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اخالق سیاسی  
در آســتانه ورود بــه انتخابــات دوازدهمیــن 
از  یکــی  ریاســت جمهــوری هســتیم.  دوره 
ــا  کــه در ایــن روزهــای ب مهم تریــن مســائلی 

نشــاط و پرتحــرک بایــد مــورد توجــه همــگان به ویژه 
طرفــداران  و  هــواداران  و  انتخابــات  نامزدهــای 
گروه هــا و فعــاالن سیاســی قــرار  آن هــا و نیــز احــزاب و 
گیــرد، رعایــت اخــاق اســامی و انصــاف و عدالت در 

تمامــی جوانــب و مواضــع اســت.
 رعایــت اخــاق اســامی در نظــام و جامعــه اســامی 
واجــب  و  الزم  امــور  از  یکــی  سیاســت،  عرصــه  در 
اهــل  رفتــار  و  کــردار  و  عمــل  و  گفتمــان  اســت. 
سیاســت بایــد بــر اســاس اخــاق اســامی باشــد؛ ایــن 
امــر خــود، یکــی از عوامــل اقبــال عمومــی بــه بحــث 
کــه  کلــی انتخابــات و نیــز اقبــال بــه نامــزدی اســت 

بــه موضــوع اخــاق اســامی توجــه می کنــد. 
ــود  ــد ب ــم خواه ــاه ه کوت ــی  ــه زمان ک ــه  ــن عرص در ای
مــی تــوان خلــق و خــوی جامعــه را بــه ســوی تکامــل 

ســوق داد ...
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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ت ابوالفضل العباس)ع(، روز جانباز و روز جها�ن کار و کارگر گرامی بادا�ن میالدباسعادت ح�ن

امنیت ملی

صفحه 2
اشــخاصی  می فرماینــد:  خمینــی)ره(  امــام 
را انتخــاب کنیــم کــه از هــر جهــت صالــح 
باشــند. مســلمان بودن تنها فایده ای ندارد؛ 
بایــد جمهــوری اســامی را قبــول و از مســائل 
روز اطــاع داشــته باشــد ... کســانی را کــه 
انتخــاب می کنیــد بایــد مســائل را تشــخیص 
ــه اینکــه از افــرادی باشــند کــه اگــر  دهنــد؛ ن

قــدرت دیگــری تشــری زد، بترســند، 
مقابلــه  و  بایســتند  بایــد  بلکــه 

کننــد. 
)صحیفــه نــور، 

ج 18، 
ص198(

انتخاب اصلح پای درس امام ؟ق؟

 شهردار اصفهان در مراسم افتتاح 
کرد: کید  »خانه شعر و فرهنگ اصفهان« تا

 | توسعه شهر اصفهان با حفظ 

 میراث و ارتقای فرهنگ آن 
معنا می یابد  صفحه 8

 وزیر نیرو در جریان بازدید از پروژه های 
منطقه جنوب غرب اصفهان:

| فوالد مبارکه در زمینه های 
گام های   زیست محیطی 

بسیار خوبی برداشته  صفحه 6

گرترین  | سپاهان، فاتح پرتماشا
دیدار هفته  صفحه 6

دکتر غالمرضا خیرآبادی، متخصص 
کیمیای وطن: گفت وگو با  روان پزشکی، در 

 | 50 درصد افراد افسرده 
گاه نیستند  صفحه 5 از بیماری خود آ

مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 
اصفهان در مراسم تجلیل از استاد مصری پور:

| تکلیف اصلی ما زنده نگاه داشتن 
سرمایه های شهر است  صفحه 4

 | رشد 1.1 درصدی آمار ازدواج 
در چهارمحال و بختیاری  صفحه4

کور«   نگاهی به فیلم »نقطه 
گلستانه ساخته مهدی 

کور«؟!  صفحه5 کور« یا »گره  | »نقطه 

در صفحه سیاست )2( بخوانیداخبار روز

19 روز تا انتخاب دوازدهم

  اولویت اصلی 
نامزدهای ریاست جمهوری

29 اردیبهشت1396انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم 
و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسامی شهر و روستا 

برگزار می شود...

کشور، نظام  کس  کردند: هر  کشور خاطرنشان  کارگران سراسر   رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با هزاران نفر  از 
کرد کم خواهد  کند؛ این حضور تعیین کننده، شّر دشمن را از سِر کشور  و امنیت را دوست دارد، در انتخابات شرکت 

که وقتی ما  گفته اند  گذشته  بعضی می گویند یا در 
کردیم، توانستیم سایه جنگ   آمدیم مسئولیت پیدا 

کنیم؛ این حرف ها درست نیست.  کشور رفع  را از سر 
که حضور ملت در صحنه   واقعیت آن است 

موجب رفع سایه جنگ و تعرض از سر ایران شده است



یادداشتسرمقاله به قلم مدیر مسئول 

حتما بخوانید!
شکایت سه نامزد از اولین مناظره دوشنبه  11  اردیبهشت ماه 21396

ـــمـــاره  417  ســـــال سوم           ݡسݒ
اݡست ݡسىݔ

اخالق سیاسی                                         
ادامه از صفحه یک: 

چــرا کــه مــوالی متقیــان علــی)ع( فرمودنــد: 
»النــاس بامرائهــم الشــبه منهــم بآبائهــم.« 

»مــردم )در خلــق و خــوی( بــه حاکمــان خویــش 
ــه پدرانشــان.« ــا ب شــبیه ترند ت

نامزدهــای  توســط  اســامی  اخــاق  رعایــت   
جامعــه  فعــاالن  و  نخبــگان  از  انتخاباتــی کــه 
محســوب می شــوند تأثیــرش بســیار عمیــق اســت 
 و می توانــد بــرای جامعــه اســامی امیدآفریــن 
و تعالی بخــش باشــد؛ ایــن اســت کــه فرموده انــد: 

»النــاس علــی دیــن ملوکهم«
در ایــن میــدان کــه میدانــی بــرای آزمایــش افــراد 
ــه  ــوند ک ــر می ش ــه خی ــت ب ــانی عاقب ــت، کس اس
ــدای  ــرا خ ــد؛ زی ــت کنن ــی را رعای ــوای سیاس تق
ــگان  ــه تقواپیش ــق ب ــر را متعل ــت خی ــال عاقب متع

ــن« ــة لِلمّتقی ــت: »و العاقب ــته  اس دانس
 جامعــه عملکــرد، کــردار، گفتــار و رفتــار اهــل 
سیاســت را می بینــد و بــه قضــاوت می نشــیند 
 و اگــر تشــخیص دهــد کــه فــردی در حــرف 
و ادعــای خــود صــادق نیســت، از او دوری می کنــد؛ 
ــد  ــی نباش ــوای سیاس ــل تق ــه اه ــی ک ــرا کس  زی
ــه راحتــی  و در مســئله سیاســت بی تقــوا باشــد، ب
ــا  ــر پ ــا می گــذارد و زی ــر پ ــی را زی ارزش هــای دین
ــیه  ــه حاش ــرد و ب ــان و ط ــا هم ــتن ارزش ه گذاش

رفتــن همــان.
ــب  ــر تهذی ــه کار سیاســی مؤث ــی اســت الزم  بدیه
تقــوا و پاکــی اســت؛ پاکــی در بیــان و عمــل پاکــی 

در اندیشــه و کــردار، پاکــی در آشــکار و پنهــان. 
ــه  ــان او ک ــی و مبلغ ــزد انتخابات ــتمدار و نام سیاس
ــته  ــه نداش ــی توج ــاخصه های اخاق ــن ش ــه ای ب
ــد و در  ــی ندارن ــامی جای ــه اس ــند، در جامع باش
واقــع بایــد تیــغ سیاســت از این گونــه افــراد 
ســتانده شــود؛ زیــرا این گونــه افــراد اگــر بــه 
ــه  ــد، جامع ــت یابن ــی دس ــدرت سیاس ــگاه ق جای
بداخاقــی  گمراهــی،  انحــراف،  ورطــه  بــه   را 
ــرای  ــی ب ــع بزرگ ــانند و مان ــاری می کش و ناهنج
رشــد و تکامــل جامعــه بــه وجــود می آورنــد؛ کمــا 
اینکــه خــود مانــع رشــد خــود و دیگــران خواهنــد 

بــود.

حقوق کارگر                                   

A.Hajian@eskimia.ir
علی حاجیانجانشین سردبیر

ــده  ــده ش ــر« نامی ــت ماه »روز کارگ ــم اردیبهش یازده
اســت. ایــن روز مهــم و مبــارک را بــه همــه کارگــران 
عزیــز کشــورمان تبریــک می گوییــم؛ امــا پــس 
ــرایط  ــن ش ــود در ای ــه ش ــت گفت ــک، الزم اس از تبری
نامســاعد اقتصــادی کــه کشــور را فراگرفتــه و در 
زمانــی کــه رکــود کمــر صنعــت را شکســته و از طرفــی 
بی تدبیری هــا در واردات و صــادرات حــال تولیــد را 
نامســاعد کــرده، بــه طــوری کــه انــدک مراکــز تولیــدی 
ــه  ــان ب ــدت نفسش ــه ش ــتند، ب ــال هس ــه فع ــم ک ه
ــه  ــد و اشــتغال دغدغ ــاده  و موضــوع تولی شــماره افت
ــه  ــه نیــز ب ــی و عمومــی شــده و رهبــری فرزان همگان
دلیــل همیــن حساســیت ســال را بــه نــام اشــتغال و 
ــت روز  ــن بزرگداش ــد، بهتری ــذاری کرده ان ــد نامگ تولی
ــب  ــی و ترغی ــد داخل ــدازی تولی ــر راه ان ــر اراده ب کارگ
جامعــه بــه اســتفاده از ایــن تولیــدات و نیــز حمایــت 

ــان اســت. ــد خودم ــت و مســئوالن از تولی دول
ــادی از  ــه اداره و نه ــه شــود ک ــده و پذیرفت ــد دی  نبای
اقــام خارجــی اســتفاده کنــد؛ ولــی متاســفانه هنــوز 
ــا  ــه در همایش ه ــده ک ــده ش ــال دی ــن س و در همی
ــه  مثــا خــودکار و بســته های نوشــتاری خارجــی را ب
ــک  ــه ســاخت ی ــی ک ــد؛ خودکارهای ــن می دهن مدعوی

کشــور خارجــی اســت.
ــای  ــدک کارگاه ه ــا ان ــه رفتاره ــا اینگون ــر ب ــال اگ  ح
تولیــدی را هــم بــه ســوی تعطیلــی ببریــم، آیــا 
شــغلی  امنیــت  و  تثبیــت  و  و کارگــر  تکریــم کار 
کارگــران ممکــن اســت؟ آیــا مدیــران مراکــز تولیــدی 
ــد  ــود را بپردازن ــران خ ــدک کارگ ــوق ان ــد حق می توانن
ــک  ــد؟ بی ش ــظ کنن ــود حف ــگاه خ ــا را در جای و آن ه

ــت. ــی اس ــخ منف پاس
 بــه مناســبت »روز کارگــر« یــک نمونــه از رفتــار 
امــام رضــا)ع( را بیــان می کنیــم. ســلیمان جعفــرى 
ــا حضــرت رضــا)ع( وارد منزلشــان  ــن ب ــد: م مى  گوی
مشــغول  غامانشــان  دیدنــد  حضــرت  شــدیم. 
گلــکارى هســتند و کارگــر ســیاه چهره اى هــم بــا 

ــت. ــه کار اس ــغول ب ــا مش آن ه
حضرت فرمود: این کیست با شما؟ 

ــد         ــک کن ــا کم ــه م ــم ب ــد: او را آورده  ای ــان گفتن غام
ــم. ــه او بدهی ــم ب ــزى ه و چی

حضــرت فرمــود: آیــا مــزد او را معیــن کرده ایــد؟ 
گفتنــد: نــه، مــا هــر چــه بــه او بدهیــم، راضــى اســت.

ــه  ــورى ک ــه ط ــدند؛ ب ــمگین ش ــیار خش ــرت بس حض
ــا تازیانــه ادب کننــد؛  مى  خواســتند غامــان خــود را ب
ــرا  ــوم؛ چ ــان ش ــم: فدایت ــم و گفت ــش رفت ــن پی م

ــدید؟ ــت ش ناراح
ــا را از  ــار آن ه ــن ب ــن چندی ــود: آخــر م حضــرت فرم
ماننــد ایــن کار منــع کــرده  ام کــه بــه هیچ کــس کارى 
ــد. اى  ــن کنن ــرت او را تعیی ــزد و اج ــر م ــد، مگ ندهن
ــرد  ــو کارى ک ــراى ت ــرى ب ــر کارگ ــدان اگ ــلیمان! ب س
ــش را  ــر اجرت ــه براب ــر س ــرت، اگ ــن اج ــدون تعیی ب
ــم داده  اى  ــد ک ــان مى  کن ــاز گم ــى، ب ــه او بده ــم ب  ه
ــدار  ــان مق ــر هم ــردى، اگ ــن ک ــزد او را تعیی ــر م و اگ
هــم بدهــى، سپاســگزار توســت و اگــر یــک ذره 
ــه حســاب مــى آورد و مى  فهمــد  اضافــه کنــى، آن را ب

ــم داده  اى. ــاد ه ــه او زی ــه ب ک
آری، ایــن موضــع امــام رضــا)ع( اســت؛ امــا آیــا در 
شــرایط موجــود حداقــل حقــوق کارگــران مــا پرداخــت 

می شــود؟ 

خبر سیاسی 

خبر کوتاه 

 رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا:

 امکان رد صالحیت نامزدها 

همچنان وجود دارد 
ــی  ــات انتخابات ــان تبلیغ ــا در زم ــت نامزده ــکان رد صاحی »ام
همچنــان وجــود دارد.« ایــن جملــه را احمــد امیرآبــادی 
انتخابــات  بــر  نظــارت  عالــی  هیئــت  رئیــس  فراهانــی، 
ــم  ــر حک ــزود: اگ ــت و اف ــم، گف شــوراهای اســامی اســتان ق
دادگاهــی از نامــزد تأییــد صاحیت شــده پیــدا شــود یــا 
صــورت  تخلفــی  انتخاباتــی  تبلیغــات  حیــن  در  نامــزدی 
ــزی  ــت مرک ــد از هیئ ــتان می توان ــارت اس ــت نظ ــد، هیئ ده
ــود.  ــت ش ــر رد صاحی ــزد مدنظ ــا نام ــد ت ــا کن ــارت تقاض نظ
مرکــزی  هیئــت  رئیــس  شاه نشــین،  محمــودی  محمــد 
 نظــارت بــر انتخابــات شــوراهای اســامی شــهر و روســتا  
ــت  ــان و موقعی ــر زم ــرد: در ه ــار ک ــه اظه ــن جمل ــد ای ــا تایی ب
اگــر جرمــی از ســوی یکــی از کاندیداهــا مطــرح شــود، قابــل 

بررســی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه هــر جرمــی حکــم مربــوط بــه خــود را دارد 
ــی  ــتند و بعض ــری هس ــا، کیف ــن جرم ه ــی از ای ــزود: بعض اف
ــه  ــژه مســتقر در دادگســتری ک ــه دادگاه وی ــد ب ــات بای از تخلف
مخصــوص انتخابــات اســت، ارجــاع داده شــود. رســیدگی 
ــد  ــا بای ــن جرم ه ــی از ای ــاوت دارد؛ بعض ــا تف ــن جرم ه ــه ای ب
توســط هیئــت اجرایــی یــا هیئــت نظــارت یــا هیئــت اســتان 
یــا یــک زمانــی هــم ایــن جــرم بایــد از ســوی هیئــت مرکــزی 

بررســی شــود؛ ایــن مراحــل تخلفــات اســت.
بــه گفتــه رئیــس هیئــت مرکــزی نظــارت بــر انتخابــات 
تخلفــات  از  بعضــی  روســتا  و  شــهر  اســامی  شــوراهای 
انتخاباتــی بازدارنــده اســت و تخلفــات درجه بنــدی می شــوند.

وی درخصــوص احــکام تخلفــات در زمــان انتخابــات نیــز عنوان 
ــادر  ــات ص ــس از انتخاب ــی پ ــی احکام ــرای کس ــر ب ــرد: اگ ک
شــود، بایــد بــه شــوراهای حــل اختــاف اســتان ها بــرود؛ اگــر 
ــد  ــا باش ــی صاحیت ه ــان بررس ــا در زم ــات ی ــش از انتخاب پی

ــرود. ــی و نظــارت ب ــه هیئت هــای اجرای ــد ب بای
وی گفــت: تمــام تخلفــات انتخاباتــی بــه دقــت رصــد می شــود 
ــات  و چنانچــه ایــن تخلفــات مانــع حضــور شــخص در انتخاب
شــود، جلــوی حضــور وی گرفتــه می شــود؛ حتــی اگــر احکامــی 
در ایــن فاصلــه 10 تــا 15 روزه بــرای کســی صــادر شــود، هیئــت 

نظــارت مرکــزی اقــدام قانونــی خواهــد کــرد. میــزان

رئیس هیئت عالی نظارت بر انتخابات شورا در اصفهان:

 نامزدهای شوراهای شهر 

از هر گونه سیاسی کاری دوری کنند  
ــای  ــار نامزده ــون معی ــه قان ــان اینک ــا بی ــالک ب ــد س احم
شــوراهای شــهر را بــرای حضــور در انتخابــات مشــخص 
کــرده اســت، گفــت: افــرادی می تواننــد در انتخابــات شــرکت 
کننــد کــه انقابــی، خــادم مــردم، مؤمــن و بــا ســوابق خــوب           

ــای گذشــته خــود باشــند. ــردی مناســب در کاره و عملک
وی  بــا تأکیــد بــر اینکــه نامزدهــا بایــد دلســوز نظــام و مــردم 
ــات  ــزد انتخاب ــه نام ــر اینک ــاوه ب ــرد: ع ــح ک ــند، تصری باش
شــوراها نبایــد آلــوده بــه فســاد باشــد، اطرافیــان و اعضــای 
ــی  ــاد مال ــه فس ــر گون ــد از ه ــز بای ــرد نی ــن ف ــواده ای خان

ــند. ــه دور باش ــی ب ــی و اخاق اجتماع
ســالک همچنیــن ضمــن تاکیــد بــر اینکــه اعضــای شــورای 
ــان  ــند، خاطرنش ــی کاری باش ــال سیاس ــه دنب ــد ب ــهر نبای ش
ــه  ــند و از هرگون ــی باش ــرادی انقاب ــد اف ــا بای ــرد: نامزده ک
ــوق  ــت از حق ــرای حمای فعالیت هــای سیاســی و جناحــی ب

ــگاران ــد. باشــگاه خبرن ــردم شــهر خــود دوری کنن م

ــامی  ــاب اس ــم انق ــر معظ ــه ای، رهب ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــا هــزاران نفــر از کارگــران  ــدار ب  در آســتانه »روز کارگــر« در دی
و کارآفرینــان، کارگــری را مایــه افتخــار خواندنــد و بــا تأکیــد بــر 
تأمیــن »امنیــت شــغلی و معیشــِت« جامعــه کارگــری گفتنــد: 
حضــور کارگــران و همــه اقشــار ملــت در صحنــه همــواره ســایه 
جنــگ و تعــرض دشــمنان را از ســر ملــت ایــران کــم کــرده و در 
انتخابــات پیــش رو نیــز هــر کــس »کشــور، نظــام و امنیــت« 
ــرا ایــن حضــور  ــد؛ زی ــات شــرکت کن را دوســت دارد در انتخاب
تعیین کننــده، شــر دشــمن را از ســر کشــور کــم خواهــد کــرد.

ــالروز والدت  ــک س ــا تبری ــامی ب ــاب اس ــم انق ــر معظ  رهب
باســعادت حضــرت اباعبــدهللا الحســین)ع(، محبــت و معرفت 
و اظهــار ارادت بــه آن حضــرت را مایــه افتخــار ملــت دانســتند.
فقــرات  را »ســتون  آیــت هللا خامنــه ای کارگــر   حضــرت 
اقتصــاد و تولیــد« خواندنــد و افزودنــد: بــرای داشــتن اقتصــاد 
ــر  ــه قش ــد ب ــادی بای ــق اقتص ــتقل« و رون ــرفته و مس »پیش
کارگــر اهمیــت فــراوان داد و اگــر بخواهیــم جامعــه کارگــری از 
امتیــازات و حقــوق شایســته برخــوردار باشــد، بایــد بــر »تولیــد 

ملــی« تکیــه و تأکیــد کنیــم.
ــران در  ــدن کارگ ــرم ش ــامی دلگ ــاب اس ــم انق ــر معظ  رهب
جامعــه را موجــب ســامان  یافتــن وضــع اقتصــادی دانســتند 
 و گفتنــد: مشــکل اقتصــاد کشــور بــدون راه حــل نبــوده 
ــات  ــی از الزام ــد و یک ــدنی باش ــه بازنش ــت ک ــره ای نیس و گ
مهــم در ایــن گره گشــایی، ماحظــه و رعایــت حقــوق کارگــران 

اســت.
 ایشــان خاطرنشــان کردنــد: جامعــه کارگــری بایــد احســاس 
تکریــم و احتــرام و ســربلندی کنــد و قــدر کار او دانســته شــود 
و در ایــن صــورت، خســتگی و بی حوصلگــی و بی اعتنایــی بــه 

کار وجــود نخواهــد داشــت. 
 حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا تأکیــد بــر »ترویــج فرهنــگ کار 
و اهمیــت کار« افزودنــد: نفــس عاقه و اشــتیاق بــه کار باید در 
جامعــه ترویــج پیــدا کنــد و کار چنــان ارزشــمند شــناخته شــود 
ــا افتخــار بگویــد کارگــر هســتم و در گفتــن ایــن  کــه کارگــر ب

موضــوع، احســاس حقــارت نکنــد. 
ایشــان »تأمیــن امنیــت شــغلی« و »تأمین معیشــت کارگران« 
را دو وظیفــه مهــم مســئوالن خواندنــد و گفتنــد: دولــت، کارفرما  
کارگــر و کارآفریــن هــر یــک بــه ســهم خــود در ســامان یافتــن 
مشــکات جامعــه کارگــری در ایــن زمینــه مســئول هســتند و 

بایــد وظایــف خــود را دنبــال کننــد.
ــب  ــن مطال ــان ای ــدف از بی ــه ای ه ــت هللا خامن ــرت آی  حض
و تأکیــد بــر اقتصــاد مقاومتــی و نامگــذاری ســال ها را ایجــاد 
یــک گفتمــان و خواســت عمومــی خواندنــد و افزودنــد: تبدیــل 
شــدن یــک موضــوع بــه خواســت عمومــی موجــب تحقــق آن 
می شــود و مســئوالن نیــز در آن جهــت حرکــت خواهنــد کــرد. 
ــی  ــی و اجتماع ــی سیاس ــه نقش آفرین ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
ــرای  ــمنان ب ــاش دش ــف و ت ــورهای مختل ــران در کش کارگ
ــوری اســامی از  ــا جمه ــری ب ــه کارگ ــرار دادن جامع رودررو ق
همــان روزهــای اول انقــاب گفتنــد: بــا وجــود ایــن تاش هــا 
ــت  ــد و از آن حمای ــام را گرفتن ــب نظ ــه جان ــران همیش کارگ
کردنــد و در واقــع جامعــه متدیــن و فعــال کارگــری در طــول 

ــت. ــیلی زده اس ــور س ــمنان کش ــه دش ــال ها ب ــن س ای
ــامی و  ــوری اس ــد: جمه ــه ای افزودن ــت هللا خامن ــرت آی حض

همــه دســت اندرکاران بایــد سپاســگزار و قــدردان جامعــه 
 کارگــری باشــند؛ زیــرا جامعــه کارگــری همــواره در کنــار 
ــی  ــل اله ــه فض ــز ب ــن نی ــس از ای ــوده و پ ــام ب ــراه نظ و هم

همین گونــه خواهــد بــود.
ــر مســئله  ــا تأکیــد فــراوان ب ــر معظــم انقــاب اســامی ب رهب
 اشــتغال، ایــن مســئله را در درجــه اول اهمیــت خواندنــد 
ــل  ــبی ح ــکل مناس ــه ش ــتغال ب ــئله اش ــر مس ــد: اگ و افزودن
شــود، آســیب های اجتماعــی از جملــه مــواد مخــدر، مشــکات 
جوانــان و آفت هــای ناشــی از بیــکاری و بیکارگــی هــم 

ــت. ــد یاف ــوس خواه ــش محس کاه
 حضــرت آیــت هللا خامنــه ای تأکیــد کردنــد: هــر کــس مســئول 
ــده  ــت آین ــه در دول ــانی ک ــه کس ــود و هم ــور ش ــی کش اجرای
مســئولیت بخش هــای اقتصــادی را بــر عهــده می گیرنــد  
بایــد از همــان روز اول، همــت و تــاش خــود را بــه حــل 
ــوع  ــن موض ــه در ای ــرا ک ــد؛ چ ــوف کنن ــتغال معط ــکل اش مش

ــت. ــز نیس ــر جای ــک روز تأخی ــی ی ــم، حت مه
ایشــان توجــه بــه تولیــد ملــی در همــه  ابعــاد صنعتــی 
کشــاورزی، خدمــات و دیگــر عرصه هــا را الزمــه حــل مشــکل 
ــِت  ــئوالن دول ــد: مس ــان کردن ــمردند و خاطرنش ــتغال برش اش
بعــدی بایــد در اولیــن فرصــت بــا برنامه ریــزی بــه ایــن 

ــد. ــوع بپردازن موض
رهبــر معظــم انقــاب در ادامــه سخنانشــان بــا ابــراز خرســندی 
ــدن  ــرم ش ــال گ ــور در ح ــی در کش ــای انتخابات ــه فض از اینک
ــات در  ــد حضــور در انتخاب ــز بدانن ــت عزی ــد: مل اســت، افزودن
موضــوع امنیــت ملــی تعیین کننــده اســت و اگــر مــردم پــای 
صندوق هــای رأی بیاینــد، کشــور در امنیــت باقــی خواهــد 

ــد. مان
ــرس از  ــد: ت ــق افزودن ــات موث ــه اطاع ــتناد ب ــا اس ــان ب ایش

ــمنان  ــودداری دش ــی خ ــت اصل ــه، عل ــت در صحن ــور مل حض
ــخت  ــدام س ــل و اق ــر عم ــت از ه ــح و گردن کلف ــررو، وقی  پ
در مقابــل ایــران اســت؛ چــرا کــه دشــمنان از حضــور مــردم در 

صحنــه، بــه معنــای واقعــی کلمــه می ترســند.
 حضــرت آیــت هللا خامنــه ای افزودنــد: اگــر میــان ملــت 
و نظــام فاصلــه بیفتــد و مــردم بــه صحنــه نیایند، دشــمنان هر 
ــرای  ــن کارهــا ب ــد؛ چــرا کــه ای ــد انجــام می دهن کاری بخواهن
آن هــا خیلــی هــم ســخت نیســت؛ همان طــور کــه در جاهــای 

ــد. ــا ایــن کارهــا را کرده ان دیگــر دنی
رهبــر معظــم انقــاب بــا انتقــاد از کســانی کــه حضــور خــود را 
ــد:  ــد، افزودن باعــث دور شــدن ســایه جنــگ از کشــور می دانن
ــد  ــا در گذشــته گفته ان ــد ی گاهــی می شــنویم بعضــی می گوین
ــتیم  ــم توانس ــدا کردی ــئولیت پی ــم مس ــا آمدی ــی م ــه وقت ک
ســایه جنــگ را از ســر کشــور رفــع کنیــم؛ امــا ایــن حرف هــا 
درســت نیســت و واقعیــت آن اســت کــه در تمامــی ســال های 
متمــادی، حضــور ملــت در صحنــه، باعــث رفــع ســایه جنــگ و 

تعــرض از ســر ایــران شــده اســت.
ــرکت در  ــی را ش ــور مل ــن حض ــر ای ــن مظه ــان مهم تری ایش
انتخابــات خواندنــد و افزودنــد: هرگــز نمی گویــم بــه چــه 
ــای  ــه در پ ــرار دارم ک ــا اص ــد؛ ام ــا ندهی ــد ی ــی رأی بدهی کس
صنــدوق رأی حاضــر باشــید و بــه هــر کســی تشــخیص 

دهیــد. رأی  می دهیــد، 
از  بخــش  ایــن  جمع بنــدی  در  انقــاب  معظــم  رهبــر   
سخنانشــان تأکیــد کردنــد: هــر کــس کشــور، نظــام و امنیــت 
را دوســت دارد، در انتخابــات شــرکت کنــد؛ ایــن حضــور 
تعیین کننــده شــر دشــمن را از ســرِ کشــور کــم خواهــد کــرد.

ایشــان بــا تجلیــل از پیوندهــای عمیــق و همراهــی مــردم بــا 
ــد:  نظــام در همــه دشــواری های چهــل ســال گذشــته، افزودن

پیشــرفت، اقتــدار، آبــرو، عــزت و نفــوذ امــروز جمهــوری 
ــا  ــت ب ــی مل ــی و همدل ــون همراه ــه، مره ــامی در منطق اس

ــت. ــام اس نظ
ــر  ــرورت فک ــه ض ــاره ب ــا اش ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی  حض
و تأمــل و مشــورت بــرای رأی دادن بــه نامزدهــا افزودنــد: هــر 
کــس بــر اســاس منطــق و فکــر بــه نامــزدی رأی دهــد، حتــی 
اگــر در تشــخیص اشــتباه کــرده باشــد، نــزد خداونــد معــذور 
ــش  ــد، پی ــت انتخــاب کن ــر سرســری و بی دق ــا اگ اســت؛ ام

پــروردگار و حتــی وجــدان خــود عــذری نــدارد.
ــرای  ــکات مهــم ب ــن ن ــان ای ــر معظــم انقــاب پــس از بی رهب
ــات  ــزد انتخاب ــش نام ــه ش ــه ب ــد توصی ــان چن ــه بی ــردم ب م
ــود: نیــت  ــن ب ــه نامزدهــا ای ــه اول ایشــان ب ــد. توصی پرداختن
خــود را خدایــی کنیــد و بــرای خدمــت تــاش کنیــد، نــه بــرای 
قــدرت؛ چــرا کــه هــر کــس بــرای خدمــت بــه مــردم به ویــژه 
بــه طبقــات ضعیــف وارد میــدان شــود، هــر حــرف و حرکــت 

او اجــر و حســنه دارد.
ــت  ــات ریاس ــای انتخاب ــه نامزده ــان ب ــه ایش ــن توصی دومی

ــود. ــف ب ــار ضعی ــت از اقش ــح حمای ــام صری ــوری اع جمه
 ایشــان افزودنــد: بــه  گونــه ای شــعارها و برنامه هــا را مطــرح 
ــا هــدف اصلــی حمایــت از طبقــات  کنیــد کــه همــه بداننــد ب
ضعیــف وارد عرصــه شــده اید و حــل ایــن مشــکل مهــم بــرای 

شــما در اولویــت جــدی قــرار دارد.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــار دیگــر خطــاب بــه نامزدهــا 
گفتنــد: بیــن خــود و خــدا عهــد کنیــد کــه اگــر مــردم بــه شــما 
ــتر  ــار بیش ــه اقش ــد و ب ــت کنی ــا را رعای ــد، اولویت ه رأی دادن

توجــه کنیــد کــه نیــاز بــه مراقبــت بیشــتر دارنــد.
ــن  ــامان یافت ــا راه س ــادی« را تنه ــی و جه ــان »کار انقاب ایش
مشــکات کشــور دانســتند و افزودنــد: مــردم و نامزدهــا بداننــد 
ــرای حــل مشــکات موجــود بایــد مثــل یــک جهادگــر  کــه ب
کمربســته  خدمــت بــود و بــا کار »پرحجــم و باکیفیــت 
مجاهدانــه و انقابــی«، بن بســت ها را شــکافت و کشــور را 

ــرد. ــه پیــش ب ب
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا انتقــاد از کســانی کــه انقابی 
ــان  ــد خاطرنش ــف می کنن ــی توصی ــرادف بی نظم ــودن را مت ب
کردنــد: نظــم از خطــوط اصلــی انقابیگــری اســت؛ انقابیگــری 
یعنــی ســرگرم تشــریفات و حاشــیه و کارهــای زرق و بــرق دار 
نشــدن و تــاش بی پایــان و خســتگی ناپذیر بــرای حــل 
ــد و کار و اشــتغال  ــردم و گشــودن گره هــای تولی مشــکات م

ــر. ــای میان ب ــا راه ه ب
رهبــر معظــم انقــاب در بخــش پایانــی سخنانشــان بــه 
ــم از  ــات اع ــط در انتخاب ــتگاه های ذی رب ــه دس ــئوالن هم مس
وزارت کشــور، شــورای نگهبــان، صداوســیما و دیگــر دســتگاه ها 
تأکیــد کردنــد: آرای مــردم، امانــت اســت؛ در نهایــت احتیــاط 
و مراقبــت ایــن امانــت ســنگین را حفــظ کنیــد و اجــازه 

ــد. ــدی را ندهی ــه اح ــت درازی ب دس
ــدون رودربایســتی  ــدون اســتثنا و ب ــق، ب ــت دقی ایشــان رعای
قانــون را الزمــه برگــزاری انتخاباتــی مطلــوب و مــورد رضایــت 
ــر  ــال های اخی ــی س ــه اساس ــن جمل ــد و ای ــروردگار خواندن پ
ــاس اســت و اگــر  ــد: »رأی مــردم حق الن خــود را تکــرار کردن
ــد  ــده آن برنخواه ــد، از عه ــرض کن ــاس تع ــه حق الن ــی ب کس

آمــد.«

رهبر معظم انقالب:

انتخابات، امنیت ملی را تأمین می کند
 حضور مردم سایه جنگ را از کشور رفع کرده، نه مسئوالن 

ــروز  ــری دی ــت خب ــه در نشس ــوه قضایی ــخنگوی ق س
ــه  ــائلی از جمل ــای داغ روز و مس ــاره پرونده ه ــود درب خ
حقوق هــای نجومــی و ادعــای کشــف کاالی قاچــاق در 

ــرد. ــه ک ــی ارائ ــی از وزرا توضیحات ــای یک وی
    حقوق هــای نجومــی منحصــر بــه ســال های 

ــت ــوده اس ــر ب اخی
اژه ای بــا اشــاره بــه تحریــف ســخنان اخیــرش در 
ــا  ــوم پزشــکی مشــهد در رابطــه ب جمــع دانشــجویان عل
حقوق هــای نجومــی توضیــح داد: در آن نشســت عــرض 
کــردم کــه برخــی دســتگاه ها مثــل بانک هــا، شــرکت های 
ــت از  ــه دول ــه ای و برخــی از شــرکت های وابســته ب بیم
ــد و  ــره کــم می پرداختن ــا به ــی را ب ــک وام های گذشــته ی
احیانــًا در مــواردی هــم حقوق هــای نســبتًا بــاال دریافــت 
ــوص  ــه خص ــر ب ــال اخی ــه س ــا در دوس ــد؛ ام می کردن
ســالهای 93 و 94 و 95 ایــن موضــوع یــک رشــد فــوق 
العــاده داشــت و یــک دفعــه ایــن حقوق هــای نجومــی 

ــود، مطــرح شــد.  کــه واقعــًا سرســام آور ب

وی افــزود: تــا جایــی کــه بنــده تحقیــق کــردم در 
ــک  ــه ی ــوده ک ــورد نب ــک م ــًا ی ــل اص ــای قب دولت ه
ــت  ــط دریاف ــون متوس ــا 200 میلی ــون ی ــر 100 میلی مدی
ماهیانــه اش باشــد. معــاون اول دســتگاه قضــا بــا بیــان 
اینکــه حقوق هــای نجومــی منحصــر بــه ســالهای اخیــر 
بــا مبالــغ گــزاف بــوده اســت، گفــت: اگــر در قبــل هــم 

ــت. ــوده اس ــن ب ــقف آن پایی ــوده، س ــادری ب ــوارد ن م
ــه گــزارش ســازمان  ــه در ادامــه ب ــوه قضائی ســخنگوی ق
بازرســی در رابطــه بــا حقوق هــای دریافتــی در یــک 
ــر  ــا ب ــزود: بن ــرد و اف ــاره ک ــال 94 اش ــه در س وزارتخان
ایــن گــزارش در ایــن وزارتخانــه متوســط دریافتــی 
ــون  ــون 190 میلی ــون 150 میلی ــران 200 میلی ــی مدی برخ
بــه  نســبت  وزارتخانــه  آن  امــا  بــود  میلیــون   100 و 
ــی  ــا دریافت ــت اینه ــرد و گف ــاد ک ــی انتق ــزارش بازرس گ

بــه معنــای حقــوق نیســت و وقتــی قــوه قضائیــه 
عنــوان  را  مطلــب  ســه  خواســت  توضیــح  آنهــا   از 

کردند. 
اژه ای ادامــه داد: بحــث بعــدی کــه در آنجا گفتــم صندوق 
توســعه ملــی بــود. گفتــم ایــن حقــوق بســیار ســنگین 
ــاده، متوســط  ــاق افت ــی اتف ــدوق توســعه مل ــه در صن ک
ــا  ــر از وام ه ــه غی ــاه ب ــون در م ــوق رئیــس 57 میلی حق
ــن مختــص ســال های  ــوده و ای ــوق ب ــوده و فقــط حق ب
ــن  ــدوق ای ــن صن ــل در ای ــالهای قب ــوده و در س ــر ب اخی
موضــوع نبــوده و ایــن را هــم گفتــم زمانــی کــه دادســتان 
بــودم  امنــای صنــدوق  کل کشــور و عضــو هیــات 
مصوبــه ای مطــرح شــد و در یکــی از بندهــا اشــاره شــده 
 بــود کــه اختیــارات هیــات امنــا بــه هیــات عامــل تفویض

شود.

    توضیحــات اژه ای دربــاره کشــف محمولــه قاچــاق 
از ویــالی یــک وزیر

دربــاره  اژه ای  حجت االســام غامحســین محســنی 
ــه قاچــاق از  ــون ب ــه مظن ــات کشــف یــک محمول جزئی
ــی از  ــت: در بازرس ــار داش ــز اظه ــی از وزرا نی ــزل یک من
ــوران  ــانات مام ــه لواس ــده در منطق ــرح ش ــای مط وی
بــا یــک محمولــه بــزرگ پوشــاک مواجــه شــدند 
ــی  ــل مدع ــر در مح ــراد حاض ــر از اف ــه دو نف ــه البت ک
ــت و  ــر اس ــر وزی ــرای دخت ــه ب ــن محمول ــه ای ــدند ک ش
وی مدیرعامــل نمایندگــی یــک شــرکت خارجــی را 
ــه  ــه ب ــای مربوط ــا مجوزه ــه ب ــن محمول ــت و ای داراس
ــا  ــه ب ــوه قضائی ــخنگوی ق ــت. س ــده اس ــور وارد ش کش
بیــان اینکــه دارا بــودن مجوزهــای قانونــی ادعــای ایــن 
ــده  ــوع پرون ــه موض ــه ب ــا توج ــت: ب ــت، گف ــراد اس اف
بــه  پرونــده  می شــود  کاال  قاچــاق  مشــمول  کــه 
ــی  ــال بررس ــده و در ح ــال ش ــی ارس ــرات حکومت  تعزی

است.

احســان قاضــی زاده  هاشــمی بــا بیــان اینکه زمــان اعتراض 
ــزاری  ــه برگ ــوری ب ــت جمه ــات ریاس ــای انتخاب نامزده
مناظــره بــه پایــان رســیده، گفــت: ســه نفــر از نامزدهــا از 

ــد. ــکایت کرده ان ــیون ش ــه کمیس ــره ب ــزاری مناظ برگ
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســعی می کنیــم جمع بنــدی 
خــود را دربــاره ایــن موضــوع در اســرع وقــت اعــام 
تبلیغــات  بــر  نظــارت  کمیســیون  افــزود:  کنیــم، 
 انتخابــات ریاســت جمهــوری تــا پیــش از روز جمعــه 
و برگــزاری مناظــره دوم نظــر خــود را اعــام خواهــد 
 کــرد. قاضــی زاده  هاشــمی تصریــح کــرد: در صــورت 
وارد بــودن اعتراضــات نامزدهــا می تواننــد ســخنان و 
پاسخ هایشــان را بــه صــورت ضبط شــده ارائــه کننــد. 

جام جم

ــا اشــاره  ــده ســابق مجلــس، ب محمدحســن آصفــری، نماین
ــت  ــات ریاس ــای انتخاب ــده کاندیداه ــره زن ــن مناظ ــه اولی ب
ــن مناظــره مســائلی  ــد در ای ــان اینکــه بای ــا بی ــوری و ب جمه
چــون آســیب های اجتماعــی بیشــتر بررســی می شــد، 
ــد  ــخ می دادن ــره پاس ــن مناظ ــا در ای ــد دولتی ه ــت: بای گف
ــی  ــت خاص ــی، فعالی ــائل اجتماع ــه مس ــرا در زمین ــه چ ک
انجــام نداده انــد و برنامــه آن هــا بــرای دولــت بعــدی در ایــن 

ــت. ــوص چیس خص
ــا در مناظــرات واقعیــات گفتــه نشــود، ســره از  وی افــزود: ت
ناســره شــناخته نمی شــود و حقایــق پنهــان می مانــد. ظاهــرا 
ــا اینکــه  ــوده ت ــری ب ــت دســت جهانگی ــن 4 ســال دول در ای
دســت روحانــی باشــد. اگــر جهانگیــری انتخابــات را نیمه کاره 
رهــا کنــد و خــود را در معــرض رأی مــردم قــرار ندهــد، بــرای 

مــردم پذیرفتــه نخواهــد بــود. فــارس

سخنگوی قوه قضاییه:

حقوق های نجومی منحصر به سال های اخیر بوده است
رئیس کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات

شکایت سه نامزد از اولین مناظره 

نماینده سابق مجلس:

روحانی در مناظره، حرفی برای گفتن نداشت

29 اردیبهشــت 1396 انتخابــات ریاســت  جمهــوری دوازدهــم 
و پنجمیــن دوره انتخابــات شــوراهای اســامی شــهر و 
ــوری  ــزد ریاســت جمه ــزار می شــود. شــش نام روســتا برگ
از اولویت هــای فعالیــت خــود پــس از انتخابــات گفتنــد کــه 

در ادامــه بــه بخشــی از آن اشــاره شــده اســت.
    قالیباف: دولِت مردم

ــروز در  ــت: ام ــوری گف ــت جمه ــات ریاس ــدای انتخاب کاندی
ــه  ــا توجــه ب ــا ب ــد می شــویم کــه حتم ــت مــردم، متعه دول
ــش  ــر افزای ــا 3 براب ــز ت ــا را نی ــا، یارانه ه ــش قیمت ه افزای

ــان برســانیم. ــزار توم ــه 150 ه ــم و ب دهی
قالیبــاف گفــت: تــورم و گرانــی هســت و از ســال 89 تاکنــون 
هزینه هــای زندگــی 3 برابــر شــده؛ خــود دولــت هــم 

ــت.  ــش داده اس ــر افزای ــاری اش را 3 براب ــه ج بودج
وی افــزود: دولــت مــردم متعهــد اســت منافــع مــردم را بــر 

منافــع دولــت ترجیــح دهــد.
    رئیسی: مسائل معیشتی، اولویت امروز جامعه   

ریاســت  انتخابــات  نامــزد  رئیســی،  حجت االســام 
ــت  ــت اول مــردم گفــت: اولوی ــا اولوی ــوری در رابطــه ب جمه
امــروز جامعــه مــا بــه نظــر می رســد کــه مســائل اقتصــادی 
ــت  ــکل معیش ــرا مش ــان و فق ــت؛ محروم ــتی اس و معیش
ــم  ــردم بکاهی ــه م ــم از دغدغ ــر بتوانی ــه زودت ــد و هرچ دارن

بــاری را از دوش محرومــان برداشــته ایم.
رئیســی بــا اشــاره بــه وضعیــت رکــود، اظهــار داشــت: وجــود 
دولــت  بی تدبیــری  حاصــل  بیــکار  تحصیل کرده هــای 
اســت. ســخن مــا ایــن اســت کــه آیــا اســتمرار ایــن شــرایط 

ــت؟ ــردم اس ــع م به نف
وی افــزود: البتــه حــل قطعــی مشــکل محرومــان در ابتدای 
ــن  ــر م ــه نظ ــا ب ــان دارد؛ ام ــاه زم ــد م ــه چن ــاز ب ــت نی دول
ایــن مســئله کامــا امکان پذیــر اســت؛ می تــوان یارانــه 
ــش داد  ــر افزای ــه براب ــه س ــه را ب ــن جامع ــای پایی  دهک ه

و بــرای حــل مشــکل بیــکاری در آغــاز کار، مشــکات 
کارگاه هــای غیرفعــال را رفــع کــرد و دوبــاره آن هــا را بــه مــدار 
تولیــد بازگردانــد و ایــن اقــدام در نخســتین روزهــای دولــت 

انجــام خواهــد شــد.
    روحانی: دولت راستگویان

ــه  ــان اینک ــا بی ــوری ب ــت جمه ــات ریاس ــدای انتخاب کاندی
هنــوز تــا رســیدن بــه نقطــه مطلــوب راه درازی داریــم 
ــکیل                     ــتگویان تش ــت راس ــود دول ــن ب ــا ای ــرار م ــت: ق گف

ــم. دهی
حجت االســام روحانــی ادامــه داد: راهــی را شــروع کردیــم 
کــه شــعار ندهیــم و عمــل کنیــم. راهــی را شــروع کردیــم کــه 
آزادی ملــت را تضمیــن کنیــم. مســیری را آغــاز کردیــم کــه 

ــار بگذاریــم.  خرافه گرایــی را کن

وی افــزود: اســاس در دولــت تدبیــر و امید شایسته ســاالری 
است.

     هاشمی طبا: حفظ ایران، اولویت اصلی من 
ــه  ــان اینک ــا بی ــوری ب ــت جمه ــات ریاس ــدای انتخاب کاندی
گفتمانــی کــه امــروز در جامعــه وجــود دارد، گفتمانی نیســت 
کــه جامعــه را بــه ســمت تعــادل پیــش ببــرد، گفــت: البتــه 
امــروز معیشــت مــردم مهــم اســت؛ امــا کســانی کــه نســبت 
ــئله  ــن مس ــتند، از ای ــد هس ــامی متعه ــوری اس ــه جمه ب
ــد  ــت نمی توان ــه در نهای ــد ک ــه می دهن ــت هایی را ارائ برداش

بــه ســود کشــور باشــد.
ســید مصطفــی  هاشــمی طبا بــا بیــان اینکــه اولویــت اصلــی 
مــن حفــظ ایــران بــا اتــکا بــر شــعار »چــو ایــران نباشــد تــن 
مــن مبــاد اســت«، ادامــه داد: مســئله مهــم حفــظ ایــران بر 

اســاس ارتقــای کشــاورزی همــراه بــا حفــظ محیــط زیســت 
ــا  ــی از کاندیداه ــه برخ ــی ک ــا گفتمان های ــه ب ــت؛ وگرن اس
 مطــرح می کننــد، کشــور مــا بــه ســرانجامی نخواهــد

 رسید.
    جهانگیری: دولِت پاکدست

ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــزد انتخاب ــری، نام ــحاق جهانگی اس
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــی وی ب ــت احتمال ــات دول ــاره اقدام درب
فســاد و اشــرافیگری بــا بیــان اینکــه پاکدســتی بایــد جــزو 
مهم تریــن ویژگی هــای دولــت باشــد، گفــت: مدیــران 
پاکدســت کــه بــه بیت المــال دســتبرد نزننــد، بایــد در 
ــام ســطوح مدنظــر باشــند؛ اینکــه فســاد کشــف شــود    تم
در اولیــن لحظــه بایــد برخــورد شــود و فرقــی نمی کنــد کــه 

از نزدیــکان باشــد یــا خیــر.
اســحاق جهانگیــری دربــاره هزینه هــای تبلیغاتــی خــود 
در انتخابــات تصریــح کــرد: مــن ســتاد تبلیغاتــی نــدارم؛ 
داده  انجــام  صداوســیما  کــه  اقداماتــی  مجموعــه   بــا 

و فرصت هایی که پدید آورده، دیگر نیازی به ستاد نیست.
    میرسلیم: خشکاندن ریشه فساد

نامــزد دوازدهمیــن دوره ریاســت جمهــوری گفــت: مــا نبایــد 
ــه  ــوری هزین ــت جمه ــس و ریاس ــرای رأی آوردن در مجل ب
داشــته باشــیم؛ مــا کــه چیــزی بــرای هزینــه کــردن نداریــم 
و اهــل ریخــت و پــاش هــم نیســتیم و از همــه طرفــداران 

ــد. ــم اســراف و خــاف نکنن تقاضــا کرده ای
ــدی  ــرد: مفاس ــان ک ــلیم خاطرنش ــی میرس ــید مصطف س
ــرای نظــام مــا افتخــار نیســت  متأســفانه رخ داده و ایــن ب
کــه شــاهد بــروز مفاســد در ســرزمین پــاک ایــران باشــیم؛ 
ــت  ــه حال ــرد و متأســفانه ب ــج رشــد ک ــه تدری ــا فســاد ب ام
نهادینــه رســیده اســت. وی تصریــح کــرد: مــن اعتقــاد دارم 
کــه فســاد را بایــد خشــکاند؛ ابتــدا در دســتگاه اجرایــی کــه 

ــران اســت. کار دســت مدی

19 روز تا انتخاب دوازدهم

اولویت اصلی نامزدهای ریاست جمهوری 

ان
گار

برن
ه خ

گا
اش

س: ب
عک

 



اخبار اقتصادیکوتاه از اقتصاد

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اقتصاد

ــدادی از  ــارک و تع ــی و ان ــدق، فرخ ــور، جن ــهرهای خ  ش
ــل دوری از  ــه دلی ــک ب ــور و بیابان ــه خ ــتاهای منطق روس
خطــوط لولــه گاز، امــکان گازرســانی بــه صــورت معمــول را 
ــا فشرده ســازی گاز  ــن مناطــق ب ــرار اســت در ای ــد. ق ندارن
ــای  ــق تانکره ــال آن از طری ــادر و انتق ــتگاه های م در ایس
مخصــوص بــه شــش ایســتگاه دختــر، گاز بــه ایــن مناطــق 
ارســال شــود و ســپس از طریــق شــبکه لولــه گاز در اختیــار 

مشــترکان قــرار گیــرد. 
مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان بــا تاکیــد بــر ایــن 
نکتــه کــه گازرســانی بــه بعضــی از شــهرهای اســتان اصفهان 
ــده   ــاز ش ــل آغ ــال قب ــد از س ــت بودن ــن نعم ــد ای ــه فاق ک
افــزود: ایــن طــرح از ســال پیــش آغــاز شــد و بســیاری از 
مقدمــات آن در چهــار محــور ایجــاد ایســتگاه مــادر، تهیــه 
ــر      ــتگاه دخت ــش ایس ــاد ش ــان، ایج ــای سوخت رس تانکره

و اجــرای شــبکه گازرســانی در حــال پیگیــری اســت.
     مطالعات گازرسانی برای 40 روستا

 ســید مصطفــی علــوی بــا بیــان اینکــه بــرای اجــرای ایــن 

طــرح 3 میلیــارد تومــان اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده، ادامــه 
ــه  ــاال ده ــاری و احتم ــان ســال ج ــا پای ــرح ت ــن ط داد: ای
فجــر امســال بــه پایــان خواهــد رســید و روزانــه 17 تانکــر 

ــود.  ــل می ش ــق منتق ــن مناط ــه ای ــده ب گاز فشرده ش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه گاز رســانی در اســتان بــه 
ــهر از  ــتان، 103 ش ــهر اس ــیده و از 107 ش ــباع رس ــرز اش م
ــتان در  ــزود: در کل اس ــد، اف ــانی برخوردارن ــت گازرس نعم
مجمــوع یک هــزار و 448 روســتا، مشــمول گازرســانی 
اســت کــه از ایــن تعــداد تاکنــون یک هــزار و 337 روســتا 

از نعمــت گاز برخــوردار شــده اند.
 علــوی دوری از خطــوط لولــه و غیراقتصــادی بــودن انتقــال 
را در زمــره دالیــل نرســیدن گاز بــه ســایر روســتاهای اســتان 
ــه حــدود  ــن مســئله اشــاره داشــت ک ــه ای ــرد و ب اعــام ک
40 روســتا در مناطــق پشــت کــوه و پیــش کــوه نیــز واجــد 
ــز  ــتاها نی ــن روس ــرای ای ــتند؛ ب ــانی هس ــرایط گازرس ش

مطالعــات گازرســانی در حــال انجــام اســت.
ســرمایه گذاری میلیــاردی در توســعه و ایجــاد      

جدیــد شــبکه های 
 وی بــا بیــان اینکــه اقلیــم بعضــی نواحــی اســتان تغییــر 

ــر اســاس ســال  ــن تعرفه هــا ب ــدا کــرده اســت، همچنی پی
94 اســت و طــرح حــذف قبــض کاغــذی و ارســال قبــض 
پیامکــی بــرای مشــترکان گاز طبیعــی اجــرا می شــود  
تومــان  میلیــارد   200 حــدود  گذشــته  ســال  افــزود: 
شــبکه های  و  توســعه  بخش هــای  در  ســرمایه گذاری 

ــد. ــام ش ــد انج جدی
    فعالیت خوب پیمانکاران در بخش سی ان جی

اصفهــان  اســتان  ســی ان جی  جایگاه هــای  تعــداد  وی 
ــر  ــارت ب ــرد: نظ ــرح ک ــرد و مط ــام ک ــز اع ــز 1۵۶ مرک را نی
ــام  ــی انج ــه خوب ــش ب ــن بخ ــکاران در ای ــت پیمان فعالی

می شــود. 

وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه بیــش از 81 درصــد از مصــارف 
گاز اســتان اصفهــان در محــدوده ۵0 کیلومتــری شــهر 
اصفهــان اســت، گفــت: از ایــن رو برنامه ریــزی داریــم کــه 
ــکلی  ــا مش ــن گاز ب ــوص تأمی ــده درخص ــال آین ــا 2۵ س ت

ــه رو نشــویم. روب
ــا  ــه ب ــان در ادام ــتان اصفه ــرکت گاز اس ــل ش ــر عام  مدی
بیــان اینکــه بــر اســاس ابــاغ وزیــر نفــت بایــد طــی بــازه 
زمانــی 3 ســاله یک هــزار و ۶30 واحــد تولیــدی بــر اســاس 
اولویــت در اســتان اصفهــان مصــرف ســوخت مایــع را 
ــن  ــرای ای ــت: ب ــراز داش ــد، اب ــتفاده کنن ــذف و از گاز اس ح
امــر نیــز تــا ســقف 240 میلیــون تومــان بــرای هــر واحــدی 

ــه شــده اســت.  تســهیات بانکــی در نظــر گرفت
ــان را 227  وی بودجــه ســال 9۶ شــرکت گاز اســتان اصفه
ــه  ــد توج ــت: بای ــراز داش ــرد و اب ــام ک ــان اع ــارد توم میلی
ــه  ــترکان ب ــی از مش ــای دریافت ــه گازبه ــیم ک ــته باش داش
ــاز اســتان  ــورد نی ــارات م ــز شــده و اعتب ــه کشــور واری خزان

بازگردانــده می شــود.
 مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
رونــد وصولی هــا رو بــه بهبــود اســت، گفــت: بخــش فــوالد 
ــی را  ــترین بده ــان، بیش ــارد توم ــا ۵00 میلی ــن ب و ذوب آه
ــای  ــته هزینه ه ــال گذش ــا از س ــد؛ ام ــرکت گاز دارن ــه ش ب
جــاری را پرداخــت و معوقــات را در قالــب برنامه هایــی 

ــد.  ــویه می کنن تس
ــان  ــه اصفه ــوالد مبارک ــرکت ف ــه ش ــان اینک ــا بی ــوی ب عل
ماهانــه ۵0 میلیــارد تومــان بــه شــرکت گاز بدهــکار اســت، 
ــا اداره  ــر ب ــا تهات ــرکت ب ــن ش ــت ای ــرار اس ــرد: ق ــه ک اضاف

ــد. ــت کن ــی را پرداخ ــن بده ــی از ای ــات، بخش مالی

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن مطرح کرد:

 اختصاص تسهیالت بانکی برای گازرسانی 
به واحدهای تولیدی در اصفهان

ــس کمیســیون  ــی، نایب رئی ســید ناصــر موســوی الرگان
اقتصــادی مجلــس، گفــت: قاچــاق لــوازم خانگــی ســبب 
ــن  ــه ای ــر شــود و ادام ــا از کاالی خارجــی پ شــده انباره
ــود.  ــدی می ش ــای تولی ــی کارخانه ه ــث تعطیل ــه باع روی
ــت  ــه انباش ــاره ب ــا اش ــی ب ــوی الرگان ــر موس ــید ناص س

در  قاچــاق  خانگــی  لــوازم  کاالهــای 
انبارهــای داخلــی اظهــار داشــت: ایــن 
ــرکت ها  ــی از ش ــده بعض ــبب ش ــه س روی
ــد  تعــدادی از کارگــران خــود را اخــراج کنن
اخــراج  نوبــت  در  هــم  را  نیروهایــی  و 

بگذارنــد. 
از  خانگــی  لــوازم  قاچــاق  افــزود:  وی 

ــور  ــرد و ارز را از کش ــن می ب ــتغال را از بی ــو اش ــک س ی
خــارج می کنــد و از ســوی دیگــر بــرای کشــورهای دیگــر 
ــد؛ امــا در کشــور  ــق ایجــاد می کن رشــد اقتصــادی و رون

ــد. ــج می کن ــادی فل ــر اقتص ــان را از نظ خودم
ــر  ــد ب ــا تاکی ــس ب ــان در مجل ــردم فاورج ــده م نماین

اینکــه کاالیــی کــه از طریــق قاچــاق وارد کشــور می شــود 
ــات و عــوارض گمرکــی نمی دهــد کــه همــه این هــا  مالی
ــال ایــن  ــه دنب ــه کشــور اســت، تصریــح کــرد: ب ــه ب ضرب
ــت  ــه نف ــکا ب ــودن و ات ــی ب ــه از تک محصول ــتیم ک هس
 نجــات پیــدا کنیــم کــه راه آن توســعه صــادرات غیرنفتــی 
ــر  ــکا ب ــاندن واردات و ات ــل رس ــه حداق و ب

ــت.  ــی اس ــدات داخل تولی
ــری در  ــام معظــم رهب ــد کــرد: مق وی تاکی
ایــن زمینــه حــرف آخــر را زدنــد و فرمودنــد 
دیدیــد  قاچــاق  کجــا کاالی  »هــر  کــه 

ــد.«  ــدوم کنی مع
ــی اینکــه مســئوالن اعــم  ــن ســخن یعن ای
ــه  ــد ب ــه بای ــازمان های مربوط ــس و س ــت، مجل از دول
طــور جــدی بــا ورود کاالی قاچــاق مبــارزه کننــد و اجــازه 
ــه واســطه ایــن کاالهــا کــه کیفیــت  ــد کــه کشــور ب ندهن
آن هــا اغلــب از کاالهــای داخلــی نیــز بســیار کمتــر اســت 

دچــار مشــکل شــود. خانــه ملــت

مدیــر کل کار، تعــاون و رفــاه اجتماعی  کیمیای وطن

ــیم  ــته باش ــه داش ــد توج ــت: بای ــان گف ــتان اصفه اس
ســوء مدیریت، بعضــی از واحدهــای اقتصــادی مولــد را 

به واحدهای بحرانی تبدیل کرده است. 
محســن نیرومنــد در آییــن تجلیــل از کارگــران و 

اســتان  نمونــه  تولیــدی  واحدهــای 
ــان  ــی اصفه ــاق بازرگان ــه در ات ــان ک اصفه
ــه  ــه هم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد ب ــزار ش برگ
تــاش خــود را بــرای حفــظ اشــتغال 
موجــود و افزایــش ظرفیــت اشــتغال زایی 
بــه کار گرفتیــم،  اصفهــان  اســتان  در 
اظهــار داشــت: در ایــن زمینــه در کارگــروه 

ــام  ــن ثبت ن ــد و همچنی ــع تولی ــع موان ــهیل و رف تس
ــه  ــاب و ارائ ــامانه بهین ی ــرایط در س ــد ش ــع واج صنای
ــم.  ــی بودی ــات خوب ــه آن هــا شــاهد اتفاق تســهیات ب
وی بــه کاهــش 21 درصــدی تجمعــات کارگــری اســتان 
اصفهــان در ســال گذشــته اشــاره کــرد و ابــراز داشــت: 

ــت  ــری اس ــت پیگی ــان در دس ــات همچن ــن اقدام ای
ــان  ــود همچن ــه رک ــیم ک ــته باش ــه داش ــد توج و بای
ــان آزار  ــد را در اســتان اصفه ــع و چرخ هــای تولی صنای

می دهــد. 
وی در ادامــه »نــه گفتــن« بــه خریــد محصــوالت 
ــاد دانســت و  خارجــی را یــک کار مردم نه
اضافــه کــرد: اصحــاب رســانه، حوزه هــای 
در  بایــد  مردمــی  نهادهــای  و  علمیــه 
تولیــدات  از  اســتفاده  فرهنگ ســازی 
ــوند.  ــدی وارد ش ــورت ج ــه ص ــی ب داخل
ــن  ــه باالتری ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــد ب نیرومن
نشــان ملــی را بــه تولیدکنندگانــی کــه بــا 
ــم  ــدا می کنی ــد، اه ــت می کنن ــی رقاب ــای خارج کااله
ابــراز داشــت: بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه توســعه 
روابــط دولــت و کارگــر و کارفرمــا می توانــد بــه تحقــق 
شــعار اقتصــاد مقاومتــی کمــک شــایانی داشــته  

باشــد.

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اقتصاد

از آنجــا کــه مصــرف انــرژی در کشــورمان ایــران، 2 تــا ۵ برابــر 
ــرکت  ــرف ش ــت مص ــر مدیری ــت، دفت ــی اس ــن جهان میانگی
ــار در  ــتین ب ــرای نخس ــر دارد ب ــان در نظ ــرق اصفه ــع ب توزی
کشــور، طــرح مدیریــت بــار در بخــش خانگــی را بــه مرحلــه 

ــرا درآورد. اج
مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان 
بــر ایــن نکتــه تاکیــد دارد کــه بــرای کاهــش مصــرف انــرژی 
در کشــور بایــد فرهنگ ســازی، آمــوزش و اســتفاده از تجهیــزات 

بــرق کم مصــرف را در طــول ســال مــد نظــر قــرار دهیــم.
محمدمهــدی عســکری بــا بیــان اینکــه 90 درصــد مشــترکان 
در بخــش خانگــی و تجــاری قــرار دارنــد، گفــت: ایــن 
ــود  ــه خ ــرژی را ب ــرف ان ــد مص ــدود ۵0 درص ــش ح دو بخ
اختصــاص داده انــد؛ امــا تاکنــون در طرح هــای مدیریــت 
بــار مصــوب و اباغ شــده، بــه ایــن دو بخــش توجهــی 
ــود و بیشــترین همــکاری را بخش هــای کشــاورزی   نشــده ب
و صنعتــی بــرای کاهــش مصــرف انــرژی داشــتند کــه امســال 
بخش هــای غیرمولــد را بــرای کاهــش مصــرف انــرژی درگیــر 

کردیم.
ــان  ــهر اصفه ــرژی در ش ــرف ان ــزان مص ــح داد: می  وی توضی
ــگاوات  ــزار و 94۵ م ــون و 30۵ ه ــته، ۵ میلی ــال گذش در س
ــط  ــد توس ــرژی 3۶ درص ــزان ان ــن می ــه از ای ــود ک ــاعت ب س
ــی  ــترکان عموم ــط مش ــد توس ــی، 11 درص ــترکان خانگ مش
ــط  ــد توس ــاورزی، 2۶ درص ــترکان کش ــط مش ــد توس 13 درص
ــاری  ــترکان تج ــط مش ــد توس ــی و 12 درص ــترکان صنعت مش

مصــرف شــد. 
ــه تعــداد  ــا ۵ درصــد ب ــا بیــان اینکــه ســاالنه 3 ت عســکری ب
ــن  ــت: ای ــود، گف ــزوده می ش ــان اف ــرق در اصفه ــترکان ب مش
ــه  ــز ب ــد نی ــه ۵.3 درص ــت ک ــی اس ــترک در حال ــد مش رش
میــزان رشــد مصــرف افــزوده شــده اســت؛ در بخــش خانگــی 
3 درصــد بــه تعــداد مشــترکان و 3.9 درصــد بــه رشــد 
مصــرف، بخــش تجــاری 2.۶ درصــد بــه تعــداد مشــترکان و 7 
درصــد بــه رشــد مصــرف، بخــش عمومــی 8 درصــد بــه تعــداد 
مشــترکان و رشــد مصــرف، بخــش کشــاورزی 2.3 بــه تعــداد 
مشــترکان و 3.4 بــه رشــد مصــرف، بخــش صنعــت 1.8 بــه 
ــال 9۵ در  ــرف در س ــد مص ــه رش ــترکان و 4.9 ب ــداد مش تع

ــا ســال 94 افــزوده شــده اســت. مقایســه ب
ــزار  ــور ۵3 ه ــرق کش ــد ب ــت تولی ــه ظرفی ــان اینک ــا بی وی ب
ــرای تابســتان ســال جــاری  ــرد: ب ــه ک ــگاوات اســت، اضاف م
ــگاوات در بعضــی از  ــزار م ــا ۵8 ه ــی مصــرف ۵7 ت پیش بین
ــود  ــت نش ــاف مدیری ــن اخت ــر ای ــه اگ ــود ک ــاعات می ش س

ــد شــاهد خاموشــی گســترده باشــیم. بای
وی افــزود: میــزان مصــرف در ســاعات 12 تــا 1۶ هــر روز 
ــد. ــش می یاب ــل افزای ــای تعطی ــز روزه ــه ج ــتان ب در تابس

ــرف  ــار مص ــی را در پیک ب ــتم های سرمایش ــر سیس ــردم اگ م
مدیریــت کننــد، مــا نیــز می توانیــم پیــک مصــرف را مدیریــت 

کنیــم.
    پــاداش دوبرابــری بــه صنایــع در طــرح ذخیره ســازی 

تی عملیا
ــال 100  ــتان امس ــرای تابس ــم ب ــه امیدواری ــان اینک ــا بی وی ب

مــگاوات مدیریــت بــار داشــته باشــیم، گفــت: در ایــن بخــش 
بــرای حــوزه صنعــت طــرح مدیریــت بــار برنامه ریــزی شــده 
ــی  ــازی عملیات ــرح ذخیره س ــع در ط ــاداش صنای ــال پ و امس

نســبت بــه ســال گذشــته دو برابــر شــده اســت.
مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان 
ــار 10  ــت ب ــاورزی مدیری ــش کش ــرای بخ ــه ب ــان اینک ــا بی ب
مــگاوات در نظــر گرفتــه شــده، تصریــح کــرد: امســال بــرای 
اولیــن بــار 2 هــزار کنتــور هوشــمند بــرق در بخــش کشــاورزی 

نصــب شــده اســت.
    تأسیس نیروگاه های کوچک در دستور کار است

ــز  ــان نی ــرق اصفه ــع ب ــرکت توزی ــرق ش ــازار ب ــر ب ــر دفت مدی
ــا تولیــد  ــا اشــاره بــه اینکــه موافقــت احــداث 17 نیــروگاه ب ب
38 مــگاوات بــرق از وزارت نیــرو گرفتــه شــده اســت، گفــت: 
ــرق  ــه ســامانه ب ــروف ب ــای کوچــک )مع تأســیس نیروگاه ه
 خورشــیدی( ویــژه مشــترکان در اصفهــان در دســتور کار 

است.
ســارا صالحــی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر 138 کیلــووات 
از نیروگاه هــای کوچــک بــرق تولیــد می شــود، افــزود: هزینــه 
ایــن نیروگاه هــا بیــن ۵ تــا ۶ میلیــون تومــان اســت و خریــد 

بــرق بــه صــورت 20 ســاله و تضمینــی اســت.
 وی بیــان داشــت: اکنــون 4۵۵ کیلــووات ســامانه بــرق 
حــال  در  اصفهــان  نقطــه شهرســتان  در 84  خورشــیدی 
بهره بــرداری اســت کــه تاکنــون هــزار مــگاوات ســاعت بــرق از 

ــت. ــده اس ــد ش آن تولی
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتفاده از انرژی هــای تجدیدپذیــر 
نیــرو  وزارت  در   92 ســال  از  خورشــیدی  ماننــد  پــاک   و 
و شــرکت توزیــع بــرق شــدت گرفــت، گفــت: همــه مشــترکان 
خانگــی، اداری و صنعتــی می تواننــد تــا ســقف صــد کیلــووات 

بــرای نصــب نیــروگاه خورشــیدی درخواســت دهنــد.
مدیــر دفتــر بــازار بــرق شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان متوســط 
هزینــه راه انــدازی پنــل خورشــیدی بــرای هــر کیلــووات 
ســاعت بــرق را حــدود 70 میلیــون ریــال اعــام کــرد و افــزود: 
هــر کیلــووات ســاعت انــرژی تولیدشــده از ایــن طریــق 
ــه  ــا یــک میلیــون و ۵00 هــزار ریــال درآمــد ماهان ــد ت می توان

ــد. ایجــاد کن

صالحــی گفــت: تاکنــون درخواســت های مطلوبــی در اصفهــان 
ــای  ــب پنل ه ــرای نص ــتان ب ــن شهرس ــرق ای ــه در ش از جمل
ــه  ــدی ب ــرق تولی ــگاوات ب ــا ۶ م ــت 3 ت ــا ظرفی خورشــیدی ب

مــا ارائــه شــده اســت.
   دانســتن حریــم شــبکه های بــرق بــرای مــردم الزامــی 

ست ا
مدیــر دفتــر ایمنــی و کنتــرل ضایعــات شــرکت توزیــع بــرق 
شهرســتان اصفهــان نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه مســئوالن بایــد 
ــی و پیشــگیری از حــوادث برق گرفتگــی و  ــرای حفــظ ایمن ب
ــعبانیه  ــاد ش ــه اعی ــف از جمل ــم  مختل ــوزی در مراس  آتش س
و محــرم بــا تمــام تــوان بکوشــند، گفــت: بــرای رفع مشــکات 
احتمالــی ناشــی از نصــب علم هــا و پرچم هــا در حریــم 
شــبکه ها، اقدامــات الزم بایــد توســط مــردم و متولیــان 

ــرد. صــورت گی
 ســید رســول رضیــان بــا بیــان اینکــه جلســات اطاع رســانی 
ــن اداره  ــران ای ــکاران و کارگ ــرای پیمان ــرق ب ــع ب شــرکت توزی
در طــول ســال همــواره در قالــب کاس هــای آموزشــی 
ــوادث  ــگیری از ح ــانی و پیش ــزود: اطاع رس ــت، اف ــوده اس ب
ــا همــکاری  ــوی ارت ب ــب نصــب تابل ــرای مــردم در قال ــز ب نی

ــت. ــری اس ــال پیگی ــی در ح ــام مهندس ــازمان نظ س
ــد  ــر مانن ــاف پرخط ــرای اصن ــن ب ــت: همچنی ــان داش وی بی
و  برنامه هــا  نیــز  داربســت بند  و  بتن ریــز  آمارتوربنــد، 
ــا حــل شــدن  ــم ب ــه امیدواری ــه شــده ک توصیه هــای الزم ارائ
موانعــی کــه برخــی از اتحادیه هــا در ایــن زمینــه دارنــد، 
بتوانیــم شــاهد رعایــت نــکات ایمنــی مطلــوب در ایــن 

ــیم. ــز باش ــاغل نی مش
وی دانســتن حریــم شــبکه های بــرق را بــرای تمامــی مــردم 
الزامــی دانســت و گفــت: بــرای پیمانــکاران در ســال 30 

ــود. ــزار می ش ــرق برگ ــی ب ــی ایمن ــاعت کاس آموزش س
ــرای  ــیت ب ــکو حساس ــه پاس ــا حادث ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــتر  ــبه بیش ــردم و کس ــی در م ــاختمان های قدیم ــی س ایمن
شــده اســت، افــزود: هم اکنــون کســبه پاســاژهای جعفــری، 
ــه شــرکت  ــی کنتورهــا ب ــرای ایمن ــارک ب افتخــار و مجتمــع پ
بــرق مراجعــه کرده انــد و مراحــل مقدماتــی و یکپارچه ســازی 

ــا در دســتور کار اســت. کنتوره

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه 
ــازار  ــم ب ــات تنظی ــده، جزئی ــف ش ــادرات دام متوق ص
ــرد.  ــام ک ــز را اع ــت قرم ــرغ و گوش ــان م ــاه رمض م
حســن رکنــی در پاســخ بــه پرسشــی مبنــی بــر 
ــاه  ــتانه م ــاورزی در آس ــاد کش ــای وزارت جه برنامه ه
ــت  ــرغ و گوش ــازار م ــم ب ــرای تنظی ــان ب ــارک رمض مب
ــاه  ــود در م ــی می ش ــت: پیش بین ــار داش ــز اظه قرم
ــرغ  ــه م ــازار ب ــاز ب ــام نی ــال تم ــان امس ــارک رمض مب
توســط عرضــه گوشــت گــرم پوشــش داده شــود. اگــر 
جایــی نیــاز باشــد از محــل ذخایــر دولتــی مــرغ وارد 

ــد شــد.  ــازار خواه ب
وی اضافــه کــرد: در همیــن راســتا حــدود 3۶ تــا 37 
ــد شــرکت پشــتیبانی  ــرغ منجم ــره م ــن ذخی ــزار ت ه

ــور دام اســت.  ام

ــان  ــا بی ــاورزی ب ــاد کش ــور دام وزارت جه ــاون ام مع
اینکــه تأمیــن گوشــت نیــز از دو طریــق گوشــت منجمد 
ــدود 1۵  ــزود: ح ــود، اف ــام می ش ــرم انج ــت گ و گوش
هــزار تــن گوشــت منجمــد بخــش خصوصــی در حــال 
ــرکت  ــه ش ــن اینک ــود دارد؛ ضم ــازار وج ــر در ب حاض
ــن  ــزار ت ــه 3 ه ــک ب ــز نزدی ــور دام نی ــتیبانی ام پش

ــازار دارد.  ــه ب ــاده عرضــه ب ــد آم گوشــت منجم
ــرم  ــت گ ــن گوش ــر ای ــاوه ب ــرد: ع ــح ک ــی تصری رکن
نیــز بــه طــور مســتمر و روزانــه بــه بــازار عرضــه 
ــخ  ــاورزی در پاس ــاد کش ــر جه ــاون وزی ــود. مع می ش
بــه ایــن پرســش کــه عــده ای معتقدنــد از ســر گرفتــن 
صــادرات موجــب افزایــش قیمــت گوشــت شــده   
ــدارد.  ــزی صحــت ن ــن چی ــر؛ چنی ــار داشــت: خی اظه
اول اینکــه بنــده اعتقــادی نــدارم صــادرات بایــد قطــع 

شــود و کوچک تریــن آســیبی کــه پیــش می آیــد، 
بایــد منجــر بــه ایــن شــود کــه صــادرات متوقف شــود؛ 
ــا  ــه م ــی اســت ک ــه در حــال حاضــر مدت ضمــن اینک

ــر ــم. مه ــمی نداری ــادرات رس ص

امــرهللا امینــی،  کارشــناس صنعــت خــودرو، بــا انتقــاد 
از سانســور گزارش هــای ارزیابــی کیفیــت خودروهــای 
داخلــی، خواســتار برخــورد بــا خودروســازانی شــد کــه 
بــرای محدودســازی انتشــار عمومــی ایــن گزارش هــا 

ــد.  ــوذ کرده ان ــال نف اعم
امــرهللا امینــی در واکنــش بــه محدودســازی انتشــار 
ــای  ــت خودروه ــی کیفی ــای ارزیاب ــی گزارش ه عموم

موضوعــات  چنیــن  ریشــه  کــرد:  اظهــار  داخلــی 
بــه  از ســوی خودروســازان  نفوذهایــی  اعمــال  و 
نــگاه  نــوع  و  بــودن صنعــت خــودرو  انحصــاری 
ــازان  ــه خودروس ــارت ب ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع

برمی گــردد. 
وی بــا بیــان اینکــه بایــد مشــخص شــود چــه 
مرجعــی بــا کــدام اختیــارات و مبنــای قانونــی از 
انتشــار عمومــی و کامــل گزارش هــای ارزیابــی کیفــی 
خودروهــای داخلــی جلوگیــری می کنــد، خاطرنشــان 
ــال  ــه اعم ــن زمین ــازان در ای ــا خودروس ــرد: مطمئن ک
فشــار می کننــد؛ امــا ایــن نهادهــای مســئول هســتند 

ــد. ــن اقدامــات برخــورد کنن ــا ای ــد ب ــه بای ک
ــی  ــه طباطبای ــگاه عام ــی دانش ــت علم ــو هیئ  عض
ادامــه داد: ایــن وضعیــت در حالــی اســت کــه در دنیــا 
ــت  ــی کیفی ــای ارزیاب ــی گزارش ه ــورت هفتگ ــه ص ب
خودروهــای در حــال تولیــد بــه صــورت کامــل بــرای 
آگاهــی عمــوم مــردم منتشــر می شــود و تمــام 

ــد.  ــی دارن ــا دسترس ــن گزارش ه ــه ای ــهروندان ب ش
ــای  ــا گزارش ه ــه م ــرایط اینک ــن ش ــزود: در ای وی اف
ــه  ــی را ب ــای داخل ــی خودروه ــی کیف ــه ارزیاب ماهان
ــر  ــدود منتش ــی  و مح ــده، گزینش ــورت سانسورش ص
کنیــم، برخــاف رونــد کلــی صنعــت خــودرو در جهــان 

اســت. 
امینــی بــا بیــان اینکــه خودروســازان اگــر می خواهنــد 
کیفیــت محصوالتشــان افزایــش یابــد، بایــد از انتشــار 
اســتقبال  کیفــی  ارزیابــی  عمومــی گزارش هــای 
کننــد، نــه آنکــه جلــوی آن  را بگیرنــد، تصریــح کــرد: 
گزارش هــای ارزیابــی کیفیــت خودروهــای داخلــی بــا 
جــان و مــال مــردم ســر و کار دارد و اگــر شــهروندان 
ــب  ــته و متناس ــی نداش ــا دسترس ــن گزارش ه ــه ای ب
ــه  ــدام ب ــی اق ــای داخل ــی خودروه ــت کیف ــا وضعی ب
ــد، دچــار  ــن محصــوالت نکنن ــد و اســتفاده از ای خری
ــی  ــی و مال ــان جان ســوانح و تصادفــات و ضــرر و زی

ــد شــد. اقتصادآنایــن خواهن

و  فروشــندگان، ســـازندگان  اتحادیـــه  رئیـــس   
ســاعت های  صــادرات  بــه  ســاعت  تعمیــرکاران 
ــن  ــت: در ای ــرد و گف ــاره ک ــزی اش ــواری و رومی دی
زمینــه ایــران صاحــب تولیــدات خــاص خــود اســت 
کــه حتــی بخشــی از ایــن تولیــدات در حجــم ۵000 تا 
10 هــزار عــدد نیــز بــه کشــورهایی ماننــد پاکســتان، 
ــت  ــود. قیم ــادر می ش ــی ص ــورهای عرب ــد و کش هن
ــی  ــول رقم ــور معم ــه ط ــز ب ــواری نی ســاعت های دی
ــاعت های  ــت و س ــان اس ــزار توم ــا 2۵ ه ــن ۵ ت بی
ایســتاده قیمتــی بیــن 1۵0 تــا 400 هــزار تومــان 
ــه  ــارک و کارخان ــم، م ــن رق ــن ای ــه در تعیی ــد ک دارن
تولیدکننــده از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. 
ــث  ــه بح ــود ب ــای خ ــه صحبت ه ــدی در ادام احم
دربــاره قیمــت ســاعت پرداخــت و گفــت: طبــق 

آنچــه در اغلــب مــوارد اعمــال می شــود، ســود 
ســاعت هایی کــه حالــت وارداتــی دارنــد، 1۵ درصــد 
تعرفــه فروشــی اســت کــه از ســوی شــرکت مربوطــه 
ــاره  ــه اش ــور ک ــا همان ط ــت؛ ام ــده اس ــف ش تعری

ــل  ــای اصــل و غیـراصـ ــن اســت نمونه ه شــد ممک
ســـاعت ها شباهت هـــای بســـیاری بــه یکدیگــر 
ــر  ــند؛ ب ــخیص باش ــل تش ــی غیرقاب ــته و حت داش
ــد  ــگام خری ــراد هن ــت اف ــاس الزم اس ــن اس همی
دقــت کننــد و حتــی پیــش از خریــد، لیســت 
اعضــای اتحادیــه را از روی ســایت مربوطــه بررســی 
کننــد تــا از مجرایــی غیــر از مجــاری رســمی اقــدام 
بــه تأمیــن نیــاز خــود نکننــد. وی ادامــه داد: اکنــون 
ــان  ــزار توم ــا 30 ه ــن 3000 ت ــی بی ــی از رقم های حت
افــراد می تواننــد ســاعت مچــی تهیــه کننــد کــه یــک 
ــد؛ امــا اگــر فــردی  ــرای آن هــا کار کن ــا دو ســال ب ت
بخواهــد نمونه هــای گارانتــی دار خارجــی را بخــرد 
ــان  ــزار توم ــا 800 ه ــن 300 ت ــی بی ــت رقم الزم اس

هزینــه کنــد. ایران جیــب

 مدیران شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تاکید کردند:

بخش های غیرمولد باید در کاهش مصرف سهیم شوند

جزئیات تنظیم بازار گوشت و مرغ ماه رمضان

انتقاد از محدودسازی انتشار عمومی گزارش های ارزیابی کیفیت خودروهای داخلی

صادرات ۵ تا ۱۰ هزار ساعت دیواری ایرانی

حتما بخوانید!
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ـــمـــاره 417 ســـــال سوم              ݡسݒ
اقتصـــاد

واسطه گری در بازار جوجه یک روزه
رئیــس انجمــن پرورش دهنــدگان 
مــرغ گوشــتی درخصــوص علــت 
افزایــش قیمــت جوجــه یــک روزه 
ــا  توضیــح داد. محمــد یوســفی ب
تاکید بــر اینکه ســازمان حمایت از 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان 
نمی توانــد بــا گرانفروشــان جوجــه 
یــک روزه برخــورد کنــد، گفــت: در ایــن فضــا تولیدکننــدگان تنهــا 
متضــرر بــازار گوشــت مــرغ هســتند کــه محصــول را بــه صــورت 

یارانه ای از جیب خود به مصرف کنندگان می فروشند.
بــه گفتــه رئیــس انجمــن پرورش دهنــدگان مــرغ گوشــتی بــر 
اســاس اطاعیــه و نرخ هــای اعام شــده از ســوی ســازمان 
حمایــت از مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان قیمــت جوجــه 
یــک روزه بایــد در نهایــت قطعــه ای 1700 تومــان باشــد؛ در حالــی 
کــه امــروز جوجــه یــک روزه بــه صــورت میانگیــن 2300 تومــان 
ــاد  ــای زی ــی از تقاض ــه ناش ــد ک ــداران می رس ــت مرغ ــه دس ب

ــدگان اســت.  ــک روزه از ســوی تولیدکنن ــرای جوجــه ی ب
و  مصرف کننــدگان  از  حمایــت  ســازمان  افــزود:  وی 
ــدگان جوجــه  ــدگان و عرضه کنن ــف تولیدکنن ــدگان حری تولیدکنن
ــف  ــای مختل ــا از راهکاره ــه آن ه ــرا ک ــود؛ چ ــک روزه نمی ش ی
ــه مرغــداران  ــد ب ــی کــه بخواهن ــا هــر قیمت محصــول خــود را ب
می فروشــند یــا فاکتــوری ارائــه نمی کننــد یــا حتــی اگــر نیــاز 
باشــد، فاکتورســازی می کننــد و در ایــن میــان تنهــا مرغــداران 
هســتند کــه بــا قیمــت زیــاد، جوجــه یــک روزه را می خرنــد؛ امــا 
گوشــت مــرغ خــود را نمی تواننــد بــا قیمــت مناســب بــه بــازار 

ــا ــد. ایمن عرضــه کنن

 اصالح حداقل سرمایه بانک ها 

به زودی کلید می خورد
ــک  ــد بان ــی و بانکــی از طــرح جدی رئیــس پژوهشــکده پول
مرکــزی بــرای افزایــش ســرمایه بانک هــا خبــر داد و گفــت: 
بانــک مرکــزی برنامــه ویــژه ای بــرای اصــاح حداقل ســرمایه 

ــاغ می شــود.  ــه زودی اب ــه ب ــه ک بانک هــا در نظــر گرفت
ــیاری از  ــه بس ــه ریش ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــدری ب ــی دیوان عل
ــه از دوران  ــدات ارزی ک ــه تعه ــم ب ــوق کان ه ــات مع مطالب
ــردد  ــده بازمی گ ــتریان باقی مان ــی مش ــرای بعض ــم ب تحری
افــزود: پــس از اجــرای توافــق و راه افتــادن دوبــاره بانک هــا 
بــرای کار کــردن بــا بانک هــای خارجــی، می توانیــم مشــکات 
ــه  ــا اینک ــم؛ کم ــر بگذاری ــت س ــتری پش ــدت بیش ــا ش را ب
 امــروز بــا تدابیــر بانــک مرکــزی و تــاش بانک هــا در نظــارت 
و کنتــرل پرتفــوی اعتبــاری از بعضی مشــکات عبــور کردیم و 
ایــن مســیر ادامــه خواهــد یافــت. وی تصریــح کرد: بســیاری 
از مشــکات حــال حاضــر بانک هــا بــه آن هــا تحمیــل شــد؛ در 

حالــی کــه مســبب آن خودشــان نبودنــد. ایســنا

 نحوه محاسبه تعرفه 

در مکالمات زیر یک دقیقه
مقــررات  تنظیــم  کمیســیون 
شــماره  جلســه  در  ارتباطــات 
ــازمان  ــنهاد س ــود، پیش 2۵4 خ
ــی را در  ــررات رادیوی ــم مق تنظی
راســتای حفــظ حقوق مشــترکان 
و بــه  منظــور شفاف ســازی نحــوه 
محاســبه تعرفــه در مکالمــات 
ــبه  ــای محاس ــن مبن ــی تعیی ــه عبارت ــه و ب ــک دقیق ــر ی زی
تعرفــه شــماره های ثابــت ترابردپذیــر موضــوع مصوبــه جلســه 
شــماره 242 کمیســیون تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی 

را بررسی و به شرح زیر تصویب کرد: 
ــه  ــت ب ــن ثاب ــات تلف ــرای مکالم ــترکان ب ــای مش »کارکرده
ثابــت کــه یــک طــرف مکالمــه، تلفــن ثابــت از نــوع ترابردپذیر 
اســت یــا مکالمــات تلفــن ثابــت ترابردپذیــر بــه تلفــن همــراه 

بــر اســاس نیم دقیقــه محاســبه خواهــد شــد.« مخابــرات

وعده ارزان شدن سیب زمینی و گوجه فرنگی 

تا ۱۰ روز دیگر
در حالیکــه قیمـــت ســیب زمینی و گوجـه فرنگـــی طــی 
ــه  ــوده، رئیــس اتحادی ــه افزایــش ب هفته هــای گذشــته رو ب
ــوه و ســبزی کاهــش تولیــد در ایــن فصــل  فروشــندگان می
ــد  ــرده و می گوی ــوان ک ــوالت عن ــن محص ــی ای ــل گران را عام
ــن دو  ــده ای ــا 10 روز آین ــازار ت ــه ب ــد ب ــدات جدی ــا ورود تولی ب
محصــول ارزان می شــود. حســین مهاجــران افــزود: در 
ــا 2200  ــان ت ــی 1800 توم ــیب زمینی کیلوی ــر س ــال حاض ح
تومــان در بــازار میــوه و تره بــار عرضــه می شــود. قیمــت 
ــان  ــا ۵000 توم ــان ت ــی 4000 توم ــز از کیلوی ــی نی گوجه فرنگ
اســت کــه بــه تدریــج بــا ورود ســیب زمینی از دشــت گــرگان 
ــن  ــی ای ــاهد ارزان ــتان، ش ــتان خوزس ــی از اس و گوجه فرنگ

ــر ــود. مه ــم ب ــرف خواهی ــازار مص ــوالت در ب محص

کاشان، تولیدکننده 9۰ درصد ابریشم کشور
ــورای  ــس ش ــات مجل ــوزش و تحقیق ــیون آم ــو کمیس عض
اســامی گفــت: 90 درصــد ابریشــم کشــور در شهرســتان 
کاشــان و در زیرزمین هــای نمــور توســط اتبــاع خارجــی 
فــرآوری می شــود و انــدک فعــاالن بومــی ایــن عرصــه بیــکار 

شــده اند. 
ســید جـــواد ساداتـی نـــژاد توجــه بــه ظرفیت هــای گل 
محمــدی و اســانس های دارویــی، فــرش دســتباف، ماهیــان 
زینتــی، اســتخراج نمــک معدنــی از دریاچــه نمــک، انــرژی 
خورشــیدی و نجــوم را ظرفیت هایــی دانســت کــه در منطقــه 

ــنا ــت. ایس ــرمایه گذاری اس ــتفاده و س ــل اس ــان قاب کاش

بحران واحدهای تولیدی اصفهان به دلیل سوء مدیریتانباشت لوازم  خانگی خارجی قاچاق در انبارها
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پاسداشــت  و  هنــر«  زنــده  »رود  نگارگــری  نمایشــگاه 
ــازمان  ــط س ــور« توس ــر مصری پ ــوت »اکب ــر پیشکس نگارگ
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهان چهارشــنبه 6 اردیبهشــت 
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  معاصــر  هنرهــای  مــوزه  در 

ــد. ــاح ش ــان افتت ــهرداری اصفه ش
ــل ســازمان فرهنگی تفریحــی  ــر عام ــی، مدی ــر بقای علی اکب
شــهرداری اصفهــان در نشســت ابتدایــی ایــن مراســم کــه در 
ســالن دانشــگاه هنــر اصفهــان برگــزار شــد، گفــت: تکلیــف 
ــده  ــهر را زن ــرمایه های ش ــه س ــت ک ــن اس ــا ای ــی م اصل
ــه  ــت ک ــوتی اس ــور، پیشکس ــر مصری پ ــم و اکب ــه داری نگ
در پیشــرفت و زنــده نگهداشــتن مکتــب نگارگــری اصفهــان 

ــوده و هســت. ــده و دارای اهمیــت ب ســرمایه ای ارزن
    مکتــب نقاشــی اصفهــان دســت بــه دســت از 

ــت ــیده اس ــا رس ــه م ــتگان ب گذش
دکتــر احمــدی، شــاگرد اســتاد اکبــر مصری پــور و دکتــری 
تاریــخ هنــر معاصــر از دانشــگاه فرانســه، نیز در این نشســت 

ــب  ــه مکت ــوده ک ــتادانی ب ــور از اس ــر مصری پ ــت: اکب گف
ــتگان  ــر گذش ــت از هن ــه دس ــت ب ــان را دس ــی اصفه نقاش
گرفتــه، روی آن تأثیــر گذاشــته و زنــده نگــه داشــته اســت.
ــور  ــاره ســبک و تکنیــک شــخصی اســتاد مصری پ وی درب
بیــان کــرد: همــه هنرمنــدان واقعــی نگارگــری معاصر شــیوه 
ــیوه  ــز ش ــور نی ــتاد مصری پ ــد و اس ــود را دارن ــخصی خ ش
متفــاوت و مختــص بــه خــود را دارد؛ در واقــع شــیوه ای کــه 

ارزشــمند و بســیار زیبــا و دلنشــین اســت.
در بخــش بعــدی ایــن نشســت کلیپــی از زندگینامــه اســتاد 
ــد  اکبــر مصری پــور پخــش شــد. ایــن اســتاد نگارگــر متول
خردادمــاه 1323 در اصفهــان اســت. او خــود را شــاگرد 
ــد  ــیرازی می دان ــواد رستم ش ــتاد ج ــادری و اس ــتاد به اس
و بــه گفتــه خــودش هنــگام نقاشــی هیــچ موضوعــی را از 
ــا  ــر دارد، ب ــه مدنظ ــعری ک ــد و از ش ــاده نمی کن ــش آم پی

ــود. ــغول می ش ــی مش ــه نقاش ــه ای ب ــت لحظ برداش
    اهمیــت هنــر ایرانــی در ریتمیــک و نامحــدود بــودن 

آن اســت
اســتاد مصری پــور دربــاره هنــر ایرانــی و اهمیــت آن گفــت: 

ــا  ــد ی ــور باش ــی و مینیات ــه نقاش ــی چ ــر ایران ــت هن اهمی
نگارگــری، صورتگــری و به ویــژه تذهیــب، در ریتمیــک بــودن 
ــدارد  ــر ایرانــی هیــچ محدودیتــی وجــود ن آن اســت. در هن
و شــما بــا هــر تکنیــک و ســبکی، هــر نــوآوری و تغییــری 
ــد. ــه کار ببری ــد ب ــر باشــد، می توانی ــن هن را کــه مناســب ای

   اهمیــت حرکــت ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
اصفهــان در تجلیــل از هنرمندان

فرهنگی تفریحــی  ســازمان  حرکــت  مصری پــور  اکبــر 
 شــهرداری اصفهــان را در تجلیــل و تقدیــر از هنرمنــدان 
و پیشکســوتان هنــر، کاری بــزرگ و ارزشــمند دانســت 
ایران زمیــن  هنــر  و  فرهنــگ  مهــد  اصفهــان،  و گفــت: 
ایــران  در  حاضــر  مکاتــب  فاخرتریــن  از  آن  مکاتــب   و 

است.
ایــن اســتاد نقــاش در ادامــه گفــت: جــا دارد مکاتــب 
ــم. در  ــا دهی ــان ارتق ــن اصفه ــب نوی ــه مکات ــان را ب اصفه
ــه  ــن ک ــت م ــک می گف ــتاد مصورالمل ــه اس ــر دارم ک خاط
می میــرم، هنــر اصفهــان خواهــد ُمــرد؛ امــا مــن امیــدوارم با 
مــردن مــن، هنــر اصفهــان نمیــرد؛ بلکــه بیشــتر زنــده و پویا 
باشــد. مــن احساســم را بــا رنــگ نشــان می دهــم و حرفــم 

ــم. ــم می زن ــا قل را ب
    شــخصیت اســتاد اکبــر مصری پــور بــرای همــه 

ــت ــذاب اس ــیار ج ــردم بس ــدان و م هنرمن
ســید محمدحســن عقیلــی، یکــی از نقاشــان مکتــب 
ــتاد  ــخصیت اس ــاره ش ــت درب ــن نشس ــز در ای ــان، نی اصفه
مصری پــور گفــت: شــخصیت اســتاد اکبــر مصری پــور 
 بــرای همــه هنرمنــدان و مــردم بســیار جــذاب اســت 

و ایشــان همیشــه شــخصیت و صداقتــی ارزشــمند و 
دارنــد. و  داشــته  اثبات شــده 

   افتتــاح نمایشــگاه آثــار نگارگــری اســتاد اکبــر 
معاصــر هنرهــای  مــوزه  در  مصری پــور 

پــس از پایــان نشســت، مســئوالن، هنرمنــدان و حاضــران 
ــری  ــار نگارگ ــگاه آث ــاح نمایش ــرای افتت ــم ب ــن مراس در ای
بــه مــوزه هنرهــای معاصــر  اســتاد اکبــر مصری پــور 
ــاح  ــتاد افتت ــازه اس ــا ورود و اج ــگاه ب ــن نمایش ــد و ای  رفتن

شد.
ــور در  ــر مصری پ ــتاد اکب ــته اس ــار برجس ــش آث    نمای

ــان ــوزه هنرهــای معاصــر اصفه م
ــه  ــور ب ــر مصری پ ــتاد اکب ــاری از اس ــگاه آث ــن نمایش در ای

ــت.  ــده اس ــته ش ــش گذاش نمای
ایــن آثــار شــامل شــیخ صنعــان، پنبــه پاک کنــی، شــمس 
و موالنــا، جنــگ خروس هــا، دیــر مغــان، گل و مــرغ، 
درخــت ســوخته، گرفت وگیــر، صوفــی وار، طوطــی و بــازرگان، 
ــهراب،  ــا، س ــر، زیوره ــام کاوه آهنگ ــت، قی ــان مس سرخوش
ــوی  ــت ســعدی، زال زر، همچــو گ ــا، دزد ســوم، حکای اژده

ــو هســتند. و کرشــمه دی
ــار  ــی در آث ــف نقاش ــای مختل ــتفاده از تکنیک ه     اس

اکبــر مصری پــور
تکنیک هــا و ســبک هایی کــه اســتاد اکبــر مصری پــور 
در ایــن آثــار اســتفاده کــرده آبرنــگ، آبرنــگ و زمینــه طــا 
آب مرکــب و قلمگیــری، قلمگیــری، ســفیدقلم، اکریلیــک 
ــرق  ــگ، مع ــی، آبرن ــه چین ــدار، الی ــته لعاب ــفال برجس س

ــت. ــز اس ــی و کار روی فل قلمزن

 مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

در مراسم تجلیل از استاد اکبر مصری پور:

 تکلیف اصلی ما 
زنده نگاه داشتن سرمایه های شهر است

 برگزاری ششمین نمایشگاه 

گل و گیاه اصفهان
ــن  ــازمان میادی ــل س ــر عام مدی
و ســاماندهی مشــاغل شــهری 
گفــت:  اصفهــان  شــهرداری 
ــاه  ــگاه گل و گی ــمین نمایش شش
ماهیــان  و  دارویــی  گیاهــان 
ــاری  ــه ج ــنبه هفت ــی پنجش زینت
برگــزار می شــود. اصغــر کشــاورز 
راد اظهــار کــرد: ششــمین نمایشــگاه گل و گیــاه، گیاهــان دارویی 
و ماهیــان زینتــی در زمینــی بــه مســاحت 1۴۰۰ متــر مربــع در 

نمایشگاه بین المللی استان اصفهان برگزار می شود.
وی افــزود: ایــن نمایشــگاه بــا حضــور تولیدکنندگان اســتان های 

شــمالی، تهــران، قــم و کرمانشــاه برگــزار می شــود.
 مدیــر عامــل ســازمان میادیــن و ســاماندهی مشــاغل شــهری 
ــن نمایشــگاه شــاخه های  ــه داد: در ای ــان ادام شــهرداری اصفه
بریــده، گل هــای بــاغ و باغچــه و انــواع خــاک، کــود، ســم و بــذر 
ــگاه  ــن نمایش ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاورز راد ب ــود دارد. کش  وج
از 1۴ تــا 1۸ اردیبهشــت ماه در پــل تاریخــی شهرســتان در محــل 
دائمــی نمایشــگاه های بین المللــی دایــر می شــود، گفــت: 
عاقه منــدان می تواننــد از ســاعت ۹ صبــح تــا 12 و 16 تــا 22 از 

ایــن نمایشــگاه بازدیــد کننــد. ایمنــا

 رشد 1/1 درصدی آمار ازدواج 

در چهارمحال و بختیاری
مدیــر کل ثبــت احــوال چهارمحــال و بختیــاری گفــت: در ســال 
گذشــته ۹ هــزار و ۸۸6 ازدواج در اســتان بــه ثبــت رســیده 
ــت.  ــته اس ــدی داش ــد 1.1 درص ــال ۹۴، رش ــه س ــبت ب ــه نس ک
محمدعلــی رفیع پــور بــا اشــاره بــه ثبــت 21 هــزار و 3۸۸ 
 والدت در ایــن اســتان اظهــار کــرد: از ایــن تعــداد 11 هــزار 
و 11 نفــر پســر و 1۰ هــزار و 377 دختــر هســتند کــه ۹۹.۹ درصــد 
والدت هــا در اســتان در مهلــت مقــرر بــه ثبت رســیده اســت. وی 
افــزود: بیشــترین نام هــای انتخابــی در میــان پســران امیرعلــی، 
نام هــای  و  حســین  و  ابوالفضــل  امیرحســین،  محمدطــه، 
انتخابــی در میــان دختــران فاطمــه، زهــرا، یســنا، رهــا و آوا بــوده 
اســت. رفیع پــور گفــت: بــه ازای تولــد هــر 1۰6 پســر در اســتان 
1۰۰ دختــر متولــد شــده اســت. وی ادامــه داد: در ســال گذشــته 
۹ هــزار و ۸۸6 ازدواج در اســتان بــه ثبــت رســیده کــه نســبت بــه 

ســال ۹۴، رشــد 1.1 درصــدی را نشــان می دهــد. 
ــوت در  ــورد ف ــزار و 135 م ــه ۴ ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب رفیع پ
اســتان در ســال گذشــته بــه ثبــت رســیده، تصریــح کــرد: ۹۹.7 
ــت رســیده اند. وی  ــه ثب ــی ب ــت قانون درصــد از وفات هــا در مهل
خاطرنشــان کــرد: در ســال گذشــته یک هــزار و 313 طــاق بــه 
ثبــت رســیده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ۰.۰5 درصــد کاهــش 

یافتــه اســت. ایســنا

اخبار کوتاه

 برگزاری مسابقه معارف قرآن کریم 

خوروبیابانک

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانکیمیای وطن

رئیــس اداره اوقــاف خوروبیابانک 
گفــت: مرحلــه شـهرســـتانی 
ــم  ــرآن کری ــارف ق ــابقه مع مس
در  خـردادمـــاه  خوروبیابانــک 
امــور  و  اوقــاف  اداره  محــل 
ــی  ــزار می شــود. مجتب ــک برگ ــه شهرســتان خوروبیابان خیری
بابایــی افــزود: ایــن مســابقات ۸ صبــح ۴ خردادمــاه در محــل 
ــه  ــک ب ــتان خوروبیابان ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام اداره اوق
ــز  ــان نی ــن امتح ــع ای ــود. منب ــزار می ش ــتی برگ ــورت تس ص

ــت.  ــه اس ــیر نمون ــاس تفس ــر اس ــد ب ــف و رع ــوره یوس س
بابایــی گفــت: عاقه منــدان جهــت شــرکت در ایــن مســابقات 
امــور خیریــه شهرســتان  و  اوقــاف  اداره  بــه  می تواننــد 
مراجعــه یــا بــا شــماره های ۴6322366 – ۴632217۸ 

ــد.  ــل کنن ــاس حاص تم
ــز  ــه نی ــتان مبارک ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام ــت اوق سرپرس
ــطه در  ــا متوس ــی ت ــع ابتدای ــوز مقط ــت: ۴۰۰۰ دانش آم گف
ــتان  ــم شهرس ــرآن کری ــی ق ــظ موضوع ــون حف ــه آزم مرحل

مبارکــه شــرکت می کننــد. 
ــن  ــزاده عزالدی ــون در امام ــن آزم ــزود: ای ــری اف ــی مبش عل
محمــد)ع( مبارکــه برگــزار شــد و همچنیــن ایــن آزمــون در 
روزهــای آتــی نیــز بــا حضــور دیگــر مقاطــع تحصیلــی در دو 
ــوار  ــزاده بزرگ ــن امام ــوار ای ــی در ج ــفاهی و کتب ــش ش بخ

برگــزار می شــود.

 خسارت 700 میلیارد تومانی 

به پسته رفسنجان
ــر  ــت: ب ــنجان گف ــتان رفس ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
اثــر ســه عامــل ســرمازدگی، گرمازدگــی و طوفــان، بیــش از 
ــاری در  ــال ج ــته س ــول پس ــه محص ــان ب ــارد توم 7۰۰ میلی

ــد.  ــارت وارد ش ــنجان خس رفس
حســین رضایــی در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد: بــر 
اثــر خســارت طوفــان 1۴ فروردین مــاه، ســرمازدگی 17 
ــش  ــاه بی ــا 27 فروردین م ــی 23 ت ــاه و گرمازدگ فروردین م
از 7۰۰ میلیــارد تومــان بــه پســته امســال شهرســتان خســارت 
ــه 35  ــت ک ــن اس ــا ای ــی م ــزود: پیش بین ــد. وی اف وارد ش

ــه اســت.  ــن رفت ــا از بی ــن پســته امســال م ــزار ت ه
ــول  ــت محص ــی برداش ــه پیش بین ــوص اینک ــی درخص رضای
ــری  ــت، اظهارنظ ــزان اس ــه می ــنجان چ ــته رفس ــال پس امس
ــال را در  ــول امس ــزان محص ــی می ــت: پیش بین ــرد و گف نک

ــرد. ــم ک ــام خواهی ــاه اع مردادم

اخبار کوتاه

S.Fakari@eskimia.ir
سمیه فکاریفالورجان

ــه فاورجــان  ــه در ســپاه ناحی ــی فقی ــی ول مســئول نمایندگ
ــت؛  ــی نیس ــرف نظام ــپاه ص ــیس س ــدف از تأس ــت: ه گف

بــا  نظــام  دســتاوردهای  حفــظ  بلکــه 
ــرا  ــت؛ چ ــی اس ــی و سیاس ــرد عقیدت رویک
جنبــه  درصــد   ۹5 ســپاه  رویکــرد  کــه 
فرهنگــی و غیرنظامــی دارد. حجت االســام 
مهم تریــن  بــه  رئیســیان  المســلمین  و 
ــپاه  ــی س ــه عقیدتی سیاس ــای هفت برنامه ه
ــان  ــل از معلم ــزود: تجلی ــرد و اف ــاره ک اش

نمونــه و برتــر شهرســتان، دیــدار بــا ائمــه جمعــه شهرســتان 
اجــرای مراســم صبحــگاه مشــترک، نواختــن زنــگ ســپاس 
ــژه  ــه وی ــزاری جلس ــتان و برگ ــدارس شهرس ــم در م از معل
ــل اجــرا  ــان شهرســتان از برنامه هــای قاب معلمــان و فرهنگی
در ایــن هفتــه بــود. وی همچنین برگــزاری مســابقه »طاغوت 

ــی در  ــژه بســیجیان را از دیگــر برنامه هــای اجرای اعظــم« وی
ــه  ــوت اعظــم مجموع ــرد: طاغ ــان ک ــوان و بی ــه عن ــن هفت ای
ــوع  ــا موض ــری ب ــم رهب ــام معظ ــات مق ــخنان و فرمایش س
ــت از شــاه اســت  ــاب و حمای ــش از انق ــخ پی ــکا، تاری آمری
کــه در قالــب CD بــه نــام »طاغــوت اعظــم« در 
ــرد و مســابقه ای  ــرار می گی ــار بســیجیان ق اختی
تحــت ایــن عنــوان بــرای آن هــا برگــزار می شــود. 
مســئول نمایندگــی ولــی فقیــه در ســپاه ناحیــه 
ــس  ــل ان ــزاری محف ــن برگ ــان همچنی فاورج
ــان  ــری مربی ــه فک ــراه تغذی ــه هم ــرآن ب ــا ق ب
ــه وا  ــائل روز جامع ــا مس ــب ب ــی متناس عقیدت
خبــار روز ویــژه مربیــان عقیدتــی را از دیگــر برنامه هــای قابــل 

ــرد.  ــان ک ــی بی ــه عقیدتی سیاس ــرا در هفت اج
برگــزاری همایــش  را  برنامه هــای اجرایــی  از دیگــر  وی 
ــان، ســرگروه های  ــا حضــور مربی ــم ب ــام معل بزرگداشــت مق

ــرد. ــوان ک ــون عن ــیجیان و روحانی ــن، بس ــه صالحی حلق

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه فالورجان:

عملکرد سپاه، حفظ دستاوردهای نظام است
ــتان  ــی اس ــی انتظام ــی فرمانده ــاون اجتماع مع
ــداد  ــال تع ــاه امس ــت: در فروردین م ــان گف اصفه
بــه  و  متوقــف  دودزا  خــودروی  دســتگاه   ۹۰2

تعمیــرگاه اعــزام شــدند. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی فرماندهــی 
انتظامــی اســتان اصفهــان، ســرهنگ 
رابطــه  ایــن  در  کریمــی  جهانگیــر 
اظهــار کــرد: در فروردین مــاه ســال 
ــداد ۹۰2 دســتگاه خــودرو  ــاری تع ج
بــه علــت وجــود نقــص فنــی در 
بــودن  دودزا  و  خــودرو  سیســتم 

ــر خــودرو  ــان تعمی ــا زم ــاک آن هــا ت متوقــف و پ
ــد. ــذ ش اخ

 وی افــزود: بــر اســاس بنــد الــف مــاده 1۰ قانــون 
ــه ای  ــات چنانچــه وســیله نقلی ــه تخلف رســیدگی ب
ــوده و احتمــال  دارای عیــب و نقــص فنــی مؤثــر ب

ــس از  ــد، پ ــادف باش ــوع تص ــا وق ــر ی ــاد خط ایج
ــه  ــزام ب ــاک اع ــاص پ ــاک وی و اختص ــذ پ اخ
ــع  ــس از رف ــا پ ــزام ت ــرگاه اع ــه تعمی ــرگاه، ب تعمی
ــده  ــاک اخذش ــون پ ــال قان ــیله و اعم ــب وس عی

ــود.  ــترد ش مس
معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی 
اســتان اصفهــان ادامــه داد: پلیــس 
خودروهــای دودزای دارای نقــص فنــی 
ــد  ــرار می ده ــون ق ــال قان ــورد اعم را م
ــد.  ــری می کن ــوا جلوگی ــی ه و از آلودگ
کریمــی خاطرنشــان کــرد: بــه رانندگانی 
کــه وســایل نقلیــه آن هــا دارای عیــب و نقــص فنــی 
اســت، توصیــه می کنیــم هرچــه زودتــر بــا مراجعــه 
ــرای  ــاز ب ــای مج ــا نمایندگی ه ــا ی ــه تعمیرگاه ه ب
ــا  ــردد ب ــدام و از ت ــود اق ــودروی خ ــب خ ــع عی رف
آن در ســطح شــهر خــودداری کننــد. خبــر فارســی

در شهر

دادنامه 
شماره دادنامه: ۹5۰۹۹7۰3512۰125۴ تاریخ تنظیم : ۹5/7/12 شماره پرونده : ۹5۰۹۹۸۰3512۰۰۰63 

شماره بایگانی : ۹5۰۰67   خواهان ها: 1. آقای متین لطیفی فرزند حسنعلی 2. آقای اصغر سلطانی 

فرزند عبدالعلی با وکالت آقای علی اشرف رحیمی فرزند حیدر به نشانی اصفهان - خ چهارباغ باال- 

مرکز تجاری اداری کوثر- فاز 2 ط6 واحد ۸33 خوانده: آقای محمد رضا عبدالهیان فرزند علی به 

نشانی خواسته ها: 1. مطالبه خسارت دادرسی 2. خلع ید ٢. مطالبه أجرت المثل أموال ۴. مطالبه 

خسارت دادگاه با بررسی محتویات پرونده ، ختم رسیدگی را اعام و با استعانت از خداوند متعال 

بشرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید.  رای دادگاه:در خصوص دادخواست آقای اصغر سلطانی 

با وکالت آقای اشرف رحیمیبطرفیت آقای محمد رضا عبداللهیان مبنی برخلع ید مشاعی یک و نیم 

دانگ مشاع از شش دانگ پاک ثبتی 6576/1 بخش 5 ثبت اصفهان به نشانی ضلع شمالی میدان 

امام خمینی واقع در گاراژ قائم به کد | پستی ۸15۹16۴677 به انضمام خسارات دادرسی با عنایت 

به مستندات ابرازی خواهان از جمله نظریه کارشناس تامین دلیل با عنایت به پاسخ استعام ثبتی و 

عدم حضور و دفاع خوانده دادگاه خواسته خواهان را   ثابت تشخیص و مستندا به ماده 1۴7 قانون 

مغازه  از  مالکیت خواهان  میزان  به  ید مشاعی  به خلع  خوانده  الزام  به  مدنی حکم  احکام  اجرای 

نماید در خصوص  دادرسی در حق خواهان محکوم می  ریال خسارت   ۴۸۰۰۰۰ پرداخت  و  موصوف 

خواسته ی خواهان دیگر اقای متین لطیفی بر خواسته فوق به لحاظ ذی نفع نبودن خواهان و عدم 

مالکیت رسمی وی بر ملک مشارع فیه مستندا به بند 1. ماده ۸۴ قانون این دادرسی مدنی قرار رد 

دعوی  خواهان ها و در خصوص خواسته دیگر خواهان ها به مطالبه اجرت المثل و جریمه ماده 1۰۰ 

کمیسیون شهرداری به لحاظ استرداد دادخواست از ناحیه وکیل خواهان ها مستندا به بند الف ماده 

1۰7 قانون ایین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان ها را صادر و اعام می نماید. رای صادره 

غیابی و ظرف 2۰ روز پس از اباغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 2۰ روز پس از ان قابل تجدید 

نظر در دادگاه تجدید نظر استان اصفهان می باشد.  

م الف2۸6۹ رئیس شعبه 12 حقوقی اصفهان »جعفر زمانی«

 آگهی ابالغ به آقای بابک مسعودی
شماره در خواست : ۹61۰۴6۰3626۰۰۰۰1 شماره پرونده : ۹6۰۹۹۸۰3626۰۰15۰۴ شماره بایگانی شعبه 

: ۹6۰152 تاریخ تنظیم : ۹6/1/3۰ نظر به اینکه آقای بابک مسعودی فرزند شاهنواز به اتهام انتقال 

مالی غیر حسب شکایت اقای احمد رضا احمدی از طرف این دادسرا در پرونده کاسه 152 ۹6۰د 

7 تحت تعقیب است و اباغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است 

بدین وسیله در اجرای ماده 17۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده از این طریق اطاع 

داده میشود تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی دادسرا تصمیم 

مقتضی را اتخاذ خواهد نمود . ضمنا هزینه نشر آگهی به عهده دادگستری میباشد. 

م الف2۸6۰ دادیار شعبه هفتم داد یاریدادسرای عمومی و انقاب اصفهان 

آگهی ابالغ 
شماره در خواست : ۹61۰1۰۰3512۰۰۹۴7 شماره پرونده : ۹5۰۹۹۸۰3512۰111۴ شماره بایگانی شعبه 

:۹513۰۸  تاریخ تنظیم : ۹6/1/31 اباغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم تجدید نظر خواهی به اقای 

: 1- حسن موذنی ف محمد علی 2- محسن رجبی 3- عباس باقری ف علی ۴-حسین ناظمی 

هرندی ، اقای حسین محسن پور اژیه با وکالت قدرت اله نظام زاده دادخواستی به خواسته تجدید 

نظر خواهی از رای شماره ۹5۰۰25۹5۰۹۹7۰3512۰2152ح12 که به اینشعبه تقدیم نموده که به  شماره 

1۴6-۹5ثبت شده است .لذا در راستای ماده 73قانون ایین دادرسی مدنی بین مهلت ده روز جهت 

اخذ نسخه ثانی دادخواست وضمایم و ارائه پاسخ تجدید نظر خواهی و ثبت نام درسیستم ثنا اقدام 

نمایید واال پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد . 

م الف2۸5۴

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان – سید مجتبی طباطبائی 

 آگهی ابالغ 
شماره در خواست : ۹61۰1۰۰3512۰۰۹۴۰ شماره پرونده : ۹5۰۹۹۸۰3512۰۰۸۸۸ شماره بایگانی شعبه 

:۹51۰63  تاریخ تنظیم : ۹6/1/31 اباغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم تجدید نظر خواهی به اقای 

کیوان ازادی ف اسد و خانم لیلی زنگیه وندی ف خدابخش و اقای علی ازادی ف کیوان اقای امیر 

قاسمیان به وکالت از تعاونی اعتیاری ثامن االئمه دادخواستی به خواسته تجدید نظر خواهی از رای 

شماره 12۰1767 ۹5۰۹۹7۰35 در پرونده ۹51۰63 ح 12تقدیم این شعبه نموده که به شماره ۹5-۴۹ 

آئین دادرسی مدنی به شما اخطار می گردد ظرف  ثبت شده است لذا در راستای ماده 73 فانون 

ثبت  و  تجدیدنظر خواهی  پاسخ  ارائه  و  دادخواست و ضمائم  ثانی  اخذ نسخه  روز جهت  ده  مهلت 

نام در سیستم ثنا اقدام نمایید واال پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدید نظر ارسال خواهدشد.

م الف2۸55

مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان - سید مجتبی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمد جواد آقا براتی دارای شماره شناسنامه 5۴ به شرح دادخواست به کاسه 1۰1/۹6 از این 

شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد جواد آقا براتی     

به شماره شناسنامه 23 در تاریخ ۹5/11/1۰ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم 

منحصر است به :  1. محمد جواد آقابراتی فرزند محمد رضا ش ش 5۴ صادره از گلپایگان  2. جمال 

آقا براتی فرزند محمد رضا  ش ش ۹۸ صادره از گلپایگان  3. جال آقا براتی فرزند محمد رضا ش 

ش 6۴13 صادره گلپایگان  ۴. محبوبه آقا براتی  فرزند محمد رضا ش ش 5۰ صادره از گلپایگان  5. 

فاطمه آقا براتی فرزند حسین جان ش ش 1۰ صادره از گلپایگان  6. اکرم آقا براتی فرزند محمد 

رضا ش ش 12 صادره از گلپایگان  متوفی ورثه  دیگری ندارد . اینک با انجام تشریفات مقدماتی 

درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه ای از متوفی 

نزد او می باشد ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی به این شورا تحویل دارد ، بدیهی است با انقضای 

مهلت مقرر گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد . 

رئیس شعبه اول شورای حل اختاف شهرستان گلپایگان علیرضا رجبی م الف ۸6 

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 36 فرعی از2776 اصلی بخش یک گلپایگان
آقای سعید زینلی فرزندمحمد  باستناد یکبرگ استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی 

شده مدعی است که تمامی شش دانگ اپارتمان پاک36|2776 در گلپایگان بخش یک که در صفحه 

5۸6 دفتر 2۰1 اماک ذیل ثبت۴۴661 بنام سعید زینلی فرزند محمد  ثبت وصادر وتسلیم گردید 

وبه  نشده  انجام  دیگری هم  ومعامله  یافته  قطعی  انتقال  او  –به  وبموجب سند رسمی—دفترخانه 

موجب سند رسمی  شماره –25۹۰3مورخ –15|۰۸|13۹1دفتر ۸–در قبال مبلغ-25۸۰5۸۰۴1 –ریال 

–در رهن بانک مسکن شعبه بازار است  نحوه گم شدن یا از بین رفتن سند اسباب کشی  از بین رفته /

مفقود شده است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نمود طبق تبصره یک اصاحی 

ماده 12۰ائین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از انچه در 

این اگهی ذکر شده ( نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی 

تا ده روز به این اداره مراجعه واعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت وسند معامله تسلیم 

نماید تا مراتب صورت مجلس واصل سند مسترد گردد  اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 

صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد شد

تاریخ  انتشار آگهی  13۹6/۰2/11 مسئول دفتر اماک جمالی م الف ۸7

آگهی فقدان سند مالکیت 
چون آقای سید علیرضا طباطبائی فرزند سید جال با تسلیم 2 برگ استشهاد محلی که هویت و 

اصفهان  دفتر 172  تایید  به  و  13۹5/11/۰۴ گواهی شده  مورخه  رسما طی شماره 511۸  امضاشهود 

رسیده مدعی است مدعی است که ششدانگ یکباب خانه پاک 151۹1/217۰ واقع در بخش 5  ثبت 

اصفهان در صفحه 2۴۴ دفتر نهم فرد بنام عباس جعفری کوپائی سابقه ثبت و صدور سند دارد که به 

موجب سند  انتقال شماره 1۰23۰7-136۹/۰۹/12 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 3 اصفهان تمامت 

انتقال شماره 72/۰5/۰1-1۰6327  به موجب سند  و  نصیر  پور  توران  بنام  مالک  از طرف  ششدانگ 

دفترخانه 3 اصفهان  از طرف توران به یلدا افکار و به موجب سند انتقال شماره 77/1۰/۰۹-37631 

دفتر 62 از طرف  یلدا به احمد نوری علویجه و به موجب سند انتقال شماره 1225۰۸-۸1/1۰/25 دفتر 

خانه 15 از طرف احمد به خانم عشرت قریشی و زهره کمالی )بالسویه( انتقال شده که سهم عزت 

در صفحه 3۰3 دفتر 1۸2 ثبت شده و سند صادر شده و سهم زهره در ذیل ثبت گردیده سپس برابر 

سند انتقال شماره 62۸16-۸6/۰1/26دفتر خانه 62 اصفهان از طرف زهره کمالی بنام سید علیرضا 

طباطبائی فرزند سید جال ش .ش ۸ کوهپایه منتقل شده که برابر سند رهنی شماره 12۸۹5۴-

بانک ملی میدان جی قرار دارد که سند دفترچه ای  13۸6/۰۴/12 دفتر خانه 3۴ اصفهان در رهن 

به شماره چاپی 135۰21 به شماره ثبت 3271 در ید مالک می باشد و در قید بازداشت نمی باشد ، 

اعام نموده به علت سرقت سند مالکیت اولیه مفقود گردیده است . لذا درخواست صدور المثنی سند 

مالکیت را نموده طبق تبصره یک اصاحی ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که 

هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند  مالکیت 

مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن 

ارائه اصل سند  مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده 

مسترد گردد.  اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد المثنی 

سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

شماره : 333۴/ م الف هادیزاده رئیس  منطقه ثبت اسناد شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پاک 123 فرعی مفروز شده از پاک 3۹ اصلی واقع 

در بخش 1۸ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای محمد دارالضیاره فرزند رضا در جریان ثبت 

اختاف موضوع  از طرف هیات حل   ۹5/1۰/۰۹ مورخه   13۹56۰3۰2۰27۰12۸21 رای شماره  و  است 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و 

اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر 

طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 13۹6/۰3/2۰ روز شنبه   ساعت 

۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 

میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق 

ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق 

ماده ۸6 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 

با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی 

ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 

گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به 

اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 13۹6/۰2/11 

شماره :275۹/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پاک 12۴ فرعی مفروز شده از پاک 3۹ اصلی واقع 

در بخش 1۸ ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام آقای محمد دارالضیاره فرزند رضا در جریان ثبت 

از طرف هیات حل اختاف موضوع  است و رای شماره 13۹56۰3۰2۰27۰1۴3۹1 مورخه ۹5/11/۰۴ 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و 

اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود 

اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر 

طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 13۹6/۰3/2۰ روز شنبه   ساعت 

۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 

میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق 

ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق 

ماده ۸6 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 

با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی 

ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 

گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به 

اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار: 13۹6/۰2/11  

شماره :275۸/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه   شماره پاک 33۰6 فرعی مفروز شده از پاک 7۸۹7 اصلی 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام خانم مرضیه شکری خیادانی فرزند رضا و 

آقای محمود گلی پزوه فرزند اصغر در جریان ثبت است و رای های  شماره 13۹56۰3۰2۰27۰125۰۰ 

و 13۹56۰3۰2۰27۰125۰5 مورخه ۹5/1۰/۰5از طرف هیات حل اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و اماک منطقه شرق 

اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود  اولیه پاک اصلی 

از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای  به دستور قسمت اخیر  بنا  اینک  نبوده است  فوق قانونی 

نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 13۹6/۰3/1۰ روز چهارشنبه   ساعت ۹ صبح در 

به کلیه مالکین و مجاورین اخطار میگردد  این آگهی  محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب 

که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان اماک مطابق ماده 2۰ 

قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ۸6 

آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 

دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه 

نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 

عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار: 13۹6/۰2/11  

شماره :27۰2/ م الف حسین هادیزاده رییس ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه   پاک 33۰۸ فرعی از 7۸۹7  اصلی واقع در بخش 5 

از طرف هیات حل  13۹56۰3۰2۰27۰11۴۰1 مورخ 13۹5/۰۹/1۴  رای شماره  اصفهان که طبق   ثبت 

اختاف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 

ثبت اسناد و اماک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم  به نام خانم بلور نصیری ده سرخی 

فرزند امراله شناسنامه 5۰6 صادره از اصفهان و کدملی 12۸۹31۰۸۴1 صادر گردیده و با توجه به اینکه 

تحدید حدود  اولیه پاک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 

قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 13۹6/۰3/17 روز 

چهارشنبه   ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و 

مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان 

اماک مطابق ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 

شد و طبق ماده ۸6 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصاح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 

منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه 

مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون 

توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد. 

تاریخ انتشار: 13۹6/۰2/11  

شماره :3563/ م الف هادیزاده رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه  پاک شماره ۹/3۴5واقع در جولرستان  بخش ۹ 

ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام رمضانعلی حسینی جولرستانی فرزند نوروز علی  

در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی آن به عمل نیامده است . اینک بنا به دستور 

قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پاک مرقوم در روز یکشنبه 

مورخ 13۹6/۰3/۰7 ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب این آگهی به 

کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات 

مالکین یا مجاورین مطابق ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 3۰ روز 

پذیرفته خواهد شد. 

تاریخ انتشار : ۹6/2/11شماره : 11۸/م الف اکبر پور مقدم رئیس اداره ثبت اسناد و اماک فاورجان

آگهی فقدان سند مالکیت پالک 475 فرعی از 36 اصلی
آقای سید محمد سیدی قمصری با وکالت از سید محمد باقر صدوقی به استناد دو برگ استشهادیه 

محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی شده است که سند مالکیت ششدانگ یک 

دستگاه عمارت مشتمل بر باغچه یکی باال و دیگری پایین عمارت مذکور بشماره ۴75 فرعی از 36 

اصلی واقع در حوزه ثبتی قمصر که ذیل شماره 5۴57 و صفحه 56۹ دفتر ۴3 به نام سید محمد باقر 

صدوقی ثبت و سند مالکیت به سریال ۸5 ب ۰271۴3۴پ صادر و تسلیم نامبرده گردیده است و 

برابر سند شماره ۴۹77 مورخ 13۸۹/۰5/2۰ دفترخانه ۹5۹ تهران به مبلغ پنج میلیارد ریال به مدت 

1۰ سال در رهن بانک اقتصاد نوین شعبه نیاوران میباشد در اثر جابجایی وسایل منزل و اسباب کشی 

مفقود شده است  چون درخواست المثنی سند مالکیت  نموده و طبق تبصره یک ماده 12۰ اصاحی 

آیین نامه قانون ثبت مراتب  آگهی  می شود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا 

وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تاده روز به این اداره مراجعه و اعتراض 

خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل 

سند به ارائه کننده مسترد گردد.  اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 

ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

تاریخ انتشار 13۹6/۰2/11

شماره : 213/ م الف رضا طویلی رئیس اداره ثبت اسناد و اماک قمصر 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمان 

های فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 13۹66۰3۰2۰۰7۰۰۰135 هیات دوم موضوع قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی وضعیت 

ثبتی واراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت فاورجان تصرفات مالکانه 

بامعارض متقاضی آقای قاسمعلی طاهری باغ ابریشمی فرزند عباس بشماره شناسنامه 3 صادره از در 

یک باب خانه به مساحت 526.۴5 متر مربع پاک 2۴ اصلی واقع در باغ ابریشم خریداری از مالک رسمی 

ابریشمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به  آقای عباس طاهری باغ 

فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 

باشندمی توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ 

رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی 

است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .

تاریخ انتشارنوبت اول :13۹6/1/26      

 تاریخ انتشار نوبت دوم:13۹6/2/11

م/الف ۴۴ اکبر پور مقدم  رییس ثبت اسناد واماک

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان عنوان کرد:

جلوگیری از تردد 902 دستگاه خودروی دودزا در اصفهان
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حتما بخوانید!
خانه استاد همایی، باید مرکزی ...

از تــرور ســعید کریمیــان، مدیــر  العالــم  - شــبکه 
ــرکارش  ــی GEM در دفت ــبکه های تلویزیون ــه ش مجموع
در ترکیــه خبــر داد. امــا ایــن خبــر هنــوز بــه شــکل موثــق 

ــد نشــده اســت. تأیی
- دوره  آموزشــی عکاســی مقدماتــی بــا حضــور حســین 
مجتمـــع  در  اردیبهشـــت ماه   ۱۲ از  شجـاعـی منـــش 

می شــود. برگــزار  فرشــچیان  فرهنگی هنــری 
ــل  ــه تعطی ــرای همیش ــت« ب ــینمایی »هف ــه س - برنام
شــد. »هفــت« کــه پــس از جشــنواره فیلــم فجــر 
حاشــیه هایش شــروع شــد، جایــش را بــا برنامــه 

ــرد. ــد ک ــوض خواه ــدی ع جدی
- فیلــم ســینمایی »ماالریــا« بــه کارگردانــی پرویــز 
شــهبازی و تهیه کنندگــی مســعود ردایــی در هفدهمیــن 
غیررقابتــی  بخــش  در  خــود  بین المللــی  حضــور 
بیســتمین فســتیوال بین المللــی شــانگهای شــرکت 

. می کنــد
- مســترکالس و کارگاه دو روزه تخصصــی آواز نیمــا 
مســیحا، زیــر نظــر مرکــز آمــوزش بنیــاد فرهنگی هنــری 

ــاد رودکــی برگــزار شــد. بنی
- »مل مــل«، شــخصیت عروســکی شــبکه کــودک 
و نوجــوان ســیما، در دو ویژه برنامــه امــروز میزبــان 

ــود. ــد ب ــع خواه ــهدای مداف ــدان ش ــی از فرزن جمع
ــاره حضــور  ــور، درب ــر و دوبل - ســیامک اطلســی، بازیگ
مــن  بیــان کــرد:  تلویزیونــی  در ســریال های  خــود 
ســابقه ای از گذشــته دارم کــه بــا کارگردانــان خــوب 
ــا  ــه ی ــر فیلمنام ــم ه ــر نمی توان ــرده ام و االن دیگ کار ک

همــکاری در هــر کاری را بپذیــرم.
- علیرضــا داودنــژاد بــا تاکیــد بــر اینکــه تأمیــن امنیــت 
پایــدار بــرای ســینما مســتلزم تأمیــن امنیــت بــرای همــه 
ــت  ــاختن مل ــد: س ــت، می گوی ــی اس ــای فرهنگ  کااله
ــا  ــم نیســت؛ کم ــروژه جــدا از ه و ســاختن کشــور دو پ
ــی  ــر ملت ــا و دســت های ه ــن مغزه ــه از کار انداخت اینک
بــرای ویــران کــردن کشــور آن هــا از هــر بمــب و موشــکی 

مؤثرتــر اســت.
زبــان عجیــب  یــا »های والیریــان«،   - »دوتراکــی« 
و ســاختگی شــخصیت های داســتانی »جــورج آر.آر. 
مارتیــن« در مجموعــه رمان هــای »ترانــه یــخ و آتــش« 
اســت کــه بــه آن صحبــت می کننــد و بیشــتر مخاطبــان 
ــا  ــاج و تخــت« ب ــازی ت ــق ســریال اقتباســی »ب از طری
ــی  ــا در برکل آن آشــنا شــده اند. حــاال دانشــگاه کالیفرنی
ــن  ــری ای ــرای یادگی ــه زودی دوره ای را ب ــرده ب ــالم ک اع

ــرد. ــد ک ــه خواه ــده ارائ ــان ابداع ش زب
ــه در  ــر« ک ــری پات ــابق »ه ــر س ــون، بازیگ ــا واتس - ام
ــره«  ــم »دای ــی فیل ــن فیلمــش در نقــش اصل جدیدتری
بــازی کــرده اســت، گفــت کــه کاری بــه کار کامنت هــا در 

ــدارد. ــی ن ــبکه های اجتماع ش

مدیر عامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
مطرح کرد:

 تالش برای تولیدات فرهنگی 

تخصصی و فاخر

کیمیای وطن

رونمایــی  آییــن  ســرود«،  »رود 
از تولیـــدات مراکــــز ســـازمان 
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهان 
مــوزه هنرهــای  بــاز  در فضــای 
معاصــر اصفهــان برگــزار شــد. 

علی اکبــر بقایــی، مدیــر عامــل ســازمان فرهنگی تفریحــی 
شــهرداری اصفهــان در ایــن مراســم، ســعی و تــالش ســازمان 
 فرهنگی تفریحــی شــهرداری را در جهــت تولیــدات فرهنگی فاخر 
و تخصصــی دانســت و گفــت: در حــال حاضــر اهمیــت اصلی کار 
کیفیــت مضمــون و محتــوای ایــن تولیــدات در مراکــز ســازمان 
بــوده اســت. وی گفــت: اگــر قــرار باشــد اقدامــی صــورت 
ــی  ــت کاف ــتانداردها و کیفی ــد از اس ــات بای ــن اقدام ــرد، ای گی
ــون  ــوا و مضم ــوع، محت ــد موض ــدات بای ــد. تولی ــوردار باش برخ
ــای  ــب و عرصه ه ــه قال ــدی ب ــل بع ــند و در مراح ــته باش داش
ــازمان  ــل س ــر عام ــیم. مدی ــته باش ــی داش ــه کاف ــه توج عرض
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان تصریــح کــرد: امیدواریــم 
حرکتــی کــه آغــاز شــده، رهــاورد بــا خیــر و برکتی داشــته باشــد. 
ــهرداری  ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح ــه در س ــان اینک ــا بی وی ب
ــد  ــد وجــود دارد و حرکــت فرآین ــرای تولی ــدی ب ــان فرآین اصفه
بایــد در مســیر درســت قــرار گیــرد، افــزود: ایــن مســیر در طــول 
ــدات ۱0  ــز تولی ــر نی ــال حاض ــده و در ح ــی ش ــالیان ط ــن س ای

ــل مشــاهده اســت. ــر ســازمان در ســایت قاب ســال اخی

اکران »زیر سقف دودی« در عید فطر
فیلــم ســینمایی »زیــر ســقف دودی«، آخریــن ســاخته پوران 
درخشــنده، عیــد فطــر در ســینماها اکــران عمومــی می شــود. 
ــه  ــر ب ــر ســقف دودی« در ســی وپنجمین جشــنواره فج »زی
نمایــش درآمــد و توانســت در شــش بخــش نامــزد دریافــت 
ــن بازیگــر  ــوان بهتری ــه عن ــال زارعــی ب ــزه شــود کــه مری جای
نقــش اول زن و ایمــان امیــدواری بــه عنــوان بهتریــن طــراح 
ــن  ــرای ای ــنواره را ب ــن دوره جش ــن ای ــیمرغ بلوری ــم س گری
فیلــم دریافــت کردنــد. در ایــن فیلــم فرهــاد اصالنــی، مریــال 
زارعــی، بهنــوش طباطبایــی، هوشــنگ توکلــی، مریــم بوبانــی 
ــا متخصــص، شــهرام حقیقت دوســت  ــان، فریب هــادی مرزب
ــام  ــان، حس ــا حاجی ــن، آزیت ــه روش ــان، نفیس ــول نجفی رس
ــل  ــی ابوالفض ــا معرف ــرد و ب ــید زارعی ف ــوی، فرش نواب صف
میــری و اللــه مرزبــان بــه ایفــای نقــش پرداخته انــد. پخــش 
ایــن فیلــم کــه قــرار اســت در عیــد فطــر اکــران عمومی شــود 

بــر عهــده حــوزه هنــری اســت. ایســنا

اخبار کوتاه

ــت:  ــون، گف ــر، ســینما و تلویزی ــر تئات ــی، بازیگ حســن اکلیل
خانه هــای تاریخــی اصفهــان، بســترهای خوبــی بــرای انجــام 

کار فرهنگــی اســت. 
ــه  ــه خان ــن افتتاحی ــور در آیی ــن حض ــی ضم ــن اکلیل حس

ــل  ــه تبدی ــخ ب ــان در پاس ــعر و ادب اصفه ش
ــی  ــتاد همای ــد اس ــری مانن ــای مفاخ خانه ه
ــه مراکــز فرهنگــی گفــت: اگــر ایــن مراکــز   ب
و خانه هــای شــعر و ادب و فرهنــگ در جهــت 
خاســتگاه اســتاد بــه پــرورش افــکار بپــردازد 
کار بســیار نیکویــی اســت؛ یعنــی ایــن پایــگاه 
ــه  ــد ب ــگ بای ــعر و فرهن ــه ش ــن خان ــا ای ی

ــه افــکار اســتاد همایــی تبدیــل شــود.  مرکــزی متصــل ب
ایــن بازیگــر ادامــه داد: بایــد حتمــا داســتان زندگانــی اســتاد 
همایــی و شــیوه زندگــی و رفتــار و اخــالق و منــش و دانــش 
ــت شــود.  ــه رؤی ــن خان ــه صــورت مســتند در همی ایشــان ب
ــته  ــی می زیس ــخصیت بزرگ ــه ش ــه چ ــن خان ــه در ای اینک

بســیار مهــم اســت. 
 اکلیلــی بــا اشــاره بــه شــخصیت های هنــری و ادبــی 
و فرهنگــی کــه در اصفهــان می زیســته اند، خاطرنشــان کــرد: 
ــد  ــدا کن ــودش را پی ــاص خ ــی ارزش خ ــوق فرهنگ ــر حق اگ
خودبه خــود همــه چیــز بهبــود می یابــد. نبایــد 
ــم ایــن مفاخــری کــه در حــال حاضــر  بگذاری
در ایــن شــهر زندگــی می کننــد، از دنیــا برونــد 
ــد از نظــر  ــا بای ــد چــاره ای بیندیشــیم. م و بع
فرهنگــی، خودمــان را حفــظ کنیــم و دریابیــم. 
ــا  ــن خانه ه ــک از ای ــر ی ــر در ه ــت: اگ وی گف
فرهنگــی نشــان داده شــود، تمــام ایــن خانــه 
ــق  ــه زری بافــی تعل ــه ب ــال اگــر یــک خان ــده می شــود؛ مث زن
ــه ســایر  ــه مســگری و خانه هــای دیگــر ب ــه ای ب ــد و خان یاب
ــا در  ــن هنره ــود و ای ــاص داده ش ــان اختص ــای اصفه هنره
ــود  ــظ می ش ــه حف ــم خان ــود، ه ــناخته ش ــا بازش آن خانه ه

و هــم هنــر. ایمنــا

حسن اکلیلی، بازیگر و کمدین اصفهانی:

خانه استاد همایی، باید مرکزی متصل به افکار او باشد
محمدمهــدی حیدریــان، رئیــس ســازمان ســینمایی، اعالم 
ــه  ــی ســینما نســبت ب کــرد کــه فعالیت هــای مدرســه مل

گذشــته تغییراتــی خواهــد داشــت. 
رئیــس ســازمان ســینمایی    محمدمهــدی حیدریــان، 

ــی  ــه مل ــرای مدرس ــش ب ــاره برنامه های درب
ســینما گفــت: مدرســه ملــی ســینما جــزو 
ــه آنجــا  ــود کــه مــن ب اولیــن مکان هایــی ب
ــه  ــود ک ــی ب ــن جای ــا اولی ــر زدم و اتفاق س

ــد.  ــخص ش ــی آن مش ــه آت برنام
ــه  ــتیم ب ــه داش ــدی ک ــزود: در بازدی وی اف
برنامــه  سیاســت هایمان،  اعــالم  دلیــل 

ایــن مــکان و ســهم مدرســه ملــی ســینما مشــخص شــد. 
مــا بــه همیــن منظــور یــک کمیتــه تخصصــی بــرای ایــن 
امــر اختصــاص دادیــم و ایــن کمیتــه جلســات متعــددی 
برگــزار کــرد؛ در ایــن جلســات مدیــر عامــل خانــه ســینما، 
ــتادان  ــه و اس ــی مدرس ــای اصل ــن، اعض ــد م ــاور ارش مش

مدرســه و... حضــور داشــتند. آن هــا در جلســات مختلــف 
بــه جمع بنــدی رســیدند کــه در همیــن هفتــه نتیجــه ایــن 
جلســات را بــه مــا ابــالغ می کننــد کــه برنامــه آتــی مدرســه 

ــود.  ــه خواهــد ب چگون
رئیــس ســازمان ســینمایی عنــوان کــرد: ایــن 
ــه فعالیت هــای  ــی نســبت ب مدرســه تغییرات
ــه کار  ــا ب ــد داشــت؛ ام ــود خواه گذشــته خ
ــا  ــط ب ــوی مرتب ــمت و س ــک س ــا ی ــود ب خ
ســازمان ســینمایی ادامــه می دهــد؛ بــه 
طــور کلــی از نظــر مــا در ســازمان ســینمایی 
بخــش مســتقل غیرمرتبــط، چیــز اضافــه ای 

اســت. 
حیدریــان در پایــان گفــت: بخش هــای ســازمان ســینمایی 
بایــد بــه همیــن ســمت بــرود و برنامه هــای آن هــا بــا هــم 
ــی داشــته باشــند کــه مدرســه  یــک پیوســتگی و هم افزای

ملــی ســینما هــم یکــی از آن هاســت. مهــر
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افســردگی، یکــی از بیماری هــای شــایع عاطفــی اســت کــه 
ــرد  ــع ف ــود. در واق ــی می ش ــردن از زندگ ــذت نب ــب ل موج
افســرده، دچــار یــک نــوع عــذاب روحــی می شــود کــه بــر 
 روابــط اجتماعــی و شــخصی وی اثــر منفــی می گــذارد 

و گاهی اوقات نیز برگشت ناپذیر است.
 بی حوصلــه و پکــر بودن، شــکایت از خــود، خودارزیابی پایین 
ــی،  ــاد، اندوهگین ــه زی ــل گری ــی از قبی ــه رفتارهای و درنتیج
ــن  ــدن، همچنی ــن، خواب هــای آشــفته دی ــر فرورفت ــه فک ب
ظاهــری  نشــانه های  از  و...  پرخــوری  یــا  بی اشــتهایی 

ــد. ــمار می رون ــه ش ــردگی ب افس
    آمار افسردگی

دکتــر غالمرضــا خیرآبــادی، متخصــص روان پزشــکی و 
 اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان در ایــن بــاره، گفــت:
 50 درصــد از افــراد افســرده در کشــور مــا از بیمــاری 
ــام  ــی الزم را انج ــای درمان ــتند و پیگیری ه ــود آگاه نیس خ

نمی دهنــد.
ــتند  ــردگی هس ــار افس ــور دچ ــردم کش ــد م ــا ۱5 درص  ۱0 ت

ــت کشــور را  ــر از جمعی ــون نف ــار بیــش از 8 میلی ــن آم و ای
دربرمی گیــرد. 

خیرآبــادی بــا بیــان اینکــه ۱0 تــا ۱5 درصــد افــراد افســرده 
ــدار داد: در  ــد، هش ــی می کنن ــه خودکش ــدام ب ــت اق در نهای
صــورت رســیدگی نکــردن بهنــگام، 500 هــزار نفــر از جمعیــت 

فعلــی کشــور ممکــن اســت خودکشــی کننــد. 
اختــالل  شــایع ترین  افســردگی،  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
روان پزشــکی اســت، گفــت: بایــد نشــانه ها و علــل افســردگی 
در کشــور بــه مــردم شناســانده شــود و در پــی آن تشــخیص، 
همــدردی و اقــدام بــه درمــان نیــز صــورت گیــرد. افســردگی 
ــرد در  ــه ف ــب توج ــی جال ــه از کارافتادگ ــر ب ــی منج اساس
قلمروهــای زندگــی فــردی و اجتماعــی و اشــتغال می شــود 
ــدن و  ــد خــوردن، خوابی ــرد همانن ــره ف ــای روزم و عملکرده

ــد. ــرار می ده ــر ق ــرد را تحــت تأثی ســالمتی ف
    تشخیص بهنگام افسردگی

ــخیص  ــرد: تش ــح ک ــی تصری ــص روان شناس ــن متخص ای
ــاری  ــن بیم ــان ای ــادی در درم ــر زی ــردگی تأثی ــگام افس بهن
ــگام در  ــی بهن ــگیرانه و درمان ــات پیش ــام اقدام دارد و انج
 ایــن زمینــه، از تبدیــل شــدن حالــت افســردگی بــه ســبک 

و روال زندگی افراد جلوگیری می کند. 
ــان  ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
گفــت: افســردگی زمینه ســاز بــروز بســیاری از بیماری هــای 
دیگــر و عاملــی بــرای مــرگ زودهنــگام اســت. فرد افســرده 
ــم  ــت رژی ــی، رعای ــای ورزش ــام فعالیت ه ــه انج ــی ب تمایل
ــالی  ــاز ابت ــل بسترس ــه عوام ــدارد و این گون ــی و ... ن غذای

فــرد بــه انــواع بیمــاری اســت.
    نشانه های افسردگی

خیرآبــادی تغییــر در خــواب از جملــه پرخوابــی و کم خوابــی، 
تغییــرات اشــتها شــامل کاهــش یــا افزایــش اشــتها، 
کاهــش عالیــق، خلــق افســرده، ناامیــدی نســبت بــه 
ــش  ــرژی، کاه ــش ان ــا، کاه ــان و فعالیت ه ــده اطرافی آین
ــه همــه چیــز   توجــه و تمرکــز، از دســت دادن امیــد فــرد ب

و طلــب مــرگ و در نهایــت افــکار خودکشــی و کاهــش 
ــت.  ــردگی دانس ــانه های افس ــه نش ــی را از جمل ــرژی بدن ان
خیرآبــادی گفــت: پــس از ســکته، احتمــال مــرگ و میــر در 
یــک انســان افســرده، ۱0 برابــر بیشــتر از یــک فــرد معمولــی 

اســت.
    درمان

ایــن روان پزشــک خاطرنشــان کــرد: بــه هــم خــوردن تعــادل 
بعضــی از مــواد شــیمیایی در مغــز موجــب بــروز افســردگی 
و اصــالح دوبــاره ایــن تعــادل بــه درمــان افســردگی منجــر 
ــی  ــان داروی ــق درم ــه از طری ــان اینک ــا بی ــود. وی ب می ش
و روان درمانــی می تــوان بیمــاری افســردگی را برطــرف 
ــی،  ــی و محیط ــی، تربیت ــف ارث ــل مختل ــت: عوام ــرد، گف ک

ــود. ــه می ش ــراد جامع ــردگی در اف ــاز افس زمینه س

دکتر غالمرضا خیرآبادی، متخصص روان پزشکی، در گفت وگو با کیمیای وطن:

 50 درصد افراد افسرده 
از بیماری خود آگاه نیستند

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانگروه فرهنگ

فیلــم ســینمایی »نقطــه کــور«، ســومین ســاخته 
ــود را  ــی خ ــران عموم ــی اک ــتانه، به تازگ ــدی گلس مه

ــت.  ــرده اس ــاز ک آغ
»نقطــه کــور« پــس از »دردســر بــزرگ« و »نازنیــن« 
ســومین فیلــم بلنــد ســینمایی مهــدی گلســتانه 
محســوب می شــود. گلســتانه در ســومین تجربــه 
ســینمایی بــه ســراغ مســائل اجتماعــی رفتــه و ســعی 
ــا انگشــت گذاشــتن بــر موضوعــات حســاس   کــرده ب
و اســتفاده از بازیگــران سرشــناس، فیلــم خــود را 
هــم بــرای منتقــدان و هــم بــرای تماشــاگران جــذاب    

ــد. کن
    داستان

ــام  ــه ن ــخصیتی ب ــاره ش ــور« درب ــه ک ــتان »نقط داس
خســرو )بــا بــازی محمدرضــا فروتــن( اســت. خســرو 
۲3 روز را بــر پهنــه دریــا و بــه دور از خانــواده اش 
گذرانــده اســت. او بــا دنیایــی از ابهامــات فکــری کــه 
تمــام مــدت همــراه او بــوده، وارد خانــه اش در تهــران 
ــه  ــت یافت ــا تمامــی ذهنیت هایــش عینی می شــود؛ ام
و قــادر بــه مقابلــه بــا مســائل پیش آمــده نیســت تــا 

اینکــه...

    تحلیل
بــه موضوعــات خوبــی  فیلــم  ایــن  در  کارگــردان 
پرداختــه اســت: فقــر، بی اعتمــادی، طــالق، مشــکالت 
خانوادگــی، بچه هــای طــالق، ماهــواره، دروغ و ... کــه 
هــر کــدام از ایــن عناصــر بــه تنهایــی می توانــد موضــوع 
یــک فیلــم ســینمایی مســتقل قــرار گیــرد؛ امــا وی از 
یــک موضــوع مهم تــر غافــل مانــده و آن اینکــه همــه 
ــه موضوعــات عــادی جامعــه پریشــان  این هــا از جمل
ــا  ــه آن ه ــا هم ــر خــود ب ــا شــده اند و تماشــاچی اگ م
نیــز درگیــر نباشــد، در طــول روز، دســت کم بــا بخشــی 
ــش و  ــم کش ــن مفاهی ــذا ای ــت؛ ل ــا روبه روس از آن ه
جذابیتــی بــرای او ایجــاد نمی کننــد. گلســتانه در 
ــان  ــای کارگردان ــای پ ــا ج ــرده پ ــعی ک ــم س ــن فیل ای
بزرگــی همچــون فرهــادی بگــذارد؛ امــا ضعــف آشــکار 
فیلمنامــه و همچنیــن کارگردانــی باعــث شــده فیلــم او 
ــه در خــارج.  ــدار داشــته باشــد و ن ــه در داخــل خری ن
ــادی  ــودای فره ــه س ــی ک ــوج کارگردانان ــفانه م متاس
ــن مشــکالت  ــد، یکــی از بزرگ تری شــدن در ســر دارن
ــوه فیلم هــای اجتماعــی  فعلــی ســینمای ماســت. انب
ســال های اخیــر نشــان دهنده شــکل عجیبــی از تقلیــد 
ــینما   ــا در س ــوع نه تنه ــن موض ــت. ای ــه ماس در جامع
بلکــه بــه وضــوح در جامعــه نیــز قابــل مشــاهده اســت 

ــی  ــی کاالی ــا کاری و حت ــده ای ی ــت پدی ــی اس و کاف
ــی در  ــم برهم زدن ــا در چش ــود ت ــد ش ــالح م ــه اصط ب
گوشــه و کنــار ایــران، حتــی دورافتاده تریــن روســتاها 

نیــز دیــده شــود.
 فیلــم گلســتانه بــا شــرحی کــه رفــت، درنتیجــه 
بــه فیلمــی فاقــد پیــام و ارزش تبدیــل می شــود. 
ــه  ــد )هانی ــه ناهی ــور توج ــا و در خ ــازی زیب ــر از ب اگ
توســلی( و نــادر )کیایــی( کــه بــا ایجــاد موقعیت هــای 
ــم  ــن فیل ــه ای ــدن ادام ــرای دی ــز کشــش الزم را ب طن
ــم  ــم، فیل ــد، بگذری ــود می آورن ــه وج ــته کننده ب خس
ــروج  ــا خ ــه ب ــا اینک ــدارد؛ کم ــن ن ــرای گفت ــی ب حرف
ــرد               ــان می پذی ــم عمــال پای ــد داســتان، فیل ــادر از رون ن

و کارگــردان هــم کــه نتوانســته ادامــه ای بــرای داســتان 
فیلــم خــود - کــه هماننــد یــک تئاتــر، کل حــوادث آن 
در یــک خانــه و محیــط بســته شــکل گرفتــه - بیابــد 

ــاند. ــرانجام می رس ــه س ــتابزده ب ــم را ش فیل
در انتهــا ذکــر یــک نکتــه ضــروری اســت و آن اینکــه 
بســیاری از کارگردان هــای جــوان ایــن روزهــا کــه 
ســودای فرهــادی شــدن در ســر دارنــد، اگــر خودشــان 
هســتند  موفــق  و  خــوب   باشــند، کارگردان هایــی 
و می تواننــد رویدادهــای خوبــی را بــرای ســینمای 
ایــران رقــم بزننــد؛ امــا ایــن تقلیــد کورکورانــه و خالــی 
از خالقیــت، آن هــا را تبدیــل بــه کارگردانانــی بی رنــگ 

و بــو و عــاری از هرگونــه نبــوغ کــرده اســت.

نگاهی به فیلم »نقطه کور« ساخته مهدی گلستانه

»نقطه کور« یا »گره کور«؟!

 اتمام کار پروژه های 20ساله نظام سالمت 

در طرح تحول

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اجتماعی

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اصفهــان گفــت: در ســه ســال 
ــای  ــی پـروژه هـ ــته بعضـ گذشـ
درمانی بهداشــتی کــه عمــر ۲0 
ــه  ــان ب ــتند، در اصفه ــاله داش س
ــا  ــرداری رســیده اســت. غالمرضــا اصغــری درگفت وگــو ب بهره ب
خبرنــگاران گفــت: طــرح تحــول ســالمت بــا حمایــت مجلــس 
ــته در  ــئوالن توانس ــری و مس ــم رهب ــام معظ ــام وزارت، مق مق

ــردارد.  ــری ب ــای مؤث ــردم گام ه ــدی م ــت رضایتمن جه
ــا اجــرای طــرح تحــول ســالمت شــاهد  ــا بیــان اینکــه ب وی ب
تکمیــل پروژه هــای متعــددی هســتیم کــه تکمیــل آن هــا 
پیــش از دولــت تدبیــر و امیــد کمتــر از 50 درصــد بــوده، گفــت: 
ــن  ــا گذشــت ســه ســال از اجــرای طــرح تحــول ســالمت، ای  ب
توفیــق حاصل شــد کــه در بســیاری از روســتاها و دانشــگاه های 
ــی  ــای آموزش ــاح طرح ه ــاهد افتت ــور، ش ــکی کش ــوم پزش عل
ــوم پزشــکی  و درمانــی بســیاری باشــیم. رئیــس دانشــگاه عل
اصفهــان بــا بیــان اینکــه بعضــی طرح هایــی کــه عمــر ۲0ســاله 
داشــتند، در ســه ســال گذشــته افتتــاح شــده اند، اضافــه کــرد: 
بیمارســتان کلیشــاد، بیمارســتان چــادگان، توســعه بیمارســتان 
چمــران و سیدالشــهدا، از طرح هایــی بــوده کــه در ســال 
ــروز  ــت و ام ــیده اس ــرداری رس ــه بهره ب ــان ب ــته در اصفه گذش
نیــز شــاهد توســعه دو طرح بیمارســتان خورشــید و بیمارســتان 

کاشــانی در شــهر اصفهــان هســتیم. 
اصغــری بــا بیــان اینکــه توســعه و بازســازی جالــب توجهــی در 
ــا اجــرای طــرح تحــول ســالمت   مراکــز بهداشــتی و درمانــی ب
ــوم  ــگاه عل ــبختانه دانش ــت: خوش ــده، گف ــام ش ــور انج در کش
پزشــکی اصفهــان اقدامــات مفیــدی در زمینــه ارتقــای کیفیــت 

ــی انجــام داده اســت. ــت بالین ــد صالحی آموزشــی و تأیی

 کارفرمایان برای پیشگیری از حوادث 

هزینه نمی کنند
ــر  ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــری مجل ــیون کارگ ــس فراکس رئی
محیط هــای  در  حــوادث  از  پیشــگیری  آمــوزش  ضــرورت 
کارگــری تاکیــد کــرد. علیرضــا محجــوب بــا بیــان اینکــه حــوزه 
ــر  ــا حاض ــده و کارفرم ــوم مان ــور و مظل ــروز مهج ــگیری ام پیش
ــر  ــال حاض ــرد: در ح ــار ک ــد، اظه ــه کن ــرای آن هزین ــت ب نیس
مــردم بــه درمــان اقبــال بیشــتری نســبت بــه پیشــگیری نشــان 
ــت  ــن حرک ــه روی ای ــز دنبال ــس نی ــت و مجل ــد و دول می دهن
عمومــی هســتند. آنچــه الزم اســت دســتورکار، آیین نامــه                

ــت ــه مل ــت. خان ــوزه اس ــن ح ــررات در ای و مق

اخبار کوتاه

 ۱۵ اردیبهشت

  آغاز پیش ثبت نام طرح جریمه 

غیبت سربازی
جانشـــین رئیــس ســـازمان 
وظیفــه عمومــی ناجــا گفــت: ۱5 
ــام  ــاز پیش ثبت ن اردیبهشــت، آغ
طــرح جریمــه غیبــت ســربازی 
اســت. ســردار ابراهیــم کریمــی 
تــردد  شـــرایط  درخصـــوص 
مشــموالن ایرانــی مقیــم خــارج 
ــه اول  ــد در مرحل ــراد بای ــن اف ــت: ای ــار داش ــور اظه  از کش
و بــرای ورود بــه کشــور بــه یکــی از کنســولگری های ایــران در 
محــل اقامــت خــود مراجعــه کننــد و مهــر ورود در گذرنامــه 
آن هــا ثبــت شــود. جانشــین رئیــس ســازمان وظیفــه 
عمومــی ناجــا درخصــوص تغییــرات شــرایط تــردد مشــموالن 
اعــالم کــرد: ســعی کردیــم بــرای کســانی کــه خــارج از کشــور 
ــررات  ــی و در مق ــد، تســهیالت الزم را پیش بین ســکونت دارن
جدیــد آن را لحــاظ کنیــم؛ امــا تــا وقتــی کــه ایــن مقــررات بــه 

تأیید و تصویب نرسیده، نمی توان از آن سخن گفت. 
وی ادامــه داد: در یکــی دو مــاه آینــده، قانــون جدیــد نحــوه 
ــب می شــود و  ــا مشــموالن خــارج از کشــور تصوی برخــورد ب
ــن  ــه ای ــی ب ــد رســید. ســردار کریم ــردم خواه ــه اطــالع م ب
دســته از افــراد اعــالم کــرد نگرانــی نداشــته باشــند؛ چــرا کــه 
ــراد  ــن اف ــه کشــور نیســت و ای ــرای ورود ب ــال مشــکلی ب فع

ــر فارســی ــردد داشــته باشــند. خب ــه کشــور ت ــد ب می توانن

اعالم آخرین آمار ناباروری در ایران
ــن جنین شناســی  ــس انجم ــدی، رئی ــدی آخون ــر محمدمه دکت
ایــران، دربــاره آمــار زوج هــای نابــارور کشــور گفــت:  طــی 
ــا  ــده، ۲0.۲ زوج ه ــام ش ــته انج ــال گذش ــه 5 س ــی ک تحقیقات
ــا  ــک زوج ب ــی، ی ــر 5 زوج ایران ــی از ه ــتند؛ یعن ــارور هس ناب
مشــکل نابــاروری درگیــر اســت؛ امــا ایــن بــدان معنــی نیســت 
کــه بــرای ایــن زوج هــا درمان هــای نابــاروری ماننــد IVF انجــام 
ــاروری شــده اند.  ــر در ب ــراد دچــار تأخی ــن اف می شــود؛ بلکــه ای
ــه  ــک ســال ب ــا ی ــی زوج ه ــاروری، یعن ــر در ب ــزود: تأخی وی اف
ــد، امــا جنینــی حاصــل  ــاروری کرده ان ــه ب طــور مــداوم اقــدام ب

نشــده اســت. 
ــادآور  ــه ی ــارور در ادام ــن ناب ــت از زوجی ــن حمای ــس کمپی رئی
ــاروری  ــای ناب ــه درمان ه ــی ک ــان داد زمان ــی ها نش ــد: بررس ش
در ســال دوم بــرای زوج هــا انجــام می شــود، میــزان نابــاروری از 
۲0.۲ درصــد بــه ۱۲.4 درصــد کاهــش می یابــد کــه ایــن آمــار در 
ســال ســوم و چهــارم نیــز کاهــش می یابــد و بــه کمتــر از یــک 
درصــد می رســد؛ بنابرایــن بــه زوجیــن جــوان توصیــه می شــود 
اگــر بــا ریســک افزایــش ســن مواجــه نیســتند، پس از دو ســال 

تــالش بــرای بــاروری، جهــت درمــان اقــدام کننــد. آنــا

اخبار کوتاه

مدیــر عامــل انجمــن حمایــت از کــودکان کار بــا بیــان اینکه 
پدیــده کــودکان کار، پیامــد نبــود عدالــت اجتماعــی اســت  
گفــت: مقابلــه بــا کار کــودک نیازمنــد اصــالح ســاختارهای 

دولتــی اســت. 
زهــرا بناســاز بــا بیــان اینکــه مــوارد بســیاری 
گــزارش  کــودکان کار  از  سوء اســتفاده  از 
می شــود، افــزود: بایــد ســازمان ها بــرای 

ــوند.  ــال ش ــودکان کار فع ــاع از ک دف
ــث  ــی از مباح ــه بعض ــه داد: اگرچ وی ادام
ــتفاده  ــای سوء اس ــود بانده ــوص وج درخص
ــن  ــا انجم ــت، ام ــت اس ــودکان کار درس از ک

حمایــت از کــودکان کار بــاور دارد کــه همــه اقشــار جامعــه 
ــد.  ــه کــودکان کار افزایــش دهن ــد توجهشــان را ب بای

مدیــر عامــل انجمــن حمایــت از کــودکان کار تاکیــد کــرد: 
 در حــال حاضــر خدمــات آموزشــی، بهداشــت و ســالمت 
و مــددکاری بــه کــودکان کار ارائــه می شــود و بیشــتر ایــن 
ــا  ــد؛ ام ــات اشاره شــده دسترســی دارن ــه خدم ــودکان ب ک

نیــاز جــدی کــودکان کار توجــه و نــگاه انســانی جامعــه بــه 
آن هاســت. 

ــا مســئله کــودکان کار  ــه ب بناســاز خاطرنشــان کــرد: مقابل
نیازمنــد اصــالح ســاختارهای دولتــی اســت و اگــر دولــت 
نتوانســته در ایــن زمینــه اقــدام شایســته ای 
ــازمان های  ــه س ــن وظیف ــد، ای ــام ده انج
غیردولتــی اســت کــه اقدامــات خــود را 

ــد.  ــش دهن افزای
ــه  ــت جامع ــگاه نادرس ــه ن ــاره ب ــا اش وی ب
بــه کــودکان کار گفــت: ابتــدا گفتــه می شــد 
کــودکان کار فرزنــدان طــالق هســتند و 
مســئله را از ســطح کالن جامعــه بــه ســطح خانــواده تقلیل 
ــاد وارد  ــازمان های مردم نه ــه س ــی ک ــا زمان ــد؛ ام می دادن
شــدند و در ایــن زمینــه مطالعــه و پژوهــش انجــام دادنــد 
بــر همــگان روشــن شــد کــه پدیــده کــودکان کار، معلــول 
ــطح  ــی در س ــت اجتماع ــود عدال ــاختارهای کالن و نب س

جامعــه اســت. مهــر

ــودکان  ــت: ک ــران گف ــی ای ــس انجمــن علمــی فیزیوتراپ رئی
در ســنین مختلــف مســتعد اختــالالت عضالنی اســکلتی 

ــتند.  هس
دکتــر محمدعلــی محســنی بندپــی اظهــار داشــت: تحقیقــات 

ــران و خــارج از کشــور انجــام  مختلفــی در ای
شــده کــه شــیوع اختــالالت عضالنی اســکلتی 

ــد.  ــد می کن ــودکان را تأیی در ک
ــی و بیســت  ــن کنگــره بین الملل رئیــس اولی
ــران  و هشــتمین کنگــره ملــی فیزیوتراپــی ای
ادامــه داد: بــا تحقیقــی کــه بــر روی 5 هــزار 
کــودک مدرســه ای انجــام دادیــم، مشــخص 

شــد ۲0 درصــد کــودکان مــا از کمــردرد رنــج می برنــد و یکــی 
از علــل کمــردرد دوران بزرگســالی از همیــن کودکــی نشــأت 

می گیــرد. 
ــم  ــودکان بپردازی ــالمت ک ــه س ــم ب ــر بخواهی ــزود: اگ وی اف
دهیــم؛  اهمیــت  جامعــه  در  فیزیوتراپــی  بــه  بایــد 
ــوزش  ــا آم ــه زودی ب ــه ب ــه ای ک ــا تفاهم نام ــبختانه ب  خوش

و پــروش امضــا خواهیــم کــرد، می توانیــم تمامــی کــودکان 
 را غربالگــری کــرده و آن هایــی را کــه در معــرض خطــر 
و مســتعد ابتــال بــه اختــالالت عضالنی اســکلتی هســتند چــه 
از لحــاظ صافــی کــف پــا، زانــوی پرانتــزی، زانــوی ضربــدری 
ــت  ــه پش ــوز ناحی ــری، ق ــای کم ــا قوس ه ی
ــا حتــی دارای انحرافــات جانبــی، در همــان  ی
مرحلــه اول شناســایی کنیــم و آن هایــی را کــه 
در درجــات خفیــف قــرار دارنــد، بــه خودشــان 
و والدینشــان آمــوزش دهیــم یــا پمفلت هــای 
ــا آگاه شــوند و آن دســته  ــم ت آموزشــی بدهی
ــد  ــی دارن ــه فیزیوتراپ ــاز ب ــه نی ــرادی را ک از اف
بــه مراکــز درمانــی معرفــی کنیــم. محســنی بندپــی در پایــان 
گفــت: نشســتن دانش آمــوزان پشــت نیمکت هــای مدرســه 
ــف و... همــه این هــا  ــدن، انجــام تکالی وضعیــت درس خوان
ــدی  ــورت ج ــه ص ــد ب ــی می توان ــوزش همگان ــام آم ــا انج ب
از بــروز اختــالالت عضالنی اســکلتی در کــودکان مــا کــه 
آینده ســازان کشــور هســتند، پیشــگیری کنــد. خبــر فارســی

دانش آموزان ایرانی از اختالالت عضالنی اسکلتی رنج می برندپدیده کودکان کار، پیامد نبود عدالت اجتماعی است

حتما بخوانید!
دانش آموزان ایرانی از اختالالت...
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  سه تیم لیگ برتر انگلیس 

به دنبال جهانبخش 
انگلیســی  لیــگ  تیــم  ســه 
واتفــورد، بورنمــوث و برنلــی بــا ۹ 
میلیــون پونــد بــه دنبــال جــذب 
علیرضــا جهانبخــش هســتند. 
ایــن  در  جهانبخــش  علیرضــا 
بازی هــای  آلکمــار  در  فصــل 
خوبــی را بــه نمایــش گذاشــته و 
توانســته عملکــرد خوبــی در لیــگ هلنــد داشــته باشــد. همیــن 
ــوث  ــورد، بورنم ــی واتف ــگ انگلیس ــم لی ــه تی ــده س ــث ش  باع
ــند.  ــی باش ــن ایران ــن بازیک ــذب ای ــال ج ــه دنب ــی ب و برنل
ــی  ــرد خوب ــار عملک ــاله در آلکم ــش ۲۳ س ــد جهانبخ هرچن
داشــت، ولــی ایــن باشــگاه هلنــدی می خواهــد جهانبخــش را 
ــاند.  ــروش برس ــه ف ــد ب ــون پون ــدود ۹ میلی ــی ح ــا مبلغ ب
علیرضــا جهانبخــش اولیــن بــار از ســوی کارلوس کــی روش در 
جــام جهانــی برزیــل بــه تیــم ملــی ایــران دعــوت شــد. وقتــی 
ایــن بازیکــن بااســتعداد ابتــدا بــه لیــگ هلنــد رفــت، توســط 
تیم هــای چلســی، منچســتریونایتد، ســلتیک، آژاکــس و 
آیندهــون مــورد بررســی قــرار گرفــت و گفتــه می شــد بــه یکــی 
ــی در  ــال یعن ــان س ــت. او در هم ــد رف ــا خواه ــن تیم ه از ای
ســال ۲۰۱۵ توانســت بــه عنــوان بازیکــن ســال در لیــگ هلنــد 
شــناخته شــود؛ در حالــی کــه زمــان کمــی تــا تابســتان باقــی 
مانــده، بایــد ببینیــم جهانبخــش تصمیــم خواهــد گرفــت بــه 

لیگ انگلیس برود یا نه. دیلی میل

 کنار رفتن قاسمی و رحیمی 

از ترکیب تیم ملی کشتی آزاد
ترکیــب تیــم ملــی کشــتی آزاد ایــران بــرای حضــور در دو رویــداد 
قهرمانــی آســیا و بازی هــای همبســتگی اســامی، ۲۸ فروردیــن 
مــاه از ســوی کادر فنــی تیــم ملــی و پــس از تأییــد شــورای فنــی 
ــامی  ــی، اس ــرات اعزام ــت نف ــد. در لیس ــام ش ــتی آزاد اع کش
ــد و  ــام نش ــرم اع ــتی گیران اوزان ۵۷ و ۱۲۵ کیلوگ ــی کش قطع
ــای  ــزاری اردوه ــس از برگ ــرد پ ــام ک ــی اع ــم مل ــی تی کادر فن
ــداد را  ــرای حضــور در ایــن دو روی تیــم ملــی بهتریــن نفــرات ب
معرفــی خواهــد کــرد. بــر همیــن اســاس رضــا اطــری، قهرمــان 
جــام مدویــد ۲۰۱۶ و یونــس سرمســتی، قهرمــان جوانــان جهــان 
ــای  ــازم رقابت ه ــب ع ــه ترتی ــیا، ب ــاالن آس ــوم بزرگس ــر س و نف
ــوند.  ــامی می ش ــتگی اس ــای همبس ــیا و بازی ه ــی آس قهرمان
در ایــن وزن حســن رحیمــی، دارنــده مــدال برنــز المپیــک ریــو، 
از ترکیــب نفــرات اعزامــی کنــار رفــت. در وزن ۱۲۵ کیلوگــرم نیــز 
کادر فنــی تیــم ملــی از بیــن یــدهللا محبــی و کمیــل قاســمی، 
دارنــده مــدال نقــره المپیــک، در نهایــت بــه دلیــل آســیب دیدگی 
کمیــل قاســمی، یــدهللا محبــی را بــرای حضــور در ایــن رقابت هــا 

انتخــاب کــرد. کاپ

 شکست تیم ملی فوتبال ساحلی ایران 

مقابل ایتالیا
ملــی  تیــم  دیــدار  دومیــن 
فوتبــال ســاحلی کشــورمان در 
جهانــی  جــام  رقابت هــای 
فوتبــال ســاحلی ۲۰۱۷ باهامــا 
بامــداد دیــروز برابــر تیــم ملــی 
ایتالیــا برگــزار شــد و در نهایت 
ایــن بــازی بــا نتیجــه ۵ بــر ۴ 

به سود ایتالیا به پایان رسید.
ــی  ــازی نزدیک ــدار ب ــن دی ــت ای ــان نخس ــم در زم  دو تی
مقابــل یکدیگــر ارائــه کردنــد و ســهم ایــران دو گل و ایتالیا 

یــک گل بــود.
 ایتالیــا در وقــت دوم تــاش زیــادی بــرای جبــران نتیجــه 
ــاف دو  ــر اخت ــک گل دیگ ــت ی ــا دریاف ــا ب انجــام داد، ام

تیــم بــه دو گل رســید. 
ــا  ــاز شــد و ب ــا آغ ــی ایتالی ــا گلزن وقــت ســوم مســابقه ب
رونــد خــوب الجوردی پوشــان ادامــه یافــت تــا در نهایــت 
نتیجــه بــه ســود ایــن تیــم تغییــر کــرد و بــازی بــا نتیجــه 

۵ بــر ۴ بــه ســود حریــف بــه اتمــام رســید. 
ــری،  ــین اکب ــدار را امیرحس ــن دی ــران در ای ــای ای گل ه
محمــد احمــدزاده، مســلم مســیگر و محمدعلــی مختــاری 

بــه ثمــر رســاندند. نــود

وزنه برداری ایران، قهرمان آسیا شد
تیــم ملــی وزنه بــرداری ایــران موفــق شــد عنــوان قهرمانــی 
ــه  ــتان ب ــق آباد ترکمنس ــال در عش ــس از ۵ س ــیا را پ آس

دســت آورد. 
چراغــی  صالــح  بهــروزی،  جابــر  ترکیــب  بــا   ایــران 
و مرتضــی بیگلــری، ایــوب موســوی، علــی هاشــمی، 
محمدرضــا بــراری، همایــون تیمــوری و وحیــد ربیعــی در 
ایــن رقابت هــا حاضــر بــود؛ در نهایــت توانســت ۵ مــدال 
طــا، ۳ نقــره و ۳ برنــز بگیــرد و ۵۶۲ امتیــاز عنــوان 

ــت آورد.  ــه دس ــیا را ب ــی آس قهرمان
تیــم چیــن نیــز نایب قهرمــان شــد. ازبکســتان هــم مقــام 

ســوم را بــه دســت آورد. ورزش ۳

رکورد پرتاب چکش بانوان ایران
مرحلــه اول مســابقات لیــگ طایــی دوومیدانــی ایــران 
ــی و  ــورد مل ــک رک ــی ی ــا جابه جای ــوان ب ــش بان در بخ

معرفــی نفــرات برتــر بــه پایــان رســید. 
ــه کشــیری از اســتان گلســتان  ــاب چکــش، امین در پرت
ــر  ــاوه ب ــر، ع ــورد ۵۲.۴۵ مت ــت رک ــا ثب ــد ب ــق ش موف
کســب عنــوان قهرمانــی در ایــن رشــته، رکــورد ملــی این 

ــر ــد. مه ــا کن ــز جابه ج ــاده را نی م
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ســپاهان موفــق شــد بــا حمایــت پرشــور بیــش از ۱۵ هــزار 
ــازی  ــایی تراکتورس ــداری تماش ــی در دی ــاگر اصفهان تماش
ــه توقــف ذوب آهــن  ــا توجــه ب ــز را شکســت دهــد و ب تبری
رتبــه چهــارم جــدول را پــس از هفته هــا در اختیــار بگیــرد. 
ــای  ــا گل ه ــدند ب ــق ش ــدار موف ــن دی ــان در ای طایی پوش
ــه  ــی )دقیق ــد کریم ــه ۴۱( و فری ــدی )دقیق ــرداد محم مه
ــه  ــا شکســت بدرق ــش را ب ــی و یاران ــی( قلعه نوی ۹۰- پنالت

تبریــز کننــد.
    شرح بازی

بیســت ونهم  هفتــه  دیدارهــای  از حســاس ترین  یکــی 
ســپاهان  بیــن  اصفهــان  در  حالــی  در  برتــر   لیــگ 
و تراکتورســازی برگــزار می شــد کــه مهمــان بــه دلیــل چنــد 
غایــب بــه اجبــار از بازیکنــان جوان تــر اســتفاده کــرده بــود. 
ــدول  ــرایط ج ــن ش ــازی و همچنی ــاد تراکتورس ــان زی غایب
باعــث شــد تراکتــور بــه یــک امتیــاز بــازی هــم راضی باشــد 
و بــازی را دفاعــی آغــاز کنــد. ســپاهان کــه بــازی را هجومی 
ــن زاده  ــض حس ــت و تعوی ــا مصدومی ــود ب ــرده ب ــاز ک آغ
ــن  ــدی تک مهاجــم ای ــرداد محم ــک داد و مه ــر تاکتی تغیی

تیــم شــد. 

ــود  ــه س ــدی، ب ــرای محم ــاری ب ــت اجب ــر پس ــن تغیی ای
ــت  ــه نخس ــر نیم ــدی در اواخ ــرا محم ــود؛ زی ــپاهان ب س
روی حرکــت انفــرادی زیبــا، گل برتــری ســپاهان را بــه ثمــر 

ــاند.  رس
در نیمــه دوم شــرایط بــازی کمــی متفــاوت شــد و تراکتــور 
بــرای زدن گل تســاوی پیــش رفــت. ایــن موضــوع باعــث 
ــد؛  ــازی رخ ده ــتری در ب ــی بیش ــای گلزن ــد موقعیت ه ش
ــی  ــه پنالت ــه از روی نقط ــر ک ــک گل دیگ ــت ی ــا در نهای ام
ــا نتیجــه  بــرای ســپاهان بــه ثمــر رســید، پایــان بــازی را ب
ــروزی در  ــا پی ــپاهان ب ــب س ــن ترتی ــم زد. بدی ــر ۰ رق ۲ ب
 ایــن بــازی بــه لطــف توقــف ذوب آهــن برابــر پرســپولیس 
در بــازی همزمــان بــه رتبــه چهــارم صعــود کــرد؛ امــا 
ــتقال کار  ــر اس ــده اش براب ــه آین ــازی هفت ــه ب ــه ب ــا توج ب

ســختی بــرای حفــظ ایــن جایــگاه دارد.
    کرانچار

ســرمربی جدیــد ســپاهان پــس از بــه عهــده گرفتــن هدایت 
طایی پوشــان بــا کســب چهــار بــرد از پنــج مســابقه، ایــن 

تیــم را از رده هفتــم بــه رتبــه چهــارم جــدول رســاند. 
ــال ۹۶ کارش را  ــاز س ــا آغ ــادف ب ــه مص ــار ک ــو کرانچ زالتک
ــابقه  ــت در ۶ مس ــت یاف ــرد، مأموری ــروع ک ــپاهان ش در س
پایانــی لیــگ شــانزدهم بــا کســب بهتریــن نتایــج ممکــن 

ــای  ــمت رده ه ــه س ــن ب ــای ممک ــا ج ــان را ت طایی پوش
ــد.  ــت کن ــی جــدول هدای باالی

هنگامــی کــه ایــن مربــی کــروات زمــام امــور را در دســت 
ــه داشــت  ــاز فاصل ــا رده ســوم ۱۲ امتی ــت، ســپاهان ب گرف
ــده  ــه مان ــارم ۶ هفت ــه چه ــن اوصــاف تصاحــب رتب ــا ای و ب
بــه اتمــام رقابت هــا بلندپروازانه تریــن و در عیــن حــال 

واقع بینانه تریــن هــدف ممکــن محســوب می شــد. 
ــپاهان  ــازی، س ــه از آن ۶ ب ــج هفت ــدن پن ــپری ش ــا س ب
ــا موفقیــت در راســتای تحقــق ایــن هــدف گام برداشــته  ب
ــا  ــاز در تنه ــیم امتی ــابقه و تقس ــار مس ــری در چه ــا برت و ب

ــتقال  ــس از اس ــم پ ــن را ه ــره ذوب آه ــدار باالخ ــک دی ی
جــا گذاشــت  جــدول  در  تهــران  نفــت  و   خوزســتان 
و ســرانجام در ایســتگاه ماقبــل پایانــی رتبــه چهــارم جــدول 

را فتــح کــرد.
 گفتنــی اســت در هفتــه بیســت ونهم، دیــدار ســپاهان 
و تراکتورســازی با ۱۵ هزار و ۳۰۰ تماشــاگر، پرتماشــاگرترین 
آن، دیــدار پرســپولیس  از  و پــس  بــود   بــازی هفتــه 
ــرار  ــاگر در رده دوم ق ــزار و ۵۰۰ تماش ــا ۹ ه ــن ب و ذوب آه
ــا ۸  ــده مشــهد و اســتقال ب ــدار پدی گرفــت. همچنیــن دی

ــود. ــه ب ــدار پرتماشــاگر هفت ــزار تماشــاگر، ســومین دی ه

نگاهی به دیدار سپاهان - تراکتورسازی

سپاهان، فاتح پرتماشاگرترین دیدار هفته

ــقف  ــای س ــت: چادره ــپاهان گف ــگاه س ــل باش ــر عام مدی
ورزشــگاه نقش جهــان دوختــه شــده و در حــال آماده ســازی 
ــام  ــقف انج ــازی س ــد مقاوم س ــش از آن بای ــا پی ــت؛ ام اس

شــود. 
تمدیــد  بحــث  دربــاره  طاهــری  محســن 
ــان  ــپاهان بی ــا س ــار ب ــو کرانچ ــرارداد زالتک ق
کــرد: مــا در حــال مذاکــره هســتیم و بــه هــر 
ــم کــه  ــی داری ــا نقطه نظرات حــال کرانچــار و م
ــود. در  ــان می ش ــرات بی ــات و مذاک در جلس
ــیم.  ــق برس ــه تواف ــدوارم ب ــورت امی ــر ص ه
مدیــر عامــل باشــگاه ســپاهان دربــاره اینکــه 

فصــل بعــد ایــن باشــگاه در زمینــه تیم هــای پایــه تیمــداری 
ــان  ــود را همچن ــی خ ــا آکادم ــزود: م ــر، اف ــا خی ــد ی می کن
ــداری  ــا تیم ــم. قطع ــم و روی آن ســرمایه گذاری کرده ای داری
خواهیــم داشــت؛ هرچنــد ممکــن اســت اســتراتژی مــا تغییر 

کنــد. 

صــورت  در  ســپاهان  مربیگــری  کادر  دربــاره  طاهــری 
باقی مانــدن کرانچــار در فصــل بعــد اضافــه کــرد: ایــن موضــوع 
ــق  ــورت طب ــر ص ــت و در ه ــار اس ــود کرانچ ــارات خ از اختی
ــیم.  ــق می رس ــه تواف ــد، ب ــار می ده ــه کرانچ ــنهادی ک پیش
ــت  ــدوار اس ــا امی ــه آی ــاره اینک ــری درب طاه
ــارم را  ــه چه ــم رتب ــر ه ــه آخ ــپاهان در هفت س
حفــظ کنــد یــا خیــر، بیــان کــرد: انســان ها بــا 
ــد و امیدواریــم بازی هــای خــوب  امیــد زنده ان
ــد  ــته باش ــه داش ــم ادام ــازی ه ــم در آن ب تی
ــب  ــه کس ــم. البت ــب کنی ــه الزم را کس و نتیج
ســهمیه آســیا دســت مــا نیســت و ایــن 
ــران اســت کــه مشــخص  مســابقه تراکتورســازی و نفــت ته
ــر  ــر. در ه ــا خی ــرد ی ــهمیه می گی ــارم س ــم چه ــد تی می کن
صــورت مــا ایــن پیش فــرض را بــه هــوادار ارائــه دادیــم کــه 
ــه  جایــگاه چهارمــی را هــدف گرفته ایــم و ســعی می کنیــم ب

ــا ــیم. ایمن آن برس

مدیر عامل سپاهان:

سقف نقش جهان باید مقاوم سازی شود
اعتصــاب بازیکنــان پرســپولیس و چنــد روز تمریــن نکردن 
ــر ذوب آهــن  ــدار براب کــه فضــای ورزشــگاه آزادی را در دی
هــم ملتهــب کــرده بــود، پــای نهادهــای نظارتــی را بــه ایــن 
 ماجــرا بــاز کــرد. پــس از دیــدار پرســپولیس برابــر الهــال 

و کــم شــدن شــانس صعــود سرخپوشــان 
ــیا  ــان آس ــگ قهرمان ــدی لی ــه بع ــه مرحل ب
بــود کــه بازیکنــان ایــن تیــم در برگشــت بــه 

تهــران حاضــر بــه تمریــن نشــدند. 
مصــاف  بــه  شــرایطی  در  پرســپولیس 
ــم  ــن تی ــان ای ــه بازیکن ــت ک ــن رف ذوب آه
هیــچ جلســه تمرینــی نداشــتند و شــاید بــه 

همیــن دلیــل بــود کــه ســه گل از حریــف دریافــت کردنــد 
و فوتبالــی همــراه بــا خشــونت را بــه نمایــش گذاشــتند. از 
ســوی دیگــر اعتصــاب بازیکنــان پرســپولیس فضــای ایــن 
 باشــگاه را هــم ملتهــب کــرد و دودســتگی بیــن مســئوالن 
ــیده  ــم کش ــگاه آزادی ه ــه ورزش ــا ب ــواداران و لیدره و ه

ــا ذوب آهــن برخــی هــواداران علیــه  ــازی ب شــد و در روز ب
بازیکنــان شــعار دادنــد و آن هــا را پول پرســت و بی غیــرت 
ــد رخ  ــان نبای ــم قهرم ــرای تی ــه ب ــدادی ک ــد؛ روی خواندن
دهــد، امــا اعتصــاب بازیکنــان باعــث شــده بــود هــواداران 
از ایــن موضــوع عصبانــی و ناراحــت باشــند 
ــد.  ــر بدهن ــان س ــه بازیکن ــعارهایی علی و ش
ــای  ــات ورزشــگاه آزادی بعضــی نهاده اتفاق
ــه ماجــرای اعتصــاب  نظارتــی و امنیتــی را ب
بازیکنــان پرســپولیس حســاس تر کــرد؛ 
در حالــی کــه پیــش از ایــن کمیتــه اخــاق 
ــا  ــود ب ــرده ب ــام ک ــال اع ــیون فوتب فدراس
ــرد،  ــد ک ــورد خواه ــان اعتصــاب در پرســپولیس برخ عام
گفتــه می شــود بعضــی نهادهــای نظارتــی و امنیتــی هــم 
قصــد ورود بــه ایــن ماجــرا را دارنــد تــا عوامــل اعتصــاب و 
بــر هــم خــوردن فضــای اجتماعــی پیرامــون ایــن باشــگاه 

ــر ــد. مه را شناســایی کنن

ــه  ــای منطق ــد از پروژه ه ــان بازدی ــرو در جری ــر نی وزی
ــه  ــرداری از تصفیه خان ــان و بهره ب ــرب اصفه ــوب غ جن
و شــبکه فاضــاب شــهرهای ورنامخواســت و ســده 
ــهرهای  ــابه در ش ــای مش ــی پروژه ه ــان و کلنگ زن لنج
زیباشــهر و دیزیچــه کــه بــا مشــارکت و ســرمایه گذاری 
ــه اجــرا درآمــد، گفــت: فــوالد  شــرکت فــوالد مبارکــه ب
مبارکــه در زمینه هــای زیســت محیطی همچــون تصفیــه 
بــا آب خــام و  آب و جایگزینــی پســاب فاضــاب 
ــه  ــت محیطی منطق ــای زیس ــرمایه گذاری در پروژه ه س
گام هــای بســیار خوبــی برداشــته و جــا دارد از خدمــات 
ایــن شــرکت در حفــظ منابــع آب تقدیــر و تشــکر 
ــئله  ــرد: مس ــار ک ــان اظه ــد چیت چی ــود. حمی ــژه ش وی
ــط  ــارش در آن فق ــط ب ــه متوس ــا ک ــور م ــرای کش آب ب
ــم و  ــیار مه ــت، بس ــارش دنیاس ــط ب ــوم متوس یک س
حائــز اهمیــت و ایــن نشــان دهنده آن اســت کــه کشــور 
ــت اســت؛  ــا و محدودی ــع آب در تنگن ــا از حیــث مناب م
ــی و انســانی  ــی، قانون ــن مســئولیت شــرعی، مل بنابرای
ــن  ــا ای ــه ب ــود را در رابط ــه خ ــه وظیف ــت ک ــه ماس هم
موضــوع بســنجیم و بدانیــم کــه چگونــه مصــرف  تولیــد 
ــن  ــر خــدای نکــرده ای ــه اگ ــم؛ چــرا ک ــع می کنی و توزی
ــای بســیار  ــرد، پیامده ــرار گی ــت ق ــورد غفل موضــوع م
ــا  ــده م ــل های آین ــردم و نس ــرای م ــده ای ب نگران کنن

ــه همــراه خواهــد داشــت.  ب
وزیــر نیــرو در ادامــه افــزود: مــردم اصفهــان بــا 
ــه  ــه چ ــد ک ــاس کرده ان ــود احس ــت خ ــت و پوس گوش
 وضعیــت بحرانــی در موضــوع آب در ایــن اســتان 
ــا  ــدن رودخانه ه ــک ش ــت و خش ــرار اس ــور برق و کش
ــه  ــی، هم ــا و کاهــش ســطح آب هــای زیرزمین تاالب ه

ــود اســت. ــه مشــکات موج از جمل

    فــوالد مبارکــه بــرای اجــرای طــرح پســاب 
شــهری مبارکــه، زحمــات بســیار زیــادی کشــید

در ادامــه ایــن مراســم، زهــرا ســعیدی، نماینــده مــردم 
شهرســتان مبارکــه در مجلــس شــورای اســامی بــا 
ــع آوری  ــروژه احــداث شــبکه جم ــت پ ــر اهمی ــد ب تأکی
و تصفیــه پســاب های شــهری و نقــش آن در ســامت 
شــرکت  اقدامــات  از  زیســت،  محیــط  و  جامعــه 
ــت:  ــرد و گف ــی ک ــه قدردان ــن زمین ــه در ای ــوالد مبارک ف
ــردم  ــوق م ــت از حق ــه حمای ــه وظیف ــاز ک ــان آغ از هم
شــریف مبارکــه بــر عهــده اینجانــب در مجلــس شــورای 
اســامی گذاشــته شــد، یکــی از دغدغه هــای مــا  اجــرا 
ــهری  ــاب های ش ــع آوری پس ــای جم ــل پروژه ه و تکمی

ــود.  ــه ب ــتان مبارک شهرس
ــن جلســه ای  ــن منظــور طــی اولی ــه همی ــزود: ب وی اف
ــوالد  ــرکت ف ــل ش ــر عام ــبحانی، مدی ــر س ــا دکت ــه ب ک
مبارکــه، داشــتیم، بــا جدیــت هرچــه تمام تــر و بــا 
همــکاری بســیار ارزشــمند مدیریــت فــوالد مبارکــه 
ــوان  ــه عن ــم و ب ــرار دادی ــتور کار ق ــم را در دس ــن مه ای
اولیــن مطالبــه در حیطــه کاری خــود همیــن جمــع آوری 
مجــاور  شــهرهای  شــهری  پســاب های  تصفیــه  و 
زاینــده رود را بــا مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه مــورد بحــث 

و گفت وگــو قــرار دادیــم. 
ســعیدی گفــت: انصافــا مدیریــت فــوالد مبارکــه بــرای 
اجــرای طرح هــای جمــع آوری پســاب زحمــات بســیار 

زیــادی کشــیدند.
ــش  ــن چال ــت محیطی، بزرگ تری ــائل زیس     مس

اصفهــان
ــم  ــن مراس ــان، در ای ــتاندار اصفه ــور، اس ــول زرگرپ رس
مســائل  را  اصفهــان  شــهر  چالــش  اصلی تریــن 

ابتــدای  از  گفــت:  و  کــرد  عنــوان  زیســت محیطی 
بــوده ام کــه  بــاور  ایــن  بــر  اصفهــان  در  حضــورم 
مســائل  چالــش  اصفهــان،  چالــش  اصلی تریــن 
زیســت محیطی اســت و مــا در ســال ۹۲ در یــک 
داشــتیم؛  قــرار  زیســت محیطی شــکننده  وضعیــت 
آلوده تریــن  عنــوان  بــه  اصفهــان  شــهر  چــرا کــه 
ــی و  ــه از لحــاظ کم ــود و آب چ ــرح ب شــهر کشــور مط
ــه  ــود ک ــه ب ــکاتی مواج ــا مش ــی ب ــاظ کیف ــه از لح چ
ــت  ــی دس ــات خوب ــه توفیق ــن راه ب ــبختانه در ای  خوش

یافتیم. 
اســتاندار اصفهــان از کاهــش ۶۵ درصــدی مصــرف آب 
ــه  ــوالد مبارک ــه ف ــه طــرح اولی ــه نســبت ب ــوالد مبارک ف
خبــر داد و گفــت: پــس از فــوالد مبارکــه، شــرکت 
ذوب آهــن و ســایر صنایــع نیــز در ایــن مســئله پیشــقدم 

شــده اند. 
اســتاندار اصفهــان در پایــان ســخنان خــود اظهــار کــرد: 
ــه طــور واقعــی رتبــه اول را در  شــرکت فــوالد مبارکــه ب
ــی  ــل پروژه های ــت اســتان در تکمی ــا مدیری همــکاری ب
ــته  ــان داش ــش جه ــگاه نق ــی و ورزش ــون مصل  همچ
و خوشــبختانه در توســعه اســتان مشــارکت زیــادی 
ــن واحــد و دوســتانی کــه  ــت ای ــه مدیری ــد ب دارد و بای
ایــن تفکــر را دارنــد و اینچنیــن کمــک می کننــد آفریــن 

گفــت.
ــا  ــرای پروژه ه ــه اج ــه ب ــوالد مبارک ــارکت ف     مش

ســرعت بخشــید
ــل  ــر عام ــی، مدی ــم امین ــم، هاش ــن مراس ــه ای در ادام
ــان، در ســخنانی  شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفه
از جملــه مشــکات حــوزه فــات مرکــزی را بحــث 

بازچرخانــی آب و اســتفاده دوبــاره از پســاب عنــوان کــرد 
و گفــت: ایــن مســئله بــه عنــوان یکــی از سیاســت های 
ــی شــرکت آب و فاضــاب اســتان مدنظــر اســت.  اصل
وی بیــان کــرد: صنایعــی کــه در مصــرف آب مــورد 
ــای  ــتفاده از آب ه ــروز در اس ــد، ام ــام بودن ــه و اته گای
پیشــتاز شــدند  پســاب  از  اســتفاده  و   غیرمتعــارف 
و مشــارکت بســیار خــوب شــرکت فــوالد مبارکــه باعــث 
ــه  ــورد مطالب ــه م ــاب ک ــه و پس ــروژه تصفیه خان ــد پ ش
 مــردم منطقــه بــود، در یــک بــازه زمانــی محــدود 
و بــا ســرعت بســیار عالــی کــه در نــوع خــودش 

درآیــد.  اجــرا  بــه  اســت،  بی نظیــر 
ــان  ــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفه مدی
در شــورای  مــا  از مشــکات جــدی  یکــی  گفــت: 
ــکل  ــتی، مش ــاظ بهداش ــه لح ــده رود ب ــت از زاین حفاظ
فاضــاب ایــن شــهرها بــود کــه خوشــبختانه بــا افتتــاح 
پروژه هــای شــبکه فاضــاب شــهر، مباحــث بهداشــتی 
بــازه زمانــی محــدود مرتفــع شــد   شــهر در یــک 
و در ایــن شــرایط دیگــر، پســاب های فاضــاب وارد 
ــورد  ــت م ــد شــد و در صنع ــده رود نخواه ــه زاین رودخان

ــت.  ــد گرف ــرار خواه ــتفاده ق اس
وی از افزایــش ســرعت عمــل در افتتــاح و بهره بــرداری 
از تصفیه خانــه و شــبکه فاضــاب شــهرهای اســتان 
ــده  ــهرهای س ــه ش ــرد: تصفیه خان ــان ک ــر داد و بی  خب
و ورنامخواســت امــروز بــه بهره بــرداری رســید و مــا بــا 
مشــارکت و ســرمایه گذاری فــوالد مبارکــه در شــهرهای 
ــا را  ــن پروژه ه ــز ای ــده نی ــردان و س ــهر، چمگ زرین ش

ــانیم.  ــرداری می رس ــه بهره ب ب
امینــی ادامــه داد: از ســال ۱۳۷۰ تــا ابتــدای ۱۳۹۲ 

ــن  ــم و ای ــاد کردی ــاب ایج ــبکه فاض ــر ش ۶۷ کیلومت
ــر، ۴۹  ــال اخی ــه س ــول س ــه در ط ــت ک ــی اس در حال

ــت. ــده اس ــاد ش ــاب ایج ــبکه فاض ــر ش کیلومت
وی همــکاری فــوالد مبارکــه در افتتــاح و بهره بــرداری از 
پروژه هــای فاضــاب ایــن منطقــه را مــورد تحســین قرار 
داد و ضمــن قدردانــی از مدیریــت ایــن شــرکت گفــت: 
شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان از ســال ۸۸ تــا 
ــرمایه گذاری از  ــان س ــارد توم ــغ ۲۷ میلی ــال ۹۱، مبل س
طریــق بخــش خصوصــی و فاینانــس داشــته؛ ایــن در 
ــش  ــا در ســه ســال گذشــته، بی ــه تنه ــی اســت ک حال
ــرمایه گذاری  ــوزه س ــن ح ــان در ای ــارد توم از ۶۲۷ میلی

شــده اســت.
  هــدف فــوالد مبارکــه، بهبود شــرایط زیســت محیطی 

است
در ادامــه ایــن مراســم جــواد نیلــی، مدیــر ارشــد 
خدمــات فنــی و پشــتیبانی فــوالد مبارکــه، گفــت: 
ــی  ــه و بازچرخان ــع آوری، تصفی ــرارداد جم ــاد ق ــا انعق ب
ــرکت  ــن ش ــهر بی ــه و زیباش ــهرهای دیزیچ ــاب ش پس
فــوالد مبارکــه و ســازمان آب و فاضــاب اســتان، طــرح 
ــان  ــه و لنج ــتان های مبارک ــاب شهرس ــع آوری پس جم

ــت.  ــش یاف ــهر افزای ــه ۹ ش ب
ــیدن  ــر رس ــه ثم ــرا و ب ــی اج ــوص چگونگ وی درخص
 ۱۳۹۲ ســال  در  افــزود:  پروژه هــا  ایــن  از  بخشــی 
ــازمان  ــه و س ــوالد مبارک ــرکت ف ــن دو ش ــراردادی بی ق
ــبکه  ــاد ش ــرای ایج ــان ب ــتان اصفه ــاب اس آب و فاض
جمــع آوری و تصفیــه پســاب های شــهری هفــت شــهر 
مبارکــه، زرین شــهر، کرکونــد، ورنامخواســت، ســده 
ــاز  ــد. در ف ــد ش ــده رود منعق ــردان و زاین ــان، چمگ لنج
ــرارداد  ــب ق ــهر در قال ــه و زیباش ــهر دیزیچ دوم، دو ش

ــدند. ــه ش ــرح اضاف ــن ط ــه ای ــری ب دیگ
 نیلــی بــا اشــاره بــه چرایــی انتخــاب ایــن هفــت شــهر 
افــزود: شــهرهای یادشــده بــه لحــاظ داشــتن جمعیــت 
ــبکه  ــداث ش ــرای اح ــی ب ــه منطق ــرآورد هزین ــاد، ب زی
فاضــاب و همچنیــن همجــواری بــا رودخانــه زاینــده رود 
در اولویــت اول قــرار گرفتنــد؛ چــرا کــه دو هــدف 
اصلــی کاهــش بــار آلودگــی ناشــی از ورود پســاب بــه 
رودخانــه و اســتفاده از ایــن پســاب تصفیه شــده در 
چرخــه تولیــد فــوالد را در پــی داشــت. وی بــا اشــاره بــه 
ــات ایجــاد شــبکه  ــه خوشــبختانه عملی ــب ک ــن مطل ای
و لوله گــذاری و احــداث یــا تکمیــل تصفیه خانه هــا 
ــیده  ــد رس ــش از ۸۰ درص ــرفت بی ــه پیش ــاز اول ب در ف
 افــزود: قــرارداد دوم کــه دو شــهر دیگــر دیزیچــه 
و زیباشــهر را تحــت پوشــش قــرار مــی داد، در ماه هــای 
 پایانــی ســال ۱۳۹۴ بیــن ســازمان آب و فاضــاب 
ــال  ــن ح ــد؛ در عی ــد ش ــه منعق ــوالد مبارک ــرکت ف و ش
مقــرر شــد کــه آغــاز عملیــات اجرایــی پــس از پیشــرفت 
ــل قبــول فــاز یــک انجــام شــود کــه امــروز شــاهد  قاب

شــروع عملیــات اجرایــی فــاز دوم هســتیم. 
فــوالد  پشــتیبانی  و  فنــی  خدمــات  ارشــد  مدیــر 
بهره بــرداری  از  خرســندی  ابــراز  ضمــن  مبارکــه 
ــزود:  ــده اف ــت و س ــهرهای ورنامخواس ــه ش تصفیه خان
ــود شــرایط  ــه بهب ــوالد مبارک ــا، هــدف ف ــن طرح ه در ای
ــون شــرکت  ــه و شــهرهای پیرام زیســت محیطی جامع
ــه افزایــش ســطح  ــوده اســت؛ چــرا ک ــه ب ــوالد مبارک ف
زیســت محیطی  بهبــود شــرایط  و  بهداشــت  کیفــی 
ــن  ــده و همچنی ــای اشاره ش ــرای پروژه ه ــی از اج ناش
کاهــش برداشــت آب از زاینــده رود بــه نفــع مــردم 

ــت. ــه اس جامع

وزیر نیرو در جریان بازدید از پروژه های منطقه جنوب غرب اصفهان:
  

فوالد مبارکه در زمینه های زیست محیطی گام های بسیار خوبی برداشته است

به دنبال شناسایی عامالن اعتصاب

ورود نهادهای نظارتی به ماجرای اعتصاب بازیکنان پرسپولیس

منا
: ای

س
عک
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه اجرایی قانون تعیـین تکلیــف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی شهرستان فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
در روزنامه های کیمیای وطن و اصفهان زیبا آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
به  نسبت  محمد  فرزند  ابراهیم کاظمی   95/12/04 مورخ   139560302007005809 شماره  رای   -  1

فرعی   290 پالک شماره  مترمربع   37.12 به مساحت  تجاری مسکونی  یکباب ساختمان  ششدانگ 

از 24 اصلی واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

محمد کاظمی قهدریجانی.

2 - رای شماره 139560302007005813 مورخ 95/12/04 روح اله میرزاخانی فرزند غالمعلی نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 113.04 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسینعلی هدایت کلیشادی.

3 - رای شماره 139560302007005814 مورخ 95/12/04 عبداله رضائی کلیشادی فرزند عباس نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 136.64 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مرتضی محمدی کلیشادی.

حسین  فرزند  یزدآبادی  اکبری  علیرضا   95/12/04 مورخ   139560302007005815 شماره  رای   -  4

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 246.55 مترمربع پالک شماره 5 فرعی از 4 اصلی واقع 

در یزدآباد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین اکبری یزدآبادی.

5 - رای شماره 139560302007005816 مورخ 95/12/04 شرکت تعاونی پیوند قهدریجان نسبت به 

قهدریجان  در  واقع  اصلی  مترمربع پالک شماره 386  به مساحت 1043.39  انبار  یکباب  ششدانگ 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رجبعلی قدیری.

عباسعلی  فرزند  پاوایی  محمدی  غالم   95/12/05 مورخ   139560302007005835 شماره  رای   -  6

نسبت به ششدانگ دوباب مغازه به مساحت 40.67 مترمربع پالک شماره 497 اصلی واقع در پاوا 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مرتضی اکبری پاوایی.

7 - رای شماره 139560302007005836 مورخ 95/12/05 مصطفی رحیمی کلیشادی فرزند حسین 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 209.35 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین رحیمی کلیشادی.

8 – رای شماره 139560302007005837 مورخ 95/12/05 سید ابراهیم موسوی آغچه بدی فرزند سید 

عباس نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 147 مترمربع پالک شماره 32 اصلی واقع در آغچه 

بدی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عبدالوهاب موسوی آغچه بدی.

9 - رای شماره 139560302007005838 مورخ 95/12/05 سامول بغوزیان فرزند واغارشاک نسبت به 

ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 100.10 مترمربع پالک شماره 6 فرعی از 6 اصلی واقع در کرسگان 

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

10 - رای شماره 139560302007005859 مورخ 95/12/08 محمدعلی کرمی میان رشیدی فرزند مراد 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 272.87 مترمربع پالک شماره 4 فرعی از 390 اصلی واقع 

در جیالب بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مراد کرمی میان رشیدی.

فرزند کریم  فالورجانی  شریفی  مجید   95/12/08 مورخ   139560302007005863 شماره  رای   -  11

نسبت به ششدانگ یکباب انبار به مساحت 222.15 مترمربع پالک شماره 15 اصلی واقع در فالورجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رحیم رهنما.

12 - رای شماره 139560302007005864 مورخ 95/12/08 مهدی قاسمی فرزند صفرعلی نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 145.95 مترمربع پالک شماره 436 اصلی واقع در الرگیجی بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی علی محمد رحمانی الرگیجی.

به  نسبت  محمد  فرزند  اردونی  علی   95/12/08 مورخ   139560302007005865 شماره  رای   -  13

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 182.46 مترمربع پالک شماره 447 اصلی واقع در اشترجان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عباس کیانی.

14 - رای شماره 139560302007005867 مورخ 95/12/08 محمد رحیمی کلیشادی فرزند حسین 

شماره  پالک  مترمربع   23.45 مساحت  به  مسکونی  تجاری  ساختمان  یکباب  به ششدانگ  نسبت 

19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین 

رحیمی کلیشادی.

15 – رای شماره 139560302007005618 مورخ 95/11/24 امیر قلی ترابی باغکمه فرزند عباس نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 438.95 مترمربع پالک شماره  41 اصلی واقع در سهلوان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی اکبر فرهنگ .

16 - رای شماره 139560302007005615 مورخ 95/11/24 غالمرضا سالمی قهدریجانی فرزند رجبعلی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 548.86 مترمربع پالک شماره 820 فرعی از 385 اصلی 

واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی یداله جوانمردی.

17 - رای شماره 139560302007005613 مورخ 95/11/24 فردوس سهرابی بجگردی فرزند عباس 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 146.12 مترمربع پالک شماره  2707 فرعی از 667 اصلی 

واقع در بلوار شفق بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

18 - رای شماره 139560302007005290 مورخ 95/11/09 حیدر محمدی پاوایی فرزند یوسف نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 248.83 مترمربع پالک شماره 519 اصلی واقع در دستجرد شاده 

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

19 - رای شماره 139560302007006119 مورخ 95/12/21 غالمحسین سلطانی فرزند عباس نسبت 

به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 40.10 مترمربع پالک شماره 380 فرعی از 24 اصلی واقع در 

باغ  نادری  از مالک رسمی شیرعلی  الواسطه خریداری شده  ثبت اصفهان مع  ابریشم بخش 9  باغ 

ابریشمی.

20 - رای شماره 139560302007006120 مورخ 95/12/21 غالمحسین سلطانی فرزند عباس نسبت 

به ششدانگ یکباب مغازه نیمه ساز به مساحت 40 مترمربع پالک شماره 380 فرعی از 24 اصلی 

واقع در باغ ابریشم بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی شیرعلی نادری 

باغ ابریشمی.

به  نسبت  اسداله  فرزند  علیخانی  علی   95/12/21 مورخ   139560302007006121 شماره  رای   -  21

ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 20816 مترمربع پالک شماره 447 اصلی واقع در اشترجان بخش 

9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

22 - رای شماره 139560302007006122 مورخ 95/12/21 نامدار محمدی سرپیری فرزند افراسیاب 

نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 139.63 مترمربع پالک شماره 3 

فرعی از 407 اصلی واقع در گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

عباس شیرزادی گارماسه.

به  یونس نسبت  فرزند  رای شماره 139560302007006123 مورخ 95/12/21 مهین محمدی   - 23

دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 139.63 مترمربع پالک شماره 3 فرعی از 407 

از مالک رسمی عباس  الواسطه خریداری شده  اصلی واقع در گارماسه  بخش 9 ثبت اصفهان مع 

شیرزادی گارماسه.

24 - رای شماره 139560302007006124 مورخ 95/12/21 بهمن نوروزی فرزند مرتضی نسبت به سه 

دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 215 مترمربع پالک شماره 41 اصلی واقع در سهلوان  

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مرتضی نوروزی.

25 - رای شماره 139560302007006125 مورخ 95/12/21 اعظم نوروزی باغکمه فرزند جعفر نسبت 

به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 215 مترمربع پالک شماره 41 اصلی واقع در 

سهلوان  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مرتضی نوروزی.

26 - رای شماره 139560302007006126 مورخ 95/12/21 سید ناصر موسوی آغچه بدی فرزند سید 

عبدالغفور نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 114.16 مترمربع پالک شماره 275 فرعی از 32 

اصلی واقع در آغچه بدی بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

27 - رای شماره 139560302007006127 مورخ 95/12/21 سید ناصر موسوی آغچه بدی فرزند سید 

عبدالغفور نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 364.42 مترمربع پالک شماره 275 فرعی از 

32 اصلی واقع در آغچه بدی بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

28 - رای شماره 139560302007006128 مورخ 95/12/21 سید ناصر موسوی آغچه بدی فرزند سید 

عبدالغفور نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 174.67 مترمربع پالک شماره 275 فرعی از 

32 اصلی واقع در آغچه بدی بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

29 - رای شماره 139560302007006129 مورخ 95/12/21 علی اصغر ابراهیمی قمبوانی فرزند بهمن 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160.68 مترمربع پالک شماره 497 اصلی واقع در پاوا 

بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

به  نسبت  حسن  فرزند  ایزدی  میثم   95/12/21 مورخ   139560302007006130 شماره  رای   -  30

در  واقع  اصلی   21 از  فرعی   7 شماره  پالک  مترمربع   185.73 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ 

سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عباس یزدی.

به  نسبت  رمضان  فرزند  جمالی  یداله   95/12/21 مورخ   139560302007006131 شماره  رای   -  31

ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 424.71 مترمربع پالک شماره 1095 فرعی از 

387 اصلی واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

32 - رای شماره 139560302007006132 مورخ 95/12/21 روح اله مرادی قهدریجانی فرزند حیدرعلی 

در  واقع  اصلی   385 شماره  پالک  مترمربع   160.50 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت 

قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حیدر مرادی قهدریجانی.

فرزند  قهدریجانی  رحمانی  حسنعلی   95/12/21 مورخ   139560302007006133 شماره  رای   -  33

به  موزائیک سازی  یکباب کارگاه  505.20 سهم ششدانگ  از  294.60 سهم مشاع  به  نسبت  اسداله 

اصفهان که  ثبت   9 بخش  قهدریجان  در  واقع  اصلی   386 شماره  پالک  مترمربع   505.20 مساحت 

متقاضی خود مالک رسمی است.

فرزند  قهدریجانی  رحمانی  اسداله   95/12/21 مورخ   139560302007006134 شماره  رای   -  34

سازی  موزائیک  یکباب کارگاه  ششدانگ  سهم   505.20 از  مشاع  سهم   210.60 به  نسبت  ابوالقاسم 

به مساحت 505.20 مترمربع پالک شماره 386 اصلی واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان که 

متقاضی خود مالک رسمی است.

35 - رای شماره 139560302007006135 مورخ 95/12/21 سادات موسوی قهدریجانی فرزند سید 

عبداله نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 191.75 مترمربع پالک شماره 385 اصلی واقع 

غالمعلی  مرحوم  رسمی  مالک  از  شده  خریداری  الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  قهدریجان  در 

جوانمردی.

36 - رای شماره 139560302007006136 مورخ 95/12/22 اسداله کشاورزیان کلیشادی فرزند نصراله 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 217.78 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی نصراله کشاورزیان کلیشادی.

37 - رای شماره 139560302007006137 مورخ 95/12/22 مجید انصاری فرزند محراب نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 188.43 مترمربع پالک شماره 411 اصلی واقع در شرودان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی دکتر مهدی کیانی.

به  38 - رای شماره 139560302007006138 مورخ 95/12/22 محمدرضا کرمی فرزند مراد نسبت 

در  واقع  اصلی   390 از  به مساحت 388.02 مترمربع پالک شماره 4 فرعی  یکباب خانه  ششدانگ 

جیالب بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مراد کرمی میان رشیدی.

39 - رای شماره 139560302007006139 مورخ 95/12/22 مهدی اسدی فرزند عبدالغفار نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 179.55 مترمربع پالک شماره 672 فرعی از 53 اصلی واقع در 

اراضی کوه دنبه بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است.

40 - رای شماره 139560302007006140 مورخ 95/12/22 لیال شریفی کلیشادی فرزند علی نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 164.33 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی نصراله کشاورزیان کلیشادی.

41 - رای شماره 139560302007006142 مورخ 95/12/22 مرتضی محمدی قهدریجانی فرزند عبداله 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 245.80 مترمربع پالک شماره 713 فرعی از 386 اصلی 

ابوالحسن  رسمی  مالک  از  شده  خریداری  الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  قهدریجان  در  واقع 

محمدی قهدریجانی.

42 - رای شماره 139560302007006143 مورخ 95/12/22 امراله قاسمی علی آبادی فرزند قربانعلی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 169.59 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی براتعلی هدایت.

43 - رای شماره 139560302007006144 مورخ 95/12/22 تاج طال اصغر زاده فرزند رجبعلی نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 98.14 مترمربع پالک شماره 447 اصلی واقع در اشترجان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عباس کیانی.

اله  امان  فرزند  برام  محمودی  سعید   95/12/22 مورخ   139560302007006145 شماره  رای   -  44

نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 129.91 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع 

در جعفرآباد کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رضا حیدری.

ایزدی فرزند شکراله نسبت به  45 - رای شماره 139560302007006146 مورخ 95/12/22 حسین 

در  واقع  اصلی   406 از  فرعی   72 پالک شماره  مترمربع   161.19 به مساحت  خانه  یکباب  ششدانگ 

گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی سیف اله ایزدی.

46 - رای شماره 139560302007006147 مورخ 95/12/22 علی  پیش قدم جونقانی فرزند امیدعلی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 119.90 مترمربع پالک شماره 15 اصلی واقع در فالورجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمعلی جمشیدی.

47 - رای شماره 139560302007006148 مورخ 95/12/22 علی  پیش قدم جونقانی فرزند امیدعلی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 47.42 مترمربع پالک شماره 15 اصلی واقع در فالورجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمعلی جمشیدی.

48 - رای شماره 139560302007006149 مورخ 95/12/22 مینا رمضانی جلفائی فرزند محمدعلی 

نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 272 مترمربع 

پالک شماره 2 فرعی از 667 اصلی واقع در اراضی کوه دنبه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی محمدعلی رمضانی جلفائی.

فرزند  جلفائی  رمضانی  محمودرضا   95/12/22 مورخ   139560302007006150 شماره  رای   -  49

به مساحت  یکباب ساختمان تجاری مسکونی  از ششدانگ  به چهار دانگ مشاع  محمدعلی نسبت 

272 مترمربع پالک شماره 2 فرعی از 667 اصلی واقع در اراضی کوه دنبه بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمدعلی رمضانی جلفائی.

50 - رای شماره 139560302007006151 مورخ 95/12/22 فرزانه دهقان کلیشادی فرزند رمضانعلی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 165.08 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی خدارحم هدایت کلیشادی.

51 - رای شماره 139560302007006153 مورخ 95/12/23 محمدعلی نژاد آقائی فرزند جعفر نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 301.50 مترمربع پالک شماره 430 اصلی واقع در مینادشت 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غضنفر رشیدی.

52 - رای شماره 139560302007006155 مورخ 95/12/23 علیرضا کریمی ملک آبادی فرزند اکبر 

نسبت به ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 781.18 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسین کشاورزیان.

53 - رای شماره 139560302007006157 مورخ 95/12/23 علی جان غفاری گوشه فرزند عبده خون 

نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 40.05 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مصطفی هدایت.

54 - رای شماره 139560302007006158 مورخ 95/12/23 سعادت توکلی گارماسه فرزند علی نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 200.95 مترمربع پالک شماره 413 اصلی واقع در ششدر بلندی 

فالورجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی عبدالحسین ولد شمس 

الدین.

فرزند  قهدریجانی  مرادی  تقی  محمد   95/12/08 مورخ  شماره 139560302007005868  رای   -  55

فرعی   176 پالک شماره  مترمربع   193.60 مساحت  به  خانه  یکباب  به ششدانگ  نسبت  حسینعلی 

از 385 اصلی واقع در قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی 

حسینعلی مرادی.

56 - رای شماره 139560302007006159 مورخ 95/12/23 یوسفعلی امینی الرگانی فرزند یداله نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 303.89 مترمربع پالک شماره 449 اصلی واقع در الرگان بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مرتضی امینی.

57 - رای شماره 139560302007006161 مورخ 95/12/23 محمد جعفری فرزند براتعلی نسبت به 

ششدانگ یکباب خانه به مساحت 232.02 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسن صالحی کلیشادی.

58 - رای شماره 139560302007006162 مورخ 95/12/23 محمد قائد امینی فرزند بهمن نسبت به 

ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 49.35 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 

ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی مصطفی هدایت.

59 - رای شماره 139560302007006163 مورخ 95/12/23 محمد سالمی راد فرزند غالمعلی نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153.02 مترمربع پالک شماره 44 اصلی واقع در ریاخون بخش 

9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسینقلی نجفی ریاخونی.

60 - رای شماره 139560302007006164 مورخ 95/12/23 علیرضا قاسمی اردالی فرزند رمضان نسبت 

به ششدانگ یکباب خانه و دو باب مغازه نیمه تمام به مساحت 306.40 مترمربع پالک شماره 437 

اصلی واقع در اردال بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی نبی اله قاسمی.

61 - رای شماره 139560302007006165 مورخ 95/12/23 احسان توکلی گارماسه فرزند حسن نسبت 

به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 182.87 مترمربع پالک شماره 408 اصلی 

واقع در کوپان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی سیف اله 

توکلی گارماسه.

62 - رای شماره 139560302007006166 مورخ 95/12/23 صفرعلی قاسمی فالورجانی فرزند قاسم 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به مساحت 306.40 مترمربع پالک شماره 407 اصلی 

واقع در برزوان گارماسه بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی احمد قبادوز.

فرزند محمد  فالورجانی  مورخ 95/12/23 عصمت کافی  رای شماره 139560302007006167   -  63

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 281.20 مترمربع پالک شماره 15 اصلی واقع در فالورجان 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمدباقر کیانی فالورجانی.

64 - رای شماره 139560302007006182 مورخ 95/12/24 یداله صادقی کلیشادی فرزند غالمعلی 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 292.20 مترمربع پالک شماره 19 اصلی واقع در کلیشاد 

بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی غالمعلی صادقی.

65 - رای شماره 139560302007006141 مورخ 95/12/22 احمد حیدری کلیشادی فرزند رضا نسبت 

به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری مسکونی به مساحت 149.20 مترمربع پالک شماره 121 فرعی 

از 22 اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رمضان 

محمدی.

66 - رای شماره 139660302007000039 مورخ 96/01/15 محمد قدیری قهدریجانی فرزند رمضانعلی 

در  واقع  اصلی   386 شماره  پالک  مترمربع   246.15 مساحت  به  خانه  یکباب  به ششدانگ  نسبت 

قدیری  رمضانعلی  رسمی  مالک  از  شده  خریداری  الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  قهدریجان 

قهدریجانی.

67 - رای شماره 139660302007000040 مورخ 96/01/15 علی قدیری قهدریجانی فرزند رمضانعلی 

در  واقع  اصلی  پالک شماره 386  مترمربع  به مساحت 243.67  خانه  یکباب  به ششدانگ  نسبت 

قدیری  رمضانعلی  رسمی  مالک  از  شده  خریداری  الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  قهدریجان 

قهدریجانی.

68 - رای شماره 139660302007000043 مورخ 96/01/15 رمضانعلی ترکی سودرجانی فرزند محمد 

نسبت به ششدانگ یکباب خانه نیمه تمام به مساحت 142.81 مترمربع پالک شماره 21 اصلی واقع در 

سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد کریمی.

69 - رای شماره   139560302007006199   مورخ     1395/12/28   طاهره عیسی وند فرزند     اله 

کرم   نسبت به ششدانگ     یک باب خانه به مساحت 217.99  مترمربع پالک شماره  فرعی از  19 

اصلی واقع در  جعفراباد  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  مرحوم عباسعلی کشاورزیان کلیشادی

70- رای شماره  6200 13956030200700   مورخ   1395/12/28    اصغر مرادی زاده  فرزند یداله  

نسبت به ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 42.58   مترمربع پالک شماره  112-113  فرعی از  

22   اصلی واقع در  سودرجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه مصطفی فرهمند 

اله   13956030200700 مورخ 1395/12/28 حسن دهقان   فرزند   فضل  71- رای شماره   6204 

نسبت به ششدانگ  یک باب مغازه  به مساحت 62.49  مترمربع پالک شماره  فرعی از  32  اصلی 

واقع در  آغچه بدی بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  سید تقی موسوی آغچه بدی

72- رای شماره   6206  13956030200700   مورخ   1395/12/28  غالمحسین اسماعیلیان  فرزند   

حسن   نسبت به 4.5دانگ مشاع از ششدانگ   یک باب کارگاه    به مساحت    799.26      مترمربع 

پالک شماره 6   فرعی از  6  اصلی واقع در  کرسگان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  رجبعلی 

طالبی یزدآبادی

73- رای شماره  6205 13956030200700 مورخ 1395/12/28  ماه منیر ابراهیمی فرد    فرزند     علی   

نسبت به دو دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب مغازه   به مساحت  33.82 مترمربع پالک شماره  

262  فرعی از  1  اصلی واقع در    اصفهان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  علی نصر اصفهانی و 

فاطمه شیخی نصراباد

فرزند    نورالدین  کاظمی  1395/12/28روشنعلی  مورخ   13956030200700  6211 شماره   رای   -74

رمضان نسبت به ششدانگ  یک باب خانه   به مساحت  78.90  مترمربع پالک شماره  فرعی از   413  

اصلی واقع در   شش دربلندی بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  عبدالرضا رهنما

75- رای شماره  5570 13956030200700 مورخ  1395/11/20 سید محمد احمدی قهدریجانی فرزند 

سید هادی   نسبت به ششدانگ  یک باب خانه   به مساحت   347.80  مترمربع پالک شماره 

216   فرعی از   387 اصلی واقع در    قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه خود  متقاضی

فرزند    کلیشادی    دهقان  اکبر   1395/12/28 13956030200700مورخ   5595 شماره   رای   -76

عباسقلی   نسبت به ششدانگ دو باب مغازه به مساحت  106.82 مترمربع پالک شماره   فرعی از   19   

اصلی واقع در کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  عباسعلی دهقان کلیشادی

قهدریجانی    جعفرزاده  عباسعلی     1395/11/20 مورخ   13956030200700  5569 شماره   رای   -77

فرزند  قاسم  نسبت به ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 235.31  مترمربع پالک شماره 1112   

فرعی از 385  اصلی واقع در  قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  مرحوم ابراهیم مهدی زاده

78- رای شماره 4111   13956030200700 مورخ  1395/8/24  غالمرضا سلمانیان قهدریجانی    فرزند 

نقی نسبت به ششدانگ یک بابخانه  به مساحت    208.75   مترمربع پالک شماره  فرعی از   385  

اصلی واقع در   قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حسینعلی رحیمی قهدریجانی

79- رای شماره   6175 13956030200700   مورخ   1395/12/24  خدیجه رشیدی باغوحوشی فرزند   

حسنعلی   نسبت به ششدانگ   یک باب خانه  به مساحت    173.5 مترمربع پالک شماره  فرعی 

از430   اصلی واقع درمینادشت بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حسینعلی رشیدی

80- رای شماره   6176 13956030200700   مورخ   1395/12/24  یداله زارعی فرزند  فتح اله  نسبت 

به ششدانگ   یک باب مغازه  به مساحت 161.17 مترمربع پالک شماره   فرعی از  15     اصلی واقع 

درفالورجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  کریم کیانی

فرزند     قهدریجانی  هادیان  تقی   1395/12/24 13956030200700مورخ    6178 شماره    رای   –81

علیرضا نسبت به ششدانگ   یک باب خانه   به مساحت  574.60  مترمربع پالک شماره   482  

فرعی از  386  اصلی واقع در  قهدریجان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  سید محمد هاشمی

مهدی        فرزند  اصفهانی  نصر  منصور  مورخ 1395/12/24   13956030200700 رای شماره 6179    -82

نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  187.93 مترمربع پالک شماره  266  فرعی از  1  اصلی 

واقع در کارالدان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خود  متقاضی

ابراهیم        فرزند  نژاد  محمدمعینی   1395/12/24 مورخ   13956030200700   6181 شماره   رای   -83

شماره         پالک  مترمربع  مساحت287.5  به  خانه  باب  یک  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت 

فرعی از  386 اصلی واقع در   قهدریجان    بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حاجیه بیگم غفوری

سودرجانی  پور  حسن  بتول   1395/12/24 مورخ       13956030200700   6183 شماره  رای   -84

فرزند  حسنعلی   نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب خانه   به مساحت       233.05   

مترمربع پالک شماره  8  فرعی از21اصلی واقع در سودرجان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه 

عباس یزدی سودرجانی

فرزند  اکبری کلیشادی  طاهره   1395/12/24 مورخ   13956030200700    6184 شماره  رای   -85

محمدکریم  نسبت به ششدانگ   یک باب خانه    به مساحت 133.18 مترمربع پالک شماره  فرعی 

از  19  اصلی واقع در  کلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حسن صالحی

86- رای شماره  6185 13956030200700   مورخ   1395/12/24 صفرعلی کاظمی قهدریجانی  فرزند  

عباس نسبت به ششدانگ یک باب خانه   به مساحت 392.75 مترمربع پالک شماره   فرعی از      

386    اصلی واقع در  قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  اسماعیل کاظمی

قهدریجانی  مرادی  مورخ   1395/12/24 محمدعلی     13956030200700 رای شماره  6186   -87

فرزند احمد   نسبت به ششدانگ  یک باب خانه به مساحت  218.84  مترمربع پالک شماره   813  

فرعی از  385 اصلی واقع در  قهدریجان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  نوروزعلی و عباسعلی 

وزبیده و غالمعلی نقی زاده

فرزند  قهدریجانی  مرادی  احمد    1395/12/24 مورخ   13956030200700  6187 شماره   رای   -88

حسینعلی  نسبت به ششدانگ   یک باب خانه  به مساحت   295.80  مترمربع پالک شماره  813   

فرعی از  385 اصلی واقع در  اصفهان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  نوروزعلی و عباسعلی وزبیده 

و غالمعلی نقی زاده

89- رای شماره6177 13956030200700 مورخ 1395/12/24 حسن دهقان فرزند  فضل اله  نسبت 

به ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت184.12   مترمربع پالک شماره  فرعی از  19  اصلی واقع در  

کلیشاد   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  تقی دهقان

90- رای شماره  6189 13956030200700   مورخ   1395/12/24 غالمرضا اسماعیلیان   فرزند حسن      

نسبت به 1.5 دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب کارگاه   به مساحت  799.36  مترمربع پالک شماره     

6   فرعی از  6  اصلی واقع در   کرسگان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  رجبعلی طالبی یزد ابادی

فرزند      جوچی    شیروانی  محمد   1395/9/24 مورخ   13956030200700   4588 شماره   رای   -91

اکبر   نسبت به ششدانگ  یکباب خانه   به مساحت  243.50مترمربع پالک شماره  فرعی از   496       

اصلی واقع  در جوچی   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  کریم شیروانی

13956030200700   مورخ   1395/12/29   مصطفی صفری آغچه بدی    92- رای شماره  4156  

فرزند  محمود  نسبت به ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت 117.15 مترمربع پالک شماره   فرعی 

از   32 اصلی واقع درآغچه بدی     بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خانم شهربانو بیگم صفری

قهدریجانی    زاده  1395/02/11  غالمحسین شفیع  13956030200700 مورخ   رای شماره 0814   -93

فرزند  عباسقلی  نسبت به ششدانگ یک باب خانه  به مساحت   704.94  مترمربع پالک شماره   

فرعی از   385   اصلی واقع در قهدریجان  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  عباسقلی شفیع زاده

94- رای شماره  3164 13956030200700مورخ  1395/6/29 فاطمه رضایی نژاد فرزند نصراله نسبت 

به سه دانگ مشاع ازششدانگ  یک باب خانه   به مساحت 287.5  مترمربع پالک شماره   فرعی از   

386   اصلی واقع در  قهدریجان   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حاجیه  بیگم غفوری

95- رای شماره  6190 13956030200700 مورخ 1395/12/24 یداله توکلی افجدی فرزند   رمضان     

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  233.05 مترمربع پالک شماره   8  

فرعی از   21  اصلی واقع در سودرجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  عباس یزدی

96- رای شماره  5057  13956030200700 مورخ   1395/10/23براتعلی مرادی کلیشادی فرزند   رضا 

نسبت به ششدانگ یکبابخانه    به مساحت  255.30  مترمربع پالک شماره   فرعی از 19 اصلی واقع 

درکلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  عباسعلی اکبری

فرزند خدارحم     اکبری   13956030200700   مورخ   1395/10/23  محمد  رای شماره 5052   -97

نسبت به ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  202.10 مترمربع پالک شماره  فرعی از19  اصلی واقع 

درکلیشاد  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خود متقاضی

یداله      فرزند   بابایی   آقا  اله  روح  13956030200700 مورخ  1395/10/23  رای شماره 5043    -98

نسبت به دو دانگ مشاع ازششدانگ  به مساحت   160  مترمربع پالک شماره  2707  فرعی از   667  

اصلی واقع در  بلوارشفق  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه خود متقاضی

99- رای شماره 5042  13956030200700   مورخ   1395/10/23 محمدرضا معصومی فرزند نسبت 

به دو دانگ مشاع ازششدانگ  به مساحت  160مترمربع پالک شماره  2707  فرعی از   667  اصلی 

واقع در   بلوارشفق   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه خود  متقاضی

علی     فرزند   معصومی   مورخ  1395/10/23  سهراب   13956030200700   5041 رای شماره    -100

نسبت به ذو دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  160مترمربع پالک شماره   2707  

فرعی از   667   اصلی واقع در   بلوار شفق   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  خود متقاضی

فرزند      کلیشادی  دهقان  طیبه   1395/10/30 مورخ   13956030200700   5135 شماره   رای   -101

رمضانعلی نسبت به ششدانگ یک باب خانه  به مساحت  175.60  مترمربع پالک شماره   فرعی از  

19  اصلی واقع درکلیشادبخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  رمضانعلی دهقان

فرزند  پاوائی  خدادادی  بهرام    1395/12/28 مورخ    13956030200700   6212 شماره  رای   -102

از   به مساحت  200.34 مترمربع پالک شماره فرعی  رمضانعلی نسبت به ششدانگ یک باب خانه 

497  اصلی واقع در پاوا  بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه حسن خدادادی 

103- رای شماره  0109  13966030200700 مورخ 1396/01/19 علی رحیمی کلیشادی فرزندصفرعلی 

از 19اصلی واقع  نسبت به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  275مترمربع پالک شماره  فرعی 

درکلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  عزیز اله رحیمی

104- رای شماره  139660302007000110 مورخ 1396/01/19 رضا متین نژاد فرزند عباس  نسبت به 

ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  177.67 مترمربع پالک شماره   فرعی از    24    اصلی واقع 

در باغ ابریشم   بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  حسن ترابی

فرزند  مهرگانی  آزادی  احمدرضا   1395/10/23 مورخ    13956030200700  5035 شماره  رای   -105

قربانعلی نسبت به ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  174/20مترمربع پالک شماره  فرعی از 19 

اصلی واقع در  کلیشاد بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه  اکبر فالحیان

فرزند  قهدریجانی  رمضانی  امیر    1395/10/23 مورخ    13956030200700  5054 شماره   رای   -106

غالمعلی  نسبت به ششدانگ  یک باب خانه  به مساحت  197.50مترمربع پالک شماره  18   فرعی از    

385  اصلی واقع در  قهدریجان بخش 9 ثبت اصفهان مالک اولیه   خود متقاضی 

رای اصالحی شماره 13956030207005989  مورخ 1395/12/11  سید محمد میرلوحی فرزند سید 

علی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 299.03 مترمربع پالک شماره 187 فرعی از 23 

اصلی واقع در  حسن آباد بخش 9 ثبت اصفهان که متقاضی خود مالک رسمی است. 

تاریخ انتشار نوبت اول :  روز یک شنبه مـورخ 1396/01/27

تاریخ انتشار نوبت دوم : روز دو شنبه مورخ 1396/02/11                                                       

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فالورجان     اکبر پور مقدم     

 37/م الف

مفاد آراء
و  اراضی  و  ثبتی   تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  نامه  آئین  ماده 13  و  قانون  ماده 3  موضوع  آگهی 

تکلیف  تعیین  قانون  آراء صادره هیات / هیات های موضوع  برابر  ساختمان های فاقد سند رسمی 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه مرکزی اصفهان 

تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد 

تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 

اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار 

اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ 

رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.  

ردیف 1- برابر رای شماره 139560302023001834مورخ 1395/12/26 آقای حسین سرشوقی    به 

یکباب  ششدانگ  بر  صادق    فرزند  اصفهان   از  1288660618صادره  712کدملی  شناسنامه  شماره 

ساختمان به مساحت 371/89 متر مربع مفروزی از پالک شماره 10و 11 و 12 فرعی از 749-  اصلی 

بدیهی است  اولیه محرز گردیده است.  مالکیت مشاعی  ازای  در  اصفهان که  ثبت  واقع در بخش 2 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

تاریخ انتشار نوبت اول : 96/1/27 تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/2/11 

شماره : 1049 / م الف  امیر حسین صفائی  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان

دادنامه 
شماره دادنامه: 9609976836800055 تاریخ تنظیم : 96/1/20 شماره پرونده : 9509986836800906 

دادگاه خانواده شهرستان  950 شعبه 8  پرونده کالسه 9986836800906    951009  : بایگانی  شماره 

اصفهان )مجتمع شهید قدوسی( تصمیم نهایی شماره 55 96099768368000 خواهان: خانم سکینه 

اسماعیلی جنبزه فرزند حسینعلی به نشانی اصفهان - خ گورت - خ شهید هادی بدیعی - پ 32 - 

کد ملی : 5659823130 خواسته: طالق به درخواست زوجه  گردشکار: دادگاه پس از بررسی اوراق و 

محتویات پرونده وبا اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. )ر أی دادگاه

فرزند دحی  الشمری  به طرفیت جمیل  فرزند حسینعلی  اسماعیلی جنبزه  خواسته خواهان سکینه 

با توجه به سند نکاحیه شماره  صدور حکم طالق به لحاظ تحقق شروط ضمن عقد نکاح می باشد 

17743 ازدفتر خانه شماره 178 حوزه ثبت اصفهان وجود علقه زوجیت دائم فی مابین زوجین محرز 

است خواهان در جلسه دادرسی اظهار داشته که باهمسرش حدود 20 سال است که ازدواج کرده است 

و ثمره این ازدواج یک فرزند دختر بنام لیال 18ساله میباشد همسرش 13 سال است که آنها رارها 

کرده و رفته است و هیچ اطالعی از محل اقامت او ندارد . خوانده نیز علی رغم احضار از طریق نشر 

آگهی در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاعی بعمل نیاورده است دادگاه با توجه به اوراق و محتویات 

پرونده و نظربه اظهارات شهود خواهان که همگی درخصوص اینکه زوج حدود 13 ساله است زن و 

فرزند خودرا رها کرده و کسی از محلی زندگی او اطالعی ندارد. شهادت داده اند و گواهی از مسجد 

محل زندگی خواهان مبنی بر عدم مراجعت زوج به مدت 13 سال به زندگی مشترک لذا تحقق بند 

8 از شروط ضمن عقد نکاح محرز است و مستند به مواد 1119 و 234 و 237 قانون مدنی وماده 

26 قانون حمایت خانواده وعدم توفیق مشاوران مرکز مشاوره دراصالح ذات البین ونظر موافق مشاور 

محترم قضایی حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طالق صادر می گردد. زوجه می تواند بامراجعه به 

یکی از دفاتر رسمی طالق و با انتخاب نوع طالق خود را مطلقه نماید. زوجین دارای یک فرزند مشترک 

نکرده  اقدامی  نفقه اش  و  به مهریه  باشد زوجه نسبت  بالغ و کبیر می  لیال 18 ساله است که  بنام 

است ودر صورت اراده می توانند نقد ا مطالبه نماید. مهلت اعتبار رای صادره 6 ماه از تاریخ ابالغ رأی 

فرجامی یا انقضاء مهلت فرجام خواهی است رأی صادره غیابی است و ظرف بیست روز قابل واخواهی 

اصفهان نظراستان  تجدید  تجدیدنظردر محاکم محترم  قابل  روز  بیست  این شعبه وسپس ظرف   در 

 است.  

م الف 2862 رئیس شعبه 8 داد گاہ خانواده اصفهان سید علی کاظمی

دادنامه 
شماره دادنامه: 9509976836601928 تاریخ تنظیم : 95/10/13 شماره پرونده : 9509986836600846 

شماره بایگانی : 951013  پرونده کالسه : 9509986836600846   شعبه 6 دادگاه خانوداده شهرستان 

اصفهان ) مجتمع شهیدد قدوسی تصمیم نهایی شماره :  خواهان: خانم بنیه خالدی فرزند غضبان 

به نشانی اصفهان - خیابان زینبیه - خیابان آیت اله غفاری - بن بست یاسر - پ 57 خواندگان:

1. آقای حبیب عموری فرزند مرزوق به نشانی مجهول المکان 2. خانم مژگان اسد پور فرزند سبزعلی 

با وکالت آقای امیرحسین روزبهانی فرزند علی حسین به نشانی اصفهان بین پل فلزی و اذر نرسیده 

به تاالر فرشچیان بن بست ارکیده پالک 100 طبقه اول خواسته: اعتراض به عملیات اجرایی )موضوع 

مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی ( گردشکار دادگاه پس از بررسی اوراق ومحتویات پرونده 

و با اعالم ختم رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رأی دادگاه اعتراض خانم بنیه 

خالدی فرزند غضبان در پرونده اجرایی به کالسه 940095 مبنی بر تقاضای رفع توقیف از پالک ثبتی 

شماره 9905فرعی از 14915 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان که یک دانگ یک باب منزل است به طرفیت 

خانم مژگان عموری فرزند مرزوقی که مجهول المکان اعالم گردیده و وقت دادرسی از طریق نشر اگهی 

به وی ابالغ شده با توجه به شرح دادخواست و مالحظه مفاد ومندرجات دوفقرہ سند وکالت رسمی  

که عالوہ بر وکالت واعطاء نیابت حاوی قصد واراده طرفین برواگذاری ملک و حتی بافرض حق عدم 

رجوع از ان یعنی شرط عدم عزل وکیل صورت گرفته و با توجه به عدم دفاعیات مؤثر خوانده ردیف اول 

ووکیل وی و عدم کفایت مدارک ابرازی انان از جمله تصویر یک برگ قرارداد عادی ونامه خوانده ردیف 

دوم از زندان مبنی بر اعالم انتقال به لحاظ آنکه مدارک مزبور تحمل مقاومت در برابر مفاد سند رسمی 

مذکور رانداشته از طرفی انتقال دهنده ملک درقرارداد عادی براساس اسناد وکالتی سمتی در موضوع 

قرارداد نداشته وتعاقب ایادی آن محرز نیست  فلذابا عنایت به مراتب ونظریه مشاور محترم قضائی 

اعتراض مذکور وارد  است  و ضمن قبول اعتراض شکایت خواهان حکم به رفع توقیف از ملک مذکور 

صادر و اعالم می گردد . و این رای برابر مقررات قابل تجدید نظر خواهی است .

م الف 2865رئیس شعبه  6 خانواده  اصفهان - شعرباف زادہ
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وطــــــــــن کـیـمـیـــــــــای  کثیــــراالنتـشــــــــــــار  روزنــامــــــــه 

سردبیر : صدیقه ایروانی - امتیاز 39.7 - رتبه کشوری 87
صــاحــب امتیـــــــاز  و مدیــــــر مســئول: مظفـــــر حاجیــــان

رتبه نخست روزنامه های محلی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری

ی:            اصــفـــهـــــــــان نشانــــــی دفـــتــــــــــر مـــرکـــــــــــز
ــر ، جنـــب کــــوچـــــــه 16، پـلــــــاک 43 ــان صغیــــــ خیابــــ

info@eskimia.ir پســـــــت الکتــرونیـــــکـــــــــی:           
سایــت اینتـــــــرنتــــــی: eskimia.ir - چاپ: آنیل رسانه برتر

تلفــکـــــس: 32298058-031 و 031-95013701-2

http://eskimia.ir/?page_id=16523         :میثــاق نامــه

در  نــوآوری  و  پژوهــش  ملــی  نخســتین کنگــره 
زیســت فناوری از ســوی آموزشــگاه فنی وحرفــه ای 
ــا همــکاری اداره کل آمــوزش  زیســت فناوری نویــن ب
فنی وحرفــه ای اســتان اصفهــان، 7 و 8 اردیبهشــت ماه 
بــا حضــور اســتادان داخلــی و خارجــی و دانشــجویان 
سراســر کشــور در اصفهــان برگــزار شــد. ایــن همایش 
بــه همــت بخــش خصوصــی کــه ســابقه 7ســاله در 
ــوم آزمایشــگاهی دارد  ــی در عل ــوزش  مهارت ــه آم  زمین
ــه ای   ــه فنی وحرف ــی در زمین ــت بخــش  دولت و حمای
ــازار کار  ــگاه و ب ــن دانش ــل بی ــاد تعام ــدف ایج ــا ه ب
حلقــه  فنی وحرفــه ای  آنجــا کــه  از  شــد.  برگــزار 
ــازار کار و دانش آموختــگان دانشــگاه  گمشــده بیــن ب
برگــزاری  بوده انــد،  مهــارت  بــدون  کــه  اســت 
ــن  ــتای تبیی ــد در راس ــا می توان ــه همایش ه این گون

ــود. ــع ش ــر واق ــاد مؤث ــن نه ــگاه ای جای
آموزشــگاه فنی وحرفــه ای زیســت فناوری نویــن در 
ــا  ــاعت ی ــزار نفرس ــه 100ه ــک ب ــال نزدی ــول 7 س ط
برابــر1000 نفــر را مهــارت آموختــه و دانش آموختــگان 
ــراد گواهــی  ــن اف را آمــوزش داده اســت و تمامــی ای
مهارتــی دریافــت کرده انــد. از اهــداف دیگــر ایــن 
ــوده  کــه نیــاز واقعــی  آموزشــگاه بخــش پژوهــش ب

بــه اســتادان دانشــگاه در آن مشــاهده می شــد. پــس 
از ارائــه آموزش هــای  مهارتــی بــرای دانشــجویان 
آموزشــگاه زیســت فناوری نویــن در بخــش پژوهــش 
ــن  ــه در ای ــازی ک ــا نی ــت پرداخــت و ب ــه فعالی ــز ب نی
زمینــه احســاس می شــد، اقــدام بــه برگــزاری اولیــن 
ــوآوری در زیســت  فناوری  ــی پژوهــش و ن ــره مل کنگ
پــس از برگــزاری دو دوره کنگــره منطقــه ای )بــه 
همــکاری  بــا  و  آزاده(  منصــوره  دکتــر   مدیریــت 
ــی  ــوزش فن ــی )اداره کل آم ــش دولت ــت بخ  و حمای
و حرفــه ای اســتان اصفهــان بــه ریاســت جنــاب آقــای 
دکتــر ابوطالــب جاللــی( جهــت تبــادل دســتاورد های 

ــی کرد. پژوهش
ــای  ــوا و فرآینده ــت محت ــر کیفی ــزودن ب     اف

ــی    آموزش
درآییــن برگــزاری ایــن همایــش، رئیــس کنگــره ملــی 
ــه  ــا اشــاره ب ــوآوری در زیســت فناوری ب پژوهــش و ن
اینکــه اصلی تریــن مرجــع توانمندســازی کــه امــکان 
دسترســی جوانــان را بــه شــغل فراهــم مــی آورد 
نظــام آمــوزش کشــور اســت، گفــت: در تمــام کشــورها 
ســعی در افــزودن بــر کیفیــت محتــوا و فرآیندهــای 
ــت از آن  ــا درک درس ــد ب ــا بتوانن ــت ت ــی اس آموزش

ــن  ــن ای ــطی بی ــای واس ــا، حلقه ه ــا و قابلیت ه مزای
ــد  ــان بتوانن ــم جوان ــا ه ــد ت ــم کنن ــش فراه دو بخ
شــرایط شــغل خــود را پیش بینــی کننــد و هــم 
مجموعه هــای مؤثــر، مهــم و همــکار کــه قصــد دارنــد 
ــن  ــد، ضم ــم آورن ــان فراه ــرای جوان ــا را ب فرصت ه
درک درســت، هدایــت ویــژه ای بــرای جوانــان داشــته 

باشــند. 
ابوطالــب جاللــی ادامه داد: تشــکیل پنل زیســت فناوری 
ــکی  ــت فناوری پزش ــل زیس ــکیل پن ــکی، تش غیرپزش
ــت فناوری  ــت فناوری و زیس ــو زیس ــل نان ــکیل پن تش
گیاهــی در قالــب ســخنرانی توســط محققــان و 
ــات برجســته  ــب موضوع ــه ترتی اســتادان برجســته ب

ایــن  در  زیســت فناوری  اصلــی  زیربخش هــای  و 
ــود. ــی ب کنگــره مل

ــد  ــرفته مانن ــته های پیش ــد رش ــور نیازمن     کش
زیســت فناوری اســت

ــت  ــوآوری در زیس ــش و ن ــی پژوه ــره مل ــر کنگ  دبی
فنــاوری نیــز در آییــن برگــزاری ایــن کنگــره بــا 
ــل  ــه دلی ــران ب ــروز ای ــه ام ــه جامع ــه اینک ــاره ب اش
ــوم  ــد عل ــه در تولی ــی ک ــب توجه ــرفت های جال پیش
نیازمنــد  داشــته،   ... و  صنعــت  پزشــکی،  پایــه، 
زیســت فناوری  هماننــد  پیشــرفته تری  رشــته های 
ــن رشــته شــکل گیری  ــزود: خوشــبختانه ای اســت اف
خــود را جهــت حــل مشــکالت جدیــد کشــور پشــت 
ســر گذاشــته اســت؛ بــا ایــن حــال دانش آموختــگان 
ایــن رشــته نیازمنــد حمایت هــا و راهنمایی هــای 
اساســی بــرای پیشــبرد ایــن رشــته و مهــارت کســب 

و کار هســتند.
دکتــر منصــوره آزاده بــا بیــان اینکــه خالقیــت در 
ــزود:  ــیاری دارد، اف ــهم بس ــت فناوری س ــته زیس رش
ایــن کنگــره بــه منظــور آشــنایی شــرکت کنندگان 
بــا آخریــن دســتاوردهای زیســت فناوری، تبــادل 
نویــن  راهکارهــای  ارائــه  همچنیــن  و   اطالعــات 
ــن  ــگان ای ــه دانشــجویان و دانش آموخت ــه ب و خالقان
ــه مهارت هــای کســب  رشــته در راســتای دســتیابی ب
ــط  ــط توس ــته های مرتب ــه رش ــاوری در هم و کار و فن
ــهمی  ــه س ــی ک ــتادان و کارآفرینان ــران، اس صاحب نظ
ــزار  ــن رشــته در کشــور داشــته اند، برگ در پیشــبرد ای

شــد.
دبیــر کنگره ملی پژوهــش و نوآوری در زیســت فناوری 
گفــت: موضوعــات برجســته و اصلــی زیســت فناوری 
ــت فناوری  ــل زیس ــکیل پن ــی تش ــره مل ــن کنگ در ای
ــل زیســت فناوری پزشــکی،  غیرپزشــکی، تشــکیل پن

تشــکیل پنــل نانوزیســت فناوری و زیســت فناوری 
گیاهــی در قالــب ســخنرانی توســط محققــان و 

ــود. اســتادان برجســته ب
ــا پژوهــش  ــه در رابطــه ب ــان داشــت: 120مقال وی بی
ایــن  بــه دبیرخانــه  نــوآوری در زیســت فناوری  و 
ــن  ــه از ای ــداد 9 مقال ــه تع آموزشــگاه ارســال شــد ک
تعــداد بــه صــورت ســخنرانی ارائــه شــد و 50 مقالــه 
ــه  ــاالت ب ــه مق ــود و بقی ــتر ب ــورت پوس ــه ص ــز ب نی

ــند. ــاپ می رس ــه چ ــده ب ــورت چکی ص
دکتــر آزاده تاکیــد کــرد: همچنیــن از ســخنرانان برتــر 
ــل  ــر تجلی ــوح تقدی ــدای ل ــا اه ــر ب ــتر های برت و پوس
شــد و بــه گفتــه دبیــر ایــن کنگــره، مقــاالت برتــر در 
مجــالت علمی پژوهشــی  بــه چــا پ می رســند. 
حائــز اهمیــت اســت کــه تمــام مقــاالت ارسال شــده 
ــه  ــته( نمای ــی برجس ــایت علم ــیولیکا )س ــط س توس
خواهــد شــد و مقاالتــی نیــز کــه بــه صــورت پوســتر 
ارائــه شــده اند، در مجلــه پژوهشــی بــه صــورت 

ــوند. ــاپ می ش ــده چ چکی
زیســت  فناوری  ترویجــی  فعالیت هــای      

ضــروری اســت
ــرمایه  ــروه س ــس گ ــز رئی ــم نی ــن مراس ــان ای در پای
توســعه  ســتاد  ترویــج  و  آمــوزش  انســانی، 
ــت  ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــت فناوری معاون زیس
جمهــوری بــا اشــاره بــه اینکــه مشــکل مــا در 
آمــوزش و ترویــج فناوری هــای نویــن و به ویــژه 
پیچیــده  مفاهیــم  ساده ســازی  زیســت فناوری 
زیســت فناوری  بحــث  در  اســت، گفــت:  علمــی 
عدیــده ای  مشــکالت  دچــار  آن  ترویــج  به ویــژه 

هســتیم. 
ــی  ــت علم ــزود: در معاون ــیدی اف ــدی س ــید مه س
و فنــاوری ریاســت جمهــوری و به ویــژه در ســتاد 

ــزور  ــک کاتالی ــورت ی ــه ص ــت فناوری ب ــعه زیس  توس
می کنیــم  فعالیــت  خصــوص  ایــن  در  حامــی   و 
و بایــد بتوانیــم در تدریــس زیست شناســی تغییراتــی 
ایجــاد کنیــم تــا در ترویــج زیســت فناوری نیــز 
ــه  موفــق ظاهــر شــویم؛ چــرا کــه زیست شناســی پای

زیســت فناوری اســت.
رشــته  فــراوان  کاربردهــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــت  ــالی اس ــد س ــت: چن ــا گف ــت فناوری در دنی زیس
ــرده اســت  ــی ب ــن رشــته پ ــت ای ــه اهمی ــا ب ــه دنی ک
ــظ  ــون حف ــواردی چ ــت فناوری در م ــته زیس و از رش
ــتفاده  ــت اس ــط زیس ــظ محی ــی و حف ــر ژنتیک ذخائ

. می کننــد
حوزه هــای  در  زیســت فناوری  تصریــح کــرد:  وی 
ــی  ــگام، پیش بین ــخیص زودهن ــد تش ــی مانن مختلف
بیماری هــا  از  آینــده و درمــان بســیاری  بــروز در 
کاربــرد فــراوان یافتــه و اگــر ایــران نیــز بــه این رشــته 
ــد از  ــکی می توان ــوزه پزش ــد، در ح ــژه ای کن ــه وی توج

زیســت فناوری بهــره بگیــرد.
علمــی  معاونــت  انســانی  گــروه ســرمایه  مدیــر 
در  زیســت فناوری  افــزود:  جمهــوری  ریاســت 
ــا  ــوران ب ــان و جان ــر از گیاه ــتر و بهت ــتفاده بیش اس

 هــدف افزایــش امنیــت غذایــی نیــز کاربــرد دارد 
و بــا توجــه بــه اینکــه امنیــت غــذا یکــی از مهم تریــن 
ــر  ــه فک ــورها ب ــه کش ــت، هم ــع اس ــای جوام نیازه

ــد. ــته افتاده ان ــن رش ــه از ای ــتفاده بهین اس
    رتبــه یــک  آموزشــگاه زیســت فنــاوری نویــن 

در کشــور 
رئیــس  زمانــی،  دکتــر  مراســم  ایــن  ادامــه   در 
گیاهــان  درخصــوص  ژنتیــک  ملــی  پژوهشــگاه 
ــوی  ــر حق ج ــم دکت ــرد و خان ــخنرانی ک ــه س تراریخت
جوانمــرد، رئیــس بنیــاد ملی نخبــگان اصفهــان درباره 
اشــتغال جوانــان در زمینــه بیوتکنولــوژی نیــز ســخن 
گفــت. همچنیــن دکتــر کامــران قائــدی رئیــس پانــل 

ــی  ــص ژنتیک ــای نق ــا بیماری ه ــه ب ــک، در رابط ژنتی
پراکســی زومــی کــه در جامعــه صنعتــی فعلــی کشــور 

ــرد.  ــرح ک ــخنانی را مط ــرده، س ــدا ک ــیوع پی ش
دکتــر ســید حمیــد زرکــش نیــز دربــاره ارزش افــزوده 
پروتئین هــای نوترکیــب، دکتــر مســعود هوشــمند در 
رابطــه بــا مزایــای روش های نویــن در زیســت فناوری، 
دکتــر خان احمــدی در رابطــه بــا ایجــاد ابزارهــای 
ــی و دکتــر ســید جمال الدیــن مشــتاقیان  اصــالح ژن
بــدن  روی  بــر  نانــوذرات  مضــرات  بــا  رابطــه  در 
همچنیــن  پرداختنــد.    ســخنرانی  بــه  انســان 
نومــن  دکتــر  ضرابــی،  دکتــر  آرپناهــی،  دکتــر 
ــه  ــی ب ــر یخچال ــر باق ــه و دکت ــوکاک از کشــور ترکی ب
ترتیــب دربــاره نانوبیوتکنولــوژی، نانوبیوتکنولــوژی 
اســپرم  فریزکــردن  چشــم اندازها،  و   پیشــرفت ها 

و سیستم های زیست پاالیی سخن گفتند. 
نویــن  زیســت فناوری  فنی وحرفــه ای  آموزشــگاه 
اصفهــان در حــال حاضــر بــه عنــوان  اولین آموزشــگاه 
ــی  ــرای تمام ــگاهی ب ــای آزمایش ــی در زمینه ه مهارت
ــن  ــی، همچنی ــتی و پژوهش ــوم زیس ــته های عل رش
ــه ای  در  ــگاه های فنی وحرف ــک آموزش ــه ی دارای رتب

کشــور مطــرح اســت.
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ایــن هفتــه قرعــه پنجاه وششــمین برنامــه »هــر 
بــه  اصفهــان  شــهرداری  افتتــاح«  چنــد  هفتــه، 
ــا  ــد و ب ــان درآم ــگ اصفه ــعر و فرهن ــی ش ــام اهال ن
ــی  ــان و ادب فارس ــتان زب ــس فرهنگس ــور رئی حض
»خانــه شــعر و فرهنــگ اصفهــان« در منــزل »اســتاد 
ــاح  ــهر افتت ــن ش ــته ای ــعرای برجس ــی« از ش همای

ــد.  ش
ــم  ــن مراس ــان ای ــوان میزب ــه عن ــان ب ــهردار اصفه ش
بــا اشــاره بــه اینکــه اقدامــات شــهرداری اصفهــان در 
حــوزه مســائل فرهنگــی، بسترســاز رســیدن بــه یــک 
شــهر دانش محــور اســت، گفــت: اگــر قــرار اســت در 
ــه ایــن اهــداف دســت یابیــم،  چشــم انداز اصفهــان ب
الزم اســت رویکــرد شــهرداری اصفهــان ضمــن توجــه 
بــه فعالیــت در زمینــه خدماتــی، توجــه بــه فعالیــت 
در زمینه هــای خدماتی فرهنگــی نیــز باشــد. فعالیــت 
بــوده  خدماتــی  صرفــا  گذشــته  در   شــهرداری ها 
ــه فعالیت هــای خدماتی فرهنگــی تبدیــل  و ســپس ب

شــده اســت.
ــی   ــش خصوص ــری بخ ــرمایه گذاری 10 براب     س

ــان در اصفه
ــه اینکــه مــا توســعه  ــا اشــاره ب ــژاد ب مهــدی جمالی ن

شــهر اصفهــان را بــدون حفــظ میــراث و ارتقــای 
فرهنگــی آن نمی خواهیــم و تــا دو هفتــه دیگــر 
ــی  ــهر جانمای ــن ش ــی در ای ــس فرهنگ ــز 5 پردی نی
می شــود افــزود: خوشــحالم کــه امــروز خانــه اســتاد 
ــل  ــان تبدی ــگ اصفه ــه شــعر و فرهن ــه خان ــی ب همای
ــای شفاف ســازی  ــه در حوزه ه ــن اینک می شــود؛ ضم
و مکانیزه ســازی و تبدیــل شــهر بــه شــهری هوشــمند 
نیــز اقدامــات خوبــی انجــام شــده و امیدواریــم شــهر 
ــه همــان  ــگاه واقعــی خــودش ک ــه جای ــان را ب اصفه

ــانیم. ــت، برس ــهر اس اسطوره ش
وی در ادامــه از آغــاز گفتمان جدید شــهرداری اصفهان 
درخصــوص رســیدن بــه شــهری دانش محــور ســخن 
ــای  ــا حمایت ه ــبختانه ب ــرد: خوش ــوان ک ــت و عن گف
همه جانبــه ای کــه از ســوی اعضــای شــورای اســالمی 
ــدان  ــردم، هنرمن ــتیبانی م ــد و پش ــام ش ــهر انج  ش
و فرهیختــگان، توانســتیم در مســیر تبدیــل اصفهــان 
بــه شــهری دانش محــور گام برداریــم و آن را بــه 
ــروت  ــه ث ــش ب ــه در آن دان ــم ک ــل کنی ــهری تبدی ش

تبدیــل می شــود.  
ــی  ــات عمران ــه اقدام ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــژاد ب جمالی ن
اصفهــان در حــال  در  همپــای مســائل فرهنگــی 
ــی  ــوزه عمران ــت: در ح ــت، گف ــام اس ــری و انج پیگی
ــه  ــم؛ چنانک ــاز کرده ای ــان را آغ ــش جهادی م ــز جنب نی

ــش  ــرمایه گذاری در بخ ــزان س ــته می ــال گذش در س
ــت. ــه اس ــش یافت ــر افزای ــه 10 براب ــی ب خصوص

    احداث پردیس بزرگ اصفهان
وی در ادامــه گفــت: همچنیــن هــزار و 180 پــروژه 
عمرانــی در دســت ســاخت و تکمیــل اســت کــه 
ــی  ــام عل ــدان ام ــالس، می ــالن اج ــه س ــوان ب می ت
ــه از  ــه نمون ــوان س ــه عن ــان ب ــهری اصفه ــار ش و قط
ابرپروژه هــای شــهرداری اصفهــان اشــاره کــرد؛ ضمــن 
اینکــه رینــگ چهــارم شــهر اصفهــان در ســال گذشــته 
کلیــد خــورد و در روان شــدن ترافیــک نقــش بســزایی 

ــت. ــد داش خواه
وی احــداث پردیــس بــزرگ اصفهــان بــه وســعت 300 
هکتــار را رخــدادی مهــم در اصفهــان دانســت و گفــت: 
ــور  ــار در کش ــن ب ــرای اولی ــر ب ــس هن ــاخت پردی س
ــزاری  ــرای برگ ــی ب ــد محل ــه می توان ــد ک ــروع ش ش
ــوزه  ــن در ح ــد. همچنی ــدان باش ــت های هنرمن نشس
ــی انجــام شــده  ــای بزرگ  ســاماندهی مشــاغل، کاره
ــازار  ــازار خشــکبار و ب ــاه، ب ــازار گل و گی ــدازی ب و راه ان

ــت. ــه آن هاس ــیکلت از جمل موتورس
شــهردار اصفهــان از احــداث شــهرک چــوب بــه 
ــوی  ــور از س ــوب کش ــهرک چ ــن ش ــوان بزرگ تری عن
ــت:  ــان داش ــت و بی ــخن گف ــان س ــهرداری اصفه ش
ــداث  ــال اح ــان در ح ــز در اصفه ــالمت نی ــهرک س ش
ــفالت  ــت آس ــدازی نهض ــار آن راه ان ــه در کن ــت ک اس
ــان مهــم در عــرض  پیاده روســازی، احــداث 44 خیاب
ــرب در  ــتان غ ــن بوس ــاد بزرگ تری ــال، ایج ــک س ی
غــرب اصفهــان و بزرگ تریــن پــارک جنگلــی از جملــه 
ــود. ــوب می ش ــان محس ــهرداری اصفه ــات ش اقدام
ــاره مثنــوی      یاداشــت های اســتاد همایــی درب

ــود  ــاب می ش ــوی کت مول
ــز در  ــی نی ــان و ادب فارس ــتان زب ــس فرهنگس  رئی
آییــن افتتــاح »خانــه شــعر و فرهنــگ اصفهــان« بــا 
ــان  ــهر اصفه ــارات ش ــی از افتخ ــه یک ــه اینک ــاره ب اش
خانه هــای میراثــی اســت، گفــت: در تمــام ایــران 

ــظ  ــم حف ــا مه ــت، ام ــاد اس ــا زی ــن خانه ه ــداد ای تع
و بازســازی ایــن خانه هاســت کــه در بعضــی شــهرها 

ــوده اســت.  مناســب نب
غالمعلــی حــداد عــادل ضمــن اشــاره بــه شــخصیت 
تاکیــد کــرد:  مســئله  ایــن  بــر  همایــی  اســتاد 
معنــوی  مثنــوی  بــا  ارتبــاط  در   یادداشــت هایی 
و کتــاب مولوی نامــه از آثــار مهمــی اســت کــه از 
ــه  ــه گفت ــت؛ ب ــده اس ــای مان ــه ج ــی ب ــتاد همای اس
نزدیــکان اســتاد همایــی، ایشــان نیمه شــب ها در 
ــه  ــوی را مطالع ــاب مثن ــود کت ــه شــخصی خ کتابخان
ــرده  ــت می ک ــاب یادداش ــیه کت ــی را در حاش و نکات
کــه تعــداد ایــن یادداشــت ها بــه 2 هــزار و 700 مــورد 

ــت. ــیده اس رس
وی ادامــه داد: قــرار اســت مثنــوی  مولــوی بــه همــراه 
ــاط در قالــب  توضیحــات اســتاد همایــی در ایــن ارتب
کتابــی بــه چــاپ برســد و بــر ایــن اســاس امیدواریــم 
ــع  ــر در جم ــار دیگ ــدان دور، ب ــه چن ــه ای ن در فاصل
ادب دوســتان اصفهانــی از ایــن کتــاب رونمایــی کنیــم.  
    خانــه اســتاد همایــی از جملــه بناهــای تاریخــی 

ــت اصفهان اس
ــان دارای یــک هــزار و 200  ــان اینکــه اصفه ــا بی وی ب
خانــه تاریخــی اســت، افــزود: خانــه اســتاد همایــی از 
جملــه بناهــای تاریخــی اصفهــان اســت کــه اهمیتــی 
دوچنــدان دارد؛ چــرا کــه از یــک ســو بــه دلیــل قدمت 
ــت دارد و از  ــت معمــاری ایرانی اســالمی اهمی و اصال
ــه یکــی از شــعرای برجســته  ــق ب ــر متعل ســوی دیگ
ــه ای  ــر خان ــاس اگ ــن اس ــر ای ــت و ب ــورمان اس کش

ــود، ارزش میراثــی داشــت. ــی نیــز ب معمول
حــداد عــادل تاکیــد کــرد: تــا پیــش از ایــن اطالعی در 
ارتبــاط بــا ایــن خانــه وجــود نداشــته و آقــای حبیبــی 
بــا توجــه بــه اهتمــام بــه حفــظ بیت المــال و احتــرام 
بــه اســتاد همایــی بــا پیگیری هــای خــود ایــن خانــه 
ــد  ــام می ده ــازی را انج ــه و بازس ــار گرفت را در اختی
و بــر ایــن اســاس بازســازی شــهرداری اصفهــان 

ــود. ــوب می ش ــازی دوم محس بازس
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه پــس از اطــالع از این مســئله 
خانــه اســتاد همایــی از ســوی دولــت به فرهنگســتان 
واگــذار شــد، ابــراز داشــت: در آن زمــان یکــی از 
اســتادان دانشــکده ادبیــات دانشــگاه اصفهــان بــرای 
مدیریــت ایــن خانــه از ســوی دکتــر حبیبــی دعــوت 
شــد کــه آن را بــه تدریــس درس خــود اختصــاص داد 

کــه البتــه مرتبــط بــا ادبیــات نبــوده اســت.
بــا  فارســی  ادب  و  زبــان  فرهنگســتان  رئیــس 
ــه مســئولیت  ــه اینکــه از 22 ســال پیــش ک اشــاره ب
عهــده گرفتــم، حفــظ خانــه  بــر  را  فرهنگســتان 
اســتاد همایــی و اســتفاده بهینــه از ایــن مجموعــه از 
ــوده، اضافــه کــرد: از شــهردار  دلمشــغولی های مــن ب
فرهنگ دوســت اصفهــان بــرای بازســازی ایــن خانــه 
فعالیت هــای کالن  ضمــن  می کنیــم کــه  تشــکر 
عمرانــی و فرهنگــی ایــن خانــه را نیــز فرامــوش 
ــم  ــب از آن را فراه ــتفاده مناس ــکان اس ــد و ام نکردن

ــاختند. س
    شــهرداری اصفهــان، شــهرداری فرهنگــی 

ــود ــور ش کش
ــی و  ــات فارس ــان و ادبی ــتاد زب ــماعیل آذر، اس    اس
کارشــناس ادبــی ســیما، نیــز در حاشــیه ایــن مراســم  

بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه فضاهــای فرهنگــی   
حرکــت بــه ســمت فضاهــای مجــازی را کاهــش 
ــت؛  ــن فضاهاس ــا ای ــاز م ــروز نی ــت: ام ــد، گف می ده
مــن حتــی پیشــنهاد کــرده ام کــه شــهرداری اصفهــان 
را بــه عنــوان شــهرداری فرهنگــی معرفــی کننــد؛ چــرا 
ــروش  ــال ف ــه دنب ــه ب ــه یکــی از شــهرداری هایی ک ک

ــان اســت.     فضــا نیســت، شــهرداری اصفه
  اســماعیل آذر  ادامــه داد: هــر یــک از شــاعران مــا 
در حــوزه ای ســرآمد روزگار خویــش بوده انــد و اســتاد 
ــی  ــفه، ستاره شناس ــات، فلس ــز در ریاضی ــی نی همای
شــاعری  و  درخشــید  تاریــخ  و  اصفهان شناســی 
ــم کار می کــرد  ــه دلیــل نفــس عل ــود کــه ب ــد ب توانمن

ــه شــهرت. ن
ــات فارســی دانشــگاه آزاد  ــان و ادبی ــر گــروه زب  مدی
ــن  ــران ضم ــات ته ــوم و تحقیق ــد عل ــالمی واح اس
ــی را   ــای فرهنگ ــروز بحث ه ــا ام ــه م ــه اینک ــاره ب اش
در منطقــه 3 شــهرداری اصفهــان و منطقــه 2 آمــوزش 
ــد  ــودکان بای ــزود: ک ــم، اف ــانه گرفته ای ــرورش نش و پ
ــوند؛  ــنا ش ــم آش ــا قل ــی ب ــی و ابتدای ــنین کودک از س
حضــور مــردم در ایــن فضــا یــا فضایــی ماننــد صائبیــه 
ــا  ــوع فضاه ــن ن ــه ای ــردم ب ــه م ــد ک ــان می ده نش

ــد.  عالقــه دارن

 در کنگره ملی پژوهش و زیست فناوری در اصفهان عنوان شد: 
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