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تخریــب قبرســتان بقیــع، ســندی از مظلومیــت اســام 
و شــیعه در تاریــخ بشــری اســت؛ امــا بــا ایمــان و اعتقــاد 
تشــیع و شــیعیان امیرالمؤمنیــن و حتــی اعتقــاد اهــل 
ســنت بــه اهــل بیــت پیامبــر)ص(، آوازه اهــل بیــت)ع( 
همچنــان جهانــی مانــده، بلکــه جهانی تــر شــده اســت. 
اینکــه جریان هــای ضــد شــیعه و وهابیــت  بــا  امــروز 
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ظلم ســتیزی خــود را ادامــه می دهنــد و در راه نجــات 
گام هــای بــزرگ و بزرگ تــر  بشــر از چنــگال اســتکبار، 
برمی دارنــد. وهابیــت بــه خیــال خــود تصــور می کــرد 

کــه بــا تخریــب قبــر ائمــه بقیــع)ع( می توانــد...
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/منطقه ای استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری رتبه نخست روزنامه های استا�ن

در آخریــن روز از هفتــه افشــای حقــوق بشــر آمریکایــی 
هســتیم. در ایــن روزهــا در دهــه 60، ایــران آمــاج حمله ها 
و اقدامــات ناجوانمردانــه آمریکای مدعــی دروغین حقوق 
بشــری قــرار گرفــت کــه اگــر انســان بخواهــد ابعــاد ایــن 
ــد  ــذ خواه ــن کاغ ــوی 70 م ــد، مثن ــان کن ــات را بی جنای
ــم  ــام معظ ــای مق ــه فرمایش ه ــه ب ــا توج ــذا ب ــود؛ ل ب
ــاه  ــم تیرم ــا دوازده ــم ت ــه و از شش ــن هفت ــری، ای رهب
ــه عنــوان »هفتــه حقــوق بشــر آمریکایــی« نامگــذاری  ب
شــده اســت. در ایــن هفتــه شــاهد تــرور نافرجــام مقــام 
ــن  ــتی و 7۲ ت ــت هللا بهش ــهادت آی ــری، ش ــم رهب معظ
ــی،  ــرفی اصفهان ــت هللا اش ــهادت آی ــان، ش ــاران ایش از ی
ــرار دادن  ــاران سردشــت و هــدف ق شــهید محــراب، بمب

ــم. ــارس بودی ــج ف هواپیمــای مســافربری در خلی
آمریکایــی  امــام خمینــی)ره( دربــاره حقــوق بشــر 
ــا در  ــان م ــال جوان ــاه س ــن پنج ــول ای ــد: در ط فرمودن
حبس هــا بــه ســر بردنــد و چــه بســا جوانانــى داشــتیم 
ــا را روى  ــد؛ آن ه ــا را اره کردن ــاى آن ه ــس پ ــه در حب ک
ــا  ــم این ه ــر ه ــان آخ ــن زم ــا ای ــد و ت ــو دادن ــا ب تابه ه
ــاِه  ــان ش ــد؛ دژخیم ــکنجه بودن ــد، در ش ــس بودن در حب
ســابق آن هــا را از هســتى ســاقط کردنــد و ایــن مدعیــان 
همراهــى بــا حقــوق بشــر در طــول ایــن مــدت ندیدیــم 
ــد. مــا  ــد، یــک اســتنکارى بکنن کــه یــک صحبتــى بکنن
دیدیــم کــه رئیــس آمریــکا- رئیس جمهــور آمریــکا- بــا 
ایــن شــاه بدبخــت بــا ایــن شــاه ســابق ظالــم بدبخــت 
ــتیبانى از  ــرد؛ پش ــتیبانى مى ک ــرد و پش ــى مى ک همراه
دژخیمــى کــه تمــام هســتى مــا را بــه بــاد داد و ندیدیــم 
مدعیــان جامعــه حقــوق بشــر اســتنکار کننــد، بــر 
ــان  ــن دژخیم ــه ای ــاال ک ــن ح ــکا؛ لک ــور آمری رئیس جمه
بــه دام ملــت افتاده انــد و ملــت مى خواهــد از آن هــا 
ــد شــده  ــاد »وا بشــرا«ى این هــا بلن ــام بکشــد، فری انتق
ــص 458 و 459(  ــام)ره(، ج 6، ص ــه ام ــت! )صحیف اس
ــکا در  ــر آمری ــوق بش ــکار حق ــض آش ــوارد نق ــه م از جمل
ــی، سوء اســتفاده وســیع ایــن کشــور از  عرصــه بین الملل
حــق وتــو در حــق ســایر ملــل اســت؛ بــه طــوری کــه ایــن 
سوء اســتفاده از حــق وتــو بــا مفــاد اعالمیــه حقــوق بشــر 
جهانــی مصــوب خــود کشــورهای دارای حــق وتــو از جمله 
آمریــکا در تضــاد اســت. در چنــد دهــه اخیــر بیشــترین 
مــوارد حــق وتــو را آمریــکا بــه خــود اختصــاص داده؛ آن 
هــم در برابــر قطعنامه هــای شــورای امنیــت علیــه رژیــم 

صهیونیســتی. 
ــه  ــه ب ــتی و بی توج ــم صهیونیس ــاع از رژی ــکا در دف آمری
ــون  ــم، تاکن ــن رژی ــی از سیاســت های ای ــادات جهان انتق
61 مــورد از قطعنامه هــای شــورای امنیــت ضــد اســرائیل 
ــکا  ــا آمری ــه آی ــرده اســت. ســوال اینجاســت ک ــو ک را وت
جنایــات و آدمکشــی ها و حتــی کودک کشــی رژیــم 

صهیونیســتی را نمی بینــد و آیــا بــا وتــوی قطعنامه هــای 
شــورای امنیــت کــه علیــه جنایــات اســرائیل صــادر 
ــری  ــوق بش ــه حق ــن چ ــت؟ ای ــهیم نیس ــود، س می ش
اســت کــه کودک کشــی در آن مجــاز اســت و حتــی 
جایــزه دارد؟ نقــض حقــوق بشــر از طــرف دولــت امریــکا 
ــوق  ــه حق ــت؛ بلک ــر نیس ــورهای دیگ ــه کش ــر ب منحص
فــردی و اجتماعــی افــراد در داخــل آن کشــور نیــز چپــاول 

می شــود.
ســیاهان  دربــاره  بشــر  حقــوق  نقــض  تاریخچــه    
و سرخ پوســتان، موضوعــی انکارناپذیــر اســت. ســرکوب 
فــدرال  دولــت  در  جنــگ  ضــد  داخلــی  اعتراضــات 
جانســون و نیکســون و حتــی جــورج بــوش و پــس از آن 
از مــوارد بــارز نقــض حقــوق بشــر و نیــز نقــض آزادی های 
ــر  ــوق بش ــض حق ــتی و نق ــت. نژادپرس ــک اس  دموکراتی
آیــا  آمریکاســت.  حکومتــی  ویژگی هــای  از  یکــی 

نیســت؟  بشــر  حقــوق  نقــض  نژادپرســتی، 
 نظامی گــری و تضییــع حقــوق بشــر، خــوی دائمــی 
ســال های  همــان  از  طــوری کــه  بــه  آمریکاســت؛ 
نخســتین تاســیس، همســایگان خــود نظیــر مکزیــک را 
مــورد تعــرض قــرار داد و چنــد ایالــت شــمالی آن کشــور 
را بــه زور تصاحــب کــرد. حملــه و کشورگشــایی از کارهــای 

ــت.  ــم هس ــوز ه ــوده و هن ــکا ب ــداوم امری م
ــی دوم  ــگ جهان ــس از جن ــژه پ ــتم، به وی ــده بیس در س
امریــکا در جای جــای گیتــی، عرصــه را بــر جهانیــان 
تنــگ کــرد و در کشــورهایی ماننــد کــره، ویتنــام، گرانــادا، 
لبنــان و جمهــوری دومینیکــن بــه تاخــت و تــاز پرداخــت. 
فعالیت هــای اطالعاتــی امریــکا بــه وســیله ســیا و دیگــر 
حقــوق  دنیــا،  در  مخوفــش  اطالعاتــی  ســازمان های 
ــد.  ــادره می کن ــودش مص ــع خ ــه نف ــا را ب ــه ملت ه هم
ــت  ــی اس ــوف پلیس ــکیالت مخ ــک تش ــیا ی ــازمان س س
 کــه در اقصــی نقــاط جهــان فعالیــت دارد و تاریــخ پنجــاه 
 و چنــد ســاله آن، مملــو از تــرور، کودتــا، تطمیــع، تهدیــد
جنایــت و آدمکشــی اســت. اعضــای ســازمان ســیا 
ــکا  ــفارتخانه های امری ــی س ــد سیاس ــو واح ــوال عض معم
ــر  ــورهای دیگ ــه کش ــات ب ــوان دیپلم ــه عن ــتند و ب هس
ــال های اول  ــا در س ــه م ــه ک ــوند. همان گون ــزام می ش اع
انقــالب شــاهد تبدیــل ســفارت امریــکا بــه جاسوســخانه 
بودیــم و ملــت مــا مشــت محکمــی بــه دهانــش زد؛ آن ها 
آرام آرام در احــزاب سیاســی، انجمن هــا، مجامــع شــهری، 
ــایل  ــری وس ــای کارگ ــجویی، اتحادیه ه ــای دانش گروه ه
ــد. ــی نفوذمی کنن ــز اداری و نظام ــی و مراک ــاط جمع ارتب

از  بین المللــی،  عرصــه  در  ســیا  فعالیــت گســترده 
ــرا  ــت؛ زی ــر اس ــوق بش ــض حق ــم نق ــاخص های مه ش
ــکا  ــا در راســتای تامیــن منافــع امری ایــن ســازمان صرف

می کنــد.  عمــل 

دیگــر حرکــت ضــد بشــری آمریــکا فعالیــت رســانه ای 
وســیع اوســت کــه بــا ایــن ابــزار تاثیرگــذار حقــوق بشــر 
ــور  ــات، کش ــوم ارتباط ــرد. در وادی عل ــده می گی را نادی
امریــکا بــه »غــول رســانه ها« معــروف اســت و اغلــب 
 ســازمان ها و مؤسســات خبرپراکنــی در ســطح جهــان
تقریبــا یــا امریکایــی هســتند یا تحــت نفوذ امریــکا قرار 
 دارنــد. صدهــا شــبکه ماهــواره ای، تلویزیونــی، رادیویــی 
امریــکا  در  قــدرت  مراکــز  بــه  فعــال  اینترنتــی  و 
آن هــا،  اصلــی  رســالت  و  هســتند  وابســته 
بــه  توجــه  بــا  امریکاســت.  دولــت  توســعه طلبی 
ــکا،  ــرکردگی امری ــه س ــرب ب ــانه ای غ ــتردگی رس گس
ــه  ــکا ب ــت امری ــه دول ــیم ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ب
ــالف  ــال خ ــی، اعم ــای تبلیغات ــن اهرم ه ــتوانه ای پش
می دهــد  جلــوه  مشــروع  را  خــود  بشــر   حقــوق 
حقایــق را واژگــون می کنــد و حقــوق بشــر در هیاهــوی 

تبلیغاتــی بــه یغمــا بــرده می شــود.
آمریــکای مدعــی طرفــداری از حقــوق بشــر بــه صراحــت 
اقــدام بــه تضییــع حقــوق انســان ها در تمامــی کشــورهای 

ــد.  ــا می کن دنی
ــوده  ــانیت ب ــد انس ــری و ض ــد بش ــکا ض ــی آمری   مش
و تاکنــون نیــز از هیــچ جنایتــی علیــه ملت هــای مختلــف 
دنیــا دریــغ نکــرده اســت. آمریــکا در راس تمامــی 
ــی)ره(  ــام خمین ــول ام ــه ق ــرار دارد و ب ــت ها ق تروریس
ــه ای از  ــر نقط ــت و در ه ــی اس ــذات دولت ــت بال تروریس
ــور  ــن کش ــد، ای ــی رخ می ده ــتار و جنایت ــه کش ــا ک دنی
ــا  ــت.آنچه دنی ــهیم اس ــل و س ــز در آن دخی ــکار نی جنایت
بــه عیــان دیــده ایــن اســت کــه حقــوق بشــر آمریکایــی 
بــه معنــای کشــتن افــراد، بــه بنــد کشــیدن انســان های 
آزاده، حمایــت از تروریســت، به ویــژه تروریســت های 

ــاط دنیاســت. ــام نق ــری در تم تکفی
از  حمایــت  معنــای  بــه  آمریکایــی  بشــر  حقــوق 
شهرک ســازی های رژیــم اشــغالگر قــدس، ســرکوب 
زنــان  زندانــی کــردن  فلســطین،  مــردم   و کشــتن 
و  فلســطین  در  کودک کشــی   فلســطینی،  مــردان  و 
حمایــت از اشــغالگری، جنایــت، بمبــاران کــردن و کشــتن 
و از بیــن بــردن افــراد اســت. چنانچــه در ســال 67 
ــه در  ــد ک ــم زدن ــزرگ را رق ــت ب ــک جنای ــا ی آمریکایی ه
دنیــا ســابقه نداشــت و آن، تهاجــم و ســقوط هواپیمــای 
 مســافربری ایــران اســت کــه جنایتــی جنگــی محســوب 

می شود. 
ــان  ــال نمای ــه کام ــن حادث ــر در ای ــوق بش ــه حق ــاوز ب تج
ــورد  ــا را م ــافری م ــای مس ــز هواپیم ــاو وینس ــت. ن اس
هــدف قــرار داد و ۲90 نفــر از مســافران ایــن هواپیمــا را به 
شــهادت رســاند کــه نزدیــک بــه 66 کــودک در ایــن جمــع 

بودنــد و ایــن یــک جنایــت بــزرگ در ســال 67 بــود.

حقوق بشر آمریکایی!
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پروانه شریفیگروه سیاست

امــروز 12 تیــر اســت. چنــد ســال پیــش در چنیــن روزی 
ــاد؛  ــاق افت ــخ اتف ــی تاری ــار هوای ــه مرگب ــتمین حادث هش
در چنیــن روزی هواپیمــای مســافربری شــماره 655 
هواپیمایــی ایــران ایــر بــا شناســه پــروازی IR655 بــر فراز 
ــت موشــک  ــورد اصاب ــارس م ــج همیشــه ف آســمان خلی
ــه  ــق ب ــس متعل ــو اس اس وینس ــاو ی ــونده ن هدایت ش

ــت.  ــرار گرف ــکا ق ــاالت متحــده امری ــی ای ــروی دریای نی
از ســال 1359 بــود کــه جنــگ نفتکش هــا معــروف 
ــاد و  ــاق افت ــوص اتف ــن خص ــی در ای ــد و درگیری های ش
بــود  امریکایی هــا  وحشــیگری های  همیــن  خلــل  در 
ــد و مرواریدهــای  ــی را غــرق کردن کــه ناوچــه ســهند ایران
ــتند.  ــگاه داش ــارس ن ــج ف ــارس را در دل خلی ــج ف خلی
ــنبه 12  ــه روز یکش ــا اینک ــت ت ــدت گرف ــا ش ــن جنگ ه ای
تیــر ســال 1367 ایــن ایربــاس ایرانــی در فــرودگاه بنــدر 
عبــاس بــه زمیــن نشســت و قــرار بــود کــه 274 مســافر 
ــروازی  ــه پ ــا 16 خدم ــاوت را همــراه ب ــا ملیت هــای متف ب

ــی برســاند.  ــه دب ب
ــا کارنامــه درخشــان هفــت  ــان ب ــان محســن رضائی کاپیت
ــد  ــاس بلن ــدر عب ــرودگاه بن ــد ف ــرواز از بان ــزار ســاعت پ ه
ــت و  ــه گرف ــن فاصل ــا از زمی ــزار پ ــاع 14 ه ــا ارتف شــد و ت
ــارات متحــده  ــا ام ــت و ب ــرج مراقب ــا ب ــداوم ب ــه طــور م ب

ــود.  ــاس ب در تم
ــه  ــه منطق ــی ب ــای ایران ــل از ورود هواپیم ــد لحظــه قب چن
هوایــی تحــت کنتــرل امــارات، کاپیتــان محســن رضائیــان 
مراتــب را بــه امــارات اطــاع داد. نــاو امریکایــی هــم 
ــای  ــا، وارد آب ه ــروازی هواپیم ــاز پ ــق آغ ــان دقای در هم
جمهــوری اســامی ایــران شــده بــود و بــه دســتور ناخــدای 
ــاو، موشــکی را بــه ســمت ایــن هواپیمــای ایرانــی  ایــن ن
پرتــاب کــرد کــه بــه یــک بــاره ایربــاس ایرانــی از صفحــه 
رادارهــا محــو شــد و در خلیــج فــارس ســقوط کــرد؛ امــا 
امریکایی هــا در کمــال وقاحــت و بی شــرمی اعــام کردنــد 
کــه یــک فرونــد اف 14 ایرانــی را مــورد حملــه قــرار دادنــد 
و بعــد هــم کــه صــدای ماجــرای ایــن وحشــیگری در دنیــا 

ــد کــه اشــتباه رخ داد.  پیچیــد اعــام کردن
گــزارش گــروه حقیقت یــاب ایکائــو حاکــی از آن اســت کــه 
ناخــدای ایــن نــاو بــا اطــاع و علــم بــه ایــن موضــوع کــه 
هواپیمــا نظامــی نیســت، اقــدام بــه صــدور دســتور شــلیک 
داده و ایــن موضــوع را افســران هــم بــه وی گوشــزد کــرده 
بودنــد؛ امــا تمامــی ســربازان و ناخــدای نــاو مــدال مبــارزه 
دریافــت کردنــد کــه ایــن مــدال اصــوال بــه دلیــل اقدامــات 
قهرمانانــه و خدمــات شایســته اعطــا می شــود. ایــن 
ــود.  ــان ب ــا در آن زم ــیگری امریکایی ه ــه ای از وحش گوش
ــاو عملیــات  ــد ن در آن زمــان حــدود 80 غــواص و دو فرون
ــاو و دو بالگــرد هــم  ــد و دو هوان جســت وجو را آغــاز کردن
ــن  ــغول ای ــبانه روز مش ــد و 52 ش ــا آمدن ــک آن ه ــه کم ب
عملیــات گســترده در دمــای بیــش از 50 درجــه ســانتیگراد 
ــرا  ــدند؛ چ ــا نمی ش ــوت ج ــاد در تاب ــی اجس ــد. برخ بودن
کــه بدن هــای ورم کــرده آنــان صدمــات زیــادی را بــه 
ــرای  ــد و ب ــرده بودن ــل ک ــدن در آب تحم ــی مان ــل باق دلی
آن هــا از برانکاردهــای تــوری اســتفاده شــد و این هــا تنهــا 
گوشــه ای از آن جنایــات و همچنیــن صبــر و مصیبت هــای 

ــود.  ــدگان ب ــای بازمان خانواده ه
امــا ســهند و ســهندها بــا اینکــه در آب غــرق و مرواریــدی 
جــاودان شــدند، امــا مقابــل یاوه گویــان ایســتادند و امــروز 
نــاو جمــاران کــه تنهــا یکــی از فرزنــدان رشــید و برومنــد 
ــه  ــارس دارد ک ــج ف ــی در خلی ــان هیبت ســهند اســت، چن
ــن  ــه ای ــدن ب ــک ش ــت نزدی ــکی جرئ ــاو و موش ــچ ن هی

ــدارد. ــر از خــون را ن آب هــای پــاک و پ
ــداران و  ــپاه پاس ــی س ــروی دریای ــردان نی ــروز دالورم ام
ــه  ــی ب ــازه ُدم تکان ــران اج ــامی ای ــوری اس ــش جمه ارت
ــی را در  ــت بلندباالی ــد و امنی ــتکبار را نمی دهن ــادی اس ای

ــد.  ــت کرده ان ــارس ثب ــج ف خلی
جمــاران، فرزنــد ســهند بــود و امریکایی های دستگیرشــده 
در خلیــج فــارس هــم، فرزنــدان پلیــد ناخــدای نــاو 

ــه کــرد.  ــی حمل ــاس ایران ــه ایرب ــه ب ــی ک امریکای
مــا پیــروزی خــون بــر شمشــیر و ایســتادن جلوی دشــمن 

را از سیدالشــهداء آموخته ایــم.

اخبار سیاسی
وزیر امور خارجه:

داعش از سالح شیمیایی 
استفاده کرده است

وزیــر امــور خارجــه کشــورمان گفــت: ایــران همــواره 
ــی حــق اســتفاده از  ــچ گروه ــه هی ــرده ک ــد ک تاکی
ســاح شــیمیایی را نــدارد؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
داعــش در جنــگ خــود در قبــال دولــت ســوریه از 

ســاح شــیمیایی اســتفاده کــرده اســت. 
منــع  ســازمان  کل  مدیــر  اوزمجــوو،  احمــد 
ــواد  ــا محمدج ــیمیایی )OPCW( ب ــاح های ش س
ــدار و  ــورمان، دی ــه کش ــور خارج ــر ام ــف، وزی ظری

کــرد. گفت وگــو 
ــا  ــورمان ب ــه کش ــور خارج ــر ام ــدار وزی ــن دی در ای
ــود  ــران خ ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــه اینک ــاره ب اش
یکــی از قربانیــان اســتفاده از ســاح شــیمیایی 
توســط رژیــم صــدام در دوران جنــگ تحمیلــی 
هشــت ســاله اســت، بــر اصــول اساســی کشــورمان 
ــاح  ــرد س ــه کارب ــر گون ــا ه ــت ب ــر مخالف ــر ب دای
ــد  ــتفاده از آن تاکی ــودن اس ــردود ب ــیمیایی و م ش

ــرد. ک
ایــران همــواره  افــزود: جمهــوری اســامی  وی 
ــتفاده  ــق اس ــی ح ــچ گروه ــه هی ــرده ک ــد ک تاکی
مســلحانه  منازعــات  در  را  شــیمیایی  ســاح  از 
ــروه  ــه متاســفانه گ ــی اســت ک ــن در حال ــدارد؛ ای ن
تروریســتی داعــش در جنــگ خــود در قبــال دولــت 
ســوریه از ســاح شــیمیایی اســتفاده کــرده اســت.

ــا اشــاره  ــدار ب ــن دی ــر از ای ــف در بخشــی دیگ ظری
ــاح  ــتفاده از س ــاره اس ــر درب ــای اخی ــه گزارش ه ب
ــوریه،  ــیخون « س ــان ش ــه »خ ــیمیایی در منطق ش
بــر لــزوم انجــام بازرســی های بین المللــی بــه 
منظــور راســتی آزمایی اســتفاده از ســاح شــیمیایی 
ــورمان  ــی کش ــرد و از آمادگ ــد ک ــه تاکی در آن منطق
ــا ســازمان منــع ســاح های  ــه منظــور همــکاری ب ب

ــت. مهــر ــخن گف ــه س ــن زمین ــیمیایی در ای ش

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

بقیع در انتظار بازسازی
نــام و یــاد شــیعه و ائمــه)ع( را بــرای همیشــه 
از بیــن ببــرد؛ امــا نه تنهــا این گونــه نشــد، بلکــه 
از آن زمــان تــا بــه امــروز نــام شــیعه در جهــان 
درخشــیده و ذره ای از ارادت مســلمانان و ســایر 
موحــدان بــه ائمــه اطهــار)ع( کــم نشــده اســت. 
ــتان های  ــن قبرس ــع از قدیمی تری ــتان بقی قبرس
ــر  ــتور پیامب ــه دس ــه ب ــت ک ــام اس ــخ اس تاری
اســام)ص( و بــه وســیله مســلمانان صــدر 

ــت. ــده اس ــود آم ــه وج ــام ب اس
قبرســتان بقیــع محــل قبــور مطهــر امــام حســن 
ــر)ع(  ــام باق ــام ســجاد)ع(، ام ــی)ع(، ام مجتب
ــه  ــن فاطم ــت و همچنی ــادق)ع( اس ــام ص و ام
ــداد  ــر و تع ــوی پیامب ــاس عم ــد، عب ــت اس بن
زیــادی از صحابــه و علمــای بــزرگ اســام نیــز 

ــده اند.  ــپرده ش ــاک س ــه خ ــکان ب ــن م در ای
ــام  ــمنان اس ــم دش ــار چش ــتان خ ــن قبرس ای
بــوده؛ لــذا تاکنــون در طــول تاریــخ دو بــار مــورد 
ــه در  ــه ک ــرار گرفت ــت متعصــب ق هجــوم وهابی
اثــر ایــن تهاجمــات، تخریــب شــده اســت. یــک 
ــان  ــری و در زم ــری قم ــال1220 هج ــار در س ب
ســقوط دولــت اول ســعودی ها، بــه دســت 
ــی  ــه مدت ــد ک ــب ش ــعودی تخری ــون س وهابی
ــورد  ــلمانان م ــت مس ــه  هم ــاره ب ــد از آن دوب بع
ــوال  ــر در 08 ش ــار دیگ ــرار گرفت.ب ــازی ق بازس
ســال1344 هجــری قمــری، وهابیــت بــار دیگــر 
بــه صورتــی وحشــیانه بــه ایــن مــکان مقــدس 

ــرد. ــب ک ــه و آن را تخری حمل
و  شــنیع  اقدامــات  این گونــه  بــا  وهابیــت   
غیرانســانی بــه خیــال خــود می توانــد نــام 
برکــت  بــا  و وجــود  اســامی  ارزش هــای  و 
ائمــه)ع( را در تاریــخ مهجــور کنــد و از بیــن 
ــوده  ــل ب ــی باط ــن خیال ــه ای ــی ک ــرد؛ در حال بب
مســلمانان  ارادت  و  عشــق  زیــرا  هســت؛  و 
بــه اســام، تشــیع و ائمــه)ع( در قلب هــای 
ــه  ــان جــای گرفت ــوم جهــان چن مســلمانان مظل
کــه ایــن قبیــل اقدامــات نمی توانــد حتــی 
ذره ای  از عشــق و ارادت مســلمانان بــه ائمــه)ع( 

ــد. بکاه
 قطعــا روزی خواهــد رســید کــه بــه لطــف الهــی 
و بــا نابودی دشــمنان اســام و تشــیع، بــار دیگر 
ــان  ــلمانان جه ــت مس ــه هم ــع ب ــتان بقی قبرس
بازســازی و میعــادگاه و وعــده گاه عاشــقان اهــل 
ــود؛  ــد ب ــن روز دور نخواه ــود و ای ــت)ع( ش بی
ــیگری  ــا وحش ــت ب ــی وهابی ــرایط فعل ــرا ش زی
ــن داعــش  ــا عناوی ــه ب ــروری ک  و آدمکشــی و ت
و ... بــه راه انداخته انــد و تصمیمــات جدیــد شــاه 
 عربســتان بــر انتقــال قــدرت بــه فرزنــد خویــش 
ســعودی  ســلطنتی  روال  نادیــده گرفتــن   و 
ــژه در  ــرب، به وی ــان ع ــداری جوان ــی بی و از طرف
ــن  ــدان ســعودی ای ــات خان عربســتان و اختاف
ــت رو  ــر وهابی ــه دوران عم ــد ک ــد را می ده نوی
ــریف  ــع ش ــاءهللا بقی ــت و ان ش ــام اس ــه اتم ب
دســت  بــه  فرصــت  اولیــن  در  و  بــه زودی 
ــد  ــازی خواه ــا و بازس ــی احی ــلمانان واقع مس
شــد. امــا چــرا وهابیــت دســت بــه ایــن اقــدام 

نابخردانــه زده اســت؟ 
اول اینکــه آن هــا بــا اصــل اســام دشــمنی 
ــای  ــالت و اصالت ه ــار رس ــودی آث ــد و ناب دارن
صحابــه  و  پیامبــر)ص(  دوران  از   باقی مانــده 
و تابعــان را بــه  گونــه ای کــه چیــزی ملمــوس از 
آن زمــان باقــی نمانــد، وظیفــه می داننــد و ایــن 
ــاب  ــه عبدالوه ــا ب ــت بریتانی ــده دول ــه ش دیکت

اســت. 
آن هــا همــه ایــن کارهــا را در پوشــش »توحیــد« 
و مبــارزه بــا »شــرک« انجــام می دهنــد؛ در 
ــیدند،  ــان نمی ترس ــلمانان جه ــر از مس ــع اگ واق
ــورت  ــه  ص ــرده و ب ــران ک ــز وی ــر را نی ــر پیامب قب

مصلــی درمی آوردنــد.
 دوم اینکــه وهابیــت تــاش می کنــد مقــام 
ــران  ــی از پیامب ــخصیت های اله ــت ش و موقعی
و اولیــاء در حــال حیــات و ممــات را بــه  عنــوان 
اینکــه آنــان تنهــا بازگوکننــدگان دســتورات الهــی 
بودنــد پاییــن آورده و تنــزل دهــد و وانمــود کنــد 
رســالت آن هــا در ایــن قســمت بــا مــرگ آنــان 
پایــان  یافتــه و تفــاوت چندانــی بــا امــت خــود 
ــت خــود  ــرای حکوم ــزاری ب ــن را اب ــد و ای ندارن

کنــد.
ــقف  ــاختن س ــت س ــن وهابی ــاس آیی ــر اس  ب
در  نمــاز  خوانــدن  قبــور،  روی  ســایبان  و 
ــارت  ــد زی ــه  قص ــافرت ب ــرفه، مس ــاهد مش مش
ــا و نیــکان، توســل  رســول هللا)ص( و دیگــر اولی
ــت  ــرگ، درخواس ــس از م ــی پ ــاء اله ــه اولی ب
ــادواره  ــزاری ی شــفاعت از شــافعان واقعــی، برگ
پیامبــران و اولیــاء الهــی، ســوگند بــه غیــر خــدا 
ــر اولیــاء الهــی مــردود و حــرام اســت.  ــذر ب و ن
گویــی از دیــدگاه وهابی هــا، اســام حکمــی جــز 
تحریــم و دعوتــی جــز مبــارزه بــا فطــرت انســان 
 نداشــته و نــدارد. بــا وجــود چنیــن عقایــد 
و رفتارهایــی از چنیــن رژیمــی بعیــد نیســت کــه 

دســت بــه چنیــن اعمــال قبیحــی بزنــد.
هــدف وهابیــت از تخریــب مقبره هــای ائمــه 
اطهــار، حــذف شــیعه و آثــار بــر جــای مانــده از 
صحنــه اســام و از بیــن بــردن آثــاری اســت کــه 

یــادآور اســام واقعــی اســت.
شــیفته ای کــه  هــر  بایــد گفــت  پایــان  در 
غربــت  بــر  روانــه می کنــد،  مدینــه  بــه  دل 
تربــت  می کنــد.  نالــه  بقیــع  قبرســتان 
معصوم)علیهم الســام(  امــام  چهــار  مطهــر 
نمایــان  ســنگ چین هایی  بــا  تنهــا 
نــدارد  زیــارت  اجــازه  آن  زائــر  کــه   اســت 
و بایــد بــه دل گریــه کنــد. اکنــون بقیــع در 
انتظــار بازســازی مســلمانان اســت کــه بــه لطــف 
الهــی و وحــدت مســلمانان اجــرا خواهــد شــد.

ْبُح ِبَقِریٍب؟ َأَلیَس الصُّ

همایــش سراســری قــوه  کیمیای وطن

ــئوالن  ــور مس ــا حض ــته ب ــه روز گذش قضائی
عالــی کشــوری و قضایــی در ســالن اجــاس 
ســران برگــزار شــد. در ایــن گــزارش بخشــی 

از سخنرانی سران قوا آورده شده است.
 رئیس جمهور: در انتخابات 

اشکاالتی وجود داشت؛ اما ما که 
معصوم نیستیم 

حجت االســام و المســلمین حســن روحانــی 
ــتی  ــهید بهش ــد ش ــدون تردی ــرد: ب ــار ک اظه
ــه  ــوزه علمی ــتثنایی ح ــای اس ــزو چهره  ه ج
قــم، علمــا و اندیشــمندان و مدیــران بــزرگ 
کشــور بودنــد و ویژگی هــای خــاص مربــوط 
تمــام  در  داشــتند؛ همــواره  را  بــه خــود 
ــر  ــخنان و تدابی ــا، س ــات و ماقات ه جلس
ــوز«  ــتی »درس آم ــهید بهش ــت ش و مدیری

ــود. ب
وی افــزود: شــهید بهشــتی در زمینــه تربیــت 

آینــده کشــور  مدیریــت  بــرای   جوانــان 
ــه  ــخگویی ب ــرای پاس ــاب ب ــن ط و همچنی
نیازهــای زمــان، فــردی بســیار دقیــق بودنــد. 
ــاب  ــروزی انق ــس از پی ــتی پ ــهید بهش ش
ــر دوش  ــنگینی را ب ــیار س ــار بس ــامی، ب اس
گرفتنــد؛ صبــر ایشــان بــه گونــه ای بــود کــه 
صبــر را خســته کــرده بــود؛ مظلوم تریــن 
شــخصیت آن زمــان انقــاب اســامی بــدون 

ــود. ــد شــهید بهشــتی ب تردی
رئیس جمهــور در ادامــه بــا بیــان اینکــه 
ــرای دوران  ــی ب ــات انتخابات ــت و تبلیغ رقاب
ــه  ــرد: در گوش ــوان ک ــت، عن ــات اس انتخاب
هــر انتخاباتــی بــه هــر حــال ممکــن اســت 
نقــص یــا ایــرادی وجــود داشــته باشــد؛ مــا 
ــردم  ــا م ــتیم؛ ام ــوم نیس ــدام معص هیچ ک
مــا بــا رشــادت و شــهامت و نشــاط بــه 
صحنــه آمدنــد و کار خــود را بــه نحــو احســن 

ــد. ــام دادن انج

  وی گفــت: شــهید بهشــتی صبــر کــرد 
ــا  ــه م و ســعه صــدر از خــود نشــان داد و ب
ــاب  ــرای انق ــزی را ب ــر چی ــه ه ــت ک آموخ
ــل  ــی تحم ــه راحت ــان ب ــتحکام نظامم و اس
اخــاص  کســی  اگــر  بدانیــم  و  کنیــم 
داشــت و بــرای خــدا تــاش کــرد، هــر چــه 
ــد اجــر و  مشــکاتش بیشــتر باشــد، خداون
ــه او عنایــت خواهــد کــرد. مــزد بیشــتری ب

 الریجانی: عوض کردن جای 
دشمن و دوست، یک خطای 

استراتژیک است 
علــی الریجانــی بــه چنــد ویژگــی در ســلوک 
شــهید بهشــتی پرداخــت و اظهــار کــرد: 
ــود. ــی واقعــی ب شــهید بهشــتی یــک انقاب

ــت:  ــامی گف ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
تاســیس  در  بهشــتی  شــهید  گفــت: 
جمهــوری اســامی در زمینــه شــکل دهی 
نظــام جمهــوری اســامی، به ویــژه اصــل 
کردنــد.  تــاش  خیلــی  فقیــه  والیــت 
ــت  ــئله والی ــن روی مس ــا و منافقی لیبرال ه
فقیــه خیلــی چالــش ایجــاد می کردنــد؛ 
ولــی ایشــان ایــن مطلــب را جــا انداخــت و 
همچنیــن نقــش موثــری در تدویــن قانــون 

اساســی داشــتند.
در  احــزاب  اینکــه  بیــان  بــا  الریجانــی 
جمهــوری اســامی خیلی ریشــه دار نیســتند، 
بهشــتی  شــهید  دغدغــه ای کــه  گفــت: 
ــه جــد وجــود دارد و  داشــتند، امــروز هــم ب
ــت گذاشــته شــود  ــن بخــش وق ــد در ای بای

و تشــکل های دقیــق بــا کارنامــه و روش 
ــد. ــود آی ــه وج ــن ب روش

خطــای  یــک  ایــن  داشــت:  بیــان  وی 
و  افــراد  جــای  اســت کــه  اســتراتژیک 

کنیــم. عــوض  را  دوســت  و  دشــمن 

 رئیس دستگاه قضا: عده ای در 
داخل برای دوستی با دشمن دست 

دراز می کنند  
آیــت هللا آملــی الریجانــی ضمن گرامیداشــت 
هفتــه قــوه قضائیــه و یــاد و خاطــره شــهدای 
هفتــم تیــر بــا تاکیــد بــر اینکــه امــروز نظــام 
جمهــوری اســامی یــک نظــام شــکوفا 
و بالنــده اســت و در منطقــه حــرف اول 
را می زنــد، گفــت: ایــن چیــزی نیســت 
کــه در داخــل کشــور مســئولین بگوینــد؛ 
ــا آن  ــام راحــل ب ــاب ام ــل انق ــه در اوای بلک
ــن  ــه روزی ای ــد ک ــا را می دی ــی این ه تیزبین

جمهــوری اســامی حــرف اول را خواهــد 
اعتــراف  مــا  دشــمنان  امــروز  بلکــه  زد؛ 
می کننــد و می داننــد جمهــوری اســامی 
ــش  ــا نق ــت های دنی ــه و کل سیاس  در منطق

دارد.
ــام  ــه ام ــان اینکــه از ســال 67 ک ــا بی وی  ب
صــادر  را  روحانیــت  منشــور  راحــل)ره( 
ــد،  ــت کردن ــوذ صحب ــث نف ــد از بح فرمودن
تصریــح کــرد: امــام راحــل)ره( در آن منشــور 
فرمودنــد کــه دشــمنان مــا وقتــی از دخالــت 
ــوذ  ــراغ نف ــوند، س ــوس می ش ــام مای در نظ

می آینــد.
عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری گفــت: مقام 
معظــم رهبــری یــک جــا فرمودنــد »دشــمن 
را فرامــوش نکنیــد و وقتــی کــه شــما از یــاد 
نبریــد کــه یــک جبهــه ای روبه روی شماســت 
و پشــت ســنگر نشســته اند و ساح هایشــان 
ــاور  ــوذ را ب ــن نف ــگاه ای ــد، آن ــاده کرده ان را آم

ــد.« می کنی
ــام  ــمن رودرروی نظ ــت: دش ــی گف الریجان
ــام  ــت تم ــت و وقاح ــا صراح ــتاده و ب ایس
ــت؛  ــام اس ــر نظ ــال تغیی ــه دنب ــد ب می گوی
ــرای دوســتی  آن وقــت عــده ای در داخــل ب
ــذا بحــث  ــد؛ ل ــا دســت دراز می کنن ــا آن ه ب
نفــوذ، چــه نفــوذ سیاســی، چــه نفــوذ 
فرهنگــی و ... بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد 
ــق  ــن مصادی ــا تعیی ــد ب ــه بای ــوه قضائی و  ق
ــتدل و  ــورد مس ــورد برخ ــن م ــی در ای قانون

ــد. ــته باش ــه داش موج

ادامه از صفحه اول

امیــر دریــادار دوم محمــود موســوی، معــاون عملیــات نیــروی 
ــدار  ــت و اقت ــش امنی ــت: رزمای ــار داش ــش، اظه ــی ارت دریای
پایــدار 96 از سلســله تمرینــات و رزمایش هــای ســالیانه 

ــت. ــزر اس ــای خ ــه دری ــش در پهن ــی ارت ــروی دریای نی
ــای شــناور ســطحی،  ــش از یگان ه ــن رزمای ــزود: در ای  وی اف
ــای  ــا، تیم ه ــه دری ــاحل ب ــکی س ــامانه های موش ــروازی، س پ
غواصــی، بهداشــت و درمــان، ســامانه های اطاعاتی و شــنودی، 
ــن  ــی و همچنی ــای دریای ــات جنگ ه ــکاور و عملی ــای ت تیم ه
ــش  ــی ارت ــروی دریای ــی نی ــز آموزش ــترده مراک ــارکت گس مش
جمهــوری اســامی ایــران در نــاوگان شــمال اســتفاده می شــود. 
ــای  ــن آموخته ه ــب تمری ــه کس ــاره ب ــا اش ــوی ب ــر موس امی
ــا و   ــه دری ــی در پهن ــورت عمل ــه ص ــوان ب ــای ج ــوری نیروه تئ
کســب تجربــه در کنــار پرســنل بــا تجربــه و قدیمــی تصریــح 

ــروی  ــدی نی ــدار و توانمن ــش اقت ــی و نمای ــام آمادگ ــرد: اع ک
 دریایــی در تامیــن و برقــرای امنیــت حــوزه آبــی در خــزر 
تمریــن بعضــی از طرح هــای عملیاتــی مصــوب در ســطح 
نــاوگان شــمال، تجزیــه و تحلیــل و ارزیابــی و مشــخص کــردن 
ــی و  ــتی های احتمال ــا و کاس ــوت، کمبوده ــف و ق ــاط ضع نق
ــای  ــا و توانمندی ه ــوت، قابلیت ه ــاط ق ــن نق ــن تعیی همچنی
ایــن  اهــداف  از  رزم،  در ســازمان  نیروهــای شــرکت کننده 
ــی  ــروی دریای ــان نی ــرد: کارکن ــه ک ــت. وی اضاف ــش اس رزمای
فعالیت هــای  و  تــاش  راســتا  ایــن  در  ارتــش  راهبــردی 
ــرای  ــال ب ــور فع ــا حض ــی و ب ــورت عمل ــه ص ــترده ای را ب گس
تامیــن امنیــت آبراه هــای تجــاری در جهــت انجــام حمــل و نقل 
ــن  ــدون کوچک تری ــیار و ب ــای بس ــل هزینه ه ــا تقب ــی ب دریای

چشمداشــت انجــام می دهنــد. دانشــجو

ــار کــرد: امــروز پیــروزی مســلمانان در  ــر والیتــی اظه علی اکب
ــرادران  ــه ب ــخ معاصــر اســت و ب منطقــه مــا از مســّلمات تاری

ــم. ــک می گوئی ــل تبری ــرای آزادی موص ــز ب ــی نی عراق
رئیــس مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام در بخشــی از ســخنانش عنــوان کــرد: ریشــه 
داعــش، بعثی هــای عــراق هســتند و این هــا بــا یکدیگــر 
جمــع شــدند تــا انتقــام ســاقط شــدن صــدام حســین بعثــی 
ــران  ــره مقاومــت از ته ــد. وی خاطرنشــان کــرد: زنجی را بگیرن
آغــاز شــده و بــه دیرالــزور، رقــه، دمشــق، بیــروت و مدیترانــه 
ــا  ــه آمریکایی ه ــت؛ نقش ــاس اس ــیار حس ــن بس ــیده و ای رس
نیــز بــه نتیجــه نرســید. والیتــی تاکیــد کــرد: زنجیــره مقاومــت 
پشــتیبان  همــه کشــورها  و  می شــود  قوی تــر  روزبــه  روز 
ــروز شــود،  ــه پی فلســطین هســتند و ان شــاءهللا فلســطین ک

امیدواریــم توفیــق داشــته باشــیم در مســجداالقصی بــه 
ــم. ــدت بخوانی ــاز وح ــری نم ــم رهب ــام معظ ــت مق امام

رئیــس مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک مجمــع تشــخیص 
ــا  ــاد دارد؛ ام ــدا زی ــر و ص ــکا س ــه داد: آمری ــت ادام مصلح
آقــای ترامــپ یــک هوچــی و تبلیغاتچــی اســت؛ مراکــز 
ــروت  ــه ث ــروع ب ــرده، از راه نامش ــه را اداره ک ــاد و قمارخان فس
رســیده و پــول ســعودی ها را تلکــه کــرده اســت و همین گونــه 
اینکــه  بیــان  بــا  والیتــی  اداره کنــد.  را  دنیــا  می خواهــد 
ــد یــک نایب الســلطنه در  ــد می توانن ــال کردن آمریکایی هــا خی
ــی  ــا غیــرت و پــس  گردن ــد، امــا مــردم عــراق ب عــراق بگذارن
این هــا را بیــرون کردنــد، گفــت: در یمــن و ســوریه نیــز 
ــام  ــان اس ــده از آن جه ــوند و آین ــق نمی ش ــا موف آمریکایی ه

ــت. ایســنا ــه اس ــز از تفرق ــدت و پرهی ــایه وح در س

معاون عملیات نیروی دریایی راهبردی ارتش خبر داد: 
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،،
دشــمن رو در روی نظــام ایســتاده و 
بــا صراحــت و وقاحــت تمــام می گوید 
بــه دنبــال تغییر نظام اســت؛ آنوقت 
عــده ای در داخــل بــرای دوســتی بــا 

آنهــا دســت دراز می کننــد.

ــه  ــه جلس ــن هفت ــر ای ــا آخ ــت: ت ــردی گف ــن بروج عاءالدی
ــد  ــزار خواه ــس برگ ــیون های مجل ــن فراکس ــی بی هماهنگ
ــرای بررســی طــرح اقدامــات  ــا همــه فراکســیون ها ب شــد ت

ــوند. ــتان ش ــکا همداس ــتی آمری ــه و تروریس ماجراجویان
امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی  رئیــس کمیســیون 
ــکای  ــرد: آمری ــار ک ــه اظه ــس شــورای اســامی در ادام مجل
ــا کنگــره  ــا زیاده خواهی هــا و اقدامتــی هماهنــگ ب ترامــپ ب
و بــا پشــتوانه اقدامــات کنگــره و البــی صهیونیســت ها یــک 
اقداماتــی علیــه جمهــوری اســامی ایــران در چارچــوب 
ــه  ــه مجموع ــوری ک ــه ط ــرده؛ ب ــی ک ــی طراح ــه قانون مصوب
ــتری  ــار بیش ــا فش ــرده ت ــب ک ــته را تصوی ــای گذش تحریم ه
بــه ایــران اســامی وارد کنــد. بــه گفتــه وی علــت اصلــی ایــن 
ــه  ــت ک ــددی اس ــت های متع ــکا شکس ــد آمری ــدام جدی اق
ــوریه و  ــت در س ــای مقاوم ــش از نیروه ــکا و هم پیمان آمری
ــل  ــران متحم ــامی ای ــوری اس ــای جمه ــا حمایت ه ــراق ب ع
شــدند. وی افــزود: تحــول بســیار مهــم و راهبــردی موصــل 
کــه از طراحــی آمریــکا در تجزیــه عــراق جلوگیــری کــرد، در 
کنــار اقدامــات چنــد مــاه گذشــته در ســوریه بــرای آزادســازی 
ــاس  ــکا احس ــه آمری ــد ک ــث ش ــم باع ــا ه ــه ب ــب هم حل
ــته  ــران داش ــامی ای ــوری اس ــر جمه ــال در براب ــی انفع نوع
ــران در  ــوذ ای ــی از گســترش نف ــا اقدامات باشــد و بخواهــد ب

ــا  ــا کام ــت م ــه سیاس ــال اینک ــد. ح ــری کن ــه جلوگی منطق
روشــن اســت. مــا بــه صــورت جــدی بــر اســاس سیاســت 
ــن  ــم و در ای ــه می کنی ــت ها مقابل ــا تروریس ــان ب راهبردی م
سیاســت بــا هیچ کســی تعامــل نخواهیــم داشــت و از 
مواضعمــان کوتــاه نمی آییــم. وی بــا اشــاره بــه طــرح مقابلــه 
بــا اقدامــات خصمانــه ســنای آمریــکا گفــت: بــا وجــودی کــه 
مجلــس در طــول چنــد روز گذشــته تعطیــل بــود، جلســات 
متعــددی بــا همــکاری مرکــز پژوهش هــا و کارشناســان 
مربوطــه برگــزار شــد کــه خروجــی آن تهیــه طرحــی متقابــل 
بــا طراحــی آمریکایی هاســت. یکــی از مهم تریــن محورهــای 
ایــن طــرح، حمایــت جــدی مجلــس از برنامه هــای موشــکی 
اســت؛ چــون بــرای بازدارندگــی در برابــر تهاجمــات احتمالــی 
دشــمن و تهدیــدات مســتمر آنــان ســاح دیگــری جــز 
ــا  ــرد: م ــد ک ــردی تأکی ــم. بروج ــکی نداری ــدی موش توانمن
پذیرفته ایــم و معتقدیــم کــه نبایــد ســاح هســته ای داشــته 
ــی، شــیمیایی و کشــتار  ــاره ســاح های میکروب باشــیم. درب
جمعــی بــه عنــوان یــک تصمیــم راهبــردی جــدای از بحــث 
ــام  ــی مق ــوای جهان ــل فت ــه دلی ــم و ب ــم گرفتی NPT تصمی
ــاره اســتفاده نکــردن از ایــن تســلیحات  معظــم رهبــری درب
ــران  ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــه دفاع ــوع از برنام ــن موض ای

حــذف شــده اســت. ایســنا

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی مطرح کرد:

حمایت جدی از برنامه های موشکی 

ــی  ــدگان والی ــیون نماین ــو فراکس ــلیمی، عض ــا س  علیرض
مجلــس، گفــت: امروز بدعهــدی دولــت آمریــکا و فریبکاری 
آن بــر هیچ کــس پوشــیده نیســت؛ از توافقنامــه برجــام نــه 
روحــی، نــه جســمی و نــه جوهــر و ماهیتــی باقــی مانــده؛ 

لــذا برجــام، آینــه ای بــرای آینــده ماســت.
نماینــده مــردم محــات در مجلــس شــورای اســامی 
بــه  را  ســلطه جو  دشــمن  بــر  تکیــه  و  خوش خیالــی 
ــردم  ــیم م ــزود: تقس ــت و اف ــایه دانس ــر س ــه ب ــه تکی مثاب
ــرای نشــنیدن  ــو ب ــای هیاه ــس و برپ ــه برجامــی و دلواپ ب
ــر  ــه دادن ه ــام و حوال ــتن برج ــدس دانس ــادات، مق انتق
منتقــدی بــه جهنــم، مــودب و باهــوش دانســتن دشــمن، 
عجلــه بیــش از حــد در تصویــب آن، بررســی نکــردن دقیــق 
و موشــکافانه متــن برجــام در صحــن برجــام، عــدم پاســخ 
مناســب و به موقــع و عهدشــکنی های مکــرر در طــول 
ــود  ــی ب ــه دو ســال گذشــته، بعضــی از لغزش های ــب ب غری

ــه اســت. ــا را گرفت ــن م ــه متاســفانه دام ک
ــا،  ــا اروپ وی ادامــه داد: امــروز نیــز ســراب ادامــه برجــام ب
بی توجهــی بــه قوانیــن مجلــس ماننــد قانــون اقــدام 
ــان  ــظ دســتاوردهای هســته ای و اع ــون حف ــل و قان متقاب
مکــرر در حــال بررســی هســتیم بــه جای پاســخ شــفاف، از 
جملــه امــوری اســت کــه توجیــه آن  را ســخت کــرده اســت.

ــور اراک  ــرا رآکت ــتی چ ــه راس ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــلیمی ب س
را بــاز طراحــی نمی کنیــم، چــرا غنی ســازی 20درصــد 
را در دســتورکار قــرار نمی دهیــم، چــرا ســانتریفیوژهای 
ــح کــرد:  ــاره فعــال نمی ســازیم، تصری بوکسری شــده را دوب
ــد آورد. ــار خواه ــه ب ــیمانی ب ــمن، پش ــر دش ــت از مک غفل

ــوی  ــاد عل ــادره بنی ــس از مص ــرا پ ــه چ ــان اینک ــا بی وی ب
ــای  ــان و تحریم ه ــرای ایرانی ــزا ب ــدور وی ــون ص ــع قان و من
ــا  ــان اروپ ــده پارلم ــه نماین ــکا و بیانی ــنای امری ــد س جدی
ــد، افــزود: امــروز، روز اقــدام  ــوز رگ غیــرت مــا نمی جن هن
و تــاش و پاســخگویی بــه مطالبــات مــردم اســت؛ بیــکاری 
شــیرازه زندگــی مــردم را از هــم پاشــیده و غبــار رکــود 
ــاره  ــی دوب ــورم دو رقم ــرده و ت ــنگین ک ــردم را س ــس م نف
ــت از  ــه دس ــدرک ب ــرده م ــان تحصیلک ــده؛ جوان ــدا ش هوی
ــه ســازمان و اداره دیگــر  ــه ب ــن ســازمان و اداره و کارخان ای

ــتند. ــرگردان هس س
تحقیقــات  و  آمــوزش  هیئت رئیســه کمیســیون  عضــو 
ــازی  ــای حاشیه س ــه ج ــان ب ــرد: آقای ــد ک ــس تاکی مجل
ــیج  ــپاه و بس ــون س ــور چ ــدار کش ــه ارکان اقت ــه ب  و حمل
و زیــر ســوال بــردن تــوان موشــکی و پــرت کــردن حــواس 
مــردم از مســائل اصلــی، تمــام همــت خــود را صــرف 

ــد. ایرنــا ــز کنن ــردم عزی ــه م ــت ب خدم

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس:

غفلت از مکر دشمن، پشیمانی به بار خواهد آورد

در همایش سراسری قوه قضائیه مطرح شد:

عده ای در داخل به سمت دشمنان دست دراز می کنند
 تیراندازی به دوستان، خطایی استراتژیک است

 رئیس سازمان 
بسیج مستضعفین

»ایستادگی و مقاومت« 
کلید فائق آمدن بر تحریم ها 
رئیــس  غیب پــرور،  غامحســین  ســردار 
ــاره  ــا اش ــتضعفین، ب ــیج مس ــازمان بس س
بــه حضــور نیروهــای مردمــی در کنــار قــوای 
ــق  ــازی مناط ــرای آزادس ــی ب ــلح عراق مس
ــس  ــت: پ ــش گف ــط داع ــده توس اشغال ش
از خیانــت برخــی مســئوالن محلــی موصــل 
و اشــغال ایــن مناطــق توســط داعــش، 

آمریکایی هــا عنــوان می کردنــد کــه آزادی 
ایــن مناطــق از دســت تروریســت ها بیــش 
از 10 ســال طــول می کشــد؛ امــا همــگان 
ــراق  ــلمان ع ــت مس ــه مل ــد ک ــاهد بودن ش
ــب  ــی و داوطل ــای مردم ــور نیروه ــا حض ب
بــا  نســبتا کوتاهــی  مــدت  در  توانســت 
برنامه ریــزی مرحله به مرحلــه ایــن مناطــق 
نقــش  بــر  تاکیــد  بــا  وی  آزاد کنــد.  را 
ــزرگ  ــروزی ب ــن پی ــیعه در ای ــت ش مرجعی
ــود  ــوای خ ــا فت ــیعه ب ــت ش ــت: مرجعی گف
ــی  ــای مردم ــترده نیروه ــور گس ــث حض باع
و مســلمان در کنــار ارتــش عــراق شــد و 

ــر  ــران ب ایــن همــان رمــز پیــروزی ملــت ای
ــا  ــراق ب ــردم ع ــه م ــت ک ــلطه اس ــام س نظ
بهره گیــری از آن توانســتند بــر گروه هــای 

آینــد. فائــق  تروریســتی تکفیری 
مســتضعفین  بســیج  ســازمان  رئیــس 
خاطرنشــان کــرد: جــای تعجــب اســت کــه 
کشــورهای دیگــر از تجربیــات موفــق ایــران 
ــراری  ــش و برق ــمنان خوی ــر دش ــه ب در غلب
در  برخــی  امــا  می برنــد؛  بهــره  امنیــت 
ــد  ــری گام برمی دارن ــیر دیگ ــل در مس داخ
کــه تبعــات آن بــرای کشــور خســارت بار 
ــه  ــه ک ــزود: همان گون ــود. وی اف ــد ب خواه

ایســتادگی و مقاومــت در هشــت ســال 
دفــاع مقــدس باعــث ســربلندی ملــت 
ــز  ــراق نی ــت ع ــتادگی مل ــد، ایس ــران ش ای
ــت  ــد و درحقیق ــل گردی ــث آزادی موص باع
»ایســتادگی و مقاومــت« کلیــد فائــق آمــدن 
بــر تحریم هــا و مشــکاتی اســت کــه نظــام 

ســلطه بــرای ملت هــا ایجــاد می کنــد.
غیب پــرور بــا انتقــاد از بعضــی حاشیه ســازی ها 
در کشــور گفــت: همــه بایــد مراقبــت کنیــم 
ــود  ــوش نش ــور فرام ــای کش ــه اولویت ه ک
ــی را  ــائل اصل ــای مس ــی ج ــائل فرع و مس

ــرد. فــارس نگی

کوتاه خبر 



کوتاه اخبار 
 ایجاد ۲۰ هزار شغل 

در بخش تعاونی های فرش
عبــدهللا بهرامــی، مدیــر عامــل اتحادیــه سراســری 
تعاونی هــای تولیدکننــده فــرش دســتباف شــهری 
ــاد  ــای زی ــر ظرفیت ه ــد ب ــا تاکی ــران، ب ــتایی ای و روس
ــرد:  ــراز ک ــدار اب ــتغال پای ــاد اش ــت در ایج ــن صنع ای
ــا  ــک کاالی کام ــد ی ــرای تولی ــی ب ــزی دقیق برنامه ری
ایرانــی و ملــی و صادراتــی بــا حمایــت و نظــارت دقیــق 

ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــط ص ــای مرتب ارگان ه
وی بــا اشــاره بــه طــرح ایجــاد ۲۰ هــزار شــغل در ســال 
۹۶ از طریــق صنعــت پرپتانســیل فــرش دســتباف 
کشــور  اظهــار داشــت: ایــن طــرح اشــتغال زایی بــا 
 هــدف کمــک بــه دولــت در امــر ایجــاد اشــتغال 
ارائــه  تولیــدی  بخــش  ایــن  در  رونــق  افزایــش  و 
می شــود؛ بنابرایــن در راســتای اجرایــی کــردن منویــات 
ــی  ــاد مقاومت ــر اقتص ــی ب ــری مبن ــم رهب ــام معظ مق
 تولیــد و اشــتغال، فرآینــد اجرایــی تنظیــم شــده 

است. 
تعاونی هــای  سراســری  اتحادیــه  عامــل  مدیــر 
تولیدکننــده فــرش دســتباف شــهری و روســتایی 
ــت  ــا معاون ــترک ب ــه مش ــه جلس ــاره ب ــا اش ــران ب ای
اشــتغال وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، گفــت: در 
ــن طــرح، نحــوه ســاماندهی،  ــن نشســت اجــرای ای ای
آمــوزش، تولیــد، عرضــه و فــروش و تأمیــن منابــع مالی 
مطــرح شــد و مــورد اســتقبال و حمایــت ایــن معاونــت 

ــت. ــرار گرف ق
ایجــاد شــغل  اجــرای طــرح  بهرامــی  بــه گفتــه   
در  دســتباف،  فــرش  صنعــت  در  نفــری  هــزار   ۲۰
قــدم اول بــا ایجــاد اشــتغال بــرای ۱۰۰۰ نفــر آغــاز 
زیرســاخت ها  ایجــاد  بــا  تدریــج  بــه  و   می شــود 
ــداد  ــن تع ــه ای ــد، ب ــفارش تولی ــذ س ــی و اخ و بازاریاب
ــاد  ــغل ایج ــر ش ــزار نف ــرای ۲۰ ه ــرور ب ــه م ــه و ب اضاف

ــد. ــد ش خواه
 وی در بیــان مزایــای ایــن طــرح گفــت: ایجــاد اشــتغال 
از  فــرش  دانش آموختــه حــوزه  بــرای کارشناســان 
ــن  ــت؛ همچنی ــرح اس ــن ط ــای ای ــن ویژگی ه مهم تری
تحــت پوشــش بیمــه تأمیــن اجتماعــی و بیمــه تکمیلی 

قرارگرفتــن شــاغان از دیگــر مزایــای آن اســت. ایرنــا

تغییر تعرفه سیم کارت دائمی 
اپراتور دوم

تعرفــه جدیــد ســیم کارت های دائمــی اپراتــور دوم 
ــه ازای هــر دقیقــه اعــام شــد   موبایــل 333 ریــال ب
ــت از  ــه مصــرف آزاد اینترن ــا وجــود کاهــش تعرف و ب
ــت  ــه بســته های اینترن ــال تعرف ــه ۰.۲ ری ــال ب ۰.4 ری

بــدون تغییــر باقــی مانــد. 
ــی  ــیم کارت های دائم ــد س ــه جدی ــمی تعرف در مراس
ایرانســل )هزینــه اشــتراک و تعرفه هــا( و تعرفه هــای 
ــد.  ــی ش ــابق رونمای ــل 4.5 س ــت نس ــد اینترن جدی
ــر ایــن اســاس، تعرفــه هــر دقیقــه مکالمــه داخــل  ب
شــبکه و خــارج شــبکه بــرای ســیم کارت های دائمــی 
ــش  ــال کاه ــه 333 ری ــال ب ــور از 4۹۹ ری ــن اپرات ای
ــه صــورت پرداخــت 3۰ هــزار  ــن رقــم ب یافــت کــه ای
تومــان پرداخــت اولیــه و ســه قســط ۱۰ هــزار تومانــی 

ــت.  ــر اس امکان پذی
همچنیــن قیمــت ســیم کارت دائمــی از ۱۲۰ هــزار 
ــه  ــت. تعرف ــش یاف ــان کاه ــزار توم ــه ۶۰ ه ــان ب توم
ــر  ــال تغیی ــه ۰.۲ ری ــال ب ــز از ۰.4 ری ــرف آزاد نی مص
پیــدا کــرد؛ در عیــن حــال تعرفــه بســته های اینترنــت 

ــت. ایــران جیــب ــده اس ــی مان ــر باق ــدون تغیی ب

کوتاه از اقتصاد

 نصف شدن قیمت خرما 
پس از ماه رمضان

ــس از  ــه پ ــرد ک ــام ک ــا اع ــن خرم ــر انجم دبی
ــی  ــود مشــتری، دالالن ــل نب ــه دلی ــاه رمضــان ب م
کــه خرمــا را کیلویــی حــدود ۱۱ هــزار تومــان 
ــف،  ــر از نص ــه کمت ــت آن را ب ــد قیم می فروختن
ــه  ــد و در ادام ــش داده ان ــدود 5۰۰۰ کاه ــی ح یعن
ــازار، آن را  ــه ب ــال ب ــد امس ــای تولی ــا ورود خرم ب
ــد  ــز خواهن ــان نی ــزار توم ــا 3 ه ــی ۲ ت ــه کیلوی  ب

رساند. 
توجــه  بــا  کــرد:  اظهــار  موســوی  علی اصغــر 
بــه نبــود بــازار مناســب، برخــی از نخــل داران 
کرده انــد  رهــا  را  خــود  تولیــدی  عرصه هــای 
اســت؛  پیــدا کــرده  تولیــد خرمــا کاهــش  و 
پیش بینــی می شــود میــزان تولیــد خرمــا در 
ســال جــاری بــه ۹۰۰ هــزار تــا یــک میلیــون تــن 

برســد. 
وی افــزود: قیمــت خرمــا نیــز کــه توســط دالالن 
ــی  ــه کیلوی ــاه رمضــان ب ــل از م ــه قب ــد هفت از چن
۱۰ تــا بیــش از ۱۱ هــزار تومــان رســیده بــود، 
هم اکنــون و پــس از مــاه رمضــان کــه تقاضــا 
ــه شــدت کاهــش یافتــه،  ــرای ایــن محصــول ب ب
ــر از  ــی کمت ــان یعن ــدود 5۰۰۰ توم ــی ح ــه کیلوی ب

ــت. ــیده اس ــف رس نص
توجــه  بــا  ادامــه  در  می شــود  پیش بینــی   
بــه ادامــه کاهــش تقاضــا در فصــل تابســتان 
و رســیدن محصــول تولیــد امســال بــه بــازار، 
 قیمــت ایــن محصــول بــه حــدود ۲۰۰۰ تومــان هم 

برسد. 
در حالــی کــه متاســفانه ایــن محصــول در نهایــت 
نخــل داران  از  تومــان   ۱5۰۰ تــا   ۱۰۰۰ کیلویــی 

ایلنــا می شــود.  خریــداری 

تمهید جدید دولت برای مسکن
در تصمیــم جدید بانــک مرکزی، منابع بازگشــتی 
مســکن مهــر جهــت تجهیــز مالــی صنــدوق 
 پس انــداز مســکن یکــم اختصــاص خواهــد 

یافت. 
اعطــای  از  همــواره  یازدهــم  دولــت  اگرچــه 
ابــراز  مهــر  مســکن  بــه  بانکــی  تســهیات 
نارضایتــی می کــرد و بــر ایــن بــاور بــود کــه 
ــر  ــنگینی را ب ــار س ــی، ب ــهیات تکلیف ــن تس ای
دوش نظــام بانکــی کشــور قــرار داده اســت، امــا 
ــرای ســوق دادن  ــون تمهیــدات جدیــدی را ب اکن
منابــع بازگشــتی ناشــی از بازپرداخــت تســهیات 
ــم  ــداز یک ــس ان ــدوق پ ــه صن ــر ب ــکن مه مس

اندیشــیده اســت. 
ــادی  ــور اقتص ــزی و وزارت ام ــک مرک ــه بان  البت
و دارایــی همــواره بــر ایــن بــاور بودنــد کــه 
ــکن  ــی مس ــهیات تکلیف ــوان تس ــه عن ــه ب آنچ
ــه  ــر ب ــده، منج ــته ش ــان گذاش ــر دوشش ــر ب مه
ایــن شــده کــه چــاپ اســکناس در کشــور 
تورمــی  بــار  امــر،  همیــن  و  یابــد  افزایــش 
ــه  ــذارد؛ ب ــت بگ ــر دوش دول ــادی را ب ــیار زی بس
ــواره  ــت هم ــن سیاس ــرای ای ــل اج ــن دلی همی
قــرار  دولتــی  دســتگاه های  انتقــاد   مــورد 

داشت.
 حــال امــا بانــک مرکــزی در تصمیمــی جدیــد، 
ــده  ــع آزادش ــه مناب ــته ک ــن گذاش ــر ای ــا را ب بن
ــر  ــکن مه ــهیات مس ــت تس ــی از بازپرداخ ناش
پس انــداز  صنــدوق  مالــی  تجهیــز  را صــرف 
ــه  ــر اینک ــاوه ب ــد ع ــا بتوان ــد ت مســکن یکــم کن
ــاد  ــع ایج ــرک در صنای ــق داده و تح ــازار را رون ب
ــازار مســکن  ــا رونــق ب کنــد، خــروج از رکــود را ب

ــد. مهــر ــه نمای تجرب

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانگروه اقتصاد

هوشــمند  گوشــی های  حاضــر  حــال  در 
ــت  ــف قیم ــات و ک ــه ثب ــا ب ــم دار تقریب پرچ

رســیده اند.  خــود 
ــه  ــانی ک ــه کس ــت ک ــن معناس ــه ای ــن ب ای
ــن گوشــی های  ــه داشــتن بهتری ــد ب عاقه من
بــازار هســتند تــا شــهریورماه فرصــت دارنــد 
بــا قیمتــی  را  گوشــی های مــدرن خــود 
دســت کم  و  کننــد  خریــداری  مناســب 
بــرای دو ســه ماهــی هــم شــده از باالتریــن 
کیفیــت گوشــی های هوشــمند لــذت ببرنــد. 
قطعــا بــا فرارســیدن شــهریورماه و رونمایی از 
ــی های  ــمند، گوش ــد هوش ــی های جدی گوش
فعلــی پرچــم داری را بــه نیروهــای تازه نفــس 
خــود واگــذار کــرده و بــه رتبه هــای پایین تــر 

ــد.  ــزول می کنن ن
ــل  ــازار موبای ــه ب ــری ب ــزارش س ــن گ در ای
زدیــم تــا پرچــم داران فعلــی گوشــی های 
ــس  ــم. پ ــی کنی ــه شــما معرف هوشــمند را ب
ــمند  ــی هوش ــک گوش ــد ی ــد خری ــر قص اگ
ــزارش  ــن گ ــدن ای ــد، خوان ــار را داری تمام عی
ــد  ــم می خواهی ــر ه ــد. اگ ــت ندهی را از دس
تــا شــهریورماه و رونمایــی از گوشــی های 
جدیــد صبــر کنیــد بــا خوانــدن ایــن گــزارش 
ــری  ــات بهت ــد تصمیم ــرای خری ــد ب می توانی

ــد. بگیری
 اپل آیفون 7 پالس

ــد و گوشــی هوشــمند  ــت از برن وقتــی صحب
ذهــن  بــه  نامــی کــه  اولیــن  می شــود، 
ــاس  ــون 7 پ ــل آیف ــد، اپ ــا می رس خیلی ه

ــی در  ــوان انقاب ــن گوشــی را می ت اســت. ای
ــدن  ــا آم ــرا ب ــت؛ زی ــل دانس ــی های اپ گوش
دوربیــن دوگانــه و قابلیــت ضــد آب اپــل 
توانســته بخــش جالــب توجهــی از مخاطبــان 
ــرای  ــد. در حــال حاضــر ب خــود را راضــی کن
ــون  ــی آیف ــخه های ۱۲۸ گیگابایت ــد نس خری
7 یــا 7 پــاس بایــد مبلغــی بیــش از 3 
ــا وجــود  میلیــون تومــان هزینــه کنیــد کــه ب
ــه  ــی ب ــر، منطق ــر و شــاید بهت ــای ارزان ت رقب
نظــر نمی رســد؛ امــا در هــر حــال نــام اپــل و 
ــت  ــر از قابلی ــا مهم ت ــرای خیلی ه ــل ب آرم اپ

ــت. ــت اس و قیم

 سامسونگ گلکسی اس ۸ / اس 
۸ پالس

سامســونگ پــس از شکســت نــوت 7 خیلی 
ــه کار شــد و گلکســی اس ۸ و  زود دســت ب
ــن دو  ــرد. ای ــازار ک ــه ب ــاس را روان اس ۸ پ
گوشــی پرچــم داران حــال حاضــر دنیــای 
ــاده  ــی هایی فوق الع ــتند. گوش ــد هس اندروی

ــس  ــا از پ ــد تقریب ــه می توان ــت ک ــا کیفی ب
فیلمبــرداری  بیایــد.  بــر  نــوع کاری  هــر 
 3۰۰۰ باتــری  پردازنــده ۸ هســته ای،   ،4k
میلــی آمپــری )35۰۰ میلــی آمپــری در 
ــا قابلیــت شــارژ ســریع و  نســخه پــاس( ب
ــی از  ــا بخش ــم ۱.7 تنه ــا دیافراگ ــن ب دوربی

ــت.  ــره ای اس ــول ک ــن غ ــای ای قابلیت ه
ــا قیمــت  ــن دو گوشــی ب در حــال حاضــر ای
حــدود ۲ میلیــون و 3۰۰ تــا ۲ میلیــون و ۶3۰ 
ــه  ــود ک ــه می ش ــازار عرض ــان در ب ــزار توم ه
بــا توجــه بــه اختــاف حــدود یــک میلیــون 
اپــل، گزینــه جذابــی بــرای  بــا  تومانــی 

ــت. ــداران اس خری
 هواوی پی ۱۰ پالس

موبایــل  بــازار  فعلــی  پرچــم دار  ســومین 
ایــران، گوشــی قدرتمنــد هــواوی اســت. 
ــب  ــا رقی ــن روزه ــوب، ای ــی محب ــن چین ای
سرســختی بــرای اپــل و سامســونگ اســت. 
ــری  ــر ظاه ــاس از نظ ــی ۱۰ پ ــد پ ــر چن ه
تفــاوت چندانــی بــا پــی ۱۰ نــدارد، امــا همــان 
انــدک تغییــرات هــم توانســته ایــن گوشــی 
را در جــدول پرچــم داران در رتبــه ســوم نگــه 

دارد. 
ایــن گوشــی سامســونگ بــا پردازنــده ۸ 
هســته ای، دو دوربیــن ۲۰ و ۱۲ مگاپیکســلی 
بــا قابلیــت فیلمبــرداری 4k و رم 4 و ۶ 
گیــگا بایتــی تقریبــا یــک گوشــی تمام عیــار 
ــد آب،  ــت ض ــتن قابلی ــه نداش ــت. البت اس
تنهــا نقطه ضعــف ایــن گوشــی در مقابــل 
ــا  ــر ب ــال حاض ــی در ح ــن گوش ــت. ای رقباس
قیمتــی حــدود ۲ میلیــون و 3۰۰ هــزار تومــان 

در بــازار عرضــه می شــود.
 سونی اکسپریا ایکس زد پریمیوم

اختیــار  در  پرچــم داران  چهــارم  رتبــه 
یــک ژاپنــی خوشــنام اســت؛ اگــر چــه 
ــر  ــا دیگ ــه ب ــونی در مقایس ــی های س گوش
محصــوالت ایــن کمپانــی بــزرگ آنچنــان 
خیره کننــده نیســت، امــا اکســپریا ایکــس زد 
اســت.  خوبــی  واقعــا گوشــی  پریمیــوم 
پرچــم دار ســونی اولیــن گوشــی هوشــمندی 
ــش 4K HDR و  ــه  نمای ــه از صفح ــت ک اس
 ۹۶۰fps فیلمبــرداری آهســته بــا نــرخ فریــم

می بــرد.  بهــره 
در  پریمیــوم  ایکــس زد  اکســپریا  ســونی 

ــون  ــی حــدود ۲ میلی ــا قیمت حــال حاضــر ب
ــازار موجــود اســت.  و 55۰ هــزار تومــان در ب
ــده ۸ هســته ای  ــا پردازن ایــن گوشــی هــم ب
و دوربیــن ۱۹ مگاپیکســلی و رم 4 گیگــی 
یکــی از بهتریــن گوشــی ها به ویــژه بــرای 

ــت.  ــرداری اس فیلمب
توانایــی ایــن گوشــی در فیلمبــرداری بــه 
بــا  می تــوان  حتــی  کــه  اســت  حــدی 
خــوب  بــا کیفیــت  فیلم هــای کوتــاه  آن 
امــکان  یــا در صحنه هایــی کــه  ســاخت 
نصــب دوربیــن وجــود نــدارد، از آن اســتفاده 
ــن  ــر اهــل فیلمســازی هســتید، ای ــرد. اگ ک
ــت. ــرای شماس ــبی ب ــه مناس ــن گزین دوربی

گزارش اختصاصی کیمیای وطن

پرچم داران بازار موبایل ایران

مدیــر عامــل بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای بــا اعــام 
برگــزاری نخســتین همایــش بین المللــی در حــوزه بــازی بــه 
عنــوان نخســتین رویــداد تجــاری صنعــت بازی هــای رایانــه ای 
ــن  ــزاری ای ــا از برگ ــت: هــدف م ــاه گف ــران در ۱5 و ۱۶ تیرم ای
ــازار جهانــی اســت. ــه ب رویــداد، اتصــال بازی ســازان ایرانــی ب

ــا از  ــی م ــدف قطع ــرد: ه ــار ک ــی اظه ــی قدوس ــن کریم حس
صــادرات   Tehran Game Convention،وTGC برگــزاری 
بازی هــای ایرانــی اســت و در ایــن راه ۹۹ درصــد شــرکت های 
خارجــی در ایــن رویــداد، خریــدار محصــول و یــا ناشــر 

ــتند. هس
وی بــا بیــان اینکــه می تــوان ادعــا کــرد TGC نخســتین 
ــت  ــه در صنع ــازی ک ــا در حــوزه ب ــی نه تنه ــش بین الملل همای
ــه  ــای آنک ــه ج ــار، ب ــتین ب ــرای نخس ــت: ب ــت، گف ICT اس

ــی  ــت خارج ــک دول ــرف ی ــی از ط ــی هیئت ــور فرمایش ــه ط ب
ــم  ــت گی ــاالن صنع ــر از فع ــش از ۱۰۰ نف ــد، بی ــران بیای ــه ای ب
ــران  ــه ای ــان ب ــف جه ــورهای مختل ــی کش ــش خصوص از بخ
ــراد در رشــد و توســعه  ــن اف ــم حضــور ای ــد و امیداوری می آین

ــد. ــر باش ــران موث ــی ای ــای ویدئوی ــت بازی ه صنع
مدیــر عامــل بنیــاد ملــی بازی هــای رایانــه ای بــا بیــان اینکــه 
ــل  ــی در مقاب ــران بین الملل ــان داده ناش ــا نش ــه م ــه ب تجرب
بازی هــای ایرانــی گارد دارنــد، گفــت: حــل ایــن مشــکل صرفــا 
 بــا حضــور در نمایشــگاه های خارجــی شکســته نمی شــود

و شــرکت های خارجــی بــا حضــور در کشــور و مشــاهده 
فضــای امنــی کــه بــرای ســرمایه گذاری وجــود دارد، بــه 
همــکاری بــا بازی ســازان ایرانــی تشــویق شــده و اعتمــاد الزم 

ــنا ــد. ایس ــود می آی ــه وج ب

مدیــر کل بازرســی ویــژه ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان 
ــر  ــف منج ــورد تخل ــزار م ــدود ۲۰ ه ــت ح ــدگان از ثب و تولیدکنن
ــر  ــی در ســال گذشــته خب ــارد تومان ــش از 3 میلی ــر بی ــه تعزی ب
داد. کریــم  هاشــمی شناســایی موانــع و مشــکات و امــکان 
ــن  ــش تأمی ــات در بخ ــع معض ــرای رف ــب ب ــزی مناس برنامه ری
ــا  ــوب کاال را امــری ضــروری دانســت و گفــت: ب ــا عرضــه مطل ی
توجــه بــه اهمیــت میــوه در ســبد مصــرف کاالی خانــوار در طــی 
ــیدگی  ــت و رس ــه دریاف ــری در زمین ــات مؤث ــال ۱3۹5، اقدام س
ــان  ــده متخلف ــکیل پرون ــی و تش ــی، بازرس ــکایات مردم ــه ش ب
انجــام شــده اســت. وی افــزود: در موضــوع نظــارت بــر میــوه و 
تره بــار در ســال ۱3۹5، ســامانه دریافــت و رســیدگی بــه شــکایات 
مردمــی ســازمان در سراســر کشــور تعــداد ۱4 هــزار و 735 مــورد 
ــق  ــار از طری ــوه و تره ب ــوص می ــی را درخص ــکایت های مردم ش

ســازمان های صنعــت، معــدن و تجــارت سراســر کشــور دریافــت 
ــه آن هــا رســیدگی کــرده اســت.  و ب

ــدگان و  ــت مصرف کنن ــازمان حمای ــژه س ــی وی ــر کل بازرس مدی
تولیدکننــدگان در ادامــه بــا اشــاره بــه تعــداد تخلفــات در بخــش 
بازرســی اظهــار کــرد: در مجمــوع 3۰۱ هــزار و ۸۹۰ مــورد بازرســی 
از ســطح انبارهــا، ســردخانه های محــل نگهــداری میــوه، میادیــن 
اصلــی و بازارهــای میــوه و تره بــار شــهرداری و واحدهــای صنفــی 
مرتبــط صــورت گرفتــه کــه در ایــن بخــش ۲۲۶۲ مــورد بازرســی از 
انبارهــا و ســردخانه ها، ۹۹ هــزار و 37۹ مــورد نظــارت بــر عملکــرد 
بارفروشــان میــدان مرکــزی، ۲5 هــزار و 5۸5 مــورد بازرســی از 
ــار شــهرداری  ــوه و تره ب ــن می ــع در ســطح میادی ــای توزی غرفه ه
ــی  ــن صنف ــش عاملی ــی در بخ ــورد بازرس ــزار و 54۶ م و ۱74 ه

خرده فــروش ســطح شــهر صــورت گرفتــه اســت. خبــر فارســی

مدیر عامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای عنوان کرد:

هدف ما، صادرات بازی های ایرانی است
مدیر کل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف کنندگان خبر داد:

جریمه ۳ میلیارد تومانی متخلفان بازار میوه و تره بار

 درصد کاهش 7
صادرات نفت ایران

میلیون لیتر، رکورد مصرف بنزین 
در هفته گذشته

شرکت دولتی روی میز مزایده

پیش بینــی می شــود صــادرات نفــت ایــران در مــاه جــوالی 
ــد. ــن ۷ درصــد کاهــش یاب ــه مــاه ژوئ نســبت ب

بیشــترین مقــدار مصــرف بنزیــن در ۹ روز اخیــر مربــوط بــه 
روز یکشــنبه )چهــارم تیــر( بــا رقــم ۹۶.۴ میلیــون لیتــر بــوده 

اســت.
ســهام ۴ شــرکت دولتــی بــه صــورت وکالتــی امــروز از طریــق 

مزایــده واگــذار می شــود.
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سکه یک گرمی 
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اونس جهانی طال  

،،
شــهریورماه  فرارســیدن  بــا  قطعــا 
جدیــد  گوشــی های  از  رونمایــی  و 
فعلــی  گوشــی های  هوشــمند، 
پرچــم داری را بــه نیروهــای تازه نفس 
خــود واگــذار کــرده و بــه رتبه هــای 

می کننــد نــزول  پایین تــر 

تولید ملی

مزمز
مزمــز، نشــان تجــاری محصــوالت صنایــع غذایــی گــروه صنعتــی مزمــز اســت. گــروه صنعتــی مزمــز 
ــز اســت  ــی مزم ــای غذای ــع و فرآورده ه ــس، فلیکــس شــرق و صنای شــامل شــرکت های کیــش چیپ
ــروها  ــی و کنس ــل و رب گوجه فرنگ ــواع آجی ــنک، ان ــم، اس ــواع طع ــس در ان ــد چیپ ــه تولی ــه در زمین ک

ــد.  ــت می کن فعالی
از برنــد مزمــز بــه عنــوان یکــی از اولیــن برندهــای چیپــس بسته بندی شــده و بهداشــتی در ایــران یــاد 
می شــود. اولیــن شــرکت تولیــدی گــروه مزمــز، کیــش چیپــس در ســال ۱۹۹۰ میــادی تأســیس شــد 

و هم اکنــون تولیدکننــده انــواع چیپــس و اســنک اســت. 
ــت. از  ــران اس ــزی آن در ته ــر مرک ــده و دفت ــع ش ــی کاوه واق ــهرک صنعت ــرکت در ش ــن ش ــه ای کارخان
دیگــر شــرکت های گــروه مزمــز شــرکت فلیکــس شــرق اســت کــه در ســال ۱3۹۰ شمســی تأســیس 
 شــد و هم اکنــون تولیدکننــده انــواع آجیــل اســت. ایــن شــرکت نیــز در شــهرک صنعتــی کاوه مســتقر 

است. 
ــل  ــس، آجی ــوالت چیپ ــان محص ــال های ۱3۹۲ و ۱3۹3 از می ــده در س ــنجی مطرح ش ــه نظرس ــر پای ب
و خشــکبار، برنــد مزمــز بــا بیشــترین میــزان امتیــاز از ســوی مخاطبیــن ایرانــی، تندیــس زریــن برنــد 

محبــوب را دریافــت کــرد. در ســال ۱3۹3 برنــد مزمــز جــزو ۱۰۰ برنــد برتــر ایــران شــناخته شــد.

صنایــع  انجمــن  رئیــس 
خــوراک دام از ســرمایه گذاری 
ــون دالری  ــترک ۲۰ میلی مش
بــا فرانســوی ها در زنجیــره 
کامــل تولیــد میگــو خبــر 
ــان ســال  ــا پای داد و گفــت: ت
 ۸ قــرارداد  ایــن  محــل  از 
ــرای کشــور  ــون دالر ارز ب میلی

می شــود.  حاصــل 
از  مجیــد موافــق قدیــری 
زمــان 3 ســاله بــرای زنجیــره 

کامــل تولیــد میگــو )مزرعــه تــا ســفره( خبــر داد و گفــت: بــا 
ــق  ــار موف ــن ب ــرای اولی همــکاری یــک شــرکت فرانســوی، ب
شــدیم بــا انتقــال جدیدتریــن تکنولوژی هــای روز دنیــا 
زنجیــره کامــل تولیــد و صــادرات میگــو را در کشــور اجرایــی 

ــم.  کنی
ــن شــرکت  ــا ای ــکاری ب ــاز آزمایشــی هم ــرد: ف ــه ک وی اضاف
فرانســوی، ســال گذشــته بــا انعقــاد صــادرات ۲۰۰ تــن میگــو 

اجرایــی شــد. 
ــن  ــر همی ــه داد: ب ــع خــوراک دام ادام رئیــس انجمــن صنای
اســاس و بــه دلیــل کیفیــت بــاالی میگــوی ایرانــی در 
ــال  ــه در س ــی ک ــای مثبت ــی و همکاری ه ــای بین الملل بازاره
گذشــته صــورت گرفــت، انعقــاد قــرارداد تولیــد صادرات محــور 
ــا حضــور معــاون  هــزار تــن میگــوی صادراتــی در ســال ۹۶ ب
وزیــر و رئیــس ســازمان شــیات ایــران منعقــد شــد. 

گفــت:  قدیـــری  موافــق 
فرانســوی  شــرکت  ایــن 
شـــرکت هـــای  از  یکـــی 
مطــرح اروپــا و در چندیــن 
ــر  ــز تکثی ــور، دارای مراک کش
الرو میگــو، مــزارع متعــدد، 
ــان و در  ــوراک آبزی ــد خ تولی
ــای  ــز فرآوری ه ــت مراک نهای
مــدرن میگوســت؛ ضمــن 
اینکــه محصوالتــش را بــه 
کشــورهای اروپایــی و ایــاالت 

متحــده آمریــکا صــادر می کنــد. 
ــا از  ــان ســال تنه ــا پای ــرد: ت ــد ک ــال اقتصــادی تاکی ــن فع ای
ــون دالر و ۲  ــو، ۶ میلی ــادرات میگ ــرارداد و ص ــن ق ــل ای مح
میلیــون دالر از صــادرات خــوراک آبزیــان و میگــو، درآمــد ارزی 

ــود.  ــل می ش ــور حاص ــرای کش ب
ــه ششــم  ــت در برنام ــدک دول ــاد از توجــه ان وی ضمــن انتق
ــاورزی  ــت کش ــی در صنع ــرمایه گذاری خارج ــه س ــعه ب  توس
و به ویــژه صنایــع دام، طیــور و آبزیــان، گفــت: از جملــه نــکات 
مؤثــر در سیاســت های تجــاری ایــران ظــرف ســال های 
آینــده، توجــه بــه رابطــه صــادرات بــا ســرمایه گذاری خارجــی 

اســت. 
بــر ایــن اســاس، ایــران بــرای بازارگشــایی در بازارهــای 
جهانــی، چــاره ای جــز جــذب ســرمایه گذاران خارجــی و تولیــد 

ــدارد. شــیالت ــا ن ــا آن ه مشــترک ب

در حالــی رئیس کمیســیون 
عمــران مجلــس از افزایــش 
45 درصــدی اجــاره مســکن 
رئیــس  کــه  داده  خبــر 
ــه مشــاوران امــاک  اتحادی
تهــران ایــن رقــم را بیــن 
اعــام  درصــد   ۱۰ تــا   7

 . می کنــد
محمدرضــا رضایــی کوچــی 
رئیــس کمیســیون عمــران 
ــش  ــد: بی ــس می گوی مجل

ــتر  ــین و بیش ــا اجاره نش ــور م ــت کش ــوم جمعی از یک س
ــتند.  ــیب پذیر هس ــن و آس ــای پایی ــا از دهک ه آن ه

اینکــه در بیشــتر کشــورها  بــه رغــم  ادامــه داد:  وی 
قانــون رهــن و اجــاره وجــود دارد، امــا در کشــور مــا 
چنیــن قانونــی وجــود نــدارد و مالــکان، خودســرانه 
ــود  ــم وج ــی ه ــد و نظارت ــش می دهن ــا را افزای  قیمت ه

ندارد. 
رضایــی افــزود: قــوه مقننــه و مجلــس شــورای اســامی 
بایــد بــه ایــن موضــوع بپردازنــد و ایــن خــأ قانونــی را ُپــر 

و قانونگــذاری کننــد. 
ــا وجــود  ــن پرســش کــه چــرا ب ــه ای ــی در پاســخ ب رضای
افزایــش نیافتــن قیمــت مســکن، اجاره بهــا افزایــش 
یافتــه اســت، گفــت: بــر اســاس بعضــی گزارش هــا، 
درصــد   45 حــدود  بعضــی کان شــهرها  در  اجاره بهــا 

افزایــش یافتــه اســت و 
ــدارد.  ــود ن ــی وج نظارت

دســتگاه های  گفــت:  وی 
نظارتــی کار خــود را در ایــن 
ــام  ــی انج ــه خوب ــه ب زمین
متولــی  البتــه  نداده انــد؛ 
ایــن  در  هــم  مشــخص 

زمینــه نداریــم. 
حســام  حــال  ایــن  بــا 
ــه  ــس اتحادی ــی، رئی عقبای
مشــاوران امــاک تهــران 
ــهرهای  ــا در ش ــد اجاره به ــر رش ــال حاض ــد: در ح می گوی
ــا ۱۰  ــزرگ، 7 ت ــهرهای ب ــد و در ش ــر 5 درص ــک، زی کوچ

ــت.  ــد اس درص
عقبایــی اضافــه کــرد: قیمــت اجاره بهــا در شــهرهای 
تقاضــا  و  عرضــه  تــوازن  بــه  توجــه  بــا  کوچــک 
اجاره بهــای  و  نــدارد  را  قیمــت  افزایــش  ظرفیــت 
لحــاظ                                                                     کوچــک  شــهرهای  در  بایــد  گذشــته  ســال 

شــود. 
وی بــا بیــان اینکــه قیمــت مســکن اصلی تریــن شــاخص 
بــه  بــا توجــه  تعییــن قیمــت اجاره بهاســت، گفــت: 
ــور  ــکن در کش ــت مس ــد قیم ــه بع ــال ۹۲ ب ــه از س اینک
افزایــش نیافتــه بــه تبــع اجاره بهــا نیــز نبایســتی در 
جامعــه افزایــش می یافــت؛ ولــی متاســفانه چنیــن شــد. 

آنالیــن اقتصــاد 

تناقض گویی درباره نرخ اجاره بهاسرمایه گذاری ۲۰ میلیون دالری ایران و فرانسه در تولید میگو
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ــا  ــه ب ــرد ک ــرژی اعــام ک ــازار ان ــر ب ــک تحلیلگ ی
ــت  ــه نخس ــت در نیم ــت نف ــت قیم ــود اف وج
ســال جــاری میــادی بــه زودی قیمــت ایــن کاال 

دوبــاره افزایــش می یابــد. 

ــت:  ــی نوش ــی. س ــی. ان. ب ــری س ــبکه خب ش
قیمــت نفــت در نیمــه نخســت ســال ۲۰۱7 
ــرد،  ــج می ب ــازاد رن ــه م ــه از عرض ــازاری ک در ب
ــک  ــا ی ــد؛ ام ــه رو ش ــش روب ــد کاه ــا ۱4 درص ب

ــه  ــت ب ــازار نف ــه ب ــاور دارد ک ــی ب کارشــناس مال
نقطــه تحــول نزدیــک می شــود. 

تورتویــز  مؤسســه  عامــل  مدیــر  تأمــل،  راب 
کپتــال، گفــت: بخــش انــرژی دچــار افــت شــده، 

امــا از پــا نیفتــاده اســت؛ بنیادهــای بــازار بــرای 
بازگشــت رونــد رشــد قیمــت نفــت در نیمــه دوم 

فراهــم هســتند. 
شــما شــاهد خواهیــد بــود که ســطح ذخیره ســازی 
ــاه  ــر م ــکا، ه ــان و در آمری ــطح جه ــت در س نف
کاهــش می یابــد؛ ایــن مســئله بــه رشــد قیمــت 

نفــت کمــک و کل بخــش انــرژی را تقویــت 
می کنــد.

ــرد  ــی ک ــن پیش بین ــی همچنی ــر مال ــن مدی  ای
نفــت  تولیــد  در  ســرمایه گذاری  کــه کمبــود 
آمریــکا ســبب خواهــد شــد عرضــه نفــت کمتــر 
شــود و قیمــت نفــت افزایــش یابــد. وزارت نفــت

نفت در آستانه جهش قیمت است
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ــاد  ــا زی ــن روزه ــه ای ــت ک ــه ای اس ــت«،  جمل »کار نیس
ــن  ــم، ای ــدرک گرفت ــدم، م ــود. درس خوان ــنیده می ش ش
همــه لــوح تقدیــر از دبســتان تــا دانشــگاه؛ یــادم می آیــد 
می گفتنــد درس بخوانیــد تــا آینــده خوبــی داشــته باشــید؛ 

ــردم. ــم می گ ــده خوب ــال آین ــاال دنب ــدم ح درس خوان
ــی  ــی؛ حت ــه می کن ــک مراجع ــه پزش ــی درد داری ب وقت
ــو کاری هــم انجــام دهــد، دســت کم  ــرای ت ــد ب اگــر نتوان
ــک  ــان پزش ــه ف ــد ب ــا می گوی ــد ی ــت می کن ــو را ویزی ت

ــد.  مراجعــه کنی
نبــودن کار، درد اســت؛ ولــی هیــچ پزشــکی هــم نیســت 
کــه بــه آن مراجعــه کنیــد؛ حتــی کســی حاضــر نیســت تــو 
را ویزیــت کنــد. ایــن وســط اگــر کســی هــم اجــازه ورود 

ــم! ــم اضافه ای ــان ه ــا خودم ــد م داد، می گوی
بیــکاری در فوالدشــهر بیــداد می کنــد. درســت اســت 
تعــداد ســازمان ها در ایــن شــهر زیــاد نیســت، ولــی اگــر 
ــا ایجــاد  ــوان ب ــم هســتند، می ت ــداد ســازمان هایش ک تع
شــهرک صنعتــی و کارگاه هــای کوچــک اشــتغال زایی کــرد؛ 
امــا اینکــه ایــن کار را چــه کســی بایــد کلیــد بزنــد، مهــم 

اســت. 
بــه طــور قطــع در یــک شــهر بــا ایــن جمعیــت روزافــزون 
ــرمایه گذاران را  ــم و س ــاخت ها را فراه ــد زیرس ــت بای دول
ــا همــکاری دولــت و بخــش  ــا ب ــد ت دعــوت و ترغیــب کن

خصوصــی معضــل بیــکاری مرتفــع شــود. 
ــدادی  ــود تع ــا وج ــرا ب ــه چ ــت ک ــن اس ــئله دوم ای مس
ســازمان در ایــن شــهر، جــوان فوالدشــهری حــرف از 

می زنــد؟ بیــکاری 
جــواب معلــوم اســت؛ کارمنــدان از جوانــان شــهر نیســتند، 
بلکــه از شــهرهای دیگــر هســتند؛ البتــه ایــن را بــه 
عنــوان یــک عیــب و نقــص نمی گویــم؛ زیــرا تمامــی 
ــد  ــادی را نمی توانن ــده زی ــن شــهر هــم ع ســازمان های ای
بــه اشــتغال برســانند و از طرفــی بایــد پشــت میزنشــینی 
ــت. ــر را پذیرف ــای دیگ ــر کار ه ــرد و راحت ت ــوش ک را فرام

چــه کســی پاســخگوی جــوان تحصیلکــرده کاربلــد و 
هنرمنــد ایــن شــهر اســت؟ جــوان فوالدشــهری کجــا جــا 

دارد؟
در ســطح شــهر بگردیــد، جوانــان فوالدشــهری با ســیگاری 
جوانــی  می شــوند؛  پیــدا  اســت،  دستشــان  در  کــه 
ــرش  ــار همس ــد در کن ــت و بای ــش اس ــت ازدواج ــه وق ک
آرامــش را کســب کنــد، نــه شــغلی دارد و نــه پولــی. 
ــد:  ــواب می گوی ــی؟ در ج ــرا ازدواج نمی کن ــی چ می پرس
ــور  ــاورم چط ــم در بی ــم نمی توان ــودم را ه ــرج خ ــن خ م
اضافــه  زندگــی ام  بــه  را  دیگــری   می توانــم شــخص 

کنم؟
ــن جــوان  ــی همی ــی می بین ــری می کن ــه پیگی  بیشــتر ک
تــا دیــر وقــت بیــرون از خانــه اســت بــا دوســتان همــدرد 
خــود. همان هایــی کــه بــه جــای اینکــه بــا همسرشــان در 
ــه  ــتند. ت ــه ای هس ــیگار در ویران ــا س ــند ب ــیانه ای باش آش

ــودی زندگــی. ــی و ناب خطشــان چیســت؟ تباهــی جوان
ــان باشــید و ســخن  ــه فکــر جوان  مســئوالن فوالدشــهر ب
امــام)ره( را کــه فرمودنــد: »امیــد مــن بــه شــما جوانــان 

ــد. اســت«، فرامــوش نکنی

تولید 100 هزار گرم شمش خالص 
در مجتمع طالی موته

ــرم شــمش  ــزار گ ــد 100 ه ــا تولی ــه ب ــع طــای موت مجتم
ــت  ــه نخس ــه ماه ــود را در س ــی خ ــورد طای ــص، رک خال

ــت رســاند. ــه ثب امســال ب

مدیــر مجتمــع طــای موتــه تولیــد شــمش خالــص 
ســه ماهــه نخســت پارســال را 67 هــزار گــرم بیــان کــرد 
و گفــت: ایــن میــزان تولیــد شــمش خالــص از ایــن 
مجتمــع، 49 و 25 صــدم درصــد بیشــتر از مــدت مشــابه 

ــت. ــال اس پارس
علیرضــا طــاالری بازدهــی تولیــد مجتمــع طــای موتــه را 
بــا 9 و 20 صــدم درصــد رشــد بیــان کــرد و افــزود: زمــان 
توقــف 18 و 84 صــدم درصــد کمتــر از مــدت مشــابه 

پارســال اســت.
وی اکتشــافات در معــدن چــاه خاتــون بیــن دو محــدوده 
شــرقی و توســعه را در دســت اجــرا دانســت و گفــت: 
حــدود 600 متــر بــه روش کرگیــری بــا مزایــای دقــت زیــاد 
ــف  ــای مختل ــاری و در قطره ــه حف ــی، زوای ــر مکان از نظ
حفــاری شــده کــه نشــان از 95 درصــد پیشــرفت فیزیکــی 

ــت. خبرگــزاری صداوســیما  اس

 مهر و موم واحد صنعتی آالینده 
در شاهین شهر و میمه

از فعالیــت یــک واحــد صنعتــی آلوده کننــده محیــط 
ــری  ــه جلوگی ــهر و میم ــتان شاهین ش ــت در شهرس زیس

شــد.
شهرســتان  زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رئیــس 
شاهین شــهر و میمــه گفــت: یــک کارگاه تولیــد فایبرگاس 
در یکــی از مناطــق صنعتــی ایــن شهرســتان بــه دلیــل دفع 
غیراصولــی و ســوزاندن پســماندهای صنعتــی خــود باعــث 

آلودگــی هــوا و تخریــب محیــط زیســت شــد.
ــی  ــه مراجــع قضای ــن کارگاه ب مهــدی پورقاســم گفــت: ای

معرفــی و پــس از بررســی پلمــب شــد.
در پــی افزایــش آلودگــی هــوا در کانشــهر اصفهــان و 
ــرای  ــط زیســت ب ــراف، بازرســان محی شهرســتان های اط
شناســایی و برخــورد بــا کارگاه هــای آالینــده تــاش 

می کننــد.

عجایبــی در کویــر خشــک وجــود دارد کــه 
چشــم هــر بیننــده ای را بــه خــود جلــب 
می کنــد؛ یکــی از ایــن عجایــب، برداشــت 
هندوانــه از زمین هــای کویــر در فصــل گــرم 
تابســتان اســت. کشــاورزان بــا الهــام گرفتــن از 
بــزرگان و نیــاکان خــود و بــا کشــف اســتعداد 
بی نظیــری در دل کویــر مرکــزی ایــران و در 
چاله هایــی کــه بــه چاله هــای ســنبک و چهــار 
ــت  ــت و برداش ــه کش ــهرت دارد، ب ــی ش طاق

ــتند. ــغول هس ــم مش ــه دی هندوان
اندازه هــای مختلــف  ایــن چاله هــا کــه در 
 200 تــا هــزار متــر مربعــی در دل کویــر آران 
و بیــدگل واقــع شــده، هــم ویژگــی خاصــی از 
ــذب  ــب ج ــم موج ــاورزی دارد و ه ــر کش منظ
ــی و خارجــی شــده اســت. گردشــگران داخل

در  بیــدگل  و  آران  جهــاد کشــاورزی  مدیــر 
هندوانــه  کشــت  داشــت:  اظهــار  این بــاره 
دیــم در شهرســتان کویــری آران و بیــدگل 

در دو منطقــه چالــه ســنبک و چالــه چهــار 
طاقــی در ســطح بیــش از 12 هکتــار از اواســط 
دیمــی کار  توســط کشــاورزان  فروردین مــاه 
انجــام و هم اکنــون برداشــت نوبــت اول آن 

ــت. ــده اس ــاز ش آغ
حســین فتاحــی افــزود: پیش بینــی می شــود 
امســال از هــر هکتــار ســطح زیــر کشــت 
ــا  ــن ۳0 ت ــدگل بی ــم در آران و بی ــه دی هندوان
۳5 تــن هندوانــه برداشــت شــود و نوبــت دوم 
ــا  ــاه و ب ــز در مهرم ــن محصــول نی برداشــت ای

ــود. ــاز می ش ــز آغ ــل پایی ــروع فص ش
مدیــر جهــاد کشــاورزی آران و بیــدگل بــا 
اشــاره بــه اینکــه کشــت هندوانــه دیــم معمــوال 
در مناطــق پــرآب انجــام می شــود و هیــچ 
ــدارد ــوزان ن ــک و س ــر خش ــا کوی ــنخیتی ب  س
اظهــار داشــت: کشــت و برداشــت هندوانــه 
دیــم از حــدود ۳00 ســال پیــش تاکنــون 
اتفــاق جالبــی در منطقــه کویــری آران و بیــدگل 

ــی  ــاز آب ــا نی ــن محصــول ب اســت و کشــت ای
ــام  ــم انج ــا روش دی ــاری و ب ــدون آبی ــاد ب زی

می شــود.
وی دلیــل اقــدام کشــاورزان منطقــه کویــر آران 
و بیــدگل را بــه کشــت هندوانــه دیــم بــاال بــودن 
ســطح آب زیرزمینــی در ایــن مناطــق دانســت 
ــار  ــنبک و چه ــای س ــرد: در چاله ه ــد ک و تاکی
ــر  ــه عمــق کمت ــی ب ــدن چاله های ــا کن ــی ب طاق
از یــک متــر بــه آب می رســیم و کشــاورزان بــا 
ــم  ــه دی ــت هندوان ــه کش ــی ب ــدن چاله های کن

می پردازنــد.
 هندوانه ای با ویژگی های درمانی 

فتاحــی تصریــح کــرد: در حــال حاضــر از 
204 چالــه مفــروض، 10۳ چالــه در مناطــق 
ســنبک و چهــار طاقــی بــرای کشــت هندوانــه 
ــری  ــا کارب ــن چاله هــا ب ــم فعــال اســت؛ ای دی
کشــاورزی دیــم و بــا بهره گیــری از ذکاوت 
ســاکنان ایــن منطقــه در گذشــته های دور 

ــت. ــده اس ــاد ش ایج
اوایــل  در  ســال  هــر  کــرد:  تصریــح  وی 
و  مســطح  چالــه  زمین هــای  فروردین مــاه 
آمــاده کشــت تخــم هندوانه شــده و کشــاورزان 

شــروع بــه کشــت می کننــد.

مدیــر جهــاد کشــاورزی آران و بیــدگل گفــت: از 
جملــه ویژگی هــای خــاص هندوانه هــای دیــم 
ــن اســت کــه آب  ــدگل ای ــدی در آران و بی تولی
بیشــتر هندوانه هــای تولیــدی در چاله هــای 
ســنبک و چهــار طاقــی، قنــدی بســیار پایین تــر 
بــرای  و  دارنــد  معمولــی  هندوانه هــای  از 
ــت و  ــد دیاب ــاص مانن ــای خ ــی از بیماره بعض

ــوارش مناســب هســتند. دســتگاه گ

خــاص  ویژگــی  و  تفــاوت  مهم تریــن  وی 
هندوانه هــای دیــم آران و بیــدگل را هدایــت 
بــذر هندوانــه بــه ســمت آب و تولیــد هندوانــه 

ــیمیایی  ــود ش ــتفاده از ک ــدون اس ــک ب ارگانی
دانســت و گفــت: در کشــت معمولــی هندوانــه 
آب بــه ســمت بــذر هدایــت شــده و از کودهــای 

ــود. ــتفاده می ش ــیمیایی اس ش
هندوانه هــای  کــرد:  تاکیــد  فتاحــی 
ــای  ــه خاصیت ه ــه ب ــا توج ــده ب ــت  ش برداش
منحصربه فــرد در همــان منطقــه ســنبک و 
چهــار طاقــی در دل کویــر بــه فــروش می رســد.

 هندوانه دیم آران و بیدگل در 
فهرست آثار طبیعی کشور

رئیــس اداره میــراث فرهنگــی و صنایع دســتی 
و گردشــگری آران و بیــدگل نیــز در ایــن ارتبــاط 
ــت  ــودن کاش ــر ب ــه منحص ــه ب ــا توج ــت: ب گف
دانــش کاشــت  کویــر،  در  دیــم   هندوانــه 
ــار  ــا در فهرســت آث ــن هندوانه ه و برداشــت ای

ــت می رســد.   ــه ثب ــی کشــور ب طبیع
جــواد صدیقیــان افــزود: برداشــت هندوانــه در 
ــه  ــورد توج ــه م ــت ک ــه ای اس ــر، جاذب دل کوی
بیشــتر گردشــگران کویــر واقــع شــده؛ بــه 
ــدگل  ــر آران و بی ــگران کوی ــه گردش ــوری ک ط
یکــی از مقاصــد ســفر خــود را بــه کویــر 
چاله هــای ســنبک و چهــار طاقــی تعییــن                       

مهــر می کننــد. 

جاذبه ای طبیعی در دل کویر برای جذب گردشگران   

برداشت هندوانه دیم آران و بیدگل 
ثبت ملی می شود

M.Montazer@eskimia.ir
 محسن منتظرالقائمگروه اصفهان

سرپرســت اداره کل کتابخانه هــای عمومــی اســتان اصفهــان 
از تمدیــد مهلــت ثبت نــام و شــرکت در هفتمیــن جشــنواره 

ــر داد. ــاری خب ــال  ج ــاه س ــا 20 تیرم ــوی ت ــی رض کتابخوان
ــه  ــت شــرکت در مســابقه ب ــار داشــت: مهل ــی اظه ــر هاکوی  امی
ــا 20  ــی ت ــورت اینترنت ــه ص ــاه و  ب ــا 10 تیرم ــوب ت ــورت مکت ص
ــه  ــا مراجع ــد ب ــدان می توانن ــه عاقه من ــده ک ــد ش ــاه تمدی تیرم
بــه پایــگاه اینترنتــی isfahanpl.ir، در ایــن مســابقه بــزرگ 
ــر اســاس برنامــه  ــادآور شــد: ب ــد. وی ی ــی شــرکت کنن کتابخوان
قبلــی مهلــت ثبت نــام در ایــن جشــنواره تــا یکــم تیرمــاه بــوده که 
بــا تمدیــد ایــن مهلــت، دوســتداران فرهنــگ رضــوی می تواننــد تــا 
تاریخ هــای  ذکرشــده در هفتمیــن جشــنواره کتابخوانــی رضــوی 

ــای  ــت اداره کل کتابخانه ه ــد. سرپرس ــارکت کنن ــام و مش ثبت ن
عمومــی اســتان اصفهــان از اســتقبال گســترده عاقه منــدان 
ــر داد  ــن جشــنواره خب ــن اســتان از ای ــه فرهنــگ رضــوی در ای ب
ــون از  ــان تاکن ــتان اصفه ــدگان در اس ــمار ثبت نام ش ــزود: ش و اف
ــای »10  ــی اســت کتاب ه ــه اســت. گفتن ــر رفت ــر فرات ــزار نف 10 ه
قصــه از امــام رضــا)ع(« ویــژه ســنین 4 تــا 11 ســال، کتــاب »مــاه 
ــاب  ــال، کت ــا 17 س ــنین 12 ت ــان س ــرای نوجوان ــن« ب ــب م غری
»مهارت هــای زندگــی از ســیره رضــوی«، »امــام رضــا)ع( و 
زندگــی«، »بانــوی ملکــوت« و کتــاب »چلچــراغ« ویژه ســنین 18 
ســال بــه بــاال بــرای جشــنواره کتابخوانــی معرفــی شــده اســت. 
ــی در  ــردی و خانوادگ ــورت ف ــه ص ــد ب ــرکت کنندگان می توانن ش
ایــن جشــنواره شــرکت کننــد و آثــار خــود را بــه صــورت نقاشــی 

ــد. ــه دهن خاصــه داســتان و ... ارائ

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

بیمارســتان های  تیرمــاه  پایــان  تــا 
منظریــه خمینی شــهر و آفتــاب خــور و 
می رســند. بهره بــرداری  بــه  بیابانــک 

ــوم پزشــکی اســتان  ــس دانشــگاه عل رئی
ــان تیرمــاه جــاری  ــا پای اصفهــان گفــت: ت
مجمــوع  بــه  تخــت   200 دســت کم 
تخت هــای بیمارســتانی اســتان اضافــه 

می شــود.
اصغــری در حاشــیه مراســم افتتــاح و 
بهره بــرداری از 24 تخــت مراقبت هــای ویــژه 
ــی درمانی  ــز آموزش ــوزادان مرک ــودکان و ن ک

کــودکان امــام حســین)ع( افــزود: بــا 
ویــژه  تخت هــای  ایــن  از  بهره بــرداری 
ــال،  ــارد ری ــر 80 میلی ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ب
ــزی  ــج اســتان مرک ــاران دســت کم پن بیم
ــد  ــز بهره من ــن مرک ــات ای ــور از خدم کش

می شــوند.
ــج  ــت پن ــه جمعی ــه ب ــا توج ــت: ب وی گف
ــطح  ــان، س ــتان اصفه ــری اس ــون نف میلی
پوشــش تخــت در اســتان یــک و دو دهــم 
ــن  ــه میانگی ــی ک ــت؛ در حال ــزار اس در ه
ــم در  ــت ده ــک و هف ــت ی ــوری تخ کش
هــزار اســت و ایــن نشــان دهنده آن اســت 
ــه  کــه در اســتان اصفهــان کمــاکان نیــاز ب

بیمارســتان ها و تخت هــای بیمارســتانی 
ــم. بیشــتری داری

ــش  ــه بخ ــاز ب ــه نی ــادآوری اینک ــا ی وی ب
 مراقبت هــای ویــژه کــودکان و نــوزادان 
در  بیمارســتانی  عــادی  تخت هــای  و 
اســتان اصفهــان همچنــان وجــود دارد 
افــزود: مجــوز ســاخت ۳ هــزار تخــت 
بیمارســتانی در اســتان صــادر شــده و در 
حــال حاضــر ســاخت هــزار و200 تخــت در 

ــت. ــدام اس ــت اق دس
ــوم پزشــکی اســتان  ــس دانشــگاه عل رئی
اصفهــان بــا بیــان اینکــه اســتان اصفهــان 
در مجمــوع 6 هــزار تخت بیمارســتانی دارد، 

ــاه بیمارســتان های  ــان تیرم ــا پای گفــت: ت
منظریــه خمینی شــهر و آفتــاب خــور و 
ــند. ــرداری می رس ــه بهره ب ــم ب ــک ه بیابان

رئیــس مرکــز آموزشــی درمانی کــودکان 
امــام حســین اصفهــان نیــز از توســعه 
ایــن بیمارســتان خبــر داد و گفــت: آقــای 
منصــوری خّیــر اصفهانــی بــا فــروش 
ــغ 600  ــون مبل ــکونی اش تاکن ــزل مس من
میلیــارد ریــال بــه ایــن کار اختصــاص داده 

ــت. اس
دکتــر معمــارزاده بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــای 24  ــین در فض ــام حس ــتان ام بیمارس
هــزار متــر مربــع در 6 طبقــه بــرای تجهیــز 

ــش از 150 تخــت بیمارســتانی توســعه  بی
مهمانســرای  افــزود:  می شــود،  داده 
ــک  ــا کم ــز ب ــاران نی ــان بیم ــژه همراه وی
فرزنــد ایــن خیــر بزرگــوار در جــوار همیــن 

ــد. ــد ش ــاخته خواه ــتان س بیمارس
وی کمبــود کادر پرســتاری و تجهیــزات 
 MRI بیمارســتانی را از جملــه دســتگاه
بیمارســتان      ایــن  نیازهــای  جملــه  از 

برشــمرد.

رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی اســتان اصفهــان گفــت: در حــال 
حاضــر دانشــگاه آزاد اســامی بــه عنــوان بزرگ تریــن دانشــگاه 
 حضــوری جهــان، بخــش انکارناپذیــری در آمــوزش عالــی 
و حوزه هــای دانــش، پژوهــش و فنــاوری و فرهنــگ ایــن مــرز  
و بــوم دارد و تضعیــف آن بــه ســود هیــچ فــرد و نهــادی نیســت.
ــر  ــون نف ــون حــدود 6 میلی ــزود: تاکن ــری اف ــد امی ســید محم
اســامی  آزاد  دانشــگاه  از  تحصیلــی  مختلــف  مقاطــع  در 
دانش آموختــه شــده اند کــه بســیاری از آن هــا بــه عنــوان 
مدیــران ارشــد و مســئوالن، اعضــای هیئــت علمــی، صنعتگــران 

و ... در جامعــه خدمــت  می کننــد. 
ــان  ــتان اصفه ــامی اس ــگاه آزاد اس ــای دانش ــت امن ــر هیئ دبی
بــا اشــاره بــه جریان هــای اخیــر درخصــوص رشــته های 
ــی  ــال تحصیل ــامی در س ــگاه آزاد اس ــد دانش ــی ارش کارشناس

و  قانــون  همیشــه  اختافــات،  در  تصریــح کــرد:   96-97
ــده  ــورد پیش آم ــن م ــوده و در ای ــاب ب ــداری فصل الخط قانونم

ــرد. ــوع ک ــون رج ــه قان ــد ب ــز بای نی
 امیــری بــه دو سیاســت اصلــی رئیــس هیئــت مؤســس 
و هیئــت امنــای دانشــگاه آزاد اســامی اشــاره کــرد و ادامــه داد: 
ــام  ــن مق ــوان باالتری ــه عن ــی ب ــر والیت در حــال حاضــر علی اکب
ــگان  ــی دانشــگاه آزاد اســامی، دو سیاســت جــذب نخب اجرای
کشــور را بــرای جلوگیــری از خــروج مغز هــا و همچنیــن توســعه 
ــن  ــی ای ــای اصل ــه از برنامه ه ــای پژوهشــی و فناوران فعالیت ه
دانشــگاه اعــام کــرده کــه راه اجرایــی شــدن آن، جــذب جوانــان 
ــرار دادن  ــار ق ــی و در اختی ــات تکمیل کشــور در مقاطــع تحصی
ــرای  ــز ب ــه ای مجه ــی و کتابخان ــگاهی، کارگاه ــات آزمایش امکان

شــکوفایی علــم و دانــش اســت. فــارس

سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان خبر داد:

تمدید مهلت شرکت در جشنواره کتابخوانی رضوی 
رئیس دانشگاه آزاد استان اصفهان:

تضعیف دانشگاه آزاد اسالمی به سود هیچ کس نیست 

 بهره برداری از 24 تخت مراقبت های ویژه کودکان و نوزادان 
در بیمارستان امام حسین)ع( اصفهان

مجموعه جدید نورسیده ها به 
کتابخانه های کشور ارسال شد

بــا  نورســیده ها  بیســت و دومیــن مجموعــه 
ــف راهــی  ــاب در موضوعــات مختل ــوان کت 70 عن

کتابخانه هــای عمومــی سراســر کشــور شــد.
عنــوان   70 بــا   ،22 نورســیده های  مجموعــه 
ــات  ــد ادبی ــی مانن ــات متنوع ــاب در موضوع کت
ــخ  ــی، تاری ــان ایران ــز، رم ــعر، طن ــتان، ش )داس
فرزنــد   )تربیــت  روان شناســی  ادبیــات(،  و 
بحرانــی موقعیت هــای  در  مهــارت   افزایــش 

و  )فتنــه  دشمن شناســی  زندگــی(،  ســبک 
بصیــرت،   امریکاشناســی، غرب شناســی(، علــوم 
ــاد(  ــرب، اقتص ــدن غ ــت، تم ــی )سیاس اجتماع
 جغرافیــا، علمــی، دینــی، کــودک و نوجــوان
 طــب و تغذیــه و ســامت، کتابــداری و هنــر
ســامانه  روی  بــر  بهره منــدی کاربــران  بــرای 
بارگــذاری و  مدیریــت کتابخانه هــا )ســامان( 

شــد. راهــی کتابخانه هــا 
بخــش  در  عنــوان کتــاب   20 بســته  ایــن  در 
بخــش  در  عنــوان   21 بخوانیــد«،  »بیشــتر 
بخــش  در  کتــاب  عنــوان   29 و  »بخوانیــد« 
ــت.  ــده اس ــی ش ــان معرف ــه مخاطب ــد« ب »بدانی
کتاب هــای گــروه اول )بیشــتر بخوانیــد(، بــا 
معرفــی کتاب هــای مناســب و ارائــه جمــات 
کلیــدی کتــاب، امــکان آشــنایی بیشــتر مخاطــب 

ــی آورد. ــم م ــوای آن فراه ــا محت را ب
ــی  ــار تخصص ــی آث ــد(، معرف ــروه دوم )بخوانی گ
ــورد  ــه بیشــتر م ــف اســت ک در حوزه هــای مختل

ــرد.  ــرار می گی ــه ای ق ــان حرف ــه مخاطب توج
ــاهده  ــر مش ــاوه ب ــب ع ــش مخاط ــن بخ در ای
از  خاصــه ای  کتــاب،  شناســنامه  و  تصاویــر 

می کنــد. مطالعــه  نیــز  را  آن  محتــوای 
ــات  ــاوی اطاع ــد(، ح ــز )بدانی ــوم نی ــروه س گ
کتاب شــناختی و تصویــر جلــد آثــاری اســت 
اضافــه                    منابــع کتابخانــه  فهرســت  بــه  کــه 

شــده اســت.
ایــن بســته ها عــاوه بــر معرفــی کتاب هــای 
ــیار  ــوای بس ــا، محت ــه کتابخانه ه ــیده ب ــازه  رس ت
ــه  ــداران در ارائ ــدی کتاب ــرای بهره من ــبی ب مناس
دارد؛  مراجعــان  و  اعضــا  بــه  بهتــر  مشــاوره 
فرهنگــی  فعالیت هــای  انجــام  در  همچنیــن 
مســابقات  از  اعــم  کتاب محــور  ترویجــی  و 
نشســت های کتابخــوان، جلســات نقــد، جلســات 
جمع خوانــی و... بهره گیــری از ایــن فهرســت 

می شــود. توصیــه 
ــم« ــا آهنگری ــی م ــد، ول ــا جواهرن ــدان م  »فرزن

ــر  ــن دیگ ــی«، »م ــر منف ــد از تفک ــات فرزن »نج
مســتوفی« حســنعلی خان  »خاطــرات   مــا«، 

ــکا«  ــتطاب آمری ــخ مس ــام«، »تاری ــنگ س »س
پیامبــر« »حکایت نامــه  چنــد؟«،   »عمرتــون 

»هنــر کمیــک«، »رودخانه هــای بــزرگ جهــان« 
و »مجموعــه نخودی هــا«، بعضــی از کتاب هــای 

معرفی شــده در ایــن مجموعــه اســت.

کیمیای وطن رئیــس روابــط عمومــی و 

نفــت  پاالیــش  شــرکت  ســخنگوی 
ــه پنجــم  ــه ای ک ــان گفــت: در حادث اصفه
تیرمــاه در قســمتی از محوطــه پاالیشــگاه 
ــر  ــر اث ــاد، 11 نفــر از کارگــران ب اتفــاق افت
استنشــاق دود و بخــار دچــار ســوزش 

چشم و گلو شدند.
عمومــی شــرکت  روابــط  از  نقــل  بــه 
پاالیــش نفــت اصفهــان، محمدصــادق 
ــاری  ــار اخب ــال انتش ــه  دنب ــان، ب حاجی
شــرکت  آتش ســوزی  از  نادرســت 
ــنبه 5  ــان در دوش ــت اصفه ــش نف پاالی
تیرمــاه مبنــی بــر مصــدوم شــدن 100 
نفــر از کارکنــان ایــن شــرکت اظهــار کــرد: 

دارد  وجــود  پاالیشــگاه  در  محوطــه ای 
کــه در آنجــا گوگــرد تولیــدی جمــع آوری 
شــده و بعــد از آن توســط لــودر بارگیــری 

 . د می شــو
گرمــای  بــه  توجــه  بــا  روز  ایــن  در 
ــل  ــکاک بی ــر اصط ــر اث ــوا و ب ــدید ه ش
لــودر بــا زمیــن، مقــداری از گوگردهــا 
بــا  بافاصلــه  می شــود کــه   شــعله ور 
آتش نشــانی  عوامــل  به موقــع  حضــور 
ــار  ــی مه ــن آتش ســوزی جزئ شــرکت ای

می شــود.
وی بــا اشــاره بــه جزئیــات اتفــاق رخ داده 
در پاالیشــگاه اصفهــان افــزود:  بــا توجــه 
بــه وزش بــاد نســبتا شــدید در آن زمــان، 

ــن آتش ســوزی  ــار حاصــل از ای دود و غب
کــه  کارگرانــی  ســمت  بــه  جزئــی، 
محــل  متــری   80 حــدود  فاصلــه  در 
مشــغول کار بودنــد، منتقــل شــد کــه 
بــر اثــر استنشــاق ایــن دود و بخــار، 
ــوزش  ــار س ــران دچ ــن کارگ ــر از ای  11 نف
 چشــم و گلــو شــدند؛ البتــه خوشــبختانه 
بهــداری  بــه  ســریع  انتقــال   بــا 
پاالیشــگاه و اســتفاده از ماســک اکسیژن 
 بهبــود یافتنــد و بــه محــل کار خــود 

برمی گردند.
رئیــس روابــط عمومــی شــرکت پاالیــش 
ــدید از  ــه ش ــن گای ــان ضم ــت اصفه نف
یــک  اغراق آمیــز  و  نادرســت  بازتــاب 

حادثــه جزئــی )و گاه طبیعــی به ویــژه 
ــک رســانه  در صنعــت نفــت( از ســوی ی
خــاص کــه متاســفانه منبــع خبــری دیگر 
رســانه ها اعــم از مکتــوب و تصویــری 
ــد  ــر ســیما شــد، تاکی ــژه شــبکه خب به وی
کــرد: متاســفانه ایــن حرکــت غیرحرفه ای 
بــرای ســاعاتی موجــب تشــویش اذهــان 
ــی در  ــی از نگران ــاد موج ــی و ایج عموم
ســطح جامعــه و همچنیــن خانواده هــای 
همــکاران تاشــگر ایــن شــرکت شــد 
تبلیغاتــی  خــوراک  دیگــر  ســوی  از   و 
 مناســبی را بــرای رســانه های خارجــی و از 
ــاد                     ــد ایج ــانه های معان ــر رس ــه مهم ت هم

کــرد.

#میراث_مکتوب
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درحاشیه

 مردم اصفهان در مصرف برق 
صرفه جویی کنند

دفتــر مدیریــت مصــرف برق اصفهــان از  کیمیای وطن
مــردم خواســته اســت بــا توجــه بــه افزایــش قابــل 
ــرق  ماحظــه گرمــای هــوا در هفتــه جــاری، در مصــرف ب

به ویژه از ساعت 11 تا 15 عصر صرفه جویی کنند.
بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان 
اصفهــان، دفتــر مدیریــت مصــرف بــرق اصفهــان در 
اطاعیــه ای از مــردم اصفهــان درخواســت صرفه جویــی در 
ــرده  ــا 15 عصــر ک ــژه از ســاعت 11 ت ــرق را به وی مصــرف ب

اســت.
در ایــن اطاعیــه آمــده اســت: بــا توجــه بــه افزایــش قابــل 
ــم  ــردم فهی ــاری، از م ــه ج ــوا در هفت ــای ه ــه گرم ماحظ
اصفهــان تقاضــا می شــود در مصــرف بــرق به ویــژه از 

ــد. ــی کنن ــر صرفه جوی ــا 15 عص ــاعت 11  ت س
ــی  ــر در صرفه جوی ــکار بســیار مؤث ــه دو راه ــن اطاعی در ای
مصــرف بــرق ذکــر شــده کــه راهــکار اول بــه ایــن شــرح 
ــپلیت ها  ــای گازی و اس ــای کولره ــم دم ــا تنظی ــت: ب اس
بیــن 24 تــا 26 درجــه ســانتیگراد، مصــرف بــرق بــه طــور 

ــد.  ــش می یاب ــری کاه مؤث
ــت:  ــده اس ــرح ش ــکار دوم مط ــوان راه ــه عن ــن ب همچنی
چنانچــه خانم هــا از لــوازم برقــی پرمصــرف ماننــد ماشــین 
ــواردی از  ــی و م ــو و جاروبرق ــویی، ات ــویی، ظرفش لباسش
ــد  ــتفاده نکنن ــر اس ــا 15 عص ــاعات 11 ت ــل در س ــن قبی ای
ــح  ــی صب ــاعات ابتدای ــه س ــوازم را ب ــن ل ــتفاده از ای و اس
یــا ســاعات آخــر شــب موکــول کننــد، مصــرف بــرق بهینــه 

خواهــد شــد.

بهره برداری از طرح سرمایه گذاری 
 دهکده گردشگری گلستان کوه 

به زودی   
مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
اســتان اصفهــان گفــت: در راســتای طــرح ســرمایه گذاری 
در خوانســار، دهکــده گردشــگری گلســتان کوه بــه زودی بــه 

بهره بــرداری می رســد.

فریــدون الهیــاری شنبه شــب در حاشــیه همایــش ارتقــای 
اظهــار  دانشــگاهی  دانش آموختــگان  توانمندی هــای 
داشــت: وظیفــه اصلــی ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری حفــظ میــراث فرهنگــی ملمــوس و 
ــعه  ــتی و توس ــع دس ــق صنای ــعه و رون ــوس و توس ناملم

صنعــت گردشــگری اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در راســتای طــرح ســرمایه گذاری 
ــه زودی  ــتان کوه ب ــگری گلس ــده گردش ــار دهک در خوانس
ــه  ــت خان ــرد: مرم ــرح ک ــد، مط ــرداری می رس ــه بهره ب ب
ــاز می شــود. ــه زودی آغ ــکار ب ــا اســتقرار پیمان ــا ب ابهری ه

وی همچنیــن گفــت: یکــی از ظرفیت هــای اصلــی آینــده 
ــا  ــع دســتی اســت و ب کشــور توســعه گردشــگری و صنای
ــی  ــاد مقاومت ــر »اقتص ــی ب ــال مبن ــعار س ــه ش ــه ب توج
تولیــد و اشــتغال« و برنامه ششــم توســعه ســهم بســزایی 

ــت. فــارس ــاص داده اس ــود اختص ــه خ را ب
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ــی  ــانی و ایمن ــازمان آتش نش ــی س ــط عموم ــر رواب مدی
ــل  ــاز فص ــت: آغ ــان گف ــهرداری کاش ــی ش ــات ایمن خدم
گرمــا در مناطــق دارای آب و هــوای گــرم و خشــک، یکــی 
ــه  ــوران از جمل ــات و جان ــی از حیوان ــم ورود گروه از عائ
انــواع مارهــا و خزنــدگان بــه مناطــق شــهری و مســکونی 
از جملــه شــهر کاشــان اســت؛ بــه صورتــی کــه آمــار رؤیــت 
ــکونی  ــازل مس ــا در من ــژه ماره ــوذی و به وی ــات م حیوان
ــر ســال در  ــن شهرســتان،  ه شــهروندان و روســتاییان ای

حــال افزایــش اســت.
و  مــار  عملیات هــای گرفتــن  شــمار  فدائــی  روح هللا   
حیوانــات مــوذی کاشــان را  در ســه ماهــه اول ســال 
جــاری 98 مــورد ذکــر کــرد و افــزود: اگرچــه کمــی ســخت 
ــد  ــار بای ــدن م ــس از دی ــزل پ ــراد در من ــا اف ــت، ام اس
ــا ســامانه  ــه ب ــد و بافاصل ــظ کنن خونســردی خــود را حف

125 تمــاس بگیرنــد.
ــمی ــای س ــخیص ماره ــوص تش ــن درخص  وی  همچنی
ــکل  ــی ش ــمی مثلث ــای س ــر ماره ــت: س ــمی گف  و غیرس
و بیــرون زده از راســتای بــدن اســت؛ در حالــی کــه مارهــای 
غیرســمی ســری معمــوال گــرد و مــدور و در راســتای بــدن 
دارنــد؛ همچنیــن در مارهــای ســمی در نقطــه گــزش 
ــخیص  ــل تش ــی قاب ــه خوب ــدان ب ــای دو دن ــوال ج معم
اســت؛ در حالــی کــه در مارهــای غیرســمی در نقطــه گــزش 

ــود. ــده می ش ــوازی دی ــدان م ــری دن ــای دو س ج

عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان 
 معاون اول آکادمی جهانی 

ریاضی شیمی شد
ــو  ــرفی، عض ــا اش ــید علیرض ــور س پرفس کیمیای وطن
ــوان  ــه عن ــت علمــی گــروه ریاضــی دانشــگاه کاشــان، ب هیئ
معــاون اول آکادمــی جهانــی ریاضــی شــیمی انتخــاب شــده 
ــد  ــرودی متول ــرفی قم ــا اش ــید علیرض ــور س ــت. پرفس اس
ــام  ــتاد تم ــی و اس ــت علم ــو هیئ ــران، عض ــال 1۳4۳ ته س
ــگاه  ــبات دانش ــو محاس ــروه نان ــر گ ــی و مدی ــروه ریاض گ
ــمند  ــوان دانش ــه عن ــت ب ــن نوب ــه چندی ــت ک ــان اس کاش
بین المللــی  ISI  و در زمــره یــک درصــد برتــر دانشــمندان و 
نخبــگان علمــی جهــان انتخــاب شــده. وی چــاپ نزدیــک بــه 
۳00 مقالــه در مجــات داخلــی و خارجــی  ISI، داوری بیــش 
از 10 مجلــه ISI و شــرکت در کنفرانس هــای بین المللــی 
پژوهشــگر برگزیــده کشــوری در ســال 88 و پژوهشــگر نمونه 

استان از سال 80 تاکنون را در کارنامه علمی خود دارد.

توضیحات شرکت پاالیش نفت اصفهان درباره حادثه آتش سوزی

،،
کشــاورزان بــا الهــام گرفتــن از نیــاکان 
خود و با کشف استعداد بی نظیری در 
دل کویــر مرکــزی ایــران و در چاله هایــی 
معــروف بــه چاله هــای ســنبک و چهــار 
طاقــی، بــه کشــت و برداشــت هندوانــه 

دیــم مشــغول هســتند
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رخداد
هنرمندان چهارمحال و بختیاری 
کمبود آب را به تصویر می کشند

ــب  ــاری در قال ــال و بختی ــمی چهارمح ــدان تجس هنرمن
بحــران  آب،  کمبــود  اســتانی  جشــنواره  نخســتین 
خشکســالی و راه هــای صرفه جویــی در مصــرف آب را بــه 

می کشــند. تصویــر 

اســامی شهرســتان  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  رئیــس 
ــا هــدف فرهنگ ســازی  ــن جشــنواره ب بروجــن گفــت: ای
صرفه جویــی در مصــرف آب و تبییــن شــرایط بحرانــی 
منابــع آب زیرزمینــی ایــن شهرســتان و ســایر نقــاط 
اســتان نخســتین بــار در قالــب هنرهــای تجســمی برگــزار 

می شــود.
رحمــت هللا یوســف زاده ادامــه داد: عاقه منــدان بــه شــرکت 
در ایــن جشــنواره می تواننــد بــدون محدودیــت ســنی آثــار 
ــا  ــازی ت ــور و تصویرس ــی، کاریکات ــب نقاش ــود را در قال خ
تاریــخ 30 مردادمــاه بــه دبیرخانــه جشــنواره واقــع در اداره 

فرهنــگ و ارشــاد اســامی بروجــن ارســال کننــد.
ــام  ــهریورماه اع ــنواره را 29 ش ــه جش ــن اختتامی وی آیی
ــا از ســوی  ــار آن ه ــه آث ــدی ک ــه 10 هنرمن ــت: ب ــرد و گف ک
هیئــت داوری انتخــاب شــود، جوایــزی اهــدا خواهــد شــد.
اســامی شهرســتان  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  رئیــس 
راهکارهــای  مهم تریــن  از  را  فرهنگ ســازی  بروجــن، 
خاطرنشــان  و  دانســت  بحــران کم آبــی  بــا  مقابلــه 
جشــنواره های  برگــزاری  بــا  می شــود  تــاش  کــرد: 
مختلــف و یــاری گرفتــن از هنرمنــدان بتــوان در راســتای 
فرهنگ ســازی مصــرف بهینــه آب در جامعــه گام هــای 
ــر  ــه تغیی ــت ک ــی اس ــال متوال ــت. 9 س ــتری برداش بیش
شــرایط اقلیمــی، کاهــش نــزوالت آســمانی و تغییر شــکل 
ــده  ــا پدی ــتان را ب ــن اس ــاران، ای ــه ب ــرف ب ــا از ب بارش ه
شــوم خشکســالی دســت بــه گریبــان کــرده و پیامدهــای 

ــا  ــت. ایرن ــته اس ــای گذاش ــر ج ــواری را ب ناگ

۸.۵ تن مواد خام دامی غیر قابل 
مصرف در کرمان معدوم شد

مدیــر کل دامپزشــکی اســتان کرمــان از  کیمیای وطن
کشــف و ضبــط بیــش از 8 هــزار و ۵00 کیلوگــرم انــواع مواد 
ــارک رمضــان  ــاه مب ــل مصــرف در م ــر قاب خــام دامــی غی

خبر داد.
ــتان  ــکی اس ــی اداره کل دامپزش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ب
ــزار و ۵00  ــش از 8 ه ــت: بی ــان، حســین رشــیدی گف کرم
ــل مصــرف در  ــواع مــواد خــام دامــی غیــر قاب کیلوگــرم ان

ــط شــده اســت. ــارک رمضــان کشــف و ضب ــاه مب م
ــش  ــل افزای ــه دلی ــان ب ــارک رمض ــاه مب ــت: در م وی گف
ــواع فرآورده هــای خــام  ــد ان ــرای خری درخواســت مــردم ب
دامــی، دامپزشــکی بــه عنــوان متولــی ســامت ایــن 
فرآورده هــا ســعی کــرده بــا اجــرای طــرح تشــدید نظــارت 
ــه  ــالم ب ــای ناس ــی فرآورده ه ــه احتمال ــه عرض ــر گون از ه

ــد. ــردم پیشــگیری کن م
وی ادامــه داد: در همیــن راســتا ۶3 اکیــپ ثابــت و ســیار 
ــیفت کاری  ــتانی و در دو ش ــتانی و شهرس ــورت اس ــه ص ب
ــارت  ــان کار نظ ــتان کرم ــطح اس ــا 20 در س ــاعت 8 ت از س
بــر مراکــز عرضــه فرآورده هــای خــام دامــی، کشــتارگاه ها، 
مراکــز بســته بندی فرآورده هــای خــام دامــی، رســتوران ها، 
ــده داشــتند؛ در  ــر عه ــط را ب ــز مرتب کبابی هــا و ســایر مراک
طــی یــک مــاه مقــدار 8 هــزار و ۶23 کیلوگــرم  انــواع مــواد 

خــام دامــی غیــر قابــل مصــرف کشــف و ضبــط شــد.
عرضــه  را  جامعــه  بهداشــت  مخاطــرات  از  یکــی  وی 
ــوری  ــای عب ــط خودروه ــی توس ــام دام ــای خ فرآورده ه
دانســت و گفــت: در همیــن خصــوص بــا ۵3 خــودرو 
عرضه کننــده فرآورده هــای خــام دامــی برابــر مقــررات 

ــت. ــده اس ــورد ش برخ

 فیلم »دوران سکوت و بلوا« 
در شهرکرد تولید شد

بــه  بلــوا«  و  »دوران ســکوت  داســتانی  مســتند  فیلــم 
کارگردانــی داریــوش نیکبخــت از هنرمنــدان جــوان چهارمحال 
و بختیــاری تولیــد و ســاخته شــد. کارگــردان »فیلــم ســکوت 
ــیوه  ــه ش ــه و ب ــه در ۶0 دقیق ــم ک ــن فیل ــت: ای ــوا« گف و بل
پیرمــردی  بازروایــی  بازســازی ســاخته شــده،  مســتند 
ــی  ــه بررس ــدام ب ــه اق ــت ک ــروطه اس ــده از دوران مش بازمان
پرونــده تاریــخ مشــروطه می کند.داریــوش نیکبخــت افــزود: 
روایــت تاریخــی در ایــن فیلــم از دوران مظفرالدین شــاه آغــاز 
می شــود کــه وضعیــت کلــی ایــران در زمــان اســتبداد صغیــر 

ــا ــد. ایرن ــت می کن ــار را روای قاج

فضای مجازی موجب بسته شدن 
ذهن کودکان می شود

مدیــر کل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان 
ــدن  ــر ش ــف از فراگی ــراز تأس ــا اب ــاری ب ــال و بختی چهارمح
حضــور کــودکان و نوجوانــان در  فضــای مجــازی گفــت: 
بســته شــدن ذهــن کــودکان  باعــث  فضــای مجــازی 
 می شــود. فــرزاد رحیمــی بــا بیــان اینکــه شــیوه بیــان 
و گفتــار از مهارت هــای پیچیــده و اساســی در هــر فــرد 
اســت، اظهــار کــرد: در حــوزه روان شناســی برقــراری ارتبــاط 
کامــی اولیــن ابــراز بــرای ســنجیدن توانایــی هــر فرد اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه هــوش کامــی از مهم تریــن ویژگی هــای 
ارتبــاط اســت، افــزود: فــردی می توانــد از بهــره هوشــی خــود 
اســتفاده کنــد کــه خزانــه لغــات زیــادی داشــته باشــد و ایــن 

ــر نیســت.  ــش اعتمادبه نفــس بی تأثی مســئله در افزای
ــا بیــان اینکــه مــا تــاش می کنیــم کــه اســتعدادهای  وی ب
کــودکان و نوجوانــان را هدایــت کنیــم، افــزود: یکــی از 
ــا آن در  ــد ب ــان می توانن ــودکان و نوجوان ــه ک ــاح هایی ک س
ــان اســت  ــد، فــن بی تعامــات اجتماعــی از خــود دفــاع کنن
ــدی  ــن توانمن ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ــا ب ــی از بهترین ه و یک

ــت. فــارس ــاع اس ــور در اجتم حض

مشــاور و مســئول امــور ایثارگــران نهــاد 
ریاســت جمهــوری گفــت: بیــش از 40 هــزار 
میلیــارد ریــال در فروردین مــاه ســال جــاری 
بابــت معوقــات ایثارگــران در دولــت یازدهــم 

پرداخــت شــده اســت.
 حجت االســام پرویــز ولــی زاده در نشســت 
ــور در  ــه 2 کش ــران منطق ــاوران و ایثارگ مش
ــغ  ــن مبل ــت: ای ــاری گف ــال و بختی چهارمح
بابــت مطالبــات و معوقــات ایثارگــران از 
ســال 89 تاکنــون بــوده کــه در ســال 94 نیــز 
بــا توجــه بــه وضعیــت اعتبــاری و مشــکات 
ــزان  ــن می ــدی از ای ــور، درص ــادی کش اقتص
پرداخــت و بقیــه تــا پایــان فروردین مــاه 

امســال پرداخــت شــد.
و  معوقــات  هنــوز  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــات ســال گذشــته جامعــه ایثارگــری  مطالب
بــه طــور کامــل پرداخــت نشــده، پیش بینــی 
ــا پایــان امســال  کــرد معوقــات ایثارگــران ت

ــود. ــت ش پرداخ
ــر  ــت تدبی ــگاه ایثارگــران در دول ــه جای  وی ب
و امیــد اشــاره و اظهــار کــرد: پــس از 2 مــاه 
بعــد از روی کار آمــدن دولــت تدبیــر و امیــد، 
قانــون جامــع خدمات رســانی بــه ایثارگــران 

ســال 90 تصویــب و در ســال 91 ابــاغ و 
اجرایــی شــد. 

اجــرای ایــن قانــون تحــول بزرگــی را در 
ایثارگــری  جامعــه  بــه  خدمات رســانی 
ــل  ــت کام ــه در پرداخ ــرد؛ از جمل ــاد ک ایج
هزینــه درمــان ایثارگــران و اشــتغال جامعــه 

ایثارگــری.

ــه  ــق ب ــر اینکــه شــهدا متعل ــد ب ــا تاکی وی ب
ــزود: 2  ــچ حــزب و گروهــی نیســتند، اف هی
ــم، ۵00  ــت ده ــان دول ــه پای ــده ب ــاه مان م
ــه  ــدند ک ــتخدام ش ــور اس ــر در کش ــزار نف ه

طبــق قانــون خدمــات جامــع ایثارگــران 2۵ 
ــوط  ــتخدام ها مرب ــن اس ــهمیه ای ــد س درص
بــه خانــواده شــهدا و ۵ درصــد مربــوط 
 بــه جانبــازان و رزمنــدگان بــاالی ۶ مــاه 

بود. 
اگــر ایــن تعــداد اســتخدامی در دولــت 
وقــت عمــل می شــد، نزدیــک بــه 1۵0 هــزار 
نفــر ســهمیه خانــواده ایثارگــران جــذب بــازار 
کار می شــدند کــه تنهــا ۵0 هــزار نفــر محقــق 

شــد.
 توجه خاص به اشتغال ایثارگران

ــا اشــاره  ــاری ب اســتاندار چهارمحــال و بختی
بــه توجــه دولــت یازدهــم بــه فرهنــگ ایثــار 
ــری  ــه ایثارگ ــه جامع ــه ب ــهادت و توج و ش
مدیــران  درصــد   40 هم اکنــون  گفــت: 
قشــر  و  جامعــه  از  اســتان  مســئوالن  و 

ایثارگــری هســتند.
افــزود:  دشــتکی  ســلیمانی  قاســم 
بیــن  هماهنگــی  و  برنامه ریــزی  بــا 
و  بنیــاد شــهید  و  اجرایــی  دســتگاه های 
ــه  ــران اســتان، توجــه خاصــی ب ــور ایثارگ ام
اشــتغال ایثارگــران، ســاماندهی گلــزار شــهدا 
ــواده  ــا خان ــدار ب ــن سرکشــی و دی و همچنی

شــهدا شــده اســت.
در  شــهدا  یــادواره  برگــزاری  وی گفــت: 
برگــزاری  همچنیــن  و  مختلــف  مناطــق 
کنگــره ملــی شــهدا از دیگــر برنامه هــای 
اجرایــی در دولــت تدبیــر و امیــد در راســتای 

فرهنــگ ایثــار و شــهادت اســت.
 اختصاص  25 درصد سهمیه 

استخدامی ادارات به ایثارگران
ــران  ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــر کل بنی مدی
ــه  ــاره ب ــا اش ــز ب ــاری نی ــال و بختی چهارمح
قانــون  از  زیــادی  مــواد  اجرایــی شــدن 
در  ایثارگــران  بــه  جامــع خدمات رســانی 
ــزار و 400  ــک ه ــک ی ــزود: هم این اســتان اف
ــتان  ــری اس ــه ایثارگ ــدان جامع ــر از فرزن نف
ــی،  ــتگاه های اجرای ــه دس ــتند ک ــکار هس بی
خصوصــی  شــرکت های  و  موسســات 
موظــف بــه اختصــاص 2۵ درصــد از ســهمیه 
اســتخدامی خــود بــه اعضــای خانــواده 

ایثارگــران هســتند.
فریبــرز نجفــی افــزود: ســال گذشــته 388 
ــتان  ــری اس ــه ایثارگ ــدان جامع ــر از فرزن نف

ــه کار شــدند. مشــغول ب
وی از واگــذاری زمیــن بــه جامعــه ایثارگــری 
اســتان در مرکــز اســتان اشــاره کــرد و گفــت: 
آمادگــی الزم بــرای واگــذاری زمیــن بــه 
جامعــه ایثارگــری واجــد شــرایط در اســتان 

وجــود دارد.
ــزار  ــه طــرح ســاماندهی گل ــا اشــاره ب وی ب
شــهدای اســتان نیــز افــزود: در دولــت 
ــزار  ــاماندهی گل ــارات س ــد اعتب ــر و امی تدبی
 شــهدای اســتان 8۶ درصــد افزایــش داشــته

 است. 
شــهدای  گلــزار   134 هم اکنــون 
ــا  ــتر آن ه ــه بیش ــم ک ــده داری ساماندهی نش
شــهید                  مــزار   ۵ از  یــا کمتــر  تک مــزاری 

ایرنــا  اســت. 

مسئول امور ایثارگران نهاد ریاست جمهوری در شهرکرد اعالم کرد:

 پرداخت معوقات ایثارگران 
تا پایان امسال 

ــد از  ــری بای ــه اینکــه کمپ هــای کوی ــا اشــاره ب ــق ب ــدار باف فرمان
ــای  ــدور مجوزه ــت: ص ــند، گف ــوردار باش ــتانداردهای روز برخ اس
ــت و محــدود شــود. ــد مدیری ــری در اســتان بای ــای کوی کمپ ه

محمــد زاده رحمانــی اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه آمایــش 
ســرزمین، پتانســیل کویرنــوردی و ایجــاد کمــپ در بافــق بیــش 
از دیگــر نقــاط اســتان اســت. فرمانــدار بافــق بــا اشــاره بــه ایجــاد 
ــان  ــتان بی ــز اس ــک مرک ــق نزدی ــگری در مناط ــای گردش کمپ ه
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرد: اداره کل می ک
بــرای کمپ هــای  ویــژه ای  و  خــاص  مزیــت  بایــد  اســتان 

ــرد. ــر بگی ــق در نظ ــتان باف ــگری شهرس گردش
وی بــا اشــاره بــه اختصــاص اعتبــار یــک میلیــارد تومانــی امســال 
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــی می ــه نمایندگ ب
شهرســتان تصریــح کــرد: بافــق، نگیــن گردشــگری اســتان اســت 

و بــه لحــاظ دارا بــودن معمــاری خــاص کــه مشــابه بــا معمــاری 
شــهرهای اســتان کرمــان اســت،  از پتانســیل خاصــی برخــوردار 
ــق را در  ــگری باف ــق گردش ــت رون ــی عل ــت. زاده رحمان ــده اس ش
چنــد ســال اخیــر تــاش افــراد دلســوز و ســرمایه گذاری بخــش 
ــن شهرســتان  ــای ای ــزود: ظرفیت ه ــرد و اف ــوان ک خصوصــی عن
ــه عنــوان  ــد ب ــه حــدی اســت کــه می توان در حــوزه گردشــگری ب

قطــب گردشــگری مطــرح شــود.
وی بــر حمایــت مســئوالن اســتان در بحث گردشــگری شهرســتان 
از ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی تاکیــد کــرد و گفــت: بی شــک 
بــا حمایــت از بخــش خصوصــی می تــوان زمینــه رونــق بیــش از 
پیــش گردشــگری را در شهرســتان بافــق فراهــم کــرد؛ ایــن امــر 
کمــک شــایانی بــه جــذب گردشــگران خارجــی و داخلــی بــه ایــن 

شهرســتان بــه حســاب می آیــد. تســنیم

معــاون وزیــر نیــرو در امــور آب و آبفــا 
قاطعانــه  می تــوان  اصفهــان  در  گفــت: 
ــه   ــر در مرحل ــه سربه س ــه از نقط ــت ک گف
ــع  ــود مناب ــم و کمب ــرار گرفته ای ــر ق پایین ت
جــدی  طــور  بــه  اســتان  ایــن  در  آب 

می کنــد. خودنمایــی 
اظهــار کــرد: در حــال  رحیــم میدانــی 
ــه  ــات صورت گرفت ــا وجــود اقدام حاضــر ب
ــع آبــی  300 شــهر در نقطــه سربه ســر مناب
قــرار دارنــد؛ بــه طــوری کــه اگــر تعمیــرات 

تاسیســات طوالنــی شــود، بــا مخــازن 
ــد. ــم ش ــه رو خواهی ــی روب خال

وی بــا بیــان اینکــه بــرای تامیــن آب 
 شــرب نیازمنــد تدابیــر گوناگونــی هســتیم

ــدها  ــت س ــود آب پش ــرف وج ــزود: ص اف
ــن  ــرای تامی ــان ب ــه اطمین ــد گزین نمی توان
آب کشــور باشــد؛ چــرا کــه بایــد بــه تعمیــر 
نیــز  جدیــد  پروژه هــای  و  تاسیســات 

توجــه شــود.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور آب و آبفا ادامه 

داد: بــه دلیــل وجــود محدودیت هــای 
ــق  ــا را طب ــوان پروژه ه ــی نمی ت ــع مال مناب
ــل  ــن دلی ــه همی ــرد؛ ب ــدی اجــرا ک زمان بن
در حــال حاضــر بــا شــهرهایی دارای تنــش 
ــات  ــد اقدام ــه بای ــدیم ک ــه ش ــی مواج آب
الزم بــرای خــروج ایــن شــهرها از وضعیــت 

فعلــی صــورت گیــرد.
میدانــی بــا بیــان اینکــه حاشــیه اطمینــان 
مــا بــرای تامیــن منابــع آبــی کــم اســت، 
می تــوان  حتــی  اصفهــان  در  گفــت: 
قاطعانــه گفــت کــه از نقطــه سربه ســر نیــز 
و  گرفته ایــم  قــرار  پایین تــر  مرحلــه   در 
کمبــود منابــع آب در ایــن اســتان بــه طــور 

جــدی خودنمایــی می کنــد.
وی اوج مصــرف منابــع آب را از ســاعت 
ــا 21 در روزهــای عــادی  1۶ و 30 دقیقــه ت
ــل از  ــای تعطی ــزود: در روزه ــت و اف دانس
 ســاعت 10 تــا 14 نیــز اوج مصرف را شــاهد 

هستیم.
معــاون وزیــر نیــرو در امــور آب و آبفــا 
تصریــح کــرد: اگــر تمــام ســدهای کشــور 
نیــز پــر باشــد، امــا میــزان مصــرف از 
حــد اســتاندارد افزایــش یابــد، تاسیســات 
نمی توانــد آب را بــه دســت مشــترکان 
برســاند؛ همیــن مســئله موجــب کاهــش 

منابــع آبــی می شــود. ایســنا

ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــرورش اس ــوزش و پ ــر کل آم مدی
ــرای مــدارس غیرانتفاعــی اســتان  ســقف شــهریه تعیین شــده ب
کرمــان گفــت: ســقف شــهریه های مــدارس غیردولتــی در اســتان 
ــد محســن   ــش 12 درصــدی داشــته اســت. محم ــان، افزای کرم
ــا اشــاره بــه اینکــه پایــه تعییــن نــرخ شــهریه مــدارس  بیگــی ب
غیردولتــی در کشــور بــر اســاس مؤلفه هایــی چــون فضــای 
ــه و  ــط وزارتخان ــزات و ... توس ــانی، تجهی ــروی انس ــی، نی فیزیک
بــه صــورت کشــوری بــرای هــر اســتان تعییــن می شــود، اظهــار 
داشــت: وزارتخانــه بــا توجــه بــه اطاعاتــی کــه از وضعیــت کلــی 
ــرخ  ــار دارد، ن ــا در اختی ــادی خانواده ه ــت اقتص ــور و وضعی کش
ــرده و  ــی محاســبه ک ــدارس غیردولت ــا را در م تمام شــده هزینه ه
شــهریه مصــوب را بــرای هــر اســتان در ســامانه ابــاغ می کنــد. 
ــل  ــرخ تعیین شــده در ســامانه غیرقاب ــه اینکــه ن ــا اشــاره ب وی ب

تغییــر اســت، گفــت: ســقف شــهریه تعیین شــده بــرای مــدارس 
اســتان کرمــان در مقطــع پیش دبســتانی 1 میلیــون و 420 هــزار 
تومــان، ابتدایــی 2 میلیــون و 120 هــزار تومــان، متوســطه اول 2 
میلیــون و 230 هــزار تومــان و متوســطه دوره دوم 3 میلیون و 2۵ 
هــزار تومــان اســت.مدیر کل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان 
بــا بیــان اینکــه اســتان کرمــان در جــدول تعییــن شــهریه مدارس 
غیرانتفاعــی کشــور در قســمت پاییــن جــدول قــرار دارد، تصریــح 
ــادی  ــی ع ــاعات تحصیل ــرای س ــا ب ــهریه ها صرف ــن ش ــرد: ای ک
ــق  ــا تواف ــه ب ــوق برنام ــه فعالیت هــای ف محاســبه شــده و هزین
والدیــن بــه شــهریه اضافــه می شــود. وی بــا اشــاره بــه افزایــش 
12 درصــدی ســقف شــهریه های مــدارس غیردولتــی در اســتان 
گفــت: مــدارس غیردولتــی حــق دریافــت هزینــه اضافــه را جهــت 

ــد. تســنیم ــوزان ندارن ــدارس از دانش آم ــز م تجهی

استانها

فرماندار بافق:

صدور مجوز کمپ های کویری در یزد محدود شود
 افزایش 12 درصدی شهریه های 

 مدارس غیرانتفاعی استان کرمان 

معاون وزیر نیرو:

کمبود منابع آب در اصفهان خودنمایی می کند

به قلم سید احمد بطحایی
روزنوشت های تبلیغی یک 

روحانی در »سی و ده« 
خواندنی شد

از  مجموعــه ای  ده«،  و  »ســی   کتــاب 
روحانــی  یــک  روزنوشــت  روایت هــای 
ــد  ــید احم ــم س ــه قل ــی ب ــفر تبلیغ در س
ــاب  ــتان کت ــر بوس ــوی نش ــی از س بطحای

ــد.  ــازار ش ــه ب روان
»ســی و ده«، چهل روایت داســتانی از یک 
ــط تبلیغــی خــود اســت؛  ــی در محی روحان
ــار اســتان کرمــان   ســی روایــت در شــهر ان
در  ییاقــی  روســتایی  از  روایــت  ده  و 
ورامیــن. یکــی در جنــوب و دیگــری در 
ــاالی کشــور. اولــی در مــاه رمضــان و آن  ب

دیگــر در ده روز اول محــرم.
ســید احمــد بطحایــی بــه عنــوان نویســنده 

ــی  ــه عبارت ــت و ب ــام داستان هاس راوی تم
داســتان حــول محــور چالش هــای ذهنــی 
و عینــی او بــا خــود، مــردم و محیــط 

ــش اســت. پیرامون
ــی  ــتند از زندگ ــی و مس ــی واقع روایت های
یــک طلبــه و حضــور او در مناطقــی بــا 
فرهنــگ  یکــی  متفــاوت؛  فرهنگ هــای 
بــا  کشــور  جنــوب  کویــری  و  گــرم 
ــری در  ــاکت و دیگ ــرم و س ــاختاری ن س
ــه پایتخــت و بالطبــع  روســتایی نزدیــک ب
ســاختارمند.  و  متمدن تــر  فرهنگــی  بــا 
ــا یکدیگــر  ــاوت ب ــدام در متف لیــک هــر ک

هســتند.
ــت از  ــل روای ــن چه ــغ در ای ــی مبّل روحان
ــر  ــد و ه ــروع می کن ــلوکی را ش ــدا س ابت
و  ذهنــی  ســاختارهای  می گــذرد  چــه 
ــه  ــی ک ــود. گوی ــول می ش ــری اش متح فک
ماننــد موســی بــه کــوه طــور رفتــه و ســی 

شــب را بــه عبــادت گذرانــده و ســپس بــا 
ده شــب دیگــر آن را تکمیــل کــرده اســت. 
چنــد  از  را  ده«  و  »ســی  داســتان های 
ــرار داد  ــی ق ــورد بررس ــوان م ــر می ت منظ
کــه شــاید مهم تریــن وجــه آن ســبک 
ــه  ــامی و رابط ــه اس ــی جامع ــی دین زندگ
صمیمانــه و بی پــرده روحانــی و مــردم 
باشــد؛ اتفاقــی کــه شــاید در دو دهــه اخیــر 
ــا چالش هــا و مشــکاتی مواجــه شــده.  ب
ــژه  ــه شــخصیتی وی ــی داســتان ها ن روحان
و خــاص کــه بیــش از هــر چیــزی از 
ــا  ــا آن ه ــت؛ ب ــردم اس ــدل م ــردم و هم م

می کنــد. و گریــه  می خنــدد 
مجموعــه چهــل روایــت تبلیغــی ســید 
احمــد بطحایــی در کتــاب »ســی و ده« در 
ــان از  ــزار توم ــت 8 ه ــا قیم ــه ب 1۵0 صفح
ســوی نشــر بوســتان کتــاب منتشــر شــده 

اســت.

#میراث_معنوی

روزنه

 وضعیت آب در ۱۵ شهر کرمان 
قرمز است

و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر  و  هیئت مدیــره  رئیــس 
ــهر  ــی را در 1۵ ش ــت آب ــان وضعی ــتان کرم ــاب اس فاض
کرمــان قرمــز دانســت و گفــت: بیشــترین چالــش مربــوط 

ــت. ــد اس ــنجان و زرن ــان، رفس ــهرهای کرم ــه ش ب
ــی در 1۵ شــهر  ــار کــرد: وضعیــت آب محمــد طاهــری اظه
ــه  ــوط ب ــش مرب ــترین چال ــت و بیش ــز اس ــان قرم کرم
کرمــان، رفســنجان و زرنــد اســت کــه در ایــن میــان کرمان 

ــهرها دارد. ــه ش ــه بقی ــبت ب ــری نس ــت بدت وضعی
وی ادامــه داد: بیــش از 2 میلیــون نفــر جمعیــت اســتان 
کرمــان در ۶8 شــهر و 129 روســتا توســط شــرکت آب 
و فاضــاب اســتان کرمــان پوشــش داده می شــوند و 
ــه  ــز ب ــتکار نی ــزا و دش ــوت، هن ــهر زهکل ــه ش ــه زودی س ب

ــد. ــد ش ــه خواهن ــه اضاف ــن مجموع ای
طاهــری گفــت: عمــده منابــع آبــی مــا از 342 حلقــه چــاه 
ــه  ــه ب ــا توج ــیرجان ب ــتان س ــود و شهرس ــن می ش تامی
بارندگی هــای خوبــی کــه امســال داشــته، عمــده آب خــود 
ــز از  ــت نی ــد آب باف ــد و ۷0 درص ــن می کن ــد تامی را از س

ــن می شــود. ــن شهرســتان تامی ســد ای
وی افــزود: آب بقیــه اســتان کرمــان از منابــع زیرزمینــی و 
چاه هــا تامیــن می شــود کــه ایــن مســئله از نقــاط ضعــف 

مــا، به ویــژه در شــهر کرمــان بــه شــمار مــی رود.
ــل از  ــور کام ــه ط ــان ب ــهر کرم ــرد: آب ش ــح ک وی تصری
طریــق 9۶ حلقــه چــاه در دشــت حســین آباد، قریه العــرب 

ــود. ــن می ش ــار تامی و جوپ
ــر در  ــزار لیت ــان 8 ه ــتان کرم ــرد: در اس ــان ک ــری بی طاه
ثانیــه ظرفیــت تامیــن آب داریــم؛ امــا ســرانه مصــرف مــا 
بســیار زیــاد اســت و ایــن مســئله در جنــوب کرمان بیشــتر 
ــا کمبــود  ــا وضعیــت مصرفــی کنونــی ب دیــده می شــود. ب

یــک هــزار و ۶00 لیتــر بــر ثانیــه آب مواجــه هســتیم.
وی گفــت: 41 شــهر اســتان کرمــان دارای وضعیــت ســبز و 
12 شــهر دارای وضعیــت زرد بــه لحــاظ تامین آب هســتند.

طاهــری بیــان کــرد: شــهر کرمــان در حــال حاضــر بــا یــک 
هــزار و 92۵ لیتــر در ثانیــه تامیــن آب می شــود؛ امــا اگــر 
ــن  ــار آب را تامی ــا فش ــم ب ــاعته بتوانی ــد 24 س ــرار باش ق

کنیــم، ۷۶0 لیتــر بــر ثانیــه  کمبــود داریــم.
و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر  و  هیئت مدیــره  رئیــس 
فاضــاب اســتان کرمــان گفــت: بــرای تابســتان امســال در 
ــرف  ــود و مص ــا نش ــوا طاقت فرس ــای ه ــه گرم ــی ک صورت
ــت و  ــم داش ــدی آب نخواهی ــم، جیره بن ــت کنی را مدیری

ــم. ــهر را اداره کنی ــار، ش ــرل فش ــا کنت ــم ب می توانی
وی یــادآور شــد: بــرای هــر شــهروند کرمانــی در شــبانه روز 
ــرف  ــزان مص ــن می ــود و ای ــتفاده می ش ــر آب اس 1۷0 لیت
در حالــی اســت کــه ســرانه مصــرف آب در شــهری ماننــد 
پاریــس بــا بارندگــی زیــاد بــه ازای هــر نفــر در شــبانه روز 

۷0 لیتــر اســت. 
ــد در  ــا 20 درص ــا تنه ــردم م ــر م ــرد: اگ ــان ک ــری بی طاه
ــن  ــد، کوچک تری ــی کنن ــود صرفه جوی ــه خ ــرف روزان مص

ــت. ــم داش ــی نخواهی ــود آب ــار و کمب ــت فش اف
وی تصریــح کــرد: تعــداد زیــادی انشــعابات غیرمجــاز در 
کرمــان وجــود دارد و تنهــا ۵ هــزار و ۵00 انشــعاب آب 
غیرمجــاز در شــهر کرمــان وجــود دارد کــه متاســفانه 
ــد و  ــه پرداخــت نمی کنن ــن زمین ــی را در ای ــه حق هیچ گون

برداشــت های بی رویــه هــم دارنــد. مهــر

راه اندازی اولین کاروان پیوند با حضور 
۱۵۰ صنعتگر صنایع دستی در یزد

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
اســتان یــزد از راه انــدازی اولیــن کاروان پیونــد بــا حضــور 
1۵0 صنعتگــر در حوزه هــای مختلــف صنایــع دســتی خبــر 

داد.

فاطمــه دانش یــزدی در حاشــیه برگــزاری نوزدهمیــن 
ــان  ــا بی ــق ب ــتان باف ــعه شهرس ــی توس ــع هم اندیش مجم
اینکــه ایــن کاروان در دهمیــن نمایشــگاه سراســری 
صنایــع دســتی اســتان حضــور دارد، اظهــار داشــت: 
ایــن نمایشــگاه از 14 تــا 18 تیرمــاه در محــل دائمــی 
 نمایشــگاه های اســتان برپــا می شــود کــه صنعتگــران 
و هنرمنــدان در حــوزه بامبــو، حصیــر و بوریــا در کارگاه هــای 

زنــده تبــادل اندیشــه می کننــد.
دانش یــزدی بــا اشــاره بــه اینکــه کاروان پیونــد بــا حضــور 8 
اســتان کشــور در ایــن نمایشــگاه شــرکت می کنــد تصریــح 
کــرد: هنرمنــدان حصیربــاف از مناطــق شــمالی و جنوبــی 

کشــور در ایــن نمایشــگاه فعالیــت خواهنــد داشــت.
وی هــدف از برگــزاری کاروان پیونــد را ایجــاد نــوآوری 
در صنایــع دســتی، به ویــژه حصیربافــی عنــوان کــرد و 
یــادآور شــد: صنعــت حصیربافــی اســتان بــه دلیــل وجــود 
نخلســتان های متعــدد، مختــص بافــق اســت و می توانــد 
بــه عنــوان یــک برنــد بــرای ایــن شهرســتان ثبــت جهانــی 

شــود.
مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
اســتان همچنیــن افــزود: اشــتغال پایــدار در صنایــع 
دســتی، یکــی از ارکان اساســی تحقــق اقتصــاد مقاومتــی 
اســت. اشــتغال پایــدار و خوداشــتغالی جامعــه هــدف در 
صنایــع دســتی اســتان و حمایــت از صنعتگــران می توانــد 
باعــث ترغیــب در خریــد صنایــع دســتی و افزایــش 

ــود. فــارس ــودآوری ش س

دومین سینمای شهرکرد فعال شد
و  چهارمحــال  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  مدیــر 
بختیــاری از فعــال شــدن دومیــن ســینمای شــهرکرد خبــر 
داد. جــواد کارگــران بــا اشــاره بــه اینکــه دومیــن ســینمای 
شــهرکرد فعــال شــد، اظهــار داشــت: ســینما غدیر شــهرکرد 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــل اداره کل فرهن ــر در مح ــار دیگ ب

ــاری فعــال شــده اســت. چهارمحــال و بختی
وی بــا بیــان اینکــه  تعــداد ســینماهای فعــال چهارمحــال 
و بختیــاری ســه سینماســت، افــزود: در حــال حاضــر دو 
ــن  ــینما در بروج ــک س ــهرکرد و ی ــال در ش ــینمای فع س
فعــال اســت. وی اظهــار داشــت: تعــداد صندلی هــای 
ــه  ــر ب ــال حاض ــاری در ح ــال  بختی ــینماهای چهارمح س

ــی رســیده اســت. مهــر  ــزار و 300 صندل ــک ه ی

ــاری  ــال و بختی ــوال چهارمح ــت  اح ــر کل ثب مدی
گفــت: در ســال گذشــته 9 هــزار و 88۶ مــورد 
و  چهارمحــال  در  طــاق   313 و  هــزار  و  ازدواج 

ــد. ــت ش ــاری ثب بختی
ــد  ــار کــرد: در راســتای بن ــور اظه محمدعلــی رفیع پ
14 دســتورات رهبــر معظــم انقــاب اســامی، 
ــت دســتگاه های مربوطــه  ــا عضوی ــه ب ــار کمیت چه
ــردی  ــی و کارب ــای علم ــه راهکاره ــور ارائ ــه منظ ب

تشــکیل شــد. 
ــوالت  ــد تح ــه رص ــه کمیت ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــج  ــی تروی ــی و اجتماع ــه فرهنگ ــت، کمیت جمعی
ــم  ــه تحکی ــاروری، کمیت ــرخ ب ــش ن ازدواج و افزای
بنیــان و پایــداری خانــواده و کمیتــه تســهیل 
ازدواج و ارائــه خدمــات درمانــی، رفاهــی و تکریــم 
ــه مذکــور هســتند، افــزود:  ــار کمیت ســالمندان چه
ســامانه داشــبورد جمعیتــی کشــور راه انــدازی شــده 

کــه در ایــن ســامانه ثبــت وقایــع چهارگانــه تولــد، 
وفــات، ازدواج و طــاق بــه صــورت نمــوداری بــرای 
مدیــران اجرایــی بــه تصویــر کشــیده می شــود تــا 

ــد. ــع را رصــد کنن ــد در لحظــه وقای بتوانن
ــاری  ــال و بختی ــوال چهارمح ــت  اح ــر کل ثب مدی
واجــد  جمعیــت  درصــدی   ۵4 پوشــش  بــه 
ــی در اســتان  ــام کارت هوشــمند مل شــرایط ثبت ن
اشــاره کــرد و ادامــه داد: ایــن کار بــه عنــوان یــک 
پــروژه ملــی اجــرا شــد و در ایــن زمینــه در بحــث 
درخواســت صــدور و تحویــل کارت هوشــمند رتبــه 
اول کشــور را کســب کردیــم؛ ۵1 پایــگاه در اســتان 
پروســه صــدور و تحویــل کارت هوشــمند را انجــام 
ــرخ  ــد ن ــه درص ــان اینک ــا بی ــور ب ــد. رفیع پ می دهن
ــرخ رشــد  ــت کشــور 1.24 درصــد و ن رشــد جمعی
جمعیــت چهارمحــال و بختیــاری 1.1۵ درصــد 
اســت، عنــوان داشــت: ســهم جمعیــت اســتان از 

ــود. ــد ب ــا 1.19 درص ــر ب ــال 9۵ براب ــور در س کش
ــتان  ــای اس ــداد تولده ــرد: تع ــان ک وی خاطرنش
ــه  ــوده ک ــر ب ــزار و 388 نف ــته 21 ه ــال گذش در س
از ایــن تعــداد 10 هــزار و 3۷۷ نفــر دختــر و 11 
ــد  ــزار و 1۷9 تول ــد. 9 ه ــر بودن ــر پس ــزار و 11 نف ه
ــت  ــهری اس ــد ش ــزار و 209 تول ــتایی و 12 ه  روس
و 99.9 درصــد از ثبــت والدت هــا در مهلــت قانونــی 
انجــام شــد. مدیــر کل ثبــت  احــوال چهارمحــال و 
ــال  ــات رخ داده در س ــع وف ــداد وقای ــاری تع بختی
گذشــته را 4 هــزار و 38 نفــر عنــوان کــرد و گفــت: 
در ســال 9۵ تعــداد یــک هــزار و ۶33 نفــر زن و 2 
هــزار و 40۵ نفــر مــرد فــوت شــدند. 48.۶8 درصــد 

ــد. ــی بودن ــی و عروق ــاران قلب ــده ها بیم فوت ش
ازدواج هــای  تعــداد  کــرد:  تأکیــد  رفیع پــور 
ثبت شــده در ســال گذشــته، 9 هــزار و 88۶ مــورد 
بــوده کــه از ایــن تعــداد، 8 هــزار و 202 مــورد 

شــهری و یــک هــزار و ۶84 مــورد روســتایی 
ــن  ــال و س ــان 23.8 س ــن ازدواج زن ــتند. س هس
ازدواج مــردان در چهارمحــال و بختیــاری 28.8 
ــتان  ــرخ ازدواج در اس ــن ن ــت؛ همچنی ــال اس س
ــه در  ــان اینک ــا بی ــوده اســت. وی ب 10.4 درصــد ب
ســال 9۵ تعــداد هــزار و 313 طــاق در چهارمحــال 
و بختیــاری رخ داده کــه یــک هــزار و 84 مــورد در 
مناطــق شــهری و 229 مــورد در مناطــق روســتایی 
بــوده، خاطرنشــان کــرد: میانگین ســن طــاق زوج 
34.9 ســال و زوجــه 29.۶ ســال بــوده؛ همچنیــن 
ــرخ طــاق در اســتان 1.4 درصــد اســت و طــول  ن
مــدت ازدواج در زمــان طــاق 49.9 درصــد از مــوارد 
کمتــر از پنــج ســال و 10.۶ درصــد هــم کمتــر از یک 
ــت  احــوال چهارمحــال  ــر کل ثب ســال اســت. مدی
ــت بخشــی از  ــارت و هدای ــزود: نظ ــاری اف و بختی
رویکــرد جمعیتــی  بــا  اســتانی  پژوهش هــای 
اســتان بــا اســتفاده از شــاخص ها و آمارهــای 
ثبتــی در طرح هــا توســط کارگــروه اجتماعــی 

ــود. فــارس ــام  ش ــتان انج اس

مدیر کل ثبت  احوال چهارمحال و بختیاری خبر داد:

ثبت بیش از 9 هزار ازدواج و هزار و 313 طالق در چهارمحال و بختیاری

،،
مشــاور امــور ایثارگــران نهــاد ریاســت 
هنــوز  اینکــه  بیــان  بــا  جمهــوری 
معوقــات و مطالبــات ســال گذشــته 
کامــل  طــور  بــه  ایثارگــری  جامعــه 
کــرد  پیش بینــی  نشــده،  پرداخــت 
ــان امســال  ــا پای معوقــات ایثارگــران ت

شــود پرداخــت 



 محمدحســین عزیــزی، رئیــس انجمــن صنایــع غذایــی ایــران 
ــی  ــواد غذای ــل م ــداری و حم ــژه نگه ــای وی ــرد: جعبه ه ــار ک اظه
ــای  ــروز بیماری ه ــا از ب ــوند ت ــاخته ش ــو س ــای ن ــد از کاغذه بای

ــود. ــری ش ــتی جلوگی ــی پوس ــی و حت ــف گوارش مختل
وی بیــان کــرد: اگــر جعبه هــای پیتــزا یــا هــر نــوع مــواد غذایــی 
دیگــری از اســتانداردهای الزم برخــوردار نباشــد و مجوز هــای 
بهداشــتی را دریافــت نکــرده باشــد، ممکــن اســت حامــل 
ــه درون غــذا  ــن آلودگــی ب ــف باشــد کــه ای میکروب هــای مختل

منتقــل می شــود. 
رئیــس انجمــن صنایــع غذایــی ایــران تصریــح کــرد: جعبه هــای 
ــت  ــو درس ــای ن ــد از کاغذه ــی، بای ــواد غذای ــل م ــزای حام پیت
شــده باشــد؛ زیــرا در غیــر ایــن صــورت فلــزات ســنگین و گــرد 
ــواع آلودگــی  ــذا می نشــیند و باعــث ایجــاد ان ــر روی غ ــار ب و غب

ــای  ــه داد: کاغذه ــدن می شــود. وی ادام در سیســتم گوارشــی ب
ــه کار گرفتــه می شــود  کهنــه کــه بــرای تهیــه جعبه هــای پیتــزا ب

ــد  ــوده باش ــف آل ــای مختل ــواع میکروب ه ــه ان ــت ب ــن اس ممک
ــدت  ــه ش ــا را ب ــن کاغذ ه ــودن ای ــتی ب ــئله بهداش ــن مس و همی
تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و باعــث بــروز بیماری هــای مختلفــی 
می شــود. عزیــزی گفــت: کاغذهــای کهنــه ممکــن اســت آلــوده 
ــره کش  ــاورزی و حش ــموم کش ــنگین، س ــزات س ــواع فل ــه ان ب
ــه شــدت مضــر اســت و  ــرای انســان ب ــواد ب ــن م ــه ای باشــد ک

ــد. ــاد می کن ــان ایج ــدن انس ــی را در ب ــای مختلف آلودگی ه
وی یــادآور شــد: جعبه هــای ویــژه مــواد غذایــی و به ویــژه 
ــای الزم  ــت و مجوز ه ــه بهداش ــد دارای پروان ــرم بای ــای گ غذاه
ــف و  ــکالت مختل ــروز مش ــا از ب ــد ت ــذا و دارو باش ــازمان غ از س
ــر ــهر خب ــود. ش ــری ش ــون جلوگی ــای گوناگ ــن بیماری ه همچنی

ــتی  ــوم بهزیس ــگاه عل ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــی، عض ــا مولل  گیت
و توانبخشــی، اظهــار کــرد: بــرای اینکه کــودک آینده خوبی داشــته 
ــول  ــد کــه مســئولیت قب ــه آن هــا بیاموزن ــن ب ــد والدی  باشــد، بای
و بــا دیگــران ســازگاری پیــدا کننــد و ســایر مهارت هــا را آمــوزش 
ــوند؛  ــتقل نمی ش ــبه مس ــک ش ــودکان ی ــت: ک ــد. وی گف ببینن
آن هــا نیــاز بــه تمریــن دارنــد و ایــن امــر بــرای کــودکان کم شــنوا 
ــه در  ــنوایی ک ــودکان کم ش ــرا ک ــد؛ زی ــکل تر باش ــا مش ــه بس چ
برقــراری ارتبــاط مشــکل دارنــد، در کســب اســتقالل بــا مشــکالت 
بســیاری روبــه رو هســتند تــا جایــی کــه برخــی والدیــن همیشــه 
در کنــار فرزندانشــان هســتند و جــای آن هــا صحبــت می کننــد.

موللــی افــزود: حتــی کــودکان خردســال هــم می تواننــد بیاموزنــد 
و از خــود مراقبــت کننــد؛ اگــر والدیــن کــودکان کم شــنوا بخواهنــد 
فرزنــدی اســتقالل یافته تربیــت کننــد، بایــد بــه فرزنــدان اجــازه 

ــیار  ــنوا بس ــودک ناش ــرای ک ــر ب ــن ام ــرا ای ــد؛ زی ــاب دهن انتخ
اهمیــت دارد و بعضــی اوقــات بــه نظــر می رســد کــه ایــن کــودکان 
در اتفاقاتــی کــه برایشــان رخ می دهــد، هیــچ  ســهمی ندارنــد. وی 
ــه فرزندشــان  ــد ب در ادامــه گفــت: والدیــن کــودکان کم شــنوا بای
آمــوزش دهنــد کــه خــودش از ســمعک پشــت حلزون شــنوایش 
مراقبــت و اســتفاده کنــد. بایــد بــه کــودک آمــوزش دهنــد حتــی 
در غیــاب آن هــا هــم بتوانــد از آن مراقبــت کنــد و بــه وی نشــان 
ــش را بررســی  ــه باتری های ــز و چگون ــه آن را تمی ــه چگون ــد ک دهن

یــا عــوض کنــد. 
ــه کــودک  ــد ب موللــی تصریــح کــرد: والدیــن کــودکان کم شــنوا بای
ــودش  ــا خ ــد ت ــه بدهن ــپس ماهیان ــی و س ــی هفتگ ــول توجیب پ
مســتقل مســئول خرج هایــش باشــد و اگــر تصمیــم گرفــت پولش 
را پس انــداز کنــد، در ایــن کار بــه او کمــک کننــد. باشــگاه خبرنــگاران

رئیس انجمن صنایع غذایی ایران:

در این جعبه ها پیتزا نخورید 
گیتا موللی، متخصص روان شناسی استثنایی:

تربیت درست کودکان کم شنوا  

خواص شاهدانه در طب سنتی
درد،  تســکین  شــامل   )hemp( شــاهدانه  خــواص 
آرام بخــش و شــادی آور اســت. کمــک بــه درمــان بعضــی 
اختــالالت عصبــی نظیــر ام اس و افســردگی، از مهم تریــن 

ــت. ــاهدانه اس ــواص ش خ
شــاهدانه، گیاهــی علفــی، دو پایــه، یــک ســاله و بــا 
ــوی  ــوی ق ــدد، ب ــای متع ــا گونه ه ــر ب ــا 3 مت ــاع 1 ت  ارتف
 و نســبتا مطبــوع اســت. ایــن گیــاه در اســتان های فــارس
اصفهــان، تهــران و شــمال ایــران کشــت شــده و در ایــران 

ــا کنــف نیــز شــناخته می شــود.  ــام ویــد ی ــه ن ب
نــر  و گاهــی  مــاده  جنــس  سرشــاخه های گلــدار   از 
ــگ و  ــواد مخــدر حشــیش، بن ــدی آن، م ــه هن و از زیرگون

ــود.  ــه می ش ــا تهی ــاری جوان م
 خواص شاهدانه 

بــر اســاس طــب ســنتی بــرگ گیــاه شــاهدانه دارای طبــع 
ســرد و خشــک و تخــم آن دارای طبیعــت گــرم و خشــک 
ــد                     ــاهدانه و فوای ــواص ش ــن خ ــی از مهم تری ــت. بعض اس

ــد از: ــوارد مصــرف آن عبارتن و م
 مفید برای دستگاه گوارش

 کمــک بــه درمــان یبوســت، تهــوع و اســتفراغ شــدید 
و غیــر قابــل کنتــرل به ویــژه بیمــاران تحــت شــیمی درمانی 
ــرای دســتگاه  ــوارد مصــرف شــاهدانه و خــواص آن ب از م

گــوارش اســت.
ــر  ــدانه حــاوی فیب ــی دانه هــای کامــل شاهـ ــه طــور کل  ب
محلــول و نامحلــول هســتند کــه باعــث ســالمت دســتگاه 

گــوارش می شــود.
 مفید برای پوست

اســتفاده از روغــن شــاهدانه بــرای درمــان اگزمــا و بهبــود 
ســطوح خــون موجــود در بــدن بــه دلیــل وجــود اســیدهای 
ــد اســت. خــواص شــاهدانه و مــواد  چــرب ضــروری مفی
مؤثــر موجــود در آن باعــث رفــع خشــکی پوســت می شــود.

 کمک به درمان بعضی از اختالالت عصبی
اســتفاده از شــاهدانه بــرای رفــع اضطــراب، اختــالالت 
ــد  ــون و ام اس مفی ــرع، پارکینس ــردگی، ص ــواب، افس خ
اســت. همچنیــن مصــرف شــاهدانه باعــث می شــود 

ــه  ــرادی ک ــید و اف ــته باش ــب داش ــری در ش ــواب آرام ت خ
ــد از شــاهدانه  ــد، می توانن ــج می برن از دردهــای عصبــی رن
بــه عنــوان تســکین دهنده درد و کاهنــده آن اســتفاده 

ــد. کنن
 مضرات شاهدانه 

ــه آن  ــاده روی در خــوردن دان ــاه شــاهدانه و زی مصــرف گی
ــاک  ــاز و خطرن ــد مسئله س ــی می توان ــاران قلب ــرای بیم ب
ــر  ــا نظ ــا ب ــد حتم ــراد بای ــن اف ــرف آن در ای ــد؛ مص باش

ــرد.  ــورت گی ــاط ص ــا احتی ــک و ب پزش
افــت فشــار خــون، افزایــش ضربــان قلــب و عواقــب 
ــاهدانه  ــرات ش ــتعد از مض ــراد مس ــه آن در اف ــه ب مربوط

ــت. اس
خــوردن مقــدار معمــول شــاهدانه در دوران بــارداری ایــرادی 
نــدارد؛ ولــی زیــاده روی در مصــرف آن یــا گیــاه آن ممنــوع 
 اســت. زیــاده روی در مصــرف ایــن گیــاه، موجــب ســردرد

تــاری دیــد و درد معــده می شــود و در مــوارد مصــرف 
زیــاد، اســتفراغ نیــز دیــده شــده اســت. مرجــع طــب 

ایــران ســنتی 

اطالع رســانی  مرکــز  رئیــس  بهمنــش،  یســنا 
ــه  ــرد: اگرچ ــار ک ــذا و دارو، اظه ــازمان غ ــموم س س
اتمــام  از  پــس  عمومــا  تابســتانی  ســفر های 
ــه  ــجویی و از ده ــوزی و دانش ــات دانش آم امتحان
ــفر های  ــا اوج س ــد، ام ــاز می ش ــاه آغ ــر خردادم آخ
امســال عمــال پــس از اتمــام مــاه مبــارک رمضــان 
ــا  ــود و ت ــروع می ش ــر ش ــد فط ــا عی ــادف ب و مص
اوایــل مهرمــاه بــه طــول می انجامــد و طبیعــی 
اســت کــه یکــی از مقاصــد همیشــگی ایــن ســیر و 
ــرج  ــادی دارد، تف ــای زی ــه جذابیت ه ســیاحت ها ک
ــه  ــم ک ــه می دانی ــت و هم ــت و جنگل هاس در دش
در طبیعت هــای بکــر، امــکان هــر اتفــاق مثــل 
گزیدگــی از ســوی جانــوران و حشــرات وجــود دارد.

وی افــزود: توصیــه مــا ایــن اســت کــه از دســتکاری 
بــرای  کفــش  بــدون  راهپیمایــی  و  ســنگ ها 
جلوگیــری از گــزش مــار ســمی و عقــرب خــودداری 
گــزش  از  پیشــگیری  بــرای  همچنیــن  کنیــد؛ 
حشــرات در محیط هــای بــاز، پیراهــن آســتین بلنــد 

ــودکان بپوشــانید. ــه ک ــد ب و شــلوار بلن
رئیــس مرکــز اطالع رســانی ســموم ســازمان غــذا و 
ــار را آرام و  ــی بیم ــگام مارگزیدگ ــه داد: هن دارو ادام
از حــرکات بیــش از حــد او جلوگیــری کنیــد. عضــو 
محــل گزیدگــی مــار را بایــد بی حرکــت و همســطح 

یــا کمــی پایین تــر از ســطح قلــب نگــه داریــد.
بهمنــش گفــت: گــزش عقــرب می توانــد منجــر بــه 
ــا  ــا ب ــود؛ ام ــزش ش ــه گ ــدید در ناحی ــروز درد ش ب

اینکــه عالئــم تهدیدکننــده حیــات و حــوادث منجــر 
ــه  ــدرت رخ می دهــد، مصــدوم را ب ــه ن ــرگ ب ــه م ب
ــر  ــق پادزه ــرای تزری ــی ب ــز درمان ــن مرک نزدیک تری

منتقــل کنیــد.
وی بیــان کــرد: زنبورگزیدگــی ممکــن اســت در اثــر 
ــور  ــل و زنب ــور عس ــد زنب ــور مانن ــواع زنب ــش ان نی
ســرخ ایجــاد شــود؛ همچنیــن از دســتکاری کنــدوی 
کنیــد.  خــودداری  وحشــی  به ویــژه  زنبور هــای 
حملــه و گــزش دســته جمعی زنبور هــا می توانــد 

کشــنده باشــد.
ــذا  ــز اطالع رســانی ســموم ســازمان غ ــس مرک رئی
ــه  ــاده، ب ــور عســل م ــش زنب و دارو هشــدار داد: نی
کیســه محتــوی زهــر متصــل اســت و پــس از 
گــزش در زخــم باقــی می مانــد؛ بنابرایــن برداشــتن 
ــری از  ــت جلوگی ــم، جه ــش از روی زخ ــریع نی س

ــه زخــم ضــروری اســت. ورود بیشــتر ســم ب

ــوار  ــک ن ــی ی ــرد: در مارگزیدگ ــوان ک ــش عن بهمن
محکــم و پهــن، چنــد انگشــت باالتــر از محــل 
گزیدگــی مــار، به ویــژه اگــر محــل گزیدگــی در 
ــا 1۵  ــر 1۰ ت ــد. ه ــد، ببندی ــا باش ــا پا ه ــت ها ی دس
ــد  ــاز کنی ــوار را ب ــه ن ــک دقیق ــدت ی ــه م ــه، ب  دقیق
ــاده  ــان آم ــا زم ــد ت ــن کار بای ــد. ای ــاره ببندی و دوب

ــد. ــه یاب ــتان ادام ــر در بیمارس ــدن پادزه ش
افــزود: هــر چــه ســریع تر فــرد  ادامــه  وی در 
مارگزیــده را بــه اورژانــس بیمارســتان منتقــل کنیــد 
و زمــان را بــا تــالش بــرای کشــتن یــا گرفتــن مــار 
ــردن عضــو  ــن از ســرد ک ــد؛ همچنی از دســت ندهی

ــرد. ــخ خــودداری ک ــا ی ــا آب ســرد ی ــده ب مارگزی
ــذا  ــز اطالع رســانی ســموم ســازمان غ ــس مرک رئی
ــر  ــال اخی ــا ۷ س ــی ۵ ت ــر ط ــه داد: اگ و دارو ادام
ــرده  ــق نک ــزاز تزری ــن ک ــده واکس ــدوم مارگزی مص

ــد. ــالع دهی ــک اط ــه پزش ــت، ب اس

ایــن کارشــناس غــذا و دارو عنــوان کــرد: اقدامــات 
بدیــن  زنبــور  معمولــی  گزش هــای  در  اولیــه 
ــا آب  ــی را ب ــل زنبورگزیدگ ــه مح ــت ک ــورت اس ص
زنبورگزیدگــی  محــل  روی  بشــوئید،  صابــون  و 
کمپــرس ســرد یــا کیســه محتــوی یــخ قــرار 
دهیــد و بــه طــور متوالــی هــر 1۵ دقیقــه یــک بــار 
ــد؛ از قــراردادن  کیســه یــخ را از روی پوســت برداری
 مســتقیم یــخ روی پوســت و از گــرم کــردن موضــع 

بپرهیزید.
ــه  ــی ک ــد: در مناطق ــادآور ش ــان ی ــش در پای بهمن
ــر روی  حشــرات زیــادی وجــود دارد، بهتــر اســت ب
ــای  ــودک از کرم ه ــدن ک ــژه ب ــدن، به وی ــت ب پوس
دورکننــده حشــرات اســتفاده کــرد. امــا بایــد توجــه 
ــبب  ــواد س ــن م ــگی از ای ــتفاده همیش ــت اس داش
عمومــی  روابــط  می شــود.  بیشــتر  حساســیت 

ســازمان غــذا و دارو
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سازمان غذا و دارو هشدار داد:

خطر گزیدگی در کمین مسافران تابستانی

تازههایپزشکی

 کاهش فشار خون 
با یک لیوان آب چغندر 

ــان  ــادا نش ــف کان ــگاه گوئول ــان دانش ــه محقق  مطالع
ــرات  ــع نیت ــه منب ــدر ک ــوان آب چغن ــک لی ــد ی می ده
رژیمــی اســت، می توانــد بــه شــکل چشــمگیری 
موجــب کاهــش فشــار خــون و همچنیــن خطــر حملــه 

ــی شــود. قلب
ــا گشــاد کــردن  نیتــرات رژیمــی، ترکیبــی اســت کــه ب
عــروق خــون، موجــب کاهــش فشــار خــون می شــود. 
فشــار خــون فاکتــور اصلــی بــروز حملــه قلبــی اســت.

ــب  ــد موج ــل می توان ــن مکم ــان داده ای ــا نش یافته ه
کاهــش تحریــک بیــش از حــد سیســتم عصبــی 
اتفــاق  قلبــی  بیمــاری  بــا  شــود کــه  ســمپاتیک 

می کنــد.  ســریع تر  را  قلــب  تپــش  و  می افتــد 
ــا  ــوان را ب ــرد ج ــق ۲۰ ف ــم تحقی ــه، تی ــن مطالع در ای
ــب  ــه در دو تســت در قال ــن ســنی ۲۷ ســال ک میانگی
ــرده  ــرکت ک ــا ش ــا دارونم ــرات ی ــل نیت ــت مکم دریاف

ــد. ــی کردن ــد، بررس بودن
محققــان فشــار خــون، ضربــان قلــب و فعالیــت عصــب 
فعالیــت  و  ثبــت کــرده  را  ماهیچه هــا  ســمپاتیک 
ــول ورزش  ــتراحت و در ط ــت اس ــا را در حال ماهیچه ه

اندازه گیــری کردنــد.
ســمپاتیک  عصــب  فعالیــت  داد  نشــان  نتایــج 
چغنــدر  آب  داوطلبــان  زمانــی کــه  در  ماهیچه هــا 
ــا  ــه دارونم ــی ک ــا زمان ــه ب ــد، در مقایس ــورده بودن خ

خــورده بودنــد، بــه مراتــب کمتــر بــود.
 ایــن مطالعــه نشــان می دهــد مکمــل نیتــرات رژیمــی 
می توانــد فوایــد متعــددی بــرای ســالمت قلــب و 

عــروق داشــته باشــد. مهــر

آغاز بیماری پارکینسون از روده ها 
ــن  ــزی و دهمی ــن عصــب مغ عصــب واگ، طوالنی تری
زوج اعصــاب مغــزی از 1۲ جفــت عصــب مغــز اســت 
ــای  ــردن، فعالیت ه ــت ک ــذا، صحب ــدن غ ــه در بلعی ک

ــش دارد.  ــه نق ــمپاتیک و  هاضم پاراس
ــزی از ســاقه  ــد بیشــتر اعصــاب مغ ــن عصــب مانن ای
ــه شــاخه های متعــددی تقســیم  ــاز شــده و ب ــز آغ مغ
حلــق  عضــالت  اغلــب   می شــود کــه عصب دهــی 
ــه ــب، ری ــمپاتیک قل ــده و پاراس ــری، مع ــره، م  و حنج
ــماره 1۰  ــب ش ــد. عص ــام می ده ــال را انج ــد، و طح کب
اطالعــات حســی درونــی را از شــکم و ســینه دریافــت 

می کنــد.
ــه  ــد ک ــام ش ــرادی انج ــر روی اف ــی ب ــه ابتدای مطالع
تحــت عمــل جراحــی واگوتومــی قــرار گرفتــه و بخــش 
ــا شــاخه های عصــب واگشــان برداشــته شــده  ــه ی تن

بــود. 
ــده  ــه زخــم مع ــال ب ــراد مبت ــرای اف ــی ب عمــل واگوتوم

اســتفاده می شــود.
نتایــج تحقیقــات نشــان می دهــد بیمــاری پارکیســنون 
ــر  ــل دیگ ــن دلی ــود و همچنی ــاز می ش ــا آغ از روده ه
صحــت ایــن فرضیــه ایــن اســت کــه افــراد مبتــال بــه 
ــوارش  ــتگاه گ ــکالت دس ــار مش ــا دچ ــنون غالب پارکیس

نظیــر یبوســت هســتند. جــام جــم

تغذیه

کاهش عوارض دیابت با دارچین
ناهنجــاری  ســه  صــورت  بــه  دو  نــوع  دیابــت 
ــت  ــولین، مقاوم ــح انس ــالل در ترش ــک اخت پاتولوژی
محیطــی بــه انســولین و تولیــد بیــش از انــدازه 

می شــود.  مشــخص  گلوکــز، 
بیمــاری دیابــت نــوع دو از بیماری هــای غیرواگیــری 
اســت کــه در ســال های اخیــر رشــد فزاینــده ای 
داشــته اســت؛ امــا بــه  دالیلــی اغلــب افــراد از ابتــالی 
ــر  ــن ام ــتند و همی ــالع هس ــت بی اط ــه دیاب ــود ب خ

ــاری می شــود. ــن بیم ــوارض ای ــروز ع باعــث ب
فاطمــه شــفیعی، کارشــناس ارشــد تغذیــه دانشــکده 
خصــوص  ایــن  در  غذایــی،  علــوم  و  تغذیــه 
بــا  دیابــت  بیمــاری  مزمــن  عــوارض  گفــت: 
مقــدار زیــاد گلوکــز خــون ارتبــاط مســتقیم دارد؛ 
ــی  ــال غیرآنزیم ــب اتص ــون موج ــد خ ــش قن  افزای
ــلول                                         ــارج س ــل و خ ــا در داخ ــه پروتئین ه ــز ب گلوک

می شــود.
شــفیعی ادامــه داد: افــرادی کــه بــه مــدت طوالنــی 
بیمــاری دیابــت دارنــد، دچــار نارســایی کلیــوی، 
آســیب چشــمی، نارســایی دســتگاه قلــب و عــروق 
 و نارســایی سیســتم عصبــی مرکــزی می شــوند 
و بــا توجــه بــه عــوارض مختلــف، ایــن بیمــاری بــه 

درمــان مناســبی نیــاز دارد.
وی درمان هــای در دســترس بــرای دیابــت نــوع 
ورزش،  بــا  زندگــی  ســبک  تغییــر  شــامل  را  دو 
 تغذیــه، داروهــای خوراکــی و انســولین معرفــی کــرد 
و افــزود: درمــان ســنتی دیابــت نیــز بــا اســتفاده از 
ــا عصاره هــای گیاهــی در سراســر  بعضــی گیاهــان ی

جهــان شــناخته شــده اســت.
ایــن کارشــناس ارشــد تغذیــه اضافــه کــرد: دارچین از 
دســته گیاهــان دارویــی اســت کــه بــه نظــر می رســد 
در درمــان و مهــار دیابــت نقــش مهمــی داشــته 
ــت  ــوع اس ــر و مطب ــی معط ــن، گیاه ــد. دارچی  باش
و بــر اســاس نظــر تعــدادی از محققــان، آثــار ذاتــی 
انســولینی داشــته و تــوان انســولینی آن بیــش از ۲۰ 

برابــر هــر مــاده دیگــر اســت.
شــفیعی گفــت: یکــی از اجــزای فعــال مشتق شــده 
ــل هیدروکســی  ــام »متی ــه ن ــن، پلیمــری ب از دارچی
کالکــون« اســت کــه شــبیه انســولین عمــل کــرده و 

ــد. ــد می کن ــولین را تقلی ــل انس عم
ایــن کارشــناس ارشــد تغذیــه بیــان کــرد: بــا توجــه 
بــه مطالعــات انجام شــده، اســتفاده از دارچیــن 
ــد خــون ناشــتا را  ــم قن ــل، ه ــک مکم ــوان ی ــه عن ب
کاهــش می دهــد و هــم ســبب کاهــش ســطح قنــد 
ــن  ــود. همچنی ــذا می ش ــوردن غ ــس از خ ــون پ خ

ــد.  ــود می بخش ــولین را بهب ــه انس ــخ ب پاس
دارچیــن می توانــد تاثیــر مهمــی بــر کاهــش عــوارض 

کلــی ناشــی از دیابــت نــوع دو داشــته باشــد.
شــفیعی گفــت: فــرد مبتــال بــه دیابــت بــرای شــروع 
اســتفاده از دارچیــن بــه عنــوان یــک مکمــل در کنــار 
دارو، بایــد بــا پزشــک متخصــص خــود مشــورت کنــد 
و بــه هیچ وجــه داروی خــود را خودســرانه قطــع 

ــد. ایســنا نکن

زیبایی

 راهکار های مراقبت از پوست 
در برابر اشعه UV خورشید 

رؤیــا گســتری، متخصــص پوســت و مــو، بــا 
ــکیل  ــعه uv از uva و  uvb تش ــه اش ــان اینک بی
طوالنــی  تابــش  کــرد:  اظهــار  اســت،   شــده 
ســرطان های  ایجــاد  ســبب   uva مــداوم  و 
ــی و  ــش طوالن ــن تاب ــود؛ همچنی ــتی می ش پوس
ــه  ــت را ب ــری زودرس پوس ــز پی ــداوم uvb نی م

همــراه دارد.
وی بیــان کــرد: از مضــرات اشــعه uvb می تــوان 
ــت  ــی پوس ــت یکنواخت ــن حال ــت رفت ــه از دس ب
ــن  ــرد؛ همچنی ــاره ک ــری اش ــای پی ــروز لکه ه و ب
ــه  ــت صدم ــاف کالژن پوس ــه الی ــعه ب ــن اش ای
ــه  متســع شــدن عــروق  ــد و منجــر ب وارد می کن

ــود. ــت می ش ــطح پوس س
ایــن متخصــص پوســت و مــو ادامــه داد: افــراد 
بایــد تــا حــد امــکان از قــرار گرفتــن در معــرض 
ــش  ــاعات اوج تاب ــید در س ــتقیم خورش ــور مس ن

ــد. آفتــاب خــودداری کنن
وی مطــرح کــرد: در مواقعــی کــه اشــخاص 
ــاب  ــش آفت ــاعات اوج تاب ــتند در س ــور هس مجب
بیــرون باشــند، بایــد از لباس هــای پوشــیده 
نقــاب دار  کاله هــای  و  نخــی  دســتکش های 

اســتفاده کننــد.
گســتری افــزود: اســتفاده از کرم هــای ضــد 
آفتــاب نیــز هنــگام قــرار گرفتــن در معــرض نــور 
خورشــید ضــروری اســت؛ ایــن کرم هــا بایــد بــه 
گونــه ای انتخــاب شــوند کــه  هــر ۲ اشــعه uva و 

ــد. uvb را  پوشــش دهن
رؤیــا گســتری، متخصــص پوســت و مــو، تأکیــد 
ــیب  ــه ازن آس ــترالیا الی ــی از اس ــرد: در مناطق ک
دیــده بــود و طبــق مطالعــه صورت گرفتــه نشــان 
ــا وجــود اســتفاده از کــرم  داده شــد کــه افــراد ب
ــده  ــار ش ــت دچ ــرطان پوس ــه س ــاب ب ــد آفت ض
ــه  ــاب ب ــرم ضــد آفت ــن مصــرف ک ــد؛ بنابرای بودن
ــور  ــرات ن ــخاص را از مض ــد اش ــی نمی توان تنهای

ــه دارد. ــان نگ خورشــید در ام
ــرد:  ــح ک ــو تصری ــت و م ــص پوس ــن متخص ای
اشــعه آفتــاب در درازمــدت آســیب های شــدیدی 

ــد. ــم وارد می کن ــه چش را ب
از جملــه ایــن صدمــات می تــوان بــه بیمــاری آب 
ــرای محافظــت  ــد اشــاره کــرد؛ بنابرایــن ب مرواری
چشــم از اشــعه آفتــاب، زدن عینک هــای آفتابــی 

پالریــزه ضــروری اســت.
ایــن متخصــص پوســت و مــو گفــت: افــراد بایــد 
بــاالی 3۰   spf بــا  از کرم هــای ضــد آفتــاب 
ــد  ــار آن را تمدی ــاعت یکب ــر دو س ــتفاده و ه  اس
کننــد؛ کــرم ضــد آفتــاب نیــز بایــد حــدود 
3۰ تــا 4۵ دقیقــه پیــش از  قــرار گرفتــن در 
ــت  ــا غلظ ــتعمال و ب ــید اس ــور خورش ــرض ن مع
ــک  ــه ی ــه طــوری ک ــرده شــود؛ ب ــه کار ب ــی ب کاف
را                                         پوســت  ســطح  روی  کــرم  از  الیــه کامــل 

نیــوز بهداشــت  بپوشــاند. 

خانواده
معیارهای انتخاب شریک زندگی

اگــر بــا فــردی آشــنا شــده اید و او را شــخص 
بایــد  می دانیــد،  ازدواج  بــرای  خــود  رؤیاهــای 
ــن  ــه بی ــت و عالق ــاد محب ــرای ایج ــی ب راهکارهای
ــن  ــا در عی ــد ت ــه کار بندی ــر ب ــرد مدنظ ــود و ف خ
حــال کــه او را بهتــر می شناســید، بتوانیــد تصمیــم 

ــد. ــبی بگیری مناس
در گام نخســت توجــه کنیــد احساســاتی نباشــید؛ 
تشــخیص  و  تصمیم گیــری  قــدرت  و  منطــق 
راســتی و صداقــت، یکــی از مهم تریــن نــکات 
بــرای داشــتن زندگــی ســعادتمندانه و خوشــبختی 

ــت. اس
فــرد مــورد عالقــه خــود را از جوانــب مختلفــی 
ــتان  ــالت، دوس ــطح تحصی ــواده، س ــون خان همچ
محــل زندگــی و پیشــینه کاری مــورد بررســی قــرار 
ــا  ــود و دروغ ی ــز ب ــورد ابهام آمی ــر م ــر ه ــد. اگ دهی
عــدم صداقــت در ایــن مــوارد وجــود دارد، ایــن فــرد 

ــد. ــما باش ــرای ش ــتی ب ــاب درس ــد انتخ نمی توان
ــن ازدواج  ــرد، تضمی ــک ف ــا ی ــنایی ب ــرف آش   ص
ــا  ــرایط و آزمون ه ــی ش ــدن در تمام ــه ش و پذیرفت
ــز  ــا تمرک ــد ب ــنایی بای ــه در دوران آش ــت؛ بلک نیس
جــدی  فــردی  را  خــود  فعالیت هــا،  روی   بــر 
عالقه منــد بــه پیشــرفت و ترقــی و خیراندیــش 

ــد. ــی کنی معرف
هــدف فــرد از آشــنایی بــا خــود را شناســایی کنیــد؛ 
ــا  ــنایی ی ــرای آش ــدی ب ــد ج ــرد قص ــن ف ــر ای اگ
ــی  ــه تنهای ــی را ب ــای طوالن ــدارد و زمان ه ازدواج ن
می گذرانــد و از ســپری کــردن زمــان بــا شــما 
ــبی  ــه مناس ــد گزین ــد ، نمی توان ــودداری می کن خ

بــرای ســرمایه گذاری در امــر ازدواج باشــد.
از خانــواده و دوســتان راهنمایــی بگیریــد؛ امــا 
ــه آن هــا ندهیــد؛  اجــازه دخالــت در ایــن امــور را ب
ــدی  ــرد جدی ــا ف ــتید ب ــالش هس ــه در ت ــی ک زمان
ــواده  ــکیل خان ــر تش ــه فک ــی ب ــوید و حت ــنا ش آش
هســتید، نشــان دهنده بلــوغ فکــری و تفکــر بــرای 
داشــتن یــک زندگــی مســتقل از اعضــای خانــواده 

اســت.
ــتن  ــن و نداش ــه والدی ــد ب ــش از ح ــتگی بی وابس
اســتقالل فکــری و تردیــد و دودلــی بــرای آشــنایی 
ــد باعــث  و شــروع یــک زندگــی مشــترک، می توان
عــدم اعتمــاد فــرد مدنظــر شــما شــود و احســاس 
کنــد کــه شــما از آمادگــی الزم بــرای تشــکیل 
زندگــی مشــترک و اســتقالل از خانــواده خــود 

ــتید. ــوردار نیس برخ
وی  بــه  و  دهیــد  گــوش  فــرد  ســخنان  بــه 
ــری  ــا او همفک ــد؛ ب ــه کنی ــد ارائ ــای مفی راه حل ه
کنیــد و یــک فــرد مــورد اعتمــاد بــرای گــوش دادن 
بــه مشــکالت و همدلــی بــا او باشــید تــا شــما را بــه 
ــد. بیتوتــه ــی انتخــاب کن ــوان شــریک راه زندگ عن

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سالمت

ســازمان  دو  احمــر،  هــالل  و  اورژانــس 
امــدادی در حــوزه ســالمت هســتند کــه 
نقــش آن هــا در روزهــای پرتــردد و روزهایــی 
ــم  ــب مســافرت داغ اســت، بســیار مه کــه ت

می شــود.  قلمــداد 
ــافرت  ــرای مس ــی ب ــت خوب ــتان، فرص تابس
خانواده هاســت کــه آمــار ترددهــای جــاده ای 
ــش از ســایر  ــن فصــل بی برون شــهری در ای
رو  همیــن  از  اســت؛  ســال  فصل هــای 
کلیــه دســتگاه های امــدادی اســتان اعــم 
ــر و  ــالل احم ــری، ه ــس راه، راه و تراب از پلی
ــد  ــه دســت هــم می دهن ــس دســت ب اورژان
ــا بتواننــد زمینــه ســفری ایمــن و بی خطــر  ت
اگــر  و  فراهــم کننــد  مســافران  بــرای  را 
اتفاقــی هــم رخ داد، در کوتاه تریــن زمــان 
ــان  ــود نش ــش را از خ ــن واکن ــن بهتری ممک

ــد.  دهن
یکــی از مهم تریــن علــل وقــوع حــوادث 
اصفهــان  اســتان  و  کشــور  در  رانندگــی 
راننــدگان  اســت کــه  انســانی  خطاهــای 
رعایــت  و  صبــوری  بــا کمــی  می تواننــد 
ــروز آن و  ــی از ب ــی و رانندگ ــن راهنمای قوانی
ــش  ــل جبران ــر قاب ــوار و غی ــای و ناگ پیامده

جلوگیــری کننــد.
 شروع طرح تابستانه از ابتدای 

تیرماه
فوریت هــای  و  حــوادث  مرکــز  رئیــس 
بــاره  ایــن  در  اصفهــان  اســتان  پزشــکی 
ــل  ــن فص ــی در ای ــور آمادگ ــه منظ ــت: ب گف

از ابتــدای تیرمــاه بــا ســایر دســتگاه های 
امدادرســان همــگام شــدیم و طــرح تابســتانه 
ــن  ــا در ای ــات م ــه اقدام ــم ک ــروع کردی را ش
ــد  ــه خواه ــهریورماه ادام ــان ش ــا پای ــرح ت  ط

داشت. 
 133 تمامــی  داد:  ادامــه  راســتین  غفــور 
ــک  ــراه ی ــه هم ــتان ب ــس اس ــگاه اورژان پای
آماده بــاش  در  هوایــی  اورژانــس  پایــگاه 
و  تمامــی شــهرها  تــا در  کامــل هســتند 
خدمــات  اصفهــان،  اســتان  جاده هــای 
مطلوبــی را بــه هموطنــان ارائــه دهنــد. 

ــر  ــت: ب ــراز داش ــن اب ــئول همچنی ــن مس ای
اســاس آمــار و ارقــام ثبت شــده در ایــن 
می شــود کــه  بــرآورد  این گونــه  ســال ها 
بیشــتر تصادفــات جــاده ای در فاصلــه 3۰ 
ــاعات  ــدوده س ــهرها و در مح ــری ش کیلومت
روز  هــر  می افتــد کــه  اتفــاق   ۲۲ تــا   18
تیم هــای امــداد و درمــان را در ایــن ســاعات 
متمرکــز می کنیــم و همیشــه مراکــز درمانــی 
ــاران و  ــرش بیم ــاده پذی ــتان ها آم و بیمارس
ــن کار  ــه ای ــتند ک ــی هس ــن احتمال مصدومی

بــدون محدودیــت انجــام می شــود. 
 خستگی و خواب آلودگی، مهم ترین 

علل تصادفات جاده ای
همان طــور کــه کــم و بیــش همــه می دانیــم 
خســتگی و خواب آلودگــی، یکــی از مهم تریــن 
کــه  اســت  جــاده ای  تصادفــات  علــل 
و  مــا  بــه  را  می توانــد صدمــات ســختی 

ــد.  ــا وارد کن ــواده م خان
و  حــوادث  مرکــز  رســمی  آمــار  طبــق 
ــن  ــتر ای ــتان بیش ــکی اس ــای پزش فوریت ه

رخ  عللــی  این چنیــن  بــا  تصادفــات کــه 
می شــود.  واژگونــی  بــه  منجــر  می دهــد، 
پــس راننــدگان بهتــر اســت بــه محــض 
ــتگی  ــا خس ــی ی ــری از خواب آلودگ ــه اث اینک
را در خــود دیدنــد، توقــف و بــه میــزان کافــی 
اســتراحت کننــد و حرکات ورزشــی و کششــی 
انجــام دهنــد تــا مبــادا خودشــان عامــل بروز 

ــوند.  ــواری ش ــه ناگ حادث
فوریت هــای  و  حــوادث  مرکــز  رئیــس 
بــاره  ایــن  در  اصفهــان  اســتان  پزشــکی 
خواب آلودگــی  و  خســتگی  توصیــه کــرد: 
بخــش عمــده ای از تصادفــات محورهــای 
ارتباطــی ایــن اســتان را بــه خــود اختصــاص 
ــا  ــدگان ب ــد رانن ــر می طلب ــن ام ــه ای داده ک
دقــت بیشــتری رانندگــی کننــد و توصیه هــای 

ــد. ــدی بگیرن ــس را ج پلی

 گوشی همراه در رانندگی، همراه 
خوبی نیست

ــرت شــدن حــواس  یکــی دیگــر از عوامــل پ
ــروزه  ــه ام ــراه اســت ک ــدگان گوشــی هم رانن
ــده و  ــراد ش ــی اف ــر تمام ــو جدایی ناپذی عض

ــد.  ــن باش ــیار خطرآفری ــد بس می توان
ــراه  ــه گوشــی هم ــاد داشــته باشــیم ک ــه ی ب
ــراه  ــوان هم ــچ عن ــه هی ــی ب ــگام رانندگ هن
خوبــی نیســت و اگــر تمــاس ضــروری داریــد 
ــخ  ــه آن پاس ــل ب ــت کام ــد از ایس ــا بع حتم
بدهیــد. در حالــی کــه تمامــی ارگان هــای 
امــدادی آمــاده هســتند، امــا ایــن شــما 
هســتید کــه بایــد ســفری ایمــن بــرای 
ــر از  ــی دیگ ــد. یک ــان بیاوری ــه ارمغ ــود ب خ
ــرکار  ــای پ ــن روزه ــه ای ــداد ک ــای ام ارگان ه
ــالل  ــازمان ه ــد، س ــر می گذارن ــت س را پش

ــت.  ــر اس احم
 112، راه ارتباطی خدمات هالل احمر

معــاون امــداد و نجــات جمعیــت هــالل 
بــا  گفت وگــو  در  اصفهــان  اســتان  احمــر 
کیمیــای وطــن گفــت: تیم هــای واکنــش 
ســریع و 4۰ پایــگاه امــدادی مــا بــه طــور ۲4 
ســاعته آماده بــاش هســتند و در هــر ســاعت 
از شــبانه روز بــا تمــاس بــا شــماره 11۲ ســریع 

وارد عمــل می شــوند. 
خدمــات  داد:  ادامــه  کریمــی  داریــوش 
هــالل احمــر در جاده هــا امــداد و نجــات 
مکانیــزم  و  رهاســازی  و هــر جــا  اســت 
ــای  ــا پایگاه ه ــون م ــد، چ ــاز باش ــات نی نج
ــم، وارد عمــل  ــه داری ــن زمین  تخصصــی در ای

می شویم. 
وی ابــراز داشــت: در کنــار اورژانــس هــم 
ــه  ــای اولی ــد کمک ه ــه الزم باش ــی ک مواقع
انتقــال  همچنیــن  و  پیش بیمارســتانی  و 
انجــام  بیمارســتان ها  بــه  را  مصدومــان 

 . هیــم می د
 پرهیز از سرعت زیاد و خواب آلودگی

ــتان در  ــر اس ــالل احم ــاون ه ــه مع ــه گفت ب
ــان  ــان – اصفه ــد کاش ــا مانن ــی محوره بعض
ــات را در  ــترین تلف ــان بیش ــز - اصفه و نطن

داشــته ایم.  فروردین مــاه 
کریمــی همچنیــن معتقــد بــود: ســرعت های 
زیــاد و خواب آلودگــی، قطعــا تصادفــات و 
ــد  ــی خواه ــای شــدیدی را در پ مصدومیت ه

داشــت. 
عوامــل متعــددی ماننــد نبســتن کمربنــد 
ایمنــی، صحبــت بــا گوشــی همــراه و انحــراف 

بــه چــپ هــم مؤثــر اســت و راننــدگان بایــد 
ــه  ــی، 1۵ دقیق ــاعت رانندگ ــر دو س ــد از ه بع

ــد.  اســتراحت کنن
 آماده باش نیروهای امدادی استان

معــاون امــداد و نجــات جمعیــت هــالل 
احمــر اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
ــول  ــه فص ــتان در هم ــدادی اس ــای ام نیروه
می برنــد،  ســر  بــه  آماده بــاش کامــل  در 
تصادفــی  هیــچ گاه  امیدواریــم  افــزود: 
ــر  ــا در ه ــد؛ ام ــان رخ نده ــرای هموطنانم ب
ــر  ــالل احم ــس، ه ــت اورژان ــد گف ــال بای ح
تجهیــزات  بــا  خوشــبختانه  راه  پلیــس  و 
بــرای  نســبی همــواره  آمادگــی  و  خــوب 
به ویــژه  بــه آحــاد مــردم،  خدمت رســانی 

دارنــد. آمادگــی  گردشــگران 
هیــچ گاه در ســفر بــه چشــمان خســته و 
ــر  ــد و منتظ ــاد نکنی ــود اعتم ــوده خ خواب آل
رســیدن بــه شــهر یــا مرکــز اقامتــی مناســبی 
نمانیــد؛ چــرا کــه بــا ایــن کار شــاید حــوادث 
ــنل  ــه پرس ــما ب ــد و کار ش ــم بزنی ــدی را رق ب

ــره بخــورد.  ــر گ ــس و هــالل احم اورژان
 بــه هــر حــال همان طــور کــه خواندیــد 
قوی تــر  بســیار  تابســتانه  امــداد   طــرح 
ــروع  ــته ش ــال های گذش ــر از س و تخصصی ت
شــده و راه و ترابــری، پلیــس، اورژانــس 
ــه کار  ــود را ب ــوان خ ــام ت ــر تم ــالل احم و ه
ــه دهنــد  ــا خدماتــی مطلــوب را ارائ بســتند ت
و شــاهد ســفری ایمــن در جاده هــا باشــیم. 
و  خطــر  بــدون  ســفری  وطــن  کیمیــای 
ــما  ــرای ش ــیرین را ب ــرات ش ــار از خاط سرش

ــت. ــد اس آرزومن

گزارش اختصاصی کیمیای وطن: 

خواب آلودگی، عامل بزرگ تصادفات جاده ای
آمادگی کامل اورژانس و هالل احمر اصفهان در تابستان

،،
اورژانــس و هــال احمــر، دو ســازمان 
امــدادی در حــوزه ســامت هســتند 
کــه نقــش آن هــا در روزهــای پرتــردد 
و روزهایــی کــه تــب مســافرت داغ 
اســت، بســیار مهم قلمداد می شــود
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وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ــی شهرســتان فالورجــان  رســمی مســتقر در واحــد ثبت
تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز 
ــالک  ــان و ام ــخصات متقاضی ــذا مش ــت ل ــده اس گردی
مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در 
دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز در روزنامــه هــای کیمیــای 
وطــن و اصفهــان زیبــا آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه 
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان 
اعتراضــی داشــته باشــند ، مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 
ــه  ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت 2 م ــه م ــی ب ــن آگه اولی
ــس از  ــلیم و پ ــل تس ــالک مح ــناد و ام ــت اس اداره ثب
اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض ، دادخواســت خــود را بــه مرجــع صالــح 
قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض ، طبــق 

ــت صــادر خواهــد شــد . ــررات ســند مالکی مق
مــورخ   139660302007000743 شــماره  رای   -  1
ــرام فرزنــد صحنعلــی  96/02/24 ذوالفقــار محمــودی ب
ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب
132.35 مترمربــع پــالک شــماره 19 اصلــی واقــع 
ــع  ــان م ــت اصفه ــش 9 ثب ــاد بخ ــاد کلیش در جعفرآب
ــداری شــده از مالــک رســمی قربانعلــی  الواســطه خری

ربیعــی کلیشــادی.
مــورخ   139660302007000732 شــماره  رای   -  2
نســبت  فرزنــد محمــد  فتاحــی  رســول   96/02/23
ــاحت 139.30  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ب
ــاد  ــع در کلیش ــی واق ــماره 19 اصل ــالک ش ــع پ مترمرب
بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده 

از مالــک رســمی غالمرضــا فتاحــی.
مــورخ   139660302007000730 شــماره  رای   -  3
نســبت  محمــد  فرزنــد  فتاحــی  علــی   96/02/23
ــاحت 145.15  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ب
ــاد  ــع در کلیش ــی واق ــماره 19 اصل ــالک ش ــع پ مترمرب
بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده 

از مالــک رســمی غالمرضــا فتاحــی.
مــورخ   139660302007000731 شــماره  رای   -  4
ــه  ــبت ب ــد نس ــد محم ــی فرزن ــر فتاح 96/02/23 اکب
 223.45 مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ 
ــاد  ــع در کلیش ــی واق ــماره 19 اصل ــالک ش ــع پ مترمرب
بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده 

از مالــک رســمی غالمرضــا فتاحــی.
مــورخ   139660302007000729 شــماره  رای   -  5
ــد انترانیــک نســبت  ــان فرزن 96/02/23 جانیــک مرادی
ــاحت 324.62  ــه مس ــاب کارگاه ب ــدانگ یکب ــه شش ب
ــع  ــی واق ــی از 6 اصل ــماره 6 فرع ــالک ش ــع پ مترمرب
ــطه  ــع الواس ــان م ــت اصفه ــش 9 ثب ــگان بخ در کرس
خریــداری شــده از مالــک رســمی حســن مصیبــی 

یزدآبــادی.
مــورخ   139660302007000728 شــماره  رای   -  6
96/02/23 عطــرگل پایــان هفشــجانی فرزنــد غالمعلــی 
ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب
واقــع  اصلــی   19 پــالک شــماره  مترمربــع   156.30
در کلیشــاد بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه 
ــی  ــین کریم ــمی حس ــک رس ــده از مال ــداری ش خری

کلیشــادی.
مــورخ   139660302007000724 شــماره  رای   –  7
فرزنــد  شــرودانی  کریمیــان  غالمعلــی   96/02/23
رجبعلــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
مســاحت 174 مترمربــع پــالک شــماره 4 فرعــی از 
411 اصلــی واقــع در شــرودان بخــش 9 ثبــت اصفهــان 
مالــک رســمی  از  الواســطه خریــداری شــده  مــع 

محمــدی. دوســت  عبدالحســین 
مــورخ   139650302007004363 شــماره  رای   -  8
فرزنــد  قهدریجانــی  شــعبانعلی کریمــی   95/09/07
بــه  خانــه  یکبــاب  بــه ششــدانگ  نســبت  احمــد 
 594 شــماره  پــالک  مترمربــع   264.70 مســاحت 
ــش 9  ــان بخ ــع در قهدریج ــی واق ــی از 386 اصل فرع
ثبــت اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده از مالــک 

رســمی غالمعلــی قدیــری قهدریجانــی.
مــورخ   139650302007005638 شــماره  رای   -  9
عبدالحســین  فرزنــد  محمــدی  مجتبــی   95/11/24
ــاحت  ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
ــی از 430  ــماره 1164 فرع ــالک ش ــع پ 27.58 مترمرب
ــان  ــت اصفه ــش 9 ثب ــت بخ ــع در مینادش ــی واق اصل
مالــک رســمی  از  الواســطه خریــداری شــده  مــع 

محمــدی. عبدالحســین 
مــورخ   139650302007005639 شــماره  رای   -  10
عبدالحســین  فرزنــد  محمــدی  مجتبــی   95/11/24
ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب

ــی از 430  ــماره 1164 فرع ــالک ش ــع پ 183.97 مترمرب
ــان  ــت اصفه ــش 9 ثب ــت بخ ــع در مینادش ــی واق اصل
مالــک رســمی  از  الواســطه خریــداری شــده  مــع 

محمــدی. عبدالحســین 

مــورخ   139660302007000423 شــماره  رای   -  11

فرزنــد  شــرودانی  جمشــیدی  قربانعلــی   96/02/07
ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــماعیل نس اس
مســاحت 864.49 مترمربــع پــالک شــماره 4 فرعــی از 
411 اصلــی واقــع در شــرودان بخــش 9 ثبــت اصفهــان 
مالــک رســمی  از  الواســطه خریــداری شــده  مــع 

اســماعیل جمشــیدی.
مــورخ   139660302007000647 شــماره  رای   -  12
ــبت  ــه نس ــت ال ــد نعم ــی فرزن ــدی زارع 96/02/17 مه
بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ــی  ــالک شــماره 19 اصل ــع پ مســاحت 165.85 مترمرب
واقــع در کلیشــاد بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه 
ــی  ــا زارع ــمی غالمرض ــک رس ــده از مال ــداری ش خری

ــادی. کلیش
مــورخ   139660302007000649 شــماره  رای   -  13

96/02/17 هــادی زارعــی کلیشــادی فرزنــد نعمــت الــه 
ــاب  ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب نس
خانــه بــه مســاحت 165.85 مترمربــع پــالک شــماره 19 
اصلــی واقــع در کلیشــاد بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع 
ــک رســمی غالمرضــا  ــداری شــده از مال الواســطه خری

ــادی. ــی کلیش زارع
مــورخ   139660302007000650 شــماره  رای   –  14
ــین  ــد حس ــادی فرزن ــی کلیش ــم زارع 96/02/17 ابراهی

ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب
واقــع  279.70 مترمربــع پــالک شــماره 19 اصلــی 
در کلیشــاد بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه 
ــی  ــا زارع ــمی غالمرض ــک رس ــده از مال ــداری ش خری

کلیشــادی.
مــورخ   139660302007000953 شــماره  رای   -  15
96/03/08 علــی کریمــی ســهلوانی فرزنــد محمــد 
ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب
واقــع  اصلــی   41 شــماره  پــالک  مترمربــع   201.70
ــطه  ــع الواس ــان م ــت اصفه ــش 9 ثب ــهلوان  بخ در س
خریــداری شــده از مالــک رســمی محمدعلــی کریمــی 

ســهلوانی.

مــورخ   139660302007000955 شــماره  رای   -  16
96/03/08 نادعلــی صفــاری قهدریجانــی فرزنــد رمضــان 
ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب
ــع پــالک شــماره 593 فرعــی از 386  276.73 مترمرب
ــان  ــت اصفه ــش 9 ثب ــان  بخ ــع در قهدریج ــی واق اصل
مالــک رســمی  از  الواســطه خریــداری شــده  مــع 

غالمعلــی قدیــری قهدریجانــی.
مــورخ   139660302007000956 شــماره  رای   -  17
ــف  ــد یوس ــرپیری فرزن ــدی س ــودرز محم 96/03/08 گ
ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب
119.75 مترمربــع پــالک شــماره 430 اصلــی واقــع 
ــع الواســطه  ــان م ــت اصفه در مینادشــت  بخــش 9 ثب
خریــداری شــده از مالــک رســمی حســین جمشــیدی.
مــورخ   139660302007000957 شــماره  رای   -  18
ــبت  ــه نس ــیف ال ــد س ــرادی فرزن ــران م 96/03/08 مه
بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 161.67 
ــع در ششــدر  ــی واق ــالک شــماره 413 اصل ــع پ مترمرب
مــع  اصفهــان  ثبــت   9 بخــش  بلنــدی فالورجــان  
ــی  ــک رســمی صفرعل ــداری شــده از مال الواســطه خری

قاســمی.
مــورخ   139660302007000958 شــماره  رای   -  19
نصرالــه  فرزنــد  یزدانــی گارماســه  علــی   96/03/08
ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب
ــع  ــی واق ــماره 405 اصل ــالک ش ــع پ 282.67 مترمرب
ــطه  ــع الواس ــان م ــت اصفه ــش 9 ثب ــه  بخ در گارماس
ــی. ــک رســمی اســماعیل یزدان ــداری شــده از مال خری
مــورخ   139660302007000966 شــماره  رای   -  20
علــی  فرزنــد  ایــزدی گارماســه  فاطمــه   96/03/08
ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب
203.58 مترمربــع پــالک شــماره 408 اصلــی واقــع در 
کوپــان گارماســه  بخــش 9 ثبــت اصفهــان کــه متقاضــی 

ــت. ــمی اس ــک رس ــود مال خ
مــورخ   139660302007000967 شــماره  رای   -  21
96/03/08 زهــرا هدایــت فرزنــد حســینعلی نســبت بــه 
ــع  ــه مســاحت 399 مترمرب ــه ب ــاب خان ششــدانگ یکب
ــش 9  ــاد  بخ ــع در کلیش ــی واق ــالک شــماره 19 اصل پ
ثبــت اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده از مالــک 

ــی. ــا زارع ــمی غالمرض رس
مــورخ   139660302007000968 شــماره  رای   -  22
علــی  فرزنــد  ســهلوانی  96/03/08 کبــری کاظمــی 
ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب
219.32 مترمربــع پــالک شــماره 41 اصلــی واقــع 
ــطه  ــع الواس ــان م ــت اصفه ــش 9 ثب ــهلوان  بخ در س
خریــداری شــده از مالــک رســمی محمدعلــی کریمــی 

ســهلوانی.
مــورخ   139660302007000973 شــماره  رای   -  23
96/03/09 عبــاس یزدانــی گارماســه فرزنــد اصغــر 
ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب
ــع  ــی واق ــماره 405 اصل ــالک ش ــع پ 232.53 مترمرب
ــطه  ــع الواس ــان م ــت اصفه ــش 9 ثب ــه  بخ در گارماس
خریــداری شــده از مالــک رســمی ســیف الــه یزدانــی.
مــورخ   139660302007000976 شــماره  رای   -  24
ــه  ــت ال ــد نعم ــی فرزن ــر اصفهان ــوک نص 96/03/09 مل
ــاب  ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب نس
ــالک شــماره  ــع پ ــه مســاحت 213.58 مترمرب ــه ب خان
ــش  ــع در کارالدان  بخ ــی واق ــک اصل ــی از ی 601 فرع
ــمی  ــک رس ــود مال ــی خ ــه متقاض ــان ک ــت اصفه 9 ثب

ــت. اس
مــورخ   139660302007000977 شــماره  رای   -  25
96/03/09 فریبــا رســتمی فرزنــد رســول نســبت بــه 1.5 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ــک  ــی از ی ــماره 601 فرع ــالک ش ــع پ 213.58 مترمرب
اصلــی واقــع در کارالدان  بخــش 9 ثبــت اصفهــان کــه 

ــک رســمی اســت. متقاضــی خــود مال
مــورخ   139660302007000978 شــماره  رای   -  26
96/03/09 راضیــه صادقیــان رنانــی فرزنــد ناصــر نســبت 
ــه  ــه ب ــاب خان ــگ مشــاع از ششــدانگ یکب ــه 1.5 دان ب
مســاحت 213.58 مترمربــع پــالک شــماره 601 فرعــی 
ثبــت  واقــع در کارالدان  بخــش 9  اصلــی  یــک  از 

ــت. ــمی اس ــک رس ــود مال ــی خ ــه متقاض ــان ک اصفه
مــورخ   139660302007000979 شــماره  رای   -  27
96/03/09 رجبعلــی نصــر اصفهانــی فرزنــد حســین 
ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب
ــک  ــی از ی ــماره 312 فرع ــالک ش ــع پ 197.14 مترمرب
اصلــی واقــع در کارالدان  بخــش 9 ثبــت اصفهــان کــه 

ــت. ــمی اس ــک رس ــود مال ــی خ متقاض
مــورخ   139660302007000980 شــماره  رای   -  28
ــر  ــی اکب ــد عل ــی فرزن ــی تهران ــد فدائ 96/03/09 حمی
ــاحت  ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
40.62 مترمربــع پــالک شــماره 5 اصلــی واقــع در 
منصورآبــاد  بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه 
میــرزا  احمــد  رســمی  مالــک  از  شــده  خریــداری 

مســعود.
مــورخ   139660302007001087 شــماره  رای   -  29
96/03/20 رحمــت الــه قربانــی الرگانــی فرزنــد رجبعلــی 
ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب
ــع  ــی واق ــماره 435 اصل ــالک ش ــع پ 211.75 مترمرب
در الرگان  بخــش 9 ثبــت اصفهــان کــه متقاضــی خــود 

ــت. ــمی اس ــک رس مال
مــورخ   139660302007001089 شــماره  رای   -  30
ماشــااله  فرزنــد  ناظــوری  ذهــاب  زهــرا   96/03/20
ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب
155.50 مترمربــع پــالک شــماره 108 الــی 112 فرعــی از 
53 اصلــی واقــع در اراضــی جنوبــی کــوه دنبــه  بخــش 
ــمی  ــک رس ــود مال ــی خ ــه متقاض ــان ک ــت اصفه 9 ثب

ــت. اس
مــورخ   139660302007001090 شــماره  رای   -  31
96/03/20 فاطمــه باقــری آغچــه بــدی فرزنــد شــکراله 
ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب
ــع در  ــی واق ــالک شــماره 32 اصل ــع پ 174.25 مترمرب
ــطه  ــع الواس ــان م ــت اصفه ــش 9 ثب ــدی  بخ ــه ب آغچ
ــری. ــکراله باق ــمی ش ــک رس ــده از مال ــداری ش خری

مــورخ   139660302007001091 شــماره  رای   -  32
96/03/20 عبدالرضــا هادیــان قلعــه میــری فرزنــد 
بــه  خانــه  یکبــاب  بــه ششــدانگ  نســبت  قاســم 
مســاحت 179.05 مترمربــع پــالک شــماره 405 اصلــی 
واقــع در گارماســه  بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع 
الواســطه خریــداری شــده از مالــک رســمی نوروزعلــی 

یزدانــی.
مــورخ   139660302007001092 شــماره  رای   -  33
96/03/20 حمیدرضــا کریمــی کلیشــادی فرزنــد فضــل 
الــه نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
واقــع  138.70 مترمربــع پــالک شــماره 19 اصلــی 
ــطه  ــع الواس ــان م ــت اصفه ــش 9 ثب ــاد  بخ در کلیش
ــی  ــعلی کریم ــمی عباس ــک رس ــده از مال ــداری ش خری

کلیشــادی.
مــورخ   139660302007001096 شــماره  رای   -  34
الــه  فرزنــد ســیف  پورکاظمــی  محمــود   96/03/20
ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب
ــی از 385  ــالک شــماره 738 فرع ــع پ 143.60 مترمرب

اصلــی واقــع در قهدریجــان  بخــش 9 ثبــت اصفهــان کــه 
ــت. ــمی اس ــک رس ــود مال ــی خ متقاض

مــورخ   139660302007001098 شــماره  رای   -  35
96/03/20 علــی رحمانــی فرزنــد رمضانعلــی نســبت بــه 
ــع  ــه مســاحت 254 مترمرب ــه ب ششــدانگ یکبــاب خان
پــالک شــماره 138 فرعــی از 53 اصلــی واقــع در 
شــهرک قــدس  بخــش 9 ثبــت اصفهــان کــه متقاضــی 

ــت. ــمی اس ــک رس ــود مال خ
مــورخ   139660302007001101 شــماره  رای   -  36
96/03/20 ابوذرکاظمــی قهدریجانــی فرزنــد عبدالــه 
ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب
ــع  ــی واق ــماره 386 اصل ــالک ش ــع پ 304.05 مترمرب
ــان مــع الواســطه  ــت اصفه در قهدریجــان  بخــش 9 ثب
خریــداری شــده از مالــک رســمی عبــاس کاظمــی 

قهدریجانــی.
مــورخ   139660302007001102 شــماره  رای   -  37
ــبت  ــی نس ــد حیدرعل ــینی فرزن ــل حس 96/03/20 جلی
ــاحت 203.95  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ب
مترمربــع پــالک شــماره 411 اصلــی واقــع در شــرودان  
بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع الواســطه خریــداری شــده 

ــگری. ــاس عس ــمی عب ــک رس از مال
مــورخ   139660302007001103 شــماره  رای   -  38
96/03/20 صدیقــه انصــاری طــادی فرزنــد صــادق 
ــاب  ــگ مشــاع از ششــدانگ یکب ــار دان ــه چه نســبت ب
ــماره  ــالک ش ــع پ ــاحت 269.10 مترمرب ــه مس ــه ب خان
672 فرعــی از 53 اصلــی واقــع در یزدآبــاد  بخــش 
ــمی  ــک رس ــود مال ــی خ ــه متقاض ــان ک ــت اصفه 9 ثب

ــت. اس
مــورخ   139660302007001104 شــماره  رای   -  39
ــد  ــی فرزن ــینی دارگان ــا حس ــید احمدرض 96/03/20 س
ســیدعباس نســبت بــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــالک  ــع پ ــاحت 269.10 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان یکب
شــماره 672 فرعــی از 53 اصلــی واقــع در یزدآبــاد  
ــک  ــود مال ــی خ ــه متقاض ــان ک ــت اصفه ــش 9 ثب بخ

ــت. ــمی اس رس
مــورخ   139660302007001105 شــماره  رای   -  40
96/03/20 اســکندر احمــدی چقاهســتی فرزنــد حســن 
ــه مســاحت  ــه ششــدانگ یکبــاب خانــه ب نســبت ب
135.80 مترمربــع پــالک شــماره 408 اصلــی واقــع 
در کوپــان گارماســه  بخــش 9 ثبــت اصفهــان مــع 
الواســطه خریــداری شــده از مالــک رســمی تقــی 

توکلــی گارماســه.
مــورخ   139660302007001106 شــماره  رای   -  41
96/03/20 حجــت الــه حســن پــور فرزنــد اکبــر نســبت 
ــاحت 345.25  ــه مس ــار ب ــاب انب ــدانگ یکب ــه شش ب
ــع  ــی واق ــی از 21 اصل ــماره 7 فرع ــالک ش ــع پ مترمرب
ــع الواســطه  ــان م ــت اصفه در ســودرجان  بخــش 9 ثب
ــک رســمی حســینعلی حســن  ــداری شــده از مال خری

ــور. پ
42 - رای شــماره   139660302007001076   مــورخ     
ــه  ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــت جمه 1396/3/18    دول
کل  اداره   – پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  نمایندگــی 
آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان فرزنــد     نســبت 
ــه مســاحت     ــاب مدرســه    ب ــک ب ــه ششــدانگ     ی ب
1256.64مترمربــع پــالک شــماره 385    اصلــی واقــع 
در  قهدریجــان      بخــش 9 ثبــت اصفهــان مالــک اولیــه 

ــه ــن اولی ــه  مالکی کلی
مــورخ         139660302007001022 رای شــماره     -43
ایــران  اســالمی  جمهــوری  دولــت      1396/3/13
بــه نمایندگــی وزارت آمــوزش و پــرورش – اداره کل 
آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان فرزنــد     نســبت 
ــه مســاحت     ــاب مدرســه    ب ــک ب ــه ششــدانگ     ی ب
ــی از386     ــماره  5     فرع ــالک ش ــع پ 992.97مترمرب
اصلــی واقــع در  اصفهــان      بخــش 9 ثبــت اصفهــان 

ــه ــن اولی ــه مالکی ــه  کلی ــک اولی مال
44- رای شــماره   139660302007000816    مورخ   31  
/1396/2    طیبــه مختــاری باغکمــه فرزنــد    عزیزالــه  
ــه  ــاختمان  ب ــاب س ــک ب ــدانگ     ی ــه شش ــبت ب نس
مســاحت    165.30مترمربــع پــالک شــماره    3   
فرعــی از 39    اصلــی واقــع در  باغکومــه     بخــش 9 

ثبــت اصفهــان مالــک اولیــه باقــر ترابــی
45- رای شــماره   139660302007000796   مــورخ     
1396/2/28    مظاهــر غفــاری باالنــی فرزنــد علــی    
نســبت بــه ششــدانگ     یــک بــاب   خانــه بــه 
مســاحت    207.50 مترمربــع پــالک شــماره       فرعــی 
ــش 9  ــان        بخ ــع در کرافش ــی واق از      538اصل

ــکرگزار ــر ش ــه ناص ــک اولی ــان مال ــت اصفه ثب
مــورخ         13966030200700 رای شــماره  0814   -46
1396/2/31  هایــک ســاریان قلعــه ملکــی  فرزنــد    
واروژ نســبت بــه ششــدانگ     یــک بــاب  مغــازه   
ــماره   6     ــالک ش ــع پ ــاحت    49.75 مترمرب ــه مس ب
فرعــی از  6    اصلــی واقــع در  کرســگان       بخــش 9 

ــرادی ــد م ــه محم ــک اولی ــان مال ــت اصفه ثب
مــورخ         13966030200700 رای شــماره  0818   -47
1396/2/31  گلــی محمــدی ســرپیری  فرزنــد  هاجــی   
نســبت بــه ششــدانگ     یــک بــاب   خانــه بــه 
مســاحت    99.64 مترمربــع پــالک شــماره       فرعــی 
از    411  اصلــی واقــع در   شــرودان      بخــش 9 ثبــت 

ــه اســماعیل عســگری ــک اولی ــان مال اصفه
مــورخ      رای شــماره   139660302007000815     -48
ــبت  ــد  نس ــد   محم ــی فرزن ــی اردون 1396/2/31   عل
بــه ششــدانگ     یــک بــاب خانــه   بــه مســاحت    
159.35 مترمربــع پــالک شــماره       فرعــی از   447   
اصلــی واقــع در اشــترجان        بخــش 9 ثبــت اصفهــان 

ــی ــاس کیان ــه  عب ــک اولی مال
مــورخ         13966030200700  0800 شــماره   رای   -49
1396/2/28  محمــد داوری نجــف آبــادی  فرزنــد  
عباســعلی   نســبت بــه ششــدانگ     یــک بــاب  گاراژ 
ــع  ــاحت   682.36  مترمرب ــه مس ــه  ب ــازه متصل و مغ
پــالک شــماره 6      فرعــی از    6  اصلــی واقــع در   
ــه  ــک اولی ــان مال ــت اصفه ــش 9 ثب ــگان      بخ کرس

ــگانی ــرادی کرس ــر م ــوم اکب مرح
مــورخ         13966030200700 رای شــماره  0823   -50
1396/2/31    زهــره کاظــم زاده قهدریجانــی فرزنــد  
محمدباقــر   نســبت بــه ششــدانگ     یــک بــاب خانــه   
ــع پــالک شــماره1126   ــه مســاحت    222.65 مترمرب ب
فرعــی از    385  اصلــی واقــع در      قهدریجــان بخــش 

9 ثبــت اصفهــان مالــک اولیــه عبــاس هادیــان
مــورخ         13966030200700  0941 شــماره   رای   -51
فرزنــد  صادقــی کلیشــادی  فرامــرز      1396/3/7
مصطفــی    نســبت بــه ششــدانگ     یــک بــاب    
خانــه بــه مســاحت    212.90 مترمربــع پــالک شــماره       
فرعــی از    19  اصلــی واقــع در   کلیشــاد      بخــش 9 

ــی ــی صادق ــه مصطف ــک  اولی ــان مال ــت اصفه ثب
مــورخ         13966030200700 رای شــماره  1055   -52
1396/3/17  اصغــر اســماعیلیان   فرزنــد رجبعلــی    
نســبت به10000ســهم مشــاع از123081 ســهم ششــدانگ 
ــه  ــه    ب ــی متصل ــای مزروع ــن ه ــات و زمی ــه باغ قطع
مســاحت   123081  مترمربــع پــالک شــماره       فرعــی 
از  411    اصلــی واقــع در       شــرودان  بخــش 9 ثبــت 

اصفهــان مالــک اولیــه محمــود شــمس دولــت آبــادی
13966030200700   مــورخ      رای شــماره  1058   -53
فرزنــد  فالورجانــی  حمیــد کیانــی      1396/3/17
قربانعلــی    نســبت به3000ســهم مشــاع از123081 
هــای  زمیــن  و  باغــات  قطعــه  ششــدانگ  ســهم 
ــه    بــه مســاحت   123081  مترمربــع  مزروعــی متصل
پــالک شــماره       فرعــی از  411    اصلــی واقــع 
در       شــرودان  بخــش 9 ثبــت اصفهــان مالــک اولیــه 

ــادی ــت آب ــمس دول ــود ش محم
مــورخ         13966030200700 رای شــماره  1055   -54
1396/3/17  جعفرکیانــی فالورجانــی فرزنــد قربانعلــی    
نســبت به3000ســهم مشــاع از123081 ســهم ششــدانگ 
ــه  ــه    ب ــی متصل ــای مزروع ــن ه ــات و زمی ــه باغ قطع
مســاحت   123081  مترمربــع پــالک شــماره       فرعــی 
از  411    اصلــی واقــع در       شــرودان  بخــش 9 ثبــت 
اصفهــان مالــک اولیــه  محمــود شــمس دولــت آبــادی
مــورخ         13966030200700 رای شــماره  1064   -55
1396/3/17   علیرضــا صابــری فرزند شــعبان    نســبت 
بــه ششــدانگ     یــک بــاب   بــاغ به مســاحت8714.90     
مترمربــع پــالک شــماره       فرعــی از     458 اصلــی 
ــان  ــت اصفه ــش 9 ثب ــهرفیروزان   بخ ــع در      س واق

مالــک اولیــه  خــود متقاضــی
مــورخ         13966030200700 شــماره    رای   -56
کاظــم     فرزنــد  جمشــیدی  ابراهیــم     1396/3/18
ــازه   ــه و مغ ــاب   خان ــک ب ــه ششــدانگ     ی نســبت ب
متصلــه بــه مســاحت    273.20 مترمربــع پــالک 
شــماره       فرعــی از  430    اصلــی واقــع درمینادشــت         
بخــش 9 ثبــت اصفهــان مالــک اولیــه کاظــم جمشــیدی

مــورخ         13966030200700  1112 شــماره   رای   -57
1396/3/22    اکبــر زارعــی کلیشــادی فرزنــد  حســین   
نســبت بــه ششــدانگ     یــک بــاب خانــه   بــه 
مســاحت197.30     مترمربــع پــالک شــماره       فرعــی 
از   19   اصلــی واقــع در  جعفرابــاد       بخــش 9 ثبــت 

ــری  ــه حســین اکب ــک اولی ــان مال اصفه
مــورخ         13966030200700  1114 شــماره   رای   -58
1396/3/22    حســن مســتاجران فرزنــد رجبعلــی    
ــک  ــدانگ     ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب نس
بــاب  کارگاه   بــه مســاحت109.56     مترمربــع پــالک 
شــماره       فرعــی از    5  اصلــی واقــع در     منصورابــاد    
ــرزا  ــد می ــه احم ــک اولی ــان مال ــت اصفه ــش 9 ثب بخ

ــرزا ــود می ــد محم مســعود فرزن
مــورخ         13966030200700  1115 شــماره   رای   –59
1396/3/22  حســین مســتاجران گورتانــی  فرزنــد   
رجبعلــی  نســبت بــه   ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  
ــع  ــاحت   109.56  مترمرب ــه مس ــاب   کارگاه  ب ــک ب ی
پــالک شــماره       فرعــی از   5   اصلــی واقــع در 
منصورابــاد        بخــش 9 ثبــت اصفهــان مالــک اولیــه 

ــعود ــرزا مس ــد می احم
مــورخ         13966030200700  1113 شــماره   رای   -60
1396/3/22    پرویــز صالحــی فرزنــد بــرزو    نســبت 
بــه ششــدانگ     یــک بــاب   خانــه بــه مســاحت     
از  15     101.80مترمربــع پــالک شــماره       فرعــی 
اصلــی واقــع در    فالورجــان     بخــش 9 ثبــت اصفهــان 

ــجاع ــین ش ــه حس ــن اولی ــه مالکی ــک اولی مال
مــورخ         13966030200700  1119 شــماره   رای   -61
1396/3/22 ولــی الــه دهقانــی حبیــب آبــادی   فرزنــد  
صفرعلــی   نســبت بــه ششــدانگ     یــک بــاب  خانــه  
بــه مســاحت  160.50   مترمربــع پــالک شــماره      154 
فرعــی از   37   اصلــی واقــع در     حبیــب آبــاد    
بخــش 9 ثبــت اصفهــان مالــک اولیــه مرحــوم صفرعلــی 

ــی دهقان
مــورخ         13966030200700  1021 شــماره   رای   -62
ــد  ــور فرزن 1396/3/13    شــکوه الســادات ســیامک پ
ســید حســن     نســبت بــه دو دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یــک  درب بــاغ     بــه مســاحت  1825.66   
ــی  ــی از  400    اصل ــماره       فرع ــالک ش ــع پ مترمرب
واقــع در   فیــالورگان      بخــش 9 ثبــت اصفهــان مالــک 

ــی  ــی الرگیچ ــه متول ــه نصرال اولی
مــورخ         13966030200700  1020 شــماره   رای   -63
فرزنــد    پــور  ســیامک  فرحنــاز      1396/3/13
سیدحســن   نســبت بــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ     
ــع  ــاحت1825.66     مترمرب ــه مس ــاغ   ب ــک درب ب ی
ــع در   ــی واق ــی از  400    اصل ــماره       فرع ــالک ش پ
ــه  فیــالورگان       بخــش 9 ثبــت اصفهــان مالــک اولی

ــی ــی الرگیج ــه متول نصرال
مــورخ         13966030200700  1019 شــماره   رای   -64
1396/3/13   ســید ســعید ســیامک پــور فرزنــد ســید 
ــدانگ      ــاع ازشش ــگ مش ــه دو دان ــبت ب ــن    نس حس
ــع  ــاحت1825.66     مترمرب ــه مس ــاغ  ب ــک درب ب ی
ــع در   ــی واق ــی از    400  اصل ــماره       فرع ــالک ش پ
ــه  فیــالورگان       بخــش 9 ثبــت اصفهــان مالــک اولی

ــی ــه متول نصرال
مــورخ         13966030200700 رای شــماره  1073   -65
ــد  اســد   نســبت  ــدری فرزن ــژن حی 1396/3/18    بی
بــه ششــدانگ     یــک بــاب   خانــه و مغــازه متصلــه  بــه 
مســاحت   186.36  مترمربــع پــالک شــماره       فرعــی 
از  411    اصلــی واقــع در      شــرودان   بخــش 9 ثبــت 

اصفهــان مالــک اولیــه محمدعلــی کمالــی شــرودانی
مــورخ         13966030200700  1116 شــماره   66-رای 
ــاوس    ــد  طاط ــان  فرزن ــارون ارتونی 1396/3/22    آه
نســبت بــه ششــدانگ     یــک بــاب  مغــازه  بــه 
مســاحت   27.69  مترمربــع پــالک شــماره       فرعــی 
از  5   اصلــی واقــع در      منصــور آبــاد  بخــش 9 ثبــت 

ــعود. ــرزا مس ــد می ــه احم ــک اولی ــان مال اصفه
مــورخ         13966030200700  1155 شــماره   67-رای 
ــادق    ــد  ص ــا  فرزن ــر رهنم ــد باق 1396/3/27    محم
نســبت بــه ششــدانگ     یــک بــاب  انبــار  بــه مســاحت 
ــع  ــی واق ــماره   14 اصل ــالک ش ــع پ 3199.30 مترمرب
ــه  ــک اولی ــان مال ــت اصفه ــش 9 ثب ــیان  بخ در موس

ــی. ــن کیان حس
م الف 254

تاریخ انتشار نوبت اول :  
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شهرســتان  امــالک  و  اســناد  ثبــت  اداره  رئیــس 
مقــدم پــور  اکبــر  فالورجــان  

»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 واحــد ثبتــی آران وبیــدگل تصرفــات 
مالکانــه وبالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت 
تقاضــا  مــورد  وامــالک  متقاضیــان  لذامشــخصات 
ــت  ــوم در دونوب ــالع عم ــور اط ــه منظ ــر ب ــرح زی ــه ش ب
ــه  ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ب
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان 
اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 

ــه  ــراض خــود را ب ــه مــدت دو مــاه اعت اولیــن آگهــی ب
ــس از  ــلیم وپ ــل تس ــالک مح ــناد وام ــت اس اداره ثب
اخــذ رســید ، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی 

ــد. ــم نماین تقدی
آقــای   : هیــأت   96/03/06  -  962 شــماره  1(رأی 
فاطمــه رئیــس زاده فردبیدگلــی فرزنــد حســین شــماره 
شناســنامه 223 ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 
ــزا از  ــی مج ــالک 881 فرع ــماره پ ــع ش 63.29 مترمرب
پــالک 6 اصلــی واقــع در حســین آبــاد بیــدگل بخــش 
3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی از حاجــی علــی 

ــر اســماعیلیان اکب
آقــای   : هیــأت  961و96/03/06-960  2(رأی شــماره 
ســید مرتضــی صــادق پــور فرزنــد ســید فاخــر شــماره 
ــد حشــمت  ــم زهــره خــرداد فرزن شناســنامه 94 و خان
ــه( ،  ــنامه 1250072352  )بالمناصف ــماره شناس ــه ش ال
ــه بــه مســاحت 86.33 مترمربــع  ششــدانگ  یکبابخان
ــی  ــالک 6 اصل ــزا از پ ــی مج ــالک 882 فرع ــماره پ ش
ــی  ــدگل بخــش 3 حــوزه ثبت ــاد بی ــع در حســین آب واق
آران و بیدگل.ابتیاعــی از عــذرا خانــم ومعصومــه حقوقــی 

ــم حســامی فــرد وهمــدم خان
ــری  ــم کب ــأت : خان 3(رأی شــماره 959-96/03/02 هی
ــا شــماره شناســنامه  ــی آق ــد عل ــی فرزن ــی بیدگل ناظم
ــاحت 248.56  ــه مس ــه ب ــدانگ  یکبابخان 159  ، شش
ــالک 883 فرعــی مجــزا از شــماره  ــع شــماره پ مترمرب
ــاد  ــع در حســین آب ــی واق ــالک 6  اصل ــی از پ 107 فرع
بیــدگل بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی 

ازاحمــد ناظمــی 
خانــم   : هیــأت   96/03/23-1106 شــماره  4(رأی 
ــماره  ــا ش ــد غالمرض ــی فرزن ــی بیدگل ــه عمران معصوم
شناســنامه 1334 ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 
105.50 مترمربــع شــماره پــالک 891 فرعــی مجــزا از از 
پــالک 6 اصلــی واقــع در حســین آبــاد بیــدگل بخــش 

ــادی ــک ع ــی آران و بیدگل.مال ــوزه ثبت 3 ح
خانــم   : هیــأت   96/03/23-1105 شــماره  5(رأی 
ــنامه 52 ،  ــماره شناس ــان ش ــد رمض ــی فرزن ــرا نمک زه
ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 329.50 مترمربــع 
شــماره پــالک 892 فرعــی مجــزا از شــماره 106 فرعــی 
از پــالک 6 اصلــی واقــع در حســین آبــاد بیــدگل بخــش 
3 حــوزه ثبتــی آران و بیدگل.ابتیاعــی از قاســم نوریــان

6(رأی شــماره 1104-96/03/23 هیــأت : آقــای محمــد 
ــنامه  ــماره شناس ــد ش ــد احم ــی فرزن ــنائی بیدگل روش
1250131235 ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 
ــزا از  ــی مج ــالک 893 فرع ــماره پ ــع ش 66.65 مترمرب
شــماره 107 فرعــی از پــالک 6 اصلــی واقــع در حســین 
آبــاد بیــدگل بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. 

ــی ــن ناظم ــی از حس ابتیاع
7(رأی شــماره 1102-96/03/23 هیــأت : خانــم ســتاره 
ــه شــماره شناســنامه 462  ،  ــح ال ــد ذبی ــوروزی فرزن ن
ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 265.35 مترمربــع 
ــی  ــالک 6 اصل ــزا از پ ــی مج ــالک 894 فرع ــماره پ ش
ــی  ــدگل بخــش 3 حــوزه ثبت ــاد بی ــع در حســین آب واق

ــان ــی محمــد صدیقی ــدگل. ابتیاعــی ازعل آران و بی
ــرا  ــم زه ــأت : خان 8(رأی شــماره 1103-96/03/23 هی
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــد یدال ــی فرزن ــی بیدگل نصراله
240  ، ششــدانگ  یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 73 
مترمربــع شــماره پــالک 26 فرعــی مجــزا از شــماره 13 
ــش  ــن بخ ــع در اماک ــی واق ــالک 128 اصل ــی از پ فرع
3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی ازمحمــد جــواد 

حمــزه ئــی بیدگلــی
9(رأی شــماره 1132-96/03/24 هیــأت : خانــم ظریــف 
حالجــی بیدگلــی فرزنــد لطــف الــه شــماره شناســنامه 
 331.85 مســاحت  بــه  یکبابخانــه  ششــدانگ    ،  1
مترمربــع شــماره پــالک 201 فرعــی مجــزا از شــماره 4 
فرعــی از پــالک 972 اصلــی واقــع در اماکــن بخــش 3 

ــی ــک رســمی وموروث ــدگل. مال حــوزه ثبتــی آران و بی
ــای رضــا  ــأت : آق 10(رأی شــماره 1124-96/03/24 هی
ــنامه  ــماره شناس ــد ش ــد احم ــی فرزن ــی آران فخرالدین
10053 ، ششــدانگ قســمتی از  یکبابخانــه بــه مســاحت 
11.43 مترمربــع شــماره پــالک 26 فرعــی مجــزا از 
پــالک 1689 اصلــی واقــع در اماکــن بخــش 3  حــوزه 

ــره عصــاری ــی ازطاه ــدگل. ابتیاع ــی آران و بی ثبت
آقــای   : هیــأت   96/03/09-984 شــماره  11(رأی 
شــماره  محمــد  فرزنــد  آرانــی  داروغــه  مصطفــی 
شناســنامه 354 ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 
64.50 مترمربــع شــماره پــالک 291 فرعــی مجــزا 
از شــماره 60 فرعــی از پــالک 1965 اصلــی واقــع در 
اماکــن بخــش 3  حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی 

از اســداله اربابــی
12(رأی شــماره 1125-96/03/24 هیــأت : خانــم طیبــه 
متفکــر آرانــی فرزنــد مرتضــی شــماره شناســنامه 648 
، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 109.80 مترمربــع 
ــماره 7و8و9و14  ــزا از ش ــی مج ــالک 17 فرع ــماره پ ش
فرعــی از پــالک 2160 اصلــی واقــع در اماکــن بخــش 3 

حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. مالــک مشــاعی
خانــم   : هیــأت   96/03/08-978 شــماره  13(رأی 
ــه شــماره شناســنامه 259   ــد امرال ــی فرزن ــه زارع فاطم
، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 112.50 مترمربــع 
شــماره پــالک 8598 فرعــی مجــزا از شــماره 2271 
فرعــی از پــالک 2637 اصلــی واقــع در مســعودآباد 
بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی ازخانــم 

ــتمزد ــم دس اقلی
آقــای   : هیــأت   96/03/06-964 شــماره  14(رأی 
شــماره  حســین  فرزنــد  آرانــی  قنایــی  ابوالفضــل 
ــه  ــه ب ــدانگ  یکبابخان ــنامه 6190028438 ، شش شناس
ــی  ــالک 2915 فرع ــماره پ ــع ش ــاحت 175 مترمرب مس
مجــزا از شــماره 103 فرعــی از پــالک 2638 اصلــی 
و  آران  ثبتــی  بخــش 3 حــوزه  احمدآبــاد  در  واقــع 
ــی محمــد  ــه وعل بیــدگل. ابتیاعــی ازحســن ونعمــت ال

بذرافشــان
15(رأی شــماره 963-96/03/06 هیــأت : آقــای فرامــرز 
صفــری جــزری فرزنــد همــه مــراد شــماره شناســنامه 
ــع  ــه مســاحت 130 مترمرب ــه ب 1 ، ششــدانگ  یکبابخان
شــماره پــالک 2916 فرعــی مجــزا از شــماره 853 
فرعــی از پــالک 2638 اصلــی واقــع در احمدآبــاد 
بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی از حبیــب 

ــی ــه غیــاث آران ال
آقــای   : هیــأت   96/03/09-983 شــماره  16(رأی 
ــنامه  ــماره شناس ــا ش ــد غالمرض ــی  فرزن ــول عنایت رس
61990014070 و خانــم نرگــس ســتاره فرزنــد علــی 
 ، )بالمناصفــه(    6190059066 شناســنامه  شــماره 
ــع  ــه مســاحت 149.20 مترمرب ــه ب ششــدانگ  یکبابخان
شــماره پــالک 365 فرعــی مجــزا از شــماره 252 فرعــی 
از پــالک 2704 اصلــی واقــع در دســتجرد و غیاثیــه  
بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی ازجــواد 

ــاه ــد پن حمی
آقــای   : هیــأت   96/03/06-957 شــماره  17(رأی 
حســن پوربــرات ابوزیدآبــادی فرزنــد قربانعلــی شــماره 
شناســنامه 498 ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 
ــزا  ــی مج ــالک 4025 فرع ــماره پ ــع ش 150.65 مترمرب

ــع  ــی واق ــالک 2715 اصل ــی از پ ــماره 3157 فرع از ش
ــدگل. ــی آران و بی ــوزه ثبت ــاد بخــش 3 ح ــد آب در ابوزی

مالــک مشــاعی
آقــای   : هیــأت   96/03/08-977 شــماره  18(رأی 
الهیــار وفائــی فرزنــد غالمرضــا شــماره شناســنامه 
2801 ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 156.50 
ــع شــماره پــالک 4026 فرعــی مجــزا از شــماره  مترمرب
244و3155 فرعــی از پــالک 2715 اصلــی واقــع در 
ابوزیــد آبــاد بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. 

ابتیاعــی از حســن پوربــرات و احمــد عصمتــی
19(رأی شــماره 1030-96/03/09 هیــأت : خانــم ملــک 
نبــی فرزنــد علــی اکبــر شــماره شناســنامه 745  ، 
ــع  ــاحت 237 مترمرب ــه مس ــه ب ششــدانگ  یکبابخان
شــماره پــالک 4027 فرعــی مجــزا از شــماره 606 فرعــی 
از پــالک 2715 اصلــی واقــع در ابوزیــد آبــاد بخــش 3 
حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی ازقــدرت حمامــی
آقــای   : هیــأت   96/03/09-1029 شــماره  20(رأی 
محســن صــادق فرزنــد محمــد شــماره شناســنامه 
ــاحت  ــه مس ــته ب ــاغ پس ــاب ب ــدانگ  یکب 791 ، شش
135039.67 مترمربــع شــماره پــالک 400 فرعــی مجــزا 
ــع در  ــی واق ــالک 2815 اصل ــی از پ از شــماره 390 فرع
علــی آبــاد فخــره  بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل.

مالــک مشــاعی
21(رأی شــماره 980 -96/03/09 هیــأت : آقــای ابراهیم 
ســالمی پــور فرزنــد اســمعیل شــماره شناســنامه 9253 
ــاحت 135.83  ــه مس ــاری ب ــاب انب ــدانگ  یکب ، شش
مترمربــع شــماره پــالک 5771 فرعــی مجــزا از شــماره 
ــی واقــع در ریگســتان  163 فرعــی از پــالک 2840 اصل
دیمــکار آران بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل.

ابتیاعــی ازمهــدی حاجــی جعفــری
آقــای   : هیــأت   96/03/09-  1031 شــماره  22(رأی 
بنیامیــن اســماعیلیان بیدگلــی فرزنــد حســنعلی شــماره 
شناســنامه 1364 ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 
173.74 مترمربــع شــماره پــالک 5775 فرعــی مجــزا 
ــع در  ــی واق ــالک 2840 اصل ــی از پ ــماره 68 فرع از ش
ــی آران و  ــوزه ثبت ــش 3 ح ــکار آران بخ ــتان دیم ریگس

ــی ــاس رزاق زاده بیدگل ــی ازعب بیدگل.ابتیاع
آقــای   : هیــأت   96/03/23-  1112 شــماره  23(رأی 
جــواد شــماره  فرزنــد  بیدگلــی  دادخــواه  الــه  روح 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ  یکبابخان ــنامه262 ، شش شناس
ــالک 5783 فرعــی مجــزا  ــع شــماره پ 104.28 مترمرب
از شــماره 423 فرعــی از پــالک 2840 اصلــی واقــع در 
ــی آران و  ــوزه ثبت ــش 3 ح ــکار آران بخ ــتان دیم ریگس

ــی ــواه بیدگل ــواد دادخ ــی ازج بیدگل.ابتیاع
آقــای   : هیــأت   96/03/23-  1107 شــماره  24(رأی 
ــه  ــد رحمــت ال ــی فرزن ــرد بیدگل محمدرضــا مســیبی ف
ــه  ــه ب ــدانگ  یکبابخان ــنامه 1162 ، شش ــماره شناس ش
مســاحت 96.50 مترمربــع شــماره پــالک 5784 فرعــی 
مجــزا از شــماره610 فرعــی از پــالک 2840 اصلــی واقــع 
ــی آران  ــکار آران بخــش 3 حــوزه ثبت در ریگســتان دیم
و بیدگل.ابتیاعــی از رحمــت الــه مســیبی فــرد بیدگلــی
آقــای   : هیــأت   96/03/24-1122 شــماره  25(رأی 
میثــم بهنــام فرزنــد ســیروس شــماره شناســنامه 
1275 ، ششــدانگ  یکبابخانــه بــه مســاحت 206.50 
مترمربــع شــماره پــالک 3894 فرعــی مجــزا از شــماره 
ــاد  ــوش آب ــع در ن ــی واق ــالک 40 اصل ــی از پ 158 فرع
بخــش 4 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی از ســید 
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رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا بهــزاد کیمیایــی   دارای شــماره شناســنامه 
515 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 54/433/96ح 
از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
ــی  ــم کیمیای ــادروان کری ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
قهجاورســتانی        بــه شــماره شناســنامه 67 در تاریــخ 
96/2/13 در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفته 
ورثــه آنمرحــوم منحصــر اســت بــه :2 پســر یــک دختــر 
یــک همســر 1- مهــرداد کیمیائــی ش ش 1289 فرزنــد 
2- بهــز اد کیمیائــی ش ش 515 فرزنــد 3- مینــا 
کیمیائــی ش ش 1103 فرزنــد 4- بــدری خانــم اشــرفی 

حبیــب آبــادی ش ش ش25 همســر و الغیــر 
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی 

ــه ایــن  باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی ب
ــا انقضــای مهلــت  شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت ب

مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت صــادر خواهــد شــد .  
 م الف :10059

ــل  ــورای ح ــماره 3 ش ــع ش ــعبه 54 مجتم ــس ش رئی
ــان  ــالف اصفه اخت

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا عبــدهللا عباســی    دارای شــماره شناســنامه 
51699 به شــرح دادخواســت بــه کالســه 54/416/96ح 
از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده 
ــی         ــد عباس ــادروان محم ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
تاریــخ 95/11/7 در  بــه شــماره شناســنامه 729 در 
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
آنمرحــوم منحصــر اســت بــه :4 پســر و چهــار دختــر 1- 
ــه  ــد 2- عبدال ــی ش ش 34 فرزن ــی عباســی ولدان عل
ــی ش ش  ــان عباس ــد 3- رمض ــی 51699 فرزن عباس
1314 فرزنــد 4- مهــدی عباســی ش ش 12 فرزنــد 5- 
ــی  ــری عباس ــد 6- مه ــی ش ش 44 فرزن ــرا عباس زه
ولدانــی ش ش 43 فرزنــد 7- عــزت عباســی ش ش 
ــد  ــد 8- بتــول عباســی ش ش 51700 فرزن 1043 فرزن
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 

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

ــه  مــی باشــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی ب
ــای  ــا انقض ــت ب ــی اس ــل دارد ، بدیه ــورا تحوی ــن ش ای

ــد  ــادر خواه ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه ــت مق  مهل

شد .  
 م الف :10060

ــل  ــورای ح ــماره 3 ش ــع ش ــعبه 54 مجتم ــس ش رئی
ــان  ــالف اصفه اخت

اخطار اجرائی 
زمانــی  عیســی  نــام:  علیــه:  محکــوم  مشــخصات 
فروشــانی فرزنــد محمدشــغل آزاد  2- مرتضــی قــادری 
زمــزه شــغل کارمنــد بانــک نشــانی 1- مجهــول المــکان 

2- خ کاوه خ غرضــی پــارک فــدک خ نخــل کوچــه بهــار 
4 ســاختمان فــدک واحــد 2  مشــخصات محکــوم لــه: 
ــانی  ــته  نش ــاس بازنشس ــد عب ــی فرزن ــهریار صالح ش

ــی پ32   ــهید کرم ــوی ش ــجاد ک ــت : خ س ــل اقام مح

رای شــماره 3500146- بــه  موجــب  بــه  محکــوم 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــوزه 5 ش ــخ 96/1/27 ح 960 تاری
ــوم  ــت. محک ــه اس ــت یافت ــان قطعی ــتان اصفه شهرس
ــه  ــدگان ب ــت خوان ــه : محکومی ــوم اســت ب ــه محک علی
نحــو تضامنــی بــه پرداخــت مبلــغ پنــج میلیــون و 

ــه دادرســی و  ــت هزین ــال باب نهصــد و هشــتاد هــزار ری

ــه از تاریــخ  ــه نشــر آگهــی و خســارت تاخیــر تادی هزین
ســر رســید چــک موصــوف  94/8/10 تــا تاریــخ اجــرای 
ــق  ــر ح ــم عش ــادر و نی ــه ص ــوم ل ــق محک ــم در ح حک

االجــرا
ــرا  ــه اج ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان  م
ئیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد محکــوم علیــه 
مکلــف اســت ظــرف ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا 

بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد 
ــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفا ء  ــا مالــی معرفــی کن ی
محکــوم بــه از آن مســیر باشــد و در صورتــی کــه خــود 

ــرف  ــد ظ ــد بای ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ــادر ب ق
مهلــت مزبــور صــورت امــع دارائــی خــود را بــه قســمت 
ــدارد صریحــا اعــالم  ــی ن ــد و اگــر مال  اجــرا تســلیم کن

نماید. 
شماره: 10159/م الف

شعبه پنجم مجتمع شماره 2 شهرستان اصفهان 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملــک دولــت 

ــاد برخــوار آب

تکلیــف وضعیــت  تعییــن  قانــون  هیــات موضــوع 

ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 

آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه 

قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و 

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

ــون  ــوع قان ــات موض ــل هی ــماره های ذی ــر آرای ش براب

تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 

فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 

ــان  ــت اصفه ــش 16 ثب ــوار بخ ــاد برخ ــت آب ــک دول مل

ــناد  ــاعی  و اس ــت مش ــمی مالکی ــناد رس ــتناد اس بااس

و  مالکانــه  و  مفــروزی  تصرفــات  تســلیمی  عــادی 

بالمعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت لــذا 

ــی  ــن تکلیــف وضعیــت ثبت ــون تعیی ــق مــاده 3 قان طب

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و بــه منظــور 

ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دونوب ــوم مرات ــالع عم اط

آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 

ــته  ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی ــدور اس ص

باشــند  مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 

ــه ایــن اداره تســلیم  مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب

ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ،  ظ ــذ رس ــس از اخ و پ

تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 

قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت 

انقضــای  مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

ــت صــادر خواهــد شــد. صــدور  ــررات اســناد مالکی مق

ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه 

نیســت.

برابــر رای شــماره 139660302018000107 کالســه پرونــده 

1393114402018000379 خانــم مریــم ســالمت فرزنــد 

فاضــل  بشــماره شناســنامه 9202 صــادره از دولــت آبــاد  

ــه مســاحت   ــاب کارگاه ب ــک ب ــه ششــدانگ ی نســبت ب

ــالک  ــمتی از پ ــر روی قس ــی ب ــع احداث ــر مرب 263 مت

ــاد  ــت آب ــی دول ــه صنعت ــع در منطق ــی واق 313  اصل

ــاعی  ــت مش ــان در ازای مالکی ــت اصفه ــش 16 ثب بخ

ــت اول: 1396/03/28 ــخ انتشــار نوب ــه تاری اولی

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/04/12

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   

شماره: 37/05/242/الف/م به تاریخ 96/03/22

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبــت اســناد و امــالک حــوزه ثبــت ملــک دولــت 
ــاد برخــوار آب

تکلیــف وضعیــت  تعییــن  قانــون  هیــات موضــوع 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و 

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
ــون  ــوع قان ــات موض ــل هی ــماره های ذی ــر آرای ش براب

تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــان  ــت اصفه ــش 16 ثب ــوار بخ ــاد برخ ــت آب ــک دول مل
ــناد  ــاعی  و اس ــت مش ــمی مالکی ــناد رس ــتناد اس بااس
و  مالکانــه  و  مفــروزی  تصرفــات  تســلیمی  عــادی 

بالمعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت لــذا 
ــی  ــن تکلیــف وضعیــت ثبت ــون تعیی ــق مــاده 3 قان طب
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و بــه منظــور 
ــه 15 روز  ــه فاصل ــت ب ــب در دونوب ــوم مرات ــالع عم اط
آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 
ــته  ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی ــدور اس ص

باشــند  مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
ــه ایــن اداره تســلیم  مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب
ــاه از  ــک م ــدت ی ــرف م ــید ،  ظ ــذ رس ــس از اخ و پ
تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت 

انقضــای  مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 
ــت صــادر خواهــد شــد. صــدور  ــررات اســناد مالکی مق
ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه 

نیســت.
برابــر رای شــماره 139660302018000156 کالســه پرونده 
الســادات  منیــره  خانــم   1394114402026001182
تربتیــان فرزنــد ســید علــی  بشــماره شناســنامه 1639 
ــاب  ــک ب ــه ششــدانگ ی ــان  نســبت ب صــادره از اصفه

ــر  ــی ب ــع احداث ــر مرب ــاحت  97.40 مت ــه مس ــه ب خان

ــهرک  ــع درش ــی واق ــالک 28  اصل ــمتی از پ روی قس
ولیعصــر بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری بطــور مــع 
ــی  ــی محمــدی خورزوق ــای حســین عل الواســطه از آق

ــت اول:  ــار نوب ــخ انتش تاری
1396/03/28

تاریخ انتشار نوبت دوم :
1396/04/12 

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار   
شماره: 37/05/240/الف/م 

به تاریخ 96/03/22
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اخطار اجرایی

مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: علــی رضــا  معتوقــی 
ــت:  ــل اقام ــانی مح ــعید    نش ــد س ــرزوق زاده فرزن م
ــام: ســید  ــه: ن مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم ل
محمــد صــادق بنــی هاشــمی امــام قیســی بــا وکالــت 
ــانی  ــان   نش ــای محمدی ــان و آق ــری نمازی ــم مه خان
ــمالی  ــدوق ش ــیخ ص ــان – خ ش ــت: اصفه ــل اقام مح

ــد 18 ــارت ط 3 واح ــک تج ــاختمان بان س
محکوم به:

بــه موجــب رای شــماره 960219 تاریــخ 96/1/28 حــوزه 
8  شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه 
قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:
ــال  ــزار ری ــیصدو ه ــون و س ــی و دو میلی ــت س پرداخ
ــه  ــال هزین ــغ 1792500 ری ــته و مبل ــل خواس ــت اص باب
ــه و 120000  ــق تعرف ــل طب ــه وکی دادرســی و حــق الوکال
ــه از  ــر تادی ــی و خســارت تاخی ــه نشــر آگه ــال هزین ری
ــورخ  ــه شــماره 442765 م ــخ ســر رســید چــک ب تاری
 442766 و   93/4/20 مــورخ   442758  .  93/8/30
و   93/7/6 مــورخ   442777 و   93/9/30 مــورخ 
ــرا  ــق االج ــر ح ــم عش ــورخ 93/7/30 و نی 442764 م
مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه به 
محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت 
ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد 
یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی 
معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــه  ــادر ب ــه خــود را ق ــی ک از آن میســر باشــد و در صورت
اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 
کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــام نمایــد.10161/ 
م الــف شــعبه 8 مجتمــع شــماره دو شــورای حــل 

اختــاف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
ــی     ــا طالب ــد الرض ــام: عب ــه: ن ــوم علی ــخصات محک مش
ــخصات  ــکان مش ــول الم ــت: مجه ــل اقام ــانی مح نش
محکــوم لــه: نــام: عباســعلی ســبزیان بــا وکالــت 
حســین محمدیــان و نفســیه عــرب زاده    نشــانی 
ــمالی  ــدوق ش ــیخ ص ــان – خ ش ــت: اصفه ــل اقام مح
ــد 18  ــوان ( ط 3 واح ــارت ) ارغ ــک تج ــاختمان بان س
محکــوم به:به موجب رای شــماره 9509976794100067 
اختــاف  حــل  شــورای    11 حــوزه   96/1/20 تاریــخ 
شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم 

ــه: ــه محکــوم اســت ب علی
پرداخــت  مبلــغ 640040000 ریــال بابــت اصــل خواســته 
ــماره 2222 و  ــای ش ــور ه ــک  فاکت ــه چ ــه وج و مطالب
 2560000 مبلــغ  و  2225و2220و2221و3714و2226 
ریــال بابــت هزینــه دادرســی و همچنیــن خســارت 
ــم دادخواســت 95/10/28  ــخ تقدی ــه از تاری ــر تادی تاخی
ــه  ــق تعرف ــه وکیــل طب لغایــت وصــول آن و حــق الوکال
ــن  ــه قانوی ــق تعرف ــی طب ــر آگه ــه نش ــی و هزین قانون
ــرا  ــم عشــر حــق االج ــادر و نی ــه ص ــوم ل ــق محک در ح

ــردد  ــی گ ــام م احــکام اع
مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه به 
محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت 
ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد 
یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی 
معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــه  ــادر ب ــه خــود را ق ــی ک از آن میســر باشــد و در صورت
اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 
کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــام نمایــد.10166/ 
م الــف شــعبه 11 مجتمــع شــماره دو شــورای حــل 

اختــاف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
نــام: مهــدی ضیایــی      مشــخصات محکــوم علیــه: 
ــخصات  ــکان مش ــول الم ــت: مجه ــل اقام ــانی مح نش
ــت  ــا وکال ــجادی ب ــد س ــید احم ــام: س ــه: ن ــوم ل محک
نشــانی  نمازیــان     مهــری  و  محمدیــان  حســین 
ــمالی  ــدوق ش ــیخ ص ــان – خ ش ــت: اصفه ــل اقام مح
ــد 18  ــوان ( ط 3 واح ــارت ) ارغ ــک تج ــاختمان بان س

ــه: ــوم ب محک
ــخ  ــماره 9609976794100085 تاری ــب رای ش ــه موج ب
ــتان  ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح ــوزه 11  ش 96/1/20 ح
اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه 

ــه: ــت ب ــوم اس محک
ــت اصــل خواســته  ــال باب ــغ 50000000 ری پرداخــت  مبل
ــده  ــه عه ــه شــماره 249088 ب ــه وجــه چــک ب و مطالب
بانــک ســپه و مبلــغ 2110000 ریــال بابــت اصــل خواســته 
و دادرســی و حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی 
و هزینــه نشــر آگهــی طبــق تعرفــه قانویــن و خســارت 
تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف 
ــه  ــوم ل ــق محک ــم در ح ــرای حک ــت اج 95/10/16 لغای
و نیــم عشــر حــق االجــرا ی احــکام صــادر مــی گــردد .
مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه به 
محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت 
ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد 
یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی 
معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــه  ــادر ب ــه خــود را ق ــی ک از آن میســر باشــد و در صورت
اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 
کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــام نمایــد.10163/ 
م الــف شــعبه 11 مجتمــع شــماره دو شــورای حــل 

اختــاف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: علــی مرادی     نشــانی 
محــل اقامــت: مجهــول المکان مشــخصات محکــوم له: 
نــام: عباســعلی ســبزیان بــا وکالــت حســین محمدیــان 
و نفســیه عــرب زاده     نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان 
– خ شــیخ صــدوق شــمالی ســاختمان بانــک تجــارت ) 

ارغــوان ( ط 3 واحــد 18 محکــوم بــه:
ــخ  ــماره 9609976794100056 تاری ــب رای ش ــه موج ب
ــتان  ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح ــوزه 11  ش 96/1/29 ح
اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه 

ــه: ــت ب ــوم اس محک
ــت اصــل خواســته  ــال باب ــغ 50000000 ری پرداخــت  مبل
و مطالبــه وجــه فاکتــور  بــه شــماره 3459 مــورخ 
92/8/13 و مبلــغ 2100000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
ــم  ــخ تقدی ــه از تاری ــر تادی ــارت تاخی ــن خس و همچنی
ــرای  ــول آن در اج ــت وص ــت 95/10/28 لغای دادخواس
ــی  ــه قانون ــق تعرف ــل طب ــه وکی ــق الوکال ــکام و ح اح
ــق  ــی در ح ــه قانون ــق تعرف ــی طب ــر آگه ــه نش و هزین
ــر  ــم عش ــردد و نی ــی گ ــام م ــادر و اع ــه ص ــوم ل محک

ــردد . ــی گ ــام م ــکام اع ــرا اح ــق االج ح
مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه به 
محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت 
ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد 

یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی 
معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــه  ــادر ب ــه خــود را ق ــی ک از آن میســر باشــد و در صورت
اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 
کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــام نمایــد.10165/ 
م الــف شــعبه 11 مجتمــع شــماره دو شــورای حــل 

اختــاف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: مهــدی بشــاش     
ــخصات  ــکان مش ــول الم ــت: مجه ــل اقام ــانی مح نش
ــل  ــانی مح ــدی     نش ــا عاب ــام: علیرض ــه: ن ــوم ل محک
اقامــت: اصفهــان – اصفهــان خ 22 بهمــن خ حمــزه 

کوچــه 31 پ 20  
شــماره  رای  موجــب  به:بــه  محکــوم 
  32 حــوزه   95/12/1 تاریــخ   9509976796202049
شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
بــه: اســت  محکــوم  علیــه  اســت.محکوم  یافتــه 
و  پیشــخوان  خدماتــی  دفاتــر  از  یکــی  در  حضــور 
ــه  ــت ب ــن ثاب ــط تلف ــک خ ــال ی ــرات و انتق ــا مخاب ی
شــماره 32647165 و پرداخــت مبلــغ 102500 ریــال 
ــا احتســاب  ــه دادرســی در حــق خواهــان ب ــت هزین باب

ــی  ــر دولت ــم عش ــت نی پرداخ
مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه به 
محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت 
ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد 
یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی 
معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــه  ــادر ب ــه خــود را ق ــی ک از آن میســر باشــد و در صورت
اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 
کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــام نمایــد.10175/ 
ــل  ــورای ح ــماره دو ش ــع ش ــعبه 32 مجتم ــف ش م ال

اختــاف شهرســتان اصفهــان

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: محمــد کریــم شــکور      
ــخصات  ــکان مش ــول الم ــت: مجه ــل اقام ــانی مح نش
محکــوم لــه: نــام: عبدالرضــا یــزدان پنــاه نشــانی محــل 
ــه  ــیده ب ــام نرس ــاد خ ام ــف آب ــان – نج ــت: اصفه اقام

ــن بســت    ــاه ب ــزدان پن فلکــه آزادگان کــوی شــهید ی
محکوم به:

ــخ 95/11/30 حــوزه  ــه موجــب رای شــماره 1197 تاری ب
15  شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه 
قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:
ــته  ــل خواس ــت اص ــال باب ــغ  8000000 ری ــت مبل پرداخ
وجــه دو فقــره چــک بــه شــماره هــای 215192 مــورخ 
81/6/25 و 215188  مــورخ 81/6/14 و پرداخــت مبلــغ 
410000 ریــال هزینــه دادرســی و پرداخــت خســارت 
ــه از تاریــخ ســر رســید چــک هــا لغایــت  ــرو تادی تاخی
زمــان وصــول در حــق خواهــان و پرداخــت نیــم عشــر 

ــه حــق االجــرا  هزین
مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه به 
محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت 
ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد 
یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی 
معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــه  ــادر ب ــه خــود را ق ــی ک از آن میســر باشــد و در صورت
اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 
کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــام نمایــد.10146/ 

م الــف شــعبه 15 حقوقــی اصفهــان  

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: محمــد رضــا درمیانــه 
ــکان  ــول الم ــت: مجه ــل اقام ــانی مح ــزرگ      نش ب
ــاه  ــزدان پن ــام: عبدالرضــا ی ــه: ن مشــخصات محکــوم ل
نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان – شــیخ صــدوق 
شــمالی نبــش شــیخ مفیــد –ســاختمان کســری  طبقــه 

ــد 8 2 واح
تاریــخ   1198 شــماره  رای  موجــب  به:بــه  محکــوم 
95/11/30 حــوزه 15  شــورای حــل اختــاف شهرســتان 
اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه 

ــه: ــت ب ــوم اس محک
ــته  ــل خواس ــت اص ــال باب ــغ  6300000 ری ــت مبل پرداخ
ــای 227325  ــماره ه ــه ش ــک ب ــره چ ــک فق ــه ی وج
مــورخ 81/2/15 و پرداخــت مبلــغ 350000 ریــال هزینــه 
دادرســی و پرداخــت خســارت تاخیــرو تادیــه از تاریــخ 
ــق  ــول در ح ــان وص ــت زم ــا لغای ــک ه ــید چ ــر رس س

ــه حــق االجــرا  ــم عشــر هزین ــان و پرداخــت نی خواه
مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه به 
محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت 
ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد 
یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی 
معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــه  ــادر ب ــه خــود را ق ــی ک از آن میســر باشــد و در صورت
اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 
کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــام نمایــد.10143/ 

م الــف شــعبه 15 حقوقــی اصفهــان  

اخطار اجرایی
ــدی   ــا محم ــام: علیرض ــه: ن ــوم علی ــخصات محک مش
ــول  ــت: مجه ــل اقام ــانی مح ــن       نش ــد حس فرزن
ــان  ــرا طف ــام: زه ــه: ن ــوم ل ــخصات محک ــکان مش الم
آب نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان – زینبیــه ایســتگاه 

ــم پ 2 ــت قائ ــن بس ــکول ب باس
شــماره  رای  موجــب  به:بــه  محکــوم 
تاریــخ 95/1/14 حــوزه ســوم    9609976793300004
شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت 
بــه: اســت  محکــوم  علیــه  اســت.محکوم  یافتــه 
ــته  ــل خواس ــت اص ــال باب ــغ  6300000 ری ــت مبل پرداخ
ــای 227325  ــماره ه ــه ش ــک ب ــره چ ــک فق ــه ی وج
مــورخ 81/2/15 و پرداخــت مبلــغ 350000 ریــال هزینــه 
دادرســی و پرداخــت خســارت تاخیــرو تادیــه از تاریــخ 
ــق  ــول در ح ــان وص ــت زم ــا لغای ــک ه ــید چ ــر رس س

ــه حــق االجــرا  ــم عشــر هزین ــان و پرداخــت نی خواه
مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه به 
محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت 
ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد 
یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی 
معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــه  ــادر ب ــه خــود را ق ــی ک از آن میســر باشــد و در صورت
اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 

کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــام نمایــد
ــک  ــماره ی ــع ش ــوم مجتم ــعبه س ــف ش .10156/ م ال

شهرســتان اصفهــان 

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: مجتبــی  فرقانــی  
ــر علــی شــغل آزاد نشــانی محــل اقامــت: مجهــول  قنب
المــکان مشــخصات محکــوم لــه: نــام: یدالــه جعفــری 
بــا وکالــت عبــاس نیکــو نهــاد  فرزنــد قنبــر علــی  
شــغل آزاد  نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان – خ  خانــه 
ــک صــادرات  ــب بان ــرض جن ــاه ف ــدان م ــان  می اصفه
تاریــخ   1722 شــماره  رای  موجــب  به:بــه  محکــوم 
اختــاف  حــل  شــورای  چهــارده   حــوزه   95/10/11
شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم 

ــه: ــت ب ــوم اس ــه محک علی
ــت بخشــی از  ــان باب ــون توم ــه میلی ــغ  ن پرداخــت مبل
ــه شــماره 17473461 مــورخ 94/11/16  وجــه چــک  ب
و 74739412 مــورخ 95/4/16  بــه عهــده بانــک ملــت  
ــت  ــال  باب ــزار ری ــت ه ــدو بیس ــون و چهارص و دو میلی
ــه نشــر  ــه وکیــل و هزین ــه دادرســی و حــق الوکال هزین
آگهــی و خســارت تاخیــر و تادیــه از تاریــخ ســر رســید 
چــک کــه در بــاال ذکــر شــده تــا تاریــخ اجــرای حکــم در 

حــق محکــوم لــه و نیــم عشــر حــق االجــرا  
مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه به 
محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت 
ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد 
یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی 
معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــه  ــادر ب ــه خــود را ق ــی ک از آن میســر باشــد و در صورت
اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 
کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحا اعــام نمایــد.10131/ م 
الــف شــعبه 14 مجتمــع شــماره دو شهرســتان اصفهــان 

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: محمــد رســتمی فرزند 
جمــال شــغل آزاد نشــانی محــل اقامــت: مجهــول 
المــکان مشــخصات محکــوم لــه: نــام: عبدالرضــا یزدان 
پنــاه  فرزنــد محمــد علــی  شــغل مصالــح ســاختمانی   
ــدوق  ــیخ ص ــان – خ  ش ــت: اصفه ــل اقام ــانی مح نش
ــری  ط  ــاختمان کس ــد  س ــیخ مفی ــش ش ــمالی  نب ش

دوم 09131135246 یــا 09131145246
محکوم به:

ــوزه  ــخ 95/11/3 ح ــماره 1302 تاری ــب رای ش ــه موج ب
ــه  ــان ک ــتان اصفه ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح 42  ش
قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه:
پرداخــت مبلــغ  ســیزده میلیــون و هشــتصد هــزار 
ــته  ــل خواس ــوان اص ــه عن ــال ( ب ــال )13800000 ری ری
ــال )415000  ــزار ری ــزده ه ــدو پان ــار ص ــت چه و پرداخ
ــه هــای  ــوان خســارت دادرســی و هزین ــه عن ــال ( ب ری
ــق  ــا اجــرای کامــل حکــم ایصــال آن طب نشــر آگهــی ت
شــاخص بانــک مرکــزی در حــق خواهــان و نیــم عشــر 

ــت    ــدوق دول ــق صن ــرا در ح ــق االج ح
مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه به 
محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت 
ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد 
یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی 
معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه 
ــه  ــادر ب ــه خــود را ق ــی ک از آن میســر باشــد و در صورت
اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 
کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــام نمایــد.10148/ 
ــتان  ــک شهرس ــماره ی ــع ش ــعبه 42 مجتم ــف ش م ال

اصفهــان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
بــه شــماره  محمــد  فرزنــد  طائــی  مهــراب  آقــای 
شناســنامه 1/1 120/005443 بــه شــرح دادخواســت 
ــت  ــن دادگاه درخواس ــه 62/96/ش ح 1 از ای ــه کاس ب
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم گواهــی حمصــر وراث
ــد  ــو بهیــن آئیــن همگینــی فرزن کــه شــادروان مــاه بان
امیــد علــی بــه شــماره شناســنامه 353 در تاریــخ 
92/06/30 اقامتــگاه دالمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ــه:  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ورث
1- زینــت طانــی فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه 
837 متولــد 1362 صــادره از ســمیرم )فرزنــد متوفــی( 
2- ســکینه طائــی فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه 
584 ه متولــد 1360 صــادره از ســمیرم )فرزنــد متوفــی( 
3- ســتاره طائــی فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه 
120/011826/1 متولــد 1372 صــادره از ســمیرم )فرزنــد 
ــه شــماره  ــد ب ــد محم ــی فرزن ــی( – ســهراب طائ متوف
شناســنامه 3848 متولــد 1367 صــادره از ســمیرم 
)فرزنــد متوفــی( 5- مهــراب طائــی فرزنــد محمــد بــه 

ــنامه 120/005443/1 ــماره شناس ش
متولد 1369 صادره از سمیرم )فرزند متوفی والغیر

اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر 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 ظــرف 
ــادر  ــی ص ــم دارد واال گواه ــه دادگاه تقدی ــاه ب ــک م ی

خواهــد شــد 
سید محمد فقیهی محمد آبادی 

ــتان  ــعبه اول شهرس ــاف ش ــل اخت ــورای ح ــی ش قاض
ــمیرم س

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده به شماره بایگانی: 
۹۶۰۰۲۳۸

شــماره   139604002003000132/1  : پرونــده  شــماره 
بایگانــی پرونــده : 9600238/1  شــماره آگهــی اباغیــه : 

 139603802003000076
ــری  ــین حری ــر حس ــید امی ــای س ــه آق ــیله ب بدینوس
فرزنــد ســید مرتضــی بدهــکار پرونــده بــه شــماره 
ــر شــرقی  ــان نظ ــه نشــانی :خیاب ــی: 9600238 ب بایگان
کوچــه شــهیدان پــور معــراج کوچــه بــاغ زرشــک 
ــور  ــی مام ــر گواه ــه براب ــام ، ک ــت پی ــن بس ــل ب مقاب
ــع  ــورد شناســائی واق ــور م ــه نشــانی مذک ــاغ مربوط اب
نگردیــده اســت، ابــاغ مــی گــردد کــه بــه موجــب ســند 
نکاحیــه شــماره 3009-92/3/9)هدیــه یــک جلــد کام 
ــر الســنه حضــرت  ــال، مه ــون ری ــد یــک میلی ــه مجی ال
فاطمــه زهــرا)س( دویســت و شــصت و دو ریــال و 
نیــم، آئینــه و شــمعدان نقــره بــه مبلــغ پنجــاه میلیــون 
ریــال ، ســفر عمــره مفــرده پنجــاه میلیــون ریــال، صــد 
و ده شــاخه گل رز ســفید، تعــداد پنــج ســکه تمــام بهــار 
آزادی ( بابــت مهریــه بــه خانــم فرحنــاز دهقانی مدیســه 
فرزنــد لطفعلــی بدهــکار مــی باشــید کــه بــر اثــر عــدم 
ــه  ــدور اجرائی ــت ص ــتانکار درخواس ــه، بس ــت وج پرداخ
نمــوده پــس از تشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادر و بــه 
شــماره بایگانــی فــوق در ایــن اجــراء مطــرح مــی باشــد 
ــاد اســناد  ــی مف ــن نامــه اجرائ ــاده 18 آئی ــق م ــذا طب ل
ــاغ مــی گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن  رســمی بشــما اب
آگهــی کــه تاریــخ ابــاغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط 
یــک نوبــت در روزنامــه کیمیایــی وطــن چــاپ اصفهــان 
درج و منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت 

بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ودر غیــر ایــن صــورت 
ــق  ــی طب ــات اجرائ ــی دیگــری عملی ــدون انتشــار آگه ب

ــه شــما تعقیــب خواهــد شــد./  ــررات علی مق
م الف 10428

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان اسدی 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
ــی  ــخ آگه ــی : 139603902004000035 تاری ــماره آگه ش
ــده : 139304002004000686  ــماره پرون : 96/3/27   ش
ــی :  ــه شــماره بایگان ــی ب ــده اجرای ــده پرون ــی مزای آگه
ــه و  ــگ عرص ــش دان ــت ش ــی و تمام 9302440 همگ
ــع  ــاک 2187/4660 واق ــن پ ــه زمی ــک قطع ــان ی اعی
ــه  ــان ب ــه یــک بهارســتان بخــش 6 ثبــت اصفه در محل
مســاحت 178/38 مترمربــع بــه آدرس : بهارســتان، 
ــاک  ــرز 4، پ ــرز، کوچــه الب ــان الب ــار، خیاب ــان ایث خیاب
ــر 120  ــت آن در صفحــه 296 دفت ــه ســند مالکی 313 ک
ــی  ــماره چاپ ــماره 34647 و ش ــت ش ــل ثب ــاک ذی ام
273791 ثبــت و صــادر شــده اســت بــا حــدود : شــمااًل 
ــًا  ــی جنوب ــن 4623 فرع ــی زمی ــه پ ــر ب ــول ده مت بط
ــگ  ــه پارکین ــه محوط ــت ب ــی اس ــر پ ــول 8/20 مت بط
ــن 4659  ــی زمی ــه پ ــر ب ــول 18 مت ــًا بط ــدان غرب و می
پــخ اســت  فرعــی شــرقا در دو قســمت کــه دوم 
بطولهــای 16/20 متــر و 2/54 متــر پــی اســت بــه 
خیابــان کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی دادگســتری 
پــاک فــوق عبارتســت از یــک بــاب منــزل ویایــی ســه 
واحــدی بــه مســاحت عرصــه تقریبــا 187 مترمربــع ، بــا 
بیــش از ده ســال قدمــت میباشــد. پــاک دارای ورودی 
ــاط  ــه حی ــری ب ــرق و ورودی دیگ ــمت ش ــی در س اصل
در ضلــع جنــوب میباشــد. پــاک دارای ســه واحــد 
مســکونی ) در هــر طبقــه یــک واحــد( بــا عقــب نشــینی 
ــا دارای نمــای آجــری  در قســمت شــمالی میباشــد. بن
ــمت  ــک در قس ــرش موزایی ــف ف ــنگی و ک ــا ازاره س ب
ــا  ــا کــف پلــه ســنگ و دیــوار ب حیــاط ، دســتگاه پلــه ب
پوشــش نهایــی گــچ و رنــگ، دربهــای چوبــی و فلــزی، 
ــی و بخــاری،  ــر آب ــی، تاسیســات کول پنجــره آلومینیوم
کابینت ام دی اف و کاشــی و ســرامیک در سرویســهای 
بهداشــتی و آشــپزخانه میباشــد. ملکــی خانــم صدیقــه 
عابدیــان مارنانــی و اقــای نعمــت الــه قنبــری جلفائــی 
)بالســویه( کــه طبــق ســند رهنــی شــماره 7122 مــورخ 
91/08/10 دفترخانــه اســناد رســمی شــماره 261 اصفهــان 
در رهــن بانــک آینــده )تعاونــی اعتبــار صالحیــن( واقــع 
ــی  ــه م ــد بیم ــام بســتانکار فاق ــق اع ــی باشــد و طب م
باشــد از ســاعت 9 الــی 12 روز یکشــنبه مــورخ 96/05/1 
در اداره اجــرای اسنادرســمی اصفهــان واقــع در خیابــان 
ــان الهــور  ــارراه اول خیاب هشــت بهشــت شــرقی - چه
ــه  ــغ پای ــده از مبل ــده گــذارده مــی شــود . مزای ــه مزای ب
3/000/000/000 ریــال شــروع و بــه هرکــس خریــدار 
ــه  ــدًا فروخت ــن قیمــت پیشــنهادی نق ــه باالتری باشــد ب
مــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای 
ــا  ــعاب و ی ــق انش ــم از ح ــرق، گاز اع ــه آب، ب ــوط ب مرب
حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده 
دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض 
شــهرداری و غیــره تاتاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم 
ــده  ــه عه ــد ب ــده باش ــا نش ــده ی ــوم ش ــی آن معل قطع
ــده در  ــده اســت ضمــن آنکــه پــس از مزای ــده مزای برن
ــه  ــت هزین ــی باب ــوه پرداخت ــازاد، وج ــود م ــورت وج ص
ــده مســترد  ــده مزای ــه برن هــای فــوق از محــل مــازاد ب
مــی گــردد ضمنــا ایــن آگهــی در یــک نوبــت در روزنامــه 
کیمیــای وطــن چــاپ اصفهــان مــورخ 96/04/12 درج و 
منتشــر مــی گــردد و در صــورت تعطیلــی روز مزایــده بــه 
ــت شــرکت  ــردد. توضیحــا جه ــی گ ــول م ــد موک روز بع
در جلســه مزایــده مبلــغ پایــه مزایــده طــی یــک فقــره 
چــک تضمیــن شــده بانــک ملــی ایــران در وجــه اداره 
ــای  ــراه تقاض ــه هم ــان ب ــمی اصفه ــناد رس ــرای اس اج
ــت  ــی اس ــر الزام ــایی معتب ــه کارت شناس ــی و ارائ کتب
ضمنــًا برنــده مزایــده بایــد کل مبلــغ خریــد را تــا پایــان 
وقــت اداری همــان روز طــی فیــش مخصــوص در 
حســاب اداره ثبــت اســناد و امــاک ســپرده نمایــد. /م 

ــف 9638 ال
ــانه  ــان افس ــمی اصفه ــناد رس ــرای اس ــس اداره اج ریی

ــی ــدی اورگان اس

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
ــی  ــخ آگه ــی : 139603902004000033 تاری ــماره آگه ش
ــده : 139404002004000134  ــماره پرون : 96/3/25   ش
ــی :  ــه شــماره بایگان ــی ب ــده اجرای ــده پرون ــی مزای آگه

 9400330
ــماره  ــی ش ــاک ثبت ــه پ ــاب خان ــک ب ــگ ی ــش دان ش
ــده از 46  ــزی ش ــی مج ــه فرع ــیصد و ن ــزار و س دو ه
اصلــی واقــع در قریــه قهجاورســتان بــه مســاحت 
ــان  ــت اصفه ــش 18 ثب ــع در بخ ــع واق 200/50 مترمرب
ــر ،  ــوار غدی ــتان - بل ــان - قهجاورس ــه آدرس : اصفه ب
خیابــان امیرکبیــر )بهــداری( - کوچــه گل محمــدی 22 ، 
پــاک 2 کــد پســتی شــماره 8374137555 کــه ســند 
ــل  ــاک ذی ــر 53 ام ــه 432 دقت ــت آن در صفح مالکی
ــا شــماره چاپــی 873300 ثبــت  ثبــت شــماره 12414 ب
و صــادر شــده اســت بــا حــدود : شــمااًل در دوقســمت 
جمعــًا بــه طــول 8 متــر دیــوار بــه دیــوار پاکهــای 1513 
و 1512 فرعــی شــرقًا بــه طــول 25 متــر دیواریســت بــه 
ــر درب  ــول 8/5 مت ــه ط ــًا ب ــی جنوب ــاک 1548 فرع پ
دیواریســت بــه گــذر غربــًا بــه طــول 25 متــر دیواریســت 
ــه  ــدارد ک ــی ن ــوق ارتفاق ــی حق ــاک 1547 فرع ــه پ ب
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــمی شش ــناس رس ــر کارش ــق نظ طب
خانــه مســکونی بــه مســاحت عرصــه طبــق ســند 
ــع مــی باشــد و ســاختمان در  مالکیــت 200/50 مترمرب
یــک طبقــه بــه مســاحت تقریبــی 120 مترمربــع، دارای 
اســکلت دیــوار باربــر، ســقفها تیرچــه و بلــوک بــا قدمــت 
ســاخت 9 ســال و نمــای خارجــی ســرامیک مــی باشــد. 
ســطوح داخلــی دیوارهــا گــچ و رنــگ و روغنــی ، درب و 
پنجــره هــای بیرونــی آلومینیــوم و درب هــای داخلــی 
چوبــی بــا چهــار . چــوب فلــزی مــی باشــد. کــف 
پذیرایــی و اتــاق هــای خــواب موزائیــک و موکــت روی 
ــی،  ــواب، پذیرای ــاق خ ــت. دارای 2 ات ــروش اس آن مف
 ، بهداشــتی کاشــیکاری شــده  و ســرویس  حمــام 
آشــپزخانه بــا کابینــت ام . دی . اف و آبگرمکــن مخزنــی 
ــاری گازی  ــی بخ ــتم گرمایش ــد و دارای سیس ــی باش م
ــد و دارای  ــی باش ــی م ــر آب ــی کول ــتم سرمایش و سیس
ــور آب  ــور گاز ، کنت ــرق ، کنت ــور ب انشــعابات شــهری کنت
ــم منتظــری  ــم مری ــی باشــد ملکــی خان و فاضــاب م
ــماره 4777  ــی ش ــند رهن ــق س ــه طب ــتانی ک قهجاورس
مــورخ 91/06/20 دفترخانــه اســناد رســمی شــماره 
241 اصفهــان در رهــن بانــک ملــت اصفهــان واقــع 
مــی باشــد و طبــق اعــام بســتانکار ملــک فــوق فاقــد 
بیمــه مــی باشــد و از ســاعت 9 الــی 12 روز چهارشــنبه 
ــان  ــمی اصفه ــرای اسنادرس ــورخ 96/5/4 در اداره اج م
واقــع در خیابــان هشــت بهشــت شــرقی - چهــارراه اول 
ــده  ــده گــذارده مــی شــود. مزای ــه مزای ــان الهــور ب خیاب
ــک  ــغ ی ــه مبل ــال )ب ــه 1/242/000/000 ری ــغ پای از مبل
میلیــارد و دویســت و چهــل و دو میلیــون ریــال( شــروع 

و بــه هرکــس خریــدار باشــد بــه باالتریــن قیمــت 
ــر  ــه ذک ــود. الزم ب ــی ش ــه م ــدًا فروخت ــنهادی نق پیش
اســت پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب، بــرق، گاز 
ــرف  ــتراک و مص ــق اش ــا ح ــعاب و ی ــق انش ــم از ح اع
ــز  ــا باشــد و نی ــده دارای آنه ــورد مزای ــه م ــی ک در صورت
بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا 
ــوم  ــی آن معل ــم قطع ــه رق ــم از اینک ــده اع ــخ مزای تاری
شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت 
ــده در صــورت وجــود مــازاد،  ضمــن آنکــه پــس از مزای
ــل  ــوق از مح ــای ف ــه ه ــت هزین ــی باب ــوه پرداخت وج
ــًا  ــردد ضمن ــی گ ــترد م ــده مس ــده مزای ــه برن ــازاد ب م
ــت در روزنامــه کیمیــای وطــن  ایــن آگهــی در یــک نوب
ــی  ــر م ــورخ 96/4/12 درج و منتش ــان م ــاپ اصفه چ
ــع در  ــه روزی ــده ب ــی روز مزای گــردد و در صــورت تعطیل
ــه  ــرکت در جلس ــت ش ــًا جه ــردد. توضیح ــول میگ موک
ــران در  ــی ای ــک مل ــده بان ــن ش ــک تضمی ــده چ مزای
ــه همــراه  ــان ب وجــه اداره اجــرای اســناد رســمی اصفه
تقاضــای کتبــی و ارائــه کارت شناســایی معتبــر الزامــی 
اســت ضمنــًا برنــده مزایــده بایــد کل مبلــغ خریــد را تــا 
پایــان وقــت اداری همــان روز طــی فیــش مخصــوص 
دو حســاب اداره ثیــت اســتاد و امــاک ســپرده نمایــد. 

ــف 9643 /م ال
ــانه  ــان افس ــمی اصفه ــناد رس ــرای اس ــس اداره اج ریی

ــی ــدی اورگان اس

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
ــی  ــخ آگه ــی : 139603902004000030 تاری ــماره آگه ش
ــده : 139404002004000908  ــماره پرون : 96/3/23   ش
ــی :  ــه شــماره بایگان ــی ب ــده اجرای ــده پرون ــی مزای آگه

 940  2485
شــش دانــگ آپارتمــان واقــع در طبقــه همکــف پــاک 
یــک هــزار و دوازده فرعــی بــا حــق اســتفاده از پارکینــگ 
مشــاعی یــک هــزار و ده فرعــی بــه مســاحت هفتــاد و 
هفــت متــر و شــصت و دو صــدم متــر مربــع ) 77/62 
ــه  ــقف ب ــر مس ــقف و غی ــراس مس ــع ( و ت ــر مرب مت
ــع  ــدم مترمرب ــه ص ــت و س ــر و بیس ــه مت ــاحت ن مس
ــا قدرالســهم از عرصــه  )9/23 مترمربــع ( مــی باشــد ب
مشــاعی و مشــاعات مربوطــه مجــزی شــده از ششــصد 
و نــوزده فرعــی از ســیزده هــزار و نهصــد اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان بــه آدرس : اصفهــان - خیابــان 
ــاط اول - کــوی اســتاد شــهریار - کــوی گلشــن 2-  رب
ــناد  ــه اس ــتی 17461 - 81389 ک ــه کدپس ــاک 30 ب پ
مالکیــت آن در صفحــه 261 دفتــر 365 محلــی امــاک 
ذیــل ثبــت شــماره 67197/س بــا شــماره چاپــی 
145170 ثبــت و صــادر شــده اســت بــا حــدود : شــمااًل 
ــول  ــری بط ــه 8 مت ــه کوچ ــت ب ــره و دیواریس اول پنج
3/40 متــر دوم در دو قســمت 1- دیواریســت اشــتراکی 
دوم درب اختصاصــی و دیواریســت اشــتراکی بــراه پلــه 
ــر و  ــای 4/10 مت ــول ه ــی بط ــاک 1011 فرع ــاعی پ مش
2/30 متــر ) قســمت اول شــرقی اســت ( ســوم در 
ــا ســوم دیواریســت  4 قســمت - قســمت هــای اول ت
و دیواریســت  اشــتراکی و چهــارم درب اختصاصــی 
اشــتراکی بــا پارکینــگ مشــاعی پــاک 1010 فرعــی 
ــر و 1/35  ــر و 85/ مت ــک مت ــای ی ــول ه ــب بط بترتی
متــر و 2/45 متــر ) قســمت هــای اول و ســوم شــرقی 
ــاک 13900/618  ــن پ اســت ( شــرقا دیواریســت بزمی
بطــول 6/50 متــر جنوبــًا دیواریســت کوتاهــی بــه حیــاط 
ــت  ــًا دیواریس ــر غرب ــول 9 مت ــی بط ــاعی 1013 فرع مش
بطــول 12/92 متــر کــه  پــاک 13900/620  بزمیــن 
ــی  ــوق آپارتمان ــاک ف ــق نظــر کارشــناس رســمی پ طب
ــاختمان 2  ــک س ــاع 60- ی ــه ارتف ــف ب ــه همک در طبق
ــع  ــی 77/62 مترمرب ــت و دارای اعیان ــرار گرف ــه ق طبق
ــاحت  ــه مس ــقف ب ــقف و غیرمس ــراس مس ــام ت بانضم
پارکینــگ  از  اســتفاده  حــق  بــا  و  مترمربــع   9/23
مشــاعی و تعییــن قدرالســهم از عرصــه مشــاعی و 
مشــاعات مربوطــه مــی باشــد. آپارتمــان مذکــور دارای 
نمــای خارجــی آجــر و در زیــر آن ســنگ بــوده و دارای 
پنجــره هــای الومینیــوم و درب ورودی و پارکینــگ 
آهنــی مــی باشــد ســطوح داخلــی گــچ و رنــگ و 
ــپزخانه و  ــک و آش ــف موزائی ــواری و ک ــذ دی ــال کاغ ه
ــه  ــاط بدن حمــام و ســرویس کاشــی و ســرامیک و حی
ــاری  ــش بخ ــتم گرمای ــک و سیس ــف موزائی ــر و ک آج
ــرق و گاز  ــتراکات آب و ب ــی و اش ــر آب ــرمایش کول و س
ــای  ــی آق ــد. ملک ــی باش ــال م ــدود 16 س ــت ح و قدم
منصــور عشــیری کــه طبــق ســند رهنــی شــماره 2853 
مــورخ 94/02/9 دفترخانــه اســناد رســمی شــماره 299 
اصفهــان در رهــن آقــای ســعید افضلــی بروجنــی واقــع 
ــورخ  ــنبه م ــی 12 روز دوش ــاعت 9 ال ــد، از س ــی باش م
اصفهــان  اســناد رســمی  اجــرای  اداره  در   96/05/02
واقــع در خیابــان هشــت بهشــت شــرقی - چهــارراه اول 
ــده  ــده گــذارده مــی شــود. مزای ــه مزای ــان الهــور ب خیاب
از مبلــغ پایــه 1/400/000/000 ریــال ) یــک میلیــارد و 
چهارصــد میلیــون ریــال ( شــروع و بــه هرکــس خریــدار 
ــه  ــدًا فروخت ــن قیمــت پیشــنهادی نق ــه باالتری باشــد ب
مــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای 
ــا  ــعاب و ی ــق انش ــم از ح ــرق، گاز اع ــه آب، ب ــوط ب مرب
حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده 
دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض 
شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم 
ــده  ــه عه ــد ب ــده باش ــا نش ــده ی ــوم ش ــی آن معل قطع
ــده در  ــده اســت ضمــن آنکــه پــس از مزای ــده مزای برن
ــه  ــت هزین ــی باب ــوه پرداخت ــازاد، وج ــود م ــورت وج ص
ــده مســترد  ــده مزای ــه برن هــای فــوق از محــل مــازاد ب
مــی گــردد ضمنــا ایــن آگهــی در یــک نوبــت در روزنامــه 
کیمیــای وطــن چــاپ اصفهــان مــورخ 96/04/12 درج و 
منتشــر مــی گــردد و در صــورت تعطیلــی روز مزایــده بــه 
ــت شــرکت  ــردد. توضیحــًا جه ــی گ ــول م ــد موک روز بع
در جلســه مزایــده چــک تضمینــی بانــک  بانــک ملــی 
ایــران در وجــه اداره اجــرای اســناد رســمی اصفهــان بــه 
همــراه تقاضــای کتبــی و ارائــه کارت شناســایی معتبــر 
ــغ  ــد کل مبل ــده بای ــده مزای ــًا برن ــت ضمن ــی اس الزام
خریــد را تــا پایــان وقــت اداری همــان روز طــی فیــش 
مخصــوص دو حســاب اداره ثیــت اســتاد و امــاک 

ــد.  ســپرده نمای
/م الف 9029

رییس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان اسدی 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
ــی  ــخ آگه ــی : 139603902004000033 تاری ــماره آگه ش
ــده : 139404002004000134  ــماره پرون : 96/3/25   ش
ــی :  ــه شــماره بایگان ــی ب ــده اجرای ــده پرون ــی مزای آگه
9400330 شــش دانــگ یــک بــاب خانــه پــاک ثبتــی 
ــه فرعــی مجــزی شــده  شــماره دو هــزار و ســیصد و ن
از 46 اصلــی واقــع در قریــه قهجاورســتان بــه مســاحت 
ــان  ــت اصفه ــش 18 ثب ــع در بخ ــع واق 200/50 مترمرب
ــر،  ــوار غدی ــتان - بل ــان - قهجاورس ــه آدرس : اصفه ب
خیابــان امیرکبیــر )بهــداری( - کوچــه گل محمــدی 
ــماره 8374137555  ــتی ش ــد پس ــاک 2 ک 22، پ
ــر 53  ــه 432 دفت ــت آن در صفح ــند مالکی ــه س ک

امــاک ذیــل ثبــت شــماره 12414 بــا شــماره چاپــی 
ــدود :  ــا ح ــت ب ــده اس ــادر ش ــت و ص 873300 ثب
شــمااًل در دوقســمت جمعــًا بــه طــول 8 متــر دیــوار 
ــه  ــای 1513 و 1512 فرعــی شــرقًا ب ــوار پاکه ــه دی ب
طــول 25 متــر دیواریســت بــه پــاک 1548 فرعــی 
ــه  ــت ب ــر درب و دیواریس ــول 8/5 مت ــه ط ــًا ب جنوب
گــذر غربــًا بــه طــول 25 متــر دیواریســت بــه پــاک 
1547 فرعــی حقــوق ارتفاقــی نــدارد کــه طبــق نظــر 
ــه  ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــمی شش ــناس رس کارش
مســکونی بــه مســاحت عرصــه طبــق ســند مالکیــت 
ــک  ــی باشــد و ســاختمان در ی ــع م 200/50 مترمرب
ــع ، دارای  ــی 120 مترمرب ــه مســاحت تقریب ــه ب طبق
ــا  ــوک ب ــه و بل ــر ، ســقفها تیرچ ــوار بارب اســکلت دی
قدمــت ســاخت 9 ســال و نمــای خارجــی ســرامیک 
مــی باشــد. ســطوح داخلــی دیوارهــا گــچ و رنــگ و 
روغنــی ، درب و پنجــره هــای بیرونــی آلومینیــوم و 
ــزی  ــار چــوب فل ــا چه ــی ب ــی چوب درب هــای داخل
ــواب  ــای خ ــاق ه ــی و ات ــف پذیرای ــد. ک ــی باش م
موزائیــک و موکــت روی آن مفــروش اســت. دارای 2 
اتــاق خــواب، پذیرایــی، حمام و ســرویس بهداشــتی 
کاشــیکاری شــده ، آشــپزخانه بــا کابینــت ام . دی . 
اف و آبگرمکــن مخزنــی می باشــد و دارای سیســتم 
گرمایشــی بخــاری گازی و سیســتم سرمایشــی کولر 
ــور  ــی مــی باشــد و دارای انشــعابات شــهری کنت آب
بــرق ، کنتــور گاز، کنتــور آب و فاضــاب مــی باشــد 
ــه  ــتانی ک ــری قهجاورس ــم منتظ ــم مری ــی خان ملک
ــی شــماره 4777 مــورخ 91/06/20  ــق ســند رهن طب
ــان در  ــماره 241 اصفه ــمی ش ــناد رس ــه اس دفترخان
ــد و  ــی باش ــع م ــان واق ــت اصفه ــک مل ــن بان ره
طبــق اعــام بســتانکار ملــک فــوق فاقــد بیمــه مــی 
ــی 12 روز چهارشــنبه مــورخ  باشــد و از ســاعت 9 ال
96/5/4 در اداره اجــرای اسنادرســمی اصفهــان واقــع 
ــارراه اول  ــرقی - چه ــت ش ــت بهش ــان هش در خیاب
خیابــان الهــور بــه مزایــده گــذارده مــی شــود. مزایده 
از مبلــغ پایــه 1/242/000/000 ریــال )بــه مبلــغ یــک 
ــال(  ــون ری ــل و دو میلی ــت و چه ــارد و دویس میلی
ــن  ــه باالتری ــدار باشــد ب ــه هرکــس خری شــروع و ب
ــه مــی شــود. الزم  ــدًا فروخت قیمــت پیشــنهادی نق
ــه  ــوط ب ــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مرب ب
آب، بــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق 
ــده  ــورد مزای ــه م ــی ک ــرف در صورت ــتراک و مص اش
ــی و  ــای مالیات ــی ه ــز بده ــد و نی ــا باش دارای آنه
عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم 
ــده  ــا نش ــده ی ــوم ش ــی آن معل ــم قطع ــه رق از اینک
باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت ضمــن آنکــه 
ــوه  ــازاد، وج ــود م ــورت وج ــده در ص ــس از مزای پ
پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد 
ــن  ــًا ای ــده مســترد مــی گــردد ضمن ــده مزای ــه برن ب
ــن  ــای وط ــه کیمی ــت در روزنام ــک نوب ــی در ی آگه
چــاپ اصفهــان مــورخ 96/4/12 درج و منتشــر مــی 
گــردد و در صــورت تعطیلــی روز مزایــده بــه روز بعــد 
موکــول مــی گــردد. توضیحــا جهــت شــرکت در 
ــن  ــده طــی چــک تضمی ــه مزای ــده پای جلســه مزای
شــده بانــک ملــی ایــران در وجــه اداره اجــرای 
اســناد رســمی اصفهــان بــه همــراه تقاضــای کتبــی 
و ارائــه کارت شناســایی معتبــر الزامــی اســت ضمنــًا 
ــان  ــا پای ــد را ت ــغ خری ــد کل مبل ــده بای ــده مزای برن
وقــت اداری همــان روز طــی فیــش مخصــوص 
 در حســاب اداره ثبــت اســناد و امــاک ســپرده 
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
 139603902004000033  : آگهــی  شــماره 
 : پرونــده  شــماره     96/3/25  : آگهــی  تاریــخ 

 139404002004000 134
آگهــی مزایــده پرونــده اجرایــی بــه شــماره بایگانــی 
ــاک  ــه پ ــاب خان ــک ب ــگ ی : 9400330 شــش دان
ثبتــی شــماره دو هــزار و ســیصد و نــه فرعــی مجزی 
شــده از 46 اصلــی واقــع در قریــه قهجاورســتان بــه 
مســاحت 200/50 مترمربــع واقــع در بخــش 18 
ثبــت اصفهــان بــه آدرس : اصفهــان - قهجاورســتان 
- بلــوار غدیــر، خیابــان امیرکبیــر )بهــداری( - کوچــه 
گل محمــدی 22، پــاک 2 کــد پســتی شــماره 
ــه  ــت آن در صفح ــند مالکی ــه س 8374137555 ک
ــت شــماره 12414  ــل ثب ــر 53 امــاک ذی 432 دفت
ــده  ــادر ش ــت و ص ــی 873300 ثب ــماره چاپ ــا ش ب
ــه  ــا حــدود : شــمااًل در دوقســمت جمعــًا ب اســت ب
طــول 8 متــر دیــوار بــه دیــوار پاکهــای 1513 و 
ــر دیواریســت  ــه طــول 25 مت ــی شــرقًا ب 1512 فرع
بــه پــاک 1548 فرعــی جنوبــًا بــه طــول 8/5 متــر 
درب و دیواریســت بــه گــذر غربــًا بــه طــول 25 متــر 
دیواریســت بــه پــاک 1547 فرعــی حقــوق ارتفاقــی 
نــدارد کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی ششــدانگ 
ــه  ــاحت عرص ــه مس ــکونی ب ــه مس ــاب خان ــک ب ی
ــع مــی باشــد  ــق ســند مالکیــت 200/50 مترمرب طب
ــی  ــه مســاحت تقریب ــه ب ــک طبق و ســاختمان در ی
120 مترمربــع ، دارای اســکلت دیــوار باربــر ، ســقفها 
تیرچــه و بلــوک بــا قدمــت ســاخت 9 ســال و نمــای 
ــی  ــطوح داخل ــد. س ــی باش ــرامیک م ــی س خارج
دیوارهــا گــچ و رنــگ و روغنــی ، درب و پنجــره هــای 
بیرونــی آلومینیــوم و درب هــای داخلــی چوبــی 
ــی  ــزی مــی باشــد. کــف پذیرای ــار چــوب فل ــا چه ب
ــت روی آن  ــک و موک ــواب موزائی ــای خ ــاق ه و ات
ــی،  ــواب، پذیرای ــاق خ ــت. دارای 2 ات ــروش اس مف
حمــام و ســرویس بهداشــتی کاشــیکاری شــده 
ــن  ــت ام . دی . اف و آبگرمک ــا کابین ــپزخانه ب ، آش
ــی  ــتم گرمایش ــد و دارای سیس ــی باش ــی م مخزن
بخــاری گازی و سیســتم سرمایشــی کولــر آبــی مــی 
باشــد و دارای انشــعابات شــهری کنتــور بــرق ، کنتــور 
گاز، کنتــور آب و فاضــاب مــی باشــد ملکــی خانــم 
مریــم منتظــری قهجاورســتانی کــه طبــق ســند 
ــه  ــورخ 91/06/20 دفترخان ــماره 4777 م ــی ش رهن
اســناد رســمی شــماره 241 اصفهــان در رهــن بانــک 
ــام  ــق اع ــد و طب ــی باش ــع م ــان واق ــت اصفه مل
ــد بیمــه مــی باشــد و از  ــوق فاق ــک ف بســتانکار مل
ســاعت 9 الــی 12 روز چهارشــنبه مــورخ 96/5/4 در 
اداره اجــرای اسنادرســمی اصفهــان واقــع در خیابــان 
هشــت بهشــت شــرقی - چهــارراه اول خیابــان 
ــده از  ــود. مزای ــی ش ــذارده م ــده گ ــه مزای ــور ب اله
ــک  ــغ ی ــه مبل ــال )ب ــه 1/242/000/000 ری ــغ پای مبل
ــال(  ــون ری ــل و دو میلی ــت و چه ــارد و دویس میلی
ــن  ــه باالتری ــدار باشــد ب ــه هرکــس خری شــروع و ب
ــه مــی شــود. الزم  ــدًا فروخت قیمــت پیشــنهادی نق
ــه  ــوط ب ــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای مرب ب
آب، بــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق 
ــده  ــورد مزای ــه م ــی ک ــرف در صورت ــتراک و مص اش

ــی و  ــای مالیات ــی ه ــز بده ــد و نی ــا باش دارای آنه
عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم 
ــده  ــا نش ــده ی ــوم ش ــی آن معل ــم قطع ــه رق از اینک
باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت ضمــن آنکــه 
ــوه  ــازاد، وج ــود م ــورت وج ــده در ص ــس از مزای پ
پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد 
ــن  ــًا ای ــده مســترد مــی گــردد ضمن ــده مزای ــه برن ب
ــن  ــای وط ــه کیمی ــت در روزنام ــک نوب ــی در ی آگه
چــاپ اصفهــان مــورخ 96/4/12 درج و منتشــر مــی 
گــردد و در صــورت تعطیلــی روز مزایــده بــه روز بعــد 
موکــول مــی گــردد. توضیحــا جهــت شــرکت در 
ــن  ــده طــی چــک تضمی ــه مزای ــده پای جلســه مزای
شــده بانــک ملــی ایــران در وجــه اداره اجــرای 
اســناد رســمی اصفهــان بــه همــراه تقاضــای کتبــی 
و ارائــه کارت شناســایی معتبــر الزامــی اســت ضمنــًا 
ــان  ــا پای ــد را ت ــغ خری ــد کل مبل ــده بای ــده مزای برن
وقــت اداری همــان روز طــی فیــش مخصــوص 
 در حســاب اداره ثبــت اســناد و امــاک ســپرده
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آگهی ابالغیه پرونده اجرائی: 
 1۳۹5۰4۰۰۲۰۰۳۰۰1۲۶1/1

شــماره پرونــده : 139504002003001261/1 شــماره 
آگهــی  : 9502427/1  شــماره  بایگانــی پرونــده 

 139603802003000059  : اباغیــه 
ــه: 1- شــرکت آلیــاژ گســتر نقــش  بدیــن وســیله ب
جهــان بشــماره ثبــت 22661 مورخــه 83/04/17 
خیابــان  اصفهــان  نشــانی  بــه  اصفهــان  ثبــت 
شــریعتی ســه راه ملــک ســاختمان 461 - 2 - 
شــرکت پردیــس گســتر نقــش جهــان بشــماره 
ثبــت 22660 مــورخ 1383/04/17 ثبــت شــرکتهای 
ــریعتی  ــان ش ــان خیاب ــه نشــانی : اصفه ــان ب اصفه
ــا  ــای علیرض ــاختمان 461 3- آق ــک س ــه راه مل س
شــماره  شناســنامه  ناصرقلــی  فرزنــد  جنتــی 
ــی 1282679716  ــد مل ــان ک 21213 صــادره از اصفه
ــاختمان آرش  ــد س ــان توحی ــان خیاب ــاکن اصفه س
ابــاغ مــی شــود کــه بانــک پارســیان شــعبه دکتــر 
نوربخشــی بــه اســتناد قــرارداد بانکــی شــماره 
2003/400/12744652/13 مــورخ 92/04/18 جهــت 
وصــول مبلــغ 1500000000 ریــال بابــت اصلــی و مبلــغ 
397500000 ریــال بابــت ســود ومبلــغ 1209721379 
ــخ 95/08/16  ــا تاری ــه ت ــر تادی ــال خســارت تاخی ری
ــا  ــه 1689555 از تاریــخ مذکــور ت ــغ ذمــه روزان ومبل
ــه صــادر نمــوده و  ــه شــما اجرائی زمــان تســویه علی
پرونــده اجرائــی بــه کاســه 2427 950 در ایــن اداره 
ــورخ 95/12/21  ــزارش م ــق گ ــده و طب ــکیل ش تش
مامــور، محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند 
ــتانکار  ــای بس ــه تقاض ــا ب ــذا بن ــده، ل ــناخته نش ش
طبــق مــاده 18 آئیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقط 
یــک مرتبــه در روزنامــه کیمیــای وطــن آگهــی مــی 
شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ایــن 
آگهــی کــه روز ابــاغ محســوب مــی گــردد، نســبت 
بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد، عملیــات 

ــت. ــد یاف ــان خواه ــی جری اجرائ
م الف 10530

مســئول شــعبه اول اداره اجــرای اســناد رســمی 
ــان اصفه

افسانه اسدی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه ۹5۰1۹۸۶
شــماره پرونــده : 139504002003001017/1 شــماره 
آگهــی  شــماره    9501986/1  : پرونــده  بایگانــی 

 139603802003000072  : اباغیــه 
بدینوســیله بــه آقــای حمــزه هارونــی مشــهدی 
فرزنــد علــی رحم بــا کــد ملــی 1289621128 بدهکار 
ــر گــزارش واحــد  ــده کاســه 9501986 کــه براب پرون
ابــاغ آدرس هــای اصفهــان شــهرک ولیعصــر انتهای 
خ اســتاد شــهریار ســوپر مارکــت دانیــال و اصفهــان 
ــده و در  ــایی نش ــرداری شناس ــب به ــه جن خ قائمی
آدرس اصفهــان خ مصلــی روبــروی هایپرمــی کوچــه 
شــهید کوهســتانی ابــاغ واقعــی نشــده اســت ابــاغ 
ــی 121900002- ــرارداد بانک ــر ق ــه براب ــردد ک ــی گ م
ــاه کارگــران شــعبه  ــک رف 90/6/29 بیــن شــما و بان
ــی ،  ــت اصل ــال باب ــغ 000 49000 ری ــش مبل ــوار ارت بل
ــا  ــال بابــت خســارت تاخیــر ت مبلــغ 54351918 ری
ــال  ــه 35576 ری ــخ روزان ــن تاری ــه از ای 95/8/10 ک
ــک  ــه بان ــردد ب ــی گ ــه م ــه اضاف ــه روزان ــوان ذم بعن
ــت  ــدوق دول ــه صن ــی ب ــوق دولت ــاه بانضمــام حق رف
بدهــکار مــی باشــید کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت وجــه 
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 اباغ 
مــی گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریــخ 
ــت  ــک نوب ــط ی ــه محســوب اســت فق ــاغ اجرائی اب
ــان درج و  ــاپ اصفه ــن چ ــای وط ــه کیمی در روزنام
منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه 
پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ودر غیــر ایــن صــورت 
بــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی طبق 

مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد. 
م الف 10527

مســئول شــعبه اول اداره اجــرای اســناد رســمی 
ــان اصفه

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه ۹5۰1۸1۶
شــماره پرونــده : 139504002003000919/1 شــماره 
بایگانــی پرونــده : 9501816/1  شــماره آگهــی اباغیه 

 139603802003000063  :
بدینوســیله بــه شــرکت بــا مســئولیت محــدود شــن 
ــتاجر در  ــت 5831-66/6/3 مس ــماره ثب ــه ش رخ ب
پرونــده کاســه فــوق کــه برابــر گــزارش واحــد ابــاغ 
ــن  ــان ب ــه مارن ــوی قلع ــد ک ــان خ وحی آدرس اصفه
ــاغ مــی  ــد اب ــده ای بســت ســتاری شــناخته نگردی
گــردد کــه برابــر ســند اجــاره 96/1/20/124866 دفتر 
ــن شــما و ســازمان  ــان بی اســناد رســمی 56 اصفه
ــر عــدم اجــرای تعهــد ،  ــر اث جهــاد کشــاورزی کــه ب
ــه نمــوده پــس  بســتانکار درخواســت صــدور اجرائی
ــه  ــه کاس ــادر و ب ــه ص ــی اجرائی ــریفات قانون از تش
ــذا طبــق  فــوق در ایــن اجــراء مطــرح مــی باشــد ل
مــاده 18 آئیــن نامــه اجرائــی مفــاد اســناد رســمی 
ــن  ــار ای ــخ انتش ــردد از تاری ــی گ ــاغ م ــما اب ــه ش ب
ــه محســوب اســت  ــاغ اجرائی ــخ اب ــه تاری ــی ک آگه
فقــط یــک نوبــت در روزنامــه کیمیایــی وطــن چــاپ 
اصفهــان درج و منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده 
روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ودر غیر 
ایــن صــورت بــدون انتشــار آگهــی دیگــری عملیــات 
اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد 

شــد.
م الف 10526

مســئول شــعبه اول اداره اجــرای اســناد رســمی 
ــان اصفه
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در حوالی ورزش
 والیبال نشسته مردان ایران 

قهرمان آسیا شد
ــر  ــه ب ــا غلب ــران ب ــال نشســته مــردان ای ــی والیب تیــم مل
قزاقســتان بــه عنــوان قهرمانــی رقابت هــای آســیا و 
ــای  ــن روز از رقابت ه ــت. در آخری ــت یاف ــیه دس اقیانوس
والیبــال نشســته قهرمانــی آســیا و اقیانوســیه، تیــم ملــی 
مــردان ایــران بــا غلبــه بــر قزاقســتان در فینــال بــه عنــوان 
قهرمانــی دســت یافــت. تیــم کشــورمان در 3 ســت 
متوالــی و بــا نتایــج 15- 25، 19- 25، 12- 25 بــرای 
ــوان  ــت داد و عن ــتان را شکس ــم قزاقس ــار تی ــن ب دومی

ــرد.  ــود ک ــابقات را از آن خ ــن دور از مس ــی ای قهرمان
ایــران پیــش از ایــن در مرحلــه گروهــی مقابــل تیم هــای 
چیــن، ژاپــن، ســریالنکا، قزاقســتان و عــراق بــه پیــروزی 
دســت یافتــه بــود. رقابت هــای والیبــال نشســته قهرمانــی 
ــای  ــور تیم ه ــا حض ــر ب ــا 11 تی ــیه از 6 ت ــیا و اقیانوس آس
چیــن، ایــران، قزاقســتان، عــراق، ژاپــن و ســریالنکا 
در بخــش مــردان و تیم هــای چیــن، ایــران، ژاپــن، 
ــد  ــزار ش ــان برگ ــش زن ــتان در بخ ــتان و قزاقس مغولس
ــال  ــی والیب ــم مل ــان داد. تی ــود پای ــه کار خ ــروز ب و ام
ــومی  ــوان س ــب عن ــا کس ــز ب ــران نی ــوان ای ــته بان نشس
ایــن رقابت هــا موفــق شــد ســهمیه مســابقات جهانــی و 
بازی هــای پاراآســیایی را بــه دســت آورد. کاروان اعزامــی 
بــه میهــن  تیرمــاه  بامــداد سه شــنبه 13  کشــورمان 

ــت. فــارس ــد گش بازخواه

 ستاره ایرانی آلکمار پنجشنبه 
پا به توپ می شود

ــد  ــرای فصــل جدی ــات خــود را ب ــی تمرین ــار در حال آلکم
ــع  ــش در جم ــا جهانبخ ــری از علیرض ــه خب ــرد ک ــاز ک آغ
ــا  ــد ت ــث ش ــه باع ــی ک ــود. اتفاق ــم نب ــن تی ــان ای بازیکن
شــایعات دربــاره جدایــی ایــن ســتاره جــوان و پرمشــتری 
ــود. در  ــه ش ــر از همیش ــد داغ ت ــانه های هلن ــن رس در بی
ــرد  ــالم ک ــار اع ــن شــایعات باشــگاه آلکم ــه ای ــش ب واکن
ــی  ــه و هماهنگی هــای قبل ــق برنام ــی طب ــوش ایران ملی پ
از پایــان هفتــه بــه اردوی ایــن تیــم اضافــه خواهــد شــد 
ــل  ــدن در اردوی پیش فص ــوپ ش ــه ت ــا ب ــر پ ــالوه ب ــا ع ت
ــی  ــار مدع ــار در اســپانیا حاضــر باشــد. ســران آلکم آلکم
ــش  ــرای جهانبخ ــه ب ــنهاداتی ک ــود پیش ــا وج ــتند ب هس
ــن  ــروش ای ــرای ف ــه ای ب ــچ برنام ــد هی ــت کرده ان دریاف
آینــده ندارنــد و ترجیــح  بازیکــن حداقــل در فصــل 
ــی  ــماره 7 ایران ــای ش ــان از توانایی ه ــا همچن ــد ت می دهن

ــد. نــود ــره ببرن ــم به ــن تی ــب ای ــود در ترکی خ

 کارگر، سرمربی تیم ملی 
کشتی پهلوانی شد

عبدالرضــا کارگــر و امیــن رشــید لمیــر بــه ترتیــب بــه عنــوان 
ســرمربی تیم هــای ملــی کشــتی پهلوانــی و کشــتی آلیــش، 
ــدند.  ــوب ش ــردان منص ــوراش م ــزاق ک ــورش و ق ــن گ ترکم
ایــن دو مربــی تــا پایــان بازی هــای داخــل ســالن و هنرهــای 
رزمــی ایندورگیــم و مســابقات جهانــی ایــن رشــته ها بــه کار 

ــد. مهــر ــه می دهن خــود ادام

فوتبال اصفهان
باالخره یک عنوان به ذوب آهن 

رسید
در فصلــی کــه دســت سبزپوشــان اصفهانــی برخــالف 
2 ســال قبــل از آن از رســیدن بــه جــام کوتــاه مانــد، 
ــت.  ــق گرف ــا تعل ــه آن ه ــی ب ــت انضباط ــوان مثب ــک عن ی
بــرای 2 فصــل متوالــی در ســال های 9۴  ذوب آهــن 
ــرد.  ــود ک ــی را از آن خ ــام حذف ــی ج ــوان قهرمان و 95 عن
ســال گذشــته پیــش از شــروع فصــل هــم تیــم اصفهانــی 
ــی اســتقالل  ــر یعن ــا شکســت قهرمــان وقــت لیــگ برت ب
خوزســتان، عنــوان نمادیــن قهرمــان ســوپرجام را بــه 
نــام خــود زد. بــا شکســت برابــر تراکتورســازی در مرحلــه 
نیمه نهایــی جــام حذفــی امســال امــا ذوب آهــن از دفــاع 
از 2 دوره عنــوان قهرمانــی خــود در ایــن رقابت هــا بازمانــد 
ــر پــس  ــه چهارمــی اش در لیــگ برت ــه رتب ــا توجــه ب ــا ب ت
از 2 ســال دســتش از جــام کوتــاه بمانــد. ســازمان لیــگ 
کــه روز گذشــته آمــاری دربــاره افزایــش تعــداد کارت هــای 
قرمــز در لیــگ برتــر نســبت بــه دوره قبــل ارائــه کــرده بــود 
امــروز هــم ُپرکارت تریــن و بااخالق تریــن تیم هــای لیــگ 
ــر اســاس آن ذوب آهــن  ــه ب ــرد ک ــی ک شــانزدهم را معرف
ــم دوره  ــن تی ــی، خوش اخالق تری ــاز منف ــا ۴3 امتی ــا تنه ب
گذشــته مســابقات لیــگ برتــر لقــب گرفــت تــا در فصلــی 
ــوان  ــدون عن ــه جــام نرســید، دســت کم ب کــه دســتش ب

ــده باشــد. ایمنــا نمان

 پازل ناقص سپاهان 
و یک پرونده پیچیده

ســپاهان بــرای تکمیــل موفقیت آمیــز پرونــده نقــل و 
انتقاالتــی خــود بایــد پایــان مناســبی بــرای داســتان 
ــان  ــد؛ امــا ایــن بازیکــن همچن ــاروف رقــم بزن ســرور چپ
وضعیتــی مبهــم و پیچیــده دارد. اســتقاللی ها از مدت هــا 
قبــل بــه ایــن نتیجــه رســیده بودنــد کــه نمی تواننــد روی 
ســرور چپــاروف بــه عنــوان یکــی از بازیکنــان فصــل آینــده 
ــی  ــل و انتقاالت ــای نق ــد. خریده ــاز کنن ــاب ب ــود حس خ
آبی هــا هــم حکایتگــر آن اســت کــه آن هــا عمــال امیــدی 
ــا  ــتند. ب ــود نداش ــع خ ــک در جم ــتاره ازب ــور س ــه حض ب
ــه خــود را  ــان مصران ــی همچن ــن وجــود، باشــگاه تهران ای
مالــک چپــاروف می دانــد. از طــرف دیگــر، ســپاهان 
بــرای تکمیــل پــازل تاکتیکــی خــود بــه جــذب بازیکنــی 
در ُپســت چپــاورف نیــاز دارد. اولویــت اول زالتکــو کرانچــار 
هــم خــود ایــن بازیکــن اســت؛ امــا او همچنــان وضعیتــی 
ــف  ــه تکلی ــی ک ــا زمان ــر، ت ــوی دیگ ــده دارد. از س پیچی
ــای  ــراغ گزینه ه ــپاهان س ــود س ــخص نش ــاروف مش چپ
جایگزیــن نخواهــد رفــت. شــواهد و قرائــن دســت کم در 
ظاهــر حاکــی از آن اســت کــه اســتقالل پــس از ناکامــی 
ــه  ــم ب ــن تی ــه حضــور در ای ــاروف ب ــردن چپ در مجــاب ک
هیچ وجــه قصــد کوتــاه آمــدن در مقابــل او را نــدارد و ایــن 
ــا  ــرارداد ب ــد ق ــرای تمدی ــپاهان را ب ــگاه س ــه کار باش روی
ملی پــوش ازبکســتانی ســخت کــرده اســت. خبــر فارســی
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چهــار تیــم برزیــل، روســیه، لهســتان و کوبــا پــس 
ــی  ــه نیمه نهای ــی مرحل ــان، راه ــر حریف ــه ب از غلب

ــان شــدند.  ــان جه ــال جوان والیب
تیــم ملــی جوانــان کشــورمان بــا وجــود شایســتگی 
از راهیابــی بــه مرحلــه نیمه نهایــی بازمانــد و بــرای 
کســب مقــام پنجــم تــا هشــتم بــار دیگــر بایــد بــه 

مصــاف تیــم آرژانتیــن بــرود.
 تیــم ملــی جوانــان زیــر 21 ســال کشــورمان 
مبــارزات  اخیــر،  دهــه  تیم هــای  بهتریــن  بــا 
ســختی را برگــزار کــرد، امــا از رســیدن بــه ســکوی 
ــه نظــر می رســید  ــد؛ هــر چنــد کــه ب افتخــار بازمان
شایســتگی پیوســتن بــه چهــار تیــم برتــر جهــان را 

دارد. 
تیــم جوانــان ایــران در مســابقات چــک )جوالنــگاه 
ــم  ــه رغ ــان( ب ــر 21 ســال جه ــوق ســتاره های زی ف
بازی هــای خــوب در نهایــت حریــف تیم هــای 
ریشــه دار در والیبــال و کارهــای بنیادیــن رقبــا نشــد. 
ــا کشــورهایی نظیــر روســیه، برزیــل،  در مقایســه ب
ــم  ــت می بری ــن حقیق ــه ای ــی ب ــا پ لهســتان و کوب
ــور  ــم در ام ــوز ه ــاد هن ــبتا زی ــه نس ــا فاصل ــه ب ک
پایــه ضعــف داریــم و بــه عبارتــی گلخانــه ای عمــل 
می کنیــم، زیرســاختار آموزشــی درســت علمــی 
و عملــی نداریــم و دلمــان را بــه پاره اقدامــات 
بی اســاس نمایشــی عــده ای ناکارآمــد خــوش 
ــع خــود می اندیشــند  ــه مناف ــط ب ــه فق ــم ک کرده ای

و بنیانگــذاران مغازه هــای دو نبــش و دلخــوش 
ــتانی  ــتعدادهای شهرس ــرورش اس ــف و پ ــه کش ب

ــتند. هس
ــیاری  ــا بس ــده ت ــث ش ــراد باع ــن اف ــرد ای  عملک
از ملی پوشــان مــا در زدن ســرویس کــه یکــی 
از مهم تریــن علــل پیــروزی یــک تیــم اســت، 
ــد و در زدن پنجــه و ســاعد و رســاندن  عاجــز بمانن
ــند.  ــوان باش ــور نات ــت پاس ــه دس ــای اول ب توپ ه
ــت های  ــه والیبالیس ــه از جمل ــی ک ــروز عطای از به
خــوب کشــورمان و مربــی بادانــش تیــم کالــه 
ــه  ــال روز اســت، چگون ــه والیب ــدران و آشــنا ب مازن
انتظــار معجــزه داشــتیم کــه در انــدک مــدت، 
ــال را از  ــه والیب ــی و اولی ــون اصل ــن فن ــوزش ای آم
ــل اســتفاده در  ــه صــورت قاب ــد و ب ــاز کن ــر آغ صف
مســابقات جهانــی بــه جوانــان بیامــوزد و در دنیایی 
ــال مــدرن امــروزی اســت،  کــه پیشــرفته در والیب

ــاند؟ ــوب برس ــه مطل ــه نتیج ب
ــا صــرف  مســئوالن و مربیــان ســال های گذشــته ب
ــای  ــکیل اردوه ــنگین و تش ــیار س ــای بس هزینه ه
گوناگــون بــرای تیم هــای پایــه والیبــال کشــورمان 
چــه کرده انــد کــه امــروز بایــد بــه چنیــن نتایجــی 
ــه  ــته جمل ــه گذش ــل دو ده ــم و مث ــوش کنی دلخ
ورزش  دوســتداران  تحویــل  را  تجربه انــدوزی 

ــم؟ دهی
تــداوم  بــدون  اذعــان کنیــم  بایــد  متاســفانه 
بخشــیدن بــه سیاســتگذاری فدراســیون قبلــی 
ایــوان  آقــای  تاثیرگــذار  برنامه هــای  و  روش 

آقــا  حــاج  کــه  ســرمایه هایی  و  بوگانیکــف 
تشــکیل  و  اســتعدادیابی  بــرای  یزدانی خــرم 
ــه  ــزرگ هزین ــهرهای ب ــال در ش ــای والیب کانون ه
ــال  ــده والیب ــرای آین ــتوانه ای ب ــا پش ــود ت ــرده ب ک
ایــران تــدارک ببینــد و جوانــان الیق و شایســته ای را 
تحویــل جامعــه والیبــال ایــران بدهــد، دارد بــه هدر 
مــی رود و امــروز می بینیــم کــه کمیــت والیبالمــان 
ــه  ــد بازیکــن شهرســتانی ک ــه چن ــگ اســت و ب لن
ــی  ــوخته و گمنام ــان دلس ــات مربی ــل زحم حاص
ــر  ــد و کمت ــم می آین ــه چش ــر ب ــه کمت ــتند ک هس
ــده،  ــتفاده ش ــی اس ــای مل ــان در تیم ه از وجودش

کرده ایــم! بســنده 
 آیــا قــدر مربیــان شهرســتانی را کــه ســازنده 
ــواد  ــر محمدج ــده داری نظی ــوان و آین ــان ج بازیکن
ــافر  ــماعیل مس ــی، اس ــود کریم ــژاد، محم معنوی ن
ــی، علی اصغــر مجــرد و امیرحســین  رســول آقچه ل
ــه  ــی ک ــد؟ بازیکنان اســفندیار و... هســتند، می دانی
ــزرگ جهــان می درخشــند  امــروز بیــن ســتارگان ب
و از ســوی ســایت فدراســیون جهانــی والیبــال 
بازیکــن  امتیازآورتریــن  و  بهتریــن  عنــوان  بــه 
ــان  ــات مربی ــل زحم ــا حاص ــوند؛ ی ــی می ش معرف
شهرســتانی را بــه حســاب کارهــای پشتوانه ســازی 

می گذاریــد؟ فدراســیون  آینده نگــری  و 
 شکست ناجوانمردانه برابر لهستان

بــه هــر حــال تیــم ملــی جوانــان ایــران در چهارمین 
ــر  ــان براب ــی جه ــازی خــود در رقابت هــای قهرمان ب
کوبــا - بــا وجــود بــازی خــوب اســماعیل مســافر 

ــرای  ــاز ب ــک 18 امتی ــه هــر ی ــی ک و رســول آقچه ل
تیــم ایــران کســب کــرده بودنــد - بــا نتیجــه 3 بــر 
ــا تیــم لهســتان کار  2 مغلــوب شــد و در مصــاف ب
ســختی پیــش رو داشــت؛ باوجــود جّو نامســاعدی 
کــه لهســتانی ها بــرای جوانانمــان بــه وجــود آورده 
ــر  ــت اول براب ــد در س ــق ش ــا موف ــم م ــد، تی بودن
ــوم  ــت س ــتان 29- 27 و در س ــدر لهس ــم مقت تی
ــس  ــن نف ــا آخری ــد و ت ــری برس ــه برت 25- 20 ب
در مقابــل ایــن تیــم پایــداری کنــد؛ امــا در مقابــل 
ــل  ــا توس ــه ب ــتانی ها ک ــه لهس ــازی ناجوانمردان ب
ــم را  ــت پنج ــی س ــی فحاش ــازی و حت ــه جوس ب
ــد.  ــده ش ــر 2 بازن ــوع 3 ب ــد، در مجم 15- 11 بردن
ــا 25  ــی ب ــاز هــم رســول آقچــه ل ــازی ب ــن ب در ای
امتیــاز بــه عنــوان بهتریــن و امتیازآورتریــن بازیکــن 
ایــن بــازی شــناخته شــد و تومــاس فورنــال بــا 20 

امتیــاز نفــر برتــر تیــم لهســتان بــود.
 تیــم ملــی جوانــان ایــران بــا ایــن شکســت 
شــانس صددرصــدی رســیدن بــه چهــار تیــم 
ــرای کســب مقــام  ــان را از دســت داد و ب ــر جه برت
 پنجــم بــار دیگــر بــه مصــاف تیــم آرژانتیــن رفــت 
و بــرای دومیــن بــار 3 بــر 2 تیــم خولیــو والســکو را 
شکســت داد و مقــام پنجــم را بــه دســت آورد. تیــم 
ایــران در ایــن بــازی قشــنگ ســت اول را 23-25 
ســت چهــارم را 25-22 و ســت پنجــم را 15-10 بــه 
ســود خــود کــرد؛ امــا ســت های دوم و ســوم را بــا 
ــن  ــه یقی ــرد. ب ــذار ک ــج 25-15 و 25-18 واگ نتای
اگــر تیــم ملــی جوانــان کشــورمان تمرینات بیشــتر 
بــزرگ  تیم هــای  بــا  را  تدارکاتــی  بازی هــای  و 
تجربــه کــرده بــود، می توانســت روی ســکوی 

ــرد. ــرار بگی ــان ق ــر جه تیم هــای برت

در مسابقات قهرمانی والیبال جوانان جهان

چرا جوانان ایران، جزء چهار تیم برتر جهان قرار نگرفت؟

ــتقاللی ها  ــا اس ــد ت ــث ش ــاجی باع ــا نس ــتانه ب ــدال دوس ج
بــرای اولیــن بــار از خریــد جدیــد و جــوان بوشــهری رونمایــی 
ــد  ــان داد می توان ــود نش ــش خ ــا نمای ــه ب ــی ک ــد؛ بازیکن کنن

ــد.  ــه هــم بزن ــره ب ــم پرمه ــن تی معــادالت را در ای
ــم  ــاف تی ــه مص ــود ب ــی خ ــازی تدارکات ــن ب ــتقالل در اولی اس
ــرد خــود  دســته اولــی نســاجی رفــت و موفــق شــد اولیــن ب
را در بازی هــای دوســتانه بــا خریدهــای جدیــد بــه ثبــت 
ــد در  ــردی کــه هنرنمایــی بعضــی خریدهــای جدی برســاند؛ ب
ــد  ــا می توانن ــرد آن ه ــت ک ــود و ثاب ــهود ب ــال مش ــت آن کام ثب
در روزهــای دشــوار پیــش رو، عصــای دســت منصوریــان                  
شــوند. یکــی از ایــن خریدهــای خــوب آبی هــا، مهــدی 

ــت.  ــهری اس ــام بوش ــای ن ــوان جوی ــدی ج قائ
قائــدی در مصــاف بــا نســاجی ایــن فرصــت را پیــدا کــرد تــا 
ــای  ــع مهره ه ــتقالل در جم ــن اس ــا پیراه ــار ب ــن ب ــرای اولی ب

ــه رخ  ــود را ب ــای خ ــرود و توانایی ه ــدان ب ــه می ــناس ب سرش
بکشــد؛ بازیکنــی کــه از او بــه عنــوان یکــی از ســتاره های آتــی 
ــای  ــا آن پاه ــم ب ــود، آن ه ــرده می ش ــام ب ــران ن ــال ای فوتب

ــا.  ــاب جنوبی ه ــک ن ــب و تکنی ــب و غری عجی
قائــدی در مقابــل نســاجی، روز پرفروغــی را پشــت ســر 
هــم  رخ کشــید،  بــه  را  خــود  تکنیــک  هــم  گذاشــت؛ 
تاکتیک پذیــر نشــان داد؛ از همــه مهم تــر در قامــت یــک 
ــر  ــر س ــش را ب ــر نام ــت وینگ ــور در پس ــدی حض ــی ج مدع
ــه  ــد ک ــان ده ــدی نش ــوع خری ــا در مجم ــت ت ــا انداخ زبان ه
ــا را  ــد تفاوت ه ــد، می توان ــود ببین ــتوانه خ ــاد را پش ــر اعتم اگ
ــا  ــت ب ــتقاللی ها می توانس ــک اس ــوی کوچ ــد. باش ــم بزن رق
ــری را نیــز  ــازی، روز پرفروغ ت ــان ب ثبــت نامــش در بیــن گلزن
تجربــه کنــد؛ امــا بــه اشــتباه گل ســالم ایــن بازیکــن بوشــهری 

ــد. ورزش 3 ــالم ش ــردود اع م

دو ســال پیــش در رقابت هــای 2015 چلیابینســک، تیــم ملــی 
ایــران در گــروه مــردان بــا 3 مــدال طــال، یــک برنــز و کســب 
65 امتیــاز بــر ســکوی قهرمانــی جهــان ایســتاده بــود و روســیه 
ــد.  ــان ش ــاز نایب قهرم ــز و 50 امتی ــره و 3 برن ــدال نق ــا 2 م ب
ــگاه  ــر جای ــاز ب ــره و ۴3 امتی ــال، دو نق ــک ط ــا ی ازبکســتان ب
ســوم ایســتاد. کــره جنوبــی و اســپانیا بــه ترتیــب بــا ۴2 و 3۴ 
امتیــاز نیــز چهــارم و پنجــم شــدند. امســال امــا ایران بــا دو پله 
نــزول و بــدون مــدال طــال در جایــگاه ســوم ایســتاد. در واقــع 
ــد از تیمــی کــه پله هــای ترقــی را یکــی پــس از دیگــری  نبای
ــان، در  ــی در جه ــا 2016 قهرمان ــال 2013 ت ــرده و از س ــی ک ط
آســیا و در بازی هــای آســیایی را تجربــه کــرده، انتظــار چنیــن 
ــن نمایشــی داشــت. از دســت  ــر چنی نتیجــه و از همــه مهم ت
ــا ارزش المپیــک، شکســت تحقیرآمیــز در  دادن مدال هــای ب
جــام جهانــی باکــو و حــاال هــم نتایــج ضعیــف در پیکارهــای 

قهرمانــی جهانــی کــره جنوبــی، نمی توانــد اتفاقــی باشــد! 
ــع از  ــزاده، مان ــا علی ــز کیمی ــدال برن ــه م ــک ک ــس از المپی پ
نمایــان شــدن ضعف هــای ریشــه ای تکوانــدو شــد، آیــا یــک 
بــار دیگــر بایــد انتظــار ایــن را داشــته باشــیم کــه مــدال نقــره 
ــای  ــر زخم ه ــدو، سرپوشــی باشــد ب ــه تکوان ــر نابغ ــن دخت ای
عمیــق ایــن رشــته ورزشــی؟ تــا چــه زمــان بایــد از قهرمانــی 
و نتایــج قبلــی بــرای ســرپوش گذاشــتن روی ضعف هــا 
ایــران  بــزرگان تکوانــدوی  ابــزاری کــرد؟ چــرا  اســتفاده 
ــنگ ها دور  ــت، فرس ــه آن هاس ــه خان ــیونی ک ــروز از فدراس ام
هســتند؟ چنــد فدراســیون ورزشــی در ایــران ســراغ داریــم کــه 
ــل هــادی ســاعی داشــته باشــد  ــی مث ــردی پرافتخــار و فن  ف
ــای او را از در و  ــی عکس ه ــه حت ــد ک ــرد کنن ــا او را ت و نه تنه
ــن  ــی محــل تمری ــوار فدراســیون، ســالن مســابقات و حت دی

ــد؟ مهــر ورزشــکاران جمــع کنن

ضعف های تکواندو را پشت مدال های کیمیا پنهان نکنیدجوان بوشهری، معادالت استقالل را بر هم می زند

ورزش

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9610۴20350800119
شماره پرونده: 9۴09980350800800 

شــماره بایگانــی شــعبه : 9۴0912 تاریــخ  تنظیــم: 
 1396/03/16

ــام :شــرکت  ــف 1 ن ــه ردی ــوم ل مشــخصات محک
ایــران     نشــانی: تهــران خ  ســهامی بیمــه 
ســعدی شــمالی بیمــه  ســاختمان مدیریــت امور 
حقوقــی قــرار دادهــا و کــد پســتی 81۴۴915۴51   
مشــخصات محکــوم علیــه ســید اصغــر ســجادی 

ــول المــکان  ــد حســین    نشــانی: مجه فرزن
مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی 

محکــوم لــه / محکــوم علیــه 
علیرضــا بیگدلیــان فرزنــد غالمعلــی نشــانی اص 
خ بزرگمهــر ابتــدای خ آراســته مجتمــع اداری 
ــای  ــت آق ــر وکال ــوم دفت ــس ط س ــاری تندی تج
حمیــد رضــا ســلمانی و همــراه 09131016619 نــوع 
رابطــه : وکیــل شــرکت بیمــه ســهامی بیمــه ایــران 
ــرای  ــت اج ــب در خواس ــه موج ــه: ب ــوم ب محک
شــماره  غیابــی  دادنامــه  و  مربوطــه  حکــم 
محکــوم   ، ایــن شــعبه   9509970350801595
ــغ  ــت مبل ــه 1- پرداخ ــت ب ــوم اس ــه  محک علی
28500000 ریــال بابــت اصــل خواســته  بــه انضمام 
تاریــخ  از  ادای دیــن  تادیــه  خســارت تاخیــر 
9۴/8/6 لغایــت زمــان پرداخــت و همچنیــن 
ــی و  ــه دادرس ــت هزین ــال باب ــغ 1503000 ری مبل
ــل  ــه وکی ــق الوکال ــت ح ــال باب ــغ 1026000 ری مبل
همگــی در حــق محکــوم لــه 2- پرداخــت 5 
ــوان حــق االجــرا دولتــی  ــه بعن درصــد محکــوم ب
 .   محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــالغ 
اجرائیــه : 1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا 
گــذارد ) مــاده3۴ قانــون اجــرای احــکام مدنــی( 
.2- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 
3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را 
قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف 
ســی روز کلیــه امــوال خــود را شــامل تعــداد 
ــر  ــول و غی ــدار و قیمــت همــه امــوال منق ــا مق ی
ــزان  ــر می ــه طــور مشــروح مشــتمل ب ــول ، ب منق
ــا و  ــزد بانکه ــوان ن ــر عن ــه ه ــه ب ــدی ک ــوه نق وج
موسســات مالــی و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی 
دارد بــه همــراه مشــخصات دقیــق حســابهای 
ــزد  ــه هــر نحــو ن ــه او ب ــی ک ــه اموال ــور و کلی مذک
از  او  ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات  اشــخاص 
اشــخاص ثالــث ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت 
و هــر نــوع تغییــر دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان 
ــه  ــار ب ــوای اعس ــرح دع ــل از ط ــال  قب ــک س ی
ــی  ــام قضائ ــه مق ــار ب ــت اعس ــه دادخواس ضمیم
ارائــه نمایــد واال بــه در خواســت محکــوم لــه 
بــاز داشــت مــی شــود) مــواد 8و3 قانــون نحــوه 
اجــرای محکومیــت مالــی 139۴(  .۴- خودداری 
محکــوم علیــه از اعــالم کامــل صــورت امــوال بــه 
ــری  ــرار از اجــرای حکــم ، حبــس تعزی منظــور ف
در جــه هفــت را در پــی دارد. ) مــاده 3۴ قانــون 
ــاده 20 ق.م.ا و  ــی و م ــکام مدن ــرای اح اج

مــاده 16 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
139۴( 5- انتقــال مــال بــه دیگــری بــه هــر 
نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن بــه نحــوی کــه 
ــی  ــون کاف ــت دی ــرای پرداخ ــوال ب ــده ام باقیمان
نباشــد موجــب مجــازات تعزیــری درجــه شــش 
یــا جــزای نقــدی معــادل نصــف محکــوم بــه یــا 
ــون  ــاده 21 قان ــود. ) م ــی ش ــازات م ــردو مج ه
نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 139۴(. 6- 
چنانچــه صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز 
ارائــه شــود آزادی محکــوم علیــه از زنــدان منــوط 
ــا  ــه ی ــع وثیق ــا تودی ــه ی ــوم ل ــت محک ــه موافق ب
ــد  ــه خواه ــوم علی ــط محک ــل توس ــی کفی معرف
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 3 قان ــره 1 م ــود.) تبص ب
محکومیــت مالــی 139۴(م الــف 10119 مدیــر 
دفتــر شــعبه 8 حقوقــی  اصفهــان رئیــس شــعبه 

ــمس ــان – ش ــی اصفه 8 دادگاه حقوق

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9610۴20350800123
شماره پرونده: 91099803508011۴1 

شــماره بایگانــی شــعبه : 911198 تاریــخ  تنظیــم: 
 1396/03/16

مشــخصات محکــوم لــه ردیــف 1 نــام :بانــک مهــر 
اقتصــاد  شــعبه تختــی اصفهــان      نشــانی: اص 
ــاغ پائیــن بیــن میــدان امــام حســین  ــار ب خ چه
تختــی    مشــخصات محکــوم علیــه رســول 
ــی  ــن صالح ــد   2- حس ــد محم ــعبانی  فرزن ش
فرزنــد  شــعبانی  اصغــر   -3 عبــاس  فرزنــد 
ابراهیــم ۴- منصــور متقــی زاده فرزنــد اســماعیل     

ــکان  ــول الم ــانی: مجه نش
مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی 

محکــوم لــه / محکــوم علیــه 
معصومــه کریمــی ونــد نورالدیــن فرزنــد لطفعلــی  
ــد 7  ــت واح ــک مل ــد ط دوم بان ــانی خ توحی نش
ــر  ــک مه ــل بان ــه : وکی ــوع رابط ــم  ن ــه ج موسس

اقتصــاد شــعبه تختــی 
محکــوم بــه: بــه موجــب در خواســت اجــرای حکم 
مربوطــه و دادنامــه شــماره 9309970350800676 
ایــن شــعبه ، محکــوم علیــه متضامنــا محکومنــد 
بــه 1- پرداخــت مبلــغ 1۴1000000 ریــال بابــت اصل 
ــه از  ــر تادی ــام خســارت تاخی ــه انضم خواســته  ب
تاریــخ 91/8/6 لغایــت زمــان تادیــه محکــوم 
بــه و همچنیــن مبلــغ 7۴1۴000 ریــال بابــت 
خســارات دادرســی  همگــی در حــق محکــوم لــه  
2- پرداخــت 5 درصــد محکــوم بــه بعنــوان حــق 

االجــرا دولتــی 
ــالغ  ــخ اب ــه مکلــف اســت از تاری  .   محکــوم علی
اجرائیــه : 1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا 
گــذارد ) مــاده3۴ قانــون اجــرای احــکام مدنــی( 
.2- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 
3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را 
قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف 
ــا  ــه امــوال خــود را شــامل تعــداد ی ســی روز کلی
مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقول 

ــوه  ــزان وج ــر می ــتمل ب ــروح مش ــور مش ــه ط ، ب
نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات 
ــه  ــی دارد ب ــا خارج ــی ی ــاری ایران ــی و اعتب مال
ــور و  ــابهای مذک ــق حس ــخصات دقی ــراه مش هم
کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص 
ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث 
ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر 
دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل 
از طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در 
ــود)  ــی ش ــت م ــاز داش ــه ب ــوم ل ــت محک خواس
مــواد 8و3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالی 
ــالم  ــه از اع ــوم علی ــودداری محک 139۴(  .۴- خ
ــرار از اجــرای  ــه منظــور ف ــوال ب کامــل صــورت ام
حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در پــی 
دارد. ) مــاده 3۴ قانــون اجــرای احــکام مدنــی و 
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 16 قان ــاده 20 ق.م.ا و م م
ــه  ــال ب ــال م ــی 139۴( 5- انتق ــت مال محکومی
دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن 
ــرای پرداخــت  ــده امــوال ب ــه نحــوی کــه باقیمان ب
ــری  ــازات تعزی ــی نباشــد موجــب مج ــون کاف دی
ــف  ــادل نص ــدی مع ــزای نق ــا ج ــش ی ــه ش درج
ــود. )  ــی ش ــازات م ــردو مج ــا ه ــه ی ــوم ب محک
مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
از  امــوال پــس  139۴(. 6- چنانچــه صــورت 
مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیه از 
زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع 
ــه  ــل توســط محکــوم علی ــا معرفــی کفی ــه ی وثیق
ــوه  ــون نح ــاده 3 قان ــره 1 م ــود.) تبص ــد ب خواه

ــی 139۴( ــت مال اجــرای محکومی
م الــف 10122 مدیــر دفتــر شــعبه 8 حقوقــی  
اصفهــان رئیــس شــعبه 8 دادگاه حقوقــی اصفهان 

ــمس – ش

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9610۴20351300110

شماره پرونده: 9209980251300519 
شــماره بایگانــی شــعبه : 920592 تاریــخ  تنظیــم: 

 1396/03/30
ــرکت  ــام :ش ــف 1 ن ــه ردی ــوم ل ــخصات محک مش
حایــر تهــران  بمدیریــت علیرضــا رحیــم خراســانی       
نشــانی: اص شــهرک صنعتــی مورچــه خــورت  خ 
ــخصات  ــر مش ــاختمان کوث ــوم س ــان  س ابوریح
ــخ آمــل  و  ــه  شــرکت پخــش گل ی محکــوم علی
مریــم محمــدی  فرزنــد علــی      نشــانی: مجهول 
ــام  ــم مق ــا قائ ــده ی ــخصات نماین ــکان  مش الم

ــه  ــه / محکــوم علی ــی محکــوم ل قانون
ــد رســول  اصفهــان خ  فرهــاد احمــدی فــرد فرزن
شــیخ صــدوق شــمالی بعــد از چهــارراه نیکبخــت  
نبــش کوچــه شــهید احمــدی ســاختمان ۴9 ط 1  
نــوع رابطــه : وکیــل شــرکت حایــر تهــران بمدیریت 
علیرضــا رحیــم خراســانی و مهــدی داودی فرزنــد 
یدالــه اصفهــان خ شــیخ صــدوق شــمالی بعــد از 
چهــارراه نیکبخــت  نبــش کوچــه شــهید احمــدی 
ــل شــرکت  ــوع رابطــه : وکی ســاختمان ۴9 ط 1  ن

حایــر تهــران بمدیریــت علیرضــا رحیــم خراســانی 
محکــوم بــه: بــه موجــب در خواســت اجــرای 
ــه شــماره 9610090351300838  حکــم مربوطــه ب
وشــماره دادنامــه  مربوطــه 9509970351300930 
اینکــه  بــه  اســت  محکــوم  علیــه  محکــوم 
ــغ هشــتاد  ــه پرداخــت مبل ــا ب ــدگان متضامن خوان
میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ یــک 
ــت  ــال باب ــزار ری ــاه ه ــصد و پنج ــون و شش میلی
ــه وکیــل   ــه دادرســی و پرداخــت حــق الوکال هزین
مبلــغ 2880000 ریــال و پرداخــت خســارت تاخیــر 
ــا  ــک  90/۴/16 ت ــید چ ــر رس ــان س ــه  از زم تادی
ــق  ــا ح ــان ضمن ــق خواه ــه آن در ح ــان تادی زم
ــر عهــده محکــوم  ــه ب االجــرا از ماخــذ  محکــوم ب

ــی (   ــم غیاب ــت ) حک ــه اس علی
ــالغ  ــخ اب ــه مکلــف اســت از تاری  .   محکــوم علی
اجرائیــه : 1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا 
گــذارد ) مــاده3۴ قانــون اجــرای احــکام مدنــی( 
.2- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 
3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را 
قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف 
ــا  ــه امــوال خــود را شــامل تعــداد ی ســی روز کلی
مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقول 
ــوه  ــزان وج ــر می ــتمل ب ــروح مش ــور مش ــه ط ، ب
نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات 
ــه  ــی دارد ب ــا خارج ــی ی ــاری ایران ــی و اعتب مال
ــور و  ــابهای مذک ــق حس ــخصات دقی ــراه مش هم
کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص 
ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث 
ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر 
دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل 
از طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در 
ــود)  ــی ش ــت م ــاز داش ــه ب ــوم ل ــت محک خواس
مــواد 8و3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالی 
ــالم  ــه از اع ــوم علی ــودداری محک 139۴(  .۴- خ
ــرار از اجــرای  ــه منظــور ف ــوال ب کامــل صــورت ام
حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در پــی 
دارد. ) مــاده 3۴ قانــون اجــرای احــکام مدنــی و 
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 16 قان ــاده 20 ق.م.ا و م م
ــه  ــال ب ــال م ــی 139۴( 5- انتق ــت مال محکومی
دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن 
ــرای پرداخــت  ــده امــوال ب ــه نحــوی کــه باقیمان ب
ــری  ــازات تعزی ــی نباشــد موجــب مج ــون کاف دی
ــف  ــادل نص ــدی مع ــزای نق ــا ج ــش ی ــه ش درج
ــود. )  ــی ش ــازات م ــردو مج ــا ه ــه ی ــوم ب محک
مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
از  امــوال پــس  139۴(. 6- چنانچــه صــورت 
مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیه از 
زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع 
ــه  ــل توســط محکــوم علی ــا معرفــی کفی ــه ی وثیق
ــوه  ــون نح ــاده 3 قان ــره 1 م ــود.) تبص ــد ب خواه

ــی 139۴( ــت مال اجــرای محکومی
ــی   ــعبه 13 حقوق ــر ش ــر دفت ــف 10078 مدی م ال

ــریعتی ــا ش ــان فریب اصفه

اجرائیه
شماره اجرائیه: 9610۴20350600051

شماره پرونده: 9309980350600803 
شــماره بایگانــی شــعبه : 930910 تاریــخ  تنظیــم: 

 1396/2/5
ــک  ــام :بان ــف 1 ن ــه ردی ــوم ل ــخصات محک مش
ملــت بــه مدیریــت  محمــد رضــا ســاروخانی        
نشــانی: اص خ شــیخ صــدوق شــمالی  مدیریــت  
امــور شــعب  بانــک ملــت  ط دوم  اداره حقوقــی  
مشــخصات محکــوم علیــه  1- محمــد جــواد  
ــول  ــی مجه ــد عل ــد محم ــرد فرزن ــور ف ــادی پ عب
المــکان  2- علــی صادقــی فرزنــد جعفراصفهــان 
حســن آبــاد جرقویــه کارمنــد علــوم پزشــکی  3- 
محمــد صادقــی فرزنــد جعفــر  نشــانی: مجهــول 

ــکان  الم
مشــخصات نماینــده یــا قائــم مقــام قانونــی 

محکــوم لــه / محکــوم علیــه 
آرش شــیرانی  فرزنــد فیــض الــه نشــانی : اص  خ 
فروغــی  روبــروی بانــک صــادرات  ابتــدای کوچــه 
23 ) کوچــه بهمــن (   نــوع رابطــه : بانــک ملــت  

بــه مدیریــت  محمــد رضــا ســاروخانی 
محکــوم بــه: بــه موجــب در خواســت اجــرای حکم 
ــه  مربوطــه  ــه شــماره  وشــماره دادنام مربوطــه ب
9509970350601612 محکــوم علیــه  متضامنــا 
محکــوم انــد بــه  بپرداخــت  مبلــغ پنجــاه و 
شــش میلیــون  و هفــده هــزار و ششــصد و هفــده 
ــوان اصــل خواســته  ) اصــل بدهــی  و  ــال بعن ری
خســارت تاخیــر تادیــه  از تاریــخ 95/7/15 و نیــز 
ــت  ــزار و بیس ــارده ه ــغ چه ــه مبل ــت  روزان پرداخ
و نــه ریــال بــه عنــوان خســارت تاخیــر تادیــه  از 
تاریــخ 95/7/16  تــا هنــگام پرداخــت  کــه توســط  
اجــرای احــکام محاســبه  و وصــول  خواهــد شــد 
ــه عنــوان اصــل خواســته و نیــز پرداخــت مبلــغ  ب
پنــج میلیــون و ســی هــزار ریــال بابــت خســارت 
دادرســی  و کارشناســی  نیــز  پرداخــت حــق 
الوکالــه وکیــل  طبــق تعرفــه  در حــق محکــوم لــه 
و پرداخــت  نیــم عشــر اجرایــی در حــق صنــدوق 
ــم  ــوم علیه ــه محک ــت  رای صــادره نســبت ب دول
1- محمــد جــواد عبــادی پــور  فرزنــد محمــد علی 
و 2- علــی صادقــی  فرزنــد جعفــر غیابــی اســت 
ــالغ  ــخ اب ــت از تاری ــف اس ــه مکل ــوم علی .   محک
اجرائیــه : 1- ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بموقــع اجــرا 
گــذارد ) مــاده3۴ قانــون اجــرای احــکام مدنــی( 
.2- ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد . 
3- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفا 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد. چنانچــه خــود را 
قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف 
ــا  ــه امــوال خــود را شــامل تعــداد ی ســی روز کلی
مقــدار و قیمــت همــه امــوال منقــول و غیــر منقول 
ــوه  ــزان وج ــر می ــتمل ب ــروح مش ــور مش ــه ط ، ب
نقــدی کــه بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات 
ــه  ــی دارد ب ــا خارج ــی ی ــاری ایران ــی و اعتب مال
ــور و  ــابهای مذک ــق حس ــخصات دقی ــراه مش هم
کلیــه اموالــی کــه او بــه هــر نحــو نــزد اشــخاص 
ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص ثالــث 

ونیــز فهرســت نقــل و انتقــاالت و هــر نــوع تغییــر 
دیگــر در امــوال مذکــور از زمــان یــک ســال  قبــل 
از طــرح دعــوای اعســار بــه ضمیمــه دادخواســت 
اعســار بــه مقــام قضائــی ارائــه نمایــد واال بــه در 
ــود)  ــی ش ــت م ــاز داش ــه ب ــوم ل ــت محک خواس
مــواد 8و3 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالی 
ــالم  ــه از اع ــوم علی ــودداری محک 139۴(  .۴- خ
ــرار از اجــرای  ــه منظــور ف ــوال ب کامــل صــورت ام
حکــم ، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در پــی 
دارد. ) مــاده 3۴ قانــون اجــرای احــکام مدنــی و 
ــرای  ــوه اج ــون نح ــاده 16 قان ــاده 20 ق.م.ا و م م
ــه  ــال ب ــال م ــی 139۴( 5- انتق ــت مال محکومی
دیگــری بــه هــر نحــو بــا انگیــزه فــرار از ادای دیــن 
ــرای پرداخــت  ــده امــوال ب ــه نحــوی کــه باقیمان ب
ــری  ــازات تعزی ــی نباشــد موجــب مج ــون کاف دی
ــف  ــادل نص ــدی مع ــزای نق ــا ج ــش ی ــه ش درج
ــود. )  ــی ش ــازات م ــردو مج ــا ه ــه ی ــوم ب محک
مــاده 21 قانــون نحــوه اجــرای محکومیــت مالــی 
از  امــوال پــس  139۴(. 6- چنانچــه صــورت 
مهلــت ســی روز ارائــه شــود آزادی محکــوم علیه از 
زنــدان منــوط بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع 
ــه  ــل توســط محکــوم علی ــا معرفــی کفی ــه ی وثیق

خواهــد بــود.
اجــرای  نحــوه  قانــون   3 مــاده   1 تبصــره   (

)139۴ مالــی  محکومیــت 
م الف 10068 

مدیــر دفتــر  دادگاه حقوقــی شــعبه 6د ادگاه 
عمومــی حقوقــی شــهر اصفهــان – شــهرام نجفــی  

ــیحی  ــه مس کل

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
)اسناد رهنی(

شماره آگهی  :13960390200۴0000۴۴
تاریخ آگهی  :96/۴/11 

شماره پرونده :13930۴00200۴000691 
بــه شــماره  اجرایــی  پرونــده  مزایــده  آگهــی 
بایگانــی 9302۴۴5شــش دانــگ عرصــه و اعیــان 
ــزار  ــی از دوازده ه ــالک ســه فرع ــه پ ــاب خان یکب
و بیســت و چهــار اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان بــه مســاحت 37۴ مترمربــع بــه آدرس 
: اصفهــان - خیابــان مشــتاق دوم - خیابــان 
ــش  ــر خدابخ ــهید جعف ــه ش ــهد - کوچ ــاغ مش ب
ــا  ــن بســت اقاقی ــب ب - کوچــه ســتاره اول - جن
ــه  ــت آن در صفح ــناد مالکی ــه اس ــالک 55 ک - پ
362 دفتــر 1۴1 امــالک ذیــل ثبــت شــماره 2۴511 
ــت و صــادر  ــی 70۴600 ب /91 ثب ــا شــماره چاپ ب
شــده اســت بــا حــدود : شــمااًل دیواریســت بطــول 
) 11/50( یــازده متــر و پنجــاه ســانتیمتر بــه دوازده 
ــی شــرقا دیواریســت  ــج اصل هــزار و بیســت و پن
بطــول ) 3۴/00( ســی و چهــار متــر بــه باقیمانــده 
دوازده هــزار و بیســت و چهــار اصلــی جنوبــا درب 
و دیــوار بطــول )10/0۴(  ده متــر و چهــار ســانتیمتر 
ــوی  ــداز ج ــداد گل ان ــی در امت ــارع احداث ــه ش ب
غربــًا دیواریســت بطــول )38/30( ســی و هشــت 
متــر و ســی ســانتیمتر بــه باقیمانــده دوازده هــزار 

ــی  ــوق ارتفاق ــی و حق ــار اصل و بیســت و چه
نــدارد کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی پــالک 

فــوق ســاختمانی اســت مشــتمع بــر طبقــه زیــر 
ــف و  ــات  همک ــگ  و طبق ــن 60- و پارکینی زمی
ــع مــی  ــر مرب ــا مســاحت عرصــه 37۴ مت اول  ب
باشــد اســکلت ســاختمان فــوق بتــن  آرمــه 
ــه و  ــقفها تیرچ ــیمان و س ــر و س ــا آج ــوار ه و دی
ــوک و نمــای خارجــی آجــر نمــا و قســمتهایی  بل
ســیمان ســفید مــی باشــد کفپــوش هــا موزائیک 
، کابینــت  آشــپزخانه هــا از ام دی اف  مــی باشــد 
ــک واحــد مســکونی دو  ــن 60-ی ــر زمی ــه زی طبق
ــه  ــه و طبقــه همکــف یــک واحــد ســه خواب خواب
ــد  ــر دو واح ــتمع ب ــه اول مش ــد و طبق ــی باش م
مســکونی شــمالی و جنوبــی هــر یــک دو خوابــه 
مــی باشــد و ســاختمان دارای انشــعابات شــهری 

ــی باشــد  ــرق ، گاز م آب ، فاضــالب ، ب
ــق  ــه طب ــم احســان خــواه ک ــای ابراهی ملکــی آق
 91/6/29 مــورخ   6766 شــماره  رهنــی  ســند 
ــماره 261  ــمی ش ــناد رس ــه اس ــی دفترخان تنظیم
ــا  ــن ب ــار صالحی ــی اعتب ــن تعاون ــان در ره اصفه
ــی  ــع م ــده واق ــک آین ــطه بان ــع الواس ــت م وکال
باشــد و طبــق اعــالم وکیــل بســتانکار فاقــد 
بیمــه مــی باشــد از ســاعت 9 الــی 12 روز شــنبه 
ــمی  ــناد رس ــرای اس ــورخ 96/۴/31 در اداره اج م
اصفهــان واقــع در خیابــان هشــت بهشــت شــرقی 
ــزارده  ــده گ ــه مزای ــور ب ــان اله ــارراه اول خیاب چه
مــی شــود مزایــده از مبلــغ پایــه 22/500/000/000 
ریــال بیســت و دو میلیــارد و پانصــد میلیــون 
ریــال  شــروع و بــه هــر کــس خریــدار باشــد بــه 
باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدًا فروختــه مــی 
شــود. الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی هــای 
مربــوط بــه آب، بــرق، گاز اعــم از حــق انشــعاب و 
یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد 
ــای  ــی ه ــز بده ــد و نی ــا باش ــده دارای آنه مزای
ــخ  ــره تاتاری ــهرداری و غی ــوارض ش ــی و ع مالیات
ــوم  ــی آن معل ــم قطع ــه رق ــم از اینک ــده اع مزای
ــده مزایــده  ــه عهــده برن ــا نشــده باشــد ب شــده ی
ــورت  ــده در ص ــس از مزای ــه پ ــن آنک ــت ضم اس
وجــود مــازاد، وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه 
ــده  ــده مزای ــه برن ــازاد ب ــل م ــوق از مح ــای ف ه
ــک  ــی در ی ــن آگه ــا ای ــردد ضمن ــی گ ــترد م مس
نوبــت در روزنامــه کیمیــای وطــن چــاپ اصفهــان 
ــردد و در  ــی گ ــر م ــورخ 96/۴/12 درج و منتش م
صــورت تعطیلــی روز مزایــده بــه روز بعــد موکــول 
ــه  ــرکت در جلس ــت ش ــا جه ــردد. توضیح ــی گ م
ــه  ــران ب ــی ای ــک مل ــی بان ــک تضمین ــده چ مزای
ــده در وجــه اداره اجــرای اســناد  ــه مزای ــغ پای مبل
ــی و  ــای کتب ــراه تقاض ــه هم ــان ب ــمی اصفه رس
ارائــه کارت شناســایی معتبــر الزامــی اســت ضمنــًا 
برنــده مزایــده بایــد کل مبلــغ خریــد را تــا پایــان 
ــش مخصــوص  ــان روز طــی فی ــت اداری هم وق
ــپرده  ــالک س ــناد و ام ــت اس ــاب اداره ثب  در حس

نماید.  شماره:9852/م الف 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

افسانه اسدی اورگانی



پیشهناد فیلم

مزار شریف

حرف و نقل

 در پــی پخــش مینی ســریال »ایســتاده در 
محمدحســین  تلویزیونــی،  شــبکه  دو  از  غبــار« 
ــخه از  ــن نس ــش ای ــه پخ ــردان، ب ــان، کارگ مهدوی

تلویزیــون واکنــش نشــان داد. 
مهدویــان گفــت: خیلی هــا می پرســند چــرا در 
ــی از نســخه ســریال »ایســتاده  ــن صفحــه حرف ای
ــت.  ــاده اس ــی س ــخش خیل ــزدم. پاس ــار« ن در غب
ــی  ــه کس ــده ام را ب ــودم ندی ــوز خ ــه هن ــزی ک چی
توصیــه نمی کنــم. نــه اینکــه نگذاشــته باشــند 
ببینــم. نــه، خــودم ترجیــح دادم نبینــم. »ایســتاده 
ــه ای  ــم ۱۰۴ دقیق ــان فیل ــن هم ــرای م ــار« ب در غب
اســت کــه در ســینماها اکــران شــد. ایــن ســریال بر 
اســاس یــک توافــق قدیمــی آمــاده شــد و مــن هــم 
بــه دالیلــی بایــد تــن مــی دادم. چــاره ای نبــود. االن 
هــم واقعــا درســت نمی دانــم ایــن نســخه، نســخه  
ــه. ــا ن ــده اصــا خــوب از آب درآمــده اســت ی نادی

 ایــن روزهــا ســرقت دســتگیره های بیرونــی در 
ســالن اصلــی مجموعــه تئاتــر شــهر بــار دیگــر زنــگ 
خطــر ناامنــی در پیرامــون ایــن بنــای ثبــت شــده در 
میــراث ملــی را بــه صــدا درآورده؛ زنــگ خطــری کــه 

از ســوی مســئوالن شــنیده نمی شــود.
راه انــدازی  اخیــر،  ســال  چنــد  طــول  در   
ــر  ــای تئات ــن گام ه ــی اولی ــاخانه های خصوص تماش
ــرای  ــاش ب ــازی و ت ــمت خصوصی س ــه س ــران ب ای
ــه  ــا هم ــه ب ــت ک ــوده اس ــادی ب ــتر اقتص ــق بیش رون
انتقاداتــی کــه بــه عملکــرد تماشــاخانه های خصوصــی 
ایــن  تأســیس  می رســد  نظــر  بــه  دارد  وجــود 
ســالن های نمایشــی توانســته  تــا حــدودی بــه اقتصاد 
 تئاتــر کمــک کنــد و مخاطبــان را بــه ســالن های تئاتــر 

بکشاند.
 کاظــم ســیاحی، بازیگــر ســریال »لیسانســه ها« 
ــای آن  ــریال و جذابیت ه ــن س ــاز دوم ای ــاره ف درب
ــاز دوم را  ــا ف ــرد: م ــان ک ــل بی ــل قب ــد فص همانن
بافاصلــه از فــاز اول شــروع کردیــم و فکــر می کنــم 
ــن کار باعــث انســجام و به هــم پیوســتگی کار  همی
ــاره  ــدان ریســکی درب می شــود؛ بنابرایــن شــاید چن

فصــل دوم وجــود نداشــته باشــد.
 فیلــم ســینمایی »نفس« بــه کارگردانــی نرگس 
ــش  ــبکه نمای ــاه در ش ــنبه ۱۴ تیرم ــار از چهارش آبی
ــه آ  ــدی، پانت ــران احم ــع می شــود. مه ــی توزی خانگ
پناهی هــا، گاره عباســی، ســیامک صفــری، شــبنم 
ــیرخانلو،  ــا ش ــی، محمدرض ــاقی زینت ــی، س مقدم
و  خان بابایــی  علــی  نورموســوی،  ســاره  ســیده 
فیلــم  نقش هــای  ایفاگــر  جمشــید  هاشــم پور، 

ــتند. ــس« هس ــینمایی »نف س
ــی  ــد: برخ ــم، می گوی ــادی، مترج ــینا کمال آب  س
بــرای شــهرت وارد عرصــه ترجمــه می شــوند و 
چــون مهــارت ندارنــد، از ترجمه هــای قدیمــی کپــی 

می کننــد.
 فصــل اکــران بهــاری ســینماهای کشــور در 
ــی  ــاه ابتدای ــان رســید کــه در ســه م ــه پای ــی ب حال
امســال، فــروش فیلم هــا بــه رقــم بیــش از ۶۱ 

ــید. ــان رس ــارد توم میلی

کوتاه اخبار 
کارگردان پویانمایی »معلق«:

از نتیجه ساخت پویانمایی معلق 
متعجب و خوشحالیم

مدیــر پــروژه پویانمایــی »معلــق« گفت:  کیمیای وطن
و  متعجــب  »معلــق«  پویانمایــی  ســاخت  نتیجــه  از 
خوشــحالیم؛ چــرا کــه ایــن فیلــم صــد بــار در کشــورهای 

مختلف نمایش داده شده است. 
پیــام حســینیان، مدیــر پــروژه »معلــق«، دربــاره ایــن فیلم 
انیمیشــن اظهــار داشــت: دو ســال پیــش کارگــردان دربــاره 
ایــن فیلــم بــا مــن صحبــت کــرد کــه برایــم جالــب بــود؛ 
از نتیجــه ســاخت ایــن پویانمایــی متعجــب و خوشــحالیم 
ــف  ــورهای مختل ــار در کش ــد ب ــم ص ــن فیل ــه ای ــرا ک چ
نمایــش داده شــده اســت. مدیــر پــروژه »معلــق« تاکیــد 
کــرد: بــرای مــن کــه ایرانــی هســتم و در انگلســتان زندگی 
می کنــم، جــذاب بــود کــه بــه کشــور برگــردم و در کشــور 
خــودم فیلــم را مشــاهده کنــم. گفتنــی اســت همزمــان بــا 
ــا  ــاری، مهس ــوش افش ــی مه ــای پویانمای ــش فیلم ه پخ
عرفانــی و ســعید شــیخ زاده ایــن فیلم هــا را دوبلــه کردنــد.

 کارگاه فیلمنامه نویسی 
»از ایده تا طرح« برگزار می شود

تــا  ایــده  »از  فیلمنامه نویســی  کارگاه  کیمیای وطن
ســازمان  ســینمای  تخصصــی  دفتــر  ســوی  از  طــرح« 
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان نیمــه دوم تیرمــاه 
برگــزار می شــود. بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان 
دفتــر  رئیــس  اصفهــان،  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی 
تخصصــی ســینما بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: دفتــر 
ــهرداری  ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح ــینمای س ــی س تخصص
ــا عنــوان »از  اصفهــان بــه برگــزاری کارگاه فیلمنامه نویســی ب

ایده تا طرح« اقدام کرده است. 
ــور  ــا حض ــن کارگاه ب ــت: ای ــار داش ــدری اظه ــی حی مصطف
ــده  ــی »از ای ــی« در دو ســطح مقدمات »ســید ســعید رحمان
ــا  ــرح ت ــرفته »از ط ــاختار(« و پیش ــی س ــرح )طراح ــا ط ت

فیلمنامــه )طراحــی روایــت(« برگــزار می شــود. 
ــزار  ــاری برگ ــاه ج ــخ 22 تیرم ــن دوره از تاری ــزود: ای وی اف
می شــود کــه عاقه منــدان بــه منظــور ثبت نــام در ایــن 
کارگاه تــا ۱5 تیرمــاه فرصــت دارنــد بــه محــل دفتــر تخصصی 
ســینما واقــع در طبقــه دوم زیریــن کتابخانــه مرکــزی 

ــد. ــه کنن مراجع

فیلم، ابزاری عالی برای آموزش
آیرینــا فردریــکا تارویــدا، کارگــردان اهــِل  کیمیای وطن
لتونــی »جنگلــی )لِشــی(«، جشــنواره را فرصتــی بــرای دور 
ــودکان،  ــت: ک ــدان برشــمرد و گف هــم جمــع شــدن هنرمن
بــا  می تواننــد  شــرکت کنندگان  ســایر  و  نوجوانــان 
تازه تریــن آثــار کارگردانــان ایرانــی و خارجــی آشــنا شــوند. 
ایــن کارگــردان اروپایــی ضمــن ابــراز امیــدواری از شــناخت 
ســینمای ایــران بــه واســطه جشــنواره کــودک گفــت: هــر 
ــاخته و  ــودک س ــوع ک ــا موض ــادی ب ــای زی ــال فیلم ه س
اکــران می شــود کــه هــم ُبعــد ســرگرمی دارد، هــم 
آمــوزش. بــه بــاور مــن فیلــم، ابــزاری عالــی بــرای آمــوزش 

ارزش های درست و الهام به کودکان و نوجوانان است.

عکاسی

 »کیارنگ عالیی« 
به کانون عکس اصفهان می آید

در سلسله نشســت های دعــوت از اســتادان مطــرح  کیمیای وطن
کشــور، کانــون عکــس انجمــن ســینمای جوانــان اصفهــان در ۱۴ تیرماه، 
میزبــان کیارنــگ عایــی اســت. ایــن برنامــه ۱۴ تیرمــاه ســاعت ۱۶ و 3۰ 
ــدان فیــض  ــع در می ــان واق ــی اصفه ــام خمین ــه در نگارســتان ام دقیق

برگزار می شود. 
کیارنــگ عایــی متولــد ســال ۱355 در مشــهد اســت. او دانش آموختــه 
ســینما بــوده و در محضــر آقایــان اکبــر عالمــی، دکتــر احمــد الســتی، 
مســعود اوحــدی، ایــرج رامین فــر و قطب الدیــن صادقــی بــه تحصیــل 
هنــر پرداختــه اســت. عایــی فعالیــت مطبوعاتــی خــود را بــا روزنامه هــا 
و نشــریاتی چــون خراســان، تــوس، قــدس، صبــح امــروز، خــرداد، جام 
ــردبیر  ــوان س ــه عن ــرد. وی ب ــاز ک ــراغ آغ ــل چ ــهری و چه ــم، همش ج
فصلنامــه عکــس آبرنــگ و ســردبیر نشــریه اتحادیــه عکاســان خراســان 

فعالیــت داشــته اســت. 
از افتخــارات ایــن هنرمنــد می تــوان بــه دریافــت مــدال برنــز جشــنواره 
ــم »دیوارهــای شیشــه ای«،  ــرای فیل ــوری چــک/ ۱997( ب ــو )جمه برن
ــی / 2۰۰5(  ــو )رومان ــم انیمیشــن جشــنواره داکین ــن فیل ــزه بهتری جای
بــرای فیلــم »یــو«، مــدال برنــز جشــنواره ملــل )اتریــش / ۱998( بــرای 
فیلــم »دســت های ســیمانی«، مــدال برنــز اتحادیــه فیلمســازان آماتــور 
جهــان )یونیــکا / 2۰۰5( بــرای فیلــم »یــو« و مــدال نقــره جشــنواره ملل 
)اتریــش /2۰۰۶( بــرای فیلــم »آن دورهــا مــرا متولــد کــن« اشــاره کــرد. 
وی همچنیــن در بخــش مســابقه جشــنواره های عکــس دام دام هنــد 
ــلواکی  ــتروم اس ــه، اس ــگ ترکی ــان هولدین ــس، اوره ــمتویچ انگلی اس
نمایشــگاه عکــس دیجیتــال لوکزامبــورگ و...حضــور داشــته و در ســال 
 )Talent Campus( ــن ــوان برلی ــتعدادهای ج ــن اس ــه انجم 2۰۰۶ ب

دعــوت شــده اســت.

کتاب

رونمایی از کتاب »احمد متوسلیان هستم«
ــور  ــا حض ــتم« ب ــلیان هس ــد متوس ــاب »احم ــی از کت ــن رونمای آیی
ــگاران  ــگاه خبرن ــدس در باش ــاع مق ــان دوران دف ــی از فرمانده جمع

تســنیم برگــزار می شــود. 
ــات  ــار دیپلم ــوده شــدن چه ــادآور رب ــان ی ــر ایرانی ــاه در خاط ۱۴ تیرم
ایرانــی در لبنــان اســت کــه بــا وجــود پیگیری هــای مســئوالن 
ــده              ــه دســت نیام ــی ب ــاع دقیق ــان اط ــون از سرنوشــت آن ــر تاکن ام

ــت.  اس
ــلیان  ــد متوس ــاب »احم ــی کت ــم رونمای ــبت مراس ــن مناس ــه همی ب
هســتم« روز سه شــنبه، ۱3 تیرمــاه از ســاعت ۱7 تــا ۱9 در محــل 

ــزار می شــود.  ــنیم برگ ــگاران تس باشــگاه خبرن
»احمــد متوســلیان هســتم«، مجموعــه مصاحبه هــا و ســخنرانی های 
ــپ 27 محمــد رســول هللا)ص(  ــده تی حــاج احمــد متوســلیان، فرمان

اســت کــه در قالــب یــک کتــاب جمــع آوری شــده اســت. 
ــس از  ــال ۱357 پ ــان در دادگاه س ــات ایش ــا دفاعی ــاب ب ــن کت ای
دســتگیری در لرســتان آغــاز می شــود و ســپس بــا ســخنرانی 
ــم  ــه بخشــی از آن در فیل ــاوه ک ــع شــهر پ ســال ۱359 مســجد جام
ــدا  ــه پی ــود، ادام ــه ب ــرار گرفت ــورد اســتفاده ق ــار« م »ایســتاده در غب
می کنــد و بــا چنــد مصاحبــه ایشــان بــا دفتــر سیاســی ســپاه پــس 
در  مصاحبــه ای  و  بیت المقــدس  و  فتح المبیــن  عملیات هــای  از 

کردســتان ادامــه می یابــد. 
در مراســم رونمایــی از کتــاب »احمــد متوســلیان هســتم«، خانــواده 
ــردار  ــون س ــان وی همچ ــتان و همرزم ــی از دوس ــهید، برخ ــن ش ای
گلعلــی بابایــی، ســردار رســتگار پنــاه، ســردار عبــاس برقــی و... حضور 

دارنــد. 
کتــاب »احمــد متوســلیان هســتم« بــه کوشــش محمــد جــواد 
ــه چــاپ رســیده اســت. تســنیم ــارگل ب شــادانلو توســط انتشــارات ن

تلویزیون

»لیسانسه ها«ی سروش صحت نصف شد
ایــن  تصویربــرداری  از  »لیسانســه ها«  مجموعــه  تهیه کننــده 
ــن  ــر داد و در عی ــان شــهریورماه خب ــا پای ــی ت ــه تلویزیون مجموع
ــاره زمــان پخــش ایــن مجموعــه اظهــار کــرد: پخــش  حــال درب
ــا  ــر و ب ــرم و صف ــاه مح ــس از دو م ــه ها« پ ــه »لیسانس مجموع

ــود.  ــد ب ــازمان خواه ــری س تصمیم گی
رضــا جــودی، تهیه کننــده مجموعــه »لیسانســه ها«، دربــاره 
ــه فقیه نصیــری  ــد ایــن مجموعــه اظهــار کــرد: آتن بازیگــران جدی
ــه لیسانســه ها ملحــق  ــه مجموع ــه ب ــن بازیگــری اســت ک آخری

ــتند.  ــابق هس ــران س ــان بازیگ ــه هم ــده و بقی ش
او بــه ایــن پرســش کــه آیــا تعویــق در زمــان پخــش، لطمــه ای 
داد  منفــی  پاســخ  نمی زنــد،  »لیسانســه ها«  مجموعــه   بــه 
و اظهــار کــرد: اگــر مــردم کار را دوســت داشــته باشــند، قطعــا آن 
ــه  ــود ک ــک ســریال ۶۰ قســمتی ب ــه ی ــن مجموع ــد. ای را می بینن

بــه دلیــل اینکــه ســازمان آنتــن نیــاز داشــت، نصــف شــد. 
ــک  ــه ها« ی ــه »لیسانس ــاخت ادام ــه س ــان اینک ــا بی ــودی ب ج
»لیسانســه ها« شــد:  یــادآور  انجامیــده،  طــول  بــه   ســال 

ــن  ــه ای ــم در ادام ــه ســعی کرده ای ــه روز اســت ک ــک ســریال ب ی
ــا  ــز ب ــه  طن ــن مجموع ــت در ای ــیم. صح ــر باش ــه به روزت مجموع
ــه نقــد و بررســی معضــات اجتماعــی به ویــژه  ــان متفاوتــی ب زب
ــه  ــل دوم قص ــت در فص ــرار اس ــه و ق ــان پرداخت ــواالت جوان اح
نیــز بــا محوریــت شــخصیت ها و اتفاقــات اطــراف زندگــی آن هــا 

پیگیــری شــود. 
امیرحســین  از:  عبارتنــد  »لیسانســه ها«  ســریال  بازیگــران 
ــا  ــتوده، رؤی ــن س ــی، متی ــر کاظم ــکیبا، امی ــن ش ــتمی، هوت رس
میرعلمــی، کاظــم ســیاحی، ســیاوش چراغی پــور، عــزت هللا 

مهــر ســنگ چاپ.  افشــین  مهــرآوران، 

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه فرهنگ

کیومــرث پوراحمــد در ســال ۱328 در نجف آبــاد 
اصفهــان بــه دنیــا آمــد و فعالیــت هنــری خــود 
را بــا دســتیاری کارگــردان مجموعــه تلویزیونــی 
»آتــش بــدون دود« در ســال ۱353 آغــاز کــرد.
ــی  ــه رشــته کارگردان پوراحمــد کــه دانش آموخت
سینماســت، ورودش به ســینما را بــا ژانر کودک 
و بــا نویســندگی فیلمنامــه »قصــه خیابــان 
ــه  ــی تجرب ــن تقوای ــی محس ــه کارگردان  دراز« ب

کرد.  
پوراحمــد در کارنامــه هنــری خــود در زمینه های 
فیلمنامه نویســی،  کارگردانــی،  مختلــف 
فعالیت هــای  تدوینگــری،  و  تهیه کنندگــی 

ــت.  ــانده اس ــت رس ــه ثب ــادی را ب زی
ــاز  ــا  نقدنویســی آغ ــدا، کار خــود را ب وی در ابت
و کار جــدی خــود را در عرصــه ســینما در ســال  
ــی  ــه تلویزیون ــتیاری در مجموع ــا دس ۱353 ب

ــرد.  ــدون دود« شــروع ک ــش ب »آت
»خواهــران  فیلــم  کارگردانــی  بــرای  وی   
غریــب« در چهاردهمیــن جشــنواره فیلــم فجــر، 
ســیمرغ بلوریــن بهتریــن کارگردانــی را دریافــت 
کــرد و ایــن فیلــم بــا رقــم ۱۴۱ میلیــون تومــان 

ــد.  ــال ۱375 ش ــم س ــن فیل پرفروش تری
پوراحمــد پــس از موفقیــت در فیلــم »خواهــران 
غریــب«، مجموعــه تلویزیونــی »ســرنخ« را 
ســاخت. وی 3 ســال بعــد چنــد فیلــم از 
ــا بــازی  جملــه »گل یــخ« و »شــب یلــدا« را ب

ــرد.  ــی ک ــن کارگردان ــا فروت محمدرض
یلــدا«  »شــب  فیلــم  پوراحمــد  بــه گفتــه 

اوســت. خــود  زندگــی  از  الهام گرفتــه 
در   فعالیت هــای هنــری خــود  ادامــه  در  او 
ــاری  ــق آث ــه خل ــردان ب ــام نویســنده و کارگ مق
چــون »قصه هــای مجیــد«، »کفشــهایم کــو؟«، 

ــرج«، »گل یــخ «،  ــوک ب »اتوبــوس شــب«، »ن
»بــه  غریــب«،  یلــدا«، »خواهــران  »شــب 
ــفرنامه  ــعر«، »س ــان و ش ــه«، »ن ــر  هانی خاط
شــیراز«، »صبــح روز بعــد«، »شــرم«، »شــکار 
ــوم  ــار«، »آلب ــرگاه«، »گاوی ــوش«،  »لنگ خام
و  »تاتــوره«  چلچلــه«،  »بی بــی  تمبــر«، 

ــت. ــاران« پرداخ »ب
ــادرش  ــر، م ــای هن ــه دنی ــا ورود ب ــد ب پوراحم
پرویندخــت )فاطمــه( یزدانیــان را نیــز بــه 
جامعــه هنــری معرفــی کــرد؛ پرویندخــت 
یزدانیــان از ســال ۱37۰، بــا ایفــای نقــش 
ســریال  در  مجیــد،  مادربــزرگ  بی بــی، 
تلویزیونــی »قصه هــای مجیــد« بــه کارگردانــی 
ــه عرصــه  ــا ب ــد، پ ــرث پوراحم ــدش، کیوم فرزن
بازیگــری نهــاد. ســپس در ســال ۱37۱ بــا بازی 
در فیلم هــای »صبــح روز بعــد« و »شــرم« وارد 

ــد. ــینما ش س
از کتابــی کــه  پوراحمــد در گفت وگوهایــش 
خــود دربــاره زندگــی اش منتشــر کــرده بــا 
عنــوان  »کودکــی نیمه تمــام« نیــز ســخن 

ــت. ــه اس گفت
ــد نام آشــنای  ــری ایــن هنرمن فعالیت هــای هن
اصفهانــی کــه تاکنــون افتخــارات بســیاری را در 
ــا  ــم زده، م ــون رق ــینما و تلویزی ــای س عرصه ه
را بــرآن داشــت تــا بــا  کیومــرث پوراحمــد 58 
ســاله دربــاره هنــرو وضعیــت آن، شــاخص های 
یــک فیلمســاز خــوب، ویژگــی فیلم هــای طنــز 

ــم. ــو بپردازی ــه گفت وگ و ... ب
 نظر شما به عنوان یک کارگردان 

موفق در ساخت سریال های تلویزیونی 
و سینمایی درباره ساخت فیلم های 

کمدی و طنز چیست؟ اصوال چرا 
به صورت جدی در این زمینه وارد 

کارنشده اید؟

ــز نیــز  ــه طن چــرا؛ خیلــی دوســت دارم در زمین
ــس در درون آدم  ــن ح ــد ای ــا بای ــم؛ ام کار کن
ایجــاد شــود. مــن هیــچ  گاه نگفتــم مثــا فیلــم 
ــک  ــا خــب ی ــم بســازم؛ ام عاشــقانه می خواه
حســی آمــد  در وجــودم و گفــت مــن را بســاز.

بــا دلگرمی هایــی کــه  از امــرهللا احمدجــو 
دریافــت کــردم، فیلمنامــه طنــزی در ارتبــاط بــا 
محمدرضــا شــاه پهلــوی بــه ذهــن مــن رســیده 

ــم. ــاز کن ــم دارم آن را آغ اســت کــه تصمی
 آیا شما فیلم کوتاه را به عنوان یکی 

از انواع فیلمسازی قبول دارید؟ 
ــرا  ــول را دارم؛ زی ــم را قب ــوع فیل ــن ن ــا ای قطع
ــا  ــری ب ــرورش فک ــون پ ــن در کان ــاز کار م آغ
فیلــم کوتــاه بــود؛ ســه فیلــم کوتــاه ســاختم و 
ســپس بــه دنیــای فیلم هــای بلنــد وارد شــدم.

ــه  ــه توجــه داشــت ک ــن نکت ــه ای ــد ب ــه بای البت
ــگاه  ــد جای ــاه و بلن ــدام از فیلم هــای کوت هــر ک
ــه  ــر نیســت؛ ب ــواع دیگ ــع ان ــود را دارد و مان خ
طــور مثــال محمدرضــا مقدســیان مستندســاز 
ــن  ــر در ای ــر عم ــا آخ ــت و ت ــتی اس چیره دس
نــوع فیلــم ســاخت؛ پــس می تــوان فیلــم 
کوتــاه را نیــز تــا همیشــه ادامــه داد یــا بــه انــواع 

دیگــر روی آورد.
 به نظر شما آیا سینمای ایران در 

حال پوست اندازی است؛ آینده سینمای 
ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟

طــی ایــن ســال ها نســل جدیــدی در ایــن 
هنــر روی کار آمــده کــه ایده هــای جدیــد، 
بکــر و نویــی دارنــد؛ امــا باالخــره ســینما دارای 
ــم  ــن فیل ــر م ــه نظ ــت. ب ــم اس ــتان و فیل داس
ــن  ــان در ذه ــه در پای ــی اســت ک خــوب، فیلم
تماشــاچی تــازه آغــاز شــود؛ نــه اینکــه در انتهــا 

ــد. ــان برس ــه پای ــب ب ــن مخاط ــا در ذه واقع
 شما به عنوان یک هنرمند 

پیشکسوت خود را متاثر از موج نوی 
سینمای ایران یا فیلم های جهانی 

می دانید؟
مــن از ســن ۱3 تــا ۱۴ ســالگی مــدام هــر شــب 
ــق  ــن طری ــینما را از همی ــم و س ــم می بین فیل
ــم  ــان می گوی ــا اطمین ــا ب ــتم؛ ام ــت داش دوس
تاثیــر  تحــت  و  نیســتم  فیلمســازباز  کــه 

نبــوده ام. هیچ کــس 
پــس از فیلــم »گاو« و »قیصــر« متوجــه شــدم 
ــردم  ــه م ــاخت ک ــی س ــوان فیلم های ــه می ت ک
نیــز آن را بپســندند؛ مــا  نیــز در همیــن جامعــه  
زندگــی می کنیــم و ایــده خــود را از همیــن 

مــردم می گیریــم.
 آیا شما در آثارتان فیلم بد هم 

داشته اید؟

صــد البتــه؛ مــن ماســت تــرش هــم داشــته ام. 
ــم  ــا ه ــوره«. بعد ه ــم »تات ــن فیلم ــل اولی مث
ــم  ــد داشــته ام. وقتــی می خواهــی فیل ــم ب فیل
بســازی مقیــد و متعهــد هســتی، دوســت 
ــت  ــک وق ــا ی ــازی؛ ام ــد بس ــم ب ــداری فیل ن
ــم  ــار ه ــک ب ــی. ی ــتباه می کن ــد و اش درنمی آی
یــک بایــی ســرم آمــد و فکــر کــردم کــه خیلی 

ــد غــّره شــوم. ــدم، امــا فهمیــدم کــه نبای بل
 استاد درباره دوستی خود با شهید 
آوینی برایمان بگویید؟خاطراتی که از 

ایشان به یاد دارید.
مــن فقــط دو جلســه و هر جلســه ســه ســاعت 
بــا شــهید آوینــی صحبــت کــردم و دوســتی مــا 

فقــط در همــان مــدت بــود.
ــیراز« را  ــفرنامه ش ــم »س ــی فیل ــهید آوین  ش
ــک  ــا ی ــاب ب ــک کت ــرای مــن ی ــود و ب ــده ب دی
ــه  ــن مجل ــود. م ــز نوشــته ب یادداشــت مهرآمی
از نظــرم  ســوره را آن زمــان نمی خوانــدم و 
مکــروه بــود؛ امــا یــک شــاخه گل مریــم 
خریــدم و بــه دفتــر ســوره و نــزد آقــای مرتضی 
ــرای  آوینــی رفتــم و وی گفــت بهتریــن گل را ب

مــن آوردی. 

در آن جلســه ۴ ســاعتی بــا هــم گفت وگــو 
ــد در بعضــی موضوعــات  ــادم می آی ــم و ی کردی
ــان  ــم و عقایدم ــر بودی ــف یکدیگ ــا مخال کام

ــود.  ــر ب ضــد یکدیگ
ــیار  ــی بس ــهید آوین ــات ش ــان ماق ــا در هم ام
ــهید  ــه ش ــی ک ــت و هنگام ــن نشس ــه دل م ب
شــد، در مجلــه ســوره ویژه نامــه ای در خصــوص 
شــهید آوینــی بــه چــاپ رســید کــه مــن در آن 

ــتم.  ــاره وی نوش ــتون درب ــک س ــه ی ویژه نام
پــس از نــگارش ایــن یادداشــت، همســر 
ــت آن  ــن گف ــه م ــان ب ــی در آن زم شــهید آوین
ســتون بســیار تاثیرگــذار بــود و وقتــی قــرار شــد 
دربــاره شــهید آوینــی فیلمــی بســازند، همســر 
ــن  ــم را م ــن فیل ــه ای ــد ک ــرادر شــهید گفتن  و ب

بسازم.

 از نحوه شکل گیری فیلم »قصه های 
مجید« برایمان بگویید؟چطور به 

ساخت چنین اثری ترغیب شدید؟
در  انقــاب  اوایــل  در  فیلــم  ایــن  ســاخت 
ــا  ــت و تصوره ــرار گرف ــون ق ــتورکار تلویزی دس
بــر ایــن بــود کــه کارگــردان بایــد حتمــا کرمانــی 
باشــد؛ امــا مســئوالن تلویزیــون بــا ایــن افــراد 
بــه توافــق نرســیدند و ســاخت ایــن فیلــم بــه 

ــن پیشــنهاد شــد. م
مجیــد«  »قصه هــای  کتــاب  خوانــدن  بــا 
احســاس کــردم گویــی بــرای مــن نوشــته 
شــده و پــس از صحبــت بــا هوشــنگ مــرادی 
ســال  یــک  داســتان،  نویســنده  کرمانــی، 
ــه  ــا ۱2 فیلــم از ۶۰ داســتان را ب طــول کشــید ت

ــردم. ــل ک ــه تبدی فیلمنام
بخــش زیــادی از خاطــرات نوجوانــی خــود 
را وارد داســتان »قصه هــای مجیــد« کــردم 
و بــر ایــن اســاس بعضــی فیلم هــا بســیار 
آن از  دور  بعضــی  و  خــودم   شــبیه کتــاب 

 است.
 چرا در اغلب داستان های مجید 

روایت های تلخ نهفته است؟ این بغض 
در کجای زندگی شما وجود داشته 

است؟
 البتــه مــن اعتقــاد دارم کــه فیلــم تلــخ و 
ــم  ــی یتی ــه نوع ــن ب ــا م ــت؛ ام ــیرین اس ش
بــودم؛ چــرا کــه مــا ۱2 فرزنــد بودیــم و درنتیجه 

ــود. ــدک ب ــت ان ــن از محب ــهم م س
ــه  ــتم و لهج ــان داش ــت زب ــن لکن ــویی م از س
نجف آبــادی مــا را نیــز مســخره می کردنــد؛ 
ــاس  ــن اس ــر ای ــودم. ب ــه گیر ب ــه گوش درنتیج
ــردم،  ــف ک ــینما را کش ــاب و س ــه کت ــی ک زمان
ــرار  ــه ف ــد و از مدرس ــوض ش ــن ع ــی م زندگ

ــروم. ــینما ب ــه س ــا ب ــردم ت می ک
مــن گــذر زمــان و ســن خــود را احســاس 
یــک کــودک  هنــوز  مــن  درون  نمی کنــم، 
بازیگــوش هســت و گاهــی  نیــز هنــوز شــور و 

دارم. را  ســاله   ۱8 جوان هــای  شــوق 
 و سخن پایانی ...

خوشــبختانه بــا ســاخت فیلــم »قصه هــای 
مجیــد« بــه مرحلــه ای در زندگــی کــه دوســت 
ــز خــود  ــوز نی ــم. مــن هن داشــتم، دســت یافت
را فیلمســاز متوســطی می دانــم کــه ســعی 

می کنــد هــر روز بهتــر باشــد. 
ــی  ــم خوب ــاخت فیل ــن س ــی م ــه کنون دغدغ
ــته  ــت داش ــودم آن را دوس ــم خ ــه ه ــت ک اس
باشــم و هــم مــردم آن را بپســندند کــه در غیــر 
ــرد  ــزه بگی ــه جای ــر چ ــم  ه ــورت فیل ــن ص ای

ــدارد. ــده ای ن فای
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مجسمه سازی مدرن
قــرن بیســتم مجالــی بــرای خلــق ایده هــای 
ــو  ــتیل های ن ــع و اس ــای بدی ــد، فرم ه جدی

بــود؛ بــا اســتفاده از مــواد و ابــزار تــازه. 
ــره  ــه پیک ــدازه ب ــه بی ان ــرن توج ــن ق در ای
ــه  انســان رخــت بربســت و جــای خــود را ب
ــر  ــی نظی ــازه و موضوعات تراشــیدن اشــیاء ت
رؤیاهــا، آرزوهــا، احساســات و آموختــن 
ــرم و  ــتیک، ک ــازی داد. پالس ــرم و فضاس ف
ــه عــالوه مــواد دیگــری  فــوالد ذوب شــده ب
نظیــر چــوب، جعبــه، تکه هــای شکســته 

اتومبیــل و خرابه هــای مبلمــان، همــه و 
ــتفاده  ــری اس ــار هن ــق آث ــرای خل ــه ب هم

ــدند.  ش
ــود را  ــازی خ ــر مجسمه س ــتم هن ــرن بیس ق
رودن  تالش هــای  و  مدیــون کوشــش ها 
بــرای خــارج شــدن از ســبک کالیــک و 
روش هایــی اســت کــه بــه مــدت 200 ســال 
ــروی از  ــد و پی ــال تقلی ــه در ح ــدون وقف ب

ــد.  ــیک بودن ــبک کالس س
اگرچــه مجسمه ســازان قــرن بیســتم ســعی 
ــم رودن دوری  ــبک رئالیس ــد از س می کردن
جوینــد، امــا همچنــان کار و شــیوه رودن بــر 

آن هــا تأثیــر بســزایی دارد. آریســتید ملــول 
)Aristide Maillol( جــزو افــرادی بــود 
کــه از ســطوح خشــن در کارهــای رودن 
دوری گزیــد و ســعی کــرد در نمونــه کارهــای 
ــی را در  ــی نرم ــود نوع ــزی خ ــنگی و برن س
تــراش بــه کار بــرد تــا تداعی کننــده آرامــش 

و نوعــی ژســت هنــری باشــد. 
ــانس  ــدان دوره رنس ــه هنرمن ــور ک همان ط
ــتان  ــان باس ــیک رم و یون ــای کالس از کاره
ــتم  ــرن بیس ــدان ق ــد، هنرمن ــام گرفتن اله
نیــز بــا الهــام از آثــار بومــی هنــری افریقــا و 

ــد. ــر پرداختن ــق اث ــه خل ــیه ب اقیانوس

 )Wilhelm Lehmbruck( ویلهم لهمبــراک
ــت و  ــرم دس ــا ف ــازی ب ــدل مجسمه س از م

پاهــای بلنــد نظیــر هنــر بــدوی بهــره بــرد. 
 Gaston( الشــز  گاســتون  همچنیــن 
ــت  ــد باســتان تبعی ــر هن Lachaise( از هن

ــرد.  ک
 گفتنــی اســت فــرم، فضــا، واقع گرایــی
همــواره  ایــده آل  زیبایــی  و  احساســات 
مــورد توجــه هنرمنــدان همــه نســل ها 
ــورت  ــا ص ــتم تنه ــرن بیس ــت؛ ق ــوده اس ب
 جدیــدی از ایــن اجــزاء را بــه مــا نشــان داده 

است.

،،
خوشــبختانه با ســاخت فیلم »قصه های 
کــه  زندگــی  در  مرحلــه ای  بــه  مجیــد« 
دوســت داشــتم، دســت یافتم. من هنوز 
نیــز خــود را فیلمســاز متوســطی می دانــم 

کــه ســعی می کنــد هــر روز بهتــر باشــد 

خالق »قصه های مجید« در گفت وگو با کیمیای وطن:

تحتتأثیرهیچکسنبودهام
همسر و برادر شهید آوینی از من خواستند که فیلم شهید را بسازم

دول ارکا�ن �ج

مفت آباد
کارگردان  پژمان تیمورتاش 
بازیگران  سجاد افشاریان 

برزو ارجمند، امین اسفندیار 
دنیا مدنی، احسان بیات فر 

سینما  هنر و تجربه

بیوگرافی
کارگردان  فاطمه ثقفی 

بازیگران  بهار کاتوزی، میثاق 
زارع، روح هللا مهرابی، اشکان 

مهری، میثم غنی زاده
سینما  هنر و تجربه

یک ایستگاه جلوتر
کارگردان  سامان استرکی 
بازیگران  دومان اشرفی 

زهرا سلطانی، علی طالشی 
فاطمه محمدی، حافظ کهنمویی

سینما  هنر و تجربه

کارگردان: عبدالحسن برزیده
نویسنده: عبدالحسن برزیده

ــاب  ــگان، مهت ــاری، مســعود رای بازیگــران: حســین ی
کرامتــی، عمــار تفتــی، ابراهیــم برزیــده، علــی عطایی، 
ــدرام  ــی، پ ــدی آگاه ــزی، مه ــا عزی ــید محمدرض س
ــی،  ــین فتح ــدی، امیرحس ــد آقامحم ــفی، محم یوس

حســین باشــه آهنگــر، عبــاس حبیبــی
 خالصه داستان فیلم

 فیلــم، روایتگــر کشــتار دیپلمات هــای ایرانــی در 
کنســولگری ایــران در شــهر مــزار شــریف افغانســتان 
اســت؛ هجــوم نیروهــای طالبــان منجــر بــه شــهادت 

ــران شــد. ــان کنســولگری ای ــن از کارکن ۱۰ ت
چهارمیــن  شــریف«،  »مــزار  ســینمایی  فیلــم 
ســاخته عبدالحســن برزیــده اســت. ایــن فیلــم 
ماجــرای حملــه طالبــان بــه کنســولگری ایــران و 
کشــتار دیپلمات هــای ایرانــی در ۱7 مــرداد ۱377 
ــاهد  ــا ش ــت تنه ــق روای ــریف، طب ــزار ش ــهر م  در ش

ماجراست. 
ایــن واقعــه،  از مســائل حساســیت برانگیز  یکــی 
ــاص  ــت خ ــا در آن موقعی ــدن دیپلمات ه ــی مان چرای
در مــزار شــریف اســت. ابراهیــم برزیــده، پســر 
عبدالحســن برزیــده، در دومیــن کار ســینمایی اش 
نقــش شــهید محمــود صارمــی، خبرنــگار خبرگــزاری 

ــت. ــرده اس ــازی ک ــران را ب ــامی ای ــوری اس جمه
 عوامل فیلم »مزار شریف«

ــدی  ــنده: مه ــده/ نویس ــن برزی ــردان: عبدالحس کارگ
ــر  ــواری/ مدی ــر شاهس ــده: منوچه ــیرزاد/ تهیه کنن ش
صدابــردار:  زرین دســت/  علیرضــا  فیلمبــرداری: 
ســعید  چهره پــردازی:  طــراح  زاهــدی/  حســن 
ملــکان/ جلوه هــای ویــژه میدانــی: علــی قرایــی/ 
مدیــر هنــری: مشــکین مهــرگان/ مدیــر صحنــه: 
ســوفیا شــکری/ مدیــر دکــور صحنــه و لبــاس: محمــد 
امیررضــا  بصــری:  ویــژه  جلوه هــای  معصومــی/ 
معتمــدی/ تدویــن: محمدعلــی ســجادی/ موســیقی: 
بهــزاد عبــدی/ منشــی صحنــه: زهــرا برزیــده/ مدیــر 
تولیــد: مســعود فیــروزه/ مدیــر روابــط عمومــی 
ــته/  ــدی دلخواس ــکاس: مه ــر/ ع ــی زادمه ــم: عل فیل

ــدی ــر حمی ــه: امی ــت صحن ــردار پش تصویرب
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 آغاز فعالیت 
۲۵ هزار پایگاه تابستانی

ــی  ــای پرورش ــا و فضاه ــری، اردوه ــر کل فرهنگی هن مدی
ــر  ــتانی در سراس ــگاه تابس ــزار پای ــت ۲۵ ه ــت: فعالی گف

ــد.  ــاز ش ــور آغ کش
مهــدی علی اکبــرزاده در آییــن افتتاحیــه فعالیت هــای 
تابســتانی اوقــات فراغــت اظهــار کــرد: تمــام تــاش مــا در 
مراکــز فعالیت هــای تابســتانی ایــن اســت تــا هــر آنچــه را 
دانش آمــوز در طــول ســال تحصیلــی بــا وجــود عاقــه اش 
ــام آن  ــه انج ــق ب ــتان موف ــه، در تابس ــت نیافت ــه آن دس ب

شــود. 
تربیــت همــواره  و  تعلیــم  نظــام  علی اکبــرزاده گفــت: 
ــا اســتعدادها و  ــد ت ــد شــرایطی را فراهــم کن ســعی می کن
توانایی هــای نهفتــه در دانش آمــوز، ظهــور و بــروز پیــدا 

ــد.  کن
ــگاه  ــز و پای ــت ۲۵ هــزار مرک ــاز فعالی ــه آغ ــا اشــاره ب وی ب
فعالیت هــای تابســتانی اوقــات فراغــت از روز گذشــته اظهار 
کــرد: جامعــه امــروز بیــش از هــر چیــزی بــه مهارت آمــوزی 
ــی را  ــاز دارد؛ بنابرایــن تــاش خواهیــم کــرد دانش آموزان نی
ــت  ــوق شــهروندی را رعای ــده، حق ــه در آین ــم ک ــت کنی تربی
کننــد و بــه جــای اســتخدام شــدن، خــود کارآفریــن باشــند 

و دیگــران را اســتخدام کننــد. مهــر

 بهار ۹۶ یک و نیم درجه 
گرم تر از میانگین بود

رئیــس مرکــز ملــی خشکســالی و مدیریــت بحــران 
ــت  ــریح وضعی ــن تش ــور ضم ــی کش ــازمان هواشناس س
بــارش و دمــای کشــور طــی ماه هــای گذشــته از افزایــش 

ــر داد.  ــار ۹۶ خب ــه ای در به ــم درج ــک و نی ــای ی دم
ــه اینکــه کل کشــور از ابتــدای  ــا اشــاره ب ــح ب شــاهرخ فات
مهرمــاه ســال ۹۵ تــا ۱۰ تیرمــاه ســال ۹۶، ۲۰۹.۵ میلیمتــر 
دریافــت بــارش داشــته، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه 
میــزان بــارش ســال گذشــته کشــور در ایــن مقطــع زمانــی 
۲۳۰.۸ میلیمتــر بــود نســبت بــه ســال گذشــته، ۹ درصــد 

ــته ایم.  ــارش داش ــش ب کاه
وی دربــاره تفــاوت میــزان بــارش کشــور نســبت بــه 
میانگیــن بلندمــدت گفــت: بــارش بلندمدت کشــور ۲۲۶.۸ 
ــه  ــون نســبت ب ــر ۹۵ تاکن ــدای مه ــر اســت. از ابت میلیمت
بلندمــدت، کاهــش ۰۸ درصــدی بــارش را تجربــه کردیــم. 
فاتــح در ادامــه بــه وضعیــت بارشــی اســتان تهــران طــی ۸ 
مــاه گذشــته اشــاره و اظهــار کــرد: بــارش اســتان تهــران از 
ابتــدای مهرمــاه تــا ۱۰ تیرمــاه ســال ۹۶، ۲۷۹.۴ میلیمتــر 
ــارش  ــن ب ــا میانگی ــارش ب ــزان ب ــن می ــت. ای ــوده اس ب
بلندمــدت تقریبــا یکســان اســت ولــی نســبت بــه ســال 

ــد.  ــان می ده ــش را نش ــد افزای ــته، ۳ درص گذش
ــاه گذشــته  ــی کشــور را در م ــت دمای ــان وضعی وی در پای
تشــریح و اظهــار کــرد: بــه جــز دمــای اســتان کرمانشــاه 
کــه یک دهــم درجــه سلســیوس خنک تــر از دمــای 
ــر  ــی گرم ت ــتان ها هوای ــه اس ــوده، بقی ــود ب ــن خ میانگی
ــور  ــوای کل کش ــته اند. ه ــود داش ــدت خ ــرایط بلندم از ش
نیــز در خردادمــاه ۱.۷ درجــه سلســیوس گرم تــر از شــرایط 

ــت. هواشناســی ــوده اس ــدت ب بلندم

گزارش  
گوشی همراه، اولین طعمه سارقان

شــاید بســیاری از مــا تجربــه دزدیــده شــدن وســایلمان 
ــر نحــوی داشــته باشــیم؛ از ســرقت های خــرد  ــه ه را ب
ــه«  ــرقت های »مهم ــس س ــاح پلی ــه اصط ــا ب ــه ت گرفت
ــک، اماکــن و وســایل  ــزل، بان کــه شــامل ســرقت از من
جملــه  از  خــرد  ســرقت های  امــا  می شــود؛  نقلیــه 
ســرقت هایی اســت کــه شــاید در طــول روز بارهــا و بارهــا 
ــه ســارقان از  ــی  ک ــر بی دقت ــم در اث ــد؛ آن ه ــاق بیفت اتف

ــد.  ــی دارن آن آگاه
ــت  ــه از فرص ــرا ک ــد؛ چ ــریعی دارن ــش س ــارقان واکن س
ــرای آن هــا فراهــم  ــی شــرایط را ب ــرده و وقت اســتفاده ک
کننــد، مقولــه ســهولت بــه میــان می آیــد و ایــن دو 
مؤلفــه فرصــت و ســهولت، ســبب واکنــش ســریع آن هــا 

ــود.  ــرقت می ش ــه س و درنتیج
بــر ایــن اســاس بایــد فرصــت را از ســارقان بگیریــم و بــا 
ــرای انجــام ســرقت همــوار  اقدامــات پیشــگیرانه راه را ب

نکنیــم. 
کوچــه  در  راحتــی  بــه  کــه  ســرقت هایی  از   یکــی 
و خیابان هــا انجــام می شــود، کیف قاپــی یــا ســرقت 
گوشــی های همــراه اســت؛ بــه گونــه ای کــه شــاید بــرای 
ــاهد  ــان ش ــا در خیاب ــد ی ــاده باش ــاق افت ــان اتف خودم
انجــام این گونــه ســرقت ها بوده ایــم. از آنجایــی کــه ایــن 
روزهــا بــا توســعه تکنولــوژی هــر روز یــک مــدل گوشــی 
پیشــرفته و گــران وارد بــازار می شــود، نبایــد دور از ذهــن 
ــود؛  ــر ش ــراه کمت ــی های هم ــرقت گوش ــه س ــت ک دانس
بلکــه شــاید هــر روز شــمار ایــن نــوع ســرقت ها افزایــش 
ــمار  ــه ش ــرقت ها ب ــن س ــی از راحت تری ــرا یک ــد؛ زی یاب
مــی رود و بــه هــر میــزان پلیــس نظــارت خــود را بیشــتر 
ــد  ــهروندی بای ــر ش ــت؛ ه ــد داش ــده ای نخواه ــد، فای کن
پلیــس خــود باشــد و در ایــن زمینــه اقدامات پیشــگیرانه 

را مــد نظــر قــرار دهــد. 
بــا نگاهــی کوتــاه بــه ســرقت هایی از جنــس خــرد، مثــل 
ــا ســارقان  ــرد کــه عمدت ــم ب گوشــی همــراه، پــی خواهی
ــرقت  ــرای س ــرده و ب ــتفاده ک ــه اس ــی مالباخت از بی دقت
ــون  ــد. یکــی از ســارقانی کــه دســتبند قان اقــدام می کنن
بــه دســتانش بســته شــده و پرونــده ســنگینی در زمینــه 
ســرقت گوشــی همــراه دارد، بــه ایــن مســئله اشــاره کرده 
و می گویــد: همــواره در تمــام ســرقت ها بــه میــزان 
ــق  ــرقت هایی موف ــرده ام؛ س ــت ک ــان دق ــه مالباخت توج
ــه اطــراف و کوچک تریــن  ــوده کــه مالباختــه توجهــی ب ب
 دقتــی در مراقبــت از گوشــی همــراه خــود نداشــته 
 و از ایــن فرصــت اســتفاده و در کمتریــن زمــان ممکــن 
و بی آنکــه مالباختــه احســاس خطــری کنــد، اقــدام بــه 

ســرقت کــردم. 
نیــروی  اجتماعــی  معــاون  منتظرالمهــدی،  ســعید 
ــهولت را در  ــت و س ــرعت، فرص ــای س ــی مؤلفه ه انتظام
بــروز ســرقت مؤثــر عنــوان کــرده و می گویــد: تنهــا مؤلفــه 
ــه دزدان مرتبــط اســت و مؤلفه هــای ســهولت  ســرعت ب
و فرصــت را دیگــران بــرای دزدان فراهــم می کننــد. ایمنــا

کوتاه حوادث 
 واکنش ناجا به انتشار 

فیلم شکنجه یک سرباز
در پــی انتشــار فیلمــی در فضــای مجــازی بــا عنــوان شــکنجه 
ــن  ــب ای ــا تکذی ــا ب ــخنگوی ناج ــر س ــی، دفت ــان ایران مرزب
ــی  ــش ویدئوی ــدی پی ــرد. چن ــه ک ــی را ارائ ــو توضیحات ویدئ
در فضــای مجــازی منتشــر و در آن ادعــا شــد کــه شــماری 
از اتبــاع افغــان در مــرز ایــران و افغانســتان اقــدام بــه 
شــکنجه و کتــک زدن مرزبــان ایرانــی کرده انــد. انتشــار ایــن 
ویدئــو واکنش هــای زیــادی را بــه دنبــال داشــت کــه دفتــر 

ــی را داده اســت.  ــاره توضیحات ــن ب ــا در ای ســخنگوی ناج
بــر اســاس توضیحــات دفتــر ســردار منتظرالمهــدی، بــا تاکید 
بــر جعلــی بــودن ایــن فیلــم، بافاصلــه بعــد از انتشــار ایــن 
ــد  ــخص ش ــاز و مش ــوص آغ ــن خص ــی ها در ای ــم بررس فیل
کــه چنیــن فیلمــی مربــوط بــه ایــران نبــوده و هیــچ ارتباطــی 
بــا مرزبانــان کشــورمان نــدارد. در ایــن توضیحــات بــا تاکیــد 
ــور  ــرق کش ــی در ش ــان ایران ــاس مرزبان ــگ لب ــه رن ــر اینک ب
ــتفاده  ــبز اس ــگ س ــی از رن ــان ایران ــت و مرزبان ــی اس خاک
نمی کننــد، آمــده اســت: بررســی های بیشــتر نشــان داد 
کــه فیلــم مذکــور مربــوط بــه یــک ســرباز دولتــی افغانســتان 
اســت کــه در ســال ۹۱ توســط طالبــان بازداشــت و شــکنجه 
ــا  ــخنگوی ناج ــر س ــات دفت ــان توضیح ــت. در پای ــده اس ش
تاکیــد شــده کــه نیــروی انتظامــی بــا افــرادی کــه بخواهنــد 
امنیــت روانــی جامعــه را مخــدوش کننــد و بــا انتشــار چنیــن 
تصاویــری اقتــدار پلیــس را زیــر ســؤال ببرنــد، حتمــا برخــورد 

خواهــد کــرد. پلیــس

 3 کشته و مجروح 
در جاده حاجی آباد سیرجان

 برخــورد یــک دســتگاه تریلــر نفتکــش بــا کامیــون 
یک کشته و دو مجروح بر جای گذاشت. 

ســرهنگ علــی اســفندانی، فرمانــده پلیــس راه هرمــزگان 
رفــت  بانــد  ۴۰ کیلومتــری  در  حادثــه  ایــن  گفــت: 
ایــن  در  افــزود:  داد. وی  رخ  حاجی آبــاد - ســیرجان 
ــده  ــت. فرمان ــان باخ ــش ج ــر نفتک ــده تریل ــه رانن حادث
پلیــس راه هرمــزگان گفــت: علــت حادثــه توجــه نکــردن 
راننــده تریلــر نفتکــش بــه جلــو بــود. باشــگاه خبرنــگاران

 مرگ راننده تریلی 
در برخورد با گاردریل در نایین

راننــده یــک دســتگاه تریلــر روز یکشــنبه بــه ســبب برخورد 
خــودرو بــا گاردریــل کنــار جــاده و ســقوط بــه پاییــن جــاده 
در راه ارتباطــی ناییــن بــه اردســتان جــان خــود را از دســت 
ــن  ــن، در ای ــس ۱۱۵ نایی ــر اورژان ــی، مدی ــا عباس داد. رض
بــاره گفــت: حوالــی ســاعت ۸ و ۲۰ دقیقــه بامداد یکشــنبه 
واژگونــی یــک دســتگاه تریلــر و برخــورد بــا گاردریــل پــل 
روبــه روی روســتای نیســتانک بــه اطــاع اورژانــس رســید. 
ــل،  ــه مح ــدادی ب ــوران ام ــزام مام ــی اع ــزود: در پ وی اف
ــبب  ــه س ــده ب ــه دی ــر حادث ــده تریل ــد رانن ــخص ش مش
جراحــات واردشــده در محــل ســانحه جــان باختــه اســت. 

علــت حادثــه در دســت بررســی اســت. خبــر فارســی

کنش    وا

معاون حقوقی و امور مجلس 
سازمان حفاظت محیط زیست   

با توجه به دست اندازی هایی که توسط متخلفان به عرصه های 
طبیعی کشور صورت می گیرد، سازمان حفاظت محیط زیست 

با همکاری دستگاه قضایی و شورای حفظ حقوق بیت المال 
اقداماتی را جدی برای برخورد با این دست اندازی ها انجام 

داده است. دولت نیز طی الیحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی 
دستگاه ها از مجلس شورای اسامی درخواست کرده تا 

سازمان حفاظت محیط زیست در تمامی مراحل رسیدگی از 
پرداخت کلیه هزینه های دادرسی معاف باشد.

مدیر کل دفتر توسعه مشارکت های مردمی 
ستاد مبارزه با مواد مخدر   

بر اساس مطالعات انجام شده میانگین کارهای داوطلبانه 
در کشور ایران در طول شبانه روز کمتر از یک ساعت است؛ 

حال آنکه وجود داوطلبان متخصص می تواند بسیاری از 
سیاست های پیشگیرانه را در حوزه اعتیاد پیاده سازی کند.

جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات   
راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی، یکی دیگر از راهبردهای 
»دکترین مهدویت« است. حضور میلیون ها انسان آزاده از 
سراسر جهان، از نژاد و زبان های مختلف و پشتیبانی مردم 
از حرکت بزرگ آن ها، نمادی از قدرت اسام ناب است که 
مدعیان نظم نوین جهانی و مدیریت دهکده جهانی را به 

چالش کشیده است.

معاون پرورشی و فرهنگی 
وزیر آموزش و پرورش   

بیش از ۹۸ درصد از بودجه آموزش و پرورش در بخش 
نیروی انسانی هزینه می شود و تنها کمتر از ۲ درصد بودجه 
مذکور صرف امور فرهنگی و پرورشی می شود که این میزان 
بسیار ناچیز است و پاسخگوی فعالیت های فرهنگی نیست.

مهناز شمس، روان شناس   
نوجوانی که دچار بلوغ زودرس شده، نمی تواند نیازها و 
خواسته های طبیعی اش را بر زبان بیاورد؛ زیرا که همه 
از او انتظار رفتاری معقول و بزرگانه دارند؛ در حالی که 

نوجوان می خواهد شیطنت های خودش را داشته باشد 
و این مسئله برایش سرخوردگی ایجاد می کند. ترس از 

سرزنش های والدین، ناآگاهی یا ترس از شرایط جدید و 
ناتوانی در تطابق دادن رفتار، از تبعات بلوغ زودرس است.

مدیر کل دفتر طب سنتی، ایرانی-اسالمی   
ادغام طب سنتی در نظام سامت یعنی همه 

دست اندرکاران این نظام همان طور که طب رایج را می دانند 
باید طب سنتی را هم بشناسند؛ چون قرار نیست طب 

سنتی به تنهایی به نیاز مردم پاسخ دهد. در کشور چین 
تمام پزشکان تا اندازه ای طب سنتی را می شناسند و جایی 

که الزم باشد از آن استفاده می کنند؛ در غیر این صورت 
به پزشکان طب رایج ارجاع می دهند. ۸۰ درصد پیام طب 

سنتی اصاح سبک زندگی است؛ اگر متخصصان این 
اصاحات را بشناسند به اقتصاد سامت و سامتی مردم 

بدون استفاده از تجهیزات و ابزار کمک زیادی می شود.

عکسهایتراپخشمیکنم!

از دوســتی مــن و فرهــاد  دو مــاه  کیمیای وطن
بــه کارهــای خــاف  او  می گذشــت کــه فهمیــدم 
ــل خواســتم دوســتی ام را  ــن دلی ــه همی ــردازد؛ ب می پ
ــر  ــه اگ ــرد ک ــدم ک ــا فرهــاد تهدی ــم؛ ام ــا او قطــع کن ب
ــن  ــه از م ــی را ک ــم، عکس های ــام ده ــن کار را انج ای

دارد، همه جا پخش می کند و ... .
ــاق  ــی آشــفته در ات ــا ناراحتــی و صورت ــر جــوان ب دخت
مشــاوره را بــاز کــرد و پــس از ایــن پــا و آن پــا کــردن 
وارد شــد؛ روی صندلــی نشســت و بعــد از کمــی 
ــه  ــن دوخت ــه زمی ــش را ب ــه نگاه ــی ک ــث در حال مک
بــود، گفــت: بــا اشــتباهی کــه مرتکــب شــدم، خــودم را 
ــم از آن  در منجابــی گرفتــار کــردم کــه دیگــر نمی توان

بیــرون بیایــم؛ نــه راه پــس دارم و 
نــه راه پیــش؛  بــه همیــن دلیــل 
ــا شــاید شــما  ــه اینجــا آمــدم ت ب

بتوانیــد بــه مــن کمــک کنیــد.
او ادامــه داد: دو ســال پیــش 
ــه  ــدم ک ــت ش ــری دوس ــا پس ب
ــا  ــن م ــه بی ــی رابط ــه دالیل ــا ب بن
ــی  ــه یک ــا اینک ــورد ت ــم خ ــه ه ب
از دوســتانش بــه نــام فرهــاد 
در  اتفاقــی  بعــد  مــاه  را چنــد 

خیابــان دیــدم.
 او گفــت: فــرزاد اصــا لیاقــت 

تــو را نداشــت؛ مــن خــودم چندیــن بــار می خواســتم 
ایــن قضیــه را بــه تــو بگویــم؛ امــا فرصتــی بــه دســت 

ــی آوردم.  نم
بعــد هــم شــماره اش را بــه مــن داد و گفــت: هــر کاری 
داشــته باشــی مــن در خدمتــت هســتم و ایــن دیــدار 

نقطــه شــروع ارتبــاط مــن و فرهــاد شــد.
ــر  ــک پس ــا ی ــه ب ــدم ک ــه ش ــم وسوس ــاز ه ــن ب م

ــه  ــی را تجرب ــن ارتباط ــاره چنی ــوم و دوب ــت ش  دوس
کنم.

ــدر  ــاع پ ــدون اط ــود و ب ــوب ب ــز خ ــه چی ــل هم  اوای
ــارک و ســینما و شــهربازی  ــه پ ــاد ب ــا فره ــادرم ب و م
می گذشــت  خــوش  مــن  بــه  کلــی  و  می رفتــم 
ــدم  ــا او فهمی ــتی ب ــس از دوس ــاه پ ــه دو م ــا اینک ت
خــاف می کنــد و بــا تماس هــای مشــکوکی کــه 
داشــت، معلــوم شــد کــه کار پخــش مــواد هــم انجــام 
ــدم و  ــت ش ــوع ناراح ــن موض ــی از ای ــد. خیل می ده
ــه او  ــوع را ب ــن موض ــده ای ــور ش ــر ط ــتم ه می خواس
بگویــم و از کارش ســر در بیــاورم؛ انــگار همــه خوشــی  

ــد. ــام می ش ــت تم ــا داش ــن روزه ــیرینی ای و ش
وقتــی از فرهــاد پرســیدم تــو 
مــواد  پخــش  کار  در  واقعــا 
برافروختــه  ناگهــان  هســتی، 
شــد و ســرم داد کشــید و گفــت: 
کارهــای شــخصی مــن هیــچ 
ــدارد و دیگــر در  ــو ن ــه ت ربطــی ب
ــوط  ــو مرب ــه ت ــه ب ــئله ای ک مس

نیســت دخالــت نکــن!!
چنــد بــار بابــت ایــن موضــوع بــا 
هــم مشــاجره کردیــم و یــک بــار 
هــم کتــک ســختی از او خــوردم 
گرفتــم  تصمیــم  اینکــه  تــا 
ــد  ــاد تهدی ــا فره ــم؛ ام ــع کن ــا او قط ــتی ام را ب دوس
کــرد کــه اگــر ایــن کار را انجــام دهــم، عکس هایــی را 
کــه از مــن دارد، همــه جــا پخــش می کند.حــاال مــن 
ــم  ــر می توان ــه دیگ ــه؛ ن ــه رفت ــی ک ــا آبروی ــده ام ب مان
ــه دوســتی  ــه ب ــه اینک ــم و ن ــل کن ــن وضــع را تحم ای
ــه مــن  ــا او پایــان و خــودم را نجــات دهــم؛ لطفــا ب ب

ــد.  کمــک کنی

ــا  ــک خــودرو لوکــس ب ــد ی ــرای خری ــوکار ب ــر تت دخت
جــوان نمایشــگاه دار طــرح دوســتی ریخــت. ایــن 
ــول  ــن پســر پ ــد از ای ــد نمی توان ــه دی ــی ک ــر زمان دخت
خریــد خــودرو را بگیــرد، در یــک نقشــه انتقام جویانــه 
از پســر جــوان و دوســتانش بــه اتهــام تجــاوز شــکایت 
کــرد. ایــن دختــر جــوان کــه ســعی داشــت بــا 
ــواده اش  ــوان و خان ــر ج ــرایی هایش از پس داستان س
ــور شــد راز  ــد، درنهایــت مجب ــادی اخــاذی کن ــول زی پ

ــد. ــاش کن ــردازی را ف ــن دروغ پ ای
 روز ۱۱ اردیبهشــت ماه امســال دختــر جوانــی بــه 
ــش روی  ــت و پی ــران رف ــی ته ــور جنای ــرای ام دادس
بازپــرس منافــی آذر در شــعبه ســوم دادســرای امــور 
جنایــی در حالی کــه اشــک می ریخــت، ادعــا کــرد کــه 
۳ جــوان پولــدار او را مــورد آزار و اذیــت قــرار داده انــد.

بازپــرس  بــه  ادعاهایــش  در  ســاله   ۲۲ ســمانه   
ــی  ــا پول های ــتم ب ــد داش ــل قص ــدی قب ــت: »چن گف
کــه پس انــداز کــردم و فــروش پــژو ۲۰۶، خــودرو 
ــه در  ــود ک ــی ب ــرم. مدت ــگ بخ ــه زردرن ــدا کوپ هیون
جســت وجوی خــودرو مــورد عاقــه ام بــودم کــه یکــی 
ــروزی  ــه پی ــه در منطق ــی را ک ــر جوان ــتانم پس از دوس
معرفــی کــرد  مــن  بــه  دارد،  ماشــین   نمایشــگاه 
و پیشــنهاد داد بــرای خریــد خــودرو هیونــدا کوپــه بــه 

ســراغش بــروم. 
ســاعت ۱۰ شــب بــود کــه بــرای معاملــه خــودرو مــورد 
عاقــه ام بــا پســر جــوان قــرار ماقــات گذاشــتم و بــه 
همیــن دلیــل ۵ هــزار دالر و ۳۷۰ هــزار تومــان پولــی را 
کــه داشــتم، برداشــتم و چــون فکــر می کــردم همــان 
شــب خــودرو را تحویــل می گیــرم، در محــل قــرار 
ــا  ــود و ب ــد ب ــام ســوار خــودرو پرای حاضــر شــدم. بهن

دوســتانش بــه ســراغم آمــد.
 در ادامــه پســر جــوان ادعــا کــرد کــه مــدارک و ســوئیچ 
خــودرو را در خانــه جــا گذاشــته و از مــن خواســت تــا 

همراهــش بــه ســمت خانه شــان بــروم. 
همــه چیــز عــادی بــه نظــر می رســید و زمانــی کــه در 
برابــر ســاختمان پســر جــوان رســیدیم، بهنام خواســت 
تــا همراهشــان وارد ســاختمان شــوم و مــن نیــز چــون 

هــوا تاریــک شــده بــود، پذیرفتــم. 
وقتــی وارد خانــه بهنــام شــدم، او و دوســتانش مــرا بــه 
بــاد کتــک گرفتنــد و در ادامــه بــا تهدیدهای شــان نیــت 

شــومی را کــه در ذهــن داشــتند، بــه اجرا رســاندند. 
ــد،  در فرصتــی کــه ۳ جــوان از مــن غافــل شــده بودن
توانســتم از خانــه آن هــا فــرار کنــم و زمانــی کــه پــا در 
خیابــان گذاشــتم، از خــودرو ماکســیمای ســفیدرنگی 

کــه در حــال عبــور بــود درخواســت کمــک کــردم. 
زمانــی کــه ســوار بــر خــودرو پســر جــوان شــدم، پــی 
ــی  ــز قصــد آزار و اذیــت مــرا دارد؛ ول ــردم کــه وی نی ب
توانســتم از دســت او فــرار کنــم و بــه خانــه بازگشــتم.«
 بــا اعــام ایــن شــکایت، بازپــرس منافــی آذر از 
شــعبه ســوم دادســرای ناحیــه ۲۷ تهــران دســتور داد 
ــرای  ــران ب ــی ته ــس آگاه ــوران پلی ــی از مام ــا تیم ت

ــوند.  ــل ش ــوان وارد عم ــر ج ــتگیری ۳ پس دس

تیــم پلیســی بــا توجــه بــه اطاعاتــی کــه دختــر جــوان 
در اختیــار مامــوران قــرار داده بــود، خیلــی زود موفــق 
ــی  ــا وقت ــدند؛ ام ــوان ش ــر ج ــتگیری ۳ پس ــه دس ب
بهنــام و دوســتانش در برابــر اتهــام آزار و اذیــت ســمانه 
 قــرار گرفتنــد، شــوکه شــدند و ادعــای بی گناهــی 

کردند.
ــه مامــوران گفــت:  ــام در بازجویی هــای نخســت ب  بهن
»ســمانه یــک تتــوکار )خالکــوب( حرفــه ای اســت و از 

طریــق دوســتانم بــا او آشــنا شــده بــودم. 
ــراغ  ــه س ــم ب ــوزدن روی بدن ــرای تت ــل ب ــد روز قب چن
ســمانه رفتــم؛ امــا وقتــی متوجــه شــدم کــه درد زیادی 
را بایــد تحمــل کنــم، از ایــن کار منصــرف شــدم؛ ولــی 

ــم.  ــا ســمانه را ریخت همــان روز طــرح دوســتی ب
ــدرم  ــود پ ــده ب ــه فهمی ــمانه ک ــد روز س ــس از چن پ
ــی  ــی خوب ــع مال ــن وض ــودرو دارد و م ــگاه خ نمایش
دارم، ســعی کــرد بــا داستان ســرایی و نقشــه های 
ــه  ــه متوج ــن ک ــا م ــرد؛ ام ــول بگی ــن پ ــف از م مختل
ــان  ــا او پای ــتی ام ب ــه دوس ــودم، ب ــده ب ــش ش کارهای
ــام آزار  ــتی ام، اته ــان دوس ــردم پای ــر نمی ک دادم و فک

ــد.« ــت باش و اذی
 دوســتان بهنــام نیــز در بازجویی هــا گفتنــد کــه دختــر 
ــه  ــازه اش رفت ــه مغ ــو ب ــرای تت ــه ب ــوان را روزی ک ج
بودنــد، ماقــات کردنــد و از ماجــرای آزار و اذیــت 

بی اطــاع هســتند.
 اعتراف به نقشه اخاذی

مامــوران در ایــن مرحلــه بــار دیگــر از ســمانه تحقیــق 
کردنــد. دختــر جــوان در ایــن مرحلــه وقتــی در 
تناقض گویی هایــش گرفتــار شــد، پــرده از داستان ســرایی 

انتقام جویانــه اش برداشــت.
ــتانش  ــام و دوس ــل بهن ــدی قب ــت: »چن ــمانه گف  س
ــد. بهنــام وقتــی  بــرای کار خالکوبــی بــه ســراغم آمدن
متوجــه شــد درد زیــادی را بایــد تحمــل کنــد، پشــیمان 

شــد. 
صحبت هایمــان دربــاره خریــد و فــروش خــودرو بــود 

کــه فهمیــدم پــدر بهنــام نمایشــگاه خــودرو دارد. 
قصــد داشــتم خــودرو هیونــدا کوپــه زرد رنــگ بخــرم 
کــه بهنــام ادعــا کــرد یــک نمونــه از آن را داخــل 
ــا  ــردم ب ــر می ک ــون فک ــدرش دارد و چ ــگاه پ نمایش
طــرح دوســتی بــا پســر نمایشــگاه دار می توانــم خــودرو 
هیونــدا کوپــه را ارزان تــر بخــرم بــا او دوســت شــدم؛ اما 
اشــتباه فکــر می کــردم و بهنــام نیــز کــه متوجــه ماجــرا 

ــا مــن پایــان داد.  شــده بــود بــه دوســتی اش ب
مــن هــم بــرای انتقام گیــری و رســیدن بــه پــول 
ماجــرای آزار و اذیــت دروغیــن را طراحــی و فکــر کــردم 
ــول  ــدرش پ ــام و پ ــیوه از بهن ــن ش ــه ای ــم ب می توان
ــود و  ــا نقشــه ام ناقــص ب ــم؛ ام ــه جیــب بزن ــی ب خوب

ــد.« ــتم رو ش دس
 بنــا بــر ایــن گــزارش، بــا توجــه بــه اعترافــات دختــر 
جــوان، پرونــده بــرای رســیدگی نهایــی بــه دادگاه 
شــد.  داده  ارجــاع  تهــران  اســتان  یــک   کیفــری 

جام جم آنالین

داستان سرایی دختر تتوکار برای اخاذی

ــاره تجمــع مربیــان  ــاری درب هــر از گاهــی اخب
نهضــت  آموزشــیاران  و  پیـش دبســـتانی 
شــورای  مجلــس  مقابــل  در  ســوادآموزی 
اســامی بــرای اســتخدام در آمــوزش و پرورش 
ــن اعتراضــات  ــرا ای ــه ظاه منتشــر می شــود ک
ــس  ــدگان مجل ــده و نماین بی نتیجــه هــم نمان
ــا  ــر ب ــال اخی ــد س ــا در چن ــته ت ــر آن داش را ب
تصویــب قوانینــی بــه اســتخدام و تثبیــت 
جایــگاه شــغلی ایــن افــراد در آمــوزش و 
پــرورش کمــک کننــد. مــاده ۱۷ قانــون تعییــن 
ــس  ــان حق التدری ــتخدامی معلم ــف اس  تکلی
ــال  ــوادآموزی در س ــت س ــیاران نهض و آموزش
۸۸ تصویــب شــد و از آن زمــان چنــد اصاحیــه 

و تکملــه بــه آن خــورده اســت. 
در ســال ۸۸، بــه موجــب ایــن قانــون آمــوزش 
نیروهــای  جــذب  بــه  مکلــف  پــرورش  و 

شــد.  آزاد  حق التدریــس 
ــال  ــده در دو س ــای یادش ــه اصاحیه ه از جمل
اخیــر می تــوان بــه مصوبــات مردادمــاه ۹۴ 
ــان  ــذب مربی ــر ج ــی ب ــهریورماه ۹۵ مبن و ش
نهضــت  آموزشــیاران  و  پیش دبســتانی 
ســوادآموزی بــه عنــوان نیــروی حق التدریــس 
ــرا  ــرد. اخی ــاره ک ــتخدامی اش ــزام اس ــدون ال ب
نیــز نماینــدگان دوبــاره بــر عملیاتــی شــدن 
ــد و در روز ۲۹  ــد کردن ــده تاکی ــه یادش دو مصوب
طــرح  فوریــت  یــک  امســال  فروردین مــاه 
معلمــان  اســتخدامی  تکلیــف  »تعییــن 
نهضــت  آموزش دهنــدگان  و  حق التدریســی 
ســوادآموزی« در وزارت آمــوزش و پــرورش بــا 

ــید. ــب رس ــه تصوی ــدگان ب ــت نماین موافق
در صــورت موافقــت مجلــس بــا جزئیــات 
ــر  ــف می شــود حداکث ــت مکل ــن طــرح، دول ای
ظــرف مــدت یــک ســال، کلیــه نیروهــای 
حق التدریســی مشــمول ایــن قانــون و همچنین 
آموزش دهنــدگان نهضــت ســوادآموزی را پــس 
از گذرانــدن دوره هــای آموزشــی بــدون نیــاز بــه 
ــه اســتخدام  ــون اســتخدامی ب شــرکت در آزم

وزارت آمــوزش و پــرورش درآورد. 
در مصوبــه دو مــاه اخیــر مجلــس، بحــث 
اســتخدام قطعــی آموزش دهنــدگان و معلمــان 
 ۱۷ مــاده  و  شــده  مطــرح  حق التدریــس 
ــی دوره  ــا ط ــراد ب ــرده اف ــف ک ــت را موظ دول
آموزشــی شــش ماهــه بــدون نیــاز بــه شــرکت 
در آزمــون اســتخدام شــوند. در همیــن راســتا 
نهضــت  ســازمان  رئیــس  باقــرزاده،  علــی 
ــرح  ــع ط ــه در واق ــان اینک ــا بی ســوادآموزی، ب
الحــاق یــک مــاده بــه قانــون تعییــن تکلیــف 

کــه بــه عنــوان »مــاده ۱۷ مکــرر« نامیــده 
شــده، ترکیبــی از دو قانــون مصــوب قبلــی 
اســت، می گویــد: بــر اســاس ایــن طــرح 
ــا شــرایط  دولــت موظــف اســت دو قانــون را ب
یکســال  مــدت  ظــرف  حداکثــر  و  جدیــد 
ــد. آنچــه از روح طــرح پیشــنهادی  اجرایــی کن
اســتنباط می شــود ایــن اســت کــه گروه هــای 
ــت  ــای نهض ــی آموزش دهنده ه ــه یعن چهارگان
ــا  ــه ســال های ۷۹ ت ــه در فاصل ســوادآموزی ک
ــد،  ــکاری کرده ان ــا ســوادآموزی هم ــان ۹۱ ب پای
مربیــان پیش دبســتانی کــه بــا ابــاغ آمــوزش 
ــن  ــه شــده اند، همچنی ــه کار گرفت ــرورش ب و پ
و  غیرمســتمر  حق التدریــس  نیروهــای 
آموزشــی کــه  خدمــات  خریــد  نیروهــای 
اطاعــات مربــوط بــه آن هــا در سیســتم وجــود 
ــتخدام  ــت و اس ــل وضعی ــمول تبدی دارد، مش
هســتند و دولــت موظــف اســت ظــرف یکســال 

ــد. ــت کن ــل وضعی ــا را تبدی ــه آن ه هم
 مخالفان برگزاری آزمون

مــاده ۱۷ قانــون تعییــن تکلیــف معلمــان 
نهضــت  آموزشــیاران  و  حق التدریــس 
ســوادآموزی، موافقــان و مخالفــان سرســختی 

در مجلــس و دولــت دارد. 
از  مجلــس،  نماینــده  الشــکی،  احمــدی 
موافقــان دربــاره ایــن قانــون می گویــد: در 
حــق معلــم حق التدریســی کــه هماننــد معلــم 
رســمی در کاس درس زحمــت می کشــد، 
ــد ابتــدا کســی را کــه  ــد اجحــاف کــرد. بای نبای
زحمــت کشــیده و ۱۰ ســال در کاس شــما 

ــد. ــف کنی ــن تکلی ــوده را تعیی ب

ــگاه  ــت دانش ــدی، سرپرس ــود مهرمحم  محم
فرهنگیــان، بــر لــزوم دارا بــودن صاحیــت 
وارد  می خواهنــد  کــه  افــرادی  حرفــه ای 
ــد و  ــد می کن ــرورش شــوند، تاکی ــوزش و پ آم
ــد آمــوزش و  ــد اجــازه دهی ــد اســت: بای معتق

پــرورش کشــور از قوانینــی کــه ایجــاب می کنــد 
افــراد را پیــش از آنکــه صاحیــت حرفه ای شــان 
ــون  ــد. آزم ــد، دور بمان ــذب کن ــود ج ــراز ش اح
صاحیــت حرفــه ای بایــد پیش شــرط ورود 
بــه آمــوزش و پــرورش قــرار بگیــرد؛ از مجلــس 
ــم اجــازه  شــورای اســامی درخواســت می کنی
ــدان  ــرای متعه ــی ب ــد حت ــوب کن ــد و مص ده
ــم.  ــزار کنی ــت برگ ــری هــم آزمــون صاحی دبی
اجــازه ندهیــد در کاس هــا را بــه روی کســانی 

ــد. ــت الزم را ندارن ــه صاحی ــم ک ــاز کنی ب
 موافقان برگزاری آزمون

ــع  ــزی مناب ــز برنامه ری ــس مرک ــد، رئی چهاربن
ــد و  ــاد می کن ــون یادشــده انتق انســانی، از قان
ــرار اســت  ــه ق ــرادی ک ــه اف ــد اســت هم معتق
وارد آمــوزش و پــرورش شــوند، بایــد در آزمــون 
اســتخدامی شــرکت کننــد و نبایــد تفاوتــی 

ــرای افــراد قائــل شــد.  ب
ــون در ســال ۸۸  ــن قان ــان اینکــه ای ــا بی وی ب
ــه  تصویــب شــد و از آن زمــان هشــت اصاحی
ــه بی ســابقه اســت  ــه آن خــورده ک ــه ب و تکمل
می گویــد: در ســال ۸۸، بــه موجــب ایــن 
قانــون آمــوزش و پــرورش مکلــف بــه جــذب 
ــن  ــه ای ــد ک ــس آزاد ش ــای حق التدری نیروه

ــر در آن ســال انجــام شــد.  ام
ــون  ــن قان ــه ای ــره ب ــک تبص ــال ۹۴، ی در س
بایــد  آن  اســاس  بــر  کــه  شــد  اضافــه 
صــورت  بــه  هــم  پیش دبســتانی  مربیــان 
البتــه  می شــدند؛  جــذب  حق التدریــس 
الزامــی بــرای اســتخدام آن هــا در قانــون قیــد 
نشــده بــود. در شــهریور ســال ۹۵، تبصــره 
ــرورش  ــه شــد کــه آمــوزش و پ دیگــری اضاف
ــان  ــری از مربی ــداد دیگ ــرد تع ــف می ک را مکل
نهضــت  آموزشــیاران  و  پیش دبســتانی 
ســوادآموزی را در رســته های شــغلی دیگــر 

ــرد.  ــه کار گی ب
چهاربنــد دربــاره آمارهــای مشــموالن هــم 
توضیحاتــی دارد و می گویــد: شــمار مشــموالن 
تبصــره مــاده ۱۷ بالــغ بــر ۴۰ هــزار نفــر نیــروی 
از  نفــر  بــود کــه ۲۲ هــزار  پیش دبســتانی 
نیروهــای پیش دبســتانی قبــا بــه صــورت 
حق التدریــس جــذب شــدند؛ امــا اکنــون 
طــرح یــک فوریتــی تصویــب شــده کــه در آن 
ــی  ــچ آزمون ــدون هی ــد ب ــراد بای ــن اف ــده ای آم
اســتخدام شــوند کــه مغایرت هایــی بــا قانــون 
ــت  ــعه و عدال ــم توس ــه شش ــی و برنام اساس

اســتخدامی دارد. 
چالــش دیگــر ایــن اســت کــه اگــر ایــن 

ــتان  ــه دبس ــتانی ب ــه از پیش دبس ــا هم نیروه
چــه  پیش دبســتانی  دوره  تکلیــف  برونــد، 

؟ د می شــو
پیش دبســتانی  دوره  بــرای  بخواهیــم  اگــر 
دوبــاره نیــروی خریــد خدمــات بگیریــم، آن هــا 
هــم ســال بعــد مدعــی اســتخدام می شــوند. 
در  افــراد  ایــن  شــرکت  ضــرورت  بــر  وی 
در  و  می کنــد  تاکیــد  اســتخدامی  آزمــون 
واکنــش بــه اینکــه بســیاری از ایــن نیروهــای 
ســال   ۱۰ از  بیــش  ســابقه  پیش دبســتانی 
ــن  ــش س ــل افزای ــه دلی ــد و ب ــت دارن خدم
نمی تواننــد در آزمون هــای اســتخدامی کــه 
شــرط ســنی دارنــد، شــرکت کننــد، می گویــد: 
ــون، تعییــن تکلیــف معلمــان  ــوان ایــن قان عن
ــت  ــوده اس ــتانی ب ــی و پیش دبس حق التدریس
ــف شــدند  ــن تکلی ــه پیش دبســتانی ها تعیی ک
ــراد  ــن اف ــت ای ــده اس ــون آم ــان قان و در هم
ــاظ  ــا لح ــتخدامی ب ــون اس ــد در آزم می توانن

ــد. ــرکت کنن ــی ش ــردن امتیازات ک
ــانی  ــع انس ــزی مناب ــز برنامه ری ــس مرک   رئی
و فنــاوری اطاعــات وزارت آمــوزش و پــرورش 
در واکنــش بــه ســابقه زیــاد خدمــت برخــی از 
ایــن افــراد می گویــد: امــکان نــدارد ایــن افــراد 
حق التدریســی  ســابقه  ســال  دو  از  بیــش 
ــای  ــه نیروه ــند. هم ــته باش ــتان داش در دبس
پیش دبســتانی ماقبــل ســال ۹۱ جــذب شــده 
ــا ســال ۹۴ در هیــچ کجــای کشــور  ــد و ت بودن
یــک نفــر حق التدریــس آزاد نداشــتیم. حتــی 

ــد،  ــذب نمی ش ــی ج ــر علت ــه ه ــی ب ــر کس اگ
ایــن امــکان را داشــت کــه بــه دیــوان عدالــت 
اداری بــرود و حکــم بگیــرد؛ بنابرایــن اگــر 
کســی باقــی مانــده، شــاید خــودش نخواســته 
جــذب شــود. نگوییــم بخــش جالــب توجهــی 
از ایــن نیروهــا بیــش از دو ســال ســابقه 

ــن محــال اســت. ــد؛ ای تدریــس دارن
ورود  صاحب نظــران  اذعــان  بــه  هرچنــد 
از صاحیت هــای  بــدون برخــورداری  افــراد 
کاس هــای  بــه  الزم  حرفــه ای  و  علمــی 
بــه  جبران ناپذیــری  آســیب های  درس 
ــد،  ــت وارد می کن ــم و تربی ــام تعلی ــره نظ پیک
امــا در حــال حاضــر بــا طرح هــای اخیــر 
مجلــس، سرنوشــت بیــش از ۳۰ هــزار نیــروی 
 ۲۰ و  ســوادآموزی  نهضــت  آموزش دهنــده 
هــزار نیــروی پیش دبســتانی بــه تصمیــم 
نهایــی مجلــس در این بــاره بســتگی دارد و 
ــس  ــا مجل ــه آی ــد ک ــد و دی ــر مان ــد منتظ بای
 شــورای اســامی علی رغــم مخالفــت آمــوزش 
و پــرورش مبنــی بــر افزایــش توقعــات از ایــن 
وزارتخانــه و لــزوم برگــزاری آزمــون اســتخدامی 
ــی  ــتخدام قطع ــا اس ــان ب ــه داوطلب ــرای هم ب
ــرر  ــاده ۱۷ مک ــموالن م ــون ـ مش ــدون آزم و ب
پیش دبســتانی  مربیــان  تکلیــف   تعییــن 
ــه  ــوادآموزی ک ــت س ــدگان نهض و آموزش دهن
بــه صــورت حق التدریــس جــذب مــدارس 
شــده بودنــد ـ موافقــت می کنــد یــا شــروطی 

ــد داد؟ ایســنا ــرار خواه ــرای آن ق را ب

 »حق التدریسی ها« بر سر دو راهی

،،
در مصوبه دو ماه اخیر مجلس، بحث 
 اســتخدام قطعــی آموزش دهنــدگان 
و معلمان حق التدریس مطرح شــده 
کــرده  را موظــف  مــاده ۱۷ دولــت  و 
افــراد بــا طــی دوره آموزشــی شــش 
ماهــه بــدون نیــاز بــه شــرکت در آزمون 

اســتخدام شــوند

،،
 بــدون اطــاع پــدر و مــادرم بــا فرهــاد 
به پارک و سینما و شهربازی می رفتم 
و کلــی بــه مــن خــوش می گذشــت 
تــا اینکــه دو مــاه پــس از دوســتی بــا 
او فهمیــدم خــاف می کنــد و معلــوم 
شــد کــه کار پخــش مــواد هــم انجــام 

می دهــد



امام صادق علیه الّسالم فرمودند: 
خدای متعال می فرماید: مردم خانواده من هستند؛ پس 

حمبوب ترین آنان نزد من كسانی هستند كه با مردم مهربان تر 
و در راه برآوردن نیازهای آنان كوشاتر باشند. 

ترفندهایخانهداری

شستوشو،نظافت،لکهگیری
ــماور  ــل س ــی داخ ــرم آهک ــردن ج ــن ب ــرای از بی  ب
و کتــری، مخلوطــی از ســرکه و آب را به نســبت مســاوی 
در آن بریزیــد و بــه مــدت نیم ســاعت بجوشــانید؛ 
خواهیــد دیــد کــه جرم هــا از دیــواره کنــده خواهــد شــد. 
ــن  ــی ای ــرم آهک ــردن ج ــن ب ــرای از بی ــر ب روش دیگ
ــدون  ــری را ب ــا کت ــماور ی ــه س ــد دقیق ــه چن ــت ک اس
ــرد  ــا آب س ــل آن را ب ــپس داخ ــد، س ــرارت دهی آب ح
ــد                       ــی کنی ــده را خال ــای جداش ــد. آب و جرم ه ــر کنی پ

و داخــل آن را بشــویید.
 بــرای تمیــز کــردن کارد و چنــگال میوه خــوری 
هرگــز آن هــا را در آب خیــس و همــراه ظرف هــای 
دیگــر شســتن آن را بــه بعــد موکــول نکنیــد؛ زیــرا تیغــه 
ــی از دســت  ــس از مدت ــی خــود را پ و دســته آن زیبای
خواهــد داد. پــس از هــر بــار اســتفاده، آن را بــا آب ولــرم 
ــد         ــرم شست وشــو دهی ــع ظرفشــویی و اســکاچ ن و مای

ــه طــور کامــل خشــک کنیــد. ــه ب و بالفاصل
ــی در  ــا و تاریک ــت، گرم ــر رطوب ــر اث ــه ب ــا ک  از آنج
باعــث  و  می کنــد  رشــد  قــارچ  مختلــف  جاهــای 
بیمــاری می شــود بایــد هــر چنــد وقــت یــک بــار روی 
پیشــخوان کابینــت و ســایر وســایلی را کــه در آشــپزخانه 
هســتند، بــا یــک محلــول مالیــم و ســاده ضــد عفونــی 

ــه ــد. بیتوت کنی

سالمباشیم
مصرفماستبرایاستحکام

استخوانسالمندانمفیداست
متخصصــان ایرلنــدی دریافتنــد کــه مصــرف ماســت بــرای 
ــتگی در  ــش شکس ــتخوان و کاه ــتحکام اس ــش اس افزای

ســالمندان مؤثــر اســت.
ــد؛  ــش دهن ــت را افزای ــرف ماس ــد مص ــن بای ــراد مس  اف
ــا افزایــش اســتحکام اســتخوان لگــن در  ــرا ماســت ب زی
ــتخوان را در  ــی اس ــه پوک ــال ب ــر ابت ــت و خط ــاط اس ارتب

ــد. ــش می ده ــن کاه ــان مس ــردان و زن م
پوکــی اســتخوان، بیمــاری مزمنــی اســت کــه بــا کاهــش 
شکســتگی  خطــر  افزایــش  و  اســتخوان  اســتحکام 
اســتخوان همــراه اســت. افزایــش هــر واحــد ماســت در 
زنــان بــا کاهــش 31 درصــدی خطــر ابتــال بــه اســتئوپروز 
ــت در  ــرف ماس ــت. مص ــراه اس ــتخوان( هم ــی اس )پوک
مــردان نیــز خطــر ابتــال بــه پوکــی اســتخوان را 52 درصــد 

کاهــش می دهــد.
محققــان ایرلنــدی اظهــار کردنــد: ماســت منبعــی غنــی از 
مــواد مغــذی مختلــف بــرای ارتقــای اســتحکام اســتخوان 
داده  نشــان  انجام شــده  بررســی های  نتایــج  اســت. 
ارتبــاط جالــب توجهــی بیــن ســالمت اســتخوان و مصــرف 
ــد ماســت وجــود دارد.  یــک محصــول ســاده و ارزان مانن
ــش  ــورد آزمای ــرد م ــه 1057 زن و 763 م ــن مطالع در ای

قــرار گرفتنــد. ایســنا

سبکزندگی
 کراماتحضرتمریم

بــود  برگزیــده  و  طاهــره  و  معصومــه  صدیقــه،   مریــم 
و فرشتگان با او سخن می گفتند. 

خداونــد، مریــم  را  دو بــار  برگزیــد؛ اول، قبــول کــردن او 
ــران(  ــود )37 آل عم ــد ب ــه معب ــت ب ــادت و خدم ــرای عب ب
و  دوم آنکــه بــدون شــوهر صاحــب فرزنــدش کــرد کــه ایــن 
برگزیــدن دوم در تمــام جهــان اختصــاص بــه حضــرت  مریــم  
ــم)س(  ــودن مری ــره ب ــس. مفســران اســالمی طاه دارد  و ب
ــام  ــه  او  دارای مق ــودن او دانســته اند  ک ــه ب را نتیجــه معصوم
ــام   ــود. مق ــاه از او غیرممکــن ب عصمــت شــد کــه صــدور گن
ــا  ــب ب ــرت و مناس ــرای آن حض ــزرگ ب ــی  ب ــت، منزلت عصم

ــدون شــوهر« اســت. ــد عیســی ب ــام »تول مق
در کتــب روایــی شــیعه و ســنی  روایــات فراوانــی وارد شــده 
کــه پیامبــر اکــرم)ص( فرمودنــد: خــدای متعال از زنــان چهار 
نفــر را  برگزیــد: مریــم،  آســیه)زن  فرعــون(، خدیجــه و فاطمه؛ 
اینــان بهتریــن زنــان بهشــت هســتند. )ترجمــه المیــزان، ج 
6، ص 45( حضــرت مریــم)س( بتــول  و محّدثــه بــوده 
ــد دائمــا  ــا بتوان اســت؛ یعنــی هیــچ گاه حائــض نمی شــده ت
ــاره  ــام صــادق)ع( درب ــد. ام ــادت  کن ــد  و عب در مســجد بمان
محدثــه بــودن حضــرت مریــم فرمود ه انــد: »مّحــدث کســی 
ــی  صاحــب   اســت کــه فقــط صــدای ملــک را می شــنود ، ول
ــه  ــق آی ــد.« طب ــد و حاضــر نمی بین صــدا را مشــاهده نمی کن
42 آل عمــران  و آیــات دیگــر، حضــرت مریــم محدثــه بــوده 

اســت. فــردا

 وجودمشاجرهدربینزوجها،طبیعیاست
امــروزه در فضــای شهرنشــینی، شــاهد رفتارهــای متعــدد 
ــال مشــاجره  ــرای مث ــودکان هســتیم؛ ب ــه ک ــال آن ب و انتق
ــژه  ــان ها به وی ــی انس ــر در زندگ ــائل انکار ناپذی ــی از مس یک
زوج هاســت. در ایــن شــرایط توصیــه می شــود کــه زوج هــا 
ــی  ــی، غیرکالم ــونت های کالم ــال خش ــکان از اعم حتی االم
ــن در  ــد؛ ای ــودداری کنن ــودکان خ ــل ک ــی در مقاب و فیزیک
ــا اهمیــت دوران کودکــی  ــن ب ــر والدی ــه اگ ــی اســت ک حال
ــرش  ــده و نگ ــار در آین ــه رفت ــد هرگون ــند و بدانن ــنا باش آش
فرزندشــان تاثیرگــذار اســت، رفتارشــان را اصــالح می کننــد. 
والدیــن می تواننــد بــا اعمــال رفتارهــای مناســب در کنتــرل 
خشــم و ارائــه راه حل هــای مناســب، مهــارت حــل مســئله 
را بیاموزنــد و بــه ایــن شــکل تنش هــا را در محیــط خانــواده 
ــاجره  ــع مش ــودک در مواق ــر ک ــانند. اگ ــل برس ــه حداق ب
والدیــن از خــود واکنشــی نشــان نمی دهــد بــه ایــن معنــا 
ــودک  ــه ک ــود؛ بلک ــری نمی ش ــه درگی ــه او متوج ــت ک نیس
ــن  ــده و از ای ــش ش ــری والدین ــاجره و درگی ــه مش متوج

موضــوع مضطــرب اســت. 
ــاجره  ــد از مش ــن بع ــا و والدی ــع بزرگ تره ــب مواق در اغل
می تواننــد بــا یکدیگــر زندگــی کننــد و حتــی چنین مســائلی 
را فرامــوش می کننــد؛ امــا این گونــه رفتارهــا بــرای کــودکان 
بــا ایجــاد ناامنــی همــراه اســت. در ایــن وضعیــت کــودکان 
از لحــاظ جســمی، روحــی و روانــی درگیــر اختــالل فکــری 

ــران ــوند. آکاای می ش

خانواده

زندگیامروز دوشنبه 12 تیرماه 1396 - سال سوم - شماره 466 روزنامه
دریچه

  کنسرت ارکستر ملی ایران به رهبری فریدون شهبازیان و با 
خوانندگی علی اصغر شاهزیدی، شامگاه شنبه در عمارت چهلستون 

اصفهان برگزار شد - عکس: مهر

  چندین سال است که روستای کهنه »فرود« در فصل تابستان با 
کمبود آب مواجه می شود. روستائیان برای مصارف خانگی روزانه از 

تانکر آبی که هر روز به روستا می آید، استفاده می کنند - عکس: تسنیم

 با هوشیاری ماموران گمرک حوزه 3 فرودگاه امام خمینی)ره( مقدار 
2406 گرم تریاک از داخل کله قند کشف و ضبط شد - عکس: تسنیم  

   همزمان با بیستمین سالگرد بازگشت حاکمیت چین بر 
هنگ کنگ و مراسم تحلیف حاکم جدید این شهر، معترضان 

دموکراسی خواه، تظاهراتی را در هنگ کنگ برگزار کردند. 

دیروز عکسی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می داد 
4 دستگاه خودرو سنگین و سبک به نحوی عجیب با هم در 

یکی از خیابان های تهران تصادف کردند - مشرق  

در راستای احیای تاالب بین المللی هامون به عنوان بزرگ ترین تاالب آب 
شیرین کشور جمعی از مردم سیستان و بلوچستان با همکاری محیط 
زیست استان اقدام به کاشت نی در تاالب می کنند - عکس: فارس   
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