاد س ــرخ زی ــای ن چالش ه
ــدرت  ــش ق ــدی، کاه ــای تولی ــه واحده ــش هزین ــب افزای موج
ــاری  ــات غیرج ــش مطالب ــی، افزای ــای داخل ــری کااله رقابت پذی

درنتیجــه کاهــش قــدرت بازپرداخــت تســهیالت، افزایــش هزینــه 
ــبکه  ــداری ش ــش ناپای ــه افزای ــا و درنتیج ــع بانک ه ــز مناب تجهی
بانکــی و شناســایی ســودها و درآمدهــای موهــوم شــده اســت. 
ــت های  ــی سیاس ــت هماهنگ ــن از اهمی ــاد همچنی ــر اقتص وزی
پولــی و مالــی ســخن گفــت و افــزود: متاســفانه ناهماهنگــی ایــن 
سیاســت ها موجــب آســیب پذیری اقتصــاد شــده و تشــدید آن 
ــرای بی ثباتــی مالــی و درنتیجــه  ــه چالشــی بــزرگ ب ــد ب می توان
آن تاثیرگــذاری بــر رشــد اقتصــادی بینجامــد. ایــن در حالی اســت 
کــه اگــر الزامــات نهــادی و سیاســتی الزم بــرای اصــالح نرخ هــای 
ــات نیســت. وی  ــرای ثب ــدی ب ــر امی ــرد، دیگ موجــود شــکل نگی
پیشــنهاد ایجــاد نهــاد نظــارت مالــی را بــه عنــوان یکــی از الزامــات 
تغییــر در شــرایط موجــود اعــالم کــرد و گفــت: ایجــاد هماهنگــی 
بیــن سیاســت های پولــی و مالــی از طریــق ایجــاد نهــاد نظــارت 

مالــی، بایــد در دســتورکار قــرار گیــرد.  اقتصــاد آنالیــن

وجود سودهای موهوم در بانک هاپروازهای ایران به نجف متوقف شد

قیمت انواع میوه و تره بار در بازار تابستانکاهش احتمال خاموشی در کشور

1.3 4.8 میلیون بشکه، مصرف روزانه ۵ 
نفت در سال ۲۰۱۷

میلیون تن، حجم خرید گندم 
در سال  جاری

میلیارد دالر، حجم تجارت 
ایران و ترکیه

 ۱.۳ حــدود   ۲۰۱۷ ســال  در  نفــت  روزانــه  مصــرف  میــزان 
می شــود. پیش بینــی  روز  در  بشــکه  میلیــون 

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی از خریــد بیــش از ۴.۸ میلیــون 
تــن گنــدم خبــر داد.

حجــم روابــط تجــاری ایــران و ترکیــه در ســال ۲۰۱۶ بــه ۵ 
اســت. رســیده  دالر  میلیــارد 
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عصر خودرو 84 میلیون تومان

پیکانتو

255 میلیون تومان

RAV4

183 میلیون تومان

اپتیما نیو )فول(

134 میلیون تومان

سراتو

235 میلیون تومان

سورنتو

140 میلیون تومان

)new face( النترا

190 میلیون تومان

)new face( توسان

161 میلیون تومان

سوناتا GLS هیبرید

،،
ایرانــی  تولیدکننــدگان  گاهــی 
بــه  کــه  می کننــد  فکــر  این گونــه 
محــض فــروش کاال، فعالیــت آن ها 
تمــام می شــود و بــر همیــن اســاس 
از پرداخــت بعضــی هزینه هــا ســر 

می زننــد بــاز 



هشتبهشت
برگزاری اردوهای جهادی تربیتی 

آموزشی و عمرانی دانشگاه 
فرهنگیان اصفهان  

مســئول بســیج دانشــجویی دانشــگاه فرهنگیــان اصفهــان 
بــا اشــاره بــه فعالیت هــای جهــادی ایــن دانشــگاه 
ــی  ــی و عمران ــی، آموزش ــادی تربیت ــای جه ــت: اردوه گف
 دانشــگاه فرهنگیــان اصفهــان امســال در چــادگان برگــزار 

می شود.

علــی کاظمــی بــا بیــان اینکــه گــروه جهــادی شــهید باهنــر 
ــزود:  ــردازد، اف ــادی می پ ــه فعالیت هــای جه هــر ســاله ب
ــادی 10 روزه  ــک اردوی جه ــهریورماه ی ــز در ش ــال نی امس
در روســتاهای چــادگان از توابــع اصفهــان برگــزار خواهیــم 
کــرد کــه در ایــن اردو بــه فعالیت هــای عمرانــی، فرهنگــی 

ــم. ــی می پردازی و تربیت
مســئول بســیج دانشــجویی دانشــگاه فرهنگیــان اصفهــان 
ــای  ــر روی بحث ه ــتر ب ــا، بیش ــز م ــه تمرک ــان اینک ــا بی ب
ــای  ــار فعالیت ه ــت: در کن ــی اســت، گف ــی و فرهنگ تربیت
تربیتــی و آموزشــی بــه فعالیــت عمرانــی نیــز می پردازیــم.

ــزاری اردوی  ــرای برگ ــگاه ب ــن دانش ــرح ای ــاره ط وی درب
ــی  ــم ط ــر داری ــز در نظ ــال نی ــه داد: امس ــادی، ادام جه
تعامــل بــا دانشــگاه علــوم پزشــکی و بــا همــکاری یکدیگر 
تیمــی شــامل پزشــک و دامپزشــک نیــز بــه محــل 
برگــزاری اردوی جهــادی اعــزام کنیــم تــا بــه ســامت افراد 

ــود. تســنیم ــه ش ــز پرداخت و دام نی

 افزایش ۱۴ درصدی 
پرونده های قضایی در آران و بیدگل

رئیــس دادگســتری آران و بیــدگل از افزایــش 1۴ درصــدی 
ــبت  ــتان نس ــتری شهرس ــی در دادگس ــای قضای پرونده ه

بــه ســال قبــل خبــر داد.
ــه افزایــش پرونده هــای  ــا اشــاره ب ــروز ب حجــت هللا تاج اف
داشــت:  اظهــار  بیــدگل  و  آران  شهرســتان  قضایــی 
ــه قانــون و پرونده هــای مالــی و اســتفاده از  بی توجهــی ب
ــل  ــن دالی ــا، از اصلی تری ــرای وصــول چک ه ــر ب ــراد غی اف

ــت. ــوده اس ــا ب ــش پرونده ه افزای
وی همچنیــن از افزایــش ۴ درصــدی پرونده هــای طــاق 
ــش از  ــتفاده بی ــزود: اس ــر داد و اف ــدگل خب در آران و بی
حــد از فضــای مجــازی، دخالــت نابجــای خانواده هــا 
و همچنیــن مهریه هــای زیــاد از دالیــل ایــن افزایــش 

اســت.
ــدازی  ــه از راه ان ــدگل در ادام رئیــس دادگســتری آران و بی
ــکایات در آران  ــری ش ــت و پیگی ــی ثب ــامانه الکترونیک  س
شــاکیان  تصریــح کــرد:  و  داد  خبــر  نیــز  بیــدگل  و 
ــی شــکایت  ــه راحت ــق ب ــن طری ــد از ای پرونده هــا می توانن
خــود را مطــرح و پاســخ خــود را نیــز اســتعام کننــد. مهــر

 مهرتائید میراث فرهنگی 
 برای عبور خط یک متروی اصفهان 

از چهارباغ عباسی
ــان گفــت:  ــی شــهردار اصفه مشــاور عال کیمیای وطن
شــهروندان تــا ســه هفتــه آینــده کــه تســت های فــاز ســوم 
ــتگاه  ــد از ایس ــد، می توانن ــل ش ــرو تکمی ــک مت ــط ی خ
قــدس در خیابــان امــام خمینــی)ره( تــا میــدان آزادی از 

مترو استفاده کنند.
ــل ســازمان  ــور بین المل ــط  عمومــی و ام ــل از رواب ــه  نق   ب
ــار داشــت:  ــواد شــعرباف اظه ــان، ج ــار شــهری اصفه قط
ــود،  ــده ب ــان داده ش ــردم اصفه ــه م ــه ب ــی ک ــق قول طب
فــاز ســوم خــط یــک قطــار شــهری در زمــان خــود 
ــه در  ــت اندرکارانی ک ــه دس ــت هم ــا هم ــد و ب ــق ش محق
ــه  ــه گفت ــور ک ــد و همان ط ــت می کنن ــه فعالی ــن عرص ای
ــدا  ــه ص ــار ب ــوق قط ــدای ب ــاه ص ــود، 31 خردادم ــده ب  ش

درآمد.
ــی  ــدازی آزمایش ــون در راه ان ــه هم اکن ــان اینک ــا بی وی ب
تســت هایی از جملــه تســت گــرم، مخابراتی و ســیگنالینگ 
قطارهــا ظــرف دو تــا ســه هفتــه انجــام می شــود تــا خــط 
آمادگــی پذیــرش مســافر را پیــدا کنــد، خاطرنشــان کــرد: 
فــاز ســوم متــرو از ایســتگاه تختــی تــا میــدان آزادی بــه 
ــتگاه  ــامل ایس ــتگاه ش ــج ایس ــر و پن ــج کیلومت ــول پن ط
سی وســه پل،  انقــاب،  ایســتگاه  حســین)ع(،  امــام 
ــان ســه  ــن می ــدان آزادی اســت کــه در ای شــریعتی و می
ــاده  ــدان آزادی آم ــریعتی و می ــه پل، ش ــتگاه سی وس ایس
ــل  ــان ســال تکمی ــا پای ــر ت ــی 2 ایســتگاه دیگ اســت؛ ول

می شــود.
وی ادامــه داد: یکــی از دالیــل عبــور خــط متــرو از چهاربــاغ 
ایــن بــود کــه ایــن خیابــان بــه پیــاده راه تبدیــل شــود و در 
آینــده ایــن قســمت هیــچ نــوع ترافیکــی نخواهــد داشــت؛ 
خوشــبختانه خــط متــرو در تاریــخ 27 خــرداد 96 بــه تایید 
نماینــده و مشــاور امیــن ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور 
یعنــی دانشــگاه علــم و صنعــت رســید تــا هیــچ مشــکلی 

از لحــاظ ارتعــاش و ... در ایــن زمینــه نباشــد.
مشــاور عالــی شــهردار اصفهــان بــه اجــرای خــط دو متــرو 
ــور از  ــرو و عب ــط دو مت ــکل خ ــت: مش ــرد و گف ــاره ک اش
ــراث فرهنگــی حــل  ــا تعامــل می ــان ب ــدان نقــش جه می
ــه  ــال آن ب ــه و ارس ــن زمین ــات در ای ــل مطالع ــا تکمی و ب
ــان در  ــش جه ــدان نق ــر می ــط 2 از زی ــور خ ــکو عب یونس
اجــاس یونســکو تصویــب شــد؛ امــا مدیریــت کان 
ــل کاوش هــای  ــه دلی ــد ب ــم گرفتن کشــور و اســتان تصمی
باستان شناســی کــه بــه زمــان 5 ســاله نیــاز داشــت و ایــن 
ــط دو  ــرداری خ ــاخت و بهره ب ــر در س ــبب تأخی ــدت س م
ــدان  ــر می ــم کیلومت ــک و نی ــه شــدن ی ــا اضاف می شــد، ب

ــد. ــان را دور بزن ــش جه نق

صنایــع کوچــک  ســازمان  عامــل   مدیــر 
ــرد:  ــام ک ــران اع ــی ای ــهرک های صنعت و ش
بــر اســاس برنامه ســال 96 در حــوزه صنعت 
 و معــدن، بیــش از 36 هــزار واحــد صنعتــی 
و معدنــی در کشــور بــا اختصــاص تســهیات 
راه انــدازی  یــا  فعــال  تجهیــز،  بانکــی، 

. د می شــو
ــد از 7 شــهرک     علــی یزدانــی ضمــن بازدی
و ناحیــه صنعتــی در غــرب اســتان اصفهــان 
از اهتمــام جــدی دولــت در جهــت رفــع 
 موانــع تولیــد و ایجــاد رونــق اقتصــادی 
ــرد  ــد ک ــد و اشــتغال تاکی ــت از تولی  و حمای
و گفــت: امســال نیــز 30 هــزار میلیــارد 

تومــان تســهیات بــا نــرخ مصــوب شــورای 
داخلــی  منابــع  از محــل  اعتبــار  و  پــول 
بانک هــا، بــرای 10 هــزار واحــد زیــر ظرفیــت 
و راکــد، 6 هــزار طــرح تولیــدی بــا پیشــرفت 
فیزیکــی بیــش از 60 درصــد و نوســازی 
5 هــزار واحــد صنعتــی و 2 هــزار واحــد 
معدنــی در نظــر گرفتــه شــده و طرح هــا 
ــی  ــی متقاض ــی و معدن ــای صنعت و واحده
ــق  ــد از طری ــی، می توانن ــع مال ــن مناب تامی
اقــدام  بهین یــاب  ســایت  در   ثبت نــام 

کنند.
ــزار و 900  ــک ه ــون ی ــرد: تاکن ــان ک وی بی
طــرح و واحــد صنعتــی در کشــور در ســامانه 

 60 کــه  کرده انــد  ثبت نــام  »بهین یــاب« 
اقتصــادی  واحدهــای  آن هــا  از  درصــد 
ــتند. ــی هس ــهرک های صنعت ــتقر در ش مس

معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
اطاعــات بــه   تصریــح کــرد: دسترســی 
حــق صنعتگــران اســت و دولــت دربــاره 
ایــن قانــون، اطاعــات الزم را در اختیــار 
صنعتگــران قــرار داده اســت؛ ایــن در حالــی 
اســت کــه قبــا چنیــن اقدامــی انجــام 

. نمی شــد
و  اداری  بوروکراســی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مجــوز  اخــذ  عملیــات  شــدن  طوالنــی 
اجــرای  یازدهــم  دولــت  تصریــح کــرد: 
صــورت  در  و  کــرده  تســهیل  را  قوانیــن 
تکمیــل مــدارک متقاضیــان دریافــت زمیــن 
ــوز در  ــه مج ــذاری و ارائ ــوز، واگ ــذ مج و اخ

می شــود. انجــام  روز   2 مــدت 
یزدانــی بــا اشــاره بــه حمایــت از صنعتگــران 
در  زمیــن  واگــذاری  هزینــه  گفــت: 
و  اســت  رایــگان  صنعتــی  شــهرک های 
می شــود،  دریافــت  هــم کــه  هزینــه ای 
ــق  ــف ح ــت و تخفی ــاع اس ــق انتف ــت ح باب
دانش بنیــان،  شــرکت های  بــه  انتفــاع 
ــاری  ــادی و تج ــای اقتص ــگان، طرح ه نخب
بــزرگ و ســرمایه گذاری در مناطــق کمتــر 

می یابــد. اختصــاص  توســعه یافته، 
وی آمــوزش رایــگان مدیــران و کارکنــان 
شــرکت ها، پرداخــت 50 درصــد از هزینــه 
ــی  ــت بخش ــگاه ها، پرداخ ــرکت در نمایش ش
و  خوشــه ای  فعالیت هــای  هزینــه  از 
نمایشــگاهی خــارج از کشــور، پرداخــت 
کل هزینه هــای تشــکیل خوشــه صنعتــی 
دیگــر  از  را  قبیــل  ایــن  از  مــواردی  و 
حمایت هــای دولــت از صنعتگــران اعــام 

ــرد. ک

مدیــر عامــل ســازمان صنایــع کوچــک و 
 18 افــزود:  ایــران  صنعتــی  شــهرک های 
بانــک و موسســه اعتبــاری بــا دریافــت 

بــه  حمایــت  صنــدوق  ضمانت نامــه 
می کننــد. اعطــا  تســهیات  صنعتگــران 

عامــل  بانک هــای  تاکیــد کــرد:  یزدانــی 
برخــورد  نبایــد  تســهیات  اختصــاص  در 
ــداران و اســتانداران  ســلیقه ای کننــد و فرمان
ــت داشــته  ــن رفتارهــا عنای ــه ای ــد ب ــز بای نی

ــند. باش
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا هم افزایــی 
ــادی  ــای اقتص ــوان ظرفیت ه ــاد می ت و اتح
خریــد  افــزود:  داد،  را گســترش  کشــور 
در  مــردم  رســالت  داخلــی،  تولیــدات 
ــت  ــی اس ــاد مقاومت ــق اقتص ــتای تحق راس
و  تبلیــغ کاالهــای داخلــی و ایجــاد وحــدت 

بیــن مــردم، رســالت رسانه هاســت.
ــد فقــط عملکــرد  وی خاطرنشــان کــرد: نبای
ــد نقــاط قــوت  ــت نقــد شــود؛ بلکــه بای دول
نیــز مــورد توجــه قــرار گیــرد و نادیــده 
ــت شایســته نیســت  ــات دول ــن اقدام گرفت
ــاد  ــانه ها، اتح ــد رس ــی بای ــرایط فعل و در ش

ــد. ــت کنن ــی را تقوی مل
ــود در  ــع رک ــرای رف ــرد: ب وی خاطرنشــان ک
ــئوالن وارد  ــردم و مس ــه م ــد هم ــور بای کش
عمــل شــوند و همــه کارهــا نبایــد بــر عهــده 
دولــت گذاشــته شــود؛ زیــرا نقــش مجلــس 

ــر اســت. ایرنــا ــز موث ــه نی و قــوه قضائی

36هزار واحد صنعتی و معدنی در کشور 
با تسهیالت بانکی راه اندازی می شود

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیم قربانیکاشان

مدیــر عامــل آبفــای کاشــان گفــت: کیفیــت آب شــرب بــه لحــاظ 
بهداشــتی، شــیمیایی و میکروبــی بــودن به صــورت روزانــه در کلیه 
ــرل می شــود  ــدگل  کنت ــاط شهرســتان های کاشــان و آران و بی نق
و بــا اطمینــان می تــوان گفــت آب شــرب مشــترکین شــرکت آب 
و فاضــاب کاشــان کامــا بهداشــتی و ســالم اســت. محمدرضــا 
اســدی افــزود: تنهــا در شــهر کاشــان و بــه صــورت مســتمر  روزانــه 
در 30 نقطــه متفــاوت نمونه گیــری انجــام شــده و کیفیــت و 
ســامت آب بــه دقــت کنتــرل می شــود. ایــن کار از طریــق واحــد 
کنتــرل کیفــی شــرکت آبفــا انجــام گرفتــه و همچنین نهــاد نظارتی 
ــه  ــه صــورت جداگان ــز ب ــوم پزشــکی نی و بهداشــتی دانشــگاه عل
وضعیــت ســامت و بهداشــت آب را رصــد می کنــد. وی بــا بیــان 

ــر و  ــال ناب ــط انتق ــاط خ ــق اخت ــد از طری ــرب راون ــه آب ش اینک
ــادآور  ــرد، ی ــرار می گی ــدی ق ــار شــهروندان راون ــده رود در اختی زاین
شــد: آب اســتحصالی از چاه هــای کاشــان بــه تنهایــی بــه واســطه 
افزایــش ســختی و شــوری قابــل شــرب نیســت. ســختی آب بــه 
واســطه اختــاط بــا آب دریافتــی خــط انتقــال زاینــده رود کاهــش 
یافتــه و پــس از آن وارد شــبکه توزیــع می شــود. بــا وجــود ایــن 
ــای  ــر از چاه ه ــبت بهت ــه نس ــر ب ــال ناب ــط انتق ــت آب خ وضعی
کاشــان اســت و  می تــوان گفــت آب شــرب شــهروندان در منطقــه 
ــا  ــت: ب ــار داش ــدی اظه ــت. اس ــب تر اس ــبت مناس ــه نس ــد ب راون
ــا  وجــود اینکــه شــرکت های آب و فاضــاب مجــاز هســتند آب ب
ســختی 1500 را وارد شــبکه توزیــع کننــد، ولیکــن اختــاط 800 لیتر 
آب دریافتــی از چاه هــا بــا ۴00 لیتــر آب زاینــده رود، ســختی آب را 

بــه  زیــر 1000 کاهــش داده  اســت.

اســتاندار اصفهــان گفــت: برنامــه توســعه 
ــهر  ــدن، فریدونش ــتان فری ــی ۴ شهرس صنعت
ــه  ــه و ارائ ــن و میاندشــت تهی چــادگان و بوئی

ــود. ش
رســول زرگرپــور در مراســم بهره بــرداری از 
ناحیــه صنعتــی روســتای انالوجــه، یکــی 
شهرســتان  بــه  را  خــود  ســفر  اهــداف  از 
چــادگان، ارائــه  پیشــنهاد بــرای توســعه  ایــن 
ــر  منطقــه اعــام کــرد و گفــت: از معــاون وزی
درخواســت می شــود کــه برنامــه توســعه 
صنعتــی بــرای فریــدن بــزرگ لحــاظ نماینــد 
ــرمایه گذاران و  ــی از س ــزاری همایش ــا برگ و ب

مــردم ایــن منطقــه کــه در خــارج از شهرســتان 
زندگــی می کننــد بــرای ســرمایه گذاری در 

ــد. ــل آورن ــه عم ــوت ب ــه دع ــن منطق ای
ــع  ــت اســتان مناب ــه مدیری ــان اینک ــا بی وی ب
بــرای  را  مناســب  زیرســاخت های  و  الزم  
ســرمایه گذار فراهــم خواهــد کــرد، عنــوان 
اســتان  غــرب  شهرســتان های  داشــت: 
مســتعد فعالیت هایــی درخصــوص صنایــع 
مرتبــط بــا گردشــگری، دامپروری و کشــاورزی 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــت و بای اس
اســتاندار اصفهــان افــزود: ناحیــه صنعتــی 
انالوجــه چــادگان طــی ســه مــاه آمــاده 

یــک  از  نشــان  ایــن  اســت؛  بهره بــرداری 
مدیریــت جهــادی دارد کــه رهبــر معظــم 

انقــاب بــر آن اصــرار دارنــد.
ــع  ــروژه را ایجــاد صنای ــن پ ــور هــدف ای زرگرپ
ــه  ــای منطق ــت ظرفیت ه ــا محوری ــک ب کوچ
ــه رشــد  دانســت و افــزود: ایــن شــهرک زمین
و ترقــی و پیشــرفت منطقــه را فراهــم خواهــد 

کــرد.
وی ادامــه داد:  البتــه الزم اســت در بعــد 
صنعتــی اقداماتــی صــورت گیــرد؛ بــه طــوری 
کــه شــرایط زیســت محیطی منطقــه را بــر هــم 
نزنــد و بــه رشــد و توســعه منطقــه کمــک کند.

زرگرپــور بــا اشــاره بــه محرومیــت شهرســتان 
چــادگان گفــت: علی رغــم اینکــه ایــن منطقــه 
محــروم اســت، ولــی انســان های بــزرگ 
ــه  ــودن منطق ــروم ب ــداری دارد و مح و والیتم

ــدارد. ــه شــأن مــردم ایــن خطــه ن ربطــی ب
وی خطــاب بــه معــاون وزیــر صنعــت، معــدن 
شــهرک های  شــرکت  گفــت:  تجــارت  و 
ــادی کــه  ــه جه ــا همــان روحی ــز ب صنعتــی نی
بــرای ســاخت ایــن شــهرک داشــتند، برنامــه 
فریــدن،  شهرســتان   ۴ صنعتــی  توســعه 
ــن و میاندشــت  فریدونشــهر، چــادگان و بوئی

ــد. ایمنــا ــه کن ــه و ارائ را تهی

وزیــر بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی در  کیمیای وطن
حاشــیه بازدیــد از رونــد احــداث بیمارســتان خاتم االنبیــاء نطنــز 
اظهــار داشــت: بــا تــاش مســئوالن و خیــران شهرســتان نطنــز 
اقدامــات مناســبی در بخــش ســامت بــرای 2 بیمارســتان 
شــهرهای نطنــز و بــادرود طــی ســه ســال گذشــته صــورت گرفتــه 
اســت.  ســید حســن  هاشــمی  گفــت: امــروز شــاهد فعالیــت 
گســترده خیــران بخــش ســامت در نطنــز بودیــم کــه در احــداث 
بیمارســتان خیریــه خاتم االنبیــا، قدم هــای اساســی برداشــته اند 
و ســعی خواهــد شــد ظــرف یــک ســال آینــده ایــن بیمارســتان 
بــه بهره بــرداری برســد. وی اظهــار داشــت: خوشــبختانه شــرایط 
بهداشــتی و درمانــی شــهرهای نطنــز و بــادرود نســبت به گذشــته 
تغییــر کــرده و امیدواریــم ضریــب اشــغال تخــت بیمارســتانی به 

نحوی باشد که بیمارستان ها از زیان دهی خارج شوند.

ــن  ــرو ای ــردم در گ ــه م ــات ب ــعه خدم ــرد: توس ــح ک  وی تصری
اســت کــه هزینه هــای جــاری بیمارســتان ها نیــز تامیــن شــود.  
ــت  ــبکه بهداش ــن ش ــه بی ــق تفاهم نام ــه داد: طب ــمی ادام  هاش
و درمــان و دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان و خیــران ســامت 
ــز  ــل و تجهی ــت تکمی ــارد باب ــغ ۴0 میلی ــده مبل ــرر ش ــز مق نطن
بیمارســتان خاتم االنبیــاء نطنــز از ســوی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــران  ــط خی ــر توس ــارد دیگ ــغ 20 میلی ــن مبل ــان و همچنی اصفه

تامیــن شــود.  
گفتنــی اســت بیمارســتان در حــال احــداث خیریــه خاتم االنبیــاء 
نطنــز در زمینــی بــه مســاحت 6 هــزار و 300 متــر مربــع در ســه 
ــر  ــغ ب ــه ای بال ــا صــرف هزین ــون ب ــه ســاخته شــده و تاکن طبق
ــه  ــتان ب ــن شهرس ــران ای ــای خی ــال از کمک ه ــارد ری ۴0 میلی

پیشــرفت فیزیکــی بیــش از 60 درصــد رســیده اســت.

مدیرعامل آبفای کاشان:

آب شرب کاشان، کامال سالم و بهداشتی است
 ارتقای بیمارستان های نطنز و بادرود 

اولویت وزارت بهداشت است

استاندار اصفهان:

طرح توسعه صنعتی ۴ شهرستان غرب استان تدوین شود

 کتاب »هشت میلیمتر از انقالب« 
منتشر شد 

ــفاهی  ــخ ش ــاب« تاری ــر از انق ــت میلیمت ــاب »هش   کت
ــی از مســتند »انقــاب در ســبزوار« توســط  ــی میرقطب عل
دفتــر مطالعــات جبهــه فرهنگــی انقــاب اســامی تولیــد و 

از ســوی دفتــر نشــر معــارف منتشــر شــد.
کتــاب »هشــت میلیمتــر از انقــاب« بــه خاطرات شــفاهی 
ــاب در  ــتند »انق ــاخت مس ــوه  س ــی از نح ــی میرقطب عل
ــری  ــن هشــت میلیمت ــا دوربی ــه ب ــردازد ک ســبزوار« می پ
خــود از تمامــی اتفاقــات راهپیمایــی مــردم ســبزوار علیــه 

رژیــم پهلــوی فیلــم گرفتــه اســت.
ــی میرقطبــی در ایــن مســتند تظاهــرات مــردم، ســفر  عل
علمــا بــه اســفراین و ششــتمد و شــهادت مــردم در 
روزهــای نهــم و دوازدهــم محــرم 57 را بــه تصویــر کشــیده 
و پــس از پیــروزی انقــاب اســامی فیلــم را تدویــن 

می کنــد.
از  روایتــی  انقــاب«،  از  میلیمتــر  »هشــت  کتــاب 

ماه هــای  در  ســبزوار  تاریخــی  تاثیرگــذار  رویدادهــای 
ــن  ــت و در ای ــامی اس ــاب اس ــروزی انق ــه پی ــی ب منته
ــای  ــن روزه ــتند در بحرانی تری ــازی مس ــد فیلمس ــر رون اث
شــرایط کشــور در ســال 57 در قالــب خاطــرات علــی 

میرقطبــی مــرور شــده اســت.
ــری  ــاب از س ــن کت ــاب«، اولی ــر از انق ــت میلیمت »هش
کتاب هــای واحــد تاریــخ شــفاهی جبهــه فرهنگــی انقــاب 
ــی  ــا عل ــو ب اســامی ســبزوار، حاصــل 20 ســاعت گفت وگ
ــه  میرقطبــی اســت کــه از ســال 89 آغــاز شــده و مصاحب
ــر  ــرزاده ب ــد اصغ ــاب را محم ــن کت ــن ای ــق و تدوی تحقی

ــده داشــته اســت. عه
چــاپ اول ایــن کتــاب در 130 صفحــه، در بهــار 96 از ســوی 
 DVD دفتــر نشــر معــارف چــاپ و همــراه بــا نســخه
مســتند »انقــاب در ســبزوار« بــه قیمــت 5 هــزار تومــان 

عرضــه شــده اســت.
 1۴ تیرمــاه همزمــان بــا روز قلــم از کتــاب »هشــت 
ــه فرهنــگ  ــا حضــور عاقه منــدان ب میلیمتــر از انقــاب« ب

و هنــر در ســبزوار رونمایــی می شــود.

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

ــان  ــز اصفه ــت قرم ــه گوش ــس اتحادی رئی
مســائل مالیاتــی را از جملــه مشــکات 
خــاص ایــن صنــف دانســت و بیان داشــت: 
در اصــل دارایــی بایــد مالیــات بــر عملکــرد 
را از واحد هــای صنفــی دریافــت کنــد؛ در 
ــاظ  ــروش را لح ــر ف ــات ب ــه مالی ــی ک حال
ــد  ــی چن ــرایط ط ــن ش ــه در ای ــد ک می کن
ســال گذشــته حــدود 50 واحــد صنفــی بــه 
دلیــل مســائل مالیاتــی مجبــور بــه تعطیلــی 

مغازه هــای خــود شــده اند.
کاهــش  بــه  همچنیــن  انصــاری  رضــا 
قــدرت خریــد مــردم اشــاره کــرد و افــزود: 

ــرخ  ــون، ن ــته تاکن ــال گذش ــفانه از س متاس
گوشــت بیــن 8 تــا 7 هــزار تومــان گران تــر 

ــت. ــده اس ش
وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه در اصفهــان 
ــت: در حــال  ــم، گف ــود کشــتارگاه نداری کمب
ــی فســاران،  ــار کشــتارگاه صنعت حاضــر چه
ــان و کشــتارگاه  نوشــین حــال، نقــش جه
ــرای تامیــن دام مــورد  شهرســتان لنجــان ب

ــد. ــت می کنن ــان فعالی ــاز قصاب نی
رئیــس اتحادیــه گوشــت قرمــز اصفهــان بــا 
ــه در حــال حاضــر موضــوع  ــر اینک ــد ب تاکی
تــب کریمــه کنگــو نیازمنــد اطاع رســانی 
ــت:  ــان داش ــت، بی ــردم اس ــه م ــت ب درس

ــاخان  ــکان و س ــان، دامپزش ــتر قصاب بیش
ــد و در  ــرار دارن ــاری ق ــن بیم ــرض ای در مع
صورتــی کــه گوشــت از مکان هــای مطمئــن و 
دارای پروانــه از دامپزشــکی خریداری شــود، 
ــرد. ــردم مشــکلی ایجــاد نخواهدک ــرای م ب

ــان  ــا اینکــه قصاب ــن در رابطــه ب وی همچنی
بابــت خدمــات جانبــی مربــوط بــه گوشــت 
ــتخوان  ــت از اس ــردن گوش ــه جداک از جمل
خــرد و تکــه کــردن و چــرخ کــردن گوشــت 
نمی کننــد  دریافــت  هزینــه ای  مــردم   از 
و در اصــل خدمــات رایــگان اســت، افــزود: 
در ایــن شــرایط مطابــق آنچــه قانــون گفتــه 
بایــد حاشــیه ســود مــا 8 درصــد باشــد؛ در 

حالــی کــه تاکنــون هیــچ یــک از قصابــان به 
ــرا  ــد؛ چ ــت نیافتن ــود دس ــیه س ــن حاش ای
کــه حجــم گوشــت پــس از یــک روز افــت 

ــد. ــدا می کن پی
رئیــس اتحادیــه گوشــت قرمــز اصفهــان بــا 
تاکیــد بــر اینکــه اتحادیــه گوشــت قرمــز بــه 
ــی زیرمجموعه هــای  ــه ای کل ــوان مجموع عن

ــت:  ــف دارد، گف ــوف مختل ــیاری در صن بس
ــا،  ــا، کله پاچـه فـروشـی هـ جگـرفـروشـی هـ
دباغی هــا، ســاخی ها و حتــی دامپزشــکان 
ــد؛ از  در زیرمجموعــه ایــن صنــف قــرار دارن
ــی  ســوی دیگــر اتحادیه هایــی همچــون کباب
ــان از  ــتوران داران، اغذیه فروش ــی، رس و بریان
ــوند. ــه می ش ــز تغذی ــه گوشــت قرم اتحادی

#میراث_مقاومت
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استقبال گردشگران از سرچشمه 
افوس بوئین و میاندشت  

بــا شــروع فصــل تابســتان مســافران و گردشــگران زیــادی 
وارد منطقــه گردشــگری سرچشــمه افــوس شــده اند.

ــافران  ــال مس ــاه ح ــرای رف ــد: ب ــوس می گوی ــهردار اف ش
ــا  ــداد آالچیق ه ــش تع ــگ و افزای ــای پارکین ــعه فض توس
در دســتورکار قــرار گرفتــه و قــرار اســت 15 آالچیــق جدیــد 

اضافــه شــود.
روح هللا بابایــی درخصــوص اســکان گردشــگران و مســافران 
می افزایــد: عــاوه بــر منــازل و واحدهــای اســتیجاری 
ســطح شــهر، تمــام مــدارس بــا ظرفیــت اســکان700 نفــر 
بــه امکانــات اولیــه مجهــز شــده اند. خبرگــزاری صداوســیما

 کپی برداری از کنفرانس 
بازی های رایانه ای اعتبار ندارد

ملــی  کنفرانــس  دائــم  دبیرخانــه  کیمیای وطن
در  چالش هــا«  و  فرصت هــا  رایانــه ای،  »بازی هــای 
دانشــگاه اصفهــان اعــام کــرد کــه همایش هایــی را کــه بــا 
ــن کنفرانــس برگــزار می شــود، از منظــر  ــرداری از ای کپی ب

علمی )آکادمیک( فاقد اعتبار می داند.
  پایــگاه اینترنتــی دانشــگاه اصفهــان اعــام کــرد: ســومین 
کنفرانــس  بین المللــی  دوره  نخســتین  و  ملــی  دوره 
چالش هــا«  و  فرصت هــا  رایا نــه ای،  »بازی هــای 
)CGCO2018( ماننــد هــر ســال در هفتــه پایانــی بهمــن  
ــکاری  ــا هم ــان ب ــگاه اصفه ــط دانش ــاری توس ــال ج س
مؤسســات و دانشــگاه های معتبــر داخــل و خــارج کشــور 
ــن  ــه ای ــاس دبیرخان ــن اس ــر ای ــد. ب ــد ش ــزار خواه برگ
کنفرانــس اعــام کــرد: همایش هایــی کــه بــا کپی بــرداری 
ــن  ــوان اولی ــه  عن ــه ب ــان ک ــگاه اصفه ــس دانش از کنفران
ــه ای  ــای رایان ــوزه  بازی ه ــور در ح ــی کش ــه پژوهش واقع
اعتبــار خــاص خــود را دارد، توســط مؤسســات متفرقــه در 
ــا  ــزار می شــود، ارتباطــی ب ــه ای برگ ــای رایان حــوزه بازی ه
ــدارد و از  ــان ن ــگاه اصفه ــاالنه  دانش ــی س ــداد پژوهش روی

ــار اســت. ــد اعتب ــک فاق ــر آکادمی منظ
رایانــه ای  بازی هــای  کنفرانــس  دبیرخانــه  همچنیــن 
اعــام کــرد کــه بــه زودی فراخــوان مقــاالت ســومین دوره 

ــد. ــد ش ــام خواه ــس اع کنفران

۷ مصدوم در حادثه واژگونی سمند 
در محور خوانسار - دامنه

 مدیــر حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان اصفهــان، 
بــا اشــاره بــه حادثــه واژگونــی یــک خــودروی ســواری در 
محــور خوانســار دامنــه گفــت: در ایــن حادثــه هفــت نفــر 

مصــدوم شــدند.
ــک  ــی ی ــانحه واژگون ــه س ــاره ب ــا اش ــتین ب ــور راس  غف
دســتگاه خــودروی ســواری در محــور خوانســار – دامنــه در 
نهــم تیرمــاه گفــت: ایــن حادثــه در ســاعت 16:۴9 ایــن روز 

ــه ســامانه 115 اورژانــس اطــاع داده شــد. ب
وی بــا ابــراز تاســف گفــت: در ایــن ســانحه واژگونــی 
ــرد و دو زن  ــج م ــر شــامل پن خــودروی ســمند هفــت نف

ــدند. ــدوم ش مص
ــل  ــرای تکمی ــه ب ــان حادث ــرد: مصدوم ــان ک وی خاطرنش
ــه خوانســار و شــهید  ــه بیمارســتان فاطمی ــد درمــان ب رون

ــدند. ــال داده ش ــی داران انتق رجای
ــان  ــر حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان اصفه  مدی
همچنیــن از غرق شــدن یــک نوجــوان حــدود 17 ســاله در 
ســد خمیــران شهرســتان تیــران خبــر داد و گفــت: حادثــه 
غــرق شــدن فــردی در ســاعت 17:۴9 دقیقــه نهــم تیرمــاه 
ــه  ــاع داده و بافاصل ــس 115 اط ــان اورژان ــاق فرم ــه ات ب

آمبوالنــس اورژانــس بــه محــل حادثــه اعــزام شــد.
وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن حادثــه نوجوانــی حــدود 17 
ســاله در آب هــای ســد خمیــران شهرســتان تیــران غــرق 

شــد و جــان خــود را از دســت داد. صاحــب نیــوز

 وقوع هزار و ۱۷3 حادثه رانندگی 
در شهرستان لنجان  

رئیــس اداره اورژانــس پیش بیمارســتانی اســتان اصفهــان 
ــان  ــتان لنج ــکی شهرس ــای پزش ــانی فوریت ه از امدادرس
ــه رانندگــی در ســه ماهــه نخســت  ــه هــزار و 173 حادث ب

امســال خبــر داد.

علیرضــا قاســمی اظهــار کــرد: در ســه ماهــه نخســت ســال 
جــاری، 2 هــزار و 603 مأموریــت فوریت هــای پزشــکی در 
شهرســتان لنجــان انجــام شــد کــه در ایــن مأموریت هــا، 
ــی  ــات درمان ــت خدم ــس از دریاف ــر پ ــزار و 118 نف 2 ه
پیش بیمارســتانی، توســط آمبوالنــس بــه بیمارســتان 
منتقــل و 180 نفــر توســط تکنســین های فوریت هــای 

ــه صــورت ســرپایی درمــان شــدند. پزشــکی ب
وی افــزود: از مجمــوع مأموریت هــای انجام شــده در ایــن 
مــدت، یــک هــزار و ۴30 مــورد غیرتصادفــی و یــک هــزار و 

173 مــورد تصادفــی بــوده اســت.
اســتان  پیش بیمارســتانی  اورژانــس  اداره  رئیــس 
ــی رخ داده  ــوادث رانندگ ــرد: از کل ح ــح ک ــان تصری اصفه
در ایــن مــدت، 680 مــورد در مناطــق شــهری و ۴93 
مــورد در نقــاط جــاده ای اســتان رخ داده اســت. وی 
ــه  ــی در س ــوارد غیرتصادف ــترین م ــه بیش ــان اینک ــا بی ب
ــه  ــوط ب ــورد مرب ــا 238 م ــب ب ــه ترتی ــال ب ــه امس ماه
بیماری هــای قلبــی، 212 مــورد تنفســی و 106 مــورد 
ســقوط بــوده اســت، خاطرنشــان کــرد: در ایــن مــدت، 5 
مأموریــت احیــای موفــق توســط تکنســین های اورژانــس  
اداره  رئیــس  انجــام شــد.  لنجــان  پیش بیمارســتانی 
ــت  ــان، جمعی ــتان اصفه ــتانی اس ــس پیش بیمارس اورژان
شهرســتان لنجــان را بالــغ  بــر 255 هــزار نفــر عنــوان کــرد و 
در پایــان ابــراز کــرد: فوریت هــای پزشــکی ایــن شهرســتان 
ــاق  ــک ات ــاده ای، ی ــگاه ج ــهری، دو پای ــگاه ش ــه پای از س

ــت. فــارس ــوردار اس ــنل برخ ــر پرس ــان و 3۴ نف فرم

کاهش قدرت خرید گوشت قرمز

،،
بــر اســاس برنامــه ســال 96 در حــوزه 
صنعــت و معــدن، بیــش از 36 هــزار 
واحــد صنعتــی و معدنــی در کشــور 
بانکــی،  تســهیالت  اختصــاص  بــا 
تجهیــز، فعــال یــا راه انــدازی می شــود
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رخداد
 قاچاقچیان چوب در لردگان 

مأمور منابع طبیعی را زخمی کردند
آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  اداره  رئیــس 
شهرســتان لــردگان اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
از زخمــی شــدن مأمــور منابــع طبیعــی در درگیــری 
بــا قاچاقچیــان چــوب جنگلــی از نــوع بلــوط در ایــن 

ــر داد. ــتان خب شهرس
اجــرای  بــه  اشــاره  بــا  اســکندری نژاد  ایمــان 
ــا  ــورد ب ــی و برخ ــات حفاظت ــدید اقدام ــرح تش ط
قاچاقچیــان محصــوالت غیرمجــاز جنگلــی و مرتعی 
ــر  ــی ب ــی مبن ــام گزارش ــا اع ــب ب ــزود: جمعه ش اف
ــزم  ــل هی ــری و حم ــد بارگی ــخاصی قص ــه اش اینک
ــد،  ــن شهرســتان را دارن ــه حفاظت شــده ای در منطق
موضــوع در دســتورکار نیــروی انتظامــی و مأمــوران 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــع طبیع ــت مناب حفاظ
وی گفــت: مأمــور حفاظتــی منابــع طبیعــی لــردگان 
ــاز  ــه ای و غیرمج ــان حرف ــا قاچاقچی ــورد ب در برخ
چــوب، براثــر اصابــت ســنگ و چــوب مــورد ضــرب و 

شــتم قــرار گرفــت.
ــری پــس از  ــن درگی ــرد: ای ــار ک اســکندری نژاد اظه
ــگام ورود  ــار و هن ــز خــودرو حامــل ب تعقیــب و گری
خــودرو بــه منــزل مســکونی یکــی از آشــنایان ایــن 

قاچاقچیــان، ادامــه یافــت.
ــی  ــن چــوب جنگل ــری 2 ت ــه بارگی ــا اشــاره ب وی ب
توســط قاچاقچیــان در یــک خــودرو نیســان و 
ــا  ــژو ب ــودرو پ ــتگاه خ ــط 2 دس ــکورت آن توس اس
ــت  ــس از دریاف ــزود: پ ــی اف ــکاری 8 قاچاقچ هم
حکــم قضایــی و بــا هماهنگــی و همــکاری پاســگاه 
ــرم از چوب هــای قاچــاق  ــد 350 کیلوگ ــه ارمن منطق

کشــف شــد.
وی گفــت: در ایــن درگیــری تعــدادی از همدســتان 
ــی  ــدوم و مخف ــا را مع ــه چوب ه ــان بقی قاچاقچی

ــد. کردن
 وی از دســتگیری 2 قاچاقچــی چــوب خبــر داد 
و گفــت: 6 نفــر دیگــر از همدســتان آن هــا بــا کمــک 
افــراد بومــی و دوســتداران طبیعــت شناســایی 
شــدند و پرونــده آن هــا نیــز جهــت دســتگیری 

ــد. ــال ش ــی ارس ــع قضای ــه مراج ــان ب متهم
اینکــه هم اینــک حــال عمومــی  بیــان  بــا  وی 
مامــور حفاظــت منابــع طبیعــی خــوب اســت، 
و  چهارمحــال  در  زاگــرس  جنگل هــای  افــزود: 
ــب  ــل تخری ــا عوام ــر ب ــال های اخی ــاری در س بختی
روبــه رو بــوده اســت و تهیــه زغــال و قاچــاق چــوب 
درختــان جنگل هــای زاگــرس از عوامــل اصلــی 
و تشــدیدکننده تخریــب ایــن منابــع بــه شــمار 

مــی  رود. ایرنــا 

بالگردها ی هوانیروز آتش 
جنگل های مسجد سلیمان را 

خاموش کردند
فرمانــده هوانیــروز ارتــش گفــت: بالگردهــای 
مســجد  مراتــع  و  جنگل هــا  آتــش   هوانیــروز 

را خامــوش کردنــد. ســلیمان 

 امیــر خلبــان یوســف قربانــی گفــت: بــا توجــه بــه 
ــع و  ــوزی در مرات ــال آتش س ــا و احتم ــل گرم فص
ــجد  ــداری مس ــت فرمان ــه درخواس ــا و ب جنگل ه
ســلیمان از هوانیــروز جهــت خامــوش کــردن 
آتــش در مراتــع و جنگل هــای ســه راهی اللــی 
در حوالــی مســجد ســلیمان، بافاصلــه فرماندهــی 
هوانیــروز وارد عمــل شــد و بــه کمــک مــردم 

ــتافت. ــه ش منطق
امیــر ســرتیپ دوم قربانــی افــزود: بــه علــت 
جنگل هــای  و  مراتــع  در  آتــش  گســتردگی 
مســجد ســلیمان، هوانیــروز بــا دو ســورتی پــرواز 
ــا حضــور ده هــا نیــروی انســانی آموزش دیــده  و ب
آتش ســوزی  نهایــت  در  شــد کــه  عمــل  وارد 
خامــوش و از خســارت احتمالــی زیــاد جلوگیــری                 

شــد.
ــر  ــال حاض ــروز در ح ــه هوانی ــان اینک ــا بی وی ب
در آمادگــی کامــل بــه ســر می بــرد، گفــت: در 
ــه  ــن آمادگــی را دارد ک ــروز ای هــر شــرایطی هوانی
عــاوه بــر تامیــن امنیــت در مرزهــا، چنانچــه 
اتفاقــی بــرای مــردم پیــش آیــد، بــه یــاری مــردم 

ــا ــتابد. ایمن بش

اخراج کارگران کارخانه برفاب 
کذب است

ــی  ــوازم خانگ ــد ل ــه تولی ــل کارخان ــر عام   مدی
ــه  ــن کارخان ــری از ای ــچ کارگ ــت: هی ــاب گف برف
اخــراج نشــده و هم اینــک زمــان تعطیــات 
ــه  ــن کارخان ــرات ای ــتانه تعمی ــه ای تابس 2 هفت

ــت. اس
 حســین ایــزدی اظهــار کــرد: هــر ســاله در تیرماه 
ــرای  ــه ب ــدت 2 هفت ــه م ــدی ب ــد تولی ــن واح ای
 نوســازی و تعمیــرات دســتگاه ها تعطیــل اســت 
ــاز  ــد آغ ــد در واح ــرات، کار تولی ــس از تعمی و پ
شــده و دوبــاره تمامــی کارگــران مشــغول بــه کار 

می شــوند.
وی بــا بیــان اینکــه بخــش عمــده صــادرات کاال 
ــراق انجــام  ــه کشــور ع ــدی ب ــن واحــد تولی از ای
ســفارش  مــورد  امســال  گفــت:  می شــود، 
صــادرات کاال بــرای ایــن واحــد انجــام نشــده کــه 
ایــن موضــوع، تولیــد در واحــد را دچــار مشــکل 

ــرده اســت. ک
 کارخانــه تولیــد لــوازم خانگــی برفــاب در شــهرک 

صنعتــی شــهرکرد قــرار دارد. ایرنــا

دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
ــه  ــش ب ــان »آت ــه فرم ــاره ب ــا اش ــور ب کش
اختیــار« رهبــر معظــم انقــاب گفــت: فرمــان 
آتــش بــه اختیــار رهبــر معظــم انقــاب، 
 امــری کامــا درســت و حکیمانــه اســت 
و منظــور ایــن اســت کــه در چارچــوب قوانین 
ــتای  ــاب و در راس ــای انق ــور و ارزش ه کش
زمین مانــده ای  روی  فرهنگــی  مســائل 
ــرای حــل آن هــا  ــدام ب ــم کــه اق حرکــت کنی
از عهــده دســتگاه های دولتــی برنمی آیــد؛ 
بنابرایــن نیروهــای انقابــی و فرهنگــی بایــد 
ــر  ــی پ ــای فرهنگ ــا خأله ــوند ت ــده دار ش  عه

شود.
از  بازدیــد  حاشــیه  در  رضایــی  سرلشــکر 
ــا  ــی ب ــت وگوی ــهرکرد در گف ــای ش ــرح ه ط
اشــاره بــه اقدامــات خصمانــه کشــورهای 
علیــه  عربســتان  ســرکردگی  بــه  عربــی 
جمهــوری  توصیــه  داشــت:  بیــان  قطــر 
منطقــه  بــه کشــورهای  ایــران  اســامی 
ایــن اســت کــه بــا گفت وگــو و مذاکــره 
ــره،  ــا محاص ــون ب ــد؛ چ ــل کنن ــائل را ح مس
ــوان  ــش نمی ت ــا تن ــگ ی ــاد جن ــاوز، ایج تج
جنــگ،  ایجــاد  از  هیچ کــس  کاری کــرد؛ 
ــرده و نخواهــد ــم و محاصــره ســود نب  تحری

 برد.
 دشمنان سنگ اندازی می کنند که 

طبقات بعد درست نشود
دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
ــنگ اندازی  ــا س ــمنان مرتب ــرد: دش ــد ک تاکی
درســت  بعــد  طبقــات  کــه   می کننــد 

نشود. 
ــی  ــه اتفاق ــد چ ــته ببینی ــای گذش در هفته ه
ــرد  ــورت می گی ــی ص ــت؛ اقدامات ــاده اس افت
کــه پیشــرفت ایــن طبقــات بــه عقــب بیفتــد.

وی اضافــه کــرد: مــا وارد جاهایــی شــده ایم 
ــی و  ــه سیاس ــادی، طبق ــات اقتص ــه طبق ک

ــی بایــد طبقــات  دفــاع درســت شــده اند؛ ول
دیگــر ســاخته شــود.

ــادآور شــد: طبقه هــای بعــد  ــی ی ــر رضای دکت
ــارت  ــاوری، تج ــم و فن ــتغال، عل ــد، اش تولی
هســتند  دانشــگاه  و  فرهنــگ  خارجــی، 
ــکنی  ــی کارش ــوند؛ ول ــاخته ش ــد س ــه بای ک

می کننــد. ســنگ اندازی  و  می شــود 
ــت  ــات ریاس ــه در انتخاب ــان اینک ــا بی وی ب
انتخابــات  نفــر در  جمهــوری 40 میلیــون 
 شــرکت کردنــد کــه بســیار باشــکوه بــود 
و ایــن باعــث شــد اعتبــار ملــت مــا افزایــش 
یابــد و جهانیــان بــا احتــرام بــا ایــران برخــورد 
کننــد و اذعــان داشــتند کــه دموکراســی 
ایــران در منطقــه نمونــه اســت، تصریــح 
ــه عــده ای برخــورد و  کــرد: ایــن احترام هــا ب
تصمیــم گرفتنــد کــه شــیرینی ایــن انتخابات 
ــا یــک  ــد و ب ــخ کنن ــران تل را در کام ملــت ای
نقشــه حساب شــده خواســتند مجلــس را 
بمبــاران کننــد، نماینــدگان مجلــس را گروگان 
بگیرنــد، بــه حــرم امــام)ره( حمله کننــد و در 
ــد و بعــد  ــذاری کنن ــام)ره( بمب گ ــح ام ضری
بــه دنیــا بگوینــد کــه بــدون دلیــل بــه ایــران 
ــر  ــران را زی ــت ای ــد و امنی ــرام می گذاری احت

ســوال ببرنــد.

در  اینکــه  بیــان  بــا  رضایــی  سرلشــکر 
ــی  ــران خیل ــتی ته ــات تروریس ــر اقدام ظاه
پرقــدرت  پنجــه  امــا  بــود،  حساب شــده 
ــان  ــه هدفش ــت ب ــاب نگذاش ــداران انق پاس
برســند، افــزود: دشــمنان قصــد ضعیــف 
کــردن امنیــت و مردم ســاالری دینــی ایــران 
را داشــتند. دشــمن بــه طبقــه امنیــت حملــه 
ــوری  ــه ســوم جمه ــا از طبق ــی م ــد، ول کردن
اســامی کــه همــان دفــاع بــود، جــواب 

دادیــم. دندان شــکن 
وی خاطرنشــان کــرد: خیلی هــا بــر ایــن 
ــاپ  ــک پرت ــا 50 موش ــه 40 ت ــد ک ــاور بودن ب
کنیــم؛ امــا تصمیــم گرفتــه شــد کــه 6 
موشــک شــلیک شــود، ولــی بایــد دقیــق و 
ــک های  ــدازه موش ــه ان ــند و ب ــت باش پرهیب

ــند. ــته باش ــر داش ــکا اث ــروز امری ک
 دنیا در شوک موشک های ایران 

ماند
وی ادامــه داد: دنیــا در شــوک موشــک های 
ــت؛  ــافت فرورف ــت و مس ــه دق ــن هم ــا ای ب
ــود  ــق ب ــک ها دقی ــانه گیری موش ــدر نش آنق
کــه کشــورهایی مثــل امریــکا و اســرائیل کــه 
ــد، نفسشــان هــم  ــه بودن ــه حمل منتظــر بهان

ــد. ــد و اقدامــی انجــام ندادن ــاال نیام ب
ــانه   ــات را نش ــن اقدام ــی ای ــکر رضای سرلش
ــا  ــد: ام ــادآور ش ــت و ی ــران دانس ــدار ای اقت
ــم  ــتند و تصمی ــکار ننشس ــم بی ــمنان ه دش
در  سیاســی  جنجال هــای  بــا  گرفتنــد 
داخــل، کشــور را دچــار بلــوای سیاســی 
قــرار تحت الشــعاع  را  ایــران  تــا   کننــد 

دهند.
ــدس  ــی روز ق ــرد: در راهپیمای ــد ک وی تاکی
ــاد؛ همــه از  ــد می افت ــاد کــه نبای اتفاقــی افت
اصولگــرا، اصاح طلــب و ... معتقدنــد کــه 
ــت  ــاب اس ــاب فصل الخط ــم انق ــر معظ رهب
ــر  ــد رهب ــول دارن ــتثنا قب ــدون اس ــه ب و هم

ــت  ــاب گف ــک فصل الخط ــاب ی ــم انق معظ
ــش  ــد بی ــما بای ــاب، ش ــای انق ــه نیروه ک
از همیشــه مواظــب امنیــت جامعــه باشــید. 
 نبایــد کاری کنیــد کــه آدم هــای پرمدعــا 
ــال  ــور جنج ــتفاده در کش ــا سوءاس ــوچ ب و پ

ــد. درســت کنن
 از سپاه بیرون آمدم تا اقتصاد 

درست شود
ــه از  ــی ک ــی از دالیل ــت: یک ــان داش وی بی
ســپاه بیــرون آمــدم، ایــن بــود کــه اقتصــاد 
کــه  می دانســتم  مــن  شــود.  درســت 
ــاد  ــتگاه اقتص ــد در ایس ــمنان می خواهن دش
انقــاب را نگــه دارنــد و متوقــف کننــد و 
نگذارنــد طبقــات بــاال ســاخته شــود. 20 
ــد  ــاد تاکی ــن روی اقتص ــه م ــت ک ــال اس س

دارم.
مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  دبیــر 
نظــام افــزود: دولتمــردان بایــد ظرفیــت، 
افزایــش  را  خــود  صبــر  و  تحمل پذیــری 

ــم؛  ــر و تحمــل داری ــه صب ــاز ب ــا نی ــد. م دهن
مجــازی  رســانه های  به ویــژه  رســانه ها 

خیلــی مهــم هســتند.
ــردم  ــت: از م ــان داش ــی بی ــکر رضای  سرلش
ــد.  ــر کنن ــد فک ــی جدی ــه زندگ تقاضــا دارم ب
امــروزه مشــاغل قدیــم جوابگــو نیســت؛ 
نــه ادارات دولتــی آنقــدر ظرفیــت دارنــد کــه 
جوانــان را اســتخدام کننــد، چــرا کــه دولــت 
ــود  ــت خ ــه ظرفی ــد اضاف ــش از 30 درص بی
اســتخدام کــرده و نــه بــا شــکل ســنتی 
ــی  ــد زندگ ــید. بای ــی رس ــه جای ــود ب می ش
دامــداری  پیــدا کــرد؛  اقتصــادی  جدیــد 
ــی باشــد، کشــاورزی  ــزه و صنعت ــد مکانی بای
ســنتی جوابگــو نیســت؛ 10 هکتــار نمی توانــد 
ــاورزی  ــر کش ــا اگ ــد؛ ام ــته باش ــد داش درآم
مکانیــزه باشــد، در هــر هکتــار 10 برابــر شــیوه 
ــی  ــم داشــت و جوانان ســنتی درآمــد خواهی
کــه بــه شــهرهای همجــوار مهاجــرت کردنــد، 

کوهرنــگ خبــر ســایت  برمی گردنــد. 

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام:

 فرمان »آتش به اختیار« یعنی 
اجازه ندهیم مسائل فرهنگی کشور روی زمین بماند

در حمله موشکی ایران به داعش، اقتدار کشور نفس آمریکا و اسرائیل را بند آورد 

ــش  ــت : ســاالنه بی ــزد گف ــاد کشــاورزی ی ــس ســازمان جه  رئی
از 410 هــزار تــن محصــوالت گلخانــه ای کــه عمدتــا شــامل خیــار 
ــر  ــاوه ب ــه ع ــود  ک ــد می ش ــزد تولی ــتان ی ــت، در اس ــبز اس س
ــراق  ــیه و ع ــورهای روس ــه کش ــی ب ــای داخل ــاز بازاره ــن نی تامی

صــادر می شــود. 
 ســید جمــال ســجادی   پور اظهــار داشــت: کشــاورزان بایــد بــرای 
ــا کاشــت محصــوالت کم آبخــواه  اســتفاده بهینــه از منابــع آبــی ب

ــد. ــی مدیریــت کنن ــه ای در برداشــت آب هــای زیر زمین و گلخان
توســعه محصــوالت  بایــد  اینکــه کشــاورزان  بیــان  بــا  وی 
کم آبخــواه و ارزش افــزوده بــاال را در دســتورکار قــرار دهنــد، 
افــزود: محصــوالت کم آبخــواه در اســتان همچــون گیاهــان 
دارویــی بــا 20 گونــه کــه بــا آب شــور و شــیرین تولیــد می شــوند، 

ــت دارد. ــکان کش ــاورزان ام ــرای کش ب

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان یــزد بــا بیــان اینکــه در 
ســه ســال گذشــته 200 هکتــار بــه ســطح زیــر کشــت گلخانه هــای 
ــزار              ــون یک ه ــرد: هم اکن ــح ک ــزوده شــده، تصری ــزد اف اســتان ی
و 420 هکتــار بــه کاشــت محصــوالت گلخانــه ای اختصــاص دارد.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه کشــت گیاهان کــم آبخــواه و مجهز شــدن 
ــن  ــن مهم تری ــاری نوی ــتم آبی ــه سیس ــاورزی ب ــای کش زمین ه
ــت  ــاورزی اس ــش کش ــی آب در بخ ــر در صرفه جوی ــکار مؤث راه
ــرح  ــن ط ــرای ای ــرای اج ــد ب ــان می توانن ــرد: متقاضی ــوان ک عن
ــه جهادکشــاورزی سراســر اســتان  ــا دریافــت تســهیات الزم ب ب
ــاد کشــاورزی اســتان  ــد. رئیــس ســازمان جه ــزد مراجعــه کنن ی
ــزد  ــای اســتان ی ــار از زمین ه ــزار هکت ــون 18 ه ــت: تاکن ــزد گف ی
ــاری تحــت فشــار مجهــز شــده کــه 25 درصــد  ــه سیســتم آبی ب

ــنیم ــود. تس ــامل می ش ــتان را ش ــای اس باغ ه

معــاون آمــار و اطاعــات ســازمان برنامــه و بودجــه چهارمحــال 
ــتان در  ــت اس ــد جمعی ــدود 64 درص ــت: ح ــاری گف و بختی
شــهرها ســاکن هســتند. عبــدهللا اســدپور در شــورای راهبــری 
ــر  ــرد: ب ــار ک ــاری اظه ــال و بختی ــتان چهارمح ــت اس جمعی
اســاس سرشــماری نفــوس و مســکن ســال 95، مشــخص 
شــد کــه جمعیــت اســتان 947 هــزار و 763 نفــر اســت کــه از 
ایــن تعــداد 482 هــزار و 365 نفــر مــرد و بقیــه زن هســتند.

ایــن  اســاس  بــر  نیــز  افــزود: جمعیــت کل کشــور  وی 
ــام شــد  ــر اع ــزار و 270 نف ــون و 926 ه سرشــماری 79 میلی
کــه از ایــن تعــداد 40 میلیــون و 498 هــزار و 270 نفــر مــرد  و 
بقیــه زن هســتند. فدایــی خاطرنشــان کــرد: حــدود 64 درصــد 

ــت اســتان در شــهرها ســاکن هســتند. جمعی
ــتان  ــه اس ــه و بودج ــازمان برنام ــات س ــار و اطاع ــاون آم مع

جمعیــت اســتان در ســال 65 را 631 هــزار و 179 نفــر معــادل 
114 هــزار و 303 خانــوار گــزارش کــرد و گفــت: ایــن جمعیــت 
ــه 947 هــزار و 763 معــادل 207 هــزار و 436  در ســال 95 ب
ــق  ــرد: طب ــان ک ــت. وی خاطرنش ــه اس ــش یافت ــوار افزای خان
ایــن سرشــماری جمعیــت گــروه ســنی صفــر تــا 14 ســال در 
اســتان کاهــش و بالعکــس جمعیــت بــاالی 65 ســال رشــد 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش ــت. مع ــته اس داش
شــهرکرد نیــز برگــزاری همایــش ملــی جمعیــت در تلویزیــون 
ازدواج در راســتای تحکیــم  ارائــه آموزش هــای هنــگام  و 
بنیــان خانــواده را از اقدامــات دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان 

ــمرد. ــی برش ــی جمعیت ــت های کل ــوص سیاس درخص
ــن  ــات ای ــر مصوب ــردن بهت ــی ک ــور اجرای ــه منظ ــت: ب وی گف

ــنا ــرورت دارد. ایس ــتگاهی ض ــن دس ــل بی ــورا تعام ش

استانها

 تولید ساالنه ۴۱۰ هزار تن 
محصوالت گلخانه ای در یزد

 6۴ درصد جمعیت چهارمحال و بختیاری 
در شهرها ساکن هستند

ماسال، بام سبز ایران 
زیباتریــن  از  یکــی  ماســال،   شهرســتان 
و بکرتریــن مناطــق اســتان گیــان محســوب 
بکــر  و  کوهپایــه ای  منطقــه ای  می شــود؛ 
بــا آب و هوایــی منحصربه فــرد و طبیعتــی 
ــایش  ــدن و تماش ــی دی ــه گاه ــحرانگیز ک س
حتــی بــرای کســانی کــه ســالیان متمــادی در 
آن زندگــی کرده انــد، تــازه و تماشــایی اســت.

جلوه هــای طبیعــی و سرســبزی ایــن منطقــه 
از اســتان گیــان بــه انــدازه ای گســترده اســت 
کــه می تــوان شهرســتان ماســال را یکــی 
مناطــق  زیباتریــن  و  منحصربه فردتریــن  از 
ــه را  ــن منطق ــرد و ای ــام ب ــان ن ــتان گی اس

ــد. ــت نامی ــت نخورده طبیع ــت دس بهش
شهرســتان ماســال از نظــر اقتصــادی بــه 
کشــاورزی، دامپــروری و صنایــع وابســته 
ــج  ــه ایــن دو متکــی اســت و محصــول برن ب

مهــم  محصــوالت  جملــه  از  می تــوان  را 
ــرد. ــام ب ــه ن ــن منطق ــاورزی ای کش

ــورداری  ــور، زنب ــرورش دام و طی ــداری، پ باغ
ــم  ــرم ابریش ــان و ک ــرورش آبزی ــیات و پ ش
از مهم تریــن فعالیت هــای مــردم ماســال 
اســت کــه خروجــی فعالیت هــای مذکــور 
عســل  چــون  محصوالتــی  انــواع  تولیــد 
ــای  ــات، حلواه ــی، مرکب ــر تالش ــی، پنی طبیع

ــت. ــج اس ــی و برن محل
توریســتی  جاذبه هــای  شهرســتان   ایــن 
و مناظــر زیبــا و دلپذیــر گســترده ای از قبیــل 
جنگل هــای ســر بــه فلــک کشــیده، درختــان 
تنومنــد، آبشــارهای طبیعــی، حیــات وحــش 
و مراتــع سرســبز دارد؛ وجــود 17 غــار بــزرگ 
ماســال ســالیانه مســافران  در   و کوچــک 
و گردشــگران زیــادی را از اقصــی نقــاط کشــور 

بــه ایــن منطقــه می کشــاند.
زیبــای  چشــم انداز  ماســال،  ســبز  بــام 

ایــن شــهر اســت کــه در یــک کیلومتــری 
شــهر واقــع شــده و بــه جرئــت می تــوان 
از بــام ســبز ماســال بــه  عنــوان یکــی از 
بی نظیرتریــن مناطــق گردشــگری کشــور نــام 

ــرد.  ب
در ایــن منطقــه عــاوه بــر جلگــه شــهر 
شهرســتان های  از  بخش هایــی  ماســال، 
ــا مناظــر بســیار  ــی ب ــدر انزل صومعه ســرا و بن

زیبــا دیــده می شــود.
ــی  ــان جنگل ــهادت میرزاکوچک خ ــل ش  مح
ــن  ــگری ای ــای گردش ــر از جاذبه ه ــی دیگ یک
ارتفاعــات ماســال محــل  منطقــه اســت؛ 
ــت.   ــی اس ــان جنگل ــهادت میرزاکوچک خ ش
ــته«  ــه پش ــات آالل ــه »ارتفاع ــی ک او در حال
ــه  ــر گرفت ــن در نظ ــه ام ــوان منطق ــه  عن را ب
ــه و رســیدن  ــن منطق ــذر از ای ــود و قصــد گ ب
بــه خلخــال را داشــت، بــر اثــر کــوالک و 

ــید.  ــهادت رس ــه ش ــدان ب یخبن

# میراث_ طبیعی

روزنه

 پلمب 26 واحد قصابی متخلف 
در شهرستان اردل

ــد  ــب 26 واح ــتان اردل از پلم ــی شهرس ــده انتظام فرمان
قصابــی متخلــف در روســتای کاج از توابــع شهرســتان اردل 

خبــر داد.

ســرهنگ علــی ســپهوند افــزود: ایــن واحدهــا بــا دســتور 
مقــام قضائــی بــه دلیــل رعایــت نکردن مســائل بهداشــتی 

پلمــب شــد.
ــا  ــژه قصابی ه ــی به وی ــای صنف ــکاری واحده ــر هم وی ب
ــد کــرد و گفــت:  ــا کارشناســان دامپزشــکی اســتان تاکی ب
بــر اســاس مــاده 607 قانــون مجــازات اســامی، همــکاری 
نکــردن آن هــا قابــل پیگــرد اســت و از 3 تــا 6 مــاه حبــس 

را در پــی خواهــد داشــت.
ــای  ــه بیماری ه ــه ب ــا توج ــت ب ــهروندان خواس وی از ش
شــایع بیــن انســان و دام، از خریــد گوشــت بــدون مهــر و 

ــد. برچســب دامپزشــکی خــودداری کنن
فرمانــده انتظامــی شهرســتان ســامان نیــز از اجــرای طــرح 
 ارتقــای امنیــت اجتماعــی در ســطح شهرســتان خبــر داد 
و گفــت: در ایــن طــرح 12 دســتگاه موتورســیکلت متخلــف 

و فاقــد مــدارک گمرکــی توقیــف شــد.
ســرهنگ احمــد مطلبــی افــزود: در ایــن طــرح 2 کیلوگــرم 
انــواع مــواد مخــدر صنعتــی و ســنتی نیــز کشــف شــد و 2 

قاچاقچــی مــواد مخــدر دســتگیر شــدند. ایرنــا

 جشنواره گل محمدی الله زار 
 باعث افزایش جذب گردشگر 

در منطقه می شود
فرمانــدار بردســیر گفــت: برگــزاری جشــنواره گل محمــدی 
اللــه زار باعــث جــذب گردشــگر و توســعه خانه هــای 

می شــود. بوم گــردی 
مجیــد نجف پــور در آییــن اختتامیــه یازدهمیــن جشــنواره 
ــعه  ــتای توس ــرد: در راس ــار ک ــیر اظه ــدی بردس گل محم
کشــت گل محمــدی در ایــن شهرســتان بــا همــکاری 
بخــش خصوصــی دو کارخانــه گاب گیــری افتتــاح شــده 

اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــترین درصــد گل هــای 
محمــدی در کارخانه هــای بردســیر فــرآوری می شــود، 
ــه در  ــن منطق ــدی ای ــای محم ــد از گل ه ــزود: 70 درص اف
کارخان هــای بردســیر و 30 درصــد ایــن محصــول در 

خــارج از منطقــه فــرآوری می شــود.
فرمانــدار بردســیر برگــزاری جشــنواره ملــی موســیقی 
ــرار  ــاره ق ــورد اش ــدی را م ــنواره گل محم ــی و جش نواح
ــر شــدن فضــای  ــر باعــث متفاوت ت ــن ام ــزود: ای داد و اف

ــد. ــته ش ــه گذش ــبت ب ــدی نس ــنواره گل محم جش
ــعه  ــدی را در توس ــنواره گل محم ــزاری جش ــور برگ نجف پ
 اکوتوریســم و اقامتگاه هــای بوم گــردی موثــر دانســت 
و گفــت: برگــزاری ایــن جشــنواره باعــث جــذب گردشــگر و 

ــود. ــردی می ش ــای بوم گ ــعه خانه ه توس
ــادآور شــد: جشــنواره گل محمــدی 10 ســال اســت  وی ی
ــوه  کــه در راســتای شــناخت و معرفــی ظرفیت هــای بالق
ایــن شهرســتان در محــل ســایت گردشــگری اللــه زار 
ــا برنامه هــای  ــراه ب ــن جشــنواره هم ــزار می شــود و ای برگ

تفریحــی و ورزشــی اســت. مهــر

 افزایش مصرف آب 
در20 روستای سیرجان

مدیــر آب و فاضــاب روســتایی شهرســتان ســیرجان 
ــان تابســتانی باعــث کمبــود آب در  گفــت: حضــور میهمان

ــت. ــده اس ــتا ش 20 روس
ــون،  ــوزه خ ــق پ ــتا در مناط ــزود: 20 روس ــور اف احمدی پ
حومــه شــمالی بخــش زیدآبــاد، کهن شــهر ســفلی و علیــا 
ــروزه  ــن آباد و فی ــورگاه، حس ــاد، ک ــتاهای محمودآب و روس

ــد.  ــی دارن ــکل کم آب مش
ــش از 200  ــود بی ــه آب موج ــان اینک ــا بی ــن ب وی همچنی
ــه  ــه ب ــر در ثانی روســتای شهرســتان ســیرجان را از 90 لیت
بیــش از 130 لیتــر در ثانیــه رســاندیم، گفــت: رعایــت 
ــا  ــا ب ــا و باغ ه ــاری باغچه ه نکــردن الگــوی مصــرف و آبی
ــامیدنی   ــکل آب آش ــا مش ــتا ها را ب ــرب، روس ــن آب ش ای

ــرده اســت.  ــه رو ک روب
مدیــر آب و فاضــاب روســتایی شهرســتان ســیرجان 
از کشــف بیــش از 40 انشــعاب غیرمجــاز در روســتاها 
ــراد پــس از شناســایی مســیر  ــن اف ــر داد و گفــت: ای خب
ــه  ــاز ب ــورت غیرمج ــه ص ــه ب ــل لول ــا وص ــال آب و ب انتق
ــزارع  ــه م ــد و ب ــرقت می کردن ــعابات، آب را س ــن انش ای
ــده  ــدند و پرون ــایی ش ــه شناس ــاندند ک ــان می رس و درخت

ــت. ــده اس ــل داده ش ــی تحوی ــات قضای ــه مقام ــان ب آن
وی گفــت: بــرای کاهــش یــا جلوگیــری از انشــعابات 
غیرمجــاز، طــرح جابه جایــی خطــوط انتقــال آب از باغ هــا 
و مــزارع در روســتاهای عمادآبــاد، جعفرآبــاد، مبارکــه، چــاه 
ــر انجــام شــد. ــه طــول 21 کیلومت ــاد ب مــزرع و محمودآب

وی کمبــود اعتبــار بــرای اجــرا و نگهــداری طرح هــای 
آبرســانی روســتایی، شــبکه های فرســوده و مخــازن فلــزی 
نگهــداری آب در روســتاها را باعــث هدررفت بخشــی از آب 
ــور بازســازی و  ــه احمدی پ ــه گفت ــرد. ب ــام ک روســتا ها اع
ــتایی،  ــوده روس ــبکه های فرس ــر از ش ــض 30 کیلومت تعوی
ــص  ــد تخصی ــه نیازمن ــه دارد ک ــال هزین ــارد ری 120 میلی

ــت. خبرگــزاری صداوســیما ــار اس اعتب

 عامل انسانی، علت آتش سوزی 
در باغ های بیداخوید تفت  

  مســئول واحــد آتش نشــانی شــهرداری تفــت علــت وقــوع 
روســتای  باغ هــای  در  را  جمعــه گذشــته  آتش ســوزی 

ــرد. ــام ک ــانی اع ــل انس ــتان، عام ــن شهرس ــد ای بیداخوی
ابوالفضــل کاوه افــزود: در ایــن آتش ســوزی 5 هکتــار از 
باغ هــای گــردوی ایــن روســتا در آتــش ســوختند و موجــب 
خســارت زیــادی بــه کشــاورزان و فضــای ســبز ایــن منطقــه 
شــد. وی تصریــح کــرد: متاســفانه بی احتیاطــی شــهروندان 
در روشــن کــردن آتــش و وســعت گرفتــن آن توســط نســیم و 

ــد. ایرنــا ــی، ایــن اتفاقــات را رقــم می زن بادهــای بیابان

مدیــر کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان 
ــه ای  ــناد دفترچ ــد اس ــردم می توانن ــت: م گف
ــناد  ــه اس ــه روز ب ــان س ــدت زم ــود را در م خ

ــد. ــل کنن کاداســتر تبدی
  رضــا طالبــی زاده اظهــار داشــت: ثبــت اســناد 
ــترده ای از  ــم گس ــا حج ــتری ب ــد از دادگس بع
فعالیت هــا و خدمــات مرتبــط بــا دســتگاه 
قضــا در حــال انجــام خدمــت اســت و تثبیــت 
ــوان  ــه  عن ــردم ب ــت و م ــت دول ــناد مالکی اس
ــناخته  ــت ش ــازمان ثب ــت س ــترین خدم بیش
می شــود. وی بــا بیــان اینکــه 14 میلیــون 
ــان  ــتان کرم ــی اس ــار از اراض ــزار هکت و 700 ه
ــون  ــک  میلی ــه ی ــده ک ــی ش ــون جانمای  تاکن
و 700 هــزار هکتــار آن در ســال گذشــته انجــام 
شــده، تصریــح کــرد: در مجمــوع اراضــی دولتی 
ــون و 110  ــان، 8 میلی ــتان کرم ــردم در اس و م

هــزار هکتــار بعــد از جانمایــی، تثبیــت مالکیــت 
ــت  ــت اراضــی مالکی ــه یک ســوم تثبی شــده ک
کشــور را شــامل می شــود.  طالبــی زاده بــا 
اشــاره بــه وجــود 220 دفترخانه اســناد رســمی، 
ــاق  ــه ط ــه ازدواج و 22 دفترخان 122 دفترخان
ــری از  ــرای جلوگی ــت: ب ــراز داش ــتان اب در اس
ــذف  ــدام، ح ــن اق ــی مهم تری ــات احتمال تخلف

ــود.  ــه ب ــی در دفترخان دست نویس
وی بــا اشــاره بــه 785 مــورد بازرســی اجمالــی 
از دفترخانه هــای اســتان در ســال گذشــته 
ــزار و  ــا 408 ه ــن بازدیده ــت: در ای ــراز داش اب
ــه اســت. ــرار گرفت ــورد بررســی ق 311 ســند م

ــات  ــوع تخلف ــرد: مجم ــح ک ــی زاده تصری طالب
ــان  در دادگاه انتظامــی ســردفتران اســتان کرم
در ســال گذشــته 99 مــورد بــوده کــه 35 
مــورد جریمــه نقــدی، 29 مــورد توبیــخ کتبــی، 

ــب  ــورد صل ــت و 4 م ــال موق ــورد انفص 24 م
ــت.  ــوده اس ــت ب صاحی

مدیــر کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان 
ــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته بیــش از 62  ب
ــی در  ــات بانک ــی معوق ــان وصول ــارد توم میلی
اســتان کرمــان داشــته ایم، گفــت: مجمــوع 
ــان 25  ــتان کرم ــال 95 در اس ــای س ازدواج ه
هــزار و 483 مــورد بــوده کــه نســبت بــه ســال 
قبــل آن 3 درصــد کاهــش را نشــان می دهــد.

ــای  ــزان طاق ه ــه می ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــزار  ــان، 5 ه ــتان کرم ــال 95 اس ــده س ثبت ش
و 672 مــورد بــا افزایــش 6.6 درصــدی نســبت 
ــال  ــن س ــت: همچنی ــت، گف ــال 94 اس ــه س ب
گذشــته یک هــزار و 259 شــرکت در اســتان بــه 
ثبــت رســید و  7 هــزار و 321 مــورد تغییــرات 

شــرکتی داشــتیم. 

طالبــی زاده عنــوان کــرد: جمــع درآمــد واریــزی 
اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان 
طــی ســال 95 بــه خزانــه، 173 میلیــارد و 857 

میلیــون و 220 هــزار ریــال بــوده اســت. 
ــددی در دســت  ــراز داشــت: اســناد متع وی اب
ــورت  ــه ص ــه ب ــت ک ــهروندان اس ــردم و ش م
ــون  ــق قان ــا طب ــتند و مطمئن ــه ای هس دفترچ
ــد  ــات بای ــام معام ــس تم ــن پ کاداســتر از ای
بــا اســناد کاداســتر انجــام گیــرد و مــردم 
می تواننــد اســناد دفترچــه ای خــود را در مــدت 
زمــان ســه روز بــه اســناد کاداســتر تبدیــل 

ــد.  کنن
مدیــر کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان 
ــم  ــن حری ــتای تعیی ــرد: در راس ــان ک خاطرنش
ــزار و 249  ــان 9 ه ــتان کرم ــا در اس رودخانه ه

هکتــار مشــخص شــده اســت. فــارس

مدیر کل ثبت اسناد کرمان:

 تثبیت مالکیت 8 میلیون هکتار از اراضی ملی و مردمی در کرمان

،،
دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام کشــور بــا اشــاره بــه فرمــان 
»آتــش بــه اختیــار« رهبــر معظــم 
بــه  آتــش  فرمــان  گفــت:  انقــاب 
اختیــار رهبــر معظــم انقــاب، امــری 
اســت  حکیمانــه  و  درســت   کامــا 



ســازمان بهداشــت جهانی در مطلبــی در پایــگاه اینترنتی 
ــه  ــران در زمین ــرد ای ــر از عملک ــا تقدی ــود ب ــمی خ رس
مبــارزه بــا بیماری هــای غیرواگیــردار نوشــت: جمهــوری 
ــت دادن  ــیر شکس ــرعت در مس ــه س ــران ب ــامی ای اس

بیماری هــای غیرواگیــردار حرکــت می  کنــد.
در ایــن مطلــب آمــده اســت: جمعیــت روســتایی 
ــادی(  ــصت )می ــه ش ــران از ده ــامی ای ــوری اس جمه
تاکنــون 3 برابــر شــده و امیــد بــه زندگــی نیــز در 
ــال  ــن ح ــا ای ــت. ب ــه اس ــش یافت ــا افزای ــان آن ه می
ــتعمال  ــا اس ــردم را ب ــه م ــت، مواجه ــد جمعی ــن رش ای
دخانیــات، رژیــم غذایــی ناســالم و بی تحرکــی فیزیکــی 
 کــه مهم تریــن عوامــل بیماری هــای غیــر واگیــردار  
به ویــژه بیماری هــای قلبــی و ریــوی، ســرطان و دیابــت 

اســت، افزایــش داده اســت.
خوشــبختانه پیشــرفت های صورت گرفتــه در عالی تریــن 
ســطح دولتــی و بــا حمایــت ســازمان جهانــی بهداشــت 
بــرای کاهــش آثــار ویرانگــر بیماری هــای غیرواگیــردار بــا 
حمایــت دولــت و همــکاری همــه بخش هــای جامعــه 

ایــران بــه ســرعت در حــال پیشــرفت اســت.
ایراپــن )بســته مراقبت هــای بهداشــتی ســازمان جهانــی 
بیماری هــای غیرواگیــردار(  بــا  رابطــه  در  بهداشــت 
بخشــی از طــرح تحــول نظــام ســامت اســت کــه 
در وزارت بهداشــت ایــران در ســال ۲۰۱۴ بــرای ارائــه 
پوشــش جهانــی ســامت از جملــه دسترســی بــه 
خدمــات بهداشــت روانــی و مراقبــت و جلوگیــری از ابتا 

بــه بیماری هــای غیرواگیــردار آغــاز شــد. ایســنا

رهبــر مژدهــی آذر، رئیــس انجمــن داروســازان کشــور، اظهار 
کــرد: تأخیــر در دریافــت مطالبــات از ســازمان های بیمه گــر 
مهم تریــن مشــکل داروخانه هاســت کــه ایــن موضــوع 
 باعــث کاهــش ارزش دارایــی و نقدینگــی داروخانه هــا 
و همچنیــن ایجــاد اختــال و بــر هــم خــوردن نظــم در کار ها 

ــود. می ش
وی گفــت: در کشــور ١٢ تــا ١٣ هــزار داروخانــه وجــود دارد که 
بیشــترین فــروش آن هــا از طریــق بیمه هــا انجــام می شــود 
و در شــرایط فعلــی ایــن گرو هــا بــه ســختی ایفــای نقــش 
می کننــد و بــادر نظــر داشــتن خدمــت بــه مــردم بــا وجــود 

ــد. ســختی ها، کار خــود را انجــام می دهن
ــات از  ــت مطالب ــی دریاف ــرایط فعل ــزود: ش ــی آذر اف مژده
ســازمان تأمیــن اجتماعــی بســیار مناســب تر از ادوار گذشــته 

اســت؛ امــا هنــوز بــا وضعیــت مطلــوب فاصلــه داریــم و بــا 
ــات  ــت مطالب ــا در پرداخ ــایر بیمه ه ــر س ــه تأخی ــه ب توج
نقدینگــی  تأمیــن  بــرای  در حــال حاضــر داروخانه هــا 
شــدیدا تحــت فشــار هســتند کــه در عرصــه مطالبــات بایــد 
ــبت  ــازان و نس ــه داروس ــه جامع ــامت ب ــه س ــم بیم بگویی
ــوع  ــن موض ــد و ای ــی می کن ــا کم لطف ــات آن ه ــه مطالب ب

ــه اســت. ــرای ســامت جامع ــدی ب تهدی
وی گفــت: اینکــه تامیــن اجتماعــی در شــرایط فعلــی 
ــه صــورت مقطعــی بپــردازد، کاری  مطالبــات یــک مــاه را ب
از پیــش نمــی رود و هم اکنــون پنــج مــاه از مطالبــات 
ــردد  ــته برمی گ ــال گذش ــه س ــاه آن ب ــه ۲ م ــا ک  داروخانه ه
ــراض  ــت، اعت ــد اس ــال جدی ــه س ــوط ب ــاه مرب ــه م و س
بســیاری از داروخانه هــا را در پــی داشــته اســت. شــهر خبــر

سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد:

حرکت ایران در مسیر شکست بیماری های غیرواگیردار 
رئیس انجمن داروسازان کشور:

کم لطفی بیمه سالمت به مطالبات داروخانه های کشور 

 خواص فوق العاده 
دمنوش گل محمدی

ریشــه گل ســرخ را بــه کشــور چیــن نســبت می دهنــد؛ 
امــا گونــه گل محمــدی اصالتــا متعلــق بــه ایــران اســت 
و گفتــه می شــود کــه پــس از حملــه اســکندر مقدونــی 
ــه ســایر نقــاط جهــان راه یافــت. در ادامــه  ــه ایــران ب ب
ــدی  ــوش گل محم ــرف دمن ــد و مص ــی فوای ــه بررس ب

خواهیــم پرداخــت. بــا دکتــر ســام همــراه باشــید.
 گل محمدی

ــای  ــه جنگ ه ــی ب ــای غرب ــاه در اروپ ــن گی ــور ای حض
بازمی گــردد   ۱۲۷۶ تــا   ۱۲۵۴ ســال های   صلیبــی 
ــرد؛  ــا ب ــه اروپ ــام ب و »Robert de Brie« آن را از ش
ــام رز  ــه ن ــا گل محمــدی را ب ــه همیــن دلیــل در اروپ ب
دمشــقی می شناســند. خــواص ضــدHIV، آرام بخــش 
دیگــر  از  و ضدپیــری  دیابــت  و ضــد  و خــواب آور 

قابلیت هــای گل محمــدی اســت.
 اســیدهای چــرب اشباع نشــده موجــود در عصــاره ایــن 

گیــاه بــه رشــد دندریت  هــای عصبــی کمــک می کنــد.
 خواص دارویی گل محمدی

شــناخته  کــه  سال هاســت  رز  دارویــی  خــواص 
شــده و مــورد بهره بــرداری قــرار می گیــرد. رومیــان 
 باســتان خاصیــت دارویــی بــرای رز قائــل بودنــد 
و ابوعلــی ســینا کــه بــرای اولیــن بــار از گل ســرخ گاب 
گرفــت، از خــواص درمانــی آن بهــره می بــرد. ســاکنان 
اولیــه آمریــکای شــمالی نیــز بــرای تســکین ســوزش 
ــا  ــای دم شــده ب ــده چ ــای مع ــده و ناراحتی ه ســر مع

گلبرگ هــای رز می نوشــیدند.
 خواص کلی دمنوش گل محمدی 

چــای گل محمــدی در بهبــود دردهــای قاعدگــی موثــر 
اســت. دمنــوش گل ســرخ موجــب افزایــش مقاومــت 
ــت  ــا را تقوی ــر بیماری هــا می شــود و ریه ه ــدن در براب ب

می کنــد. 
گل ســرخ، منبــع آنتی اکســیدان بــوده و از خــواص 
بــه خاصیــت ضــد  دمنــوش گل ســرخ می تــوان 

ســرطانی آن اشــاره کــرد.

نشــانه های  و  عــوارض  محمــدی  گل  دمنــوش 
ســرماخوردگی، آنفلوآنــزا، زکام و گرفتگی هــای برونشــی 

دور می کنــد.  بــدن  از  را 
غرغــره کــردن دم کــرده یــا دمنــوش گل محمــدی گلــو 
ــد  ــوی ب ــاه ب ــن گی ــوش ای ــرده و دمن ــرف ک درد را برط

ــد. ــع می کن ــان را رف ده
چــای گل ســرخ باعــث تســکین دســتگاه عصبــی 
ــخ  ــده نف ــرف کنن ــاه برط ــن گی ــوش ای ــود. دمن می ش
تقویت کننــده  همچنیــن  اســت.  تب بــر  و   معــده 
و برطرف کننــده ناراحتی هــای ریــه، کلیــه و تپــش 

ــت. ــب اس ــدید قل ش
 طرز تهیه دمنوش

یــک قاشــق غذاخــوری گل محمــدی را بــه همــراه یــک 
قاشــق غداخــوری چــای ســیاه یــا چــای ســبز در یــک 
قــوری بــه همــراه آب در دمــای ۸۰ درجــه بریزیــد و بــه 
ــا دمنــوش  ــا ۲۰ دقیقــه دم کنیــد. چــای ی مــدت ۱۵ ت
گل محمــدی را می توانیــد همــراه بــا عســل میــل 

کنیــد. ســامتی

واریــس بــا توجــه بــه ماهیــت خــود عبــارت از 
ــد  ــه خــود می توان ــدی اســت ک نارســایی وری

منجــر بــه بــروز عــوارض متعــددی شــود.
دکتــر محمــود  هــادی زاده، فــوق تخصــص 
ــس و  ــوارض واری ــاره ع ــروق، درب ــب و ع قل
درمــان آن هــا گفــت: نارســایی وریــدی عمقــی 
ــار  ــش فش ــث افزای ــد باع ــس می توان و واری
ــود؛  ــی ش ــای عمق ــدی در وریده ــل وری داخ
بــه  می توانــد  افزایش یافتــه  فشــار  ایــن 
وریدهــای »صافنــوس« انتقــال یابــد کــه بــه 
طــور ثانویــه بــه وریدهــای قابــل رویــت تبدیل 
شــده و ظاهــر خــاص واریــس را ایجــاد 

ــرد. ــد ک خواه

ــزود:  ــه اف ــادی زاده در ادام ــود  ه ــر محم دکت
افزایــش فشــار داخــل وریــدی می توانــد 
ــا  ــث »ادم« و احســاس ســنگینی در پاه باع
شــود؛ ایــن در حالــی اســت کــه ادم بــه نوبــه 
ــی و  ــاد دفورمیت ــث ایج ــد باع ــود می توان خ

ــود. ــدام ش ــکلی ان بدش
وی در ادامــه افــزود: از ســوی دیگــر واریــس 
پوســتی  رنــگ  تغییــر  باعــث  می توانــد 
ــر  ــن تغیی ــود. ای ــو ش ــن زان ــژه در پایی به وی
ــبیه  ــی ش ــاط رنگ ــروز نق ــا ب ــوال ب ــگ معم رن
ــگ  ــد رن ــده و می توان ــاد ش ــک ایج کک و م

ــرد. ــیاهی بب ــرف س ــه ط ــت را ب پوس
فلوشــیپ آنژیوپاســتی و نارســایی قلــب بیان 

کــرد: در بســیاری از موارد این ســیاهی ناشــی 
 از واریــس بــرای همیشــه باقــی می مانــد 
و بــه هیچ وجــه تغییــر رنــگ از بیــن نخواهــد 
ــریع و  ــزر س ــرورت لی ــر، ض ــن ام ــت؛ ای رف

به موقــع واریــس را نشــان می دهــد.
ــه  ــری ک ــکل دیگ ــرد: مش ــان ک وی خاطرنش
در اثــر ابتــا بــه واریــس و نارســایی های 
ــع  ــد و در واق ــت رخ ده ــن اس ــی ممک عروق
ــه عــوارض واریــس اســت، زخم هــای  از جمل
پوســتی اندام هاســت کــه گاهــی ســال ها 
ــان  ــه درم ــاوم ب ــیار مق ــد و بس ــه می یاب ادام
هســتند. ایــن زخم هــا معمــوال چنــد روز 
ــود  ــل بهب ــه طورکام ــس، ب ــزر واری ــس از لی پ

می یابنــد.
ــر  ــایع دیگ ــبتا ش ــوارض نس ــزود: از ع وی اف
وریــدی  نارســایی  و  واریــس  از  ناشــی 

می تــوان بــه ایجــاد ترومبــوز و لخته هــای 
عروقــی اشــاره کــرد کــه کــه بســته بــه میــزان 
 PTS و شــدت درگیــری، می توانــد منجــر بــه

ــود. ــوی و… ش ــی ری و آمبول
عضــو انجمــن قلب امریــکا و انجمن نارســایی 
قلــب اروپــا یــادآور شــد: درمــان ترومبوزهــای 
شــروع  مدت زمــان  بــه  بســته   عروقــی 
ــوز و محــل درگیــری  ــار ترومب و نیــز میــزان ب
ــوان از  ــان می ت ــرای درم ــت و ب ــاوت اس متف
آنتی پاکت هــا، آنتی ترومبین هــا، ترومبولیــز 
و….  درمان هــای کانزرواتیــو  ترومبکتومــی، 

ــرد. اســتفاده ک
می توانــد  همچنیــن  واریــس  افــزود:  وی 
باعــث بدشــکلی انــدام شــود کــه در بســیاری 
از مــوارد شــدید بــوده و درد و ســنگینی انــدام 
مبتــا می توانــد باعــث مشــکات روانــی 

ــاران شــود. ــرای بیم ب
هــادی زاده در ادامــه بیــان داشــت: از عــوارض 
ــدی  ــروق وری ــاالت ع ــه اخت ــوط ب ــر مرب دیگ
ــه احتمــال خونریــزی اشــاره کــرد  ــوان ب می ت
ــه ســختی  ــع شــدید و ب ــه در بعضــی مواق ک
ــز در  ــزی نی ــه خونری ــت ک ــرل اس ــل کنت قاب
صــورت درمــان واریــس، بــه طــور کامــل 

کنتــرل می شــود.
ایــن فــوق تخصــص قلــب و عــروق در پایــان 
خاطرنشــان کــرد: همــه مــوارد فــوق ضــرورت 
نارســایی های  و  واریــس  ســریع  بررســی 
عروقــی و لیــزر ســریع آن را نشــان می دهنــد. 
ــه  ــوق ب ــوارد ف ــه م ــت ک ــی اس ــن در حال ای
راحتــی بــا اســتفاده از لیــزر واریــس یــا آراف 
ــا چســب واریــس قابــل درمــان  واریــس و ی

هســتند. ایمنــا

#طب_سنتی
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فوق تخصص قلب و عروق مطرح کرد: 

لخته های عروقی، عارضه شایع واریس

تازههایپزشکی
اوتیسمی ها از تماس چشمی 

اجتناب می کنند
نتایــج تحقیقــات نشــان می دهــد برخــاف آنچــه 
ــه  ــا ب ــراد مبت ــز اف ــت پرهی ــون تصــور می شــد، عل تاکن
ــا  ــل آن ه ــدم تمای ــمی، ع ــای چش ــم از تماس ه اوتیس
ــار،  ــن رفت ــه ای ــت؛ بلک ــایرین نیس ــا س ــاط ب ــه ارتب ب
شــیوه ای بــرای کاهــش تحریــک ناخوشــایند ناشــی از 
ــت.  ــز اس ــی از مغ ــدازه بخش های ــش از ان ــت بی فعالی
بــا وجــود اینکــه اغلــب اجتنــاب از تمــاس چشــمی بــه 
ــا شــخصی  ــی اجتماعــی ی ــوان نشــانه ای از بی تفاوت عن
تعبیــر می شــود،  بســیاری از مبتایــان بــه اوتیســم 
می گوینــد کــه ایــن نــوع تماس هــای چشــمی موجــب 

ــا می شــود.  ــا اســترس آن ه ــی ی ناراحت
تــا  را  آثــار مشــکل مــورد بحــث  ایــن تحقیقــات 
عامــل  مغــز شناســایی کــرده کــه  از  بخش هایــی 
ــده  ــودکان ش ــرای ک ــراد ب ــره  اف ــی چه ــت طبیع  جذابی
ــاالت  ــق ح ــات را از طری ــخیص احساس ــکان تش و ام
چهــره ســایرین فراهــم می کننــد. ایــن بخــش از مغــز 
تحــت عنــوان سیســتم زیــر غشــایی شــناخته شــده و 

ــود. ــال می ش ــمی فع ــاس چش ــط تم توس
محققــان بــرای کســب اطاعــات بیشــتر، فعالیــت 
ــم  ــه اوتیس ــا ب ــراد مبت ــکل از اف ــی متش ــز گروه  مغ
و افــراد عــادی را هنــگام مشــاهده عکس هایــی از 
ــد.  ــرار دادن ــره چشــمان ســایرین، مــورد بررســی ق چه
فعالیــت مغــزی هــر دو گــروه هنــگام مشــاهده تصویــر 
ــه  ــا هنگامــی ک ــود؛ ام ــره دیگــران، کامــا مشــابه ب چه
ــد،  ــم ها را می دیدن ــر چش ــم تصوی ــه اوتیس ــان ب مبتای
سیســتم زیرغشــایی مغــز آن هــا، به ویــژه در زمانــی کــه 
ــت  ــادی و عصبانی ــرس، ش ــاالت ت ــا ح ــی ب چهره های
ــکال  ــد. مدی ــال می ش ــد فع ــش از ح ــد، بی را می دیدن

ســاینس

 امکان بازسازی سلول های قلب 
در آینده 

ــن  ــاط بی ــد ارتب ــدا دریافتن ــگاه فلوری ــان دانش محقق
ــا  ــی ژن ه ــی و توانای ــقایق دریای ــب در ش ــای قل ژن ه
ــی  ــیوه های درمان ــه ش ــت ب ــن اس ــازی ممک در بازس

ــود. ــر ش ــی منج ــکات قلب ــد مش جدی
ــی  ــان دریای ــتگان مرج ــی از وابس ــقایق های دریای ش
و عــروس دریایــی هســتند و اگــر بــه تکه هــای 
ــک  ــد ی ــم می توانن ــاز ه ــوند، ب ــیم ش ــددی تقس متع

ــد. ــاد کنن ــد ایج ــوان جدی حی
می گویــد:  این بــاره  در  تحقیــق،  تیــم  سرپرســت 
مطالعــه مــا نشــان می دهــد اگــر بیشــتر دربــاره 
نحــوه عملکــرد و تعامــل ســلول های قلــب بــا یکدیگــر 
ــر  ــان ها امکان پذی ــه در انس ــازی ماهیچ ــم، بازس بدانی

ــد. ــد ش خواه
ایــن ژن هــای قلــب کــه مهندســان بــه آن »حلقه هــای 
می گوینــد،  مگس هــا  و  مهــره داران  در  قفل شــده« 
ــن  ــا روش ــه ژن ه ــی ک ــه زمان ــتند ک ــا هس ــن معن بدی
بــرای کل  می گوینــد کــه  یکدیگــر  بــه  می شــوند 
ــد. مهــر ــی بمانن ــوان باق ــلول های حی ــان در س عمرش

تغذیه
دیابتی ها دور این مواد غذایی را 

خط بکشند 
ــی  ــه و رژیم درمان ــری تغذی ــد، دکت ــاد وحی فره
ــوه، ســبزی و کل مــواد  ــار کــرد: دریافــت می اظه
ــه  ــی اســت ک ــه غذای ــر برنام ــی تحــت تاثی غذای

ــود. ــه می ش ــر گرفت ــی در نظ ــرد دیابت ــرای ف ب
وی بیــان کــرد: بــه طــور مثــال مــا بــرای یــک فرد 
دیابتــی ۵۰ تــا ۶۰ درصــد از انــرژی دریافتــی را بــا 
ــاری  ــرد و شــرایط بیم ــات ف ــه خصوصی ــه ب توج
ــم؛ ســپس  ــدرات اختصــاص می دهی ــه کربوهی ب
پــس از مشــخص کــردن واحــد هــر مــاده غذایــی 

اولویــت انتخــاب را تعییــن می کنیــم.
ــان  ــا بی ــی ب ــم غذای ــه و رژی ــری تغذی ــن دکت ای
ــه  ــاخصی ب ــی دارای ش ــواد غذای ــام م ــه تم اینک
ــرد:  ــح ک ــتند، تصری ــمی هس ــه گلیس ــام نمای ن
ــرف  ــه مص ــد ک ــا می گوی ــه م ــاخص ب ــن ش ای
ــد  ــزان روی قن ــه می ــه چ ــی ب ــاده غذای ــن م ای
خــون اثــر می گــذارد. بعضــی از مــواد غذایــی بــه 
لحــاظ ســاختاری کــه دارنــد قنــد خــون را دیرتــر 

ــد. ــش می دهن ــر افزای ــا کمت ی
وحیــد افــزود: اگــر میــوه بــه صــورت خــام 
مصــرف شــود، بــه دلیــل دارا بــودن فیبــر در 
می شــود؛  هضــم  دیرتــر  گــوارش  دســتگاه 
درنتیجــه قنــد خــون را بــه تدریــج افزایــش 
ــا  ــراه ب ــه هم ــل اینک ــه دلی ــوه ب ــد. آب می می ده
ــریع تر  ــوه س ــا می ــه ب ــت، در مقایس ــر نیس فیب

افزایــش می دهــد. را  قنــد خــون 
ــل  ــه عوام ــمی ب ــه گلیس ــرد: نمای ــد ک وی تاکی
مختلفــی از جملــه میــزان و زمــان مصــرف داروی 
 قنــد خــون، مقــدار فیبــر موجــود در میوه هــا 
و ســبزیجات و تــازه یــا کهنــه بــودن آن هــا 

دارد. بســتگی 
ایــن دکتــری تغذیــه و رژیم درمانــی تصریــح کــرد: 
شــکر، عســل، شــربت، ذرت، نان ســفید، حبوبات 
ــاس  ــه، آنان ــوز، هندوان ــج، م ــو، برن ــز ج ــه ج  ب
چغنــدر،  هویــج،  ســیب زمینی،  کشــمش،  و 
شــلغم، چیپــس ســیب زمینی، پــاپ کــورن، 
ــوب  ــبوس و چ ــد س ــکویت های فاق ــک، بیس کی
شــاخص  بــا  غذایــی  مــواد  جملــه  از  شــور 

می شــوند. محســوب  بــاال  گلیســمی 
ــت  ــار دیاب ــه دچ ــرادی ک ــرد: اف ــه ک ــد توصی وحی
هســتند، بایــد مــواد غذایــی با شــاخص گلیســمی 
ــواد  ــه م ــد؛ از جمل ــرف کنن ــدود مص ــاال را مح ب
ــوان  ــن می ت ــا شــاخص گلیســمی پایی ــی ب غذای
بــه نان هــای ســبوس دار، غــات، گوشــت ها، 
 محصــوالت لبنــی بــدون قنــد و پنیــر اشــاره        

کرد.
ایــن دکتــری تغذیــه و رژیــم درمانــی اظهــار کــرد: 
ــاز  ــورد نی ــرژی م ــه ان ــته ب ــی بس ــاران دیابت بیم
روزانــه بایــد ۲ تــا ۴  واحــد میــوه مصــرف کننــد. 
نارنگــی، گابــی،  پرتقــال،  میوه هــای ســیب، 
ــن  ــو دارای شــاخص گلیســمی پایی ــو و هل زردآل

ــگاران ــگاه خبرن ــتند. باش هس

زیبایی
 لک و پیس چگونه پوست را 

درگیر می کند؟
غامرضــا زمانــی گفــت: ویتیلیگــو )بــرص ـ لــک و 
پیــس(، یــک اختــال تولیــد رنگدانــه اســت کــه در 
ــد  ــه تولی ــه رنگدان آن مانوســیت ها )ســلول هایی ک
می کننــد( در پوســت، غشــاهای مخاطــی و شــبکیه 
ــفید  ــای س ــه لکه ه ــه درنتیج ــده اند ک ــب ش تخری
ــدن ظاهــر می شــوند  پوســت در نواحــی مختلــف ب
ــو  ــه ویتیلیگ ــا ب ــی مبت ــه در نواح ــم ک ــی ه و موی

ــود. ــفید می ش ــوال س ــد، معم ــد می کن رش
پیــس گاهــی  و  لــک  بیمــاری  داد:  ادامــه  وی 
اطــراف خال هــای پوســتی بــه وجــود می آیــد. 
در ایــن بیمــاری گاهــی موهــا درگیــر می شــود کــه 
می توانــد موهــای ســر، ابــرو و مــژه را درگیــر کنــد. 
اگرچــه بیشــتر افــراد مبتــا بــه بیمــاری لــک 
و پیــس از ســامت عمومــی خوبــی برخــوردار 
هســتند، ولــی احتمــال ایجــاد بیماری هــای دیگــر 
خودایمنــی از قبیــل دیابــت، بیمــاری تیروئیــد، 
ــده  ــای غ ــون )بیماری ه ــاری آدیس ــی، بیم کم خون
آدرنــال( و کچلــی منطقــه ای در آن هــا بیشــتر 

ــت. اس
عضــو انجمــن صنفــی جراحــان عمومــی ایــران 
ــده  ــه تعیین کنن ــت ک ــه اس ــن رنگدان ــت: مانی گف
ــه  ــن رنگدان ــو و چشــم اســت. ای ــگ پوســت، م رن
ــود.  ــد می ش ــیت تولی ــام مانوس ــه ن ــلولی ب در س
اگــر مانوســیت نتوانــد مانیــن تولیــد کنــد یــا اگــر 
تعــداد مانوســیت ها کاهــش پیــدا کنــد، رنــگ 

می شــود. روشــن تر  پوســت 
ــه اینکــه شــدت بیمــاری  ــا اشــاره ب ــی ب دکتــر زمان
لــک و پیــس در هــر فــرد متفــاوت اســت، تصریــح 
ــد، معمــوال  ــرادی کــه پوســت روشــن دارن کــرد: اف
در طــول تابســتان متوجــه از دســت رفتــن رنگدانــه 
ــاف  ــث اخت ــاب باع ــش آفت ــون تاب ــوند؛ چ می ش

ــار و ســالم می شــود.  ــن پوســت بیم ــگ بی رن
ــان  ــر زم ــت ه ــن اس ــره ممک ــت تی ــا پوس ــراد ب اف
ــدید  ــوارد ش ــوند. در م ــاری ش ــروع بیم ــه ش متوج
ــت  ــدن از دس ــگ کل ب ــت رن ــن اس ــاری ممک بیم

ــرود. ب
عضــو انجمــن صنفــی جراحــان عمومــی ایــران 
ادامــه داد: افــراد مبتــا بــه بیمــاری لــک و پیــس 
بایــد مراقــب باشــند تــا آســیب و صدمــه به پوســت 
آن هــا حداقــل باشــد؛ چــرا کــه امــکان ایجــاد 
ضایعــه جدیــد در محــل آســیب زیــاد اســت. 
هــر آســیبی شــامل بــرش، خــراش و ســایش 

می توانــد باعــث ایجــاد ضایعــه جدیــد شــود.
زمانــی افــزود: بیمــاران مبتــا بــه لــک و پیــس بــه 
حفاظــت در برابــر آفتــاب نیــاز دارنــد؛ زیــرا پوســت 
ســفید تنهــا دچــار آفتاب ســوختگی می شــود و 

ــود.  ــره نمی ش تی
ــه حفاظــت دارد؛ چــون  ــاز ب ــز نی ــال نی پوســت نرم
میــزان  طبیعــی،  پوســت  آفتاب ســوختگی  بــا 
ــاد  تضــاد بیــن پوســت نرمــال و پوســت ســفید زی

نیــوز ســامت  می شــود. 

خانواده
دعواهای زن و شوهری، مقدمه 

ابتال به مرگبارترین بیماری ذهنی
کارشناســان در جدیدتریــن تحقیقــات خــود 
از  پیــش  زوج هایــی کــه شــب ها  دریافتنــد 
خــواب جــر و بحــث می کننــد، بــا احتمــال 
بیشــتری بــه انــواع بیماری هــای مزمــن از جملــه 
دیابــت، فشــار خــون بــاال، ســکته مغــزی، حملــه 
ــدت  ــر در دراز م ــاری آلزایم ــی بیم ــی و حت قلب

می شــوند. مبتــا 
ــی  ــوء تفاهم و نارضایت ــده، س ــات حل نش اختاف
خــواب،  ســاعات  کاهــش  باعــث  می توانــد 
ــواع  ــه ان ــا ب ــت ابت ــاب و در نهای ــش الته افزای

شــود. بیماری هــا 
زوج هایــی کــه پیــش از خــواب بــا هــم بگومگــو 
ــد؛  ــه خــواب می رون ــگام ب ــوال دیرهن ــد معم دارن
ــات  ــی اوق ــت و گاه ــبک اس ــا س ــواب آن ه خ

کابــوس و خواب هــای ترســناک می بیننــد.
ــمی  ــواد س ــدن م ــه نش ــث تخلی ــی باع کم خواب
ــود  ــز می ش ــاب در مغ ــاد الته ــج ایج ــه تدری و ب
و اختــال در حافظــه و بــروز بیمــاری آلزایمــر را 

ــال دارد. ــه دنب ب
کارشناســان بــا پژوهــش بــر روی زوج هایــی کــه 
ــاف  ــب ها اخت ــته و ش ــم داش ــی تفاه  در زندگ
و جــر و بحثــی نداشــته اند، دریافتنــد ایــن زوج ها 
ــتند  ــوردار هس ــتری برخ ــامت بیش ــد س  از درص
از جملــه  التهابــی  بیماری هــای  بــه  و کمتــر 
مبتــا  قلبی عروقــی  مشــکات  یــا  آلزایمــر 

 . ند می شــو
بــه  کارشناســان  تحقیقــات  ایــن  درنتیجــه 
 زوجیــن توصیــه می کننــد از اختــاف، دعــوا 
دارد،  امــکان  کــه  جایــی  تــا  جروبحــث  و 
خــودداری کــرده و در صــورت نیــاز بــه یــک 
ــر  ــا ظه ــح ی ــه صب ــن کار را ب ــدی ای ــث ج بح
ــد. ــبانه بپرهیزن ــای ش ــد و از دعواه ــول کنن موک

در ایــن مطالعــه نشــان داده شــده کــه بســیاری 
قلبــی  حمله هــای  و  مغــزی  ســکته های  از 
منجــر بــه مــرگ در یکــی از  زوجیــن، در ســاعات 
پایانــی شــب یــا هنــگام طلــوع خورشــید رخ داده 

اســت.
ــس از آن  ــب  و پ ــاف در ش ــش و اخت ــوا، تن دع
ــیب  ــث آس ــی باع ــدت طوالن ــه م ــتراحت ب اس
ــی در  ــی حت ــکته ناگهان ــب و س ــه قل ــدید ب ش

می شــود.  خــواب 
ایــن  موضــوع در زوج هــای میانســال و ســالمند 
بــه  و  می شــود  محســوب  جــدی  خطــری 
ــد در  همیــن دلیــل کارشناســان هشــدار می دهن
ــن  ــاف نظــر زوجی ــروز مشــکل و اخت صــورت ب
اســتفاده کننــد.  مشــاوران  راهنمایی هــای  از 

ســامت صــدای 
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بدیهی تریــن  از  یکــی  امــروز  رســانه 
ــده و  ــراد ش ــی اف ــی تمام ــات زندگ ملزوم
ــانه  ــدون رس ــی ب ــت زندگ ــوان گف ــاید بت ش
شهرنشــینی  زندگی هــای  بــرای  هــم  آن 
بســیار دشــوار اســت. معمولی تریــن وســیله 
ــه دقــت  ــون اســت و اگــر ب خانه هــا، تلویزی
نــگاه کنیــم، درمی یابیــم مخاطــب آن از 
پایین تریــن تــا باالتریــن رنــج ســنی را 
ــا  ــون تماش ــه تلویزی ــود و هم ــامل می ش ش

 . می کننــد
ــد فضــای  ــزار دیگــری مانن برخــی  هــم از اب
ــات  ــری و مطبوع ــایت های خب ــازی، س مج
بهــره  رســانه ای  دریچه هــای  ســایر  و 
بشــری  دســتاورد  هیــچ  امــا  می برنــد. 
نیســت کــه بــا معایــب یــا عوارضــی همــراه 
نباشــد. رســانه هــم می توانــد از ایــن قانــون 
ــی  ــوارض و پیامدهای ــد و ع ــتثنی نباش مس
را در اثــر اســتفاده نادرســت بــر مــا وارد 
ــد  ــه ندان ــت ک ــادری نیس ــدر و م ــد و پ کن
ــازل در مواجهــه  خطرپذیرتریــن افــراد در من
ــه در حــال  ــودکان هســتند ک ــا رســانه ها ک ب

بــه آن هــا توجــه  بایــد  رشــد و تکامــل 
شــود. فوق العــاده ای 

 سبقت کودکان از والدین 
پــدران و مــادران دوســت دارنــد فرزنــد 
خــود را در مقابــل رســانه ها و فضاهــای 
آســیب  تــا  کننــد  کنتــرل  مجــازی 
بســیاری  در  می بینیــم  امــروزه  نبینــد؛ 
فضــای  علــم  در  فرزنــدان  خانواده هــا  از 
ــبقت  ــود س ــن خ ــه از والدی ــازی و رایان  مج

گرفته اند. 
ــدان و نظــارت  امــا علــم نحــوه کنتــرل فرزن
ــا  ــه ب ــا در مواجه ــرد آن ه ــر عملک ــت ب درس
رســانه، ارتباطــی بــا علــوم مطــرح و مــدارک 
ــه ســراغ ســواد  ــد ب ــدارد و بای دانشــگاهی ن
ــت در  ــی اس ــد وقت ــه چن ــد ک ــد برون جدی
ــانه«  ــواد رس ــده و آن »س ــرح ش ــا مط دنی

ــام دارد.  ن
 سواد رسانه

ــه  ــاز ب ــه نی ســواد رســانه، ســوادی اســت ک
آمــوزش درســت از ســوی صاحب نظــران 
و منابــع موثــق دارد و عمیق تریــن چــاه 
مجــازی،  فضــای  پیامدهــای  و  عــوارض 
آمــوزش ســواد رســانه از منابــع غیررســمی و 

غیرکارشناســی اســت کــه بــه تعبیــر برخــی 
از کارشناســان حــوزه رســانه، چاهــی از ایــن 

ــدارد.  ــود ن ــر وج عمیق ت
ــن  ــورت میانگی ــه ص ــان ب ــودکان و نوجوان ک
بــه رســانه ها   را  روز  از  حــدود ۷ ســاعت 
اختصــاص می دهنــد و بســیاری از آنــان 
بــه تلویزیــون، رایانــه، اینترنــت و بازی هــای 

ویدئویــی و گوشــی ها دسترســی دارنــد.
تخصیــص  طریــق  از  نه تنهــا  رســانه ها 
وقــت کــودکان و نوجوانــان بــه آن هــا و 
ــرای خــواب و انجــام  ــه ب ــی ک کاهــش وقت
ــر  ــا تاثی ــر آن ه ــد، ب ــف صــرف می کنن تکالی
ــادات  ــا و اعتق ــر باوره ــه ب ــد، بلک می گذارن

ــد.  ــز مؤثرن ــا نی آن ه
بــر اســاس تئــوری یادگیــری اجتماعــی 
کــودکان و نوجوانــان از طریــق مشــاهده 
می کننــد،  مشــاهده  را  آنچــه  تقلیــد  و 

. نــد می گیر فرا
 تأثیر قوی رسانه و آثار منفی آن 

بر کودکان و نوجوانان
مقالــه ای  در  موالیی نــژاد  میتــرا  دکتــر   
مختلفــی  »تئوری هــای  کــرد:  مطــرح 
بــرای تأثیــر قــوی رســانه و آثــار منفــی 
ــده ــرح ش ــان مط ــودکان و نوجوان ــر ک  آن ب
در  مطــرح  فرضیه هــای  از  یکــی  اســت. 
ــاش  ــن ت ــه والدی ــت ک ــن اس ــاره  ای این ب
می کننــد تــا مواجهــه فرزندانشــان را بــا 
کاهــش  رســانه ها  تأثیرگــذار  محتــوای 
ســوم  »اثــر  اســاس  بــر  امــا  دهنــد؛ 
شــخص« )یــک پدیــده شناخته شــده در 
ــور  ــاالن تص ــان و بزرگس ــات( نوجوان ارتباط
ــذارد،  ــر می گ ــر همــه تأثی ــد رســانه ب می کنن

بــه غیــر از خودشــان و فرزندانشــان!« 
بــه گفتــه ایــن کارشــناس، پژوهشــگران 
آثــار قــرار گرفتــن در برابــر محتــوای جنســی 
رســانه ها را بــر بــاور نوجوانــان و نیــز شــروع 
زودهنــگام روابــط جنســی را بررســی کــرده 
پیــدا  ارتبــاط معنــاداری  بیــن آن هــا  و  
نوجوانــان  وقتــی کــه  به ویــژه  کرده انــد؛ 
قــرار  مســتهجن  فیلم هــای  معــرض  در 

می گیرنــد. 
مشــکات  خــوردن،  اختــاالت  و  چاقــی 
تکاملــی، عملکــرد تحصیلــی و مشــکات 
یادگیــری و ســایر مشــکات ســامتی از 
ــد  ــد دلبن ــد فرزن مــواردی اســت کــه می توان

ــد. ــر کن ــما را درگی ش
 درجه نفوذ رسانه

ــرات  ــع و تاثی ــانه در جوام ــوذ رس ــه نف درج
ــانه،  ــوزش رس ــه آم ــت ک ــدی اس ــه ح آن ب
ــده  ــل ش ــر تبدی ــی اجتناب ناپذی ــه ضرورت ب

ــت.  اس
بایــد تاکیــد کــرد کــه کــودکان و نوجوانــان در 
ــا  ــری از آن ب ــانه و تاثیرپذی ــتفاده از رس اس

والدیــن خــود تفــاوت کامــل دارنــد. 
آن هــا بیــن »جهــان« و »جهــان رســانه ای« 
ــانه  ــری رس ــد و در به کارگی ــرق نمی گذارن ف
بســیار راحت تــر از والدیــن خــود عمــل 

می کننــد.  
می بینیــم کــه رســانه ها بی عــوارض هــم 
و  مــا  بــرای  هــم  می تواننــد  و  نیســتند 
هــم بــرای فرزنــدان مــا آثــار فراوانــی را بــه 

ــند. ــته باش ــراه داش هم
ــی  ــانه ای گوش ــای رس ــر از ابزاره ــی دیگ یک
همــراه اســت کــه اخیــرًا دربــاره آن بیمــاری 
ــوان  ــت عن ــدی تح ــی جدی ــال روان و اخت
نوموفوبیــا مطــرح شــده؛ فقــط کافــی اســت 
ــن  ــا از ای ــد ت ــق کنی ــاره آن تحقی ــی درب کم
ــا  بیمــاری جدیــد اطاعاتــی کســب کنیــد. ب
ــما و  ــورد ش ــرز برخ ــر ط ــا ب ــن کار حتم ای
گوشــی همراهتــان و در پــی آن آمــوزش بــه 

ــد گذاشــت.  ــر خواه ــدان تأثی فرزن

 نوموفوبیا یا ترس جدایی از گوشی 
همراه

از  تــرس جدایــی  یــا همــان  نوموفوبیــا 
گوشــی همــراه، شــایع ترین اختــال روانــی 

ــت.  ــان اس جه
ــن  ــر ای ــم درگی ــما ه ــاد ش ــال زی ــه احتم ب
اختــال هســتید؛ چــون بســیاری از مبتایان 

ایــن موضــوع را درنمی یابنــد تــا اینکــه درباره 
ایــن اختــال آگاهــی کســب کننــد و شــرایط 
 خــود را بــا آن پیامدهــای اعام شــده تطابــق 

دهند. 
ــویی  ــانه ها از س ــازی و رس ــای مج ــا فض ام
هــم می تواننــد بســیار مفیــد بــوده و در کنــار 
ایــن، نقش هــا و کارکردهــای آموزشــی هــم 

داشــته باشــند.  
کــودکان و نوجوانــان می تواننــد نگــرش و 
رفتارهــای ضــد خشــونت، همدلــی و تحمــل 
نژادهــای  و  فرهنگ هــا  از  مــردم  ســایر 
از  را  بزرگ ترهــا  بــه  احتــرام  و  مختلــف 

ــد.  ــانه بیاموزن رس
ــی  ــد گاه ــز می توانن ــی نی ــای ویدئوی بازی ه
هــم مفیــد باشــند؛ از جملــه بازی هایــی 
کــه اخیــرا بــه صــورت تعاملــی طراحــی 
شــده اند و می تواننــد همــراه بــا فعالیــت 
بدنــی و مصــرف کالــری در طــی بــازی 

ــند.  باش
نقــش  هــم  مــدارس  والدیــن  کنــار  در 
دارنــد  بیــن  ایــن  در  پررنگــی   بســیار 
و این گونــه مســائل و نحــوه اســتفاده از 
ــه طــور کامــا کارشناسی شــده  رســانه ها را ب
بــه کــودکان آمــوزش بدهنــد تــا ایــن رفتــار 
ــرای  ــگ ب ــک فرهن ــک ی ــل ب ــش تبدی و من

ــان شــود. ادامــه زندگــی آن
 سواد رسانه ای، سرمایه گذاری 

معنوی
ــان  ــات نش ــته مطالع ــال گذش ــی ۵۰ س  ط
ــک  ــش ی ــد نق ــانه می توان ــه رس ــد ک داده ان
ــان  ــودکان و نوجوان ــرای ک ــوی را ب ــم ق معل

ــد.  ــا کن ایف
ــن  ــط والدی ــی توس ــات اندک ــون اقدام تاکن
ــرای  ــدارس ب ــز م ــتی و نی ــان بهداش مراقب
تخفیــف و تعدیــل آثــار منفــی رســانه ها 
ــدان  ــر فرزن ــت آن هــا ب ــار مثب و افزایــش آث

ــت.  ــده اس ــام ش انج
ــاز اســت؛  ــوز مــورد نی ــادی هن مطالعــات زی
آن  نشــان دهنده  موجــود  شــواهد  ولــی 
اســت کــه بایــد نگــران بــود و اقدامــات 

بیشــتری انجــام داد.
پیشــنهاد  یــک  فقــط  اول  وهلــه  در  مــا 
ســرمایه گذاری  داریــم؛  خانواده هــا  بــه 
ــانه ای را  ــواد رس ــد و س ــی کنی ــوی بزرگ معن

فرابگیریــد.

،،
منــازل  در  افــراد  خطرپذیرتریــن 
در مواجهــه بــا رســانه ها کــودکان 
هســتند کــه هنــگام رشــد و تکامــل 
بایــد بــه آن هــا توجــه فوق العــاده ای 

شــود

کیمیای وطن بررسی می کند:

تربیت کودکان در البه الی تار و پود رسانه ها



7 اطالعرسانی
»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی«

برابــر آراء صــادره هیــأت موضــوع تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 
ــارض  ــه وبالمع ــات مالکان ــدگل تصرف ــی آران وبی واحــد ثبت
متقاضیــان محــرز گردیــده اســت لذامشــخصات متقاضیــان 
ــالع  ــور اط ــه منظ ــر ب ــرح زی ــه ش ــا ب ــورد تقاض ــالک م وام
عمــوم در دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در 
ــت  ــه صــدور ســند مالکی ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک صورت
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ 
ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را  انتشــار اولیــن آگهــی ب
بــه اداره ثبــت اســناد وامــالک محــل تســلیم وپــس از اخــذ 
رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 

دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.
1(رأی شــماره 981 – 96/03/09 هیــأت : آقــای عبــاس 
ــد محمــد شــماره شناســنامه  ــی فرزن ــرد بیدگل ــی ف میرزای
ــاحت 37.50  ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــدانگ  یکب 443 ، شش
ــالک 3  ــزا از پ ــی مج ــالک 3000 فرع ــماره پ ــع ش مترمرب
اصلــی واقــع در معیــن آبــاد بیــدگل بخــش 3 حــوزه ثبتــی 

ــینی ــد میرحس ــی از احم آران و بیدگل.ابتیاع
ــادق  ــای ص ــأت : آق ــماره 1133-96/03/24 هی 2(رأی ش
عباســی فرزنــد احمدرضــا شــماره شناســنامه 6190003842 
، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 105 مترمربــع شــماره 
پــالک 3020 فرعــی مجــزا ازپــالک3 اصلــی ومجــزا از 
شــماره 79 فرعــی از پــالک 2875 اصلــی واقــع در معیــن 
ــاد بیــدگل بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعــی  آب

ــهرداری از ش
3(رأی شــماره 1099-96/03/23 هیــأت : خانــم عــذرا 
کجائــی بیدگلــی فرزنــد محمــود شــماره شناســنامه 6560  ، 
ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 235 مترمربــع شــماره 
پــالک 7 فرعــی مجــزا از پــالک 446 اصلــی و قســمتی از 
ــع در اماکــن بخــش 3 حــوزه  ــی واق مشــاعات  448 اصل

ثبتــی آران و بیدگل.مالــک مشــاعی
آقــای   : هیــأت  شــماره 1097و96/03/23-1098  4(رأی 
علیرضــا ســلمانی بیدگلــی فرزنــد آقــا جــان شــماره 
شناســنامه1250067057 و خانــم محمــد ســلمانی بیدگلــی 
فرزنــد آقــا جــان شــماره شناســنامه 1421  )بالمناصفــه( ، 
ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 226 مترمربــع شــماره 
ــالک  ــی از پ ــماره 1و3و6 فرع ــزا از ش ــی مج ــالک 8 فرع پ
448 اصلــی ومشــاعات آن واقــع در اماکــن بخــش 3 حوزه 

ــی ــی آران و بیدگل.موروث ثبت
آقــای   : 5(رأی شــماره 1138و1139-96/03/25 هیــأت 
احمدعلــی دفتــری بیدگلــی فرزنــد حســینعلی شــماره 
شناســنامه 140 و خانــم رقیــه محمــودی باریکرســفی 
ــه 4 دانــگ  ــد محمــود شــماره شناســنامه 1 نســبت ب فرزن
ــه مســاحت  ــه ب و2 دانــگ مشــاع از ، ششــدانگ  یکبابخان
ــماره  ــزا از ش ــی مج ــالک 25 فرع ــماره پ ــع ش 305 مترمرب
5و6 فرعــی از پــالک 715 اصلــی واقــع در اماکــن بخــش 3 

ــاعی ــک مش ــی آران و بیدگل.مال ــوزه ثبت ح
6(رأی شــماره 1131-96/03/24 هیــأت : آقــای مهــدی 
ــاس شــماره شناســنامه 267  ــد عب ــی فرزن شــعوری بیدگل
، ششــدانگ  یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 38.31 
ــماره 3  ــزا از ش ــی مج ــالک 202 فرع ــماره پ ــع ش مترمرب
ــش 3  ــن بخ ــع در اماک ــی واق ــالک 972 اصل ــی از پ فرع

ــاعی ــک مش ــی آران و بیدگل.مال ــوزه ثبت ح
آقــای   : هیــأت  1126و96/03/24-1127  شــماره  7(رأی 
مهــدی شــعوری بیدگلــی فرزنــد عبــاس شــماره شناســنامه 
ــا  ــد غالمرض ــی فرزن ــواه بیدگل ــه دادخ ــم فاطم 267 و خان
شــماره شناســنامه 71  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه 
بــه مســاحت 106.25 مترمربــع شــماره پــالک 203 فرعــی 
مجــزا از شــماره 3 فرعــی از پــالک 972 اصلــی واقــع 
ــک  ــدگل. مال ــی آران و بی ــوزه ثبت ــش 3 ح ــن بخ در اماک

مشــاعی
ــدی  ــای مه ــأت : آق ــماره 1134-96/03/25 هی 8(رأی ش
ــد غالمحســین شــماره شناســنامه 41  ــی فرزن ســاکنی آران
، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 83 مترمربــع شــماره 
پــالک 9 فرعــی مجــزا از شــماره 4و7 فرعــی از پــالک 1276 
اصلــی وقســمتی از مشــاعات آن واقــع در اماکــن بخــش 3 

حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعــی از فاطمــه تاوانــه
9(رأی شــماره 987و988-96/03/09 هیــأت : آقــای علــی 
ــد حســن شــماره شناســنامه 2717 و  ــی فرزن دالورزاده آران
ــه شــماره  ــد رحمــت ال ــم زبیــده ابوالحســنی پــور فرزن خان
ششــدانگ    ، )بالمناصفــه(    1250081653 شناســنامه 
ــالک 14  ــماره پ ــع ش ــاحت 111 مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان
فرعــی مجــزا از شــماره 1و12 فرعــی از پــالک 1347 اصلــی 
ومقــداری از مشــاعات آن واقــع در اماکــن بخــش 3 حــوزه 

ــی ــدرزاده آران ــر حی ــی از اصغ ــی آران و بیدگل.ابتیاع ثبت
آقــای   : هیــأت  1027و96/03/09-1028  شــماره  10(رأی 
شــماره  الــه  ســیف  فرزنــد  آرانــی  نیکبخــت  محمــد 
ــد  ــی فرزن ــرکار آران ــم س ــم مری ــنامه 10553 و خان شناس
 ، )بالمناصفــه(    11843 شناســنامه  شــماره  حســن 
ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 126.50 مترمربــع 
شــماره پــالک 15 فرعــی مجــزا از شــماره 5 فرعــی از پــالک 
1378 اصلــی واقــع در اماکــن بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و 

بیدگل.ابتیاعــی از عبــاس مصلحیــن
آقــای   : هیــأت   96/03/09- 986و985  شــماره  11(رأی 
ــد محمــد شــماره شناســنامه  محمــود رحمتــی آرانــی فرزن
ــماعیل  ــد اس ــی فرزن ــان آران ــذرا رحمتی ــم ع 7375 و خان
ششــدانگ    ، )بالمناصفــه(    150 شناســنامه  شــماره 
ــالک  ــماره پ ــع ش ــاحت 400.50 مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان
ــی  ــماره 4و5و7و8و9و10و11و13 فرع ــزا از ش ــی مج 14 فرع
از پــالک 2542 اصلــی وقســمتی از مشــاعات آن  واقــع در 
اماکــن بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.مالــک مشــاعی

آقــای ســید   : 12(رأی شــماره 979-96/03/09 هیــأت 
فرزنــد ســیدعلی شــماره  آرانــی  میرافضلــی  محســن 
ــه  ــاز ب ــه س ــه نیم ــدانگ  یکبابخان ــنامه 730 ، شش شناس
ــی  ــالک 8597 فرع ــماره پ ــع ش ــاحت 160.66 مترمرب مس
مجــزا از شــماره 552 فرعــی از پــالک 2637 اصلــی واقع در 
مســعود آبــاد بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعی از 

ــران هاشــمی ــم مه خان
13(رأی شــماره 1123-96/03/24 هیــأت : آقــای ابوالفضــل 
خالقــی فرزنــد حســنعلی شــماره شناســنامه 2327 ، 
ششــدانگ  یکبــاب ســاختمان مشــتمل بــر مغــازه وانبــاری 
بــه مســاحت 75.50 مترمربــع شــماره پــالک 8605 فرعــی 
مجــزا از شــماره 1241 فرعــی از پــالک 2637 اصلــی واقــع 
در مســعودآباد بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعــی 

از محمدرضــا ومحمــد وفاطمــه وصدیقــه همگــی مســیبی
14(رأی شــماره 1033-96/03/09 هیــأت : آقــای علــی 
خلیــق آرانــی فرزنــد رحمــت الــه شــماره شناســنامه 199 ، 
ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 175 مترمربــع شــماره 
پــالک 2917 فرعــی مجــزا از پــالک 2638 اصلــی واقــع در 
احمــد آبــاد بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابیاعــی از 

احمــد مــال نــژاد وکوکــب شــاگردی
15(رأی شــماره 5145و5146-95/11/28 هیــأت : آقــای 
نورالــه عابدینــی فرزنــد حســن شــماره شناســنامه 129 
ــین  ــد حس ــد محم ــی فرزن ــان آران ــره بوجاری ــم منی و خان
شــماره شناســنامه 71  )بالمناصفه( ، ششــدانگ  یکبابخانه 
بــه مســاحت 207.36 مترمربــع شــماره پــالک 1813 فرعــی 
ــع  ــی واق ــالک 2640 اصل مجــزا از شــماره 235 فرعــی از پ
در آراندشــت بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی 

از علــی اوقانــی
آقــای   : هیــأت  1108و96/03/23-1109  شــماره  16(رأی 
ــه شــماره شناســنامه  ــد امرال ــی فرزن ــرزاده آران ــد اکب محم

3320 و خانــم عاطفــه عســکر حکیمــی آرانــی فرزنــد 
حســین شــماره شناســنامه 6190061893  )بالمناصفــه( 
ــع  ــاحت 165.20 مترمرب ــه مس ــه ب ــدانگ  یکبابخان ، شش
ــالک 1875 فرعــی مجــزا از شــماره 235 فرعــی  شــماره پ
از پــالک 2640 اصلــی واقــع در آراندشــت بخــش 3 حــوزه 

ــی ــاس اوقان ــی از عب ــی آران و بیدگل.ابتیاع ثبت
آقــای ســید   : 17(رأی شــماره 966-96/03/06 هیــأت 
محمــد شــریفیان آرانــی فرزند ســیدرضا شــماره شناســنامه 
ششــدانگ   از  مشــاع  دانــگ   3 بــه  نســبت   ،  8573
یکبابخانــه بــه مســاحت 318 مترمربــع شــماره پــالک 1124 
فرعــی مجــزا از شــماره 340 فرعــی از پــالک 2645 اصلــی 
واقــع در وشــاد بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.مالــک 

مشــاعی
 : هیــأت  1119و1118و96/03/24-1120  شــماره  18(رأی 
آقــای حمیدرضــا غفــورزاده نــوش آبــادی فرزنــد شــکر الــه 
ــوش  ــورزاده ن ــای ســعید غف شــماره شناســنامه 2919 و آق
آبــادی فرزنــد شــکر الــه شــماره شناســنامه 11215 و خانــم 
ــه  ــی شــماره شناســنامه 174  ب ــد عل ــان فرزن ــذرا یزدانی ع
ترتیــب نســبت بــه 1.5و1.5و3 دانــگ مشــاع از ، ششــدانگ  
ــالک  ــماره پ ــع ش ــاحت 151.50 مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان
3895 فرعــی مجــزا از شــماره 817 فرعــی از پــالک 40 
ــاد بخــش 4 حــوزه ثبتــی آران و  ــوش آب ــی واقــع در ن اصل

ــادی ــوش آب ــه کاروان ن ــی از معصوم بیدگل.ابتیاع
ــرو  ــای خس ــأت : آق ــماره 1121-96/03/24 هی 19(رأی ش
ــنامه 417 ،  ــماره شناس ــی ش ــد عل ــهرابی فرزن ــی ش عظیم
ششــدانگ  یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 31 مترمربــع 
شــماره پــالک 3896 فرعــی مجــزا از شــماره 2957 فرعــی 
ــاد بخــش 4 حــوزه  ــوش آب ــع در ن ــی واق ــالک 40 اصل از پ

ــاج مــاه شــکن ــم ت ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعــی از خان
ــااله  ــای ماش ــأت : آق ــماره 965-96/03/06 هی 20(رأی ش
ــنامه 50464 ،  ــماره شناس ــه ش ــد عزیزال ــدزاده فرزن محم
ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 183.85مترمربــع 
ــی  ــماره 121 فرع ــزا از ش ــی مج ــالک 1769 فرع ــماره پ ش
ــاد بخــش 4 حــوزه  ــوش آب ــع در ن ــی واق ــالک 41 اصل از پ

ــادی ــک ع ــی آران و بیدگل.مال ثبت
 : هیــأت  1128و1130و96/03/24-1129  شــماره  21(رأی 
آقــای حمیدرضــا غفــورزاده نــوش آبــادی فرزنــد شــکر الــه 
ــوش  ــورزاده ن ــای ســعید غف شــماره شناســنامه 2919 و آق
آبــادی فرزنــد شــکر الــه شــماره شناســنامه 11215 و خانــم 
ــه  ــی شــماره شناســنامه 174  ب ــد عل ــان فرزن ــذرا یزدانی ع
ترتیــب نســبت بــه 1.5و1.5و3 دانــگ مشــاع از ، ششــدانگ  
ــالک  ــع شــماره پ ــه مســاحت 56.75 مترمرب ــه ب یکبابخان
1789 فرعــی مجــزا از شــماره 22 فرعــی از پــالک 41 اصلــی 
واقــع در حســن آبادنــوش آبــاد بخــش 4 حــوزه ثبتــی آران 

ــی و بیدگل.موروث
آقــای   : هیــأت  1116و96/03/24-1117  شــماره  22(رأی 
شــاهین عظیمی شــهرابی فرزند خســرو شــماره شناســنامه 
ــد  ــمعیالن فرزن ــی اس ــم طالب ــم مری 1250380375 و خان
حســین شــماره شناســنامه 70  )بالمناصفــه( ، ششــدانگ  
ــالک  ــماره پ ــع ش ــاحت 151.50 مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان
1790 فرعــی مجــزا از شــماره 103 فرعــی از پــالک 41 اصلــی 
واقــع در حســن آبادنــوش آبــاد بخــش 4 حــوزه ثبتــی آران 

و بیدگل.ابتیاعــی از قاســم اعرابــی نــوش آبــادی
ــدم  ــور وع ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت در ص ــی اس بدیه
ــادر  ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض، طب ــول اعت وص

ــد. ــد ش خواه
تاریخ انتشار نوبت اول : 96/04/11

تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/04/27
 رییس اداره ثبت اسناد وامالک  آران وبیدگل

  عباس عباس زادگان

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
ــده  ــوص پرون ــوار در خص ــتری برخ ــکام دادگس ــرای اح اج
ــه  ــوم علی ــه در آن محک ــرای ش ح  ک ــه 106/96  اج کالس
ــغ  ــت مبل ــه پرداخ ــت ب ــوم اس ــان محک ــه میرزاعلی روح ال
ــغ  ــدی و مبل ــرداد بن ــای مه ــال در حــق آق 175661843 ری
8783092 ریــال بابــت حــق االجــرا دولتــی جلســه مزایــده 
ای در تاریــخ 96/04/28 ســاعت 9:30 صبــح در محــل 
ــد  ــزار نمای ــکام برگ ــرای اح ــر اج ــوار دفت ــتری برخ دادگس
طالبیــن میتواننــد 5 روز قبــل از مزایــده از امــوال واقــع در 
ــوار  ــتان برخ ــتری شهرس ــی دادگس ــکام حقوق ــرای اح اج
ــروع و  ــده ش ــی ش ــغ ارزیاب ــده از مبل ــد. مزای ــد نماین بازدی
برنــده کســی اســت کــه حداقــل ده در صــد مبلــغ ارزیابــی 
شــده را در زمــان مزایــده بــه همــراه داشــته باشــد و 

ــد . ــنهاد نمای ــت را پیش ــن قیم باالتری
1-21 متــر قفســه 21 متــر قفســه فروشــگاه مــواد غذایــی 

ــال ــغ 79800000 ری ــه مبل ب
اجرای احکام شهرستان برخوار

شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 5/37/295/م 
الــف بــه تاریــخ 96/04/04

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
ــده  ــوص پرون ــوار در خص ــتری برخ ــکام دادگس ــرای اح اج
کالســه 1269/95  اجــرای ش ح  کــه در آن محکــوم علیــه 
ــت  ــه پرداخ ــت ب ــوم اس ــاتوری محک ــری ش ــدی منتظ مه
مبلــغ 69061623 ریــال در حــق خانــم حنیفــه محمــدی و 
ــال بابــت حــق االجــرا دولتــی جلســه  مبلــغ 3453081 ری
مزایــده ای در تاریــخ 96/05/08 ســاعت 9:30 صبــح در 
ــزار  ــکام برگ ــرای اح ــر اج ــوار دفت ــتری برخ ــل دادگس مح
ــوال  ــده از ام ــل از مزای ــد 5 روز قب ــن میتوانن ــد طالبی نمای
ــتان  ــتری شهرس ــی دادگس ــکام حقوق ــرای اح ــع در اج واق
ــده  ــی ش ــغ ارزیاب ــده از مبل ــد. مزای ــد نماین ــوار بازدی برخ
شــروع و برنــده کســی اســت کــه حداقــل ده در صــد مبلــغ 
ارزیابــی شــده را در زمــان مزایــده بــه همــراه داشــته باشــد 

ــد . ــنهاد نمای ــت را پیش ــن قیم و باالتری
ــدی شــده ســنگهای  ــدوق بســته بن ــدوق :15 صن 1-15 صن
گیوتینــی چســبی بــه رنــگ گردویــی کــه متــراژ هــر صنــدوق 

حــدود 20/80 منــر مربــع بــه مبلــغ 74880000 ریــال
اجرای احکام  شهرستان برخوار

شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 5/37/299/م 
الــف بــه تاریــخ 96/04/04

آگهی حصر وراثت
آقــای میثــم ســرلک دارای شناســنامه شــماره 98 بــه شــرح 
ــن  ــت( از ای ــه کالســه 261/96 ش ح 1 )وراث دادخواســت ب
ــن  ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص ــت گواه دادگاه درخواس
ــه شــماره  ــی ســرلک ب ــه شــادروان مصطف ــح داده ک توضی
ــی  ــگاه دائم ــخ 1396/01/18  اقامت ــنامه 902 در تاری شناس
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
ــی فرزنــد نادعلــی  ــهربانو برات ــر اســت بــه:1- ش منحص
متوفــی(  )2( مجتبــی ش.ش  ش.ش 1003 )همســر 
1453 )3( قاســم  ش.ش 1661 )4( محســن ش.ش 12 
ــوان ش.ش 4160502393  ــم ش.ش 98 )6( کی )5( میث
)7( فاطمــه ش.ش 4160210341  همگــی ســرلک فرزنــد 
ــد  ــان زاده ش.ش 1604  فرزن ــی ایم ــی )8( عیس مصطف
مصطفــی  )فرزنــدان متوفــی( اینــک بــا انجــام تشــریفات 
ــا هــر  ــد ت ــور را آگهــی مــی نمای ــی درخواســت مزب مقدمات
کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نزد او باشــد 
از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه 

ــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد. تقدی
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 5/37/297/م 
الــف بــه تاریــخ  1396/04/08

آگهی حصر وراثت
ــماره 3926  ــنامه ش ــیان دارای شناس ــم عباس ــای قاس آق
 1 ح  بــه کالســه 263/96 ش  دادخواســت  بــه شــرح 
ــت  ــی حصــر وراث ــن دادگاه درخواســت گواه ــت( از ای )وراث
نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عبــاس 
ــه شــماره شناســنامه 928 در تاریــخ  عباســیان خرزوقــی ب
1372/04/27  اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ــه:1-  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ورث
ــر ش.ش 29  ــی 5110525552  )2( اکب ــه    ش.مل فاطم
)3( رضــا  ش.ش 5110540810 )4( مصطفــی ش.ش 
مرتضــی ش.ش   )6( قاســم ش.ش 3926   )5(  4113
26  همگــی عباســیان خرزوقــی فرزنــد عبــاس  )فرزنــدان 
متوفــی( اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
مزبــور را آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یا 
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین 
ــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی  آگهــی ظــرف یــک مــاه ب

صــادر خواهــد شــد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف برخوار 

شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 5/37/300/م 
الــف بــه تاریــخ  1396/04/01

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای محســن مومنــی دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه 
ــم  ــیری و خان ــی بش ــای عل ــت آق ــه طرفی ــک ب ــه چ وج
ــه  ــه ب ــلیم ک ــن دادگاه  تس ــه ای ــه زاده ب ــح ال ــری فت کب
تاریــخ 96/05/28  بــرای  و  ثبــت   1 کالســه 960047/ح 
ــر  ــت نظ ــده اس ــن ش ــیدگی تعیی ــت رس ــاعت 10:30 وق س
بــه اینکــه خوانــدگان مجهــول المــکان میباشــد لــذا حســب 
مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک 
ــع و  ــار طب ــر االنتش ــای کثی ــه ه ــی از روزنام ــت در یک نوب
ــی  ــل م ــه عم ــوت ب ــور دع ــده مذک ــود و از خوان ــر میش نش
ــم  ــی دادخواســت و ضمائ ــد جهــت دریافــت نســخه ثان آی
بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و در وقــت مقــرر فــوق نیــز جهــت 

ــود.  ــر ش ــیدگی حاض رس
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شــماره نامــه اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی 5/37/297/م 
الف بــه تاریــخ 96/04/08

آگهی حصر وراثت
آقــای محمدرضــا کاظمــی ســهلوانی بشناســنامه شــماره  2  
باســتناد شــهادتنامه و گواهــی فــوت رونوشــت شناســنامه 
ــن شــورا  ــم ای ــه ، درخواســتی بشــماره 482 /96  تقدی ورث
ــی  ــادروان عل ــه ش ــت ک ــته اس ــعار داش ــن اش ــوده چنی نم
کاظمــی ســهلوانی  بشناســنامه 68 در تاریــخ 1395/09/21 

ــد از : ــگام درگذشــت عبارتن ــه وی درهن درگذشــته و ورث
1-محمدرضــا کاظمــی ســهلوانی فرزنــد علــی شــماره 

شناســنامه 2 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد
2-محمدرضــا کاظمــی ســهلوانی فرزنــد علــی شــماره 

شناســنامه 761 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد
شــماره  علــی  فرزنــد  ســهلوانی  3-علیرضــا کاظمــی 

فرزنــد  : متوفــی  بــا  نســبت  شناســنامه 73  
شــماره  علــی  فرزنــد  ســهلوانی  کاظمــی  4-عبــاس 

فرزنــد  : متوفــی  بــا  نســبت   76 شناســنامه 
شــماره  علــی  فرزنــد  ســهلوانی  کاظمــی  5-فاطمــه 

فرزنــد  : متوفــی  بــا  نســبت   2931 شناســنامه 
6-زهــرا کاظمــی ســهلوانی فرزنــد علــی شــماره شناســنامه 

34 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد
7-کبــری کاظمــی ســهلوانی فرزنــد علی شــماره شناســنامه 

3 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد
8-صغــرا کاظمــی ســهلوانی فرزنــد علــی شــماره شناســنامه 

22 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد
ــه  ــور را یکمرتب ــت مزب ــی درخواس ــریفات قانون ــس از تش پ
ــا  ــی دارد و ی ــر اعتراض ــی ه ــا هرکس ــد ت ــی نمای ــی م آگه
ــی  ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف وصیتنام
ــر اینصــورت  ــم دارد در غی ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ظــرف ی

ــد شــد  ــت صــادر خواه گواهــی حصــر وراث
      دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی حصر وراثت
آقــای حجــت الــه امینــی الرگانــی بشناســنامه شــماره  18  
باســتناد شــهادتنامه و گواهــی فــوت رونوشــت شناســنامه 
ایــن  تقدیــم    96/  471 بشــماره  درخواســتی   ، ورثــه 
ــادروان  ــه ش ــت ک ــته اس ــعار داش ــن اش ــوده چنی ــورا نم ش
ــخ  ــادی  بشناســنامه 3 در تاری ــری حاجــی آب ــه قدی فاطم
ــت  ــگام درگذش ــه وی درهن ــته و ورث 1395/07/14 درگذش

ــد از : عبارتن
1-مهــرداد امینــی الرگانــی فرزنــد حجــت الــه شــماره 

شناســنامه 225 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد
2-مهــدی امینــی الرگانــی فرزنــد حجــت الــه شــماره 

شناســنامه 9 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد
3-مرتضــی امینــی فرزنــد حجــت الــه شــماره شناســنامه 

1010 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد
ــماره  ــه ش ــت ال ــد حج ــی فرزن ــی الرگان ــی امین 4-مصطف

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب ــنامه 20 نس شناس
ــماره  ــه ش ــت ال ــد حج ــی فرزن ــی الرگان ــرم امین 5-محت

ــد ــی : فرزن ــا متوف ــبت ب ــنامه 25 نس شناس
6-مهــری امینــی الرگانــی فرزنــد حجــت الــه شــماره 

شناســنامه 10 نســبت بــا متوفــی : فرزنــد
ــی شــماره  ــد حیدرعل ــی فرزن ــی الرگان ــه امین 7-حجــت ال

ــی : همســر ــا متوف شناســنامه 18 نســبت ب
ــه  ــور را یکمرتب ــت مزب ــی درخواس ــریفات قانون ــس از تش پ
ــا  ــی دارد و ی ــر اعتراض ــی ه ــا هرکس ــد ت ــی نمای ــی م آگه
ــی  ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــی ن ــه از متوف وصیتنام
ــر اینصــورت  ــم دارد در غی ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ظــرف ی

ــد شــد  ــت صــادر خواه گواهــی حصــر وراث
 دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه اول

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــا اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبابخانــه 
ــت  ــش 9 ثب ــاد بخ ــع در کلیش ــماره 19/1001 واق ــالک ش پ
ــی بموجــب رأی  ــده ثبت ــق ســوابق و پرون ــه طب ــان ک اصفه
ــون تکلیــف  شــماره 7007057-1395/10/23 در اجــرای قان
اراضــی فاقــد ســند رســمی بــه نــام آقــای براتعلــی مــرادی 
کلیشــادی فرزنــد رضــا در جریــان ثبــت اســت و عملیــات 
تحدیــد حــدود قانونــی آن بــه عمــل نیامــده اســت . اینــک 
ــت و  ــون ثب ــاده 15 قان ــر م ــمت اخی ــتور قس ــه دس ــا ب بن
ــوم در  ــالک مرق ــد حــدود پ ــرده تحدی ــق تقاضــای نامب طب
روز یکشــنبه مــورخ 1396/05/08 ســاعت 9 صبــح در محــل 
ــن  ــب ای ــه موج ــذا ب ــد ، ل ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع و ب ش
ــه در روز  ــردد ک ــی گ ــار م ــن اخط ــه مجاوری ــه کلی ــی ب آگه
ــد و  ــور یابن ــل حض ــی در مح ــن آگه ــرر در ای ــاعت مق و س
اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابــق مــاده 20 قانــون 
ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز 

ــه خواهــد شــد.  پذیرفت

تاریخ انتشار 1396/04/11
اکبر پورمقدم

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فالورجان

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وقت رسیدگی
نظــر بــه اینکــه آقــای مهــدی وطــن خــواه فرزنــد براتعلــی 
بــا وکالــت آقــای رهنمــا بــه طرفیــت 1- ذبیــح الــه رودبــاری 
ــورج  ــی 2- ت ــی کیان ــای عل ــت آق ــا وکال ــه ب ــد یدال فرزن
چراغــی بروجنــی فرزنــد حیدرعلــی 3- امیــر پناهــی درچــه 
ــد  ــد محم ــی فرزن ــر نصــر اصفهان ــم 4- اصغ ــد ابراهی فرزن
بــه خواســته تقدیــم کــه بــه شــورای حــل اختــالف شــعبه 
ــت و  ــه 311/95 ش2 ثب ــه کالس ــاع و ب ــی ارج دوم حقوق
بــرای روز دوشــنبه مــورخ 96/05/12 ســاعت 16/45 عصــر 
وقــت رســیدگی تعییــن گردیــده اســت و خوانــده را مجهــول 
المــکان نمــوده اســت . لــذا بــه تقاضــای خواهــان و دســتور 
ــه اســتناد مــاده 73 ق.آ.د.م مراتــب یــک نوبــت  شــورا و ب
در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار رســمی درج و آگهــی شــود و 
از خوانــده دعــوت مــی نمایــد کــه بــا مراجعــه بــه دبیرخانــه 
ــان و  ــی فالورج ــعبه دوم حقوق ــالف ش ــل اخت ــورای ح ش
اعــالم نشــانی و آدرس دقیــق خــود و دریافــت نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم بــرای وقــت مقــرر در شــورای جــل 
اختــالف شــعبه دوم جهــت رســیدگی حاضــر شــوید در غیــر 
ــه ابــالغ محســوب مــی  ــه منزل ایــن صــورت ایــن آگهــی ب
شــود. ضمنــًا دراخطاریــه قیــد شــود شــهود و مــدارک را در 

جلســه حاضــر نمائیــد.
رئیس شورای حل اختالف شهرستان فالورجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
ــه  ــاب خان ــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک ب نظرب
ــت  ــش 9 ثب ــاد بخ ــع در کلیش ــماره19/1004 واق ــالک ش پ
اصفهــان کــه طبــق ســوابق وپرونــده ثبتــی بــه موجــب رای 
شــماره 7005052 – 1395/10/23 در اجــرای قانــون تعییــن 
تکلیــف اراضــی فاقــد ســند رســمی بــه  نــام آقــای محمــد 
ــات  ــت وعملی ــت اس ــان ثب ــم در جری ــری فرزندخدارح اکب
تحدیــد حــدود قانونــی آن بــه عمــل نیامــده اســت. اینــک 
ــق  ــون ثبــت وطب ــه دســتور قســمت اخیرمــاده 15قان ــا ب بن
تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک مرقــوم در روزســه 
شــنبه مــورخ 1396/5/10 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 مقرر 
در ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد واعتراضــات مالکیــن 
یــا مجاوریــن مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 
صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه خواهد شــد.

تاریخ انتشار :1396/4/11
مجتبی شادمان 

معاون واحد ثبتی فالورجان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظربــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک بــاب مغــازه  
ــت  ــش 9 ثب ــاد بخ ــع در کلیش ــماره 19/999 واق ــالک ش پ
اصفهــان کــه طبــق ســوابق وپرونــده ثبتــی کــه بموجــب رای 
شــماره 7006162- 1395/12/23 در اجــرای قانــون تعییــن 
تکلیــف اراضــی فاقــد ســند رســمی بــه  نــام محمــد قائــد 
امینــی فرزندبهمــن  در جریــان ثبــت اســت وعملیــات 
تحدیــد حــدود قانونــی آن بــه عمــل نیامــده اســت. اینــک 
بنــا بــه دســتور قســمت اخیرمــاده 15 قانــون ثبــت وطبــق 
ــوم در روزدو  ــالک مرق ــدود پ ــد ح ــرده تحدی ــای نامب تقاض
شــنبه مــورخ 1396/5/9 ســاعت 9 صبــح در محل شــروع و 
بــه عمــل خواهــد آمــد. لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیه 
مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در 
ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد واعتراضــات مالکیــن یــا 
ــم  ــخ تنظی ــت از تاری ــون ثب ــق مــاده 20 قان ــن مطاب مجاوری
صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه خواهد شــد.

تاریخ انتشار :4/11/ 1396 
  مجتبی شادمان معاون واحد ثبتی فالورجان  

 م/الف 283 

آگهی  احضارمتهم مجهول المکان
ــد محمــد رضــا  ــی  فرزن ــای مصطفــی عبداله شــاکی  : آق
بــا وکالــت آقــای امیــر حســین ربیعــی فرزنــد مرتضــی  بــه 
نشــانی اصفهــان – گلپایــگان بلــوار ســلمان فارســی نبــش 

ــی ک 23 خ طالقان
متهــم : ابوالفضــل شــاهی  فرزنــد علــی بــه نشــانی 
گلپایــگان خ محمــدی نرســیده بــه کوچــه 20 مقابــل تــاالر 

ــتی  ــودرو دوس ــگاه خ ــان بن ماه
اتهام : فروش مال غیر 

ــه کالســه  ــده و ثبــت آن ب گردشــگار : پــس از وصــول پرون
فــوق و انجــام تشــریفات قانونــی و بــا اســتعانت از خداونــد 
متعــال ختــم رســیدگی را اعــالم و بشــرح ذیــل مبــادرت بــه 

صــدور رای مــی نمایــد . 
رای دادگاه در خصــوص اتهــام اقــای ابوالفضــل شــاهی 
ــات  ــودن اطالع ــواری ب ــل مت ــه دلی ــه ب ــی ) ک ــد عل فرزن
ــروش  ــر ف ــر ب ــت ( دائ ــترس نیس ــتری از وی در دس بیش
ــماره  ــان ش ــت نیس ــودرو وان ــتگاه  خ ــک دس ــال غیری م
شــکایت  موضــوع   23 ایــران   47 ص   819 انتظامــی 
ــر حســین  ــت امی ــا وکال ــی ب ــا لطف ــم مین همســرش  خان
ربیعــی ،ایــن دادگاه بــا عنایــت بــه شــکایت شــاکی و عــدم 
حضــور و دفاعــی از ناحیــه متهــم در نــزد بــاز پــرس محتــرم 
شــعبه دوم و ایضــا در محضــر ایــن شــعبه کیفــری و وجــود 
قولنامــه تنظیمــی فیمابیــن شــاکی و متهم و تعلــق مالکیت 
رســمی شــاکی بــر خــودرو مرالذکــر شــهادت شــاهد تعرفــه 
ــه  ــات معمول ــاد گــزارش مرجــع انتظامــی تحقیق شــده مف
انجــام شــده  ســایر قرائــن و امــارات موجــود در پرونــده و 
توجهــا دالیــل موجــود در کیفــر خواســت تنظیمــی از ناحیــه 
ــگان  دادســتان محتــرم دادســرای عمومــی و انقــالب گلپای
ــته و  ــلم دانس ــرز و مس ــرده را مح ــکاری نامب ــه بزه النهای
بــه اســتناد مــاده قانــون راجــع بــه انتــال مــال غیــر ناظــر 
ــی ارتشــاء  ــون تشــدید مجــازات مرتکب ــک قان ــاده ی ــر م ب
ــه  ــم ب ــت مته ــر محکومی ــم ب ــرداری حک ــالف و کالهب اخت
تحمــل یکســال حبــس تعزیــری و اســترداد مبلــغ پنجــاه 
ــزای  ــت ج ــا پرداخ ــاکی و ایض ــق ش ــال در ح ــون ری میلی
ــت  ــدوق دول ــق صن ــر در ح ــر الذک ــغ اخی ــه مبل ــدی ب نق
جمهــوری اســالمی ایــران صــادر و اعــالم مــی دارد .   ایــن 
رای غیابــی اســت و ظــرف مــدت بیســت روز پــس از ابــالغ 
قابــل واخواهــی در ایــن دادگاه و ســپس ظــرف مــدت 
بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم محتــرم 

ــان مــی باشــد .  ــد نظــر اســتان اصفه تجدی
ابوالفضــل عامــری رئیــس شــعبه 101 کیفــری دو شهرســتان 

. گلپایگان 

ابالغنامه 
ــن  ــه متهمی ــکایتی علی ــی ش ــال دارون ــم ام لی ــاکی خان ش
ــرقت از  ــر س ــر ب ــابی دائ ــه دوش ــی و فاطم ــحر چاوش س
ــدد انگشــتر طــالی ســفید و  ــک ع ــف شــامل ی داخــل کی
ــه ارزش  ــا ب ــک جفــت گوشــواره جمع ــالک ی ــک عــدد پ ی
ــال طبــق فاکتــور موجــود تقدیــم دادگاه  هــای  21000000 ری
عمومــی شهرســتان شهرســتان گلپایــگان نمــوده کــه جهــت 
رســیدگی بــه شــعبه 101 دادگاه کیفــری دو شــهر گلپایــگان 
ــه  ــه کالس ــاع و ب ــگان ارج ــع در گلپای ــابق واق ــی س جزای

ــیدگی  ــت رس ــه وق ــده ک ــت گردی 9509983721701305 ثب
ان 1396/03/25 و ســاعت 10 تعییــن شــده اســت بــه علــت 
ــن و در خواســت شــاکی و  ــودن متهمی ــکان ب ــول الم مجه
ــای  ــی دادگاهه ــن دادرس ــون ایی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ب
عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب 
ــی  ــی م ــار اگه ــر النتش ــد کثی ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ی
شــود تــا متهمیــن پــس از نشــر اگهــی و اطــالع از مفــاد ان 
بــه دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود در 

ــد  وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر گردن
ــری دو  ــعبه 101 دادگاه کیف ــری ش ــر دادگاه کیف ــر دفت مدی

ــی ــد زمان ــابق ( – وحی ــی س ــگان ) جزای ــهر گلپای ش

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 

دولت آباد برخوار
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی ــند رس س
برابــر آرای شــماره هــای ذیــل هیــات موضــوع قانــون تعیین 
تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دولــت 
ــناد  ــتناد اس ــان بااس ــت اصفه ــش 16 ثب ــوار بخ ــاد برخ آب
رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد عــادی تســلیمی 
تصرفــات مفــروزی و مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان ذیل 
ــن  ــون تعیی ــاده 3 قان ــق م ــذا طب ــت ل ــده اس ــرز گردی مح
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی و بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
ــی  ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی ــدور اس ــه ص ــبت ب نس
داشــته باشــند  مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
ــه ایــن اداره تســلیم  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب ب
و پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  مــدت 
ــناد  ــررات اس ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع مذک
مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند مالکیــت مانــع 

ــه دادگاه نیســت. ــه متضــرر ب از مراجع
ــده  ــه پرون ــماره 139660302018000155 کالس ــر رای ش براب
ــادی  ــر آب ــی مه ــدی غیب ــای مه 1391114402018001129 آق
فرزنــد غالمعبــاس  بشــماره شناســنامه 3271 صــادره 
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــبت ب ــان  نس از اصفه
ــمتی  ــر روی قس ــی ب ــع احداث ــر مرب ــاحت  71.30 مت مس
ــش  ــر بخ ــهرک ولیعص ــع در ش ــی واق ــالک 28  اصل از پ
ــای  ــداری بطــور مــع الواســطه از آق ــان خری ــت اصفه 16 ثب

ــی ــعیدی خرزوق ــیب س مس
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/03/27
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/04/11

اداره ثبــت اســناد و امــالک برخــوار   شــماره: 37/05/237/
الــف/م بــه تاریــخ 96/03/21

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 

دولت آباد برخوار
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی ــند رس س
برابــر آرای شــماره هــای ذیــل هیــات موضــوع قانــون تعیین 
تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دولــت 
ــناد  ــتناد اس ــان بااس ــت اصفه ــش 16 ثب ــوار بخ ــاد برخ آب
رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد عــادی تســلیمی 
تصرفــات مفــروزی و مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان ذیل 
ــن  ــون تعیی ــاده 3 قان ــق م ــذا طب ــت ل ــده اس ــرز گردی مح
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی و بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
ــی  ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی ــدور اس ــه ص ــبت ب نس
داشــته باشــند  مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
ــه ایــن اداره تســلیم  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب ب
و پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  مــدت 
ــناد  ــررات اس ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع مذک
مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند مالکیــت مانــع 

ــه دادگاه نیســت. ــه متضــرر ب از مراجع
ــده  ــه پرون ــماره 139660302018000098 کالس ــر رای ش براب
1391114402018000142 آقــای ســعید یــزد خواســتی فرزنــد 
ــان   ــه  بشــماره شناســنامه 43783 صــادره از اصفه عزیزال
نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب کارگاه بــه مســاحت  
ــالک  ــر روی قســمتی از پ ــی ب ــع احداث ــر مرب 355.59 مت
320  اصلــی واقــع در دولــت آبــاد بخــش 16 ثبــت اصفهــان 

ــه ــت مشــاعی اولی در ازای ماکی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/03/27
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/04/11

اداره ثبــت اســناد و امــالک برخــوار   شــماره: 37/05/230/
الــف/م بــه تاریــخ 96/03/21

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 

دولت آباد برخوار
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی ــند رس س
برابــر آرای شــماره هــای ذیــل هیــات موضــوع قانــون تعیین 
تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دولــت 
ــناد  ــتناد اس ــان بااس ــت اصفه ــش 16 ثب ــوار بخ ــاد برخ آب
رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد عــادی تســلیمی 
تصرفــات مفــروزی و مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان ذیل 
ــن  ــون تعیی ــاده 3 قان ــق م ــذا طب ــت ل ــده اس ــرز گردی مح
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی و بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
ــی  ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی ــدور اس ــه ص ــبت ب نس
داشــته باشــند  مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
ــه ایــن اداره تســلیم  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب ب
و پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  مــدت 
ــناد  ــررات اس ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع مذک
مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند مالکیــت مانــع 

ــه دادگاه نیســت. از مراجعــه متضــرر ب
برابــر رای شــماره 139660302018000099 کالســه پرونــده 

1391114402018000143 آقــای احمــد یــزد خواســتی فرزنــد 
حســین  بشــماره شناســنامه 535 صــادره از اصفهــان  
نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب کارگاه بــه مســاحت  
ــالک  ــر روی قســمتی از پ ــی ب ــع احداث ــر مرب 369.75 مت
320  اصلــی واقــع در دولــت آبــاد بخــش 16 ثبــت اصفهــان 

ــه ــاعی اولی ــت مش در ازای ماکی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/03/27
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/04/11

اداره ثبــت اســناد و امــالک برخــوار   شــماره: 37/05/231/
الــف/م بــه تاریــخ 96/03/21

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 

دولت آباد برخوار
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی ــند رس س
برابــر آرای شــماره هــای ذیــل هیــات موضــوع قانــون تعیین 
تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دولــت 
ــناد  ــتناد اس ــان بااس ــت اصفه ــش 16 ثب ــوار بخ ــاد برخ آب
رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد عــادی تســلیمی 
تصرفــات مفــروزی و مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان ذیل 
ــن  ــون تعیی ــاده 3 قان ــق م ــذا طب ــت ل ــده اس ــرز گردی مح
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی و بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
ــی  ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی ــدور اس ــه ص ــبت ب نس
داشــته باشــند  مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
ــه ایــن اداره تســلیم  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب ب
و پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  مــدت 
ــناد  ــررات اس ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع مذک
مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند مالکیــت مانــع 

ــه دادگاه نیســت. ــه متضــرر ب از مراجع
ــده  ــر رای شــماره 139660302018000109 کالســه پرون 1-براب
خواســتی  یــزد  ســعید  آقــای    1394114402018000211
ــز هللا   بشــماره شناســنامه 43783 صــادره از  ــد عزی فرزن
اصفهــان  نســبت بــه  ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 
ــی  ــع احداث ــر مرب ــاحت  351.62 مت ــه مس ــاب کارگاه ب ب
ــه  ــع در منطق ــی واق ــالک 320  اصل ــمتی از پ ــر روی قس ب
صنعتــی دولــت آبــاد بخــش 16 ثبــت اصفهــان در ازای 

ــه ــت مشــاعی اولی مالکی
2-برابــر رای شــماره 139660302018000108 کالســه پرونــده 
1394114402018000212 آقــای هــادی یــزد خواســتی فرزند 
احمــد بشــماره شناســنامه 717  صــادره از اصفهــان  نســبت 
ــه  ــاب کارگاه ب ــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک ب ب
مســاحت  351.62 متــر مربــع احداثــی بــر روی قســمتی 
از پــالک 320  اصلــی واقــع در منطقــه صنعتــی دولــت آبــاد 
بخــش 16 ثبــت اصفهــان در ازای مالکیــت مشــاعی اولیــه

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/03/27
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/04/11

اداره ثبــت اســناد و امــالک برخــوار   شــماره:234 /37/05/
الــف/م بــه تاریــخ 96/03/21

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک 

دولت آباد برخوار
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ــمی ــند رس س
برابــر آرای شــماره هــای ذیــل هیــات موضــوع قانــون تعیین 
تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دولــت 
ــناد  ــتناد اس ــان بااس ــت اصفه ــش 16 ثب ــوار بخ ــاد برخ آب
رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد عــادی تســلیمی 
تصرفــات مفــروزی و مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان ذیل 
ــن  ــون تعیی ــاده 3 قان ــق م ــذا طب ــت ل ــده اس ــرز گردی مح
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رســمی و بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه 
فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص 
ــی  ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی ــدور اس ــه ص ــبت ب نس
داشــته باشــند  مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی 
ــه ایــن اداره تســلیم  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب ب
و پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  مــدت 
ــناد  ــررات اس ــق مق ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع مذک
مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند مالکیــت مانــع 

ــه دادگاه نیســت. ــه متضــرر ب از مراجع
1-برابــر رای شــماره 139660302018000068 کالســه پرونــده 
1393114402018000017  خانــم زهــرا قصابــی ســینی فرزند 
علــی   بشــماره شناســنامه 2086 صــادره از ســین  نســبت 
بــه  یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  144.08 متــر مربع 
ــع در  ــی واق ــالک 28  اصل ــمتی از پ ــر روی قس ــی ب احداث
شــهرک ولیعصــر بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری بطــور 

مــع الواســطه از آقــای جــالل مــرادی چلچــه
2-برابــر رای شــماره 139660302018000067 کالســه پرونــده 
1393114402018000016 خانــم زهــرا قصابــی ســینی فرزنــد 
ــی بشــماره شناســنامه 2086  صــادره از ســین  نســبت  عل
بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  101.34 متــر 
مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از پــالک 28  اصلــی واقــع 
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 16 ثب ــر بخ ــهرک ولیعص در ش

بطــور مــع الواســطه از آقــای جــالل مــرادی چلچــه
تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/03/27
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/04/11

اداره ثبــت اســناد و امــالک برخــوار   شــماره:227 /37/05/
الــف/م بــه تاریــخ 96/03/21

دادنامه 
شــماره دادنامــه : 9609970353402371 تاریــخ تنظیــم 
 9509980366101725  : پرونــده  شــماره   1396/03/29:

شــماره بایگانــی شــعبه : 960005 
 108 شــعبه   9509980366101725 کالســه  پرونــده 
دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان )108 جزایــی ســابق( 
ــه  ــی ب ــه طالب ــای نصرال ــم :آق ــی شــماره مته ــم نهای تصمی
ــه  ــدون پروان ــی ب ــام: رانندگ ــکان  اته ــول الم ــانی مجه نش
ــده،  ــات پرون ــه محتوی ــه ب ــا توج ــکار : دادگاه ب رسمیگردش
ختــم رســیدگی را اعــالم و بشــرح زیــر نمبــادت بــه صــدور 
رای مــی نمایــد.رای دادگاه در خصــوص اتهــام آقــای نصــر 
ــدون داشــتن  ــی ب ــر رانندگ ــر ب ــد رضــا دائ ــی فرزن هللا طالب
پروانــه رانندگــی از توجــه بــه محتویــات پرونــده و گــزارش 
مرجــع انتظامــی و ســایر قرائــن و امــارات موجــود در پرونده 
بــزه انتســابی بــه نامبــرده محــرز اســت و بــه اســتناد مــاده 

ــم  ــرات مته ــش تعزی ــالمی بخ ــازات اس ــون مج 723 قان
موصــوف رابــه پرداخــت مبلــغ ســه  میلیــون ریــال جــزای 
ــد رای  ــت محکــوم مــی  نمای ــدوق دول نقــدی در حــق صن
ــل  ــالغ قاب ــس از اب ــت روز پ ــرف بیس ــی و ظ ــادره غیاب ص
ــف  ــماره :10102/م ال ــت .ش ــن دادگاه اس ــی در ای واخواه

رئیس شعبه 108 دادگاه کیفری دو اصفهان
علی دویستی 

دادنامه 
شــماره دادنامــه :9609970353300417 تاریــخ تنظیــم 
 9409980359700274 : پرونــده  1396/03/20 شــماره   :

ــعبه : 940611 ــی ش ــماره بایگان ش
شــاکی:آقای حســین اشــکیان فرزنــد اســماعیل به نشــانی 

شهرســتان اصفهــان خ پرویــن خ صباحــی پ148
ــانی  ــه نش ــد ** ب ــادی فرزن ــین میره ــای حس منهم:آق

ــر ــتوجب تعزی ــرقت مس ــام: س ــکان اته ــول الم مجه
ــه  ــده ب ــات پرون ــی محتوی ــس از بررس ــکار دادگاه پ گردش

ــد. ــدور رای مینمای ــه ص ــادرت ب ــر مب ــرح زی ش
ــادی  ــین پیره ــای حس ــام آق ــوص اته رای دادگاه در خص
تواندشــتی فرزنــد ابوالحســن کــه بــه علــت عدم شناســایی 
ــر  ــی ب ــت مبن ــت نیس ــتری از او در دس ــخصات بیش مش
ــان وجــه  ــزار توم ــون و نهصــد و پنجــاه ه ســرقت دو میلی
نقــد و چهــار قطعــه ربــع ســکه طــال از گاوصنــدوق در هنــگام 
ــن  ــکیان، ای ــین اش ــای حس ــکایت آق ــوع ش ــب موض ش
ــه  ــا توج ــی و ب ــه دادرس ــب ب ــرار جل ــاس ق ــر اس دادگاه ب
ــت  ــط و ثب ــی و ضب ــاکی خصوص ــکایت ش ــالم ش ــه اع ب
ــت  ــه دالل ــرم ب ــکاب ج ــل ارت ــم در مح ــت مته ــار انگش اث
مفــاد نامــه صــادر شــده از اداره تشــخیص هویــت آگاهــی 
ــت  ــام پرین ــذ و انضم ــخ 93/10/29 و اخ ــه تاری ــان ب اصفه
تلفــن کــه مؤیــد حضــور متهــم در حوالــی محــل ســرقت و 
در تاریــخ انجــام ســرقت مــی باشــد و عــدم حضــور متهــم 
در دادســرا و در جلســه دادرســی دادگاه بــا وصــف ابــالغ از 
طریــق نشــر اگهــی جهــت دفــاع از اتهــام خویــش و ســایر 
ــکاری  ــده بزه ــدرج در پرون ــود و من ــارات موج ــن و ام قرائ
متهــم را محــرز و مســلم دانســته و بــه اســتناد مــواد 656 
و 667 قانــون مجــازات اســالمی بخــش تعزیــرات ، ضمــن 
صــدور حکــم بــه محکومیــت متهــم بــه رد عیــن و در صورت 
ــوال مســروقه در  ــا قیمــت ام ــل ی ــه رد مث ــن ب ــدان عی فق
حــق شــاکی خصوصــی، نامبــرده را بــه تحمــل یــک ســال 
حبــس و ســی ضربــه شــالق تعزیــری محکــوم مــی نمایــد.

ــی و ظــرف مــدت بیســت روز پــس  رای صــادر شــده غیاب
ــن مرجــع و ســپس ظــرف  ــل واخواهــی در ای ــالغ قاب از اب
بیســت روزپــس از آن قابــل تجدیدنظــر در محاکــم محتــرم 

ــان اســت. /ی تجدیدنظــر اســتان اصفه
شماره :10112/م الف محمدرضا زارع

رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

دادنامه 
شــماره دادنامــه :9609970352700365 تاریــخ تنظیــم 
 9509980358000637  : پرونــده  شــماره   1396/03/16  :

شــماره بایگانــی شــعبه : 951562 
ــه  ــد ســیدتقی ب شــاکی:آقای ســید ســعید موســوی فرزن
ــوذر  ــش اب ــی نب ــیخ بهای ــان خ ش ــانی اصفهان-اصفه نش
مدیریــت بانــک تجــارت متهم:آقــای احمــد قاســمی 
ــه نشــانی مجهــول المــکان  ــد حســنعلی ب ــادی فرزن میرآب
ــه  ــا توجــه ب ــت گردشــگار : دادگاه ب ــت در امان ــام: خیان اته
محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــالم و بشــرح زیــر 

ــه صــدور رای مــی نمایــد ــادرت ب مب
احمدقاســمی  آقــای  اتهــام  درخصــوص  دادگاه   رای 
وفعالمتــواری وبــدون تامیــن دائربــر خیانــت در امانــت بــه 
ــعید  ــای س ــکایت آق ــوع ش ــال موض ــغ 12/600/000 ری مبل
ــاکی،  ــکایت ش ــده ، ش ــات پرون ــه محتوی ــوی نظرب موس
اظهــارات گواهــان و بــا توجــه بــه عــدم حضــور متهــم و بــه 
ــن  ــا برای ــه ایشــان بن ــر از ناحی ــاع موث ــه دف ــع عــدم ارائ تب
ــاده 697  ــزه را محــرز دانســته مســتندابه م ــوع ب دادگاه وق
از قانــون تعزیــرات متهــم را بــه تحمــل شــش مــاه حبــس 
ــرف  ــی و ظ ــادره غیاب ــد . رای ص ــوم مینمای ــری محک تعزی
ــپس  ــعبه و س ــن ش ــی در همی ــل واخواه ــت روز قاب بیس
ــر  ــم تجدیدنظ ــراض در محاک ــل اعت ــت روز قاب ــرف بیس ظ

ــت. /ک  ــان اس ــتان اصفه اس
شماره :10091/م الف 

رئیــس شــعبه 101 دادگاه کیفــری دو اصفهــان - ســید 
مجتبــی میردامــادی

دادنامه 
تنظیــم  تاریــخ   9609970350500449: دادنامــه  شــماره 
 9509980350501098: پرونــده  شــماره   1396/03/25:

شــماره بایگانــی شــعبه :951249 
دادگاه   5 شــعبه   9509980350501098 پرونــده کالســه 
عمومــی حقوقــی شهرســتان اصفهــان تصمیــم نهایــی 
ــب  ــی حبی ــی خاص ــعید عل ــای س ــان: آق ــماره  خواه ش
ــاغ  ــان- چهارب ــانی اصفه ــه نش ــنگ ب ــد هوش ــادی فرزن آب
عباســی-جنب ســینما فلســطین- کوچــه ســعدی - جنــب 
قهــوه خانــه ابــوذر - مغــازه پوشــاک فروشــی علــی خاصــی 
ــین   ــد حس ــش فرزن ــاج  بخ ــاس ت ــای عب ــدگان : آق خوان
2. آقــای حســن تــاج بخــش  فرزنــد حســین همگــی بــه 
ــینما  ــب س ــی- جن ــاغ عباس ــان - خ چهارب ــانی اصفه نش

ــایار پ1 ــاک خش ــازه پوش ــطین - مغ فلس
3. خانــم ربابــه قلمــکاری فرزنــد احمــد 4. آقــای معصومــه 
ــد محمدتقــی 5. آقــای سیداندیشــه  ــی علویجــه فرزن زمان
ــن  ــای ســید ســینا متی ــی 6 آق ــد محدعل ــا فرزن ــن نی متی
نیــا فرزنــد محمدعلــی همگــی بــه نشــانی مجهــول 
ــم ســند رســمی اجــارہ  ــه تنظی ــزام ب ــکان خواســته: ال الم
)غیرمنقول(گردشــکار: دادگاه بــا توجــه بــه محتویــات 
ــادرت  ــر مب ــرح زی ــالم و بش ــیدگی را اع ــم رس ــده خت پرون

ــد رای دادگاه ــی نمای ــدور رأی م بص
درخصــوص دادخواســت آقــای ســعید علــی خاصــی فرزنــد 
ــاج بخــش  هوشــنگ بطرفیــت آقایــان عبــاس و حســن ت
فرزنــدان حســین و خانــم معصومــه زمانــی علیوجــه فرزنــد 
محــم تقــی ســید ســینا و ســید اندیشــه متیــن نیــا فرزنــد 
ــه خواســته  ــد احمــد ب ــه قلمــکاری فرزن ــی و رباب محمدعل
ــازه  ــاره، مغ ــم ســند رســمی اج ــه تنظی ــدگان ب ــزام خوان ال
پــالک ثبتــی 1-392 بخــش یــک اصفهــان دادگاه بــا 
عنایــت بــه محتویــات پرونــده و نظــر بــه اینکــه قراردادهــای 
تنظیــم شــده قبــل از ســال 1376 مشــمول مقــررات قانــون 
روابــط موجــر و مســتاجر ســال 1356 اســت در حالــی کــه 
خواهــان قــرارداد هایــی ارائــه نمــوده کــه مربــوط بــه ســال 
ــه  ــه رســیدگی ب ــه اینک ــر ب ــد از آن اســت و نظ 1378 و بع
دعــوی خواهــان منــوط بــه ارائــه قــرارداد اجــاره و سلســله 
ــه  ــان ب ــه خواه ــت ک ــال 1376 اس ــل س ــا قب ــادی آن ت ای
دادگاه ارائــه ننمــوده لــذا دعــوی خواهــان بــه کیفیــت 
ــاده  ــه م ــت اســتماع نداشــته و مســتندًا ب ــه قابلی مطروح
2 قانــون اییــن دادرســی مدنــی قــرار عــدم اســتماع دعــوا 
صــادر و اعــالم مــی نمایــد. رای صــادره ظــرف بیســت روز 
ــان ــر اســتان اصفه ــم تجدیدنظ ــر در محاک ــل تجدیدنظ  قاب

 است. ف/
شماره :10081/م الف 

ــروی  ــان - خس ــی اصفه ــعبه 5 دادگاه حقوق ــس ش  رئی
ــانی فارس

امروز یکشنبه 11 تیرماه 1396 - سال سوم - شماره 465 روزنامه



اطالعرسانی8
آگهی تحدید حدود اختصاصی

ــاختمان   ــدانگ س ــدود شش ــد ح ــه تحدی ــه اینک ــر ب نظ
ثبــت  بخــش 14  در  واقــع  پــاک شــماره 31/9677 
اصفهــان کــه طبــق رای هیــات بــه نــام عیدیمحمــد 
ــت و  ــت اس ــان ثب ــروز در جری ــواد مف ــد ج ــی فرزن بهرام
ــده  ــل نیام ــه عم ــی آن  ب ــدود قانون ــد ح ــات تحدی عملی
ــاده 15  ــر م ــمت اخی ــتور قس ــه دس ــا ب ــک بن ــت این اس
ــدود  ــد ح ــرده تحدی ــای نامب ــق تقاض ــت و طب ــون ثب قان
ــورخ 96/5/5 ســاعت  ــج شــنبه م ــوم در    پن ــاک مرق پ
ــذا  ــه عمــل خواهــد آمــد، ل ــح در محــل شــروع و ب 9 صب
بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی 
گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل 
حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابــق 
ــم صــورت مجلــس  ــخ تنظی ــت از تاری ــون ثب مــاده 20 قان

ــد.  ــد ش ــه خواه ــا 30 روز پذیرفت ــدی ت تحدی
تاریخ انتشار : 96/4/11 
شماره : 10437/م الف

ــان  ــرب اصفه ــت اســناد و امــاک غ ــه  ثب ــس منطق  رئی
ــدری  – حی

 دادنامه 
شــماره دادنامــه : 9609970370100111 تاریــخ تنظیــم : 
96/3/22 شــماره پرونــده : 8809980360100752 شــماره 

ــعبه : 930001 ــی ش بایگان
پرونــده کاســه 100752 8809980360 شــعبه 1 دادگاه 
کیفــری یــک اســتان اصفهــان )17 کیفــری اســتان 

9609970370100111 شــماره  نهایــی  تصمیــم  ســابق( 
. الهــه قدیــری 2. بهنــوش قدیــری 3. مونــس نظامــی 4. 
خانــم جــان 5. قدیــر قدیــری بــه نشــانی اصفهــان جــاده 
ــوس  ــگ اتوب ــب پارکین ــی جن ــاد خ تاکســی ران ــت آب دول

فرعــی کــه داخــل ان انبــار ســیمان وجــود دارد
نشــانی  بــه  اصفهــان  دادســتان  محتــرم  نماینــده   6

اصفهــان دادگســتری 
متهــم: حمیــد قدوســی فرزنــد بــرات خــان مجهــول 

المــکان قتــل عمــدی مســلمان
گردشــکار : دادگاه ختــم رســیدگی را اعــام و بشــرح زیــر 

مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد.
رای دادگاه در ایــن پرونــده آقــای حمیــد قدوســی فرزنــد 
ــواری  ــرات خــان تبعــه افغانســتان )در حــال حاضــر مت ب
ــای  ــت آق ــا وکال ــر( ب ــجلی دیگ ــخصات س ــد مش و فاق
ــه ارتــکاب قتــل عمــدی  ســلمان قاســمی متهــم اســت ب
ــکایت  ــب ش ــر حس ــد قدی ــری فرزن ــد قدی ــوم وحی مرح
ــوش  ــم بهن ــری 2- خان ــه قدی ــم اله ــاء دم )1 - خان اولی
قدیــری 3-خانــم مونــس نظامــی همســر 4-خانــم 
ــدر( کــه همگــی  ــری پ ــر قدی ــول 5-قدی جــان مــادر مقت
ــادره  ــت ص ــند و کیفرخواس ــی باش ــتان م ــاکن افغانس س
ــرح  ــن ش ــان بدی ــاب اصفه ــی و انق ــرای عموم از دادس
ــری شــکایتی  ــد قدی ــای وحی ــخ 88/6/12 اق ــه در تاری ک
علیــه حمیــد قدوســی بــه مرجــع انتظامــی ارائــه و بیــان 
داشــته :»در تاریــخ 88/6/12 مقــارن ســاعت 45: 13 
حمیــد قدوســی بــا مراجعــه بــه درب منــزل و ایجــاد ســر 
ــرا  ــه م ــه درب خان ــب ب ــه اینجان و صــدا و پــس از مراجع
عمــدا بوســیله چاقــو مــورد ضــرب و جــرح قــرار داده کــه 
ــب  ــه بســتری شــدن اینجان ــی ب ــار آن مشــهود و منته آث
در بیمارســتان گردیــده اســت لــذا تقاضــای رســیدگی 
دارم.« ماموریــن نیــز حســب اعــام فوریتهــای 110 مبنــی 
ــان  ــع در خیاب ــی واق ــری و چاقوکش ــره درگی ــک فق ــر ی ب
ــاهده  ــه مش ــزام ک ــرانی اع ــار اتوبوس ــان کن ــت خیاب بعث
گردیــده شــخصی بــه نــام وحیــد قدیــری هنگامیکــه بــه 
ــدوم  ــر مص ــه همس ــه گفت ــوده ب ــه نم ــه مراجع درب خان
شــخصی بــه نــام حمیــد بــه او حملــه ور شــده و بــه دلیــل 
اختــاف حســاب و بــا چاقــو ضربــات پیاپــی بــه مصــدوم 
وارد کــرده|و از ناحیــه شــکم و جناقــی ســینه و بــازو فــرد 
دچــار جراحــت زیــادی گردیــده کــه ســریعا بــه بیمارســتان 

ــخ ــن در تاری ــی شــود ماموری ــال داده م غرضــی انتق
88/6/24 جهــت بازجویــی از مصــدوم )وحیــد قدیــری( 
ــه بیمارســتان اعــزام کــه علــت اینکــه مصــدوم در اتــاق  ب
icu و بــه صــورت بیهــوش بــوده و از ســویی دچــار مــرگ 
مغــزی شــده بــود امــکان بازجویــی وجــود نداشــته اســت. 
سرپرســت پزشــکی قانونــی واحــد شــمالی اصفهــان 
ــته : در  ــان داش ــدوم بی ــی مص ــده بالین ــی پرون ــا بررس ب
ــطلح  ــش س ــتان کاه ــه بیمارس ــدوم ب ــگام ورود مص هن
هوشــیاری شــدید داشــته ، بریدگــی قــدام ســینه ســمت 
راســت داشــته کــه بداخــل قفســه ســینه راه یافتــه اســت 
ــه  ــتانی و ری ــریان پس ــی ش ــه بریدگ ــر ب ــه( و منج )جائف
ــت.  ــده اس ــینه ش ــه س ــل قفس ــزی داخ ــت و خونری راس
ــیب  ــی آس ــت ول ــهود اس ــکم مش ــه( ش ــی )جائف بریدگ
اعــام  احشــاء داخلــی نداشــته اســت.....« حســب 
ریاســت بیمارســتان دکتــر غرضــی اصفهــان مصــدوم 
ــازی  ــد نی ــد. دادمحم ــی کن ــوت م ــخ 88/6/26 ف در تاری
پســر دائــی مقتــول بیــان داشــته :»... خــود مقتــول نیــز 
ــرده اســت...«  ــه چــه کســی مــن را مضــروب ک ــت ک گف
ــته  ــان داش ــول( بی ــر مقت ــی )همس ــس نظام ــم مون خان
ــا  ــه شــوهرم ب ــار ماهــی اســت ک ــی چه :»حــدود ســه ال
شــخصی بــه نــام حمیــد قدوســی فرزنــد بــرات خــان بــا 
یکدیگــر یکجــا کار مــی کردنــد در طــول ایــن چنــد وقــت 
بــه منــزل مــا رفــت و امــد داشــت حــدود ســیصد هــزار 
تومــان حمیــد پــول از شــوهرم طلبــکار بــود کــه مبلــغ صــد 
و پنجــاه هــزار تومــان آنــرا پرداخــت نمــوده بــود و صــد و 
پنجــاه هــزار تومــان دیگــر مانــده بــود در مورخــه 88/6/12 
حمیــد قدوســی بــا دو نفــر دیگــر آمــده بــود درب منــزل 
ــود  ــه ب ــا گفت ــه آنه ــد شــوهرم ب ــب خــود را بگیرن ــه طل ک
االن پــول نــدارم و 88/6/15 پــول شــما را تهیــه مــی کنــم 
آنهــا رفتــه بودنــد تــا اینکــه در همــان روز یــک ســاعت بعــد 
دوبــاره آنهــا بــه درب منــزل آمــده بودنــد درب را زده بودنــد 
شــوهرم بــا دو فرزنــدم بــه دم درب رفتــه بودنــد کــه بعــد 
از چنــد دقیقــه صــدای جیــغ بچــه هــا را شــنیدم کــه گفــت 
ــان  ــی هم ــور از دای ــد، منظ ــش ش ــدر دعوای ــا پ ــی ب دای
حمیــد قدوســی اســت مــن رفتــم داخلــی کوچــه دیــد م 
ــرون  ــش بی ــه و رود ه های ــش را گرفت ــوهرم قلب ــه ش ک
آمــده ، صاحــب کار وی نیــز آنجــا بــود اســم صاحــب کار 
ــت  ــی زد؟ گف ــوهرم ک ــه ش ــت ب ــد اس ــی احم وی  حاج
حمیــد قدوســی زد، حاجــی احمــد زنــگ زد بــه اورژانــس 
ــد...« از  ــتان بردن ــه بیمارس ــوهرم را ب ــس ش ــا امبوالن و ب
ــان  ــق کــه بی ــری تحقی ــه قدی ــام اله ــه ن ــول ب ــد مقت فرزن
داشــته :»انــروز مــن و پــدرم از منــزل رفتــه بودیــم بیــرون 
ــود.  ــان ب ــز همراهم ــوس نی ــام بهن ــرم بن ــر کوچکت خواه
حمیــد قدوســی پــدرم را دیــد و بــه وی گفــت پولــم را بــده 
ــول  ــدارم روز جمعــه مــی دهــم بعــد قب ــه گفــت االن ن ک
نکــرد و بــا پــدرم درگیــر شــد و بــا یــک چاقــو کــه همــراه 
داشــت دو ضربــه بــه پــدرم زد و فــرار کــرد پــدرم بــه روی 
ــاد و قلبــش را گرفــت....« عبدالغفــار شمســی  زمیــن افت
نیــز بــه عنــوان گــواه بیــان داشــته :»... مــادر و پــدر حمیــد 
قضیــه نــزاع را بــرای مــن گفتنــد و بیــان داشــتند حمیــد 
آنــرا )وحیــد( بــا چاقــو زده اســت...« بــرات خان قدوســی 
ــغ  ــد مبل ــی حمی ــار داشــته :»پســرم یعن ــم اظه ــدر مته پ
پانصــد هــزار تومــان از وحیــد طلبــکار بــود همــان روزیکــه 
دعوایشــان شــده بــود حمیــد بــه وحیــد زنــگ زد و گفــت 
ــا هــم صحبــت کنیــم حمیــد  پولــم را بــده او گفــت بیــا ب

بــه آنجــا رفــت بــا موتــورش و دیگــر نیامــد همانــروز مــا 
ــه  ــی ک ــم مهمان ــکاوند رفتی ــجدی در اش ــزل مس ــه من ب
مســجدی گفــت حمیــد وحیــد را بــا چاقــو زده اســت ...« 
ــراری از  ــم ف ــتگیری مته ــت دس ــی جه ــتورات مقتض دس
ــده اســت پزشــکی  ــرم صــادر گردی ــرس محت ســوی بازپ
ــد و  ــی تائی ــدن متوف ــی را در ب ــورد بریدگ ــی 13 م قانون
علــت تامــه فــوت را خونریــزی داخلــی متعاقــب بریدگــی 
شــریان جــدار قفســه صــدری و جــدار شــکم اثــر اصابــت 
جســم نــوک تیــز و برنــده تعییــن نمــوده اســت بــا توجــه 
ــتان  ــاع افغانس ــی از اتب ــد قدوس ــم حمی ــه مته ــه اینک ب
مــی باشــد از طریــق اینترپــل موضــوع دســتگیری ایشــان 
پیگــری شــده اســت امــا نتیجــه ای حاصــل نشــده اســت 
ــه دادرســی 9 کیفرخواســت  ــب ب ــا صــدور جل ــده ب و پرون
بــه 9 داد گاہ کیفــری یــک اســتان اصفهــان ارســال کــه بــه 
ــاع  ــان ارج ــک اســتان اصفه ــری ی شــعبه اول دادگاه کیف
ــدم  ــایی ع ــم شناس ــل ه ــه عل ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ش
ــون  ــاده 356 قان ــرای م ــاء دم در اج ــه اولی ــی ب دسترس
ــه  ــوه قضائی ــرم اول ق ــاون محت مجــازات اســامی .3 مع
اســتعام کــه قصــاص متهــم حمیــد قدوســی را خواســتار 
ــل  ــوان وکی ــه عن ــمی ب ــلمان قاس ــای س ــد و اق ــده ان ش
تســخیری متهــم حمیــد قدوســی تعییــن شــده اســت در 
جلســه رســیدگی مــورخ 96/3/22 متهــم علیرغــم احضــار 
ــل  ــده و وکی ــر نش ــه حاض ــی در جلس ــر آگه ــق نش از طری
ایشــان نیــز در مقــام دفــاع بیــان داشــته :»بــا توجــه بــه 
ــواری اســت و در جلســه دادگاه شــرکت  اینکــه مــوکل مت
نکــرده بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده تقاضــای تصمیــم 
قانونــی را دارم.« دادگاه بــا عنایــت بــه مراتــب فــوق گزارش 
ــد  ــری فرزن ــه قدی ــم اله ــارات خان مرجــع انتظاســی، اظه
ــری ،  ــوش قدی ــم بهن ــارات خان ــن اظه ــول و همچنی مقت
ــه  ــی ب ــد قدوس ــط حمی ــی توس ــزارش 110 از چاقوکش گ
ــی از  ــن انتظام ــزارش ماموری ــول، گ ــر مقت ــل از همس قت
ــه پزشــکی  ــد مصــدوم در بیمارســتان غرضــی، نظری بازدی
قانونــی کــه علــت تامــه فــوت را خونریــزی داخلــی 
ــی شــریان جــدار قفســه ســینه صــدری  ــب بریدگ متعاق
ــام  ــده اع ــز و برن ــم تی ــت جس ــر اصاب ــکم اث ــدار ش و ج
نمــوده ، اظهــارات مطلــع عبدالغفــار شــمس از قــول پــدر 
ــم  ــدر مته ــرات خــان پ ــارات ب ــرات خــان(، اظه ــم )ب مته
کــه گفتــه حمیــد وحیــد را بــا چاقــو زده اســت و تقاضــای 
معــاون محتــرم اول قــوه قضائیــه دائــر بــر قصــاص متهــم 
و ســایر اوراق و محتویــات پرونــده و کیفرخواســت صــادره 
از دادســرای عمومــی و انقــاب اصفهــان بزهــکاری ایشــان 
ــلم  ــرز و مس ــرای دادگاه مح ــم ب ــوص عل ــق حص از طری
ــواد 160و211و290و351و356و38 ــه م اســت و مســتندا ب

1و417و418قانــون مجــازات اســامی وی را بــه  قصــاص 
نفــس محکــوم مــی نمایــد. اولیــاءدم مــی تواننــد 
)معــاون اول محتــرم قــوه قضائیــه در اجــرای مــاده 356 
قانــون مجــازات اســامی( در صــورت قطعیــت رای صــادره 
ــه و  ــوه قضائی ــرم ق ــت محت ــتیذان از ریاس ــس از اس و پ
جــری تشــریفات قانونــی نســبت بــه اســتیفای قصــاص 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــده )ب ــادر ش ــد. رای ص ــدام نماین اق
وکیــل متهــم تســخیری مــی باشــد نــه تعیینــی( غیابــی و 
ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در 
همیــن شــعبه و ســپس ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از 
انقضــاء مهلــت واخواهــی قابــل فرجــام مهلــت  واخواهــی 

ــی کشــور مــی باشــد. ــل فرجــام خواهــی در دیوانعال قاب
ــتان  ــک اس ــری ی ــعبه اول دادگاه کیف ــف 10432ش م ال

ــان اصفه

اگهی ابالغیه پرونده اجرائی 
 : 139504001091000003/1

ــام  ــی ن ــیروانی جوزدان ــور ش ــای منص ــه اق ــیله ب بدینوس
ــی  ــدر ، شــماره شناســنامه : 1831 ، شــماره مل ــدر : حی پ
ــان خ  ــه نشــانی : اصفه ــد 63/4/25ب 1285149149 متول
ــن 03117723221.  ــار تلف ــوی به ــاژوان ک ــه ن ــام محل خی
ابــاغ مــی شــود کــه آقــای ایمــان حاجــی حســینی جهــت 
ــه اســتناد چــک شــماره  وصــول مبلــغ 2100000000 ریــال ب
153689001 مــورخ 95/2/17 برعهــده بانــک صــادرات 
شــعبه بلــوار فــردوس علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــود ه و 
پرونــده اجرائــی بــه کاســه9501286 در ایــن اداره تشــکیل 
شــده و طبــق گــزارش مــورخ 95/8/5 مامــور، محــل 
ــده،  ــناخته نش ــند ش ــن س ــرح مت ــه ش ــما ب ــت ش اقام
ــن  ــاده 18 آئی ــق م ــتانکار طب ــای بس ــه تقاض ــا ب ــذا بن ل
ــه  ــه در روزنام ــک مرتب ــط ی ــه فق ــاد اجرائی ــه اجرامف نام
ــی مــی شــود و چنانچــه ظــرف مــدت  ــا وطــن آگه کیمی
ده روز از تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز ابــاغ محســوب مــی 
گــردد، نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد، 

ــت. ــد یاف ــان خواه ــی جری ــات اجرائ عملی
م الف 10429 

ــانه  ــان  افس ــمی اصفه ــناد رس ــرای اس ــس اداره اج رئی
ــی  ــدی اورگان اس

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد 
رهنی(

ــی :  ــخ آگه ــی : 139603902004000036 تاری ــماره آگه ش
139404002004000750 : 96/3/27 شــماره پرونــده 

ــی :  ــماره بایگان ــه ش ــی ب ــده اجرای ــده پرون ــی مزای آگه
ــی  ــاک ثبت ــه پ ــاب خان ــک ب ــگ ی ــش دان 2014 940 ش
ــش 20  ــع در بخ ــی واق ــی از 136 اصل ــماره 267 فرع ش
ثبــت اصفهــان بــه آدرس : بــرآن شــمالی روســتای کوهــان 
کوچــه شــهید صفرعلــی زاده کوچــه ولــى عــص بــن بســت 
جواداالئمــه پــاک 853 کــه ســند مالکیــت آن در صفحــه 

ــی  ــماره چاپ ــت 9300 ش ــماره ثب ــل ش ــر 43 ذی 551 دفت
675896 صــادر شــده اســت باحــدود : شــمااًل اول بطــول 
ــی  ــده 136 اصل ــاک باقیمان ــوار پ ــوار بدی ــر دی 15/23 مت
ــاک  ــا پ ــترک ب ــت مش ــر دیواریس ــول 3/54 مت دوم بط
ــوار  ــوار بدی ــر دی ــی شــرقًا اول بطــول 20/86 مت 259 فرع
پــاک باقیمانــده 136 اصلــی دوم بطــول 3/54 متــر 

دیواریســت مشــترک بــا پاکهــای 259 فرعــی شــرقا اول 
ــی  ــاک 268 فرع ــوار پ ــه دی ــوار ب ــر دی ــول 20/86 مت بط
دوم در دو قســمت کــه قســمت دوم شــمالی اســت بطــول 
ــاک 269  ــوار پ ــوار بدی ــر دی ــر و 0/41 مت ــای 16/74مت ه

فرعــی ســوم بطــول 3/61 متــر بدیــوار بدیــوار پــاک 270 
ــاک 271  ــوار پ ــر بدی ــًا اول بطــول 5/57 مت ــی جنوب فرع
ــوار پــاک 272  ــوار بدی فرعــی دوم بطــول 13/04 متــر دی

ــه پــاک  ــر دیواریســت ب ــًا اول بطــول 0/11 مت فرعــی غرب
ــت  ــر درب و دیواریس ــول 3/65 مت ــی دوم بط 273 فرع
ــوار  ــوار بدی ــر دی ــول 31/90 مت ــوم بط ــده س ــه منس بکوچ
ــر دیواریســت  ــارم بطــول 6/06 مت ــاک 266 فرعــی چه پ
مشــترک بــا باقیمانــده پــاک 136 اصلــی و فاقــد حقــوق 
ــمی  ــناس رس ــر کارش ــق نظ ــه طب ــد ک ــی باش ــی م ارتفاق
ــه مســکونی و یــک  ــاب خان ــه صــورت 3 ب پــاک فــوق ب
قطعــه زمیــن جــای خانــه روســتایی تبدیــل شــده کــه ســه 
ــال  ــدود 5 س ــت ح ــازبا قدم ــکونى نوس ــه مس ــاب خان ب
دارای کلیــه امکانــات روســتایی از قبیــل آب و بــرق و گاز 
مــی باشــد و اعیانــی هــای احداثــی هــر ســه بــاب خانــه 
تیرچــه و بلــوک و فاقــد نمــا دارای کــف ســالن ســرامیک 
دربهــا چوبــی و پنجــره هــا آهنــی کابینــت فلــزی و ام دی 
اف دیوارهــای داخلــی گــچ و خــاک و بعضــًا رنــگ و 

روغــن و سیســتم ســرمایش و گرمایــش بخــاری و کولــر 
ــه  ــی زاده ک ــرا صفرعل ــم زه ــی خان ــد ملک ــی باش ــی م آب
ــی شــماره 118619 -92/11/28 تنظیمــی  ــق ســند رهن طب
در دفتــر خانــه اســناد رســمی شــماره 4 اصفهــان در رهــن 
بانــک کشــاورزی واقــع مــی باشــد و طبــق اعــام بانــک 
ــی  ــاعت 9 ال ــد از س ــی باش ــه م ــد بیم ــه فاق ــورد وثیق م
12 روز ســه شــنبه مــورخ 96/5/3در ادارہ اجــرای اســناد 
رســمی اصفهــان واقــع در خیابــان هشــت بهشــت شــرقی 
چهــارراه اول ســمت چــپ بــه مزایــده گــذارده مــی شــود. 
ــارد  ــک میلی ــال ) ی ــه 1632000000ری ــغ پای ــده از مبل مزای
ــه  ــروع و ب ــال ( ش ــون ری ــی و دو میلی ــصد و س و شش
ــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی  ــدار باشــد ب هرکــس خری
ــه ذکراســت پرداخــت بدهــی  ــه مــی شــود. الزم ب فروخت
ــعاب  ــق انش ــم از ح ــرق گاز  اع ــه آب ب ــه ب ــای مربئوط ه
و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد 
ــی و  ــز بدهــی هــای مالیات ــا باشــد و نی ــده دارای آنه مزای
ــم  ــه رق ــم از اینک ــده اع ــخ مزای ــا تاری ــره ت ــوارض و غی ع
ــده  ــده برن ــا نشــده باشــد بعه ــوم شــده ی قطعــی آن معل
ــورت  ــده در ص ــس از مزای ــه پ ــن آنک ــت ضم ــده اس مزای
ــه هــای فــوق  ــت هزین ــی باب وجــود مــازاد وجــوه پرداخت
بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده 
ــًا ایــن آگهــی در یــک نوبــت در  مســترد مــی گــردد ضمن
ــان مــورخ 96/4/11  ــای وطــن چــاپ اصفه روزنامــه کیمی
درج و منتشــر مــی گــردد و در صــورت تعطیلــی روز مزایــده 
بــه روز بعــد موکــول مــی گــردد. توضیحــا جهــت شــرکت 
در جلســه مزایــده مبلــغ پایــه مزایــده طــی چــک تضمیــن 
ــناد  ــرای اس ــه اداره اج ــران در وج ــی ای ــک مل ــده بان ش
ــراه   ــه هم ــوق ب ــده کاســه ف ــت پرون ــان باب رســمی اصفه
ــی  ــر الزام ــایی معتب ــه کارت شناس ــی و ارائ ــای کتب تقاض
ــا  ــد را ت ــغ خری ــد کل مبل ــده بای ــده مزای ــت.ضمنًا برن اس
پایــان وقــت اداری همــان روز طــی فیــش مخصــوص در 
ــد./م  ــپردہ نمای ــاک س ــناد و ام ــت اس ــاب اداره ثب حس

ــف 10427 ال
 اسدی رئیس ادارہ اجرای اسناد رسمی اصفهان

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد 
رهنی(

شــماره آگهــی : 139603902004000039 تاریــخ آگهــی : 
139404002004000749 : پرونــده  96/3/28 شــماره 

آگهــی مزایــده پرونــده اجرایــی بــه شــماره بایگانــی 
ــاک 200  ــه پ ــاب خان ــک ب ــگ ی ــش دان : 2013 940 ش
ــتگرد  ــع در دس ــی واق ــده از 137 اصل ــزی ش ــی مج فرع
ــاحت 304/34  ــه مس ــان ب ــت اصفه ــش 20 ثب ــار بخ م
ــر آن شــمالی روســتای  ــان ب ــه آدرس : اصفه ــع ب مترمرب
دســتگرد مــار خیابــان مطهــری بــن بســت گلهــا کدپســتی 
در  آن  مالکیــت  181 کــه ســند  پــاک   8167156298
صفحــه 471 دفتــر 51 امــاک ذیــل شــماره ثبــت 10863 و 
بــا شــماره چاپــی 136548 ثبــت و صــادر شــده اســت بــا 
حــدود : شــمااًل بطــول 8/03 متــر درب و بگــذر دیواریســت 
ــاک 201  ــوار پ ــه دی ــوار ب ــر دی ــول 30/69 مت ــرقًا بط ش
فرعــی جنوبــًا بطــول 11/62 متــر دیواریســت بــه باقیمانــده 
غربــًا در ســه قســمت کــه قســمت دوم شمالیســت بطــول 
15/86 متــر و 3/72 و 14/74 متــر درب و دیواریســت 
بگــذر و حقــوق ارتفاقــی نــدارد کــه طبــق نظــر کارشــناس 
ــزل  ــاب من ــک ب ــگ ی ــش دان ــوق ش ــاک ف ــمی پ رس
مســکونی بــه مســاحت عرصــه 304/34 مترمربــع و 
مســاحت اعیانــی حــدود 118 مترمربــع متشــکل از دیــوار 
آجــری ، ســقف تیرآهــن و آجــر، کــف موزائیــک، نمــای 
ــا زیــر  ــا یــک متــری ســرامیک و از یــک متــر ت داخــل ت
ــره  ــی ، درب و پنج ــل چوب ــای داخ ــچ ، درب ه ــقف گ س
ــات آب و  ــازی و دارای امکان ــاط س ــزی ، حی ــرون فل بی
بــرق و گاز مــی باشــد ملکــی آقــای مصطفــی قاســمی کــه 
طبــق ســند رهنــی شــماره 113761 - 90/5/25 دفترخانــه 
بانــک  رهــن  در  اصفهــان   4 شــماره  رســمی  اســناد 
ــتان کار  ــام بس ــق اع ــد و طب ــی باش ــع م ــاورزی واق کش
فاقــد بیمــه مــی باشــد از ســاعت 9 الــی 12 روز دوشــنبه 
ــان  ــمی اصفه ــناد رس ــرای اس ــورخ 96/5/2 در اداره اج م
ــارراه اول  ــرقی چه ــت ش ــت بهش ــان هش ــع در خیاب واق
ــده از  ــود. مزای ــی ش ــذارده م ــده گ ــه مزای ــپ ب ــمت چ س
مبلــغ پایــه پانصــد و پنجــاه میلیــون ریــال )550/000/000 
ریــال( شــروع و بــه هرکــس خریــدار باشــد بــه باالتریــن 
قیمــت پیشــنهادی نقــدًا فروختــه مــی شــود. الزم بــه ذکــر 
ــرق، گاز  ــه آب ، ب ــوط ب اســت پرداخــت بدهــی هــای مرب
ــا حــق اشــتراک و مصــرف در  ــم از حــق انشــعاب و ی اع
صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی 
ــخ  ــا تاری ــره ت ــهرداری و غی ــوارض ش ــی و ع ــای مالیات ه
ــا  ــوم شــده ی ــی آن معل ــم قطع ــه رق ــم از اینک ــده اع مزای
نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت ضمــن آنکــه 
پــس از مزایــده در صــورت وجــود مــازاد، وجــوه پرداختــی 
بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده 
مســترد مــی گــردد. ضمنــًا ایــن آگهــی در یــک نوبــت در 

ــان مــورخ 96/4/11  ــای وطــن چــاپ اصفه روزنامــه کیمی
درج و منتشــر مــی گــردد و در صــورت تعطیلــی روز مزایــده 
بــه روز بعــد موکــول مــی گــردد. توضیحــًا جهت شــرکت در 
ــن  ــده طــی چــک تضمی ــه مزای ــغ پای ــده مبل جلســه مزای
ــناد  ــرای اس ــه اداره اج ــران در وج ــی ای ــک مل ــده بان ش
ــه همــراه تقاضــای  ــوق ب ــده کاســه ف ــت پرون رســمی باب
کتبــی و ارائــه کارت شناســایی معتبــر الزامــی اســت 

ــان  ــا پای ــد را ت ــغ خری ــد کل مبل ــده بای ــده مزای ــا برن ضمن
وقــت اداری همــان روز طــی فیــش مخصــوص در حســاب 

ــد. ــت اســناد و امــاک ســپرده نمای اداره ثب
 / م الف 10528

اسدی رئیس ادارہ اجرای اسناد رسمی اصفهان

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 
139504002003000449/1

139504002003000449/1شــماره   : پرونــده  شــماره 
بایگانــی پرونــده : 9500909/1 شــماره آگهــی اباغیــه : 
1396/02/30: صــدور  تاریــخ   139603802003000048

ــال  ــد جم ــود اســدی فرزن ــه 1- ســید محم بدینوســیله ب
ــوار  ــانی بل ــه نش ــماره 286 ب ــنامه ش ــه شناس ــن ب الدی
ــماره  ــی ش ــید کریم ــهید جمش ــه ش ــش کوچ ــد نب وحی
ــم  ــد ابراهی ــه فرزن ــا چل ــا ب ــد رض ــه 2 و 2- محم 4 طبق
بــه شناســنامه شــماره 25 بــه نشــانی خیابــان جــی 
و   46 پــاک  علــی  مســجد  جنــب  مهدیــه  خیابــان 
ــنامه  ــه شناس ــه ب ــح ال ــد فت ــی فرزن ــب نفیس 3- حبی
ــن  ــدای رک ــر ابت ــان بزرگمه ــانی خیاب ــه نش ــماره 35 ب ش
ــده کاســه  ــب پخــش هــادی بدهــکاران پرون ــه جن الدول
ــت  ــزارش اداره پس ــر گ ــه براب 139504002003000449/1ک
نشــاط اصفهــان شــناخته نگردیــده ایــد ابــاغ مــی 
ــماره 201880305- ــی ش ــرارداد بانک ــر ق ــه براب ــردد ک گ

بانــک رفــاه کارگــران شــعبه  و  88/11/05بیــن شــما 
اصفهــان تعــداد 17 قطعــه ســکه تمــام بهــار ازادی بانکــی 

ــم  ــه نی ــار ازادی و 5 قطع ــع به ــه رب ــک 6 قطع ــه تفکی ب
ــت کارمــزد  ــال باب ــغ 1718356 ری ــار ازادی و مبل ســکه به
ــه  ــت وج ــدم پرداخ ــر ع ــر اث ــه ب ــید ک ــی باش ــکار م بده
بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده پــس از 
تشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادر و بکاســه فــوق در 

ایــن اجــراء مطــرح مــی باشــد لــذا طبــق مــاده 18 آئیــن 
نامــه اجرائــی مفــاد اســناد رســمی بشــما ابــاغ مــی گــردد 
ــه  ــاغ اجرائی ــخ اب ــه تاری ــی ک ــن آگه ــار ای ــخ انتش از تاری
محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه کیمیــا وطن 
چــاپ اصفهــان درج و منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده 

ــدام ــود اق ــی خ ــت بده ــه پرداخ ــبت ب روز نس
ودر غیــر ایــن صــورت بــدون انتشــار آگهــی دیگــری 
ــب  ــما تعقی ــه ش ــررات علی ــق مق ــی طب ــات اجرائ عملی

الــف  :9234/م  شد.شــماره  خواهــد 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 
139504002003001491/1

شــماره   139504002003001491/1  : پرونــده  شــماره 
بایگانــی پرونــده :9502907/1 شــماره آگهــی اباغیــه 
1396/03/07: صــدور  تاریــخ   139603802003000054:

بدیــن وســیله بــه آقــای اســماعیل رضائــی نــام پــدر: تقــی 
ــی: 1140756664  ــد: 1354/06/30 شــماره مل ــخ تول تاری
ــه  ــاط دوم کوچ ــانی: رب ــه نش ــنامه: 156 ب ــماره شناس ش
گلخانــه بهــروز کــد پســتی 8195843811 ابــاغ مــی 
شــود کــه آقــای محمدرضــا رئیســی جهــت وصــول 
شــماره  چــک  اســتناد  بــه  ریــال   700/000/000 مبلــغ 
ــرمایه  ــک س ــده بان ــورخ 93/5/22 عه 1005/236137 م
علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه 
کاســه 9502907 در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق 
گــزارش مــورخ 96/1/29 مامــور، محــل اقامــت شــما بــه 
شــرح متــن ســند شــناخته نشــده، لــذا بنــا بــه تقاضــای 
بســتان کار طبــق مــاده 18 آئیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه 
ــی  ــی م ــا وطــن آگه ــه کیمی ــه در روزنام ــک مرتب ــط ی فق
شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ایــن آگهــی 
کــه روز ابــاغ محســوب مــی گــردد، نســبت بــه پرداخــت 
ــان  ــی جری ــات اجرائ ــدام ننمایید،عملی ــود اق ــی خ بده

ــت. ــد یاف خواه
شماره :9235/م الف 

رییس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
افسانه اسدی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:1/ 
 139504002003001198

شــماره   139504002003001198  /1  : پرونــده  شــماره 
بایگانــی پرونــده :9502329/1 شــماره آگهــی اباغیــه 
1396/02/30: صــدور  تاریــخ   139603802003000049:
ــه  ــه ب ــد ســیف ال ــی فرزن ــرام زمان ــه به ــه ب بدینوســیله ب
شناســنامه شــماره 148 بــه نشــانی خیابــان زینبیــه 
خیابــان آیــت الــه غفــاری کوچــه آزادی نبــش بــن بســت 
 139504002003001198  /1 پرونــده کاســه  بدهــکار   11
ــان آدرس  ــاط اصفه ــت نش ــزارش اداره پس ــر گ ــه براب ک
مخاطــب شناســائی نگردیــده ابــاغ مــی گــردد کــه 
ــما و  ــن ش ــماره 15 3048-95/06/06 بی ــک ش ــر چ براب
ــغ 114000000  ــان مبل ــه اصفه ــعبه زینبی ــن ش ــک قوامی بان
ــت  ــدم پرداخ ــر ع ــر اث ــه ب ــید ک ــی باش ــکار م ــال بده ری
ــه نمــوده پــس  وجــه بســتانکار درخواســت صــدور اجرائی
ــوق در  ــه ف ــادر و بکاس ــه ص ــی اجرائی ــریفات قانون از تش
ایــن اجــراء مطــرح مــی باشــد لــذا طبــق مــاده 18 آئیــن 
نامــه اجرائــی مفــاد اســناد رســمی بشــما ابــاغ مــی گــردد 
ــه  ــاغ اجرائی ــخ اب ــه تاری ــی ک ــن آگه ــار ای ــخ انتش از تاری
ــای  ــه کیمی ــت در روزنام ــک نوب ــط ی محســوب اســت فق
ــرف  ــردد ظ ــی گ ــر م ــان درج و منتش ــاپ اصفه ــن چ وط
مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ودر 
غیــر ایــن صــورت بــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات 
اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد.

شماره :9236/م الف 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

اسدی

آگهی ابالغ پرونده کالسه : 
139604002003000039/1

شــماره   139604002003000039/1: پرونــده  شــماره 
اباغیــه  آگهــی  :9600087/1 شــماره  پرونــده  بایگانــی 
صــدور:1396/03/08 تاریــخ   139603802003000056:

نــام  دریابیگــی  محمــد   -  1 آقایــان  بــه  بدینوســیله 
ــی:  ــماره مل ــد: 1350/02/20 ش ــخ تول ــب تاری ــدر: مطل پ
نشــانی:  بــه  شناســنامه:499  شــماره   1284765784
ــه  ــامی کوچ ــاب اس ــان انق ــهر خیاب ــک ش ــان مل اصفه
ــام  ــا ن دانــش پــاک 5 واحــد 12 و 2- محمــد موفــق نی
ــی:  ــماره مل ــد: 1359/09/03 ش ــخ تول ــم تاری ــدر: رحی پ
نشــانی:  بــه   2828 شناســنامه:  شــماره   1290561621

ــت ــب پس ــا جن ــام رض ــان ام ــان خیاب اصفه
بانــک کدپســتی 8196334122 ابــاغ مــی شــود کــه بانک 
ــه اســتناد  ــان ب ــام صــادق اصفه ــی شــعبه مدرســه ام مل
شــماره93/9/29-6601404352007  بانکــی  قــرارداد 
ــغ موضــوع الزم االجــرا : 489 و 041 و  جهــت وصــول مبل
220 ریــال کــه شــامل اصــل طلــب :305 و 187٫298 ریــال 
و خســارت تاخیــر تادیــه : 184 ,32٫743 ریــال ، تاریــخ 
خســارت  و   1395/12/21 خســارت:  محاســبه  مبنــای 
ــا  ــور ت ــخ مذک ــه از تاری ــال ک ــه : 198, 164 ری تاخیرروزان
روز تســویه کامــل بدهــی بــه طلــب اضافــه میشــود طبــق 
ــده  ــوده و پرون ــادر نم ــه ص ــما اجرائی ــه ش ــررات علی مق
اجرائــی بــه کاســه 9600087 در ایــن اداره تشــکیل شــده 

ــت  ــل اقام ــور، مح ــورخ 96/2/12 مام ــزارش م ــق گ و طب
شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده، لــذا بنــا بــه 
تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده 18 آئیــن نامــه اجــرا مفــاد 
اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در روزنامــه کیمیــا وطــن آگهــی 
مــی شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ایــن 
ــه  ــبت ب ــردد، نس ــی گ ــوب م ــاغ محس ــه روز اب ــی ک آگه
پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد، عملیــات اجرائــی 

ــان خواهــد یافــت. جری
شماره:9223/م الف 

رییــس اداره اجــرای اســناد رســمی اصفهــان افســانه 
ــدی اس

آگهی ابالغیه پرونده اجرائی 
139504002003001245/1

شــماره   139504002003001245/1  : پرونــده  شــماره 
اباغیــه  آگهــی  :9502401/1 شــماره  پرونــده  بایگانــی 
 1396/03/09  : صــدور  تاریــخ   139603802003000057:
 : پــدر  نــام  مــرادی  ســعید  آقــای  بــه  بدینوســیله 
ســلطانعلی شــماره شناســنامه : 252 ، شــماره / شناســه 
ــانی  ــه نش ــد 1365/03/12، ب ــی : 1159948402, متول مل

بــرزان کــوی نوبهــار بــر بســته دارالقــران طبقــه دوم پــاک 
ــپه  ــک س ــعب بان ــت ش ــه مدیری ــود ک ــی ش ــاغ م 10 اب
اصفهــان بــه اســتناد قــرارداد بانکــی شــماره 269317641 
مــورخ 93/7/23 جهــت وصــول مبلــغ 32812028 ریــال 
بابــت اصــل طلــب و مبلــغ 8387972 ریــال بابــت ســود 
و مبلــغ 7579925 ریــال تــا تاریــخ 95/9/20 بابــت 
خســارت تاخیــر تادیــه بــه انضمــام خســارت تاخیــر روزانــه 
بــه میــزان 37249 ریــال از تاریــخ مذکــور تــا روز تســویه 

کامــل بدهــی طبــق مقــررات علیــه شــما اجرائیــه صــادر 
ــن  ــه 9502401 در ای ــه کاس ــی ب ــده اجرائ ــوده و پرون نم
اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ 96/1/10 مامــور 
ــناخته  ــند ش ــن  س ــرح مت ــه ش ــما ب ــت ش ــل اقام ، مح
ــاده 18  ــق م ــتانکار طب ــای بس ــه تقاض ــا ب ــذا بن ــده، ل نش
آئیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط در روزنامــه کیمیــا 
وطــن آگهــی مــی شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده 
ــی  ــوب م ــاغ محس ــه روز اب ــی ک ــن آگه ــخ ای روز از تاری
گــردد، نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد، 

ــت . ــد یاف ــان خواه ــی جری ــات اجرائ عملی
شماره :9854/م الف افسانه اسدی اورگانی 

رییس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

مزایده
ــر دارد  ــان در نظ ــی اصفه ــکام حقوق ــرای اح ــعبه 3 اج ش
ــم  ــه خان ــه 961695ج /3 ، ل ــده کاس ــوص پرون در خص
مریــم محمــدی بــا وکالــت خانــم حــوری افشــار و علیــه 
ــروش  ــتور ف ــته دس ــه خواس ــوی ب ــک خواج ــن نی حس
ملــک مشــاع جلســه مزایــده ای در روز چهارشــنبه مــورخ 
ــع  ــرا واق ــن اج ــل ای ــح در مح ــاعت 9 صب 1396/5/4 س
در اصفهــان خ نیکبخــت ســاختمان دادگســتری اصفهــان 
طبقــه زیرزمیــن واحــد اجــرای احــکام در شــعبه 3 

ــد. برگزارنمای
مشــخصات و مــورد مزایــده : یــک دســتگاه آپارتمــان در 
ــه  ــه طبق ــه ک ــک ســاختمان 5 طبق ــع در  ی ــق اول واق طب
بــه شــماره  همکــف پارکینــگ و 4 طبقــه مســکونی 
پــاک ثبتــی11193 فرعــی از مفــروز و مجــزی شــده 
واقــع  از 14039 بخــش 5 اصفهــان  از  11198 فرعــی 
ــمالی  ــارف ش ــتان خ ع ــهر خ بهارس ــک ش ــه راه مل در س
ــه اول  ــن طبق ــکونی زری ــع مس ــه مجتم ــت الل ــن بس ، ب
ــدود  ــت ح ــا قدم ــع ب ــر مرب ــاحت 125/44 مت ــه مس ب
ــوک و  ــه بل ــقف تیرچ ــی و س ــکلت بتون ــا اس ــال ب 10 س
سیســتم ســرمایش کولــر آبــی و لولــه کشــی کولــر گازی 
ــه کشــی جهــت  و سیســتم گرمایــش بخــاری گازی و لول
پکیــج و نصــب رادیاتــور مــی باشــد و کابینــت آشــپزخانه 
MDF مــی باشــد. بــا توجــه بــه مــوارد فــوق الذکــر و جمیع 
جهــات کارشــناس در قضیــه و همچنیــن عرضــه و تقاضــا 
ششــدانگ آن توســط کارشــناس رســمی دادگســتری 

ریــال  3/136/000/000
ارزیابــی و نظریــه مصــون از اعتــراض طرفیــن باقــی مانــده 

اســت و ملــک خالــی از ســکنه مــی باشــد .
ــخ  ــل از تاری ــد 5 روز قب ــی توانن ــد م ــن خری ــذا طالبی ل
ــد از  ــن بازدی ــوق ضم ــه آدرس ف ــه ب ــه مراجع ــده ب مزای
محــل بــا تودیــع 10 درصــد از قســمت پایــه فــی المجلــس 
ــنهاد  ــن پیش ــد. باالتری ــرکت نماین ــده ش ــه مزای در جلس
ــده خواهــد بود.شــماره :10100/م الــف  ــده مزای ــده برن دهن

دادورز شعبه 3 اجرای احکام حقوقی اصفهان

آگهی مزایده 
در  دارد  نظــر  در  مدنــی   12 شــعبه   احــکام  اجــرای  
خصوصــں پرونــدہ کاســه  961273خ 12 لــه  خانــم 
زهــرا جوانبخــت علیــه اقــای  اصغــر گورنــگ بــه خواســته 
19/000/000ریــال بابــت وجــه نقــد و تعــداد 250 عــدد 
ســکه و مقــدار 140 مثقــال طــای ســاخته شــدہ و مبلــغ 
ــغ 380/000  2/005/000بابــت حــق االجــرای دولتــی  و مبل
ــه  ــا جلس ــوم له ــق محک ــی در ح ــر اگه ــه نش ــال هزین ری
ــد : ــر برگــزار نمای ــدہ ای  جهــت  فــروش  امــوال زی مزای

ســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ عرصــه و اعیــان پــاک 
ثبتــی 26/1649 بخشــی 14 اصفهــان بــه نــام آقــای علــی 
کورنــگ بهشــتی بــه صــورت ســاختمان واقــع در اصفهــان 
– خیابــان ربــاط اول-  کوچــه  حافــظ )شــمارہ 11( نبشــں 
ــاک 18  ــارزارع( پ ــین جب ــھید حس ــت اول )ش ــن بس ب
ــت  ــا قدم ــه ب ــک طبق ــتی 8138735793 ، ی ــد پس ۔ ک
ــر  ــدود 229/28 مت ــاحت عصهح ــال و مس ــاالی 30 س ب
مربــع و اعیــان حــدود 108/06 متــر مربــع )طبــق برگــه ، 
ــه  شــمارہ ســریال 70-  عوارضــں نوســازی  شــھرداری  ب
ــر و  ــوار بارب ــازہ دی ــورخ 95/06/31( باس 13067 95080 م
ســقف تیــر چوبــی و نمــای داخلــی انــدود گــچ و رنــگ ، 
کــف موزائیــک، و در و پنجــره چوبــی قدیمــی ، آشــپزخانه 
بــا کابینــت فلــزی  ، سیســتم سرمایشــں کولرابــی و 
کرمایشــں بخــاری  گازی  و ابگرمکــن ، دارای چھــار اتــاق 
خــواب و انشــعابات اب و بــرق و گاز بــوده و نمــای بیرونــی 
ســاختمان پاســتر ماســه ســیمان مــی باشــد . بــا عنایــت 
بــه مطالــب صــدر االشــاره و طبــق اســتعام از شــهرداری 
منطقــه بــه شــماره 8/93/31864 مــورخ 93/12/2 و 
نقشــه GIS مــورخ 95/11/25 کــه میــزان حــدود 88 

متــر مربــع ملــک را در طــرح مســیر اعــام نمــوده اســت 
ارزش ششــدانگ عرصــه و اعیــان ملــک مذکــور در زمــان 
ــگ آن  ــه دان ــه س ــال ک ــر 3/860/000/000 ری ــد براب بازدی
برابــر 1/930/000/000 ریــال توســط کارشناســں رســمی 
ــه   ــر  گون ــون  از ه ــدہ و مص ــی گردی ــتری  ارزیاب دادگس
ــی  ــان  م ــد.  متقاضی ــزار نمای ــر گ ــد راب ــں میباش اعتراض
تواننــد 5 روز قبــل از مزایــدہ موردهــای فــوق رابــه ادرســں 
ــد در  ــت خری ــد و جه ــد نماین ــه  و بازدی ــی مراجع اعام
تاریــخ 96/4/29 ســاعت 8:30 صبــح در دفتــر  ایــن اجــرا  
ــکام  ــرای  اح ــع اج ــت - مجتم ــان نیکبح ــع در خیاب واق
مدنــی - طبقــه اول - واحــد یــک حاضــر  شــوند. فــروش 
از مبلــع ارزیابــی شــروع و برنــده کســی خواهــد بــود کــه 
پیشــنهاد کننــده باالتریــن قیمــت بــودہ وحداقــل %10 

ــپردہ  ــاب س ــه حس ــں ب ــی المجلس ــی را ف ــغ تصویب مبل
ــد.  ــز نمای ــماره   2171290210008 واری ــه ش ــتری ب دادگس

شماره :10103/م الف 
ــکام  ــرای اح ــم اج ــکام شــعبه دوازده ــرای  اح دادورز اج
مدنــی شهرســتان اصفهــان )مجتمــع قضائــی شــماره 2(- 

علیرضــا کبیــری 

آگهی مزایده  اموال غیرمنقول )نوبت 
اول(

ــی در  ــکام مدن ــرای اح ــون اج ــاده 114 قان ــب م ــه موج ب
ــه شــماره 961692 مطروحــه  ــا پرونــده اجرایــی ب رابطــه ب
در شــعبه دوم اجــرای احــکام مدنــی اصفهــان یــک واحــد 
ــن  ــان پروی ــان - خیاب آپارتمــان مســکونی واقــع در اصفه
ــان گاز- پــاک  ــان شــیخ طوســی شــرقی - خیاب - خیاب
98 بــادر نظــر گرفتــن شــرایط ذیــل از طریــق مزایــده بــه 

فــروش مــی رســد:1- ملــک مــورد مزایــده دارای ســابقه 
ــع در بخــش  ــاک 14915/10479واق ــه شــماره پ ــی ب ثبت
ــی  ــاک ثبت ــک پ ــد.2- مال ــان میباش ــت اصفه ــج ثب پن
مذکــور آقــای ناصرقلــی جنتــی فرزنــد عزیزالــه مــی 
باشــد. 3- اوصــاف ومشــخصات مــورد مزایــده وفــق 
ــک  ــر ی ــورد نظ ــک م ــه کارشــناس دادگســتری : مل نظری

ــان واحــد آپارتم
ــد  ــک واح ــا ی ــی ب ــه دوم جنوب ــع در طبق ــکونی واق مس
پارکینــگ مســقف و یکــب انبــاری مــی باشــد، کــه دارای 
ــاری  ــی بخ ــتم گرمایش ــال وسیس ــی 20 س ــت تقریب قدم
وسیســتم سرمایشــی کولــر آبــی و مشــترکات آب ، بــرق 
ــی 20/ 90  ــاحت اعیان ــد. و مس ــی باش ــوردار م و گاز برخ
متــر مربــع کــه 1/80 آن تــراس مــی باشــد کــه بــا در نظــر 
گرفتــن مراتــب فــوق ارزش ششــدانگ ایــن آپارتمــان بــه 

ــن قیمــت ــرآورد و تعیی ــال ب ــغ 1/260/000/000 ری مبل
میگردد.

4- فــروش و مزایــده از قیمــت پایــه )1/260/000/000(  
ریــال شــروع و برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن

مبلغ را پیشنهاد نماید.
5- متقاضیــان شــرکت در مزایــده بایــد ده درصــد از 
ــه  ــه صنــدوق اجــرا ب ــوان ســپرده ب ــه عن ــه را ب قیمــت پای
شــماره حســاب 8 21000 2171290 نــزد بانــک ملــی واریــز 
ــر  ــود حداکث ــد ب ــف خواه ــده مکل ــده مزای ــد و برن نماین
ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ مزایــده نســبت بــه مابقــی 
ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد در غیــر اینصــورت مبلــع ده در

صــدی واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد 
ــی و عــوارض  خواهــد شــد.6- پرداخــت بدهیهــای مالیات
دارای  مزایــده  مــورد  ملــک  صورتیکــه  )در  شــهرداری 
بدهیهــای مذکــور باشــد( تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه 
ــده  ــر عه ــه ب ــا ن ــد ی ــده باش ــوم ش ــی آن معل ــم قطع رق
ــن  ــام ثم ــت تم ــس از پرداخ ــد.7- پ ــی باش ــک م مال
معاملــه وصــدور دســتور تملیــک مــورد مزایــده بنــام 
ــورت  ــان در ص ــد.8- متقاضی ــد ش ــل خواه ــدار منتق خری
تمایــل میتواننــد حداکثــر ظــرف مــدت 5 روز قبــل از 

ــت ــا دریاف ــده ب ــان مزای ــروع زم ش
مجــوز قبلــی از ایــن اجــرا از ملــک موصــوف بازدیــد 
نماینــد.9- زمــان مزایــده روز پنــج شــنبه مورخــه 96/5/5 
ــکام  ــرای اح ــعبه دوم اج ــده ش ــکان مزای ــاعت 12 و م س
مدنــی اصفهــان واقــع در دادگســتری کل اســتان اصفهــان 

ــف  ــی باشــد. شــماره :10125/م ال م
دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی اصفهان

دادنامه 
ــم  ــخ تنظی ــه : 9609970353700429 تاری ــماره دادنام ش
 9509980359500219: پرونــده  شــماره   1396/03/21:
کاســه  پرونــده   960041: شــعبه  بایگانــی  شــماره 
دو  کیفــری  دادگاه   111 شــعبه   9509980359500219
ــان  ــتان اصفه ــی شهرس ــاری و بازرگان ــور تج ــع ام مجتم
 0429 شــماره  نهایــی  تصمیــم  ســابق(  جزایــی   111(
ــالمی  ــین س ــای عبدالحس ــاکی: آق 997035370 960 ش
فرزنــد کنیبــت بــه نشــانی اصفهــان بلــوار کشــاورز گلــزار 6 

کــوی مقــداد جنوبــی پ 12 متهمیــن :
1. خانم مریم پیوند مادیه به نشانی مجهول المکان 

ــانی  ــه نش ــد ب ــد محم ــور فرزن ــد پ ــام راش ــم اله 2. خان
مجهــول المــکان  اتهــام: مشــارکت در کاهبــرداری

گردشــکار : دادگاه پــس از بررســی محتویــات پرونــده 
ختــم رســیدگی اعــام بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور 

ــد. رای دادگاه  ــی نمای رای م
درخصــوص اتهــام خانــم هــا 1- الهــام راشــد پــور فرزنــد 
محمــد متولــد 1374، متــواری ، 2- مریــم پیونــد ماریــه، 
ــرداری  ــارکت در کاهب ــر مش ــر دو دائرب ــران ه ــاکن ته س
شــکایت  موضــوع   ، ریــال   29.996.001 میــزان  بــه 
ــح  ــن توضی ــا ای ــت ب ــد کنیب ــالمی فرزن ــین س عبدالحس
کــه شــاکی اذعــان نمــوده کــه شــخصی بــا شــماره تلفــن 
09213489847 بــا وی تمــاس گرفتــه و گفتــه کــه شــماره 
ــه فجــر از  ــه کشــی ده ــل وی 09163186001 در قرع موبای
طــرف رادیــو قــرآن برنــده پنجــاه میلیــون ریــال ، هزینــه 
ــر  ــه عاب ــه ب ــا مراجع ــه ب ــا شــده اســت ک ــه کرب ــزام ب اع
ــه  ــده ب ــر ش ــغ ذک ــی مبل ــات بانک ــام عملی ــک و انج بان
ــال شــده اســت . دادگاه  ــف دوم انتق ــم ردی حســاب مته
بــا عنایــت بــه مراتــب معنونــه و جوابیــه اســتعام حســاب 
متهــم مارالذکــر مبنــی بــر انســداد حســاب و نظربــه 
پرینــت حشــاب شــاکی دال بــر انتقــال وجــه ذکــر شــده 
بــه حســاب متهــم و بــا التفــات بــه اینکــه متهمیــن علــی 
رغــم احضــار ایشــان در جلســات تحقیــق - دادرســی )21/ 
3/ 96( حاضــر نشــده والیحــه دفاعیــه ارســال ننمــوده و 
ــه کیفرخواســت صــادره - ســایر قرائــن  ــا امعــان نظــر ب ب
ــابی از  ــزه انتس ــکاب ب ــده ارت ــوط در پرون ــارات مضب وام
ــا  ــذا دادگاه ب ــه مشــارالیهم محــرز ومســلم اســت .ل ناحی
اســتناد بــه مــاده یــک قانــون تشــدید مجــازات مرتکبیــن 
ارتشــاء - اختــاس - کاهبــرداری مصــوب 1367 مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام هریــک از متهمیــن را ضمــن 
رد مبلــغ مذکــور درحــق شــاکیه بــه پرداخــت همیــن مبلــغ 
ــل ســه  ــدی و تحم ــوان جــزای نق ــه عن ــت ب در حــق دول
ســال حبــس تعزیــری محکــوم مــی نمایــد. رای صــادره 
ــاغ واقعــی  ــی و ظــرف مــدت بیســت روز پــس ازاب غیاب
ــس از آن  ــت روز پ ــن دادگاه و بیس ــی درای ــل واخواه قاب
ــر  ــرم تجدیدنظ ــه محت ــی در محکم ــل تجدیدنظرخواه قاب
ــف  ــماره :10066/م ال ــد. / ک ش ــان میباش ــتان اصفه اس

مســعود بهرامــی 
رئیس شعبه 111 دادگاه کیفری دو اصفهان 

دادنامه 
ــم  ــخ تنظی ــه :9609970353600345 تاری ــماره دادنام ش
 9509980362600639: پرونــده  شــماره   1396/03/08  :
کاســه  پرونــده   951550: شــعبه  بایگانــی  شــماره 
9980362600639 950 شــعبه 110 دادگاه کیفــری دو شــهر 
اصفهــان )110 جزایــی ســابق( - مجتمــع شــهید بهشــتی 
ــه  ــیده فاطم ــم س ــاکی: خان ــماره ش ــی ش ــم نهای تصمی
پورموســوی فرزنــد ســیدجواد بــه نشــانی اصفهــان - 

اصفهــان اتوبــان ذوب اهــن خ قائمیــه ک 66 پ 20
متهــم :آقــای محمــد حیــدری فرزنــد نانــاس بــه نشــانی 

مجهــول المــکان  اتهــام: مزاحمــت تلفنــی
گردشــکار: دادگاه پــس از بررســی محتویــات پرونــده 
ختــم رســیدگی بشــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای 

مینمایــد.
رای دادگاه در خصــوص اتهــام آقــای محمــد حیــدری دائــر 
ــق ارســال پیامــک و مزاحمــت  ــد از طری ــر توهیــن تهدی ب
تلفنــی حســب شــکایت خانــم ســید فاطمــه پــور موســوی 
شــاکیه  شــکایت  پرونــده  محتویــات  بــه  توجــه  بــا 
کیفرخواســت صــادره و عــدم حضــور متهــم جهــت دفــاع 
از خــود علــی رغــم ابــاغ قانونــی از طریــق نشــر اگهــی بــزه 
ــد محــرز ومســتندا  انتســابی در خصــوص توهیــن و تهدی
ــه  ــار ضرب ــاد چه ــل هفت ــه تحم ــاده 608 و 669 ب ــه م ب
شــاق و دوســال حبــس بــه اتهــام تهدیــد محکــوم مــی 
گــردد در خصــوص اتهــام مزاحمــت تلفنــی نظربــه اینکــه 
بــزه مســتقلی بــا توجــه بــه توهیــن و تهدیــد نمــی باشــد 
ــد  ــازات اش ــوب 92 مج ــاده 134 ق م ا مص ــرای م در اج
قابــل اجــرا مــی باشــد رای صــادره غیابــی وظــرف 20 روز 
پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در همیــن شــعبه ســپس

قابــل تجدیدنظرخواهــی در شــعب تجدیدنظــر اســتان مــی 
باشــد. /ص 

شماره :10108/م الف 
رئیــس شــعبه 110 دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان - 

ــر ــدی ف زاه

دادنامه
شــماره دادنامــه :9609970353600361 تاریــخ تنظیــم 
 9209980360101042: پرونــده  شــماره   1396/03/08:

شــماره بایگانــی شــعبه:951548 
ــعبه 110 دادگاه  ــه 1042 998036010 920 ش ــده کاس پرون
کیفــری دو شــهر اصفهــان )110 جزایــی ســابق( - مجتمــع 
شــهید بهشــتی تصمیــم نهایــی شــماره شــاکی:آقای رجــب 

علــی نصیــری فرزنــد عــزت هللا بــا وکالــت خانــم ســمیه 
ــه نشــانی شــاهین  ــی ب ــد عل ــی فرزن ــوع پرســت حقیق ن
ــاختمان  ــرقی س ــی 1 و 2 ش ــار فرع ــان عط ــهر - خیاب ش
ــه  ــی ب ــد ارچین ــای فری ــم :آق ــه 2 واحــد 3مته ــا طبق هلی
نشــانی مجهوالمــکان اتهــام هــا:1. تهدیــد2. توهیــن 
ــی  ــس از بررس ــکار: دادگاه پ ــادی گردش ــخاص ع ــه اش ب
ــادرت  ــر مب ــده ختــم رســیدگی بشــرح زی ــات پرون محتوی

ــد. ــه صــدور رای مینمای ب
ارچینــی  آقــای فریــد  اتهــام  رای دادگاه در خصــوص 
ــکایت  ــه ش ــر ب ــد نظ ــن و تهدی ــر توهی ــر ب ــر دای ــر ب دائ
ــوع  ــمیه ن ــم س ــت خان ــا وکال ــری ب ــی نصی ــای رجبعل آق
پرســت بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده شــکایت شــاکی 
کیفرخواســت صــادره و عــدم حضــور متهــم جهــت دفــاع 
ــرز و در  ــن مح ــوص توهی ــابی در خص ــزه انتس ــود ب از خ
ــواد  ــت م ــا رعای ــوب 75 و ب ــاده 608 ق م امص ــرای م اج
37 و 38 ق م امصــوب 92 متهــم بــه پرداخــت پنــج 
میلیــون ریــال جــزای نقــدی بــدل از 20 ضربــه شــاق بــه 
ــام  ــردد و در خصــوص اته ــوم مــی گ ــن محک ــام توهی اته
دیگــر متهــم دائــر بــر تهدیــد بــه لحــاظ عــدم کفایــت ادلــه 
اثباتــی در اجــرای مــاده 4 ق آدک و اصــل 37 ق احکــم بر 
برائــت متهــم صــادر مــی گــردد رای صــادره غیابــی وظــرف 
ــعبه  ــن ش ــی در همی ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب 20 روز پ
ســپس قابــل تجدیدنظرخواهــی درشــعب تجدیدنظــر 

ــف  ــماره :10109/م ال ــد. /ص ش ــی باش ــتان م اس
رئیــس شــعبه 110 دادگاه کیفــری دو شــهر اصفهــان - 

ــر ــدی ف زاه

دادنامه 
ــم  ــخ تنظی ــه :9609970353600363 تاری ــماره دادنام ش
 9509980366300332: پرونــده  شــماره   1396/03/08:

ــعبه :951529  ــی ش ــماره بایگان ش
ــعبه 110 دادگاه  ــه 9509980366300332 ش ــده کاس پرون
کیفــری دو شــهر اصفهــان )110 جزایــی ســابق( - مجتمــع 

شــهید بهشــتی تصمیــم نهایــی شــماره
متهــم: آقــای موســی رشــیدی فرزنــد قبادیــه بــه نشــانی 
اصفهــان خ ربــاط ســوم خ دانــش 12 متــری زمــرد، زمــرد 
9 ســمت راســت منــزل چهــارم طبقــه 1 اتهــام: عــدم ثبــات 
واقعــه ازدواج گردشــکار: دادگاه پــس از بررســی محتویــات 
پرونــده ختــم رســیدگی بشــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور 
رای مینمایــد. رای دادگاه در خصــوص اتهــام آقــای موســی 
رشــیدی دایــر بــر عــدم ثبــت نــکاح دائــم حســب گــزارش 
دادگاه  محتــرم خانــواده بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده  
گــزارش دادگاه کیفرخواســت صــادره و عــدم حضــور متهــم 
جهــت دفــاع از خــود علــی رغــم ابــاغ قانونــی بــزه 
ــت  ــاده 49 ق م او رعای ــه م انتســابی محــرز و مســتندا ب
ــون  ــت ده  میلی ــه پرداخ ــوب 92  ب ــاده 66 ق م ا مص م
ریــال جــزای نقــدی بــدل  ســه مــاه حبــس  محکــوم مــی 

گــردد رای صــادره غیابــی وظــرف
ــعبه  ــن ش ــی در همی ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب 20 روز پ
ــر  ــعب تجدیدنظ ــی درش ــر خواه ــل تجدیدنظ ــپس قاب س

ــد. /ص  ــی باش ــتان م اس
شماره :10111/م الف 

رئیــس شــعبه 110 دادگاه کیفــری دوشــهر اصفهــان - 
ــر ــدی ف زاه

 رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا اعظــم گــودرزی              دارای شــماره 
شناشــنامه 534 شــرح دادخواســت بــه کاســه 428/96/
ح54 ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
ــودرزی     ــن گ ــادروان حس ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
بــه شــماره شناســنامه 105 در تاریــخ 96/3/12 در اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصر 
ــی  ــک همســر  1- عل ــر و ی ــه : 3 پســر و3 دخت اســت ب
محمــد گــودرزی ش ش 154 فرزنــد 2-علیرضــا  گــودرزی 
ــودرزی ش ش  ــا گ ــد رض ــد 3- محم ش ش 278 فرزن
ــد5-  ــد4- اعظــم گــودرزی ش ش 534 فرزن 2016 فرزن
پرویــن گــودرزی ش ش 464 فرزنــد6- آذرگــودرزی ش 
ــادی ش  ش 3006 فرزنــد7- خدیجــه محمــدی آســیا آب
ش 16 همســر اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا 
ــی  ــه ای از متوف ــا وصیتنام هــر کســی اعتراضــی دارد و ی
نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی 
ــا انقضــای  ــل دارد ، بدیهــی اســت ب ــن شــورا تحوی ــه ای ب
مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد شــد 

ــف :10052  .   م ال
رئیــس شــعبه 54 مجتمــع شــماره 3 شــورای حــل 

اختــاف اصفهــان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــوری      دارای شــماره شناشــنامه  ــا ســعید ن ــم / آق خان
ــه کاســه 387/96/ح54 ایــن  651 شــرح دادخواســت ب
ــت نمــوده و چنیــن  شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراث
توضیــح داده کــه شــادروان رضــا نــوری لنجــان نوکابــادی    
بــه شــماره شناســنامه 50 در تاریــخ 95/10/3 در اقامتــگاه 
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصر 
ــک همســر  1- ســعید  ــر و ی ــه : 4 پســر 2 دخت اســت ب
ــادی  ــوری نوکاب ــد ن ــد 2- حمی ــوری ش ش 651 فرزن ن
ش ش 1309 فرزنــد  3- محمــد نــوری ش ش 1278 
فرزنــد  4- احمــد رضــا نــوری  لنجــان نوکابــادی ش ش 
ــد  6-  ــوری ش ش 256 فرزن ــد  5- منیــژه ن 1213 فرزن
ــوری  ــی ن ــد  7- گیت ــوری ش ش 1399 فرزن ــه ن مرضی
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــراینک ب ش ش 51 همس
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا 

ــی  ــه ای از متوف ــا وصیتنام هــر کســی اعتراضــی دارد و ی
نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی 
ــا انقضــای  ــل دارد ، بدیهــی اســت ب ــن شــورا تحوی ــه ای ب
مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد شــد 

ــف :10053 .   م ال
رئیــس شــعبه 54 مجتمــع شــماره 3 شــورای حــل 

اختــاف اصفهــان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــی    دارای شــماره  ــاری کوپای ــی فخ ــا مصطف ــم / آق خان
شناشــنامه 1725 شــرح دادخواســت بــه کاســه 417/96/
ح54 ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
ــاری  ــین فخ ــادروان حس ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
تاریــخ  در   2341 شناســنامه  شــماره  بــه  کوپایــی    
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــی خــود ب ــگاه دائم 96/2/2 در اقامت
ــر  ــر و3 دخت ــه : 3 پس ــت ب ــر اس ــوم منحص ــه آنمرح ورث
ــی ش ش  ــاری کوپائ ــعلی فخ ــر  1- عباس ــک همس و ی

267 فرزنــد 2-مصطفــی  فخــاری کوپائــی ش ش 1725 
فرزنــد3- مرتضــی فخــاری کوپائــی ش ش 94 فرزنــد4- 
اکــرم فخــاری کوپائــی ش ش 597 فرزند5-فاطمــه  
فخــاری کوپائــی ش ش 183 فرزند6-زهــرا  فخــاری 
ــد7-  صغــری ســلطانی ش  ــی ش ش 1494 فرزن کوپائ
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــر این ش 89 همس
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا 
ــی  ــه ای از متوف ــا وصیتنام هــر کســی اعتراضــی دارد و ی
نــزد او مــی باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی 
ــا انقضــای  ــل دارد ، بدیهــی اســت ب ــن شــورا تحوی ــه ای ب
مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد شــد 

.   م الــف :10051
رئیــس شــعبه 54 مجتمــع شــماره 3 شــورای حــل 

اختــاف اصفهــان
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حصر وراثت 
ــادی دارای شناســنامه  ــوش آب ــزادی ن ــه ن ــای نورال آق

ــه 134  ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 89 ب ش

حصروراثــت  گواهــی  درخواســت  دادگاه  ایــن  از 

ــی  ــادروان عل ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم

ــنامه 6199767322  ــه شناس ــادی ب ــوش آب ــزادی ن ن

در تاریــخ 95/7/19 اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 

زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 

ــاس   ــد عب ــالم فرزن ــبانی س ــه ش ــه 1- فاطم ــت ب اس

عنــوان همســر  بــه  بــه شــماره شناســنامه 143 

ــد  ــادی فرزن ــوش آب ــزادی ن ــا ن ــم زیب دائمــی 2- خان

ــد  ــوان فرزن ــه عن ــنامه 69 ب ــماره شناس ــه ش ــی ب عل

ــی  ــد عل ــادی فرزن ــوش آب ــزادی ن ــه ن ــای عبدال 3-آق

بــه شــماره شناســنامه 80 بــه عنــوان فرزنــد 4- آقــای 

ــه  ــی ب ــد عل ــادی فرزن ــوش آب ــزادی ن ــین ن امیرحس

ــای  ــد 5-آق ــوان فرزن ــه عن ــنامه  82 ب ــماره شناس ش

ــادی فرزنــد علــی بــه شــماره  نورالــه نــزادی نــوش آب

ــام  ــا انج ــک ب ــد. این ــوان فرزن ــه عن ــنامه 89 ب شناس

تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک 

ــی  ــا هرکس ــد ت ــی نمای ــی م ــه آگه ــک مرتب ــت ی نوب

اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد 

ــه  از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی ظــرف یــک مــاه ب

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص ــم دارد و اال گواه دادگاه تقدی

ــک شهرســتان آران  ــارم مجتمــع شــماره ی شــعبه چه

ــدگل و بی

 5/22/96/236/م الف

 ابالغ 
بدیــن وســیله اعــالم مــی گــردد آقــای احســان 

ــا وکالــت فائضــه نوریــان  ــه ب ــد ســیف ال شــائی فرزن

بیدگلــی دادخواســتی بــه طرفیــت زهــره بلنــدی 

ــه وجــه  ــر مطالب ــی ب ــی مبن ــد رمضانعل کاشــانی فرزن

بــه مبلــغ چهــل میلیــون ریــال در ایــن شــعبه مطــرح 

رســیدگی دارد لــذا بــه خوانــده فــوق ابــالغ مــی 

گــردد در تاریــخ دوشــنبه 96/5/16 ســاعت 20 جهــت 

رســیدگی در شــعبه اول شــورای حــل اختــالف آران و 

ــا جهــت دریافــت نســخه  ــدگل حاضــر شــود. ضمن بی

ثانــی دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر شــعبه مراجعــه 

ــد.  نمای

محمــد بهروان-رئیــس شــعبه اول شــورای حــل 

بیــدگل  و  آران  اختــالف 

5/2/96/243

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
نــژاد  جعفــری  علــی  خواهــان  اینکــه  بــه  نظــر 

دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه وجــه بــه طرفیــت 

ــان-  ــراژه ســنگ ایرانی ــر- شــرکت تی ــی مه امیررضائ

ــل  ــوراهای ح ــع ش ــه مجتم ــناس ب ــق ش ــن ح محس

اختــالف آران و بیــدگل تقدیــم کــه پــس از ارجــاع بــه 

ــه کالســه  ــالف ب ــی شــورای حــل اخت شــعبه 2 حقوق

984/95 ثبــت و بــرای تاریــخ 96/4/27 ســاعت 

18 وقــت رســیدگی تعییــن گردیــده از آنجــا کــه 

ــه  ــذا ب ــوده ل ــکان ب ــول الم ــر مجه ــوق الذک ــده ف خوان

تجویــز مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای 

ــه  ــب ب ــی مرات ــور مدن ــالب در ام ــی و انق عموم

ــه  ــت در جلس ــه در وق ــردد ک ــی گ ــالغ م ــرده اب نامب

دادرســی حاضــر شــوند ضمنــأ نامبــرده مــی توانــد تــا 

قبــل از جلســه رســیدگی جهــت دریافــت نســخه ثانــی 

ــه  ــورا مراجع ــر ش ــه دفت ــم آن ب ــت و ضمائ دادخواس

نماینــد. انتشــار ایــن آگهــی بــه منزلــه ابــالغ محســوب 

شــده در صــورت عــدم حضــور شــورا تصمیــم مقتضــی 

ــود. ــد نم ــاذ خواه اتخ

ــورای  ــعبه دوم ش ــر ش ــئول دفت ــی- مس ــاس ارباب عب

ــدگل ــالف آران و بی ــل اخت ح

5/2/96/234 /م الف 

 ابالغ
شماره نامه: 9610113621700302

شماره پرونده: 9409983621700584

شماره بایگانی شعبه: 940611

تاریخ تنظیم: 96/3/30

فرزنــد  خــدادای  حســن  آقــای  بــه  بدینوســیله 

حمیدرضــا فعــال مجهــول المــکان بــه اتهــام مشــارکت 

در ســرقت 500 تــن نــخ موضــوع شــکایت آقــای رضــا 

شــبان قمصــری بــا وکالــت خانــم کفــاش ابــالغ 

مــی گــردد. در اجــرای مــاده 174 آئیــن دادرســی 

دادگاه هــای عمومــی و انقــالب در امــور کیفــری ظــرف 

یــک مــاه از انتشــار آگهــی جهــت دفــاع از اتهــام وارده 

ــی  ــعبه بازپرس ــوق در ش ــه ف ــده کالس ــوع پرون موض

ــر  ــدگل حاض ــالب آران و بی ــی و انق ــرای عموم دادس

شــوید در صــورت عــدم حضــور پــس از اتمــام مهلــت 

ــد.  ــد ش ــی خواه ــم قانون ــاذ تصمی ــب اتخ ــرر موج مق

 م الف 5/2/96/241

بازپــرس شــعبه اول دادســرای عمومــی و انقــالب آران 

و بیــدگل ســجاد عســگری

آگهی فقدان سند مالکیت  
آقایــان جلیــل پــرورده و روح الــه پــرورده بــه اســتناد 

دو بــرگ استشــهادیه محلــی کــه امضــای شــهود 

رســما گواهــی گردیــده مدعــی انــد کــه اســناد مالکیــت 

بالمناصفــه شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن بــه 

شــماره 39 فرعــی )کــه قبــال در ثبــت کاشــان شــماره 

1133 فرعــی بــوده اســت( مفــروز مجــزی شــده 

ــی  ــوزه ثبت ــش دو ح ــع در بخ ــی واق ــالک 10 اصل از پ

کاشــان کــه در صفحــات 35 و 38 دفتــر 625 امــالک 

ذیــل شــماره های ثبــت 104553 و 104554 بنــام 

آقایــان جلیــل پــرورده و روح الــه پــرورده ثبــت واســناد 

مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده و برابــر ســند شــماره 

20019 مــورخ 95/9/29 دفتــر خانــه اســناد رســمی 

117 کاشــان بــه مبلــغ 850000000 ریــال بــه مــدت 

ســه ســال در رهــن بانــک تجــارت مــی باشــد کــه بــه 

علــت ســرقت مفقــود و اینــک درخواســت صــدور ســند 

مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا طبــق تبصــره 1 مــاده 120 

ــا  ــب آگهــی ت ــون ثبــت مرات اصالحــی آییــن نامــه قان

ــک  ــه مل ــه نســبت ب ــی انجــام معامل ــر کــس مدع ه

مذکــور یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد. 

ــن  ــه ای ــت ده روز ب ــی لغای ــن آگه ــخ انتشــار ای از تاری

ــه  ــن ارائ ــا ضم ــود را کتب ــراض خ ــه و اعت اداره مراجع

اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا 

مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــا ارائــه کننــده 

مســترد گــردد. چنانچــه ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی 

ــند  ــل س ــراض اص ــورت اعت ــا در ص ــردد ی ــل نگ والص

ارائــه نشــود المثنــی ســند مالکیــت مزبــود صــادر و بــه 

مقتضــی تســلیم خواهــد شــد. 

رئیس ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل

عباس عباس زادگان

5/2/96/244/م الف

حصر وراثت 
آقــای کیخســرو نصیــری آرانــی دارای شناســنامه 

بــه کالســه  دادخواســت  شــرح  بــه   210 شــماره 

درخواســت گواهــی  دادگاه  ایــن  از   1 253/96/ش 

کــه  داده  توضیــح  چنیــن  و  نمــوده  حصروراثــت 

ــنامه 269  ــه شناس ــی ب ــری آران ــی نصی ــادروان تق ش

ــدرود  ــگاه دائمــی خــود را ب ــخ 96/3/27 اقامت در تاری

زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 

ــه شــماره شناســنامه  ــری ب ــد نصی ــه 1- مجی اســت ب

100 2- کیخســرو نصیــری آرانــی بــه شــماره شناســنامه 

نصیــری  فرزنــدان ذکــور متوفــی 3-مهشــید   210

آرانــی بــه شــماره شناســنامه    590 و4- نســرین 

ــران  ــنامه 681 دخت ــماره شناس ــه ش ــی ب ــری آران نصی

متوفــی 5-خانــم درخشــنده معنــوی آرانــی بــه شــماره 

ــی  ــد همســر دائم ــی محم ــد عل شناســنامه 760 فرزن

متوفــی والغیــر. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 

درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت یــک مرتبــه آگهــی 

مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه 

از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی 

ــی  ــم دارد و اال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــرف ی ظ

ــد شــد. صــادر خواه

ــل  ــورای ح ــعبه اول ش ــس ش ــروان- رئی ــد به محم

الــف اختــالف آران و بیــدگل 5/2/96/238/م 

حصر وراثت 
ــنامه  ــی دارای شناس ــرمدی بیدگل ــه س ــم معصوم خان

شــماره 7423 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 

گواهــی  درخواســت  دادگاه  ایــن  از   235/96

کــه  داده  توضیــح  چنیــن  و  نمــوده  حصروراثــت 

بــه شناســنامه 234  شــادروان حســین دادخــواه 

ــدرود  ــود را ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 96/1/20 اقامت در تاری

زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر 

اســت بــه 1- معصومــه ســرمدی بیدگلــی بــه شــماره 

شناســنامه 7423 بــه عنــوان همســر متوفــی 2- 

مصطفــی دادخــواه بــه شــماره شناســنامه 6190024017 

3-علــی دادخــواه بــه شــماره شناســنامه 6190080405  

کــه دارای 2 فرزنــد و یــک همســر عقــدی مــی 

ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی  باشــد والغیــر. اینــک ب

درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت یــک مرتبــه آگهــی 

مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه 

از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین آگهــی 

ــی  ــم دارد و اال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــرف ی ظ

ــد. ــد ش ــادر خواه ص

ــالف  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــعبه دوم حقوق ــس ش رئی

آران و بیــدگل 

5/2/96/240/م الف

 دادنامه 
ــد  ــی فرزن ــدم آران ــد آزادی مق ــای محم ــان: آق خواه

ــد  ــا وکالــت آقــای محمــد حیــدری فرزن ــر ب علــی اکب

رمضانعلــی بــه نشــانی تهــران خیابــان ولیعصــر- 

تقاطــع نیایــش بلــوار اســفندیار پــالک 66 واحــد 304

خوانــدگان: 1.آقــای علــی محمــد ناظمــی فرزنــد علــی 

اکبــر بــا وکالــت خانــم الهــام کبوتــری بیدگلــی فرزنــد 

ــه نشــانی اصفهــان- کاشــان- چهــارراه  غالمحســین ب

ــت ط2  ــع تجــاری اداری مل ــه کاشــانی مجنم ــت ال آی

ــا  ــین آق ــد حس ــدی فرزن ــر حمی ــای اصغ واحد102.آق

ــی-  ــوار عامل ــان- آران و بیــدگل- بل ــه نشــانی اصفه ب

ــی  ــد عل ــدم فرزن ــر آزادی مق ــای امی ــه 173.آق اندیش

اکبــر بــه نشــانی مجهــول المــکان

ــوع  ــی) موض ــات اجرای ــه عملی ــراض ب ــته: اعت خواس

ــی( ــکام مدن ــرای اح ــون اج ــواد 146 و 147 قان م

دادگاه بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده، ختم رســیدگی 

ــا اســتعانت از ذات اقــدس الهــی بشــرح  را اعــالم و ب

ذیــل مبــادرت بصــدور رای مــی نمایــد.

رای دادگاه در خصــوص اعتــراض آقــای محمــد آزادی 

مقــدم آرانــی بــا وکالــت آقــای محمــد حیــدری 

ــه شــماره  ــازه ب ــوال داخــل مغ ــف ام ــه توقی نســبت ب

ــع در  ــی واق ــی از 2637 اصل ــی 1884 فرع ــالک ثبت پ

ــت  ــه در جه ــدگل، ک ــی آران و بی ــوزه ثبت ــش 3 ح بخ

اجــرای حکــم پرونــده شــماره 950313 اجــرای احــکام 

ــت  ــا وکال ــی محمــد ناظمــی ب ــان: 1-عل ــع آقای ــه نف ب

ــی و 2- اصغــر حمیــدی،  ــری بیدگل ــام کبوت ــم اله خان

علیــه آقــای امیــر آزادی مقــدم صــورت گرفتــه بــا ایــن 

ــی  ــل مدع ــد دلی ــان چن ــا بی ــرض ب ــه معت ــح ک توضی

ــن  ــا موازی ــق ب ــه مطاب ــورت گرفت ــف ص ــت توقی اس

قانونــی نمــی باشــد از جملــه اینکــه در زمــان توقیــف 

امــوال کــه همگــی در زمــره امــوال منقــول مــی باشــند 

معتــرض صراحتــأ بــه مالکیــت خــود نســبت بــه امــوال 

توقیفــی اذعــان نمــوده. خانــم کبوتــری بــه وکالــت از 

ــات  ــدی، دفاعی ــای حمی ــخص آق ــی و ش ــای ناظم آق

ــان  ــرض بی ــارات معت ــایر اظه ــر س ــی را در براب مفصل

کــرده انــد لیکــن بــه اســتدالل بیــان شــده معتــرض، 

ــرازی معتــرض_ پاســخی داده نشــده و مســتندات اب

باالخــص صورتجلســه توقیــف امــوال_ نیــز حاکــی از 

صحــت ادعــای وی اســت و علیرغــم ادعــای مالکیــت 

ــاز  ــی، ب ــوال توقیف ــرف ام ــوان متص ــه عن ــرض ب معت

هــم امــوال توقیــف شــده و ایــن امــر برخــالف نــص 

صریــح مــاده 61 قانــون اجــرای احــکام مدنــی اســت و 

اساســأ و بــدون توجــه بــه اینکــه آیــا معتــرض مالــک 

امــوال توقیفــی مــی باشــد یــا خیــر، توقیــف صــورت 

گرفتــه کــه برخــالف مقــررات آمــره تحقــق یافتــه 

ــر را  ــراض مارالذک ــاظ اعت ــن لح ــت. بدی ــدم اس کالع

ــون اجــرای  ــاده 147 قان ــه م وارد دانســته، مســتندأ ب

احــکام مدنــی، حکــم بــه رفــع توقیــف از امــوال 

توقیفــی مذکــور، صــادر و اعــالم مــی گــردد. رای 

صــادره حضــوری و ظــرف مهلــت 20 روز از تاریــخ ابــالغ 

قابــل تجدیدنظرخواهــی در محاکــم محتــرم تجدیدنظر 

ــان مــی باشــد. اســتان اصفه

رئیــس شــعبه دوم دادگاه عمومــی حقوقــی آران و 

ــی ــین رزاق ــدگل امیرحس بی

 13/2/96/239/ م الف

 حصر وراثت 
ــی دارای شناســنامه شــماره  ــم لیــال مشــتاقی آران خان

ــه کالســه 3/236/96 از  ــه شــرح دادخواســت ب 72 ب

ــت نمــوده و  ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث ای

چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عــزت الــه ریحانــی 

بــه شناســنامه 110 در تاریــخ 96/2/21 اقامتــگاه دائمــی 

ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت خــود را ب

ــی  ــال مشــتاقی آران ــه 1- لی مرحــوم منحصــر اســت ب

فرزنــد ســیدجواد بــه شــماره شناســنامه 72 بــه عنــوان 

ــه  ــد عــزت ال ــی فرزن ــد ریحان همســر متوفــی 2- امی

بــه شــماره شناســنامه 7177 فرزنــد متوفــی  3-الهــام 

ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــه  ب ــزت ال ــد ع ــی فرزن ریحان

ــزت  ــد ع ــی فرزن ــر ریحان ــی  4- امی ــد متوف 89 فرزن

ــه  ــنامه 61901720687 5- اله ــماره شناس ــه ش ــه  ب ال

ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــه ب ــزت ال ــد ع ــی فرزن ریحان

6190172695  فرزنــد متوفــی وراث قانونــی مشــارالیه 

ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــر. این ــند و الغی ــی باش م

ــک  ــت ی ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس مقدمات

ــا هرکســی اعتراضــی دارد  مرتبــه آگهــی مــی نمایــد ت

و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 

نخســتین آگهــی ظــرف یک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد 

و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد.

عبــاس دهقانــی- رئیــس شــعبه ســوم شــورای حــل 

اختــالف آران و بیــدگل

13/2/96/235/م الف

حصر وراثت 
ــماره 18  ــنامه ش ــی دارای شناس ــا برج ــم علیرض خان

ــن  ــه 248/96 از ای ــه کالس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ب

و  نمــوده  حصروراثــت  گواهــی  درخواســت  دادگاه 

چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مهــدی برجــی بــه 

شناســنامه 5592 در تاریــخ 96/3/12 اقامتــگاه دائمــی 

ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت خــود را ب

مرحــوم منحصــر اســت بــه 1- مهلقــا صفائــی بیدگلــی 

بــه شــماره شناســنامه 53 بــه عنــوان همســر متوفــی 

2- علیرضــا بــه شــماره شناســنامه 18 3-علــی محمــد 

ــماره  ــه ش ــه ب ــنامه 206 4- مرضی ــماره شناس ــه ش ب

ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــه ب ــنامه 285 5- فاطم شناس

ــدان  ــوان فرزن ــه عن ــی ب ــی بیدگل ــی برج 139  همگ

ــریفات  ــام تش ــا انج ــک ب ــر. این ــوده و الغی ــی ب متوف

ــک  ــت ی ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس مقدمات

ــا هرکســی اعتراضــی دارد  مرتبــه آگهــی مــی نمایــد ت

و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر 

ــم  ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ نخســتین آگه

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص دارد و اال گواه

ــعبه دوم  ــالف ش ــل اخت ــورای ح ــی- ش ــاس ارباب عب

آران و بیــدگل

5/2/96/242/م الف

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــنامه  ــه شناس ــی          ب ــا وحدت ــا علیرض ــم / آق خان

شــماره 14بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 78/96 از 

ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و 

چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عباســعلی وحدتــی      

بــه شــماره شناســنامه 1599 در تاریــخ 95/12/24 

ــه  ــه ورث ــدرود زندگــی گفت ــگاه دائمــی خــود ب در اقامت

ــه : 1- متقاضــی علیرضــا  آنمرحــوم منحصــر اســت ب

وحدتــی پســر 2- مهــدی وحدتــی پســر 3- حســین 

وحدتــی  پســر 4- مســعود وحدتــی  پســر 5- الهــام 

ــور بافرانــی همســر وحدتــی دختــر 6- معصومــه پ

اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 

ــر  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی مزب

ــی  ــه ای از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض کس

ــر  ــخ نش ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــد ظ ــی باش ــزد او م ن

آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا 

انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر 

ــف :135 ــد .   م ال ــد ش خواه

اختــالف  حــل  شــورای  حقوقــی  ســوم  شــعبه 

قاســمی  احمــد   – نائیــن  شهرســتان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
شــماره  دارای  محمــودی   مولــود  آقــا   / خانــم 

دادخواســت  بــه شــرح  شناســنامه 1741228263 

ــت  ــورا درخواس ــن ش ــه 54/382/96ح از ای ــه کالس ب

ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث ــی حص گواه

کــه شــادروان مینــا بندانــی     بــه شــماره شناســنامه 

626 در تاریــخ 96/1/14 در اقامتــگاه دائمــی خــود 

ــه آنمرحــوم منحصــر اســت  ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب

ــر و  ــک همس ــر و ی ــار دخت ــر و چه ــک پس ــه :1- ی ب

ــه ش  ــودی ده کهن ــد رضــا محم ــدر 1- محم ــادر و پ م

ملــی 1273277066 فرزنــد 2-مولــود  محمــودی 

ده کهنــه ش ملــی 1741228263 فرزنــد3- زهــرا 

محمــودی ده کهنــه ش ملــی 1830326074 فرزنــد4- 

ــی 1830434365  ــه ش مل ــودی ده کهن ــره محم زه

ملــی  ده کهنــه ش  محمــودی  فاطمــه  فرزنــد5- 

1830555170  فرزنــد 6- شــهریار محمــودی ش ش 

281 همســر 7- پســند بندانــی ش ش 200 مــادر 8- 

ــه بندانــی ش ش 336 پــدر و ال غیــر اینــک  عــزت ال

بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در 

یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی 

ــزد او مــی باشــد  دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی ن

ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا 

تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر 

گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد شــد .   م الــف 

:10054رئیــس شــعبه 54 مجتمــع شــماره 3 شــورای 

ــان  ــالف اصفه حــل اخت

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا محمــد حســین   دارای شــماره شناســنامه 

ــه کالســه 54/404/96ح  ــه شــرح دادخواســت ب 20 ب

وراثــت  حصــر  درخواســت گواهــی  شــورا  ایــن  از 

ــره  ــادروان زه ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم

ــنامه 2037  ــماره شناس ــه ش ــیانی      ب ــری نیس جعف

ــدرود  ــود ب ــی خ ــگاه دائم ــخ 96/3/4 در اقامت در تاری

ــه :1-  ــه آنمرحــوم منحصــر اســت ب ــه ورث زندگــی گفت

ــدوی ش ش  ــمیرا ف ــدر 1- س ــادر و پ ــر و م دو دخت

فــدوی ش ش  پریســا  فرزنــد 2-   0025754645

0024931871 فرزنــد 3- گلشــن عبداللهــی نیســیانی 

ش ش 54  مــادر 4- محمــد حســین جعفــری 

ــر  ــدر و الغی ــیانی ش ش 20 پ نیس

اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 

ــر  ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی مزب

ــی  ــه ای از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض کس

ــر  ــخ نش ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــد ظ ــی باش ــزد او م ن

آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا 

انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر 

ــف :10055 ــد .   م ال ــد ش خواه

ــع شــماره 3 شــورای حــل  ــس شــعبه 54 مجتم رئی

ــان  ــالف اصفه اخت

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــماره  ــانی دارای ش ــی فروش ــدس صرام ــم / آقااق خان

ــه کالســه  ــه شــرح دادخواســت ب شناســنامه 2517 ب

54/415/96ح از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر 

ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم وراث

خدیجــه صرامــی فروشــانی       بــه شــماره شناســنامه 

ــگاه دائمــی خــود  ــخ 93/12/21 در اقامت 4606 در تاری

ــه آنمرحــوم منحصــر اســت  ــه ورث ــدرود زندگــی گفت ب

ــه :یــک پســر و ســه دختــر  1- پرویــز صرامــی ش  ب

ش 1872 فرزنــد 2- اقــدس  صرامــی فروشــانی 

ــد 3- اشــرف صرامــی فروشــانی  ش ش 2517 فرزن

ــان  ــی فروش ــن صرام ــد 4- پروی ش ش 2046 فرزن

ــد 5- خدیجــه صرامــی فروشــانی  ش ش 939 فرزن

ش ش 4606 فرزنــد و ال غیــر اینــک بــا انجــام 

تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک 

ــی  ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه نوب

دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد 

ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا 

تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت مقــرر 

گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد شــد .   م الــف 

:10057رئیــس شــعبه 54 مجتمــع شــماره 3 شــورای 

ــان  حــل اختــالف اصفه

رونوشت آگهی حصر وراثت
شــماره  دارای  ادهــم   محســن  آقــا   / خانــم 

ــه کالســه  ــه شــرح دادخواســت ب شناســنامه 1537 ب

درخواســت گواهــی  شــورا  ایــن  از  54/421/96ح 

حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 

ــماره  ــه ش ــی        ب ــم اصفهان ــه اده ــادروان عبدال ش

اقامتــگاه  شناســنامه 1090 در تاریــخ 95/12/28 در 

ــوم  ــه آنمرح ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ دائم

ــد  ــر  1- حمی ــر و 1 همس ــه :3 پس ــت ب ــر اس منحص

ادهــم ش ش 9991 فرزنــد 2- حامــد ادهــم اصفهانــی 

1272307387 فرزنــد 3-  محســن ادهــم کرمــی 

1537 فرزنــد 4- زهــره ســادات گــرک یــراق ش ش 

938 همســر و الغیــر 

ــت  ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب این

مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تا هر کســی 

ــزد او  ــی ن ــه ای از متوف ــا وصیتنام ــی دارد و ی اعتراض

مــی باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی بــه 

ــا انقضــای  ــی اســت ب ــل دارد ، بدیه ــن شــورا تحوی ای

ــد ــت صــادر خواه ــرر گواهــی انحصــار وراث ــت مق  مهل

 شد .   م الف :10058

رئیــس شــعبه 54 مجتمــع شــماره 3 شــورای حــل 

اختــالف اصفهــان 

کوتاه اخبار 

ستاره منچستر یونایتد:
تروریست ها ربطی به اسالم ندارند

ــاره  »پــل پوگبــا« کــه مســلمان اســت در مصاحبــه ای درب
ــرد و  ــت ک ــتر صحب ــهر منچس ــه ش ــتی ب ــه تروریس حمل
ــب  ــن و مذه ــه دی ــی ب ــتی ربط ــالت تروریس ــت: حم گف

ــت. ــی نیس ــالم واقع ــن اس ــدارد و ای ن
ــتر  ــال منچس ــم فوتب ــوی تی ــتاره فرانس ــا، س ــل پوگب  پ
ــرای  ــس ب ــور در انگلی ــال حض ــک س ــس از ی ــد، پ یونایت
ــوان  ــه عن ــاره زندگــی در شــهر منچســتر ب ــار درب ــن ب اولی

ــت. ــام داده اس ــه ای انج ــلمان مصاحب ــک مس ی
 او در ایــن مصاحبــه گفــت کــه حملــه تروریســتی در 
ــه  ــرای او لحظــات ســختی را ب ــده« ب ــا گران »کنســر آریان
بــار آورده، امــا دنیــا بایــد بــه مبــارزه علیــه تروریســم ادامــه 

دهــد.
ــه  ــه البت ــا لحظــات ســختی اســت ک ــت: واقع ــا گف  پوگب
نبایــد تســلیم شــد. نبایــد اجــازه دهیــم آن هــا بــه اذهــان 
نفــوذ کننــد. بایــد بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بجنگیــم. 
در زندگــی همیشــه اتفاقــات ناراحت کننــده هــم می افتــد، 
ــازه  ــد اج ــرد. نبای ــف ک ــردن را متوق ــی ک ــد زندگ ــا نبای ام
دهیــم جــان انســان ها گرفتــه شــود. کشــتن یــک انســان 
ــه  ــن موضــوع را ب ــم ای ــس نمی خواه ــی اســت. پ دیوانگ

مذهــب ارتبــاط دهــم. 
ســتاره فرانســوی در دفــاع از دینــش گفــت: ایــن اســالم 
واقعــی نیســت و همــه ایــن را می داننــد. مــن تنهــا کســی 

نیســتم کــه ایــن حــرف را می زنــم. نــود

ابهام نقل و انتقاالتی سپاهان 
روشن شد

ــدم  ــر ع ــی ب ــپاهان مبن ــرمربی س ــح س ــالم صری ــا اع ب
ــت  ــی عل ــی کولیبال ــا موس ــکاری ب ــه هم ــه ادام ــل ب  تمای
ــن  ــال ای ــی در قب ــی باشــگاه اصفهان ــل و انتقاالت ــار نق رفت

ــد. ــخص ش ــاله مش ــع 24 س مداف
 یکــی از ابهامــات بــزرگ دربــاره عملکــرد نقــل و انتقاالتــی 
ســپاهان ایــن بــود کــه چــرا باشــگاه اصفهانــی بــه جــای 
ــرای  ــی ب ــی کولیبال ــرارداد موس ــد ق ــرای تمدی ــدام ب اق
جــذب مدافعــان جدیــد تــالش می کنــد؛ تــا اینکــه زالتکــو 
ــع 24  ــن مداف ــه ای ــرد ک ــالم ک ــت اع ــه صراح ــار ب کرانچ
ســاله اهــل مالــی، جایــی در برنامه هــای او بــرای فصــل 
ــی در برنامه هــای  ــرار نداشــتن کولیبال ــدارد. ق پیــش رو ن
کرانچــار بــه ایــن دلیــل در وهلــه اول احتمــال دور از 
ــر 6  ــع در ه ــن مداف ــه ای ــید ک ــر می رس ــه نظ ــی ب ذهن
ــروات  ــرد ک ــه در آن م ــته ک ــل گذش ــی فص ــابقه پایان مس
هدایــت ســپاهان را بــه عهــده داشــت، در ترکیــب اصلــی 
ــر، موســی  ــارت دقیق ت ــه عب ــازی کــرد. ب ــی ب تیــم اصفهان
ــف  ــه نص ــت ب ــار در بازگش ــه کرانچ ــی ک ــی دقایق در تمام
ــن  ــان روی نیمکــت ســپاهان حضــور داشــت، در زمی جه
ــازاد 5  ــی در لیســت م ــام کولیبال ــود. ن مســابقه حاضــر ب
ــم پیــش اعــالم شــد  ــاه و نی ــک م ــه ی ــره ســپاهان ک نف
بــه چشــم نمی خــورد. البتــه در آن فهرســت تنهــا اســامی 
بازیکنــان در لیســت خــروج قــرار گرفتــه بــود کــه باشــگاه 
بــا وجــود داشــتن قــرارداد تمایلــی بــه ادامــه همــکاری بــا 

ــا نداشــت. ایمنــا آن ه

ــی از  ــس از جدای ــی روش، پ ــوس ک ــوب کارل ــع محب مداف
ــال  ــل، در ح ــودی کام ــت آوردن بهب ــه دس ــتقالل و ب اس
حاضــر بــا هیــچ یــک از تیم هــای لیــگ برتــری بــه 
توافــق نرســیده و یکــی از ابهامــات بــازار نقــل و انتقــاالت 

می شــود.  محســوب 
ــه همــراه  ــار ب ــن ب ــی زادگان کــه آخری محمدحســین کنعان
اســتقاللی ها در میــدان حضــور داشــت، پــس از جدایــی از 
ایــن تیــم هنــوز بــا هیــچ یــک از تیم هــای لیــگ برتــری 
ــا  ــه، تنه ــکان دژاگ ــراه اش ــه هم ــا ب ــیده ت ــق نرس ــه تواف ب
ملی پوشــانی باشــند کــه در حــال حاضــر در هیــچ تیمــی 
بــه بــازی نمی پردازنــد؛ مــوردی کــه ایــن دو بازیکــن را از 

ــرده اســت.  ــز ک ســایر ملی پوشــان متمای
ــوان  ــم مل ــور در تی ــا حض ــن و ب ــش از ای ــه پی ــی ک کنعان
ــد  ــل کن ــی روش تحمی ــوس ک ــه کارل ــود را ب ــت خ توانس

ــی  ــت اردوهــای تیــم مل ــه یکــی از پایه هــای ثاب ــل ب تبدی
ــی زود  ــم اســتقالل، خیل ــس از حضــور در تی ــا پ شــد؛ ام
ــه  ــت. البت ــار رف ــم کن ــن تی ــت ای ــد و از لیس ــیب دی آس
کــی روش پــس از مصدومیــت نیــز بــه دنبــال ایــن بازیکن 
ــه  ــات وی، ب ــر تمرین ــارت ب ــاه نظ ــد م ــس از چن ــود و پ ب
دنبــال کســب بهبــودی الزم، او را بــه اردوی پیــش از دیــدار 

ــر ازبکســتان دعــوت کــرد.  براب
ــه می شــود یکــی، دو پیشــنهاد خارجــی  ــی کــه گفت کنعان
ــد تیــم لیــگ  ــا چن نیــز در جیــب دارد، پــس از مذاکــره ب
ــه  ــز ب ــه چی ــا هم ــد ت ــق برس ــه تواف ــت ب ــری نتوانس برت
ــازار نقــل و انتقــاالت موکــول شــود  ــده ب روزهــای باقی مان
و بــه همیــن دلیــل می تــوان او را یکــی از مهم تریــن 
بازیکنانــی دانســت کــه در ادامــه نقــل و انتقــاالت می توانــد 

ــدد. ورزش 3 ــران بپیون ــال ای ــای فوتب ــی از تیم ه ــه یک ب

ــواره  ــو هم ــم برانک ــه تی ــط حمل ــانی خ ــی در پیش ــدی طارم مه
ــن بازیکــن تحــت هــر شــرایطی  ــرده و ای ــا ک نقــش مهمــی ایف
ــوده اســت. ســؤال ایــن  ــه ب ــرای خــط حمل ــه اول برانکــو ب گزین
اســت کــه بــدون ایــن مهاجــم، پرســپولیس چــه وضعیتــی پیــدا 

خواهــد کــرد؟ 
کــم نیســتند آن دســته از هــواداران پرســپولیس کــه اعتقــاد دارند 
هــر مهاجــم دیگــری جــز طارمــی هــم در خــط حملــه ایــن تیــم 
ــا  ــه بس ــی و چ ــدازه طارم ــه ان ــت ب ــرد، می توانس ــازی می ک ب
بیشــتر بــرای پرســپولیس گلزنــی کنــد. ایــن دســته از هــواداران 
ــد.  ــده گرفته ان ــی در موقعیت ســازی را نادی ــه اســتعداد طارم البت
حریــف،  بازیکنــان  جــا گذاشــتن  در  او  توانایــی  همچنیــن 
ــه یمــن گام هــای بلنــدش از آن برخــوردار اســت،  ســرعتی کــه ب
ــز  ــپولیس نی ــی پرس ــط میان ــا خ ــی اش ب ــی و هماهنگ جنگندگ
چنــدان بــه چشــم آن هــا نیامــده اســت. طارمــی هرچنــد بعضــی 

ــا  ــی بازی ه ــا در بعض ــت داده، ام ــاده را از دس ــای س موقعیت ه
ــرده  ــده ک ــپولیس را برن ــود پرس ــی خ ــوغ و توانای ــا نب ــه ب یک تن
اســت. از دیــدگاه ایــن دســته از هــواداران، رفتــن طارمــی خللــی 
در کیفیــت بــازی پرســپولیس ایجــاد نخواهــد کــرد و چــه بســا 
ــت  ــوزی های او راح ــر موقعیت س ــه از ش ــا از اینک ــی از آن ه برخ
ــدون  ــا پرســپولیس ب ــا آی ــز باشــند؛ ام می شــوند، خوشــحال نی
ــا طارمــی  ــه خلــق آن تعــداد موقعیت گلــی کــه ب طارمــی قــادر ب

ــود؟  ــد ب ــود، خواه ــاد می ش ایج
جدایــی طارمــی از پرســپولیس اجتناب ناپذیــر اســت و طــی 
یــک فصــل آینــده ایــن جدایــی رقــم خواهــد خــورد. پرســپولیس 
ــرای روزهــای پســاطارمی مهیــا ســازد. روزهایــی  بایــد خــود را ب
ــی  ــدون طارم ــای ب ــگ. روزه ــزن لی ــن گل ــتن بهتری ــدون داش ب
فرامی رســد و برانکــو بایــد بــه فکــر رو کــردن گلزنــی دیگــر بــرای 

تیــم خــود باشــد. نــود

انتقال آقای گل، ریسک یا فرصت؟مدافع محبوب کی روش، راهی کدام تیم می شود؟
کوتاه اخبار 

 ورزشکار اصفهانی 
قایقران سبز سال ۹۶ شد

آریــا جعفــری، ملی پــوش قایقرانــی  کیمیای وطن
اصفهــان، بــه عنــوان قایقــران ســبز ســال 96 انتخاب شــد. 
طــی مراســمی در کمــپ نخبه گزینــی المپیــک نوجوانــان، 
آریــا جعفــری از اصفهــان و دانیــال توحیــدی از مشــهد بــه 
عنــوان قایقرانــان ســبز ســال 96 انتخــاب و تقدیــر شــدند. 
ــن دو  ــاله ای ــه س ــت س ــل فعالی ــه دلی ــاب ب ــن انتخ ای
ــه  قایقــران در حــوزه محیــط زیســت و حمایــت از رودخان
ــهر  ــدر کیاش ــاق بن ــی بوج ــاالب بین الملل ــپیدرود و ت س
صــورت گرفــت. آریــا جعفــری قهرمــان قایقرانــی آب هــای 
خروشــان، عــالوه بــر قایقرانــی در عرصــه عکاســی خبــری 

نیز به افتخارات زیادی دست یافته است. 

روزهای پُرسروصدای مرد آرام
ــن  ــین ذوب آه ــل پیش ــرمربی فص ــینی، س ــی حس مجتب
ــود، در  ــناخته می ش ــی آرام ش ــک مرب ــوان ی ــه عن ــه ب ک
ــه  ــا ناخواســته ب ــال باشــگاهی خواســته ی تعطیــالت فوتب
چهره هــای  ُپرســروصداترین  و  خبرســازترین  از  یکــی 

ــت.  ــده اس ــدل ش ــران ب ــال ای فوتب
ــه اول  ــل گزین ــام فص ــس از اتم ــه پ ــد هفت ــا چن ــه ت او ک
هدایــت ذوب آهــن در لیــگ هفدهــم بــه حســاب می آمــد، 
ــم  ــرمربیگری تی ــای س ــن گزینه ه ــش از بی ــان نام ناگه
ــه برخــالف  ــس از آنک ــی خــارج شــد. حســینی پ اصفهان
ــی از دســت  ــر قلعه نوی ــه نفــع امی انتظــار جایگاهــش را ب
داد، بــه شــکل غافلگیرکننــده ای ســر از کادر فنــی پیــکان 
ــد  ــتیاری مجی ــایی از دس ــورت برق آس ــه ص ــا ب درآورد؛ ام
ــه  ــور ب ــالف تص ــه برخ ــد و در ادام ــیمان ش ــی پش جالل
ایــن  یحیــی گل محمــدی در تراکتورســازی پیوســت. 
تصمیــم آخــر هــم ظاهــرا تبعــات خــاص خــودش را 
داشــته و آن طــور کــه گفتــه می شــود موجبــات قهــر دیگــر 
دســتیار گل محمــدی در تراکتورســازی را فراهــم آورده 

گل ــت.  اس

 دستمزد برخی بازیکنان 
دور از واقعیت است

ــش در  ــه تیم ــد ک ــکان می گوی ــال پی ــم فوتب ــرمربی تی س
نقــل و انتقــاالت منطقــی عمــل کــرده اســت. مجیــد جاللــی 
گفــت: متاســفانه ارقــام پرداختــی برخــی از بازیکنــان کمــی 
ــل 300  ــه ســال قب ــی ک ــت شــده اســت. بازیکن دور از واقعی
میلیــون تومــان می گرفــت، بایــد امســال 400 میلیــون 
ــن بازیکــن  ــه ای تومــان دریافتــی داشــته باشــد؛ امــا اگــر ب
ــادی  ــغ زی ــا مبل ــان پرداخــت شــود، قاعدت ــون توم 800 میلی
ــول را  ــن پ ــد ای ــده نتوان را دریافــت کــرده و شــاید ســال آین
دریافــت کنــد و بــه همیــن دلیــل ســرخورده شــود. مــن فکــر 
می کنــم باشــگاه هایی کــه در نقــل و انتقــاالت منطقــی 
ــه  ــه ب ــوی باشــگاه هایی باشــند ک ــد الگ ــد، بای ــل می کنن عم

ــال خبرســازی هســتند. خبــر فارســی دنب

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه ورزش

قــدرت  ایــران  دور  چنــدان  نــه  روزگاری 
ــان  ــود. قهرمان ــان ب ــدو جه ــازع تکوان بالمن
همچــون  ســتاره هایی  لطــف  بــه  ایــران 
 هــادی ســاعی، یوســف کرمــی، محمــد 
باقــری معتمــد و ... بــه عصــر حکومــت 
و  دادنــد  پایــان  تکوانــدو  بــر  کره ای هــا 
ــی ای  ــاد ماندن ــه ی موفــق شــدند لحظــات ب
ــد؛  ــم بزنن ــران رق ــرای ای ــن ورزش ب را در ای
ــی  ــا خاطــره ای دور باق ــا تنه ــا از آن روزه ام

ــت.  ــده اس مان
ــووار ادامــه  ناکامــی تکوانــدوی ایــران دومین
دارد و در هــر مســابقه مهــم جهانــی، یکــی از 
قهرمانــان خــوب ایــران طعــم تلــخ شکســت 

را می چشــد. 
در آخریــن نمونــه ایــن اتفاقــات نیــز فــرزان 
ــم  ــی تی ــای فعل عاشــورزاده، یکــی از امیده
رقابت هــای  در  ایــران  تکوانــدوی  ملــی 
مغلــوب حریــف روس  قهرمانــی جهــان 
ــد.  ــذف ش ــا ح ــه رقابت ه ــود و از گردون خ
ماجــرای تکوانــدوی ایــران شــباهت های 
زیــادی بــه وزنه بــرداری دارد؛ جایــی کــه 
رؤســای ایــن دو فدراســیون بیــش از اینکــه 
خــود حــالل مشــکالت باشــند، بــر مشــکالت 
ورزش  دو  و  افزوده انــد  ورزش  دو  ایــن 

مــدال آور ایــران را در سراشــیبی ســقوط قــرار 
ــد. داده ان

 پوالدگر
پوالدگــر، رئیــس فدراســیون تکوانــدو، یکــی 
ــت  ــن ورزش اس ــش ای ــران زحمتک از مدی
کــه افتخــارات فراوانــی دارد؛ امــا اختالفــات 
ورزشــکاران  و  مربیــان  بــا  او  دامنــه دار 
تکوانــدوی ایــران در ســال های اخیــر باعــث 
شــده ســتاره های ایــن ورزش راهــی بــه 
ــر  ــورهای دیگ ــه کش ــاری ب ــوچ اجب ــز ک ج
نداشــته باشــند و حــاال در قالــب تیــم ملــی 
کشــورهایی همچــون آذربایجــان، رقبــای 
ــدان  ــری از می ــس از دیگ ــی پ ــی را یک ایران

رقابــت بــه در می کننــد. 

هــم  عجیــب  خودزنــی  ایــن  حاصــل 
دیگــر  و  پوالدگــر  خودکامگــی  تنهــا 
دســت اندرکاران فعلــی فدراســیون اســت 
کــه مصلحــت فــردی را بــر مصلحــت کشــور 

می دهنــد. ترجیــح 
 ضعف تکنیکی

بــه گفتــه بســیاری از کارشناســان تکوانــدوی 
ایــران در ســال های اخیــر بــه شــدت از 
نبــود مربیــان تخصصــی ضربــه خــورده 
اســت؛ ایــن موضــوع بــه وضــوح در المپیــک 
ریــو قابــل مشــاهده بــود؛ جایــی کــه تقریبــا 
ــا تکنیــک مشــابه  ــدوکاران مــا ب تمــام تکوان
بــه  و  می رفتنــد  حریفــان  مصــاف  بــه 
ــر  ــان براب ــدا دستش ــان ابت ــالح از هم اصط
ــس از  ــی پ ــود و یک ــد رو ب ــای قدرتمن رقب

ــدند. ــاکام ش ــری ن دیگ
 رضا مهماندوست

بی شــک بزرگ تریــن ضربــه بــه تکوانــدو 
از  مهماندوســت  رضــا  رفتــن  ایــران، 
ســرمربیگری تیــم ملــی ایــران بــوده اســت. 
ــوان  ــه عن ــا ب ــه باره ــت ک ــا مهمان دوس رض
بهتریــن مربــی جهــان انتخــاب شــده، یکــی 

ــان اســت.  ــدو در جه ــغ تکوان از نواب
ــدوی  ــه تکوان ــت ک ــی اس ــی از مربیان او یک
ــانی  ــتاره های درخش ــول و س ــران را متح ای
ــن  ــران معرفــی کــرد؛ امــا ای ــه ورزش ای را ب

ــی  ــم مل ــری تی ــاال مربیگ ــق ح ــی موف مرب
ــر عهــده دارد و موفــق شــده  آذربایجــان را ب
ــان  ــدوی جه ــام را در تکوان ــور گمن ــن کش ای
ورزش  ایــن  ابرقدرت هــای  از  یکــی  بــه 

ــد. ــل کن تبدی
 قطعــا وجــود مهمان دوســت در ترکیــب 
ــی  ــن اتفاقات ــی از بدتری ــران، یک ــای ای رقب
ــا رخ  ــرای ورزش م ــد ب ــه می توان ــت ک اس

ــد. ده
 نابسامانی های تکواندو

همــه  وجــود  بــا  اخیــر  ســال های  در 
ــر  ــدو، پوالدگ ــوتان تکوان ــادات پیشکس انتق
ــه  ــان ب ــه همــه هشــدارها همچن بی توجــه ب
برنامــه ناموفــق خــود اصــرار دارد؛ برنامــه ای 
ــم  ــه تی ــان ب ــم اول جه ــران را از تی ــه ای ک
ــت. ــزل داده اس ــان تن ــم جه ــم شش پنج

تکوانــدوی ایــران همچنــان به تک ســتاره هایی 

فــرزان  یــا  علیــزاده  کیمیــا  همچــون 
عاشــورزاده دلخــوش اســت و معلوم نیســت 
ایــن ســتاره ها چــه  در صــورت ناکامــی 
برنامــه ای بــرای آینــده خواهــد داشــت. 
ــد  ــت فدراســیون هایی مانن متاســفانه وضعی
تکوانــدو و وزنه بــرداری نشــان از نابســامانی 

ورزش مــا در ســطح مدیریــت دارد. 
ــه  ــه نوب ــان ب اشــتباهات ورزشــکاران و مربی
ــا اصالح شــدنی  ــد دشــوار؛ ام ــر چن خــود ه
اســت؛ امــا اشــتباهات مدیــران به ویــژه 
ایــن  بــه  ورزش  یــک  هــرم  رأس  در 
می توانــد  و  نمی شــود  اصــالح  آســانی ها 
عواقــب ناگــواری بــرای ورزش مــا بــه دنبــال 
داشــته باشــد؛ بــه همیــن دلیــل امیدواریــم 
به ویــژه  فدراســیون  دو  ایــن  مشــکالت 
ــه صــورت ورزشــی حــل و فصــل  ــدو ب تکوان

ــود. ش

روایت تلخ یکی از مدال آورترین ورزش های رزمی

پایان فرمانروایی تکواندوی ایران

،،
از کارشناســان  بــه گفتــه بســیاری 
تکوانــدوی ایــران در ســال های اخیــر 
بــه شــدت از نبــود مربیــان تخصصی 
ــه خــورده اســت؛ ایــن موضــوع  ضرب
قابــل  ریــو  المپیــک  بــه وضــوح در 

مشــاهده بــود



پیشهناد فیلم

ملبورن

کارگردان: نیما جاویدی
نویسنده: نیما جاویدی

ــام  ــان، اله ــگار جواهری ــادی، ن ــان مع ــران: پیم بازیگ
ــدا جــوان ــردا، وی ک

 خالصه داستان فیلم
 زوجــی جــوان در آســتانه ســفر بــه ملبــورن و در حالی 
کــه چنــد ســاعت بیشــتر بــه پروازشــان باقــی نمانــده 

ناخواســته درگیــر ماجرایــی پیچیــده می شــوند.
ــت.  ــدی اس ــا جاوی ــاخته نیم ــن س ــورن«، اولی »ملب
فیلــم درام معمایــی »ملبــورن« در اولیــن حضــور 
بین المللــی خــود بــه عنــوان فیلــم افتتاحیــه بخــش 
ــش  ــه نمای ــز ب ــم ونی ــنواره فیل ــدان جش ــه منتق هفت
خارجــی  جشــنواره های  در  آن  از  پــس  و  درآمــد 
ــن  ــی )بهتری ــرم طالی ــزه ه ــب جای ــه کس ــق ب موف
فیلــم( جشــنواره فیلــم قاهــره مصــر، جایــزه بهتریــن 
کارگردانــی و بهتریــن فیلمنامــه و بهتریــن فیلــم 
ــنواره  ــن جش ــاه و دومی ــان پنج ــت داوری جوان هیئ
فیلــم گیخــون، جایــزه آســتور نقــره ای بهتریــن بازیگــر 
زن بیســت و نهمیــن جشــنواره فیلم ماردلپالتــا، جایزه 
ــرداری  ــژه فیلمب ــه وی ــه و تقدیرنام ــن فیلمنام بهتری
بیســت و پنجمیــن جشــنواره فیلــم اســتکهلم، جایــزه 
بهتریــن فیلمنامــه جشــنواره فیلــم آســیا پاســیفیک 

ــد.  و ... ش
ــگ  ــر فرهن ــور، وزی ــر عصف ــره، جاب ــنواره قاه در جش
ــه روی  ــزه ب ــای جای ــت اعط ــه جه ــر ک ــور مص کش
ــود، ضمــن خوشــحالی از اختصــاص  ــه ب ــه رفت صحن
ایرانــی  فیلــم  بــه  معتبرتریــن جایــزه جشــنواره 
»ملبــورن«، از اینکــه نیمــا جاویــدی بــه دالیلــی ورای 
ــدارد  ــور ن ــره حض ــنواره قاه ــری در جش ــائل هن  مس
ــری  ــت هن ــرد خالقی ــه ک ــرد و اضاف ــف ک ــار تأس اظه

ــی دارد. ــائل سیاس ــا مس ــادی ب ــه زی فاصل

حرف و نقل

 فیلمبــرداری فیلــم ســینمایی »هزارپــا« بــه 
ــا  ــی رض ــن داودی و تهیه کنندگ ــی ابوالحس کارگردان
ــود  ــده ب ــاز ش ــاه آغ ــل خردادم ــه از اوای ــان ک رخش

همچنــان در تهــران ادامــه دارد.
ــه دلیــل نداشــتن تفاهــم الزم   پیمــان خازنــی ب
ــه  ــا کارگــردان موســیقی نمایــش »زنمــرد« از ادام ب
همــکاری بــا ایــن اثــر انصــراف داد. موســیقی 
ــا  ــاری ب ــاه ج ــت تیرم ــرار اس ــرد« ق ــش »زنم نمای
همــکاری ارکســتر ملــی ایــران بــه رهبــری فریــدون 

ــرود. ــه ب ــدت روی صحن ــاالر وح ــهبازیان در ت ش
 رئیــس ســازمان هنــری و امــور ســینمایی دفــاع 
ــرد: در  ــان ک ــری بی ــدات تصوی ــاره تولی ــدس درب مق
چنــد مــاه گذشــته تفاهم نامــه ای بــا معاونــت ســیما 
منعقــد کرده ایــم تــا یــک تولیــد مشــترک در زمینــه 
ــاد شــیرازی داشــته باشــیم کــه  زندگــی شــهید صی
فیلمنامــه آن توســط فرهــاد توحیــدی در حــال 
ــده  ــفیعی، تهیه کنن ــا ش ــت و محمدرض ــگارش اس ن

ــود. آن خواهــد ب
ــت  ــرار اس ــه ق ــوش« ک ــای خ ــریال »روزه  س
ــده داشــته  ــر عه ــی آن را ب ــی کارگردان ســعید آقاخان
باشــد، ایــن روزهــا در حــال نــگارش فیلمنامه اســت.

ــد ســریال »شــهرزاد« از دوشــنبه   قســمت جدی
مخاطبــان  و  عرضــه خواهــد شــد  تیرمــاه(   ۱۲(
ــر  ــگاه معتب ــرده آن را از فروش ــوح فش ــد ل می توانن
تهیــه کــرده یــا از طریــق ســایت اشــتراک در ســایت 
www.lotusplay.ir آن را بــه صــورت قانونــی تماشــا 

ــد. ــود کنن ــا دانل ی
 فیلــم ســینمایی »آســتیگمات« بــه تهیه کنندگــی 
ایــن روزهــا  و کارگردانــی مجیدرضــا مصطفــوی 

ــذارد. ــر می گ ــت س ــی را پش ــل فن ــن مراح آخری
 پنــج اثــر نقاشــی منتســب بــه »آدولــف هیتلــر« 

دیکتاتــور آلمــان بــه زودی چــوب حــراج می خــورد.
 رابــرت دونیــرو، بازیگــر مشــهور ســینمای آمریــکا

قصــد نــدارد دســت از ســر رئیس جمهــوری کشــورش 
ــد، او را  ــخنرانی جدی ــک س ــار در ی ــن ب ــردارد و ای ب

نژادپرســت و یــک قلــدر جاهــل خوانــده اســت.
 سرپرســت گــروه تئاتــر »مــوج« اعــالم کــرد کــه 
ــروه  ــن گ ــی ای ــه تهیه کنندگ ــترک ب ــروژه ای مش در پ
کلودیــا کاســتلوچی در پاییــز ســال جــاری تئاتــری را 
ــا حضــور بازیگــران ایرانــی تولیــد و اجــرا می کنــد. ب

 ســمیرا بــرادری، تهیه کننــده »ِدرِســاژ« از ســاخت 
ایــن فیلــم در اواســط تابســتان در تهــران و کــرج خبــر 

داد.
ــود فصــل  ــرار ب  برنامــه »حــاال خورشــید« کــه ق
جدیــد آن از روز شــنبه روی آنتــن شــبکه ســه بــرود 

بــه دلیــل مشــکالت فنــی پخــش نشــد.
 انیمیشــن ایرانــی »رهایــی از بهشــت« جــزو 
چهــار نامــزد دریافــت جایــزه بهتریــن انیمیشــن 
ــرار  ــی ق ــره جنوب ــیکاف ک ــنواره س ــینمایی از جش س

ــت. گرف
ــان  ــن عکاس ــومین جش ــس س ــگاه عک  نمایش
ســینمای ایــران ۹ تیرمــاه در بــاغ مــوزه قصــر افتتــاح 

شــد.

کوتاه اخبار 

حواشی جشنواره فیلم کودک
در یکــی از ســانس های نمایــش »دزد و پــری ۲« در 
ــان  ــان اصفه ــودکان و نوجوان ــای ک جشــنواره فیلم ه
بــه دلیــل نبــود صندلــی، داوران کــودک و نوجــوان و 

خبرنــگاران از ســالن اصلــی خــارج شــدند. 
بــه   »۲ پــری  و  »دزد  فیلــم  نمایــش  هنــگام 
کارگردانــی حســین قناعــت در ســالن شــماره ۲ 
پردیــس چهاربــاغ بــه دلیــل ازدحــام جمعیــت و قرار 
ــودک  ــت داوران ک ــرای هیئ ــژه ب ــگاه وی ــدادن جای  ن
و نوجــوان، اعضــای هیئــت داوران را از ســالن خــارج 

کردند.
ــرای  ــماره ۴ ب ــالن ش ــی در س ــس از مدت ــه پ  البت
هیئــت داوران صندلــی خالــی در نظــر گرفتــه شــد. 
ــای  ــار بلیت ه ــودن آم ــاد ب ــل زی ــه دلی ــه ب در ادام
ــز از ســالن نمایــش  ــگاران را نی فروخته شــده، خبرن
فیلــم بــه بیــرون هدایــت کردنــد و در مقابــل اعتراض 
خبرنــگاران، مســئوالن ســالن اعــالم کردنــد کــه 
ــان  ــه اصفه ــری ب ــرای پوشــش خب ــی رســانه ب اهال

ــنواره.  ــای جش ــای فیلم ه ــه تماش ــد، ن آمده ان
جشــنواره فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان ایــن 
روزهــا در اصفهــان در حــال برپایــی اســت. مهــر

تندیس علی معلم به جشن حافظ 
اضافه شد

دبیــر اجرایــی جشــن حافــظ اعــالم کــرد کــه امســال 
تندیســی بــا عنــوان »علــی معلــم« بــه جشــن اضافــه 
ــطح  ــه در س ــرد ک ــق می گی ــی تعل ــه کس ــده و ب ش

ملــی مؤثــر بــوده اســت. 
ــح  ــظ صب ــن حاف ــن جش ــری هفدهمی ــت خب نشس
ــد  ــان و امی ــور آذر معماری ــا حض ــاه ب ــروز ۱0 تیرم دی
معلــم، همســر و پســر زنده یــاد علــی معلــم، در دفتــر 

ــر« برگــزار شــد.  ــه »دنیــای تصوی مجل
آذر معماریــان در ایــن نشســت گفــت: همــه می دانیــم 
کــه بنیانگــذار ایــن جشــن، علــی معلــم بــود؛ مــردی 
کــه دانــش او در ســینمای جهــان غبطه برانگیــز بــود. 
ــه  ــردم، همیش ــا او کار ک ــه ب ــالی ک ــی ۱۶ س ــن ط م
ســمت تهیه کنندگــی و مدیــر اجرایــی جشــن را 
داشــتم و امســال هفدهمیــن جشــن را بــدون حضــور 

ــم.  ــرژی او شــروع می کنی ــا ان ــا ب ــم، ام ــی معل عل
وی افــزود: امســال بــه جــای پــدر، پســر یعنــی امیــد 
ــه  ــن را ب ــی جش ــر اجرای ــی و دبی ــم، تهیه کنندگ معل
ــته  ــال های گذش ــل س ــدوارم مث ــه امی ــده دارد ک عه
ایــن دوره هــم شــاهد جشــن خــوب و مــورد پســند از 

ســوی مــردم و هنرمنــدان باشــیم.
ــرد:  ــوان ک ــم عن ــد معل ــت امی ــن نشس ــه ای  در ادام
امســال بــرای مــا ســال ســختی بــود؛ چــون پــدر در 
ــه ای کــه  ــن نکت ــدارد؛ امــا مهم تری ــار مــا حضــور ن کن
باعــث شــد برگــزاری جشــن حافــظ را ادامــه دهیــم 
ایــن بــود کــه ایــن جشــن برآمــده از مــردم و بــرای 
مــردم اســت و همــواره تاکیــد پــدرم بــر ایــن بــود کــه 
جشــن حافــظ تعریــف ویــژه ای دارد و بایــد بــر پایــه 

نظــر مــردم برگــزار شــود. خبــر آنالیــن

تلویزیون

 پاسخ محمد بحرانی 
به شایعاتی درباره »جناب خان«

حــاال دیگــر مــردم بــه جــای دیــدن تصویــر جنــاب خــان دوست داشــتنی، هــر چند 
وقــت یــک بــار، شــایعه ای جدیــد از ایــن عروســک تلویزیونــی می شــنوند. محمــد 
ــایعات  ــن ش ــاره ای ــود درب ــتاگرام خ ــان« در اینس ــه »جناب خ ــی، صداپیش بحران
نوشــت: ســالم و عــرض ارادت. پاســخ بــه چنــد ســؤال. عروســکی بــه نــام ملــوان 
هرگــز وجــود خارجــی نداشــته اســت و بنــده هرگــز هیــچ جــا اســمی از عروســک 

ملــوان نیــاورده ام.
ــت  ــار صحب ــی دو ب ــته اند، یک ــده داش ــه بن ــه ب ــی ک ــر لطف ــه خاط ــز ب ــد عزی رامب
ــز  ــم هرگ ــان ه ــا ایش ــد؛ ام ــده کرده ان ــگی بن ــا صداپیش ــد ب ــک جدی از عروس
ــفارش  ــان« س ــاب خ ــودن »جن ــدای نب ــه. از ابت ــد. بل ــوان نیاورده ان ــی از مل نام
ــده و دوســتانم  ــی نیســت. بن ــم منتف ــوز ه ــوده و هن ــد مطــرح ب عروســک جدی
ــه  ــوز ک ــا هن ــم، ام ــم زده ای ــم و تســت ه ــر کرده ای ــد فک ــه عروســک جدی ــم ب ه
ــه  ــه البت ــیده ایم ک ــی نرس ــل قبول ــن و قاب ــه  روش ــچ نتیج ــه هی ــت ب ــوز اس هن
شــاید بــه دلیــل دلبســتگی بنــده و همکارانــم بــه کاراکتــر »جنــاب خــان« باشــد. 
ــی  ــن االن، حت ــا همی ــاب خــان« ت ــودن »جن ــم از روز اول نب ــه روشــنی می گوی ب
ــته ام  ــان« برنداش ــاب خ ــدن »جن ــرای بازگردان ــالش ب ــت از ت ــم دس ــک روز ه  ی
و کمــاکان امیــدوارم کــه »جنــاب خــان« را دوبــاره ببینیــم، دســتبوس تک تکتــان 
ــراز  ــر روز از اب ــوز و ه ــان«، هن ــاب خ ــودن »جن ــا نب ــس از ماه ه ــه پ ــتم ک هس
محبتتــان بــه بنــده و »جنــاب خــان« دریــغ نمی کنیــد. هیــچ چیــز هنــوز روشــن و 
مشــخص نیســت. بــه هــر نتیجــه  روشــنی کــه رســیدیم بالفاصلــه از همیــن جــا به 
اطالعتــان می رســانم. امــا از تــه دلــم امیــدوارم. ارادتمنــد همــه  شــما.« خبرآنالیــن

موسیقی

صابر ابر به جمع بازیگران پروژه »سی« پیوست
صابــر ابــر، بازیگــر ســینما و تئاتــر، بــه جمــع بازیگــران پــروژه »ســی« 

کار مشــترک همایــون شــجریان و ســهراب پورناظــری پیوســت. 
همایــون شــجریان، خواننــده پــروژه »ســی«، در این بــاره گفــت: 
 تمرینــات پــروژه مولتی مدیــای »ســی« از اول تیرمــاه آغــاز شــده 
 و در همیــن راســتا عــالوه بــر بازیگرانــی کــه پیــش از ایــن بــرای حضــور 
در ایــن پــروژه معرفــی شــدند، چنــد بازیگــر جدیــد نیــز بــه آن هــا اضافه 
شــده کــه در بخــش اجــرای زنــده حضــور دارنــد. ایــن روزهــا »صابــر 
ــد  ــور چن ــال حض ــده و احتم ــه ش ــا اضاف ــران م ــع بازیگ ــه جم ــر« ب اب
ــط عمومــی  ــج توســط رواب ــه تدری ــز وجــود دارد کــه ب بازیگــر دیگــر نی

پــروژه معرفــی خواهنــد شــد. 
ــا  ــود را ب ــیقایی خ ــه موس ــن تجرب ــت آخری ــرار اس ــه ق ــجریان ک ش
اســتفاده از داســتان های شــاهنامه روی صحنــه ببــرد، همچنیــن اظهــار 
کــرد: تمــام کســانی کــه در ایــن پــروژه حضــور دارنــد، نه تنهــا در نقــش 
ــک  ــه در ی ــد، بلک ــش می کنن ــای نق ــد ایف ــرار دارن ــه ق ــی ک و جایگاه
ــورت  ــه  ص ــم ب ــه امیدواری ــند ک ــق می بخش ــی را تحق ــد، رؤیای کِل واح
یــک پــروژه ملــی در ایــراِن امــروزِ مــا تأثیــر داشــته باشــد و بــار دیگــر 
همــه مــا را متوجــه جایــگاه »فردوســی« و جایــگاه رفیــِع او در تاریــخ 

ــد.  و ادبیــات کن
ــدی پاکــدل از  ــدی و مه ــر جدی ــن ســحر دولتشــاهی، امی پیــش از ای
ــدا  ــا را پی ــار آن ه ــور در کن ــار حض ــه افتخ ــد ک ــی بودن ــه هنرمندان جمل

ــود. مهــر ــم ب ــر خواهی ــر اب ــت صاب ــز در خدم ــاال نی ــم و ح کردی

ادبیات

نام این کار دزدی است
ــا اشــاره بــه افزایــش کپــی از ترجمه هــای دیگــران می گویــد:  ویــدا اســالمیه ب

نــام ایــن کار دزدی اســت. 
ــاره و کپــی از ترجمه هــای قبلــی کار  ــا بیــان اینکــه ترجمــه دوب ایــن مترجــم ب
درســتی نیســت، دربــاره بازترجمــه بعضــی کتاب هــا اظهــار کــرد: گاهــی ممکــن 
ــه ای  ــم باتجرب ــا مترج ــود، ام ــر ش ــاارزش منتش ــی ب ــه ای از کتاب ــت ترجم اس
احســاس کنــد می توانــد ترجمــه بهتــری از آن کتــاب ارائــه دهــد؛ در ایــن صــورت 
ــری  ــه باکیفیت ت ــت ترجم ــرار اس ــرا ق ــدارد؛ زی ــکالی ن ــاب اش ــه کت بازترجم

منتشــر شــود. 
او بــا اشــاره بــه افزایــش کپــی از ترجمه هــای دیگــران گفــت: واقعــا نمی دانــم 
نــام ایــن کار را چــه بگــذارم؟! بــه نظــرم کســی کــه کار فرهنگــی انجــام می دهــد 
ــه  ــی اســت ک ــن بی اخالق ــوازات آن اخــالق هــم داشــته باشــد. ای ــه م ــد ب بای
فــردی بخواهــد ترجمــه دیگــری را بــا تغییــر جمــالت یــا جابه جــا کــردن کلمــات 
بــه نــام خــود منتشــر کنــد؛ ایــن نامــش دزدی اســت. دزدی بــه ایــن معناســت 
ــام خــود عرضــه  ــه ن ــت کشــیده اند، ب ــرای آن زحم ــران ب ــه دیگ ــه کاری را ک ک

کنیــم تــا ســود مــادی ببریــم یــا اینکــه از آن اعتبــاری کســب کنیــم.
ــا ســالیق  ــی، کتاب هــای متعــدد و متناســب ب ــازار جهان  اســالمیه افــزود: در ب
مختلــف بــه زبان هــای انگلیســی، فرانســوی، آلمانــی و ... وجــود دارد. برخــی 
از مترجمــان کم لطفــی می کننــد و بــه جــای اینکــه برونــد ســراغ ایــن کتاب هــا 
و نویســنده ای را کشــف و معرفــی کننــد یــا حتــی نویســنده را از آن خــود کننــد 
و بــه صــورت تخصصــی کتاب هــای او را ترجمــه کننــد، ســراغ کتاب هــای 

ترجمه شــده می رونــد. ایبنــا
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در  مهمــی  نقــش  همــواره  عروســک ها 
نوجــوان  و  کــودک  حــوزه  برنامه ســازی 
داشــته اند. اگــر بــه تاریــخ برنامه ســازی 
ــم  ــی بیندازی ــالب نگاه ــس از انق ــودک پ ک
ــز  ــای خاطره انگی ــی از برنامه ه ــش مهم بخ
بــوده  عروســک ها  هنرنمـایـــی  حاصــل 

ــت.  اس
»مدرســه  الغــر«،  و  »چــاق  ســریال 
بزرگــه«،  مــادر  »خونــه  موش هــا«، 
»ســنجد«، »خالــه قورباغــه« و ده هــا برنامــه 
ــای  ــوه برنامه ه ــه ای از انب ــا نمون ــر، تنه دیگ
ســال ها  ایــن  در  تلویزیــون  پربیننــده 
ــزی«  ــک »کاله قرم ــدون ش ــا ب ــد؛ ام بوده ان
از  یکــی  پخــش،  در  مداومــت  نظــر  از 
ــخ  ــکی تاری ــای عروس ــن برنامه ه موفق تری

اســت.  تلویزیــون 
ایــرج طهماســب و حمیــد جبلــی و تیــم 

خالقشــان در تمامــی ایــن ســال ها، بخــش 
ــران را  ــردم ای ــوب م ــرات خ ــی از خاط مهم

ــد.  ــم زده ان رق
ــوان  ــه عن ــا ب ــروزه نه تنه ــزی« ام »کاله قرم
یــک برنامــه ویــژه کــودک و نوجــوان، بلکــه 
ــته  ــر توانس ــه فراگی ــک برنام ــوان ی ــه عن ب
مخاطبــان کوچــک و بــزرگ را مجــذوب خود 
ــت  ــوان گف ــت می ت ــه جرئ ــی ب ــد و حت کن
کــه حتــی بیننــدگان بزرگســال ایــن برنامــه 

ــتند. ــال آن هس ــدگان خردس ــش از بینن بی
 مشکالت کاله قرمزی

امــا ایــن برنامــه پــر بیننــده نیــز ماننــد 
دیگــر  پربیننــده  برنامه هــای  از  بســیاری 
تلویزیــون، بــا چالش هــای بســیاری دســت 

ــت.  ــرده اس ــرم ک ــه ن و پنج
حاصــل  بیشــتر  کــه  چالش هــا  ایــن 
اختالفــات مالــی تلویزیــون و گــروه ســازنده 
ــر  ــده ه ــث ش ــوده، باع ــال ها ب ــن س در ای
ــا مشــکل  ــه ب ــن برنام ــی ســاخت ای از گاه

ــود.  ــه ش مواج
ــم در  ــات ه ــن اختالف ــه ای ــن نمون در آخری
برنامــه نــوروزی ســال ۹۶ برخــالف وعده هــا 
در نهایــت »کاله قرمــزی« از پخــش محــروم 
از برگ هــای  شــد و رســانه ملــی یکــی 
برنــده خــود را در برنامه هــای نــوروزی از 
دســت داد؛ امــا ماجــرا بــه همیــن جــا ختــم 
نشــد؛ زیــرا گــروه ســازننده »کاله قرمــزی« 
بــا توجــه بــه وعــده مســئوالن، ســاخت ایــن 
ــوروز ۹۶  ــد ن ــل از عی ــا قب ــه را مدت ه برنام
کلیــد زده و تقریبــا بیشــتر مجموعــه را تولیــد 
ــل هــم پخــش  ــن دلی ــه همی ــود؛ ب ــرده ب ک
را  برنامــه، ضــرر هنگفتــی  ایــن  نشــدن 

متوجــه ســازندگان می کــرد.
گــروه »کاله قرمــزی« پــس از مذاکــرات 
فــراوان و ناامیــد شــدن از صداوســیما، چــاره 
ــه در  ــن برنام ــش ای ــرر را در پخ ــران ض جب
شــبکه نمایــش خانگــی دیــد؛ امــا بالفاصلــه 
پــس از اعــالم خبــر پخــش »کاله قرمــزی« 
در شــبکه نمایــش خانگــی، ادعاهایــی از 
ســوی بعضــی مدیــران صداوســیما در رابطــه 
ــزی«  ــش »کاله قرم ــق پخ ــار ح ــا انحص ب
و امتیــاز اســتفاده از عروســک ها منتشــر 

شــد. 
ــر در  ــی ب ــندی مبن ــا، س ــن ادع ــس از ای پ
عروســک های  مالکیــت  داشــتن  اختیــار 
مجموعــه »کاله قرمــزی« توســط ســازندگان 
ایــن مجموعــه رو شــد کــه ورق را برگردانــد؛ 
ــون از آن  ــران تلویزی اتفاقــی کــه ظاهــرا مدی
ــه  ــم ب ــند ه ــرای س ــته اند. ماج ــر نداش خب
ــروه  ــا گ ــیما ب ــرارداد صداوس ــال 88 و ق س
در  بازمی گــردد کــه صداوســیما  ســازنده 
اســتفاده مالکیــت  قبــال مبلغــی، حــق 
ــذار  ــزی« واگ ــروه »کاله قرم ــه گ ــود را ب خ

می کنــد. 
ــاال  ــند احتم ــن س ــدن ای ــا رو ش ــد ب هرچن

پخــش  مشــکل  بــدن  قرمــزی«  »کاله 
مشــابه  ماجراهــای  امــا  شــد،  خواهــد 
به ویــژه  عروســک ها  مالکیــت  ســر  بــر 
ــه  ــاب خــان« باعــث شــده ک ماجــرای »جن
ــته  ــود داش ــت وج ــن باب ــی از ای نگرانی های

ــد. باش
 مالکیت مادی و معنوی عروسک ها

متاســفانه بحــث مالکیــت مــادی و معنــوی 
نبــود  دلیــل  بــه  ایــران  در  عروســک ها 
قوانیــن شــفاف بــا مشــکالت بســیاری 

روبه روســت. 

عروســک ها  معنــوی  و  مــادی  مالکیــت 
ــر  ــفافی دارد و ب ــن ش ــا قوانی ــام دنی در تم
اســاس ایــن قوانیــن، تمــام حقــوق افــراد از 
ــردان  ــه و کارگ ــا صداپیش ــک گردان ت عروس
کامــال   ... و  تهیه کننــده  و  نویســنده  و 
ــم  ــل ه ــن دلی ــه همی ــت و ب ــخص اس مش
هیــچ گاه مشــکالتی مشــابه آنچــه در کشــور 
مــا رخ می دهــد، در ایــن کشــورها اتفــاق 

فتــد. نمی ا
مجموعــه  کارگــردان  صفاریان پــور،  فــؤاد 
بــا  گفت وگــو  در  شکرســتان،  عروســکی 
مالکیــت  حــق  دربــاره  وطــن  کیمیــای 
عروســک ها می گویــد: در خــارج از ایــران 

بحــث قانــون حــق مالکیــت بســیار شــفاف و 
واضــح اســت؛ بــه همیــن دلیــل هــم بســیار 
ــش  ــه پی ــن زمین ــکلی در ای ــدرت مش ــه ن ب
می آیــد؛ امــا در ایــران معمــوال مالکیــت 
ســرمایه گذاری  کــه  اســت  آن کســی  از 
ــل  ــه دلی ــران ب ــت. در ای ــام داده اس را انج
اینکــه ســرمایه گذار تقریبــا بــا هزینــه کــردن 
خــود دســت بــه قمــار می زنــد و در صــورت 
شکســت تمــام عواقــب شکســت بــه او 
ــت  ــگام موفقی ــس هن ــت، پ ــد گش برخواه
هــم، تمــام عوایــد ایــن موفقیــت متعلــق بــه 

اســت. ســرمایه گذار 
ــی  ــرایط کم ــان« ش ــاب خ ــاره »جن ــا درب ام
نقــش  نمی تــوان  زیــرا  اســت؛  پیچیــده 
»خندوانــه«، محمــد بحرانــی و شــبکه نســیم 
را در موفقیــت او نادیــده گرفــت؛ زیرا درســت 
اســت کــه »جنــاب خــان« متعلــق بــه 
»کوچــه مرواریــد« اســت، امــا موفقیتــش را 
ــت  ــه دس ــیم ب ــبکه نس ــه« و ش در »خندوان
ــم  ــش مه ــم چال ــوع ه ــن موض آورد و همی

ــود. ــوب می ش ــخصیت محب ــن ش ای
 ضرورت تصویب قوانین شفاف

موفقیــت  گفــت  می تــوان  حقیقــت  در 
 یــک عروســک حاصــل تــالش چندیــن 
و چنــد نفــر اســت و اگــر ایــن افــراد هنــگام 
مشــخص  حقــوق  عروســک،   موفقیــت 
و یکســانی نداشــته باشــند، قطعــا مشــکالتی 
ایجــاد خواهــد شــد؛ بــه همیــن دلیــل هــم 
تــا زمانــی کــه حقوقــی کامــال شــفاف دربــاره 
عروســک ها  معنــوی  و  مــادی  مالکیــت 
چنیــن  بــروز  باشــد،  نداشــته  وجــود 

مشــکالتی دور از ذهــن نیســت. 
امیدواریــم در نهایــت روزی شــاهد تصویــب 
ــه  ــن زمین ــه در ای ــفاف و منصفان ــن ش قوانی
باشــیم تــا حقــی از ســازنندگان و بیننــدگان 

ضایــع نشــود.

مدیــر گــروه کــودک و نوجــوان شــبکه دو ســیما بــا اعــالم آغــاز 
جــدول پخــش تابســتانی ایــن شــبکه، از تــدارک و پخــش 
ــر داد.  ــاه( خب ــنبه )۱0 تیرم ــد از ش ــای جدی ــه برنامه ه مجموع
ــا  ــا ب ــه فیتیله ای ه ــح داد: مجموع ــوش توضی ــت آذره آذرمیدخ
ــه گل و بلبــل ۲ )عموپورنــگ(  ــه ای، محل حضــور عموهــای فیتیل
و همچنیــن مجموعــه »یــه گلــه جــا« بــا اجــرای عمــو قنــاد کــه 
ــا محــور تابســتانی بــه  ــا پایــان تابســتان ب روی آنتــن بوده انــد ت
ــد  ــد: تولی ــادآور ش ــه ی ــت. وی در ادام ــد رف ــن خواهن روی آنت
ــد  ــر تولی ــام رســیده و پیگی ــه اتم ــازه ب ــل ۲« ت ــه گل و بلب »محل

ــد هســتیم.  ــه جدی مجموع
آذرهــوش در ادامــه از پخــش مجموعه هــای نمایشــی جدیــد بــا 
عنــوان »قصه هــای پهلــوان«، مجموعــه رئــال عروســکی »کوچــه 
ــا«،   ــدو و الفب ــدو ب ــه انیمیشــن آموزشــی »ک ــی«، مجموع درخت
مجموعــه انیمیشــن »دایناســورها کتــاب نمی خواننــد«، مجموعــه 

مســتند »شــهر بــه شــهر«، برنامــه زنــده »بــا مــا بیــا« بــا حضــور 
ــا، مجموعــه »جیب جیــب« مجموعــه  ــه رؤی ــان و خال عمــو مهرب
رئــال عروســکی »پــاالم پولــوم پلیــش« کــه بازی هــای مختلــف 
کشــور را معرفــی می کنــد و همچنیــن بــه بحــث کتــاب و 

ــر داد.  ــردازد، خب ــی می پ کتابخوان
ــوان  ــا عن ــکی ب ــه عروس ــک مجموع ــد ی ــن از تولی وی همچنی
ــب زاده  ــد نجی ــی امی ــه تهیه کنندگ ــزرگ«  ب ــای مادرب »یادگاری ه
ــه در  ــن مجموع ــت: ای ــر داد و گف ــر فیضــی خب ــی امی و کارگردان
ــه مهارت هــای ارتباطــی و آموزشــی  ــه ای ب ۵۲ قســمت ۳0 دقیق
و تصمیم گیــری و تشــخیص کــودکان می پــردازد. ایــن مجموعــه 
ــتاد  ــارکت س ــا مش ــه ب ــت ک ــی اس ــال تربیت ــه کام ــک مجموع ی

ــود.  ــد می ش ــدر تولی ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
ــن از  ــیما همچنی ــبکه دو س ــوان ش ــودک و نوج ــروه ک ــر گ مدی

ــر داد. ایســنا ــال خب ــژه خردس ــگ وی ــد دو ُجن تولی

ــروه  ــی زاده در گ ــی تق ــاخته مصطف ــینمایی »زرد« س ــم س فیل
ــران  ــم »ســاعت ۵ عصــر« اک ســینمایی کــوروش پــس از فیل
عمومــی می شــود. »زرد« اولیــن ســاخته بلنــد ســینمایی 
مصطفــی تقــی زاده اســت کــه به تازگــی در اولیــن حضــور 
بین المللــی خــود در جشــنواره شــانگهای توانســت جایــزه ویــژه 
هیئــت داوران را در بخــش بهتریــن کارگردانــی و همچنین ســاره 
ــرام  ــد. به ــت کن ــش اول زن را دریاف ــن نق ــزه بهتری ــات جای بی
رادان و مهــرداد صدیقیــان بــه همــراه تقــی زاده، کارگــردان »زرد« 

ــن جشــنواره حضــور داشــتند. در ای
 iran art house film ــده ــر عه ــی »زرد« ب ــش بین الملل  پخ
ــتان  ــه داس ــت. در خالص ــزاده اس ــان علی ــت مرج ــه مدیری ب
ــی  ــای عجیب ــده: آدم ه ــر اســت، آم ــی پربازیگ ــه فیلم »زرد« ک

ــه... .  ــرق می کن ــی ف ــردا خیل ــا ف ــون ب ــتیم... امروزم هس
شــهرام  صدیقیــان،  مهــرداد  بیــات،  ســاره  رادان،  بهــرام 

درگاهــی آناهیتــا  کیان افشــار،  بهــاره   حقیقت دوســت، 
ــان، متیــن ســتوده، مرتضــی  ــی نبوی علیرضــا اســتادی، امیرعل
ــی ــین نائین ــکار، حس ــهروز دل اف ــی، ش ــی صالح ــی زاده، عل  تق

ــه ایفــای نقــش  فرهــاد مهــدوی و حســین مهــری در »زرد« ب
می پردازنــد. 

ــرار  ــت، ق ــران اس ــده فیلمی ــر عه ــش آن ب ــه پخ ــم ک ــن فیل ای
اســت پــس از پایــان اکــران فیلــم »ســاعت ۵ عصــر« در گــروه 

ســینمایی قــدس اکــران عمومــی شــود. 
 برحــی از عوامــل تولیــد ایــن فیلــم عبارتنــد از: نویســنده 
ــده: کامــران مجیــدی  و کارگــردان: مصطفــی تقــی زاده، تهیه کنن

مجــری طــرح: حســین فرضــی زاد، مدیــر فیلمبــرداری: مســعود 
ــجاد  ــن: س ــروی، تدوی ــودابه خس ــم: س ــراح گری ــالمی، ط س
پهلــوان زاده، صدابــردار: مهــدی ابراهیــم زاده، صداگــذار: فرامــرز 

ــت. مهــر ــعود سخاوت دوس ــیقی: مس ــدق، موس ابوالص

»زرد« پس از »ساعت ۵ عصر« اکران می شودتابستان با فیتیله ای ها، عمو قناد و پورنگ
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ژانر فیلم

ژانر مستند
ــیع از  ــی وس ــامل گروه ــتند ش ــای مس فیلم ه
ــاختاری  ــا س ــه ب ــتند ک ــی هس ــای فیلم مقوله ه
غیرتخیلــی قصــد ثبــت جنبه هایــی از واقعیــت را 
دارنــد کــه اغلــب بــا هــدف صیانــت و حفــظ یــک 

ــوند.  ــاخته می ش ــع س ــری از وقای س
ــازی،  ــک روش فیلمس ــوان ی ــه عن ــتند« ب »مس
یــک ســنت ســینمایی و حالتــی از پذیــرش 
مخاطــب محســوب می شــود کــه همــواره تکامــل 
یافتــه و هیــچ محدودیتــی را بــرای خــود مفروض 
ــیم  ــته تقس ــد دس ــه چن ــتند ب ــر مس ــت. ژان نیس

می شــود:

 مستند واقعی یا واقعگرا
این گونــه فیلــم مســتند بــه تعبیــری اولیــن نــوع 
ــق ها  ــا و سیاه مش ــن تجربه ه ــازی و اولی فیلمس
در هنــر هفتــم بــود. در مســتند واقعگــرا روایــت و 
ــته  ــده داش ــه بازسازی ش ــد جنب ــتان می توان داس
باشــد. بــا توجــه بــه ایــن مهــم کــه ایــن بازســازی 
ــه  ــا ب ــه قب ــداد و آنچ ــی روی ــن اصل ــد از مت بای
ــاره  ــن ب ــود. در ای ــت ش ــته، برداش ــوع پیوس وق
بیشــتر فیلم هایــی کــه در روزهــای نخســتین 
ــه  ــار ب ــدند )ورود قط ــاخته ش ــینما س ــد س تول
ــه  ــه( ب ــران از کارخان ــروج کارگ ــا خ ــتگاه ی ایس

ــد. ــه مســتند واقعگــرا نزدیــک بودن نوعــی ب

 مستند رومانتیک یا طبیعی گرا
در این گونــه بایــد و همــواره حضــور حقیقــت 
ــی  ــان حقیق ــکان و زم ــردم در م ــور م ــا حض مث
طبیعــی نشــان داده شــود. ماننــد فیلــم »مــردی 

ــی. ــرت فاهرت ــاخته راب از آران« س
 مستند ترکیبی، تبلیغاتی و خبری

ــده  ــا تولیدش ــتند قب ــای مس ــتفاده از فیلم ه اس
و تدویــن دوبــاره و منطقــی آن بــرای بــه دســت 
دادن ماجرایــی واقعــی، مســتند ترکیبــی را شــکل 

می دهــد. 
ــتون  ــور اس ــاخته اولی ــکا س ــه آمری ــخ ناگفت تاری
مســتند  از  گویــا  نمونــه ای   ،2012 محصــول 

ــی  ــتند تبلیغات ــای مس ــت. فیلم ه ــی اس ترکیب
نیــز اگــر نــه همیشــه، ولــی بیشــتر بــرای معرفــی 
ــی  ــزه ســود مال ــه انگی ــا خدمــات و ب یــک کاال ی
ــری  ــای خب ــن فیلم ه ــود. همچنی ــاخته می ش س
کــه درخصــوص ضبــط اخبــار و حــوادث روزمــره 

هســتند، در ایــن رده طبقه بنــدی می شــوند.
 آثار نیمه مستند

این گونــه بــه ســاخت فیلمــی دارای روایــت 
داســتانی و بــا اســتفاده از روش بیــان ســینمایی 
مســتند مرتبــط اســت. »رم شــهر بی دفــاع« 
ــه در  ــن نمون ــیلینی، بهتری ــو روس ــاخته روبرت س

ــت. ــه اس ــن زمین ای

،،
در آخریــن نمونــه ایــن اختالفات هم 
در برنامــه نــوروزی ســال 96 برخــالف 
وعده هــا، در نهایــت »کاله قرمزی« 
از پخــش محــروم شــد و رســانه ملــی 
یکــی از برگ هــای برنــده خــود را در 

برنامه هــای نــوروزی از دســت داد

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

این گفت و سخن ها
نویسنده محمود دولت آبادی

قیمت 30 هزار تومان
نشر چشمه               

 تاریخ و فرهنگ باستانی 
ایرانیان و شاهنامه فردوسی

نویسنده آصف خُلدانی
قیمت ۴۲ هزار تومان

نشر ققنوس             

فریاد در خاکستر
نویسنده صادق کرمیار
قیمت 9 هزار تومان

نشر کتاب نیستان            

کیمیای وطن بررسی کرد:

چالش مالکیت مادی و معنوی عروسک ها
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 کودکان، اولین قربانیان 
آسیب های اجتماعی

ــس،  ــی واک ــرازو، قوط ــاخه گل و گالب، ت ــظ، ش ــال حاف ف
جعبه هــای دســتمال کاغــذی، اســپری شیشه شــو و ... 
ــرای  ــی ب ــای مافیای ــا بانده ــر ی ــه فق ــتند ک ــی هس ابزارهای
ــز  ــای قرم ــت چراغ ه ــا، پش ــک در پیاده روه ــتانی کوچ دس
ــد.  ــدارک دیده ان ــان آوری ت ــه ن ــه بهان ــا ب ــیه اتوبان ه و حاش
ــه  ــه ب ــود ک ــه می ش ــری گفت ــودکان کارگ ــه ک ــودکان کار ب ک
ــه  ــه می شــوند ک ــت گرفت ــه خدم ــدار ب ــداوم و پای صــورت م
ــه  ــه مدرس ــن ب ــات از رفت ــتر اوق ــا را در بیش ــر آن ه ــن ام  ای
و تجربــه  دوران کودکــی بی بهــره می ســازد و ســالمت روحــی 
و جســمی آن هــا را تهدیــد می کنــد. کار کــودک نــزد بســیاری 
از کشــورها و ســازمان های بین المللــی فعالیتــی اســتثماری 

تلقــی می شــود. 
از  یکــی  آنــان،  خانواده هــای  و  توانمندســازی کــودکان 
بایــد  راهکارهــای رفــع مشــکالت کــودکان کار اســت و 
دســتگاه های اجرایــی و ســمن های مردم نهــاد بــه عنــوان دو 
بــازوی اصلــی پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی کــودکان 
ــا  ــی ب ــک کارشــناس حــوزه مســائل اجتماع ــد. ی ــل کنن عم
بیــان اینکــه در کشــورهای پیشــرفته انجمن هــای مختلفــی 
ــه  ــز ب ــران نی ــد و ای ــت می کنن ــودکان کار فعالی ــوزه ک در ح
انجمن هــای جهانــی حمایــت از کــودکان کار پیوســته اســت 
گفــت: کــودکان، اولیــن قربانیــان مســائل آســیب های 
ــا  اجتماعــی در هــر کشــوری هســتند. شــهره ماهی صفــت ب
ــودکان از نظــر  ــن ک ــه مشــکالت گســترده ای ــه اینک اشــاره ب
ــرای  ــده ب ــی را در آین ــروز ناهنجاری های ــمی ب ــی و جس روح
آنــان فراهــم می کنــد، اظهــار کــرد: مفــاد کنوانســیون حقــوق 
کــودک رشــد و آمــوزش را یــک حــق طبیعی بــرای کــودکان و 
همــه کشــورهای عضــو را نیــز بــرای تأمیــن آن ملــزم دانســته 
ــورمان  ــودکان کش ــرای ک ــرای آن ب ــن و اج ــذا تأمی ــت؛ ل اس
بیــش از گذشــته نیازمنــد توجــه جــدی مســئوالن اســت. دانا

 احتمال تأخیر ۳۰ ساله 
در روند ترمیم الیه اُزن

صورتــی  در  می دهــد  نشــان  هوایــی  و  آب  مطالعــات 
کــه انتشــار فزاینــده مــواد شــیمیایی بــه کار رفتــه در 
پاک کننده هــای رنــگ کنتــرل نشــود، ترمیــم الیــه ازن بــرای 
ــه  ــاده شــیمیایی ک ــن م ــد. ای ــر می افت ــه تأخی ــد دهــه ب چن
موجــب تخریــب الیــه ازن می شــود، »دی کلــرو متــان« نــام 
دارد کــه در بعضــی دیگــر از حالل هــا و محصــوالت شــیمیایی 
بــه کار مــی رود و میــزان آن در جــو طــی دهــه اخیــر دو برابــر 
ــده  ــدود نش ــرال مح ــکل مونت ــرف آن در پروت ــده و مص  ش
اســت. بــه نوشــته روزنامــه گاردیــن، در ایــن بررســی آمــده 
ســطح مــاده دی کلــرو متــان در جــّو بیــن ســال های 
ــر  ــا ب ــرده و بن ــدا ک ــدی پی ــش ۸ درص ــا ۲۰۱۴ افزای ۲۰۰۴ ت
ــد افزایشــی  ــن رون ــی کــه ای ــری در صورت مدل هــای کامپیوت
ــه تأخیــر  ادامــه داشــته باشــد، ترمیــم الیــه ازن ۳۰ ســال ب

ایرنــا می افتــد. 

کوتاه حوادث 

انفجار مرگبار چاه فاضالب
انفجــار در یــک واحــد مســکونی در خیابــان وحیــد مشــهد 
منجــر بــه کشــته و مجــروح شــدن چنــد نفر شــد. آتشــپاد 
ســوم محمدجــواد ســبحانی، افســر نگهبــان ســازمان 
آتش نشــانی مشــهد، گفــت: ایــن انفجــار بــه دلیــل 
گرفتگــی لولــه فاضــالب رخ داده اســت. ایــن حادثــه 
ــه ســتاد فرماندهــی اعــالم شــد  حوالــی ســاعت ۲۲:۲۰ ب
و آتش نشــانان بــه محــل حادثــه واقــع در خیابــان وحیــد 
ــزل  ــن من ــاکنان ای ــرد: س ــه ک ــدند. وی اضاف ــزام ش اع
مســکونی ۲ طبقــه بــرای بــاز شــدن چــاه فاضــالب اقــدام 
بــه ریختــن مقادیــری ســنگ کاربیــت داخــل چــاه واقع در 
ــر کــرده  ــی 6۰ مت ــه مســاحت تقریب  طبقــه منفــی یــک ب

و پس از آن از منزل خارج شده بودند. 
ســبحانی ادامــه داد: پــدر ایــن خانــواده پــس از بازگشــت 
بــه خانــه اقــدام بــه مشــاهده داخــل چــاه بــا زدن کبریــت 
کــرده و همیــن امــر منجــر بــه وقــوع انفجــار شــده بــود. 
وی گفــت: در پــی ایــن انفجــار پــدر در دم جــان خــود را از 
دســت داد و مــادر و ۲ دختــر 5 و ۱۲ ســاله ایــن خانــواده 

نیــز مصــدوم و بــه بیمارســتان منتقــل شــدند. رکنــا

درگیری خونین جوانان مست
جوانــان مســت در میــدان مطهــری قــم خــون راه انداختنــد 
ــب  ــاعت ۲۳ ش ــدود س ــد. ح ــت گریختن ــه جنای و از صحن
گذشــته در میــدان مطهــری قــم چنــد نفــر مســت بــا ضربات 
ــد  ــرقت چن ــا س ــاندند و ب ــل رس ــه قت ــر را ب ــک نف ــو ی چاق
موتورســیکلت از صحنــه گریختنــد. بــا تمــاس و اطــالع مــردم 
بــا پلیــس ۱۱۰ ســریع مامــوران ســر صحنــه حاضــر شــدند. به 
گفتــه شــاهدان ســرعت عمــل پلیــس در رســیدن بــه صحنــه 

ســریع بــود؛ امــا ضاربــان گریختــه بودنــد. خبــر فارســی

واژگونی پژو پارس 
ــر  ــروح ب ــته و ۲ مج ــارس ۲ کش ــژو پ ــواری پ ــی س واژگون
جــای گذاشــت. ســرهنگ احمــدی رئیــس پلیــس راه 
شــمال فــارس گفــت: واژگونــی یــک دســتگاه ســواری پــژو 
پــارس در 5 کیلومتــری محــور مرودشــت بــه رامجــرد ۲ نفــر 

کشــته و ۲ نفــر زخمــی شــدند. 
وی ادامــه داد: مصدومــان بــه بیمارســتان شــهید مطهــری 
مرودشــت انتقــال داده شــدند. وی علــت تصــادف را ناتوانی 
راننــده در کنتــرل وســیله نقلیــه ناشــی از تخطــی از ســرعت 

مطمئنــه اعــالم کــرد. باشــگاه خبرنــگاران جــوان

اختالف خانوادگی قربانی گرفت
فرمانــده انتظامــی اســتان ســمنان، از وقــوع یــک فقــره قتل 

در گرمســار بــه دلیــل اختــالف خانوادگــی خبــر داد.
وی گفــت: بــا تــالش نیروهــای انتظامــی قاتل در کمتــر از دو 

ســاعت دســتگیر شــد و بــه دام قانــون افتاد.
ــی  ــالف خانوادگ ــتن اخت ــمی داش ــن قاس ــردار روح االمی   س
و مشــاجره را عامــل ایــن قتــل طبــق روایــت قاتــل ذکــر کــرد 
و افــزود: قاتــل بــا اســتفاده از چاقــوی آشــپزخانه اقــدام بــه 

قتــل همســر خــود کــرده اســت. 
ــه  ــل اولی ــی مراح ــس از ط ــم پ ــت: مته ــان گف وی در پای
ــود. الــف ــل داده می ش ــی تحوی ــع قضای ــه مراج ــی، ب قانون

   #هموطن_سالم

   ۰91۳....4۳6
با سالم، چند هفته ای می شه که سرعت اینترنت 

شرکت مخابرات فوق العاده کم شده و نهایت 
واکنش ۲۰۲۰ این است که می گویند مودم را به اول 
خط، نزدیک درب خانه وصل کنید، شاید مشکل از 
آنجاست و هیچ وقت هم مشکل حل نشده است. 

از شما درخواست دارم از طریق رسانه پیگیر این 
موضوع و سرعت کند اینترنت باشید. با تشکر

   ۰91۳....716
دخل ها و خرج ها با هم نمی خواند، قیمت ها 

روزبه روز افزایش می یابد و توان خرید کاهش. 
هیچ کس هم انگار قرار نیست فکری برای اقتصاد 
کشور بکند. واقعا چرا باید وضعیت کشور ما با این 

همه منابع و ثروت به این شکل باشد؟

   ۰91۳....22۳
لطفا مسئوالن فکری به حال امنیت فضای مجازی 

و شبکه اینترنت بکنند. از خرید و فروش و تبلیغات 
و حقه های سودجویان که بگذریم، آیا امنیت 

اطالعات هویتی و عکس ها و اطالعات شخصی 
اهمیتی ندارد؟ آیا تاثیر مخرب این فضای بر 

کودکان، نوجوانان و جوانان کم است؟ چرا برخورد 
مناسبی نمی شود؟

   ۰91۳....119
به نظر من پلیس باید جریمه ها را سنگین تر 

کند. واقعا کسی هست که امنیت جانی خود و 
خانواده برایش مهم نباشد؟ وقتی رانندگان مراعات 

نمی کنند، شاید بهترین راه حل سختگیری پلیس 
باشد و جریمه باید به حدی زیاد باشد که کسی 

جرئت تخلف نداشته باشد. با تشکر

   ۰91۳....425
با فرارسیدن فصل تابستان خانواده ها به امید 
فراگیری فن یا مهارتی، فرزندانشان را در یک 

آموزشگاه ثبت نام می کنند؛ اما واقعیت این است 
که در ازای پولی که دریافت می شود، بازدهی وجود 

ندارد؛ به دالیل مختلف؛ ممکن است آموزشگاهی در 
ابتدای راه باشد و مراحل آزمون و خطا را بگذراند، 
ممکن است بیشتر به فکر درآمد بیشتر باشند با 
کمترین هزینه و ... ؛ نکته مهم وجود نظارت بر 

کار این آموزشگاه هاست. لطفا پیگیری کنید که آیا 
اصال نظارتی وجود دارد یا خیر یا مطلبی در این باره 

بنویسید، شاید گوش شنوایی پیدا شود.
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3000573433
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ازدواجدردسرسازبرایجوانهوسباز

پســر هوس بــازی کــه پــس از آشــنایی اینترنتــی بــا 
ــه  ــا خال ــر جــوان و وعــده ازدواج، او را رهــا و ب دخت
ــر  ــا شــکایت دخت ــود، ب ــرده ب ــر ازدواج ک ــن دخت ای

ــد.  ــتگیر ش ــورده دس فریب خ
ــی  ــنگین عاطف ــت س ــس از شکس ــوان پ ــر ج دخت
دســت بــه خودکشــی زده بــود؛ ولــی پــس از انتقــال 
ــپس  ــت و س ــات یاف ــرگ نج ــتان از م ــه بیمارس ب
ــران  ــی ته ــس آگاه ــه پلی ــکار ب ــوان فریب ــه ج علی

ــرد.  ــکایت ک ش
باگذشــت چهــار مــاه از ماجــرا، ســرانجام »رامیــن« 
ــارم  ــام تعــرض در شــعبه چه ــه اته ــه گذشــته ب هفت
دادگاه کیفــری اســتان تهــران کــه بــه ریاســت قاضی 
ــواه )مستشــار  ــا حضــور قاضــی کیخ ــی و ب عبدالله
دادگاه( تشــکیل جلســه داده بــود، محاکمــه شــد. 

ــوان  ــر ج ــی دادگاه، دخت ــه غیرعلن ــدای جلس در ابت
ــن  ــگاه شــاکی ایســتاد، گفــت: »رامی ــی در جای وقت
ــا وعــده  ــق اینســتاگرام و ب پــس از آشــنایی از طری

ــه مــن تعــرض کــرد.  ازدواج ب
ــش آشــنا شــدیم؛ او  ــک ســال پی ــن ی ــن و رامی م
فروشــنده لبــاس در بــازار امامــزاده حســن بــود کــه 
ــودم  ــی خ ــرای معرف ــت ب ــن خواس ــک روز از م ی
بــه مــادرش بــه خانه شــان بــروم؛ امــا وقتــی 
ــد  ــت. بع ــی نیس ــدم کس ــدم، دی ــه ش وارد آن خان
هــم رامیــن در را قفــل کــرد و بــا وعــده ازدواج 
ــه  ــت ک ــن خواس ــاوز از م ــس از تج ــم داد و پ فریب
ــه کســی نگویــم و...  ؛ امــا مدتــی کــه  موضــوع را ب
ــازه از همســرش  ــه ام کــه ت ــا خال گذشــت، رامیــن ب
بــود، آشــنا شــد و پــس از چنــد  جــدا شــده 
 هفتــه، متوجــه شــدم او خالــه ام را عقــد کــرده 

است. 
بــا فهمیــدن ایــن موضــوع دنیــا در مقابــل چشــمانم 
ســیاه شــد و بــرای حفــظ آبرویــم تصمیــم بــه 
خودکشــی گرفتــم؛ چــون نمی دانســتم پــس از 

ایــن فاجعــه چــه کنــم. بــا ایــن حــال پــس از اینکــه 
جــان ســالم بــه در بــردم، تصمیــم گرفتــم از رامیــن 

ــم... .  شــکایت کن
ــر  ــن در براب ــوان، رامی ــر ج ــارات دخت ــس از اظه پ
قضــات ایســتاد تــا بــه ســؤاالت آن هــا پاســخ               

ــد. ده
 چطور با سحر آشنا شدی؟

اتفاقــی. صــورت  بــه  و  اینســتاگرام  طریــق  از 
ــان  ــم در هم ــودم و او ه ــاس ب ــنده لب ــن فروش م
می کــرد. کار  فروشــنده  عنــوان  بــه  نزدیکی هــا 

 چرا به دختر جوان تعرض کردی؟
قبــول دارم کــه بــا ایــن دختــر رابطــه برقــرار کــردم؛ 
امــا تمــام ایــن ماجــرا بــه زور نبــود، بلکــه بــا 

ــت. ــورت گرف ــودش ص ــته خ خواس
 آیا به او وعده ازدواج داده بودی؟

نه؛ او دروغ می گوید.
 چه شد که با خاله اش ازدواج کردی؟

ــد و مــن  ــه اش ســراغم آم ــا خال ــار ســحر ب ــد ب چن
ــردم،  ــای ازدواج ک ــی تقاض ــد. وقت ــم آم از او خوش
ــد  ــم عق ــا ه ــد ب ــرد و بع ــول ک ــحالی قب ــا خوش  ب

کردیم.
 چند ماه با سحر رابطه داشتی؟

حدود شش ماه.
 چرا با سحر ازدواج نکردی؟

ــا مــن  وقتــی دیــدم او بــه راحتــی تــن بــه رابطــه ب
داده و بعــد هــم متوجــه شــدم کــه بــا پســران 
ــح دادم  ــت، ترجی ــته اس ــه داش ــم رابط ــری ه دیگ

ــد... . ــری نباش ــن دخت ــده ام چنی ــر آین همس
ــدند  ــور ش ــات وارد ش ــه دادگاه قض ــان جلس   در پای
و بــا توجــه بــه مــدارک پزشــکی قانونــی پســر جــوان 
را بــه 99 ضربــه تازیانــه و دو ســال تبعیــد بــه یکــی 
از روســتاهای دورافتــاده کشــور محکــوم کردنــد. جــام 

جــم آنالین

ــب ها  ــودرو، ش ــر خ ــوار ب ــه س ــن ک ــردان خش م
در خیابان هــای خلــوت شــهر پرســه می زدنــد 
خــود  طعمه هایشــان،  کــردن  ســوار  از  پــس 
را بــه عنــوان مــردان داعشــی معرفــی کــرده 
اخــاذی                                                  آن هــا  از  مــرگ،  بــه  تهدیــد  بــا  و 

 . نــد می کرد
مــرد  امســال،  تیــر  اول  پنجشــنبه  شــامگاه 
ــود  ــود، خ ــاده ب ــکاران افت ــه در دام تبه ــی ک جوان
ــواب  ــان ن ــس در خیاب ــت پلی ــوران گش ــه مأم را ب
رســاند و از زورگیــری و آدمربایــی سرنشــینان 
ــه  ــر داد ک ــا« خب ــودروی »تیب ــتگاه خ ــک دس ی
خــود را اعضــای گروهــک داعــش معرفــی کــرده                            

ــد.  بودن
او بــه مأمــوران گفت: »کنــار خیابان منتظر تاکســی 
ایســتاده بــودم کــه خــودرو تیبــا ســفید رنگــی بــا 
چهــار سرنشــین جلــوی پایــم نگــه داشــت. ســه 
ــد  ــب نشســته بودن ــی عق ــرد جــوان روی صندل م
 و مــن هــم بــه ناچــار در جلــو را بــاز کــردم و 

نشستم.
ــود کــه یکــی از  ــه ای نگذشــته ب ــد دقیق ــوز چن هن
آن هــا از پشــت ســر چاقویــی زیــر گلویــم گذاشــت 
و گفــت مــا اعضــای گروهــک داعــش هســتیم و 
ــر  ــس بهت ــیم؛ پ ــم آدم بکش ــی می توانی ــه راحت ب
اســت بــه خواســته مــا عمــل کنــی؛ وگرنــه جــان 

ــری.  ــه در نمی ب ــالم ب س
و  بــودم  ترســیده  شــدت  بــه  حالــی کــه  در 
ــرآورده کــردن خواســته های آن هــا  چــاره ای جــز ب
ــم را  ــا التمــاس از آن هــا خواســتم جان  نداشــتم ب

نگیرند. 
ــک ســاعتی  ــن حــال سرنشــینان حــدود ی ــا ای ب
ــا اینکــه مــرا  ــد ت در خیابان هــای شــهر پرســه زدن
بــه مقابــل بانکــی بردنــد و وادارم کردنــد برایشــان 
از کارت هایــم پــول بگیــرم. پــس از اینکــه پــول و 
ــم  ــد، رهای ــه ســرقت بردن ــرا ب ــا ارزش م ــوال ب ام

ــد و دور شــدند.« کردن
مــرد جــوان کــه موفــق شــده بــود شــماره پــالک 
ــد، آن را  ــت کن ــن را یادداش ــارقان خش ــودرو س خ
ــن  ــال ای ــه دنب ــرار داد و ب ــوران ق ــار مأم در اختی
 شــکایت عملیــات دســتگیری تبهــکاران آغــاز 

شد. 
گشــت زنی ها ادامــه داشــت تــا اینکــه حــدود 
ــه  یــک ســاعت بعــد از ایــن شــکایت، مأمــوران ب
ــا  ــدند و ب ــن ش ــفیدرنگی ظنی ــا س ــودروی تیب خ
تطبیــق شــماره پــالک خــودرو مشــخص شــد کــه 
سرنشــینان ایــن خــودرو همــان ســارقان خشــن 

هســتند.
بدیــن ترتیــب مأمــوران دســتور توقــف دادنــد؛ امــا 
راننــده بــدون توجــه بــه اخطــار ایســت، بــا ســرعت 

فــرار کــرد. 
بزرگــراه  در  گریــز  و  تعقیــب  بدیــن  ترتیــب 
از  یکــی  بعــد  لحظاتــی  و  شــد  آغــاز  نــواب 

ــه  ــین ب ــودش را از ماش ــودرو، خ ــینان خ سرنش
بیــرون پــرت کــرد و دقایقــی بعــد سرنشــین 
در  و  انداخــت  بیــرون  بــه  را  خــود  دیگــر 
ــرار                                                                          ــه ف ــق ب ــا موف ــودروی تیب ــده خ ــت رانن نهای

شــد.
دو مــردی کــه خــود را از ماشــین بــه بیــرون 
پرتــاب کــرده بودنــد، توســط مأمــوران گشــت 
پلیــس دســتگیر و بــرای تحقیقــات تخصصــی بــه 
شــعبه نهــم دادســرای امــور جنایــی تهــران منتقــل 

ــدند.  ش
یکــی از متهمــان زمانــی که مقابل بازپرس ســهرابی 
 قــرار گرفــت، منکــر ســرقت و آدمربایــی شــد 
 و گفــت: »روحــم از ایــن ســرقت و آدمربایــی خبــر 

ندارد. 
را  خــودرو  پلیــس  اینکــه  از  قبــل  لحظاتــی 
تمــاس  مــن  بــا  دوســتانم  شناســایی کنــد، 
ــه تفریــح و گشــت زنی در  ــه و مــرا دعــوت ب گرفت
ــم  ــن ه ــه م ــد ک ــرده بودن ــران ک ــای ته خیابان ه

پذیرفتــم. 
ــل از ماجــرای  ــه قب ــد دقیق ــل چن ــن دلی ــه همی ب

ــدم.  ــین ش ــوار ماش ــز س ــب و  گری تعقی
ــه  ــس ب ــی پلی ــودم، وقت ــاه ب ــه بی گن ــا ک از آنج
ــد  تعقیــب مــا پرداخــت، دوســتانم پیشــنهاد کردن
ــر اســت از آن هــا  ــار نشــوم، بهت ــرای اینکــه گرفت ب
جــدا شــوم؛ بــه همیــن دلیــل ســرعت ماشــین را 
کــم کردنــد و مــن خــودم را از ماشــین بــه بیــرون 

پــرت کــردم.«
ــه بازپــرس گفــت:  دومیــن متهــم دستگیرشــده ب
»مدتــی قبــل بــا اعضــای بانــد در قهوه خانــه 
دوســت شــدم؛ چــون وضــع مالــی خوبی نداشــتم 
ــا  ــول کــردم ت پیشــنهاد وسوســه کننده آن هــا را قب

ــم.  ــان باش ــرقت ها همراهش در س
ــودم  ــا ب ــراه آن ه ــرقت هم ــج س ــط در پن ــن فق م
و در هیچ کــدام از ســرقت ها از چاقــو اســتفاده 
ــا ممکــن اســت همدســتانم اســتفاده  نکــردم؛ ام

ــرده باشــند.  ک
ــا ایــن شــگرد  ضمــن اینکــه تأییــد می کنــم مــا ب
مســافران  از  هســتیم،  داعــش  افــراد  از  کــه 

می کردیــم.« زورگیــری 
دســتگیری  بــرای  تحقیقــات  کــه  حالــی  در 
داشــت،  ادامــه  بانــد  ایــن  اعضــای  ســایر 
ســه مــرد جــوان دیگــر بــه پلیــس مراجعــه 
خــودرو  سرنشــینان  زورگیــری  از  و  کردنــد 
ــر  ــاه خب ــم تیرم ــنبه یک ــامگاه پنجش ــا در ش  تیب

دادند. 
بررســی ها نشــان داد کــه تبهــکاران تحــت تعقیــب 
در یــک شــب از ســاعت 9 تــا حــدود ۱۲ پنجشــنبه 
از چهــار نفــر بــه همیــن شــیوه و شــگرد زورگیــری 

کرده انــد.
ــا  ــرای دســتگیری آن ه  تجســس های گســترده ب

ادامــه دارد. باشــگاه خبرنــگاران جــوان

زورگیری شبانه داعشی های قالبی

کوتاه اخبار 
 خأل قانونی در ارائه 

گواهینامه رانندگی به مشموالن
ــرح  ــت ط ــن وضعی ــا، آخری ــور ناج ــس راه ــس پلی رئی
اخــذ گواهینامــه رانندگــی را بــدون دریافــت مــدرک پایــان 

ــرد.  ــت تشــریح ک خدم
ســردار تقــی مهــری گفــت: افــرادی کــه بخواهنــد اقــدام 
ــه دریافــت گواهینامــه رانندگــی کننــد در صورتــی کــه در  ب
ــد  ــند، می توانن ــی باش ــر رده تحصیل ــل در ه ــال تحصی ح
بــدون مشــکل اقــدام کــرده و گواهینامــه خــود را دریافــت 

کننــد. 
ــل  ــه تحصی ــای علمی ــه در حوزه ه ــرادی ک ــزود: اف وی اف
می کننــد نیــز مشــمول ایــن قانــون شــده و بــرای دریافــت 
ــود.  ــد ب ــه نخواهن ــکل مواج ــا مش ــی ب ــه رانندگ گواهینام
ســردار مهــری ادامــه داد: افــرادی کــه در حــال تحصیــل 
نبــوده و بــه ســربازی نرفتــه باشــند، فعــال مشــمول حــال 

ــوند.  ــی نمی ش ــه رانندگ ــن گواهینام گرفت
وی بــا اشــاره بــه اجرایــی شــدن طــرح دریافــت گواهینامه 
رانندگــی بــدون اخــذ پایــان خدمــت پــس از تأییــد ســتاد 
کل نیروهــای مســلح خاطرنشــان کــرد: موضــوع ســربازی 
از مســائل ســتاد کل نیروهــای مســلح اســت و هــر زمــان 
ــان  ــدون پای ــد، ب ــالغ کن ــون را اب ــا قان ــه م ــتاد ب ــه س ک

خدمــت گواهینامــه صــادر خواهیــم کــرد. پلیــس

 افزایش مدارس تیزهوشان 
پشتوانه علمی نداشت

معــاون آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و پــرورش 
گفــت: افزایــش ورودی تیزهوشــان در ســال های گذشــته 
ــت.  ــی نداش ــتوانه علم ــه پش ــود ک ــی ب ــم مدیریت تصمی
علــی زرافشــان گفــت: طبــق ســند تحــول بنیادیــن بایــد 

ــد.  ــل برس ــه حداق ــوزان ب ــازی دانش آم جداس
ــر اســت  ــوزش فراگی ــا آم ــرد م ــه رویک ــان اینک ــا بی وی ب
ــاره   ــه ای را درب ــل، مصوب ــال قب ــه ۲۰ س ــک ب ــزود: نزدی اف
هدایــت کــودکان بــا نیــاز ویــژه بــا در نظــر گرفتــن 
ــه در  ــم. ایــن مصوب ــه مــدارس عــادی دادی اســتلزامات ب
عیــن اینکــه رویکــرد فراگیــر دارد، امــا جداســازی را بــرای 

همــه  دانش آمــوزان اســتثنایی پیشــنهاد نمی کنــد. 
معــاون آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و پــرورش 
خــاص  مدرســه  از  را  دانش آموزانــی  کــرد:  تصریــح 
پذیرفته ایــم؛ امــا محیــط آمــاده پذیــرش نبــود و دانش آموزان 
دچــار اختالالتــی شــدند. هدایــت دانش آمــوزان بــا نیازهــای 
خــاص بــه مــدارس عــادی بایــد بــا آماده ســازی محیــط 
و اســتلزامات فیزیکــی و آمــوزش معلمــان همــراه باشــد. 
مــدارس  در  دانش آمــوز   ۴.۲ حــدود  داد:  ادامــه  وی 
ــی  ــتاندارد جهان ــق اس ــد. طب ــل می کنن ــان تحصی تیزهوش

ــد.  ــل کنن ــدارس تحصی ــن م ــد در ای ــد ۲ درص بای
وی بــا بیــان اینکــه در زمانــی افزایــش بی رویــه مــدارس 
ــم  ــک تصمی ــن ی ــت: ای ــت، گف ــود داش ــان وج تیزهوش
مدیریتــی در ســال های گذشــته بــود. تصمیــم بــر ایــن بود 
تــا بــا ورود بی رویــه بــه مــدارس اســتعدادهای درخشــان 
ایــن مــدارس پولــی شــود. در همــان بــازه زمانــی مــدارس 
ــتند.  ــه داش ــز ورودی بی روی ــی نی ــه دولت ــاهد و نمون ش
ایــن موضوعــات هیــچ پشــتوانه علمــی ای نداشــتند. مهــر

بــه رغــم مصوبــه ۱۸5 روزه دوره آموزشــی 
ــی  ــال تحصیل ــدارس در س ــال، م ــر س در ه

ــتند.  ــال هس ــا ۱7۴ روز فع ــد تنه جدی
طبــق مصوبــه شــورای عالــی آمــوزش و 
پــرورش از اول مهرمــاه تــا شــهریور ســال بعد 
ــود  ــوب می ش ــی محس ــال تحصیل ــک س  ی
ــات آن در  ــمی و امتحان ــوزش رس و دوره آم
هــر ســال تحصیلــی از اول مهرمــاه تــا پایــان 

خــرداد ســال بعــد خواهــد بــود. 
ــد ۳7  ــوزان بای ــون، دانش آم ــر اســاس قان ب
هفتــه بــه مــدت ۱۸5 روز بــه مدرســه برونــد؛ 
امــا مــروری بــر تقویــم ملــی کشــور حکایــت 
تحصیــل  زمانــی  بــازه  دارد کــه  ایــن  از 
دانش آمــوزان معمــوال کمتــر از ایــن عــدد 
ــته  ــال های گذش ــه در س ــن اینک ــت؛ ضم اس
پیش بینی نشــده  تعطیــالت  علــت  بــه 
ناشــی از آلودگــی هــوا، یخبنــدان و ...، ایــن 

ــود.  ــم ب ــر ه ــا کمت ــدد قطع ع
آمــوزش رســمی بــرای دانش آمــوزان در ســه 
ماهــه تابســتان و ۱۳ روز نــوروز، تعطیــل 
اســت. دانش آمــوزان در ســال تحصیلــی 
ــا  ــر ت ــدای مه ــی ابت ــازه زمان 97- 96 و در ب
پایــان خردادمــاه، 7۲ پنجشــنبه و جمعــه 
ــر، ۱۸  ــای ۸ و 9 مه ــد و روزه ــش رو دارن  پی
و ۲۸ آبــان، ۱5 آذر، ۲۲ بهمــن، ۱ و ۲9 اســفند 
و در ســال 97 نیــز ۱۱ اردیبهشــت، ۱۴ و ۱5 و 

۲۴ خــرداد تعطیــل رســمی هســتند. 
بــا احتســاب روزهــای تعطیــل، مجمــوع 
ســال  در  مــدارس  رســمی  تعطیــالت 
تحصیلــی آینــده بــه ۱7۴ روز می رســد؛ ایــن 
در حالــی اســت کــه مــدارس ابتدایــی تقریبــا 
می شــوند  تعطیــل  اردیبهشــت ماه  پایــان 
متوســطه  دانش آمــوزان  امتحانــات  و 
طــول  بــه  روز  از ۲5  معمــوال کمتــر  نیــز 
ــارغ از  ــوزان ف ــال دانش آم ــد و عم می انجام
ــای  ــه روزه ــان، هم ــزاری امتح ــای برگ روزه
خــرداد ســر کالس درس نخواهنــد بــود. 
از ســوی دیگــر همــه ســاله در فصــول ســرد 
ــه علــت افزایــش غلظــت آالینده هــا  ســال ب
ــرف  ــارش ب ــدت ب ــوا و گاه ش ــی ه و وارونگ
و لغزندگــی معابــر، مــدارس در روزهایــی 

ــوند.  ــالم می ش ــل اع تعطی
ــا  ــان و اولی ــگی معلم ــه همیش ــار گالی در کن
ــل  ــی و در مقاب ــب درس ــاد کت ــم زی ــه حج ب

تاکیــد مســئوالن آمــوزش و پــرورش بــر 
تنظیــم محتــوای آموزشــی بــر حســب تقویــم 
آموزشــی و جــدول برنامــه درســی، هنــوز هم 

ســؤاالت بســیاری بی پاســخ مانده انــد.
 عقب افتادگی از دروس

مصــوب  ســاعات  از  دانش آمــوزان کمتــر 
ــوند؛  ــر می ش ــی در کالس درس حاض آموزش
بــا ایــن حســاب بــرای جبــران عقب افتادگــی 
در دروس، دانش آمــوزان بایــد چنــد ســاعت 

در کالس هــای جبرانــی حاضــر شــوند؟ 
ــرای  ــی ب ــای جبران ــور در کالس ه ــا حض آی
اســت؟  امکان پذیــر  دانش آمــوزان  همــه 
ــران  ــرای جب ــاعاتی ب ــدارس س ــه م ــا هم آی
و  می دهنــد  اختصــاص  عقب افتادگی هــا 

ــد؟ ــرای آن دارن ــه ای ب برنام
آیــا کمبــود ســاعات تدریــس باعــث رد شــدن 
ســریع معلــم از بعضــی دروس نیســت و 
ــود؟  ــس نمی ش ــت تدری ــت کیفی ــث اف باع
چــرا آمــوزش و پــرورش راهــکار مؤثــری 
ــب  ــر حس ــی ب ــم آموزش ــم تقوی ــرای تنظی ب
روزهــای  و  دانش آمــوزان  حضــور  میــزان 

ــدارد؟  ــل ن تعطی
آیــا تعطیــل کــردن مــدارس در روزهــای 
پنجشــنبه اقــدام درســتی بــود و اکنــون 

نتایــج و آثــار تربیتــی خوبــی دارد؟ 

مهــدی نویــد ادهــم، دبیــر کل شــورای عالــی 
آمــوزش و پــرورش، بــه بخشــی از ایــن 
می گویــد:  و  می دهــد  پاســخ  ســؤاالت 
ســاعت رســمی فعالیــت مــدارس بــا در 
ســاعت   ۱۸5 امتحانــات،  گرفتــن   نظــر 
و بــه عبارتــی ۳7 هفتــه اســت و شــامل 
ــل  ــاه فص ــود. خردادم ــدارس می ش ــه م هم

ســاعات  جــزو  امــا  اســت؛  امتحانــات 
می شــود.  محســوب  آموزشــی 

دروس  عقب افتادگــی  جبــران  دربــاره  وی 
ــال  ــول س ــدارس در ط ــالت م ــی تعطی در پ
ــن  ــل ای ــرای ح ــا ب ــد: م ــی می گوی تحصیل
مشــکل، الیحــه ای را در دولــت تنظیــم و 
بــه مجلــس ارســال کردیــم. از مجلــس 
خواســتیم تــا محدودیــت زمانــی مربــوط 
ــه از  ــی را ک ــال تحصیل ــان س ــاز و پای ــه آغ ب
ســوی مجلــس در ســال 76 گذاشــته شــده 
ــان  ــا پای ــود و ت ــروع می ش ــر ش و از اول مه
ــردارد کــه مجلــس  اردیبهشــت ادامــه دارد، ب

ــرد.  ــت نک ــون موافق ــن قان ــر ای ــا تغیی ب
دبیــر کل شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش 
ــا بیــان اینکــه درنتیجــه بایــد در چارچــوب  ب
همیــن قانــون حرکــت کنیــم، اظهــار می کنــد: 
تحصیلــی  ســال  شــهریور  در  نمی توانیــم 
اردیبهشــت  از  بعــد  یــا  شــروع کنیــم  را 
ــل  ــرداد فص ــرا خ ــم؛ زی کالس درس بگذاری

ــت.  ــات اس امتحان
بــا  بایــد  مــدارس  و  معلمــان  بنابرایــن 
می دهنــد  انجــام  کــه  برنامه ریزی هایــی 
ســرفصل های مشخص شــده را بــه موقــع 
تدریــس کننــد و اجــازه ندهنــد دانش آمــوزان 

ــد. ــب بیفتن عق
 الیحه جابه جایی تعطیالت مدارس

بــه  توجــه  بــا  می افزایــد:  ادهــم  نویــد 
ــال  ــال س ــرد س ــول س ــوا در فص ــی ه آلودگ
جابه جایــی  بــرای  الیحــه ای  گذشــته 
تعطیــالت مــدارس داشــتیم کــه آن هــم 
هنــوز در دســت بررســی اســت و بــه نتیجــه 
مشــخصی نرســیده اســت؛ امــا می توانــد 
ــکالت  ــی از مش ــد و بخش ــده باش کمک کنن
پیش بینی نشــده  تعطیــالت  از  ناشــی 
ــد؛  ــل کن ــتان ح ــژه در زمس ــدارس را به وی م
ایــن در حالــی اســت کــه نماینــدگان مجلس 
ــایی  ــه بازگش ــه رد الیح ــته ب ــه گذش دو هفت

مــدارس رأی دادنــد. 
ــد:  ــاره می گوی ــرزاده در این ب ــت می میرحمای
بــا حضــور معاونــان وزیــر  ایــن الیحــه 
آمــوزش و پــرورش بررســی شــد و آنچــه در 
ایــن الیحــه مدنظــر قــرار گرفتــه بــود، در ایــن 
راســتا بــوده کــه در سراســر کشــور اول مهــر 
زمــان بازگشــایی مــدارس نباشــد و بــا توجــه 

بــه شــرایط منطقــه ای، آغــاز ســال تحصیلــی 
انجــام شــود. 

ــد:  ــوزش می افزای ــیون آم ــخنگوی کمیس س
مباحثــی ماننــد آلودگــی هــوا، نــوع محتــوای 
کتــب درســی، برگــزاری امتحانــات نهایــی که 
در سراســر کشــور یکســان اســت و همچنیــن 
ــان  ــاالت معلم ــل و انتق ــا نق ــور ی ــان کنک زم
ــه  ــه ب ــن جلس ــه در ای ــود ک ــی ب از موضوعات
ــت برداشــت  ــا رســیدگی شــد و در نهای آن ه
ــن  ــه ای ــود ک ــن ب ــیون در ای ــای کمیس اعض
نیــاز  قــوی  کارشناســی  بــه کار  مســئله 
دارد؛ لــذا بــا رأی اکثریــت الیحــه مذکــور                                          

ــد.  رد ش
بنابرایــن کمیســیون آمــوزش گــزارش مربوطه را 
در اختیــار هیئت رئیســه می گــذارد و تصمیــم بــا 
هیئت رئیســه مجلس اســت کــه آیــا در صحن 
 علنــی مطــرح شــود یــا خیــر. وزارت آمــوزش 
ــه شــورای عالــی  و پــرورش در حالــی مصوب
خــود را دربــاره ســاعات دوره آموزشــی رعایت 
نمی کنــد کــه همچنــان بــر تنظیــم محتــوای 
ــی  ــم آموزش ــاس تقوی ــر اس ــی ب ــب درس  کت
کالس  در  دانش آمــوزان  حضــور  زمــان  و 
ــی  ــار تناقض ــود گرفت ــد دارد و خ درس تاکی
شــده کــه افــت آمــوزش و کاهــش کیفیــت 
بزرگ تریــن  از  دانش آمــوزان  یادگیــری 
پیامدهــای آن اســت و در نهایــت دود ناشــی 
بــه چشــم دانش آمــوزان  اقــدام  ایــن  از 

ــت.  ــد رف خواه
ــان متناسب ســازی حجــم کتــب  ــن می در ای
ــن  ــد ســند تحــول بنیادی ــق تاکی درســی طب
ــا اصــالح تقویــم آموزشــی کشــور از جملــه  ی
راهکارهایــی هســتند کــه بــرای حــل مشــکل 
فــوق پیــش روی وزارت آمــوزش و پرورش و 
در ابعــاد کالن تــر دولــت و مجلــس قــرار دارد. 
ــس  ــه رئی ــق گفت ــت طب ــکار نخس ــرای راه ب
ــزی آموزشــی  ســازمان پژوهــش و برنامه ری
ــه  ــی و مطالع ــرای بررس ــع ب ــی جام پژوهش
ــایر  ــا س ــران ب ــی ای ــام آموزش ــی نظ تطبیق
ــی  ــای آموزش ــه و نظام ه ــورهای منطق کشــ
موفــق دنیــا و همچنیــن مطالعــه درونــی 
هماننــد  شــاخص هایی  بــه  توجــه  بــا 
انســانی نیــروی  ســازماندهی   معلــم، 

ــاعت آموزشــی  میانگیــن دانش آمــوز، ســ
و....  چگالــی و ضریــب دشــواری دروس 
از ســوی پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش 
و پــرورش در حــال انجــام اســت تــا بــا 
ــه اعمــال مــوارد  ــبت ب ــج نســ دریافــت نتای
ــون  ــر تاکن ــن ام ــود؛ ای ــدام ش ــی اق مقتض
ــز  ــکار دوم نی ــرای راه ــده و ب ــی نش عملیات
مجلــس  نماینــدگان  می رســد  نظــر  بــه 
ــی و کار  ــال بررس ــه دنب ــالمی ب ــورای اس ش
ــد در  ــا بتوانن ــتند ت ــق هس ــی عمی کارشناس
 این بــاره تصمیــم بگیرنــد یــا طرحــی نــو 

دراندازند. ایسنا

در سال تحصیلی 96-97

دانش آموزان فقط 174 روز به مدرسه می روند

،،
دوره  روزه   185 مصوبــه  رغــم  بــه 
آموزشــی در هــر ســال، مــدارس در 
ســال تحصیلــی جدیــد تنهــا 174 روز 

فعــال هســتند



امام كاظم علیه السالم فرمود:  
 مهانا ُمهر قبول اعمال مشا، برآوردن نیازهای برادرانتان 

و نیكی كردن به آنان در حد توانتان است؛ وگرنه )اگر چنین 
نکنید(، هیچ عملی از مشا پذیرفته منی شود.

ترفندهایخانهداری
تمیز کردن دیوارها

ــد، از  ــی دارن ــگ روغن ــه رن ــی ک ــردن دیوارهای ــز ک ــرای تمی ب
ایــن محلــول اســتفاده کنیــد: یــک ســطل آب گــرم، یــک دوم 
پیمانــه بوراکــس )BORAX( ، یــک دوم قاشــق مرباخــوری 
ــاک؛ در  ــوری آمونی ــق غذاخ ــک قاش ــویی و ی ــع ظرفش مای

حیــن اســتفاده از محلــول حتمــا دســتکش بپوشــید. 
 مخلــوط یــک پیمانــه آمونیــاک، یک چهــارم پیمانــه 
ــک ســطل  ــه ســرکه در ی ــک دوم پیمان جــوش شــیرین و ی
ــطح  ــردن س ــز ک ــرای تمی ــری ب ــول دیگ ــز، فرم آب داغ نی

ــت. ــرامیک اس ــی و س ــا کاش ــی ی ــگ روغن ــای رن دیواره
 لکه هــای مــداد رنگــی بچه هــا را از روی دیــوار بــه 
وســیله یــک مســواک کهنــه و کمــی خمیردنــدان پــاک کنید.

ــه  ــا پنب ــمعی را ب ــداد ش ــا م ــی ی ــداد آرایش ــای م  لکه ه
ــد. ــاک کنی ــه روغــن بچــه پ آغشــته ب

 شــوره و ســفیدک روی کاشــی و ســرامیک را می تــوان بــا 
مالــش دادن یــک تکــه لیموتــرش یــا دســتمال آغشــته بــه 

ســرکه روی ســطح مدنظــر از بیــن بــرد.
 واکــس اتومبیــل تمیزکننــدِه خوبــی بــرای کاشــی اســت. 
آن را بــه کار بگیریــد و پیــش از خشــک شــدن بــا دســتمال 

نــرم مالــش دهیــد.
ــه از روی آجــر، ســطح مدنظــر را  ــردن لک ــاک ک ــرای پ  ب
ــرم  ــا از تکــه ای ســمباده ن ــا آجــر مشــابه دیگــر بســایید ی ب

ــه ــد. بیتوت کمــک بگیری

سالمباشیم
 با خوردن توت سفید 

سکته به سراغتان نمی آید
بــا مصــرف تــوت ســفید بــدن شــما در برابــر دیابــت، ســرطان 

ــاوم می شــود. ــی مق و بیماری هــای قلب
طبیعــت، ســر منشــأ زندگــی و رشــد بشــر اســت. بســیاری 
ــای  ــا بیماری ه ــارزه ب ــرای مب ــت ب ــود در طبیع ــواد موج از م
مختلــف و زندگــی ســالم کاربــرد دارنــد. یکــی از قوی تریــن 
ــوه  ــن می ــوت ســفید اســت.  ای ــی در طبیعــت، ت ــواد غذای م
تابســتانی بومــی چیــن در دوران اســتعمار بــه ایــاالت متحــده 

آمریــکا رســید و از آنجــا در سراســر جهــان پخــش شــد. 
تــوت ســفید حــاوی ترکیبــات ســالم و مفیــدی اســت 
ارگانیــک  اســید های  را همچــون  دیابــت  کــه می توانــد 
ــی ضــروری  ــواد معدن ــا و م ــان و بســیاری از ویتامین ه درم
ــاوی  ــفید ح ــوت س ــن ت ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــن کن ــدن را تأمی ب
آنتی اکســیدان ، فیبــر، رزیــن، پکتیــن و بتاکاروتــن اســت کــه 
می توانــد ســرفه، ورم لــوزه، التهــاب و اســهال را درمــان کنــد؛ 
ــد  ــب می توان ــور مرت ــه ط ــوه ب ــن می ــرف ای ــن مص همچنی
ــای  ــر بیماری ه ــون، از خط ــترول خ ــطح کلس ــم س ــا تنظی ب
دانشــگاه  در  مطالعــه  یــک  می کاهــد.  قلبی عروقــی 
تگــزاس نشــان داد کــه ایــن میــوه حــاوی فنول هــای 
ــا ســرطان  ــد ب ــرول اســت کــه می توان ــد رزورات  طبیعــی مانن
و بیمــاری قلبــی مبــارزه کنــد و ســطح قنــد خــون را کاهــش                      

ــگاران ــد. باشــگاه خبرن می ده

سبکزندگی
 تقابل فرعون و همسرش آسیه

آســیه، همســر فرعــون و ملکــه مصــر بــود. او در قصر 
ــات مــادی  ــواع امکان ــرد و از ان ــه ســر می ب فرعــون ب
و رفاهــی برخــوردار بــود. آســیه، همســر پادشــاه 
ــود کــه  مســتبد و خودخــواه آن مملکــت باســتانی ب
ــل  ــر ضرب المث ــخ بش ــری او در تاری ــم و بیدادگ ظل
اســت. فرعــون نیــز همچــون نمــرود هــم خــود 
دعــوی خدایــی داشــت و هــم حافــظ و نگهبــان 
بت خانــه ملــت و مــروج بت پرســتی قــوم بــود. 
ــرد  ــتفاده می ک ــوم سوء اس ــی ق ــون از فرومایگ فرع
و کارش بــه  جایــی رســیده بــود کــه خــود را »خــدای 
ــی  ــیه، زن ــر او، آس ــا همس ــد؛ ام ــان« می نامی خدای

بــود کــه در هالــه ای از نجابــت، لیاقــت و پاکــی قــرار 
داشــت. رشــد شــخصیت و توجــه بــه وظیفه انســانی 
ــه  جایــی رســاند کــه کاخ نشــین  ــی او، کار را ب و ایمان
بهشــت شــود و در ردیــف بهتریــن زنــان عالــم قــرار 
گیــرد. ایمــان آوردن او بــه حضــرت موســی)ع( 
ــرا  ــود؛ چ ــون ب ــه دســتگاه فرع ــه ب ــن ضرب بزرگ تری
کــه او نزدیک تریــن فــرد بــه فرعــون اســت. فرعــون 
ــر  ــه ه ــم ب ــن تصمی ــردن او از ای ــرف ک ــرای منص ب
ــع ـ متوســل شــد؛  ــد و تطمی وســیله ممکــن ـ تهدی
امــا جــز مقاومــت از او چیــزی ندیــد و بدیــن  وســیله 
توانســت شــرایط حاکــم بــر نظــام حکومتــی آن روز را 

در هــم بریزد.پژوهش هــای معنــوی

فواید دوستی کودکان
دوســتی در کمــک بــه  رشــد احساســی و اجتماعــی کودک 

دارد.  اهمیت 
از طریــق روابــط متقابــل بــا دوســتان، کــودکان قــادر 
می شــوند تــا لــذت ســهیم شــدن، خنــده، حمایــت 

وفــاداری و شــادی های زیــاد را کشــف کننــد.
آن ها از راه دوستی:

 سازگاری در رفتار اجتماعی را تجربه می کنند.
 قوانیــن خــود را تعییــن کــرده و انتخاب هــا را ارزیابــی 
می کننــد و وقتــی بــا دشــواری ها مواجــه می شــوند 

تصمیــم می گیرنــد.
 دامنــه وســیع از احساســات عــادی ماننــد تــرس 

خشــم و عصبانیــت را تجربــه می کننــد.
 ِپــی می برنــد چــه  چیــزی مناســب اســت و چــه 

ــت. ــزی نیس چی
ــدرت  ــی و ق ــت اجتماع ــدن موقعی ــه  فهمی ــق ب  موف
ــان اســت  ــق جری ــی می شــوند: چــه کســی مواف  اجتماع
و چــه  کســی مخالــف جریــان، رهبــری و پیــروی را درک 

ــد. ــر آن را می فهمن ــاوت درس و غی ــد، تف می کنن
 بــا افــراد، دیدگاه هــا و موقعیت هــای مختلفــی مواجــه 
ــات  ــا و تعام ــتلزم رفتاره ــک مس ــر ی ــه ه ــوند ک می ش

متفاوتــی هســتند.
 بــه  گروه هایــی تعلــق دارنــد؛ بنابرایــن حــس خودحرمتی 

آنــان تقویــت می شــود.آکا ایــران

خانواده
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دورهمیخوشمزه
مواد الزم

۴ عددفلفل چیلی قرمز
به میزان الزم روغن زیتون

۵ حبه سیر
۳ عددماهی آنچوی

۱ قاشق چای خوریاورگانو خشک
۴۰۰ گرمپوره گوجه فرنگی

۴۰۰ گرمپاستا 
۲ برش نان تست

به میزان الزمپودر فلفل چیلی

پاســتا بــا ســس تنــد از مجموعــه دســتورغذا های جیمــی الیــور اســت کــه مــا طــرز 
ــازه و  ــی ت ــل چیل ــر دوی فلف ــم. اســتفاده از ه ــاده کرده ای ــرای شــما آم ــه آن را ب تهی
پــودر فلفــل چیلــی، باعــث می شــود تــا در پاســتا ۲ بافــت و تنــدی متفــاوت داشــته 

باشــیم.
 طرز تهیه

1- فلفل هــای چیلــی تــازه را در ماهیتابــه ای بــزرگ بیندازیــد. در ماهیتابــه تــا 
ــن  ــرارت پایی ــه روی ح ــدود 1۰ دقیق ــرای ح ــد و ب ــن بریزی ــانتیمتر روغ ــاع 1 س  ارتف

بگذارید.
ــت  ــود گرف ــه خ ــا را ب ــر آن ه ــم و عط ــن طع ــدند و روغ ــرم ش ــا ن ــی فلفل ه ۲- وقت

ــد. ــار بگذاری ــدی کن ــای بع ــرای مصرف ه ــد و ب ــی بریزی ــتر آن را در ظرف بیش
3- دو حبــه ســیر خردشــده را بــه همــراه ماهــی آنچــوی و اورگانــو در ماهیتابــه اضافــه 

کنیــد و بــرای چنــد دقیقــه تفــت دهیــد.
باشــد  را اضافــه کنیــد و بگذاریــد بجوشــد. حواســتان  پــوره گوجه فرنگــی   -4
ــد. ــد می کنن ــی تن ــس را خیل ــون س ــوند؛ چ ــه نش ــا ل ــف ی ــی نص ــای چیل فلفل ه

5-در ایــن میــان پاســتا را طبــق دســتور روی بســته بندی آن بپزیــد و پــودر ســوخاری 
را آمــاده کنیــد.

6- تکه هــای نــان  را بــه همــراه نــوک انگشــت نمــک در غذاســاز بریزیــد و بزنیــد تــا 
کامــا ریــز شــود.

7- ســه حبــه ســیر له شــده را بــه همــراه مقــداری روغــن در ماهیتابــه ای دیگــر روی 
حــرارت متوســط بریزیــد؛ بگذاریــد تــا عطــر آن بلنــد شــود و بعــد مقــداری پــودر فلفــل 

چیلــی بــه آن اضافــه کنیــد.
ــب  ــم ترکی ــا ه ــواد را ب ــد. م ــه کنی ــده را اضاف ــان پودرش ــه ن ــا ۲ دقیق ــد از 1 ی 8- بع
کــرده و بــرای 5 تــا 7 دقیقــه دیگــر تفــت دهیــد. ماهیتابــه را از روی حــرارت برداریــد.

 9- پاســتا را آبکشــی کــرده و بــه ماهیتابــه ای کــه ترکیــب گوجــه در آن اســت، اضافــه 
کــرده و مــواد را بــا هــم ترکیــب کنیــد.

ــی  1۰- پاســتا را در ظرف هــای مدنظــر بکشــید )در هــر ظــرف یــک عــدد فلفــل چیل
هــم قــرار دهیــد( و از ترکیــب پــودر ســوخاری روی آن هــا بپاشــید و میــل کنیــد.

 نکاتی درباره تهیه پاستا با سس تند
1- روی فلفل های چیلی تازه را با چاقو خراش دهید.

ــه  ــر را ل ــدد دیگ ــز خــرد و 3 ع ــا را ری ــه از آن ه ــد. ۲ حب ۲- ســیرها را پوســت بگیری
ــد. کنی

3- نان ها را تکه تکه کنید. برترین ها

ن ا �ب سس �ت س�ت �پ

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

مــا و ملت هــای مظلــوم دنیــا مفتخریــم كــه رســانه های گروهی و دســتگاه های 
تبلیغــات جهانــی، مــا و همــه مظلومــان جهــان را بــه هــر جنایــت و خیانتــی 

كــه ابرقدرت هــای جنایتــكار دســتور می دهنــد، متهــم می كننــد. 

پایدرسامام؟هر؟

وصیتنامه الهی سیاسی امام

ما و ملت های مظلوم دنیا

شــهردار اصفهــان بــا تاکیــد بــر اینکــه مدیریــت شــهری 
اصفهــان بــه طــور حتــم از هنرمنــدان و جشــنواره 
ــرد  ــد ک ــت خواه ــوان حمای ــودک و نوج ــای ک فیلم ه
اقتصــادی کشــور     شــرایط  ســخت ترین  در  گفــت: 
ــن  ــر ای ــان ب ــتانی اصفه ــهری و اس ــران ش ــه مدی هم
موضــوع متفــق بودنــد کــه جشــنواره در اصفهــان برگــزار 

شــود.
ــنواره  ــی امین جش ــانی س ــتاد اطاع رس ــزارش س ــه گ ب
بین المللــی فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان دفتــر 
اصفهــان،  شــهردار  جمالی نــژاد،  مهــدی  اصفهــان، 
در آییــن افتتــاح 4۰ فیلــم بــا موضــوع کــودک و 
نوجــوان توســط فیلمســازان اصفهــان بــه تهیه کنندگــی 
ــادی  ــای اقتص ــرد: فض ــار ک ــان اظه ــهرداری اصفه ش
حاکــم در کشــور مســاعد نیســت کــه ایــن موضــوع را 
دکتــر روحانــی در مصاحبــه ای در ســال گذشــته، مطــرح 

ــود. ــرده ب ک
وی افــزود: بــا وجــود ایــن مدیــران شــهری و اســتانی 
اصفهــان بــه طــور جــد اصــرار داشــتند جشــنواره 
فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان بــار دیگــر بــه اصفهــان 

ــردد.  بازگ
حتــی بــا ایــن موضــوع کــه جشــنواره کــودک و نوجــوان 

دو قســمت شــود و بــه دو بخــش جداگانــه تغییــر یابــد 
ــز، مخالفــت کردیم. نی

ــرایط  ــخت ترین ش ــه داد: در س ــان ادام ــهردار اصفه ش
ــتانی  ــهری و اس ــران ش ــه مدی ــور، هم ــادی کش اقتص
ــر  ــرا - ب ــه اصولگ ــب و چ ــه اصاح طل ــان - چ اصفه
ــد کــه جشــنواره در اصفهــان  ایــن موضــوع متفــق بودن

ــزار شــود. برگ
فیلمســازان  و  هنرمنــدان  بــه  خطــاب  جمالی نــژاد 
اصفهانــی اظهــار کــرد: از شــما می خواهــم کــه مقــداری 
ــر کشــور و محورهــای توســعه کشــور  فضــای حاکــم ب
ــر  ــد. اگ ــت کنی ــا آن حرک ــگ ب ــید و هماهن را بشناس
چنیــن شــرایطی ایجــاد شــود، شــهرداری و دیگــر 
دســتگاه های اجرایــی اســتان نیــز از ایــن فیلمســازان 

ــرد. ــد ک ــت خواهن حمای
ــن،  ــای نوی ــور فناوری ه ــه مح ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
گردشــگری و هنــر، محورهــای توســعه هســتند، گفــت: 
هنرمنــدان روی ایــن ســه محــور می تواننــد مانــور 
ــن  ــه جــای کار بســیاری در ای ــد؛ چــرا ک بســیاری دهن

ســه محــور وجــود دارد. 
ــی  ــان از موضوعات ــوی ادی ــه گفت وگ ــوان نمون ــه عن ب
اســت کــه جــزو داشــته های شــهر اصفهــان بــه حســاب 

می آیــد و جهــان نیــز تشــنه چنیــن موضوعــات بکــری 
اســت.

ــی  ــن موضوعات ــه چنی ــان اینک ــا بی ــان ب شــهردار اصفه
می توانــد در قالــب فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان 
بیــان شــود، گفــت: هــر کســی در رأس مدیریــت 
از  قطــع  طــور  بــه  گیــرد،  قــرار  اصفهــان  شــهری 
هنرمنــدان و جشــنواره فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان 

ــرد. ــد ک ــت خواه حمای
 ضرورت مدیریت فیلم های کودکان و 

نوجوانان در اصفهان
بین المللــی  جشــنواره  ســی امین  دبیــر  ادامــه،  در 
فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان گفــت: اگــر بتــوان 
ــه  ــده، ب ــود آم ــه وج ــه ب ــاله ای ک ــار س ــت چه از فرص
ــراغ  ــه س ــات ب ــر التهاب ــم، دیگ ــتفاده کنی ــتی اس درس
جشــنواره نخواهــد آمــد؛ چــرا کــه التهابــات در جشــنواره 
بــه معنــی التهــاب در ســینمای کــودک و نوجــوان 

ــت. اس
بــا  فیلــم   4۰ افتتــاح  آییــن  در  رضــاداد  علیرضــا 
فیلمســازان  توســط  نوجــوان  و  کــودک  موضــوع 
ــار  ــان اظه ــهرداری اصفه ــی ش ــه تهیه کنندگ ــان ب اصفه
ــزاری  ــر از برگ ــتر و پیش ت ــن بیش ــتگی م ــرد: دلبس ک

جشــنواره، بحــث تولیــد اســت.
ــان  ــدی در اصفه ــای تولی ــوان فیلم ه ــزود: می ت وی اف
بین المللــی  بــه جشــنواره هایی ماننــد جشــنواره  را 
فیلم هــای کوتــاه ارســال کــرد تــا در آنجــا بــرای اولیــن 

ــار نمایــش داده شــود.  ب
این گونــه جشــنواره ها می تواننــد جایــی باشــند کــه 
فیلم هــا در آن پرده بــرداری و از آن هــا بهره بــرداری 

شــود.
فیلم هــای  بین المللــی  جشــنواره  ســی امین  دبیــر 
کــودکان و نوجوانــان ادامــه داد: اگــر در برگــزاری چنیــن 
جشــنواره ای یــا در هــر رویــدادی دارای تئــوری نباشــیم، 
ــد  ــل بای ــن دلی ــه همی ــم؛ ب ــه راه بمانی ــاید در میان ش

بدانیــم کــه بــه کجــا پیــش خواهیــم رفــت.
 اتصال بین تولید و نمایش از اهمیت 

بسیاری برخوردار است
ــرای  ــق ب ــک اف ــتن ی ــه داش ــان اینک ــا بی ــاداد ب رض

فعالیت هــا بســیار مهــم اســت، اضافــه کــرد: در تئــوری 
برگــزاری جشــنواره، حلقــه اتصــال بیــن تولیــد و 

ــت. ــوردار اس ــیاری برخ ــت بس ــش از اهمی نمای
وی خاطرنشــان کــرد: اگــر در جشــنواره فیلم هــای 
کــودک و نوجــوان، تولیــد و نمایــش درســت مدیریــت 
ــزار خواهــد شــد؛  و ســازماندهی نشــود، جشــنواره برگ

ــود. ــدک خواهــد ب ــذاری آن بســیار ان ــا تاثیرگ ام
ــان  ــا بی ــی ب ــینمایی فاراب ــازمان س ــد س ــاور ارش مش
ــا را  ــه کاره ــه هم ــا اینک ــئولیت ب ــدی مس ــه تص اینک
ــرد:  ــار ک ــد، اظه ــرق می کن ــم ف ــام دهی ــان انج خودم
بایــد مواظــب تحقــق مســئولیت ها باشــیم؛ همــه 
شــهرهای کشــور توانایــی یــاری رســاندن بــه برگــزاری 
جشــنواره را دارنــد و بایــد بــا همیــاری هــم از پتانســیل 

ــم. ــتفاده کنی ــهرها اس ــام ش تم
کــه  می شــویم  خرســند  بســیار  گفــت:  رضــاداد 
اصفهــان پایتخــت فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان 
بــه لحــاظ مدیریــت باشــد؛ چــرا کــه در ارزیابــی 
عاقــه در ایــن حــوزه، اصفهــان جــزو شــهرهایی اســت 
ــه  ــوان نمون ــه عن ــادی را دارد؛ ب ــیل های زی ــه پتانس ک
اصفهــان در ســهم اقتصــاد ســینما و جــذب مخاطــب در 

ســینما در کشــور در رتبــه دوم قــرار دارد.
میثاقمــان  روز  می توانــد  امــروز  اضافــه کــرد:  وی 
باشــد؛ بــرای تحقــق اینکــه اصفهــان، پایلــوت ســینمای 

ــد. ــور باش ــان در کش ــودکان و نوجوان ک
فیلم هــای  بین المللــی  جشــنواره  ســی امین  دبیــر 
ــورای  ــتقرار ش ــه اس ــاره ب ــا اش ــان ب ــودکان و نوجوان ک
شــهر جدیــد در اصفهــان و روی کار مانــدن دولــت 
ــی  ــک فرصــت تاریخــی و طای ــرد: ی ــار ک مســتقر اظه
ــن  ــه حــال ای ــا ب ــه ت ــم ک ــار داری ــار ســاله در اختی چه

ــت.  ــته اس ــود نداش ــت وج فرص
ــی در ســطح  ــار ســال تغییرات ــه مــدت چه دســت کم ب

کان کشــور وجــود نخواهــد داشــت.
رضــاداد گفــت: اگــر بتــوان از ایــن فرصــت بــه درســتی 
ــنواره  ــراغ جش ــه س ــات ب ــر التهاب ــرد، دیگ ــتفاده ک اس

نخواهــد آمــد. 
بــه نظــر مــن التهابــات در جشــنواره بــه معنــی التهــاب 

در ســینمای کــودک و نوجــوان اســت.

مدیریت شهری از جشنواره کودک و نوجوان حمایت می کند


