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 مصرف فرهنگ 
 علل اقبال به فرهنگ گذشته 

در برابر کم توجهی به فرهنگ موجود

دارد  مصــداق  گســترده  طــور  بــه  موضــوع  ایــن  امــروزه 
کشــور، منبعــی جهــت توســعه  کــه میــراث فرهنگــی یــک 

اســت.  اقتصــادی 
)هنــر  ملمــوس    _ باشــد  کــه  شــکلی  هــر  بــه  فرهنــگ 
کتابخانه هــا، آثــار باســتانی   بناهــای تاریخــی، موزه هــا، 
و عتیقه هــا(، غیرملمــوس )موســیقی، تئاتــر، جشــنواره ها 
ح های  و مناظــر طبیعــی( و مــادی )هنرهای تزئینــی و طر
ــاد  ــت ایج ــد جه ــه می توان ک ــت  ــرمایه اس ــی س آن( _  نوع
کشــورهای توســعه یافته و شــاید حتــی  شــغل و درآمــد، در 
بــه میــزان بیشــتر در کشــورهای در حــال توســعه بــرای آن 

ســرمایه گذاری شــود. 
شرط اصلی برای موفقیت در سرمایه گذاری...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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گروه فوالد مبارکه: مدیر عامل 

دولت یازدهم، تکمیل زنجیره 
صنعت فوالد را ساماندهی کرد

صفحه 12

رئیس جمهور با انتقاد از رفتار بعضی کشورهای تازه به دوران رسیده:

دوران دیوارکشی ها پایان یافته است
حســن روحانــی، رئیس جمهور کشــورمان، در همایش بین المللی مقابلــه با گرد 

و غبــار کــه در محــل اجــاس ســران برگــزار شــد، طــی ســخنانی اظهــار 
داشــت: موضــوع محیــط زیســت، یکــی از مســائل بســیار مهم بــرای 

ســامت جامعــه و توســعه جوامــع مــا و بــرای...

به بهانه سالروز درگذشت دکتر محمد معین

معین فرهنگ
صفحه 10

که مردم را   جشنواره ای 
کشانده است به سینماها 

| صف های طوالنی پشت 
کودک   گیشه های سینمای 

صفحه 10

گزارش می دهد: کیمیای وطن 

| فروریختن مرز بیماری های 
مشترک انسان و دام  صفحه 6

 دستیار و مشاور عالی 
کل قوا خبر داد: فرماندهی معظم 

| احتمال بروز فتنه جدید توسط 
ائتالف سعودی و صهیونیستی  

صفحه 2

 | افزایش 4.6 درصدی 
مصرف بنزین در اصفهان  صفحه 4

| افزایش بی سابقه مصرف برق  
صفحه 3

| اعطای تسهیالت به شبکه های 
اجتماعی داخلی  صفحه 3

کاالی ایرانی   | ثبت ۱۵ هزار 
در سامانه ملی تدارکات  صفحه 3

اخبار روز

 بازگشت پیکر شهید مدافع حرم
 »جواد محمدی« پس از  ۲۵روز به کشور

صفحه 4

کید کردند:  رهبر معظم انقالب در دیدار با رئیس و مسئوالن قوه قضائیه، پیگیری حقوقی مسائل و قضایای بین المللی را بسیار مهم دانستند و تأ
 قوه قضائیه باید در موضوعاتی همچون تحریم ها، مصادره های امریکایی ها، تروریسم یا حمایت از شخصیت های مظلوم دنیا

کی یا حمایت از مسلمانان میانمار و کشمیر، از جایگاه حقوقی وارد شود  همچون شیخ زکزا

حقوق بین الملل

در صفحه سیاست )2( بخوانید

در صفحه سیاست )2( بخوانید

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان
   دکتر علی رشیدپور
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یادداشت
نگاه به مردم  

M.Hajian@eskimia.ir
محمد حاجیانجانشین مدیرمسئول

هــر کــس در هــر جایگاهــی قــرار می گیــرد و مســئولیتی 
را می پذیــرد یــا مســئولیتی بــه دوشــش گذاشــته 
می شــود، بایــد خــود را خدمتگــزار و نوکــر مــردم بدانــد.

 اخــاق کارکنــان اداری زمانــی مطلــوب اســت و ســازمان 
ــد  ــت بنگرن ــری درس ــردم از منظ ــه م ــه  ب ــد ک  می یاب
ــان  ــادم مردم ــل و خ ــه دار، وکی ــزار، خزان ــود را کارگ و خ
ببیننــد. در ایــن صــورت اســت کــه اخــاق اداری مطلوب 

ــد. ــور می نمای اســام ظه
ــه کارگــزاران خــود  ــاره ب ــان علــی)ع( دراین ب ــر مؤمن امی
ــم  ــن انفصک ــاس م ــوا الن ــد: »فانصف ــن فرموده ان چنی
ــة و وکاء  ــزان الرعی ــم خ ــم و فانک ــروا لحوائجه و اصب
ــوه  ــه و ال تحبس ــن حاجت ــدًا ع ــموا اح ــه و ال تحش االم

ــه«  عــن طلبت
»پــس داد مــردم را از خــود بدهیــد و در بــرآوردن 
حاجت هــای آنــان شــکیبایی ورزیــد کــه شــما خزانــه دار 
ــفیران.  ــان را س ــت را وکا و امام ــتید و ام ــت هس رعی
حاجــت کســی را ناکــرده مگذاریــد و او را از آنچــه 

ــد.« ــت، بازمداری ــوب اوس مطل
درســتی  بــه  زمانــی  اداری  کارکنــان  و  مســئوالن 
ــان را  ــه داد مردم ــد ک ــاس بدارن ــد انصــاف را پ می توانن
از خویــش بدهنــد، بــه حقــوق مــردم بــه عنــوان اربــاب 
ــکیبایی  ــان ش ــا آن ــار ب ــد، در رفت ــرام بگذارن ــود احت خ
ــد و  ــه برخــورد نکنن ــا ایشــان طلبکاران داشــته باشــند، ب
خــود را اربــاب مــردم و رئیــس و ... نداننــد؛ بلکــه خــود 
را وکیــل و خزانــه دار آنــان ببیننــد و احســاس کننــد کــه 
پاســخگوی مــوکان خــود هســتند؛ آنــان بایــد فلســفه 
وجــودی خــود را در جایــگاه مســئولیت، خدمتگــزاری به 

ــد. مــردم بدانن
ــود را  ــران خ ــئوالن و مدی ــان اداری و مس ــه کارکن اینک
ــردم  ــه م ــن ب ــه پایی ــاال ب ــد و از ب ــردم بدانن ــر از م باالت
عامــل  تباه کننده تریــن  و  خطرناک تریــن  بنگرنــد، 
ــان  ــر آن ــود را ب ــد خ ــز نبای ــت. هرگ ــانی اس ــار انس رفت
ــروا تصــور  ــد و در اداره امــور خــود را فرمان مســلط ببینن

ــد.  کنن
در نــگاه امیــر مؤمنــان علــی)ع( حقــوق مــردم باالتریــن 
آنجــا  تــا  می شــود؛  شــمرده  حقــوق  واالتریــن  و 
ــته از  ــردم را برخاس ــت م ــوق حرم ــام)ع( حق ــه ام ک
ــه  ــد؛ چنانک ــا آن می بینن ــه ب ــد و پیوندیافت ــل توحی اص
می فرماینــد: »الفرائــض الفرائــض، ادوهــا الــی هللا 
ــر مجهــول،  ــه.ان هللا حــرم حرامــا غی ــی الجن تودکــم ال
ــلم  ــه المس ــل حرم ــول، وفض ــر مدخ ــاال غی ــل ح واح
علــی الحــرم کلهــا، وشــد باالخــاص والتوحیــد حقــوق 

ــا«  ــلمین معاقده المس
»واجب هــا! واجب هــا! آن را بــرای خــدا بــه جــا آوریــد 
کــه شــما را بــه بهشــت می رســاند. خــدا حرامــی را حرام 
کــرده کــه ناشــناخته نیســت؛ ولــی حالــی را حــال کرده 
ــلمانان را از  ــت مس ــت و حرم ــی اس ــب خال ــه از عی ک
ــا  دیگــر حرمت هــا برتــر نهــاده و حقــوق مســلمانان را ب

ــد داده اســت.«  اخــاص و یگانه پرســتی پیون
در نظــام اداری آنچــه بایــد در رأس مناســبات و روابــط 
ــردم  ــتن م ــت نگهداش ــد، حرم ــم باش ــا حاک  و رفتاره
و پاســداری از حقــوق ایشــان اســت. ایــن دریافــت کــه 
هــر کــس در هــر مرتبــه ای از نظــام اداری در جایگاهــی 
ــردم  ــوق م ــدار حق ــد پاس ــه بتوان ــت ک ــه اس ــرار گرفت  ق
و حافــظ حرمت هایشــان باشــد، تلقــی اشــخاص را 
ــری آن  ــئولیت و به کارگی ــت مس ــا نعم ــی ب  در رویاروی
 در جهــت خدمــت بــه انســان ها تصحیــح می کنــد 
و در ایــن صــورت اســت کــه یــک نظــام اداری مبتنــی بر 
اخــاق انســانی ظهــور می کنــد و در ایــن مســیر پایــدار 

می مانــد. 
ــم  ــادا یختصه ــد: »ان هللا عب ــی)ع( می فرماین ــام عل ام
ایدیهــم  فــی  فیقرهــا  العبــاد  لمنافــع  بالنعــم  هللا 
مابذلوها،فــاذا منعوهــا نزعهــا ثــم حولهــا الــی غیرهــم« 
»همانــا خــدا را بندگانــی اســت کــه آنــان را بــه نعمت هــا 
ــس آن  ــدگان، پ ــودهای بن ــرای س ــد ب ــوص کن مخص
ــدان کــه آن  ــان وا می نهــد؛ چن نعمت هــا را در دســت آن
ــا  ــتند، نعمت ه ــش بازایس ــون از بخش ــند و چ را ببخش
را از ایشــان بســتاند و دیگــران را بــدان مخصــوص 

ــد.« گردان

کوتاه خبر 
نماینده مردم اردستان در مجلس:

طرح 2030 با هویت اسالمی و ملی 
ما منافات دارد

نماینــده  طباطبایی نــژاد،  صــادق  ســید  حجت االســام 
ــار  ــند 2030 اظه ــاره س ــس، درب ــتان در مجل ــردم اردس م
ــت  ــوع صحب ــرح 2030 را موض ــم ط ــر بخواهی ــت: اگ داش
ــا آداب  ــتقل ب ــور مس ــک کش ــوان ی ــه عن ــم، ب ــرار دهی  ق
و فرهنــگ مختلــف، هویــت ایرانی اســامی داریــم کــه بایــد 

آن را در تنظیــم طــرح هویــت ملی مــان پایه ریــزی کنیــم.
ــری  ــام گرایی و انقابیگ ــا اس ــی م ــت مل ــزود: هوی وی اف
و ریشــه های عمیــق تاریخی مــان اســت؛ طبیعتــا اگــر 
ــر اســاس  ــد ب ــی داشــته باشــیم، بای ــع مل ــم مناف بخواهی

ــد. ــی باش ــت مل ــن هوی همی
وی تصریــح کــرد: طرح هایــی مثــل 2030 کــه هویــت 
جدیــدی بــرای جهــان امــروز طراحــی می کننــد، بــا هویــت 
ملــی مــا منافــات دارد و اگــر هــم تضــادی نداشــته باشــد، 
ــر معظــم انقــاب اســتقال فرهنگــی  ــق فرمایــش رهب طب
ــت اســامی  ــا هوی ــرح 2030 ب ــه ط ــرد. البت ــا می گی  را از م
و ملــی مــا منافــات دارد و طبیعتــا مــورد قبــول رهبــر معظــم 
ــم از دســتورکار خــارج  ــا ه ــردم نیســت و فع ــاب و م انق

شــده اســت.
ــا شــناخت مســائل اصلــی کشــور  ــد ب وی تأکیــد کــرد: بای
بــه دنبــال حــل آن هــا باشــیم؛ اگــر بــرای موضوعــات اصلــی 
کشــور برنامــه نداشــته باشــیم، عقب افتادگــی زیــادی 
خواهیــم داشــت؛ چــرا کــه دنیــا در حــال پیشــرفت اســت. 
فنــاوری  و  علمــی  پیشــرفت های  اخیــر  ســال های  در 
خوبــی داشــتیم، البتــه اگــر مســائل اصلــی را خــوب نفهمیم 

ــت. ــم داش ــم نخواهی ــی ه ــزی خوب ــا برنامه ری طبیعت
 طباطبایی نــژاد در ادامــه گفــت: بــرای پیگیــری موضوعــات 
در مســائل فرهنگــی اگــر برنامه ریــزی خوبــی وجــود 
نداشــته باشــد و اولویــت فرهنگــی مشــخص نشــود، 
ــان  ــت، جوان ــل نیس ــدان عم ــوی در می ــده ق ــون فرمان چ
می تواننــد آتــش بــه اختیــار عمــل کننــد؛ البتــه در مســائل 
ــان بایــد همیــن طــور اقــدام  و موضوعــات دیگــر نیــز جوان

ــد. فــارس کنن

سرمقاله
 مصرف فرهنگ 

 علل اقبال به فرهنگ گذشته 
در برابر کم توجهی به فرهنگ موجود

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان
دکتر علی رشیدپور

خدمــات  و  )کاالهــا  فرهنــگ  حیطــه  در 
بــرای  بــازار  و  تقاضــا  وجــود  فرهنگــی( 
ــل  ــا معض ــت؛ ام ــده اس ــوالت تولیدش محص
کشــورها  از  بســیاری  در  کــه  مشــکلی  و 
دیــده  هــم  مــا  کشــور  در  و  دارد  وجــود 
آثــار  مــردم،  کــه  اســت  ایــن  می شــود 
فرهنگــی و هنــری گذشــته را خیلــی دوســت 
ــار  ــه آث ــی ب ــه کم ــه عاق ــی ک ــد؛ در حال دارن
فرهنگــی و هنــری جدیــد از خــود نشــان 
ــه آن  ــه ای ب ــچ عاق ــا هی ــا اص ــد ی  می دهن

ندارند.
 بــه نوعــی تولیــد فرهنــگ نســبت بــه مصــرف 
ــت  ــته دور اهمی ــده در گذش ــگ تولیدش فرهن

ــری دارد.  کمت
ــم  ــته ه ــگ گذش ــرف فرهن ــه مص ــد ک هرچن
می توانــد بــه رونــق اقتصــاد فرهنــگ و توســعه 
ــادی  ــی، اقتص ــی، اجتماع ــه فرهنگ همه جانب
و... کمــک کنــد، ولــی توجــه بــه ایــن نکته هم 
از منظــر اقتصــادی و هــم از لحــاظ فرهنگــی 
ــته  ــگ گذش ــه فرهن ــت ک ــت اس ــز اهمی حائ
فقــط می توانــد ســهم و جایــگاه خــود را ارائــه 
 کنــد و عمــا زمانــی کــه فرهنــگ موجــود 
نتوانــد نقــش خــود را ایفــا نمایــد، خــأ 
 بســیار بزرگــی در هــر دو حــوزه فرهنــگ 
ــه  ــد ک ــود می آی ــه وج ــگ ب ــاد فرهن و اقتص
نکــردن  اصــاح  و  بی توجهــی  صــورت  در 
چشــمگیری  بســیار  بالقــوه  ظرفیــت  آن، 
نــه  تنهــا  و  می مانــد  اســتفاده  بــدون 
ــروم  ــش مح ــای آن از منافع ــه و اعض جامع
پیامدهــای  و  زیان هــا  بلکــه  می شــوند، 
جامعــه  بــر  را  جبرانــی  غیرقابــل   منفــی 
ــار منفــی آن در  و مــردم وارد می ســازد کــه آث
ــدا و نمــودار   همــه شــئون زندگــی مــردم هوی

می شود.
درخصــوص عاقه منــدی بــه مصــرف فرهنــگ 
ــدی  ــرف تولی ــه مص ــی ب ــته و کم توجه گذش
فعلــی فرضیــات متعــددی بــه ذهــن متبــادر 
ــم از  ــورد مه ــه دو م ــه ب ــه در ادام ــود ک می ش

آن هــا می پردازیــم.
فرضیــه اول نــاب و اصیــل بــودن فرهنــگ 
فرهنــگ  بــودن  تصنعــی  و  گذشــته 
تولیدشــده در زمــان حــال اســت. در آثــار 
فرهنگــی گذشــته اعــم از حــوزه ملمــوس 
قبیــل  از  ویژگی هایــی  ناملمــوس  و 
خــاص  روح  اصالــت،  دلنــوازی،  طــراوت، 
و معنــوی و ... درک می شــود کــه آن هــا را 
مصرف کننــدگان  می کنــد؛  منحصربه فــرد 
هرگــز  و  هســتند  ســیری ناپذیر  آن هــا 
نمی شــوند  مخاطــب  در  دلزدگــی   ســبب 
و بــا هــر بــار اســتفاده جذابیــت آن هــا بیشــتر 
و بیشــتر هــم می شــود؛ نمونه هــای بــارز 
آن هــا اشــعار حافــظ، ســعدی، موالنــا و ... در 
 قیــاس بــا بســیاری از اشــعار شــعرای معاصــر 

است.
ــه  ــعرا آنچ ــته ش ــد در گذش ــر می رس ــه نظ ب
ــف  ــب ردی ــد، در قال ــا دلشــان درک می کردن ب
ــعر  ــه ش ــل ب ــد و تبدی ــرار می دادن ــه ق و قافی
قافیــه  و  ردیــف  امــروزه  امــا  می کردنــد؛ 
خــارج از دل ســاخته شــده و بعــد بــه دل 

می شــود؛  عرضــه 
از  اعــم  فرهنگــی گذشــته  تولیــدات  لــذا 
یــک  اثــر  حتــی  ناملمــوس  و  ملمــوس 
 ... و  پیکره تــراش  مجسمه ســاز،  خطــاط، 
ــر دل  ــرم ب ــد  الج ــه از دل برآی ــداق آنچ مص
ــاال  ــت احتم ــن خصل ــه ای ــتند ک ــیند، هس نش
هنــری  و  فرهنگــی  آثــار  از  بســیاری  در 
ــگ  ــیار کمرن ــا بس ــدارد ی ــود ن ــا وج ــد ی  جدی

است.
بیشــتر  ســازگاری  و  تطایــق  دوم  فرضیــه 
ــته های  ــا و خواس ــا نیازه ــته ب ــگ گذش فرهن
بــا  مقایســه  در  مصرف کننــدگان  فرهنگــی 
ــت. ــال اس ــان ح ــده در زم ــگ تولیدش فرهن

ــازگاری  ــته از س ــار گذش ــد آث ــر می رس ــه نظ ب
نیازهــا  برابــر  در  بیشــتری  پاســخگویی   و 
مصرف کننــدگان  فرهنگــی  خواســته های  و 

ــتند.  ــوردار هس برخ
ــم  ــترش عل ــعه و گس ــم توس ــروزه علی رغ ام
بازاریابــی بــه نظــر می رســد تولیدکننــدگان 
ــا  ــری در همــه حوزه هــا ی ــار فرهنگــی و هن آث
اعتقــادی بــه شناســایی نیازهــا و خواســته های 
ــه  ــا اینک ــد ی ــدگان ندارن ــی مصرف کنن فرهنگ
عمــا توانمنــدی الزم را در ایــن خصــوص 
ــرور  ــب و غ ــا تعص ــر ب ــیار بدت ــا بس ــد ی ندارن
کاذب اعتقــاد دارنــد کــه ایشــان عقــای قــوم 
ــاب  ــد ن ــه می کنن ــه عرض ــر آنچ ــتند و ه هس
ــخ،  ــه تل ــم ک ــد ه ــر چن ــت و ه ــل اس و اصی
چنــدش آور یــا مضحــک باشــد بایــد از طــرف 
مصرف کننــدگان بــه عنــوان تــوده ای فاقــد 
ــه و مصــرف شــود؛ امــا  درک و شــعور پذیرفت
همــگان می داننــد و بایــد توجــه کننــد کــه اثــر 
ــا  ــخگوی نیاز ه ــه پاس ــی ک ــا کاالی ــول ی  محص
ــدگان  ــن و مصرف کنن و خواســته های مخاطبی
ــه درد  ــا ب ــت و صرف ــد ارزش اس ــد، فاق نباش

ــورد. ــش می خ صاحب
ــق اقتصــاد  ــرای رون ــه نظــر می رســد ب ــذا ب  ل
فرهنــگ بایــد حــوزه مصــرف و مصرف کنندگان 
حــوزه  ایــن  اگــر  گرفــت کــه  را جدی تــر 
ــز  ــا نی ــایر بخش ه ــود س ــه ش ــده گرفت نادی
ــد  ــی خواهن ــد اثربخش ــده و فاق ــل مان  معط

بود.

سرلشــکر ســید یحــی صفــوی، دســتیار و مشــاور 
ــور  ــه منظ ــوا، ب ــم کل ق ــی معظ ــی فرمانده عال
مرکــز  راهبــردی  گفت وگوهــای  در  ســخنرانی 
ایرانــی پیشــرفت در جمــع   الگــوی اســامی 
ایــن  سیاســتگذاران  و  اندیشــمندان  مدیــران، 
مجموعــه  حاضــر  شــد و بــا ارائــه ســخنرانی خــود 
ــا موضــوع »تأثیــر موقعیــت ژئوپلیتیکــی ایــران  ب
ــعه  ــم توس ــه شش ــرزمین و برنام ــش س ــر آمای ب
ژئوپلیتیکــی  کشــور« و در تشــریح موقعیــت 
ــت  ــیا در حقیق ــی آس ــوب غرب ــت: جن ــران گف ای
ــیا-اروپا  ــاره  آس ــه ق ــن س ــطی بی ــه واس  منطق
و آسیا-آفریقاســت کــه ایــران در ایــن منطقــه بــه 
طــور مســتقیم و غیرمســتقیم از حــوادث این ســه 

ــوع رخــدادی از قبیــل  ــر اســت و هــر ن ــاره متأث ق
ــادی  ــی نظامی، اقتص ــرات سیاس ــا تغیی ــط ی  رواب
ــر ایــن قاره هــا و دولت هــای  و فرهنگــی حاکــم ب
ــت  ــذار اس ــران تأثیرگ ــر ای ــوی ب ــه نح ــا، ب  آن ه
و قــدرت نفــوذ فرهنگــی و سیاســی ایــران هــم در 

تغییــر و تحــوالت ایــن منطقــه تأثیرگــذار اســت.
ــر از  ــران غی ــی ای ــت جغرافیای ــزود: موقعی وی اف
عــراق، افغانســتان و حتــی ترکیــه بــوده و موقعیــت 
جغرافیایــی و وزن برتــر ژئوپلیتیکــی ایــران در 
جنــوب غــرب آســیا غیــر قابــل جایگزیــن اســت.
فرماندهــی معظــم  عالــی  و مشــاور  دســتیار 
ــوری  ــن جمه ــرار گرفت ــه ق ــاره ب ــا اش ــوا ب کل ق
ــاب  ــون اســام  ن ــوان  کان ــه عن ــران ب اســامی ای

گفــت: از نظــر مــن نــه فلســفه غــرب و فرهنــگ 
ــامی  ــای اس ــه دیدگاه ه ــی و  ن ــم غرب لیبرالیس
از کشــورهای عربــی و حتــی ترکیــه  بعضــی 
الهام بخــش بــرای مســلمانان و بــرای آینــده بشــر 
ــاب  ــام ن ــه اس ــگ و اندیش ــن فرهن ــت و ای نیس
محمــدی)ص( اســت کــه می توانــد بــرای بشــر و 
ملت هــای آزادیخــواه، نقــش نجــات و رهایــی تــا 

ــد. ــته باش ــتقال را داش ــه اس ــیدن ب رس
دســتیار و مشــاور عالــی فرماندهــی معظــم کل قوا 
در  ادامــه بــا تشــریح مزیت هــای  انعقــاد پیمــان 
ــران و  ــا  کشــورهای همســایه ای ــدم تخاصــم ب ع
منطقــه، پیشــنهاد داد: بایســتی در راســتای تأمین 
امنیــت ملــی در مرزهــا میــان جمهــوری اســامی 
ــا بعضــی از کشــورهای همســایه قــرارداد  ایــران ب

عــدم تخاصــم منعقــد شــود.
آمریــکا،  ائتــاف  شکســت  داد:  ادامــه  وی 
در  قطــر  و  اردن  ترکیــه،  ســعودی،  عربســتان 
آمریکائی هــا  بــرای  و ســوریه  عــراق   مســائل 
ــش  ــه کاه ــر ب ــام و منج ــران تم ــعودی ها گ و س
ــر  ــوی دیگ ــد؛ از س ــعودی ها ش ــی س وزن سیاس
ــرای آل  ــن ب ــگ یم ــعودی ها در جن ــت س شکس
ــتان  ــه عربس ــود و در نتیج ــز ب ــعود تحقیرآمی س
بــا  و  خــود  پــی شکســت های  در  ســعودی  
صهیونیســت ها   و  انگلیــس  آمریــکا،  حمایــت 
ــی     ــوی عرب ــاح نات ــه اصط ــکیل ب ــال تش ــه دنب ب

ــت. اس
ــم کل  ــی معظ ــی فرمانده ــاور عال ــتیار و مش دس
قــوا در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره 

بــه  دســتیابی عــراق بــه پیــروزی در بازپســگیری 
ــه  ــال ب ــش در ح ــت داع ــزود: شکس ــل اف موص
ــت  ــت  شکس ــت و در حقیق ــیدن اس ــه رس نتیج
داعــش، شکســت ائتــاف آمریــکا، عربســتان 
ترکیــه، اردن، قطــر و صهیونیســت ها در منطقــه 

ــت. اس
ــا در  ــودن ناامنی ه ــه دار ب ــه ادام ــاره ب ــا اش وی ب
عــراق گفــت: پــس از شکســت داعــش در عــراق  
ناامنی هــا در  ایــن کشــور  احتمــاال ادامــه خواهــد 
داشــت و آمریکائی هــا عــراق را رهــا نخواهنــد 
کــرد و پــس از شکســت های آمریــکا، عربســتان 
ســعودی و صهیونیســت ها در عــراق و ســوریه 
احتمــال ایجــاد فتنــه جدیــدی در منطقــه خلیــج 
فــارس توســط همین ائتــاف وجــود دارد. تســنیم

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا خبر داد: 

احتمال بروز فتنه جدید توسط 
ائتالف سعودی و صهیونیستی 

ادامه از صفحه اول

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، رهبــر معظــم انقاب 
بــا رئیــس و مســئوالن  اســامی، در دیــدار 
قــوه قضائیــه و رؤســای کل دادگســتری های 
 سراســر کشــور، بــا اشــاره بــه صاحیت هــا 
و جایــگاه قانونــی بســیار بــاال و ویــژه ایــن قــوه 
و تأثیرگــذاری آن در مدیریــت کان کشــور، نــگاه 
تحولــی در همــه عرصه هــای قــوه قضائیــه را 
ضــروری برشــمردند و گفتنــد: قــوه قضائیــه بایــد 
پرچــم دار حقــوق عمومــی در جامعــه شــود و در 
ــا  ــود، از حقــوق مــردم ب هــر زمینــه ای کــه الزم ب
ــکنان  ــان و قانون ش ــا متخلف ــاع و ب ــدرت دف ق

مقابلــه کنــد.

 حضــرت آیــت هللا خامنــه ای »نــگاه تحولــی 
و جهــادی« در برنامه ریزی هــا و اقدامــات در 
قــوه قضائیــه را ضــروری خواندنــد و بــا اشــاره بــه 
جایــگاه قانونــی بــاالی ایــن قــوه و تأثیرگــذاری 
آن بــر دو قــوه دیگــر و در مســائل عمومــی 
کشــور گفتنــد: در قانــون اساســی تصریــح شــده 
ــن  ــرای قوانی ــن اج ــر ُحس ــارت ب ــه نظ ــت ک  اس
ــده  ــر عه ــور ب ــرای ام ــن اج ــر حس ــارت ب و نظ
 قــوه قضائیــه اســت و دیــوان عدالــت اداری 
و ســازمان بازرســی کل کشــور بــه عنــوان دو 
بــازوی اصلــی قــوه، مســئولیت ایــن دو وظیفــه 

ــد. ــده دارن ــر عه ــم را ب مه
ــر  ــد ب ــا تأکی ــامی ب ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
ــی  ــای قانون ــه از ظرفیت ه ــوه قضائی ــتفاده ق اس
ــوق  ــتیفای حق ــا و اس ــد: احی ــان کردن خاطرنش

ــردم  ــای مشــروع م ــت از آزادی ه ــه و حمای عام
از وظایــف مهــم قــوه قضائیــه اســت و ایــن 
قــوه بایــد پرچــم دار ایــن موضوعــات باشــد و بــا 
ــر  ــی در ه ــوق عموم ــان حق ــان و معارض مخالف

ــد. ــه کن ــی، مقابل جایگاه
ایشــان موضوعاتــی همچــون مســئله انتخابــات 
از  نمونه هایــی  را  بورســیه ها  و  ریزگردهــا 
حقــوق  از  حمایــت  بــرای  الزم  عرصه هــای 
ــوع  ــه در موض ــد: البت ــمردند و گفتن ــردم برش م
بورســیه ها، موضــوع بــه درســتی پیگیــری نشــد 
و آن کاری کــه بایــد انجــام می شــد، محقــق 

ــد. نگردی
ــس  ــور رئی ــامی حض ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
قــوه قضائیــه در مجامــع فراقــوه ای همچــون 
ــی  ــورای  عال ــی و ش ــت مل ــی امنی ــورای  عال ش
فضــای  عالــی  و شــورای   فرهنگــی  انقــاب 
ــن  ــی ای ــای قانون ــر ظرفیت ه ــازی را از دیگ مج
قــوه برشــمردند و تأکیــد کردنــد: آیــت هللا آملــی 
الریجانــی بــه واســطه شــخصیت و فضــل علمــی 
ــذاری  ــع تأثیرگ ــن مجام ــد در ای ــا می توانن قطع

ــند. ــته باش ــی داش باالی
ــی  ــری حقوق ــه ای پیگی ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــیار  ــز بس ــی را نی ــای بین الملل ــائل و قضای مس
ــه  ــوه قضائی ــد: ق ــد کردن ــتند و تأکی ــم دانس مه
تحریم هــا  همچــون  موضوعاتــی  در  بایــد 
مصادره هــای امریکایی هــا، تروریســم یــا حمایــت 
ــا همچــون شــیخ  ــوم دنی از شــخصیت های مظل
 زکزاکــی یــا حمایــت از مســلمانان میانمــار 
و کشــمیر، از جایــگاه حقوقــی وارد شــود و نظــر 
ــام  ــه اع ــت خــود را قاطعان ــا مخالف ــی ی حمایت

کنــد تــا در دنیــا منعکــس شــود.
ــی در موضــوع »آســیب های  ایشــان نقش آفرین
اجتماعــی« را از دیگــر وظایــف قــوه قضائیــه 
دانســتند. رهبــر معظــم انقــاب اســامی در 
دســتگاه  در  پیشــرفت کارهــا  الزمــه  ادامــه، 
قضایــی و ایجــاد تلقــی عمومــی از قــوه قضائیــه 
»نجات بخــش  مجموعــه ای  عنــوان  بــه   را 
ــدی  ــورد ج ــش«، برخ ــش و آرامش بخ امیدبخ
ــزام  ــی از اع ــا قدردان ــتند و ب ــات دانس ــا تخلف ب

ــهرهای  ــه ش ــناس ب ــوس و ناش ــان نامحس بازرس
ــا تخلفــات  ــا هــدف کشــف و برخــورد ب مختلــف ب
افزودنــد: بازرســی ها را هــر چــه می توانیــد افزایــش 

ــد. ــه را از درون اصــاح کنی ــوه قضائی ــد و ق دهی
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــر برخــورد بــا 
ــظ  ــال حف ــن ح ــازات و در عی ــان و مج متخلف
 آبــروی نزدیــکان و اعضــای خانــواده آن هــا 
تأکیــد و خاطرنشــان کردنــد: البتــه در جایــی کــه 
ــظ  ــت، حف ــر اس ــرض خط ــام در مع ــروی نظ آب
ــر اســت؛  ــروی نظــام اســامی مقــدم و مهم ت آب
را می بیننــد و متوجــه  زیــرا مــردم مســائل 
می شــوند و نبایــد این گونــه احســاس شــود 
کــه قــوه قضائیــه بــا متخلفــاِن قضایــی، برخــورد 

نمی کنــد.
ایشــان »تشــویق قضــات عــادل و درســتکار« را 
مکمــل »تنبیــه و برخــورد بــا متخلفــان« خواندند 
ــان  ــی خاطرنش ــئوالن قضای ــه مس ــاب ب و خط
کردنــد: قضــات عــادل، شــجاع، قاطــع، منصــف 
ــرس هســتند  ــه شــدت خدات ــرکاری را کــه ب و پ
و عالمانــه و بــدون ماحظــه قضــاوت می کننــد، 

ــه جامعــه معرفــی کنیــد. مشــهور و ب
»حقــوق آمــران بــه  معــروف و ناهیــان از منکــر« 
موضــوع دیگــری بــود کــه رهبــر معظــم انقــاب 
اســامی بــر آن تأکیــد کردنــد و افزودنــد: برخــی 
بارهــا می گوینــد بعضــی اصــول قانــون اساســی 
ــل  ــا، اص ــا آن ه ــا گوی ــت؛ ام ــده اس ــل مان معط

ــه امــر  ــوط ب ــون اساســی را کــه مرب هشــتم قان
بــه  معــروف و نهــی از منکــر اســت، جــزء اصــول 
قانــون اساســی نمی داننــد و بــه ایــن امــر 

ــد. ــه نمی کنن ــب توج واج
ــی  ــی و عمل ــت بیان ــه حمای ــا اشــاره ب ایشــان ب
ــه  ــن کار را وظیف ــروف، ای ــه  مع ــران ب خــود از آم

ــد. ــه خواندن ــوه قضائی ق
بــر  همچنیــن  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
مســئله »آمــوزش عمومــی« و در پیــش گرفتــن 
روش هــای جــذاب در آمــوزش حقــوق مــردم بــه 

ــد. ــد کردن ــا، تأکی آن ه
مراقبــت  در جمع بنــدی سخنانشــان  ایشــان 
و  را ضــروری خواندنــد  الهــی  نعمت هــای  از 
خاطرنشــان کردنــد: »نعمــت جوانــان«، »نعمــت 
جمهــوری اســامی«، »نعمــت قــوه قضائیــه 
و  همراهــی  »نعمــت  و  آن«  توانایی هــای  و 
 محبــت و اطاعــت مــردم نســبت بــه نظــام 
نعمت هــای  جملــه  از  اســامی«،  انقــاب  و 
بــزرگ پــروردگار هســتند و همــه بایــد مراقبــت 
ــود و از  ــع نش ــا تضیی ــن نعمت ه ــه ای ــد ک کنن

ــود. ــری ش ــتفاده حداکث ــا اس آن ه
ــن  ــدای ای ــاب اســامی در ابت ــر معظــم انق رهب
ــت هللا  ــل از شــخصیت شــهید آی ــا تجلی ــدار ب دی
قضائیــه  قــوه  معمــار  عنــوان  بــه   بهشــتی 
جمهــوری اســامی افزودنــد: نام شــهید بهشــتی 
بــا قــوه قضائیــه پیونــد خــورده اســت؛ زیــرا وی 

ــا  ــا اندیشــه راهبردنگــر و ب ــا نیــت خالــص و ب ب
ــد دســتگاه قضایــی در  ــای جدی تفکــر ایجــاد بن
ــا  ــد و ب ــوه ش ــن ق ــامی، وارد ای ــوری اس جمه
ــی، خدمــات شــایانی را در  ــگاه تحول دانایــی و ن

ــام داد. ــاه انج ــی کوت مدت
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای همچنیــن بــا اشــاره 
بــه حضــور شــخصیت های برجســته در رأس 
از  پــس  ســال های  طــول  در  قضائیــه  قــوه 
انقــاب، آیــت هللا آملــی الریجانــی را شــخصیتی 
برجســته و دارای شایســتگی های واالی علمــی، 
عملــی، معنــوی و فکــری دانســتند و ضمــن 
قدردانــی از زحمــات ایشــان و مســئوالن دســتگاه 
ســال های  در  خاطرنشــان کردنــد:  قضایــی، 
اخیــر کارهــای مهــم و بــا ارزشــی در قــوه قضائیه 
ــا  ــد ب ــات بای ــن اقدام ــت و ای ــده اس ــام ش انج
شــیوه های مؤثــر تبلیغــی، بــه اطــاع افــکار 

ــود. ــانده ش ــی رس عموم
پیــش از ســخنان رهبــر معظــم انقــاب اســامی 
ــات و  ــی را از خدم ــه گزارش ــوه قضائی ــس ق رئی

ــرد. ــان ک ــوه بی ــن ق ــای ای فعالیت ه
بــه  اشــاره  بــا  الریجانــی  آملــی  آیــت هللا 
توصیه هــای رهبــر معظــم انقــاب بــه مســئوالن 
ســال گذشــته گفــت:  در  قضائــی  دســتگاه 
ــوه  ــات در درون ق ــد و تخلف ــا مفاس ــارزه ب »مب
قضائیــه و نظــارت جــدی بــر عملکــرد قضــات«، 
توســعه  چهــارم  برنامــه  ابــاغ  و  »تصویــب 
دســتورالعمل ســاماندهی  »ابــاغ  قضایــی«، 
تعــداد  درصــدی  پنــج  و کاهــش  زندانیــان 
متخصــص«،  نیروهــای  »تربیــت  آن هــا«، 
»تدویــن لوایــح قضایــِی مؤثــر«، »انعــکاس 
ــه  ــه«، »ارائ ــوه قضائی ــای ق ــانه ای فعالیت ه رس
ــردم«،  ــه م ــی ب ــی و قضای ــای حقوق آموزش ه
»تبییــن دســتاوردهای حقــوق بشــری جمهــوری 
اســامی ایــران« و »تــاش بــرای احیــای حقــوق 
بشــر اســامی«، از جملــه اقدامــات و برنامه هــای 
ایــن دســتگاه در یــک ســال اخیــر بــوده اســت.

رئیــس قــوه قضائیــه بــا اشــاره بــه ورود بیــش از 
15 میلیــون پرونــده بــه دســتگاه قضائــی در ســال 
گذشــته خاطرنشــان کــرد: »تدویــن دســتورالعمل 
مقاومتــی«  اقتصــاد  پیگیــری سیاســت های 
»مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی و تأمیــن امنیــت 
اقتصــادی«، »توســعه منابــع انســانی و افزایــش 
ــن  ــای نوی ــعه فناوری ه ــات«، »توس ــداد قض تع
ــری از  ــش دیگ ــش«، بخ ــه پژوه ــام ب و اهتم

ــت.  ــوده اس ــه ب ــوه قضائی ــای ق فعالیت ه
پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

رهبر معظم انقالب در دیدار رئیس و مسئوالن قوه قضائیه تاکید کردند:

لزوم ورود قوه قضائیه در موضوعات بین الملل
 برخی مکرراً می گویند بعضی اصول قانون اساسی معطل مانده است، اما گویا آن ها، اصل هشتم قانون اساسی را که 

مربوط به امر به معروف و نهی از منکر است، جزء اصول قانون اساسی نمی دانند و به این امر واجب توجه نمی کنند
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،،
قــوه قضائیــه بایــد پرچــم دار حقــوق 
عمومــی در جامعــه شــود و در هــر 
حقــوق  از  بــود،  الزم  کــه  زمینــه ای 
مــردم بــا قــدرت دفاع و با متخلفان و 

قانون شــکنان مقابلــه کنــد

ــروی  ــات نی ــاون عملی ــوی، مع ــود موس ــید محم ــر س امی
ــن  ــش ای ــزاری رزمای ــه برگ ــاره ب ــا اش ــش، ب ــی ارت دریای
نیــرو در آب هــای شــمال اظهــار داشــت: رزمایــش امنیــت 
ــای  ــات و رزمایش ه ــله تمرین ــدار 96 از سلس ــدار پای و اقت
ســالیانه نداجــا در نــاوگان شــمال و دریــای خــزر اســت کــه 

ــاز شــده اســت. از روز گذشــته آغ
وی افــزود: در ایــن رزمایــش یگان هــای شــناوری، پــروازی 
غواصــی، عملیــات ویــژه، تــکاوری، راداری، ســامانه های 
موشــکی ســاحل بــه دریــا، شــنود و جنــگال حضــور دارنــد 
ــد.  ــرا می کنن ــده را اج ــن ش ــش تعیی ــای از پی و برنامه ه
موســوی تاکیــد کــرد: در ایــن رزمایــش یگان هایــی از 
ــه  ــی وظیف ــد هوای ــرارگاه پدافن ــش و ق ــی ارت ــروی هوای نی
ــه  ــزر را ب ــای خ ــناوری در دری ــای ش ــتیبانی از یگان ه پش

ــد. ــده دارن عه
ــه داد: در  ــش ادام ــی ارت ــروی دریای ــات نی ــاون عملی مع
ــد و روی  ــل تولی ــه در داخ ــامانه هایی ک ــش، س ــن رزمای ای
شــناورهایمان نصــب شــده، تســت خواهــد شــد؛ از جملــه 
ــری  ــرای به کارگی ســامانه های الکترونیــک و اپتیکــی کــه ب
انــواع تســلیحات، روی شــناورها نصــب شــده و همچنیــن 

ســامانه های جنگالــی کــه در ایــن یگان هــای شــناوری 
ــود دارد.  وج

معــاون عملیــات نیــروی دریایــی ارتــش گفــت: در بخــش 
دیگــری از ایــن رزمایــش از پهپادهــا بــرای تســت و ارزیابــی 
هــدف  عنــوان  بــه  شــناوری  یگان هــای  ســاح های 

ــد شــد.  اســتفاده خواه
موســوی بــا بیــان اینکــه در ایــن رزمایــش موشــک شــلیک 
نمی شــود، گفــت: البتــه مراحــل پرتــاب موشــک تــا بخــش 
ــد            ــد ش ــت خواه ــی تس ــورت عمل ــه ص ــاب ب ــی پرت نهای

و آمادگــی انجــام ایــن عملیــات را نیــز داریــم. 
وی بــا اشــاره بــه یگان هــای شــناور حاضــر در ایــن رزمایــش 
ــاو ســرفرماندهی در  ــوان ن ــه عن ــد ب گفــت: ناوشــکن دماون
کنــار ناوهــای موشــک انداز کاس پیــکان و ناوچه هــای 
تــوپ دار کاس قائــم بــه همــراه شــناورهای تنــدروی 
ــه یگان هــای تــکاوری و عملیــات ویــژه  هجومــی متعلــق ب
بــه انجــام ماموریــت در انجــام ایــن رزمایــش می پردازنــد.

جــاری  ســال  در  داشــت:  اظهــار  پایــان  در  موســوی 
یگان هــای شــناوری از نیــروی دریایــی ارتــش در مســابقات 

نظامــی آذربایجــان حضــور پیــدا می کننــد. فــارس

معاون عملیات نیروی دریایی ارتش خبر داد:

پرواز پهپادهای ارتش بر فراز دریای خزر

همایــش  در  کشــورمان،  رئیس جمهــور  روحانــی،  حســن 
بین المللــی مقابلــه بــا گــرد و غبــار کــه در محــل اجــاس ســران 
ــط  ــوع محی ــت: موض ــار داش ــخنانی اظه ــی س ــد، ط ــزار ش برگ
ــرای ســامت جامعــه  زیســت، یکــی از مســائل بســیار مهــم ب
و توســعه جوامــع مــا و بــرای جلوگیــری از مهاجرت هــای 

بی رویــه اســت.
ــه  ــا ایــن معضــل ب ــرای آنکــه بتوانیــم ب وی در ادامــه افــزود: ب
خوبــی مواجــه شــویم و خطــرات ایــن تهدیــد را مهــار کنیــم، هم 
ــرمایه گذاری                ــه س ــاز ب ــم نی ــم و ه ــزی داری ــه برنامه ری ــاز ب نی

ــی هســتیم. ــه ای و بین الملل ــد همــکاری منطق و هــم نیازمن
رئیــس عالــی شــورای امنیــت ملــی تصریــح کــرد: اگــر 
تروریســم بــه عنــوان یــک معضــل بــرای همــه منطقــه ماســت 
و اگــر تروریســم بــه عنــوان میکــروب مســری اســت کــه همــه 
ــر  ــی فک ــدرت و ابرقدرت ــور ق ــر کش ــرد و ه ــه را فرامی گی منطق
ــرای پیشــبرد  ــزاری ب ــوان اب ــه عن کــرده اســت کــه تروریســم ب
سیاســت های او در منطقــه و جهــان اســت کامــا اشــتباه کــرده 
اســت؛ امــا تروریســم بــه عنــوان یــک معضــل دامــن همه مــا را 
خواهــد گرفــت؛ مگــر آنکــه همــه دســت بــه دســت هــم دهیــم 

و ایــن معضــل بــزرگ را در منطقــه از بیــن ببریــم.

وی ادامــه داد: هیــچ سیاســتی در منطقــه و جهــان موفــق 
نخواهــد بــود مگــر سیاســت بــرد بــرد باشــد. اگــر کســی فکــر 
ــردن  ــن ب ــه قیمــت از بی ــع خــود را ب ــد مناف ــا می توان ــد تنه کن
منافــع دیگــران تامیــن کنــد، حتمــا اشــتباه کــرده، ولــو آمریــکا 
ــروز  ــای ام ــه دنی ــد ک ــر کن ــر فک ــوری اگ ــر کش ــا ه ــد؛ ام باش
ــد و خــود را محفــوظ  ــه منافــع دیگــران صدمــه بزن ــد ب می توان
ــی  ــی زندگ ــدرت و ابرقدرت ــر ق ــر ه ــت و اگ ــگاه دارد، خطاس ن
ــد  ــودش را تهدی ــت خ ــی مل ــد، اول زندگ ــد کن ــری را تهدی دیگ

ــرده اســت. ک
ــان  ــی ها پای ــروز دوران دیوارکش ــرد: ام ــد ک ــور تاکی رئیس جمه
یافتــه و اگــر رهبــران بعضــی کشــورهای تــازه بــه دوران رســیده 
بــه فکــر دیــوار افتاده انــد، امــروز آن دوران ســپری شــده اســت. 
ــه دســت ها  ــه اینک ــم، ن ــم دهی ــه دســت ه ــد دســت ب ــا بای م
ــه از  ــه اینک ــم، ن ــرار بگیری ــم ق ــار ه ــد در کن ــم. بای ــع کنی را قط
ــه  ــرام ب ــا احت ــد ب ــا بای ــم. وی ادامــه داد: م ــه بگیری هــم فاصل
حقــوق دیگــران، حقــوق ملــت خــود را حفــظ کنیــم، نــه اینکــه 
فکــر کنیــم بــا تهدیــد دیگــران می توانیــم حقــوق خــود را حفــظ 
کنیــم. اگــر عربســتان در چنیــن فکــری اســت، خطــا می کنــد  
و اگــر آمریــکا در چنیــن فکــری اســت، اشــتباه می کنــد. میــزان

رئیس جمهور با انتقاد از رفتار بعضی کشورهای تازه به دوران رسیده:

دوران دیوارکشی ها پایان یافته است



کوتاه اخبار 
افزایش صادرات فرش دستباف ایران

معــاون بازاریابــی مرکــز ملــی فــرش ایــران گفــت: پــس از 
ــتباف  ــرش دس ــادرات ف ــال های 94 و 95، ص ــام در س برج
کشــور از نظــر وزن 9 و از لحــاط ارزش 18 درصــد افزایــش 
تولیــد  افــزود:  موحــد  فرشــچی  محمدمهــدی   یافــت. 
و صــادرات فــرش بــه عنــوان یکــی از حوزه هــای مهــم 
ایجــاد تولیــد و اشــتغال اســت کــه روی آن تمرکــز ویــژه ای 
داریــم. وی بیــان کــرد: در فصــل هشــتم سیاســت های کلــی 
اقتصــاد مقاومتــی، بــه مقولــه پرداختــن بــه فــرش ایرانــی 
ــرش را  ــه ف ــه مقول ــن ب ــر پراخت ــن ام ــه همی توجــه شــد ک

بیــش از پیــش ضــرورت بخشــیده اســت. ایرنــا

»زد و بند«، دلیل بی کیفیتی 
بعضی خودروها

ــاره  ــودرو، درب ــت خ ــناس صنع ــی، کارش ــل خلخال ابوالفض
ــوی  ــتاره از س ــی تک س ــطح کیف ــا س ــی ب ــد خودروهای تولی
شــرکت های داخلــی اظهــار کــرد کــه یکــی از دالیــل پاییــن 
بــودن کیفیــت بعضــی خودروهــای داخلــی رانــت و زد و بنــد 
بیــن برخــی خودروســازان و قطعه ســازان اســت. ابوالفضــل 
گزارش هــای  بررســی  اینکــه  بــه  پاســخ  در  خلخالــی 
ــه  ــد ک ــان می ده ــی نش ــای داخل ــی خودروه ــی کیف ارزیاب
ایران خــودرو، ســایپا، مدیــران خــودرو و کرمــان خــودرو 
ــان را  ــی محصوالتش ــه بعض ــت ک ــه سال هاس ــا و بلک ماه ه
در پایین تریــن ســطح کیفــی تولیــد می کننــد و ارتقایــی 
ــرد:  ــار ک ــه، اظه ــورت نگرفت ــوالت ص ــن محص ــت ای در کیفی
ــودن بعضــی خودروهــای  ــل بی کیفیــت ب ــه دلی متاســفانه ب
داخلــی، شــاهد اتفاقــات و ســوانح دلخــراش در تصادفــات 

ــتیم.  هس
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از دالیــل بی کیفیــت بــودن بعضــی 
ــرده  ــت پ ــای پش ــا و زد و بنده ــی رانت ه ــای داخل خودروه
اســت، خاطرنشــان کــرد: در بعضــی مواقــع شــاهد هســتیم 
کــه برخــی قطعه ســازان بــزرگ داخلــی از مــواد اولیــه 
خــودرو  قطعــات  تولیــد  بــرای  بی کیفیــت  و  ضایعاتــی 
ــان  ــه فرم ــد مجموع ــه آن تولی ــه نمون ــد ک ــتفاده می کنن اس
ــواد  ــتفاده از م ــا اس ــی ب ــراژ داخل ــای پرتی ــی خودروه بعض
اولیــه ضایعاتــی اســت. عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــم 
ــورد خــاص  ــک م ــه در ی ــن زمین ــه داد:  در ای ــت ادام و صنع
دیــده شــده کــه در تصادفــات شــدید یــک خــودروی پرتیــراژ 
داخلــی، قربیلــک فرمــان خــودرو از جــا کنــده و باعــث بــروز 
ســوانح دلخــراش شــده اســت. وی افــزود: برخــاف برخــی 
گفته هــا مبنــی بــر مشــکل کمبــود ســرمایه در صنعــت 
ــوی  ــت از س ــات بی کیفی ــد قطع ــل تولی ــازی، دلی قطعه س
ــی  ــع مال ــود مناب ــی کمب ــزرگ داخل ــازان ب ــی قطعه س برخ
نیســت؛ به گونــه ای کــه شــاهدیم برخــی قطعه ســازان بــزرگ 
ــزرگ خودروســازی  ــد شــرکت های ب ــه خری حتــی نســبت ب
نیــز اقــدام کرده انــد و از نظــر منابــع مالــی مشــکلی ندارنــد؛ 
ــازان و  ــی خودروس ــن برخ ــت بی ــد و ران ــکل در زد و بن مش

قطعه ســازان اســت. ایســنا

 پرداخت وام 8 میلیونی 
برای احداث مسکن روستایی

ــک  ــاد مســکن و بان ــر اســاس تفاهم نامــه بیــن بنی ب
قرض الحســنه مهــر ایــران از ایــن پــس بــرای احــداث 
و تکمیــل مســکن روســتایی وام 8 میلیــون تومانــی با 
ــردی  ــزد 4 درصــد پرداخــت می شــود. ســقف ف کارم
تســهیات بــرای متقاضیــان عــادی 8۰ میلیــون ریــال 
ــاد  ــت بنی ــه درخواس ــا ب ــاص بن ــوارد خ ــت. در م اس
اســتان و تأییــد دفتــر مرکــزی، پرداخــت تســهیات تــا 
ســقف 15۰ میلیــون ریــال بــدون اشــکال خواهــد بــود. 
دوره بازپرداخــت تســهیات عــادی ۳۶ مــاه و در مــوارد 
خــاص تــا ۶۰ مــاه، متناســب بــا میــزان تســهیات و با 
اعــام بنیــاد تعییــن می شــود. تســهیات بــه صــورت 
ــار درصــد پرداخــت  ــا کارمــزد چه قــرض الحســنه و ب

خواهــد شــد. اقتصــاد آنالیــن

کوتاه از اقتصاد

افزایش بی سابقه مصرف برق
ــه 5۲ هــزار  ــی ب ــرق روز یکشــنبه در حال  پیــک مصــرف ب
و 4۷۰ مــگاوات رســید کــه در مــدت مشــابه ســال گذشــته 
ــه هیــچ عنــوان از 49 هــزار  ــا اول تیرمــاه، پیــک بــرق ب ت
ــود؛ ایــن در حالــی اســت کــه در  مــگاوات باالتــر نرفتــه ب
چنــد روزی کــه از تیرمــاه ســال جــاری ســپری شــده، مــا 
ــی  ــزار مگاوات ــش از 5۰ ه ــار مصــرف بی ــت 5 ب شــاهد ثب
ــش از 49  ــرف بی ــزان مص ــن می ــه همی ــا ب ــرق و تقریب ب

ــم.  ــرق بوده ای ــرف ب ــی مص ــزار مگاوات ه
گزارش هــا حاکــی از ایــن اســت کــه در بســیاری از 
ــورد  ــر رک ــای اخی ــن روزه ــز در همی ــران نی ــهرهای ای ش
ــته  ــال های گذش ــا س ــه ب ــرق در مقایس ــرف ب ــک مص پی
ــه ای  ــکل بی روی ــه ش ــرق ب ــرف ب ــده و مص ــته ش شکس
بیشــتر شــده اســت. گفتنــی اســت مصــرف بــرق صنایــع 
نیــز در ایــن روز )یکشــنبه( برابــر بــا 4۲۰۰ مــگاوات بــوده 
کــه نســبت بــه روز شــنبه ۳۳8 مــگاوات افزایــش داشــته                             

اســت. وزارت نیــرو

کمبود آب در کشور چقدر است؟
ــور  ــاب کش ــی آب و فاض ــرکت مهندس ــل ش ــر عام مدی
در  پیش بینی هــای صورت گرفتــه  اســاس  بــر  گفــت: 
زمــان پیــک، حــدود 8 درصــد کمبــود آب خواهیــم داشــت 

ــر اســت.  ــن عــدد معــادل ۲1 هــزار لیت ــه ای ک
حمیدرضــا جانبــاز در نشســتی خبــری بــا بیــان اینکــه در 
ــی  ــش آب ــرض تن ــهر در مع ــدود 54۷ ش ــال 1۳94 ح س
ــهرهای  ــداد ش ــر تع ــال حاض ــت: در ح ــتند، گف ــرار داش ق
ــرار  ــه و ق ــش یافت ــهر کاه ــه ۳۰1 ش ــی ب ــش آب دارای تن
ــهر  ــه ۲89 ش ــداد ب ــن تع ــال 1۳9۶ ای ــه در س ــت ک اس

ــد.  برس
ــار  ــور اظه ــا در کش ــت بارندگی ه ــه وضعی ــاره ب ــا اش وی ب
ــی در  ــر بارندگ ــاه ۲۲۳ میلیمت ــخ ۰9 تیرم ــا تاری ــرد: ت ک
کشــور رخ داد کــه نســبت بــه میانگیــن بلندمــدت و ســال 

ــل حــدود ۳ درصــد کاهــش داشــته اســت.  قب
ــور  ــاب کش ــی آب و فاض ــرکت مهندس ــل ش ــر عام مدی
ــارش  ــت ب ــه در بعضــی از اســتان ها وضعی ــان اینک ــا بی ب
ــا تنــش آبــی مواجــه  ــوده و در بعضــی دیگــر ب مطلــوب ب
بــرای  متعــددی  برنامه ریزی هــای  افــزود:  شــده ایم، 
ــک  ــا در پی ــه ت ــورت گرفت ــور ص ــر کش ــن آب سراس تأمی

ــویم.  ــه نش ــود آب مواج ــکل کمب ــا مش ــرف ب مص
وی بــا اشــاره بــه آب بــدون درآمــد در ســال 1۳95 اظهــار 
ــدون  ــد آب ب ــار ۲5.۲ درص ــن آم ــاس آخری ــر اس ــرد: ب ک
ــی  ــرت واقع ــد پ ــه 15 درص ــده ک ــن زده ش ــد تخمی درآم
ــات    ــت از تاسیس ــی از نش ــه ناش ــده ک ــه ش ــر گرفت در نظ

اســت. 
ــور  ــاب کش ــی آب و فاض ــرکت مهندس ــل ش ــر عام مدی
تاکیــد کــرد: در شــهرهایی همچــون تهــران، مشــهد و 
ــتان ها  ــی از اس ــد و در بعض ــدد 11 درص ــن ع ــان ای اصفه
پــرت آب تــا ۳۰ درصــد نیــز می رســد؛ امــا بــه طــور 
میانگیــن پــرت واقعــی آب در کل کشــور بیــش از 15 

درصــد نیســت. ایســنا

رشد ۷ درصدی صادرات کشمش
ــه ارزش  ــمش ب ــن کش ــزار ت ــته 1۳۰ ه ــال گذش س
عــراق   امــارات،  بــه  عمدتــا  دالر  میلیــون   ۲۷1

روســیه، قزاقســتان و اســپانیا صــادر شــد. 
از مهم تریــن موضوعاتــی کــه در بحــث صــادرات 
ــورد  ــرح و م ــر مط ــال های اخی ــی س ــمش ط کش
می تــوان  بــوده،  صادراتــی  فعــاالن  درخواســت 
ــه  ــه عرص ــی ب ــتگاه های دولت ــدن دس ــه وارد نش ب
ــول  ــن محص ــی ای ــد تضمین ــذاری و خری قیمت گ
اشــاره کــرد؛ زیــرا نقــش حمایتــی و نظارتــی دولــت 
در راســتای تأمیــن منابــع مالــی ارزان قیمــت بــرای 
ــط  ــدگان توس ــول از تولیدکنن ــی محص ــد توافق خری
ارتقــای کیفــی تولیــد و  صادرکننــدگان موجــب 

ــد.  ــد ش ــادرات خواه ص
بــر اســاس اعــام دفتــر هماهنگــی صــادرات 
محصــوالت کشــاورزی و صنایــع تبدیلــی، آمــار 
مقایســه ای صــادرات کشــمش در ســال های 1۳94 
ارزش  درصــدی   ۷ رشــد  نشــان دهنده   ،1۳95 و 
صــادرات کشــمش اســت. ســازمان توســعه تجــارت

چنــد ســالی اســت مالیــات  کیمیای وطن
 بــر ارزش افــزوده وارد زندگــی مــردم شــده 
و دیگــر تنهــا اقشــار واصنــاف خــاص مــؤدی 
ــه  ــراد جامع ــه کل اف ــتند؛ بلک ــی نیس مالیات

مؤدیان مالیاتی به شمار می آیند. 
بــا ورود مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه 
زندگــی روزمــره مــردم، پرســش هایی دربــاره 
ماهیــت، اهــداف و تاثیــرات آن در جامعــه و 
ــادر می شــود؛  ــه ذهــن مــردم متب اقتصــاد ب
ــر ارزش  ــات ب ــه مالی ــد اینک ــواالتی مانن س
افــزوده چیســت؟ آیــا بــر تمــام کاالهــا 
مالیــات بــر ارزش افــزوده تعلــق می گیــرد؟ 
ــر  ــات ب ــهروندان مالی ــد ش ــرا بای ــوال چ اص
ــات  ــه مالی ــد؟ واینک ــزوده بپردازن ارزش اف
ــی  ــری در زندگ ــه تاثی ــزوده چ ــر ارزش اف ب

دارد؟  شــهروندان 
ــات  ــزوده، نوعــی مالی ــر ارزش اف ــات ب مالی
بــه کاالهــا   چنــد مرحلــه ای اســت کــه 

و خدمات تعلق می گیرد. 
ــه ارزش  ــات از اضاف منظــور از آن اخــذ مالی
کاالهــای تولیدشــده یــا خدمــات ارائه شــده 
در مراحــل مختلــف تولیــد و توزیــع اســت که 
در هــر مرحلــه از تولیــد و توزیــع بــه صــورت 
ــود.  ــه می ش ــت گرفت ــدا از قیم ــدی ج درص
ــر ارزش افــزوده،  ــداع مالیــات ب پیــش از اب
مالیات هــای غیرمســتقیم داخلــی اصــوال 
ــد  ــاص مانن ــف خ ــا تعری ــی ب ــه محصوالت ب

ــد. ــدود می ش ــو مح تنباک
 دایره شمول مالیات بر ارزش 

افزوده
هدفمنــد  افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات 
بــه  توجــه  بــا  و  اســت  انعطاف پذیــر  و 
می شــود.  وضــع  خــاص  متغیرهــای 
ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــمول مالی ــره ش دای
دربرگیرنــده همــه محصــوالت نیســت و 
بســته بــه خصوصیــات سیاســی، اقتصــادی 
و اجتماعــی کشــورهای مختلــف بعضــی 
اســتثناها وجــود دارد؛ مثــا در ایــران کاالهــا 
و خدمــات خاصــی از مالیــات بــر ارزش 

ــتند.  ــاف هس ــزوده مع اف
بعضــی از کاالهــا و خدماتــی کــه بــر اســاس 
مــاده 1۲ قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده از 
ــد  پرداخــت مالیــات معــاف هســتند، عبارتن
از: محصــوالت کشــاورزی فرآوری نشــده، 
ــل و  ــور عس ــان، زنب ــده، آبزی ــور زن دام و طی

ــال؛ آرد  ــذر و نه ــود، ســم، ب ــواع ک ــان؛ ان نوغ
خبــازی، نــان، گوشــت، قنــد، شــکر، برنــج، 
حبوبــات و ســویا، شــیر، پنیــر، روغــن نباتــی 
ــودکان؛  ــه ک ــوص تغذی ــک مخص و شیرخش
ــواع  ــر و ان ــر تحری ــات، دفات ــاب، مطبوع کت
ــات؛  ــر و مطبوع ــوازم تحری ــاپ، ل ــذ چ کاغ
امــوال غیرمنقــول؛ انــواع دارو، لــوازم مصرفی 

ــی و... . ــات درمان ــی، خدم درمان
 امــروزه بیشــتر کشــورهای جهــان دارای 

مالیــات بــر ارزش افــزوده هســتند. 
نــرخ اســتاندارد از ۳ درصــد در ســنگاپور تــا 
۲5 درصــد در دانمــارک و ســوئد نوســان 
ــی  ــه بعض ــی ک ــر آن، در حال ــاوه ب دارد. ع
کشــورها تنهــا یــک نــرخ بــرای مالیــات بــر 
ــر دارای  ــی دیگ ــد، بعض ــزوده دارن ارزش اف
ــا در  نرخ هــای متعــدد هســتند؛ مثــا کلمبی

ــه دارد.  ــرخ جداگان ــت ن ــر هف ــال حاض ح
همچنیــن اختــاف جالــب توجهــی نیــز 
در بازدهــی مالیــات بــر ارزش افــزوده در 
ــورها  ــدادی از کش ــود دارد؛ تع ــورها وج کش
ــی  ــص داخل ــد ناخال ــد تولی ــر از 1 درص کمت
خــود را از درآمــد مالیــات بــر ارزش افــزوده 
بــه دســت می آورنــد؛ حــال آنکــه ایــن رقــم 
در بعضــی دیگــر بیــش از 1۰ درصــد اســت. 

 مزایای مالیات بر ارزش افزوده 
آثــار  دارای  افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات 
ــی  ــی فراوان ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع اقتص
اســت؛ بعضــی از ایــن آثــار عبارتنــد از: 

ایجاد منبع درآمدی با ثبات و 
انعطاف پذیر برای دولت

بســیاری  در  افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات 
از کشــورها یــک منبــع درآمــدی جدیــد 
ــش  ــور پوش ــه منظ ــه ب ــت ک ــات اس و باثب

گرفتــه  نظــر  در  عمومــی  هزینه هــای 
ــرف  ــات از مص ــن مالی ــون ای ــود؛ چ می ش
ــذ می شــود و مصــرف نیــز بــه مثابــه  اخ
ــر  ــی، کمت ــص داخل ــد ناخال ــی از تولی بخش
ــال  ــن اعم ــود؛ بنابرای ــان می ش ــار نوس دچ
ــرای  ــت ب ــد ثاب ــی درآم ــات نوع ــن مالی ای
ــد و درنهایــت فشــار از  دولــت ایجــاد می کن

می شــود. برداشــته  تولیــد 
مدیریت مصرف

وضــع مالیــات بــر ارزش افــزوده در مدیریت 
و کنتــرل مصــرف کاالهــا و خدمــات نقــش 
بــر  مالیــات  بــرای مثــل  دارد؛  اساســی 
ارزش افــزوده اهرمــی بــرای محــدود کــردن 
ماننــد  مصــرف محصــوالت آسیب رســان 
فســت فودها، ســیگار و نوشــابه های گازدار 

ــددار اســت.  و قن
پایه مالیاتی گسترده

از آنجــا کــه مالیــات بــر ارزش افــزوده 
ــد بخشــی از فعالیت هــای اقتصــادی  می توان
ــه از  ــد ک ــرار ده ــود ق ــش خ ــت پوش را تح
طریــق مالیات هــای مســتقیم بــه دشــواری 
ــات  ــن مالی ــر اســت، در نتیجــه ای امکان پذی
و  بــوده  گســترده  مالیاتــی  پایــه  دارای 
ــی از  ــب توجه ــش جال ــول بخ ــکان وص ام
را  کشــور  مالیاتــی  بالقــوه  ظرفیت هــای 

می ســازد.  فراهــم 
ــام  ــزوده تم ــر ارزش اف ــات ب ــان مالی مؤدی
ــی  ــر کس ــتند و ه ــور هس ــک کش ــردم ی م
ــات  ــمول مالی ــات مش ــا خدم ــا ی ــه کااله ک
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــزوده را م ــر ارزش اف ب
ــا مصــرف خــود  ــد متناســب ب می دهــد، بای

ــردازد. ــات بپ مالی
ایجاد عدالت مالیاتی

ــزوده  ــر ارزش اف ــات ب ــده آل مالی ــام ای  نظ
نوعــی مالیــات بــر مصــرف بــوده و می تــوان 
بــه خوبــی اســتدالل کــرد کــه چــون مصــرف 
ــل  ــن شــاخص های قاب ــراد یکــی از بهتری اف
ــس  ــی آن هاســت، پ مشــاهده ســطح زندگ
پایه هــای  عادالنه تریــن  از  یکــی  بایــد 

ــز باشــد.  ــی نی مالیات
افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  درحقیقــت 
مالیاتــی یکنواخــت بــر تمــام شــکل های 
دارنــدگان  از  آن  در  و  اســت  مصــرف 
ــب  ــی متناس ــاال، مالیات ــن و ب ــرف پایی مص
ــدی  ــث تصاع ــن حی ــود و از ای ــذ می ش اخ

نمی شــود. محســوب 
کارایی باال 

ــادی  ــی زی ــزوده، کارای ــر ارزش اف ــات ب مالی
ــودن  ــل ســاده ب ــه دلی ــن بیشــتر ب دارد و ای
ــوه  ــت. نح ــات اس ــن مالی ــذ ای ــاختار اخ س
محاســبه و اخــذ آن بــرای پرداخت کننــدگان، 
آســان و جمــع آوری آن نیــز بــرای مأمــوران 
ســریع تر  و  ســاده تر  مالیات هــا  وصــول 

اســت. 
تعــداد نرخ هایــی کــه در ایــن نــوع مالیــات 
اســتفاده می شــود، انــدک و ســطح نــرخ بــه 
ــن  ــی، پایی ــه مالیات ــودن پای ــل وســیع ب دلی
اســت. همــه پرداخت کننــدگان، همزمــان 
نقــش مأمــور مالیاتــی را بــرای دســتگاه 
مالیاتــی ایفــا می کننــد؛ چــون مؤدیــان 
هنــگام خریــد کاال بایــد مطمئــن شــوند کــه 
مالیــات بــر ارزش افــزوده مراحــل قبــل 
پرداخــت شــده اســت؛ در غیــر ایــن صــورت 
پرداخــت کل مالیــات در مرحلــه بعــدی بــه 

ــود.  ــده خودشــان خواهــد ب عه
خنثی بودن مالیات بر ارزش افزوده

 از آنجــا کــه مالیــات بــر ارزش افــزوده 
وضــع  خدمــات  و  کاالهــا  بیشــتر  بــر 
تحــت  را  نســبی  قیمت هــای  می شــود، 
ــه  ــن نســبت ب ــد. بنابرای ــرار نمی ده ــر ق تأثی
مالیات هــای مســتقیم، اختــاالت بســیار 
اقتصــادی  نظــام  کارکردهــای  در  اندکــی 

می کنــد.  ایجــاد 
اثرگــذاری  میــزان  دقیق تــر،  عبــارت  بــه 
چنیــن مالیاتــی بــر قیمت هــا و تحمیــل 

بــار مالیاتــی بــر طرفیــن معامــات، بــا 
عرضــه  قیمتــی،  کشــش های   مجمــوع 
تک تــک  کشــش های  نیــز  و  تقاضــا  و 
و درنتیجــه  دارد  رابطــه معکــوس  آن هــا 
کاالهــای ضــروری نســبت بــه کاالهــای 
کشــش کمتــری  از  لوکــس  و  معمولــی 

می شــوند.  برخــوردار 
ایجاد تعادل  در تولید ناخالص 

داخلی
 بــا محــدود کــردن امــکان فــرار مالیاتــی در 
بخــش خدمــات و برخــورد یکســان مالیــات 
ــای  ــی بخش ه ــا تمام ــزوده ب ــر ارزش اف ب
تولیــد داخلــی، نامتعــادل بــودن فعلــی 
 تولیــد ناخالــص داخلــی تصحیــح شــده 
ــن بخشــی حرکــت  ــادل بی ــه ســمت تع و ب

خواهــد کــرد. 
ــر ارزش افــزوده  ســرانجام اینکــه مالیــات ب
ــود  ــاص خ ــای خ ــا و ظرفیت ه ــا قابلیت ه ب
ــای  ــراوان در حوزه ه ــر ف ــأ اث ــد منش می توان
اقتصــاد، فرهنــگ و اجتمــاع باشــد. بــا 
ــه اهمیــت ایــن موضــوع در کشــور  توجــه ب
ــات  ــوع مالی ــن ن ــد ســالی اســت ای ــا چن م
مــورد توجــه قــرار گرفتــه کــه فرهنگ ســازی 
و جلــب مشــارکت های اجتماعــی در ســطح 
ــی از  ــات یک ــن مالی ــوص ای ــه درخص جامع
اهــداف ســازمان امــور مالیاتــی کشــور و 
ــعه  ــرفت و توس ــه پیش ــت ک ــی اس دورنمای
نویــد  را  زمینه هــای گوناگــون  در  کشــور 

می دهــد.
کشور سازمان امور مالیاتی 

مالیات بر ارزش افزوده، مالیات مترقی و پویا

مدیــر کل دفتــر نظــارت بــر تشــکل ها و هماهنگــی امــور 
و  از مصرف کننــدگان  اســتان های ســازمان حمایــت 
تولیدکننــدگان تاکیــد کــرد کــه بایــد در امر رعایــت حقوق 
مصرف کننــدگان، پــس گرفتــن کاالهــای معیــوب و 
ناقــص بخشــی از حقــوق مصرف کننــدگان اعــام شــود 
ــر آن  ــدگان ب ــوق مصرف کنن ــت از حق ــون حمای و در قان
تاکیــد شــده کــه الزم اســت در ادبیــات مشــتری مداری 

ایــران ایــن قانــون نهادینــه شــود. 
مجیــد ارغنده پــور بــا اشــاره بــه اباغیــه ســازمان 
حمایــت از مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان دربــاره 
لــزوم پــس گرفتــن کاالی معیــوب گفــت: طــی اباغیــه 
ایــن ســازمان در ســنوات 1۳94 و 1۳95 بــه شــرکت های 
ــر  ــر در ام ــادی برت ــای اقتص ــژه بنگاه ه ــدی، به وی تولی
رعایــت حقــوق مصرف کننــدگان، پــس گرفتــن کاالهــای 

ــدگان  ــوق مصرف کنن ــی از حق ــص بخش ــوب و ناق معی
اعــام و در قانــون حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان بــر 
آن تاکیــد شــده و الزم اســت در ادبیــات مشــتری مداری 
ــای  ــه واحده ــود و کلی ــه ش ــون نهادین ــن قان ــران ای ای
ــه  ــول ب ــه محص ــه ارائ ــی ک ــی و خدمات ــدی، توزیع تولی
مصرف کننــده را انجــام می دهنــد، در ایــن خصــوص 

ــل شــوند. وارد عم
ــه  ــه »جنــس فروخته شــده، پــس گرفت ــان جمل وی بی
نمی شــود«، در تولیــدات و کاالهــای عرضه شــده بــه 
ــه داد  ــت و ادام ــی دانس ــت قانون ــد وجاه ــردم را فاق م
ــت  ــر اس ــق منک ــه از مصادی ــعار ک ــن ش ــتفاده از ای  اس
و ایــن بــه نوعــی بی احترامــی بــه مشــتری بــه عنــوان 
ــی  ــات تلق ــتفاده کننده از کاال و خدم ــع اس ــرد ذی نف ف

می شــود. مهــر

ارتبــاط  ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات گفــت: در  وزیــر 
در  کاملــی  برنامه ریزی هــای  اجتماعــی  شــبکه های  بــا 
ــرار شــد  ــم و ق ــی فضــای مجــازی انجــام دادی شــورای عال
ــداد  ــر تع ــی هســتند، اگ ــه صددرصــد بوم ــا شــبکه هایی ک ت
اعضایشــان از ۳ تــا 5 میلیــون بیشــتر شــود، اجــازه انــواع و 

ــم داد.  ــی را خواهی ــی و تبلیغات ــات مال ــام خدم اقس
محمــود واعظــی در حاشــیه مراســم اجــاس اتحادیه پســتی 
ــیا  ــتی آس ــره پس ــه کنگ ــان اینک ــا بی ــیه ب ــیا و اقیانوس  آس
و اقیانوســیه از مهم تریــن اجــاس  در حــوزه مســائل پســتی 
اســت، گفــت: در ایــن اجــاس مســئولین و ســران پســتی 
کشــورهای آســیا و اقیانوســیه حضــور دارنــد کــه قــرار اســت 
ــه دارد  ــره ادام ــن کنگ ــه ای ــاه( ک ــنبه )15 تیرم ــا روز پنجش ت
ــد.  ــی بررســی کنن ــا تشــکیل کمیته های ــی را ب مســائل مهم
وی درخصــوص محورهــای برگــزاری ایــن اجــاس نیــز 

اظهــار کــرد: در ایــن اجــاس مؤلفه هــای روز جهانــی از 
ــت  ــات، پس ــا و خدم ــدن فعالیت ه ــی ش ــه الکترونیک جمل
الکترونیــک و پســت مالــی، تجــارت مالــی کــه دارای 
ــد  ــرار خواه ــی ق ــورد بررس ــتند، م ــادی هس ــذاری زی تاثیرگ
گرفــت. بــا توجــه بــه اینکــه پســت بانک هــا و پســت مالــی 
در حــال حاضــر در واقــع نقــش خــرده بانکــداری را در اقصــی 
ــئله از  ــن مس ــد، ای ــام می دهن ــان انج ــور و جه ــاط کش نق

ــود.  ــد ب ــث خواه ــورد بح ــات م ــن موضوع مهم تری
خبرنــگاری  ســوال  بــه  پاســخ  در  همچنیــن  واعظــی 
گوشــی های  بــرای  پیش آمــده  مشــکات  درخصــوص 
چینــی در بــازار کــه تداخــل شــماره گیری دارنــد نیــز، گفــت: 
ــه  ــن قضی ــه ای ــه ب ــا در وزارتخان ــئولین م ــده مس ــرار ش ق
رســیدگی کــرده و در اســرع وقــت نتایــج را از طریــق روابــط 

عمومــی وزارتخانــه منعکــس کننــد. خبــر فارســی

اعطای تسهیالت به شبکه های اجتماعی داخلیفروشندگان باید اجناس معیوب را پس بگیرند
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،،
مالیــات بــر ارزش افــزوده در بســیاری 
 از کشــورها یــک منبــع درآمدی جدید 
و باثبات است که به منظور پوشش 
هزینه هــای عمومــی در نظــر گرفتــه 

می شــود

پــس از راه انــدازی رســمی ســامانه تــدارکات الکترونیکــی بــرای کنتــرل معامــات 
و خریدهــای دســتگاه های دولتــی و حاکمیتــی، مدیــر کل مرکــز توســعه تجــارت 
 الکترونیکــی از ثبــت حــدود 15 هــزار کاالی ایرانــی در ایــن ســامانه خبــر

داد. 
رمضانعلــی صــادق زاده بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح ســامانه تــدارکات الکترونیکــی 
بــه نوعــی حمایــت از تولیــد داخلــی نیــز بــه شــمار مــی رود، اظهــار کــرد: مدتــی 
اســت کــه بــر اســاس قانــون برنامــه ششــم و مــاده پنجــم احــکام دائمــی مقــرر 
شــده تــا دســتگاه های اجرایــی بــرای خریــد و مناقصــات خــود از ســامانه 
ــای  ــتگاه ها، نهاده ــن دس ــار ای ــد و در کن ــتفاده کنن ــی اس ــدارکات الکترونیک ت
ــز، خــارج از ســاختار  ــد نی عمومــی کــه از بودجه هــای عمومــی اســتفاده می کنن

ــه اســتفاده از ایــن ســامانه ملــزم شــدند.  دولــت ب
ــن ســامانه  ــرح ای ــه داد: در ط ــی ادام ــز توســعه تجــارت الکترونیک ــس مرک رئی
اســتفاده  ایــن ســامانه  از  نهادهایــی کــه  و  ادارات و دســتگاه های دولتــی 
می کننــد، دیگــر نمی تواننــد نیازهــای خــود را کــه مشــابه داخلــی دارنــد از 
کاالهــای خارجــی تأمیــن کننــد و بــه منظــور تأمیــن کاال و تکنولوژی هایــی 
کــه در داخــل تولیــد می شــوند، بایــد از تولیــدات داخلــی اســتفاده کننــد؛ 

بــر اســاس آمارهــای موجــود تاکنــون بــرای شــرکت مزایده هــا و تأمیــن 
 کاالیــی حــدود 15 هــزار کاالی ایرانــی در ایــن ســامانه بــه ثبــت رســیده 

است. 
رئیــس مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی بــا اشــاره بــه اعضــای کمیتــه ای کــه 
ــر  ــرای نظــارت ب ــه ب ــه ای ک ــت: در کمیت ــن ســامانه تشــکیل شــده، گف ــرای ای ب
عملکــرد ایــن ســامانه تشــکیل شــده، نمایندگانــی از دیــوان محاســبات، ســازمان 
بازرســی کل کشــور، معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری، وزارت اقتصــاد و 

ــد.  ــور دارن ــتخدامی حض ــور اداری و اس ــازمان ام ــی و س دارای
بــر اســاس مصوبــه  ارائه شــده در تاریــخ 19 اردیبهشــت ماه امســال از طــرف 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــا عنــوان به کارگیــری ســامانه تــدارکات 
ــه تمــام ســازمان های دولتــی، اســتفاده  الکترونیکــی دولــت )ســامانه ســتاد( ب
از ایــن ســامانه در تمــام ادارات دولتــی و نهادهــای عمومــی و بنیادهــا اجبــاری                          

شــد. 
بــا کاالی قاچــاق،  تولیــد ملــی، مقابلــه  از  ایــن ســامانه حمایــت  هــدف 
ــی و  ــات دولت ــام معام ــانی از تم ــطه انس ــذف واس ــات، ح ــازی اطاع شفاف س

مقابلــه بــا فســاد اداری اعــام شــده اســت. ایــران جیــب

ثبت ۱۵ هزار کاالی ایرانی در سامانه ملی تدارکات

)آگهی مناقصه عمومی()آگهی تجدید مناقصه عمومی(
نوبت اولنوبت اول

شهرداری فوالدشهر به استناد مجوز شماره 4/9۶/۳۳۲ مورخ 9۶/۳/18 شورای محترم 
اسامی شهر در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه نردبان باالبر هیدرولیکی آتش نشانی 

با ارتفاع 5۶ متر با شاسی طبق اسناد مناقصه جهت سازمان آتش نشانی فوالدشهر از 

طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت 

اسناد مناقصه حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 9۶/5/1 به واحد امور قراردادهای شهرداری 

فوالدشهر مراجعه نمایند.

با عنایت به آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای منتشره در مورخ 9۶/4/1۰ صفحه ۳ به 

شماره 55888/م الف بدینوسیله اصاحات زیر اعام می گردد:

1- در ردیف یک جدول، ستون حداقل رتبه مورد نیاز به شرح صحیح 5 آب برای اشخاص 

حقوقی و ۳ آب برای اشخاص حقیقی 

۲- در ردیف 9 خارج از جدول تاریخ بخشنامه 94/۷/۳1 صحیح می باشد.

شهرداری فوالدشهر در نظر دارد احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی مسکن 
مهر فوالدشهر )در حد سفت کاری( را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای 

واجد شرایط واگذار نماید. داوطلبان می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت 

اسناد مناقصه تا تاریخ 9۶/5/1 به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر 

مراجعه نمایند.
عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر

امور پیمانها 

عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر

 اصالحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

  



هشتبهشت

احداث نگارخانه نطنز در پارک ملت  
شــهردار نطنــز گفــت: بــرای ایجــاد  کیمیای وطن
فرهنگی هنــری  نمایشــگاه های  نیــاز  مــورد  فضــای 

نگارخانه نطنز در پارک ملت احداث می شود.
باغ شــهر  داشــت:  اظهــار  تجویــدی  محســن  ســید   
ــی  ــدان فراوان ــر و هنرمن ــاهیر، مفاخ ــز مش ــی نطن تاریخ
ــم  ــد عل ــوان مه ــه عن ــه ب ــت ک ــای داده اس ــود ج را در خ
و هنــر در اســتان اصفهــان بــه شــمار می آیــد و نیــاز 
بــه فضاهــای فرهنگی هنــری در ایــن شــهر احســاس                             

می شــود.
بــه  توجــه  بــا  نطنــز  شــهرداری  تصریــح کــرد:  وی 
نبــود مکانــی مناســب بــرای برپایــی نمایشــگاه های 
ــد نمایشــگاه های نقاشــی، عکاســی،  ــری مانن فرهنگی هن
کتــاب، برگــزاری دوره هــای آموزشــی هنــری و محــل 
در  و  هنرمنــدان  و گردهمایی هــای  جلســات  تشــکیل 
مجمــوع مکانــی بــرای بــه تصویــر کشــیدن آثــار هنرمنــدان 
نطنــزی و بــا درخواســت هنرمنــدان شــهر و به ویــژه 
پیگیری هــای عبــاس دهقانیــان نطنــزی کــه از هنرمنــدان 
ــن  ــه ای را در ای ــد نگارخان ــم ش ــت، مصم ــهر اس ــن ش ای

باغ شــهر تاریخــی احــداث کنــد.
شــهردار نطنــز افــزود: بــا بررســی هایی کــه صــورت 
ــه  ــه ای ب ــت نگارخان ــارک مل ــار پ گرفــت مقــرر شــد در کن
مســاحت ۱۳۰ متــر مربــع احــداث شــود کــه ایــن پــروژه 
ــرای  ــنگی، اج ــوار س ــرای دی ــه اج ــی از جمل ــا اقدامات ب
ســقف بــا تیرهــای چوبــی، نصــب درب و دیگــر عملیــات 
عمرانــی تاکنــون پیشــرفت فیزیکــی ۶۰ درصــدی داشــته                           

ــت. اس

 آغاز برداشت کتیرا 
از 40 هزار هکتار مراتع گون

برداشــت کتیــرا از 4۰ هــزار هکتــار رویشــگاه طبیعــی گــون 
در اســتان اصفهــان آغــاز شــد.

  معــاون حفاظــت و امــور اراضــی اداره کل منابــع طبیعــی و 
آبخیــزداری اســتان اصفهــان گفــت: بــا برداشــت ایــن گیــاه 
دارویــی تــا پایــان شــهریور، زمینــه اشــتغال حــدود هــزار 

نفــر فراهــم شــده اســت.
ــاارزش  ــی ب ــاه داروی ــن گی ــرد ای ــی عملک ــن میرطالب آبتی
بین المللــی را در هــر هکتــار 5 تــا ۱۰ کیلوگــرم بیــان و 
ــتان  ــن اس ــع ای ــرا از مرات ــن کتی ــرد  ۱۰۰ ت ــی ک پیش بین

ــود. ــت ش برداش
شــهرضا،  ســمیرم،  اردســتان،  کــرون،  و  تیــران  وی 
جملــه  از  را  فریــدن  و  نجف آبــاد  خوانســار،  لنجــان، 
ــی برشــمرد  ــاه داروی ــن گی ــده ای شهرســتان های تولیدکنن
فــرآورده گیاهــی  مهم تریــن  صمــغ کتیــرا،  و گفــت: 
ــی از  ــه کشــورهای اروپای ــن اســتان ب ــع ای ــی مرات صادرات
جملــه آلمــان، انگلســتان و امــارات متحــده عربــی صــادر                                                                               

می شــود.
گفتنــی اســت کتیــرا، صمــغ و شــیره گیاهــی بــه نــام گــون 
ــه  ــورت درختچ ــه ص ــه ب ــت ک ــف اس ــای مختل ــا گونه ه ب
یــا گیاهــان علفــی چنــد ســاله و یکســاله رشــد می کنــد.

خبرگــزاری صداوســیما

لوازم خانگی در صدر کاالهای قاچاق   
اســتاندار اصفهــان گفــت: قاچــاق لــوازم خانگــی، لــوازم 
یدکــی خــودرو، مــواد غذایــی، طــا و مصنوعــات، 
ــوازم  ــج، پوشــاک، اســباب بازی، گوشــی همــراه، ل برن
آرایشــی و بهداشــتی و پارچــه بــه ترتیــب ۱۰ کاالی 

ــت. ــان اس ــتان اصفه ــاق در اس ــت قاچ نخس
رســول زرگرپــور افــزود: اســتان اصفهــان جــزو ۳ 
ــاق کاال و ارز  ــا قاچ ــارزه ب ــور در مب ــر کش ــتان برت اس

ــت. اس
در ســال گذشــته 5۰ مصوبــه در ســتاد کمیســیون 
برنامه ریــزی، هماهنگــی و نظــارت بــر مبــارزه بــا 

قاچــاق کاال اجــرا شــده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: امحــای کاالهــای قاچــاق به طور 
جــدی دنبــال شــده اســت؛ همچنیــن مبــارزه بــا قاچاق 
ناییــن، شــهرضا و غــرب  کاال و ارز در گلوگاه هــای 

ــرد. ــورت می گی ــت( ص ــن و میاندش )بویی
 وی بــا اشــاره بــه قاچــاق کاالهــای معمولــی و قاچــاق 
 کاالهــای ممنوعــه عنــوان کــرد: کاالهایــی مثــل البســه 
و لــوازم آرایشــی، جــزو کاالهــای معمولــی و کاالهایــی 
مثــل مــواد مخــدر و مشــروبات الکلــی، جــزو کاالهــای 

ممنوعــه اســت.
هــزار  در ســال گذشــته ۶  تأکیــد کــرد:   زرگرپــور 
و ۱2۳ پرونــده در رابطــه بــا قاچــاق کاال و ارز در اســتان 
اصفهــان تشــکیل شــده کــه ارزش آن هــا بالــغ بــر هــزار 

و 57۰ میلیــارد ریــال بــوده اســت.

کمک 350 میلیون تومانی مردم 
اصفهان به بهزیستی در ماه رمضان 
مدیــر کل بهزیســتی اســتان اصفهــان گفــت: مردم اســتان 
اصفهــان در مــاه مبــارک رمضــان ۳5۰ میلیــون تومــان بــه 

اداره  کل بهزیســتی ایــن اســتان کمــک کرده انــد.
ســعید صادقــی افــزود: میــزان کمک هــای مــردم اســتان 
ــال  ــه س ــبت ب ــان 9۶ نس ــارک رمض ــاه مب ــان در م اصفه
ــه  ــن دارد ک ــت از ای ــن حکای ــته و ای ــش داش ــل افزای قب
ــدان  ــه نیازمن ــتان ب ــن اس ــردم ای ــاعدت م ــگ مس فرهن

ــوده اســت. همیشــه در حــال رشــد ب
وی تأکیــد کــرد: بــه طــور کلــی کمک هــای مــردم اســتان 
اصفهــان بــه بهزیســتی در ســال 9۶ نســبت بــه ســال های 

گذشــته یک ســوم افزایــش پیــدا کــرده اســت. فــارس

از  مجلــس  در  شــهرضا  مــردم  نماینــده 
ــرکت  ــص از ش ــق و تفح ــرح تحقی ــه ط ارائ
هیئت رئیســه  بــه  صنعتــی  شــهرک های 
ــر داد و گفــت: در حــال حاضــر  مجلــس خب
ــی در شــهرضا  ــه و شــهرک صنعت ــج ناحی پن
آن هــا  از  کــدام  هیــچ  کــه  دارد  وجــود 
برخــوردار  اصولــی  زیرســاخت های   از 

نیست.
ــال  ــور مث ــه ط ــزود: ب ــودی اف ــمیه محم س
بزرگ تریــن شــهرک  بــرای شــهرضا کــه 
ــدان شایســته  شــیمیایی اســتان را دارد، چن
نیســت کــه امــروز کــه همــه ارتباطــات 
ــی انجــام  ــبکه های مخابرات بــر اســاس ش
می گیــرد، ایــن شــهرک ها از حداقــل حقــوق 

ــند. ــروم باش ــود مح خ
بــه  رســیدگی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
از  صنعتــی  شــهرک های  زیرســاخت های 

ــود  ــت: کمب ــورده، گف ــد خ ــاری کلی ــال ج س
ــی از مهم تریــن مشــکات صنعــت  ــع آب مناب
شهرضاســت؛ در همیــن زمینــه ســال گذشــته 
تعــدادی چــاه حفــر شــد کــه فایــده ای هــم 
نداشــت و درخصــوص پســاب شــهرک رازی 
ــارد  ــغ ۱5 میلی ــل مبل ــن ســال قب هــم چندی
ــان  ــه ای اصفه ــاب آب منطق ــه حس ــال ب ری
ــی در  ــدام خاص ــون اق ــه تاکن ــد ک ــز ش واری
ایــن خصــوص نیــز انجــام نگرفتــه و بایــد در 
نظــر گرفــت کــه ایــن مبلــغ حــدود ۱۰ ســال 
ــت  ــزان می توانس ــه می ــه چ ــون ب ــل تاکن قب
حــل  را  شــهرضا  صنعــت  آب   مشــکل 

کند.
نماینــده شــهرضا ادامــه داد: درخصــوص 
زیرســاخت های  وضعیــت  بــه  رســیدگی 
شــهرک های صنعتــی شــهرضا ســال گذشــته 
ــل  ــه عم ــوت ب ــت دع ــر صنع ــاون وزی از مع

ــر  ــه اگ ــه البت ــی داده شــد ک ــد و قول های آم
و  حــل  را  مشــکلی  نمی توانــد  مســئولی 

ــد. ــام کن ــح اع ــد صری ــد، بای ــل کن فص
 شرکت شهرک های صنعتی 

نمی تواند زمین های شهرک رازی را 
بفروشد

وی مشــکل دیگــر شــهرک های صنعتــی 
زمین هــای  فــروش  و  خریــد  را  شــهرضا 
ــروش  ــرد و گفــت: ف ــوان ک شــهرک رازی عن
ــرکت  ــوی ش ــهرک رازی از س ــای ش زمین ه
شــهرک های صنعتــی اســتان اصفهــان در 
حالــی اســت کــه مالکیــت ایــن زمین هــا در 
اختیــار ایــن شــرکت نیســت و ایــن زمین هــا 
جــزو منابــع ملــی و متعلــق بــه مردم اســت.

بــه  کم توجهــی  از  انتقــاد  بــا  محمــودی 
ــی  ــت زیرســاختی شــهرک های صنعت وضعی
شــهرک  زمین هــای  افــزود:  شهرســتان 
ــار شــرکت شــهرک ها  ــی رازی در اختی صنعت
قــرار گرفتــه کــه بــا فــروش و ایجــاد منابــع 
ــاختی  ــات زیرس ــود امکان ــه بهب ــی زمین مال
شــهرک ها فراهــم شــود؛ ایــن در حالــی 
ــروش  ــی از ف ــی ناش ــع مال ــه مناب ــت ک اس
ــری  ــای دیگ ــهرک رازی در ج ــای ش زمین ه

هزینــه می شــود.
 انصراف سرمایه گذاران برای تداوم 

فعالیت در شهرضا
از  دعــوت  طــرح  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــهرضا  ــت ش ــش صنع ــرمایه گذاران در بخ س
طــی یکســال گذشــته بــه شــکل جــدی 
اجرایــی شــده اســت، گفــت: بــا وجــود 
ــس  ــرمایه گذاران پ ــوت از س ــت در دع جدی
از مشــاهده وضعیــت حاکــم بــر صنعــت 
ــه  ــا از هرگون ــراف آن ه ــاهد انص ــهرضا، ش ش

ســرمایه گذاری هســتیم.

ــن  ــزود: در ای ــه اف ــهرضا در ادام ــده ش نماین
بیــن ســوالی کــه مطــرح می شــود ایــن 
اســت کــه واگــذاری زمیــن از ســوی شــرکت 
ــا  ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــهرک های صنعت ش
چــه  فلســفه ای انجــام گرفتــه و آیــا نبایــد در 
قبــال واگــذاری زمیــن بــرای تمهیــد امکانات 

ــدام شــود؟ ــم اق ــات ه و خدم
وی بــا بیــان اینکــه تحقیــق و تفحــص 
بــه عنــوان یــک ابــزار نظارتــی در اختیــار 
نماینــدگان مــردم در مجلــس قــرار گرفتــه و 
ــر اصــل شفاف ســازی خواســتار  ــا ب ــده بن بن
ارائــه پاســخ بــه ســئواالت خــود در خصــوص 
صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  اقدامــات 
ــاس  ــن اس ــر همی ــرد: ب ــح ک ــتم، تصری هس
ــرح  ــه ط ــه ارائ ــبت ب ــک نس ــده نزدی در آین
هئیت رئیســه  بــه  تفحــص  و  تحقیــق 

ــد. ــد ش ــدام خواه ــس اق مجل
محمــودی اضافــه کــرد: اگــر در مــواردی 
هــم  تســهیاتی  و  فروختــه  زمین هایــی 
ــن  ــت زمی ــا در نهای ــه شــده، ام ــرای آن ارائ ب
ــت؛  ــده اس ــذار ش ــری واگ ــخص دیگ ــه ش ب
ایــن چنیــن زمین هــا و تســهیاتی بایــد 

فــارس بازگردانــده شــود. 

تحقیق و تفحص مجلس از شرکت شهرک های صنعتی 

کمبود منابع آبی از مهم ترین مشکالت 
صنعت شهرضاست

مســئول بســیج دانشــجویی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان گفــت: 
ــای  ــته فعالیت ه ــال گذش ــتان س ــجویی در تابس ــیج دانش بس
خــود را در اســتان فــارس انجــام مــی داد و توانســتیم طــی یــک 
ــن اســتان  ــی، ۳ مســجد را در روســتاهای محــروم ای کار عمران

تکمیــل کنیــم.
ــه  ــت ک ــال اس ــش از 2۰ س ــت: بی ــار داش ــدی اظه ــعود اس مس

ــم.  ــزار می کنی ــگاه برگ ــن دانش ــادی را در ای ــای جه اردوه
ــی گذشــته  ــزاری اردو هــای ســال تحصیل ــه برگ ــا اشــاره ب وی ب
بیــان کــرد: بیشــتر اردوهــا تاکنــون در تابســتان و همچنیــن در 
ــجویی در  ــیج دانش ــت. بس ــده  اس ــزار ش ــوروز برگ ــات ن تعطی
تابســتان ســال گذشــته فعالیت هــای خــود را در اســتان فــارس 
انجــام مــی داد و توانســتیم طــی یــک کار عمرانــی، ۳ مســجد را 
در روســتاهای محــروم ایــن اســتان کــه عملیــات ســاخت آن از 

ــم. ــل کنی ــود، تکمی ــاز شــده ب ــل آغ ســال های قب
 مســئول بســیج دانشــجویی دانشــگاه صنعتــی اصفهــان افــزود: 
یــک پــروژه   عمرانــی را از ســال گذشــته در اســتان کرمــان آغــاز 
ــروژه را در  ــن پ ــان ای ــوای کرم ــه آب و ه ــه ب ــا توج ــم و ب کردی
ــرح  ــن ط ــم. در ای ــه می دهی ــال ادام ــر س ــوروز ه ــات ن تعطی
عمرانــی نیــز ســاخت ۳ مســجد را در ۳ روســتای محــروم ایــن 

اســتان در برنامــه داریــم.
وی گفــت: مــا عــاوه بــر پروژه هــای عمرانــی هــدف میان مــدت 
و بلندمــدت نیــز داریــم؛ از جملــه فعالیــت میان مــدت مــا بازدیــد 
از طرح هایــی اســت کــه از لحــاظ عمرانــی تکمیــل شــده اســت؛ 
ــا  در ایــن راســتا، فعالیت هــای آن محــل را بررســی می کنیــم ت
ــادی داشــته ایم، دســت  ــن کار جه ــه از ای ــی ک ــه هدف ــم ب ببینی

پیــدا کرده ایــم یــا نــه. تســنیم

S.Gharishvand@eskimia.ir
ساناز قریشوندیفوالدشهر

فوالدشــهر یــا پوالدشــهر ، فرقــی نمی کنــد 
ــی  ــتند؛ ول ــخت هس ــفت و س ــز س ــر دو فل ه
مــردم شــهر این  گونــه نیســتند؛ بلکــه مردمانــی 

ــا.  ــر و صف ــا مه هســتند ب
ــد  ــان – شــهرکرد کــه بگذری از پلیــس راه اصفه
ــن  ــد، اولی ــت کنی ــه ســمت فوالدشــهر حرک و ب
چیــزی کــه نمایــان اســت آپارتمان هــای شــهر 
ــزی در  ــابق، چی هســتند؛ ســاخت شــوروی س
ــن  ــد از گذشــت ای ــش. بع ــرن پی حــدود نیم ق
همــه ســال پیــر شــدند و رنــگ بــه رخسارشــان 

نمانــده اســت. 
روزگار ایــن چنیــن کــرده دســت خودشــان کــه 

ــی شــده اند و بافتشــان فرســوده  ــوده. قدیم نب
. ...

ترســم از ایــن اســت کــه خدایــی ناکــرده 
حادثــه پاســکو دیگــری رخ دهــد. هــر روز 
می آیــد.  پیــش  برایشــان  مشــکلی  یــک 
یکــی از مشکاتشــان خرابــی آسانســور اســت. 

آسانسورشــان هــم قدیمــی اســت.
مأنــوس  جملــه  ایــن  بــا  مــن  چشــمان 
شــده اند: آسانســور خــراب اســت. خــدا رحــم 
ــه  ــی ک ــا و آن های ــرد و پیرزن ه ــه پیرم ــد ب کن
ــن  ــن از ای ــن رفت ــاال و پایی ــان ب ــر روزش کار ه

ســت.  پله ها
زن همســایه مان بــاردار بــود. طبقــه هشــتم 
بودیــم، بــا انبــاری و الوی ســاختمان می شــد ده 

طبقــه. خیلــی دوســت داشــت مــادرش را ببیند. 
مــادرش هــم مســن بــود و نمی توانســت ایــن 

همــه طبقــه بــاال بیایــد. 
ــدت از  ــه ش ــردم ب ــدارد و م ــازار ن ــهر ب فوالدش
ایــن موضــوع ناراضــی هســتند. ماییــم و شــهر 
و چنــد تــا پاســاژ کــه جوابگــو نیســت و بــا ایــن 
ــی  ــاره ای اساس ــد چ ــت بای ــد جمعی ــد رش رون

ــید.  اندیش
متاســفانه ســاخت مســکن مهــر در فوالدشــهر 
ــت؛  ــورت گرف ــی ص ــام خوابگاه ــا نظ ــاره ب دوب
ــل  ــور کام ــه ط ــاخت های آن ب ــه زیرس ــرا ک چ
اجــرا نشــد و بهتــر بــود در مســکن مهــر ســاخت 
اصلــی زیربنایــی و روبنایــی توامــان انجــام 
ــا  ــه همان ــی ک ــرای ســاخت روبنای ــی ب و تعریف
ســاخت مدرســه، مراکــز بهداشــتی، تفریحــی و 

ــت.  ــورت می گرف ــود، ص ــی و ...ب ورزش
جریــان  دادن  اهمیــت  چالش هــا  دیگــر  از 

طــرح مســکن مهــر بــه کمیــت اســت کــه 
کیفیــت ایــن پــروژه را تحــت تاثیــر قــرار داده و 

ــت.  ــرده اس ــت ک ــی کمی قربان
غیــر از موضوعــات مربــوط بــه ســاخت فیزیکــی 
ــوع  ــر، موض ــکن مه ــای مس ــاری خانه ه معم
مهــم دیگــر از نظــر فرهنگــی و اجتماعــی اســت. 
ــاد  ــا ابع ــر، صرف ــکن مه ــرح مس ــرای ط در اج
ــرح نیســت  ــدی مســکن مط  اقتصــادی و کالب
و اجــرای ایــن طــرح ابعــاد اجتماعــی، فرهنگــی 

و هویتــی هــم دارد.
ــاد  ــرای ابع ــی ب ــچ تعریف ــر هی ــکن مه  در مس
ــدارد و  ــی وجــود ن فرهنگــی، اجتماعــی و هویت

ــر نشــده اســت.  ــه آن فک اصــا ب
ــکات  ــازه مش ــا ت ــن خانه ه ــکان در ای ــا اس ب
ــک  ــا ی ــا ت ــن خانه ه ــا ای ــود. آی ــروع می ش ش
ــرار  ــه ق ــرادی ک ــاز اف ــوی نی ــر جوابگ ــه دیگ ده

ــود؟ ــد ب ــد، خواه ــکان یابن ــت در آن اس اس

 آیــا ایــن خانه هــا نیــاز یــک خانــواده ایرانــی را 
در آینــده فراهــم خواهــد کــرد؟ 

ــرای  ــی ب ــر جای ــکن مه ــای مس ــا در پروژه ه آی
تعامــات اجتماعــی فراهــم شــده اســت؟ 

ــن و  ــد آه ــح مانن ــی مصال ــه گران ــه ب ــا توج ب
ســیمان در مــدت ســاخت مســکن مهــر طــوری 
عمــل شــده کــه ۳۰ تــا 4۰ ســال آینــده بــا حجم 

انبوهــی از بافــت فرســوده مواجــه نشــویم؟ 
آیــا نحــوه ســاخت و ســاز و نمــاکاری بــه گونه ای 
ــاهد  ــر ش ــه دیگ ــک ده ــه ی ــده ک ــف ش تعری
ــا نمــای زشــت نباشــیم؟ ــه ب خانه هــای مخروب

مســکن  بــر  خوابگاهــی  نظــام  متاســفانه   
مهــر حکمفرماســت و کمتریــن توجهــی بــه 
جنبه هــای دیگــر شــده اســت. محله شــخصیت 
ــت دارد  ــی و هوی ــی، اجتماع  اقتصــادی، فرهنگ
و وقتــی چنیــن امکاناتــی نباشــد، مشکل ســاز 

خواهــد بــود.

مصــرف ســوخت بنزیــن در اســتان اصفهــان در ســه مــاه نخســت 
ــه مــدت مشــابه ســال گذشــته، 4.۶2 درصــد  امســال نســبت ب
افزایــش یافــت. مدیــر شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی 
ــاری در  ــال ج ــت س ــاه نخس ــه م ــن در س ــرف بنزی ــت: مص گف
ــه  ــید ک ــر رس ــزار لیت ــون و ۶28 ه ــدود 5۱۳ میلی ــه ح ــتان ب اس
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته، 4.۶2 درصــد افزایــش را 
نشــان می دهــد. حســین صادقیــان افــزود: در ایــن مــدت حــدود 
4۳۰ میلیــون لیتــر بنزیــن یــورو 4 در ســطح اســتان توزیــع شــد 
کــه ســهم 8۳.57 درصــدی از کل بنزیــن توزیعــی در اســتان را 
دارد. وی بــا بیــان اینکــه مصــرف نفــت گاز نیــز در ایــن مــدت در 
اســتان، ۱4.95 درصــد افزایــش یافتــه و بــه ۶4۰ میلیــون و 482 
هــزار لیتــر رســیده، اظهــار کــرد: میــزان توزیــع نفــت گاز یــورو 4 
نیــز در ایــن مــدت ۱25 میلیــون و ۳8۳ هــزار لیتــر بــود کــه ســهم 

ــده را دارد. ــت گاز توزیع ش ــدی از کل نف 2۰ درص
ــه  ــوره در س ــت ک ــفید و نف ــت س ــرف نف ــزان مص ــت: می وی گف
مــاه نخســت امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته بــه 

ترتیــب ۳۶.74 و 29.۳۳ درصــد کاهــش یافــت.
صادقیــان اضافــه کــرد: مصــرف نفــت ســفید در ایــن مــدت در 
اســتان اصفهــان بــه 2 میلیــون و ۶8۱ هــزار لیتــر و مصــرف نفــت 
ــر کاهــش یافــت. ــون و ۶2۰ هــزار لیت ــه ۶ میلی کوره)مــازوت( ب

ــا بیــان اینکــه حــدود 25۰ جایــگاه ســوخت بنزیــن، نفــت   وی ب
و گاز و ۱5۰ جایــگاه ســی ان جی در اســتان اصفهــان فعــال اســت 
ــه ازای  ــن ب ــه طــور میانگی ــون، ب ــدای امســال تاکن ــزود: از ابت اف
ــر بنزیــن در کشــور مصــرف شــده کــه  هــر روز، 78 میلیــون لیت
ــد را  ــد رش ــته 8.۶ درص ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس

ــا  ــد. ایرن ــان می ده نش

 تکمیل پروژه های عمرانی و ساخت مسجد 
در اردوهای جهادی دانشگاه صنعتی اصفهان

 افزایش 4.6 درصدی 
 مصرف بنزین در اصفهان 

یک مشکل از مشکالت فوالدشهر

 رمان پرفروش نیویورک  تایمز 
به ایران رسید 

 کتــاب »پشــت درهــای بســته« نوشــته بــی. ای. پاریس 
بــا ترجمــه ارغــوان اشــتری از ســوی انتشــارات 

ــد. ــر ش ــرد منتش ــرگان خ مه
ــام  ــس در مق ــی. ای. پاری ــاب ب ــتین کت ــن نخس ای
ــته« را  ــای بس ــت دره ــاب »پش ــت. کت ــنده اس نویس
ســال 2۰۱۶ در آمریــکا انتشــارات ســنت مارتینــز و در 
ــرا پابلیشــینگ  هاوس منتشــر  ــا انتشــارات می بریتانی

ــد. کردن
در بریتانیــا در هفتــه نخســت انتشــار بیــش از ۱۰۰ هزار 
ــاب  ــه و کت ــته« فروخت ــای بس ــت دره ــی از »پش کپ
تاکنــون در بیــش از ۳5 کشــور منتشــر شــده اســت. 
ــت  ــه در فهرس ــد هفت ــته« چن ــای بس ــت دره »پش
ــل  ــاه آوری ــا م ــود و ت ــز ب ــای نیویورک تایم پرفروش ه
ــکا  ــاب در آمری 2۰۱7 بیــش از 5۰۰ هــزار نســخه از کت
ــروش  ــه ف ــا ب و بیــش از 8۰۰ هــزار نســخه در بریتانی

رســیده اســت.
انتخاب هــای  داســتان  بســته«،  درهــای  »پشــت 
ماســت؛ داســتان اشــتباهات مــا؛ داســتان زندگی هــای 

ــص.  ــت بی نق ــه غای ــری ب ــاورای ظاه م
خانــم بی.ای.پاریــس در نخســتین تجربه نویســندگی 
ماجرایــی جنایــی و روان شناســانه را سرراســت و 
شســته و رفتــه تعریــف می کنــد؛ امــا قصه گویــی 
ــان را  ــرا گریبانت ــق ماج ــرس و تعلی ــت. ت ــذاب اس ج
می گیــرد و رهایتــان نمی کنــد. حســن داســتان، 

قهرمــان همدلی برانگیــز آن »گریــس« اســت. 
ــان  ــای پنه ــتان زوای ــته«، داس ــای بس ــت دره »پش
روح انســانی و پلیــدی اســت. بــا گریــس می خندیــد 
احســاس  رگ هایتــان  در  را  تــرس  همراهــش  و 
ــد پشــت  ــان می گویی ــا خودت ــت ب ــد و در نهای می کنی
ــرای  ــتان و رازی ب ــا، داس ــته دنی ــای بس ــام دره تم

ــت. ــت هس روای
روز  »آن  می خوانیــم:  کتــاب  از  بخش هایــی  در 
ــک  ــه ج ــم ب ــه توجه ــودم ک ــی نب ــا زن ــارک تنه در پ

ــودم.  ــن حــال  محتاط ترینشــان ب ــا ای ــب شــد. ب جل
بعضی هــا به ویــژه زنــان جــوان راحــت بــه جــک 
لبخنــد می زننــد تــا توجهــش را جلــب کننــد؛ دختــران 
را  دستانشــان  و  می خندیدنــد  نخــودی  نوجــوان 
ــچ  ــان زده پچ پ ــد و هیج ــان می گرفتن ــوی دهانش جل
ــد.  ــینما باش ــتاره س ــک س ــد ی ــه او بای ــد ک می کردن
او  بــه  تحســین کنان  ُمســن تر  خانم هــای 
ــان  ــردی قدم زن ــدرت م ــه ن ــی ب ــتند، خیل می نگریس
از کنارشــان می گذشــت کــه از نظــر آن هــا خواســتنی 
ــد؛  ــگاه می کردن ــردان هــم جــک را ن ــی م باشــد. حت
ــدی  ــک بی قی ــرد ی ــور می ک ــارک عب ــی از دل پ وقت
شــکوهمندانه در او وجــود داشــت کــه نمی شــد ازش 
ــه جــک  ــا ب ــه بی اعتن ــا کســی ک چشــم پوشــید. تنه

ــود.« ــی ب ــد؛ مایل ــی مان باق
کتــاب »پشــت درهــای بســته« نوشــته بــی. ای. پاریس 
بــا ترجمــه ارغــوان اشــتری از انتشــارات مهــرگان خــرد 
در ۱۰۰۰ نســخه، ۳8۰ صفحــه و  قیمــت 22 هــزار و 5۰۰ 

تومــان منتشــر شــد.

اصفهــان  اســتاندار  معــاون  کیمیای وطن
فرهنگــی  فضاهــای  از  اســتان  ایــن   گفــت: 
و اماکــن تاریخــی و میراثــی بســیاری برخــوردار 
اســت؛ بنابرایــن اقتضــا می کنــد بیــش از پیــش 
ــن  ــر عجی ــت و هن ــا معنوی ــه ب ــن ک ــن اماک ای
ــیقی  ــژه موس ــر به وی ــای هن ــرای اعت ــت، ب اس

مورد بهره برداری قرار گیرند.
حســین سیســتانی در مراســم تجلیــل از اصغــر 
شــاهزیدی اســتاد آواز و فریــدون شــهبازیان 
ــان در  ــزود: اصفه ــران اف ــی ای ــتر مل ــر ارکس رهب
 بخــش موســیقی، چهره هــای ســرآمد و بزرگــی 

دارد.
انســانی  منابــع  و  توســعه مدیریــت  معــاون 

ــدی  ــه عاقه من ــا اشــاره ب ــان ب اســتانداری اصفه
مــردم اســتان بــه هنــر، به ویــژه موســیقی گفــت: 
ــه  ــی از جمل ــای میراث ــد از فضاه ــا می کن اقتض
ــن  ــزرگ ای ــدان ب ــط هنرمن ــه توس ــتون ک چهلس
ــت  ــن اس ــر عجی ــا هن ــده و ب ــا ش ــرزمین بن س
ــت  ــی و در جه ــای فرهنگ ــرای برنامه ه ــرای اج ب

ــود. ــتفاده ش ــر اس ــای هن اعت
مــردم  خوشــحالیم کــه  بســیار  افــزود:  وی 
ــی  ــای تاریخ ــب در بن ــدت 2 ش ــه م ــان ب اصفه
معنــوی  روح  از  الهام گرفتــه  کــه  چهلســتون 
ــی  ــهرت جهان ــان و از ش ــزرگ اصفه ــدان ب هنرمن
ــران  ــی ای ــتر مل ــان ارکس ــت، میزب ــوردار اس برخ
ــه  ــروه را ب ــن گ ــری ای ــای هن ــد و برنامه ه بودن

ــتند. ــاره نشس نظ
وی اجــرای برنامه هــای ارکســتر ملــی ایــران 
اقدامــی  اصفهــان  چهلســون  باغ مــوزه  در  را 
بــزرگ، ارزشــمند و شــجاعانه بــرای اعتــای هنــر 

ــن شــهر دانســت و از شــهرداری  موســیقی در ای
اصفهــان و اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان کــه 
در برگــزاری ایــن برنامــه کمــک کرده انــد، تقدیــر 

کــرد.
 جایگاه ویژه استاد شهبازیان در داخل 

و خارج از کشور
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان 
اصفهــان نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه ســفر خــود بــه 
تهــران را بــرای حضــور در ایــن برنامــه نیمه تمــام 
گذاشــته، گفــت: اســتاد شــهبازیان، رهبــر ارکســتر 
ملــی در داخــل و خــارج کشــور، از جایــگاه 
 ویــژه ای در دنیــای موســیقی برخــوردار اســت 
ــه  ــز گنجین ــدرس آواز نی ــاهزیدی م ــتاد ش و اس

هنــر موســیقی اصفهــان و از افتخــارات ایــن 
شــهر بــه شــمار می آیــد و حضــور در جمــع 
ایــن دو اســتاد موســیقی ایــران افتخــاری بــرای 

ــت. ــر اس ــگ و هن ــزاران فرهن خدمتگ
ــی  ــا ارزان ــلمین حبیب رض ــام و المس حجت االس
ــران در  ــی ای ــتر مل ــرای ارکس ــه اج ــاره ب ــا اش ب
باغ مــوزه چهلســتون اصفهــان بــه مــدت 2 شــب 
برنامه هــا  ایــن  از  مــردم  اســتقبال خــوب  و 
گفــت: شــأن مــردم بافرهنــگ و هنرپــرور اســتان 
اصفهــان کــه در همــه عرصه هــا پیشــتاز هســتند 

بســیار واالســت.
فرهنــگ  اداره کل  امیــدواری کــرد  ابــراز   وی 
ــا  ــد ب ــان بتوان ــتان اصفه ــامی اس ــاد اس و ارش
کمــک ســایر نهادهــا و دســتگاه های اجرایــی 
اســتان، انتظــارات مــردم هنردوســت و هنرپــرور 

ــد. ــرآورده کن ــته ب ــو شایس ــه نح ــان را ب اصفه

#ادبیات_نوین
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بازگشت پیکر شهید مدافع حرم 
 »جواد محمدی« پس از ۲5 روز 

به کشور
پیکــر شــهید جــواد محمــدی از شــهر درچــه از توابــع 
زینــب  از حــرم حضــرت  خمینی شــهر کــه در دفــاع 
امســال  رمضــان  یازدهــم  بــا  همزمــان  کبــری)س( 
 بــه شــهادت رســیده بــود، پــس از 25 روز بــه کشــور

 بازگشت.

پیکــر پــاک و مطهــر شــهید مدافــع حــرم جــواد 
ــی  ــی عملیات ــری ط ــس از 25 روز بی خب ــدی پ محم
ــا تروریســت های  ــری ب ــد شــب گذشــته و درگی در چن
ــهید  ــان ش ــر همرزم ــراه دیگ ــی هم ــری و داعش تکفی

ــد.  ــور ش ــه و وارد کش ــس گرفت پ
مراســم وداع بــا شــهید امــروز سه شــنبه ۱۳ تیرمــاه از 
ــوه ســفید  نمــاز مغــرب و عشــا در یادمــان شــهدای ک
شــهر درچــه بــا حضــور عمــوم مــردم شــهیدپرور برگــزار 

خواهــد شــد.
ــرم  ــع ح ــهید مداف ــپاری ش ــییع و خاکس ــم تش مراس
جــواد محمــدی روز چهارشــنبه ۱4 تیرمــاه ســاعت ۱7 از 
میــدان امــام خمینــی)ره( شــهر درچــه بــه ســمت گلزار 
شــهدای امامــزاده حمیــده و رســیده خاتــون ایــن شــهر 

ــود. ــزار می ش برگ

 محموله میلیاردی بلور قاچاق 
در اصفهان  

ــف  ــان از کش ــتان اصفه ــی اس ــس آگاه ــس پلی  رئی
یــک محمولــه بلــور قاچــاق بــه ارزش 5 میلیــارد ریــال 

ــر داد. ــک قاچاقچــی خب و دســتگیری ی
ســرهنگ ســتار خســروی اظهــار داشــت: در پــی 
ــی  ــک قاچاقچ ــه ی ــر اینک ــی ب ــری مبن ــت خب دریاف
کشــور  جنــوب  از  را  محمولــه ای  دارد  قصــد  کاال 
بــه تهــران انتقــال دهــد کــه بررســی موضــوع در 
 دســتورکار کارآگاهــان اداره مبــارزه بــا قاچــاق کاال قــرار 

گرفت .
وی افــزود: یــک تیــم از مامــوران مجــرب پــس از 
هماهنگــی بــا مقــام قضائــی بــه یکــی از ورودی هــای 
اســتان اصفهــان اعــزام شــدند و کامیــون کشــنده فــرد 

ــد. ــف کردن ــایی و متوق ــی را شناس قاچاقچ
ــی از  ــه در بازرس ــان اینک ــا بی ــی ب ــام انتظام ــن مق ای
ــور  ــواع بل ــن ان ــزار و 75۰ کارت ــک ه ــداد ی ــون تع کامی
ــده خــودرو مــدارک  ــزود: رانن خارجــی کشــف شــد، اف
گمرکــی مربوطــه را ارائــه نــداد کــه خــودرو و محمولــه 
ــه پلیــس آگاهــی انتقــال یافــت. آن توقیــف شــد و ب

وی بــا بیــان اینکــه ارزش محمولــه کشف شــده توســط 
ــده،  ــام ش ــال اع ــارد ری ــه 5 میلی ــان مربوط کارشناس
افــزود: در ایــن رابطــه راننــده دســتگیر و پــس از 
تشــکیل پرونــده بــرای ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجع 

ــد . پایــگاه خبــری پلیــس ــل داده ش ــی تحوی قضائ

رهاسازی ۲ پرنده شکاری در کاشان
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت  کیمیای وطن
ــه  ــوع دلیجــه ک ــده شــکاری از ن ــت: 2 پرن کاشــان گف
توســط دو شــهروند دوســتدار محیــط زیســت بــه ایــن 
محــل  طبیعــت  در  بــود،  داده شــده  تحویــل  اداره 

زندگی شان رها شدند.
ــس  ــدگان پ ــن پرن ــرد: ای ــار ک ــی اظه ــود قهرمان محم
بــه شــرایط مطلــوب توســط  از تیمــار و رســاندن 
ــت  ــدف حفاظ ــا ه ــت ب ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ی
ــه  ــود منطق ــی خ ــتگاه اصل ــتی در زیس ــوع زیس از تن
حفاظت شــده قمصــر و بــرزک کاشــان، آزاد شــدند.

وی افــزود: دلیجــه در زمــره پرنــدگان حمایت شــده 
قــرار دارد کــه بــرای حفاظــت از آن هــا، اقدامــات ویــژه 

ــی ضــروری اســت. حفاظت
کاشــان  زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رئیــس 
و  قدیمــی  باغ هــای  در  دلیجــه  خاطرنشــان کــرد: 
دره هــای ســنگی بــه ســر می بــرد و بــه صــورت گروهــی 
در ســوراخ های دیوارهــا و شــکاف صخره هــا تولیــد 

مثــل می کنــد.
ــده کــه در فصــل تابســتان  ــه پرن ــه گفتــه وی این گون ب
فــراوان اســت از حشــرات، گنجشــک ها و کبوتــر هــای 

ــد. ــه می کن ــرواز تغذی درحــال پ

 50 هزار رأس دام در نطنز علیه 
تب برفکی واکسینه می شوند

رئیــس شــبکه دامپزشــکی نطنــز گفــت: بــا اجــرای طــرح 
ــه  ــبک علی ــزار رأس دام س ــی 5۰ ه ــب برفک ــینه ت واکس

ــوند. ــینه می ش ــتان واکس ــن شهرس ــاری در ای ــن بیم ای
ســید محمدمهــدی نظــام طاهــری اظهــار کــرد: ایــن طــرح 
ــب برفکــی در  ــاری ت ــا هــدف پیشــگیری از شــیوع بیم ب
صنعــت دامپــروری و حفــظ منابــع دامــی در هفتــه جــاری 

آغــاز شــده اســت.
ــی  ــب برفک ــیون ت ــرح واکسیناس ــه ط ــان اینک ــا بی وی ب
بــا مشــارکت اداره دامپزشــکی و بخــش خصوصــی در 
ــردن  ــم ک ــارات، ک ــش خس ــزود: کاه ــت، اف ــال اجراس ح
ــات را از  ــش تلف ــن کاه ــداران و همچنی ــای دام هزینه ه

ــت. ــرح اس ــن ط ــرای ای ــداف اج ــن اه مهم تری
رئیــس اداره دامپزشــکی کاشــان بــا اشــاره بــه اینکــه طرح 
واکسیناســیون تــب برفکــی علیــه بــه صــورت رایــگان اجــرا 
ــا  ــال دام ت ــل و انتق ــداران خواســت از نق می شــود، از دام

دو هفتــه پــس از واکسیناســیون بپرهیزنــد.
نظــام طاهــری تــب شــدید، تــاول روی دهــان و کاهــش 
شــدید تولیــدات دام را از جملــه بارزتریــن نشــانه های 
بیمــاری تــب برفکــی برشــمرد و گفــت: شهرســتان نطنــز 
دارای 85 هــزار رأس دام ســبک و ۱۰ هــزار رأس دام 

ــت. ایرنــا ــنگین اس س

در مراسم تجلیل از اصغر شاهزیدی و فریدون شهبازیان عنوان شد:

استفاده از اماکن تاریخی اصفهان برای اعتالی هنر موسیقی

،،
 درخصــوص رســیدگی بــه وضعیــت 
زیرســاخت های شهرک های صنعتی 
شــهرضا، ســال گذشــته از معــاون 
وزیــر صنعــت دعــوت بــه عمــل آمــد و 

قول هایــی داده شــد
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رخداد
 سارقان زباله های ابرکوه 

دستگیر شدند 
مســئول خدمــات شــهری شــهرداری ابرکــوه از دســتگیری 

عوامــل ســرقت زباله هــای شــهر ابرکــوه خبــر داد.

محســن فــاح زاده اظهــار داشــت: عوامــل ســرقت 
بازیافــت شــهر ابرکــوه کــه بــدون هیچ گونــه اخــذ مجــوز 
ــه جمــع آوری بازیافــت از ایســتگاه  و قــرارداد، اقــدام ب
مدفــن زبالــه در کیلومتــر ۳۵ ابرکــوه - یــزد می کردنــد، 
بافاصلــه پــس از اطــاع، ســریع بــا همــکاری مامــوران 

نیــروی انتظامــی دســتگیر شــدند.
ــه  ــن زبال ــتگاه مدف ــر ایس ــال حاض ــزود: در ح وی اف
ابرکــوه تحــت نظــر پیمانــکار خدمــات شــهری  فعالیــت 
را  ایــن شــرکت  بیشــتر ســهامداران  می کنــد کــه 
کارگــران زحمتکــش شــهرداری تشــکیل می دهنــد و از 
محــل جمــع آوری بازیافــت و درآمدهــای حاصــل از آن 

ســود می برنــد.
ایــن  از  ســودجو  افــراد  برخــی  فــاح زاده گفــت: 
موقعیــت سوءاســتفاده و اقــدام بــه ســرقت بازیافــت 
می کننــد کــه بــا اقدامــات خــاف قانــون آن هــا برخــورد 

می شــود.
مســئول خدمــات شــهری شــهرداری ابرکــوه از نصــب 
مخــازن جمــع آوری مــواد بازیافتــی در پنــج نقطــه 
از شــهر ابرکــوه خبــر داد و اظهــار داشــت: مخــازن 
جمــع آوری مــواد بازیافتــی خریــداری  شــده و بــه زودی 
در نقاطــی شــامل میدان هــای امــام حســین)ع(، 
بســیج، ولــی عصر)عــج(، بلــوار شــهدا و تقاطــع 

جانبــازان نصــب می شــود.
وی افــزود: ایــن ســطل ها بــا هزینــه ای بالــغ بــر صــد 
و پنجــاه میلیــون ریــال خریــداری شــده و دارای ســه 
نــوع تفکیــک بــه صــورت فلــز، کاغــذ و شیشــه اســت 
و امیــد مــی رود  کــه نصــب مخــازن جمــع آوری مــواد 
ــا  ــردم ب ــتر م ــه بیش ــنایی هرچ ــث آش ــی باع بازیافت
فرهنــگ بازیافــت شــود و آن هــا بــه صــورت عملــی در 

ــند. مهــر ــهیم باش ــهری س ــط ش ــازی محی پاک س

 کمک نیکوکاران 
به 14 نوعروس استان کرمان

ــه  ــان ب ــوب کرم ــروم جن ــق مح ــروس در مناط 14 نوع
ــه شــدند. ــوکاران صاحــب جهیزی ــت نیک هم

مدیــر عامــل مؤسســه فرهنگی هنــری ســفیران جنــوب 
ــکاری  ــا هم ــه ب ــن طــرح خیرخواهان ــت: ای ــان گف کرم
یکــی از شــرکت های لــوازم خانگــی کشــور بــه منظــور 
تســهیل در امــر ازدواج افــراد نیازمنــد و محــروم در 

ــت.  ــی اســتان صــورت گرف شــهرهای جنوب
ــام  ــن ســری از اق ــی ای ــزود: ارزش تقریب ــدی اف حام
 توزیعــی، حــدود 2 میلیــارد و 800 میلیــون ریــال 

است.
ــد  ــک جل ــامل ی ــه ش ــن جهیزی ــام ای ــت: اق وی گف
ــه همــراه چادرنمــاز، یخچــال، ماشــین  ــم ب قــرآن کری
لباسشــویی، گاز فــردار، 2 تختــه فــرش، ســرویس 
کامــل آشــپزخانه، جاروبرقــی، پنکــه، پتــو و رختخواب و 
دیگــر وســایل مــورد نیــاز نوعروســان اســت. خبرگــزاری 

صداوســیما

 وقف نیم جره آب 
با همت یک بانوی تفتی

عفــت بهارســتان تفتــی جهــت گســترش فرهنــگ اهــل 
بیــت نیــم جــره آب را وقــف کــرد.

ــزل خــود  ــری اســت در من ــه عم ــر ک ــوی خی ــن بان ای
ــس  ــژه مجل ــت و به وی ــل بی ــی اه ــم روضه خوان مراس
ــود  ــف خ ــد، وق ــزار می کن ــهدا را برگ ــزاداری سیدالش ع
نیــز جهــت مجلــس روضــه سیدالشــهدا قــرار   را 

داد.
ــال۶۳  ــز در س ــف، نی ــن واق ــادر ای ــزدی، م ــت ی عصم
ــه  ــاغ را در منطق ــی و ب ــن مزروع ــادی زمی ــداد زی تع
ــوم  ــاب عل ــه ط ــه از جمل ــور خیری ــف ام ــیر وق دهش
ــغ و  ــت، تبلی ــدس تف ــجد ق ــای مس ــی، هزینه ه دین

ــرد. ــت ک ــل بی ــگ اه ــج فرهن تروی
ایــن بانــوی خیــر بــه عنــوان بزرگ تریــن واقــف 
ــزاری  ــد. خبرگ ــدگار ش ــت مان ــف تف ــخ وق زن در تاری

صداوســیما 

استانداردسازی 83 درصد از 
 جایگاه های سی.ان.جی 

چهارمحال و بختیاری
مدیــر شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی 
اســتان گفــت: اســتفاده از لــوازم و قطعــات اســتاندارد 
ــرات و  ــام تعمی ــای CNG، انج ــزات جایگاه ه در تجهی
بهره بــرداری از جایگاه هــا توســط شــرکت های دارای 
ــزات  ــت و صحــت عملکــرد سیســتم ها و تجهی صاحی
مــوارد در  از مهم تریــن   CNG ایمنــی جایگاه هــای 
طبیعــی گاز  جایگاه هــای  استانداردســازی   طــرح 

 است.
مجتبــی ســرداری افــزود: بیــش از 8۳ درصــد از 
جایگاه هــای CNG کامــا استانداردســازی شــده و 

ســایر جایگاه هــا نیــز در دســت اقــدام اســت.
وی همچنیــن از عملیــات عمرانــی و نصــب کامــل 
ــن بخــش  ــاه ای ــگاه دشــتک جهــت رف ــزات جای تجهی
 CNG از مــردم اســتان خبــر داد و افــزود: جایــگاه
ــت تاییدیه هــای الزم در دســت  ــا دریاف ــز ب ــان نی جونق

ــت. ــداث اس اح
وی همچنیــن گفــت: امســال 1۵ میلیــون و 2۵1 هــزار 
ــه  ــتان عرض ــرده در اس ــی فش ــب گاز طبیع ــر مکع مت
ــابه در  ــی مش ــازه زمان ــه ب ــبت ب ــه نس ــت ک ــده اس ش

ــت. ــته اس ــد داش ــد رش ــل، ۵ درص ــال قب س

در حالــی کــه اســتان یــزد بــا تولیــد بهتریــن 
پارچه هــا بــه قطــب نســاجی کشــور تبدیــل 
شــده، پارچه هــای باکیفیــت یــزد بــه اســم 
ــروش  ــه ف ــران ب ــازار ته ــرک در ب ــه ت پارچ

می رســد.
 اســتان یــزد بــا داشــتن ۳ هــزار و 700 
واحــد صنعتــی در ردیــف چهارمیــن اســتان 
ــن  ــه در ای ــه ک ــرار گرفت ــور ق ــی کش صنعت
ــزان  ــترین می ــاجی بیش ــت نس ــن، صنع بی
ــود  ــه خ ــی را ب ــدات صنعت ــتغال و تولی اش

اختصــاص داده اســت.
نه تنهــا در گذشــته صنعــت نســاجی هســته 
اصلــی صنعتــی و اقتصــادی یــزد بــه شــمار 
مهم تریــن  نیــز  اکنــون  بلکــه  می رفتــه، 
ــن اســتان  ــی و اقتصــادی ای بخــش صنعت
بــا ســرمایه گذاری بیــش از 7 هــزار میلیــارد 
نســاجی                                                            تولیــدات  بــه  مربــوط  ریــال 

اســت.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
 ۶71 هم اکنــون  می گویــد:  یــزد  اســتان 
واحــد تولیــدی فعــال نســاجی در یــزد 
وجــود دارد کــه بــا تولیــد انــواع نــخ، پارچــه 
ــش از 24  ــرای بی ــاجی ب ــوالت نس و محص

ــت. ــرده اس ــتغال زایی ک ــر اش ــزار نف ه

محمدرضــا علمــدار بــا اشــاره بــه اینکــه 
هم اکنــون بیشــترین تنــوع در تولیــدات 
ــزد  ــتان ی ــه اس ــق ب ــور متعل ــاجی کش نس
تولیــدات  بیشــترین  می گویــد:  اســت، 
ــای روفرشــی،  نســاجی اســتان در بخش ه

پارچه هــای رومبلــی و ترمــه اســت.

 یزد، سهام دار 66 درصد تولیدات 
رومبلی کشور

ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــه صنع ــس خان رئی
اســتان یــزد بــا اشــاره بــه فعالیــت بیــش از 
ــد:  ــی می گوی ــه رومبل ــده پارچ 1۵0 تولیدکنن
۶۶ درصــد از ســهم بــازار کشــور متعلــق بــه 

ــت. ــزد اس ــی ی ــای رومبل پارچه ه
ســید علی اکبــر کانتــر ادامــه می دهــد: 
ــزد  ــای ی ــدی در کارخانه ه ــای تولی پارچه ه
بهتریــن کیفیــت و بیشــترین تراکــم را دارد 
ــی آن  ــای خارج ــا نمونه ه ــت ب ــل رقاب و قاب

ــازار اســت. در ب
ــود  ــل رک ــه دلی ــون ب ــد: هم اکن وی می افزای
ــاجی  ــد نس ــای تولی ــی از واحده ــازار، نیم ب
در اســتان یــزد بــه صــورت نیمه تعطیــل 
ــل شــده  ــه طــور کامــل تعطی ــا ب ــده ی درآم

اســت.
 نبض کند بازار پارچه های رومبلی 

یزد
مدیــر عامــل یکــی از کارخانه هــای رومبلــی 
یــزد می گویــد: ورود پارچه هــای قاچــاق، 
بی کیفیــت  پارچه هــای  از  بــازار  اشــباع 
از  مــردم  نکــردن  حمایــت  و  چینــی 
ــل  ــده دالی ــل از عم ــد داخ ــای تولی پارچه ه

ــت. ــازار اس ــود ب رک
مهــدی عشــقیان می افزایــد: پارچه هــای 
در  کیفیــت  بهتریــن  بــا  یــزد  رومبلــی 
حــال تولیــد اســت؛ امــا بــا بی مهــری 
فروشــندگان و خریــداران ایــن پارچه هــا 
ــه  ــرک ب ــه ت ــه اســم پارچ ــران ب ــازار ته در ب

فــروش می رســد؛ چــون نشــان تجــاری 
خارجــی بیشــتر مــورد تقاضــای مــردم 

ــت. اس
علــی موســوی از فروشــندگان پارچــه در 
ــی  ــای رومبل ــت پارچه ه ــز از بازگش ــزد نی ی
تولیــد یــزد بــه بــازار بــا نشــان تجــاری تــرک 

گفــت.
وی می گویــد: مــردم بیشــتر بــه دنبــال 
خریــد پارچه هــای خارجــی هســتند؛ چــون 
ــا از دوام  ــن پارچه ه ــه ای ــد ک ــن باورن ــر ای ب
ــا در  ــت؛ این ه ــوردار اس ــاد برخ ــوع زی و تن
حالــی اســت کــه مــردم پارچه هــای تولیــد 
ــا نشــان  ــزاف و ب ــت گ ــه قیم ــان را ب خودم

ــد. ــه می برن ــه خان ــرک ب ــاری ت تج
 حمایت از دسترنج کارگر ایرانی

مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
ــکاری  ــرخ بی ــه ن ــاره ب ــا اش ــزد ب ــتان ی اس
ــن در  ــد: ای ــزد می گوی ــدی در ی 12/8 درص

ــکاری در کشــور  ــرخ بی ــه ن ــی اســت ک حال
12/4 درصــد اســت.

ــه  ــه رتب ــا اشــاره ب محمدحســین ریاحــی ب
ســیزدهم یــزد بــه لحــاظ بیــکاری در کشــور 
می گویــد: اگــر از تولیــدات داخلــی حمایــت 
ــای  ــتر واحده ــق بیش ــود، رون ــتری ش بیش
بــه  را  بیشــتر  اشــتغال زایی  و  تولیــدی 

ــت. ــد داش ــال خواه دنب
در یــک کام یکــی از عوامــل مؤثــر در رشــد 
و گســترش صنعــت نســاجی یــزد، توســعه 
ــه  ــت. کاری ک ــاجی اس ــدات نس ــازار تولی ب
ــی از  ــدی و اساس ــزی ج ــه برنامه ری ــاز ب نی
جملــه ایجــاد بنگاه هــای حقیقــی و حقوقــی 
ــی، تیم هــای  ــام تجــاری ایران ــا ن فــروش ب
ــگاه های  ــزاری نمایش ــی، برگ ــال صادرات فع
ــات گســترده  ــی و تبلیغ ــی و بین الملل داخل
ــردم  ــه م ــدات داخــل ب ــی تولی ــرای معرف ب

دارد. خبرگــزاری صداوســیما 

یک بام و دو هوای رونق پارچه مبلی در یزد

 پارچه های مرغوب داخلی 
با نشان ترک در بازار

ــه  ــان اینک ــا بی ــس ب ــه مجل ــه و بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
اعتمــادی بــه آمــار رئیــس ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال دربــاره 
کاهــش قاچــاق از 2۵ بــه 12.۵ میلیــارد دالر نداریــم،  گفــت: 

متأســفانه مســئوالن فقــط ســخنرانی می کننــد.
 حســینعلی حاجی دلیگانــی بــا اشــاره بــه موضــوع تحقیــق 
ــت:  ــار داش ــاق کاال و ارز اظه ــا قاچ ــارزه ب ــتاد مب ــص از س و تفح
بحــث عمــده قاچــاق بــه ایــن بازمی گــردد کــه »عمــل« در 
ــد  ــخنرانی می کنن ــی س ــس کم ــدگان در مجل ــت. نماین  کار نیس
و گاهــی اوقــات تذکــر داده و همیــن کار را نیــز مســئوالن دولــت 

ــد.  ــام می دهن انج
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس بــا بیــان اینکــه ســال 
گذشــته بــه ســتاد قاچــاق کاال و ارز در رابطــه بــا وضعیــت قاچــاق 
ــت  ــی دریاف ــره قبول ــتاد نم ــن س ــن ای ــره ۶« دادم، بنابرای »نم

نکــرده، گفــت: شــاهد ســیل گســترده قاچــاق بــه صــورت 
ســازمان یافته و منســجم در کشــور هســتیم؛ البتــه نــه آنکــه کاری 
صــورت نگرفتــه، بلکــه درخــور و متناســب بــا نیــاز کشــور نبــوده 
اســت؛  بنابرایــن امســال نیــز نمــره ۶ ایــن ســتاد 7 خواهــد بــود.
ــص  ــق و تفح ــا تحقی ــفانه ب ــد: متاس ــادآور ش ــی ی حاجی دلیگان
برخــی نگذاشــتند روال عــادی انجــام شــود و در کمیســیون 
اقتصــادی انحصــار صــورت گرفــت و اطاع رســانی مناســبی انجــام 
ــس  ــه مجل ــه و بودج ــیون برنام ــو کمیس ــه عض ــه گفت ــد. ب نش
ــق و تفحــص از ســتاد  ــه تحقی تیمــی کــه در هیئــت رســیدگی ب
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز حضــور دارد، کافــی اســت بــه مبــادی 
ــان  ــاع دستش ــا اوض ــد ت ــری بزنن ــور س ــی کش ورودی و خروج
بیایــد و از وضعیــت قاچــاق آگاه و متوجــه شــوند کــه چــه خبــر 

ــت. فــارس اس

رئیــس پــارک علــم و فنــاوری چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
شــرکت های فنــاور و دانش بنیــان بــرای تــداوم فعالیــت 

ــد. ــاد برکــت دارن ــه حمایــت بنی ــاز ب خــود نی
ــارک  ــاه در نشســت مشــترک پ ــی 12 تیرم   اســماعیل پیرعل
علــم و فنــاوری اســتان و مدیــران ســرمایه گذاری بنیــاد 
کــرد:  اظهــار  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان  در  برکــت 
ــای  ــایی فرصت ه ــات، شناس ــن جلس ــزاری ای ــدف از برگ ه
ــارک  ــاور پ ــان و فن ــرکت های دانش بنی ــرمایه گذاری در ش س
علــم و فنــاوری اســتان اســت. وی افــزود: شــرکت های فنــاور 
و دانش بنیــان بــرای تــداوم فعالیــت خــود نیــاز بــه حمایــت 

ــد. ــاد برکــت دارن بنی
ــرد:  ــان ک ــتان خاطرنش ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی
و  فنــاور  شــرکت های  ســرمایه گذاری  قابــل  طرح هــای 

دانش بنیــان بــا توجــه بــه ظرفیت ســنجی پــارک علــم و 
ــرای  ــند، ب ــته باش ــادی داش ــه اقتص ــه توجی ــاوری، چنانچ فن

حمایــت بــه بنیــاد برکــت معرفــی می شــوند.
وی اظهــار کــرد: همــواره بایــد تعاملــی دوســویه میــان 
ــته  ــود داش ــت وج ــاد برک ــرکت های و بنی ــن ش ــان ای متقاضی
ــوب  ــوزه چ ــت در ح ــاد برک ــرمایه گذاری بنی ــر س ــد. مدی  باش
و صنعــت ســاختمان نیــز اظهــار کــرد: بــرای اجــرای پروژه هــا 
ــه  در مناطــق محــروم کمک هــای مالــی توســط ایــن بنیــاد ب

متقاضیــان و مجریــان طرح هــا اعطــا خواهــد شــد.
خطیبــی خاطرنشــان کــرد: هــدف بنیــاد برکــت، تأمیــن منابــع 
مالــی پروژه هــای ملــی و اســتانی اســت و از آنجایــی کــه ایــن 
منابــع از بیت المــال هســتند، بایــد در هزینــه کــردن آن دقــت 

الزم بــه عمــل آیــد. ایســنا

ــی  ــوازم خانگ ــزی و ل ــوالت فل ــادرات محص ــذاری ص هدف گ
امســال ۳0 درصــد افزایــش یافــت.  مدیــر کل صنایــع فلــزی 
و لــوازم خانگــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در ســفر بــه 
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: امســال صــادرات 1.2 میلیــارد 
ــرای  ــی ســال جــاری ب ــوازم خانگ ــزی و ل دالر محصــوالت فل

ــت.    ــده اس ــذاری ش ــور هدف گ کش
عباس هاشــمی گفــت: صــادرات صنایــع فلــزی و لــوازم 
ــف  ــاه نخســت امســال در محصــوالت مختل خانگــی در دو م

ــت. ــته اس ــد داش ــد رش ــا 40 درص ــن 7 ت بی
وی افــزود: مطابــق برنامه ریزی هــای انجام شــده بــا رفــع 
مشــکات موجــود و شناســایی بازارهــای جدیــد، هدف گــذاری 
صــادرات صنایــع فلــزی و لــوازم خانگــی کشــور محقــق 

می شــود.

ــی  ــوازم خانگ ــزی و ل ــع فل ــادرات صنای ــت ص ــمی ظرفی هاش
ــارد  ــک میلی ــدود ی ــاالنه ح ــط س ــور متوس ــه ط ــور را ب از کش
ــامل  ــی ش ــوالت صنعت ــواع محص ــت: ان ــرد و گف ــام ک دالر اع
تاسیســات حرارتــی، برودتــی، انــواع مصنوعــات فلــزی شــامل 
ــرق،  ــل ب ــوم، کاب ــس، آلومینی ــوالدی، م ــرد ف ــوالت گ محص
الکترودهــای جــوش، پیــچ و مهــره و انــواع لــوازم خانگــی در 

ــود.  ــد می ش ــور تولی ــش در کش ــن بخ ای
هاشــمی گفــت: مشــکات تکنیکــی از جملــه تامین زیرســاخت 
بخــش خصوصــی بــرای فــروش نیــز طــرح را دچــار مشــکل 

کــرد.
وی گفــت: ســال جــاری طرحــی بــه بانــک مرکــزی ارائــه شــده 
کــه بــدون محدودیــت بــا مجمــوع 18 درصــد نــرخ ســود کاالی 

داخلــی بــه تمامــی قشــرها ارائــه شــود. صداوســیما 

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان 
یــزد از توقــف عملیــات عمرانــی هتــل قنــات در یــزد خبــر داد.

فاطمــه دانش یــزدی بــا اشــاره بــه صــدور مجــوزی بــرای 
ــی  ــار داشــت: عملیــات عمران ــزد اظه ــات در ی ســاخت هتــل قن
ــه دلیــل  ــزد آغــاز شــد؛ امــا ب ــدی پیــش در ی ــل از چن ــن هت ای
ــاد مجــوز صادرشــده، در حــال حاضــر متوقــف  ــا مف ــرت ب مغای

شــده اســت.
ــتان  ــی اس ــراث فرهنگ ــت از می ــگان حفاظ ــرد: ی ــوان ک وی عن
یــزد بازدیدهــای مدونــی از عملیــات ســاخت و ســاز ایــن هتــل 
داشــت کــه بــا ارائــه گزارش هایــی دربــاره تخلفــات آن، عملیــات 

احــداث ایــن هتــل متوقــف شــد.
دانش یــزدی بــا اشــاره بــه بعضــی تخلفــات در ســاخت و ســاز 
ایــن هتــل بیــان کــرد: اجــرای بالکــن در ضلــع جنوبی  بــه صورت 

ســقف تیرآهنــی در دو طــرف تــاالر در ایــن پــروژه برخــاف مجوز 
صــادر شــده بــوده اســت.

ــن  ــزد پیــش از ای ــراث  فرهنگــی اســتان ی ــادآور شــد: می وی ی
ــا هرگونــه عملیــات عمرانــی غیرکارشناســی  مخالفــت خــود را ب
ــدون  ــات ب ــل قن ــا مســئوالن هت ــرده؛ ام ــل اعــام ک ــن هت در ای
هماهنگــی بــا معاونــت میــراث  فرهنگــی ایــن اداره کل اقــدام بــه 

ــد. ــی کرده ان ــی غیرکارشناس ــات عمران ــرای عملی اج
ــات موظــف  ــل قن ــروژه هت ــان پ ــه داد: مجری ــزدی ادام دانش ی
ــق مجــوز  ــد و طب ــف کنن ــع تخل ــا در اســرع وقــت رف هســتند ت
صادرشــده فعالیــت خــود را ادامــه دهنــد و قبــل از اجــرای 
هرگونــه عملیــات خــارج از مجــوز، طــرح اجرایــی خــود را بــرای 
تصمیم گیــری بــه اداره  کل میــراث  فرهنگــی اســتان ارائــه    

ــد. مهــر دهن

استانها

 اعتمادی به آمار رئیس ستاد مبارزه با قاچاق 
درباره کاهش قاچاق نیست 

 افزایش 30 درصدی هدف گذاری صادرات 
محصوالت فلزی و لوازم خانگی 

 شرکت های فناور و دانش بنیان 
نیازمند حمایت بنیاد برکت

 عملیات عمرانی پروژه هتل قنات 
در یزد متوقف شد

 همسر سردار همدانی، کتاب 
»خداحافظ ساالر« را نوشت  

 
P.Khakbazan@eskimia.ir

پریساخاکبازانگروهاستانها

پروانــه چــراغ نــوروزی، راوی کتــاب »خداحافــظ 
نویســنده  حمیدحســام،  ســردار  و  ســاالر« 
توانــای ایــن کتــاب کــه نــگارش کتاب هــای 
تحسین شــده ای چــون »وقتــی مهتــاب گــم 
شــد« و »آب هرگــز نمی میــرد« را در کارنامــه 
ســاالر«  »خداحافــظ  کتــاب  در  دارد،  خــود 
ــدس،  ــاع مق ــاب، دف ــی، ازدواج، انق دوران کودک
ــوریه را  ــدس و س ــاع مق ــد از دف ــال های بع س
ــرم  ــان ح ــهدای مدافع ــاالر ش ــان  قافله س از زب

)ســردار شــهید همدانــی( بیــان می کنــد.  
راوی کتــاب »خداحافــظ ســاالر« بــا تشــریح 
ــش  ــاب خاطرات ــگارش کت ــرای ن ــود ب ــل خ دالی
اظهــار داشــت: زندگــی خانوادگــی رزمنــدگان 

از جملــه ابعــاد مغفول مانــده در طــول تاریــخ 
اســت کــه می توانــد در صــورت بیــان شــدن 
ــا                    ــل ها ایف ــت نس ــی در تربی ــیار مهم ــش بس نق

ــد. کن
 پروانــه چــراغ نــوروزی افــزود: شــهید همدانــی 
ــه  ــدگان و شــهدا، اگرچ ــر رزمن ــد دیگ ــز همانن نی
جبهه هــای  و  عرصه هــا  در  جوانــی  زمــان  از 
مختلــف نبــرد حــق علیــه باطــل حضــور داشــتند 
ــز  امــا در زندگــی خانوادگــی و منــش فــردی نی
ــن  ــان ای شــخصیت برجســته ای داشــتند کــه بی
نــکات بــرای نســل کنونــی و آینــده حائــز اهمیــت 

اســت.
ــکات  ــاب دارای ن ــن کت ــرد: ای ــح ک    وی تصری
ــه آن  ــه مطالع ــات ارزشــمندی اســت ک و تجربی
ــان  ــژه جوان ــه، به وی ــه قشــرهای جامع ــه هم را ب
بــرای  تــا  می کنــم  توصیــه  کشــورم  عزیــز 

ــد. ــه کار بندن ــق ب ــی موف ــک زندگ ــتن ی داش
همســر شــهید همدانــی در پاســخ بــه ایــن 

 ســوال کــه مطالعــه کــدام بخــش را مهم تــر 
ــوان  ــرد: نمی ت ــوان ک ــد، عن ــر می دانی و جذاب ت
گفــت کــدام زمــان مهم تــر اســت؛ چــرا کــه آدمــی 
هنــگام قــدم گذاشــتن در مســیر مجاهــدت 
و تــاش متوجــه می شــود کــه هــر کــدام از 
 ایــن مســیرها از اهمیــت ویــژه ای  برخــوردار 

هستند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه کتــاب »خداحافــظ 
ســاالر« بیانگــر نــوع راه و انتخاب هــای مــن 
اســت، افــزود: آنچــه اهمیــت دارد افــراد بــه آن 
توجــه کننــد ایــن اســت کــه انتخــاب راه بســیار 
ــده  ــاب  ش ــن راه انتخ ــه ای ــرا ک ــت؛ چ ــم اس مه

ــاند. ــی می رس ــد نهای ــه مقص ــان را ب انس
وی ادامــه داد: زندگــی خانوادگــی رزمنــدگان 
از جملــه ابعــاد مغفول مانــده در طــول تاریــخ 
اســت کــه می توانــد در صــورت بیــان شــدن 
نقــش بســیار مهمــی را در تربیــت نســل ها ایفــا 

ــد. کن

# سرداران_مقاومت

روزنه

 استفاده از اقامتگاه های سنتی 
برای جذب گردشگر  

شهرســتان های  مــردم  نماینــده  کیمیایوطن
فارســان، اردل، کیــار و کوهرنــگ در مجلــس شــورای 
ــنتی  ــای س ــتفاده از اقامتگاه ه ــت: اس ــامی گف اس
ــرای جــذب گردشــگر مــورد  ــد در ایــن اســتان ب بای

توجه قرار گیرد.
 بــه نقــل از روابــط عمومــی میــراث فرهنگــی، 
و  چهارمحــال  گردشــگری  و  دســتی  صنایــع 
ــج و  ــت: تروی ــار داش ــی اظه ــی کاظم ــاری عل بختی
صنایــع  و  بوم گــردی  اقامتگاه هــای  از  اســتفاده 
ــاک  ــع پ ــا در صنای ــن اولویت ه ــتی از مهم تری  دس

اســت کــه رونــق آن ضــرورت دارد.
وی عنــوان کــرد: صنعــت گردشــگری امــروزه از 
ــده و  ــوردار ش ــا برخ ــی در دنی ــیار مهم ــگاه بس جای
در کشــور مــا نیــز بایــد از نعمت هــای خــدادادی در 

ــن راســتا اســتفاده شــود. ای
اردل،  فارســان،  شهرســتان های  مــردم  نماینــده 
کیــار و کوهرنــگ در مجلــس شــورای اســامی 
و  حمایــت  بایــد  هنرهای دســتی  از  افــزود: 
ــه  ــه مــردم ارائ ــه ب  راهنمایی هــای الزم در ایــن زمین

شود.
ــدر  ــهر باباحی ــه در ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب کاظم
ــده  ــدازی ش ــردی راه ان ــگاه بوم گ ــون دو اقامت تاکن
 اســت، بیــان کــرد: بانک هــا بایــد در حــوزه صنایــع 
ــش  از  ــای الزم را بی ــتایی، همکاری ه ــتی روس  دس

ــد. ــام دهن ــش انج پی

 تخریب خانه شهر کرمان 
منتفی شد 

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع  کیمیایوطن
دســتی و گردشــگری اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه 
ــد  ــی ش ــان منتف ــهر کرم ــه ش ــب خان ــه تخری اینک
ــاختمان  ــورا و ورودی س ــدان ش ــرح می ــت: ط گف

جدید استانداری اصاح می شود.

ــه  ــی ب ــد تیم ــه بازدی ــاره ب ــا اش ــی ب ــود وفای محم
سرپرســتی معــاون میــراث فرهنگــی کشــور از 
ــت: در  ــته گف ــه گذش ــان در هفت ــهر کرم ــه ش خان
ــه شــهر مــورد  ــد جنبه هــای میراثــی خان ایــن بازدی

ــت. ــرار گرف ــی ق ارزیاب
ــه ای  ــز جلس ــوص نی ــن خص ــه داد: در ای وی ادام
رئیــس  فرهنگــی کشــور،  میــراث  معــاون  بــا 
ــان  ــان و کارشناس ــتان کرم ــدگان اس ــع نماین مجم
ــد  ــکیل ش ــران تش ــور در ته ــی کش ــراث فرهنگ می
ــراث  ــارت کارشناســان می ــا نظ ــد ب ــرر گردی ــه مق ک
ــاره  ــی درب ــری نهای ــور تصمیم گی ــه منظ ــی ب فرهنگ
ــور  ــا حض ــر ب ــه ای دیگ ــان جلس ــهر کرم ــه ش خان
ــراث فرهنگــی کشــور تشــکیل   رئیــس ســازمان می

شود.
ــات اتخاذشــده بحــث  ــا تصمیم ــرد: ب ــد ک وی تاکی
ــده  ــیه های آن تمام ش ــهر و حاش ــه ش ــب خان تخری
ــه  ــه خان ــی مجموع ــن اســاس تمام ــر ای ــی و ب تلق
شــهر کرمــان حفــظ می شــود و حتــی مســئله 
ــی  ــم منتف ــهر ه ــه ش ــاالر( خان ــوله )ت ــذف س ح

ــت. ــده اس ش
 وی ادامــه داد: همچنیــن طــرح میــدان شــورا 
ــا  ــد اســتانداری کرمــان ب و ورودی ســاختمان جدی
ــاران برجســته کشــور اصــاح می شــود. ــر معم نظ

همکاری آموزشی دانشگاه یزد    
و دانشگاه گرونینگن هلند

ــترش  ــت گس ــه اهمی ــه ب ــا توج ب کیمیایوطن
افزایــش  و  بین المللــی  و  علمــی  همکاری هــای 
عرصــه  در  دانشــجویان  و  اســتادان  تعامــات 
ــن  ــگاه گرونینگ ــزد و دانش ــگاه ی ــل، دانش بین المل
هلنــد مبــادرت بــه برگــزاری دوره مشــترک دکتــری 

در رشته فیزیک کردند.
 ایــن دوره در قالــب تفاهم نامــه همــکاری بیــن 
دانشــگاه یــزد و دانشــگاه گرونینگــن هلنــد کــه 
ــگاه  ــای دو دانش ــای رؤس ــه امض ــته ب ــه گذش هفت

ــت. ــد گرف ــورت خواه ــید، ص رس
دانشــگاه گرونینگــن در شــهر گرونینگــن هلنــد 
واقــع و در ســال 1۶14 تاســیس شــده اســت. ایــن 
بزرگ تریــن  و  قدیمی تریــن  از  یکــی  دانشــگاه 

دانشــگاه های هلنــد اســت.
ــز  ــکده، ۹ مرک ــن دارای 10 دانش ــگاه گرونینگ دانش
و  پژوهشــی  مرکــز   27 و  تکمیلــی  تحصیــات 
بیــش از 17۵ رشــته تحصیلــی مختلــف اســت. 
ــی  ــر پژوهش ــگاه برت ــزو ۳ دانش ــگاه ج ــن دانش ای
در اروپــا در زمینــه اکولــوژی، علــم مــواد، شــیمی و 

اســت. ستاره شناســی 

پیشرفت 75 درصدی بازسازی 
بزرگ ترین حمام تاریخی کرمان

اســتاندار کرمــان گفــت: بازســازی بنــای حمــام بــاغ 
للــه بــه عنــوان بزرگ تریــن حمــام تاریخــی کرمــان 

بــا 1100 متــر زیربنــا پیشــرفت مناســبی دارد.
حــال حاضــر  در  افــزود:  رزم حســینی  علیرضــا 
بهســازی ایــن پــروژه رونــد خوبــی را طــی می کنــد 
ــرود،  ــش ب ــن شــکل پی ــه همی ــه ب ــی ک و در صورت
ــک  ــر ی ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ــک ب ــده ای نزدی در آین
ــرداری  ــل بهره ب ــان قاب ــون توم ــارد و ۳00 میلی میلی

ــت. اس
ــی  ــای بیرون ــازی فض ــت و بهس ــام مرم  وی از اتم
ــان  ــا پای ــار کــرد: ب ــر داد و اظه ــه خب ــاغ لل حمــام ب
مرمــت  و  داخلــی  قســمت  استحکام بخشــی 
دیوارهــا و فضــای داخلــی ایــن مجموعــه تاریخــی 
پــروژه بــه بیــش از 7۵ درصــد پیشــرفت فیزیکــی 

ــت. ایســنا  ــیده اس رس

مدیــر کل تامیــن اجتماعــی چهارمحــال و بختیاری 
ــاکن  ــه س ــتان ک ــر از اس ــه 12۵ نف ــان اینک ــا بی ب
خــارج از کشــور و بیشــتر در کشــور کویــت هســتند، 
تحــت پوشــش بیمــه تامیــن اجتماعــی قــرار 
دارنــد، گفــت: ایــن افــراد در دهه هــای ۶0 و 70 
بیمــه شــده بودنــد کــه سیاســت ســازمان تامیــن 
اجتماعــی توســعه تعــداد بیمه شــدگان اعــم از 
ایرانیــان خــارج از کشــور و خارجیــان مقیــم ایــران 
اســت.غامرضا محمــدی بــا اشــاره بــه وجــود 
تشــکیاتی تحــت عنــوان اداره کل اتباع در ســازمان 
ــه اداره کل  ــرد: دغدغ ــار ک ــی اظه ــن اجتماع تامی
اتبــاع، تحــت پوشــش بیمــه قــرار گرفتــن ایرانیــان 
ــران اســت. ــم ای ــان مقی خــارج از کشــور و خارجی

وی بــا اشــاره بــه اینکــه حداکثــر ســن بــرای 
تحــت پوشــش بیمــه قــرار گرفتــن زنــان و مــردان 
ــراد  ــن اف ــح کــرد: اگــر ای ۵0   ســال اســت، تصری
دارای مــازاد ســنی ۵0 ســال باشــند، بایــد معــادل 
ایــن مــازاد را ســابقه پرداخــت حــق بیمــه داشــته 

باشــند.
محمــدی ادامــه داد: مبنــای پرداخــت حــق بیمــه 
ــر از  ــا کمت ــه تقاض ــخ ارائ ــه در تاری ــان ک متقاضی
پنــج ســال ســابقه دارنــد، از 1.۵ برابــر حداقــل تــا 
ــه انتخــاب متقاضــی اســت. ــر دســتمزد ب حداکث

ــه کــرد:  ــن اجتماعــی اســتان اضاف ــر کل تامی مدی
چنانچــه ســابقه پرداخــت حــق بیمــه بیــش از پنــج 
ســال باشــد، میانگیــن دســتمزد مبنــای پرداخــت 

حــق بیمــه در ۳۶0 روز قبــل از ارائــه تقاضاســت.
وی بــا بیــان اینکــه 12۵ نفــر از اســتان کــه ســاکن 
خــارج از کشــور و بیشــتر در کشــور کویــت هســتند، 
تحــت پوشــش بیمــه تامیــن اجتماعــی قــرار 
دارنــد، گفــت: ایــن افــراد در دهه هــای ۶0 و 70 
بیمــه شــده بودنــد کــه سیاســت ســازمان تامیــن 
اجتماعــی توســعه تعــداد بیمه شــدگان اعــم از 
ایرانیــان خــارج از کشــور و خارجیــان مقیــم ایــران 
ــازمان  ــن س ــرد: ای ــان ک ــت.محمدی خاطرنش اس
ــب  ــه قســمت جال ــه نقطــه ای رســیده ک ــون ب اکن
ــتگی  ــت بازنشس ــدگان درخواس ــی از بیمه ش توجه
دارنــد و ایــن موضــوع موجــب افزایــش هزینه هــا 

شــده اســت. 

ــرد:  ــان ک ــتان بی ــی اس ــن اجتماع ــر کل تامی مدی
ــم در  ــتانی های مقی ــای هم اس ــه تقاض ــوه ارائ نح
ســایر کشــورها بــرای بیمه شــدن، مراجعه شــخص 
یــا وکیــل قانونــی آن بــه شــعب ســازمان بــا ارائــه 
وکالت نامــه ای اســت کــه بــه تاییــد نمایندگــی 
کنســولگری ایــران در محــل اقامــت متقاضــی 

رســیده باشــد.
ــه شــخص  ــز مراجع ــران نی ــرد: در ای ــه ک وی اضاف
ــه وکالت نامــه معتبــر  ــا ارائ ــا وکیــل قانونــی آن ب ی
بــه شــعب ســازمان تامیــن اجتماعــی امکان پذیــر 

اســت.
ــه  ــورهایی را ک ــزاری در کش ــاد کارگ ــدی ایج محم
ــای  ــت، از برنامه ه ــل اس ــان در تعام ــا آن ــران ب ای

ــرد. ــوان ک ــازمان عن ــن س ــی ای آت
ــتگی  ــن بازنشس ــرد: س ــان ک ــدی خاطرنش محم
ســازمان  عــام  قانــون  از  مذکــور  افــراد  بــرای 
ــل  ــا حداق ــان ب ــرای آقای ــه ب ــد ک ــت می کن تبعی
20 ســال ســابقه پرداخــت حــق بیمــه و ۶0 ســال 
ســن یــا ۳0ســال ســابقه و ۵0 ســال ســن امــکان 

بازنشســتگی فراهــم می شــود.
ــای دارای 20 ســال  ــرای خانم ه ــرد: ب ــار ک وی اظه
ــه، ســن بازنشســتگی  ســابقه پرداخــت حــق بیم
ــا 4۵ ســال  ۵۵ ســال و دارای ســابقه ۳0 ســال، ب

ــوند. ــته می ش ــن بازنشس س
ــر ســابقه ۳۵ ســال  ــت: اگ ــه گف محمــدی در ادام

ــدارد. ایســنا ــه شــرایط ســنی بســتگی ن باشــد، ب

مدیر کل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری:

هم استانی های مقیم خارج از کشور، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرند

،،
خریــد  دنبــال  بــه  بیشــتر  مــردم 
پارچه های خارجی هســتند؛ چون بر 
ایــن باورنــد کــه ایــن پارچه هــا از دوام 
و تنــوع زیــاد برخــوردار اســت؛ امــا 
درواقــع پارچه هــای تولیــد خودمــان را 
بــه قیمــت گــزاف و بــا نشــان تجــاری 

تــرک بــه خانــه می برنــد.
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آناناس، ضامن سالمتی
آنانــاس، یکــی از میوه هــای محبــوب و پرمصــرف 
 در جهــان اســت. ایــن میــوه گرمســیری از عطــر 
و طعمــی بســیار خــوب ســود می بــرد و مصــرف 
آن احســاس تازگــی و شــادابی را در انســان 

ایجــاد می کنــد.
دوست داشــتنی،  طعــم  و  عطــر  بــر  افــزون 
توجهــی  جالــب  غذایــی  ارزش  از  آنانــاس 
ــود در آن  ــذی موج ــواد مغ ــت و م ــوردار اس برخ
ــد. ــه می کنن ــمگیری را ارائ ــامت چش ــد س فوای

 آناناس سرشار از ویتامین C است
یــک فنجــان آنانــاس بیــش از 100 درصــد مقــدار 
ــه ویتامیــن C انســان  مصــرف توصیه شــده روزان

ــد.  ــن می کن را تامی
ــی  ــتم ایمن ــذی سیس ــاده مغ ــن م ــن ای همچنی
بــدن انســان را تقویــت می کنــد و در رشــد و 

ترمیــم بافت هــای بــدن نیــز نقــش دارد. 
ــک  ــوان ی ــه عن ــن C ب ــن، ویتامی ــر ای ــزون ب اف
در  از ســلول ها  و  آنتی اکســیدان عمــل کــرده 
ماننــد  بیماری هایــی  و  زودرس  پیــری  برابــر 
ــد. ــت می کن ــی محافظ ــاری قلب ــرطان و بیم س

 آناناس، ضامن سالمت پوست
آنانــاس سرشــار از منگنــز اســت. تنهــا یــک 
فنجــان از ایــن میــوه حــاوی بیــش از 75 درصــد 
مقــدار مصــرف توصیه شــده روزانــه منگنــز اســت.

 ایــن مــاده معدنــی بــه همــراه ویتامیــن C، برای 
کاژن ســازی نیــاز اســت. کاژن جــزو ســاختاری 
پوســت اســت و از پدیــدار شــدن چیــن و چــروک 

ــد. ــری پوســت جلوگیــری می کن و انعطاف ناپذی
همچنیــن منگنــز بــه عنــوان یــک آنتی اکســیدان 
عمــل کــرده و از ســلول های پوســت در برابــر 

ــد.  ــت می کن ــش محافظ ــو فرابنف ــیب پرت آس
 آناناس شرایط گوارش را بهبود 

می بخشد
اگــر تــاش کنیــد آنانــاس تــازه را بــه یــک دســر 
ژالتینــی اضافــه کنیــد، احتمــاال بــا شکســت 

ــد.  ــد ش ــه خواهی مواج
آنانــاس دارای آنزیمــی بــه نــام بروملیــن اســت 
کــه ژالتیــن را بــه بلوک هــای ســازنده اســید 
ــا  آمینــه خــود تجزیــه کــرده و از جامــد شــدن ی

ــد. ــری می کن ــدن آن جلوگی ــی مان ــد باق جام
مــزه دار  بــرای  آنانــاس  دلیلــی مشــابه،   بــه 
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــز م ــرم کــردن گوشــت نی و ن

می گیــرد. 
ــت،  ــذار اس ــپزی تاثیرگ ــا در آش ــن نه تنه بروملی
ــی  ــده غذای ــراه وع ــه هم ــاس را ب ــر آنان ــه اگ بلک
خــود مصــرف کنیــد، ایــن آنزیــم ممکــن اســت 
ــه  ــوری ک ــه ط ــا، ب ــر پروتئین ه ــوارش بهت ــه گ ب
موجــب کاهــش نفــخ، ســوء هاضمه و تنبلــی 

ــد. ــک کن ــود کم ــوارش ش ــتگاه گ دس
 فیبــر غذایــی موجــود در آنانــاس نیــز بــه حفــظ 
حــرکات منظــم روده و پیشــگیری از یبوســت 

کمــک می کنــد. ســامت نیــوز

خانواده
 بهره هوشی زیاد در کودک 

مساوی با داشتن عمر طوالنی
ــاد  ــره هوشــی زی ــزان به ــد می دانشــمندان دریافته ان
در کودکــی بــا خطــر کمتــر مــرگ و میــر و ابتــا بــه 

زوال عقــل در بزرگســالی مرتبــط اســت.
ــه امــروز اســت کــه  ــا ب ــن مطالعــه ت ــن بزرگ تری ای
ــول  ــردان در ط ــان و م ــر در زن ــرگ و می ــل م از دالی

ــد. ــزارش می ده ــا گ ــی آن ه ــد زندگ فرآین
ــال  ــور مث ــه ط ــود ب ــان داده  ب ــی نش ــات قبل تحقیق
ــش  ــی بی ــتر اندک ــی بیش ــره هوش ــراد دارای به اف
از افــراد بــا بهــره هوشــی کمتــر عمــر می کننــد؛ 
ــای  ــر داده ه ــی ب ــا مبتن ــا عمدت ــن یافته ه ــا ای ام
ــا  ــالی آن ه ــا دوره میانس ــط ت ــرد و فق ــربازان م  س

بودند.
ادینبــرو  دانشــگاه  محققــان  از  تیمــی  به تازگــی 
ارتبــاط بیــن نمــرات تســت  هــوش کــودکان در ســن 
11 ســالگی و دالیــل اصلــی مــرگ و میــر ایــن افــراد 

ــد. در ســن 79 ســالگی را بررســی کردن
ــزار  ــای 33 ه ــر داده ه ــی ب ــا مبتن ــای آن ه  یافته ه
ــه در  ــت ک ــی اس ــزار و 229 زن ــرد و 32 ه و 536 م
ســال 1936 در اســکاتلند متولــد شــده بودنــد. ایــن 
افــراد در ســن 11 ســالگی یــک آزمــون هــوش را از 
ــر دالیــل  ــد و داده هــای مبتنــی ب ــده  بودن ســر گذران
مــرگ و میــر آن هــا تــا دســامبر ســال 2015 بررســی 

شــد.
ــر در ایــن  ــل مــرگ و می ــد دالی دانشــمندان دریافتن
افــراد شــامل بیماری هــای قلبی عروقــی، ســکته 
تنفســی  بیماری هــای  خــاص،   ســرطان های 
و گوارشــی، دالیلــی ماننــد خودکشــی، مــرگ ناشــی 

ــود. ــل ب ــن زوال عق از آســیب دیدگی و همچنی
پــس از در نظــر گرفتــن مؤلفه هــای مختلــف ماننــد 
اقتصادی اجتماعــی  ســن، جنســیت و وضعیــت 
دریافتنــد  محققــان  بررســی،  مــورد  ســوژه های 
ــا  ــی ب ــتر در دوران کودک ــی بیش ــره هوش ــزان به می
ــالگی  ــن 79 س ــا س ــر ت ــرگ و می ــر م ــر کمت خط
مرتبــط اســت؛ بــه طــور مثــال، نمــره بهــره هوشــی 
ــر مــرگ ناشــی از  ــا 28 درصــد خطــر کمت بیشــتر ب
ــرگ  ــر م ــر کمت ــد خط ــی، 25 درص ــاری تنفس بیم
همچنیــن  و  عروقــی  قلبــی  بیمــاری  از  ناشــی 
ــا ســکته  ــط ب ــر مــرگ مرتب خطــر 24 درصــدی کمت
ارتبــاط داشــت. همچنیــن ارتبــاط جالــب توجهــی در 
ــات  ــرف دخانی ــیب دیدگی، مص ــی از آس ــرگ ناش  م
و ســرطان های مرتبــط بــا آن ماننــد ســرطان معــده 
و ریــه، بیمــاری گوارشــی و زوال عقــل بــا بهــره 

ــد. ــاهده ش ــی مش ــی در دوران کودک هوش
در ایــن پژوهــش ارتبــاط آشــکاری بیــن بهــره 
از  ناشــی  مــرگ  و  کودکــی  دوران  در  هوشــی 
دخانیــات  مصــرف  بــا  غیرمرتبــط  ســرطان های 

ایســنا نشــد.  مشــاهده 
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پروانه شریفیگروه سالمت

همــواره ســامت انســان مــورد اهمیــت تمامــی 
ــای  ــر ج ــروزه دیگ ــوده و ام ــری ب ــع بش جوام
تردیــد نیســت کــه انســان ســالم، محــور توســعه 
پایــدار اســت؛ بنابرایــن تمامــی دولت هــا تــاش 
خــود را بــرای حفــظ ســامت جامعه و مــردم آن 

ــته اند.  ــه کار بس ب
انســان  ســامت  تهدیدکننــده  بیماری هــا، 
هســتند کــه ابعــاد بســیار گســترده ای بــه خــود 
گرفته انــد و همان طــور کــه گاهــی اوقــات در 
ــود  ــا وج ــم ب ــاهده می کنی ــف مش ــار مختل اخب
پیشــرفت علــم پزشــکی، نمونه هــای نــادر و 
جدیــدی از بیماری هــا بــه چشــم می خــورد. 
امــا بســیاری از بیماری هایــی هــم کــه زیــاد نــام 
آن هــا بــه گــوش مــا خــورده و بــرای مــا عــادی 
ــرای  ــری ب ــار جبران ناپذی ــد آث شــده اند، می توانن

انســان در پــی داشــته باشــند.
 بیماری های مشترک 

میان انسان و حیوان 
حیــوان  و  انســان  بیــن  کــه  بیماری هایــی 
ــت.  ــن نمونه هاس ــی از ای ــت، یک ــترک اس مش
بــود  میــادی   1885 ســال  ژوئیــه  ششــم 
کــه پســربچه 9 ســاله ای بــه نــام جــوزف 

مراجعــه                                                                  پاســتور  لویــی  بــه  مایســتر 
کــرد. 

جــوزف مایســتر از 14 نقطــه توســط ســگ 
ــی  ــود؛ لوی ــه ب ــرار گرفت ــه ق ــورد حمل ــاری م  ه
پاســتور هــم درصــدد درمــان ایــن نوجــوان 
برآمــد. پاســتور روش جدیــدی ابــداع کــرد و بــا 
واکسیناســیون ایــن فــرد را از مــرگ نجــات داد. 
ــام  ــه ن ــن روز ب ــدام، ای ــن اق ــبت ای ــه مناس ب
ــان  ــترک می ــای مش ــا بیماری ه ــارزه ب »روز مب
انســان و حیــوان« نــام گرفــت و پــس از آن 
بــرای  زیــادی  بســیار  تاش هــای  حادثــه، 
ــای مشــترک  ــا بیماری ه ــه ب شناســایی و مقابل
ــای  ــن مســیر، آموزش ه ــت و در ای صــورت گرف
ــا داده شــد. ــه مــردم سراســر دنی بی شــماری ب
 بحران خشکسالی و تغییرات اقلیمی 

چالشی نوین بر سر راه پیشگیری از 
بیماری ها

افــرادی کــه در خــط مقــدم ایــن راه تــاش 
ــتقیما  ــه مس ــتند ک ــکان هس ــد، دامپزش می کنن
ــد و  ــات ســر و کار دارن ــا دام هــا و ســایر حیوان ب
ــای  ــه بیماری ه ــد ک ــی می دانن ــر کس ــر از ه بهت
مشــترک چــه خســارات  جبران ناپذیــری را بــرای 
ــد  ــی خواه ــه در پ ــرای جامع ــی ب ــان و حت انس

داشــت. 

ــترده  ــدی گس ــه ح ــد ب ــارات می توان ــن خس ای
باشــد کــه صنعــت گردشــگری و رونــد بســیاری 

ــد.  از امــور جامعــه را مختــل کن
ــترک  ــای مش ــی از بیماری ه ــیوع بعض ــد ش رون
ــت  ــریع اس ــیار س ــوان بس ــان و حی ــن انس بی
اقدامــات  ســریع ترین  و  پیشــرفته ترین  و 
ــرای آن هــا صــورت  ــد ب پیشــگیرانه پزشــکی بای
ــالی و  ــران خشکس ــر بح ــوی دیگ ــرد. از س بگی
تغییــرات اقلیمــی و آب  و هوایــی نیــز چالشــی 
از  پیشــگیری  و  کنتــرل  جهــت  در  نویــن 

می شــود. محســوب  بیماری هــا 
بــر اســاس تعریــف ســازمان جهانــی بهداشــت 
)WHO(، هرگونــه بیمــاری  یــا عفونتــی کــه 
بــه طــور طبیعــی بیــن حیوانــات مهــره دار 
عنــوان  بــه  اســت،  مشــترک  انســان ها  و 
و  انســان  بیــن  انتقــال  قابــل  بیماری هــای 

می شــوند.  شــناخته  )زئونوزهــا(  حیــوان 
ــده  ــاری زای شناخته ش ــل بیم ــن 1415 عام از بی
در انســان، 868 مــورد )61 درصــد( از طریــق 
حیوانــات بــه طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــه 

ــد.  ــال می یابن ــان انتق انس
ــر، بســیاری از بیماری هــای  طــی 40 ســال اخی
عفونــی جدیــد شــایع شــده کــه بخــش وســیعی 
از آن هــا جــزو گــروه بیماری هــای قابــل انتقــال 

بیــن انســان و حیــوان هســتند. تعــدادی از ایــن 
بیماری هــا بــرای نخســتین بــار ظاهــر شــدند؛ در 
حالــی کــه بســیاری از آن هــا پــس از دوره هــای 
خاموشــی بــار دیگــر خــود را نشــان دادنــد. ایــن 
ــا بیماری هــای  ــه »عفونت هــا ی عفونت هــا کــه ب
نوپدیــد و بازپدیــد« معــروف هســتند، 175 مورد 
ــانی را  ــاری زای انس ــل بیم ــد( از عوام )12 درص

ــد. ــر می گیرن درب
 75( مــورد  مــورد، 132  ایــن 175  بیــن  از   
از  بــوده کــه  بیماری زایــی  عوامــل  درصــد(، 

می کننــد.  ســرایت  انســان  بــه  حیوانــات 
ــه  ــم ک ــوع بیوتروریس ــر در موض ــی دیگ از طرف
طــی ســال های اخیــر مــورد توجــه ویــژه ای قــرار 
گرفتــه، عوامــل بیماری هــای قابــل انتقــال بیــن 

انســان و حیــوان نقــش ویــژه ای دارنــد. 
بیولوژیــک  جنگ افــزار   30 حــدود  بیــن  از 
ــه  ــتثنا هم ــورد اس ــد م ــز چن ــده، ج شناخته ش
آن هــا از عوامــل بیماری هــای حیوانــی محســوب 
ســیاه زخم،  چــون  نمونه هایــی  می شــوند. 
ــده  ــای خونریزی دهن ــلوز، تب  ه ــون، بروس طاع
و ... از آن جملــه هســتند؛ از ایــن رو، امــروزه 
ــات  ــال از حیوان ــل انتق ــای قاب ــروه بیماری ه گ
ــات  ــد و توجه ــژه دارن ــی وی ــان اهمیت ــه انس ب

خاصــی را می طلبــد.
 گسترش خطر بیماری های قابل 

انتقال بین انسان و حیوان
ــژه  ــان و به وی ــی جه ــاس کنون ــرایط حس در ش
شــرایط خــاص منطقــه کــه متأثــر از فعالیت های 
ــه ای و تروریســم  بشــر، رخــداد جنگ هــای فرق
بین المللــی، فقــر، مهاجــرت و ســوء تغذیه و 
ــن  ــا و همچنی ــی از آن ه ــی ناش ــاالت روان اخت
ــالی  ــی از خشکس ــناختی ناش ــرات بوم ش تغیی
ــی  ــی و آب و هوای ــای اقلیم ــروز دگرگونی ه و ب
جدیــد اســت، خطــر گســترش بیماری هــای 
قابــل انتقــال بیــن انســان و حیــوان بیــش از هر 
زمــان دیگــر جامعــه  بشــری را تهدیــد می کنــد. 
ســامت انســان و حیــوان و حتــی گیــاه و 
ــه هــم  محیــط زیســت همچــون یــک شــبکه ب
پیوســته اســت کــه هرگونــه اختــال در هــر یــک 
از آن هــا می توانــد عــوارض جــدی و پیش بینــی 

ــال داشــته باشــد. ــه دنب نشــده ای را ب
بیــن  کــه  متعــددی  بیماری هــای  امــروزه 
ــناخته  ــتند، ش ــترک هس ــوان مش ــان و حی انس
کریمــه  تــب  ابــوال،  ویــروس  شــده اند.  
ــای  ــارس، تب ه ــون، س ــالمونا، طاع ــو، س کنگ

ــی  ــد، گندیدگ ــت هیداتی ــده، کیس خونریزی دهن
ــب  ــی، ت ــه، توالرم ــراش گرب ــاری خ ــد، بیم کب
ــه،  ــت، مشمش ــب مال ــی، ت ــزون، تخته زبان حل
جنــون گاوی و  هــاری تنهــا بخشــی از ایــن 
بیماری هــای هســتند کــه از حیوانــات مختلفــی 

می تواننــد بــه انســان منتقــل شــوند.
از  ناشــی  خطــرات  معتقدنــد  دانشــمندان 
دام  و  انســان  بیماری هــای مشــترک میــان 
روزبــه روز بــه هــم نزدیــک می شــوند و دیــواری 
کــه دیــروز میــان ایــن دو وجــود داشــت، 

فرومی ریــزد.  بیشــتر  روزبــه روز 
 )OIE(  ــی دام ــت جهان ــازمان بهداش ــرا س اخی
پرسشــنامه ای را در میــان 92 کشــور عضــو خــود 
منتشــر کــرده کــه در آن ســؤال شــده بزرگ ترین 
بیماری هــای حیوانــی  بــرای  خطــر موجــود 

ــدام اســت؟  ک
هــر 92 کشــور پاســخ داده انــد بیماری هــای 
مشــترک و اعــام کرده انــد ایــن خطــر روزبــه روز 

بیشــتر می شــود. 

امــروزه هــم بــا توســعه شهرنشــینی ایــن 
ازدحــام  رســیده اند.  شــهرها  بــه  بیماری هــا 
پرنــده  و  دام  حاشیه نشــینی کــه  جمعیــت، 
اســتفاده  همچنیــن  و  می کننــد  نگهــداری 
ــن  ــل ای ــدگان، از عل ــات و پرن تفریحــی از حیوان

پدیــده هســتند. 
دامپزشــکی  نظــام  میــان ســازمان  ایــن  در 
ــی  ــوان متوّل ــه عن ــران ب ــامی ای ــوری اس جمه
ســازماندهی ظرفیت هــای بخــش خصوصــی در 
ــش از  ــورداری از بی ــا برخ ــکی ب ــه  دامپزش عرص
ــه  ــت ارائ ــود را جه ــی خ ــو، آمادگ ــزار عض 32 ه
هــر گونــه خدمــات دامپزشــکی توســط نیروهای 
پرتــاش و مجــرب خــود در ســطح کشــور و 

ــت. ــته اس ــام داش ــه اع منطق

،،
خطــرات ناشــی از بیماری هــای مشــترک 
هــم  بــه  روزبــه روز  دام  و  انســان  میــان 
دیــروز  کــه  دیــواری  و  نزدیــک می شــوند 
ایــن دو وجــود داشــت، روزبــه روز  میــان 

فرومی ریــزد. بیشــتر 

کیمیای وطن گزارش می دهد:

فروریختن مرز بیماری های مشترک انسان و دام 
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الوکالــه وکیــل  در حــق خواهــان و پرداخــت نیــم عشــر در 

ــت  ــدوق دول ــق صن ح
مــاده 34 قانــون اجــرای احــکام : همیــن کــه اجرائیــه بــه 
محکــوم علیــه ابــاغ شــد ، محکــوم علیــه مکلــف اســت 
ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی 
بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد 
ــه از آن میســر  ــوم ب ــم و اســتیفاء محک ــه اجــرای حک ک
ــاد  ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــی ک ــد و در صورت باش
اجرائیــه ندانــد ، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع 
دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالی 

نــدارد صریحــا اعــام نمایــد .
شعبه اول حقوقی فاورجان    

 دادنامه
شماره دادنامه:9609973654100449

تاریخ تنظیم:96/3/27
شماره پرونده:9509983655700503

شماره بایگانی شعبه:950752
پرونــده کاســه 9509983655700503 شــعبه 103 دادگاه 
کیفــری دو شــهر فاورجــان )103 جزایــی ســابق( تصمیــم 

نهایــی شــماره 9509983655700503
شــاکی :آقــای ســعیدصفیان بلداجــی فرزنــد صــادق 
ــانی  ــه نش ــن ب ــد حس ــی فرزن ــیروس کیان ــت س باوکال
شــهرکرد خ ولــی عصــر شــمالی روبــروی مــوزه ســاختمان 

ــم: ــه دوم مته ارم طبق
ــد علــی شــیر مجهــول  ــادی فرزن آقــای پیــام خســرو باب
ــا  ــق نامشــروع ی ــال از طری ــل م ــام : تحصی ــکان  اته الم

ــازات ــب از امتی ــتفاده وتقل سوءاس
ــدور رای  ــه ص ــدام ب ــام و اق ــیدگی را اع ــم رس دادگاه خت

ــد: رای دادگاه  ــی کن م
در خصــوص اتهــام پیــام خســروی بابــادی فرزنــد علــی 
شــیر دائــر  تحصیــل مــال از طریــق نامشــروع بــه مبلــغ 
4/005/000ریــال )برداشــت بــا کارت بانکــی از حســاب 
شــاکی ( موضــوع شــکایت ســعید صفیــان بلداجــی 
فرزنــد صــادق باوکالــت ســیروس کیانــی دادگاه بــا توجــه 
بــه محتویــات پرونــده شــکایت شــاکی پرینــت حســاب 
بانکــی وپاســخ اســتعام از بانــک خریــد شــارژتلفن 
ــه  ــق ب ــا کارت شــاکی کــه ســریال گوشــی متعل همــراه ب
متهــم بــوده اســت  و دیگــر قرائــن و امــارات موجــود 

در پرونــده باایــن وصــف کــه متهــم علیرغــم ابــاغ قانونــی 
ــه دردادگاه حاضــر نشــده  ــی درروزنام ــق نشــر آگه از طری
ــرز  ــه وی رامح ــب ب ــزه منتس ــت ب ــرده اس ــی نک ودفاع
تشــخیص داده وبــه اســتناد مــاده 2قانــون تشــدیدمجازات 
مرتکبیــن  ارتشــاءاختاس وکاهبــرداری مصــوب مجمــع 
ــه تحمــل یــک ســال  تشــخیص مصلحــت نظــام وی را ب
حبــس ورد مــال بــه شــاکی محکــوم مــی کنــد رای صــادر 
شــده غیابــی اســت و ظــرف مهلــت بیســت روز از تاریــخ 
ــرف  ــپس ظ ــن دادگاه و س ــی در ای ــل واخواه ــاغ قاب اب
بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه تجدیــد 

ــان اســت . نظــر اســتان اصفه
ســید رســول ســادات – رئیــس شــعبه 103 دادگاه کیفــری 

دو فاورجــان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظربــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک بــاب خانــه 
ــت  ــع در کلیشــاد بخــش 9 ثب ــاک شــماره19/997 واق پ
ــب  ــه موج ــی ب ــده ثبت ــوابق وپرون ــق س ــه طب ــان ک اصفه
ــون  ــرای قان ــماره 7006177 – 1395/12/24 در اج رای ش
تعییــن تکلیــف اراضــی فاقــد ســند رســمی بــه  نــام آقــای 
ــه در جریــان ثبــت اســت  حســن دهقــان  فرزندفضــل ال
ــده  ــل نیام ــه عم ــی آن ب ــدود قانون ــد ح ــات تحدی وعملی
اســت. اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیرمــاده 15قانــون 
ــاک  ــدود پ ــد ح ــرده تحدی ــای نامب ــق تقاض ــت وطب ثب
ــاعت 9  ــورخ 1396/5/12 س ــنبه م ــج ش ــوم در روزپن مرق
صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد. لــذا بــه 
موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد 
کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور 
یابنــد واعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابــق مــاده 20 
قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی 

ــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد. ت
تاریخ انتشار :1396/4/13

مجتبی شادمان 
معاون واحد ثبتی فاورجان 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظربــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک بــاب خانــه  
پــاک شــماره 19/1006 واقــع در کلیشــاد بخــش 9 ثبــت 
اصفهــان کــه طبــق ســوابق وپرونــده ثبتــی بــه  نــام  فرزانــه 
ــت  ــان ثب ــی در جری ــد رمضانعل ــادی فرزن ــان کلیش دهق
ــل  ــه عم ــی آن ب ــدود قانون ــد ح ــات تحدی ــت وعملی اس
نیامــده اســت. اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیرمــاده 
15 قانــون ثبــت وطبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود 
پــاک مرقــوم در روزســه شــنبه مــورخ 1396/5/3 ســاعت 
9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد. لــذا بــه 
موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد 
کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور 
یابنــد واعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابــق مــاده 20 
قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی 

تــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد.
تاریخ انتشار :1396/4/13

وامــاک  اســناد  ثبــت  اداره  رئیــس  اکبرپورمقــدم    
فاورجــان 

آگهی احضار متهم
نظــر بــه اینکــه مهــدی باقریــان فرزنــد اســماعیل بــه اتهــام 
توهیــن و تهدیــد از طــرف ایــن شــعبه در پرونــده کاســه 
ــب اســت و وقــت رســیدگی  951688/ج 102 تحــت تعقی
ــرای تاریــخ 1396/05/25 ســاعت 9 تعییــن گردیــده  آن ب

ــطه  ــه وی بواس ــه ب ــاغ احضاری ــه اب ــه اینک ــه ب ــا توج و ب
ــی  ــن نم ــارالیه ممک ــت مش ــل اقام ــودن مح ــول ب مجه
باشــد بدینوســیله در اجــرای مــاده 174 قانــون آئیــن 
دادرســی کیفــری مراتــب بــه نامبــرده ابــاغ تــا در تاریــخ 
ــتری  ــی دادگس ــی جزای ــعبه 102 دادگاه عموم ــوق در ش ف
شهرســتان برخــوار جهــت دفــاع از خــود حاضــر گــردد در 
صــورت عــدم حضــور اقــدام قانونــی معمــول  خواهــد شــد.

شعبه 102 دادگاه کیفری دو برخوار 
اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   

96/04/10 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/303/م 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای حســین قربانــی ســینی فرزنــد احمــد دادخواســتی 
ــه  ــه طرفیــت محســن اشــتریان ب ــه خواســته مطالبــه ب ب
ایــن شــورا تســلیم کــه بــه کاســه 96/220 ثبــت و بــرای 
تاریــخ 96/05/28 ســاعت 04:30 وقــت رســیدگی تعییــن 
ــدگان مجهــول المــکان  ــه اینکــه خوان شــده اســت نظــر ب
ــی  ــن دادرس ــون آئی ــاده 73 قان ــب م ــذا حس ــد ل میباش
مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامه هــای 
ــده مذکــور  ــع و نشــر میشــود و از خوان کثیــر االنتشــار طب
دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت دریافــت نســخه ثانــی 
دادخواســت و ضمائــم بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و در وقــت 

مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر شــود. 
ــتان  ــک شهرس ــماره ی ــع ش ــم مجتم ــعبه پنج ــر ش دفت

ــوار برخ
اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   

96/04/10 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/285/م 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای علیرضــا داوری دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه و 
تامیــن خواســته بــه طرفیــت رضــا عبدالونــد بــه ایــن شــورا 
ــخ  ــرای تاری ــت و ب ــه 95/377 ثب ــه کاس ــه ب ــلیم ک تس
ــده  ــن ش ــیدگی تعیی ــت رس ــاعت 17:30 وق 96/06/12 س
اســت نظــر بــه اینکــه خوانــدگان مجهــول المــکان میباشــد 
لــذا حســب مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
مراتــب یــک نوبــت در یکــی از روزنامه هــای کثیــر االنتشــار 
طبــع و نشــر میشــود و از خوانــده مذکــور دعــوت بــه عمــل 
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس ــت دریاف ــد جه ــی آی م
ــه دفتــر دادگاه مراجعــه و در وقــت مقــرر فــوق  ــم ب ضمائ

نیــز جهــت رســیدگی حاضــر شــود. 
دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شهرستان برخوار

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   
96/04/10 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/302/م 

دادنامه
خواهــان : خانــم فرزانــه حســینی فرزنــد غــام بــه نشــانی 
دولــت آبــاد خ ش مطهــری ک الدن پ 64  خوانــده : 
آقــای غــام نبــی فزنــد گل محمــد   بــه نشــانی مجهــول 

المــکان خواســته : اثبــات زوجیــت
خانــم  خواهــان  دادخواســت  در خصــوص  دادگاه  رای 
فرزانــه حســینی بــه طرفیــت خوانــده آقــای غــام نبــی بــه 
خواســته اثبــات زوجیــت بــا توجــه بــه محتویــات پرونــده، 
اظهــارات خواهــان و فتوکپــی استشــهادیه و همچنین اصل 
استشــهادیه ارائــه شــده از ســوی خواهــان و شــهادت یــک 
نفــر شــاهد و اینکــه خوانــده در جلســه رســیدگی علیرغــم 
ــی  ــر و مدلل ــاع موث ــراد و دف ــده و ای ــر نگردی ــاغ حاض اب
ــان را وارد  ــوی خواه ــذا دع ــاورده له ــل نی ــه عم ــود ب از خ
ــن  ــون آئی ــاده 198 قان ــه م ــت تشــخیص مســتندا ب و ثاب

دادرســی مدنــی حکــم بــر اثبــات رابطــه زوجیــت دائــم فی 
ــدارد رای  ــام می ــده صــادر و اع ــان و خوان ــن خواه ــا بی م
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــاغ 
قابــل واخواهــی در همیــن شــعبه و ســپس ظــرف بیســت 
روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم محتــرم تجدیــد 

نظــر اســتان اصفهــان میباشــد .
مدیر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 5/37/85/م 
الــف بــه تاریــخ  95/02/02

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
از دفتــر شــعبه دوم دادگاه عمومــی و حقوقــی برخــوار  بــه 
آقــای علــی اصغــر مــروج فرزنــد- و مظفــر قاســمی فرزند 
– کــه در پرونــده کاســه 940342 مجهــول المــکان اعــام 
ــتمی و  ــجاد رس ــای س ــان آن آق ــت و خواه ــده  اس گردی
ــا  ــی و رضــا شــمس و محمــد صادقــی ب قدمعلــی نریمان
وکالــت آقــای ابراهیــم رجبــی  بــه خواســته مطالبــه وجــه  
ابــاغ مــی گــردد بــا توجــه بــه وصــول نظریــه کارشناســی 
ــه  ــه ب ــل نظری ــه و تحوی ــت ماحظ ــور جه ــده مذک در پرون
دفتــر شــعبه دوم محاکــم عمومــی حقوقــی برخــوار 
ــد  ــی دارن ــه اعتراض ــه نظری ــه ب ــی ک ــه و در صورت مراجع
ظــرف مــدت یــک هفتــه پــس از تاریــخ نشــر ایــن آگهــی 
اعتــراض خــود را کتبــا بــه دفتــر شــعبه تحویــل نماینــد. 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 5/37/1/م 

الــف بــه تاریــخ 96/01/31

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای فرهــاد مهدیــان دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه 
ــلیم  ــن دادگاه تس ــه ای ــری ب ــی مظاه ــت مرتض ــه طرفی ب
ــخ 96/06/21  ــرای تاری ــت و ب ــه کاســه 96/243 ثب ــه ب ک
ســاعت 16:45 عصــر وقــت رســیدگی تعییــن شــده اســت 
نظــر بــه اینکــه خوانــدگان مجهــول المــکان میباشــد لــذا 
ــب  ــی مرات ــن دادرســی مدن ــون آئی ــاده 73 قان حســب م
یــک نوبــت در یکــی از روزنامه هــای کثیــر االنتشــار طبــع 
و نشــر میشــود و از خوانــده مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی 
آیــد جهــت دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم 
بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و در وقــت مقــرر فــوق نیــز جهــت 

رســیدگی حاضــر شــود. 
دفتر شعبه دوم مجتمع شماره یک شهرستان  برخوار

اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره   
96/04/12 تاریــخ  بــه  الــف  5/37/304/م 

اگهی ابالغ  دادخواست ضمایم وقت 
رسیدگی

نظربه اینکه اقای بانک مهراقتصاداستان اصفهان  
 دادخواســتی بطرفیــت اقــای 1- عفــت نصیــری اجگــردی 
فرزنــد خدارحــم 2-احمــد لطفــی اجگــردی  فرزنــد 
ــرام  ــد به ــردی  فرزن ــی اجگ ــی لطف ــی 3-مصطف قربانعل
4-ایــرج خدایــی ورپشــتی  بخواســته مطالبــه  تقدیــم کــه 
بــه  شــعبه ســوم شــورای حــل اختــاف فاورجــان  ارجــاع 
ــه   ــرای  مورخ ــت وب ــه 1562 /95 ش 3 ح  ثب ــه کاس وب
96/5/7 ســاعت/15 عصــر وقــت رســیدگی تعییــن گردیده 
اســت وچــون خوانــدگان مجهــول المــکان اعــام گردیــده 
اســت لــذا بــه تقاضــای خواهــان ودســتور ریاســت شــورا و  
بــه اســتناد  مــاده 73 ق.آ.د.م. مراتــب یــک نوبــت در یکی 
ــود  واز  ــی میش ــمی درج  اگه ــار رس ــد کثیراالنتش از جرای
خوانــدگان دعــوت مــی شــودکه بــا مراجعــه بــه دبیــر خانــه 

شــورای حــل اختــاف شــعبه 5 حقوقــی فاورجــان   اعام 
نشــانی وادرس دقیــق ودریافــت نســخه ثانــی دادخواســت 
ــت  ــعبه  جه ــرردر ش ــت مق ــت ودر وق ــم را دریاف و ضمای
ــی  ــن آگه ــورت ای ــوند.ودر غیراینص ــر ش ــیدگی حاض رس
ــا  ــی محســوب وشــورا/ دادگاه غیاب ــاغ قانون ــه اب ــه منزل ب

رســیدگی وتصمیــم مقتضــی اعــام خواهــد نمــود.
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــی ش ــوم حقوق ــعبه س ــس ش رئی

شــعبه حقوقــی فاورجــان  

نظربه اینکه اقای عبدالرضا کرمی میان 
رشیدی  فرزند مراد 

ــه  ــی آبپون ــور پیرعل ــرام پ ــا به ــت اق ــتی بطرفی  دادخواس
ــه  ــه ب ــم ک ــه  تقدی ــته مطالب ــم  بخواس ــد ابوالقاس فرزن
ــاع  ــان ارج ــاف فاورج ــل اخت ــورای ح ــوم ش ــعبه س ش
وبــه کاســه 198/96 ش ح 3 ح  ثبــت وبــرای مــورخ 
ــن  ــیدگی تعیی ــت رس ــح وق ــاعت 10/30 صب 96/5/15 س
ــده مجهــول المــکان اعــام گردیــده  گردیــده وچــون خوان
اســت و بــه تقاضــای خواهــان ودســتور دادگاه  بــه 
اســتناد  مــاده 73 ق.آ.د.م. یــک نوبــت در یکــی از جرایــد 
کثیراالنتشــار رســمی درج  اگهــی میشــود  واز خوانــده 
ــه شــعبه  ــر خان ــه دبی ــا مراجعــه ب دعــوت مــی شــودکه ب
ــانی  ــام نش ــان  اع ــاف فاورج ــل اخت ــورای ح ــوم ش س
وادرس دقیــق ودریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمایــم را دریافــت ودر وقــت مقــرر جهــت رســیدگی 
ــه  ــه منزل ــی ب ــن آگه ــورت ای ــوند.ودر غیراینص ــر ش حاض
ــیدگی  ــا رس ــورا/ دادگاه غیاب ــوب وش ــی محس ــاغ قانون اب
ــورای  ــس ش ــد نمود.رئی ــام خواه ــی اع ــم مقتض وتصمی

ــان   ــی فاورج ــوم حقوق ــعبه س ــاف ش ــل اخت ح

آگهی احضار متهم
در خصــوص شــکایت رحمــان گنجــی فرعلیــه بهنــام 
عباســی فرزنــد پرویزوعیــدی محمــد ابراهیــم آبــادی 
طریــق  از  مــال  دایربرتحصیــل  غامحســین  فرزنــد 
نامشــروع وقــت رســیدگی 96/7/9 ســاعت 9  صبــح 
تعییــن گردیــده اســت لــذا بــا توجــه بــه مجهــول المــکان 
بــودن متهــم در راســتای مــاده 344 قانــون آئین دادرســی 
ــر  ــوق الذک ــم ف ــه مته ــی ب ــن آگه ــه موجــب ای ــری ب کیف
ابــاغ میگــردد کــه در تاریــخ تعییــن شــده در شــعبه 
ــام  ــر اته ــری دو فاورجــان حاضــر ودر براب 103 دادگاه کیف
ــی  ــه معرف ــبت ب ــا نس ــوده ی ــاع نم ــود دف ــبه از خ منتس
وکیــل قانونــی اقــدام نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم 
ــه  ــه منزل ــی ب ــن آگه ــل ای ــی وکی ــدم معرف ــا ع ــور ی حض
ــی  ــررات قانون ــق مق ــی محســوب و دادگاه وف ــاغ قانون اب

ــود  . ــد نم ــم خواه ــاذ تصمی ــه اتخ ــادرت ب مب
شعبه 103 دادگاه کیفری دو فاورجان سادات – رئیس 

آگهی احضار متهم
ــه  ــم علی ــور ابراهی ــر پ ــی اصغ ــکایت عل ــوص ش در خص
محمــد حســین ربانــی  دایرعــدم اجــرای رای اداره کار وقت 
رســیدگی 96/7/19 ســاعت 11  صبــح تعییــن گردیــده 
اســت لــذا بــا توجــه بــه مجهــول المــکان بــودن متهــم در 
ــه  ــری ب ــن دادرســی کیف ــون آئی ــاده 344 قان راســتای م
موجــب ایــن آگهــی بــه متهــم فــوق الذکــر ابــاغ میگــردد 
کــه در تاریــخ تعییــن شــده در شــعبه 103 دادگاه کیفری دو 
فاورجــان حاضــر ودر برابــر اتهــام منتســبه از خــود دفــاع 
نمــوده یــا نســبت بــه معرفــی وکیــل قانونــی اقــدام نمایــد 
ــا عــدم معرفــی  بدیهــی اســت در صــورت عــدم حضــور ی
ــی محســوب و  ــاغ قانون ــه اب ــه منزل ــی ب ــن آگه ــل ای وکی

دادگاه وفــق مقــررات قانونــی مبــادرت بــه اتخــاذ تصمیــم 
خواهــد نمــود  .

شعبه 103 دادگاه کیفری دو فاورجان سادات – رئیس 

دادنامه 
شماره دادنامه:9609973654100343

تاریخ تنظیم:96/3/9شماره پرونده:950998365600581
شماره بایگانی شعبه:951538

شــاکی :بهــرام کاظــم زاده فرزنــد رحیــم بــه نشــانی زازران 
شــهرک امــام حســین خ مدرســه فرعــی اول منــزل 
شــخصی  متهم:مریــم عســکری حســنوند فرزنــد ســهراب 
بــه نشــانی مجهــول المــکان اتهــام : 1-جعــل 2-اســتفاده 
از ســند مجعــول 3- تحصیــل مــال از طریــق نامشــروع یــا 
سوءاســتفاده وتقلــب از امتیــازات  دادگاه ختــم رســیدگی را 

اعــام و اقــدام بــه صــدور رای مــی کنــد: رای دادگاه 
در خصــوص اتهــام خانــم  مریــم عســکری حســنوند 
فرزنــد ســهراب دائــر برجعــل سندواســتفاده از ســند 
مجعــول وارائــه بــه شــورای حــل اختــاف وربــودن پرونــده 
ــان  ــی فاورج ــعبه دوم حقوق ــاف ش ــل اخت ــورای ح ش
ــوان  ــه عن ــاکی ب ــای ش ــل امض ــماره 724/4)جع ــه ش ب
ــوع  ــفته های 057681و057682(موض ــس در س ــر نوی ظه
ــم دادگاه باتوجــه  ــد رحی ــرام کاظــم زاده فرزن شــکایت  به
ــورای  ــاکی،گزارش ش ــکایت ش ــده ش ــات پرون ــه محتوی ب
ــتری  ــمی دادگس ــناس رس ــه کارش ــاف ،نظری ــل اخت ح
ــده باایــن وصــف  ودیگــر قرائــن وامــارات موجــود در پرون
کــه متهــم علیرغــم ابــاغ ازطریــق نشــر آگهــی در مراحــل 
تحقیقــات در دادگاه حاضــر نشــده دفاعــی نکــرده اســت 
بــزه منتســب بــه وی را محــرز تشــخیص داده وبــه 
ــوب  ــرات مص ــون تعزی ــواد 522و526و661 قان ــتناد م اس
ــامی وی  ــازات اس ــون مج ــاده 134 قان ــت م 1375ورعای
را بــرای ارتــکاب بــزه جعــل بــه تحمــل دو ســال حبــس و 
بــرای اســتفاده از ســند مجعــول بــه دوســال حبــس ونیــز 
بــرای ربــودن پرونــده شــورای حــل اختــاف بــه دو ســال 
وهفتــاد وچهــار ضربــه شــاق ونیــز رد مــال محکــوم مــی 
کنــد ودر خصــوص شــکایت بهــرام کاظــم زاده علیــه متهــم 
دایــر بــر تحصیــل مــال از طریــق نــا مشــروع باتوجــه بــه 
ــه در  ــه اینک ــر ب ــارات شــاکی نظ ــده واظه ــات پرون محتوی
ــل نشــده  ــی از شــاکی تحصی ــده تشــکیل شــده مال پرون
ــزه  ــوع ب ــن وق ــیده بنابرای ــرا نرس ــه اج ــه مرحل ــت وب اس
ــا اســتناد بــه اصــل 37قانــون اساســی  محــرز نیســت وب
ومــاده 4 قانــون اییــن دادرســی کیفــری رای برائــت صــادر 
واعــام مــی شــود  رای صــادر شــده غیابــی اســت و ظــرف 
مهلــت بیســت  روز از تاریــخ ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن 
ــر  ــد نظ ــل تجدی ــت روز قاب ــرف بیس ــپس ظ دادگاه و س
ــان اســت . ــد نظــر اســتان اصفه خواهــی در دادگاه تجدی

ســید رســول ســادات – رئیــس شــعبه 103 دادگاه کیفــری 
دو فاورجــان 

آگهی احضار متهم
ــن  ــه محس ــی علی ــکایت احمدرضارحیم ــوص ش در خص
ــیدگی 96/7/5  ــت رس ــاء وق ــل امض ــر برجع ــی دای صباغ
ســاعت 11/30  صبــح تعییــن گردیــده اســت لــذا بــا توجــه 
بــه مجهــول المــکان بــودن متهــم در راســتای مــاده 344 
قانــون آئیــن دادرســی کیفــری بــه موجــب ایــن آگهــی بــه 
ــن  ــخ تعیی ــه در تاری ــردد ک ــاغ میگ ــر اب ــوق الذک ــم ف مته
شــده در شــعبه 103 دادگاه کیفــری دو فاورجــان حاضــر 
ودر برابــر اتهــام منتســبه از خــود دفــاع نمــوده یــا نســبت 
بــه معرفــی وکیــل قانونــی اقــدام نمایــد بدیهــی اســت در 

صــورت عــدم حضــور یــا عــدم معرفــی وکیــل ایــن 
ــوب و دادگاه  ــی محس ــاغ قانون ــه اب ــه منزل ــی ب آگه

وفــق مقــررات قانونــی مبــادرت بــه اتخــاذ تصمیــم خواهد 
ــری دو فاورجــان  ــس شــعبه 103 دادگاه کیف ــود  .رئی نم

ســادات   

دادنامه 
ــده : 95/132  ــخ رســیدگی : 96/3/29   کاســه پرون تاری
شــماره دادنامــه : 96/33 مرجــع رســیدگی : شــورای 
حــل اختــاف تودشــک  خواهــان : آقــای محمــد رضایــی 
ــه  ــزل شــخصی ب ــه نشــانی تودشــک  من ــد رضــا  ب فرزن
وکالــت محمــد مومنــی نشــانی اصفهــان  خ شــیخ صــدوق 
ــه 4   ــاختمان وکا  طبق ــرقی  س ــش کاخ ش ــمالی  نب ش
خوانــدگان : 1- خانــم صغــری لطفــی  غاغازانــی  فرزنــد 
ــی   ــی قربان ــای عل ــول المــکان 2- آق ــه  مجه عصمــت ال
ــه نشــانی  تودشــک تودشــکچویه –  ــی  ب ــد مصطف فرزن
ــصت و  ــغ ش ــه مبل ــته : مطالب ــخصی   خواس ــزل ش من
ــه  ــک ب ــوع چ ــج موض ــه رای ــال وج ــون ری ــش میلی ش
شــماره 008841 بــه تاریــخ 95/10/30 بــه انضمــام هزینــه 
دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه  گردشــکار : بــه تاریــخ 
96/4/4 در وقــت فــوق العــاده جلســه شــورای حــل 
اختاف تودشــک تشــکیل اســت پرونــده کاســه 95/132 
ح ش تحــت نظــر قــرار دارد شــورا بــا بررســی جمیــع اوراق 
ــم  ــر خت ــده زی ــا کنن ــدی امض ــده بتص ــات پرون و محتوی
رســیدگی را اعــام و بشــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رای 

ــد . )) رأی شــورا (( ــی نمای م
در خصــوص دادخواســت آقــای محمــد رضایــی تودشــکی 
ــم  ــت خان ــه طرفی ــی ب ــد مومن ــای محم ــت آق ــه وکال ب
صغــری لطفــی غاغازانــی و آقــای علــی قربانــی مزرعــه به 
ــال  ــغ شــصت و شــش میلیــون ری ــه مبل خواســته مطالب
ــده ی  ــه شــماره ا00884عه ــج موضــوع چــک ب وجــه رای
ــه انضمــام خســارات دادرســی و خســارت  بانــک ســپه ب
تأخیــر تأدیــه بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و گواهینامه 
ی عــدم پرداخــت وجــه چــک از بانــک محــال علیــه و بــا 
توجــه بــه اظهــارات خواهــان و عــدم حضــور خوانــدگان در 
جلســه رســیدگی نظــر بــه اینکــه اصــل ســند تجــاری در 
ــده ی چــک حکایــت از مدیونیــت صــادر کننــده  ــد دارن ی
ــه اینکــه از  و ظهــور در اشــتغال ذمــه ی وی دارد و نظــر ب
ناحیــه خوانــده دلیلــی کــه حکایــت از پرداخــت وجــه چک 
نمایــد ارائــه نگردیــده فلــذا بــا توجــه نظریــه ی مشــورتی 
اعضــاء شــورا بــه شــرح صورتجلســه ی مــورخ 96/3/29 
ــده و اســتصحابدین و  ــا احــراز اشــتغال ذمــه ی خوان و ب
ــارت و  ــون تج ــواد 310 و 1 ا3 و 313 قان ــه م ــتندًا ب مس
تبصــره ی الحاقــی مصــوب مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام و مــاده ی 2 قانــون صــدور چــک و مــواد 198 و 519 
و 522 قانــون آییــن دادرســی مدنــی حکــم بــر محکومیت 
ــون  ــش میلی ــصت و ش ــغ ش ــت مبل ــه پرداخ ــده ب خوان
ــال بابــت اصــل خواســته و پرداخــت خســارت تأخیــر  ری
تأدیــه از تاریــخ ســر رســید چــک تــا زمــان اجــرای حکــم 
ــک مرکــزی  ــه بان ــر اساســں شــاخصں اعامــی از ناحی ب
و پرداخــت هشــتصد و هفتــاد و پنــج هــزار ریــال هزینــه 
دادرســی در حــق خواهــان صــادر و اعــام مــی دارد. رأی 
صــادره غیابــی بــوده و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از 
ابــاغ قابــل واخواهــی درایــن شــورا و ظــرف مهلت بیســت 
روز پــس از آن قابــل تجدیدنظرخواهــی در دادگاه عمومــی 

بخــش کوهپایــه مــی باشــد ٪م الــف 10618
مجید صادقی 

قاضی شورای حل اختاف تودشک
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 دولت صفوی، قدرتمندترین 
دولت شیعه در تاریخ ایران است

ــر  ــه از ه ــان اینک ــا بی ــخ، ب ــتاد تاری ــری، اس ــی اخض عل
ســه فرقــه شــیعه در ایــران دولــت تشــکیل شــده اســت 
گفــت: دولــت شــیعه صفــوی بــه لحــاظ ســاختار و قــدرت 
ــوب  ــران محس ــخ ای ــیعه در تاری ــت ش ــن دول قدرتمندتری

می شــود.
ــی  ــوزش عال ــز آم ــخ مراک ــتاد تاری ــری، اس ــی اخض عل
ــته  ــه دس ــیعیان س ــرد: ش ــار ک ــان، اظه ــتان از اصفه اس
ــان را از  ــه نامش ــه ک ــیعیان زیدی ــوند؛ ش ــامل می ش را ش
ــرادرش محمــد  ــه جــای ب ــد و وی را ب زیدبن علــی گرفته ان

ــد.  ــم می دانن ــام پنج ــر)ع( ام باق
وی افــزود: دســته دوم، شــیعیان اســماعیلی هســتند کــه 
نامشــان را از اســماعیل پســر امــام صــادق)ع( گرفته انــد و 

ــد. وی را آخریــن امــام می دانن
 دســته ســوم، شــیعیان امامیــه هســتند کــه پســر امــام 
ــر روی  ــدا ب ــت خ ــن حج ــکری)ع( را آخری ــن عس حس

زمیــن می نامنــد.
ــران  ــه در ای ــه فرق ــر س ــه از ه ــان اینک ــا بی ــری ب اخض
ــیدند  ــدرت رس ــه ق ــد و ب ــکیل ش ــیعه تش ــای ش دولت ه
گفــت: در قــرن چهــارم، آل بویــه کــه دارای مذهــب شــیعه 
ــدرت  ــود ق ــان خ ــید و در زم ــدرت رس ــه ق ــود، ب ــه ب زیدی

ــد.  ــوب می ش ــی محس ــب توجه جال
بعــد از آن شــیعیان اســماعیلی بــه رهبــری حســن صبــاح 
ــا  ــت آن ه ــوان گف ــیدند و می ت ــدرت رس ــه ق ــران ب در ای
یــک گــروه تروریســتی بودنــد کــه مخالفــان خــود را تــرور 

می کردنــد.
ــز  ــربداران نی ــام س ــه ن ــی ب ــروه کوچک ــه داد: گ وی ادام
ــد و شــیعه  ــت تشــکیل دادن ــای خراســان دول در جغرافی

ــد. ــه بودن امامی
ــی  ــت جغرافیای ــک موقعی ــا دســته ای کوچــک در ی  آن ه
با شــکوه ترین  امــا  می آمدنــد؛  حســاب  بــه  کوچــک 
ــه لحــاظ  ــام دارد کــه ب ــت شــیعه، سلســله صفــوی ن دول
ســاختار و قــدرت، از همــه دولت هــای شــیعه قدرتمندتــر 

بــود. رســا

مسابقات قرآن کریم هوانیروز 
اصفهان برگزار می شود

ویــژه  کریــم  قــرآن  مســابقات  مرحلــه  هفدهمیــن 
خانواده هــای کارکنــان پایــور هوانیــروز اصفهــان بــا حضــور 

برگــزار می شــود. متقاضــی   ۳۰۰
هفدهمیــن مرحلــه مســابقات قــرآن کریــم ویــژه خانــواده  
ــگاه  ــی پای ــه میزبان ــان ب ــروز اصفه ــور هوانی ــان پای کارکن
ــنبه ۱۳  ــروز سه ش ــان، ام ــروز اصفه ــی هوانی ــارم رزم چه

ــود. ــزار می ش ــاه برگ تیرم
ایــن مســابقات در رشــته های قرائــت، اذان، مفاهیــم 
ــزء، ۱۰  ــزء، ۵ ج ــزء، ۳ ج ــامل ۱ ج ــظ ش ــزء ۱۷، حف ج
جــزء، ۱۵ جــزء، ۲۰ جــزء و ۲۵ جــزء و حفــظ کل برگــزار 

می شــود.
همچنیــن رشــته قرائــت شــامل تحقیــق و ترتیــل اســت 
ــه از تفســیر  ــز از جــزء ۱۷ و برگرفت ــم نی ــون مفاهی و  آزم

ــه اســت. ایکنــا نمون

گردشگری
غار میرزا

شــمال  ۳۰ کیلومتــری  فاصلــه  در  میــرزا  غــار 
شــرقی شهرســتان رفســنجان و در روســتای ده 
رنــج قــرار دارد و دارای اســتالگمیت های زیبــا و 

اســت.  منحصربه فــرد 
ــه  ــق ب ــا و دارای فــرودی معل ــرزا بکــرو زیب غــار می
ــه ابعــاد 4۰×۱۰  ــاالری ب ــر در فضــای ت طــول ۵۰ مت
ــاالر  ــی و 4 ت ــاالر اصل ــار 8 ت ــن غ ــت. ای ــر اس مت
ــی  ــای خاص ــدام از ویژگی ه ــر ک ــه ه ــی دارد ک فرع

ــد.  برخوردارن
ــای  ــرود در فض ــر ف ــار 9۰ مت ــی غ ــش میان دربخ
اســرارآمیزی  دنیــای  بــه  را  غارنــورد  معلــق، 
ــر  ــه 4 مت ــاع بعضــی از قندیل هــا ب می رســاند. ارتف
ــل  ــف آن متص ــه ک ــاالر را ب ــقف ت ــه س ــد ک می رس

. می کنــد
 در تــاالر غربــی فســیل جانــوری وحشــی و در 
ــود دارد. در  ــی وج ــه آب ــمالی برک ــاالر ش ــای ت انته
ــر  ــه طــول ۷۰ مت ــزی ب ــاالر شــمالی دهلی ســقف ت
ــه آن مســتلزم ســنگ نوردی  وجــود دارد کــه ورود ب

ــت.  اس
از زیبایی هــای ایــن غــار، دســت نخوردگی و ســالم 
ــت  ــتاالگتیت های آن اس ــنگ ها و اس ــدن غارس مان
و از فلش هــای رنگــی و یــادگاری بــر روی دیوارهــا 
خوشــبختانه خبــری نیســت کــه ایــن امــر بــه فنــی 

ــردد. ــار برمی گ ــودن غ ــخت گذر ب و س

عمارت باقری
ــام   ــان ام ــع درخیاب ــنجان واق ــری رفس ــارت باق عم

ــرار دارد.  ــن شــهر ق ــارراه بســیج ای ــب چه جن
عمــارت باقــری رفســنجان در زمینــی بــه مســاحت 
ــای حــدود ۲ هــزار  ــا زیربن ــع و ب ۲۰ هــزار متــر مرب
ــع در دو طبقــه زیرزمیــن و همکــف  و 6۰۰ متــر مرب
بــه صــورت ویالیــی ســه ایوانــی احــداث و در زیــر 
ــوش  ــا نق ــا ب ــای زیب و حاشــیه ســقف ها گچبری ه

گل مزیــن شــده اســت. 
قدمــت بــاغ بــه اواخــر دوره قاجــار و ســده چهاردهم 
هجــری قمــری برمی گــردد و از خانه هــای قدیمــی 
بــا ســبک معمــاری ســنتی بــا آجرنماهــای زیبــا و 

ــگار اســت.  ســقف های دارای نقــش و ن
ــی  ــالع غرب ــتانی در اض ــزی و زمس ــای پایی تاالره
ــاالر  ــه ت ــبت ب ــد و نس ــرار گرفته ان ــا ق ــمالی بن و ش
اجــرا  ســاده تر  حوضخانــه کمــی  و  شاه نشــین 
ــا و  ــیه راهروه ــقف ها و حاش ــر س ــده اند. در زی ش
ــا  ــی ب ــی های زیبای ــارت نقاش ــن عم ــای ای اتاق ه
نقــوش گل، گیــاه، میــوه و حیوانــات توســط دو تــن 

ــت.  ــده اس ــن ش ــک مزی ــاگردان کمال المل از ش
ــا شــماره  عمــارت باقــری در تاریــخ ۷ مهــر ۱۳8۱ ب
6۱۲6 بــه  عنــوان یکــی از آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت 

رســیده اســت.ایرانگردی

روســتا و کویــر مصــر در قلــب کویــر مرکــزی 
ــتان  ــرق شهرس ــری ش ــران در 4۵ کیلومت ای
جنــدق و در ۳۰ کیلومتری شــمال شهرســتان 
ــرار دارد.  ــان ق ــتان اصفه ــع اس ــور از تواب خ
مصــر  روســتای  جغرافیایــی  موقعیــت 
۳4/۰4 شــمالی و ۵4/4۷ شــرقی اســت 
ــوده  ــه یوســف ب ــی آن مزرع ــام قدیم ــه ن ک
 اســت. اگــر بــه کویــر و روســتای مصــر رفتید 
)آشــناپنداری(  دژاوو  احساســی شــبیه  و 
ــه  ــت ک ــن اس ــل ای ــه دلی ــاید ب ــد ش کردی
خیلــی  دور،  »خیلــی  فیلــم  از  بخشــی 
نزدیــک« در ایــن روســتا فیلمبــرداری شــده  

ــت. اس
از  دور  بســیار  جایــی  مصــر،  روســتای 
شــهرهای شــلوغ در میانــه کویــری پهنــاور و 
جزیــره ای کوچــک در میــان شــن های روان 
ــت  ــه درس ــتایی ک ــت؛ روس ــده اس ــع ش واق

ــت.  ــگفت آور اس ــر ش ــود کوی ــل خ مث
ــته کوه هایی  ــط رش ــران، توس ــر ای ــر مص کوی
ــوب  ــرب و جن ــوب غ ــرب و جن ــب غ از جان
از  بخشــی  شــده کــه  محاصــره  شــرق 
مرکــزی  فــالت  کوه هــای  سلســله جبال 
ــر در  ــن کوی ــد. ای ــاب می آی ــه حس ــران ب ای
ــن  ــای ای ــی در کوهپایه ه ــی طبیع گودال های
ــی  ــه ای زیبای ــای ماس ــکیل تپه ه ــوه تش ک
داده کــه هــدف گردشــگری عالقه منــدان بــه 

جاذبه هــای کویــری اســت.
ــن  ــرار گرفت ــل ق ــه دلی ــر ب ــتای مص  روس

ــوای  ــزرگ دارای آب و ه ــر ب ــوب کوی در جن
ــتای  ــردم  روس ــت. م ــک اس ــرم و خش گ
دامــداری  و  طریــق کشــاورزی  از  مصــر 
مهم تریــن  می کننــد.  معــاش  امــرار 
ــدم  ــران و گن ــتا زعف ــن روس ــوالت ای  محص

است.
شــب ها ســتارگان میهمــان بــزم شــبانه 
مردمــان کویرنشــین هســتند و ســکوت 
توامــان محیــط معنایــی بــه فضــا می بخشــد 
ــر  ــه فک ــطحی نگری را ب ــن س ــر ذه ــه ه ک
از رشــته قناتــی  فرومی بــرد. آب روســتا 
ــیس  ــدای تاس ــه در ابت ــود ک ــن می ش تامی
ــام  ــه ن ــخصی ب ــط ش ــر توس ــتای مص روس
تســمیه  وجــه  و  شــد  احــداث  یوســف 
روســتای مصــر هــم از نامــی اســت کــه ایــن 
ــه  ــن منطق ــرای ای ــرآن ب ــخص از روی ق ش

ــرد. ــاب ک انتخ

 پوشش گیاهی و جانوری کویر 
مصر ـ روستای مصر 

کویــر مصــر جــزو منطقــه حفاظت شــده 
مرکــزی  دشــت کویــر  ممنــوع  شــکار  و 
ایــران بــه حســاب می آیــد و گونه هــای 
در دشــت کویــر مرکــزی  رایــج  گیاهــی 
ایــران، گونه هــای رایــج و غالــب گیاهــی 

جغرافیــای کویــر مصــر اســت.
درمنــه،  گیاهــان شوره پســندی همچــون 
ــر آن در  ــالوه ب ــون و …؛ ع ــواع گ ــچ، ان قی
ایــن بیابــان برهــوت بــی آب و علــف حیــات 
وحــش و زندگــی پــر جنــب و جوشــی 
ــال  ــرم س ــول گ ــر در فص ــان دارد و اگ جری
بیابان هــای  بــه  پروژکتــور  بــا  شــب ها 
منطقــه برویــد، بــه یقیــن گونه هــای زیــادی 
ــد؛  ــد دی ــه را خواهی ــات وحــش منطق از حی
پــای  دو  تــا  دوپــای کوچــک گرفتــه  از 
کانگورویــی تــا خرگــوش و گربــه شــنی، 

روبــاه شــنی، کاراکال و… .
 جاذبه های گردشگری کویر مصر

ــه  ــوان ب ــه می ت ــن منطق ــی ای ــاط دیدن از نق
دریاچــه نمک خــور و کویــر طبقــه واقــع 
در ۵۰ کیلومتــری جــاده خــور ـ طبــس، 
ــاد کــوره  روســتای گرمــه، روســتای محمدآب
گــز، روســتای عروســان، روســتای فرحــزاد، 
جــاده کاروان گــذر عروســان ـ بیدســتان 
ــه و  ــگ کل ــرا، ری ــم زه ــاده آف رود ابراهی ج

ــرد. ــاره ک ــزی اش ــر مرک کوی

مصــر  روســتا  اطــراف  دیدنی هــای  از 
ــر،  ــزار مص ــلکنون، نی ــال س ــه چ ــوان ب می ت
ــی،  ــت عباس ــلکنون، تخ ــک س ــه نم دریاچ
ماســه ای  رمل هــای  و  عــروس  تخــت 

اطــراف روســتا اشــاره کــرد.
 دریاچه نمک سلکنون و چال 

سلکنون کویر مصر 
چــال ســلکنون در موقعیــت N۳4۰۷۱۵ و  
ــوب  ــان، در جن ــتان اصفه E۵44666 در اس
کویــر بــزرگ مرکــزی ایــران و در شــمال 

ــت.  ــده اس ــع ش ــر واق ــتای مص روس
اطــالق  مناطقــی  بــه  چال هــا 
مناطــق  بــه  نســبت  کــه  می شــود 
بــوده  کمتــری  ارتفــاع  دارای   اطــراف 

و  حالت فرورفتگی در زمین  دارند.
ــی اســت  ــی زیبای  چــال ســلکنون فرورفتگ
کــه توســط تپه هــای شــنی محصــور شــده و 

مناظــر زیبایــی را پدیــد آورده اســت. 
ــالق  ــلکنون بات ــال س ــی چ ــمت درون در قس
کوچکــی وجــود دارد. زمین هــای دیــواره 
چــال پوشــیده از ســنگریزه و دارای شــیبی 
ــف  ــت. در ک ــه اس ــدود ۳۰ درج ــل در ح مای
ــک مناطــق  ــس خــاک تیپی فرورفتگــی جن
کویــری و از جنــس خاک هــای قلیایــی 

اســت. 
کــف گــودال فاقــد هرگونــه پوشــش گیاهــی 
ــده ای در  ــه ای پراکن ــای ماس ــت و تپه ه اس

ــورد.  ــم می خ ــه چش آن ب
علــت نامگــذاری ایــن منطقــه بــه ســلکنون، 
ســیل ویرانگــر ســال ۱۳۵۵ روســتای مصــر 
ــه  ــه دریاچ ــن منطق ــه در ای ــت ک ــوده اس ب
عظیمــی ایجــاد کــرده اســت. واژه ســلکنون 
ــه  ــون اســت کــه ب ساده شــده واژه ســیل کن
ــود. گردشــگری  ــالق می ش ــه اط ــن منطق ای

کویر مصر

حســین خاکســار هرنــدی، مدیــر مؤسســه مهــد قــرآن 
ــام   ــه ثبت ن ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــت اس ــم و والی کری
شــده،  آغــاز  صوت الحســن  جشــنواره  در  شــرکت  بــرای 
ــار کــرد: ایــن جشــنواره در شــش رشــته قرائــت، ترتیــل،  اظه
 اذان، جمع خوانــی، تواشــیح و ســخن وری برگــزار می شــود 
ــری از  ــب و بهره گی ــا نص ــز ب ــابقه نی ــزاری مس ــد برگ و فرآین
طریــق یــک نرم افــزار از روی گوشــی های همــراه برگــزار 

ــد. ــد ش خواه
وی تصریــح کــرد: یکــی دیگــر از فعالیت هــای ایــن مؤسســه 
ــان  ــان و جوان ــت نوجوان ــات فراغ ــازی اوق ــه غنی س در زمین
ایجــاد مدرســه حفــظ قــرآن اســت کــه ویــژه متقاضیــان دوره 
ــی در  ــاعت آموزش ــب 6۰۰ س ــتان و در قال ــع دبیرس اول مقط

ــود.  ــزار می ش ــال برگ ــتان امس تابس

ــتان  ــز در تابس ــرآن نی ــظ ق ــی حف ــز تخصص ــن مرک همچنی
ــت. ــر اس ــرادران دای ــژه ب ــال وی امس

ــان  ــان بی ــتان اصفه ــم اس ــرآن کری ــد ق ــه مه ــر مؤسس مدی
کــرد: تابســتان امســال، مســابقه قرآنــی بــا محوریــت »ســوره 
ــن  ــز در ای ــی ۱4۵۱ نی ــب طــرح مل ملــک« و »واقعــه« در قال
مؤسســه برگــزار خواهــد شــد و پیش بینــی می شــود کــه ۳ تــا 
4 هــزار نفــر در اســتان اصفهــان در ایــن طــرح شــرکت کننــد.

وی ادامــه داد: ایــن مســابقات بــه صــورت شــفاهی و حضوری 
ــتان                    ــان تابس ــز در پای ــج آن نی ــد و  و نتای ــد ش ــزار خواه برگ

ــالم می شــود. ــرح ۱4۵۱ اع ــزاری اردوی ط ــا برگ ــراه ب و  هم
ــعبه  ــر ۱۵۰ ش ــال حاض ــرد: در ح ــان ک ــه خاطر نش وی در ادام
مؤسســه مهــد قــرآن کریــم در اســتان اصفهــان فعال هســتنتد 

کــه ۱4 شــعبه آن در شــهر اصفهــان دایــر اســت.

رئیــس شــورای اســالمی شــهر بافــق بر لــزوم تســریع در شــروع 
عملیــات کاوش شــهر قدیمــی بافــق در منطقــه قاضــی میرجعفر 

ــد کرد. تاکی
محمــد رنجبــر در نوزدهمیــن مجمــع هم اندیشــی توســعه 
شهرســتان بافــق کــه بــا موضــوع گردشــگری برگــزار شــد، اظهــار 
داشــت: شــروع عملیــات کاوش در شــهر قدیمــی بافــق بــا توجــه 
ــا مجموعــه  ــه ایجــاد پتانســیل تشــکیل منطقــه گردشــگری ب ب
ــد باشــد. ــد در جــذب گردشــگر مفی ــی آبشــار می توان تفرجگاه

وی بــر لــزوم تســریع ارتقــای نمایندگــی میــراث فرهنگــی  
ــه اداره تاکیــد  ــع دســتی و گردشــگری شهرســتان بافــق ب صنای
ــد  ــت و بای ــم اس ــن کار فراه ــرای ای ــرایط ب ــت: ش ــرد و گف ک
مســئوالن مربوطــه بــرای اجرایــی شــدن آن تمــام تــالش خــود 

ــد. ــه کار بندن را ب

ــع گردشــگری  ــاد ســایت جام ــزوم ایج ــه ل ــا اشــاره ب ــر ب رنجب
ــد بــه معرفــی تمامــی  مناســب بیــان کــرد: ایــن ســایت می توان
ــرمایه گذاری ــای س ــی، فرصت ه ــای دیدن ــاخت  ها، مکان ه  زیرس
توانمنــدی منطقــه و امــکان نظرســنجی و همچنیــن ثبــت نظــرات 

بــا جدیدتریــن روش موجــود بپــردازد.
رئیــس شــورای اســالمی شــهر بافــق لــزوم برندســازی مهــارت 
ــدام الزم  ــیایی و اق ــگ آس ــه یوزپلن ــژه ب ــه وی ــی، توج حصیر باف
ــوزه  ــدازی م ــزوم راه ان ــارت، ل ــه اس ــر در نیم ــرح تکثی ــت ط جه
ــی از  ــیرهای کوهپیمای ــه مس ــه ب ــب، توج ــی مناس ــوم طبیع عل
جملــه جنــگل ارس از روســتای باجــگان بــه شــادکام،  پتانســیل 
ــع دســتی  ــه خدمــات صنای ــه مرکــز ارائ ــدان خــان ب ــل می  تبدی
و ســعی در تحقــق ایــن موضــوع را از جملــه دیگــر مطالــب مهــم 

در ارتبــاط بــا بحــث گردشــگری بافــق دانســت. تســنیم

 برنامه های اوقات فراغت 
مؤسسه مهد قرآن کریم اصفهان در تابستان امسال

رئیس شورای شهر بافق تاکید کرد:

تسریع در شروع عملیات کاوش »شهر قدیمی بافق« 

آگهی ابالغ اجرائیه چک
 ۱۳96۰4۰۰۲۰۰۳۰۰۰۰۰4/۱  : پرونــده  شــماره 
شــماره بایگانــی پرونــده : 96۰۰۰۱۵/۱ شــماره 
۱۳96۰۳8۰۲۰۰۳۰۰۰۰9۱تاریــخ   : ابالغیــه  آگهــی 

 96/4/4  : صــدور 
بدیــن وســیله بــه آقــای فرشــاد دهنوئــی فرزنــد 
ــد  ــماره ۳4۲۱8 ک ــنامه ش ــماعیل شناس محمداس
ــاکن  ــان س ــادره از اصفه ــی ۱86۰۳۳8۲۰8 ص مل
اصفهــان بهارســتان خیابــان الفــت بعــد از چهــارراه 
ایثــار گالــری ولنتایــن کدپســتی 8۱۷86864۷۳ 
ابــالغ مــی شــود کــه آقــای محمــد حســن 
ــغ 6۰۰۰۰۰۰۰  ــول مبل ــت وص ــاری جه ــزدی مخت ی
ریــال بــه اســتناد چــک شــماره 9۵/۵/۲۵- 
۱۵86/۷۷48۷4/۵۳ علیــه شــما اجرائیــه صــادر 
ــه 96۰۰۰۱۵  ــه کالس ــی ب ــده اجرائ ــوده و پرون نم
در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش 
ــه  ــما ب ــت ش ــل اقام ــورخ 96/۲/۳۰ مامورمح م
ــه  ــا ب ــذا بن شــرح متــن ســند شــناخته نشــده، ل
ــه  ــن نام ــاده ۱8 آئی ــق م ــتانکار طب ــای بس تقاض
اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در روزنامــه 
کیمیــای وطــن آگهــی مــی شــود و چنانچــه 
ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز 
ابــالغ محســوب مــی گــردد، نســبت بــه پرداخــت 
بدهیخــود اقــدام ننماییــد، عملیــات اجرائــی 
ــس  ــف ۱۰6۷۰ رئی ــت. م ال ــد یاف ــان خواه جری

ــان ــمی اصفه ــناد رس ــرای اس اداره اج
افسانه اسدی

آگهی ابالغ اجرائیه چک
شــماره پرونــده : ۱۳96۰4۰۰۲۰۰۳۰۰۰۰۰۳/۱ شــماره 
آگهــی  شــماره   96۰۰۰۱4/۱  : پرونــده  بایگانــی 
ابالغیــه : ۱۳96۰۳8۰۲۰۰۳۰۰۰۰9۰تاریــخ صــدور : 

 96/4/4
بدیــن وســیله بــه آقــای فرشــاد دهنوئــی فرزنــد 
ــد  ــماره ۳4۲۱8 ک ــنامه ش ــماعیل شناس محمداس
ــاکن  ــان س ــادره از اصفه ــی ۱86۰۳۳8۲۰8 ص مل
اصفهــان بهارســتان خیابــان الفــت بعــد از چهــارراه 
ایثــار گالــری ولنتایــن کدپســتی 8۱۷86864۷۳ 
ابــالغ مــی شــود کــه آقــای محمدحســن یــزدی 
ــال  ــغ ۰۰ 6۰۰۰۰۰ ری ــول مبل ــت وص ــاری جه مخت
بــه اســتناد چــک شــماره ۱۵86/۷۷48۷۵/۳9-

ــوده و  ــادر نم ــه ص ــما اجرائی ــه ش 9۵/6/۱۵ علی
پرونــده اجرائــی بــه کالســه 96۰۰۰۱4 در ایــن اداره 
ــق گــزارش مــورخ 96/۲/۳۰  تشــکیل شــده و طب
ــه شــرح متــن ســند  مامورمحــل اقامــت شــما ب
شــناخته نشــده، لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار 
ــه  ــق مــاده ۱8 آئیــن نامــه اجــرا مفــاد اجرائی طب
ــن  ــای وط ــه کیمی ــه در روزنام ــک مرتب ــط ی فق
ــدت ده  ــرف م ــه ظ ــود و چنانچ ــی ش ــی م آگه
روز از تاریــخ ایــن آگهــی کــه روز ابــالغ محســوب 
مــی گــردد، نســبت بــه پرداخــت بدهیخــود اقــدام 
ننماییــد، عملیــات اجرائــی جریــان خواهــد یافت. 

ــف ۱۰669. م ال
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

افسانه اسدی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقــا علــی ناظمــی بــه شناســنامه شــماره ۱۰۷6 
بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه ۳84/96 از 
ــت  ــی حصــر وراث ــن شــورا درخواســت گواه ای
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
شناســنامه  شــماره  بــه  حفیظیــان  زهــرا 
ــگاه  ــخ ۱۳96/4/۲ اقامت ۱۲6۲۲۵۳86۱ در تاری
دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
ــه  ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــن الف حی
ــه ش  ــا ب ــد محمدرض ــی فرزن ــی ناظم ۱ – عل
ــی  ــاره ناظم ــی ، ۲ – به ــد متوف ش ۱۰۷6 فرزن
ــد  ــه ش ش 894۱ فرزن ــا ب ــد محمدرض فرزن

ــر  ــی و الغی متوف
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت و یــک 
مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی / 
ــی  ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــه ن متوفی
ــم دارد واال  ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ظ

گواهــی صــادر خواهــد شــد . 
قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف

رونوشت آگهی حصر وراثت
بــه  عباســی  کــش  زحمــت  مهــدی  آقــا 
شناســنامه شــماره ۵۷۳ به شــرح دادخواســت 
بــه کالســه ۳8۳/96 از ایــن شــورا درخواســت 
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان محمــود زحمــت کــش 
عباســی بــه شــماره شناســنامه ۱۲۵6 در تاریــخ 
۱۳9۵/۱۱/۲۰ اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه ۱- رضــا زحمــت کــش 
عباســی فرزنــد محمــود بــه ش ش ۱۵۷ ، ۲- 
شمســی نــوروززاده حســن آبــادی فرزنــد علــی 
بــه ش ش ۵۵8 همســر متوفــی ، ۳- فاطمــه 
زحمــت کــش عباســی فرزنــد محمــود بــه ش 
ش ۳86۷8 ، 4 – عــذرا زحمــت کــش عباســی 
فرزنــد محمــود بــه ش ش ۵6۵6 ، ۵ – زهــرا 
ــه  ــد محمــود ب ــی فرزن ــش عباس ــت ک زحم
ــش  ــت ک ــدی زحم ش ش ۳8۳۵4 ، 6 – مه
عباســی فرزنــد محمــود بــه ش ش ۵۷۳ ، 
۷ – اعظــم زحمــت کــش عباســی فرزنــد 
ــدان  ــی فرزن ــه ش ش 6۳۳ همگ ــود ب محم

ــر  ــی والغی متوف
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت و یــک 
مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی / 
ــی  ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــه ن متوفی
ــم دارد واال  ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ظ

گواهــی صــادر خواهــد شــد . 
قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف

رونوشت آگهی حصر وراثت
شناســنامه  بــه  زاده  علــی  طاهــره  خانــم 

شــماره ۵۰8 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
ایــن شــورا درخواســت گواهــی  از   ۳8۱/96
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــر وراث حص
کــه شــادروان ســید جــواد ابراهیمــی بــه 
شــماره شناســنامه 68۵ در تاریــخ ۱۳96/۲/۲۲ 
ــه  ــی گفت ــدرود زندگ ــود ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــه  ــد تقــی ب ــی مرقــی فرزن ــه ۱- جواهــر عرب ب
ــی  ــی ، ۲ – طاهــره عل ــادر متوف ش ش ۳۲ م
ــر  ــه ش ش ۵۰8 همس ــان ب ــد رمض زاده فرزن
متوفــی ، ۳ – زهــرا ســادات ابراهیمــی فرزنــد 
ــه ش ش ۱۲۵۰88۷۰۳8 ، 4 –  ســید جــواد ب
ــد ســید جــواد  ســید مرتضــی ابراهیمــی فرزن
بــه ش ش ۱۲۵۰48۳۷۲۷ فرزنــد ســید جــواد 

ــر  ــی والغی ــدان متوف ــی فرزن همگ
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبت و یــک مرتبه 
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد 
ــزد او  ــه ن ــی / متوفی ــه از متوف ــا وصیتنام و ی
ــاه  ــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک م باشــد از تاری
 بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهد 

شد . 
قاضی شعبه ششم شورای حل اختالف

اجرائیه
شماره اجرائیه: 96۱۰4۲6۷96۲۰۰۰۵6

شماره پرونده: 9۵۰9986۷96۲۰۱۳4۰ 
تاریــخ    9۵۱۳۵6 : بایگانــی شــعبه  شــماره 

 ۱۳96/۰۳/۳۱ تنظیــم: 
ــام :جــواد  ــه ردیــف ۱ ن مشــخصات محکــوم ل
ملکوتــی خــواه  فرزنــد رضــا      نشــانی: 
پوشــاک  بخــش  انقــالب  بــازار  اصفهــان  
ــه پرســتو  ــوش   مشــخصات محکــوم علی گلپ

اســماعیلی     نشــانی: مجهــول المــکان 
ــی  ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی مشــخصات نماین

ــه  ــوم علی ــه / محک ــوم ل محک
خواســت  در  موجــب  بــه  بــه:  محکــوم 
شــماره  بــه  مربوطــه  حکــم  اجــرای 
دادنامــه  شــماره  و   96۱۰۰96۷96۲۰۰۲98
محکــوم   9۵۰99۷6۷96۲۰۲۱۷۱ مربوطــه  
علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 
9۰۰۰۰۰۰۰ ریــال بابــت اصــل خواســته ) بــه 
ــماره  ــه ش ــک ب ــره چ ــه فق ــه س ــته وج خواس
هــای ۱۰8۳84 مــورخ 9۵/8/۳۰ بــه مبلــغ 
  9۵/9/۳۰ مــورخ   ۱۰8۳86 ریــال   ۳۰۰۰۰۰۰۰
بــه مبلــغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریــال -۱۰8۳8۵ مــورخ 
9۵/8/۲۵ بــه مبلــغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریــال و پرداخــت 
ــه دادرســی  ــت هزین ــال باب ــغ ۳۲۳۰۰۰۰ ری مبل
و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید 
چکهــای موصــوف تــا تاریــخ اجراتــی حکــم در 
حــق محکــوم لــه بــا احتســاب پرداخــت نیــم 

ــی   ــر دولت عش
 .   محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــالغ 
ــع  ــرا بموق ــاد آن ــه : ۱- ظــرف ده روز مف اجرائی
اجــرا گــذارد ) مــاده۳4 قانــون اجــرای احــکام 

ــرای پرداخــت محکــوم  ــی ب ــی( .۲- ترتیب مدن
بــه بدهــد . ۳- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا 
حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر 
باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد 
ــه  ــی روز کلی ــرف س ــد ظ ــد بای ــه ندان اجرایی
امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمت 
همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور 
مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه 
بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی 
و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه 
ــه  ــور و کلی ــابهای مذک ــق حس ــخصات دقی مش
ــخاص  ــزد اش ــو ن ــر نح ــه ه ــه او ب ــی ک اموال
ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص 
ــر  ــاالت و ه ــل و انتق ــت نق ــز فهرس ــث ونی ثال
ــان  ــور از زم ــوال مذک ــر در ام ــر دیگ ــوع تغیی ن
ــه  یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای اعســار ب
ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی 
ــه  ــوم ل ــه در خواســت محک ــد واال ب ــه نمای ارائ
ــون  ــواد 8و۳ قان ــود) م ــی ش ــت م ــاز داش ب
  )۱۳94 مالــی  محکومیــت  اجــرای  نحــوه 
.4- خــودداری محکــوم علیــه از اعــالم کامــل 
صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم 
، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. 
ــی و  ــکام مدن ــرای اح ــون اج ــاده ۳4 قان ) م
مــاده ۲۰ ق.م.ا و مــاده ۱6 قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی ۱۳94( ۵- انتقــال مــال 
ــرار از  ــزه ف ــا انگی ــو ب ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب ادای دی
ــی نباشــد موجــب  ــون کاف ــرای پرداخــت دی ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــردو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــادل نصــف محک ــدی مع نق
مجــازات مــی شــود. ) مــاده ۲۱ قانــون نحــوه 
اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳94(. 6- چنانچــه 
ــه  صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائ
ــوط  ــدان من ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ش
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
بــود.) تبصــره ۱ مــاده ۳ قانــون نحــوه اجــرای 

ــی ۱۳94( ــت مال محکومی
م الــف ۱۰۱۳۰ منشــی  شــعبه ۳۲ حقوقــی  
شــورای حــل اختــالف اصفهــان ) مجتمــع 

ــک ( ــماره ی ش

اجرائیه
شماره اجرائیه: 96۱۰4۲6۷96۲۰۰۰۵4

شماره پرونده: 94۰9986۷96۲۰۱۲46 
تاریــخ    94۱۲۵9  : شــعبه  بایگانــی  شــماره 

 ۱۳96/۰۳/۳۰ تنظیــم: 
مشــخصات محکــوم لــه ردیــف ۱ نــام : رمضان 
اســماعیلی  فرزنــد عوضعلــی       نشــانی: 
ــاز ۱ ک انصــار پ  ــه خ انصــار ف ــان مبارک اصفه
۲۳   مشــخصات محکــوم علیــه ۱- اعظــم 
رضــوی فرزنــد عبــاس ۲- اکبــر رضــوی فرزنــد 
محمــود هــر دو      نشــانی: مجهــول المــکان 
ــی  ــام قانون ــم مق ــا قائ ــده ی مشــخصات نماین

ــه  ــوم علی ــه / محک ــوم ل محک
خواســت  در  موجــب  بــه  بــه:  محکــوم 
شــماره  بــه  مربوطــه  حکــم  اجــرای 
دادنامــه   شــماره  و   96۱۰۰96۷96۲۰۰۲8۷
مربوطــه 9۵۰99۷6۷96۲۰۰۲۵۷ محکــوم علیــه 
ــغ ۵۰۰۰۰۰۰۰  ــت مبل ــه پرداخ ــت ب ــوم اس محک
ریــال بابــت اصــل خواســته  بــه خواســته وجــه 
ــماره 66۲۵9۲/۲۳  ــه ش ــک ب ــره  چ ــک فق ی
مــورخ 9۱/۷/۵و پرداخــت مبلــغ ۲9۰۰۰۰ ریــال 
بابــت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر 
تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف تــا 
ــا  ــه ب تاریــخ اجــرای حکــم در حــق محکــوم ل

احتســاب پرداخــت نیــم عشــر دولتــی 
 .   محکــوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــالغ 
ــع  ــرا بموق ــاد آن ــه : ۱- ظــرف ده روز مف اجرائی
اجــرا گــذارد ) مــاده۳4 قانــون اجــرای احــکام 
ــرای پرداخــت محکــوم  ــی ب ــی( .۲- ترتیب مدن
بــه بدهــد . ۳- مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا 
حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر 
باشــد. چنانچــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد 
ــه  ــی روز کلی ــرف س ــد ظ ــد بای ــه ندان اجرایی
امــوال خــود را شــامل تعــداد یــا مقــدار و قیمت 
همــه امــوال منقــول و غیــر منقــول ، بــه طــور 
مشــروح مشــتمل بــر میــزان وجــوه نقــدی کــه 
بــه هــر عنــوان نــزد بانکهــا و موسســات مالــی 
و اعتبــاری ایرانــی یــا خارجــی دارد بــه همــراه 
ــه  ــور و کلی ــابهای مذک ــق حس ــخصات دقی مش
ــخاص  ــزد اش ــو ن ــر نح ــه ه ــه او ب ــی ک اموال
ثالــث دارد و کلیــه مطالبــات او از اشــخاص 
ــر  ــاالت و ه ــل و انتق ــت نق ــز فهرس ــث ونی ثال
ــان  ــور از زم ــوال مذک ــر در ام ــر دیگ ــوع تغیی ن
ــه  یــک ســال  قبــل از طــرح دعــوای اعســار ب
ضمیمــه دادخواســت اعســار بــه مقــام قضائــی 
ــه  ــوم ل ــه در خواســت محک ــد واال ب ــه نمای ارائ
ــون  ــواد 8و۳ قان ــود) م ــی ش ــت م ــاز داش ب
  )۱۳94 مالــی  محکومیــت  اجــرای  نحــوه 
.4- خــودداری محکــوم علیــه از اعــالم کامــل 
صــورت امــوال بــه منظــور فــرار از اجــرای حکــم 
، حبــس تعزیــری در جــه هفــت را در پــی دارد. 
ــی و  ــکام مدن ــرای اح ــون اج ــاده ۳4 قان ) م
مــاده ۲۰ ق.م.ا و مــاده ۱6 قانــون نحــوه اجــرای 
محکومیــت مالــی ۱۳94( ۵- انتقــال مــال 
ــرار از  ــزه ف ــا انگی ــو ب ــر نح ــه ه ــری ب ــه دیگ ب
ــوال  ــده ام ــه باقیمان ــوی ک ــه نح ــن ب ادای دی
ــی نباشــد موجــب  ــون کاف ــرای پرداخــت دی ب
ــزای  ــا ج ــش ی ــه ش ــری درج ــازات تعزی مج
ــردو  ــا ه ــه ی ــوم ب ــادل نصــف محک ــدی مع نق
مجــازات مــی شــود. ) مــاده ۲۱ قانــون نحــوه 
اجــرای محکومیــت مالــی ۱۳94(. 6- چنانچــه 
ــه  صــورت امــوال پــس از مهلــت ســی روز ارائ
ــوط  ــدان من ــه از زن ــوم علی ــود آزادی محک ش
بــه موافقــت محکــوم لــه یــا تودیــع وثیقــه یــا 
معرفــی کفیــل توســط محکــوم علیــه خواهــد 
بــود.) تبصــره ۱ مــاده ۳ قانــون نحــوه اجــرای 
 ۱۰۱۳۳ الــف  ۱۳94(م  مالــی  محکومیــت 

ــالف  ــل اخت ــورای ح ــی  ش ــعبه ۳۲ حقوق ش
ــک ( ــع شــماره ی ــان ) مجتم اصفه

آگهی احضار متهم 
آقــا/ خانــم  مــراد میــرزا ونــد  فرزنــد فتــح هللا  
در پرونــده شــماره 9۵۰89۷ ب ۱6  ایــن شــعبه 
بــه اتهــام تهدیــد و توهیــن تحــت تعقیــب  
ــر اســاس مــاده  ــن وســیله ب ــه ای ــرار دارد  ب ق
۱۷4 قانــون آئیــن دادرســی کیفــری بــه شــما 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــود ظ ــی ش ــالغ م اب
نشــر آگهــی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید  
مهلــت  انقضــا  از  پــس  اینصــورت  غیــر  در 
 مقــرر بــه موضــوع رســیدگی و اظهــار نظــر

 می شود .
ــرای  ــعبه ۱6 دادس ــرس ش ــف ۱۰۰۷۲ بازپ م ال

ــان  اصفه

آگهی احضار متهم 
آقــا/ خانــم  علــی رضــا علــی نــژاد فــالح 
فرزنــد غالمرضــا  در پرونــده شــماره 9۵۰8۳۷ 
ب ۱6 بــه اتهــام کالهبــرداری  رایانــه ای  تحــت 
تعقیــب  قــرار دارد  بــه ایــن وســیله بــر اســاس 
مــاده ۱۷4 قانــون آئیــن دادرســی کیفــری 
ــاه  ــک م ــرف ی ــود ظ ــی ش ــالغ م ــما اب ــه ش ب
ــر  ــعبه حاض ــن ش ــی در ای ــر آگه ــخ نش از تاری
شــوید  در غیــر اینصــورت پــس از انقضــا 
ــار  ــیدگی و اظه ــوع رس ــه موض ــرر ب ــت مق مهل

ــی شــود . ــر م نظ
ــرای  ــعبه ۱6 دادس ــرس ش ــف ۱۰۰۷۳ بازپ م ال

ــان  اصفه

آگهی احضار متهم 
ــو  ــدی انیل ــا علیمحم ــی رض ــم  عل ــا/ خان آق
ــماره 9۵۱99۰ ب  ــده ش ــد در پرون ــد محم فرزن
۱6 بــه اتهــام کالهبــرداری   تحــت تعقیــب  
ــر اســاس مــاده  ــن وســیله ب ــه ای ــرار دارد  ب ق
۱۷4 قانــون آئیــن دادرســی کیفــری بــه شــما 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــود ظ ــی ش ــالغ م اب
نشــر آگهــی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید  
مهلــت  انقضــا  از  پــس  اینصــورت  غیــر  در 
 مقــرر بــه موضــوع رســیدگی و اظهــار نظــر

 می شود .
ــرای  ــعبه ۱6 دادس ــرس ش ــف ۱۰۰۷4 بازپ م ال

ــان  اصفه

آگهی احضار متهم 
آقــا/ خانــم  اســد فتــح کبیــر در پرونــده 
شــماره 94۰۰۳۷ ب ۱6 بــه اتهــام مشــارکت 
درکالهبــرداری   تحــت تعقیــب  قــرار دارد  بــه 
ــون  ــاده ۱۷4 قان ــاس م ــر اس ــیله ب ــن وس ای
ــی  ــالغ م ــه شــما اب ــری ب ــن دادرســی کیف آئی
شــود ظــرف یــک مــاه از تاریــخ نشــر آگهــی در 
ایــن شــعبه حاضــر شــوید  در غیــر اینصــورت 
پــس از انقضــا مهلــت مقــرر بــه موضــوع 
ــم  ــود .) مته ــی ش ــر م ــار نظ ــیدگی و اظه رس

ــت ( ــکان اس ــول الم مجه
م الــف ۱۰۰۷۵ بازپــرس شــعبه ۱6 دادســرای 

اصفهــان 
آگهی احضار متهم 

آقــا/ خانــم  ۱- محمــود نعمتــی فرزنــد منصور  
۲- ســمیرا حیــدری فرزنــد احمــد در پرونــده 
شــماره 9۵۲۰۳۱ ب ۱6 بــه اتهــام مشــارکت 
درکالهبــرداری رایانــه ای   تحــت تعقیــب  قــرار 
ــر اســاس مــاده ۱۷4  ــن وســیله ب ــه ای دارد  ب
قانــون آئیــن دادرســی کیفــری بــه شــما ابــالغ 
ــر  ــخ نش ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــود ظ ــی ش م
آگهــی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید  در غیــر 
ــه  ــرر ب ــت مق ــا مهل ــس از انقض ــورت پ اینص
ــود)  ــی ش ــر م ــار نظ موضــوع رســیدگی و اظه

ــول المــکان اســت ( ــم مجه مته
ــرس شــعبه ۱6 دادســرای  ــف ۱۰۰۷۷ بازپ م ال

ــان  اصفه

آگهی احضار متهم 
آقــا/ خانــم  ۱- رضــا عبــاس زاده فرزنــد 
ــین   ــد حس ــی فرزن ــن حاتم ــزه   ۲- حس حم
در پرونــده شــماره 9۵۱9۰۰ ب ۱6 بــه اتهــام 
مشــارکت درکالهبــرداری تحــت تعقیــب  قــرار 
ــر اســاس مــاده ۱۷4  ــن وســیله ب ــه ای دارد  ب
قانــون آئیــن دادرســی کیفــری بــه شــما ابــالغ 
ــر  ــخ نش ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــود ظ ــی ش م
آگهــی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید  در غیــر 
ــه  ــرر ب ــت مق ــا مهل ــس از انقض ــورت پ اینص
ــود)  ــی ش ــر م ــار نظ موضــوع رســیدگی و اظه

ــت ( ــکان اس ــول الم ــم مجه مته
ــرای  ــعبه ۱6 دادس ــرس ش ــف ۱۰۰۷9 بازپ م ال

ــان  اصفه

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
 ۱۰8۷/9۵ کالســه  پرونــده  خصــوص  در 
خواهــان غالمعلــی باقــر هــادی  دادخواســتی 
ــت  ــه طرفی ــی  ب ــر خواه ــد نظ ــی برتجدی مبن
۱- حمیــد نظافــت ۲- محمــد شــکر الهــی  
تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای ۱۰ روز 
ــاعت  ــح  س ــادل لوای ــت تب ــالغ جه ــس از اب پ
 . اســت  تعییــن گردیــده    8/۳۰ الــی   ۱۳
باعنایــت بــه  مجهــول المــکان بــودن خوانــده 
ــده قبــل از  ــا خوان مراتــب در جرایــد منتشــر ت
وقــت رســیدگی بــه ایــن شــعبه واقــع در کنــار 
ــان خــرازی مابیــن آتشــگاه و میــرزا  گــذر اتوب
ــماره  ــع ش ــری مجتم ــاختمان مطه ــر س طاه
ــعبه  ــان – ش ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ۳  ش
ــت و  ــی دادخواس ــخه ثان ــه و نس ....... مراجع
ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضور 
تلقــی  قانونــی   ابــالغ  در وقــت رســیدگی 
 شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 

شد.
شماره: ۱۰۱۵۲/م الف

حــل  شــورای   ۵۲ شــعبه  دفتــر  مدیــر   
اصفهــان اختــالف 

،،
بــزم  میهمــان  ســتارگان  شــب ها 
شــبانه مردمــان کویرنشــین هســتند 
و ســکوت توامــان محیــط معنایــی 
بــه فضــا می بخشــد کــه هــر ذهــن 
ســطحی نگری را بــه فکــر فرومی بــرد
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 ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی  «

برابــر آراء صــادره هیــات هــای اول و دوم و ســوم و 

چهــارم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 

اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر 

در واحــد ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان تصرفــات مالکانــه 

ــذا  ــت . ل ــده اس ــرز گردی ــان مح ــارض متقاضی و بالمع

مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح 

زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 

روز آگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 

صدورســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضی داشــته باشــند 

مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو 

ــالک  ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب ــراض خ ــاه اعت م

محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک 

مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 

مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.

ــای   ــأت اول  آق ــماره 23083-1395/09/01 هی 1.رای ش

اکبــر رجبــی بــه شناســنامه شــماره 10528 کدملــی 

در   فرزنــد حســن  اصفهــان   1283216574 صــادره 

ــاحت    134.70     ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش

متــر مربــع پــالک شــماره  3560   فرعــی از 18    اصلــی 

ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق

 79/12/27 مــورخ   2556 ســند  بشــماره  اصفهــان 

ــان ــه 112 اصفه دفترخان

2.رای شــماره 25839-1395/09/29 هیــأت اول  آقــای  

مهــدی جــان نثــاری الدانــی بــه شناســنامه شــماره 25 

ــر در  ــد اکب ــان  فرزن ــی 1290311072 صــادره اصفه کدمل

ــه  ــه ب ــاب خان ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک ب

مســاحت 211.30متــر مربــع پــالک شــماره 483 فرعــی 

ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از13اصل

ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت عصمــت تــرک الدانــی 

مــورد ثبــت صفحــه 589 دفتــر 23 امــالک

3.رای شــماره 25840-1395/09/29 هیــأت اول  خانــم 

زهــره نفیســی پــور بــه شناســنامه شــماره 959 کدملــی 

1284950026 صــادره  اصفهــان فرزنــد مصطفــی در 

ــه  ــه ب ــاب خان ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک ب

مســاحت 211.30متــر مربــع پــالک شــماره 483 فرعــی 

ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از13اصل

ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت عصمــت تــرک الدانــی 

ــر 23 امــالک مــورد ثبــت صفحــه 589 دفت

ــای   ــأت اول آق 4.رای شــماره 25864-1395/09/30 هی

ــماره 28  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــر اصفهان ــینعلی نص حس

کدملــی 1290324956 صــادره اصفهــان فرزنــد احمــد در 

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  110.77 متــر 

مربــع پــالک شــماره  170 فرعــی از 37 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــه 72  ــورخ 78/5/4 دفترخان ــند 126281 م ــماره س بش

اصفهــان

دوم  هیــأت   1395/10/25-28038 شــماره  5.رای 

خانــم مهیــن فتحــی بــه شناســنامه شــماره 10407 

کدملــی 1283212781 صــادره  اصفهــان فرزنــد حســین 

ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 131/86  

مترمربــع پــالک شــماره 5136  فرعــی از  18اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــر 607 ــه 524 و 527 دفت ــت صفح ــورد ثب م

6.رای شــماره 27328-1395/10/13 هیــأت ســوم آقــای 

نادر هارونی       به شناســنامه شــماره 938        کدملی 

ــد نظــر         5759372610          صــادره چــادگان      فرزن

ششــدانگ یــک بــاب خانــه          بــه مســاحت 159.82       

مترمربــع از پــالک شــماره  555    فرعــی از   5   اصلــی 

ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق

ــماره  ــوق            ازسندش ــمی ف ــک رس ــان ازمال اصفه

61259 مــورخ 82/12/27 دفترخانــه 25 اصفهــان

ــم  ــأت دوم خان ــماره 30169-1395/11/17 هی 7.رای ش

اعظــم دره شــیری بــه شناســنامه شــماره 352 کدملــی 

در   غالمرضــا  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1286070023

91/90 ســهم مشــاع از 364/5 ســهم   ششــدانگ یــک 

بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  189    مترمربــع 

ــع در  ــی واق ــی از  25  اصل ــماره   58   فرع ــالک ش پ

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــانی ــی فروش ــاس صرام ــت عب از مالکی

ــای  ــأت دوم  آق ــماره 30170-1395/11/17 هی 8.رای ش

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــتجرده ب ــهبازی دس ــل ش ابوالفض

ــد  ــان  فرزن ــی 1285762851 صــادره  اصفه 1814 کدمل

علی در  134 ســهم مشــاع از 364/5 ســهم   ششــدانگ 

یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  189    مترمربــع 

ــع در  ــی واق ــی از  27  اصل ــماره   58   فرع ــالک ش پ

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

از مالکیــت عبــاس صرامــی فروشــانی

ــای  ــأت دوم  آق ــماره 30168-1395/11/17 هی 9.رای ش

 1085 شــماره  شناســنامه  بــه  رحیمــی  حســینعلی 

ــر  ــد اکب ــان  فرزن ــی 1287843093 صــادره اصفه کدمل

در   138/60 ســهم مشــاع از 364/5 ســهم   ششــدانگ 

یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  189    مترمربــع 

ــع در  ــی واق ــی از  27  اصل ــماره   58   فرع ــالک ش پ

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــی فروشــانی ــاس صرام ــت عب از مالکی

ــای  ــأت اول آق ــماره 29796-1395/11/13 هی 10.رای ش

ــه شناســنامه شــماره 29606  ــادی ب احمــد عــرب نصرآب

فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1282223593 کدملــی 

غالمحســین در  ســه دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک 

بــاب   ســاختمان بــه مســاحت 206     مترمربــع پــالک 

شــماره   31  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حســن ابراهیمــی 

بابوکانــی

11.رای شــماره 29797-1395/11/13 هیــأت اول  آقــای 

اکبــر باقــری کوپائــی بــه شناســنامه شــماره 755 کدملی 

1286779669 صــادره کوهپایــه فرزنــد ابراهیــم در  ســه 

دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان بــه 

مســاحت 206     مترمربــع پــالک شــماره   31  اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان از مالکیــت حســن ابراهیمــی بابوکانــی

ســوم   هیــأت   1395/11/11-29653 شــماره  12.رای 

آقــای حســن رضایــی کوجانــی   بــه شناســنامه شــماره 

20  کدملــی 1289900401  صــادره اصفهــان   فرزنــد رضــا  

ــه  ــکونی  ب ــی مس ــاب کارگاه و فوقان ــک ب ــدانگ ی شش

مســاحت 557.61  مترمربــع از پــالک شــماره   28 

ــک  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق اصل

ــی ــلطان رضای ــمی س ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ

ســوم  هیــأت   1395/11/19-30339 شــماره  13.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــلیمانی رنان ــال س ــم لی خان

806  کدملــی 1290591751  صــادره خمینــی شــهر  فرزند 

ــاحت  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــه  ازشش عبدال

136.01  مترمربــع از پــالک شــماره   1224   فرعــی از 18 

ــک  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق اصل

غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی حســن علیخانــی رنانــی

14.رای شــماره 30366-1395/11/19 هیــأت ســوم آقای 

ــی  ــماره 5  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــوادکوهی  ب ــی س تق

1159730172  صــادره فریــدن  فرزنــد علی  ازششــدانگ 

باســتثنای ثمنیــه آن  یــک بــاب خانــه در حــال ســاخت   

بــه مســاحت  84 مترمربــع از پــالک شــماره     63 

فرعــی از 27 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 

ــین  ــمی حس ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

رضایــی

 1395/11/27-31017 شــماره  رای   .15

ــه  ــانی  ب ــدی فروش ــول احم ــای رس ــوم  آق ــأت س هی

  1284872653 1287  کدملــی  شــماره  شناســنامه 

صــادره اصفهــان  فرزنــد مانــده علــی  ســه دانــگ 

ــاحت 144.67  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ازشش

ــی  ــی از 14 اصل ــماره  469   فرع ــالک ش ــع از پ مترمرب

ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق

اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه 242 دفتــر 

امــالک   974

16.رای شــماره 31016-1395/11/27 هیــأت ســوم آقــای 

مجیــد احمــدی فروشــانی   بــه شناســنامه شــماره 

ــد  ــان  فرزن ــادره اصفه ــی 1290810400  ص 5293  کدمل

مانــده علــی  ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه 

بــه مســاحت 144.67 مترمربــع از پــالک شــماره  469  

ــان بخــش14 حــوزه  ــع در اصفه ــی واق فرعــی از 14 اصل

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق ثبــت 

ــالک ــر  594 و 964 ام ــه 470 و 541  دفت صفح

17.رای شــماره 30443-1395/11/20 هیــأت دوم آقــای 

عبدالرحیــم خالقیــان بــه شناســنامه شــماره 3 کدملــی 

عبدالخالــق  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1290118558

ــه مســاحت   ــاب   ســاختمان   ب ــک ب در   ششــدانگ ی

437/80    مترمربــع پــالک شــماره   31  اصلــی واقع در 

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  

از مالکیــت محمــود ابراهیمــی

18.رای شــماره 30552-1395/11/23 هیــأت دوم خانــم 

مهــری کریمــی وردنجانــی بــه شناســنامه شــماره 738 

کدملــی 1287760554 صــادره اصفهــان فرزنــد یونــس 

ــه مســاحت   ــاب   ســاختمان   ب ــک ب در   ششــدانگ ی

225/78    مترمربــع پــالک شــماره   580   فرعــی از  16  

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان از مالکیــت ورثــه حســین صادقــی برزانی 

صفحــه 270 دفتــر 105 امــالک

 1395/12/22-33535 شــماره  رای   .19

ــه شناســنامه  ــای  محمدرضــا صادقــی ب ــأت اول  آق هی

اصفهــان   1291025901 صــادره  شــماره 638 کدملــی 

ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــین در  شش ــد حس فرزن

ــالک شــماره 223فرعــی  ــع پ مســاحت 139.71 مترمرب

ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 9 اصل

ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 282 دفتــر 36 

و صفحــه 369 دفتــر 717 امــالک

اول  هیــأت   1395/12/22-33536 شــماره  20.رای 

ــه شناســنامه شــماره 638  آقــای محمدرضــا صادقــی ب

ــد حســین  ــان  فرزن ــی 1291025901 صــادره اصفه کدمل

ــه مســاحت 139.32  ــه ب ــاب خان ــک ب در  ششــدانگ ی

مترمربــع   پــالک شــماره 223فرعــی از 9 اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  

ــک رســمی فــوق از مال

21.رای شــماره 33207-1395/12/18 هیــأت اول  آقــای  

ــه شناســنامه شــماره 246  ــی ب محســن شــریفی ولدان

کدملــی 1290214174 صــادره اصفهــان فرزنــد احمــد در 

ــاب ســاختمان  ــک ب ــگ مشــاع ازششــدانگ ی ســه دان

تجــاری مســکونی بــه مســاحت 160.40 مترمربــع پــالک 

شــماره 618  فرعــی از 29 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

فــوق بشــماره ســند 14408 مــورخ 83/12/22 دفترخانــه 

105 اصفهــان

22.رای شــماره 33208-1395/12/18 هیــأت اول آقــای  

مصطفــی شــریفی ولدانــی بــه شناســنامه شــماره 1313 

کدملــی 1283510243 صــادره اصفهــان  فرزنــد احمد در  

ــاب ســاختمان  ــک ب ــگ مشــاع ازششــدانگ ی ســه دان

تجــاری مســکونی بــه مســاحت 160.40 مترمربــع پــالک 

شــماره 618  فرعــی از 29 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

فــوق بشــماره ســند 14408 مــورخ 83/12/22 دفترخانــه 

105 اصفهــان

اول  هیــأت   1395/12/16-33059 شــماره  23.رای 

آقــای  حامــد ســیفی بــه شناســنامه شــماره 105 کدملــی 

ــر در    ــد محمدباق ــگان فرزن ــادره گلپای 1219424730 ص

ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع از  شش ــگ مش ــم دان ــک و نی ی

ــه  ــی آن  ب ــه اعیان ــاء ثمنی ــتثناء به ــه اس ــاختمان ب س

مســاحت 177.20 مترمربــع پــالک شــماره 193 فرعــی از 

4 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــق ســامانه امــالک ــان طب غــرب اصفه

24.رای شــماره 33060-1395/12/16 هیــأت اول خانــم 

ــه شناســنامه شــماره 344  ــه محمــدی ب ــره پذیرفت اطه

ــی  ــد عل ــان  فرزن ــادره کرم ــی 2992396559 ص کدمل

در   یــک و نیــم دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب 

ــه  ــی آن  ب ــه اعیان ــاء ثمنی ــتثناء به ــه اس ــاختمان ب س

مســاحت 177.20 مترمربــع پــالک شــماره 193 فرعــی از 

4 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان طبــق ســامانه امــالک

25.رای شــماره 33061-1395/12/16 هیــأت اول  آقــای 

محمــد نیلــی احمــد آبــادی بــه شناســنامه شــماره 1290 

کدملــی 1287918158 صــادره اصفهــان فرزنــد مرتضــی 

در   یــک و نیــم دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب 

ــه  ــی آن  ب ــه اعیان ــاء ثمنی ــتثناء به ــه اس ــاختمان ب س

مســاحت 177.20 مترمربــع پــالک شــماره 193 فرعــی از 

4 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان طبــق ســامانه امــالک

26.رای شــماره 33062-1395/12/16 هیــأت اول  آقــای  

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــد آب ــی احم ــین نیل حس

ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1282226568 ص 29902 کدمل

ــگ مشــاع از  ششــدانگ  ــم دان ــک و نی ــور در ی عبدالغف

یــک بــاب ســاختمان بــه اســتثناء بهــاء ثمنیــه اعیانــی 

آن  بــه مســاحت 177.20 مترمربــع پــالک شــماره 193 

ــان بخــش 14 حــوزه  ــع در اصفه ــی واق ــی از 4 اصل فرع

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان طبــق ســامانه امــالک

اول  هیــأت   1395/12/25-33734 شــماره  27.رای 

آقــای حســن بیــات بــه شناســنامه شــماره 721 کدملــی 

6219512911 صــادره فریــدن  فرزنــد محمدرضــا در   

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  173 مترمربع 

پــالک شــماره  65 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 

ــت اســداله  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل حــوزه ثب

ــادی ــاری عاشــق آب ذوالفق

28.رای شــماره 33169-1395/12/18 هیــأت اول  آقــای 

ابوالقاســم قاســمی بــه شناســنامه شــماره 491 کدملــی 

در   محمــود  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1283462516

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 79 مترمربــع 

پــالک شــماره  80 فرعــی از 40 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

محمــود قاســمی

اول  هیــأت   1395/12/14-32649 شــماره  29.رای 

آقــای  ســید محمدرضــا تجویــدی بــه شناســنامه شــماره 

فرزنــد  اصفهــان  104 کدملــی 1290973407 صــادره 

سیدحســن در   ششــدانگ یــک بــاب خانــه ) بــه 

ــه   ــع آن( ب ــر مرب ــی 14 مت ــه اعیان ــای ثمنی اســتثنای به

مســاحت 134.91مترمربــع پــالک شــماره 43 فرعــی از 

4 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 200 دفتــر 691 امالک 

کــه مقــدار 14 متــر مربــع از مالکیــت  غالمرضــا مکاریــان 

الیادرانــی و بقیــه از   مالکیــت متقاضــی کســر گــردد (

30.رای شــماره 32326-1395/12/10 هیــأت اول آقــای 

ــی  ــماره 678 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــن حاتم رامی

1285812522 صــادره  اصفهــان فرزنــد جمشــید در  

ــه مســاحت  153/61     ــه   ب ــاب   خان ــک ب ششــدانگ ی

مترمربــع پــالک شــماره  28   اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از 

ــات  ــت در صفح ــی ثب ــی کوجان ــین رضائ ــت حس مالکی

ــالک   ــر 54 ام ــی 274 دفت 268 ال

ــارم   ــأت چه ــماره 33553-1395/12/23 هی 31.رای ش

ــنامه  ــه شناس ــادی ب ــق آب ــحقی عاش ــدی اس ــای مه آق

ــان   ــادره اصفه ــی 1283337411 ص ــماره 4096 کدمل ش

فرزنــد محمــود ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

مســاحت 182.10مترمربــع از پــالک شــماره فرعــی از 66 

ــک  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق اصل

غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی غالمرضــا جاللــی عاشــق 

ــالک ــر 149 ام ــه 547 دفت ــت صفح ــادی ثب آب

32.رای شــماره 32990-1395/12/16 هیــأت چهــارم 

ــماره 9   ــنامه ش ــه شناس ــی    ب ــی چلب ــراد عل ــای م آق

ــد  ــاد  فرزن ــف آب ــادره نج ــی 5499783624  ص کدمل

نوروزعلــی  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 

ــی از 27  ــالک شــماره     100 فرع ــع از پ 112.30  مترمرب

ــک  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق اصل

غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی رمضــان رضایــی برزانــی 

ــالک ــر 160 ام ــت صفحــه 148 دفت ثب

دوم   هیــأت   1395/12/26-33880 شــماره  33.رای 

آقــای علــی اکبــر معتمــدی بــه شناســنامه شــماره 753 

کدملــی 1285576292 صــادره  اصفهــان فرزنــد خســرو 

ــازه  ــاب    مغ ــک ب ــگ مشــاع از  ششــدانگ ی ســه دان

بــه مســاحت    162/21  مترمربــع پــالک شــماره   745  

فرعــی از   19 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــات 268 

الــی 274 دفتــر 980 امــالک

دوم  هیــأت   1395/12/26-33879 شــماره  34.رای 

آقــای عبدالرســول معتمــدی بــه شناســنامه شــماره 752 

کدملــی 1285576284 صــادره اصفهــان  فرزنــد خســرو 

ــازه  ــاب    مغ ــک ب ــگ مشــاع از  ششــدانگ ی ســه دان

بــه مســاحت    162/21  مترمربــع پــالک شــماره   745  

فرعــی از   19 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــات 268 

الــی 274 دفتــر 980 امــالک

دوم  هیــأت   1395/12/23-33584 شــماره  35.رای 

بــه شناســنامه  آقــای حســین قندهــاری علویجــه 

شــماره 73 کدملــی 1091910227 صــادره نجــف آبــاد 

ــاب ســاختمان  ــک ب ــی در  ششــدانگ ی ــد غالمعل فرزن

ــماره  750  ــالک ش ــع پ ــاحت  164.95 مترمرب ــه مس ب

فرعــی از 40 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 82 دفتر 

ــالک 293 ام

36.رای شــماره 2442-1396/02/03 هیــأت اول  آقــای 

بــه شناســنامه شــماره  رنانــی  اکبــری  محمدعلــی 

1189 کدملــی 1293138282 صــادره اصفهــان فرزنــد 

عباســعلی در  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

ــی  ــی از  66 اصل ــماره 37 فرع ــالک ش ــع پ 125 مترمرب

ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق

ــاری ــد ذوالفق ــت احم ــان از مالکی اصفه

ســوم  هیــأت   1395/11/30-31268 شــماره  37.رای 

آقــای محمــد شــریفی افجانــی  بــه شناســنامه شــماره 

ــد  ــاد  فرزن ــف آب ــادره نج ــی 5499730539 ص 6 کدمل

ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــان  ازشش آقاج

ــی از 18  ــالک شــماره     2594 فرع ــع از پ 164  مترمرب

ــک  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق اصل

غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی عصمــت رمضانــی  ثبــت 

ــالک ــر 359 ام ــه 421 دفت صفح

38.رای شــماره 32451-1395/12/12 هیــأت ســوم 

آقــای ســعید کوچــک زاد اصفهانــی بــه شناســنامه 

شــماره 41942  کدملــی 1280308151  صــادره اصفهــان  

ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــگ ازشش ــک دان ــی  ی ــد مرتض فرزن

خانــه  بــه مســاحت 233.80 مترمربــع از پــالک شــماره  

38 فرعــی از 12 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حوزه 

ــی  ــمی مرتض ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــر  150  ــه 397 دفت ــت صفح ــی ثب ــک زاد اصفهان کوچ

ــالک ام

ســوم  هیــأت   1395/12/12-32450 شــماره  39.رای 

ــنامه  ــه شناس ــی   ب ــک زاد اصفهان ــد کوچ ــای مجی آق

ــان   ــادره اصفه ــی 1280308141  ص ــماره 41941 کدمل ش

ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــگ ازشش ــک دان ــی  ی ــد مرتض فرزن

خانــه  بــه مســاحت  233.80 مترمربــع از پــالک شــماره   

38 فرعــی از 12 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی 

مرتضــی کوچــک زاد اصفهانــی ثبــت صفحــه 397  دفتــر  

ــالک 150 ام

هیــأت ســوم   40.رای شــماره 1395/12/12-32448 

ــنامه  ــه شناس ــی   ب ــک زاد اصفهان ــی کوچ ــای مجتب آق

صــادره    1280333383 44289  کدملــی  شــماره 

اصفهــان  فرزنــد مرتضــی  یــک دانــگ ازششــدانگ یــک 

بــاب خانــه  بــه مســاحت  233.80 مترمربــع از پــالک 

شــماره    38  فرعــی از 12 اصلــی واقــع در اصفهــان 

ــک  ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ

ــه   ــت صفح ــی ثب ــک زاد اصفهان ــی کوچ ــمی مرتض رس

ــالک ــر 150  ام 397 دفت

ســوم  هیــأت   1395/12/12-32449 شــماره  41.رای 

ــه شناســنامه شــماره  ــم صدیقــه شــیخ ســجادیه  ب خان

ــد  ــان  فرزن ــی 1285381475  صــادره اصفه 208  کدمل

ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــگ ازششــدانگ ی ــم  1.5 دان ابراهی

مســاحت 233.80 مترمربــع از پــالک شــماره 38 فرعــی 

ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 12 اصل

ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی مرتضــی کوچــک 

ــالک ــر 150  ام ــت صفحــه 397  دفت ــی ثب زاده اصفهان

42.رای شــماره 32452-1395/12/12 هیــأت ســوم  

خانــم مریــم کوچــک زاد اصفهانــی  بــه شناســنامه 

ــان   ــادره اصفه ــی 1285835506  ص ــماره 819  کدمل ش

ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــگ  ازشش ــم دان ــی  نی ــد مرتض فرزن

خانــه  بــه مســاحت  233.80 مترمربــع از پــالک شــماره   

ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 12 اصل 38   فرع

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی 

مرتضــی کوچــک زاد اصفهانــی ثبــت صفحــه 397  دفتــر 

ــالک 150  ام

43.رای شــماره 32453-1395/12/12 هیــأت ســوم 

خانــم مهیــن کوچــک زاد اصفهانــی بــه شناســنامه 

ــان   ــی 1284878414 صــادره اصفه شــماره 1863 کدمل

ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــگ ازشش ــم دان ــی  نی ــد مرتض فرزن

خانــه  بــه مســاحت 233.80 مترمربــع از پــالک شــماره  

ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 12 اصل 38  فرع

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی 

مرتضــی کوچــک زاد اصفهانــی ثبــت صفحــه  397 دفتــر 

ــالک 150  ام

44.رای شــماره 32454-1395/12/12 هیــأت ســوم 

خانــم مهــری کوچــک زاد اصفهانــی  بــه شناســنامه 

شــماره 2961 کدملــی 1285108019  صــادره اصفهــان  

ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــگ ازشش ــم دان ــی  نی ــد مرتض فرزن

خانــه بــه مســاحت 233.80 مترمربــع از پــالک شــماره 

ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 12 اصل 38  فرع

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی 

مرتضــی کوچــک زاد اصفهانــی ثبــت صفحــه 397  دفتــر 

150  امــالک

ســوم  هیــأت   1395/12/07-32091 شــماره  45.رای 

ــماره 54   ــنامه ش ــه شناس ــان  ب ــی خلیلی ــای مصطف آق

ــد  ــهر  فرزن ــی ش ــادره خمین ــی 1290184577  ص کدمل

ــاحت  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــم  ازشش رحی

ــی از 7  ــماره  200    فرع ــالک ش ــع از پ 95.60  مترمرب

ــک  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق اصل

ــی ــان ازمالــک رســمی اســماعیل نصرآزادان غــرب اصفه

ــم  ــأت ســوم خان 46.رای شــماره 0081-1396/01/05 هی

زهــره عنایتــی گورتانــی  بــه شناســنامه شــماره 35 

کدملــی 1290449661  صــادره اصفهــان  فرزنــد محمــد  

ــاحت 232.80  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش

ــی  ــی از 15 اصل ــالک شــماره  1287  فرع ــع از پ مترمرب

ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق

ــی ــی گورتان ــد عنایت ــمی محم ــک رس ــان ازمال اصفه

ســوم   هیــأت   1395/11/30-31269 شــماره  47.رای 

خانــم عفــت هامانــی جــزی بــه شناســنامه شــماره 491 

ــدر   ــد حی ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1283021897 ص کدمل

ششــدانگ باســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی ان یــک بــاب 

خانــه  بــه مســاحت 122.20 مترمربــع از پــالک شــماره 

فرعــی از 68 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 

ــدر  ــمی حی ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــی جــزی هامان

ســوم   هیــأت   1396/01/21-1553 شــماره  48.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــاره ب ــراف مق ــاس باق ــای عب آق

536  کدملــی 1285789725  صــادره اصفهــان  فرزنــد 

جــواد  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

ــی  ــی از 68 اصل ــالک شــماره فرع ــع از پ 155.61مترمرب

ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق

ــدی ــاس محم ــمی عب ــک رس ــان ازمال اصفه

چهــارم  هیــأت   1396/01/28-1988 شــماره  49.رای 

آقــای  قدیــر علــی فتحــی   بــه شناســنامه شــماره 6904  

ــد رحیــم   کدملــی 1283178214  صــادره اصفهــان  فرزن

ازششــدانگ یــک بــاب ســاختمان مســکونی-تجاری  بــه 

مســاحت 229.61  مترمربــع از پــالک شــماره  34 اصلــی 

ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق

ــوق از ســند شــماره 76296  ــک رســمی ف ــان ازمال اصفه

ــان ــه 7 اصفه ــورخ 53/10/24 دفترخان م

50.رای شــماره 2506-1396/02/03 هیــأت اول خانــم 

طیبــه رفیعــی بــه شناســنامه شــماره 570 کدملــی 

ــدانگ  ــه شش ــد یدال ــان فرزن ــادره اصفه 1290471061 ص

ــالک  ــع پ ــاحت 160 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی

شــماره 3005 فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان 

ــان بموجــب  ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش 14 حــوزه ثب

ــه 313  ــورخ 93/2/22 دفترخان ــماره 5724 م ــند ش س

ــان اصفه

51.رای شــماره 2504-1396/02/03 هیــأت اول آقــای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــوی بابوکان ــه موس ــید نورال س

637 کدملــی 1282964224 صــادره اصفهــان فرزنــد 

ســید محمــد در ششــدانگ یــک بــاب کارگاه نجــاری بــه 

ــی  ــماره 31 اصل ــالک ش ــع پ ــاحت 478.15 مترمرب مس

ــرب  ــک غ ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق

ــد موســوی ــت ســید محم ــان از مالکی اصفه

ــای  ــأت دوم  آق 52.رای شــماره 1774-1396/01/24 هی

مرتضــی زمانــی بــه شناســنامه شــماره 18 کدملــی 

ــدانگ  ــا شش ــد رض ــان فرزن ــادره اصفه 1290415137 ص

یــک بــاب ســاختمان  بــه مســاحت 258/30 مترمربــع 

ــان بخــش 14  ــع در اصفه ــی واق ــالک شــماره 32 اصل پ

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حســینعلی 

ــی ســبدانی ــت مزروع ــره و طلع و طاه

ــای  ــأت دوم آق ــماره 2322-1396/01/31 هی 53.رای ش

ــی  ــماره 13 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــریفی ب ــید ش جمش

1142197514 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد حســن 

ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان  بــه مســاحت 196.25 

ــع پــالک شــماره 632 فرعــی از 12 اصلــی واقــع  مترمرب

ــان   ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش ح ــان بخ در اصفه

ــه  ــورخ 1395/7/1 و اصالحی ــند 159760 م ــب س بموج

160804 مــورخ 1396/1/5 دفترخانــه 64 اصفهــان

ــم  ــأت دوم خان ــماره 2549-1396/02/04 هی 54.رای ش

زهــره مهرعلیــان گورتانــی بــه شناســنامه شــماره 45 

ــاس  ــد عب ــان فرزن ــی 1290184488 صــادره اصفه کدمل

در  ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 

104.93 مترمربــع پــالک شــماره 359 فرعــی از 15اصلــی 

ــرب  ــک غ ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق

الکترونیکــی   ســند  متقاضــی  مالکیــت  از  اصفهــان 

139620302025000061

ــم  ــأت اول خان ــماره 2248-1396/01/30 هی 55.رای ش

ــی  ــماره 253 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــه آب نیل فرزان

1290372901 صــادره   خمینــی شــهر فرزنــد رحیــم 

ششــدانگ یــک بــاب  خانــه بــه مســاحت 247.60 

مترمربــع پــالک شــماره 3567 فرعــی از 18 اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــر  ــه 199 دفت ــالک و صفح ــر 1027 ام ــه 239 دفت صفح

ــالک 335 ام

56.رای شــماره 2224-1396/01/30 هیــأت اول آقــای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــتانی  ب ــی جوهرس ــی زمان مجتب

3750 کدملــی 1289607461 صــادره اصفهــان فرزند امیر 

ــای  ــتثناء به ــه باس ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــی در  شش قل

ــالک  ــع پ ــاحت 82.45  مترمرب ــه مس ــی ب ــه اعیان ثمنی

شــماره 63 فرعــی از 27 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 

14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حســین 

رضائــی

ــای  ــأت اول آق ــماره 2273-1396/01/31 هی 57.رای ش

حســن یگانــه دوســت بــه شناســنامه شــماره 47 کدملــی 

1290755094 صــادره اصفهــان  فرزنــد محمد ششــدانگ 

ــع  ــاحت 148.90 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ی

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 8 اصل ــماره 16 فرع ــالک ش پ

ــان بموجــب  ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش 14 حــوزه ثب

ســند شــماره 5672 مــورخ 95/5/7  دفترخانــه 352 

ــالک 139520302025010261 ــامانه ام ــق س ــان طب اصفه

ــای   ــأت اول  آق ــماره 2276-1396/01/31 هی 58.رای ش

مهــدی شــهرکی الیادرانــی بــه شناســنامه شــماره 42006 

ــد حســین  کدملــی 1280308796 صــادره اصفهــان فرزن

ــاحت 48.75  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی در شش

ــع  ــی واق ــی از 3 اصل ــماره 719 فرع ــالک ش ــع پ مترمرب

در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــر 411 امــالک مــورد ثبــت صفحــه 302 دفت

اول  هیــأت   1396/02/03-2522 شــماره  59.رای 

ــه شناســنامه شــماره  ــری علویجــه  ب ــد اکب ــای محم آق

ــد  ــان  فرزن ــی 1284974405 صــادره اصفه 3287 کدمل

ــک  ــدانگ ی ــاع از  شش ــگ مش ــه دان ــعلی در س عباس

بــاب ســاختمان بــه مســاحت 143.50 مترمربــع پــالک 

شــماره 202فرعــی از 40 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 

14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت محمــود 

ــر 176  ــی 35 دفت ــه 31 ال ــت صفح ــورد ثب ــادی م کیقب

ــالک ام

60.رای شــماره 2523-1396/02/03 هیــأت اول خانــم 

فاطمــه اکبــری علویجــه بــه شناســنامه شــماره 142 

کدملــی 1091833125 صــادره  نجــف آبــاد فرزنــد جلیــل 

در  ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک باب ســاختمان 

بــه مســاحت 143.50 مترمربــع پــالک شــماره 202فرعــی 

ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 40 اصل

ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت محمــود کیقبــادی مــورد 

ثبــت صفحــه 31 الــی 35 دفتــر 176 امــالک

61.رای شــماره 2288-1396/01/31 هیــأت اول خانــم 

ــه شناســنامه شــماره 1823  صدیقــه صادقــی علویجــه ب

ــد  ــد محم ــان  فرزن ــی 1286612551 صــادره اصفه کدمل

ــاحت 217.03  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی در  شش

مترمربــع پــالک شــماره 310 فرعــی از 27 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

مالکیــت مرتضــی انصــاری مــورد ثبــت صفحــه 121 دفتــر 

388 امــالک

62.رای شــماره 2025-1396/01/29 هیــأت اول آقــای 

ابراهیــم بلنــدی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 644 

ــد حســین  کدملــی 1290744361 صــادره اصفهــان فرزن

در    ششــدانگ یــک بــاب    خانــه بــه مســاحت   153   

ــی  ــی از  18  اصل ــماره    3006  فرع ــالک ش ــع پ مترمرب

واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان مــورد ثبــت     صفحــه 333 دفتــر 1007 امــالک

63.رای شــماره 2165-1396/01/29 هیــأت اول آقــای 

ــماره 69  ــنامه ش ــه شناس ــتنائی ب ــه زارع دس ــت ال حج

کدملــی 6339715648 صــادره شــهرکرد  فرزنــد کیامرث 

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 168/86  

ــان  ــی واقــع در اصفه ــع پــالک شــماره  34  اصل مترمرب

بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از 

ــان ــه مانی ــت صدیق مالکی

ــای  ــأت دوم  آق 64.ای شــماره 3752-1396/02/17 هی

ــی  ــماره 3 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــایان ب ــه ش ــت ال نعم

1199542067 صــادره شــهرضا فرزنــد محمــد در ســه  

دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   

بــه مســاحت   175   مترمربــع پــالک شــماره 1048      

فرعــی از  16  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت     صفحــه 453 

ــر 477     دفت

دوم  هیــأت   1396/02/17-3751 شــماره  65.رای 

خانــم زهــرا ســلطانی بــه شناســنامه شــماره 16 کدملــی 

1199596612 صــادره شــهرضا فرزنــد محمدعلــی در    

ســه  دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   

بــه مســاحت   175   مترمربــع پــالک شــماره 1048      

فرعــی از  16  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت     صفحــه 453 

ــر 477 دفت

ــای  ــأت دوم آق ــماره 4621-1396/02/27 هی 66.رای ش

احمــد رضایــی برزانــی بــه شناســنامه شــماره 15 کدملــی 

ــار  ــم چه ــد ابوالقاس ــان فرزن ــادره اصفه 1290007780 ص

ــاختمان    ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــاع از  شش ــگ مش دان

ــع پــالک شــماره  1130     ــه مســاحت 398.11    مترمرب ب

فرعــی از  16  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 

ــه 593  ــت صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــر 462 امــالک ــر 552 امــالک و صفحــه 383 دفت دفت

ــم  ــأت دوم خان 67.رای شــماره 4620-1396/02/27 هی

ــی  ــماره 1638 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــت جوزان طلع

ــی دو   ــد محمدعل ــان فرزن ــادره اصفه 1285620380 ص

ــاختمان    ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــاع از  شش ــگ مش دان

ــع پــالک شــماره  1130     ــه مســاحت 398.11    مترمرب ب

فرعــی از  16  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 

ــه 593  ــت صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــر 462 امــالک ــر 552 امــالک و صفحــه 383 دفت دفت

ــای  ــأت دوم آق ــماره 4619-1396/02/27 هی 68.رای ش

اصغــر طاهــری آفارانــی بــه شناســنامه شــماره 65 

کدملــی 1290280975 صــادره اصفهــان فرزنــد علــی 

ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   

194.32   مترمربــع پــالک شــماره   236   فرعــی از  27  

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان از  مــورد ثبــت   صفحــه 231 دفتــر 173 

امــالک ) 194.32 متــر از ســند  متقاضــی کســر و مابقــی 

ــد( ــی بمان در ســهم وی باق

ــای  ــأت دوم آق ــماره 4818-1396/02/31 هی 69.رای ش

شــماره 342  شناســنامه  بــه  نصراصفهانــی  محمــد 

کدملــی 1290760683 صــادره  اصفهــان فرزنــد مصطفی 

در  3 و 756،هفتصــد و پنجــاه و هشــتم  دانــگ مشــاع 

ــه مســاحت   ــاب   ســاختمان   ب ــک ب از    ششــدانگ ی

176.02    مترمربــع پــالک شــماره  207    فرعــی از  

ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 7  اصل

ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت   صفحــه 265 دفتــر 

ــالک 594 ام

ــای  ــأت دوم  آق 70.رای شــماره 4819-1396/02/31 هی

 1333 شــماره  شناســنامه  بــه  مســتاجران  مجیــد 

کدملــی 1283358867 صــادره  اصفهــان فرزنــد احمــد 

ــگ مشــاع  ــاه و هشــتم  دان در  2 و دو، هفتصــد و پنج

ــه مســاحت   ــاب   ســاختمان   ب ــک ب از    ششــدانگ ی

176.02    مترمربــع پــالک شــماره  207    فرعــی از  

ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 7  اصل

ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت   صفحــه 265 دفتــر 

ــالک   594 ام

دوم   هیــأت   1396/02/26-4539 شــماره  71.رای 

ــماره 58  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــه صدق ــت ال ــای حج آق

ــد حســن  ــی 5419445409 صــادره مبارکــه  فرزن کدمل

در    ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   

74.72   مترمربــع پــالک شــماره  281    فرعــی از 

ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 1   اصل

ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت   صفحــه 481 دفتــر 

383 امــالک

ــای  ــأت اول آق ــماره 5039-1396/03/01 هی 72.رای ش

عبدالرســول نصرآزادانــی بــه شناســنامه شــماره 31 

ــده  ــد مان ــان فرزن ــادره  اصفه ــی 1290095558 ص کدمل

علــی دو دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب خانــه 

بــه مســاحت 206.30 مترمربــع پــالک شــماره 12 فرعــی 

ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 8 اصل

ــر  ــه 371 دفت ــت صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ مل

ــالک 892 ام

ــم  ــأت اول خان ــماره 5040-1396/03/01 هی 73.رای ش

ــماره 69  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــری نصرآب ــم نص اعظ

کدملــی 1290279608 صــادره  اصفهــان فرزنــد حیدرعلی 

در چهــار دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب خانــه 

بــه مســاحت 206.30 مترمربــع پــالک شــماره 12 فرعــی 

ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 8 اصل

ــر  ــه 371 دفت ــت صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ مل

ــالک 892 ام

ــم  ــأت اول خان 74.رای شــماره 5183-1396/03/02 هی

فاطمــه مکتوبیــان بهارانچــی بــه شناســنامه شــماره 2199 

کدملــی 1284759830 صــادره اصفهــان  فرزنــد علــی در 

20/575 حبــه مشــاع از 72 حبــه  ششــدانگ یــک بــاب 

ــماره  ــالک ش ــع پ ــاحت 203.74 مترمرب ــه مس ــه ب خان

ــش 14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 9 اصل 231 فرع

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــات 

ــالک ــر 380 و 1074 و 1074  ام 7 و 443 و 446 دفات

ــم  ــأت اول خان ــماره 5181-1396/03/02 هی 75.رای ش

اشــرف رضائــی ســودانی بــه شناســنامه شــماره 30 

کدملــی 1290009007 صــادره اصفهــان  فرزنــد رجبعلی در 

30/85 حبــه مشــاع از 72 حبــه  ششــدانگ یــک بــاب 

ــماره  ــالک ش ــع پ ــاحت 203.74 مترمرب ــه مس ــه ب خان

ــش 14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 9 اصل 231 فرع

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــات 

7 و 443 و 446 دفاتــر 380 و 1074 و 1074  امــالک

76.رای شــماره 5182-1396/03/02 هیــأت اول خانــم 

ــماره 34  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــان بهارانچ ــوان مکتوبی رض

ــی در  ــد عل ــان  فرزن ــادره اصفه ــی 1290734011 ص کدمل

20/575 حبــه مشــاع از 72 حبــه  ششــدانگ یــک بــاب 

خانــه بــه مســاحت 203.74 مترمربــع پــالک شــماره 231 

فرعــی از 9 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبت 

ــت صفحــات 7 و 443 و  ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ مل

ــالک ــر 380 و 1074 و 1074  ام 446 دفات

77.رای شــماره 5044-1396/03/01 هیــأت اول آقــای 

ولــی نصــر اصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 915 کدملــی 

در30  علــی  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1290617406

از 72 حبــه    و هفتــم حبــه  بیســت  و  و 30،دویســت 

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 233.66 

ــع  ــی واق ــی از 5 اصل ــماره 331 فرع ــالک ش ــع پ مترمرب

در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــات 58 و 313 و 319 و 322 و 328 و  ــت صفح ــورد ثب م

334 دفاتــر 8 و 711 امــالک

78.رای شــماره 5047-1396/03/01 هیــأت اول خانــم 

محبوبــه قوامــی بــه شناســنامه شــماره 699 کدملــی 

1290689318 صــادره اصفهــان فرزنــد علــی در  41 و 

197 ،دویســت و بیــست و هفتــم حبــه از 72 حبــه   

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 233.66 

ــی واقــع  ــع پــالک شــماره 331 فرعــی از 5 اصل مترمرب

در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

مــورد ثبــت صفحــات 58 و 313 و 319 و 322 و 328 و 

334 دفاتــر 8 و 711 امــالک

اول  هیــأت   1396/03/03-5255 شــماره  79.رای 

ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــم شــکراله صادقــی برزان خان

فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1290264090 کدملــی   54

قاســم ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

260.50مترمربــع پــالک شــماره 213فرعــی از 27 اصلــی 

ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق

ــی ــا ماهران ــت رض ــان از مالکی اصفه

80.رای شــماره 5190-1396/03/03 هیــأت اول خانــم 

اشــرف نصراصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 56 کدملــی 

1289991375 صــادره فرزنــد غالمرضــا ســه دانــگ 

ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از  شش مش

146.72مترمربــع پــالک شــماره 859 فرعــی از 5 اصلــی 

ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق

ــادی  ــر اب ــری نص ــی نص ــت محمدعل ــان از مالکی اصفه

ــالک ــر 493 ام ــه376 دفت ــت صفح ــورد ثب م

81.رای شــماره 5191-1396/03/03 هیــأت اول آقــای 

محمدعلــی نصــری نصرآبــادی بــه شناســنامه شــماره 6 

کدملــی 1289976856 صــادره اصفهــان فرزنــد عبــاس 

در ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

ــع پــالک شــماره 859 فرعــی  مســاحت 146.72مترمرب

ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 5 اصل

ــر  ــه376 دفت ــت صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ مل

ــالک 493 ام

ــم  ــأت اول خان ــماره 5175-1396/03/02 هی 82.رای ش

بتــول نصراصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 35 کدملــی 

1290206661 صــادره  اصفهــان فرزنــد عبــاس ســه دانــگ 

ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از   شش مش

197.12 مترمربــع پــالک شــماره 670 فرعــی از 5 اصلــی 

ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق

اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 573 دفتــر 418 امــالک

83.رای شــماره 5176-1396/03/02 هیــأت اول  آقــای 

محمــد کیانــی قلعــه بــه شناســنامه شــماره 931 کدملــی 

1284564924 صــادره اصفهــان  فرزنــد حســن در 

ســه دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

ــی  ــالک شــماره 670 فرع ــع پ مســاحت 197.12 مترمرب

ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 5 اصل

ــر  ــت صفحــه 573 دفت ــورد ثب ــان م ــک غــرب اصفه مل

ــالک 418 ام

اول  هیــأت   1396/03/03-5207 شــماره  84.رای 

ــی  ــماره 11 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــک ب ــاد تون ــای عم آق

ــدانگ  ــوب شش ــد ای ــراق فرزن ــادره ع 1277403015 ص

یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 144.60مترمربــع پــالک 

اصفهــان  واقــع در  از 18اصلــی  شــماره 2608فرعــی 

ــان بشــماره  ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش 14 حــوزه ثب

ســند 36933 مــورخ 93/10/13 دفترخانــه 135 اصفهــان

ــای  ــأت اول آق ــماره 4680-1396/02/28 هی 85.رای ش

ــماره 112  ــنامه ش ــه شناس ــه ب ــی علویج ــین صادق حس

فرزنــد  آبــاد  نجــف  کدملــی 1091997527 صــادره  

عباســعلی در  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

301.22مترمربــع پــالک شــماره 28 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــی ــن رضائ ــت حس از مالکی

اول  هیــأت   1396/02/28-4682 شــماره  86.رای 

ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــی رنان ــای محســن رحیم آق

ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1283211785 ص 10244 کدمل

ــاحت  ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی ــی در  شش عل

ــی  ــی از 18اصل ــماره 716فرع ــالک ش ــع پ 31.50مترمرب

ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق

ــت در  ــدی  ثب ــد احم ــی محم ــت عل ــان از مالکی اصفه

ــالک ــر 57 ام ــه 33 دفت صفح

اول   هیــأت   1396/02/28-4683 شــماره  87.رای 

ــماره 48672  ــنامه ش ــه شناس ــاری ب ــرا کامی ــم زه خان

ــر  ــد منوچه ــواز فرزن ــادره اه ــی 1750478226 ص کدمل

در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه اســتثناء بهــاء ثمنیــه 

ــالک شــماره    ــع پ ــه مســاحت 215.93مترمرب ــی ب اعیان

ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 68 اصل

ــانی ــی کش ــت عل ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل

88.رای شــماره 4672-1396/02/28 هیــأت اول آقــای 

ــه شناســنامه شــماره  ــادی ب محمــد علــی زارع بهــرام آب

19 کدملــی 1289994226 صــادره  اصفهــان  فرزنــد 

محمدحســین در  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

ــی  ــماره  68 اصل ــالک ش ــع پ ــاحت 277.5مترمرب مس

ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق

ــادی ــرام آب ــی به ــین کریم ــت حس ــان از مالکی اصفه

89.رای شــماره 4673-1396/02/28 هیــأت اول آقــای 

ــه  ــادی ب ــین آب ــی حس ــی عبدالخالق ــر حاج ــی اصغ عل

ــی 1289162141 صــادره  شناســنامه شــماره 2952 کدمل

ــاب  ــک ب ــد محمدجــواد در  ششــدانگ ی ــان فرزن اصفه

ســاختمان تجــاری بــه مســاحت 27.10مترمربــع پــالک 

ــان بخــش 14 حــوزه  ــع در اصفه ــی واق شــماره 68 اصل

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حســین کریمــی 

بهــرام آبــادی

ــای  ــأت اول آق ــماره 4749-1396/02/30 هی 90.رای ش

عباســعلی تــاج میرریاحــی بــه شناســنامه شــماره 1443 

کدملــی 1283483939 صــادره فرزنــد رضــا ششــدانگ 

ــع  ــاحت 60.58 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ی

پــالک شــماره 789 فرعــی از 40 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

محمدعلــی بهرامــی

ــای  ــأت اول آق ــماره 4738-1396/02/30 هی 91.رای ش

ــنامه  ــه شناس ــی ب ــی کرم ــل میرمعصوم ــید ابوالفض س

شــماره 13 کدملــی 1290838437 صــادره  خمینــی 

ــاب  ــک ب ــد ســید مرتضــی در  ششــدانگ ی ــهر فرزن ش

ــماره  ــالک ش ــع پ ــاحت 124.14 مترمرب ــه مس ــه ب خان

ــش  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 25 اصل 459/1 فرع

14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت عبــاس 

ــار نامــه ــق اظه ــاری  طب جــان نث

ــم  ــأت اول خان 92.رای شــماره 4757-1396/02/30 هی

ــماره 16  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــوری جروکان ــوان تیم رض

کدملــی 1290250766 صــادره اصفهــان فرزنــد باقــر 

ــه مســاحت 227.22  ــه ب ــاب خان ــک ب در  ششــدانگ ی

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــماره  44 اصل ــالک ش ــع پ مترمرب

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

اســداله تیمــوری جروکانــی مــورد ثبــت صفحــه 243 الــی 

ــالک ــر 238 ام 264 دفت

اول   هیــأت   1396/02/28-4696 شــماره  93.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی برزان ــر ماهران ــای ناص آق

شــهر  خمینــی  صــادره   1293112781 کدملــی   473

 139/6 از  مشــاع  ســهم    38/6 در  حســین  فرزنــد 

بــه مســاحت  بــاب خانــه  ســهم  ششــدانگ یــک 

ــی  ــع پــالک شــماره 673 فرعــی از 6 اصل 139.60مترمرب

ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق

اصفهــان  طبــق ســامانه امــالک

ــای   ــأت اول آق ــماره 4694-1396/02/28 هی 94.رای ش

محســن ماهرانــی برزانــی بــه شناســنامه شــماره 69 

ــد حســین  ــان فرزن ــی 1293108741 صــادره اصفه کدمل

در 21 ســهم مشــاع از 139/6 

ادامه در صفحه 9
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اخبار نقل و انتقاالت

طارمی در پرسپولیس ماند
بــا اعــام مســئول نقــل و انتقــاالت پرســپولیس، جدایــی 

مهــدی طارمــی از ایــن تیــم منتفــی شــد. 
در حالــی کــه قــرار بــود مهــدی طارمــی پیشــنهادات 
تیم هــای خواهانــش را بــه پرســپولیس اعــام کنــد 
ترکاشــوند از ادامــه همــکاری ایــن بازیکــن بــا سرخپوشــان 

و حضــورش در تمرینــات خبــر داد. 
ترکاشــوند ادامــه داد: ایــن بازیکــن تــا دوشــنبه بــا فرصــت 
14 روزه از باشــگاه می توانســت در تمرینــات غایــب باشــد. 
بــا توجــه بــه اینکــه تــا ایــن لحظــه هیــچ اتفــاق جدیــدی 
رخ نــداده، ایــن بازیکــن بایــد در تمرینــات حاضــر شــود. 
صمــد ابراهیمــی، وکیــل مهــدی طارمــی نیــز بــا حضــور در 
باشــگاه و طــی جلســه ای بــا مســئوالن ایــن تیــم از حضور 
ایــن بازیکــن و تصمیــم قطعــی اش بــرای ادامــه همــکاری 
بــا سرخپوشــان در فصــل آینــده خبــر داد و بنابرایــن او از 
دیــروز در تمریــن و در جمــع شــاگردان برانکــو ایوانکوویــچ 

حاضــر شــد. نــود

کولیبالی به استقالل خوزستان 
بازگشت

موســی کولیبالــی، بازیکــن فصــل گذشــته تیــم ســپاهان 
بــار دیگــر بــه اســتقال خوزســتان بازگشــت. 

ــی  ــی در لیــگ پانزدهــم زوج محمــد طیب موســی کولیبال
بــود و توانســت بــه همــراه اســتقال خوزســتان بــه مقــام 

قهرمانــی لیــگ دســت یابــد. 
ایــن بازیکــن پــس از انتخــاب عبــدهللا ویســی بــه عنــوان 
ــی  ــرد؛ ول ــوچ ک ــان ک ــه اصفه ــا او ب ــپاهان ب ــرمربی س س
ــل دوام  ــک فص ــش از ی ــپاهان بی ــم س ــور او در تی حض
نیــاورد و ایــن مدافــع مالیایــی جایــی در برنامه هــای 
زالتکــو کرانچــار پیــدا نکــرد تــا راه خــروج از باشــگاه را در 

ــرد. کاپ ــش بگی پی

بشار رسن قرمزپوش شد
بازیکــن جــوان تیــم ملــی عــراق بــا سرخپوشــان بــه توافق 
ــم  ــن تی ــه اردوی ای ــه زودی ب ــت و ب ــت یاف ــاله دس دوس
ــی  ــم مل ــک تی ــن،  هافب ــار رس ــد. بش ــد ش ــه خواه اضاف
ــع  ــورش در جم ــه حض ــش زمزم ــدی پی ــه از چن ــراق ک ع
ــئوالن  ــام مس ــا اع ــید، ب ــوش می رس ــه گ ــپولیس ب پرس
ــه  ــا سرخپوشــان ب ــرارداد دوســاله خــود را ب ــم ق ــن تی ای
ــه  ــم اضاف ــن تی ــه اردوی ای ــه زودی ب ــاند و ب ــا رس امض

ــد شــد.   خواه
هافبــک تهاجمــی تیــم ملــی عــراق کــه ســابقه حضــور در 
ــان اردوی  ــور را دارد در پای ــن کش ــی ای ــروی هوای ــم نی تی
خارجــی ایــن تیــم بــه تهــران خواهــد آمــد تــا رســما بــه 

ــد. ورزش 3 ــان درآی ــت سرخپوش عضوی

اخباری رسما دروازه بان سایپا شد
بــا وجــود تاش هــای زیــاد مســئوالن تراکتورســازی 
باشــگاه ســایپا حاضــر نشــد رضایتنامــه محمدرضــا 
اخبــاری را بــرای ادامــه حضــور در تبریــز صــادر کنــد. بــر 
ــته  ــوش از روز گذش ــان ملی پ ــن دروازه ب ــاس ای ــن اس ای
بــه طــور رســمی کارش را بــا ســایپایی ها اســتارت زد. گل

در حوالی ورزش
جوانان والیبال نمره قبولی گرفتند

سرپرســت فدراســیون والیبــال گفــت: عملکــرد تیــم 
ــود  ــوب ب ــی خ ــای جهان ــران در رقابت ه ــان ای ــی جوان مل
ــی در حاشــیه  ــد. محمدرضــا داورزن ــی گرفتن ــره قبول و نم
ســیزدهمین نشســت مشــترک نــواب رئیــس و رؤســای 
اســتعدادیابی بانــوان سراســر کشــور دربــاره عملکــرد تیــم 
ــی  ــه کادر فن ــا دارد ب ــزود: ج ــان اف ــال جوان ــی والیب  مل
ــه  ــم و ب ــید بگوی ــته نباش ــان خس ــم جوان ــان تی و بازیکن
نوبــه خــود از آنــان تشــکر کنــم. وی بــا بیــان اینکــه تیــم 
ملــی جوانــان عملکــرد خوبــی در رقابت هــای جهانــی 
ــتند.  ــرار داش ــختی ق ــروه س ــا در گ ــت: آن ه ــت، گف داش
دو تیمــی کــه ایــران مغلــوب آنــان شــد، عنــوان قهرمانــی 
ایــن مســابقات کســب  را در  نایب قهرمانــی جهــان  و 
کردنــد. سرپرســت فدراســیون والیبــال تصریــح کــرد: فکــر 
ــیار  ــه بس ــی تجرب ــای جهان ــور در رقابت ه ــم حض می کن
خوبــی بــرای تیــم جوانــان بــود و در آینــده از ایــن نســل 
بازیکنــان ایــران در رده ســنی بزرگســاالن، بازیکنــان زیادی 

ــت. فدراســیون والیبــال ــم داش خواهی

بی اطالعی عجیب فدراسیون بوکس 
از محرومیت محرابی

فدراســیون بوکــس در اقدامــی قابــل تأمــل همچنــان 
منتظــر پاســخ فدراســیون جهانــی درخصــوص محرومیــت 
ــا عــدم محرومیــت بوکســور ۷۵ کیلوگــرم خــود اســت.  ی
ــیون  ــه فدراس ــود ک ــو ب ــی باک ــای جهان ــش از رقابت ه پی
جهانــی اطــاع داد نماینــده ۷۵ کیلوگــرم تیــم ملــی مدتــی 
قبــل در مســابقات زیرزمینــی بوکــس حضــور پیــدا کــرده و 
تــا پایــان زمــان محرومیــت بــه دلیــل ایــن اقــدام اجــازه 
شــرکت در هیــچ رقابتــی را نــدارد. ایــن در حالــی اســت که 
ــی مدعــی شــد فدراســیون بوکــس باعــث  ســجاد محراب
محرومیــت وی شــده و ایــن محرومیــت در حــال حاضــر 
بــه پایــان رســیده اســت. قســمت جالــب ماجرا اینجاســت 
ــه  ــی ک ــه یکــی از مســئوالن فدراســیون بوکــس در حال ک
هنــوز مطمئــن نیســت از تــداوم محرومیــت محرابــی 
ســخن می گویــد؛ امــا علــی دانشــمندفر، دبیــر فدراســیون 
ــت  ــرد: مدت هاس ــح ک ــوص تصری ــن خص ــس، در ای بوک
ــره  ــال مذاک ــس( در ح ــی بوک ــیون جهان ــا )فدراس ــا آیب ب
ــی محــروم  ــا محراب ــد آی ــه مــا پاســخ دهن ــا ب هســتیم ت
اســت.  پایــان رســیده  بــه  یــا محرومیتــش  اســت 
دانشــمندفر در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا فدراســیون 
پیــش از آنکــه از محرومیــت محرابــی اطمینــان پیــدا کنــد، 
در ایــن خصــوص نظــر می دهــد گفــت: چــون آیبــا هنــوز 
ــا  ــه م ــی ب ــت محراب ــان محرومی ــه ای درخصــوص پای نام
ــن  ــر ای ــره و پیگی ــال مذاک ــا در ح ــه م ــت. البت ــزده اس ن
ــن  ــی، یکــی از موفق تری موضــوع هســتیم. ســجاد محراب
 و فنی تریــن بوکســورهای ایرانــی اســت کــه مدت هــا 
از ترکیــب تیــم ملــی دور مانــده و شــاید بــرای همیشــه از 

ایــن رشــته خداحافظــی کنــد. مهــر

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

از جشــنواره ســی ام فیلــم  در دومیــن روز 
کــودک و نوجــوان اصفهــان، عوامــل فیلــم 
ــازمان  ــور در س ــا حض ــک« ب ــان کوچ »قهرمان
ــل  ــر عام ــا مدی ــان ب ــهرداری اصفه ورزش ش
بازیگــران  و  کردنــد  دیــدار  ســازمان  ایــن 
خردســال ایــن فیلــم ســفیران افتخــاری 

فرهنــگ و ورزش ایــن ســازمان شــدند. 
کارگــردان  صمیمــی  نشســت  ایــن  در 
فیلــم »قهرمانــان کوچــک« بــا اشــاره بــه 
ــل  ــان و معض ــینی نوجوان ــت کامپیوترنش پش
کم تحرکــی گفــت: مــا تمــام تــاش خــود 
ــاوه  ــا ع ــم ت ــام داده ای ــم انج ــن فیل را در ای
ــه  ــوان ب ــودک و نوج ــان ک ــذب مخاطب ــر ج ب
ســمت ورزش و قهرمــان شــدن، با اســتفاده از 
طنزپــردازان مطــرح ســینمای ایــران بــا خلــق 
لحظاتــی شــاد و بــا نشــاط در بخش هــای 
لــب  بــر  را  خنــده  گل  فیلــم،  مختلــف 

بنشــانیم.  تماشــاگران 
حســین قناعــت از ایفــای نقــش مثبت توســط 
بازیگــران نوجــوان ورزشــکار در داســتان فیلــم 
ــت  ــان کاال در حمای ــا قاچاقچی ــی ب و رویاروی
ــدن  ــکار ش ــری از بی ــی و جلوگی ــد مل از تولی
پدرانشــان در ژانــر طنــز خبــر داد و گفــت: 

ــرای جــذب کــودکان  تماشــای ایــن فیلــم را ب
ــم  ــذار می دان ــیار تاثیرگ ــمت ورزش بس ــه س ب
و ایــن تأثیــر مثبــت را ابتــدا در خانــواده خــود 
مشــاهده کــردم؛ زمانــی کــه دختــرم پــس از 
تماشــای فیلــم بــه ورزش عاقه منــد شــد 
و در کاس تکوانــدو ثبت نــام کــرد و ایــن را 

ــت. ــت دانس ــک موفقی ــوان ی می ت

 الگوپذیری از قهرمانان پوشالی
ــک«  ــان کوچ ــم »قهرمان ــرح فیل ــری ط مج
 نیــز کــه در ایــن نشســت حضــور داشــت
ــوان  ــی عن ــم را زمان ــن فیل ــی ای ــه ابتدای جرق
ایرانــی  کــودکان  بازی هــای  در  کــه   کــرد 
الگوپذیــری از قهرمانــان پوشــالی و ســاختگی 

فیلم هــای غربــی و نمادهــای منسوخ شــده 
آن هــا را بســیار مشــاهده کــرده و جــای خالــی 
فرهنــگ  بــه  پرداختــن  و  قهرمان پــروری 
ــم و  ــر فیل ــامی در هن ــی ورزش ایرانی اس غن

ــد.  ــس می کن ــا ح ــور را کام ــینمای کش س
علــی عبــدی کــه هــدف اصلــی غــرب را 
تضعیــف فرهنــگ، اقتصــاد، صنعــت و هــوش 
ــه  ــن ب ــرد، پرداخت ــوان ک ــی عن و ذکاوت ایران
توانمندی هــای ایرانــی را کمتریــن وظیفــه هــر 
ــا تدویــن  دوســتدار وطــن دانســت و گفــت: ب
فیلمنامــه ای قــوی و بــه دور از هــر نــگاه 
و قــدرت  اراده  کلیشــه ای ســعی کرده ایــم 
بچه هــای ایرانــی را در حمایــت از تولیــد ملــی 
بــا زبــان طنــز بــه روی پــرده ســینما بیاوریــم.

 شناساندن فرهنگ ورزش
شــهرداری  ورزش  ســازمان  عامــل  مدیــر 
از  ایــن دیــدار ضمــن تقدیــر  اصفهــان در 
ــج  ــاز در تروی ــروه فیلمس ــن گ ــای ای تاش ه
و  انقــاب  آرمان هــای  اعتــای  و  ورزش 
حمایــت از تولیــد ملــی و اشــتغال بــا اســتفاده 
از ابــزار هنــر و ســینما گفــت: شناســاندن 
از  حراســت  خدمــت،  ورزش،  فرهنــگ 
ــه کــودکان  ــی و راه شــهدا ب توانمندی هــای مل
ــوان از  ــوم را می ت ــرز و ب ــن م ــان ای و نوجوان
ویژگی هــای برجســته و نقــاط قــوت ایــن 

فیلــم دانســت کــه بــه خوبــی بــه آن پرداختــه 
ــت. ــده اس ش

علــی قاســمی شــاه بیت فیلــم »قهرمانــان 
شــهید  هنرمندانــه  معرفــی  را  کوچــک« 
 نوجــوان، پهلــوان ســعید طوقانــی، خوانــد 
ــر  ــی هن ــه اثربخش ــاد ب ــا اعتق ــا ب ــت: م  و گف
و هنرمنــدان بــر روی فرهنــگ کــودکان جامعــه 
بایــد پیام هــای نظــام و انقــاب، توســعه 
ورزش و ســامت و پرداختــن بــه مســائل 
ــد  ــت از تولی ــده روز کشــور همچــون حمای عم

ملــی و اقتصــاد مقاومتــی را کــه همــواره 
ــه  ــری )مدظل ــام معظــم رهب ــد مق مــورد تاکی
العالــی( اســت، در دســتورکار قــرار دهیــم و از 
هنرمندانــی کــه در ایــن مســیر گام برمی دارنــد 

ــیم. ــته باش ــدی داش ــت صددرص حمای
در پایــان ایــن دیــدار پیراهــن ســازمان ورزش 
ــوان  ــا شــعار »شــهر پهل ــان ب شــهرداری اصفه
ــم  ــال فیل ــران خردس ــه بازیگ ــد«، ب می خواه
»قهرمانــان کوچــک« بــه عنــوان ســفیران 

ــا شــد. ــن ســازمان اعط ــاری ای افتخ

 پروانه ها، سفیران افتخاری فرهنگ و ورزش 
سازمان ورزش شهرداری اصفهان

نقــره  از کســب  پــس  ایــران  تاریخ ســاز ورزش  دختــر 
جهــان بــا آســیب های متعــددی روبــه رو شــد کــه بــه گفتــه 
پزشــکان            3 عمــل جراحــی را پیــش رو خواهــد 

ــت.  داش
کیمیــا علیــزاده پــس از المپیــک ریــو مــچ پــای چــپ خــود 
ــه تیــغ جراحــان ســپرد و در فرصــت کمــی کــه داشــت  را ب
خــود را بــه مســابقات قهرمانــی جهــان رســاند کــه منجــر بــه 

فینالیســت شــدن او هــم شــد. 
ــر مجداالســامی پزشــک  ــات دکت ــن اتفاق ــام ای ــا تم ــا ب ام
ــه  ــزاده در دو ناحی ــا علی ــد: »کیمی ــای او می گوی ــراح پ ج
ــا جراحاتــی جــدی  ــو و مــچ پــای راســت خــود هــم ب از زان
روبــه رو اســت کــه نیــاز شــدید بــه جراحــی دارد. دو لیگامنت 
ــان  ــا درم ــا ب ــن کیمی ــل از ای ــده و قب ــدی دی ــیب ج او آس
ــه  ــودی او هرچ ــرای بهب ــا ب ــود؛ ام ــرده ب ــار ک ــا را مه درده

ــه جراحــی دارد.«  ــاز ب ــر نی زودت
ــت  ــان دس ــه درم ــوری ک ــارا جمه ــر س ــر دکت ــویی دیگ از س
ــود  ــه وج ــد: »ب ــم، می گوی ــت ه ــده داش ــه عه ــزاده را ب علی
ــا، بایــد جراحــی  آمــدن اتصال هــای رگــی غیرمعمــول کیمی
ــی  ــت خیل ــد. او فرص ــدا کن ــود پی ــت او بهب ــا دس ــود ت ش
ــا  ــت و م ــته داش ــی گذش ــودی جراح ــرای بهب ــی ب کوتاه
ــن مســابقات  ــه ای ــی ب ــم حت خودمــان هــم فکــر نمی کردی
برســد؛ برخــاف تصــور مــا فوق العــاده مقابــل رقبــای 
ــودی  ــرای بهب ــال او ب ــن ح ــا ای ــید. ب ــود درخش ــی خ جهان

ــم دارد.«  ــت ه ــه دس ــی از ناحی ــه جراح ــاز ب ــل نی کام
بــا توضیحــات دکتــر مجداالســامی و دکتــر جمهــوری کیمیــا 
علیــزاده 3 عمــل جراحــی جــدی پیــش رو دارد و اگــر ایــن 
ــال از  ــک س ــا ی ــت کم کیمی ــود دس ــام ش ــا انج جراحی ه

میادیــن بــه دور خواهــد بــود. ورزش 3

مراســم تشــییع پیکــر عطــاءهللا بهمنــش روز چهارشــنبه هفتــه 
جــاری از ورزشــگاه شــهید شــیرودی برگــزار می شــود. 

عطــاءهللا بهمنــش، دبیــر و نایب رئیــس اســبق فدراســیون 
کشــتی و کارشــناس، مفســر و گزارشــگر قدیمــی ورزش ایــران 
یکشنبه شــب بــه دلیــل ســکته مغــزی دار فانــی را وداع  گفــت. 
ــیون  ــری فدراس ــا پیگی ــوم ب ــر آن مرح ــییع پیک ــم تش مراس
کشــتی، ســاعت 10 صبــح روز چهارشــنبه 14 تیرمــاه از ورزشــگاه 
شــهید شــیرودی واقــع در خیابــان مفتــح جنوبــی تهــران برگزار 
می شــود و پیکــر ایــن اســتاد فقیــد مطبوعــات ورزشــی ایــران 
ــپرده  ــاک س ــه خ ــرا)س( ب ــت زه ــام آوران بهش ــه ن در قطع

خواهــد شــد. 
مراســم ترحیــم آن مرحــوم نیــز روز شــنبه از طــرف فدراســیون 
کشــتی برگــزار می شــود کــه زمــان و مــکان آن متعاقبــا اعــام 

خواهــد شــد. 

ــن گزارشــگر، کارشــناس  ــه کشــتی کشــور درگذشــت ای جامع
ــه  ــران را ب ــتی ای ــی ورزش و کش ــش و قدیم ــر زحمتک و مفس
خانــواده آن مرحــوم، جامعــه ورزش و اصحــاب رســانه تســلیت 
ــب  ــوم طل ــرای آن مرح ــال ب ــد متع ــد و از درگاه خداون می گوی

ــران دارد.  غف
1302 کرمانشــاه(  فروردیــن   24 )زاده  بهمنــش  عطــاءهللا 
ــگار  ــگار و روزنامه ن ــگر، خبرن ــی، گزارش ــر ورزش ــکار، مدی ورزش
ورزشــی ایرانــی بــود. وی چندیــن دوره قهرمــان دو و میدانــی 
تیــم  نیمه اســتقامت، دفــاع راســت  تهــران در رشــته های 
فوتبــال بانــک ملــی بــوده و در رشــته های تنیــس و کوهنــوردی 

ــرده اســت. ــت ک ــز فعالی نی
ــش در  ــت بهمن ــترین فعالی ــق و بیش ــن عای ــه مهم تری  البت
زمینــه ورزش کشــتی بــوده و او پنــج ســال دبیــر و نایب رئیــس 

کشــتی فدراســیون کشــتی ایــران بــود. فدراســیون 

چهارشنبه، روز وداع با مرد بااخالق ورزشکیمیا، دست کم یکسال دور از شیاپچانگ

ورزش

،،
در دومیــن روز از جشــنواره ســی ام 
اصفهــان  نوجــوان  و  کــودک  فیلــم 
عوامل فیلم »قهرمانان کوچک« با 
حضــور در ســازمان ورزش شــهرداری 
اصفهــان بــا مدیر عامل این ســازمان 

دیــدار کردنــد

ادامه از صفحه 8
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــهم  شش س

139.60مترمربــع پــاک شــماره 6۷3 فرعــی از 6 اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــق ســامانه امــاک ــان  طب اصفه

9۵.رای شــماره 469۵-1396/02/28 هیــأت اول آقــای 

ــماره 34  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی برزان ــین ماهران حس

ــد  ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین ــی 1290140۵۵3 ص کدمل

علــی در  80  ســهم مشــاع از 139/6 ســهم  ششــدانگ 

یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 139.60مترمربــع پــاک 

شــماره 6۷3 فرعــی از 6 اصلــی واقــع در اصفهــان 

ــق  ــان  طب ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ

ســامانه امــاک

96.رای شــماره 4۷۵6-1396/02/30 هیــأت اول  آقــای 

ــه شناســنامه شــماره  ــادی ب ــرام آب احمــد رضــا زارع به

21 کدملــی 12906۵3۵34 صــادره  اصفهــان  فرزنــد 

اســدهللا در  ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 

ــع در  ــی واق ــماره  68 اصل ــاک ش ــع پ ۷9.8۵ مترمرب

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملک غــرب اصفهــان از 

مالکیــت محمــد حســین زارع بهــرام آبــادی

9۷.رای شــماره 4639-1396/02/28 هیــأت اول آقــای 

علیرضــا ترابــی زیارتگاهــی بــه شناســنامه شــماره 242 

کدملــی 12868891۵4 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد 

علــی در  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 210 

مترمربــع پــاک شــماره  44 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیت 

عبدالعلــی تیمــوری

98.رای شــماره 4641-1396/02/28 هیــأت اول  آقــای 

ــنامه  ــه شناس ــی ب ــی کرم ــین میرمعصوم ــید حس س

ــی  ــی 128336۷688 صــادره  خمین شــماره ۵19 کدمل

شــهر فرزنــد ســید علــی در  ششــدانگ یــک بــاب خانــه 

بــه مســاحت 110.12مترمربــع پــاک شــماره 40۵فرعــی 

از 22 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 

ــر  ــه 161 دفت ــت صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ مل

640 امــاک

99.رای شــماره 4649-1396/02/28 هیــأت اول آقــای 

مصطفــی پیرنجــم الدیــن کلیچــه به شناســنامه شــماره 

فرزنــد  اصفهــان   ۵ کدملــی 128988610۵ صــادره 

ــاحت   ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــن در شش حس

 ۷9/2 و   ۷9/1 شــماره  پــاک  مترمربــع   248.3۵

فرعــی از 22 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 

ــند 14646 و  ــب س ــان بموج ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

1464۷ مــورخ 92/4/1۷ دفترخانــه 3۷1 اصفهــان بنــام 

متقاضــی و ســهم االرث متقاضــی از ســادات بیگــم 

ــی میرمعصوم

اول   هیــأت   1396/02/28-4689 شــماره  100.رای 

آقــای عبــاس عســگریان بــه شناســنامه شــماره ۵ 

کدملــی 1290328048 صــادره اصفهــان فرزنــد حســن 

ــه  ــاب خان ــک ب ــگ مشــاع از  ششــدانگ ی در  چهاردان

ــماره 3414  ــاک ش ــع پ ــاحت 136.6۵مترمرب ــه مس ب

فرعــی از 40 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 

ــرزا  ــت می ــان  از مالکی ــک غــرب اصفه ــت مل حــوزه ثب

ــه ــق اظهارنام ــی  طب ــادق ماباش محمدص

101.رای شــماره 4690-1396/02/28 هیــأت اول خانــم 

مریــم عســگریان بــه شناســنامه شــماره 66 

ــد حســن  ــان فرزن ــی 1290480۵40 صــادره اصفه کدمل

در  دو دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

مســاحت 136.6۵مترمربــع پــاک شــماره 3414 فرعی 

ــت  ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق از 40 اصل

ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت میــرزا محمدصــادق 

ماباشــی  طبــق اظهارنامــه

102.رای شــماره 4693-1396/02/28 هیــأت اول آقــای  

غامرضــا صباغــی بــه شناســنامه شــماره ۵041 کدملــی 

12931۷6801 صــادره  خمینــی شــهر فرزنــد اکبــر در  دو 

ــاب کارگاه تجــاری  ــک ب ــگ مشــاع از  ششــدانگ ی دان

بــه مســاحت 2۵6.63مترمربــع پــاک شــماره 1۵4 

فرعــی از 19 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حســین صباغــی  

طبــق اظهارنامــه

103.رای شــماره 4691-1396/02/28 هیــأت اول آقــای 

اکبــر صباغــی بــه شناســنامه شــماره 11۷ کدملــی 

ــین در دو  ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه 1289938891 ص

ــاب کارگاه تجــاری  ــک ب ــگ مشــاع از  ششــدانگ ی دان

ــماره 1۵4  ــاک ش ــع پ ــاحت 2۵6.63 مترمرب ــه مس ب

فرعــی از 19 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حســین صباغــی  

ــق اظهارنامــه طب

104.رای شــماره 4692-1396/02/28 هیــأت اول آقــای  

ــی  ــماره ۷0۷ کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــاس صباغ عب

دو  در  اکبــر  فرزنــد  اصفهــان   129041089۵ صــادره 

ــاب کارگاه تجــاری  ــک ب ــگ مشــاع از  ششــدانگ ی دان

بــه مســاحت 2۵6.63مترمربــع پــاک شــماره 1۵4 

فرعــی از 19 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حســین صباغــی  

ــق اظهارنامــه طب

اول   هیــأت   1396/02/2۷-4632 شــماره  10۵.رای 

ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــان رنان ــد بهرامی ــای  حمی آق

ــد  ــان فرزن ــادره  اصفه ــی 1290۵14844 ص 3۵0 کدمل

ــه  ــاختمان ب ــاب  س ــک ب ــدانگ ی ــی در  شش مصطف

مســاحت 20۵.۵6 مترمربــع پــاک شــماره 34۵۵ 

فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 

ــت صفحــه 34۵  ــورد ثب ــان م ــک غــرب اصفه ــت مل ثب

ــاک ــر ۵40 ام دفت

اول  هیــأت   1396/02/28-464۵ شــماره  106.رای 

بــه  دورکــی  زاده  اله هاشــم  حبیــب  ســید  آقــای  

 46894۷894۵ کدملــی   1420 شــماره  شناســنامه 

صــادره اردل فرزنــد ســید حســن  در  ششــدانگ یــک 

ــاک  ــع پ ــاحت 22.۵ مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــاب س ب

شــماره 429 فرعــی از 2۵ اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــی ــی جون ــی جوان محمدعل

دوم  هیــأت   1396/02/21-4149 شــماره  10۷.رای 

آقــای مهــدی کاظمــی بــه شناســنامه شــماره 8۵8 

کدملــی 1290۷46۵08 صــادره اصفهــان  فرزنــد عبــاس 

ــه مســاحت   ــاب   ســاختمان   ب در   ششــدانگ یــک ب

ــی  ــماره   31۵4   فرع ــاک ش ــع پ 22۵.۷0    مترمرب

از   18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت      صفحــه 80 

ــاک ــر 1119 ام دفت

108.رای شــماره 1۷۷88-1393/0۷/29 هیــأت ســوم   

ــه شناســنامه شــماره 12 کدملــی  آقــای اکبــر زهرانــی ب

ــد اســداله نســبت  ــان فرزن 129014۷213 صــادره اصفه

ــه مســاحت 213/10  ــه ب ــاب خان ــک ب ــه ششــدانگ ی ب

مترمربــع از پــاک شــماره 228 فرعــی از 9  اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهان 

ازســندثبت شــده در صفحــه 1۷۵دفتــر 3۷ امــاک

چهــارم   هیــأت   1396/02/11-29۵9 شــماره  109.رای 

ــماره 164  ــنامه ش ــه شناس ــان ب ــی پروازی ــای  مجتب آق

فرزنــد  اصفهــان   صــادره   128۷6۷۵24۷ کدملــی 

ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــمتی از/شش ــین در قس حس

مســاحت 1۷3.1۷ مترمربــع پــاک شــماره 631 فرعــی 

ــت  ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق از 2۵ اصل

ــال 1۷۷1۵  ــند انتق ــب س ــان بموج ــرب اصفه ــک غ مل

مــورخ 8۵/۵/29 دفتــر 10۵ اصفهــان

110.رای شــماره 3883-1396/02/18 هیــأت چهــارم 

ــنامه  ــه شناس ــادی   ب ــری نصرآب ــه نص ــم معصوم خان

شــماره 9  کدملــی 129019۷301  صــادره اصفهــان  فرزند 

ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــه  ۵.۵ دان نصرال

خانــه قدیمــی بــه مســاحت 111.36 مترمربــع از پــاک 

شــماره 3۷3   فرعــی از ۵ اصلــی واقــع در اصفهــان 

ــک  ــان ازمال ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش14 حــوزه ثب

رســمی فــوق ثبــت صفحــه 19 دفتــر 426  امــاک ونیــز 

ــر 426 مــع الواســطه از رضــا نصــر صفحــه 19 دفت

111.رای شــماره 3882-1396/02/28 هیــأت چهــارم 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــا نصراصفهان ــم پریس خان

12۷0۷184۵2 کدملــی 12۷0۷184۵2  صــادره اصفهــان  

ــک  ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــم دان ــر  نی ــد اصغ فرزن

ــع  ــاحت 111.36 مترمرب ــه مس ــی ب ــه قدیم ــاب خان ب

از پــاک شــماره 3۷3  فرعــی از ۵ اصلــی واقــع در 

ــان  ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه اصفه

ــر 426  ــه 26  دفت ــت صفح ــوق ثب ــمی ف ــک رس ازمال

ــاک ام

112.رای شــماره ۵66۵-1396/03/08 هیــأت چهــارم 

خانــم اشــرف یــاری رنانــی  بــه شناســنامه شــماره 98 

کدملــی 12900124۷4 صــادره اصفهــان فرزنــد غامعلــی  

ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه اســتثناء بهــای ثمنیــه 

اعیانــی بــه مســاحت  242.2۵ مترمربــع از پــاک 

شــماره 39۷3 و 39۷4   فرعــی از  18 اصلــی واقــع در 

ــان  ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه اصفه

ــر 101۷   ــه ۵14 دفت ــت صفح ــوق ثب ــمی ف ــک رس از مال

امــاک

113.رای شــماره 38۵9-1396/02/18 هیــأت چهــارم 

ــماره 92  ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــرداد یخچال ــای مه آق

فرزنــد  اصفهــان  صــادره    12902۵328۵ کدملــی 

ــه مســاحت   ــه ب ــاب خان غامرضــا  ازششــدانگ یــک ب

131/90 مترمربــع از پــاک شــماره 40۷ و408  فرعــی از 

19 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملک 

غــرب اصفهــان مــع الواســطه از ســکینه شــهبازی مــورد 

ــی  ــاک 40۷ فرع ــاک و پ ــر 80 ام ــت ص491 دفت ثب

بــه نــام خــود متقاضــی مــورد   ثبــت صفحــه 12 دفتــر 

ــاک 43۷ ام

114.رای شــماره 386۷-1396/02/18 هیــأت چهــارم  

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــه ارش ــمت ال ــای حش آق

ــد  ــودرز فرزن ــادره الیگ ــی 41۷012۷1۷1 ص 136۷0 کدمل

ــه مســاحت  ــاب مغــازه ب رضاقلــی  ازششــدانگ یــک ب

30.8۵ مترمربــع از پــاک شــماره  6۷ اصلــی واقــع در 

ــان  ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه اصفه

ــادی ــات عاشــق آب ــی بی ــک رســمی لطفعل ازمال

دوم  هیــأت   1396/02/24-4312 شــماره  11۵.رای 

ــی  ــه شناســنامه شــماره 6 کدمل ــزی ب ــه ب ــم فاطم خان

محمــد  گل  فرزنــد  زابــل  صــادره   36۷4402۷93

ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت    63  

ــی  ــاک شــماره  4۵6    فرعــی از 16   اصل ــع پ مترمرب

واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــی ــی اورگان ــد بابائ ــی محم ــت عل ــان  از مالکی اصفه

ســوم   هیــأت   1396/02/18-3906 شــماره  116.رای 

ــنامه  ــه شناس ــی ب ــاری الدان ــان نث ــین ج ــای حس آق

شــماره 11  کدملــی 128980۷1۷۵  صــادره اصفهــان  

ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــی  ازشش ــد نظرعل فرزن

مســاحت 609.30 مترمربــع از پــاک شــماره 141/1    

فرعــی از 13 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 

ــی  ــک رســمی نظرعل ــان ازمال ــک غــرب اصفه ــت مل ثب

ــاک ــر  21 ام ــه  11۷ دفت ــت صفح ــاری  ثب ــان نث ج

ســوم  هیــأت   1396/02/18-390۵ شــماره  11۷.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی   ب ــری رنان ــر کبی ــای ناص آق

344  کدملــی 128999993۷  صــادره اصفهــان  فرزنــد 

ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــد  ازشش محم

ــی از 18  ــماره 31۵4 فرع ــاک ش ــع از پ 199.0۵ مترمرب

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق  ثبت صفحــه 321 

ــاک ــر 68 ام دفت

118.رای شــماره 3010-1396/02/11 هیــأت ســوم  آقــای 

حســین نصــر   بــه شناســنامه شــماره 16  کدملــی 

رمضــان  فرزنــد  اصفهــان   صــادره    1290233۷99

ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــگ مشــاع ازششــدانگ ی ســه دان

مســاحت  21۷.30 مترمربــع از پــاک شــماره  ۵38  

فرعــی از 2۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 

ــوق از  ــمی ف ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ســند شــماره 20۵43 مــورخ 93/12/20 دفترخانــه 3۷1 

ــان اصفه

119.رای شــماره 3008-1396/02/11 هیــأت ســوم خانــم 

اکــرم جوزدانــی  بــه شناســنامه شــماره 49222 کدملــی 

ــه  ــاس  س ــد عب ــان  فرزن ــادره اصفه 1280381132  ص

دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

21۷.30 مترمربــع از پــاک شــماره ۵38    فرعــی از 2۵ 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق  از ســند شــماره  

ــان ــه 3۷1 اصفه ــورخ 93/12/20 دفترخان 20۵43 م

120.رای شــماره 32496-139۵/12/12 هیــأت ســوم  

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــار  ب ــاری تب ــدی انص ــای مه آق

0  کدملــی 12۷02243۷9  صــادره اســماعیل  فرزنــد 

اســماعیل  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

110 مترمربــع از پــاک شــماره فرعــی از 31 اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــی ابراهیمــی ــک رســمی قدیرعل ازمال

ســوم   هیــأت   139۵/11/09-29۵12 شــماره  121.رای 

ــه شناســنامه شــماره  ــد کریمــی ســبدانی ب آقــای حمی

۵0۷88 کدملــی 128039۵3۷0 صــادره اصفهــان فرزنــد 

ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــاس  ازششــدانگ قســمتی از ی عب

مســاحت  286/62  مترمربــع از پــاک شــماره  فرعــی 

ــت  ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق از 32 اصل

ازمالــک رســمی قربانعلــی  ملــک غــرب اصفهــان 

ــی مزروع

ســوم  هیــأت   1396/01/21-1638 شــماره  122.رای 

آقــای رســول شــاهزیدی عاشــق آبــادی  بــه شناســنامه 

شــماره 4260 کدملــی 1283338963 صــادره اصفهــان  

ــه و مغــازه  ــاب خان ــد محمــد  ازششــدانگ یــک ب فرزن

بــه مســاحت 1۷۵.۵0مترمربــع از پــاک شــماره فرعــی 

ــت  ــوزه ثب ــان بخــش14 ح ــع در اصفه ــی واق از 66 اصل

ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی حســن باقــری

ســوم  هیــأت   1396/02/11-3030 شــماره  123.رای 

خانــم پــری نــخ کــوب    بــه شناســنامه شــماره 2۷692  

فرزنــد  اصفهــان    صــادره    1282204610 کدملــی 

ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــعلی  دو دان عباس

خانــه  بــه مســاحت  ۵۷۷.۷0 مترمربــع از پاک شــماره   

ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 21 اصل 84   فرع

ــمی  ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

ــه ــق اظهارنام ــماعیل طب ــی اس ــی  ولدکربای مصطف

ســوم  هیــأت   1396/02/11-3024 شــماره  124.رای 

آقــای علــی شــاه ســنائی بــه شناســنامه شــماره 

1۵  کدملــی1290036۷۵6  صــادره اصفهــان  فرزنــد 

غامعلــی  چهــار دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب 

خانــه بــه مســاحت ۵۷۷.۷0 مترمربــع از پــاک شــماره   

ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 21 اصل 84   فرع

ــمی  ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

ــه ــق اظهارنام ــمعیل طب ــی اس ــی  ولدکربای مصطف

ســوم  هیــأت   1396/02/11-3004 شــماره  12۵.رای 

آقــای غامرضــا شــفیعی   بــه شناســنامه شــماره 2۵۵1  

کدملــی 109128۷۵46  صــادره نجــف آبــاد  فرزنــد 

رضــا  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

ــی از 18  ــماره 3314 فرع ــاک ش ــع از پ 2۵۵.۵مترمرب

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــت صفحــات  ــوق ثب ــک رســمی ف ــان ازمال ــرب اصفه غ

3۷ و 34  دفاتــر 394 و 444 امــاک

ســوم  هیــأت   1396/02/26-4421 شــماره  126.رای 

آقــای علــی نصــر  بــه شناســنامه شــماره 40۵03  

ــه   ــد یدال ــادان  فرزن ــی 181۵30484۷  صــادره آب کدمل

ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

19۵.66 مترمربــع از پــاک شــماره 269 فرعــی از 6 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــت صفحــه  ــوق  ثب ــک رســمی ف ــان از مال ــرب اصفه غ

430 دفتــر  36۵ امــاک  و ص 4۷4 دفتــر 8

12۷.رای شــماره 4422-1396/02/26 هیــأت ســوم 

خانــم بتــول جعفــری نیســیانی بــه شناســنامه شــماره 

43 کدملــی 1189۷8۷210 صــادره اردســتان فرزنــد 

ــه  ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــگ ازشش ــه دان ــا س محمدرض

ــماره 269  ــاک ش ــع از پ ــاحت 19۵.66 مترمرب ــه مس ب

ــوزه  ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 6 اصل فرع

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی علــی نصــر  

ثبــت صفحــه 430 دفتــر  36۵ امــاک  و ص 4۷4 

ــر 8 دفت

128.رای شــماره 4429-1396/02/26 هیــأت ســوم 

خانــم اعظــم جبــاری جونــی بــه شناســنامه شــماره ۵02 

کدملــی 12893۵162۷ صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد  

ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه اســتثناء ثمنیــه اعیانی 

ــماره 264    ــاک ش ــع از پ ــاحت  101.96 مترمرب ــه مس ب

فرعــی از 2۵  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 

ــک رســمی ماشــاله  ــان از مال ــک غــرب اصفه ــت مل ثب

عربــی جونــی و جمیلــه حاجبــی جونــی

ســوم   هیــأت   1396/02/11-29۵2 شــماره  129.رای 

آقــای ســید محمــد میرمعصومــی   بــه شناســنامه 

ــان  ــادره اصفه ــی 1283368013 ص ــماره ۵۵1 کدمل ش

فرزنــد ســید خلیــل  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

ــماره   221/1   ــاک ش ــع از پ ــاحت 9۵.4۷ مترمرب مس

ــان بخــش14 حــوزه  ــع در اصفه ــی واق ــی از ۵ اصل فرع

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق ثبــت 

صفحــات 286 و 290 دفتــر  283 امــاک

ســوم   هیــأت   1396/02/11-29۵6 شــماره  130.رای 

آقــای مهــدی یــادگاری بهارانچــی  به شناســنامه شــماره 

ــد  ــان  فرزن ــی 1283012۵02  صــادره اصفه 1123  کدمل

عبــاس  ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  

ــماره   3۵3    ــاک ش ــع از پ ــاحت 21۷ مترمرب ــه مس ب

فرعــی از 14 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق ثبــت 

ــاک ــر ۵۷1  ام ــه 3۷۵  دفت صفح

ســوم  هیــأت   1396/02/11-29۵4 شــماره  131.رای 

خانــم نازیــا رضائــی بهارانچــی  بــه شناســنامه شــماره 

48093  کدملــی 12803۷209۵ صــادره اصفهــان فرزنــد 

ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــگ ازشش ــه دان ــی  س عل

مســاحت  21۷ مترمربــع از پــاک شــماره   3۵3   

فرعــی از 14 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق ثبــت 

ــاک ــر  ۵۷1 ام ــه  3۷۵ دفت صفح

132.رای شــماره 32491-139۵/12/12 هیــأت ســوم 

ــماره 1384  ــنامه ش ــه شناس ــیروانی ب ــول ش ــم بت خان

ــی   ــد تق ــان فرزن ــادره اصفه ــی 128۵600۵41 ص کدمل

ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

ــاک شــماره 48۵ فرعــی از 26  ــع از پ 233.۵0 مترمرب

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــروغ ســادات امینــی 

ــاک ــر 66  ام ــت صفحــه 433 دفت ثب

133.رای شــماره 23490-139۵/12/12 هیــأت ســوم 

آقــای محمدحســن فوالدســتون بــه شناســنامه شــماره 

فرزنــد  اصفهــان  صــادره   128۷۵9۵۷31 2 کدملــی 

ــه  ــاب خان محمدعلــی  ســه دانــگ ازششــدانگ یــک ب

بــه مســاحت 233.۵0 مترمربــع از پــاک شــماره 48۵  

فرعــی از 26 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 

ــروغ  ــمی ف ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ســادات امینــی ثبــت صفحــه  433 دفتــر 66  امــاک

134.رای شــماره 3889-1396/02/18 هیــأت ســوم 

خانــم عفــت مســجدی اصفهانــی  بــه شناســنامه 

صــادره    1280233990 کدملــی    23۵۷8 شــماره 

اصفهــان  فرزنــد حســن  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  

ــماره 9۷  ــاک ش ــع از پ ــاحت 232.98 مترمرب ــه مس ب

ــان بخــش14 حــوزه  ــع در اصفه ــی واق ــی از 10 اصل فرع

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق ثبــت 

ــاک ــر 28۷ ام ــه ۵18  دفت صفح

13۵.رای شــماره 406۷-1396/02/20 هیــأت دوم آقــای 

ــماره 4  ــنامه ش ــه شناس ــنی ب ــی ابوالحس ــد حاج محم

ــر  ــد اکب ــان فرزن ــادره فاورج ــی 11114804۵1 ص کدمل

در   دو دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب   

ســاختمان   بــه مســاحت  220.26    مترمربــع پــاک 

شــماره  ۵66    فرعــی از 2۵   اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از ســند 

ــان ــه 160 اصفه ــورخ 1391/11/1۷ دفترخان 10۷00 م

دوم   هیــأت   1396/02/20-4068 شــماره  136.رای 

آقــای مســعود میراســدی بــه شناســنامه شــماره 

۵68۵4 کدملــی 128099۵29۷ صــادره  اصفهــان فرزنــد 

مهــدی در   دو دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب   

ســاختمان   بــه مســاحت  220.26    مترمربــع پــاک 

شــماره  ۵66    فرعــی از 2۵   اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از ســند 

ــان ــه 160 اصفه ــورخ 1391/11/1۷ دفترخان 10۷00 م

13۷.رای شــماره 4069-1396/02/20 هیــأت دوم آقــای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــنی ب ــی ابوالحس ــاس حاج عب

ــد  ــان  فرزن ــادره فاورج ــی 1110421923 ص ۵4۵ کدمل

ــک  ــگ مشــاع از  ششــدانگ ی ــود در دو دان عبدالمحم

بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  220.26    مترمربــع 

پــاک شــماره  ۵66    فرعــی از 2۵   اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــه  ــورخ 1391/11/1۷ دفترخان ــند 10۷00 م ــان از س اصفه

ــان 160 اصفه

دوم   هیــأت   1396/03/04-۵408 شــماره  138.رای 

آقــای  نورعلــی احمــدی میاســی به شناســنامه شــماره 

ــد  ــردگان  فرزن ــی 466921۷۷63 صــادره ل ۵33 کدمل

ولــی در    ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 

ــماره  2۷۷۵     ــاک ش ــع پ ــاحت   101.3۷   مترمرب مس

فرعــی از   18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  

ــم  ــت مری ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

ــی بیگــم حســینی رنان

139.رای شــماره 4960-1396/03/01 هیــأت چهــارم 

ــنامه  ــه شناس ــی ب ــاری الدان ــان نث ــن ج ــای محس آق

شــماره 40 کدملــی 1290840083  صــادره خمینی شــهر 

ــه  ــه ب ــاب خان ــه  ازششــدانگ یــک ب ــد نعمــت ال فرزن

مســاحت 169.23 مترمربــع از پــاک شــماره 468 

فرعــی از 13 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 

ــان از مالــک رســمی رمضــان  ثبــت ملــک غــرب اصفه

ــاک ــر 941  ام ــه 4۵9 دفت ــت صفح ــاری ثب ــان نث ج

ســوم  هیــأت   1396/03/18-6۵04 شــماره  140.رای 

آقــای علــی شــیروانی دســتگرده  به شناســنامه شــماره 

330۵ کدملــی 128۵93۷392 صــادره اصفهــان فرزنــد 

محمــود  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه به مســاحت 218  

ــی  ــی از  16 اصل ــاک شــماره 9۷9   فرع ــع از پ مترمرب

ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  واقــع در اصفه

اصفهــان از مالــک رســمی شــکراله و احمــد و صفرعلــی 

و نصرالــه و خدیجــه و ســکینه همگــی جعفریــان صدیق 

 ثبــت صفحــات 213 و ۵۵۷ و ۵۵1  دفتر 42۵ و ۵29 80 

 اماک

بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم 

مالکیــت  ســند  مقــررات  طبــق  اعتــراض  وصــول 

الــف 1013۵ .م  صادرخواهدشــد 

تاریخ انتشار نوبت اول 1396/03/29

تاریخ انتشار نوبت دوم  1396/04/13

رئیس منطقه ثبت اسناد واماک غرب اصفهان

  علیرضا حیدری 



پیشهناد فیلم

من دیه گو مارادونا هستم

کارگردان: بهرام توکلی
نویسنده: بهرام توکلی

جمشــید  آقاخانــی،  ســعید  آدینــه،  گالب  بازیگــران: 
 هاشــم پور، بابــک حمیدیــان، صابــر ابــر، ویشــکا آســایش، 
ــارا  ــر، س ــا عالف ــا، مهس ــه آ پناهی ه ــیدی، پانت ــن س هوم
ــاق  ــدر، میث ــهی بانو ذوالق ــتادی، س ــا اس ــی، علیرض بهرام
ــر مشــهدی  ــش، محمدامی ــد کارت، ســجاد تاب زارع، محم
نصــرهللا، آوا حکانــی، محمــد رســتم زاد، شــکوفه کــرم زاده، 

ــژاد ــن نیکون ــهبازی، حس ــن ش معی
فیلــم ســینمایی پربازیگــر »مــن دیه گــو مارادونــا هســتم« 

هفتمیــن ســاخته بهــرام توکلی اســت. 
»مــن دیه گــو مارادونــا هســتم«، فیلمــی پربازیگــر و 
اجتماعــی بــا درون مایــه  طنــز اســت و اثــری متفــاوت در 

ــد.  ــاب می آی ــه حس ــی ب ــرام توکل ــه  به کارنام
ایــن فیلــم کــه بــا اســتقبال مخاطبــان در جشــنواره فیلــم 
فجــر مواجــه شــد، داســتان اختــالف خانوادگــی بیــن دو 
ــن  ــری از پایی ــاالی شــهر و دیگ ــه ب ــی از طبق ــر، یک خواه
شــهر اســت. از جملــه آثــار توکلــی می تــوان بــه »بیگانــه«، 
ــن« و »پرســه  ــدون م ــا ب ــق«، »اینج »آســمان زرد کم عم

در مــه« اشــاره کــرد. 
فیلــم »مــن دیه گــو مارادونــا هســتم« در بخــش مســابقه 
ــر  ــم فج ــنواره فیل ــومین جش ــی و س ــه س ــر و تجرب و هن
حضــور داشــت و ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر مکمــل 
مــرد بــرای بــازی هومــن ســیدی، ســیمرغ بلوریــن بهترین 
صدابــرداری و دیپلــم افتخــار بهتریــن کارگردانــی را دریافت 
کــرد. »مــن دیه گــو مارادونــا هســتم« در بخش هــای 
بهتریــن فیلــم، بهتریــن فیلمنامــه، بهتریــن نقــش اول زن، 
بهتریــن فیلمبــرداری، بهتریــن نقــش مکمــل زن، بهتریــن 
تدویــن، بهتریــن صداگــذاری، بهتریــن طراحــی صحنــه و 
لبــاس و بهتریــن چهره پــردازی ســی و ســومین جشــنواره 

فیلــم فجــر نیــز نامــزد دریافــت ســیمرغ شــد. 
»مــن دیه گــو مارادونــا هســتم«، در یــک کالم فیلــم 
ــینمایی  ــه س ــاوت در کارنام ــری متف ــت و اث ــی اس خوب
بهــرام توکلــی. لحــن غیرجــدی فیلــم در طــرح یــک 
مســئله خانوادگــی بــه شــدت خــوب از آب درآمــده اســت 
و شــاید بتــوان آن را جــزو معــدود نمونه هایــی در ســینمای 
ــرفراز  ــه س ــن تجرب ــته اند از ای ــه توانس ــت ک ــران دانس ای

ــد. ــرون بیاین بی

حرف و نقل

 ملیــکا شــریفی نیا بــا انتشــار تصویــری از 
ــکان« از  ــق نی ــام »عش ــه ن ــم ب ــک فیل ــتر ی پوس
حضــور ســه فوتبالیســت مطــرح در ایــن فیلــم خبــر 
داد. ســید جــالل حســینی، مهــدی طارمــی و آرش 
برهانــی، ســه فوتبالیســتی هســتند کــه نامشــان در 

ــن پوســتر ذکــر شــده اســت. ای
ــن  ــومین دوره جش ــر س ــدی، دبی ــظ احم  حاف
عکاســان ســینمای ایــران، دربــاره تجلیل هایــی کــه 
ــن دوره از جشــن صــورت  ــران در ای از برخــی بازیگ
ــی  ــن از برخ ــن دوره از جش ــت: در ای ــرد، گف می گی
ــی  ــی زمان ــار و مصطف ــاز افش ــد مهن ــران مانن بازیگ
قدردانــی می شــود. در واقــع ایــن تجلیــل از کســانی 
اســت کــه بــا عکاســان در پروژه هــای مختلــف ســر 

ــی داشــته اند. ــل خوب ــرداری تعام ــه فیلمب صحن
ــی  ــه کارگردان ــی« ب ــم ســینمایی »جاودانگ  فیل
مهــدی فردقــادری موفــق بــه دریافــت جایــزه 
بهتریــن فیلــم جشــنواره ایســچیا ایتالیــا شــد. 
»جاودانگــی« بــه کارگردانــی مهــدی فردقــادری 
در  تاکنــون  نوروزبیگــی  جــواد  تهیه کنندگــی  و 
جشــنواره های رم ایتالیــا، مونیــخ آلمــان، تک پــالن 
اندونــزی  جوگجــا  ویتنــام،  هانــوی  کرواســی،  
ترانســیلوانیا رومانــی و مونیــخ آلمــان بــه نمایــش 

ــت. ــده اس درآم
 جایــزه بهتریــن فیلــم انیمیشــن جشــنواره 
بین المللــی فیلــم »لیســبون« پرتغــال بــه »رهایــی 
ــکویی  ــوری اس ــی ن ــی عل ــه کارگردان ــت« ب از بهش
ــوالی  ــا 01 ج ــن ت ــنواره از ۲۶ ژوئ ــن جش ــید. ای رس

ــود. ــزار شــده ب ــاه برگ ــا 10 تیرم ــا ۵ ت مصــادف ب
جمهــوری  گردشــگری  و  فرهنــگ  وزیــر   
آذربایجــان دربــاره ثبــت ســاز تــار گفــت: تــاری کــه 
ــام  ــه ن ــتادی ب ــم، اس ــت کردی ــکو ثب ــا در یونس م
صادق جــان ســاخته اســت. ایــن ســاز از پنــج 
ــما در  ــرده و ش ــدا ک ــر پی ــیم تغیی ــه 11 س ــیم ب س
ــه  ــان ک ــی آذربایج ــه فرهنگ ــه هفت ــه افتتاحی برنام
ــا ایــن  در ایــران برگــزار می شــود، شــاهد اجرایــی ب
ــرا ایــن ســاز  ــود؛ زی ــد ب ســاز منحصربه فــرد خواهی
 خــاص کشــور ماســت و بــا کشــورهای دیگــر تفــاوت                           

دارد.
 قســمت ســوم انیمیشــن »مــن نفرت انگیــز« در 
اولیــن هفتــه اکــران در صــدر گیشــه پرفروش ترین های 

ســینمای جهان قــرار گرفت.
 اپــرای عروســکی »خیــام« از ۲۵ تیرمــاه اجرای 
عمومــی خــود را در تــاالر فردوســی بنیــاد فرهنگــی و 

هنــری رودکــی آغــاز می کنــد.
 علــی قوی تــن، کارگــردان فیلــم »پــل ســفید« 
ــد  ــی در حــوزه تولی ــه مســئوالن دولت ــرد ک ــار ک اظه
فیلم هــای کــودک و نوجــوان بایــد از بحــث تجــاری 
فاصلــه بگیرنــد تــا ایــن ســینما بتوانــد دوبــاره جــان 

بگیــرد.
 رامیــن حیــدری فاروقــی، رئیــس نهمیــن دوره 
جشــن مســتقل ســینمای مســتند، عنــوان کــرد کــه 
در ایــن دوره از جشــن، نشــان ویــژه طراحــی و بــه 

ــود. ــدا می ش ــار اه آث

اخبارکوتاه
 آیین نکوداشت زنده یاد 
»علی معلم« برگزار شد

»علــی  زنده یــاد  بزرگداشــت  آییــن  کیمیای وطن
معلــم«، نویســنده، منتقــد و تهیه کننــده  ســینما، عصــر روز 
دوشــنبه 1۲ تیرمــاه، در ســینما فلســطین برگــزار شــد. 
همزمــان بــا برگــزاری ســی امین جشــنواره بین المللــی 
فیلــم کــودک و نوجــوان، ویژه برنامه هــای مختلفــی در 
ــرای  قالــب کارگاه هــای آموزشــی و آیین هــای نکوداشــت ب
هنرمنــدان بــزرگ و پیشکســوتان عرصــه ســینما در اصفهــان 
محبــوب«  »مرضیــه  بزرگداشــت  مراســم  برپاســت. 
ــت  ــن بزرگداش ــور و آیی ــوت کش ــک گردان پیشکس عروس
زنده یــاد »علــی معلــم« بخشــی از ایــن ویژه برنامه هــا 
ــه  ــگان او را ب ــه هم ــم ک ــی معل ــاد عل ــت. زنده ی ــوده اس ب
تصویــر«  »دنیــای  ماهنامــه   مدیرمســئولی  و  دبیــری 
می شناســند، نویســنده، ناشــر، منتقــد، تهیه کننــده، کارگــردان، 
مجــری تلویزیــون و بازیگــر ایرانــی بــود کــه روزهــای پایانــی 
ســال گذشــته در ســن ۵۴ ســالگی بــه دلیــل ایســت قلبــی 
ــرای  ــد ب ــن نویســنده  هنرمن در محــل کارش درگذشــت. ای
هفــت دوره در هیئت هــای داوری و انتخــاب جشــنواره  
بین المللــی فیلــم فجــر، جشــنواره  بین المللــی فیلــم 
کشــورهای غیرمتعهــد )پیونگ یانــگ(، جشــنواره  ســینمای 
جشــنواره   دانشــجویی،  فیلم هــای  جشــنواره   جــوان، 
فیلم هــای خانوادگــی، نخســتین جشــنواره  فیلــم و کیفیــت، 
جشــنواره  فیلــم جــوان، جشــنواره فیلــم رویــش و جشــنواره 
بین المللــی فیلــم شــهر )دو دوره(، نخســتین جشــنواره  
زنــان  فیلــم  و جشــنواره   تهــران  ویدئویــی  فیلم هــای 
)پرویــن اعتصامــی( عضویــت داشــت و ســه دوره عضویــت 
در هیئــت انتخــاب فیلــم ایــران بــرای آکادمــی اســکار را نیز 
ــذار  ــوان پایه گ ــه عن ــم ب ــی معل ــود. از عل ــرده ب ــه ک تجرب
ــام  ــه ن ــر« ب ــای تصوی ــینمایی/تلویزیونی »دنی ــن س جش
»جشــن حافــظ« کــه نخســتین جشــنواره  ســینمایی بخش 

خصوصی در ایران اســت نیز، یاد می کنند.

زمانی برای آموختن زندگی در 
جشنواره »به اتفاق خانواده«

جشــنواره تفریحی آموزشــی »بــه اتفــاق  کیمیای وطن
خانــواده« در محــالت مختلــف شــهر اصفهــان بــا اســتقبال 
بی نظیــر مــردم روبــه رو شــده و همچنــان ادامــه دارد. 
ــازمان  ــواده س ــی و خان ــط اجتماع ــگ رواب ــه فرهن کمیت
همــکاری  بــا  اصفهــان  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی 
معاونــت فرهنگی اجتماعــی منطقــه 7 شــهردرای اصفهــان 
در روز 13 تیرمــاه بــه اجــرای برنامــه »بــه اتفــاق خانــواده« 
ــای  ــه برنامه ه ــا ارائ ــواده« ب ــاق خان ــه اتف ــردازد. »ب می پ
مختلــف تفریحــی و آموزشــی بــا حضــور کارشــناس 
ــوم  ــور عم ــا حض ــه ب ــاعت ۲0 و 30 دقیق ــناس س روان ش

شهروندان عالقه مند برگزار می شود. 
ــرای عمــوم  ــواده«، جشــنواره ای ب ــه اتفــاق خان برنامــه »ب
خانواده هاســت کــه در مراکــز تفریحــی و پارک هــای 
ســطح شــهر در ماه هــای تیــر و مــرداد در مناطــق پانزده گانــه 
ــن  ــه در زمی ــن برنام ــد. ای ــد ش ــزار خواه ــهرداری برگ ش
روبــاز ورزشــی خیابــان نخــل در ضلــع جنــوب غربــی بــاغ 

ــی اســت. ــان شــهروندان اصفهان فــدک میزب

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
مریم قاسمی

دکتــر محمــد معیــن از چهره هــای بنــام 
ادبــی و یکــی از برجســته ترین و پرکارتریــن 
ــق  ــر و خال ــگران معاص ــتادان و پژوهش اس
ــه »فرهنــگ  »فرهنــگ فارســی« معــروف ب

ــن« اســت.  معی
وی بــه عنــوان نخســتین دانش آموختــه 
ایــران  در  فارســی  ادبیــات  دوره دکتــری 

می شــود.  شــناخته 
ــج  ــی پن ــکته قلب ــر س ــر اث ــن ب ــد معی محم
ســال پایانــی زندگــی خــود را در حالــت 
اغمــا گذرانــد و در نهایــت در 13 تیرمــاه ســال 

ــت. ــان فروبس ــم از جه 13۵0 چش
ــیم  ــوب در ترس ــین زرین ک ــر عبدالحس دکت
شــخصیت علمــی دکتــر معیــن بــه ســه بعــد 

ــگری او  ــی و پژوهش ــی، لغتنامه نویس معلم
 اشــاره می کنــد و می نویســد: »بــا شــور 
و عالقــه ای کــه او بــه کار معلمــی داشــت، از 
همــان آغــاز کار، کتابــی در بــاب روان شناســی 
تربیتــی ترجمــه و نشــر کــرد؛ پیــدا بــود کــه 
در وجــود او بــه زودی از یــک معلــم جوینــده 
و آرام، یــک محقــق پــرکار و هوشــمند والدت 
ــن  ــد معی ــه محم ــت.« )ارج نام ــد یاف خواه
ــراث، دوره دوم  ــزارش می ــد روشــن، گ محم
ســال پنجــم، ش ۴۵، خــرداد و تیــر 1390(

 معلمی
ــمت  ــه س ــاه 131۴ ب ــن در مهرم ــر معی دکت
دبیــری دبیرســتان شــاهپور اهــواز منصــوب 
شــد و پــس از ســه مــاه، ریاســت دانشســرای 

شــبانه روزی اهــواز را یافــت. 
ــگ و  ــران فرهن ــم از پی ــق اعل ــر صدی »دکت

کارشناســان آمــوزش و پــرورش در دیــدار از 
ــرای  ــن را در اج ــر معی ــش دکت ــواز کوش اه
اصــول نویــن تربیــت و تعلیــم  می ســتاید.« 

)همــان(
اســتاد محمــد معیــن پــس از اخــذ مــدرک 
دکتــری ادبیــات فارســی بــه ســمت دانشــیار 
و ســپس بــه ســمت اســتاد کرســی تحقیــق 
ادبیــات  دانشــکده  در  ادبــی  متــون  در 
در  جدیــت  و  »تســلط  شــد.  برگزیــده 
ــم و  ــیوه تعلی ــاخصه های ش ــس، از ش تدری

ــان( ــت.« )هم ــن اس ــر معی ــوزش دکت آم
 لغتنامه نویسی

ــه  ــلط و احاط ــل تس ــه دلی ــن را ب ــر معی دکت
زبان شناســی  باســتان،  )فرهنــگ  علمــی 
و ...( و دانســتن چهــار زبــان انگلیســی   
عربــی، آلمانــی و فرانســوی، یکــی از بــزرگان 

لغــوی کشــور دانســته اند. 
وی از ســال 13۲۵ آغــاز چــاپ لغتنامــه 
ــدا  ــه دهخ ــا عالم ــکاری ب ــه هم ــدا، ب دهخ
وصیــت  طبــق  آن  از  پــس  و  برگزیــده 
دهخــدا، ریاســت امــور علمــی ســازمان 
لغتنامــه بــه وی تفویــض شــد و تدویــن 
ــاند. ــرانجام رس ــه س ــزرگ را ب ــر ب ــن اث ای

ــر  ــد ب ــه ای ش ــال ها مقدم ــن س ــه ای تجرب
ــه در  ــن« ک ــی معی ــگ فارس ــف »فرهن تألی
ــگاه  ــد از جای ــتاد فقی ــن اس ــار ای ــان آث می

ــت.  ــوردار اس ــژه ای برخ وی
نــام دکتــر محمــد معیــن بــا »فرهنــگ 

معیــن« عجیــن اســت. 
ــای  ــع واژه ه ــدی جام ــگ ۶ جل ــن فرهن ای
اســت کــه  فارســی  زبــان  در  کاربــردی 
ــجویان  ــتادان و دانش ــول اس ــای معم نیازه
از  دســترس تر  در  و  می کنــد  برطــرف  را 

دهخداســت.  لغتنامــه 

اســتاد معیــن در تدویــن فرهنــگ از 300 
ــه  ــا را ب ــه آن ه ــرده ک ــره ب ــش به ــزار فی ه
یــاری گروهــی از دوســتان و دانشــجویانش 
ــت؛  ــرده اس ــم ک ــال فراه ــت س ــی بیس ط
»هیــچ  می نویســد:  این بــاره  در  او  خــود 
ــد باشــد  ــن نبای ــک ت ــی کار ی ــگ کامل فرهن
ــد باشــد. اســناد و انتســاب یــک  و نمی توان
 )... و  المنجــد  الروس،  )ماننــد  فرهنــگ 
ــرای پیشــقدمی و طــرح  ــف ب ــک مؤل ــه ی ب
اصلــی و کوشــش بیشــتری اســت کــه 
ــه عمــل آورده.« )خســرو  مؤســس آن هــا ب
 ۴۴ 1۵، ص  شــماره  وحیــد،  فرشــیدورد، 

اســفند 13۴3(

»فرهنــگ حاضــر کــه فرهنــگ متوســط 
شــماره 3 نامیــده شــده شــامل یــک مقدمــه 
محققانــه و ســه بخــش اســت؛ بخــش اول 
مشــتمل بــر واژگان ادبــی، ریاضــی، نجومــی 

پزشــکی، طبیعــی و ... اســت. 
ترکیبــات خارجــی کــه  بــه  بخــش دوم 
ــاص دارد  ــده، اختص ــی ش ــان فارس وارد زب
ــای  ــالم و نام ه ــامل اع ــوم ش ــش س و بخ

ــت.  ــاص اس خ

مقدمــه فرهنــگ کــه از لحــاظ اطالعــات 
ــت  ــی اس ــان فارس ــه زب ــوط ب ــی مرب عموم
بســیار نفیــس و کم نظیــر اســت و خــود 
ــلط  ــیع و تس ــه وس ــر احاط ــواه ب ــن گ بهتری
ــی  ــان فارس ــائل زب ــر مس ــف ب ــل مؤل کام
بی پایانــی  و  توانفرســا  رنــج  نماینــده  و 
اســت کــه وی در پژوهش هــای ادبــی و 

زبانشناســی بــرده اســت.« )همــان(
 پژوهشی

ــد  ــح و نق گذشــته از لغتنامه نویســی، تصحی
ــی  ــی و پژوهش ــار تحلیل ــف آث ــون و تألی مت
از دیگــر فعالیت هــای ادبــی ایــن اســتاد 

برجســته اســت. 
ــن«  ــع  الحکمتی ــای »جام ــح کتاب ه تصحی
ناصــر خســرو، »جوامــع  الحکایــات و لوامــع 
ــه«  ــار مقال ــات« محمــد عوفــی، »چه  الروای
ــگ  ــر فرهن ــات ب ــی و تعلیق ــی عروض نظام
»برهــان قاطــع«، از جملــه متــون تصحیحــی 

دکتــر محمــد معیــن بــه شــمار مــی رود.
آثــار پژوهشــی وی کــه در  از مهم تریــن 
باســتان  زبــان، فرهنــگ   زمینــه دســتور 
و ادبیــات کالســیک نوشــته شــده، می تــوان 
ــتور  ــخ دس ــدی »تاری ــار جل ــاب چه ــه کت ب
ــخن«  ــظ شیرین س ــی«، »حاف ــان فارس زب
»شــاهان هخامنشــی و کیانــی در آثارالباقیه« 
و برگزیده هــا )برگزیــده شــعر فارســی و 

ــر فارســی( اشــاره کــرد.  ــده نث برگزی
معاصرانــش  گفتــه  بــه  معیــن  اســتاد 
پایه گــذار اصــول انتقــادی تحقیــق در متــون 
اســت. جدیــت، پشــتکار و وقت شناســی 
همــراه بــا اســتعدادهای ذاتــی، وســعت 
اطالعــات، دقــت، امانــت در کار و آشــنایی او 
بــا روش هــای علمــی نــزد اهــل ادب زبانــزد 

ــی ــادش گرام ــت. ی ــوده و هس ب

تصویــر بــرداری رســمی ســریال »از یادهــا رفتــه« 
ــر  ــی اکب ــان و تهیه کنندگ ــرام بهرامی ــی به ــه کارگردان ب
تحویلیــان از 17 تیرمــاه در تهــران آغــاز می شــود. 

ــودرام  ــک مل ــه«، ی ــا رفت ــی »از یاده ــه تلویزیون مجموع
تاریخــی اســت کــه در ۵0 قســمت بــرای پخــش از 

ــود. ــاخته می ش ــیما س ــج س ــبکه پن ش
داســتان آن بــه زندگــی دختــری جــوان در ســال 1319 
ــور  ــت کش ــی از وضعی ــل ناآگاه ــه دلی ــه ب ــردازد ک می پ
ــا  ــود؛ ام ــدیدی می ش ــران ش ــار بح ــوم دچ و آداب رس
ــش و  ــه آرام ــا ب ــنت ها و رفتاره ــت س ــف حقیق ــا کش ب

ــد.  ــترک می رس ــی مش زندگ
مراحــل آماده ســازی لوکیشــن و چهره پــردازی بازیگــران 
ــه  ــرداری ب ایــن مجموعــه کامــل شــده اســت و تصویرب

صــورت رســمی از 17 تیرمــاه آغــاز می شــود.

ــریال  ــن س ــه ای ــون ب ــه تاکن ــی ک ــدادی از بازیگران  تع
پیوســتند عبارتنــد از: ســعیدراد، بیتــا فرهــی، رضــا 
ــران  ــان، کام ــول نجفی ــبی، رس ــده طهماس ــی، مائ یزدان
تفتــی، حبیــب دهقان نســب، ســیما تیرانــداز، هلیــا 
امامــی، علیــرام نورایــی، یوســف مرادیــان، ســید مهــرداد 
ضیایــی، جهانبخــش ســلطانی، علــی اوجــی، ســیامک 
ــوش  ــمی، ان ــالن قاس ــلوکی، ارس ــدی س ــی، مه اطلس
معظمــی، نیلوفــر پارســا، امیــن ایمانــی، مهــرداد ضیایــی 
حســین ملکــی،  هــادی ســاعی، روزبــه معینــی، صحــرا 
ــل  ــوروزی، ابوالفض ــد ن ــچی، فری ــو فرش ــدالهی، آه اس

ــیدی.  ــه جمش ــبی، فاطم ــه طهماس ــرب، فرزان ع
ــران در ســایر  ــالوه در ته ــن ســریال ع ــرداری ای تصویرب
انجــام  متفــاوت  لوکیشــن های  در  و  شهرســتان ها 

خبرآنالیــن می شــود. 

دهــه 70 عروســک هایی پــا بــه عرصــه تلویزیــون و ســینما 
گذاشــتند کــه دنیــای کودکــی را دگرگــون ســاختند. حضــور ایــن 
عروســک های مانــدگار را بایــد مدیــون دســتانی باشــیم کــه آن هــا 
را خلــق کرده انــد. از ایــن میــان مرضیــه محبــوب عروســک هایی 
را بــه وجــود آورد کــه هیــچ گاه فرامــوش نشــدند. کــودکان دیــروز 
ــه  ــا ب ــه دســتانی توان ــد ک ــا عروســک هایی خاطره ســازی کردن ب
آن هــا جــان بخشــیده بــود و یادشــان همیشــه گرامــی اســت. 

در ســی امین جشــنواره بین المللــی فیلــم کــودک و نوجــوان 
 بــا حضــور هنرمندانــی چــون مرضیــه برومنــد، فرشــته طائرپــور 
جعفــر صانعــی مقــدم، شــبنم مقدمــی، غالمرضــا آزادی، ســهیل 
موفــق و علیرضــا رضــاداد دبیــر جشــنواره فیلــم کــودک و نوجــوان 
و مهــدی جمالی نــژاد شــهردار اصفهــان از مرضیــه محبــوب، خالــق 
عروســک »کاله قرمــزی«، تقدیــر شــد. ایــن مراســم بزرگداشــتی 
ــود آورد و  ــه وج ــک ها را ب ــام عروس ــه تم ــادری ک ــرای م ــود ب ب

ــک ها. در  ــیدن عروس ــرای درخش ــد ب ــروعی باش ــاید ش ــن ش ای
ایــن مراســم مرضیــه محبــوب بــا اشــاره بــه شــکل گیری خلــق 
عروســک در ذهــن خــود اظهــار کــرد: از بچگــی همــه کــودکان بــا 
عروســک همــراه هســتند و بــا آن عروســک بــازی کــرده و گاهــی 
ــن موضــوع  ــد و ای ــه می کنن ــا آن تخلی ــی خــود را ب حــس درون
ــود  ــد خ ــا نبای ــک حتم ــم عروس ــدارد. اس ــم ن ــر ه ــر و پس دخت
ــد دیــدی باشــد کــه مــا در ذهــن  عروســک باشــد؛ تنهــا می توان
می ســازیم. وی افــزود: مــادرم در کودکــی بــرای مــا بــا وســایل 
ــرد  ــت می ک ــک درس ــه عروس ــتخوان و پارچ ــل اس ــاده ای مث  س
و ایــن اولیــن عروســک های مــا بودنــد. مــن زمانــی کــه 
ــدم و اولیــن عروســکم  دانشــکده رفتــم، عروســک نمایشــی دی
ــویق های  ــاختم. تش ــگاه س ــدی کار در دانش ــا ج ــر هم ــر نظ را زی
خانــم جــدی کار موجــب شــد تــا مــن بــه ایــن ســمت گرایــش 

ــنا ــم. ایس ــه ده ــن راه را ادام ــم و ای ــدا کن ــتری پی بیش

تجلیل از خالق عروسک »کاله قرمزی«سعید راد به سریال »از یادها رفته« پیوست
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،،
بــه کار  او  کــه  بــا شــور و عالقــه ای 
معلمــی داشــت، از همــان آغــاز کار 
کتابــی در بــاب روان شناســی تربیتــی 
ترجمــه و نشــر کــرد؛ پیــدا بــود کــه 
در وجــود او بــه زودی از یــک معلــم 
جوینــده و آرام، یــک محقــق پــرکار و 

یافــت هوشــمند والدت خواهــد 

به بهانه سالروز درگذشت دکتر محمد معین

معین فرهنگ

جشنواره ای که مردم را به سینماها کشانده است 

صف های طوالنی پشت گیشه های سینمای کودک

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

ترالن
نویسنده فریده وفی

قیمت 13900 تومان
نشر مرکز              

 رفتیم بیرون سیگار بکشیم 
17 سال طول کشید

نویسنده نویسندگان معاصر روس
قیمت ۴۲15000 تومان
نشر چشمه             

ریگ روان
نویسنده استیو تولتز

قیمت 35000 تومان
نشر چشمه            

ــم  ــوز ه ــا هن ــته؛ ام ــب گذش ــی از ش پاس
مــردم  اســت. گویــی  غلغلــه  ســینماها 
بــا آمــدن دوبــاره جشــنواره کــودک بــه 
کرده انــد؛  آشــتی  ســینما  بــا  اصفهــان 
اســتقبال بیشــتر از انتظــار اســت. اســتقبال 
از ســینمایی کــه بــه گفتــه خیلی هــا نامــش 
فقــط در جشــنواره کــودک می درخشــد. 
ســینمایی کــه ایــن روزهــا مهجــور مانــده و 
ــا  ــته، ام ــه داش ــود دور نگ ــودکان را از خ ک
ــازه در شــهر توانســته  ــدن نفســی ت ــا دمی ب
مــردم را حتــی در آخــر شــب هــم در 
ــانس ها  ــن س ــا آخری ــه دارد ت ــان نگ خیاب

را ببیننــد.
ــه گــزارش ســتاد اطالع رســانی ســی امین  ب
ــودکان  ــای ک ــی فیلم ه ــنواره بین الملل جش
ایــن  اصفهانی هــا  اشــتیاق  نوجوانــان،  و 
ــه  ــا ب ــی از فیلم ه ــا نیم ــه تقریب ــا ک روزه
اکــران  اســت؛  زیــاد  نمایــش درآمــده، 
فیلم هایــی کــه برحســب ســلیقه هــر ســنی 
باعــث شــده صف هــای طوالنــی جلــوی 

ــورد. ــم بخ ــه ها رق گیش
از  اندکــی  نتوانســته  هــم  حتــی گرمــا 
جمعیــت بکاهــد. ســالن ها پــر شــده از 
ــن  ــتاقانه ای ــه مش ــی ک ــن و فرزندان والدی

می کننــد.  دنبــال  را  رویــداد 
گویــی دلشــان نمی خواهــد ایــن روزهــا 

تمــام شــود؛ چــرا کــه ســینمای کــودک نــادر 
اســت و کــم.

ایــن موضــوع بــرای روزهــای داغ جشــنواره 
ــه  ــه گفت ــود. ب ــی ب ــل پیش بین ــال قاب امس
مناســب  کیفیــت  دلیــل  بــه  بســیاری 
روی  بیشــتر  مــردم  امســال  فیلم هــای 
داده انــد.  نشــان  ســینماها  بــه  خــوش 
یــک  بــا  اســت  روشــن  هــم  مثال هــا 
گــذرا  نگاهــی  و  سرانگشــتی  حســاب 
بــه وضعیــت ســینماهایی کــه میزبــان 
هســتند،  کــودک  جشــنواره  فیلم هــای 
ــق  ــا رون ــن روزه ــه ای ــد ک ــوان فهمی می ت
ــت؛  ــه اس ــکل گرفت ــینماها ش ــی در س خوب
رونقــی کــه تــا چنــد روز پیــش از ایــن قابــل 

مشــاهده نبــود.
ــی  ــوع راض ــن موض ــم از ای ــینماداران ه س
ــزرگ  ــودک ب ــنواره ک ــی جش ــتند؛ گوی هس
و کوچــک را در گرماگــرم روزهــای گــرم 

ــت.  ــرده اس ــاد ک ــان ش اصفه
بــه  کــودک  جشــنواره  دوبــاره  آمــدن 
اصفهــان، خانواده هــا را هــم دور هــم جمــع 
ــی  ــواده اصالن ــه آن خان ــت. نمون ــرده اس ک
اســت. آن هــا هیچ وقــت بــا هــم بــه ســینما 
ــهر  ــه در ش ــادی ای ک ــا ش ــد؛ ام نمی آمده ان
ایجــاد شــده و عالقــه ای کــه برانگیختــه 
ــه  ــه ب ــواده را ک ــدر خان ــه پ ــده ک ــث ش باع

ــه ســینما  ــوده ب ــه خــودش ۲0 ســال ب گفت
بچه هایــش  فیلم هایــی کــه  بــا  نرفتــه، 

ــد. ــد ده ــد، پیون ــت دارن دوس
علــت ایــن موضــوع را از او جویــا می شــویم؛ 
ــد:  ــی می گوی ــد؛ ول ــم نمی دان ــودش ه خ
خــب بعضــی وقت هــا پیــش می آیــد؛ 
انــگار جشــنواره کــودک بــا بقیــه مناســبت ها 
ــینما  ــه س ــه ب ــا عالق ــد، بچه ه ــرق می کن ف
دارنــد؛ مــا هــم بــا آن هــا همصــدا شــدیم.

ــوع  ــن موض ــا ای ــم ب ــرش، ه ــرا، همس زه

موافــق اســت. آن هــا صاحــب ۴ نــوه و 
ــح  ــتند و تفری ــر هس ــک دخت ــر و ی دو پس
ــم  ــا ه ــه ب ــه هم ــت ک ــن اس ــان ای امروزش
ــردن  ــذت ب ــا هــم از ل ــد ت ــه ســینما بیاین ب
ــنواره  ــم جش ــوند و ه ــحال ش ــا خوش نوه ه

ــد.  ــال کنن ــودک را دنب ک
بــه نظــر آن هــا فیلم هــا این قــدر تنــوع 
ــی  ــدام را بخواه ــر ک ــی ه ــه می توان دارد ک
انتخــاب کنــی. مطابــق بــا هــر ســن و 
ــت؛  ــوب اس ــه خ ــرای هم ــن ب ــالی و ای س

ــد  ــا می توانن ــه بچه ه ــی ک ــژه فیلمهای به وی
ــد. ــان ببینن ــا والدینش ــراه ب هم

هســتند؛  شــلوغ  هــم  ســینماها  بقیــه 
ــاز  ــلوغی ب ــا و ش ــن گرم ــا در ای خانواده ه
ــورد  ــم م ــا فیل ــتاده اند ت ــف ایس ــم در ص ه

ببیننــد. را  عالقه شــان 
زدن  ورق  حــال  در  بــرادرش  و  میــالد 
فیلم هــای جشــنواره هســتند.  فهرســت 
آن هــا هــر دو انیمیشــن کار می کننــد و هــم 
از کارگاه هــا و هــم از فیلم هــای انیمیشــنی 
شــده،  داده  نمایــش  جشــنواره  در  کــه 

ــتند.  ــی هس راض
ــرای  ــته ب ــنواره توانس ــا جش ــر آن ه ــه نظ ب
ــغل  ــر ش ــا در ه ــرها و خانواده ه ــه قش هم
و ســمتی جذابیــت ایجــاد کنــد و ایــن 
جشــنواره                    خــوب  ویژگی هــای  از  یکــی 

ــت. ــودک اس ک
ــرش  ــه فک ــش از آنچ ــودک بی ــنواره ک جش
را بکنیــد، بــه ســینماها شــور و نشــاط 
را  بخشــیده و گویــا ســالن های خلــوت 
ــران و  ــان و دخت ــت. جوان ــرده اس ــده ک زن
خانواده هایشــان  بــا  بچه هــا  و  پســران 
ــده اند.  ــینما ش ــق س ــاال عاش ــد و ح آمده ان
بــه گفتــه بســیاری کاش هــر روز جشــنواره 
ــا نشــاط از ســینماها و شــهر رخــت  ــود ت ب

. . برنمی بســت.

کوتاه خبر 
جایزه پاچوکای مکزیک 

به »وقت نهار« رسید
فیلــم کوتــاه »وقــت نهــار« بــه کارگردانــی 
ــم  ــن فیل ــزه بهتری ــمی جای ــا قاس علیرض
جشــنواره پاچــوکای مکزیــک را بــه دســت 

آورد. 
فیلــم کوتــاه »وقــت نهــار« بــه کارگردانــی 
علیرضــا قاســمی و تهیه کنندگــی حلقــه 
ــن  ــش از ای ــه پی ــی کالم ک ــازان ب فیلمس
ــن  ــم ک ــنواره فیل ــن دوره جش در هفتادمی
حضــور داشــت و بــرای دریافــت نخــل طــال 
رقابــت می کــرد، در تازه تریــن موفقیــت 
خــود جایــزه بهتریــن فیلــم جشــنواره 

ــت آورد.  ــه دس ــک را ب ــوکای مکزی پاچ
محمدتقــی حســینی، ســفیر ایــران، در 
ــه نمایندگــی از علیرضــا  کشــور مکزیــک ب
قاســمی جایــزه »وقــت نهــار« را دریافــت 

کــرد. 
ــزار و 3۶۶  ــش از ه ــنواره بی ــن جش در ای
فیلــم کوتــاه، مســتند و انیمیشــن ســاخته 
ــرکت  ــور ش ــوان از 9۵ کش ــازان ج فیلمس
کردنــد کــه ۲۲۲ فیلــم بــه مرحلــه رقابــت 

رســیدند. 
ــران در  ــالمی ای ــوری اس ــم از جمه 10 فیل
ایــن جشــنواره حضــور یافتنــد کــه 7 فیلــم 

ــد.  ــه رقابــت نهایــی راه یافتن ب

در مراســم اختتامیــه ایــن جشــنواره وزیــر 
فرهنــگ ایالــت ایدالگــو و شــهردار پاچــوکا 
ــی حســینی، ســفیر  ــن محمدتق و همچنی
جمهــوری اســالمی ایــران، در مکزیــک 

حضــور داشــتند. 
بــا  ایــران  اســالمی  جمهــوری  ســفیر 
ششــمین  برگزارکننــدگان  از  قدردانــی 
جشــنواره بین المللــی فیلــم پاچــوکا از 
ــن  ــران در ای ــوان ای ــینماگران ج ــه س اینک
ــدگان  ــتند و از برن ــور داش ــنواره حض جش
ابــراز  شــدند،  جشــنواره  ایــن  برتــر 
ــران  ــرد و گفــت: ســینمای ای خرســندی ک
 دارای جایــگاه مهمــی در جهــان اســت 

ــت آورده ــه دس ــادی ب ــای زی  و موفقیت ه
ــوان  ــینماگران ج ــب س ــت. وی ترغی  اس
را  انســانی  و  فاخــر  آثــار  تولیــد  بــرای 
ضــروری دانســت و یــادآور شــد: امیــدوارم 

ــی و مکزیکــی  همــکاری ســینماگران ایران
بــرای معرفــی فرهنــگ دو کشــور و تــالش 
ــرای ارتقــای صلــح و دوســتی در جهــان  ب

ــد. مهــر ــش یاب افزای
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در شهریورماه
رئیــس ســازمان نهضــت ســوادآموزی از برگــزاری آزمــون 
نهضــت  آموزش دهنــدگان  توانمندســازی  دوره  پایانــی 
ــا  ــا ب ــر داد و گفــت: ادامــه همــکاری م در شــهریورماه خب
آموزش دهنــدگان منــوط بــه ارائــه گواهــی مربیگــری 
اســت. علــی باقــرزاده بــا بیــان اینکــه جامعــه هــدف مــا 
ــر  ــزار نف ــای توانمندســازی 70 ه ــرای شــرکت در دوره ه ب
بــود، اظهــار کــرد: بخشــی از ایــن افــراد همــکاران فرهنگــی 
مــا بودنــد کــه بایــد در دوره هــای ضمــن خدمــت شــرکت 
ــدود 62  ــوند. ح ــرکت در دوره نمی ش ــمول ش ــد و مش کنن
ــده داشــتیم کــه از ایــن تعــداد 59  هــزار نفــر آموزش دهن
هــزار نفــر ثبت نــام کردنــد و در دوره هــای مجــازی ترتیــب 
ــد.  ــرکت می کنن ــگاهی ش ــاد دانش ــط جه ــده توس داده ش
وی افــزود: مهلــت ثبت نــام در ایــن دوره بــه اتمــام رســیده 
و دیگــر ثبــت نــام دوبــاره انجــام نمی شــود و اگــر کســی 
ــد.  ــد در دوره هــای آتــی شــرکت کن ــده باشــد، بای جــا مان
عــاوه بــر ایــن در مناطقــی کــه نیــاز داشــته باشــیم 
ــن  ــرد و ای ــم ک ــذب خواهی ــز ج ــد نی ــده جدی آموزش دهن
افــراد هــم بایــد در ایــن دوره هــای توانمندســازی شــرکت 

ــد. خبــر فارســی ــون بدهن ــد و آزم کنن

 ارسال گزارش آلودگی هوا 
به سران قوا

رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور گفــت: گــزارش 
ــت.  ــده اس ــال ش ــوا ارس ــران ق ــرای س ــوا ب ــی ه آلودگ
قاضــی ســراج در حاشــیه همایــش قــوه قضائیــه در جمــع 
 خبرنــگاران گفــت: پرونــده امــاک شــهرداری تهــران 
ــه دادســرا ارســال شــده اســت.  ــی ب ــای نجوم و حقوق ه
وی افــزود: همچنیــن گزارشــی درخصــوص آلودگــی هــوا 
ــوه ارســال  ــه ســران ســه ق از ســوی ســازمان بازرســی ب

شــده اســت. مهــر

 ۷۷ میلیون تردد در تعطیالت 
عید فطر ثبت شد

ــور  ــای کش ــک راه ه ــرل ترافی ــز کنت ــس مرک ــس پلی رئی
ــات  ــه در تعطی ــیله نقلی ــردد وس ــون ت ــت: 77 میلی گف
ــرز، تهــران  ــه ثبــت رســیده و اســتان های الب عیــد فطــر ب
مازنــدران و گیــان و خراســان رضــوی بــه ترتیــب رکــورددار 

هســتند. 
ســرهنگ نــادر رحمانــی اظهــار داشــت: پرترددتریــن 
محورهــا در کشــور بــه ترتیــب اتوبــان تهــران - قــم، 
تهــران - پاکدشــت، تبریــز - ایلخچــی و مشــهد - چنــاران 
ــوده اســت. همچنیــن ســفرهای تعطیــات عیــد فطــر در  ب

ــت.  ــه اس ــش یافت ــد افزای ــردد ۱۸ درص ــتان های پرت اس
هــزار   ۸ فطــر  عیــد  تعطیــات  در  کــرد:  بیــان  وی 
ــل  ــوی عوام ــودرو از س ــزار و ۳00 خ ــیکلت و 9 ه موتورس

پلیــس توقیــف و روانــه پارکینــگ شــدند.
ســرهنگ رحمانــی دربــاره تخلفــات راننــدگان گفــت: 
بیشــترین تخلفــات راننــدگان ســرعت و ســبقت غیرمجــاز 

ــوان ــگاران ج ــگاه خبرن ــت. باش ــوده اس ب

گزارش
دالیل اصلی وقوع قتل در کشور

ــم را  ــرل خش ــارت کنت ــا مه ــی ناج ــس آگاه ــین پلی جانش
مســئله بســیار مهمــی دانســت و گفــت: ایــن امــر، ســرآغاز 
ــونت ها در  ــا و خش ــوع قتل ه ــیاری از وق ــگیری از بس پیش
ــازمان های  ــط س ــد توس ــم بای ــن مه ــه ای ــت ک ــه اس جامع

ــه شــود.  ــوط نهادین مرب
ســردار مســعود منفــرد بــا اشــاره بــه کاهــش وقــوع قتل هــا 
ــد ســاله  ــاری چن ــار داشــت: بررســی های آم ــه اظه در جامع
اخیــر حاکــی از کاهــش وقــوع قتــل در جامعــه بــوده کــه این 

رونــد همچنــان ادامــه دارد. 
ــل  ــا قت ــط ب ــار مرتب ــرد: اخب ــد ک ــی تاکی ــام انتظام ــن مق ای
ــا در  ــر صحــت آن ه ــی ب ــت در فضــای مجــازی دلیل و جنای
ــن  ــر بهتری ــع رســمی و معتب ــن مناب ــه نیســت؛ بنابرای جامع

ــت.  ــار اس ــه اخب ــت این گون ــرای دریاف ــع ب منب
 جانشــین پلیــس آگاهــی ناجــا افزایــش آســتانه صبــر 
ــر  ــا مؤث ــگیری از قتل ه ــه را در پیش ــراد جامع ــل اف و تحم
دانســت و گفــت: بایــد بــه ســمتی پیــش برویــم کــه آســتانه 
ــن خــود  ــد کــه ای ــا یاب ــراد در جامعــه ارتق ــر و تحمــل اف صب
نیــاز بــه یــک جهــش علمــی و همــکاری بیــن ســازمانی دارد. 
مشــارکت  کــرد:  خاطرنشــان  انتظامــی  مقــام  ایــن 
روان شناســان، جامعه شناســان و کارشناســان آســیب های 
اجتماعــی همــراه بــا ســازمان های دولتــی همچــون آمــوزش 
و پــرورش، قــوه قضائیــه، ســازمان زندان هــا و دیگــر نهادهــا 
ــش  ــم و کاه ــوع مه ــن موض ــی ای ــد در آسیب شناس می توان

ــد.  ــذار باش ــه تاثیرگ ــل در جامع قت
ــرل خشــم، یکــی  ــح کــرد: مســئله کنت ســردار منفــرد تصری
اســت  جامعــه  نیــاز  مــورد  و  اساســی  آموزش هــای  از 
کــه ســازمان های مربوطــه بایــد در ایــن امــر مهــم وارد 
شــوند؛ البتــه رســانه ها طــی ایــن مــدت توانســته اند در 
ــان  ــردم نش ــه م ــی ب ــه خوب ــوارد را ب ــن م ــی، ای بخش های
دهنــد؛ امــا بــاز هــم در ایــن زمینــه بایــد حرکت هــای 

دوچندانــی صــورت گیــرد.
ــی  ــای ناموس ــه قتل ه ــاره ب ــا اش ــی ب ــام انتظام ــن مق  ای
گفــت: بعضــی شــبکه های اجتماعــی بــه ایــن موضــوع 
ــم               ــن نظ ــم ریخت ــه ه ــث ب ــر باع ــن ام ــد و ای ــن می زنن دام

و امنیــت روانــی افــراد جامعــه می شــود. 
ــای  ــزود: افش ــه اف ــا در ادام ــی ناج ــس آگاه ــین پلی جانش
ــواده در شــبکه های مجــازی و نیــز سســت  اســرار درون خان
شــدن بنیــان خانواده هــا، دو عامــل مهــم در وقــوع قتل هــای 
ــی از  ــن ناش ــه ای ــد ک ــمار می آی ــه ش ــه ب ــی در جامع ناموس
ــه  ــود رابط ــز نب ــی و نی ــر شــبکه های اجتماع بی ســوادی کارب
ــه  ــر ب ــه منج ــت ک ــواده اس ــام خان ــی در نظ ــت و اصول درس

ــت.  ــده اس ــا ش ــروز قتل ه ب
ســردار منفــرد بــه خانواده هــا توصیــه کــرد: رابطــه آزاد و بــدون 
حــد و مــرز در فضــای مجــازی از ســوی هــر یــک از زوجیــن 
می توانــد زمینــه را در فضــای مجــازی بــه نحــو غیرمشــروعی 
بــه وجــود بیــاورد؛ بنابرایــن رعایــت مســائلی در نظــام خانــواده 
ــرای  ــم ب ــی مه ــل، عامل ــرف مقاب ــه ط ــبت ب ــاداری نس و وف

ــی اســت. پلیــس ــن آســیب های اجتماع پیشــگیری از ای

کوتاه حوادث 
 تصادف کامیون و اتوبوس

11 مصدوم بر جای گذاشت
از  احمــر  هــال  نجــات  و  امــداد  ســازمان  رئیــس 
مصدومیــت ۱۱ تــن در تصــادف کامیــون و اتوبــوس خبــر 
ــاعت 4:45  ــت: س ــاره گف ــلیمی در این ب ــی س داد. مرتض
ــی  ــبزوار - میام ــر ۱42 س ــنبه در کیلومت ــه روز دوش دقیق
ــک دســتگاه  در محــور ســمنان - شــاهرود - مرکــزی، ی
کامیــون و اتوبــوس بــا هــم برخــورد کردنــد کــه ایــن حادثه 

ــد.  ــر ش ــن نف ــت چندی ــه مصدومی ــر ب منج
رئیــس ســازمان امــداد و نجــات هــال احمــر اضافــه کــرد: 
در ایــن تصــادف در مجمــوع ۳5 تــن درگیــر حادثــه بودنــد 
کــه ۱۱ تــن از آن هــا مصــدوم شــدند. 9 تــن از مصدومــان 
ــد و  ــت کردن ــی را دریاف ــات درمان ــه خدم ــل حادث در مح
ــی  ــه مراکــز درمان ــرای درمــان بیشــتر ب ــر از آن هــا ب ۳ نف

منتقــل شــدند. ایرنــا

فوت ۴ تن در تصادف زنجیره ای
ــون و دو  ــتگاه کامی ــک دس ــان ی ــره ای می ــادف زنجی تص
دســتگاه خــودروی ســواری منجــر بــه فــوت 4 تــن شــد. 
نجــات  و  امــداد  شــاهین فتحــی، معــاون عملیــات 
ــک  ــرد: روز دوشــنبه ی ــار ک ــاره اظه ــر، در این ب ــال احم ه
ــر رخ داد  ــتان - ابه ــان تاکس ــره ای در اتوب ــادف زنجی تص
کــه در ایــن تصــادف 4 تــن فــوت کردنــد و 7 تــن دیگــر از 

ــدند.  ــت ش ــار مصدومی ــم دچ ــدگان ه حادثه دی
معــاون عملیــات امــداد و نجــات هــال احمــر اضافــه کــرد: 
ایــن تصــادف زنجیــره ای بیــن خودروهــای پژو، پــژو آردی 
و یــک دســتگاه کامیــون در کیلومتــر 29 اتوبــان، نرســیده 

بــه ســه راهی ضیاءآبــاد رخ داد. ایلنــا

 سرعت موتورسیکلت زوج جوان را 
به کام مرگ کشاند

حوالــی ســاعت ۳ بامــداد یکشــنبه در بلــوار معلــم آبــادان 
ــه  ــا برخــورد شــدید ب یــک دســتگاه موتورســیکلت 250 ب
یــک قطعــه درخــت در حاشــیه خیابــان، باعــث مــرگ دو 

ــود.  ــر می ش نف
ــاله  ــدودا 25 س ــوان ح ــک زوج ج ــه ی ــرد ک ــن دو ف ای
بودنــد، بــه دلیــل شــدت جراحــت در قفســه ســینه مــرد و 
خونریــزی مغــزی در زن، در دم فــوت می کننــد. مأمــوران 
ــادف  ــن تص ــت ای ــادان عل ــی آب ــی و رانندگ اداره راهنمای
ــوان  ــاد و غیرمجــاز موتورســیکلت عن شــدید را ســرعت زی

ــد. کردن
گفتنــی اســت ایــن زوج جــوان دارای یــک بــاب رســتوران 
فســت فود در مرکــز شــهر بوده انــد و پــس از تعطیلــی 
ــن پلیــس  ــزل خــود می شــدند. همچنی ــازه راهــی من مغ
آگاهــی آبــادان، احتمــال دخیــل بــودن عوامــل دیگــر را در 

ــد.  ــن تصــادف بررســی می کن ای
یــک افســر نیــروی انتظامــی از احتمــال تهدیــد موتورســوار 
متوفــی توســط عوامــل ناشــناس خبــر داده و ســرعت زیاد 
وی را همیــن دلیــل عنــوان و تأکیــد کــرد کــه ایــن موضــوع 
توســط پلیــس آگاهــی شهرســتان آبــادان در دســت 

بررســی اســت. فــارس

کنش    وا

سازمان حج و زیارت   
ضمن احترام به همه خانواده های معظم شهدا، دوباره 

تأکید می شود سازمان حج و زیارت و بعثه مقام 
معظم رهبری تاکنون نقش خود را در رسیدگی به امور 

خانواده های معزز شهدا فراتر از وظایف قانونی ایفا 
کرده اند و همچنین در کنار اقدامات دیگر دستگاه ها، 
علی رغم محدودیت های ناشی از قطع روابط، با ارائه 

مستندات جمع آوری شده توسط بعثه مقام معظم 
رهبری، موضوع اخذ دیه از عربستان به عنوان مطالبه 
اصلی تعدادی از عزیزان با جدیت در مذاکرات مطرح 

شده است. بدیهی است تشرف حجاج در سال جاری، 
تدبیر و تصمیم نظام بوده و سازمان مجری تصمیمات 

است.

معاون دبیر کل سازمان ملل   
در ایران بیش از 20 درصد اراضی در معرض بیابانی شدن 
هستند. خوشبختانه در این کشور اقداماتی برای مقابله با 

بیابان زایی انجام شده است. سازمان ملل نیز به احیای 
۳ میلیون هکتار از اراضی در ایران کمک کرده است که 

نهالکاری از جمله این اقدامات محسوب می شود.

معاون ساماندهی امور جوانان   
اگر کاهش آسیب های اجتماعی و خاصه پیشگیری از 
مصرف مواد مخدر را به سمت مشارکت جوانان نبریم، 

در فهم مسئله و در اقدامات اجتماعی توفیقی به دست 
نمی آوریم. هر جا جوانان آمدند در نقش لیدر های جامعه 

محلی خود و از طریق سمن ها طرح و برنامه اجرا 
کردند هم اقبال بیشتر و هم بازخوردهایی که دریافت 

کردیم موثرتر و موفقیت آمیزتر بوده و هر جا ما به عنوان 
دولت مداخله کرده ایم، این اتفاق کم اثرتر بوده است. 

باید تاش کنیم حضور سازمان های مردم نهاد جوانان در 
نقش دولت حامی پر رنگ تر از دولت رسمی در مدیریت 

جامعه، نقش بازی کند.

جانشین پلیس پیشگیری ناجا   
استفاده از ظرفیت های مردم پایه در تولید و تأمین 

نظم و امنیت، یکی از راهبردهای اصلی و قطعی پلیس 
پیشگیری ناجا در ارتقای امنیت عمومی و دستیابی به 

امنیت مطلوب و پایدار است.

وزیر بهداشت   
قرار بود افزایش تعرفه ها صفر درصد باشد، اما حاال 

با وجود همه تاش هایی که انجام دادیم، به 5 درصد 
افزایش پیدا کرده  است، در حالی که پیشنهاد ما ۱5 
درصد بود. دلیل آن کنترل تورم و منابع محدود بوده 
است. همچنین در بودجه سالیانه نیز این موضوع به 

صورت جامع پیش بینی نشده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور   
آمارها در پزشکی قانونی همه ساله رو به افزایش است. 

این افزایش آمارها در حالی صورت گرفته که امکانات 
و فضای ما همان اندازه است و حتی در مواردی تعداد 

نیروهای ما کمتر شده است.

زن دوم در تعقیب شوهر فراری

زن جوانــی کــه عاشــق مادرشــدن بــود، پــس از ازدواج 
ــا  ــید؛ ام ــود رس ــه آرزوی خ ــرد ب ــک م ــا ی ــت ب موق
همســرش یــک مــاه قبــل از زایمــان فــرار کــرد و او را 

ــا گذاشــت.  ــدون شناســنامه تنه ــوزاد ب ــک ن ــا ی ب
در شــعبه 276 دادگاه خانــواده، زنــی ۳5 ســاله در 
حالــی کــه نــوزادش را درآغــوش داشــت، نشســته بــود. 
ــاز و زن منتظــر  بچــه روی شــانه مــادرش در خــواب ن
بــود تــا قاضــی او را فرابخوانــد. روی پرونــده اش 
ــراوه«. دادخواســت:  ــود خواهــان: »مه نوشــته شــده ب

ــد«. ــب فرزن ــات نس »اثب
ــا  ــی داد ت ــکان م ــود را آرام ت ــه خ ــی ک ــراوه در حال مه
ــاد روزهــای  ــه ی ــدار نشــود، ب ــوزاد ســه ماهــه اش بی ن
ــی  ــا جدای ــرای طــاق ی ــاد. او نقشــه ای ب گذشــته افت
نداشــت و تنهــا مصمــم بــود بــا معرفــی همســر فــراری 
خــود بــه  عنــوان »پــدر« بتوانــد بــرای فرزنــدش 

ــرد. ــنامه بگی شناس
ــال  ــه دو س ــان ب ــرش پژم ــا همس ــراوه ب ــنایی مه آش
ــرد را در  ــن م ــار ای ــتین ب ــت. نخس ــش بازمی گش پی
خانــه یکــی از شــاگردان کاس خصوصــی ریاضــی اش 
دیــده بــود. پژمــان عمــوی شــاگردش بــود کــه از یــک 
ــود  ــرده ب ــدا ک ــاف پی ــرش اخت ــا همس ــل ب ــال قب  س
و بــه همیــن ســادگی آشــنایی مهــراوه بــا او آغــاز شــد. 
پژمــان ضمــن تعریــف از شــخصیت و زیبایــی مهــراوه 
بــه او گفتــه بــود: »هیچ وقــت همســرم را دوســت 
نداشــته ام و فقــط بنــا بــر وصیــت پــدرم حاضــر شــدم 
بــا او ازدواج کنــم؛ امــا مهریــه ســنگین ایــن زن باعــث 
شــده نتوانــم طــاق بگیــرم و ناچــارم بــه ایــن زندگــی 
ــدا  ــی پی ــرای جدای ــی ب ــا فرصت ــم ت ــه ده ــخ ادام تل

ــرد. ــراوه خواســتگاری ک ــم...« بعــد هــم از مه کن
ــک  ــا ی ــه قب ــح داد ک ــان توضی ــه پژم ــم ب ــراوه ه مه
ــا بچــه دار شــدنش  ــار ازدواج کــرده، امــا شــوهرش ب ب
موافــق نبــوده و بــرای همیــن مجبــور شــده چنــد بــار 

ــد. ــن کن ســقط جنی
ــوده کــه مــادر شــود   آرزوی بــزرگ زندگــی اش ایــن ب
و فرزنــدی بــه دنیــا آورد. پژمــان هــم درپاســخ گفتــه 
بــود: »چــون هنــوز موفــق بــه طــاق همســرم نشــده ام 
ــم.«  ــا هــم ازدواج کنی ــد موقــت ب ــا عق ــد ب ــر بای ناگزی

و...
ــادرش  ــدر و م ــاع پ ــا اط ــراوه ب ــد مه ــه بع ــد هفت چن

ــی  ــد و زندگ ــان ش ــا پژم ــت ب ــه ازدواج موق ــر ب حاض
مشترکشــان را پنهــان از همســر اول مــرد جــوان آغــاز 

ــد. کردن
مهــراوه غــرق در افــکار گذشــته بــود کــه قاضــی 
غامرضــا احمــدی بــه او گفــت: »در پرونــده شــما برگــه 
تولــد فرزندتــان وجــود دارد و اگرچــه نــام پــدرش در آن 
قیــد شــده، امــا مدرکــی دربــاره ازدواج شــما در پرونــده 

نیســت.«
او جــواب داد: »بلــه. متأســفانه تنهــا مدرکــی کــه 
از شــوهر فــراری ام دارم، دفترچــه عقــد موقتــم بــا 
صیغــه پنــج ســاله اســت. راســتش قــرار بــود پژمــان 
ــه  ــد ب ــد و بع ــاق ده ــر ط ــه زودت ــرش را هرچ همس
ــا او  ــم؛ ام ــی کنی ــد دائم ــم عق ــا ه ــمی ب ــورت رس ص
توانایــی پرداخــت مهریه ســنگین همســرش را نداشــت 
و ادعــا می کــرد کــه پیگیــر امــور دادگاهــی اســت. بعــد 
از فــرار ایــن مــرد متوجــه شــدم هیــچ تاشــی نکــرده و 
بــرای آنکــه بتوانــم شناســنامه فرزنــدم را بگیــرم، ناچار 
ــرای همســر  ــم و راز ازدواجمــان را ب شــدم ســکوت کن

ــم.« اولــش فــاش نکن
مهــراوه همان طــور کــه نگاهــی بــه فرزنــدش انداختــه 
بــود، ادامــه داد: »شــش مــاه بعــد از ازدواجمــان بــاردار 
ــتیم  ــت نتوانس ــچ وق ــدت هی ــن م ــا در ای ــدم؛ ام ش
ــم.  ــی بروی ــی فامیل ــا میهمان ــافرت ی ــه مس ــم ب ــا ه ب
و  می آمــد  مــن  پیــش  روزهــا  بعضــی  همســرم 
ــی  ــا کس ــت ت ــش می رف ــر اول ــش همس ــب ها پی ش
ــک  ــا ی ــود؛ ام ــردار نش ــا خب ــترک م ــی مش از راز زندگ
ــد و  ــم ش ــان گ ــه پژم ــود ک ــده ب ــم مان ــه زایمان ــاه ب م
بعدهــا خبــردار شــدم بــه  طــور قاچــاق از کشــور خــارج 
شــده اســت. حــاال مــن مانــده ام بــا یــک بچــه بــدون 

شناســنامه...«
ــه حرف هــای زن جــوان گــوش  قاضــی احمــدی کــه ب
می کــرد، اظهاراتــش را در صورت جلســه دادگاه نوشــت 
و از او خواســت در جلســه بعــدی شــاهدان عقــد موقت 
خــود را بــه دادگاه معرفــی کنــد تــا بــرای اثبــات نســب 
ــاب شــوهرش بررســی الزم را انجــام  ــدش در غی فرزن
دهــد. مهــراوه برگه هــا را امضــا کــرد و همــراه بــا 
ــود، از دادگاه بیــرون  ــوزادش کــه حــاال بیــدار شــده ب ن
ــا  رفــت؛ امــا نمی دانســت تکلیــف خــود و فرزنــدش ب

شــوهر فــراری چیســت؟ باشــگاه خبرنــگاران

رئیــس انجمــن علمــی مامایــی کشــور گفــت: وقتــی در 
ــد،  ــدا می کن ــش پی ــامت افزای ــواد و س ــطح س ــوری س کش
امیــد بــه زندگــی هــم افزایــش می یابــد و خودبه خــود مــا بــا 

ــویم.  ــه می ش ــت مواج ــری جمعی پی
ــه عوامــل  ــاروری را ب ــرخ ب ــد خداکرمــی کاهــش ن ــر ناهی دکت
متعــددی نســبت داد و در عیــن حــال متذکــر شــد: تکیــه بــر 
ــه  ــاروری ب ــا ب ــود و اص ــترس می ش ــث اس ــن ازدواج باع س
ســن مرتبــط نیســت و تــا هــر زمانــی کــه زنــی قــدرت بــاروری 
ــوزه  ــه ح ــرفتی ک ــا پیش ــی ب ــت فعل ــد، در وضعی ــته باش داش

ــرای بچــه دار شــدن نیســت.  پزشــکی کــرده، منعــی ب
بــه  اشــاره  بــا  مامایــی کشــور  علمــی  انجمــن  رئیــس 
ــود دارد  ــور وج ــارور در کش ــون زوج ناب ــدود 5 میلی ــه ح اینک
ــی  ــر تفاوت ــع دیگ ــار جوام ــا آم ــار ب ــن آم ــت: ای ــار داش  اظه

ندارد. 

هــر زوجــی دلــش می خواهــد بچــه دار شــود و مــا بایــد 
امکانــات الزم را بــرای بچــه دار شــدن آن هــا فراهــم کنیــم؛ ولــی 
 اینکــه تمــام تمرکــز خــود را بــر ایــن قســمت افزایــش دهیــم 
و فکــر کنیــم اگــر ایــن حــل شــود، رشــد جمعیــت مــا افزایش 

پیــدا می کنــد، بــه ایــن شــکل نیســت. 
ــم  ــکلی نداری ــاروری مش ــان ناب ــه در درم ــان اینک ــا بی وی ب
ــه روز  ــای ب ــی پروتکل ه ــرفته و حت ــای پیش ــزود: روش ه اف
دنیــا در ایــران اجــرا می شــود و از طرفــی وزارت بهداشــت 
بعضــی از مراکــز دولتــی را یــا بــه صــورت رایــگان بــرای 
افــراد نابــارور در نظــر گرفتــه یــا اینکــه مراکــز دولتــی 
ــریعتی و  ــتان ش ــه بیمارس ــد؛ از جمل ــه می دهن ــی ارائ  خدمات

طالقانی. 
خداکرمــی در پایــان متذکــر شــد: آرامــش و امیــد بــه آینــده، 2 

فاکتــور مهــم افزایــش جمعیــت اســت. وبــدا

جانشــین فرماندهــی انتظامــی تهــران بــزرگ از مصالحــه در حــدود 
ــز  ــد در مراک ــال جدی ــدای س ــه ابت ــه ماه ــده در س ــزار پرون ۱0 ه

ــر داد.  مشــاوره ایــن فرماندهــی خب
ــه اهــداف تأســیس مراکــز  ــا اشــاره ب ســردار غامعلــی کریمــی ب
مشــاوره و لــزوم جلوگیــری از افزایــش حجــم پرونده های ارســالی 
بــه مراجــع قضائــی گفــت: امــروز ثابــت شــده کــه مراکــز مشــاوره 
می تواننــد ســهم بســزایی را در کاهــش حجــم پرونده هــای 
ارســالی بــه مراجــع قضائــی ایفــا کننــد. جانشــین فرمانــده 
انتظامــی تهــران بــزرگ بــا تاکیــد بــر لــزوم توجــه هرچــه بیشــتر 
بــه کمیــت و کیفیت بخشــی بــه مراکــز مشــاوره خاطرنشــان 
کــرد: فرماندهــی انتظامــی تهــران 4 بــا تشــکیل مراکــز یازده گانــه 
ــال کاســتن مشــکات  ــه دنب مشــاوره در ســرکانتری های خــود ب
ــز  ــت مراک ــترش و تقوی ــا گس ــوده و ب ــردم ب ــای م و گرفتاری ه
ــکات  ــل مش ــتقبال ح ــه اس ــهر ب ــف ش ــاط مختل ــاوره در نق مش

ــت.  ــه اس ــی رفت ــیل های اجتماع ــتفاده از پستانس ــا اس ــردم ب م
ســردار کریمــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســه ماهــه ابتــدای ســال 
ــی در کانتری هــای  ــده قضائ جــاری ۳۸ هــزار و 45۸ مــورد پرون
ــز  ــه مراک ــورد ب ــداد 7۳0 م ــن تع ــن فرماندهــی تشــکیل و از ای ای
مشــاوره و ۱۳ هــزار و ۸۳5 مــورد بــه دوایــر کانتــری ارجــاع داده 
شــده اند، عنــوان داشــت: از ایــن تعــداد پرونــده ارجــاع داده شــده 
ــا تــاش همــکاران مــا، 9 هــزار و ۸06 مــورد  بــه مراکــز مشــاوره ب
یعنــی بیــش از 70 درصــد بــه مصالحــه ختــم شــده اند کــه ایــن از 
جملــه توفیقــات و بــرکات مراکــز مشــاوره اســت. وی بــا اشــاره بــه 
ــه مراکــز مشــاوره ایــن  اینکــه عمــده مســائل ارجــاع داده شــده ب
ــری، مــواد مخــدر و حقوقــی  ــزاع و درگی فرماندهــی خانوادگــی، ن
اســت، بیــان داشــت: پرداختــن بــه مســائل و مشــکات اجتماعــی 
و رفــع و رجــوع آن هــا امــروزه نیازمنــد نگاهــی تــازه اســت و مــا در 
مراکــز مشــاوره بــه دنبــال ایجــاد چنیــن دیدگاهــی هســتیم. مهــر

مصالحه در ۷۰ درصد پرونده های قضائیآرامش و امید به آینده، 2 فاکتور مهم افزایش جمعیت

ــط زیســت گفــت:  رئیــس ســازمان حفاظــت محی
ــای  ــه احی ــد الگــوی موفقــی در زمین ــران می توان ای
ــه شــمار رود.  ــه ب ــه دریاچــه ارومی تاالب هــا از جمل
ــس  ــه کنفران ــم افتتاحی ــکار در مراس ــه ابت معصوم
بین المللــی مقابلــه بــا گــرد و غبــار کــه روز گذشــته 
در ســالن اجــاس ســران برگــزار شــد، ضمــن 
ــف  ــورهای مختل ــات کش ــه مقام ــامدگویی ب خوش
اظهــار کــرد: مقامــات و نماینــدگان 4۳ کشــور 
در ایــن همایــش حضــور دارنــد. وی بــا اشــاره 
ــش  ــل در همای ــازمان مل ــات س ــور مقام ــه حض ب
بین المللــی مقابلــه بــا گــرد و غبــار گفــت: اجــاس 
ــل  ــازمان مل ــاس س ــار، اج ــرد و غب ــا گ ــه ب مقابل
ــران  ــوری اســامی ای ــی جمه ــه میزبان اســت کــه ب

برگــزار می شــود. 
ــن  ــط زیســت ضم ــس ســازمان حفاظــت محی رئی
از حضــور رئیس جمهــور کشــورمان در  قدردانــی 
اجــاس بین المللــی مقابلــه بــا گــرد و غبــار گفــت: 
پیشــبرد  بــرای  روحانــی  آقــای  رهنمودهــای  از 
همایــش بهــره کافــی خواهیــم بــرد. ابتــکار در ادامــه 
اظهــار کــرد: پشــتوانه برگــزاری همایــش بین المللــی 
مقابلــه بــا گــرد و غبــار - کــه امــروز آغــاز شــده و تــا 
ــن  ــه دارد - آخری ــاه( ادام ــنبه )۱4 تیرم روز چهارش
قطعنامــه ســازمان ملــل در حــوزه گــرد و غبــار اســت. 
ــازمان  ــه س ــای قطعنام ــی از بنده ــاس یک ــر اس ب

ــران  ــار در ای ــرد و غب ــی گ ــش بین الملل ــل، همای مل
برگــزار می شــود. ایــن همایــش جهانــی بــه همــت 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــت جمه ــل و دول ــازمان مل س
برپــا شــده کــه وزارتخانه هــای امــور خارجــه، نیــرو، 
جهــاد کشــاورزی، ســازمان هواشناســی در وزارت 
ــکاران  ــوری هم ــت جمه ــاوری ریاس ــر فن راه و دفت
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در برگــزاری ایــن 
اجــاس هســتند. رئیــس ســازمان حفاطــت محیــط 
زیســت بــا اشــاره بــه همــکاری کشــورهای مختلــف 
ــه  ــی مقابل ــش بین الملل ــزاری همای ــور برگ ــه منظ ب
ــه ای  ــر منطق ــل تأثی ــه دلی ــت: ب ــار گف ــرد و غب ــا گ ب
ــدید  ــار و تش ــرد و غب ــای گ ــی طوفان ه و بین الملل
ــورهای  ــار در کش ــرد و غب ــوع گ ــدت وق ــداد و ش تع
مختلــف، ضــرورت توجــه بــه مقابلــه بــا ایــن پدیــده 

پررنــگ شــده اســت.
 آسیب پذیری ایران

ــه  ــران ب ــاب ای ــل انتخ ــه دالی ــاره ب ــا اش ــکار ب ابت
بین المللــی  اجــاس  برگــزاری  میزبــان  عنــوان 
ــوری اســامی  ــت: جمه ــار گف ــرد و غب ــا گ ــه ب مقابل
ــه  طــور جــدی پیگیــر  ایــران در ســطح بین الملــل ب
ــن  ــوده؛ همچنی ــار ب ــرد وغب ــا گ ــه ب ــوع مقابل موض
ــرد و  ــت گ ــادی از جه ــیب پذیری زی ــا آس ــور م کش
ــژه  ــران، به وی ــیاری در ای ــت بس ــار دارد و جمعی غب
دچــار  بلوچســتان  و  سیســتان  و  خوزســتان  در 

آســیب های اجتماعــی، اقتصــادی و بهداشــتی از 
ناحیــه طوفان هــای گــرد و غبــار هســتند.

رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا اشــاره 
بــه برنامــه روز دوم اجــاس بین المللــی گــرد و غبــار 
اظهــار کــرد: وزرا و کارشناســان کشــورهای مختلــف از 
ــد  ــان بازدی ــواز و کاش ــا در اه ــور م ــایت های کش س
طرح هــای کنتــرل  ســایت ها  درایــن  می کننــد. 

گــرد و غبــار اجــرا شــده اســت.
 هدف اصلی برگزاری همایش

معــاون رئیس جمهــور در ادامــه بــا اشــاره بــه هــدف 
اصلــی برگــزاری همایــش بین المللــی مقابلــه بــا گرد 
و غبــار گفــت: هــدف، ایجــاد همگرایــی و همــکاری 
منطقــه ای و بین المللــی بــرای مقابلــه بــا پدیــده گرد 
ــال ایجــاد ســاز و  ــه دنب ــن ب ــار اســت؛ همچنی و غب
کارهــای فنــی، علمــی و حقوقی برای حــل معضات 
مربــوط بــه گــرد و غبــار هســتیم. امیدواریــم اجاس 
 مقابلــه بــا گــرد و غبــار، هــم در زمینــه مســائل فنــی 
ــتاوردهای  ــردی، دس ــائل راهب ــوزه مس ــم در ح و ه
ملــل  ســازمان  بــرای  و  باشــد  داشــته  خوبــی 
ــاد  ــوع ایج ــن موض ــری ای ــرای پیگی ــتورکاری ب دس

ــود.  ش
ــه  ــری در زمین ــای مؤث ــران گام ه ــت: ای ــکار گف ابت
ــه  ــار برداشــته و در زمین ــار کانون هــای گــرد و غب مه
کاشــت نهــال، مدیریــت عرصــه ســرزمینی، احیــای 

تاثیرگــذاری  اقدامــات  دریاچه هــا،  و  تاالب هــا 
داشــته کــه بارزتریــن آن هــا، احیــای دریاچــه ارومیــه 
اســت. وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اهمیت تــاب آوری 
و ســازگاری بــا شــرایط کنونــی محیــط زیســت 
ــی  ــائل بحران ــل مس ــی در مقاب ــرد: آمادگ ــار ک اظه
حائــز اهمیــت اســت؛ همچنیــن بــه اســتفاده پایــدار 
ــا در حــال  ــد توجــه شــود. دنی ــع طبیعــی بای از مناب
ــم  ــر اقلی ــار ســوء تغیی ــه آث ــه ب ــر اســت و هم تغیی
ــای  ــت همکاری ه ــن الزم اس ــد؛ بنابرای ــی دارن آگاه
منطقــه ای و بین المللــی بــرای حــل معضــات 
زیســت محیطی کــره زمیــن صــورت گیــرد. ایــن کار 
در جهــان شــروع شــده، امــا عوامــل مخّربــی در ایــن 
مســیر وجــود دارد. بایــد از ارائــه نظــرات یک جانبــه 

ــری شــود.  جلوگی
و  نمونه هــا  ترویــج  بــه ضــرورت  ادامــه  در  وی 
ــاره و  ــار اش ــرد و غب ــا گ ــه ب ــق مقابل ــای موف الگوه
ــع آب و خــاک  ــدار از مناب ــار کــرد: اســتفاده پای اظه
ــم از  ــق می توانی ــن طری ــود. از ای ــج ش ــد تروی بای
ــار جلوگیــری کنیــم.  افرایــش کانون هــای گــرد و غب
در همیــن راســتا همــکاری دوجانبــه جمهــوری 
ــا دولــت عــراق محقــق شــده کــه  اســامی ایــران ب

ــت دارد. ــیار اهمی ــداد بس ــن روی ای

رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا اشــاره 
بــه ضــرورت حــل چالش هــای مشــترک بیــن 
کشــورهای مختلــف در حــوزه مقابلــه بــا گــرد و 
ــار گفــت: ســازمان ملــل و ســازمان های توســعه   غب
جهانــی بایــد چارچــوب و مقدمــات الزم را بــرای 
ارتباطــات مشــترک بیــن کشــورها فراهــم کننــد تــا 
مشــکل گــرد و غبــار بــه عنــوان مشــکل قــرن حــل 
و فصــل شــود. امیدواریــم در جریــان همایــش 
ــم  ــن مه ــه ای ــار ب ــرد و غب ــا گ ــه ب ــی مقابل بین الملل

ــم.  دســت یابی
افتتاحیــه همایــش بین المللــی  گفتنــی اســت 
ــاه(  ــنبه )۱2 تیرم ــار روز دوش ــرد و غب ــا گ ــه ب مقابل
در ســالن اجــاس بــا حضــور حســن روحانــی 
رئیــس جمهــور کشــورمان، محمدجــواد ظریــف 
وزیــر امــور خارجــه، حمیــد چیت چیــان وزیــر 
نیــرو، گــری لوئیــس نماینــده مقیــم ســازمان ملــل 
در ایــران، عبدالرحمــن العوضــی دبیــر اجرایــی 
ســازمان منطقــه ای راپمــی،  هائولیانشــو معــاون 
ــدگان  ــدادی از نماین ــل و تع ــازمان مل ــر کل س دبی
ــران  ــتانداران، مدی ــامی و اس ــورای اس ــس ش  مجل
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــان س و کارشناس

ــد. ایســنا ــزار ش برگ

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

 ایران، الگوی موفقی 
در احیای تاالب هاست

کشــور  عالــی  دیــوان 
رأی خــود را دربــاره دو 
در  قتــل کــه  پرونــده 
دادگاه کیفــری اســتان 
ــده  ــیدگی ش ــران رس ته
ــر  ــام و آرای ه ــود، اع ب
تأییــد                 را  پرونــده  دو 

کــرد.
ــوط  ــده مرب ــن پرون اولی
بــه مــرد جوانــی بــود 
اینکــه  از  پــس  کــه 
همســرش را بــه قتــل 
رســاند، بــا پلیــس ۱۱0 

پلیــس کــرد. را تســلیم  تمــاس گرفــت و خــود 
ــه مأمــوران پلیــس  ــی ب  ۳۱ اردیبهشــت 94 مــرد جوان

ــه قتــل رســانده اســت.  خبــر داد کــه همســرش را ب
مأمــوران بــا شــنیدن ایــن خبــر در محــل حادثــه حاضــر 
ــود،  ــده ب ــه ش ــری خف ــا روس ــه ب ــی ک ــد زن ــا جس و ب

ــه رو شــدند.  روب
ــن  ــود متوجــه شــدند ای ــه خ ــات اولی ــا در تحقیق آن ه
مــرد ۳۱ ســاله کــه مهــرداد نــام دارد، همســر ۳9 ســاله 

خــود را بــه قتــل رســانده اســت.
ــه مأمــوران گفــت: دو ســال پیــش از طریــق  مهــرداد ب
یکــی از افــراد فامیــل بــا همســرم آشــنا شــدم. ابتــدای 
ــا  ــتیم؛ ام ــادی داش ــات زی ــر اختاف ــا یکدیگ ــه ب رابط
ــد  ــر عاقه من ــه یکدیگ ــاه ب ــد م ــت چن ــس از گذش پ

ــم.   ــدیم و ازدواج کردی ش
ــن  ــود. همی ــی ب ــو و دهن لق ــان دروغگ ــرم انس همس
ــرد  ــاال بگی ــاره ب ــا دوب ــاف م ــث شــد اخت  موضــوع باع
ــه  ــم ب ــترک تصمی ــی مش ــاه زندگ ــج م ــس از پن و پ
ــدام در  ــر ک ــم ه ــل ه ــن دلی ــه  همی ــم؛ ب ــاق گرفتی ط
ــورت  ــه ص ــا ب ــم ت ــی می کردی ــه زندگ ــه ای جداگان خان

ــویم. ــدا ش ــر ج ــمی از یکدیگ رس
ــاره طــاق  ــا درب روز حادثــه بــه خانــه همســرم رفتــم ت
بــا یکدیگــر صحبــت کنیــم. شــب را آنجــا مانــدم. زمانی 
کــه از خــواب بیــدار شــدم، یــاد حرف هــای همســرم و 
کارهایــی کــه انجــام مــی داد، افتــادم. خیلــی عصبانــی 
بــودم. بــا یکدیگــر درگیــر شــدیم. مــن هــم روســری ای 
ــود، برداشــتم و همســرم را  ــار تخــت افتــاده ب را کــه کن

بــا آن خفــه کــردم.
بــه  ایــن  ترتیــب بــا شــکایت اولیــای دم و ســایر مــدارک 
موجــود در پرونــده، کیفرخواســتی علیــه ایــن مــرد 
صــادر و پرونــده بــه شــعبه دوم دادگاه کیفــری اســتان 

تهــران ارســال شــد. 
ابتــدای جلســه نماینــده دادســتان کیفرخواســت را 
ــر  ــگاه حاض ــاء  دم در جای ــپس اولی ــرد؛ س ــت ک قرائ
ــد؛  ــم را کردن ــاص مته ــای قص ــدند و از دادگاه تقاض ش
ســپس متهــم در برابــر قضــات ایســتاد و پــس از اینکــه 
بــار دیگــر روز حادثــه را شــرح داد، ابــراز پشــیمانی 
ــا  ــند. ب ــه او را ببخش ــت ک ــاء  دم خواس ــرد و از اولی ک
ــرد  ــن م ــان جلســه، قضــات وارد شــور شــدند و ای پای

ــوم  ــاص محک ــه قص را ب
ــد.  کردن

ایــن رأی مــورد اعتــراض 
و  گرفــت  قــرار  متهــم 
بــرای بررســی دوبــاره 
بــه دیــوان عالــی کشــور 

ــد.  ــال ش ارس
ــوان  ــات دی ــت قض هیئ
ــاره  ــس از بررســی دوب پ
پرونــده رأی صــادره را 

ــد. ــد کردن تأیی
 پرونده دوم

ــه  ــده ک ــن پرون در دومی
ــران  ــتان ته ــری اس ــعبه دوم دادگاه کیف ــم در ش آن ه
بررســی شــده بــود، زنــی کــه متهــم بــود شــوهرش را بــا 
همدســتی دو نفــر از اقوامــش بــه قتــل رســانده اســت، 

از اتهــام قتــل تبرئــه شــد.
ــرداد  ــده 9 م ــود در پرون ــدارک موج ــه م ــه ب ــا توج  ب
ــرد 45  ــد م ــن، جس ــری 20۱ بومه ــوران کانت ۸۸ مأم

ــد.  ــف کردن ــودرو کش ــک خ ــاله ای را در ی س
مأمــوران در تحقیقــات اولیــه خــود متوجــه شــدند 

مقتــول فرهــاد نــام دارد. 
ــه مأمــوران گفــت: شــب گذشــته فرهــاد  پــدر فرهــاد ب
همــراه بــا پســر دیگــرم بــه منــزل مــا آمــد؛ امــا 
ــود،  ــار ب ــش بیم ــه مادرزن ــل اینک ــه دلی همســرش را ب
ــری  ــر از او خب ــود. از آن شــب دیگ ــاورده ب ــا خــود نی ب

ــتم.  نداش
زمانــی کــه دنبــال فرهــاد می گشــتم، خانــواده عروســم 
بــه مــن گفتنــد کــه فرهــاد بــا همســر برادرزنــش رابطــه 
ــن   ــه  ای ــه او پیامک هــای عاشــقانه می دهــد؛ ب دارد و ب
ترتیــب مأمــوران همســر فرهــاد را بازداشــت و از او 

بازجویــی کردنــد.
او در تحقیقــات بــه مأمــوران گفــت: چنــدی پیــش بــه 
رفتارهــای فرهــاد مشــکوک شــدم و متوجــه شــدم بــا 

عروســمان رابطــه دارد. 
ــن  ــی تلف ــک روز پنهان ــوم، ی ــن ش ــه مطمئ ــرای اینک ب
ــتم؛  ــرار گذاش ــوهرم ق ــا ش ــتم و ب ــمان را برداش عروس
ــیار  ــد، بس ــرار دی ــر ق ــن را س ــاد م ــه فره ــی ک هنگام
ــن  ــی م ــین دای ــت و ماش ــس از آن رف ــد؛ پ ــوکه ش ش
ــا مــن تمــاس گرفــت  را گرفــت و چنــد ســاعت بعــد ب
ــرده ام،  ــل ب ــش را در فامی ــه آبروی ــرای اینک ــت ب و گف
می خواهــد خودکشــی کنــد. پــس از آن تمــاس دیگــر 

ــدم. ــاد را ندی فره
 بــه  ایــن  ترتیــب کیفرخواســت علیــه متهــم صــادر 
ــال  ــری ارس ــه دادگاه کیف ــیدگی ب ــرای رس ــده ب و پرون
ــه قتــل  ــام ب ــده از اته و پــس از رســیدگی، متهــم پرون

ــه شــد.  تبرئ
خانــواده مقتــول بــه رأی صادرشــده اعتــراض کردنــد و 
پرونــده بــرای رســیدگی بیشــتر بــه دیــوان عالــی کشــور 
ــت و  ــراض را وارد ندانس ــوان اعت ــا دی ــد؛ ام ــال ش ارس

رأی را تأییــد کــرد. جــام جــم آنالیــن

قتل همسر به دلیل دهن لقی
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ــی  ــی ط ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــی ش وقت
مصوبــه ای دهــم تیرمــاه را روز صنعــت و معــدن 
نامگــذاری کــرد، بــه واقــع فرصــت مناســبی 
ــه   ــور محرک ــن موت ــه مهم تری ــا ب ــم آورد ت فراه
اقتصــاد کشــور، یعنــی بخــش صنعــت و معــدن 
توجــه بیشــتری شــود. لــزوم توجــه بــه اهمیــت 
ــی وقتــی بیشــتر  ــع معدن نقــش معــدن و صنای
شــد کــه مقــام معظــم رهبــری در شــعار ســنوات 
ــور را  ــی کش ــت و تعال ــد موفقی ــا کلی ــر باره اخی
ــتغال  ــد و اش ــت، تولی ــش صنع ــه بخ ــه ب توج
معرفــی کرده انــد. در همیــن راســتا دولــت تدبیــر 
و امیــد بــا درک درســت از مــوارد یادشــده و 
بــه منظــور تحقــق ایــن راهبردهــا، تمــام تــاش 
ــا  ــن تاش ه ــه  ای ــت. نتیج ــه کار گرف ــود را ب خ
ــر  ــا ب ــوالد، بن ــش ف ــط در بخ ــه فق ــد ک آن ش
ــوالد  ــد ف ــرد تولی ــای رســمی، عملک ــام آماره اع

 خــام کشــور بــا رشــد ۲۸ درصــدی از ۱۴ میلیــون 
ــون  ــه ۱۸ میلی ــن در ســال ۱۳۹۱ ب  و ۳۶۱ هــزار ت
و ۴۶۶ هــزار تــن در ســال ۹۵ رســید و با رســیدن 
 ظرفیــت فــوالد کشــور بــه ۳۰ میلیــون تــن

ــدی  ــران در رتبه بن ــه ای ــد ک ــم ش ــرایطی فراه ش
ــد. ــود کن ــارده صع ــه رده چه ــوالد ب ــی ف جهان

دکتــر بهــرام ســبحانی، مدیــر عامــل گــروه فــوالد 
مبارکــه، بــا بیــان مطلــب فــوق درخصــوص 
ــد و  ــت در رش ــده  دول ــش تعیین کنن ــت نق اهمی
بالندگــی صنعــت کشــور تصریــح کــرد: حمایــت 
ــد ظرفیت هــای  ــت از صنعــت فــوالد، می توان دول
ــان  ــد؛ همچن ــال کن ــت را فع ــن صنع ــی ای خال
ــا  ــن حمایت ه ــا ای ــد ســال گذشــته ب ــه در چن ک
ــره   ــل زنجی ــمگیری در تکمی ــای چش موفقیت ه

ــوالد کشــور حاصــل شــده اســت. صنعــت ف
ــت  ــه صنع ــی ک ــه موفقیت های ــاره ب ــا اش وی ب
 فــوالد کشــور در بخــش تأمیــن بــازار داخــل 
ــت آورده  ــه دس ــی ب ــای جهان ــور در بازاره و حض

ــای  ــری راهبرده ــرد: به کارگی ــح ک ــت، تصری اس
موفقیت آمیــز در بخــش فــوالد باعــث شــده 
ــر  ــاوه ب ــر ع ــال های اخی ــی س ــازان ط فوالدس
ــبی  ــد مناس ــل، رش ــتریان داخ ــاز مش ــن نی تأمی
در صــادرات محصــوالت فــوالدی داشــته باشــند؛ 
ــه رکــورد  ــرای مثــال، فــوالد مبارکــه توانســت ب ب
تاریخــی ۱ میلیــون و ۸۰۰ هــزار تــن صــادرات در 
ــهم  ــه س ــب توج ــه  جال ــد. نکت ــت یاب ــال دس س
زیــاد بــازار اروپــا از ایــن صــادرات اســت کــه خــود 
ــوالت  ــد محص ــه تولی ــه ب ــر توج ــی ب ــل مهم دلی

ــن شــرکت اســت. ــی در ای کیف
ــه  ــاز خاورمیان ــن فوالدس ــل بزرگ تری ــر عام مدی
ــت  ــا حمای ــا خاطرنشــان کــرد: ب و شــمال آفریق
طریــق  از  فــوالد  واردات  کاهــش  دولــت، 
ــت از  ــدف حمای ــا ه ــر واردات ب ــه ب ــع تعرف وض
ــا افزایــش صــادرات  صنعــت داخلــی همزمــان ب
محصــوالت فــوالدی توانســت ضمــن ارزآوری 
موجــب کاهــش خــروج ارز از کشــور شــود؛ لــذا 
ــه  ــوالد مبارک ــژه ف ــوالد، به وی ــت ف ــوان صنع می ت
ــی  ــاد مقاومت ــق اقتص ــیر تحق ــرو در مس را پیش

ــت. دانس
در  فــوالد  درخصــوص وضعیــت صنعــت  وی 
ســال ۹۵ گفــت: بــازار فــوالد کشــور در ایــن ســال 
وضعیــت نســبتا بهتــری را پشــت ســر گذاشــت. 
ــا  ــه خاطــر داشــته باشــیم کــه ســال ۹۴ نه تنه ب
بــرای بــازار ایــران، بلکــه بــرای بیشــتر بازارهــای 
بــود؛  از بدتریــن ســال ها  بین المللــی، یکــی 
ولــی خوشــبختانه بــا تدابیــر خوبــی کــه دولت در 
امــر سیاســتگذاری واردات و صــادرات فــوالد در 
پیــش گرفــت، بــازار در ســال ۹۵ تــا حــد زیــادی 
بــا تغییــر مناســب، ترمیــم شــد؛ تــا جایــی 
کــه همان گونــه کــه اشــاره شــد، در بخــش 
ــای  ــادرات، موفقیت ه ــی و ص ــروش بین الملل ف

ــد. ــور ش ــازان کش ــب فوالدس ــمگیری نصی چش
ــه  ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــبحانی در پاس ــر س دکت
اولویــت فــوالد مبارکــه عرضــه  محصــول بــه بــازار 
داخــل اســت یــا صــادرات، گفــت: در وهلــه  اول 
ــی  ــازار داخل ــت ب ــد توجــه داشــت کــه وضعی بای

ــزان  ــه می ــی ب ــازان داخل ــرایط فوالدس ــز ش و نی
زیــادی بــه تقاضــای ایــن محصــول در بــازار 
بســتگی دارد. هنگامــی کــه در بــازار داخلــی 
تقاضــا وجــود داشــته باشــد، طبیعــی اســت کــه 

ــاز اســت.  ــن نی ــن ای ــا تأمی ــت ب اولوی
همچنیــن بــا هــدف توســعه  کیفیــت و اقتصــادی 
بــودن نگــرش توســعه  ظرفیت هــا، ضــرورت 
ــورد  ــا م ــی دائم ــای صادرات ــور در بازاره دارد حض
ــرد  ــوش ک ــد فرام ــه نبای ــرد. البت ــرار گی ــه ق توج
کــه وضعیــت بعضــی از شــرکت های داخلــی بــه 
ــوالد و بعضــی  ــی صنعــت ف ــل شــرایط جهان دلی
مشــکات داخلــی ایــن صنعــت همچنــان ناپایدار 
اســت و امیدواریــم تدابیــر دولــت و ایجــاد رونــق 
پروژه هــای  و  ســاختمان  بخــش  در  به ویــژه 

ــد. ــود شــرایط کمــک کن ــه بهب ــی ب عمران
او بــا تأکیــد بــر اینکــه در کشــور مــا هنــوز 
امــکان رشــد بــرای صنعــت فــوالد و رســیدن بــه 
ــرد:  ــح ک ظرفیت هــای بیشــتر وجــود دارد، تصری
تولیــد فــوالد در ایــران بــه دلیــل مزایــای موجــود، 
اعــم از گاز و انــرژی، مــواد اولیــه همچــون ســنگ 
آهــن و نیــروی انســانی مســتعد در مقایســه بــا 
ــه در  ــرده ک بعضــی کشــورها شــرایطی فراهــم ک
ــتری  ــازار، دوام بیش ــی ب ــت کنون ــن وضعی همی
داشــته باشــیم و بتوانیــم در چرخــه  رقابــت باقــی 
ــم  ــه چش ــتر ب ــی بیش ــا وقت ــن مزای ــم. ای بمانی
ــای  ــی قیمت ه ــای جهان ــه در بازاره ــد ک می آین
ــدا  ــش پی ــدت کاه ــه ش ــوالدی ب ــوالت ف محص
وارد  شــرکت ها  مــوارد  برخــی  در  و  می کننــد 
ــی  ــن مواقع ــوند. در چنی ــی می ش ــاز زیان ده ف
بــازار وارد فــاز دامپینــگ می شــود؛ امــا بــه دلیــل 
ــد  ــادر خواهن ــران ق ــا فوالدســازان ای ــن مزای همی
بــود در مقابلــه بــا رقبــای خارجــی مقاوم تــر 

باشــند.
وی درخصــوص اهمیــت و تأثیــر حمایــت دولــت 
از صنعــت فــوالد افــزود: صنعــت فــوالد در چیــن 
ــن  ــت ای ــه دول ــد شــد ک ــل قدرتمن ــن دلی ــه ای ب
ــرای توســعه  ایــن صنعــت، برنامه هــای  کشــور ب
ــز از  ــران نی حمایتــی وضــع کــرد. فوالدســازان ای

ــه  ــی ک ــد. هنگام ــت تقاضــای مشــابهی دارن دول
ــی  ــای آن پیش ــور از تقاض ــوالد در کش ــد ف تولی
ــد شــرایطی  ــه طــور طبیعــی بای ــه اســت، ب گرفت
فراهــم شــود کــه تولیدکننــده بتوانــد بــه راحتــی 
بــه امــر صــادرات مبــادرت ورزد. در برخــی از 
ــاره  ــه آن اش ــر ب ــه پیش ت ــی ک ــه دالیل ــوارد ب م
بــا  نــرخ تمام شــده  یــک تولیدکننــده  شــد، 
قیمت هــای جهانــی همخوانــی نــدارد؛ یعنــی 
صــادرات محصــول از آن شــرکت بــه طــور حتــم 

ــود.  ــراه خواهــد ب ــان هم ــا زی ب
ــد چیــن، در چنیــن  در بعضــی از کشــورها همانن
ــی  ــوق های صادرات ــا و مش ــا کمک ه ــی ب مواقع
نقــل،  و  انــرژی، حمــل  بخــش  در  مختلــف 
ــادرات  ــه  ص ــد و هزین ــه  تولی ــات و... هزین مالی
و  می دهنــد  صادرکننــدگان کاهــش  بــرای  را 

می کننــد.  توجیه پذیــر  را  صــادرات 
درخواســت های  نیــز  داخلــی  فوالدســازان 
مشــابهی از دولــت دارنــد و امیدوارنــد بــا توجــه 
ــن  ــه از ای ــای صورت گرفت ــابقه  حمایت ه ــه س ب
ــت ها  ــن درخواس ــم، ای ــت یازده ــت در دول صنع

ــوند.  ــی ش ــز عمل نی
ــت از  ــه افــت درآمدهــای دول ــا توجــه ب ــه ب البت
ــه  ــر، ب ــال های اخی ــت در س ــروش نف ــل ف مح
نظــر می رســد دولــت تمرکــز خــود را در حمایــت 
از ایــن صنعــت از طریــق تدویــن و اجــرای 

پیگیــری می کنــد.  اصولــی  سیاســت های 
ــت  ــه دول ــی ک ــن اقدام ــت مهم تری ــی اس گفتن
ــرای حمایــت از صنعــت فــوالد کشــور  یازدهــم ب
انجــام داد، وضــع تعرفه هــا بــود کــه خوشــبختانه 
ــدرت  ــش ق ــی و افزای ــد داخل ــت تولی ــه وضعی ب
ــید؛  ــود بخش ــی بهب ــدگان داخل ــت تولیدکنن رقاب
و  افزایــش صــادرات  رویکــرد  اینکــه  ضمــن 
بعضــی حمایت هــا نیــز از جانــب دولــت در 

ــت.  ــرار گرف ــتورکار ق دس
ــته  ــال گذش ــا در س ــور م ــد کش ــادآور ش ــد ی بای
حــدود ۱۸ میلیــون تــن فــوالد تولیــد کــرد. امیــد 
اســت بــا تــداوم حمایت هــا و سیاســتگذاری 
اصولــی، شــاهد تحقــق اهــداف ســند چشــم انداز 

ــه اهــداف ترسیم شــده  ــد ک ۱۴۰۴ باشــیم؛ هرچن
بســیار بــزرگ اســت و تــاش همه جانبــه  دولــت 
و بخش هــای خصوصــی صنعــت و اقتصــاد را 
می طلبــد؛ بــرای مثــال، ایجــاد انگیــزه  دوچنــدان 
ــای  ــوق ها و محرک ه ــا مش ــازان ب ــرای فوالدس ب
جدیــد  ســرمایه گذاری های  بــرای  گوناگــون 
و اســتفاده از ظرفیت هــای خالــی کنونــی در 
ــتیابی  ــور را در دس ــد کش ــوالد، می توان ــت ف صنع

ــد.  ــر کن ــداف مصمم ت ــه اه ب
گفتنــی اســت کــه اکنــون در کشــور بیــش از ۳۰ 
ــد فــوالد وجــود دارد؛  ــن ظرفیــت تولی ــون ت میلی
بنابرایــن بــا سیاســتگذاری درســت می تــوان 
شــرایطی را فراهــم کــرد کــه ظرفیــت بالقــوه  
تولیــد فــوالد کشــور بــه بالفعــل تبدیــل و از ایــن 
ــود.  ــرداری ش ــل بهره ب ــور کام ــه ط ــا ب ظرفیت ه
در ایــن صــورت از ۳۰ میلیــون تــن ظرفیــت 
کنونــی تــا ۵۵ میلیــون تــن تعیین شــده در ســند 

ــدارد. ــود ن ــی وج ــه  چندان ــم انداز، فاصل چش
مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه در پایــان ضمــن 
ــت:  ــردی گف ــج عملک ــی از نتای ــه بعض ــاره ب اش
رســیدن  ســرانجام  بــه  جهــت  از   ۹۵ ســال 
طرح هــای بــزرگ توســعه در فــوالد مبارکــه، 
افزایــش  اســت.  فراموش نشــدنی  ســالی 
ــین  ــرداری از ماش ــازی و بهره ب ــت فوالدس ظرفی
ریخته گــری ۲ میلیــون تنــی جدیــد، کــه بــا 

رئیس جمهــور،  محتــرم  اول  معــاون  حضــور 
جنــاب دکتــر جهانگیــری، انجــام شــد و توســعه  
ظرفیــت فــوالد ســبا از ۷۵۰ هــزار تــن بــه بیش از 
۱ میلیــون و ۶۰۰ هــزار تــن کــه آمــاده بهره بــرداری 
رســمی بــه دســت مدیــران ارشــد نظــام اســت، 
فــوالد مبارکــه را بــه شــرکتی بــا ظرفیــت بیــش 
ــرد. ــل ک ــالیانه تبدی ــد س ــن تولی ــون ت از ۱۰ میلی
 از طرفــی بــا هــدف تکمیــل زنجیــره  تولیــد 
ایــن  در  تولیــد  مقادیــر  در  تــوازن  ایجــاد  و 
زنجیــره، طــرح ســاخت کارخانــه  کنســانتره و 
خراســان  ســنگان  در  گندله ســازی  کارخانــه  
ــی  ــوان داخل ــر ت ــی ب ــت و مبتن ــا جدی ــوی ب رض
و ســرمایه، مدیریــت و دانــش فــوالد مبارکــه 
ــه در  ــوالد مبارک ــازی ف ــد. گندله س ــری ش پیگی
ــون  ــد رســیده و هم اکن ــه  تولی ــه مرحل ســنگان ب
آمــاده  بهره بــرداری رســمی توســط مســئوالن 

ــت.  ــت اس ــرم دول محت
درحقیقــت، فــوالد مبارکــه مطابــق مأموریــت 
ترسیم شــده توانســته نقــش مؤثــری در توســعه 
صنعتــی کشــور ایفــا کنــد. ایــن فعالیت هــا 
در کنــار افزایــش تولیــد و کســب رکوردهــای 
ــرکت  ــف ش ــای مختل ــد بخش ه ــداوم در تولی م
ــگران  ــت تاش ــی حرک ــر پویای ــبی ب ــواه مناس گ
فــوالد مبارکــه اســت کــه از همــه  عزیــزان تشــکر 

می کنــم. 

مدیر عامل گروه فوالد مبارکه:

دولت یازدهم، تکمیل زنجیره صنعت فوالد را ساماندهی کرد

@kimia_vatan :کانال تلگرامی    -   eskimia.ir :وب سایت روزنامه

)آگهی مناقصه عمومی(

)آگهی تجدید مناقصه عمومی(

نوبت اول

نوبت اول

شهرداری فوالدشهر  در نظر دارد انجام امور خدمات شهری و رفت و روب و 
حمل زباله در محات ایثار و فرهنگ مسکن مهر فوالدشهر را از طریق مناقصه 

جهت  توانند  می  داوطلبان  نماید.  واگذار  شرایط  واجد  شرکتهای  به  عمومی 

امور  واحد  به   ۹۶/۵/۱ تاریخ  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  و  شرایط  از  آگاهی 

قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

۹۵/۱۲/۱۰ شورای  مورخ  استناد مجوز شماره ۴/۹۵/۲۱۲۸  به  شهرداری فوالدشهر 
محترم اسامی شهر در نظر دارد بیمه تکمیل درمان پرسنل شهرداری فوالدشهر را 

از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای بیمه واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان 

می توانند جهت آگاهی از شرایط و دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا روز یکشنبه 

مورخ ۹۶/۵/۱ به واحد امور قراردادهای شهرداری فوالدشهر مراجعه نمایند.

عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر

عباس مرادی  -  شهردار فوالدشهر

آگهی مناقصه عمومی
کت  آب و فاضالب استان اصفهان  �ش

)سهامی خاص(

نوبت اول

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خریدهای ذیل را مطابق جدول زیر از فروشندگان 
ذیصاح انجام دهد.

مبلغ  تضمین )ریال( نوع بودجه موضوع مناقصه شماره مناقصه

1.240.665.000 جاری
خرید لوله پلی اتیلن دوجداره فاضالبی کاروگیت کوپلر سر خود در اقطار:

 200، 315، 400، 500 میلیمتر جهت منطقه مبارکه
96-2-104

304.000.000 جاری خرید دریچه چدنی لوالدار جهت شبکه فاضالب منطقه مبارکه 96-2-105

162.600.000 جاری خرید لوله فوالدی استاندارد پوشش دار به قطر 1,000 میلیمتر جهت منطقه بهارستان 96-2-106

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه خریدار: تا ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ 
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی www.abfaesfahan.ir تلفن: ۰۳۱-۳۶۶۸۰۰۳۰
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شرکت آب و فاضاب استان اصفهان
شماره تلفن: ۰۳۱-۳۶۶۸۰۰۳۰

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان


