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الگوی
 تجاری سازی فرهنگ

کــه می تــوان از یــک چارچوب  گاتا  معتقــد اســت  ســانتا
ــه  ــود ب ــه خ ک ــه  ــای عرض ــره فرآورده ه ــی زنجی تحلیل
توزیــع  و  تولیــد  بــرای  می انجامــد  فرهنــگ  تولیــد 

ــت.  گرف ــره  ــگ به فرهن
ــا فیلــره در هــر فرهنــگ، یــک مفهــوم  زنجیــره عرضــه ی
کــه بــه روشــنی نشــان دهنده  نقش هــا  اقتصــادی اســت 
و وظایــف بازیگــران اصلــی، بخش عمومــی و خصوصی 

اســت.
ایــده  خلــق  انتخــاب،  مرحلــه   6 در  زنجیــره  ایــن   
کــه  تولیــد، حفــظ، توزیــع و مصــرف بــه وجــود می آیــد 
بســته بــه شــرایط در یــک فرآینــد بــا قابلیــت تولیــد 

بازســازی و خلــق دوبــاره تغییــر می کنــد...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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در صفحه سیاست )2( بخوانیداخبار روز

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی:

امام را خدا تعیین می کند
نه آرای مردم

را  ولی  و  کم  حا که  بگوییم  نباید  شیعیان:  تقلید  مرجع 
که  فرمود  کرم)ص(  ا رسول  می کند؛  تعیین  مردم  رأی 
که  »تعیین جانشین من با خداست و خداوند به هر کسی 

خواست، والیت می دهد«...

گهی روزنامه کیمیای وطن 4-95013701جذب آ

مســـیــر ســــبــز

 به بهانه آغاز پخش سری دوم 
سریال »شهرزاد«

راز موفقیت »شهرزاد«
صفحه 10
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/منطقه ای استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری رتبه نخست روزنامه های استا�ن

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان
   دکتر علی رشیدپور



یادداشت
به قلم سردبیر

روزه و سالمتی  
ــت:  ــده اس ــام)ص( آم ــر اس ــی از پیامب در حدیث

ــوا«  ــوا تصح »صوم
»روزه بگیرید تا تندرست شوید.« 

ــار  ــد آث ــب جدی ــن در ط ــم و همچنی ــب قدی در ط
بیماری هــا  از  بســیاری  درمــان  در  »امســاک« 
ــه در  ــر پزشــکی اســت ک ــات رســیده و کمت ــه اثب ب
گذشــته و حــال بــه ایــن حقیقــت اشــاره ای نکــرده 
باشــد؛ از بــاب نمونــه حکیــم قــرن ششــم پیــش از 
میــاد، فیثاغــورث بــه شــاگردانش توصیــه می کــرد 
در مواقــع بیمــاری و نیــز بــه منظــور تهذیــب نفــس 
از نوعــی امســاک کمــک بگیرنــد. ســقراط نیــز کــه 
ــرای حفــظ  ــد، ب ــدر دانــش پزشــکی نامیده ان او را پ
ــرای  ــاک« را ب ــا »امس ــان بیماری ه ــت و درم صح

ــت. ــروری می دانس ــی ض ــی طوالن مدت
ــذای  ــه غ ــد ک ــن می پندارن ــردم چنی ــیاری از م بس
ــل  ــد؛ غاف ــد می کن ــتری تولی ــرژی بیش ــتر، ان بیش
ــال  ــب اخت ــی، موج ــد و اضاف ــذای زائ ــه غ از اینک
شــدن  ذخیــره  ســبب  و  دســتگاه گــوارش  در 
ــای  ــدازه اســت و بیماری ه ــای خــارج از ان چربی ه
گوناگونــی را بــه وجــود مــی آورد؛ بیماری هــای 
انســداد  شــرایین،  تصلــب  چاقــی،  خطرنــاک 
ــر  ــای دیگ ــیاری از بیماری ه ــت و بس ــروق، دیاب ع
ــول  ــم معل ــی ه ــاد دارد و گاه ــه زی ــه در تغذی ریش

ــت. ــت آن اس کیفی
ضررهــای  از  روزه داری  بــر  افــزون  روایــات  در 
کم خــوری  و  امســاک  منافــع  و  شکم پرســتی 
بســیار ســخن گفتــه شــده و همــواره مســلمانان بــه 
رعایــت اعتــدال در اســتفاده از انــواع غذاهــا فرمــان 

شــده اند. داده 
خلیفــه  دوانیقــی،  منصــور  درباریــان  از  یکــی 
عباســی، نقــل می کنــد: روزی حضــرت صــادق)ع(

ــب  ــک طبی ــد. ی ــر بودن ــه حاض ــس خلیف در مجل
 هنــدی کتابــی دربــاره طــب در دســت داشــت 
و می خوانــد و آن حضــرت ســاکت نشســته بودنــد. 
چــون طبیــب از خوانــدن کتــاب بازایســتاد، بــه امــام 
صــادق)ع( گفــت: آیــا مایلــی چیــزی از ایــن کتــاب 

بــه شــما بیامــوزم؟ 
ــی  ــد طب ــه از قواع ــرا آنچ ــه؛ زی ــد: ن ــام فرمودن ام
کــه نــزد مــن اســت، بهتــر از چیــزی اســت کــه تــو 

داری. 
ســپس فرمودنــد: مــن دســتور پیامبــر اســام)ص( 
را بــه کار می بنــدم کــه فرمــود: »المعــدة بیت الــداء 
و الحمیــة هــی الــدواء«؛ »معــده، مرکــز بیماری هــا 

و امســاک بهتریــن داروهاســت.«
آن طبیــب هنــدی بــا شــگفتی گفــت: طــب غیــر از 

ایــن چیــزی نیســت. 
ــام پرســید:  ــدی از ام ــب هن ــر، طبی ــی دیگ ــه نقل ب

ــا آورده ای؟  ــش را از کج ــن دان ای
ــا  ــم و آن ه ــخن را از پدران ــن س ــد: ای ــام فرمودن ام
از پیامبــر اســام و پیامبــر اســام از جبرئیــل و 

ــت.  ــه اس ــی آموخت ــارک و تعال ــد تب خداون
طبیــب هنــدی گفــت: راســت گفتــی و مــن شــهادت 
ــود  ــه وج ــدای یگان ــز خ ــی ج ــه خدای ــم ک می ده

ــدارد و محمــد، رســول خــدا)ص( اســت. ن
امــروزه نیــز پزشــکان معترفنــد کــه مســئله تغذیــه 
انســان  بیمــاری  و  ســامت  در  مهمــی  نقــش 
دارد؛ همان گونــه کــه طبیــب روســی »الکســی 
ســوفورین« در کتــاب خــود می نویســد: 95 درصــد 
ــوءتغذیه  ــکم بارگی و س ــردم از ش ــای م از بیماری ه

سرچشــمه می گیــرد.
درمــان  بهتریــن  روزه داری  درمانــی،  بخــش  در 
ــده  ــی و جذب نش ــد و اضاف ــواد زائ ــت. روزه م اس
نوعــی  ایــن،  بــر  افــزون  می ســوزاند.  را  بــدن 
ــل  ــی و عام ــتگاه های گوارش ــرای دس ــتراحت ب اس

مؤثــری بــرای ســرویس کــردن آن هاســت. 
 بــا توجــه بــه اینکــه ایــن دســتگاه در طــول ســال 
ــروری  ــتراحت ض ــن اس ــت، ای ــه کار اس ــغول ب مش

اســت.
روشــن اســت کــه روزه دار هنــگام ســحری خــوردن 
یــا افطــار کــردن نبایــد در خــوردن و آشــامیدن 
ــی روزه  ــتی و درمان ــار بهداش ــا از آث ــد ت ــراط کن اف

بهره منــد شــود.

کوتاه اخبار 
وزیر امور خارجه ایران:

 ایران و الجزایر 
سیاست های مشترکی دارند

ــه  محمدجــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجــه کشــورمان کــه ب
ــا مقامــات اســتقبال کننده  ــدار ب ــر ســفر کــرده،  در دی الجزای
ــه ای و  ــه تحــوالت منطق ــت: در شــرایطی ک ــن کشــور گف ای
بین الملــل نیــاز بــه گفت وگــو دارد، مــا روابــط بســیار خوبــی 
بــا الجزایــر داریــم.وی افــزود: در چنیــن شــرایطی این گونــه 

دیدارهــا ضــروری اســت. 
ظریــف در ادامــه گفــت: ایــران و الجزایــر سیاســت های 
مشــترکی دارنــد. امیدواریــم بتوانیــم بــا مشــورت بــا 
یکدیگــر  جهــت تقویــت همــکاری بین کشــورهای اســامی و 
ــل، سیاســت های  ــد در ســطح بین المل کشــورهای غیرمتعه

ــم. ایرنــا ــش ببری خــود را پی

 رئیس کمیسیون امنیت ملی 
و سیاست خارجی مجلس:

آمادگی کامل نیروهای امنیتی برای 
مقابله با هرگونه اقدام تروریستی 

ــی و  ــت  مل ــیون امنی ــس کمیس ــردی، رئی ــن بروج عاءالدی
سیاســت  خارجــی مجلــس شــورای اســامی، بــا اشــاره بــه 
حــوادث تروریســتی اخیــر در تهــران گفــت: مجلــس شــورای 
اســامی و کمیســیون امنیــت ملــی دســتگاه های امنیتــی را 
ــا تروریســت ها و عقبه هــای آن، از  ــزم کــرده در برخــورد ب مل

هیــچ کوششــی دریــغ نکننــد.
وی گفــت: بــرای مقابلــه بــا اقدامــات تروریســتی، اقدامــات 
الزم صــورت گرفتــه و نیروهــای امنیتــی از هوشــیاری و 
آمادگــی بــرای مقابلــه بــا هرگونــه اقــدام ضدامنیتــی از ســوی 
تروریســت  ها برخــوردار هســتند؛ لــذا مــردم مطمئــن باشــند 
کــه دســتگاه های اطاعاتــی و امنیتــی کشــور در تامیــن 
ــوردار هستند.تســنیم ــادی برخ ــی زی ــا از آمادگ ــت آن ه امنی

سرمقاله
الگوی تجاری سازی فرهنگ
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان

دکتر علی رشیدپور

 مرحله اول: انتخاب هنرمندان
کــه در تجاری ســازی فرهنــگ وجــود   اولیــن مشــکلی 
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــا ب ــدان ی دارد، انتخاب...هنرمن

ــدا کــردن اســتعدادهای خــاّق اســت.  پی
ــه صــورت  طبیعــت، هــوش و اســتعداد هنــری را ب
ــد  ــن بای ــد؛ بنابرای ــان ها می ده ــه انس ــی ب تصادف
ــتعداد  ــخیص اس ــرای تش ــی ب ــای خاص مداخله ه

ــراد وجــود داشــته باشــد.  اف
توســط  هنرمنــدان  انتخــاب  مــدرن،  دنیــای  در 
نیروهــای بــازار، قوی تریــن وســیله انتخــاب توســط 
عاقه منــدان  و  مصرف کننــدگان  تولیدکننــدگان، 
نشــان  را  هنــری  کلکســیون  جمع کننــدگان  و 

می دهــد.
بســیار  نیــز  غیربــازاری  انتخــاب  مکانیزم هــای 

اهمیــت دارنــد:
الف(دولــت؛ انتخــاب از طریــق سیســتم مدرســه و 

ــرد. ــی صــورت می گی ــات عموم امتحان
ب(آمــوزش هنــر؛ از طریــق مؤسســات هنــری 
هنرهــای  آکادمی هــای   راهنمایــی،  مــدارس  و 

. و...  زیبــا  هنرهــای  آموزشــگاه های  ظریــف، 
ــت  ــن روش حمای ــتیبانی؛ در ای ــت و پش  ج(حمای
 پدرانــه، تعــداد کمــی از افــراد ثروتمنــد جامعــه 
و در ســطح اجتماعــی مــورد اســتفاده و توجــه قــرار 

می گیرنــد. 
د(انتخــاب فــردی؛ مبتنــی بــر فرآینــد اقتصــاد 

می گیــرد. صــورت  اطاعــات 
ه(انتخــاب سیاســی؛ بــا توجــه بــه ماحظــات 

می گیــرد. شــکل  سیاســی 
 مراحل دوم و سوم: خلق ایده و تولید 

یک اثر هنری
 در حالــی کــه هنرمنــدان مشــغول بــه کار می شــوند 
تولیــد  وقــف  را  خــود  انــرژی  همــه  ابتــدا  در 
ایده هــای خــود می کننــد. هرچنــد بــا بررســی 
از  مرحلــه  دو  همــواره  خاّقانــه  کار  در  دقیق تــر 
ــد  مراحــل تولیــد فرهنگــی پشــت ســر هــم می آین

ــد از: ــه عبارتن ک
ــه تصــور و خلــق   خلــق ایــده و تولیــد آن: در مرحل
ایــده کــه پدیــده ای ذاتــی، منطقــی و شــّمی اســت، 
شــاهکار هنــری صرفــا یــک ایــده اســت و می تــوان 
گفــت در ایــن مرحلــه خلــق ایــده، بــه عنــوان یــک 
کار نوآورانــه در نــوع خــود منحصربه فــرد اســت. 
ایــن ایــده می توانــد فــردی یــا جمعــی باشــد 
ــر  ــود و منج ــی ش ــد عملیات ــدی بای ــه در گام بع ک
ــات  ــد ماحظ ــه نیازمن ــر دو مرحل ــه ه ــد ک ــه تولی ب

اساســی هســتند.
 مرحله چهارم: حفظ 

موجــب  پیچیــده  بخش هــای  در  حفاظــت 
مثــال  بــرای  می شــود؛  اشــتغال زایی  ایجــاد 
افــرادی  بــرای  الزم  مهارت هــای  و  صاحیت هــا 
بــه کار  مشــغول  ساخت وســاز  صنایــع  در  کــه 
هســتند و تکنولوژی هــای پیشــرو و ســبک هنــری 
ــوالت  ــواد و محص ــری م ــرای کارب ــده ب استفاده ش

مصنوعــی در درجــه دوم قــرار دارنــد. 
در بخــش حفاظــت و ایمنــی هــم شــرکت های 
کوچــک و ســنتی و هــم شــرکت های بســیار بــزرگ 
بــا تکنولــوژی پیشــرفته وجــود دارنــد. بــا توجــه بــه 
ماهیــت آن هــا، بودجــه فعالیت هــای حفاظتــی 
از ســرمایه های عمومــی یــا وجــوه عمومــی یــا 

ســازمان های غیرانتفاعــی تأمیــن می شــود.
 مرحله پنجم: توزیع 

هــر خاقیتــی زاییــده یــک ایــده اصلــی اســت کــه 
بــه آن ســر و شــکلی داده می شــود و از طریــق 
روش هــای توزیــع در اختیــار بخش هــای دیگــر 
هنــر قــرار می گیــرد. ایــن روش هــا می تواننــد 

ــند.  ــک روش باش ــش از ی بی
ــه  ــرف، مرحل ــد مص ــای جدی ــه الگوه ــه ب ــا توج ب
توزیــع بــه لحــاظ اقتصــادی و راهبــردی، مهم تریــن 
ــگ اســت.  ــد فرهن ــره عرضــه تولی ــه در زنجی مرحل
ایجــاد شــرایط توزیــع و مرحلــه تولیــدی، گســترش 
در  و  می ســازد  امکان پذیــر  را  جدیــد  بازارهــای 
ــای  ــه تکنولوژی ه ــه ب ــت ک ــه ای اس ــت مرحل نهای
اطاعــات  فنــاوری  انقــاب  و  بازاریابــی جدیــد 

ــاط را دارد. ــترین ارتب بیش
 مرحله  ششم: مصرف

 مرحلــه  لــذت بــردن از یــک شــاهکار هنــری 
کــه  مــردم(  )عمــوم  مصرف کننــدگان  توســط 
ــی  ــت کاف ــتن وق ــا، نداش ــی آن ه ــت اصل محدودی
ــا  ــی آن ه ــت اصل ــه محدودی ــیون داران )ک و کلکس

نداشــتن ســرمایه کافــی اســت( اســت. 
ــن  ــر ای ــادی دال ب ــی زی ــل فن ــر، دالی ــاره هن درب
وجــود دارد کــه زمــان صرف شــده بــرای تولیــد یــک 
ــه  ــه جامع ــرد. هرچ ــاه ک ــوان کوت ــاهکار را نمی ت ش
ــان ارزش  ــت و زم ــود، وق ــر ش ــر و ثروتمندت غنی ت
بیشــتری پیــدا می کنــد. )از دســت دادن یــک 
ســاعت زمــان بــه معنــای از دســت دادن دســتمزد 

ــک ســاعت کار اســت(  ی
ــان و  ــویم، زم ــر ش ــه ثروتمندت ــا هرچ ــن م بنابرای
اوقــات فراغــت کمتــری نیــز خواهیم داشــت. هرچه 
ــر باشــد مــردم  ــی باالت ســطح اقتصــادی و تحصیل
را می خواهنــد و می خرنــد؛  بیشــتری  کاالهــای 

ــد. ــا دارن ــرای مصــرف آن ه ــری ب ــان کمت ــا زم ام
از آن اســت کــه در جامعــه  بررســی ها حاکــی 
کنونــی ایــران هــر شــش مرحلــه فــوق درخصــوص 
هنــری  و  فرهنگــی  خدمــات  و  کاالهــا  انــواع 
کــه  هســتند  مواجــه  جــدی  چالش هــای  بــا 
فرهنــگ  تجاری ســازی  در  موفقیــت  بــرای 
بایــد راهکار هــای مقتضــی دربــاره آن هــا ارائــه 
شــود. نکتــه جالــب توجــه دیگــر ایــن اســت 
ــت  ــد اس ــک فرآین ــگ ی ــازی فرهن ــه تجاری س ک
کــه تــا همــه مراحــل آن در حــد قابــل قبــول 
محقــق نشــود نمی تــوان انتظــار موفقیــت در آن 
ــل  ــم حاص ــن مه ــت روزی ای ــد اس ــت. امی  را داش

شود.

ــوق  ــتاد حق ــر س ــی، دبی ــواد الریجان محمدج
ــر   ــه اخی ــای مصوب ــن ویژگی ه ــا تبیی ــر، ب بش
ســنای آمریــکا و آثــار تحریم هــای جدیــد 
ــرح  ــرح s722، ط ــت: ط ــورمان گف ــه کش علی
ــار دارد  ــوا و آث ــکل، محت ــر ش ــری از نظ بی نظی
و آنچــه ملــت بایــد بدانــد چهــار ویژگــی بســیار 

ــت.  ــرح اس ــن ط ــن در ای روش
طــرح  ایــن  آنکــه  نخســت  افــزود:  وی 
جامعیــت دارد؛ یعنــی همــه جاهایــی کــه 
ممکــن اســت کشــورمان تحــت هــر نــوع 
تحریمــی قــرار بگیــرد اعــم از بانــک، تجــارت، 
اســلحه، رفت وآمــد، دیپلماســی و تقریبــا همــه 
بخش هــا و امکانــات احصــا شــده کــه تحریــم 

ــت. ــی اس جامع
ــه  ــت: دوم بهان ــر گف ــوق بش ــتاد حق ــر س دبی
اعمــال ایــن تحریم هــا آنقــدر انعطاف پذیــر 

و کلــی اســت کــه آن را می شــود بــه هــر 
چیــزی ربــط داد؛ بــه عنــوان نمونــه یکــی 
ایــران  کــه  اســت  ایــن  بهانه هایــش  از 
ــد؛  ــته باش ــده نداش ــای بی ثبات کنن فعالیت ه
حــاال منظــور چــه بی ثباتــی و فعالیتــی اســت، 
معلــوم نیســت؛ زیــرا خیلــی بــاز و قابــل 

انعطــاف اســت. 
ســنای  مصوبــه  دیگــر  ویژگــی  الریجانــی   
دانســت  آن  اقدامــی  بندهــای  را  آمریــکا 
از  کــه  تحریم هایــی  از  غیــر  گفــت:  و 
رئیس جمهورشــان خواســته اند اعمــال کنــد 
دو بنــد بســیار خطرنــاک در فصــل چهــارم 
ایــن مصوبــه هســت؛ در نخســتین بنــد آن 
کــه  می دهنــد  دســتور  رئیس جمهــور  بــه 
فعالیت هــای ایــران را در هــوا و دریــا بــه طــور 
 یک جانبــه و بــا همــکاری دیگــر کشــورها                                      

رهگیری کند. 
 بی خاصیتی برجام

ــح  ــل تصری ــوق بین المل کارشــناس ارشــد حق
کــرد: ویژگــی چهــارم ایــن مصوبــه ســنا کــه هر 
ــا  ــد، ایــن اســت کــه آی ــد آن را بدان ــی بای ایران
نقــض برجــام هســت یــا نــه؟ بــه نظــر مــن ای 
کاش نقــض برجــام بــود؛ اتفاقــا نقــض برجــام 
ــه  ــه برجــام را ب ــی دارد ک ــا محتوای نیســت؛ ام

ــدازد.  جــای نقــض کــردن از خاصیــت می ان
ایــن اســاس همــه  الریجانــی گفــت: بــر 
ــن  ــم، از بی ــام داری ــا از برج ــه م ــی را ک منافع
ــان از برجــام  ــع آن ــه مناف ــی ک ــرد؛ در حال می ب
ــه  ــی ک ــت؛ منافع ــی اس ــود باق ــوت خ ــه ق ب
توقــف  شــامل دو محــور اســت؛ نخســت 
ــته ای  ــای هس ــدام فعالیت ه ــه انه ــرف ب مش
مــا و دیگــر نظارت هــای بی نظیــر و مهلــک بــر 

فعالیت هــا. ایــن 
وی افــزود: بــه ایــن دلیــل آنــان برجــام 
بگوینــد  بعــد  کــه  نمی گوینــد  نقــض  را 
نقــض شــده اســت؛ البتــه ایــن مســائل 
بــه اشــکاالت بســیار اساســی بازمی گــردد 
کــه در ســند برجــام و نحــوه مذاکــرات آن 
نقــض  از   وجــود دارد؛ پــس بســیار فراتــر 

است. 
ــح  ــل تصری ــوق بین المل کارشــناس ارشــد حق
کــرد: در پاســخ بــه مصوبــه اخیــر ســنای 
ــام  ــل تم ــن ضرب االج ــا تعیی ــد ب ــکا، بای آمری
انــرژی  بین المللــی  آژانــس  نظارت هــای 
ــورمان  ــته ای کش ــای هس ــر فعالیت ه ــی ب اتم
ــم  ــی کاهــش دهی ــل ان.پی.ت را در حــد حداق

ــم.  ــق کنی و تعلی

 باید همه فعالیت های هسته ای 
خود را بر اساس تصمیم خودمان پیش 

ببریم
کارشــناس ارشــد حقــوق بین الملــل گفــت: مــا 
بایــد همــه فعالیت هــای هســته ای خــود را بــر 
اســاس تصمیــم خودمــان پیــش ببریــم و الزم 

نیســت گــزارش بدهیــم. 

کــه  را  توقف هایــی  بنابرایــن  افــزود:  وی 
بیانــات  رغــم  بــه  و  داشــته ایم  تاکنــون 
ایرادشــده بســیار خســارت بار بــوده، کامــا 
ــوق  ــتاد حق ــر س ــرد. دبی ــم ک ــران خواهی جب
بشــر لــزوم تعلیــق همــه نظارت هــای آژانــس 
بین المللــی انــرژی اتمــی بــر فعالیت هــای 
حداقلــی  حــد  در  را  کشــورمان  هســته ای 
ــته ای  ــای هس ــبرد فعالیت ه ــی و پیش ان پی ت
بــر اســاس تصمیمــات داخلــی را دو گزینــه ای 
دانســت کــه در هــر تصمیــم کمیســیون نظــارت 
بــر برجــام در پاســخ بــه مصوبــه ســنای آمریکا 

ــود.  ــاذ ش ــد اتخ بای

 تعلیق نظارت های آژانس و 
توقف های هسته ای

ــا  ــت م ــرد: دول ــد ک ــر تاکی ــار دیگ ــی ب الریجان
ــدون فــوت وقــت اروپایی هــا را  ــا و ب ــد قوی بای
ــی  ــد و ضرب االجل ــه کن ــا مواج ــا آمریکایی ه ب
منافعمــان  مشــخص  دوره  در  کــه  بدهــد 
بازگــردد؛ وگرنــه دو تعلیــق مهــم یعنــی تعلیــق 
ــته ای  ــای هس ــس و توقف ه ــای آژان نظارت ه

ــم.  را اجــرا کنی
دبیــر ســتاد حقــوق بشــر تاکیــد کــرد: بنابرایــن 
بحــث مــا بــا آمریــکا بحــث مقاومــت در مقابل 
تجــاوز اســت. موضــوع ســاده ای اســت؛ چــرا 
این قــدر پیچــش می دهیــم؛ البتــه کــه مــا در 

مقابــل تجــاوز آنــان بایــد محکــم بایســتیم.
از  یکــی  فقــط  بی اعتمــادی  گفــت:  وی 
ــرف  ــن ح ــت. ای ــار آمریکاس ــای رفت فاکتوره
ــئله را  ــورت مس ــه ص ــت ک ــانی اس ــرای کس ب

جنــگ و صلــح دیدنــد.
بین الملــل  حقــوق  برجســته  کارشــناس 
افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه بــه فرمــوده  
ــای  ــه حرف ه ــد ب ــاب نبای ــم انق ــر معظ رهب
ــئله  ــورت مس ــم؛ ص ــاد کنی ــا اعتم آمریکایی ه
تجــاوز اســتکباری آمریــکا بــا اذنــاب منطقه ای، 
ــتی  ــور صهیونیس ــا موت ــی و ب ــدان اروپای متح

ــت. آمریکاس
الریجانــی در پایــان تاکیــد کــرد: راهبــرد مــا در 
مقابــل ایــن تجــاوز اســتکباری، مقابلــه یعنــی 
مقاومــت اســت؛ بنابرایــن صــورت مســئله 
روشــن اســت و مــا هرگــز نبایــد ایــن مســئله 
ــم. پایــگاه اطالع رســانی ســتاد  ــده بگیری را نادی

حقــوق بشــر

دبیر ستاد حقوق بشر:

مصوبهاخیرسنایآمریکا،برجامرابیخاصیتمیکند
باید تمام نظارت های آژانس را در حد NPT کاهش دهیم

ادامه از صفحه اول

سرلشــکر ســید یحیــی صفــوی، دســتیار و مشــاور عالــی 
 فرماندهــی معظــم کل قــوا، بــا تشــریح شــرایط سیاســی 
و امنیتــی منطقــه جنــوب غــرب آســیا و راهبــرد جمهــوری 
اســامی ایــران اظهــار داشــت: بــرای آنکــه جنگــی بــه ســراغمان 
نیایــد، بایــد آمادگی هــای خــود را افزایــش دهیــم و هزینه هــای 
حفــظ آمادگــی بــه مراتــب کمتــر از هزینه هــای اداره جنــگ 

اســت.
ــران تهاجــم  ــوری اســامی ای ــرد نظــام جمه ــه داد: راهب وی ادام
ــح  ــراری صل ــال برق ــه دنب ــران ب ــگ نیســت و ای ــری جن و آغازگ
ــا  ــیا ب ــرب آس ــارس و غ ــج ف ــه خلی ــت در منطق ــات و امنی و ثب

ــت. ــه اس ــورهای منطق ــارکت کش مش
و  منطقــه ای  قــدرت  افــول  درخصــوص  صفــوی  سرلشــکر 
ــکا درخصــوص  ــار آمری ــه رفت ــاالت متحــده و  ادام ــل ای بین المل

جمهــوری اســامی ایــران گفــت: قــدرت آمریــکا و صهیونیســت ها 
ــژه  ــرد، به وی ــدان نب ــا در می ــت. آمریکایی ه ــش اس ــال کاه در ح
در حــوزه کمک هــای مستشــاری ایــران در عــراق و ســوریه 
ــامی  ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــی س ــی و اطاعات ــوان عملیات ت
ــت های  ــا شکس ــن میدان ه ــد و در ای ــی درک کرده ان ــه خوب را ب
ــال  ــا در قب ــرد آن ه ــده اند و رویک ــل ش ــران متحم ــختی از ای س

ــت اســت.  ــن واقعی ــن همی ــه از ای ســپاه برگرفت
مشــاور عالــی مقــام معظــم رهبــری بــا اشــاره بــه چالش هــای 
داخلــی آمریــکا و ارتبــاط آن بــا تحریم هــای جدیــد آمریــکا 
گفــت: آمریــکا در اوضــاع داخلــی خــود و در آینــده، درگیــر 
سیاســت های  از  ناشــی  بیشــتری  اساســی   چالش هــای 
ــد                 ــپ خواه ــت های ترام ــژه سیاس ــود، به وی ــردان خ ــط دولتم غل

بــود. میــزان

ــه ای  ــران در مصاحب ــوری اســامی ای ــش جمه ــده کل ارت  فرمان
تاکیــد کــرد: اینجــا فقــط بــرای دفــاع حضــور نداریــم، بلکــه بــرای 

شــکار هــم مســتقر هســتیم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــه طــور قطــع هیــچ خطــری مرزهــای 
غربــی مــا را تهدیــد نمی کنــد، گفــت: داعــش بــرای مــا 
ــاب  ــی حس ــه راحت ــا ب ــت و نه تنه ــی اس ــگی وحش ــد س مانن
ــم  ــا را ه ــان آن ه ــواب ارباب ــه ج ــید، بلک ــم رس ــا را خواهی آن ه
می دهیم.سرلشــکر صالحــی نیروهــای مســتقر در مرزهــای 
 غربــی جمهــوری اســامی ایــران را بســیار مقتــدر خوانــد 
 و تاکیــد کــرد: بــرای امنیــت مرزهــا بایــد شــکرگزار خــدا باشــیم 
و نمــاد عملــی ایــن شــکرگزاری حضــور جوانــان پــای کار ارتــش 
ــتور  ــه دس ــه ب ــت ک ــوار مرزهاس ــران در ن ــامی ای ــوری اس جمه
ــد و مــردم در شــهرها و خانه هــای خــود  رهبرشــان لبیــک گفتن

کامــا آرام باشــند.
فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران هــم 
امیــر سرلشــکر صالحــی را همراهــی کــرد. امیــر ســرتیپ کیومرث 
حیــدری بــا بیــان اینکــه یــگان واکنــش ســریع نیــروی زمینــی 
در ایــن منطقــه مأموریتــی دارد، گفــت: فرمانــده کل ارتــش بــرای 
ــد از  ــریع و بازدی ــش س ــای واکن ــی نیروه ــوان دفاع ــی ت ارزیاب
تجهیــزات بــه روز ایــن نیروهــا بــه مناطــق غربــی کشــور سرکشــی 

کــرد و مــا آمــاده دســتور از فرمانــده کل ارتــش هســتیم. 
امیــر سرلشــکر صالحــی، فرمانــده کل ارتــش جمهــوری اســامی 
ایــران، تاکیــد کــرد: تــا ارتــش جمهــوری اســامی ایــران در نــوار 
ــه  مــرزی غــرب کشــور حضــور جــدی دارد، هیــچ تروریســتی ب
ــامی را  ــران اس ــای ای ــه مرزه ــدن ب ــک ش ــت نزدی ــود جرئ خ

ــد داد. مهــر  نخواه

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا:

آمریکا،متحملشکستهایسختیازسپاهشدهاست
فرمانده کل ارتش در مرزهای غربی کشور: 

جواباربابانسگوحشیداعشرانیزخواهیمداد

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح:
آمریکا، »پدرخوانده 
تروریست ها« است

ســردار ســید مســعود جزایــری، ســخنگوی 
ارشــد نیروهــای مســلح، طــی گفت وگویــی 
آمریــکا  حاکمــه  هیئــت  داشــت:   اظهــار 
و  زورگیــر  زیاده خــواه،  ســلطه طلب،  رژیمــی 
ــا  ــی خصومت ه ــه ریشــه اصل ــر اســت ک باج گی
ــکل  ــوارد ش ــن م ــاس ای ــر اس ــز ب ــا نی ــا م ب

می گیــرد.
ــن  ــال های آغازی ــران از س ــت ای ــزود: مل وی اف

ــا  ــا ب ــمنی های آن ه ــا دش ــاب ب ــروزی انق پی
ــه  ــر از جمل ــتگاه های مؤث ــام دس ــاب و نظ انق

ــت. ــداران آشناس ــپاه پاس س
ــح  ــلح تصری ــای مس ــد نیروه ــخنگوی ارش س
کــرد: البتــه آمریــکا بایــد رویــه خــود را تغییــر 
دهــد و مــا آمریکایی هــا را مجبــور خواهیــم 

ــد. ــام دهن ــن کار را انج ــه ای ــرد ک ک
افــکار  خاطرنشــان کــرد:  جزایــری  ســردار 
عمومــی، پدرخوانــده تروریســم را آمریــکا و 
صهیونیســم جهانــی می دانــد و ایــن یــک طنــز 
تاریخــی اســت کــه آمریکایی هــای تروریســت، 
ــه از  ــی را ک ــی و مردم ــداران انقاب ــپاه پاس س

ــش  ــی از مأموریت های ــکل گیری یک ــدای ش ابت
ــردم  ــون از م ــت، چ ــم اس ــا تروریس ــارزه ب مب
فلســطین، عــراق و ســوریه حمایــت می کنــد و 
از طرفــی در برخــورد بــا تروریســت های داخلــی 
نیــز تردیــد نــدارد، حامــی تروریســم می خوانــد؛ 
ایــن همــان روحیــه شــیطانی اســت کــه امــام 
راحــل آن را شــیطان بــزرگ نامیدند.ســخنگوی 
ارشــد نیروهــای مســلح در ادامــه عنــوان کــرد: 
نکتــه عجیــب دیگــر آن اســت کــه مــردم دنیــا 
ــاره  ــکا درب اعترافــات رئیس جمهــور فعلــی آمری
رئیس جمهــور قبلــی مبنــی بــر ایجــاد داعــش و 

ــد. کمــک آن هــا را فرامــوش نکردن

وی  افــزود: همــه اســناد حکایــت از آن دارد 
کــه داعــش و دیگــر گروه هــای تروریســتی 
مرتجــع  رژیم هــای  و  آمریــکا  دســت پرورده 

ــتند. ــه هس منطق
ســردار جزایــری تأکیــد کــرد: اقدامــات آمریــکا 
ــام و  ــض برج ــا، نق ــدید تحریم ه ــه تش از جمل
تروریســت نامیــدن ســپاه پاســداران روحیــه مــا 
ــر  ــزرگ مصمم ت ــیطان ب ــا ش ــارزه ب ــرای مب را ب

می کنــد.
وی در پایــان گفــت: در میــدان عمــل نیــز 
و  پدرخوانده هــا  تروریســت ها،  بــا  برخــورد 
تشــکیات آن هــا را نشــان خواهیــم داد. تســنیم

امنیت

امروز دوشنبه 29 خردادماه 1396 - سال سوم - شماره 456 روزنامه2 سیاسـت

،،
صــورت مســئله، تجــاوز اســتکباری 
آمریکا با اذناب منطقه ای، متحدان 
بــا موتــور صهیونیســتی  اروپایــی و 

آمریکاســت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در رابطه با مصوبه اخیر مجلس سنای آمریکا:

مجلس،اقداماتالزمراانجامخواهدداد

آیــت هللا مــکارم شــیرازی بــا اشــاره بــه نیــاز انســان بــه موعظه 
اظهــار کــرد: انســان بایــد بــا موعظــه، قلــب خــودش را زنــده 

کنــد و هــر کســی بــه موعظــه نیــاز دارد.
آیــت هللا مــکارم شــیرازی بــا اشــاره بــه دلبســته نبــودن امــام 
ــار کــرد: ایــن امــام معصــوم فرمــود:  ــا اظه ــه دنی علــی)ع( ب
اگــر تمــام آنچــه را زیــر آســمان اســت، بــه  عنــوان رشــوه بــه 
مــن بدهنــد تــا ظلمــی بــه یــک مورچــه بکنــم، در مقابــل آن 
پــاداش بــزرگ بــه  خــدا قســم ایــن ظلــم کوچــک را انجــام 
ــی)ع(  ــام عل ــن ام ــانه یقی ــخنی نش ــن س ــم؛ چنی نمی ده

اســت.
آیــت هللا مــکارم شــیرازی بــا اشــاره بــه ســخنان مطرح شــده 
دربــاره والیــت امــام علــی)ع( اظهــار کــرد: یکــی از دولتمــردان 
گفتــه کــه مبنــای والیــت از دیــدگاه امــام علــی)ع( نظــر مردم 
بــود و دموکراســی، میــراث ایــن امــام معصــوم اســت؛ ایــن 
حــرف عجیبــی اســت. او یــک صفحــه از نهج الباغــه را دیــده 

و بقیــه را ندیــده اســت.
ــات  ــد و آی ــن کن ــد تعیی ــد خداون ــی را بای ــه داد: ول وی ادام
دربــاره والیــت در قــرآن زیــاد اســت. شــما تنهــا یــک جملــه 

ــّلمات  ــی از مس ــد. یک ــث کردی ــد و بح ــه را دیدی از نهج الباغ
ــردم  ــه آرای م ــدا و ن ــام را خ ــه ام ــت ک ــیعه اس ــب ش مذه
تعییــن می کنــد. مــا بــا اهــل ســنت بــرادروار زندگــی 

ــت. ــیعه اس ــور، ش ــمی کش ــب رس ــا مذه ــم؛ ام می کنی
اســتاد برجســته حــوزه علمیــه قــم افــزود: نبایــد بگوییــم کــه 
ــرم)ص(  ــول اک ــد؛ رس ــن می کن ــردم تعیی ــم را رأی م حاک
ــد  ــا خداســت و خداون فرمــود کــه »تعییــن جانشــین مــن ب
بــه هــر کســی کــه خواســت، والیــت می دهــد« و کتاب هــای 

ــر نوشــته شــده اســت. ــادی درخصــوص غدی زی
آیــت هللا مــکارم شــیرازی بــا اشــاره بــه دموکراســی اظهــار کرد: 
دموکراســی بــرای غــرب اســت و حتــی ایــن نــوع حکومــت، 
حکومــت مــردم بــر مــردم نیســت؛ گاهــی یــک نامــزد بــا 25 
ــه ریاســت می رســد. در آمریــکا افــراد  درصــد رأی از مــردم ب
ــد  ــردم را شست وشــو می دهن ــز م ــات، مغ ــروت و تبلیغ ــا ث ب
ــا  ــام ب ــرد: ام ــان ک ــان خاطرنش ــد. وی در پای و رأی می آورن
رأی مــردم انتخــاب نمی شــود و نبایــد بــا یــک صفحــه 
نهج الباغــه، نظــام حکومتــی اســام را دگرگــون نشــان 
ــگاه اطالع رســانی دفتــر  آیــت اهلل مــکارم شــیرازی ــم. پای بدهی

آیت هللا العظمی مکارم شیرازی با گالیه از سخنان یکی از دولتمردان: 

امامراخداتعیینمیکند،نهآرایمردم

ــر  ــری و دبی ــم رهب ــام معظ ــده مق ــمخانی، نماین ــی ش عل
شــورای عالــی امنیــت ملــی، گفــت: در جلســه اخیــر هیئــت 
نظــارت بــر اجــرای برجــام، مصوبــه مجلــس ســنای آمریــکا 
بــه دقــت مــورد بررســی قــرار گرفــت و تصمیمــات الزم 
درخصــوص انجــام اقدامــات و فعالیت هــای متقابــل اتخــاذ 

شــد.
شــمخانی انجــام این گونــه اقدامــات از ســوی آمریــکا را 
ــه  ــاری خصمان ــام، رفت ــا برج ــی آن ب ــبت حقوق ــارغ از نس ف
ــرد  ــوان ک ــران عن ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــی علی و غیرقانون
ــاالت  ــی ای ــت قبل ــازنده دول ــیر غیرس ــداوم مس ــزود: ت و اف
ــکام  ــه ح ــد ک ــان می ده ــران نش ــه ای ــکا علی ــده آمری متح
ایــن کشــور بــدون توجــه بــه هنجارهــای پذیرفته شــده 
ــرای افزایــش تنــش و  ــی ب ــال بهانه جوی ــه دنب ــی ب بین الملل

بی ثباتــی در منطقــه هســتند.
ــش دو روی  ــکا و داع ــان آمری ــزود: افراط گرای ــمخانی اف  ش
یــک ســکه اند کــه بــا هــدف مشــترک و ابزارهــای متفــاوت 
ــور  ــی کش ــط داخل ــر محی ــی ب ــذاری منف ــال تاثیرگ ــه دنب  ب
و امنیتــی کــردن شــرایط جمهــوری اســامی ایــران هســتند.

ــکا را  ــه آمری ــور خارج ــر ام ــتیزه جویانه وزی ــارات س وی اظه
ــارز توحــش مــدرن عنــوان کــرد و اظهــار داشــت:  مصــداق ب
ــراد و  ــل اف ــه و در عرصــه بین المل ــروز در منطق متاســفانه ام
ــه خــود  ــد ک ــت می کنن ــات و امنی ــت از ثب کشــورهایی صحب
ریشــه و ثمــره ناامنــی، شــرارت و توســعه تروریســم هســتند.

شــمخانی بــا اشــاره بــه اقداماتی که از ســوی مجلس شــورای 
اســامی بــه منظــور مقابلــه بــا مصوبــه اخیــر کنگــره آمریــکا 
ــن  ــار داشــت: یکــی از تاثیرگذارتری ــال خواهــد شــد، اظه دنب
ــور در  ــای کش ــه ظرفیت ه ــیج مجموع ــرای بس ــات ب اقدام
ــاذ  ــکا، اتخ ــات ســتیزه جویانه آمری ــا اقدام ــورد ب مســیر برخ
ســاز و کارهــای قانونــی تکلیــف آور اســت کــه در ایــن راســتا 
ــات الزم را انجــام خواهــد  ــس شــورای اســامی، اقدام مجل
ــه  ــرد: تجرب ــوان ک ــری عن ــم رهب ــام معظ ــده مق داد. نماین
شکســت خورده تحمیــل جنــگ، تحریم هــای همه جانبــه 
و اقدامــات تروریســتی گســترده علیــه ایــران نشــان داد کــه 
انســجام غیرقابــل خدشــه کشــور مــا کــه بــر پایــه حمایــت 
ــن  ــی از ای ــا اقدامات ــی اســتوار اســت، ب و مشــروعیت مردم

دســت، در معــرض آســیب قــرار نخواهــد گرفــت. میــزان



کوتاه اخبار 
 توسعه کشاورزی 

الگوی مناسبی ندارد
غالمرضــا ســلطانی، کارشــناس کشــاورزی، اظهــار کــرد: 
گرچــه عملکــرد وزارت جهــاد کشــاورزی نســبتا مثبــت 
ــوی  ــاورزی الگ ــش کش ــعه بخ ــرای توس ــا ب ــوده، ام ب
ــده  ــر می رســد در آین ــه نظ ــدارد و ب مناســبی وجــود ن
بایــد بــه مســئله آب و بــازار کشــاورزی توجــه بیشــتری 

شــود. 
ــگاه  ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــلطانی، عض ــا س غالمرض
ــار کــرد: عملکــرد وزارت جهــاد کشــاورزی  شــیراز، اظه
در حالــت کلــی طــی چهــار ســال گذشــته نســبت بــه 
ســال های قبــل از آن مثبــت ارزیابــی می شــود و دارای 
ــن  ــا مهم تری ــت؛ ام ــوده اس ــبی ب ــای مناس ویژگی ه
انتقــادی کــه می تــوان بــه ایــن بخــش وارد کــرد و تنهــا 
ــرای توســعه  ــه ب ــن اســت ک ــدارد ای ــط ن ــر رب ــه وزی ب
بخــش کشــاورزی، الگــو و مــدل مناســبی وجــود ندارد 
و اگــر چنیــن الگویــی بــه وجــود نیایــد، مشــکالت حاد 

ــت.  ــدنی نیس ــاورزی حل ش ــش کش بخ
وی افــزود: کشــاورزی از منظر اقتصادی، یک سیســتم 
محســوب می شــود کــه دارای اجــزای مختلفــی اســت 
ــه  ــن نقط ــدو مهم تری ــر دی ــا یکدیگ ــد ب ــا را بای و آن ه
ــت  ــن اس ــود ای ــرا می ش ــه اج ــی ک ــف برنامه های ضع
کــه بســیاری از آن هــا کوتاه مــدت اســت و اگــر از 
ــه  ــویم ک ــه می ش ــم متوج ــگاه کنی ــدت ن ــر بلندم منظ
ــه  ــه آن توج ــد ب ــه بای ــده ای دارد ک ــای گمش حلقه ه

کــرد. 
ــده ای  ــای گمش ــی از حلقه ه ــه داد: یک ــلطانی ادام س
کــه بایــد بــه آن بیــش از پیــش توجــه کــرد، زنجیــره 
ــس از  ــه پ ــاورزی از مرحل ــول کش ــک محص ارزش ی
تولیــد تــا بــازار داخلــی و صادراتــی اســت کــه تــا نظــام 
درســتی پیــدا نکنــد، نمی توانیــم مســائل و مشــکالت 
مبتــال بــه آن را ماننــد اشــتغال حــل کنیــم. خبرفارســی

فرار سپرده های میلیاردی از 
مؤسسات غیرمجاز

ــه غیرمجازهــای  ــود ک ــاه پیــش ب ــد م ــن چن ــا همی ت
ســودهای  و  جــذاب  پیشــنهادهای  بــا  بانکــی 
باورنکردنــی در نظــام بانکــی، ســپرده گذاران و مشــتریان 
بانک هــای مجــاز را جــذب خــود می کردنــد و در 
ــا و  ــع از بانک ه ــارد مناب ــزاران میلی ــان ه ــن جری ای
ــه  ــک مرکــزی خــارج و ب مؤسســات دارای مجــوز بان

ــد. ــا روان ش ــمت آن ه س
ــوس  ــرا روال معک ــته ظاه ــاه گذش ــه م ــا س  در دو ت
شــده و بــا متشــنج شــدن فضــا در بــازار غیرمتشــکل 
ــه بانک هــای  پولــی ســپرده های کالن در حــال ورود ب

معتبــر اســت. 
مدیــران بانکــی دالیــل ایــن موضــوع را شــرایط 
ــی کــه درنتیجــه  ــر نظــام بانکــی و فضــای ملتهب اخی
ایجادشــده  اعتبــاری  مؤسســات  به هم ریختگــی 

ننــد.  می دا
ــی  ــران بانک ــاره مدی ــورد اش ــه م ــری ک ــوع دیگ موض
ــه اظهــارات رئیــس کل بانــک مرکــزی در  قــرار دارد ب
ــی  ــودهای بانک ــاره س ــال درب ــی امس ــای ابتدای  روزه

برمی گردد.
ــالم  ــزی اع ــک مرک ــام بان ــن مق ــه عالی تری ــی ک زمان
ــاد از ســوی بانک هــا  ــد پرداخــت ســودهای زی می کن
نشــانه خوبــی از شــرایط بانــک پرداخت کننــده نبــوده 
ــن  ــتری تضمی ــرای مش ــک آن را ب ــد ریس و نمی توان
کنــد، بــه طــور حتــم می توانــد بــر اطمینــان مشــتریان 

اثرگــذار باشــد. ایــران جیــب

کوتاه از اقتصاد
 رشد تصاعدی بهای برق 

مشترکان پرمصرف
مدیــر عامــل توانیــر بــا اشــاره بــه دو نگرانــی بابــت 
ــرف  ــترکان پرمص ــه مش ــرق، ب ــرف ب ــش مص افزای
هشــدار داد در صــورت مصــرف بیــش از حــد، بهــای 
ــد  ــش خواه ــدی افزای ــا تصاع ــی آن ه ــرق مصرف ب

یافــت. 
آرش کــردی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســاالنه حــدود ۱۷ 
تــا ۱۸ هــزار مــگاوات از مصــرف بــرق در زمــان پیــک 
تابســتان ناشــی از مصــرف وســایل سرمایشــی 
ــم  ــی می کنی ــز پیش بین ــال نی ــزود: امس ــت، اف اس
همیــن میــزان مصــرف بــه دلیــل اســتفاده از 

ــیم.  ــته باش ــی داش ــایل سرمایش وس
وی بــه اهمیــت مدیریــت مصــرف بــرای گــذر 
رعایــت  بــا  و گفــت:  اشــاره کــرد  تابســتان  از 
توصیه هــای ســاده می توانیــم هــم بــه اقتصــاد 

خانــواده و هــم اقتصــاد ملــی کمــک کنیــم. 
مدیــر عامــل توانیــر ادامــه داد: اوج مصــرف بــرق در 
ــوده  تابســتان پارســال حــدود ۵۳ هــزار مــگاوات ب
ــت  ــتیم، می توانس ــرف نداش ــت مص ــر مدیری و اگ
ــز  ــا ۵۶ هــزار مــگاوات برســد؛ امســال نی ــه ۵۵ ت ب
پیش بینــی می کنیــم اوج مصــرف بــه ۵۴ هــزار 
ــد حــدود ۵ هــزار مــگاوات  مــگاوات برســد کــه بای
ــن  ــر ای ــیم؛ در غی ــته باش ــرف داش ــت مص مدیری

ــویم.  ــت می ش ــار محدودی ــورت دچ ص
مدیــر عامــل توانیــر گفــت: زمــان اوج مصــرف 
ــی  ــا ۱۲ مــرداد اســت؛ در حال ــر ت تابســتان از ۲۰ تی
ــاق افتــاده  ــار اتف ــرف امســال در به ــه اوج مص  ک
و ادامــه ایــن رونــد در تابســتان نگران کننــده اســت؛ 
بــه همیــن دلیــل دچــار محدودیــت در شــبکه بــرق 

خواهیــم شــد. 
گرچــه آمادگــی الزم را بــرای زمــان اوج مصــرف 
تابســتان داریــم، امــا از مشــترکان می خواهیــم ۱۵ 
ــد.  ــی کنن ــرق صرفه جوی ــا ۲۰ درصــد در مصــرف ب ت

صداوســیما

 اپراتورهای اینترنت 
برای ورود به فرابورس آماده اند

نظــام  ســازمان  اینترنــت  کمیســیون  رئیــس 
ــع  ــه حــل مان ــا اشــاره ب ــران ب ــه ای ته ــی رایان صنف
بــرای   FCP ســهامداری مشــترک شــرکت های 
حضــور در فرابــورس توســط کمیســیون تنظیــم 
مقــررات، از اجرایــی شــدن ایــن طــرح مشــروط بــه 

ــر داد.  ــورس خب ــازمان ب ــق س تواف
حضــور  بــه  اشــاره  بــا  کریمــی  محمدرضــا 
ارائه دهنــده  یــا شــرکت های   FCP شــرکت های 
ــته در  ــال گذش ــرد: س ــان ک ــورس بی ــت در ب اینترن
تفاهــم ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای بــا بــورس 
ــوی بنگاه هــای کوچــک  ــه تابل ــر اینک ــق شــد ب تواف
فنــاوری  اســتارت آپ های  و   )SME( متوســط  و 

اطالعــات در بــورس شــرکت داده شــود. 
پیــش از ایــن شــرایط بــرای حضــور ایــن شــرکت ها 
بســیار دشــوار بــود؛ از جملــه اینکــه شــرکت ها 
ــغ  ــوده و مبل ــد دســت کم ســه ســال ســودده ب بای
ــزم  ــد.با ع ــر باش ــد باالت ــک ح ــا از ی ــرمایه آن ه س
بــه ســمت  را  اینکــه ســرمایه ها  بــرای  بــورس 
شــرکت های کوچــک و متوســط هدایــت کنــد، ایــن 

توافــق رخ داد. 
وی دربــاره موانــع حضــور شــرکت ها در بــورس 
اظهــار کــرد: مانع هــا در شــرکت های کوچــک و 
بــزرگ متفــاوت اســت؛ مانــع شــرکت های کوچــک 
ایــن اســت کــه معمــوال قدمــت ندارنــد، ســه ســال 
از  سرمایه شــان  حجــم  و  ندارنــد  را  ســوددهی 

ــت. ایســنا ــر اس ــاز کمت ــورد نی ــل م حداق

تولید ملی

مینو
ــخ ۱۳۳۸/۱۰/۱۰ توســط مرحــوم حــاج  ــو در تاری ــارس مین ــی پ شــرکت صنعت
علــی خسروشــاهی پــا بــه عرصــه گذاشــت. ایــن شــرکت بــه صــورت شــرکت 
ســهامی در تاریــخ ۱۳۳۸/۸/۱۶ تحــت شــماره ۶۹۸۰ مــورخ ۱۳۳۸/۸/۲۷ 
ــخ  ــیده و در تاری ــت رس ــه ثب ــی ب ــت صنعت ــرکت ها و مالکی ــت ش در اداره ثب
ــه  ــال ۱۳۴۷ ب ــرکت در س ــی ش ــخصیت حقوق ــد. ش ــاح ش ۱۳۳۸/۱۰/۱۰ افتت
ــه شــرکت ســهامی  ــاره ب ــل شــده و در ســال ۱۳۵۲ دوب ســهامی خــاص تبدی
ــارس  ــی پ ــرکت از صنعت ــام ش ــخ ۱۳۶۲/۹/۴ ن ــت. در تاری ــر یاف ــام تغیی ع
)ســهامی عــام( بــه شــرکت صنعتــی پــارس مینــو )ســهامی عــام( تبدیل شــد. 
پــس از تالش هــای مســتمر مرحــوم حــاج آقــا ابوترابــی، طــی تفاهم نامــه ای 
در ســال ۱۳۷۳ مجموعــه مینــو )تولیدکننــده مــواد غذایــی، دارو، لــوازم آرایشــی 
و بهداشــتی( بــه شــرکت اقتصــادی و خودکفایــی آزادگان واگــذار و منجــر بــه 
احیــای دوبــاره گــروه صنعتــی مینــو و رشــد آن در صنعــت غذایــی کشــور شــد. 
تــا جایــی کــه پــس از حــدود یــک دهــه از واگــذاری گــروه مینــو بــه آزادگان 
ــا تولیــد بیــش از ۴۰۰ تــن محصــول در روز  ــو ب  ســرافراز کشــورمان گــروه مین

لیدر و پیشرو در صنعت شیرینی و شکالت کشور است.

ســیدحمیدرضا ســجادی، کارشــناس مســکن، بــا هشــدار دربــاره 
حرکــت بــه ســمت صــدور صــورت  وضعیــت و فاکتورهــای 
ــه  ــات ســاخت آپارتمــان گفــت: هزین ــرار از مالی ــرای ف صــوری ب
ــک  ــر ی ــازندگان، حداکث ــرای س ــان ب ــر آپارتم ــر مت ــاخت ه س
ــاخت  ــر س ــات ب ــاره مالی ــجادی درب ــت. س ــان اس ــون توم میلی
ــات از ســاخت و ســاز باعــث  و ســاز گفــت: معتقــدم اخــذ مالی
می شــود بســیاری از آن هایــی کــه بســاز و بفروشــی، شغلشــان 
ــش  ــن بخ ــت وارد ای ــود هنگف ــب س ــرای کس ــا ب ــت و تنه نیس
شــده اند، کنــار برونــد. وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
ــش قیمــت مســکن  ــات از ســاخت، ســبب افزای ــا اخــذ مالی آی
ــتگاه  ــد دس ــر چن ــال حاض ــر در ح ــت: مگ ــار داش ــود، اظه می ش
ــر  ــه ب ــت، ک ــاز اس ــاخت و س ــال س ــور در ح ــکن در کل کش مس
ــن  ــروش ای ــس از ف ــا، پ ــازنده آن ه ــات از س ــذ مالی ــرض اخ ف

واحدهــا در یــک ســال آینــده، ســبب افزایــش قیمــت واحدهــای 
ــه دالالن  ــت ک ــی اس ــا بهانه های ــود؟ این ه ــود ش ــکونی موج مس
مســکن، بــرای افزایــش بیــش از حــد قیمــت بــه راه انداخته انــد 
ــش  ــال افزای ــی احتم ــّو روان ــاد ج ــا ایج ــد ب ــاره بتوانن ــا دوب ت
قیمــت مســکن، مــردم را بــه خریــد آن وادارنــد تــا ایــن هجــوم 
ــالم  ــا اع ــرده و ســپس ب ــر ک ــش تقاضــا تعبی ــه افزای ــردم را ب م
ــش  ــه افزای ــروش و کاهــش عرضــه، ب ــرای ف ــود مســکن ب کمب
قیمــت آن دامــن بزننــد. وی بــا بیــان اینکــه مالیــات اخیــری کــه 
دولــت مصــوب کــرده، فرمــول کامــال قابــل قبولــی دارد و قیمــت 
زمیــن و نــرخ تمام شــده ســاخت و ســاز از قیمــت فــروش کســر 
می شــود، تصریــح کــرد: ســر و صدایــی کــه مخالفــان مالیــات بــر 
مســکن علیــه مصوبــه جدیــد دولــت راه انداخته انــد، بــرای فــرار 
ســازندگان از شفاف ســازی در هزینه کردهــای خــود اســت. مهــر

شــرکت  عامــل  مدیــر 
ایــران،  دولتــی  بازرگانــی 
تــن  از خریــد ۴ میلیــون 
ــی  ــا قیمــت تضمین ــدم ب گن
ــر داد و گفــت:  در کشــور خب
در حــال حاضــر، ۲۵ اســتان 
اجرایــی  عملیــات  وارد 
گنــدم  تضمینــی  خریــد 

. ند ه ا شــد
از  ســیف گفــت:  یــزدان   
نیمــه فروردین مــاه ســال 
جــاری کــه خریــد تضمینــی 
گنــدم در مناطــق جنوبــی 
و  کرمــــان  اســــتان های 

سیســتان و بلوچســتان شــروع شــد تــا صبــح دیــروز، بیــش 
از ۴ میلیــون تــن گنــدم تولیــد داخلــی از کشــاورزان خریــداری 

کرده ایــم. 
افــزود:  ایــران  دولتــی  بازرگانــی  شــرکت  عامــل  مدیــر 
ــان دارد  ــد جری ــات خری ــون در ۲۵ اســتان کشــور عملی هم اکن
و خریــد تضمینــی گنــدم در اســتان خوزســتان روزهــای پایانــی 

خــود را ســپری می کنــد. 
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بیشــترین مقــدار گنــدم 
خریداری شــده را مربــوط بــه اســتان خوزســتان بــا یــک 
میلیــون ۳۴۲ هــزار تــن دانســت و اظهــار کــرد: پــس از 
خوزســتان، اســتان های گلســتان بــا ۹۵۰ هــزار تــن، فــارس بــا 

۵۰۵ هــزار تــن و کرمــان بــا 
ــای  ــن در رتبه ه ــزار ت ۲۰۰ ه
خریــد  چهــارم  تــا  دوم 

ــد.  ــرار دارن ــور ق کش
بــه  اشــاره  بــا  ســیف 
اینکــه عملیــات خریــد در 
بــا  اســتان ها  از  بســیاری 
ــزم  ــده، از ع ــاز ش ــر آغ تأخی
خریــد  مراکــز  آمادگــی  و 
شــرکت بازرگانــی دولتــی 
ایــران و مباشــرین بــرای 
خریـــد  و  تحویل گیـــری 
ــاورزان  ــدی کش ــدم تولی گن
در سراســر کشــور خبــر داد. 
مدیــر عامــل شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران بــا بیــان اینکــه 
ــده،  ــت ش ــکاران پرداخ ــات گندم ــد از مطالب ــدود ۵۰ درص ح
ــه  ــت، ســازمان برنام ــالش دول ــام ســعی و ت ــرد: تم ــد ک تاکی
ــن  ــر ای ــران ب ــی ای ــی دولت ــرکت بازرگان ــور و ش ــه کش و بودج
اســت کــه بــا تأمیــن اعتبــارات مــورد نیــاز، حاصــل دســترنج 
کشــاورزان عزیــز، به موقــع و در زمــان معقــول و مناســب 

ــود.  ــت ش پرداخ
ــدود ۲  ــد ح ــن از رش ــاورزی همچنی ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
برابــری تولیــد دانــه روغنــی کلــزا و خریــد حــدود ۱۲۰ هــزار تــن 
ــر داد. شــرکت  ــون خب ــاری تاکن ــال ج ــول در س ــن محص از ای

بازرگانــی دولتــی ایــران

خــودروی  یــک  عرضــه 
پیشــرو و آوانــگارد، ریســک 
بــا  را  فراوانــی  مخاطــرات  و 
خــود بــه همــراه دارد؛ زیــرا 
ــان اوان  ــت در هم ــن اس ممک
کار بــا بازخــورد منفــی از ســوی 
ــی  ــود و تمام ــه ش ــازار مواج ب
اعتبــــار  و  سـرمایه گـــذاری 
ــاد  ــر ب ســازنده اش را در آنــی ب

دهــد. 
بــه   تویوتــا  میــان،  ایــن  در 
در  کــه  داده  نشــان  خوبــی 
ارائــه طرح هــای سنت شــکن 
ــی دارد  ــکال دســت باالی و رادی
زمــان  از  برهــه ای  هــر  در  و 

ــبات  ــی محاس ــدرن«، تمام ــی »فرام ــه مدل ــا عرض ــت ب ــادر اس ق
متعــارف همتایــان خــود را بــه هــم بریــزد و بــازار خــودرو را ســخت 

میخکــوب کنــد. 
پیش تــر نســل ششــم تویوتــا کمــری بــا آن فــرم دلپســند و دلنــواز 
ــه  ــم ب ــازار ســدان های میان ســایز عال ــی را در ب ــه بزرگ خــود، زلزل
راه انداخــت و اکنــون نیــز مــدل فوق العــاده جــذاب و جوان پســند 
C-HR مهیــای نبــردی ســترگ بــا دیگــر بلندقامتتــان کوچــک و 

پرمدعــای رقیــب در جای جــای ایــن پهنــه بیکــران اســت. 
C-HR مخفــف عبــارت COUPE HIGH RIDER و بــه معنــای 

»کوپــه بلندقامــت« اســت. 

ــه لحــاظ  ــن خــودرو کــه ب ای
دســــته  در  کالس بنــــدی 
ســاب  اوورهــای  کــراس  
کامپکــت جــای می گیــرد، 
ــاه  ــار، م ــتین ب ــرای نخس ب
مــارس ســال ۲۰۱۶ میــالدی 
و در نمایشــگاه خــودروی ژنو 
ســوئیس رونمایــی شــد. 

بلندقامــت  ایــن  تولیــد 
نوامبــر همیــن  از  کوچــک 
زادگاهــــش  در  ســــال 
ژاپــن اســتارت خــورد و از 
مــاه  از  روز  چهاردهمیــن 
ــه آن در  ــز، عرض ــامبر نی دس
بــازار داخلــی ایــن خطــه 
ــالدی،  ــال ۲۰۱۷ می ــل س ــد، از اوای ــی بع ــه اندک ــد؛ البت ــاز ش آغ
توزیــع ایــن خــودرو در بازارهــای اروپــا، آســیا، اســترالیا و آمریــکای 

شــمالی نیــز شــروع شــد.
تویوتــا C-HR بــا دو پیشــرانه متفــاوت در ایــران عرضــه می شــود. 
ــدرت ۱۱۵ اســب بخــار و ۱۸۰۰  ــا ق ــو ب ــی تورب ۱۲۰۰ سی ســی بنزین
ــن  ــدرت، ای ــال ق ــتم انتق ــاظ سیس ــه لح ــدی. ب ــی هیبری سی س
 CVT ــک ــتی و اتوماتی ــرعته دس ــای ۶ س ــا گیربکس ه ــودرو ب خ

ــود.  ــه می ش عرض
ایــن خــودرو بــا قیمتــی حــدود ۱۸۰ میلیــون تومــان عرضــه شــده 

اســت. خبرخــودرو

مدیــر کل دفتــر غــالت وزارت جهــاد کشــاورزی اعــالم کــرد کــه 
قیمــت برنــج در بــازار خرده فروشــی منطقــی نیســت و هیــچ 
ــدارد؛ چــرا کــه حداکثــر  ــه کمبــود ایــن محصــول ن ارتباطــی ب
قیمــت منطقــی محصــول در ایــن بــازه زمانــی کیلویــی ۱۲ هزار 

تومــان اســت، نــه ۱۷ هــزار تومــان.
ــون و ۲۰۰  ــدود ۲ میلی ــاالنه ح ــرد: س ــار ک ــار اظه  کاوه خاکس
هــزار تــن برنــج در کشــور تولیــد می شــود و حداکثــر نیــاز بــازار 
بــرای واردات ۸۰۰ هــزار تــن بــوده کــه طــی ســال های گذشــته 
نیــز رعایــت شــده اســت؛ امــا عــده ای اصــرار دارنــد بــا تکــرار 
شــایعه کمبــود برنــج بــه واردات بیشــتر ایــن محصــول کمــک 

کننــد کــه نیــازی بــه آن نداریــم. 
وی افــزود: قیمــت برنــج را بایــد از دو منظــر مــورد توجــه قــرار 
داد؛ یکــی قیمــت عمده فروشــی و دیگــر خرده فروشــی و 

ــاد  ــار وزارت جه ــه در اختی ــت ک ــهر اس ــطح ش ــای س مغازه ه
کشــاورزی نبــوده و از نظــر قانونــی ارتباطــی بــه آن نــدارد؛ امــا 
ــه  ــج درج ــی برن ــت عمده فروش ــه قیم ــد ک ــد بدانن ــردم بای م
ــه  ــی کاهــش یافت ــد داخل ــی کــه تولی ــازه زمان ــن ب یــک در ای
ــا  ــی ۱۰ ت ــود دارد، کیلوی ــازار وج ــی در ب ــج خارج ــا برن و عمدت
۱۲ هــزار تومــان اســت و در چنیــن شــرایطی قیمــت منطقــی 
برنــج در بــازار خرده فروشــی نبایــد افزایــش غیرمنطقــی 
ــج و  ــاز برداشــت برن ــه محــض آغ ــه ب ــه البت داشــته باشــد ک
ورود محصــول جدیــد بــه بــازار، قیمت هــا شکســته می شــود. 
ــه داد:  ــاورزی ادام ــاد کش ــالت وزارت جه ــر غ ــر کل دفت مدی
مشــخص نیســت علــت گرانــی غیرمنطقــی برنــج در شــرایطی 
ــه  ــا ب ــه مغازه ه ــدارد و در هم ــود ن ــودی وج ــچ کمب ــه هی ک
انــدازه کافــی ایــن محصــول یافــت می شــود، چیســت؟ ایســنا

فرار از شفاف سازی

پشت پرده مخالفت با مالیات ساخت مسکن
مدیر کل دفتر غالت وزارت جهاد کشاورزی:

گرانی برنج منطقی نیست

تویوتا C-HR وارد بازار ایران شدخرید تضمینی گندم به ۴ میلیون تن رسید

5 میلیون و ۶۰۰ هزار تومان ۲5
قیمت هر کیلو زعفران

 درصد، افزایش صادارت 
به قطر

درصد، نرخ مالیات فروش 
خانه های نوساز

 5 ســرخ  طــای  کیلــو  هــر  نــرخ  حداکثــر  حاضــر  حــال  در 
اســت. تومــان  هــزار   600 و  میلیــون 

پیش بینــی می شــود صــادرات کاال بــه کشــور قطــر از بنــدر 
لنگــه، ۷0 درصــد افزایــش یابــد.

 ۲5 تــا   ۱5 بیــن  می بایــد  مســکونی  واحدهــای  ســازندگان 
درصــد از ســود حاصــل از اولیــن فــروش واحدهــای نوســاز را 

ــه دولــت بدهنــد. ــوان مالیــات ب ــه عن ب
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عصر خودرو ۱۱۸ میلیون تومان

یاریس هاچ بک

۲۵۵ میلیون تومان

RAV۴

۲۰۰ میلیون تومان

اپتیما )فول(

۱۴۱ میلیون تومان

سراتو 

۱۷۴ میلیون تومان

اسپورتیج

۱۳۳ میلیون تومان

النترا

۱۸۸ میلیون تومان

 توسان 
)new face(

۱۷۴ میلیون تومان

سوناتا

،،
بــزرگ  و  کوچــک  صنایــع  وقتــی 
تســهیات  و  حمایــت  از  بتواننــد 
شــوند  برخــوردار  مناســب  مالــی 
بــدون شــک شــاهد اشــتغال زایی و 
رونــق اقتصــادی بیشــتری در کشــور 

بــود خواهیــم 

۷۰

M.R.Sarbaz@eskimia.ir
منصور رجب سربازگروه اقتصاد

دکتــر هــادی اخالقــی، مدیــر عامــل بانک 
ــی  ــه اثربخش ــه ب ــا توج ــت: ب ــت، گف مل
تولیــد هدفمنــد و همچنیــن نقــش فــوالد 
ــد  ــد ناخالــص کشــور، بای مبارکــه در تولی
ــه از مفاخــر  ــوالد مبارک ــان داشــت ف اذع
 ملــی و تجلــی عینــی تولیــد داخلــی 
شــکل گیری  محورهــای  از  یکــی  و 
اســت.  ایــران  در  مقاومتــی  اقتصــاد 
ــل  ــزون تعام ــزود: گســترش روزاف وی اف
بانــک ملــت بــا فــوالد مبارکــه بــرای 
ــژه ای برخــوردار اســت؛  مــا از اهمیــت وی
ــه  ــن شــرکت ک ــم ای ــن باوری ــر ای ــرا ب زی
ــد  ــت می توان ــی اس ــد بین الملل ــک برن ی
نقــش بســزایی در توســعه  اقتصــاد ملــی 

داشــته باشــد. 
ــل  ــه عم ــی ب ــا ارزیاب ــت: ب ــی گف اخالق
آمــده مشــخص شــد در ســال ۹۴ بانــک 
ملــت بــه لحــاظ همــکاری بــا فــوالد 
ــرار  ــم ق ــک پنج ــگاه بان ــه در جای مبارک

ــت؛  ــته اس داش
 ۹۵ ســال  از  دلیــل  همیــن  بــه 
در  کــه  اســتراتژیک  تغییراتــی  بــا 
تصمیمــات مدیریــت بانــک ملــت بــه 
ــن  ــا ای ــالت ب ــطح تعام ــد، س ــود آم وج
شــرکت گســترش یافــت؛ بــه طــوری 
ملــت  بانــک  می رســد  نظــر  بــه  کــه 
ــارات،  ــم اعتب ــاظ حج ــه لح ــون ب هم اکن
گشــایش های اعتبــارات اســنادی وحجــم 
پرداختــی،  تســهیالت  و  ضمانت نامه هــا 
ــطوح  ــا س ــا را ت ــن همکاری ه ــته ای توانس
بــاال گســترش دهــد و بــه لحــاظ بانکــی، 
شــماره   حامــی  عنــوان  بــه  را  خــود 

 یــک شــرکت فــوالد مبارکــه معرفــی
 کند.

 تفاهم نامه
ــراز  ــن اب ــت ضم ــک مل ــل بان ــر عام مدی
 خرســندی از بازدیــد از فــوالد مبارکــه 
ــده،  ــه  برگزارش ــل در جلس ــج حاص و نتای
ــده   ــه دربرگیرن ــه ای ک ــاد تفاهم نام از ایج
ــالت  ــعه  تعام ــتراتژیک و توس ــداف اس اه
بانــک ملــت و فــوالد مبارکــه اســت، خبــر 
داد و گفــت: ان شــاءهللا بــا اجرایــی شــدن 
تحقــق  بــه  بتوانیــم  تفاهم نامــه  ایــن 
ــعه  ــد، توس ــه در تولی ــوالد مبارک ــداف ف اه
عرصه هــای  در  گســترده تر  حضــور  و 
تکمیــل  وهمچنیــن  بین المللــی 
ــد  ــه بتوانن ــی ک ــا و مجموعه های مجتمع ه
تکمیــل  و  افــزوده  ارزش  افزایــش  در 
باشــند، کمــک  مؤثــر  فــوالد  زنجیــره  

ــم.  کنی

ــه اصالحــات انجام شــده  ــا اشــاره ب وی ب
ــت:  ــت گف ــک مل ــی بان ــاختار مال در س
ــگاه  ــک بن ــوان ی ــه عن ــت، ب ــک مل در بان
اقتصــادی، در ایــن خصــوص کارهــای 

ــت. ــده اس ــام ش ــادی انج زی
 عــالوه بــر ایــن، هم اکنــون نیــز در زمینــه  
توســعه  خدمــات و تعامــالت در داخــل و 
خــارج از کشــور و همچنیــن خلــق ارزش 
در ســطح ملــی و بین المللــی در حــال 

فعالیــت هســتیم.
 توســعه  تعامالت

ــک  ــت بان ــرد: مدیری ــد ک ــی تأکی اخالق
ملــت، همــراه شــدن ایــن بانــک بــا 
ــی   ــدی، صنعت ــزرگ تولی ــای ب مجموعه ه
ارزش  یــک  را  کشــور  خدماتــی  و 

 . نــد ا می د
بــه همیــن منظــور در ایــن زمینــه توســعه  
تعامــالت بــا شــرکت های معتبــری نظیــر 
ــم  ــدام داری ــه را در دســت اق ــوالد مبارک  ف
ــای  ــرای طرح ه ــم ب ــم بتوانی و عالقه مندی
واقــع        مؤثــر  شــرکت  ایــن  توســعه  

شــویم. 
مدیــر عامــل بانــک ملــت تصریــح کــرد: 
ــال  ــارد ری در حــال حاضــر ۱۳ هــزار میلی
اختیــار  در  ملــت  بانــک  تســهیالت  از 
ــه  ــرار دارد ک ــه ق ــوالد مبارک ــه  ف مجموع
اعتبــارات  گشــایش  از  حجــم  ایــن 
ــرد  ــهیالت خ ــه و تس ــه، حوال  ضمانت نام
و کالنــی کــه در اختیــار فــوالد مبارکــه قــرار 
ــازار، بانــک  ــه لحــاظ ســهم از ب ــرد، ب می گی
قــرارداده                                                  نخســت  جایــگاه  در  را  ملــت 

ــت. اس
 شاپ کارت

بــرای  بانــک  ایــن  شــد:  یــادآور  وی 
کارکنــان مجموعه هایــی کــه بــا آن هــا 
در تعامــل اســت، محصوالتــی تــدارک 
بــه  از آن جملــه می تــوان  دیــده کــه 

اشــاره کــرد. »شــاپ کارت« 

  »شــاپ کارت« در ســال گذشــته طراحــی 
و از اول امســال عرضــه شــده و ایــن 
اختیــار  در  کــه  دارد  وجــود  آمادگــی 
ــه  ــوالد مبارک ــرکت ف ــان ش ــوم کارکن عم
و مجموعه هــای وابســته  بــه آن قــرار 

گیــرد. 
فراهــم  را  امکانــی  محصــول  ایــن 
ــد  ــرم بتوانن ــکاران محت ــه هم ــد ک می کن
از مجموعه هــای طــرف قــرارداد بانــک 
کــه بالــغ بــر ۱۱۰۰ مجموعــه هســتند، 
ــن  ــان را تأمی ــی خودش ــای مصرف نیازه

ــد.  کنن
 در ادامــه ایــن دیــدار دکتــر ســبحانی 
مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه، ضمــن ارائــه 
گــزارش از عملکــرد فــوالد مبارکــه بــر 
اهمیــت گســترش همــکاری بانک هــا 

ــت:  ــرد و گف ــد ک ــور تأکی ــع کش ــا صنای ب
ــد  ــزرگ بتوانن ــع کوچــک و ب ــی صنای وقت
ــب  ــی مناس ــهیالت مال ــت و تس از حمای
برخــوردار شــوند، بــدون شــک شــاهد 
اشــتغال زایی و رونــق اقتصــادی بیشــتری 

ــود.  ــم ب ــور خواهی در کش
گفتنــی اســت در این جلســه امیرحســین 
مالــی  و  اقتصــادی  معــاون  نــادری، 
ضمــن  نیــز  مبارکــه  فــوالد  شــرکت 
و  ملــت  بانــک  مجموعــه   از  قدردانــی 
ــرکت  ــا ش ــک ب ــن بان ــوب ای ــل خ تعام
ــرد:  ــدواری ک ــار امی ــه، اظه ــوالد مبارک ف
ــا و  ــالت بانک ه ــن تعام ــترش ای ــا گس ب
صنایــع بتواننــد دســت در دســت یکدیگــر 
ــاد  ــداف اقتص ــه اه ــتیابی ب ــرایط دس ش

مقاومتــی را تســهیل کننــد.

مدیر عامل بانک ملت:

 فوالد مبارکه، یکی از محورهای شکل گیری 
اقتصاد مقاومتی است



هشتبهشت
 ۴۲ هزار خانه در اصفهان 

از خطر مدفون شدن مصون ماند
وجود ۱۶ کانون بحران فرسایش  بادی 

در هشت شهرستان استان اصفهان
رئیــس اداره امــور بیابــان اداره کل منابــع طبیعــی اصفهــان 
گفــت: بــه دنبــال اجــرای برنامه هــای بیابان زدایــی در 
اصفهــان، ۴۲ هــزار واحــد مســکونی در ۲۰ شــهر و ۲۱۶ 

ــد. ــون شــدن، مصــون مان ــر مدف روســتا از خط
ــد و  ــه ۳۰ درص ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــینعلی نریمان حس
معــادل ۳ میلیــون و ۲۰۰ هــزار هکتــار از مســاحت اســتان 
ــت:  ــار داش ــد، اظه ــکیل می دهن ــا تش ــان را بیابان ه اصفه
توســعه  درخصــوص  صورت گرفتــه  بــرآورد  آخریــن 
بیابان هــا در اســتان اصفهــان ســال ۸۹ انجــام شــد و 
ــا  ــد توجــه داشــته باشــیم ب ــی اســت کــه بای ایــن در حال
توجــه بــه اقدامــات صورت گرفتــه شــاهد افزایــش ســطح 

بیابان هــا در اســتان اصفهــان نبودیــم.
ــل  ــه دلی ــر و ب ــه در ســال های اخی ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــی  ــدت بیابان زای ــی ش ــرات اقلیم ــانی و تغیی ــل انس عوام
ــیم در  ــته باش ــه داش ــد توج ــزود: بای ــه، اف ــش یافت افزای
ــار از  ــزار هکت ــون و ۹۲ ه ــک میلی ــان در ی ــتان اصفه اس
ــرار  ــادی ق ــی فرســایش ب ــون بحران ــی کان مســاحت بیابان
ــتورکار  ــا در دس ــن کانون ه ــرل ای ــت و کنت ــه مدیری دارد ک
اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان اصفهــان 

ــت. اس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کانون هــای فرســایش بــادی 
در  اقتصــادی  و  زیســت محیطی  بــه خســارات   منجــر 
ــن  ــت: در ای ــراز داش ــوند، اب ــان می ش ــای اطرافش محیط ه
ــون بحرانــی فرســایش  ــادآور می شــوم کــه ۱۶ کان راســتا ی
بــادی در هشــت شهرســتان اصفهــان، آران و بیــدگل، خــور و 
بیابانــک، ناییــن، اردســتان، نطنــز، کاشــان و برخــوار وجــود 
ــن  ــی در ای ــای بیابان زدای ــال ۴۹، فعالیت ه ــه از س دارد ک

بخــش انجــام شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه طــی ۴۷ ســال گذشــته بــا 
ــای  ــار از کانون ه ــزار هکت ــه ۳۰۵ ه ــات صورت گرفت اقدام
بحــران فرســایش بــادی در اســتان اصفهــان تثبیــت 
ــادی  ــز بخــش زی ــرد: در حــال حاضــر نی ــه ک شــده، اضاف
در  اصفهــان  اســتان  در  بیابان زدایــی  فعالیت هــای  از 
ــدگل  ــوار و آران و بی ــن، برخ ــان، نایی شهرســتان های اصفه

ــت. ــده اس ــز ش متمرک
ــای  ــای کانون ه ــه فعالیت ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب نریمان
ــاکنان  ــرت س ــه مهاج ــر ب ــادی منج ــایش ب ــران فرس بح
ایجــاد مشــکالت تــردد، تهدیدمــرازع کشــاورزی و مدفــون 
شــدن منــازل مســکونی می شــود، تصریــح کــرد: بــر ایــن 
در  اســتان  در  فعالیت هــای صورت گرفتــه  بــا  اســاس 
ــادی  ــایش ب ــی فرس ــای بحران ــاماندهی کانون ه ــوزه س ح
در ۸ شهرســتان اســتان، ۷۳۰ کیلومتــر جــاده ترانزیتــی از 

ــد. خســارت مصــون مان
وی افــزود: حفــظ ۲۷۰ کیلومتــر مســیر راه آهــن، حفاظــت 
از فــرودگاه شــهید بهشــتی و پایــگاه هوایــی شــهید بابایــی 
ــت از ۱۰  ــی، حفاظ ــی بیابان ــار اراض ــزار هکت ــظ ۳۸ ه حف
شــهرک صنعتــی اســتان و حفــظ ۴۲ هــزار واحد مســکونی 
در ۲۰ شــهر و ۲۱۶ روســتا، از دیگــر اقدامــات صورت گرفتــه 
در اســتان اصفهــان در حــوزه مقابلــه بــا بیابان زدایــی 

اســت.
و  منابــع طبیعــی  اداره کل  بیابــان  امــور  اداره  رئیــس 
آبخیــزداری اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه گونه هایــی 
همچــون تــاغ، قــره داغ، آتــری پلــک، بشــنیان، رم و شــور 
گــز بــرای مقابلــه بــا بیابان زایــی در اســتان اصفهــان 
کاشــت شــده ، اضافــه کــرد: ایــن گونه هــا در مقابــل گرمــا 

ــتند. مهــر ــاوم هس ــر مق ــدت تبخی ــر و ش ــی، تبخی کم آب

 گــره کــوری کــه ایــن روزهــا بــه جــان فــرش آران 
ــن  ــس ای ــا نف ــده ت ــبب ش ــاده، س ــدگل افت و بی
صنعــت در فضــای نابرابــر رقابتــی بــا ترک هــا، بــه 
شــماره بیفتــد و جــذب نیــروی کار در ایــن صنعــت 

متوقــف شــود. 
شهرســتان آران و بیــدگل بــا تولیــد ســاالنه ۴۵ 
میلیــون متــر مربــع فــرش ماشــینی، قطــب تولیــد 

ــن محصــول در کشــور اســت.  ای
در حــال حاضــر ۶۰ درصــد از فــرش ماشــینی کشــور 
در ایــن شهرســتان تولیــد و صــادر می شــود. از 
ــرش  ــی ف ــد صنعت ــود ۸۰۰ واح ــر وج ــرف دیگ ط
ماشــینی در ایــن شهرســتان موجــب شــده حــدود 
ــای  ــن واحده ــروی کار در ای ــر و نی ــزار کارگ ۲۰ ه
ــه  ــی ک ــا جای ــند ت ــه کار باش ــغول ب ــدی مش تولی
نــرخ بیــکاری شهرســتان برخــالف ســایر شــهرهای 
کشــور، در پایین تریــن حــد خــود قــرار دارد و 
حتــی نیــروی کار شهرســتان های اطــراف و مناطــق 
دوردســت هــم در شــهرک های صنعتــی آران و 

ــتند. ــه کار هس ــغول ب ــدگل مش بی
وجــود شــهرک های صنعتــی فــرش ماشــینی 
در آران و بیــدگل موجــب شــده کــه هــر ســاله 
 تولیدکننــدگان برتــر و صادرکننــدگان نمونــه اســتان 

و کشور از این شهرستان انتخاب شوند.
بــه  شهرســتان  ایــن  تولیدکننــدگان  هرســاله   
دلیــل از دســت نــدادن بــازار فــروش، جدیدتریــن 
اختیــار  در  را  ماشــینی  فــرش  دســتگاه های 
ــور و  ــود در کش ــای خ ــایر رقب ــا از س ــد ت می گیرن

ــد. ــب نیفتن ــان عق جه
هم اکنــون پنــج شــهرک صنعتــی در آران و بیــدگل 
ــلیمان  ــی س ــهرک صنعت ــه ش ــه س ــود دارد ک وج
ــه  ــال ب ــورت فع ــه ص ــار ب ــالل و انص ــی، ه صباح
ــد؛ شــهرک هایی  ــد فــرش ماشــینی می پردازن تولی
ــد،  ــد کار کن ــان کن ــرخ دستگاه هایش ــر چ ــه اگ ک
نه تنهــا اقتصــاد شهرســتان بلکــه صنعــت و اقتصــاد 

ــدازد. ــره می ان ــه مخاط ــم ب ــور را ه ــتان و کش اس
 کاهش صادرات فرش ماشینی 

آران و بیدگل
ــاد  ــت و اقتص ــکالت صنع ــه مش ــت ک ــدی اس چن
گریبــان صنعتگــران فــرش ماشــینی آران و بیــدگل 
ــا  ــاید ب ــه ش ــکالتی ک ــت. مش ــه اس ــم گرفت را ه
ــرد.  ــل ک ــوان آن را ح ــئوالن بت ــدی مس ــه ج توج
ــادرات  ــم ص ــر ه ــال اخی ــه در دو س ــکالتی ک مش
ــد  ــدگل را از ۵۰ درص ــینی در آران و بی ــرش ماش ف

بــه ۳۰ درصــد کاهــش داده و هــم صاحبــان بعضــی 
ــور  ــینی را مجب ــرش ماش ــی ف ــای صنعت از واحده
کــرده کــه شــیفت های کاری خــود را از ســه بــه دو 

ــد. ــدل کنن ــک شــیفت مب و ت
از طــرف دیگــر صاحبــان صنایــع شهرســتان   
ــد  ــروی کار جــوان ندارن ــرای جــذب نی ــزه ای ب انگی
ــد  ــالش خــود را می کنن ــون تمــام ت و فقــط هم اکن
تــا نیــروی کار موجــود خــود را حفــظ کننــد کــه ایــن 
ــو  ــک جوابگ ــای کوچ ــرای واحده ــز ب ــوع نی موض

نیســت.
 مهم ترین مشکالت شهرک های صنعتی 

فرش ماشینی آران وبیدگل
ــهرک های  ــر در ش ــال حاض ــکل ح ــن مش مهم تری
صنعتــی آران و بیــدگل، نبــود نقدینگــی، بــازار 
نامناســب فــروش و نبــود مــواد اولیــه بــرای تولیــد 

اســت.
همچنیــن نبــود ثبــات در بــازار فــروش، نبــود مــواد 
اولیــه به ویــژه نــخ، هزینــه بــاالی ورود ماشــین های 
بافندگــی، پرداخــت نکــردن جوایــز صادراتــی و نبــود 
ــکالت  ــن مش ــه مهم تری ــی، از جمل ــهیالت بانک تس
بخــش صنعــت فــرش ماشــینی در آران و بیــدگل 
اســت؛ مشــکالتی کــه چنــد ســالی اســت گــره بــه 
کار بافــت فــرش انداختــه و تــالش و پیگیــری 

ــع نتیجــه ای در برنداشــته اســت. ــان صنای صاحب
بــرای بررســی بیشــتر موضــوع بــه ســراغ یکــی از 
صاحبــان صنایــع فــرش ماشــینی در آران و بیــدگل 

رفتیــم.
ســعید رزمــی گفــت: مهم تریــن مشــکل حــال 
حاضــر در شــهرک های صنعتــی آران و بیــدگل نبــود 

ــه  ــواد اولی ــروش و م ــازار نامناســب ف نقدینگــی، ب
بــرای تولیــد اســت.

وی اظهــار کــرد: بیشــترین مــواد اولیــه تولیــد 
فــرش ماشــینی، نــخ اســت که اغلــب از کشــورهای 
اروپایــی وارد می شــود؛ ولــی در چنــد ســال اخیــر 
ایــن  اعمال شــده،  تحریم هــای  بــه  توجــه  بــا 

ــت. ــده اس ــه ش ــدی مواج ــکل ج ــا مش واردات ب
 کارخانه های شهرک هالل و سلیمان 

امکان استفاده از تسهیالت بانکی را 
ندارند

ــه مشــکل ســند زمین هــای شــهرک های  ــی ب رزم
صنعتــی هــالل و ســلیمان صباحــی نیــز بــه عنــوان 
یکــی از مشــکالت مهــم واحدهــای صنعتــی فــرش 
ماشــینی اشــاره کــرد و افــزود: مشــکل ســند 
ــده  ــب ش ــی موج ــهرک های صنعت ــای ش زمین ه
کــه صاحبــان صنایــع نتواننــد از تســهیالت بانکــی 

ــد. ــرق اســتفاده کنن ــازات آب و ب و امتی
ــرد: در صــورت حــل مشــکل ســند  ــح ک وی تصری
زمین هــای شــهرک کــه بــا همــکاری شــورای شــهر 
آران و بیــدگل مراحــل پایانــی کار خــود را طــی 
می کنــد، امــکان اســتفاده از تســهیالت بانکــی 
ــا نصــب دســتگاه های  فراهــم شــده و درنتیجــه ب
جدیــد بافندگــی تــوان مقابلــه بــا محصــوالت 
نســاجی کشــورهایی ماننــد ترکیــه کــه رقیــب ایــران 

ــود. ــم می ش ــتند، فراه هس
ــا اجــرای برجــام و  ــرد: ب ــدواری ک ــراز امی رزمــی اب
توافــق هســته ای، مســیر صــادرات محصــوالت 
ــل از  ــد دوران قب ــز مانن ــدگل نی ــاجی آران و بی نس
تحریــم فراهــم می شــود و بــار دیگــر شــاهد رونــق 

ــود. ــم ب ــروش خواهی ــازار ف ب
 کاهش شیفت کاری کارخانه های فرش 

ماشینی در آران و بیدگل
ــدگل  ــع در آران و بی ــان صنای ــر از صاحب ــی دیگ یک
گفــت: شــرایط بــه وجــود آمــده در شــهرک صنعتی 
آران و بیــدگل موجــب شــده کــه شــیفت کاری خود 

را از ســه شــیفت بــه دو شــیفت تقلیــل دهیــم.
ایــن  ادامــه  بــا  افــزود:  اســماعیلیان  حســن 
شــرایط نه تنهــا کار بافــت فــرش در شــهرک تعطیــل 
می شــود بلکــه اشــتغال بــاالی جوانــان شهرســتان 

ــد. ــر می افت ــه خط ــز ب نی
ــل  ــه دلی ــر ب ــه اخی ــد ماه ــرد: در چن ــار ک وی اظه
نبــود ثبــات در بــازار فــرش ماشــینی حاضــرم 
فرش هــای تولیــدی خــود را کــه بیشــتر هــزار 
ــه آن  ــر قیمــت اولی ــا ۴۰ درصــد زی شــانه اســت ب

ــم. ــه کن ــازار عرض ــه ب ب
شــهرک  بزرگ تریــن  هیئت مدیــره  رئیــس 
ــن  ــز گفــت: ای ــران نی صنعتــی فــرش ماشــینی ای
شــهرک بــا تولیــد ســاالنه ۳۵ میلیــون متــر مربــع 
ــرش  ــد ف ــی در تولی ــش مهم ــر نق ــزار کارگ و ۱۲ ه
ماشــینی کشــور و همچنیــن اشــتغال منطقــه دارد.
عبدالرحیــم مفیــدی افــزود: بــا وجــود ایــن میــزان 
ــر  ــال اخی ــد س ــکالت چن ــتغال، مش ــد و اش تولی
ــرای  ــع ب ــان صنای ــزه صاحب ــی در انگی ــر منف تاثی

ــت. ــرده اس ــاد ک ــود ایج ــترش کار خ گس
ــزوده،  ــر ارزش اف ــات ب ــخت مالی ــن س وی قوانی
ــه  ــواد اولی ــود م ــروش مناســب، کمب ــازار ف ــود ب  نب
و بی ثباتــی قیمــت مــواد اولیــه بــه دلیــل وارداتــی 
مشــکالت  مهم تریــن  از  را  مــواد  ایــن  بــودن 
صاحبــان صنایــع فــرش ماشــینی در آران و بیــدگل 
ــی بعضــی از واحدهــا  برشــمرد کــه موجــب تعطیل
و کاهــش یــک شــیفت کاری آن هــا شــده اســت.

مفیــدی از مســئوالن صنعــت فــرش کشــور و 
ــا پیگیــری مطالبــات صاحبــان  اســتان خواســت ب
صنایــع فــرش در آران و بیــدگل زمینــه را بــرای 
گســترش تولیــد بــا کیفیــت و همچنیــن صــادرات 

ــد. ــم کنن ــتر فراه بیش
 تشکیل خوشه فرش ماشینی 

در آران و بیدگل
فرمانــدار آران و بیــدگل نیــز گفــت: هم اکنــون 
حــدود ۲۰ هــزار نفــر در شــهرک های صنعتــی 
ــال هســتند. ــن شهرســتان فع فــرش ماشــینی ای

ابوالفضــل معینی نــژاد افــزود: شــهرک های صنعتــی 

ــه  ــال ۱۳۶۹ ب ــه از س ــدگل ک ــتان آران و بی شهرس
صــورت جــدی فعالیــت خــود را آغــاز کرده انــد 
ــتان  ــادی شهرس ــداف اقتص ــبرد اه ــا در پیش نه تنه
شــدند کــه  موجــب  بلکــه  داشــته اند،  نقــش 
پایین تریــن میــزان بیــکاری در شــهرهای کشــور از 

ــد. ــدگل باش آن آران و بی
ــای  ــکل واحده ــل مش ــرای ح ــن راه ب وی مهم تری
ــادن  ــر نیفت ــه خط ــینی و ب ــرش ماش ــی ف صنعت
اشــتغال در آران و بیــدگل را روی آوردن بــه صنایــع 
دیگــر در کنــار فــرش ماشــینی و اســتفاده از علــم 
و تکنولــوژی روز دنیــا در طراحــی دســتگاه های 

ــان کــرد.  فــرش ماشــینی بی
ــکالت  ــری مش ــاره پیگی ــه درب ــژاد در ادام معینی ن
ــان صنایــع فــرش ماشــینی گفــت: تاکنــون  صاحب
جلســات متعــددی را بــا مســئوالن اســتان در 
ــج  ــه نتای ــه از آن جمل ــم ک ــزار کردی شهرســتان برگ
ایــن جلســات می تــوان بــه ایجــاد خوشــه فــرش 

ــرد.  ــاره ک ــتان اش ــینی در شهرس ماش
ــی  ــور بازاریاب ــه منظ ــرش ب ــه ف ــزود: خوش وی اف
و برگــزاری نمایشــگاه ها و تورهــای بین المللــی 
ــی  ــوان بعض ــا بت ــود ت ــاد ش ــدگل ایج در آران و بی
مشــکالت صنعــت فــرش ماشــینی آران و بیــدگل 

ــرد. را حــل ک
ــر  ــا وزی ــدد ب ــات متع ــزاری جلس ــژاد برگ معینی ن
ــی  ــر کل دارای ــارت و مدی ــدن و تج ــت و مع صنع
اســتان بــرای حــل مشــکل ارزش افــزوده صاحبــان 
صنایــع را از دیگــر اقدامــات فرمانــداری بــرای حــل 
ــا  ــت: ب ــرد و گف ــان ک ــع بی ــان صنای مشــکل صاحب
ایــن  گرفته شــده  تصمیمــات  و  برنامه ریــزی 
مشــکل نیــز تــا حــدود زیــادی حــل شــده اســت.

هرچنــد اقدامــات دولت برای گشــایش مســیرهای 
صادراتــی بــه منظــور جــان دوبــاره بخشــیدن 
ــم  ــات مه ــد کشــور، یکــی از اقدام ــه عرصــه تولی ب
ــا قــوت پیگیــری شــود،  ــان بایــد ب اســت و همچن
امــا محــدود کــردن دروازه هــای وارداتــی نیــز، 
ــرش  ــدگان ف ــم تولیدکنن ــای مه ــی از دغدغه ه یک
ماشــینی در کشــور اســت؛ بــه طــوری کــه بســیاری 
ــازار فــرش  ــه ای و پاکســتانی در ب ــدات ترکی از تولی
ایــران کــه کیفیــت محصــول ایرانــی را هــم نــدارد، 
ــن ســاله فــرش آران شــده  ــب جــدی و چندی رقی
ــن  ــم واردات در ای ــه حج ــز ب ــر روز نی ــت و ه اس
ــای  ــل قیمت ه ــه دلی ــردم ب ــتقبال م ــه و اس عرص

ــر ــود. مه ــزوده می ش ــی آن اف رقابت

نفس فرش های دستباف به شماره افتاده  

واردات بی ضابطه، گره به فرش آران و بیدگل انداخته است

اصفهــان  اســتان  بهزیســتی  کل  مدیــر  کیمیای وطن
مجمــوع جمعیــت بهزیســتی اســتان را بالــغ بــر ۳۰۰ هــزار نفــر 
ــه در  ــی ک ــد از معلوالن ــش از ۸۰ درص ــرد: بی ــان ک ــوان و بی عن
ــه  ــه مددجویــان خدمــت ارائ ســطح ادارات بهزیســتی اســتان ب

می دهند، از بانوان هستند. 
ســعید صادقــی  از عضوگیــری ۲۰۰ پرســنل جــوان در ایــن 
از فعالیت هــای خیرخواهانــه جوانــان  و  داد  ســازمان خبــر 
فعالیت هــای  انجــام  و  مهربانــی  قالــب گــروه  در  نطنــزی 
خیرخواهانــه آن هــا بــرای کمــک بــه مددجویــان قدردانــی کــرد 
و افــزود: بــا وجــود اینکــه هیــچ انتظــاری از ایــن جوانــان نبــوده 
ــا نیاز هــای تعــداد  امــا اقــدام خیرخواهانــه آن هــا باعــث شــد ت
جالــب توجهــی از جامعــه هــدف در ابعــاد مختلــف تامیــن شــود 
و امیدواریــم زمینــه گســترش بیــش از پیــش ایــن حرکــت در 

ــود. ــم ش ــتان فراه ــطح شهرس س
وی مجمــوع جمعیــت بهزیســتی اســتان را بالــغ بــر ۳۰۰ هــزار 
نفــر عنــوان و بیــان کــرد: بیــش از ۸۰ درصــد از معلوالنــی کــه در 
ــه  ــه مددجویــان خدمــت ارائ ســطح ادارات بهزیســتی اســتان ب

ــتند.  ــوان هس ــد، از بان می دهن
مدیــر کل بهزیســتی نطنــز ادامــه داد: بیــش از ۵۰ هــزار کودک در 
مهدهــای کــودک زیــر نظــر بهزیســتی در ســطح اســتان اصفهــان 
ــد.  ــد و از خدمــات و آموزش هــای آن بهــره می برن حضــور دارن

وی بــا اشــاره بــه اینکــه انجمــن مهربانــی ۸۰ میلیــون ریــال وجه 
 نقــد را کــه از محــل بازارچــه مهربانــی نــوروزی جمــع آوری شــد 
در اختیــار بهزیســتی قــرار داد، گفــت: اداره کل بهزیســتی اســتان 
ــی در  ــای آت ــام برنامه ه ــرای انج ــغ را ب ــن مبل ــز ای ــان نی اصفه

اختیــار  بهزیســتی نطنــز قــرار داد.

ــت:  ــان گف ــتان اصفه ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن مدی
ــود. ۳ مــکان  ــان مفصــل ب ــروژه شــهرک چــاپ و نشــر اصفه پ
پیشــنهاد شــد کــه شــامل قبــل از گــز و برخــوار، سپاهان شــهر و 
کنــار شــهرک صنعتــی جــی بــود. برخــی از افــراد گفتنــد بعضی از 
مکان هــا از لحــاظ جغرافیایــی و وزش بــاد کارشناســی نیســتند.

وی افــزود: پــروژه شــهرک چــاپ و نشــر اصفهــان فعــال متوقــف 
شــده؛ برخــی از اهالــی چــاپ و نشــر برایشــان ســخت بــود کــه 
ــهرک  ــه ش ــد و ب ــا کنن ــهر را ره ــل ش ــادی داخ ــرایط اقتص در ش
بیاینــد. در مجمــوع مــا ایــن موضــوع را بــه اهالــی چــاپ و نشــر 
واگــذار کردیــم  تــا بــا کارشناســی خــود بــه توافــق برســند؛ مــا 
ــهرک  ــه در ش ــراد ک ــی اف ــت: بعض ــم. وی گف ــری می کنی پیگی
ــا  ــه آن ه ــز ب ــایرین نی ــه س ــد ک ــنهاد دادن ــد پیش ــی بودن صنعت
ــه  ــت ک ــود داش ــی وج ــی زمین های ــهرک صنعت ــد؛ در ش بپیوندن

ــد  ــاد را می خواه ــد نه ــت چن ــود؛ موافق ــهرک نب ــار ش در اختی
ــه را  ــد کمیت ــد چن ــد و بای ــه شــهرک واگــذار کن ــا زمین هــا را ب ت
بگذرانــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه هنــوز اهالــی چــاپ و نشــر بــه 
ــا توجــه بــه اینکــه  جمع بنــدی نهایــی نرســیده اند، بیــان کــرد: ب
ــاب  ــع حس ــوان مرج ــه عن ــان را ب ــوار، اصفه ــتان های هم ج اس
ــود کــه ایــن شــهرک ایجــاد می شــد؛ در  ــر ب ــد، مطلوب ت می کنن
حــال حاضــر مشــکلی کــه مــا داریــم ایــن اســت کــه بســیاری 
ــد. ــاد کرده ان ــه ای را ایج ــرده و کارخان ــرمایه گذاری ک ــراد س از اف

ــه  ــق گرفت ــه رون ــن کارخان ــاال ای ــرد: ح ــان ک ــی خاطرنش ارزان
ــهرک  ــن ش ــر ای ــد اگ ــراد معتقدن ــده و اف ــناخته ش ــکان ش و م
ایجــاد شــود، چــه کســی مــکان و تجهیــزات آن هــا را خریــداری 
ــوز  ــازار وجــود دارد؛ هن ــود در ب ــه رک ــه اینک ــا توجــه ب ــد ب می کن

ــیده اند. تســنیم ــق نرس ــه تواف ــه ب ــن قضی ــرای ای ب

 گروه مهربانی نطنز ۸۰ میلیون ریال 
به اداره بهزیستی اهدا کرد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

پروژه شهرک چاپ و نشر اصفهان متوقف شد

امروز دوشنبه 29 خردادماه 1396 - سال سوم - شماره 456 روزنامه4 اصفهان
درحاشیه

 استاندار اصفهان اعالم کرد:
 ابتالی 3 میلیون مرغ 

به آنفلوآنزای مرغی
اســتاندار اصفهــان گفــت: آزمایش هــای  کیمیای وطن
طبــی نشــان می دهــد تاکنــون ۴ نفــر در اســتان بــه 
بیمــاری تــب کریمــه کنگــو مبتــال شــده اند کــه یــک نفــر 

فوت کرده است.

هماهنگــی  شــورای  جلســه  در  زرگرپــور  رســول 
مدیریــت بحــران اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه 
گــزارش ارائه شــده درخصــوص وضعیــت بیمــاری تــب 
ــر اســاس  کریمــه کنگــو در اصفهــان اظهــار داشــت: ب
آمــار در طــول ۵۰ ســال گذشــته، ایــن بیمــاری وجــود 
ــر  ــی را درگی ــای مختلف ــال بخش ه ــر س ــته و ه داش

می کنــد.
وی اظهــار داشــت: بــه مجــردی کــه ایــن بیمــاری در 
ــت  ــف مدیری ــزارش شــد بخش هــای مختل کشــور گ
ــر  ــت و دیگ ــکی، بهداش ــتانداری، دامپزش ــران اس بح
دســتگاه های مرتبــط سلســله اقدامــات مقابلــه ای 

ــد. ــروع   کردن ــود را ش خ
 توجه به جایگاه های دام سنتی روستایی

اســتاندار اصفهــان به آمــار مبتالیــان در اســتان اصفهان 
اشــاره کــرد و افــزود: علی رغــم آمــار ضــد و نقیضــی کــه 
در شــبکه های مجــازی عنــوان شــد، آزمایش هــای 
ــه  ــر در اســتان ب ــون ۴ نف ــد تاکن ــی نشــان می ده طب
 ایــن بیمــاری مبتــال شــده اند کــه یــک نفــر فــوت کــرده 

است.
وی بــر اقدامــات الزم بــرای پیشــگیری مــداوم از ایــن 
بیمــاری تأکیــد کــرد و افــزود: جهــاد کشــاورزی بایــد 
ــا  ــور روســتایی اســتانداری و ب ــر ام ــت دفت ــا محوری ب
ــاه  ــی ۳ م ــر ط ــده حداکث ــه زمان بندی ش ــک برنام ی
ــای دام  ــی جایگاه ه ــیمان کاری تمام ــرای س ــده ب آین

ســنتی روســتایی اقــدام کنــد.
ــزرگ  ــتارگاه ب ــه ۱۴ کش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب زرگرپ
اســتان کــه ذبــح ۹۰ درصــد را بــه عهــده دارنــد، مجهــز 
ــزات پیش ســرد دام هســتند، گفــت: وجــود  ــه تجهی ب
ــش  ــادی در کاه ــزان زی ــه می ــرد ب ــزات پیش س تجهی
ــت و  ــذار اس ــان تأثیرگ ــه انس ــال آن ب ــاری و انتق بیم
ــه  ــتان ک ــتارگاه اس ــده ۲۰ کش ــاه آین ــی دو م ــد ط بای
ــی  ــا هماهنگ ــد، ب ــار ندارن ــزات را در اختی ــن تجهی ای

شــهرداری ها مجهــز شــوند.
راســتای  در  همه جانبــه  تبلیغــات  لــزوم  بــر  وی 
پیشــگیری و اطالع رســانی بــه مــردم تأکیــد کــرد 
ــن  ــال ای ــای انتق ــاره راه ه ــد درب ــردم بای ــزود: م و اف
بیمــاری توجیــه شــوند و عوامــل پیشــگیرانه را رعایــت 
ــی  ــژه صداوســیما رســالت اصل ــد و رســانه ها به وی کنن

ــد. ــده دارن ــه عه را ب
اســتاندار اصفهــان در ادامــه بــه گــزارش ارائه شــده 
ــی در  ــزای مرغ ــاری آنفلوآن ــت بیم ــوص وضعی درخص
اصفهــان اشــاره کــرد و افــزود: بــر اســاس آخریــن آمار 
ــوردی  ــه م ــون هیچ گون ــت ماه تاکن ــدای اردیبهش از ابت
ــت  ــی تح ــه نوع ــده و ب ــزارش نش ــاری گ ــن بیم از ای

ــرل اســت. کنت
اقدامــات  بــا  خوشــبختانه  افــزود:  زرگرپــور 
می توانســت  کــه  بیمــاری  ایــن  صورت گرفتــه 
ــی  ــه خوب ــد ب ــته باش ــی داش ــاد بزرگ ــارات و ابع خس
ــا  ــتان، تنه ــرغ در اس ــون م ــد و از ۲۴ میلی ــرل ش کنت
ــایان  ــات ش ــن اقدام ــه ای ــد ک ــدوم ش ــون مع ۳ میلی

اســت. قدردانــی 
 ساماندهی مراکز عرضه و توزیع پرندگان

ــا بیــان اینکــه در بعضــی از اســتان های مجــاور  وی ب
همچنــان ایــن بیماری فعال اســت، گفت: رونــد مقابله 
 بــا ایــن بیمــاری بایــد همچنــان ادامــه داشــته باشــد 
و کارگــروه مقابلــه بــا آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان 

نیــز بــه فعالیــت خــود ادامــه دهــد.
ــه اینکــه ایــن بیمــاری  ــا اشــاره ب اســتاندار اصفهــان ب
را  زیــادی  خســارات  و  می افتــد  اتفــاق  هرســاله 
تحمیــل می کنــد، اظهــار داشــت: بایــد بــه  گونــه ای بــا 
ــه شــود کــه در  ــدگان مقابل ــزای فــوق حــاد پرن آنفلوآن
ســال های آینــده شــاهد بــروز ایــن بیمــاری نباشــیم.

انتقــال  مهاجــر،  پرنــدگان  اضافــه کــرد:  زرگرپــور 
فــروش  مراکــز  و  دیگــر  اســتان های  از  پرنــدگان 
غیرمجــاز پرنــدگان از منابــع مهــم انتقــال ایــن بیمــاری 
اســت کــه درخصــوص انتقــال پرنــدگان از اســتان های 
ــته  ــرل الزم را داش ــد کنت ــی بای ــروی انتظام ــر، نی دیگ

ــد. ــه ده ــوت ادام ــا ق ــد و ب باش
فــروش غیرمجــاز  بــه مراکــز  اصفهــان  اســتاندار 
ــز  ــاماندهی مراک ــزود: س ــرد و اف ــاره ک ــدگان اش پرن
عرضــه و توزیــع پرنــدگان در ســطح شــهر بایــد مــورد 

ــرد. ــرار گی ــه ق توج

حکم تعطیلی یک درمانگاه 
دندان پزشکی در اصفهان صادر شد

مدیــر کل تعزیــرات حکومتــی اســتان  کیمیای وطن
درمانــگاه  واحــد  یــک  تعطیلــی  از  اصفهــان 
ــی در  ــئول فن ــتن مس ــت نداش ــه عل ــکی ب دندان پزش

شهر اصفهان خبر داد.  
ــا  ــی، غالمرض ــرات حکومت ــازمان تعزی ــل از س ــه نق ب
ــت  ــزارش معاون ــالم گ ــا اع ــت: ب ــار داش ــی اظه صالح
ــاره  ــتان درب ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل ــذا و دارو دانش غ
فعالیــت یــک درمانــگاه دندان پزشــکی بــدون حضــور 
ــه  ــف ب ــگاه متخل ــن درمان ــده ای ــی، پرون ــئول فن مس
ــی  ــتی و درمان ــات بهداش ــه تخلف ــیدگی ب ــعبه رس ش

ــد. ــاع داده ش ــتان ارج ــی اس ــرات حکومت تعزی
وی افــزود: بــا احــراز تخلــف، حکــم بــر تعطیلــی ایــن 
درمانــگاه تــا معرفــی مســئول فنــی واجــد صالحیــت 

صــادر شــد.

۱. دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

۲. موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

۳. تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت ۳ روز کاری از تاریخ انتشار آگهی از تاریخ 96/3/28 لغایت پایان وقت اداری مورخ 96/3/30

ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 96/4/10
ج( زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز یکشنبه مورخ 96/4/11 در محل سالن جلسات

د( قیمت پیشنهادی پیمانکار الزاما بایستی با سقف رتبه پیمانکار مطابقت داشته باشد.
ه( نحوه عقد قرارداد به صورت زیر بنایی بر اساس بخشنامه سرجمع )۱۰۰/۶۴۰۵ مورخ ۸۹/۲/۴( می باشد.

۴. نشانی دریافت و تحویل اسناد مناقصه: اصفهان - خیابان باغ گلدسته - مقابل درب شرقی بازار هنر - اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان )امور 
قراردادها جهت دریافت اسناد مناقصه و دبیرخانه جهت تحویل پاکات مناقصه(    تلفن تماس: ۳۲۲۲۲۸۸۹ 

5. نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه: 
الف( سپرده )واریز به حساب شماره ۲۱۷۳۰۶۰۲۰۲۰۰۸ بانک ملی(  ب( ضمانتنامه معتبر بانکی 

6. مدت اعتبار پیشنهاد ها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می باشد.
متن این مناقصه در پایگاه اینترنتی www.nosazimadaresisf.ir و iets.mporg.ir  قابل رویت می باشد.

ضمنا شرکت هایی می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارک پرونده ارزیابی آنان تکمیل شده باشد.

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان م الف 52742

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 7۰71 مورخ 96/3/27 
نوبت چاپ اول

نوبت 
مناقصه

مبلغ برآورد اولیه به ریال 
)براساس فهرست بها سال 96(

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ریال(

مدت 
قرارداد

عنوان پروژه ردیف

اول ۱۰/۴۲۷/۴۵۹/۳۳۲ ۵۲۱/۵۰۰/۰۰۰ ۳ ماه تکمیل مدرسه مشارکتی ملوک پارسایی ناحیه ۵ ۱

اول ۳/۹۰۰/۰۰۰/۴۴۹ ۱۹۵/۵۰۰/۰۰۰ ۳ ماه تکمیل مدرسه مشارکتی علی آباد چادگان ۲

اول ۱۱/۰۹۸/۱۱۹/۶۰۸ ۵۵۵/۰۰۰/۰۰۰ ۶ ماه توسعه ساختمان اداری اداره کل ثبت احوال استان اصفهان )ناحیه ۲( ۳

اول ۷/۰۲۳/۳۰۷/۲۱۵ ۳۵۱/۵۰۰/۰۰۰ ۳ ماه تکمیل مدرسه بنیاد برکت محسن آباد برخوار ۴

و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر 
گردشــگری اســتان اصفهــان گفــت: امــروز میــراث 
فرهنگــی تصمیــم بــر ایــن گرفتــه تــا جایــی کــه امــکان 
دارد مجموعــه دولت خانــه صفــوی را احیــا و بازآفرینــی 

ــد. کن
ــاری، ۵۰۰  ــال ج ــرد: در س ــار ک ــاری اظه ــدون اللهی فری
ــم از باســتانی و تاریخــی در اســتان  ــی اع ــروژه مرمت پ
اصفهــان انجــام خواهــد شــد کــه عملیــات اجرایــی آن ها 
آغــاز شــده اســت. همچنیــن ســال ۹۵ و ۹۶ بودجــه ای 
ــه  ــرای مرمــت ۵۰۰ خان ــه اداره  کل میــراث فرهنگــی ب ب
تاریخــی تخصیــص یافتــه کــه ۲۷۰ عــدد از ایــن خانه هــا 
ــا  ــن خانه ه ــه ای در ســال گذشــته مرمــت شــدند و بقی

در ســال جــاری مرمــت خواهنــد شــد.
ــزود:  ــی اف ــیخ بهای ــام ش ــت حم ــا مرم ــه ب وی در رابط
ایــن حمــام تــا ۳۰ ســال پیــش در اصفهــان فعــال بــود؛ 
امــا متأســفانه در طــول ۴۰۰ ســال گذشــته الحاقــات و 
آســیب های بســیاری را پذیرفتــه کــه باعــث شــده بــود 

وضعیــت ایــن حمــام بــه شــدت نــا بســامان شــود.
ــح  ــان تصری ــراث فرهنگــی اســتان اصفه ــر کل می  مدی
کــرد: فــاز و مرحلــه اول مرمــت حمــام شــیخ بهایــی در 
اصفهــان بــه اتمــام رســیده کــه وضعیــت ایــن حمــام در 

ایــن مرحلــه از حالــت بحرانــی خــارج شــد.
وی تأکیــد کــرد: برخــی صاحب نظــران معتقدنــد کــه در 
دل حمــام شــیخ بهایــی، یــک حمــام ســنتی دیگــری 

ایجــاد شــود؛ امــا ســازمان میــراث فرهنگــی در تــالش 
اســت تــا یــک کاربــری بــه ایــن حمــام بدهــد.

 اللهیــاری بیــان کــرد: زمانــی کــه نظــرات صاحب نظــران 
و کارشناســان درخصــوص مرمــت حمــام شــیخ بهایــی 
ــای  ــه دوم احی ــردن مرحل ــی ک ــد، اجرای ــام رس ــه اتم ب

ایــن حمــام ارزشــمند آغــاز خواهــد شــد.
ــت:  ــوی گف ــه صف ــای دولت خان ــا احی ــه ب وی در رابط
یــک مجموعــه عظیمــی در اصفهــان وجــود داشــته کــه 
ــکان  ــت. م ــده اس ــود ش ــه ناب ــن مجموع ــفانه ای متأس
آن حــد فاصــل میــدان امــام حســین)ع( امــروزی تــا 
محــور شــرقی خیابــان چهاربــاغ و میــدان نقــش جهــان 
ــود  ــا وج ــوی در اینج ــالطین صف ــای س ــوده و کاخ ه ب

داشــته اســت.
مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان ابــراز کــرد: 
ــان  ــقوط اصفه ــان س ــا زم ــاس اول ت ــاه  عب ــان ش از زم
ــه  ــه ای ب ــوی در مجموع ــت صف ــه دول ــه دســت افاغن ب
ــه صفــوی در کاخ هــای عظیمــی ســاکن  ــام دولت خان ن
بودنــد کــه برخــی اعتقــاد دارنــد ۴۰ مجموعــه ســلطنتی 

در ایــن مجموعــه وجــود داشــته اســت.
وی ادامــه داد: کاخ چهلســتون، مــوزه هنرهــای تزئینــی، 
تــاالر اشــرف و کاخ هشت بهشــت باقی مانــده مجموعــه 

دولت خانــه صفــوی بــوده اســت.
اللهیــاری اذعــان کــرد: خیابان هــای اســتانداری، ســپه و 
... در اصفهــان در دوره پهلــوی در اصفهــان ایجــاد شــدند 
ــه صفــوی در آن زمــان از بیــن  کــه مجموعــه دولت خان
ــن  ــر ای ــم ب ــراث فرهنگــی تصمی ــا امــروز می ــد؛ ام رفتن
گرفتــه تــا جایــی کــه امــکان دارد مجموعــه دولت خانــه 

صفــوی را احیــا و بازآفرینــی کنــد.
وی در پایــان یــادآور شــد: قطعــا امــکان حــذف خیابــان 
ســپه و اســتانداری دیگــر بــرای احیــای مجموعــه 
ــکان  ــا در حــد ام ــدارد؛ ام ــوی وجــود ن ــه صف دولت خان
تــالش داریــم تــا بناهــای از بیــن رفتــه را از دولت خانــه 
صفــوی بازســازی کنیــم کــه یکــی از آن هــا، راه شــاهی 
واقــع در پشــت عالی قاپــو، محــور اصلــی میــدان نقــش 

ــوی اســت. فــارس ــه صف ــه دولت خان ــان ب جه

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد:

احیای مجموعه دولت خانه صفوی در اصفهان 
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رخداد
سه بیمار با اهداء عضو زنده ماندند

ــگاه  ــای دانش ــد اعض ــم پیون ــده تی ــئول هماهنگ کنن مس
علــوم پزشــکی و خدمــات درمانــی چهارمحــال و بختیــاری 
گفــت: اهــداء عضــو بیمــار مــرگ مغــزی در چهارمحــال و 

بختیــاری بــه ســه بیمــار نیازمنــد جــان دوبــاره بخشــید.
ــینی،  ــادات حس ــون س ــرد : کتای ــار ک ــیاح اظه ــرا س زه
ــت  ــه عل ــاه ب ــه 25 خردادم ــی ک ــاله لردگان ــم 63 س خان
فشــار خــون بــاال دچــار خونریــزی مغــزی شــده بــود، در 

ــد. ــرش ش ــردگان پذی ــتان ل بیمارس
ــه  ــرداد ب ــم در 26 خ ــن خان ــزام ای ــه اع ــاره ب ــا اش وی ب
  ICU ــه بخــش ــال ب بیمارســتان کاشــانی شــهرکرد و انتق
بیمارســتان افــزود: پــس از ســه روز و در ســحرگاه بیســت 
ــواده وی، اعضــای  ــت خان ــا رضای ــاه رمضــان ب و ســوم م
ایــن خانــم جــدا و جهــت پیونــد بــه اســتان های تهــران و 

شــیراز ارســال شــد.
ســیاح گفــت: کلیه هــا و کبــد ایــن خانــم بــرای اهــدا بــه 
ــن  ــه شــیراز و نســوج ای ــد عضــو ب ــد پیون ــاران نیازمن بیم

ــه تهــران ارســال شــد. ایســنا فــرد ب

  2 واحد مسکونی در جیرفت 
طعمه حریق شد

  رئیــس آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی جیرفــت بــا بیــان 
اینکــه شــامگاه شــنبه )27 خردادمــاه( 2 واحــد مســکونی 
در ایــن شــهر طعمــه حریق شــد، گفت: خســارت واردشــده 

بــه ایــن منــازل مســکونی، صددرصــد اســت.
آتش ســوزی  علــت  افــزود:  احمــدی زاده  مهــدی   
واحدهــای مســکونی جیرفــت کــه در محله هــای رهجــرد 
و حســین آباد واقــع شــده اند، اتصــال ســیم های بــرق 

ــت. ــده اس ــام ش اع
وی اظهــار کــرد: آتش ســوزی 2 واحــد مســکونی جیرفــت 
در شــبانگاه گذشــته خســارت جانــی نداشــته و خســارت 
ــان در  ــط کارشناس ــز توس ــا نی ــن واحده ــه ای ــده ب واردش

حــال بررســی اســت.
احمــدی زاده بــا اشــاره بــه گرمــای شــدید هــوا و چگونگــی 
اســتفاده از وســایل سرمایشــی خاطرنشــان کــرد: بــه 
ــرار  ــری از تک ــرای جلوگی ــود ب ــه می ش ــهروندان توصی ش
ــود را  ــاختمان خ ــرق س ــی ب ــی، سیم کش ــن حوادث چنی

ــد. ــرل کنن کنت
وی ادامــه داد: آتش نشــانان جیرفتــی در شــب های قــدر 
ــای  ــورد آن اطف ــه 14 م ــد ک ــام داده ان ــت انج 20 ماموری
ــگیری از  ــرای پیش ــردم ب ــت م ــاز اس ــوده و نی ــق ب حری

ــد. ــت کنن ــی را رعای ــکات ایمن ــوادث ن ــن ح ــوع ای وق
وی بیــان کــرد: از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون 907 
ماموریــت توســط آتش نشــانی جیرفــت انجــام شــده کــه 
شــامل حریــق، گرفتــار شــدن در آسانســور، آزادســازی از 
چــاه، مارگیــری، رهاســازی خودروهــای گرفتــار در ســیل و 

ــوده اســت. امــداد و نجــات ب
ــروی  ــت 33 نی ــانی جیرف ــه آتش نش ــان اینک ــا بی وی ب
انســانی و 6 خــودروی آتش نشــانی دارد، گفــت: بــا توجــه 
بــه اینکــه ایــن شهرســتان پیشــانی جنــوب کرمان اســت و 
مراکــز آتش نشــانی ایــن منطقــه دارای کمبودهایــی اســت 
ــت  ــه هف ــانی ب ــاس آتش نش ــای حس ــذا در ماموریت ه ل

ــد. ایرنــا  ــان کمک رســانی می کن ــوب کرم شهرســتان جن

 60 درصد قنات های مهریز 
خشک شده است

ــش  ــر کاه ــر اث ــت: ب ــز گف ــاورزی مهری ــاد کش ــر جه مدی
ــر 60  ــزون ب ــاری، اف ــی ج ــال زراع ــوی در س ــزوالت ج ن
ــت. ــده اس ــک ش ــتان خش ــن شهرس ــوات ای ــد قن درص

ــات  ــته قن ــز دارای 400 رش ــزود: مهری ــولی اف ــار رس  کامی

و چشــمه قنــات اســت کــه خشــک شــدن بخــش عمــده 
آن هــا خســارت فراوانــی بــه کشــاورزان منطقــه زده اســت.

ــژه  ــز و به وی ــداوم خشکســالی ها در مهری وی ادامــه داد: ت
ــتان های  ــزی و دهس ــش مرک ــتاهای بخ ــطح روس در س
ــد  ــت تولی ــت کیفی ــب اف ــتان، موج ــن شهرس ــه ای تابع

ــی شــده اســت. ــی و زراع بیششــتر محصــوالت باغ
مدیــر جهــاد کشــاورزی مهریــز اظهــار داشــت: مهم تریــن 
مشــکل در بخــش کشــاورزی مهریــز تــداوم خشکســالی، 
به ویــژه مناطــق  آبدهــی قنــوات در شــهر و  کاهــش 

ــت. ــزی اس ــش مرک ــتایی در بخ روس
ــز  ــاورزی مهری ــش کش ــرداران بخ ــداد بهره ب ــولی تع رس
ــن  ــر و ســطح اراضــی کشــاورزی ای ــزار نف را حــدود 12 ه

ــرد. ــام ک ــار اع ــزار هکت ــتان را 17 ه شهرس
رغــم  بــه  گفــت:  مهریــز  کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
توســط  ســرمازدگی،  و  پی درپــی  خشکســالی های 
دامــداران مهریــز ســاالنه افــزون بــر 80 هــزار تــن تولیــدات 
ــتان  ــن شهرس ــد و در ای ــت می آی ــه دس ــور ب ــی و طی دام
ــر 6 هــزار و 250 کلنــی زنبــوز عســل نیــز وجــود  افــزون ب

دارد.
ــه ای شهرســتان  رســولی گفــت: ســطح کشــت های گلخان
8 هــزار هکتــار اســت کــه از ایــن میــزان بیــش از 5 هــزار 
هکتــار آن زیــر پوشــش آبیــاری تحــت فشــار و قطــره ای 

اســت. ایرنــا

یکصد نفر در بنیاد فرهنگی 
 امیرالمؤمنین )ع(ابرکوه 

حافظ کل قرآن شدند
  رئیــس بنیــاد فرهنگــی قــرآن و عتــرت امیرالمومنین)ع( 
ــا گذشــت 24 ســال از فعالیــت مســتمر  ابرکــوه گفــت: ب
ایــن بنیــاد مــردم نهــاد، تاکنــون تعــداد 100نفر از قشــرهای 
ــرآن  ــظ کل ق ــاد، حاف ــن نه ــه همــت ای ــردم ب ــف م مختل
شــده انــد. عزیــزی بــا اشــاره بــه تاکیــدات مقــام معظــم 
رهبــری مبنــی بــر تربیــت 10 میلیــون حافــظ قــرآن تاکیــد 
ــا افــق 1405 تربیــت تعــداد 600 حافــظ قــرآن در  کــرد: ت

دســتورکار بنیــاد قــرآن قــرار دارد.

فرمانــدار شــهرکرد گفــت: هیــچ بهانــه ای بــرای 
ناتمــام مانــدن انتقــال آب بــن - بروجــن  پس 

از زمــان مشخص شــده پذیرفتــه نیســت.
اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  شــهرکرد  فرمانــدار 
 پیگیــری مطالبــات مــردم در پــروژه انتقــال آب 
بــن - بروجــن وظیفــه همگانــی اســت، گفــت: 
ــل  ــر عام ــده مدی ــاس وع ــر اس ــروژه ب ــن پ ای
شــرکت آب منطقــه ای چهارمحــال و بختیــاری 
ــد  ــان می رس ــه پای ــت ب ــه دول ــان هفت ــا پای ت
و هیــچ بهانــه ای بــرای ناتمــام مانــدن آن 
پذیرفتــه مشخص شــده،  زمــان  از   پــس 

نیست.
کارگــروه  در  دهکــردی  ملک پــور  حمیــد 
ســامت شهرســتان شــهرکرد اظهــار کــرد: 
ــو  ــه کنگ ــده کریم ــب خونریزی دهن ــاری ت بیم
ــه  ــه ب ــا توج ــت و ب ــاص اس ــاری خ ــک بیم ی
ــاری در  ــن بیم ــه ای ــا ب ــورد ابت ــک م ــه ی اینک
بیــن عشــایر شهرســتان بروجــن گــزارش 
شــده، از کنــار ایــن موضــوع نبایــد بــه ســادگی 

ــم. ــور کنی عب
 کشتار دام فقط در کشتارگاه های 

مجاز
وی بــا بیــان اینکــه بیمــاری تــب خونریزی دهنده 

کریمــه کنگــو بیــن انســان و دام مشــترک 
ــورت  ــه  ص ــد ب ــرد: بای ــان ک ــت، خاطرنش اس
جــدی بــا شــهرهایی کــه کشــتار غیرمجــاز دام 
در آن هــا صــورت می گیــرد، برخــورد و ایــن 
مکان هــا پلمــب شــود و کشــتار دام فقــط 
از طریــق کشــتارگاه جونقــان در شهرســتان 

ــرد. ــورت گی ــهرکرد ص ش

فرمانــدار شــهرکرد بــا اشــاره بــه اینکــه در 
ــای  ــش دم ــت افزای ــه  عل ــتان ب ــل تابس فص
می شــود،  بیشــتر  بیماری هــا  شــیوع  هــوا 
و  کشــاورزی  جهــاد  دامپزشــکی،  افــزود: 

ــف  ــهرکرد موظ ــتان ش ــت شهرس ــز بهداش مرک
هســتند تمامــی واحدهــای دامــداری در ســطح 
و  سم پاشــی کننــد  را  شــهرکرد  شهرســتان 
ــر اجــرای ایــن امــر در بازرســی ها  همچنیــن ب
تــا آبان مــاه ســال جــاری نظــارت کامــل 

ــند. ــته باش داش
 پروژه انتقال آب بن - بروجن 

مطالبه همگانی 
ملک پــور آلودگــی آب در شــهرک  صنعتــی 
ــم  ــر مســائل مه شهرســتان شــهرکرد را از دیگ
دانســت و اضافــه کــرد: آب در منطقــه صنعتــی 
ــای  ــی کارخانه ه ــهرکرد در بعض ــتان ش شهرس
ــردم در  ــامت م ــا س ــی ب ــواد غذای ــد م تولی
ــر  ــت کل ــف اس ــت مکل ــز بهداش ــاط و مرک ارتب
مــورد نیــاز جهــت استانداردســازی آب مصرفــی 

ــد. ــن کن ــه را تأمی ــن ناحی ای
ــات  ــری مطالب ــه پیگی ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــن  ــن - بروج ــال آب ب ــروژه انتق ــردم در پ م
ــن  ــرد: ای ــح ک ــت، تصری ــی اس ــه همگان وظیف
پــروژه بــر اســاس وعــده مدیــر عامــل شــرکت 
تــا  بختیــاری  و  منطقــه ای چهارمحــال  آب 
پایــان هفتــه دولــت بــه پایــان می رســد و مــا 
ــرای  ــارات اج ــن اعتب ــم در تأمی ــی داری آمادگ

ــیم. ــته باش ــکاری الزم را داش ــروژه هم ــن پ ای
 پایــان کار واحــد زباله ســوز بیمارســتان 

کاشــانی 
ــامت  ــه س ــان اینک ــا بی ــهرکرد ب ــدار ش فرمان
ــژه ای  ــت وی ــردم از اهمی ــی م ــت غذای و امنی
واحــد  کــرد:  عنــوان  اســت،  برخــوردار 
زباله ســوزی کــه در بیمارســتان  هاجــر شــهرکرد 
توســط دانشــگاه علــوم پزشــکی چهارمحــال و 
ــاظ  ــت، از لح ــداث اس ــال اح ــاری در ح بختی
بایــد  و  اســت  غیرقانونــی  زیســت محیطی 
ــه  ــی گرفت ــدام قضای ــا اق ــرای آن ب ــوی اج جل

ــود. ش
 جلوگیری از فعالیت مراکز متخلف 

فست فود
مرکــز  از  درخواســت  بــا  پایــان  در  وی 

جهــت  شــهرکرد  شهرســتان  بهداشــت 
در  متخلــف  مراکــز  فعالیــت  از  جلوگیــری 
ــی  ــی مبن ــت: گزارش های ــت فود گف ــه فس تهی
ــن  ــه روغ ــتگاه های تصفی ــتفاده از دس ــر اس ب
شهرســتان  ســطح  اغذیه فروشــی های  در 
شــهرکرد رســیده کــه ایــن مســئله ارتبــاط 
مســتقیم بــا ســامت مــردم دارد و باید توســط 
ــا آن  ــری و ب ــز بهداشــت شهرســتان پیگی مرک

برخــورد شــود.
گفتنــی اســت در پایــان جلســه وظایفــی جهت 
تــب  بیماری هایــی همچــون  از  پیشــگیری 
خونریزی دهنــده کریمــه کنگــو و آنفوالنــزای 
پرنــدگان کــه شــیوع آن هــا در فصــل تابســتان 
ــه  ــتگاه های مربوط ــه دس ــد، ب ــش می یاب افزای

محــول شــد. خبــر فارســی

فرماندار شهرکرد:

پروژه انتقال آب بن - بروجن 
مطالبه همگانی است 

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان 
ــروژه اقتصــاد مقاومتــی در حــوزه  کرمــان گفــت: بیــش از 50 پ

میــراث فرهنگــی در ایــن اســتان اجرایــی شــده اســت.
محمــود وفایــی افــزود: بســیاری از پروژه هــای اقتصــاد مقاومتی 
در حــوزه میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 

کرمــان، پیشــرفت فیزیکــی 50 تــا 100 درصــدی دارنــد.
ــی  ــان ط ــتان کرم ــگری در اس ــری گردش ــد 7 براب ــه رش وی ب
ــوع 300  ــرد: از مجم ــان ک ــاره و بی ــم اش ــت یازده ــت دول فعالی
واحــد بوم گــردی احداث شــده در کل کشــور، ســال گذشــته 
110 بــاب در اســتان کرمــان راه انــدازی شــد کــه شــاخص بســیار 

ــت. ــمندی اس ارزش
وی یــادآور شــد: کرمــان امســال بــا توجــه بــه ارزیابــی ســازمان 
مرکــزی میــراث فرهنگــی، اســتان برتــر در حــوزه عملکــرد 

ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــی می اختصاص
ــت. اس

ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــزود: اداره کل می ــی اف وفای
گردشــگری اســتان کرمــان در بیشــتر شــاخص های اختصاصــی 

جهــش داشــته اســت.
وی تاکیــد کــرد: رویکــرد مدیریــت اســتان کرمــان و توجــه 
ــع دســتی و گردشــگری  ــراث فرهنگــی، صنای ــه حــوزه می وی ب
موجــب شــده ایــن اســتان در ایــن ســه حــوزه از جهــش جالــب 
ــده در  ــار ثبت ش ــداد آث ــترین تع ــد. بیش ــوردار باش ــی برخ توجه
فهرســت جهانــی یونســکو در بیــن اســتان های مختلــف کشــور 

ــه اســتان کرمــان اســت. متعلــق ب
ــا 23 شهرســتان بیــش از 7 هــزار اثــر  ــاور کرمــان ب اســتان پهن

ــی دارد. ایرنــا تاریخ

ــه  ــازار قلع ــای ب ــد احی ــاه از نوی ــت م ــال و هف ــا دو س  تقریب
محمــود و تبدیــل شــدن آن بــه بــازار صنایــع دســتی می گــذرد؛ 
ــته  ــای گذش ــر ویرانه ه ــان ب ــود همچن ــه محم ــازار قلع ــا ب ام
ــئوالن  ــت مس ــک هم ــه بی ش ــی ک ــد؛ موضوع ــس می کش نف
ــرای  ــرای اج ــزم را ب ــی ع ــد و کم ــتان را می طلب ــی اس اجرای

ــن طــرح. ای
ــران  ــئوالن و مدی ــور مس ــا حض ــه ب ــت ک ــت اس ــز اهمی حائ
ــوان  ــور بان ــر کل ام ــان، مدی ــتاندار کرم ــه اس ــه از جمل  مربوط
ــاف  ــی و اداره اوق ــراث فرهنگ ــس می ــتان، رئی ــواده اس و خان
ــازار قلعــه محمــود بازدیــد شــده اســت.  ــار از ب تاکنــون ســه ب
بازدیــدی کــه بــه گفتــه خــود مســئوالن آنــان را بــه ایــن نتیجــه 
رســانده کــه بازارچــه قلعــه محمــود، بهتریــن و مناســب ترین 
گزینــه بــرای بازارچــه صنایــع دســتی بانــوان اســت؛ امــا تاکنون 

هیــچ تغییــری در ایــن بــازار رخ نــداده اســت.
ــراث  ــر کل می ــود کــه مدی ــع دســتی امســال ب ــه صنای در هفت
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان خبــر از 
ــازار  ــان در ب ــتی کرم ــع دس ــه صنای ــن بازارچ ــدازی دومی راه ان

ــل  ــه دلی ــود ب ــه محم ــازار قلع ــت: ب ــود داد و گف ــه محم قلع
ــه  ــوان یــک مــکان تجــاری متصــل ب ــه عن کارکــرد تاریخــی ب
بــازار اصلــی کرمــان، همیشــه مــد نظــر مســئوالن بــوده اســت 
ــان  ــل کرم ــتی تبدی ــع دس ــازار صنای ــه ب ــل ب ــال و تبدی ــا فع ت

شــود.
محمــود وفایــی درخصــوص مشــکات اجرایــی نشــدن ایــن 
طــرح تــا کنــون، اظهــار داشــت: از جملــه مشــکاتی کــه مانــع 
ــه بازارچــه صنایــع دســتی  ــا ایــن راســته تبدیــل ب می شــود ت
ــده   ــش عم ــه بخ ــرا ک ــتند؛ چ ــا هس ــکان مغازه ه ــود، مال ش
ــت  ــار وارث ــخاص و در انحص ــار اش ــا در اختی ــت مغازه ه مالکی

اســت.
وفایــی تاکیــد کــرد: درخصــوص مغازه هــای متعلــق بــه 
اوقــاف مشــکل خاصــی مطــرح نیســت؛ از ایــن رو بــه دنبــال 
ــه  ــی را ک ــاب مغازه های ــد ب ــا در گام اول چن ــتیم ت ــن هس ای
ــرارداد  ــک ق ــرده و طــی ی ــا ک ــاف اســت، احی ــه اوق ــق ب متعل
ــع دســتی کرمــان  ــه تعــدادی از صنعتگــران صنای مشــخص ب

ــم. ــذار کنی واگ

رئیــس میــراث فرهنگــی افــزود: متعاقــب آن بــه دنبــال 
ــازار تاریخــی  ــه ب ــازار قلعــه محمــود ب اجــرای طــرح اتصــال ب
ــت  ــا حمای ــرح ب ــن ط ــر ای ــه اگ ــتیم ک ــان هس ــی کرم و اصل
اســتانداری، شــهرداری و میــراث فرهنگــی اجرایــی شــود 

ــد. ــد ش ــود خواه ــه محم ــازار قلع ــق ب ــب رون موج
ــا اســتاندار کرمــان در  ــر از نشســتی در هفتــه آینــده ب وی خب
ــا  ــال ایــن هســتیم ت ــه دنب ایــن رابطــه داد و بیــان داشــت: ب
ــد  ــا بای ــیم؛ ام ــه برس ــه نتیج ــه ب ــن زمین ــر در ای ــه زودت هرچ
گفــت احیــای بــازار قلعــه محمــود از برنامه هــای اصلــی ســال 
جــاری میــراث فرهنگــی خواهــد بــود کــه البتــه بــا همــکاری 
ــد  ــق خواه ــتانداری محق ــتیبانی اس ــهرداری و پش ــاف، ش اوق

شــد.
حــال بایــد دیــد در ســال جــاری هــر یــک از مســئوالن مرتبــط 
بــا ایــن طــرح، چــه اقدامــی را انجــام می دهنــد و آیــا بــر ســر 
ــد  ــی کــه در جلســات و نشســت های مختلــف می دهن تعهدات
ــچ  ــود در پی ــه محم ــازار قلع ــان ب ــا همچن ــتاد ی ــد ایس خواهن

حیــران خواهــد مانــد. دانــا

  اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: امســال 9 میلیــارد 
و 500 میلیــون تومــان از اعتبــارات اســتانی بــه بخــش 

بهداشــت و درمــان، تخصیــص داده شــد.
  قاســم ســلیمانی دشــتکی در کارگــروه ســامت و امنیــت 
ــه مســائل  ــاری، توجــه ب ــی اســتان چهارمحــال و بختی غذای
ــال  ــرد: امس ــار ک ــت و اظه ــت دانس ــز اهمی ــت را حائ بهداش
ــه  ــتانی ب ــارات اس ــان از اعتب ــون توم ــارد و 500 میلی 9 میلی
بخــش بهداشــت و درمــان، تخصیــص داده شــده کــه ایــن 
ــا ســال گذشــته رشــد 3 برابــری داشــته  رقــم در مقایســه ب

اســت.
وی ذبــح دام بــه صــورت ســنتی را یــک مســئله نگران کننــده 
در شــرایط شــیوع تــب کریمــه کنگــو دانســت و گفــت: 
فرمانــداران و مســئوالن مربوطــه موظــف بــه اجرایــی کــردن 

ــی هســتند. ــه صــورت صنعت کشــتار دام ب
ــوزدار،  ــتارگاه های مج ــح دام در کش ــد ذب ــا تأکی ــتاندار ب اس
ــه خطــر تــب کریمــه کنگــو، بایــد  ــا توجــه ب تصریــح کــرد: ب
کشــتارهای سنتی شــهرهای ســودجان، کاج و روســتای بارده 

ــرد. ــان صــورت گی ــی جونق در کشــتارگاه صنعت
ســلیمانی دشــتکی از پیشــرفت 60 درصــدی کشــتارگاه بــارده 
خبــر داد و گفــت: طــرح کشــتارگاه بــارده بــرای بهره بــرداری 
ــی  ــاد مقاومت ــتاد اقتص ــهیات در س ــای تس ــریع تر و اعط س

اســتان مطــرح شــود.
ــگ و ورزش  ــعه فرهن ــه توس ــتای برنام ــزود: در راس وی اف
همگانــی و بــه منظــور کاهــش آلودگــی هــوا و ارتقــای 
ــتان از  ــودرو در اس ــدون خ ــنبه های ب ــرح سه ش ــامت، ط س

ــد. ایســنا ــد ش ــی خواه ــاه اجرای تیرم

استانها

  اجرای بیش از 50 پروژه اقتصاد مقاومتی 
در میراث فرهنگی کرمان

 تخصیص 9 میلیارد تومان اعتبار استانی 
به بهداشت و درمان چهارمحال و بختیاری

طرحی در پیچ حیران استانداری، شهرداری و میراث فرهنگی

بازار قلعه محمود در انتظار وعده مسئوالن است

 ۱۴ داستان با محوریت مدافعان حرم 
در کتاب »عطر عربی« منتشر شد 

مجموعــه داســتان »عطــر عربــی« کــه بــه زندگــی و زمانــه رزمنــدگان مدافــع 
ــردازد، توســط انتشــارات شهرســتان ادب منتشــر شــد. حــرم می پ

ایــن مجموعــه، چهارمیــن مجموعــه »قصــه زمانــه« شهرســتان ادب و شــامل 
چهــارده داســتان کوتــاه بــه انتخــاب زنده یــاد فیــروز زنــوزی جالــی اســت کــه 

در 228 صفحــه منتشــر شــده و بــه بــازار کتــاب می آیــد.
نویســندگان ایــن داســتان های خواندنــی در »عطــر عربــی«، بــه زندگــی 

مدافعــان حــرم در میــدان جنــگ و بیــرون از میــدان می پردازنــد. 
چگونگــی حضــور در میــدان جنــگ، مســائل سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی 
دربــاره ایــن دفــاع مقــدس، تاثیــر حضــور در جنــگ بــر زندگــی خانواده هــای 
رزمنــدگان مدافــع حــرم، مســائل محــور مقاومــت و بــه طــور کلــی زندگــی و 

ــن داستان هاســت. ــی ای ــه اصل ــان حــرم، درون مای ــه مدافع زمان
گفتنــی  اســت داســتان های »عطــر عربــی« را نویســندگان خوشــفکر و توانمنــد 

مرتبــط بــا موسســه فرهنگی هنــری شهرســتان ادب نوشــته اند. 
در »عطــر  انتشــار  بــرای  بررسی شــده  داســتان کوتــاه  پنجــاه  میــان  از 
ــن  ــرای ای ــتان را ب ــی، 14 داس ــوزی جال ــروز زن ــتاد فی ــاد اس ــی« زنده ی عرب

ــی،  ــروین وکیل ــکرنجاد، ش ــتو علی عس ــی، پرس ــد جال ــد. حام ــاب برگزی کت
ــی، مهــدی  ــی، زهــرا ثابت ــا، زهــره عارفــی، نرگــس روزبهان امیرحســین روح نی
ــاش،  ــدی کف ــزگاه، مه ــری دی ــم اکب ــی، ابراهی ــم عظیم ــدزاده، اعظ نورمحم
موســوی نیا  سیدحســین  و  خانــی  محمدقائــم  عزتی پــاک،  علی اصغــر 
ــده  ــر ش ــا منتش ــری از آن ه ــه اث ــن مجموع ــه در ای ــتند ک ــندگانی هس نویس

ــت. اس
»عطــر عربــی«، آخریــن یــادگار فیــروز زنــوزی جالــی، نویســنده نامــدار تــازه 

درگذشــته، بــرای ادبیــات داســتانی ایــران اســت. 
ایــن مجموعــه را ایــن نویســنده برجســته، دو مــاه پیــش از فــوت، در مقــام 
ــتان ادب  ــه شهرس ــاپ ب ــرای چ ــرد و ب ــد ک ــی و تأیی ــه بازخوان ــر مجموع دبی

ســپرد.
گفتنــی اســت ســه مجموعــه داســتان کوتــاه دیگــر شهرســتان ادب بــا عنــوان 
ــی  ــب زمان ــه ترتی ــود -ب ــده ب ــر ش ــن منتش ــش از ای ــه پی ــه« ک ــه زمان »قص
انتشــار- عبارتنــد از: »می خواهــد چشــمانش بــاز باشــد«، »پاییــز آمریکایــی« 
و »کجــا بــودی الیــا؟« از ایــن میــان، کجــا بــودی الیــاس، واپســین مجموعــه 
ــه موضــوع شــهیدان مظلــوم غــواص  ــه شهرســتان ادب ب داســتان قصــه زمان
اختصــاص داشــت. ایــن کتــاب بــا انتخــاب و دبیــری مجیــد قیصــری منتشــر 

و بــا اســتقبال مــردم و منتقــدان مواجــه شــد.

# میراث_ مقاومت

روزنه
 راه اندازی سومین مرکز رشد 

پژوهشگاه نیرو در یزد 
ــتان  ــرژی اس ــرق و ان ــت ب ــاوری صنع ــعه فن ــز توس مرک
ــرو  ــگاه نی ــد پژوهش ــز رش ــومین مرک ــوان س ــه  عن ــزد ب ی
ــه  ــتان 96 ب ــان تابس ــا پای ــرو ت ــه وزارت نی ــته ب و وابس

می رســد. بهره بــرداری 
شــرکت  خورشــیدی  پژوهش هــای  طــرح  مجــری 
ــزود: مرکــز  ــر اف ــن خب ــا اعــام ای ــزد ب ــه ای ی ــرق منطق ب
توســعه فناوری هــای صنعــت بــرق و انــرژی وابســته 
ــه  ــی ب ــات حمایت ــه خدم ــا ارائ ــرو ب ــگاه نی ــه پژوهش ب
شــرکت ها و واحدهــای فنــاور مســتقر در مرکــز، از ایجــاد 
و توســعه کســب  وکارهــای دانش بنیــان و فناورانــه در 

صنعــت بــرق و انــرژی پشــتیبانی می کنــد.
امیــر شــریف یزدی بــا بیــان ایــن کــه ایــن مرکــز در نظــر 
دارد در ســطح کشــور تعــداد محــدودی از شــرکت های 
دارای فنــاوری در حــوزه صنعــت بــرق و انــرژی را از طریــق 
فراخــوان عمومــی پذیــرش کنــد، تصریــح کــرد: محورهــای 
پیشــنهادی کشــوری ایــن فراخــوان، افزایــش بهــره وری و 
کاهــش تهدیــدات زیســت محیطی، شــبکه های هوشــمند 
توزیــع،  و  انتقــال  شــبکه  مدیریــت  و  بــرق، کنتــرل 

ــت. ــران اس ــت بح ــر و مدیری ــای تجدیدپذی انرژی ه
ــای  ــر فعالیت ه ــز ب ــزد تمرک ــز ی ــرد: در مرک ــه ک وی اضاف
ــه  ــای کم هزین ــه فناوری ه ــت ک ــیدی اس ــیو و خورش پس
 و اشــتغال زا و ســازگار بــا طبیعی تریــن انــواع انــرژی و بــا 

ــد. کمتریــن دســتکاری در طبیعــت، اولویــت دارن
ــه از ســوی  ــل  ارائ ــات قاب ــه خدم ــه این ک ــا اشــاره ب وی ب
تخصصــی  شــبکه های  در  حضــور  نیــرو،  پژوهشــگاه 
ــی،  ــی و مال ــای حمایت ــه صندوق ه ــی ب ــاوری، معرف فن
خدمــات تخصصــی و آزمایشــگاهی و خدمــات مشــاوره ای 
اســت، گفــت: متقاضیــان بــرای کســب اطاعــات بیشــتر 
و تکمیــل فرم هــای مربوطــه بــه منظــور اســتفاده از 
ایــن شــرایط ویــژه می تواننــد بــه پایــگاه اینترنتــی 
مرکــز توســعه فنــاوری صنعــت بــرق و انــرژی بــه آدرس      

www.eptp.ir  مراجعــه کننــد.
ــرق  ــرکت ب ــیدی ش ــای خورش ــرح پژوهش ه ــری ط مج
ــن  ــی اولی ــاز طراح ــام ف ــه از اتم ــزد در ادام ــه ای ی منطق
ــر  ــه خب ــدازه بهین ــا ان ــزد ب ــتان ی ــاه در اس ــه زمین پن خان
داد و گفــت: ایــن طــرح در مرحلــه فــاز اجرایــی قــرار دارد 
ــام  ــه اتم ــروژه ب ــن پ ــان ســال 96 ای ــا پای ــم ت و امیدواری

برســد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه کمینــه نیــاز بــه انــرژی 
ــت،  ــرح اس ــن ط ــداف ای ــی از اه ــه یک ــی در خان مصنوع
ــه  ــک ب ــاری نزدی ــا اعتب ــاه ب ــه زمین پن ــزود: طــرح خان اف
120 میلیــون تومــان توســط شــرکت بــرق منطقــه ای یــزد 
و بــا همــکاری دانشــکده معمــاری دانشــگاه یــزد در حــال 

ــت. ــام اس انج
شــریف یــزدی در پایــان اجــرای طــرح خنــک کاری 
موضعــی را از دیگــر اقدامــات مرکــز پژوهش هــای پســیو 
خورشــیدی یــزد دانســت و اضافــه کــرد: ایــن پــروژه 
ــا  ــوت و ب ــورت پایل ــه  ص ــان ب ــون توم ــار 30 میلی ــا اعتب ب
همــکاری برخــی ادارات و ارگان هــای اســتان در حــال 

ــت. ایســنا ــام اس انج

ممنوعیت شنا در دریاچه سدها و 
تأسیسات آبی استان اصفهان

معــاون حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت  کیمیای وطن

آب منطقــه ای اصفهــان دربــاره ممنوعیــت شــنا در دریاچــه 
ســدها، کانال هــا و تاسیســات آبــی اســتان هشــدار        

داد.  

ــه ای  ــط عمومــی شــرکت آب منطق ــل از رواب ــه نق ب
اصفهــان، علــی بصیرپــور بــا بیــان اینکــه متأســفانه 
همــه ســاله بــا شــروع فصــل گرمــا تعــداد زیــادی از 
هموطنــان در مجــاری آبــی غــرق می شــوند، اظهــار 
ــی  ــرد: دریاچــه ســدها، کانال هــا و تأسیســات آب ک
ــرای  ــبی ب ــکان مناس ــا م ــی آن ه ــل  ویژگ ــه دلی ب
شــنا نیســت و در صــورت بی توجهــی افــراد و شــنا 
ــر  ــی جبران ناپذی ــوادث جان ــات، ح ــن تأسیس در ای

ــه دنبــال دارد. زیــادی ب
ــی  ــا دب ــادی ب ــم آب زی ــه حج ــان اینک ــا بی وی ب
ــت: بعضــی از  ــان دارد، گف ــا جری ــر در کانال ه متغی
ســازه های آبــی در زیــر آب تعبیــه شــده اند کــه 
در مجــاورت آن هــا مکــش آب بــه شــدت افزایــش 
ــی  ــات آب ــن تاسیس ــنا در ای ــن ش ــد؛ بنابرای می یاب
ــیده  ــر آب کش ــه زی ــراد ب ــه اف ــود ک ــث می ش باع

ــوند. ــرق ش ــه غ ــده و درنتیج ش
آب  شــرکت  بهره بــرداری  و  حفاظــت  معــاون 
منطقــه ای اصفهــان افــزود: نــوع طراحــی کانال هــای 
مکان هــای  و  اســتخر  بــا  کشــاورزی  آبیــاری 
ــا  ــن کانال ه ــت و ای ــاوت اس ــا متف ــی کام تفریح
ــان آب  ــدت جری ــا ش ــاد ب ــیار زی ــق بس دارای عم
زیــادی اســت کــه حتــی بــرای شــناگران ماهــر نیــز 

ــت. ــاک اس خطرن
ــا بیــان اینکــه تابلوهــای هشــداردهنده  ــور ب  بصیرپ
ممنوعیــت شــنا در حریــم دریاچه ســد و تأسیســات 
ــر اطاع رســانی  ــاوه ب ــت: ع ــی نصــب شــده، گف آب
ســدها،  محــل  در  رســانه ها،  طریــق  از  مکــرر 
مصنوعــی  تغذیــه  حوضچه هــای  و  کانال هــا 
ــه  ــت ک ــده اس ــب ش ــداردهنده نص ــای هش تابلوه
الزم اســت هموطنــان بــه عائــم ایــن تابلوهــا توجــه 

ــند. ــته باش الزم را داش
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه دریاچــه ســدها و کانال هــا 
فضــای مناســبی بــرای شــنا نیســتند، خاطرنشــان 
کــرد: از همــه هموطنــان درخواســت داریــم بــا 
ــه شــنا  ــه فرارســیدن فصــل گرمــا از هرگون توجــه ب
در تاسیســات آبــی، کانال هــا و دریاچــه ســدها 

ــد. بپرهیزن
آب  شــرکت  بهره بــرداری  و  حفاظــت  معــاون 
منطقــه ای اصفهــان گفــت: در ایــن فصــل بــه طــور 
خــاص والدیــن از کــودکان و فرزنــدان خــود در 
ــت الزم  ــوداث ناشــی از غرق شــدگی مراقب ــر ح براب

ــد. ــل آورن ــه عم را ب

شــهردار شــهرکرد بــا اشــاره بــه وجــود خلــل قانونــی در برخــورد 
ــا معضــل ســد معبــر، بیــان کــرد: قوانیــن شــهرداری مربــوط  ب
بــه دهــه 30 اســت و از آن زمــان تاکنــون، تغییــری در آن صــورت 
ــرات  ــه زندگــی شــهری دچــار تغیی ــی ک ــه اســت؛ در حال نگرفت

بســیاری شــده اســت . 
ــود  ــل وج ــی از دالی ــه یک ــه اینک ــا اشــاره ب ــان ب ــورهللا غامی   ن
ــان در ســطح شــهر  دوره گرد هــا و دستفروشــان و ســد معبــر آن
نبــود اشــتغال اســت، افــزود: از نــگاه اخاقــی بــه دلیــل وجــود 
بیــکاری، بایــد وســیله امــرار معــاش ایــن افــراد هــم مــورد توجه 
قــرار گیــرد و از نــگاه دیگــر، دستفروشــی بــه منزلــه یک مشــکل 

اســت و حقــوق شــهروندی مــردم بایــد حفــظ شــود.
ــغل در  ــود ش ــاز و نب ــود ساخت وس ــه رک ــاره ب ــا اش ــان ب غامی
ــی  ــن عموم ــرد: اماک ــح ک ــاختمانی تصری ــران س ــه کارگ زمین

هماننــد پارک هــا و پیاده روهــا در اختیــار شــهرداری اســت 
و ســد معبــری کــه در پیاده روهــا توســط اصنــاف مختلــف 
همچــون واحدهــای عرضــه میــوه ایجــاد می شــود، از اعتراضــات 
مردمــی اســت و چهــره نامناســبی بــرای شــهر ایجــاد می کنــد. 
ــم از ســیار  ــر اع ــع معضــل ســد معب ــرد: رف ــد ک ــان تاکی  غامی

و مغاز ه ها نیازمند عزم همگانی و جدی تمامی ارگان هاست. 
وی بــا اشــاره بــه وجــود خلــل قانونــی در برخــورد با مســئله ســد 
معبــر بیــان کــرد: قوانیــن شــهرداری مربــوط بــه دهــه 30 اســت 
و از آن زمــان تاکنــون، تغییــری در آن صــورت نگرفتــه؛ در حالــی 

کــه زندگــی شــهری دچــار تغییــرات بســیاری شــده اســت. 
شــهردار شــهرکرد اضافــه کــرد: در برخــورد بــا پدیــده ســد 
ــه فــروش  ــت اقــدام ب ــد میوه فروشــانی کــه در وان ــر همانن معب
ــا دو  ــک ت ــرز ی ــه از م ــه ک ــال جریم ــود اعم ــا وج ــد، ب می کنن

ــف  ــین ها توقی ــن ماش ــر ای ــته، اگ ــز گذش ــان نی ــون توم میلی
اجرائیــات  بایــد  و  می شــود  فاســد  میوه هــا  ایــن  شــود، 
ــن  ــام ای ــهرداری در انج ــردازد و ش ــارت آن را بپ ــهرداری خس ش

اقــدام، حمایــت قانونــی نمی شــود. 
غامیــان گفــت: در کان شــهرها ســد معبــر مغازه هــا را بــه 
صــورت تصــرف عدوانــی در نظــر گرفتنــد و بــا کســانی کــه از معبر 
ــبه  ــاره کس ــود و درب ــورد می ش ــد، برخ ــتفاده کنن ــهرداری اس ش
ــف اجــرا می شــود.  ــی، حکــم توقی ــا دســتور قضای ــز ب ســیار نی
غامیــان همچنیــن بــا توجــه بــه وجــود درگیــری میــان مامــوران 
شــهرداری بــا متخلفیــن در امــر ســد معبــر، صــدور کارت ضابــط 
ــه  ــتانی ب ــی و دادس ــروی انتظام ــی نی ــق معرف ــی از طری قضای
لحــاظ کاهــش پرونده هــا و تســریع در رونــد پرونده هــای 
قضایــی را از متولیــان مرتبــط بــا ایــن امــر خواســتار شــد. ایســنا

شهردار شهرکرد عنوان کرد:

وجود خلل قانونی در برخورد با معضل سد معبر

،،
شهرســتان  صنعتــی  منطقــه  در  آب 
شــهرکرد در بعضــی کارخانه هــای تولیــد 
مــواد غذایــی بــا ســامت مــردم در ارتباط 
و مرکز بهداشت مکلف است کلر مورد 
نیــاز جهــت استانداردســازی آب مصرفی 

ایــن ناحیــه را تأمیــن کنــد



 علی اکبــر ســیاری ضمــن اشــاره بــه رونــد رو بــه کاهــش ابتــا 
بــه تــب مالــت در دو ســال اخیــر اظهــار کــرد: بــه مــردم توصیه 
می کنیــم حتمــا از لبنیــات پاســتوریزه و اســتریلیزه اســتفاده 

. کنن
ــوارد  ــا وجــود اینکــه در دو ســال گذشــته شــاهد کاهــش م ب
ــن  ــران ای ــه نگ ــی همیش ــم، ول ــت بوده ای ــب مال ــه ت ــا ب ابت
مســئله هســتیم و بایــد مراقبــت کنیــم؛ چــون ایــن موضــوع 
ــت.  ــوط اس ــز مرب ــنتی نی ــوارد س ــژه در م ــداران به وی ــه دام ب
دامــداران بایــد بــه دام هــای خــود واکســن بزننــد و مقــررات 
ــا  ــاط ب ــات و ارتب ــتفاده از لبنی ــاره اس ــردی را درب ــتی ف بهداش

ــد. ــت کنن دام رعای
ــات  ــا لبنی ــت ب ــه وزارت بهداش ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــیاری ب س
ــه  ــنتی ب ــات س ــگاه های لبنی ــه در فروش ــتوریزه ای ک غیرپاس

فــروش می رســد، مخالــف اســت، افــزود: بایــد در ایــن 
ــات  ــه صــورت تدریجــی لبنی ــه فرهنگ ســازی شــود و ب زمین
ــای  ــد تقاض ــردم بای ــرد. م ــنتی ک ــن س ــتوریزه را جایگزی پاس
ــن  ــه ای ــم ب ــداران ه ــند و دام ــته باش ــی داش ــات صنعت لبنی
ــد. ــد، روی آورن ــه کنن ــع عرض ــه صنای ــیر را ب ــه ش ــوع ک موض
ــه  ــرد: ب ــان ک ــن بی ــاون بهداشــت وزارت بهداشــت همچنی مع
مــردم توصیــه می کنیــم کــه از لبنیــات ســنتی اســتفاده نکننــد؛ 
چــرا کــه ســرمایه گذاری زیــادی شــده تــا شــیر صنعتــی شــود. 
ایــن نــوع شــیر بهداشــتی اســت، ســرمایه گذاری بــرای آن بهتر 
ــد رصــد ســاده تری دارد؛  انجــام می شــود و اگــر اتفاقــی بیفت
ــنتی  ــه ای و س ــیر فل ــرای ش ــات ب ــن اقدام ــه ای ــی ک در حال
ــه  ــم ب ــه می کنی ــز توصی ــاف نی ــه اصن ــت. ب ــر نیس امکان پذی

فــروش شــیر پاســتوریزه روی آورنــد. وبــدا

مدیــر کل نظــارت و اعتباربخشــی امــور درمــان وزارت بهداشــت، 
ــراث  ــازمان می ــگری س ــاون گردش ــارات مع ــه اظه ــخ ب در پاس
فرهنگــی دربــاره بیمــاران خارجــی پنهانــی در بیمارســتان ها 
گفــت: نظــارت بــر امــور بیمارســتان های کشــور بــه اســتناد مــواد 
٨ و ٩ و ١٠ قانــون تشــکیل وزارت بهداشــت، از وظایــف و اختیارات 
ــر دســتگاه های غیرمســئول  ــار نظ وزارت بهداشــت اســت و اظه
ــر  ــزود: ب ــان اف ــت. میردهق ــون اس ــاف قان ــوزه برخ ــن ح در ای
اســاس اعتباربخشــی انجام شــده از ســوی وزارت بهداشــت 
ــی  ــز درمان ــدادی از مراک ــتان و تع ــدود ٢٠٠ بیمارس ــون ح تاکن
جراحــی در سراســر کشــور موفــق بــه پیاده ســازی اســتانداردهای 
ــف  ــتان ها موظ ــی بیمارس ــده اند. تمام ــامت ش ــگری س گردش
بــه ثبــت اطاعــات بیمــاران بین المللــی شــامل اطاعــات کلــی 
بیمــاران، نــوع خدمــات درمانــی و اعمــال جراحــی ارائه شــده در 

مدت زمــان بســتری هســتند. دربــاره پذیــرش بیمــاران خارجــی 
در بیمارســتان های کشــور نیــز محدودیتــی بــه جــز رعایــت 
مقــررات و اســتانداردهای وزارت بهداشــت وجــود نــدارد. وی بــا 
ــل  ــه نق ــد ک ــت دارن ــرکت هایی فعالی ــور ش ــه در کش ــان اینک  بی
و انتقــال بیمــاران را انجــام می دهنــد و بــرای توســعه گردشــگری 
ســامت الزم اســت ســازمان میــراث فرهنگــی همــکاری الزم را با 
آن هــا داشــته باشــد، افــزود: متاســفانه هنــوز بــا تعــداد زیــادی 
ــوم  از شــرکت های فعــال معرفی شــده توســط دانشــگاه های عل
پزشــکی سراســر کشــور بــه ســازمان میــراث فرهنگــی، همــکاری 
ــه  ــی ک ــه در صورت ــا نشــده. البت ــا آن ه الزم از ســوی ســازمان ب
ــه  ــور مراجع ــی کش ــز درمان ــه مراک ــرادی ب ــی انف ــاران خارج بیم
کننــد، پذیــرش و دریافــت خدمــات درمانــی آن هــا محدودیــت 

قانونــی نــدارد. مهــر

معاون بهداشت وزارت بهداشت: 

لبنیات پاستوریزه را جایگزین لبنیات سنتی کنید
 ۲۰۰ بیمارستان کشور 

استانداردهای گردشگری سالمت را دارند

متخصص طب سنتی مطرح کرد:
راه حل درمان نفخ معده روزه داران

ــده  ــخ مع ــت: نف ــنتی، گف ــب س ــص ط ــعودی، متخص ــت هللا مس نعم
ممکــن اســت بــه علــت مشــکات گوارشــی یــا مســائل دیگــری باشــد؛ 
ــاعت  ــه 17 س ــک ب ــرد نزدی ــه ف ــل اینک ــه دلی ــان ب ــاه رمض ــا در م ام
ــل  ــه دلی ــخ ب ــن نف ــت ای ــوان گف ــد، می ت ــل می کن ــنگی را تحم گرس

ــت.  ــده اس ــکات مع مش
وی افــزود: تبخیــر رطوبــت زائــد در دســتگاه گــوارش بــاد و نفــخ معــده 
را ایجــاد می کنــد؛ بــه عبارتــی دیگــر می تــوان گفــت علــت نفــخ معــده 
ــل  ــل تحم ــن درد قاب ــر ای ــت؛ اگ ــده آن هاس ــدن مع روزه داران، پاک ش
ــد  ــا باش ــر درد آن طاقت فرس ــا اگ ــت؛ ام ــی نیس ــکل خاص ــد، مش باش

ــد.  ــت کن ــد دســتوراتی را رعای ــرد می توان ف
ایــن متخصــص طــب ســنتی گفــت: خــوردن نمــک طبیعــی در اول و 
آخــر وعــده غذایــی ســبب می شــود کــه ایــن رطوبــت زائــد در دســتگاه 
ــذا  ــای غ ــار لقمه ه ــدن 32 ب ــن جوی ــد؛ همچنی ــوب نکن ــوارش رس گ

ــد. ــر باش ــد مؤث می توان
مســعودی گفــت: پرهیــز از خــوردن مــواد خوراکــی خــام و پختنــی بــا 

ــد  ــراد نبای ــت. اف ــده اس ــخ مع ــان نف ــه در درم ــن نکت ــر مهم تری یکدیگ
ماســت، ســاالد و آب را بــا غــذای پختنــی مصــرف کننــد. همچنیــن از 

ــود. ــز ش ــوری پرهی ــوری و برهم خ درهم خ
ــه  وی ادامــه داد: یکــی دیگــر از درمان هــای نفــخ معــده مصــرف ادوی
ــع  ــا موق ــد ی ــوان جوی ــخ می ت ــع نف ــه را موق ــن ادوی ــت. ای ــان اس زنی
صــرف غــذا روی غــذای مصرفــی ریخــت. ایــن کار ســبب می شــود کــه 

گازهــای اضافــه داخــل دســتگاه گــوارش تحلیــل رود. 
ــراد  ــن اف ــه ای ــن ب ــرد: همچنی ــه ک ــن متخصــص طــب ســنتی اضاف ای
ــو  ــل و آب لیم ــی عس ــاوه کم ــه ع ــوش ب ــا آب ج ــم ب ــه می کنی توصی
ــع مشــکات گوارشــی بســیار  ــرای پاک ســازی و رف ــه ب ــد ک افطــار کنن

ــود. ــرف ش ــام مص ــس از آن ش ــاعت پ ــم س ــت و نی ــر اس مؤث
ــردرد و  ــاس س ــان احس ــاه رمض ــر م ــی در اواخ ــت: برخ ــعودی گف مس
ــف  ــراد ضع ــن اف ــکل ای ــن مش ــه مهم تری ــد ک ــر می کنن ــنگینی س س
بدنــی اســت کــه نیــاز بــه تأمیــن انــرژی کافــی دارد. دســتگاه گــوارش 
ایــن افــراد ضعیــف شــده؛ بــه همیــن دلیــل ایــن افــراد بایــد از مصــرف 
ــدت  ــه ش ــار ب ــگام افط ــده هن ــردن مع ــر ک ــنگین و پ ــای س خوراکی ه
بپرهیزنــد؛ زیــرا در نزدیکــی آخــر مــاه رمضــان معــده ضعیــف شــده و 

ــد. فــارس ــدا می کن ــکل پی ــده مش ــه مع دریچ

 دکتــر محبوبــه کریمــی، متخصــص گــوش،  حلــق 
و بینــی اظهــار کــرد: مجموعــه تومورهــای مختلفی 
در ناحیــه ســر و گــردن بــروز می کنــد کــه از 
شــایع ترین آن هــا می تــوان بــه تومورهــای حفــره 
دهــان، زبــان، حنجــره، تیروئیــد و... اشــاره کــرد.
دکتــر محبوبــه کریمــی افــزود: بعضــی تومورهــای 
ناحیــه ســر و گــردن، منشــأ اولیــه دارنــد؛ امــا در 
ــه  ــه ب ــه ثانوی ــن ناحی ــری ای ــع درگی بعضــی مواق

انتشــار تومــور از ســایر نواحــی اســت.
ایــن عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علوم پزشــکی 
شــهید بهشــتی عنــوان کــرد: متاســفانه امــروزه در 
کشــور شــیوع بعضــی از انــواع تومورهــا بــه دالیــل 

مختلــف رو بــه افزایــش اســت.

ــه  ــان ب ــداد مبتای ــار تع ــش آم ــزود: افزای وی اف
ایــن تومورهــا لزومــا فقــط بــه دلیــل شــیوع 
بیشــتر ایــن بیمــاری نیســت و یکــی از دالیــل آن 
افزایــش قــدرت تشــخیص ایــن بیمــاران اســت.
ایــن متخصــص گــوش، حلــق و بینــی یادآور شــد: 
ــای  ــد فاکتوره ــده تیروئی ــای غ ــروز توموره در ب
ایــن  دارنــد.  وجــود  شناخته شــده ای  خطــر 
ــه  ــی و مواجه ــابقه خانوادگ ــامل س ــا ش فاکتوره
ــا اشــعه بــه  ــا اشــعه یونیــزان اســت. مواجهــه ب ب
چندیــن روش می توانــد اتفــاق افتــد؛ یکــی از ایــن 
دغدغه هــای مــردم دانســتن ارتبــاط بیــن مواجهــه 
بــا اشــعه ناشــی از تصویربرداری هــای تشــخیصی 

ــت. ــد اس ــرطان های تیروئی ــروز س و ب

کریمــی افــزود: امــروزه بــه دلیــل افزایــش 
انجــام رادیولوژی هــای تشــخیصی هرچنــد قــدرت 
ــتر  ــکان بیش ــط پزش ــا توس ــخیص بیماری ه تش
شــده، امــا همیــن مســئله مثــل یــک تیغــه دولبــه 
عمــل می کنــد و خــودش بــه عنــوان فاکتــور 
خطــر بــرای بــروز بدخیمی هــای تیروئیــد اســت. 
ــعه  ــا اش ــه ب ــن مواجه ــف، بی ــات مختل در مطالع
ــخیصی  ــای تش ــام تصویربرداری ه ــی از انج ناش
ــد ارتباطــی  ــروز ســرطان های تیروئی ــش ب و افزای
کــودکان.  جمعیــت  در  به ویــژه  دارد؛  وجــود 
ــل  ــادی قاب ــا حــد زی ــور خطــر ت ــن فاکت ــه ای البت
ــال اســتفاده از  ــوان مث ــه عن پیشــگیری اســت؛ ب
ــام  ــن انج ــردن حی ــوی گ ــیلد( جل ــظ )ش محاف

می توانــد کمک کننــده  دنــدان  رادیوگرافی هــای 
ضــرورت  بــدون  انجــام  از  پرهیــز  یــا  باشــد 
سی تی اســکن هــم یــک روش پیشــگیرانه اســت.

وی خاطرنشــان کرد: همکاران پزشــک و دندانپزشــک 
رادیوگرافــی   انجــام  درخواســت  هنــگام  بایــد 
مضــرات و منافــع ایــن تصویربرداری هــا را مــد نظــر 

داشــته باشــند.
ــروز ایــن تومورهــا  ــم ب ــاره عائ وی همچنیــن درب
ــر در  ــردن، تغیی ــوی گ ــوده در جل ــت: وجــود ت گف
انــدازه گره هــای تیروئیــد کــه از قبــل وجود داشــته 
یــا ایجــاد گــره )نــدول (جدیــد، تغییــر صــدا 
ــاس  ــایع تر احس ــور ناش ــه ط ــدا و ب ــونت ص خش
درد و )در مــوارد پیشــرفته( بــروز تنگــی نفــس و 
اختــال بلــع، از نشــانه های ایــن بیمــاری اســت. 
اگــر بیمــاران بــه موقــع مراجعــه کننــد، بیمــاری در 
مراحــل اولیــه تشــخیص داده شــده و بــه خوبــی 

ــود.  ــان می ش ــرل و درم کنت
ــن بیمــاری بســته  ــان اینکــه درمــان ای ــا بی وی ب
بــه نــوع و مرحلــه تومــور متفــاوت اســت، عنــوان 
و  رادیوتراپــی  هورمون تراپــی،  جراحــی،  کــرد: 
ــن  ــان ای ــف درم شــیمی درمانی روش هــای مختل

ــاری اســت. بیم
تومورهــای  گفــت:  پایــان  در  کریمــی  دکتــر 
تمایزیافتــه تیروئیــد در زنــان ســه برابــر شــایع تر 
ــج زندگــی  ــار و پن ــب در دهــه چه از مــردان و اغل
در گروه هــای  امــا می توانــد  دیــده می شــود؛ 
ــود.  ــده ش ــم دی ــودکان ه ــی ک ــر حت ــنی دیگ س
ــی  ــار بالین ــروز و رفت ــن ب ــد س ــر می رس ــه نظ ب
ایــن تومــور و میــزان شــیوع آن در کشــور در 
مطالعــات  نیازمنــد  اســت کــه  تغییــر  حــال 
دقیــق و بررســی آمــاری جامــع در ســطح کشــور                  

اســت. ایســنا
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دکتر محبوبه کریمی، متخصص گوش، حلق و بینی هشدار داد:

تجویز بی رویه رادیولوژی و خطر بروز سرطان تیروئید
تغذیه

فواید ترخون
در  پرمصــرف  دارویــی  گیاهــان  از  یکــی  ترخــون، 
ــاه  ــن گی ــود. ای ــوب می ش ــوی محس ــای فرانس غذاه
دارای دو نــوع اصلــی شــامل ترخــون فرانســوی و 
ــرای  ــوع ب ترخــون روســی اســت. برگ هــای هــر دو ن
آشــپزی یــا تهیــه دارو مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد؛ 
امــا نــوع فرانســوی ترخــون عطــر و طعــم بهتــری دارد. 

 از فواید سالمت و کاربردهای ترخون
ترخــون، گیاهــی بــا ظاهــر علف ماننــد اســت و اندکــی 

عطــر و طعــم رازیانــه یــا شــیرین بیان دارد. 
ــدی برخــوردار  ــی قدرتمن ــای درمان ترخــون از ویژگی ه
ــدن  ــرای ســامت ب ــن رو، مصــرف آن ب اســت و از ای

ــد.  ــد باش ــیار مفی ــد بس می توان
بهتــر اســت از برگ هــای تــازه ترخــون اســتفاده کنیــد؛ 
زیــرا ایــن گیــاه هنگامــی کــه خشــک می شــود، 
دســت  از  را  خــود  دارویــی  ویژگی هــای  بیشــتر 

می دهــد. 
 جایگزین آسپرین 

ــه  ــی اســت کــه آن را ب ــار ضــد التهاب ترخــون دارای آث
انتخابــی عالــی در درمــان اختــاالت درد، از جملــه 
قنــد  می کنــد.  تبدیــل  فیبرومیالژیــا  و  آرتریــت 
بســیاری از نشــانگرها را بــرای درد و التهــاب افزایــش 
می دهــد؛ امــا زمانــی کــه عصــاره ترخــون در کنــار قنــد 
ــه  ــد ک ــش می یاب ــطوح کاه ــن س ــود، ای ــرف ش مص
ــون  ــد درد ترخ ــی و ض ــد التهاب ــار ض ــان دهنده آث نش

اســت. 
چــای ترخــون بــرای تســکین عالــی اســت. بــرای تهیه 
ــوری از  ــق غذاخ ــک قاش ــد ی ــون می توانی ــای ترخ چ
ــد  ــوش بریزی ــان آب ج ــک فنج ــازه را در ی ــون ت ترخ
ــد 10 دقیقــه دم بکشــد. چــای را صــاف  و اجــازه دهی
کنیــد و بنوشــید. ســه بــار در روز می توانیــد ایــن 

چــای را بنوشــید. 
 عادی ساز فشار خون 

ــه جیمــز دوک، گیاه شــناس مشــهور، ترخــون  ــه گفت ب
حــاوی شــش ترکیــب متفــاوت اســت کــه بــا کاهــش 

ــد.  ــد خورده ان فشــار خــون پیون
 کاهش درد دندان 

هنگامــی کــه یونانی هــای باســتان دریافتنــد کــه 
ــان  ــد موجــب بی حســی ده ــدن ترخــون می توان جوی
ــان  ــرای درم ــی ب ــاه داروی ــن گی ــتفاده از ای ــود، اس ش
دنــدان درد را آغــاز کردنــد. از آنجایــی کــه ترخــون دارای 
ــول  ــام اوژن ــه ن ــوی ب ــده ق ــب بی حس کنن ــک ترکی ی
اســت، پژوهش هــای جدیــد آنچــه را یونانی هــای 
باســتان کشــف کــرده بودنــد تاییــد کــرده اســت. 
ترخــون بــا بی حــس کــردن احســاس در دهــان 
گزینــه ای طبیعــی بــرای کمــک بــه کاهــش درد دنــدان 

اســت. 
 ضد دیابت 

عصــاره ترخــون ترشــح انســولین توســط لوزالمعــده را 
ــش  ــون نق ــد خ ــم قن ــه در تنظی ــد ک ــک می کن تحری
دارد. ایــن مطالعــه جدیــد امیــدواری بــرای ارائــه 
ــت را افزایــش داده  ــرای دیاب ــن ب درمان هــای جایگزی

ــت.  عصــر ایــران اس

زیبایی

راه هایی برای جوان ماندن
بــرای جــوان بــودن بایــد احســاس جوانــی داشــته باشــید. 
ــی در دوران میانســالی و ســالمندی  ــب حت ــن ترتی ــه ای ب
ــان  ــن بیولوژیکت ــر از س ــما جوان ت ــی ش ــاختار بدن ــز س نی
اســت. بــرای ایــن منظــور راهکارهــای زیــر را انجــام دهیــد.

 آب بنوشید
ــث  ــی باع ــید. کم آب ــی آب بنوش ــزان کاف ــه می ــرروز ب ه
آســیب ســلول های بــدن، بــروز پیــری و چیــن و چــروک 
صــورت می شــود. مصــرف بــه انــدازه آب می توانــد باعــث 
ســامت بــدن و بهبــود عملکــرد ارگان هــای مختلــف            

شــود.
 ورزش و مصرف مواد غذایی تازه

بــه جــز صــورت، ســایر اندام هــای بــدن نیــز همزمــان بــا 
ــردن  ــوس ک ــرای معک ــوند؛ ب ــر می ش ــن پی ــش س افزای
رونــد پیــری اعضــای بــدن ورزش کــردن بــه میــزان 
اســتاندارد و مصــرف مــواد غذایــی تــازه، کم چــرب، میــوه، 
ســبزیجات، غــات ســبوس دار، حبوبــات و لبنیــات توصیه 

می شــود.
 رعایت دستورات پزشکی و استفاده از کرم 

ضد آفتاب
ــت  ــراد پوس ــری در اف ــانه های پی ــن نش ــی از مهم تری یک
ــرد و چــه زن  ــژه صــورت اســت؛ چــه م ــا به وی ــدن آن ه ب

ــد. بایــد از پوســت صــورت و بــدن خــود محافظــت کن
ــتن از دوران  ــرار داش ــص ق ــک متخص ــر پزش ــت نظ  تح
ــث  ــد باع ــکی می توان ــتورات پزش ــت دس ــی و رعای نوجوان
حفــظ ســامت و جوانــی ایــن عضــو مهــم از بــدن حتــی تا 
دوران ســالمندی شــود. بــه تدریــج همزمــان بــا افزایــش 
ــد کاژن در ســلول های پوســتی کاهــش  ــد تولی ســن رون
ــی  ــت افتادگ ــا پوس ــود ت ــث می ش ــن باع ــد و ای می یاب
پیــدا کنــد و بــه تدریــج دچــار چیــن و چــروک و لکه شــود؛ 
بــرای جلوگیــری از آســیب دیــدن پوســت کــه عاملــی مهم 
ــا  ــا و ب ــر ورود میکروب ه ــدن در براب ــرای محافظــت از ب ب
کتری هاســت، عــاوه بــر مصــرف مــواد مغــذی بایــداز کرم 
ضــد آفتــاب، به ویــژه در فصــول گــرم ســال اســتفاده کــرد. 
ــد  ــن مشــکل می توان ــه، چــون ای در صــورت داشــتن آکن
باعــث پیــری زودرس پوســت شــود اقدامــات درمانــی از 

ــن عارضــه ضــروری اســت.  ــروز ای ــه ب ســال های اولی
 با قند و شکر خداحافظی کنید

ــش از  ــرف بی ــا مص ــد ب ــدن بای ــوان مان ــا و ج ــرای زیب ب
ــات نشــان  ــد. تحقیق ــد و شــکر خداحافظــی کنی حــد قن
داده کــه فروکتــوز و ســایر ترکیبــات قنــدی کــه در کیــک 
و شــیرینی، آب نبــات و شــکات، نوشــیدنی های شــیرین 
و حتــی ورزشــی وجــود دارنــد، نقــش موثــری در پیــری 

ــد.  ــا می کنن ــدن ایف ــلول های ب س
 حفظ سالمت روح

ــداری از جســم، ســامت نگهداشــتن روح  ــر نگه ــاوه ب ع
نیــز در حفــظ جوانــی افــراد موثــر اســت. دور کــردن افــکار 
منفــی از ذهــن، رفتــن بــه مســافرت و مرخصی هــای 
ــدان  ــر، فرزن ــواده، همس ــای خان ــا اعض ــی ب  کاری، همدل
و همــکاران، خــودداری از اســتعمال دخانیــات، پس انــداز 
ســرمایه و خــودداری از ولخرجــی همگــی می توانــد باعــث 
ــود. باشــگاه  ــدن ش ــدن ب ــامت مان ــن و س ــش ذه آرام

خبرنــگاران

خانواده
امشب همسرم را می بخشم

حتمــا شــنیده اید کــه می گوینــد یکــی از شــیرینی های 
 زندگــی زناشــویی بــه  دعواهــای آن اســت. ســکوت

اخــم و تخــم، بی محلــی، بگوومگــو، جــواب ســرباال 
ــرده اســت. ــان ک و...کافه ت

خــب، طبیعــی اســت؛ دو نفــر از دوجنــس متفــاوت، 
ــقف  ــک س ــر ی ــی زی ــاوت وقت ــگ متف ــا دو فرهن ب
می رونــد، اختــاف نظرهایــی بــا هــم دارنــد. درســت 
اســت کــه می گوینــد دعــوا نمــک زندگــی اســت امــا 
گاهــی کــه ایــن چاشــنی زندگــی از حــد بگــذرد دل 

آدم را می زنــد.
ــه شــما گفــت مــن و همســرم  ــر کســی ب اصــا اگ
ــه دروغ  ــد ک ــم، بدانی ــکلی نداری ــچ مش ــم هی ــا ه ب
می گویــد. همــه مــا در زندگــی زناشــویی خــود بارهــا 
از هــم رنجیده ایــم و بــدون آنکــه خــود متوجــه 
شــویم، یکدیگــر را آزرده ایــم؛ امــا گاهــی آنقــدر دلمان 
شکســته کــه خیلــی ســخت اســت بتوانیــم همدیگر 
ــود  ــا خ ــا را ب ــا و دعواه ــدام حرف ه ــیم. م را ببخش
ــا جایــی کــه کینــه و نفــرت مثــل  مــرور می کنیــم ت
یــک بــاری بــر دوشــمان ســنگینی می کنــد. گاهــی 
ــان  ــم خودم ــا می خواهی ــکار و لجبازی ه ــا اف ــم ب ه
را تخلیــه کنیــم. اصــا بــرای چــی بایــد ببخشــمش؟ 
چــرا همیشــه مــن بایــد ازش عذرخواهــی کنــم؟ اگه 

ــه! و... . ــررو می ش ــم پ ــی کن ازش عذرخواه
ــوا  ــس از دع ــه پ ــت ک ــده اس ــال ش ــه ح ــا ب ــا ت آی
کمــی هــم بــه اخــاق و رفتــار و گفتــار خودمــان فکــر 
کنیــم؟ آیــا تــا بــه حــال نشــده شــما طــرف مقابلتان 
ــد شــما انســان کامــل و  ــد؟ فکــر می کنی را آزار دهی
ــر از نقــص  ــان پ بی نقصــی هســتید و طــرف مقابلت

ــد؟!  ــد شــما را درک کن ــی نمی توان ــه حت ک
اگــر زندگی تــان برایتــان اهمیــت دارد، بایــد گذشــت 
و بخشــش را در زندگــی تمریــن کنیــد؛ امــا بعضــی 
زخم هــا بــه راحتــی التیــام نمی یابــد و احتمــاال 
آســیبی کــه شــخص از خیانــت همســرش می بینــد 
از جملــه ایــن زخم هاســت؛ امــا اینجــا هــم عجوالنــه 
ــت. ــا شماس ــق ب ــت ح ــت اس ــد؛ درس ــار نکنی رفت

ــیدن کار  ــل بخش ــث مفص ــر و بح ــک ج ــد از ی بع
ــن باشــید کــه آرامشــی  آســانی نیســت؛ امــا مطمئ
ــا  ــد، هیــچ گاه ب ــه دســت می آوری کــه از بخشــش ب
نبخشــیدن و ادامــه دادن دعــوا و لجبــازی بــه دســت 

ــد آورد.  نخواهی
اگــر زندگی تــان برایتــان مهــم اســت، بایــد چــاره ای 
ــع  ــه نوعــی مان ــات منفــی ب بیندیشــید. اگــر هیجان
پیشــقدم شــدن شــما بــرای ســازش می شــود 
ــمت  ــه س ــد و ب ــان دهی ــتگی نش ــی ازخودگذش کم
ــه  ــا او را متوج ــن کار نه تنه ــا ای ــد؛ ب همســرتان بروی
بلکــه  می کنیــد،  اشــتباهش  رفتــار  پشــیمان  و 
ــش درک              ــش از پی ــث می شــوید ارزشــتان را بی باع

ــد. تبیــان کن

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سالمت

ــی  ــه زیبای ــو جنب ــر، تات ــال   های اخی در س
جوانــان  بیشــتر  و  اســت  پیــدا کــرده 
ــد؛  ــو می کنن ــود را تات ــدن خ ــی از ب نقاط
در حالــی کــه همیــن کار بــه ظاهــر ســاده 
می توانــد عــوارض ناخوشــایندی بــرای 
آن هــا داشــته باشــد و مشــکاتی را بــرای 

سامتی شــان ایجــاد کنــد.
ــیاری  ــر بس ــال های اخی ــفانه در س متاس
تاتــو  انجــام  بــه  اقــدام  آرایشــگرها  از 
 می کننــد و تاتــوی لــب، خــط چشــم 
اصلی تریــن  از  یکــی  بــه  لــب  و خــط 
ــده  ــل ش ــگاه ها تبدی ــد آرایش ــع درآم مناب
و روزبــه روز هــم شــیوه جدیدتــری وارد کار 

می شــود.
 مهم ترین عوارض تاتو کردن

بســیاری از خانم هــا بــه دلیــل اینکــه 
ابــرو  از آرایــش چشــم و  خودشــان را 
راحــت کننــد، تصمیــم می گیرنــد کــه 
خــط چشــم و ابروهــای خــود را تاتــو 
کننــد؛ در حالــی کــه ایــن کار عــوارض 

زیــادی بــه دنبــال خواهــد داشــت. 
ناراحتی هــای پوســتی، تــورم، خــارش، 

ســوزش و درد، از مهم تریــن عــوارض تاتــو 
کــردن اســت. 

تاتــو کــردن خــط چشــم، مشــکل  در 
ــه  ــگری ک ــه آرایش ــت ک ــن اس ــی ای اصل
ــد، از ســاختمان  ــن کار را انجــام می ده ای
آن  حســاس  بافت هــای  و  چشــم 
هیچ گونــه اطاعــی نــدارد و ایــن امــر 
باعــث می شــود در بعضــی مواقــع هنــگام 
ــه  ــک ب ــت پل ــه پش ــوزن ب ــردن س وارد ک

برســد.  آســیب  بافت هــای چشــمی 
گاهــی نیــز در صورتــی کــه ســوزن خیلــی 
عمقــی در بافــت پلــک وارد شــود، باعــث 
ــره  ــای ک ــیب بافت ه ــک و آس ــی پل پارگ

چشــم خواهــد شــد.
 حساسیت به مواد رنگی تاتو

دکتــر علــی صادقــی، متخصــص پوســت و 
مــو، بــا اشــاره بــه عــوارض تاتــو کــردن در 
بــدن اظهــار کــرد: تــورم، ایجــاد ضایعــات 
برجســته ریــز و درشــت، خــارش، ســوزش 
ــو در  ــاده تات ــه م ــی ک ــروز درد در محل و ب
آن تزریــق شــده از عمــده پیامدهــای تاتــو 
و علــت مراجعــات بعــدی ایــن افــراد بــه 

پزشــک اســت.
ــان  ــا بی ــو ب ــت و م ــص پوس ــن متخص ای

اینکــه واکنش هــای حساســیتی بــه مــواد 
ــو، یکــی دیگــر از عــوارض ایــن  رنگــی تات
ــن حساســیت ها  کار اســت، ادامــه داد: ای
ممکــن اســت حتــی پــس از 10 ســال 
و  اگزمــا  صــورت  بــه  تاتــو  محــل  در 
ــر،  ــم ظاهــر شــود و از آن بدت خــارش دائ
ــت و  ــده در پوس ــواد تاتوش ــازگاری م ناس
ــب  ــای عجی ــا و زخم ه ــاد برآمدگی ه ایج
و غریــب اســت کــه آن را واکنــش جســم 

خارجــی می نامنــد. 
 پشیمانی، شایع ترین مشکل

ارشــد  کارشــناس  حســینی،  محمــد 
بزرگ تریــن  بالینــی،  روان شناســی 
ــو رخ  ــام تات ــس از انج ــه پ ــکلی را ک مش
ــرد  ــوان ک ــیمانی عن ــس پش ــد، ح  می ده
و گفــت: گاهــی فــرد پــس از گذشــت 
مدتــی فــرد تصــور می کنــد کــه ایــن تاتــو 
ــر  ــد از ش ــت و می خواه ــا نیس ــر زیب دیگ
ــی  ــن خاص ــا همی ــود؛ ام ــاص ش آن خ
مشــکات  بــروز  بــا  اســت  مســاوی 

ــراوان. ف
خوشــبینانه،  تحلیلــی  در  روان شناســان 
بــه  خانم هــا  به ویــژه  جوانــان  عاقــه 
 تاتــو را ناشــی از رفــع نیازهــای روانــی 
تفســیر  خودنمایــی  بــا  آن  پیونــد  و 
ــت آن  ــه عل ــی بدبینان ــد و در تحلیل کرده ان
را برخــورداری از شــخصیت مازوخیســم 

دانســته اند.  خــودآزاری 
ــی  ــه ســابقه خالکوب ــا اشــاره ب حســینی ب
و تاتــو کــردن گفــت: در بعضــی دوره هــای 
ــش  ــوان آرای ــه عن ــی ب ــی، خالکوب تاریخ
بــرای مــردان و زنــان مــورد اســتفاده قــرار 

می گرفــت.
 علت گرایش افراد به تاتو

روان شناســی  ارشــد  کارشــناس  ایــن 
بالینــی تصریــح کــرد: بعضــی بانــوان 
ــای  ــرو و لب ه ــتر، اب ــی بیش ــرای زیبای ب
خــود را تاتــو می کننــد کــه نــوع زنانــه 
را  و همــان خطــرات  اســت  خالکوبــی 
 دارد؛ بــه عــاوه ورود مــواد شــیمیایی 
ــدن تســهیل  ــه ب ــان آور را ب و رنگ هــای زی
ــد. بعضــی ســرطان های پوســتی و  می کن
ــو  ــه در تات ــناخته، ریش ــای ناش بیماری ه

ــام  ــاوارد انج ــراد ن ــت اف ــه دس ــه ب دارد ک
می گیــرد.

حســینی بــا بیــان اینکــه امــروز علــل 
دارد،  وجــود  کار  ایــن  بــرای  زیــادی 
ــمی  ــم و هم چش ــرد: چش ــان ک خاطرنش
و رقابت هــای ناســالم، نبــودن الگــوی 
ــه فلســفه  ــودن ب تربیتــی درســت، آگاه نب
ــو و تقلیدهــای  ــی و تات ــوارض خالکوب و ع
ــژه در  ــب توجــه به وی ــرای جل ــه ب کورکوران
میــان قشــر جــوان، از دیگــر علــل گرایــش 

ــو اســت. ــه تات ــراد ب اف
افــراد  این گونــه  داشــت:  بیــان  وی 
دارای شــخصیتی ضعیــف هســتند کــه 
ــد  ــران دارن ــگاه دیگ ــه و ن ــه توج ــاز ب  نی
و می خواهنــد بــا ایــن حرکــت، خــود را از 

دیگــران برتــر نشــان دهنــد.
 تاتوی موقت، بی مشکل نیست

حنــای  از  معمــوال  موقــت  تاتــوی  در 
بــه  دیگــر  رنگ هــای  یــا  ســیاه رنگ 
صــورت موضعــی و ســطحی اســتفاده 
می شــود و رنــگ،  روی ســطح پوســت 
رنــگ  همیــن  امــا  می گیــرد؛  قــرار 
ــدید  ــک ش ــای آلرژی ــد واکنش ه می توان
و  قرمــزی  تــورم،  نظیــر  عائمــی  یــا 

خــارش شــدید ایجــاد کنــد. 

بــا وجــود اینکــه تاتــو موضعــی و ســطحی 
ــوارض  ــان ع ــرای درم ــد ب ــا بای ــت، ام اس
پمادهــای  و  کرم هــا  داروهــا،  از  آن 
ــی  ــا زمان ــرد و ت ــتفاده ک ــی اس ضدالتهاب
کــه رنــگ از روی پوســت برداشــته نشــود، 

ــد. ــد ش ــرف نخواه ــکل برط مش

 هشدار به متقاضیان تاتو
رئیــس اداره کارشناســی واردات تجهیــزات 
و ملزومــات پزشــکی ســازمان غــذا و دارو 
گفــت: اقــدام بــه تاتــو در آرایشــگاه ها، 
ــط  ــی توس ــالن های زیبای ــگاه ها و س باش
دســتگاه های تاتــو در جامعــه رواج یافتــه 
و افــراد بســیاری را بــه ایــن امــر ترغیــب 

کــرده اســت. 
ــر  ــی ب ــه ضرورت ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــن  ــدارد و ایم ــود ن ــر وج ــن ام ــام ای انج
دســتگاه ها،  ایــن  از  بســیاری  نبــودن 
خطــرات بســیاری بــرای ســامت فــرد بــه 

همــراه دارد.
ــو  ــتگاه های تات ــزود: دس ــی اف ــال تول جم
و  زیبایــی  ســالن های  همــه  در  رایــج 
کل  اداره  از  مجــوز  دارای  ورزشــگاه ها، 
تجهیــزات پزشــکی وزارت بهداشــت نبــوده 

و از ایمنــی الزم برخــوردار نیســتند.
 دستگاه های ارزان قیمت 

غیربهداشتی
 یکــی از آرایشــگرهای شــهر اصفهــان کــه 
ــت  ــت اس ــن فعالی ــغول ای ــال مش  25 س
در  تاتــو  مــا گفــت: کار  خبرنــگار  بــه 
دلیــل  بــه  آموزشــگاه ها  و  آرایشــگاه ها 
دســتگاه های  از  آرایشــگران  اســتفاده 
ارزان قیمت غیربهداشــتی توصیه نمی شــود؛ 
ــم دچــار بیمــاری  چــرا کــه اگــر یــک خان
شــود، آن بیمــاری را می توانــد بــه همســر 

ــد. ــل کن ــز منتق ــود نی ــدان خ و فرزن
ــر در پســت  ــه داد: اگ ــی ادام ــم مهراب خان
و مســئولیتی دولتــی مشــغول بــه کار 
بــودم بــه هیــچ عنــوان اجــازه انجــام عمــل 
ــی دادم و آن را  ــس نم ــه هیچ ک ــو را ب تات
مختــص افــرادی می کــردم کــه واقعــا 
پوســتی  مشــکات  و  احتیــاج  آن   بــه 

دارند.
از  یکــی  ابــرو،  خاطرنشــان کــرد:  وی 
ــادی  ــر زی ــه تاثی اجــزای صــورت اســت ک
در زیبایــی و شــاداب بــه نظــر رســیدن آن 
دارد. اگــر خانم هــا مراقــب آن نباشــند یــا 
ــر  ــری س ــای جبران ناپذی ــته باه ناخواس
ــار  ــادی در انتظ ــد، پشــیمانی زی آن بیاورن

ــود. ــا خواهــد ب آن ه

،،
متاســفانه در ســال های اخیــر بســیاری 
تاتــو  انجــام  بــه  اقــدام  آرایشــگرها  از 
خــط چشــم  لــب،  تاتــوی  و  می کننــد 
و خــط لــب، بــه یکــی از اصلی تریــن 
منابــع درآمــد آرایشــگاه ها تبدیــل شــده 
ــری وارد  ــه روز هــم شــیوه جدیدت و روزب

می شــود. کار 

کیمیای وطن بررسی کرد:

تاتو، خط پشیمانی
عوارض تاتو را جدی بگیرید

تازههایپزشکی
 محدودیت مصرف آسپرین 

برای افراد مسن 
ــه  ــد نتیج ــه جدی ــک مطالع ــی در ی ــان انگلیس محقق
ــراد  ــرای اف ــپرین ب ــرف آس ــرات مص ــه خط ــد ک گرفتن

مســن بســیار دســت کم گرفتــه شــده اســت.
 بــه واقــع مصــرف آســپرین خطــر ابتــا بــه یــک 
ــالخوردگان  ــنده را در س ــوه کش ــی بالق ــزی داخل خونری
در قیــاس بــا بیمــاران جــوان ده برابــر بیشــتر افزایــش 

می دهــد.
ــرف  ــه مص ــود ک ــا می ش ــه ادع ــن مطالع ــج ای در نتای
ــی  ــه حمــات قلب ــا ب ــرای پیشــگیری از ابت آســپرین ب
یــا ســکته مغــزی، افــراد مســن را بســیار بیشــتر از آنچــه 
ــزی  ــه خونری ــا ب تصــور می شــود، در معــرض خطــر ابت

ــد.  ــرار می ده ــنده ق ــوه کش ــی بالق داخل
بــر اســاس ایــن گــزارش، شــمار زیــادی از افــراد 
ــردن خــون خــود  ــق ک ــور رقی ــه منظ ــاالی 65 ســال ب  ب
ــپرین  ــی، آس ــای خون ــه لخته ه ــا ب ــگیری از ابت و پیش

ــد.  ــرف می کنن ــودک( مص ــپرین ک ــم دوز )آس ک
ــن دارو  ــرف ای ــه مص ــد ک ــدار دادن ــان هش ــا محقق ام
ــل پیشــگیری در  ــه حــدود 3 هــزار مــرگ قاب ســاالنه ب

انگلیــس منجــر می شــود. الــو دکتــر

 عصاره کلم بروکلی 
درمان امیدبخش دیابت نوع۲

ــود  ــاده موج ــد م ــان می ده ــه نش ــک مطالع ــج ی نتای
در کلــم بروکلــی بــه کنتــرل بهتــر قنــد خــون در برخــی 

ــد.  ــک می کن ــی کم ــراد دیابت اف
بــه  موســوم  مــاده ای  عصــاره  دریافتنــد  محققــان 
»ســولفورافان« بــه بیمــاران چــاق مبتــا بــه دیابــت نــوع 
ــاالی خــود را  ــا میــزان قنــد خــون ب 2 کمــک می کنــد ت

ــد. ــرل کنن کنت
بــا ایــن حــال محققــان اذعــان می کننــد از آنجایــی کــه 
ایــن مطالعــه کوتاه مــدت و کوچــک بــوده، یعنــی شــامل 
۹7 فــرد مبتــا بــه دیابــت و مــدت 12 هفتــه، هنــوز نیــاز 

بــه تحقیقــات بیشــتری در ایــن زمینــه اســت. 
همچنیــن ایــن عصــاره در کنــار داروی مخصــوص دیابت 
»متفورمیــن« و نــه بــه جــای آن، اســتفاده شــده اســت.

در  موجــود  شــیمیایی  مــاده  یــک  سولفـــورافان، 
ــی  ــل و بروکل ــم بروکس ــم، کل ــر گل کل ــبزیجاتی نظی س
ــاده  ــن م ــار از ای ــی سرش ــم بروکل ــه کل ــت و جوان اس

اســت.
ــن  ــه ممک ــد ک ــان داده ان ــگاهی نش ــات آزمایش  تحقیق
اســت ســولفورافان بــه کاهــش التهــاب در بــدن کمــک 
ــرب  ــد چ ــاری کب ــرطان و بیم ــا س ــاال ب ــرده و احتم ک

مقابلــه می کنــد.
مــاده  دریافت کننــده  گــروه  بیــن  در  پایــان  در 
ســولفورافان، افــرادی کــه چــاق بودنــد و کنتــرل ضعیفــی 
بــر قنــد خونشــان داشــتند، بهتریــن تاثیــر را از ایــن ماده 

ــد. ــه بودن گرفت
ــه  ــوردن روزان ــان خ ــق، محقق ــن تحقی ــج ای ــق نتای طب
تقریبــا یــک بشــقاب کلــم بروکلــی را بــه افــراد مبتــا بــه 

دیابــت توصیــه مــی کننــد. مهــر
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 قوه قضائیه با اختصاص 
۱۰ درصد بودجه فرهنگی

معاونــت  تحقیقــات  و  برنامه ریــزی  کل  مدیــر 
فرهنگــی قــوه قضائیــه ضمــن تشــریح برنامه هــای 
ــه  ــیدن ب ــق بخش ــت: عم ــه گف ــوه قضائی ــی ق قرآن
ــتفاده از  ــا اس ــان ب ــی کارکن ــی کاری و اجتماع زندگ
مفاهیــم قرآنــی، هــدف اصلــی برنامه هــای قرآنــی 
اســت. هــر ســاله بیــش از ۱۰ درصــد بودجــه معاونت 
ــد. ــی اختصــاص می یاب ــه مباحــث قرآن فرهنگــی ب

و  برنامه ریــزی  کل  مدیــر  یوســف زاده،  علیرضــا 
تحقیقــات معاونــت فرهنگــی قــوه قضائیــه، گفــت: 
ــی در  ــون، طــرح جامــع قرآن از ۲ ســال پیــش تاکن
ــرو آن در  ــه و پی ــرار گرفت ــه ق دســتورکار قــوه قضائی
تمــام اســتان های کشــور اجــرا می شــود. ایــن 
طــرح بــه دنبــال تقویــت ســامت دســتگاه قضایــی 

اســت. 
وی گفــت: در طــرح جامــع قرآنــی محورهــای 
مختلفــی از جملــه مســابقات قــرآن مدنظــر اســت. 
ایــن مســابقات در رشــته های حفــظ، قرائت، تفســیر 
ــان  ــژه کارکن ــی وی ــظ موضوع ــم، حف و درک مفاهی
شهرســتانی  مراحــل  در  فرزنــدان،  و  همســران 
اســتانی، منطقــه ای و کشــوری برگــزار می شــود. 
یوســف زاده افــزود: مســابقات قــرآن مــورد اســتقبال 
کارکنــان قــرار گرفتــه اســت. در ایــن مســابقات 
ــر  ــه ۵ منطقــه تقســیم شــده و نفــرات برت کشــور ب
مرحلــه منطقــه ای بــه مرحلــه کشــوری راه می یابنــد. 
ــس  ــور رئی ــا حض ــال اول ب ــوری دو س ــه کش مرحل
قــوه قضائیــه برگــزار شــد و در حــال حاضــر بــه دلیــل 
ایجــاد مــوج قرآنــی، هــر ســال بــه میزبانــی یکــی از 
ــابقات  ــن مس ــود. داوری ای ــزار می ش ــتان ها برگ اس
بین المللــی  داوران  بــا  نیــز  در مرحلــه کشــوری 

اســت.
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: یکــی دیگــر از 
فعالیت هــای قــوه قضائیــه برگــزاری دوره هــای 
آمــوزش قــرآن اســت. دوره آمــوزش قــرآن در 
تجویــد،  قرائــت،  حفــظ،  مختلــف  رشــته های 
ــات  ــکاری مؤسس ــا هم ــی ب ــی و روان خوان روخوان
ــا  ــس ب ــل ان ــود.برپایی محاف ــام می ش ــی انج قرآن
قــرآن یــا شــبی بــا قــرآن از دیگــر برنامه هــای 

دســتگاه قضایــی اســت. 
وی اضافــه کــرد: طــرح جامــع قــرآن در خانــه 
باالســت کــه  بازدهــی  بــا  موفــق  از طرح هــای 
ــال  ــن دوره در ح ــرای دومی ــز ب ــورت متمرک ــه ص ب
 ۶ دوره  یــک  قالــب  در  طــرح  ایــن  اجراســت. 
ــای  ــه جزءه ــر مرحل ــزار می شــود. ه ــه ای برگ مرحل
مشــخص خــود را دارد. ثبت نــام از فروردین مــاه 

ــت.  ــده اس ــاز ش ــال آغ امس
دســتاوردهای کاری  از  یکــی  یوســف زاده گفــت: 
ــی اســت.  ــه مســائل دین ــکاران ب ــودن هم ــد ب پایبن
بــا روحیــه جهــادی  کارایــی دســتگاه قضایــی 
افزایــش می یابــد و افزایــش انگیــزه دینــی در 
کیفیــت خدمت رســانی تأثیــر مثبــت دارد. ایکنــا

گردشگری

منطقه حفاظت شده سبزکوه
منطقــه حفاظت شــده ســبزکوه در فاصلــه ۱۵۰ کیلومتــری 
ــاری( و 3۰  ــز اســتان چهارمحــال و بختی شــهرکرد )مرک

کیلومتــری شــهر لــردگان قــرار دارد. 
در  هکتــار   ۵۶3۰8 مســاحت  بــا  منطقــه  ایــن 
شهرســتان های بروجــن، لــردگان و کیــار اســتقرار یافتــه  

اســت.
منطقه حفاظت شــده ســبزکوه از ســال ۱3۶۵ خورشــیدی 
غنــی گیاهــی  پتانســیل های  بــودن  دارا  دلیــل  بــه 
و جانــوری و توپوگرافــی ویــژه، بــه عنــوان »منطقــه 
ــس  ــت و پ ــرار گرف ــت ق ــت حفاظ ــوع« تح ــکار ممن ش
ــه  ــوان »منطق ــه عن ــیدی ب ــال ۱3۶9 خورش از آن در س
ــت  ــی حفاظ ــورای عال ــب ش ــه تصوی ــده« ب حفاظت ش

ــید. ــت رس ــط زیس محی
منطقــه حفاظت شــده ســبزکوه از نظــر توپوگرافــی دارای 
ــاع  ــترین ارتف ــت. بیش ــتانی اس ــا کوهس ــیمای کام س
ایــن منطقــه 387۰ متــر و کمتریــن ارتفــاع آن ۱۱۲۰ متــر 

از ســطح دریــا بــه ثبــت رســیده اســت. 
ایــن منطقــه دارای دره هــای عمیــق و آبشــارهای متعــدد 

 . ست ا
هــوای  و  آب  دارای  ســبزکوه  حفاظت شــده  منطقــه 
خشــک  و  تابســتان های گــرم  بــا  مرطــوب   نیمــه 
ــارش ســاالنه  ــن ب و زمســتان های ســرد اســت. میانگی
 ایــن منطقــه از 4۰۰ تــا 8۰۰ میلیمتــر متغیــر بــوده 
ــانتیگراد  ــه س ــاالنه آن ۲/۱4 درج ــای س ــن دم و میانگی
اســت. در ارتفاعــات ایــن منطقــه، قله هــای برفگیــر 

دیــده می شــود. 
ــه  ــش از ۲7۲ گون ــبزکوه بی ــده س ــه حفاظت ش در منطق
ــواده و ۱74 جنــس شناســایی شــده  گیاهــی از ۵۰ خان
ــون  ــی چــون گ ــه گونه های ــوان ب ــان می ت ــن می ــه از ای ک
گــزی، گــون کتیرایــی، گندمیــان، زالرالــک، بــادام، گــوش 
بــره، ارس، کیکــم، دافنــه شــن و جنگل هــای بلــوط 

اشــاره کــرد.
پوشــش گیاهــی متنــوع منطقــه حفاظت شــده ســبزکوه 
زیســتگاه های مختلفــی را بــرای انــواع جانــوران فراهــم 
ســاخته اســت. )البتــه نــوع پوشــش جانــوری از شــرایط 

توپوگرافــی و اقلیــم منطقــه نیــز متأثــر اســت(
ــدود ۲4  ــتگاه ح ــبزکوه زیس ــده س ــه حفاظت ش  منطق
ــت  ــه دوزیس ــده، 4 گون ــه خزن ــتاندار، ۲۱ گون ــه پس  گون
و ۱۲ گونــه ماهــی اســت. پوشــش جانــوری ایــن منطقــه 
ــار ــی، کفت ــه وحش ــگ، گرب ــز، پلن ــت از: کل و ب  عبارتس
 راســو، رودک، خــرس قهــوه ای، ســنجاب ایرانــی، روبــاه
 شــغال، پایــکا، خفــاش، َتشــی، شــنگ، خارپشــت، گــراز
  خرگــوش، گــرگ، انــواع چــکاوک، انــواع گنجشــک

جغــد، هدهــد، کبوتــر چاهــی، کبوتــر کوهپایــه ای، کبــک 
ــاق  ــی، جی ج ــاب طای ــه، عق ــو، دلیج ــک دری، تیه کب
ســارگپه، کاغ ابلــق، زاغــی، کاغ نــوک قرمــز، کاغ نــوک 
زرد، مــار جعفــری، مــار پلنگــی، انــواع مارمولــک، انــواع 

الک پشــت، مــار قیطانــی، شــترمار، افعــی و تیرمــار.

معــاون رئیس جمهــوری و رئیــس ســازمان میــراث  
فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری گفــت: 
»آسیب شناســی مــوارد مرتبــط بــا بــازار گردشــگری 
روســیه، از اقدامــات مهمــی اســت کــه بایــد در 
ــم  ــوزه مه ــک ح ــیه ی ــرد؛ روس ــرار بگی ــتورکار ق دس
بــرای گردشــگری ماســت و بایــد ســهم مشــخصی 

ــیم.« ــته باش ــیع داش ــازار وس ــن ب از ای
نشســت فعــاالن بــازار گردشــگری روســیه بــا 
ــوری  ــاون رئیس جمه ــور مع ــرا احمدی پ ــور زه حض
و رئیــس ســازمان میــراث  فرهنگــی، صنایــع  دســتی 
و گردشــگری، مرتضــی رحمانــی  موحــد معــاون 
گردشــگری کشــور، ابراهیــم پورفــرج رئیــس جامعه 
ــر  ــدگان دفات ــا نماین ــا ی ــران و رؤس ــان ای تورگردان
ــیه  ــور روس ــوزه کش ــه در ح ــگری ک ــات گردش خدم

ــزار شــد. ــال  هســتند، برگ فع
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــن جلس ــور در ای احمدی پ
برگــزاری ایــن جلســات اقدامــات عملیاتــی و اجرایی 
در پــی خواهــد داشــت، تأکیــد کــرد: »ناموفــق بــودن 
ــاط  ــه ارتب ــورهایی ک ــگر از کش ــذب گردش ــا در ج م
سیاســی خوبــی بــا آن هــا داریــم، موضوعــی اســت 
کــه بایــد بــه  طــور جــدی مــورد بررســی و پیگیــری 

قــرار گیــرد.«
نــوروز  در  هــم  »رئیس جمهــوری  داد:  ادامــه  او 
دربــاره ایــن موضــوع صحبــت کردنــد کــه چــرا 

جریــان گردشــگری مــا بــا کشــورهای روســیه، 
ــه اســت و ســازمان  ــه، گرجســتان و... یک طرف ترکی
 میــراث  فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری 
و فعــاالن ایــن بخــش چــه برنامــه ای بــرای برقراری 
تــوازن گردشــگر بیــن ایــن کشــورها و ایــران دارند؟«

معــاون رئیس جمهــوری بــا تأکیــد بــر اینکــه برنامــه 
عملیاتــی بــرای اقدامــات در این بــاره بایــد مشــخص 
شــود، اضافــه کــرد: »آسیب شناســی مــوارد مرتبــط 
ــم و  ــات مه ــیه از اقدام ــگری روس ــازار گردش ــا ب ب
ــرار  ــتورکار ق ــد در دس ــه بای ــت ک ــت داری اس اولوی
بگیــرد. روســیه یــک حــوزه مهــم بــرای گردشــگری 
ماســت و بایــد ســهم مشــخصی از ایــن بــازار وســیع 

داشــته باشــیم.«
 رئیــس ســازمان میــراث  فرهنگــی، صنایــع  دســتی 
و گردشــگری ادامــه داد: »راه انــدازی کمپیــن، حضور 
دوره هــای  برگــزاری  نمایشــگاه ها،  در  جدی تــر 
آموزشــی بــرای راهنمایــان گردشــگری، آمــوزش 
ــی،  ــان روس ــه زب ــلط ب ــگری مس ــان گردش راهنمای
ــه جاذبه هــای  ــوط ب ترجمــه و انتشــار اطاعــات مرب
ــه  ــل هزین ــی و تعدی ــان روس ــه  زب ــور ب ــوع کش متن
ســفر از مهم تریــن اقداماتــی هســتند کــه بــرای بــه  
دســت آوردن ســهم مناســبی از بازارهای گردشــگری 
روســیه در دســتورکار ســازمان میــراث  فرهنگــی 
ــرا  ــی در اج ــکاری بخش خصوص ــا هم ــرار دارد؛ ام  ق

و عملیاتــی کــردن ایــن برنامه هــا از اهمیــت ویــژه ای 
ــت.« برخوردار اس

او افــزود: »بایــد اقدامــات و تمهیــدات الزم بــا 
ــگر  ــی گردش ــی ورودی و خروج ــدف توازن بخش ه
بیــن کشــور مــا بــا روســیه انجــام شــود و ایــن امــر 
ــق  ــی محق ــش  خصوص ــارکت بخ ــدون مش ــم ب مه

نمی شــود.«

احمدی پــور ادامــه داد: »ســازمان میــراث  فرهنگــی، 
صنایــع  دســتی و گردشــگری از فعــاالن بخــش 
خصوصــی کــه در ایــن راســتا حرکــت می کننــد 
حمایــت کــرده و خــود ایــن ســازمان هــم اقدامــات 
پیگیــری  جدیــت  بــا  را  اجرایــی  و  عملیاتــی 

می کنــد.«
او تصریــح کــرد: »اســتفاده از فرصــت برگــزاری 
جــام جهانــی فوتبــال در روســیه، موضــوع دیگــری 
ــات  ــد امکان ــه آن توجــه کــرد. بای ــد ب اســت کــه بای
ــه از  ــتفاده بهین ــرای اس ــود را ب ــای موج و ظرفیت ه

ــم.« ــه کار بگیری ــن فرصــت ب ای
معــاون رئیس جمهــوری اضافــه کــرد: »هــر آژانســی 
ــرای  ــد ب ــال اســت، بای ــه در بخــش خروجــی فع ک
ورود گردشــگر از روســیه بــه ایــران نیــز فعالیــت کنــد 

و برنامــه داشــته باشــد.«
 پیگیری فرآیند لغو روادید گروهی 

بین ایران و روسیه
معــاون گردشــگری  رحمانــی  موحــد،  مرتضــی 
و  صنایــع  دســتی  میــراث  فرهنگــی،  ســازمان 
ــیه  ــت: »روس ــه گف ــن جلس ــز در ای ــگری، نی گردش
فهرســت  در  کــه  اســت  کشــورهایی  از  یکــی 
دارد.  قــرار  ایــران  هدف گردشــگری  کشــورهای 
در ســه ســال اخیــر جریــان توســعه گردشــگری بین 
ایــران و روســیه بــه  عنــوان یکــی از موضوعــات مهــم 

در تعامــات بیــن دو کشــور مطــرح شــده اســت.«

او ادامــه داد: »امضــای برنامــه اقــدام مشــترک 
ــیه و  ــگری روس ــدرال گردش ــس ف ــس آژان ــا رئی ب
برگــزاری جلســات بــرای اجرایــی کــردن ایــن برنامــه 
مشــترک، از اقدامــات مهمــی اســت کــه بــرای 
ــده  ــام ش ــور انج ــن دو کش ــگری بی ــعه گردش توس

ــت. اس
 ایــن جلســات در نهایــت بــه عــزم بــرای لغــو روادید 
گروهــی بیــن ایــران و روســیه منجــر شــد؛ امــا طــی 
فرآینــد اجــرای لغــو روادیــد در کشــور روســیه، 

ــت.« ــر اس زمان ب
ــه  ــی ک ــا رایزنی های ــه داد: »ب ــد ادام ــی  موح رحمان
ــا  بــا ســفارت ایــران در روســیه داشــتیم، ماقــات ب
ــام  ــیه انج ــان روس ــن تورگردان ــی انجم ــر اجرای مدی
ــان روســی،  ــرر شــد تورگردان ــات مق ــن ماق و در ای
و  ظرفیت هــا  بــا  آشــنایی  بــرای   ،۲۰۱7 اکتبــر 

ــد.  ــفر کنن ــورمان س ــه کش ــران ب ــای ای جاذبه ه
تورگردانــان  جامعــه  روس،  تورگردانــان  میزبــان 
ــع   ــی، صنای ــراث  فرهنگ ــران اســت و ســازمان می ای
ــده  ــر عه ــی را ب ــش حام ــگری نق ــتی و گردش  دس

دارد. میراث آریا 

معاون رئیس جمهوری:

باید سهم مشخصی از بازار 
گردشگری روسیه داشته باشیم

معــاون فرهنگــی دادگســتری اســتان کرمــان از اجــرای طــرح 
جامــع قــرآن کریــم، ویــژه کارکنــان دســتگاه قضایی در اســتان 

کرمــان خبــر داد.
حجت االســام عبــاس اســدی، معــاون فرهنگــی دادگســتری 
اســتان کرمــان، گفــت: در راســتای گســترش فرهنــگ قرآنــی 
العالــی(  رهبــری )مدظلــه  تأکیــد مقــام معظــم   مــورد 
و چشــم انداز فرهنگــی کشــور در امــر قــرآن و ضــرورت ارتقــای 
قرآنــی کارکنــان  آموزه هــای  و ســطح  معــارف  نظام منــد 
دســتگاه قضــا و خانــواده ایشــان، معاونــت فرهنگــی در حــال 

برگــزاری طــرح جامــع قرآنــی دســتگاه قضایــی اســت.
وی ارتقــای ســطح آگاهی هــای قرآنــی، تــداوم آمــوزش قــرآن 
کریــم، گســترش فرهنــگ قرآنــی، فراگیــر کــردن فعالیت هــای 
ــه مخاطبــان و کشــف اســتعدادهای قرآنــی  قرآنــی نســبت ب

ــوه  ــرح در ق ــن ط ــزاری ای ــداف برگ ــن اه ــه مهم تری را از جمل
قضائیــه برشــمرد.

معــاون فرهنگــی دادگســتری اســتان کرمــان اظهــار کــرد: ایــن 
ــی  ــی و ترویج ــای آموزش ــش برنامه ه ــامل دو بخ ــرح ش ط
بــرای کلیــه کارمنــدان دســتگاه قضایــی و خانــواده ایشــان در 
موضوعــات مــورد نیــاز و مؤثــر متناســب بــا مدت زمــان دوره در 

ســطح حوزه هــای صــف و ســتاد اســت.
 وی بــا بیــان اینکــه  طــی مــدت 9 مــاه از ســال 9۵ تاکنــون 
ایــن طــرح در کرمــان بــا همــکاری مؤسســه فرهنگــی قــرآن 
و عتــرت آوای انتظــار نــور کرمــان در حــال اجراســت، افــزود: 
در حــال حاضــر بیــش از ۲۰۰ نفــر در شــهر کرمــان و بیــش از 
۱۵۰ نفــر در حوزه هــای قضایــی اســتان کرمــان در ایــن طــرح 

ــد. ــرکت کرده ان ش

ــری و زیبایی شناســانه خــط  ــر رعایــت جنبه هــای هن عــاوه ب
و فونــت، در زمینــه کتابــت قــرآن بایــد بــه عنصــر دیگــری نیــز 
ــت  ــگام قرائ ــوی هن ــس معن ــک ح ــاد ی ــید و آن ایج اندیش
قــرآن در باطــن شــخص قــاری اســت کــه موجــب می شــود 
شــخص میــان قرائــت قــرآن بــا یــک متــن ســاده تمایــز قائل 

شــود.
فونــت قرآنــی »واضــح« کــه طراحــی آن حاصــل تــاش 
ــر  ــداد« زی گروهــی از طراحــان جــوان در مؤسســه »افــق روی
نظــر مرکــز رشــد فناوری هــای قرآنــی جهاد دانشــگاهی اســت، 
در اختتامیــه بیســت و پنجمیــن نمایشــگاه بین المللــی قــرآن 

کریــم بــه شــکل رســمی رونمایــی شــد.
ــه  ــرآن ک ــی ق ــا هــدف تســهیل در روخوان ــت »واضــح« ب فون
پیــش از ایــن بــا اســتفاده از رســم الخط های غیرایرانــی 

ــرآن  ــان ق ــرای قاری ــکاتی را ب ــه« مش ــان ط ــون »عثم همچ
 پدیــد آورده بــود و بــر اســاس پایــه خطــی نســخ ایرانــی ابــداع 
ــر مبنــای تایــپ کامپیوتــری مناسب ســازی شــد، پروســه  و ب
ــا طــی مراحــل فنــی   یــک ســاله ای را از زمــان ایده پــردازی ت
و هنــری و رســیدن بــه خروجــی کــه اکنون شــاهد آن هســتیم 
ــی  ــط و فونت ــر خ ــه ه ــا ک ــا از آنج ــت؛ ام ــده اس ــر گذران از س
ــی  ــد ضعف های ــی، واج ــی و امتیازات ــودن ویژگ ــن دارا ب در عی
ــد  ــا می توان ــع آن ه ــا رف ــی ب ــیر تکامل ــک س ــه در ی ــت ک اس
بــه نقطــه شــکوفایی و بالندگــی برســد، لــذا فونــت »واضــح« 
تاکنــون در معــرض دیــد کارشناســان خــط و طراحــان فونــت 
ــار نظــر فنــی قــرار گرفتــه اســت کــه یکــی از  ــه منظــور اظه ب
آن هــا صداقــت جبــاری، از پیشکســوتان عرصه خوشنویســی و 

گرافیــک، اســت. بســیج

 اجرای طرح جامع قرآن کریم 
ویژه کارکنان دستگاه قضایی استان کرمان

 ضرورت تأکید توأمان بر زیبایی شناسی و معنویت 
در طراحی فونت قرآنی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ 
ــش  ــع در بخ ــماره 3۲/۱۱9۰ واق ــاک ش ــه پ خان
۱4 ثبــت اصفهــان کــه طبــق رای هیــات بــه نــام 
یدالــه یعقــوب فرزنــد علــی مفــروز   در جریــان 
ــی  ــد حــدود قانون ــات تحدی ــت اســت و عملی ثب
آن  بــه عمــل نیامــده اســت اینــک بنــا به دســتور 
ــق  ــت و طب ــون ثب ــاده ۱۵ قان ــر م ــمت اخی قس
تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــاک مرقــوم 
در روز ســه شــنبه مــورخ 9۶/4/۲۰ ســاعت 9 
صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، 
لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن 
اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در 
ایــن آگهــی در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات 
ــون  ــق مــاده ۲۰ قان ــن مطاب ــا مجاوری ــن ی مالکی
ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیدی 

ــه خواهــد شــد.  ــا 3۰ روز پذیرفت ت
تاریخ انتشار : 9۶/3/۲9 

ــت  ــه  ثب ــس منطق ــف رئی ــماره : 9۱۰8/م ال ش
ــدری  ــان – حی ــرب اصفه ــاک غ ــناد و ام اس

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ  بــه  نظــر 
ــاک  ــکونی  پ ــاری مس ــاختمان تج ــاب س یکب
شــماره ۲7/۲۲۰4 مجــزی شــده از پــاک 8۲ 
و ۲7/8۱واقــع در بخــش ۱4 ثبــت اصفهــان کــه 
طبــق رای هیــات بــه نــام کمــال حقایــق اصفهانی  
فرزنــد اصغــردر جریــان ثبــت اســت و عملیــات 
ــده  ــل نیام ــه عم ــی آن  ب ــدود قانون ــد ح تحدی
اســت اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 
۱۵ قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدید 
ــوم در روز ســه شــنبه مــورخ  ــاک مرق حــدود پ
9۶/4/۲۰ ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه 
عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی 
بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز 
و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور 
یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابق 
ــم صــورت  ــخ تنظی ــت از تاری ــون ثب ــاده ۲۰ قان م
ــد  ــه خواه ــا 3۰ روز پذیرفت ــدی ت ــس تحدی مجل

ــخ انتشــار : 9۶/3/۲9  شــد. تاری
شماره : 93۵8/م الف 

ــرق  ــاک ش ــناد و ام ــت اس ــه  ثب ــس منطق رئی
ــدری  ــرب – حی غ

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــه    ــاب خان ــد حــدود ششــدانگ یکب چــون تحدی
پــاک شــماره  8۵79 فرعــی از 38۶۵ و 38۶۶ 
ــت  ــش ۱4 ثب ــع در بخ ــی  واق ــی از ۱8 اصل فرع
اصفهــان کــه طبــق پرونــده ثبتــی بنــام کاظــم ما 
ــد محمــد رضــا  در جریــان  کاظمــی رنانــی فرزن
ــت عــدم حضــور متقاضــی  ــه عل ــت اســت وب ثب
ثبــت بعمــل نیامــده اینــک بنــا بــه دســتور 
قســمت اخیــر از مــاده ۱۵ قانــون ثبــت و بــر طبق 
تقاضــای نامبــرده متقاضــی تحدیــد حــدود 
ملــک مرقــوم در تاریــخ 9۶/۰4/۲۰ ســاعت 

9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد 
ــن و  ــه مالکی ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــذا بموج ل
ــاعت  ــه در روز و س ــردد ک ــار میگ ــن اخط مجاوری
مقــرر در محــل حضور یابنــد اعتراضــات مجاورین 
و صاحبــان امــاک مطابــق مــاده ۲۰ قانــون ثبــت 
از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا 
ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق مــاده 8۶ 
ــرف  ــد ظ ــرض بای ــت معت ــون ثب ــه قان ــن نام آئی
ــه  ــراض ب ــخ تســلیم اعت مــدت یــک مــاه از تاری
ــع  ــه مراج ــت ب ــم دادخواس ــا تقدی ــن اداره ب ای
ذیصــاح قضایــی اقــدام و گواهــی طــرح دعــوی 
ــد در  ــه نمای ــی ارائ ــه ثبت ــن منطق ــه ای ــود را ب خ
ــده  ــا نماین ــت و ی ــی ثب ــورت متقاض ــر اینص غی
قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه 
و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه 
ــت  ــد ســپس اداره ثب ــه تســلیم نمای ــن منطق ای
ــا  ــات ثبتــی را ب ــراض عملی ــه اعت ــدون توجــه ب ب

ــد داد.  ــه خواه ــررات ادام ــت مق رعای
تاریخ انتشار: ۱39۶/۰3/۲9 

شــماره :898۲/ م الــف حیــدری رییــس منطقــه 
ثبــت اســناد  غــرب اصفهــان

آگهی فقدان سند مالکیت 
ســند مالکیــت دو دانــگ مشــاع از شــش دانــگ 
ــش ۵  ــی از ۱3۵۵۰بخ ــی ۲3۱- فرع ــاک ثبت پ
ــل  ــاک ذی ــر ۲8 ام ــه 47۶ دفت ــت در صفح ثب
ثبــت ۱۶۱۲4 بــا شــماره چاپــی ۰۰3۲99 بنــام 
ــه ش  ــد حســین ب ــرا شهشــهان  فرزن ــم زه خان
ش ۲389 ثبــت و صــادر و تســلیم شــده اســت 
ثبــت و بموجــب ســند شــماره ۱74۶۲ مــورخ 
بــه  اصفهــان  دفتــر خانــه ۱7   –  ۱344/۱۱/۱۱
نامبــرده انتقــال گردیــده و بــا تقدیــم درخواســت 
مــورخ   ۲۶۰۰87۵۰ وارده  شــماره  بــه  کتبــی 
9۲/3/۱3 بــه انضمــام دو بــرگ استشــهادیه 
ــل شــماره ۵۱۰9  ــه امضــا شــهود آن ذی ــی ک محل
مــورخ 9۶/3/۶ بــه گواهــی دفتــر خانــه 4۰۱ 
ــند  ــه س ــت ک ــی اس ــذا مدع ــیده ل ــان رس اصفه
مالکیــت آن بعلــت جابجایــی مفقود شــده اســت 
و در خواســت صــدور ســند مالکیــت المثنی ملک 
ــتناد  ــه اس ــب ب ــذا مرات ــت ل ــوده اس ــوق را نم ف
تبصــره یــک اصاحــی ذیــل مــاده ۱۲۰ آئیــن نامــه 
ــود  ــی ش ــی م ــت آگه ــک نوب ــت در ی ــون ثب قان
چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت به 
ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود 
مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی تــا ۱۰ روز 
ــه اصــل ســند  ــا ضمــن ارائ ــراض خــود راکتب اعت
مالکیــت یــا ســند معامله بــه ایــن اداره تســلیم و 
رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و 
اصــل ســند مالکیــت بــه ارائه کننده ســند مســترد 
گــردد اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســید 
ــا  ــندمالکیت ی ــل س ــراض اص ــورت اعت ــا در ص ی
ســند معاملــه  ارائــه نشــود اقــدام بــه صدور ســند 
ــف  ــد . . م ال ــد ش ــررا خواه ــق مق ــی  طب المثن
8983رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــاک 

ــی   ــان  - ایروان ــمال اصفه ش

آگهی مزایده 
اجــرای احــکام دادگســتری ســمیرم در نظــر 
ــداد  ــده کاســه 9۶۰۰۰۱ تع ــا پرون ــاط ب دارد در ارتب
۲۰۰۰۰ ســبد پاســتیکی بــا ظرفیــت ۱8 کیلــو 
گــرم بــه مبلــغ هــر کــدام ۱۱۰۰۰ ریــال و ۱3 کیلــو 
گــرم هــر کــدام 9۰۰۰ متعلــق بــه آقــای محســن 
منصــور زاده را بــه مزایــده بگــذارد لــذا مزایــده از 
مبلــغ کارشناســی شــروع و بــه باالتریــن قیمــت 
ــا  ــید ضمن ــد رس ــروش خواه ــه ف ــنهادی ب پیش
ــورت  ــه ص ــده ب ــت مزای ــد از قیم ــغ ده درص مبل
ــوان ســپرده  ــه عن وجــه نقــدی فــی المجلــس ب
دریافــت و بــه صنــدوق دادگســتری ســپرده 
ــا  ــده ب ــده مزای ــه از برن ــی وج ــود و مابق ــی ش م
نظــر اجــرای احــکام حداکثــر ظــرف مهلــت یــک 
ــده  ــه برن ــی ک ــاه اخــذ خواهــد شــد . در صورت م
ــت  ــرف مهل ــده را ظ ــه مزای ــی وج ــده مابق مزای
ــه  ــردازد  ســپرده او پــس از کســر هزین ــرر نپ مق
ــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد  از  اجرایــی ب
کســانیکه مایــل بــه شــرکت در مزایــده مــی 
باشــند دعــوت مــی شــود در روز یکشــنبه مــورخ 
9۶/4/۲۵ ســاعت ۱۱/3۰ صبــح در محــل اجــرای 
ــم  ــه ه ــور ب ــمیرم حض ــتری س ــکام دادگس اح
ــخ  ــل از تاری ــد قب ــی توانن ــان م ــانند متقاضی رس
فــوق در واحــد اجــرای احــکام حضــور یافتــه و از 
خصوصیــات و مشــخصات مــال مذکــور در نظریــه 

ــوند . ــع ش ــناس مطل کارش
اجــرای احــکام حقوقــی دادگســتری شهرســتان 

ســمیرم 

اخطار اجرایی
ــد  ــی احمــدی فرزن ــه: عل مشــخصات محکــوم ل
محمــد رضــا بــه نشــانی اســام آبــاد کوچــه 
طلبــه شــهید محمــود حیــدری کوچــه ۲۱ منــزل 
مرتضــی علــی خــان محکــوم علیهــم : ســیاوش 
ــول  ــانی مجه ــه نش ــی  ب ــد عل ــکندری فرزن اس
ــماره  ــب رأی ش ــه موج ــه : ب ــوم ب ــکان محک الم
ــورای  ــوار ش ــوزه برخ ــخ 9۶/۰۱/۲8 ح ــه تاری ۲۰ ب
ــوم  ــه محک ــوم علی ــوار محک ــاف برخ ــل اخت ح
اســت بــه : پرداخــت مبلــغ صــد و نــود میلیــون 
ــال  ــته و ۲۲3۵۰۰۰ ری ــل خواس ــت اص ــال باب ری
ــت و  ــون دویس ــی )دومیلی ــه دادرس ــت هزین باب
ســی و پنــج هــزار ریــال( و خســارت تاخیــر تادیه 
ــم  ــرای حک ــت اج ــا لغای ــدور چکه ــخ ص از تاری
رای صــادره غیابــی اســت و هزینــه ی حــق 
ــه مــی باشــد.  ــده ی محکــوم علی ــر عه االجــرا ب
ــه  ــن ک ــکام : همی ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان م
اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد ، محکــوم 
علیــه مکلــف اســت ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بــه 
موقــع اجــرا بگــذارد  یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت 
ــه  ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی ــه بده ــوم ب محک
اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم به از آن میســر 
ــرای  ــه اج ــادر ب ــود ق ــه خ ــی ک ــد و در صورت باش
ــور  ــد بایــد ظــرف مهلــت مذب مفــاد اجرائیــه ندان
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا 
ــدارد صریحــا اعــام   تســلیم کنــد و اگــر مالــی ن

نماید. 
 دفتــر شــعبه پنجــم مجتمــع شــماره یــک 
ــگ و  ــه اداره فرهن ــماره نام ــتان برخوارش شهرس
ــخ  ــه تاری ــف ب ارشــاد اســامی ۵/37/۲۶۵/م ال

9۶/۰3/۲4

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم 
شــاکی: حســین کریمــی دلیگانــی دادخواســتی 
بــه طرفیــت متهــم : آقــای رحیــم جنــت مــکان 
فرزنــد جلیــل  بــه خواســته ســرقت گوشــی 
موبایــل  تقدیــم دادگاه هــای عمومــی شهرســتان 
دولــت ابــاد نمــوده کــه جهــت رســیدگی به شــعبه 
ــی  ــری دو شــهر برخــوار )۱۰۱ جزای ۱۰۱ دادگاه کیف
ــاع و  ــوار ارج ــتان برخ ــع در شهرس ــابق (  واق س
 9۵۰99837۵۲7۰۱۲8۰ پرونــده  کاســه  بــه 
ثبــت گردیــده کــه وقــت  – 9۵۱۶77 ج ۱۰۱  
 ۰9:3۰ ســاعت  و   ۱39۶/۰۵/۱۵ آن  رســیدگی 
تعییــن شــده اســت. بــه علــت مجهــول المــکان 
ــه  ــان و ب ــت خواه ــدگان و درخواس ــودن  خوان ب
ــی دادگاه  ــن دادرس ــون آئی ــاده 73 قان ــز م تجوی
هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی و دســتور 
ــه  ــی از روزنام ــت در یک ــک نوب ــب ی دادگاه مرات
هــای کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود تــا خوانــده  
پــس از نشــر آگهــی و اطــاع ازمفــاد آن بــه دادگاه 
ــود  ــل خ ــانی کام ــام نش ــن اع ــه و ضم مراجع
ــت  ــم را دریاف ــت و ضمائ ــخه دوم دادخواس نس
ــوق جهــت رســیدگی حاضــر  ــرر ف  و در وقــت مق

گردد.  
دفتر شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو برخوار

شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
تاریــخ 9۶/۰3/۲۲ بــه  الــف  ۵/37/۲4۵/م 

دادنامه
کاســه پرونــده : 9۵/8۰ شــماره دادنامــه : ۵۱4-

9۵/۱۰/۲۵ مرجــع رســیدگی شــعبه دوم  شــورای 
ــلیمان زارع  ــان : س ــوار خواه ــاف برخ ــل اخت ح
آدرس: دولــت آبــاد منطقــه صنعتــی انتهــای 
خیابــان شــاهین آجــر ولــی عصــر وکیــل : عبدالــه 
رنجکــش بــه نشــانی اصفهــان خ فروغی نرســیده 
بــه چهــار راه پنــج رمضــان روبــروی کوچــه شــهید 
محبــی پ 4۵ خوانــده : علیرضــا حمیــداوی بــه 
ــد  ــور احم ــر پ ــکان- منوچه ــول الم ــانی مجه نش
خواســته مطالبــه باتوجــه بــه محتویــات پرونــده 
ختــم رســیدگی را اعــام و بــه شــرح زیــر مبادرت 
ــوی  ــوص دع ــددر خص ــی نمای ــدور رای م ــه ص ب
ــداوری- ــا حمی ــت علیرض ــلیمان زارع  بطرفی س

ــغ  ــه مبل ــته مطالب ــد  بخواس ــور احم ــر پ منوچه
ــک  ــره چــک بان ــک فق ــال وجــه  ی 3۵۰۰۰۰۰۰ ری
ســپه 4۵88۰3-94/۰8/۲۰ بــا احتســاب هزینــه 
دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه و بــدوا تامیــن 
ــه  ــر ب ــوی نظ ــل دع ــوص اص ــته در خص خواس
مفــاد دادخواســت تقدیمــی خواهــان  و ماحظــه  
ــدم  ــی ع ــوی و گواه ــتند دع ــک مس ــدق چ مص
پرداخــت آن و ایــن کــه خوانــدگان علیرغــم ابــاغ 
قانونــی و انتظــار کافــی در شــورا حاضــر نگردیــده 

و نســبت بــه خواســته خواهــان ایــراد و اعتراضــی 
ننمــوده و دلیلــی بــر برائــت ذمــه خویــش ارائــه 
ننمــوده لــذا ادعــای خواهــان را وارد و ثابــت 
تشــخیص داده و مســتندا بــه مــواد ۲49 قانــون 
تجــارت و ۱۲9۱ و ۱3۰۱ قانــون مدنــی و ۱98و ۵۱9 
ــدگان  ــی خوان ــون آئیــن دادرســی مدن و ۵۲۲ قان
ــال  ــغ 3۵۰۰۰۰۰۰ ری ــت مبل ــه پرداخ ــا ب را متضامن
بابــت اصــل خواســته و مبلــغ ۱۰7۰۰۰۰ ریــال 
بابــت هزینــه دادرســی و نیــز پرداخــت خســارت 
ــخ  ــا تاری ــک ت ــدور چ ــخ ص ــه از تاری ــر تادی تاخی
اجــرای حکــم بــر مبنــای نــرخ تــورم بــر اســاس 
ــه  ــزی ک ــک مرک ــوی بان ــی از س ــاخص اعام ش
توســط اجــرای احــکام محاســبه خواهــد شــد و 
حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی در حــق 
ــی  ــادره غیاب ــد رای ص ــوم مینمای ــان محک خواه
ــل  ــاغ قاب ــس از اب اســت و ظــرف بیســت روز پ
واخواهــی در همیــن شــورا و ســپس ظــرف 
بیســت روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه 

ــاد مــی باشــد.  عمومــی دولــت آب
دفتــر شــعبه دوم مجتمــع شــماره یــک شــورای 
ــه  ــماره نام ــوار ش ــتان برخ ــاف شهرس ــل اخت ح

ــامی  ــاد اس ــگ و ارش اداره فرهن
۵/37/۲۶۶/م الف به تاریخ ۲7 /9۶/۰3

دادنامه
کاســه پرونــده : ۶۱۱/9۵ شــماره دادنامــه : ۱3-

9۶/۰۱/۲7 مرجــع رســیدگی شــعبه 4 شــورای 
حــل اختــاف برخــوار خواهــان : مهــدی جعفــری 
خوانــده : ۱- مهــدی اورنگــی ۲- عبــاس رضائــی 
علــی آبائــی بــه نشــانی مجهــول المکان خواســته 
ــدی  ــت مه ــوص دادخواس ــنددر خص ــال س انتق
ــدی  ــت ۱-مه ــه طرفی ــد ب ــد محم ــری فرزن جعف
اورنگــی فرزنــد حســن ۲- عبــاس رضائــی علــی 
ــال  ــه ۱۶۰۰۰۰۰۰ ری ــوم ب ــی مق ــد عل ــادی فرزن آب
موضــوع قولنامــه عــادی مــورخ 9۵/۰۱/۲9 میــان 
ــاد  ــه مف ــر ب ــف اول نظ ــده ردی ــان و خوان خواه
دادخواســت تقدیمــی خواهــان و پاســخ اســتعام 
ــام  ــه ن ــر اینکــه ســند موضــوع دعــوی ب مبنــی ب
خوانــده ردیــف دوم میباشــد و بــا توجــه بــه 
توالــی قولنامــه میــان خوانــده ۱ و ۲ لــذا دعــوی 
خواهــان را وارد و ثابــت تشــخیص داده و مســتندا 
قانــون   ۲۱9،۲۲۰،۲۲3،3۶۲،3۶7،  ۱۰ مــواد  بــه 
ــون آئیــن دادرســی  ــی و مــواد ۵۱9 ،۱98 قان مدن
ــه  ــف دوم ب ــده ردی ــزام خوان ــر ال ــم ب ــی حک مدن
ــال  ــمی و انتق ــناد رس ــه اس ــر خان ــور در دفت حض
ســند پــژو 4۰۵ بــه شــماره ۵۲-۲۲3 ب ۱4 
ــت  ــز پرداخ ــان و نی ــام خواه ــه ن ــدل ۱388 ب م
مبلــغ 3۱۰۰۰۰ ریــال بابــت هزینــه دادرســی در حق 
خواهــان صــادر و اعــام مینمایــد و در خصــوص 
ــه پاســخ اســتعام و  ــر ب ــف اول نظ ــده ردی خوان
عــدم توجــه دعــوی وی مســتندا بــه بنــد 4 مــاده 
84 و 89 ،۱97 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
قــرار رد دعــوی خواهــان صــادر و اعــام میگــردد. 
ــل  ــت روز قاب ــرف بیس ــی و ظ ــادره غیاب رای ص
واواهــی در ایــن شــورا و ســپس قابــل اعتــراض 

ــد.  ــی باش ــتری برخوارم در دادگس
یــک   شــماره  مجتمــع  چهــارم  دفترشــعبه 
شهرســتان برخــوار  شــماره نامــه اداره فرهنــگ و 

ارشــاد اســامی
 ۵/37/۲4۶/م الف به تاریخ ۰8 /9۶/۰3

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
شــعبه دوم اجــرای احکام دادگســتری شهرســتان 
پرونــده  خصــوص  در  دارد  نظــر  در  برخــوار 
ــرای  ــرا ح ۲( اج ــه 9۵۰۰۲۵ و 9۵۰۰9۱ )اج کاس
ــه: محســن کســائی  ــه نفــع محکــوم ل احــکام ب
ــه محمــد ســعید کریمــی  ــد عباســعلی علی فرزن
ــغ  ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ــه( ب ــوم علی )محک
ــه  ــته و هزین ــل خواس ــت اص ۱۲۱9۵۰74۵۲3 باب
هــای دادرســی و اجرایــی و مبلــغ 374۰۰37۲۶ 
ــده ای  ــال حــق االجــرای دولتــی جلســه مزای ری
در تاریــخ 9۶/۰4/۱3 ســاعت 9 صبــح بــه منظــور 
فــروش ۱7/74 حبــه از 7۲ حبــه از شــش دانــگ 
 437/3۱48 و   437/3۱39 ثبتــی  پاکهــای 
بخــش ۱۶ بــه متــراژ ۱83۱9 )متــراژ پــاک 
ــون  ــل( کــه اکن ــاالر و زمیــن هت ــای ت ــور منه مزب
در تصــرف محکــوم علیــه مــی باشــد کــه توســط 
کارشــناس ارزش ۲ پــاک فــوق بــه اســتثنا تــاالر 
موجــود و زمیــن هتــل بــه مبلــغ ۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ریــال ارزیابــی گردیــده و فعــا در تصــرف محکــوم 
ــی  ــن م ــد. طالبی ــی نمای ــزار م ــت برگ ــه اس علی
ــد  ــت بازدی ــده جه ــل از مزای ــج روز قب ــد پن توانن
ــتری  ــکام دادگس ــرای اح ــر اج ــه دفت ــک ب از مل
ــد  ــع ۱۰ درص ــا تودی ــد و ب ــه نماین ــوار مراجع برخ
ــتری  ــپرده دادگس ــاب س ــه حس ــه ب ــت پای قیم
منــا  نماینــد.  شــرکت  مزایــده  جلســه  در 
ــه  ــوم علی ــده محک ــر عه ــی ب ــه هــای اجرای  هزین

می باشد
دادگاه  دوم  شــعبه  احــکام  اجــرای  .مدیــر 
و  فرهنــگ  اداره  نامــه  برخوارشــماره  حقوقــی 
ــخ  ــه تاری ــف ب ارشــاد اســامی ۵/37/۲۶7/م ال

9۶ /۰3 /۲7

دادنامه
کاســه پرونــده : ۲۱7/9۵ شــماره دادنامــه : 
ــم  ــعبه پنج ــیدگی ش ــع رس 9۶-9۶/۰3/۰8 مرج
شــورای حــل اختــاف دســتگرد خواهــان : بانــک 
ملــت بــا مدیریــت آقــای هــادی اخاقــی فیــض 
ــه نشــانی  ــم ادقــی ب ــم مری ــا وکالــت خان ــار ب آث
اصفهــان خ شــیخ صــدوق شــمالی کاخ آبــاد 
شــرقی نبــش بــن بســت جــاودان مجتمــع کیــان 
ــری  ــا صاب ــدگان : ۱- لی ــد 9 خوان ــه 4 واح طبق
بــه نشــانی مجهــول المــکان۲- علیرضــا مالوردی 
بــه نشــانی دســتگرد خ شــهید  دســتجردی 
ــتگرد3-  ــی دس ــات ارتباط ــر خدم ــتی دفت بهش
نشــانی  بــه  دســتجردی  مالــوردی  حســن 
ــازل  ــروی من ــتی روب ــهید بهش ــتگرد –خ ش دس
ــه خواســته  ســازمانی شــوینده ســرای حســام ب
: مطالبــه رای شــورا در خصــوص دعــوی  ی 
ــی  ــم صادق ــم مری ــت خان ــا وکال ــت ب ــک مل بان

بــه طرفیــت ۱- خانــم لیــا صابــری فرزنــد 
محســن ۲- علیرضــا مالــوردی فرزنــد ولــی 

ــه  ــی هللا ب ــد ول ــوردی فرزن ــن مال هللا 3- حس
خواســته مطالبــه مبلــغ هشــتاد و پنــج میلیــون 
ــت و  ــزارو دویس ــار ه ــاد و چه ــد و هفت و چهارص
ســی و چهــار ریــال بابــت تســهیات اخــذ شــده 
از بانــک ملــت بــا احتســاب کلیــه خســارات 
قانونــی اعــم از هزینــه دادرســی و خســارت 
ــه  ــر ب ــل ؛ نظ ــه وکی ــق الوکال ــه و ح ــر تادی تاخی
مفــاد دادخواســت تقدیمــی خواهــان و ماحظــه 
تصویــر مصــدق اســناد ارائــه شــده کــه حکایــت 
از اخــذ وام توســط خانــم لیــا صابــری از بانــک 
ملــت و ضمانــت خوانــدگان ردیف دوم و ســوم از 
وی دارد و ماحظــه مــواد ۶ و ۱7 قــرار داد مورخــه 
۱39۲/۰۱۲/۰۶ کــه در آن خوانــدگان ردیــف هــای 
دوم و ســوم بــا امضــای قــرار داد مذکــور بــه نحــو 
ــف اول را  ــده ردی ــون خوان ــی پرداخــت دی تضامن
ضمانــت نمــوده انــد و مــاده ۵ قــرار داد منعقــد 
متعهــد و ملــزم شــده انــد در صــورت عــدم 
ــر حســب قــرار  پرداخــت اصــل بدهــی مذکــور ب
داد بــه ســر رســید عــاوه بــر بدهــی تایــه نشــده 
مبلغــی معــادل ۲۱ درصــد مانــده بدهی بــرای هر 
ســال نســبت بــه بدهــی مذکــور بــر حســب قــرار 
داد بــه بانــک پرداخــت نماینــد و بــا عنایــت بــه 
ــی  ــف دو و ســه عل ــدگان ردی عــدم حضــور خوان
رغــم ابــاغ جهــت هرگونــه دفــاع و عــدم حضــور 
ــق  ــاغ از طری ــم اب ــی رغ ــف اول عل ــده ردی خوان
نشــر آگهــی در روزنامــه، لــذا دعــوی خواهــان را 
محمــول بــر صحــت تلقــی و مســتندا بــه مــواد 
۱۲9۱ و ۱3۰۱ قانــون مدنــی و 33 و ۱98 و ۵۱9 
ــاده  ــی و م ــی مدن ــن دادرس ــون آیی و ۵۲۲ قان
ــا و تبصــره  ــدون رب ــون عملیــات بانکــی ب ۱۵ قان
ــون تســهیل  ــه آن و مــاده 7 قان ۱ و ۲ الحاقــی ب
اعطــا  تســهیات بانکــی و کاهــش هزینــه هــای 
طــرح و تســریع در اجــرا و طرحهــای تولیــدی و 
افزایــش منابــع مالــی و کارایــی بانــک هــا حکــم 
بــه محکومیــت تضامنــی خوانــدگان بــه پرداخــت 
مبلــغ هشــتاد و پنــج میلیــون و چهارصــد و هفتاد 
ــال  ــار ری ــی و چه ــت و س ــزار و دویس ــار ه و چه
بابــت اصــل خواســته و مبلــغ ۲4۵84۲8 ریــال 
ــل و  ــه وکی ــه دادرســی و حــق الوکال ــت هزین باب
ــای  ــه برمبن ــر تادی ــز پرداخــت  خســارت تاخی نی
۲۱ درصــد مانــده بدهــی بــرای هــر ســال نســبت 
بــه بدهــی مذکــور بــر حســب قــرار داد بــه بانــک 
از تاریــخ تقدیــم دادخواســت )۱39۵/۱۱/۰4( تــا 
ــادر  ــان ص ــق خواه ــم در ح ــرای حک ــخ اج تاری
ــرف  ــی و ظ ــادره غیاب ــد. رای ص ــام مینمای و اع
بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در این 
ــدی  ــل تج ــس از آن قاب ــت روز پ ــعبه و بیس ش
 نظــر خواهــی در دادگســتری شهرســتان برخــوار

می باشد . 
یــک   شــماره  مجتمــع  پنجــم  دفترشــعبه 
شهرســتان برخــوار   شــماره نامــه اداره فرهنــگ 

و ارشــاد اســامی
 ۵/37/۲4۶/م الف به تاریخ ۲4 /9۶/۰3

،،
رئیس جمهــوری هــم در نــوروز دربــاره 
ایــن موضــوع صحبــت کردنــد که چرا 
جریــان گردشــگری مــا بــا کشــورهای 
و...  گرجســتان  ترکیــه،  روســیه، 

یک طرفــه اســت؟



امروز دوشنبه 29 خردادماه 1396 - سال سوم - شماره 456 روزنامه8 اطالعرسانی
»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین 

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

برابــر آراء صــادره هیــات هــای اول و دوم و ســوم و 

چهــارم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 

اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر 

در واحــد ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان تصرفــات مالکانــه 

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

مشــخصات متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح 

زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 

روز آگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه 

صدورســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضی داشــته باشــند 

مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو 

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

محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک 

مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 

مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.

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

اکبــر رجبــی بــه شناســنامه شــماره 10528 کدملــی 

در   فرزنــد حســن  اصفهــان   1283216574 صــادره 

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

متــر مربــع پــالک شــماره  3560   فرعــی از 18    اصلــی 

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

 79/12/27 مــورخ   2556 ســند  بشــماره  اصفهــان 

ــان ــه 112 اصفه دفترخان

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

مهــدی جــان نثــاری الدانــی بــه شناســنامه شــماره 25 

ــر در  ــد اکب ــان  فرزن ــی 1290311072 صــادره اصفه کدمل

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

مســاحت 211.30متــر مربــع پــالک شــماره 483 فرعــی 

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

ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت عصمــت تــرک الدانــی 

مــورد ثبــت صفحــه 589 دفتــر 23 امــالک

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

زهــره نفیســی پــور بــه شناســنامه شــماره 959 کدملــی 

1284950026 صــادره  اصفهــان فرزنــد مصطفــی در 

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

مســاحت 211.30متــر مربــع پــالک شــماره 483 فرعــی 

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

ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت عصمــت تــرک الدانــی 

ــر 23 امــالک مــورد ثبــت صفحــه 589 دفت

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

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

کدملــی 1290324956 صــادره اصفهــان فرزنــد احمــد در 

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  110.77 متــر 

مربــع پــالک شــماره  170 فرعــی از 37 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

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

اصفهــان

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

خانــم مهیــن فتحــی بــه شناســنامه شــماره 10407 

کدملــی 1283212781 صــادره  اصفهــان فرزنــد حســین 

ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 131/86  

مترمربــع پــالک شــماره 5136  فرعــی از  18اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

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

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

نادر هارونی       به شناســنامه شــماره 938        کدملی 

ــد نظــر         5759372610          صــادره چــادگان      فرزن

ششــدانگ یــک بــاب خانــه          بــه مســاحت 159.82       

مترمربــع از پــالک شــماره  555    فرعــی از   5   اصلــی 

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

ــماره  ــوق            ازسندش ــمی ف ــک رس ــان ازمال اصفه

61259 مــورخ 82/12/27 دفترخانــه 25 اصفهــان

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

اعظــم دره شــیری بــه شناســنامه شــماره 352 کدملــی 

در   غالمرضــا  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1286070023

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

بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  189    مترمربــع 

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

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــانی ــی فروش ــاس صرام ــت عب از مالکی

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

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

ــد  ــان  فرزن ــی 1285762851 صــادره  اصفه 1814 کدمل

علی در  134 ســهم مشــاع از 364/5 ســهم   ششــدانگ 

یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  189    مترمربــع 

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

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

از مالکیــت عبــاس صرامــی فروشــانی

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

 1085 شــماره  شناســنامه  بــه  رحیمــی  حســینعلی 

ــر  ــد اکب ــان  فرزن ــی 1287843093 صــادره اصفه کدمل

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

یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  189    مترمربــع 

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

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــی فروشــانی ــاس صرام ــت عب از مالکی

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

ــه شناســنامه شــماره 29606  ــادی ب احمــد عــرب نصرآب

فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1282223593 کدملــی 

غالمحســین در  ســه دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک 

بــاب   ســاختمان بــه مســاحت 206     مترمربــع پــالک 

شــماره   31  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حســن ابراهیمــی 

بابوکانــی

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

اکبــر باقــری کوپائــی بــه شناســنامه شــماره 755 کدملی 

1286779669 صــادره کوهپایــه فرزنــد ابراهیــم در  ســه 

دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان بــه 

مســاحت 206     مترمربــع پــالک شــماره   31  اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان از مالکیــت حســن ابراهیمــی بابوکانــی

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

آقــای حســن رضایــی کوجانــی   بــه شناســنامه شــماره 

20  کدملــی 1289900401  صــادره اصفهــان   فرزنــد رضــا  

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

مســاحت 557.61  مترمربــع از پــالک شــماره   28 

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

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

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

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

806  کدملــی 1290591751  صــادره خمینــی شــهر  فرزند 

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

136.01  مترمربــع از پــالک شــماره   1224   فرعــی از 18 

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

غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی حســن علیخانــی رنانــی

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

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

1159730172  صــادره فریــدن  فرزنــد علی  ازششــدانگ 

باســتثنای ثمنیــه آن  یــک بــاب خانــه در حــال ســاخت   

بــه مســاحت  84 مترمربــع از پــالک شــماره     63 

فرعــی از 27 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 

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

رضایــی

 1395/11/27-31017 شــماره  رای   .15

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

  1284872653 1287  کدملــی  شــماره  شناســنامه 

صــادره اصفهــان  فرزنــد مانــده علــی  ســه دانــگ 

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

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

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

اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه 242 دفتــر 

امــالک   974

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

مجیــد احمــدی فروشــانی   بــه شناســنامه شــماره 

ــد  ــان  فرزن ــادره اصفه ــی 1290810400  ص 5293  کدمل

مانــده علــی  ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه 

بــه مســاحت 144.67 مترمربــع از پــالک شــماره  469  

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

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق ثبــت 

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

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

عبدالرحیــم خالقیــان بــه شناســنامه شــماره 3 کدملــی 

عبدالخالــق  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1290118558

ــه مســاحت   ــاب   ســاختمان   ب ــک ب در   ششــدانگ ی

437/80    مترمربــع پــالک شــماره   31  اصلــی واقع در 

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  

از مالکیــت محمــود ابراهیمــی

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

مهــری کریمــی وردنجانــی بــه شناســنامه شــماره 738 

کدملــی 1287760554 صــادره اصفهــان فرزنــد یونــس 

ــه مســاحت   ــاب   ســاختمان   ب ــک ب در   ششــدانگ ی

225/78    مترمربــع پــالک شــماره   580   فرعــی از  16  

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان از مالکیــت ورثــه حســین صادقــی برزانی 

صفحــه 270 دفتــر 105 امــالک

 1395/12/22-33535 شــماره  رای   .19

ــه شناســنامه  ــای  محمدرضــا صادقــی ب ــأت اول  آق هی

اصفهــان   1291025901 صــادره  شــماره 638 کدملــی 

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

ــالک شــماره 223فرعــی  ــع پ مســاحت 139.71 مترمرب

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

ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 282 دفتــر 36 

و صفحــه 369 دفتــر 717 امــالک

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

ــه شناســنامه شــماره 638  آقــای محمدرضــا صادقــی ب

ــد حســین  ــان  فرزن ــی 1291025901 صــادره اصفه کدمل

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

مترمربــع   پــالک شــماره 223فرعــی از 9 اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  

ــک رســمی فــوق از مال

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

ــه شناســنامه شــماره 246  ــی ب محســن شــریفی ولدان

کدملــی 1290214174 صــادره اصفهــان فرزنــد احمــد در 

ــاب ســاختمان  ــک ب ــگ مشــاع ازششــدانگ ی ســه دان

تجــاری مســکونی بــه مســاحت 160.40 مترمربــع پــالک 

شــماره 618  فرعــی از 29 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

فــوق بشــماره ســند 14408 مــورخ 83/12/22 دفترخانــه 

105 اصفهــان

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

مصطفــی شــریفی ولدانــی بــه شناســنامه شــماره 1313 

کدملــی 1283510243 صــادره اصفهــان  فرزنــد احمد در  

ــاب ســاختمان  ــک ب ــگ مشــاع ازششــدانگ ی ســه دان

تجــاری مســکونی بــه مســاحت 160.40 مترمربــع پــالک 

شــماره 618  فرعــی از 29 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

فــوق بشــماره ســند 14408 مــورخ 83/12/22 دفترخانــه 

105 اصفهــان

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

آقــای  حامــد ســیفی بــه شناســنامه شــماره 105 کدملــی 

ــر در    ــد محمدباق ــگان فرزن ــادره گلپای 1219424730 ص

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

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

مســاحت 177.20 مترمربــع پــالک شــماره 193 فرعــی از 

4 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــق ســامانه امــالک ــان طب غــرب اصفه

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

ــه شناســنامه شــماره 344  ــه محمــدی ب ــره پذیرفت اطه

ــی  ــد عل ــان  فرزن ــادره کرم ــی 2992396559 ص کدمل

در   یــک و نیــم دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب 

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

مســاحت 177.20 مترمربــع پــالک شــماره 193 فرعــی از 

4 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان طبــق ســامانه امــالک

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

محمــد نیلــی احمــد آبــادی بــه شناســنامه شــماره 1290 

کدملــی 1287918158 صــادره اصفهــان فرزنــد مرتضــی 

در   یــک و نیــم دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب 

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

مســاحت 177.20 مترمربــع پــالک شــماره 193 فرعــی از 

4 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان طبــق ســامانه امــالک

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

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

ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1282226568 ص 29902 کدمل

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

یــک بــاب ســاختمان بــه اســتثناء بهــاء ثمنیــه اعیانــی 

آن  بــه مســاحت 177.20 مترمربــع پــالک شــماره 193 

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

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان طبــق ســامانه امــالک

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

آقــای حســن بیــات بــه شناســنامه شــماره 721 کدملــی 

6219512911 صــادره فریــدن  فرزنــد محمدرضــا در   

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  173 مترمربع 

پــالک شــماره  65 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 

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

ــادی ــاری عاشــق آب ذوالفق

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

ابوالقاســم قاســمی بــه شناســنامه شــماره 491 کدملــی 

در   محمــود  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1283462516

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 79 مترمربــع 

پــالک شــماره  80 فرعــی از 40 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

محمــود قاســمی

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

آقــای  ســید محمدرضــا تجویــدی بــه شناســنامه شــماره 

فرزنــد  اصفهــان  104 کدملــی 1290973407 صــادره 

سیدحســن در   ششــدانگ یــک بــاب خانــه ) بــه 

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

مســاحت 134.91مترمربــع پــالک شــماره 43 فرعــی از 

4 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 200 دفتــر 691 امالک 

کــه مقــدار 14 متــر مربــع از مالکیــت  غالمرضــا مکاریــان 

الیادرانــی و بقیــه از   مالکیــت متقاضــی کســر گــردد (

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

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

1285812522 صــادره  اصفهــان فرزنــد جمشــید در  

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

مترمربــع پــالک شــماره  28   اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از 

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

ــالک   ــر 54 ام ــی 274 دفت 268 ال

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

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

ــان   ــادره اصفه ــی 1283337411 ص ــماره 4096 کدمل ش

فرزنــد محمــود ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

مســاحت 182.10مترمربــع از پــالک شــماره فرعــی از 66 

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

غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی غالمرضــا جاللــی عاشــق 

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

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

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

ــد  ــاد  فرزن ــف آب ــادره نج ــی 5499783624  ص کدمل

نوروزعلــی  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 

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

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

غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی رمضــان رضایــی برزانــی 

ــالک ــر 160 ام ــت صفحــه 148 دفت ثب

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

آقــای علــی اکبــر معتمــدی بــه شناســنامه شــماره 753 

کدملــی 1285576292 صــادره  اصفهــان فرزنــد خســرو 

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

بــه مســاحت    162/21  مترمربــع پــالک شــماره   745  

فرعــی از   19 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــات 268 

الــی 274 دفتــر 980 امــالک

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

آقــای عبدالرســول معتمــدی بــه شناســنامه شــماره 752 

کدملــی 1285576284 صــادره اصفهــان  فرزنــد خســرو 

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

بــه مســاحت    162/21  مترمربــع پــالک شــماره   745  

فرعــی از   19 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــات 268 

الــی 274 دفتــر 980 امــالک

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

بــه شناســنامه  آقــای حســین قندهــاری علویجــه 

شــماره 73 کدملــی 1091910227 صــادره نجــف آبــاد 

ــاب ســاختمان  ــک ب ــی در  ششــدانگ ی ــد غالمعل فرزن

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

فرعــی از 40 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 82 دفتر 

ــالک 293 ام

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

بــه شناســنامه شــماره  رنانــی  اکبــری  محمدعلــی 

1189 کدملــی 1293138282 صــادره اصفهــان فرزنــد 

عباســعلی در  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

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

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

ــاری ــد ذوالفق ــت احم ــان از مالکی اصفه

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

آقــای محمــد شــریفی افجانــی  بــه شناســنامه شــماره 

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

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

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

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

غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی عصمــت رمضانــی  ثبــت 

ــالک ــر 359 ام ــه 421 دفت صفح

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

آقــای ســعید کوچــک زاد اصفهانــی بــه شناســنامه 

شــماره 41942  کدملــی 1280308151  صــادره اصفهــان  

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

خانــه  بــه مســاحت 233.80 مترمربــع از پــالک شــماره  

38 فرعــی از 12 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حوزه 

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

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

ــالک ام

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

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

ــان   ــادره اصفه ــی 1280308141  ص ــماره 41941 کدمل ش

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

خانــه  بــه مســاحت  233.80 مترمربــع از پــالک شــماره   

38 فرعــی از 12 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی 

مرتضــی کوچــک زاد اصفهانــی ثبــت صفحــه 397  دفتــر  

ــالک 150 ام

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

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

صــادره    1280333383 44289  کدملــی  شــماره 

اصفهــان  فرزنــد مرتضــی  یــک دانــگ ازششــدانگ یــک 

بــاب خانــه  بــه مســاحت  233.80 مترمربــع از پــالک 

شــماره    38  فرعــی از 12 اصلــی واقــع در اصفهــان 

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

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

ــالک ــر 150  ام 397 دفت

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

ــه شناســنامه شــماره  ــم صدیقــه شــیخ ســجادیه  ب خان

ــد  ــان  فرزن ــی 1285381475  صــادره اصفه 208  کدمل

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

مســاحت 233.80 مترمربــع از پــالک شــماره 38 فرعــی 

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

ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی مرتضــی کوچــک 

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

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

خانــم مریــم کوچــک زاد اصفهانــی  بــه شناســنامه 

ــان   ــادره اصفه ــی 1285835506  ص ــماره 819  کدمل ش

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

خانــه  بــه مســاحت  233.80 مترمربــع از پــالک شــماره   

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

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی 

مرتضــی کوچــک زاد اصفهانــی ثبــت صفحــه 397  دفتــر 

ــالک 150  ام

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

خانــم مهیــن کوچــک زاد اصفهانــی بــه شناســنامه 

ــان   ــی 1284878414 صــادره اصفه شــماره 1863 کدمل

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

خانــه  بــه مســاحت 233.80 مترمربــع از پــالک شــماره  

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

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی 

مرتضــی کوچــک زاد اصفهانــی ثبــت صفحــه  397 دفتــر 

ــالک 150  ام

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

خانــم مهــری کوچــک زاد اصفهانــی  بــه شناســنامه 

شــماره 2961 کدملــی 1285108019  صــادره اصفهــان  

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

خانــه بــه مســاحت 233.80 مترمربــع از پــالک شــماره 

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

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی 

مرتضــی کوچــک زاد اصفهانــی ثبــت صفحــه 397  دفتــر 

150  امــالک

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

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

ــد  ــهر  فرزن ــی ش ــادره خمین ــی 1290184577  ص کدمل

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

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

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

ــی ــان ازمالــک رســمی اســماعیل نصرآزادان غــرب اصفه

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

زهــره عنایتــی گورتانــی  بــه شناســنامه شــماره 35 

کدملــی 1290449661  صــادره اصفهــان  فرزنــد محمــد  

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

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

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

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

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

خانــم عفــت هامانــی جــزی بــه شناســنامه شــماره 491 

ــدر   ــد حی ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1283021897 ص کدمل

ششــدانگ باســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی ان یــک بــاب 

خانــه  بــه مســاحت 122.20 مترمربــع از پــالک شــماره 

فرعــی از 68 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 

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

ــی جــزی هامان

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

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

536  کدملــی 1285789725  صــادره اصفهــان  فرزنــد 

جــواد  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

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

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

ــدی ــاس محم ــمی عب ــک رس ــان ازمال اصفه

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

آقــای  قدیــر علــی فتحــی   بــه شناســنامه شــماره 6904  

کدملــی 1283178214  صــادره اصفهــان  فرزنــد رحیــم  

ازششــدانگ یــک بــاب ســاختمان مســکونی-تجاری  به 

مســاحت 229.61  مترمربــع از پــالک شــماره  34 اصلی 

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

اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق از ســند شــماره 76296 

ــه 7 اصفهــان مــورخ 53/10/24 دفترخان

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

طیبــه رفیعــی بــه شناســنامه شــماره 570 کدملــی 

ــه ششــدانگ  ــد یدال ــان فرزن 1290471061 صــادره اصفه

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

شــماره 3005 فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بموجــب 

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

ــان اصفه

ــای  ــأت اول آق ــماره 2504-1396/02/03 هی 51.رای ش

ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــه موســوی بابوکان ســید نورال

637 کدملــی 1282964224 صــادره اصفهــان فرزنــد 

ســید محمــد در ششــدانگ یــک بــاب کارگاه نجــاری بــه 

ــی  ــالک شــماره 31 اصل ــع پ مســاحت 478.15 مترمرب

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

ــان از مالکیــت ســید محمــد موســوی اصفه

52.رای شــماره 1774-1396/01/24 هیــأت دوم  آقــای 

مرتضــی زمانــی بــه شناســنامه شــماره 18 کدملــی 

ــد رضــا ششــدانگ  ــان فرزن 1290415137 صــادره اصفه

یــک بــاب ســاختمان  بــه مســاحت 258/30 مترمربــع 

پــالک شــماره 32 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حســینعلی 

و طاهــره و طلعــت مزروعــی ســبدانی

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

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

1142197514 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد حســن 

ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان  بــه مســاحت 196.25 

مترمربــع پــالک شــماره 632 فرعــی از 12 اصلــی واقــع 

ــان   ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــان بخــش حــوزه ثب در اصفه

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

ــان ــه 64 اصفه ــورخ 1396/1/5 دفترخان 160804 م

54.رای شــماره 2549-1396/02/04 هیــأت دوم خانــم 

ــماره 45  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــان گورتان ــره مهرعلی زه

ــد عبــاس  کدملــی 1290184488 صــادره اصفهــان فرزن

در  ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 

104.93 مترمربــع پــالک شــماره 359 فرعــی از 15اصلــی 

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

الکترونیکــی   ســند  متقاضــی  مالکیــت  از  اصفهــان 

139620302025000061

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

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

1290372901 صــادره   خمینــی شــهر فرزنــد رحیــم 

ششــدانگ یــک بــاب  خانــه بــه مســاحت 247.60 

مترمربــع پــالک شــماره 3567 فرعــی از 18 اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

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

ــالک 335 ام

ــای  ــأت اول آق ــماره 2224-1396/01/30 هی 56.رای ش

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

3750 کدملــی 1289607461 صــادره اصفهــان فرزنــد 

ــتثناء  ــه باس ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــی در  شش ــر قل امی

ــع  ــاحت 82.45  مترمرب ــه مس ــی ب ــه اعیان ــای ثمنی به

پــالک شــماره 63 فرعــی از 27 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــی حســین رضائ

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

حســن یگانــه دوســت بــه شناســنامه شــماره 47 کدملی 

1290755094 صــادره اصفهــان  فرزنــد محمد ششــدانگ 

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

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــالک شــماره 16 فرعــی از 8 اصل پ

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بموجــب 

ــه 352  ــورخ 95/5/7  دفترخان ــماره 5672 م ــند ش س

ــق ســامانه امــالک 139520302025010261 ــان طب اصفه

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

مهــدی شــهرکی الیادرانــی بــه شناســنامه شــماره 42006 

کدملــی 1280308796 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین 

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

ــع  ــی واق ــی از 3 اصل ــالک شــماره 719 فرع ــع پ مترمرب

در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

مــورد ثبــت صفحــه 302 دفتــر 411 امــالک

ــای  ــأت اول آق ــماره 2522-1396/02/03 هی 59.رای ش

محمــد اکبــری علویجــه  بــه شناســنامه شــماره 3287 

فرزنــد  اصفهــان   صــادره   1284974405 کدملــی 

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

بــاب ســاختمان بــه مســاحت 143.50 مترمربــع پــالک 

شــماره 202فرعــی از 40 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 

14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت محمود 

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

امــالک

ــم  ــأت اول خان ــماره 2523-1396/02/03 هی 60.رای ش

ــماره 142  ــنامه ش ــه شناس ــه ب ــری علویج ــه اکب فاطم

آبــاد فرزنــد  کدملــی 1091833125 صــادره  نجــف 

جلیــل در  ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب 

بــه مســاحت 143.50 مترمربــع پــالک  ســاختمان 

شــماره 202فرعــی از 40 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 

14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت محمود 

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

ــالک ام

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

صدیقــه صادقــی علویجــه بــه شناســنامه شــماره 1823 

ــد محمــد  کدملــی 1286612551 صــادره اصفهــان  فرزن

ــه مســاحت 217.03  ــه ب ــاب خان ــک ب در  ششــدانگ ی

مترمربــع پــالک شــماره 310 فرعــی از 27 اصلــی واقع در 

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

مالکیــت مرتضــی انصــاری مــورد ثبــت صفحــه 121 دفتر 

388 امــالک

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

ابراهیــم بلنــدی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 644 

کدملــی 1290744361 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین 

در    ششــدانگ یــک بــاب    خانــه بــه مســاحت   153   

ــی  ــالک شــماره    3006  فرعــی از  18  اصل ــع پ مترمرب

واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان مــورد ثبــت     صفحــه 333 دفتــر 1007 امــالک

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

حجــت الــه زارع دســتنائی بــه شناســنامه شــماره 

69 کدملــی 6339715648 صــادره شــهرکرد  فرزنــد 

ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــرث شش کیام

168/86  مترمربــع پــالک شــماره  34  اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  

ــان ــه مانی ــت صدیق از مالکی

64.ای شــماره 3752-1396/02/17 هیــأت دوم  آقــای 

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

ــه   ــد در س ــد محم ــهرضا فرزن ــادره ش 1199542067 ص

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

بــه مســاحت   175   مترمربــع پــالک شــماره 1048      

فرعــی از  16  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت     صفحــه 453 

ــر 477     دفت

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

خانــم زهــرا ســلطانی بــه شناســنامه شــماره 16 کدملــی 

1199596612 صــادره شــهرضا فرزنــد محمدعلــی در    

ســه  دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   

بــه مســاحت   175   مترمربــع پــالک شــماره 1048      

فرعــی از  16  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت     صفحــه 453 

ــر 477 دفت

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

احمــد رضایــی برزانــی بــه شناســنامه شــماره 15 کدملــی 

ــار  ــم چه ــد ابوالقاس ــان فرزن ــادره اصفه 1290007780 ص

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

ــع پــالک شــماره  1130     ــه مســاحت 398.11    مترمرب ب

فرعــی از  16  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 

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

ــر 462 امــالک ــر 552 امــالک و صفحــه 383 دفت دفت

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

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

ــی دو   ــد محمدعل ــان فرزن ــادره اصفه 1285620380 ص

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

ــع پــالک شــماره  1130     ــه مســاحت 398.11    مترمرب ب

فرعــی از  16  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 

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

ــر 462 امــالک ــر 552 امــالک و صفحــه 383 دفت دفت

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

اصغــر طاهــری آفارانــی بــه شناســنامه شــماره 65 

کدملــی 1290280975 صــادره اصفهــان فرزنــد علــی 

ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   

194.32   مترمربــع پــالک شــماره   236   فرعــی از  27  

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان از  مــورد ثبــت   صفحــه 231 دفتــر 173 

امــالک ) 194.32 متــر از ســند  متقاضــی کســر و مابقــی 

ــد( ــی بمان در ســهم وی باق

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

شــماره 342  شناســنامه  بــه  نصراصفهانــی  محمــد 

کدملــی 1290760683 صــادره  اصفهــان فرزنــد مصطفی 

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

ــه مســاحت   ــاب   ســاختمان   ب ــک ب از    ششــدانگ ی

176.02    مترمربــع پــالک شــماره  207    فرعــی از  

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

ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت   صفحــه 265 دفتــر 

ــالک 594 ام

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

 1333 شــماره  شناســنامه  بــه  مســتاجران  مجیــد 

کدملــی 1283358867 صــادره  اصفهــان فرزنــد احمــد 

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

ــه مســاحت   ــاب   ســاختمان   ب ــک ب از    ششــدانگ ی

176.02    مترمربــع پــالک شــماره  207    فرعــی از  

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

ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت   صفحــه 265 دفتــر 

ــالک   594 ام

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

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

ــد حســن  ــی 5419445409 صــادره مبارکــه  فرزن کدمل

در    ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   

74.72   مترمربــع پــالک شــماره  281    فرعــی از 

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

ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت   صفحــه 481 دفتــر 

383 امــالک

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

عبدالرســول نصرآزادانــی بــه شناســنامه شــماره 31 

ــده  ــد مان ــان فرزن ــادره  اصفه ــی 1290095558 ص کدمل

علــی دو دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب خانــه 

بــه مســاحت 206.30 مترمربــع پــالک شــماره 12 فرعــی 

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

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

ــالک 892 ام

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

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

کدملــی 1290279608 صــادره  اصفهــان فرزنــد حیدرعلی 

در چهــار دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب خانــه 

بــه مســاحت 206.30 مترمربــع پــالک شــماره 12 فرعــی 

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

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

ــالک 892 ام

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

فاطمــه مکتوبیــان بهارانچــی بــه شناســنامه شــماره 2199 

کدملــی 1284759830 صــادره اصفهــان  فرزنــد علــی در 

20/575 حبــه مشــاع از 72 حبــه  ششــدانگ یــک بــاب 

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

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

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــات 

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

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

اشــرف رضائــی ســودانی بــه شناســنامه شــماره 30 

کدملــی 1290009007 صــادره اصفهــان  فرزنــد رجبعلی در 

30/85 حبــه مشــاع از 72 حبــه  ششــدانگ یــک بــاب 

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

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

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــات 

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

ــم  ــأت اول خان ــماره 5182-1396/03/02 هی 76.رای ش

رضــوان مکتوبیــان بهارانچــی بــه شناســنامه شــماره 34 

کدملــی 1290734011 صــادره اصفهــان  فرزنــد علــی در 

20/575 حبــه مشــاع از 72 حبــه  ششــدانگ یــک بــاب 

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

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

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــات 

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

ــای  ــأت اول آق ــماره 5044-1396/03/01 هی 77.رای ش

ولــی نصــر اصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 915 کدملــی 

در30  علــی  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1290617406

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

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 233.66 

ــی واقــع  ــع پــالک شــماره 331 فرعــی از 5 اصل مترمرب

در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

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

ــالک ــر 8 و 711 ام 334 دفات

ــم  ــأت اول خان ــماره 5047-1396/03/01 هی 78.رای ش

ــی  ــماره 699 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــه قوام محبوب

1290689318 صــادره اصفهــان فرزنــد علــی در  41 

ــه    ــه از 72 حب ــم حب ــت و هفت ــت و بیس و 197 ،دویس

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 233.66 

ــی واقــع  ــع پــالک شــماره 331 فرعــی از 5 اصل مترمرب

در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

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

ــالک ــر 8 و 711 ام 334 دفات

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

ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــم شــکراله صادقــی برزان خان

فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1290264090 کدملــی   54

قاســم ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

260.50مترمربــع پــالک شــماره 213فرعــی از 27 اصلــی 

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

ــی ــا ماهران ــت رض ــان از مالکی اصفه

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

اشــرف نصراصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 56 کدملــی 

1289991375 صــادره فرزنــد غالمرضــا ســه دانــگ 

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

146.72مترمربــع پــالک شــماره 859 فرعــی از 5 اصلــی 

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

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

ــالک ــر 493 ام ــه376 دفت ــت صفح ــورد ثب م

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

محمدعلــی نصــری نصرآبــادی بــه شناســنامه شــماره 6 

کدملــی 1289976856 صــادره اصفهــان فرزنــد عبــاس 

در ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

ــع پــالک شــماره 859 فرعــی  مســاحت 146.72مترمرب

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

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

ــالک 493 ام

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

بتــول نصراصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 35 کدملــی 

1290206661 صــادره  اصفهــان فرزنــد عبــاس ســه دانــگ 

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

197.12 مترمربــع پــالک شــماره 670 فرعــی از 5 اصلــی 

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

اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 573 دفتــر 418 امــالک

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

محمــد کیانــی قلعــه بــه شناســنامه شــماره 931 کدملــی 

1284564924 صــادره اصفهــان  فرزنــد حســن در 

ســه دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

ــی  ــالک شــماره 670 فرع ــع پ مســاحت 197.12 مترمرب

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

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

ــالک 418 ام

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

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

ــدانگ  ــوب شش ــد ای ــراق فرزن ــادره ع 1277403015 ص

یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 144.60مترمربــع پــالک 

اصفهــان  واقــع در  از 18اصلــی  شــماره 2608فرعــی 

ــان بشــماره  ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش 14 حــوزه ثب

ســند 36933 مــورخ 93/10/13 دفترخانــه 135 اصفهــان

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

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

فرزنــد  آبــاد  نجــف  کدملــی 1091997527 صــادره  

عباســعلی در  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

301.22مترمربــع پــالک شــماره 28 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــی ــن رضائ ــت حس از مالکی

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

ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــی رنان ــای محســن رحیم آق

ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1283211785 ص 10244 کدمل

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

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

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

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

ــالک ــر 57 ام ــه 33 دفت صفح

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

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

ــر  ــد منوچه ــواز فرزن ــادره اه ــی 1750478226 ص کدمل

در ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه اســتثناء بهــاء ثمنیــه 

ــالک شــماره    ــع پ ــه مســاحت 215.93مترمرب ــی ب اعیان

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

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

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

ــه شناســنامه شــماره  ــادی ب محمــد علــی زارع بهــرام آب

19 کدملــی 1289994226 صــادره  اصفهــان  فرزنــد 

محمدحســین در  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

ــی  ــماره  68 اصل ــالک ش ــع پ ــاحت 277.5مترمرب مس

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

ــادی ــرام آب ــی به ــین کریم ــت حس ــان از مالکی اصفه

89.رای شــماره 4673-1396/02/28 هیــأت اول آقــای 

ــه  ــادی ب ــین آب ــی حس ــی عبدالخالق ــر حاج ــی اصغ عل

ــی 1289162141 صــادره  شناســنامه شــماره 2952 کدمل

ــاب  ــک ب ــد محمدجــواد در  ششــدانگ ی ــان فرزن اصفه

ســاختمان تجــاری بــه مســاحت 27.10مترمربــع پــالک 

ــان بخــش 14 حــوزه  ــع در اصفه ــی واق شــماره 68 اصل

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حســین کریمــی 

بهــرام آبــادی

ــای  ــأت اول آق ــماره 4749-1396/02/30 هی 90.رای ش

عباســعلی تــاج میرریاحــی بــه شناســنامه شــماره 1443 

کدملــی 1283483939 صــادره فرزنــد رضــا ششــدانگ 

ــع  ــاحت 60.58 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ی

پــالک شــماره 789 فرعــی از 40 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

محمدعلــی بهرامــی

ــای  ــأت اول آق ــماره 4738-1396/02/30 هی 91.رای ش

ــنامه  ــه شناس ــی ب ــی کرم ــل میرمعصوم ــید ابوالفض س

شــماره 13 کدملــی 1290838437 صــادره  خمینــی 

ــاب  ــک ب ــد ســید مرتضــی در  ششــدانگ ی ــهر فرزن ش

ــماره  ــالک ش ــع پ ــاحت 124.14 مترمرب ــه مس ــه ب خان

ــش  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 25 اصل 459/1 فرع

14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت عبــاس 

ــار نامــه ــق اظه ــاری  طب جــان نث

ــم  ــأت اول خان 92.رای شــماره 4757-1396/02/30 هی

ــماره 16  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــوری جروکان ــوان تیم رض

کدملــی 1290250766 صــادره اصفهــان فرزنــد باقــر 

ــه مســاحت 227.22  ــه ب ــاب خان ــک ب در  ششــدانگ ی

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــالک شــماره  44 اصل ــع پ مترمرب

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــه 243  ــت صفح ــورد ثب ــی م ــوری جروکان ــداله تیم اس

ــالک ــر 238 ام ــی 264 دفت ال

اول   هیــأت   1396/02/28-4696 شــماره  93.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی برزان ــر ماهران ــای ناص آق

شــهر  خمینــی  صــادره   1293112781 473 کدملــی 

 139/6 از  مشــاع  ســهم    38/6 در  فرزنــد حســین 

ســهم  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

139.60مترمربــع پــالک شــماره 673 فرعــی از 6 اصلــی 

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

ــالک ــامانه ام ــق س ــان  طب اصفه

94.رای شــماره 4694-1396/02/28 هیــأت اول آقــای  

ــماره 69  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی برزان ــن ماهران محس

کدملــی 1293108741 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین 

در 21 ســهم مشــاع از 139/6 

ادامه در صفحه 9
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کوتاه اخبار 
معادالت تیم ملی وزنه برداری 

پیچیده تر شد
ــه 10  ــک ب ــت نزدی ــس از گذش ــرداری پ ــیون وزنه ب فدراس
مــاه از المپیــک، باالخــره تصمیــم گرفــت مســئله کیانــوش 
رســتمی و ســجاد انوشــیروانی را حــل کنــد؛ البتــه ایــن کار 
را بســیار دیــر انجــام داد و در نهایــت شــرایط ایــن دو نفــر 
ــه ای پیچیــده شــد کــه شــاید هیــچ وقــت نتــوان  ــه گون ب
ایــن دو را بــه عنــوان شــاگرد و ســرمربی کنــار هــم دیــد. 
و  امکانــات  تصمیــم گرفــت  وزنه بــرداری  فدراســیون 
تجهیزاتــی را کــه مــورد نیــاز کیانــوش رســتمی بــرای 
ــی  ــای جهان ــق در رقابت ه ــوری موف ــازی و حض آماده س
ــرم  ــته 85 کیلوگ ــوش دس ــا ملی پ ــد ت ــم  کن ــت، فراه اس
ــی کــه مــورد  ــرداری همــراه یــک مرب ــی وزنه ب ــم مل در تی
تأییــد وی و فدارســیون وزنه بــرداری باشــد، تمرینــات 

ــد.  ــاز کن ــاره آغ ــود را دوب خ
ــوش  ــا کیان ــه ت ــم را گرفت ــن تصمی ــیون ای ــه فدراس اینک
ــه  ــد، ب ــن کن ــی دیگــر تمری ــک مرب ــا ی رســتمی همــراه ب
مــذاق ســجاد انوشــیروانی، ســرمربی تیــم ملــی، خــوش 
نیامــده و ایــن را اتفــاق خوبــی بــرای ورزش ایــران 

نمی دانــد. 
ــک  ــا ی ــتمی ب ــا رس ــده ت ــیون برگزی ــه فدراس ــی ک راه حل
مربــی دیگــر تمریــن کنــد، ایــن تصــور را بــرای ســرمربی 
تیــم ملــی وزنه بــرداری بــه وجــود آورده کــه شــان و 
ــت  ــده و بدع ــت نش ــی رعای ــم مل ــرمربی تی ــگاه س جای
ــت.  ــده اس ــاده ش ــران نه ــی در ورزش ای ــدان خوب نه چن
طبیعــی اســت کــه انوشــیروانی و رســتمی هــر کــدام بــه 
ــن  ــند و در ای ــود باش ــته خ ــدن خواس ــق ش ــال محق دنب
میــان، ایــن وظیفــه فدراســیون بــود کــه راه حلــی منطقــی 
ــی را  ــه حــرف و حدیث ــا جــای هیچ گون ــد ت را انتخــاب کن
باقــی نگــذارد؛ امــا تصمیمــی کــه در پایــان جلســه شــورای 
عالــی فنــی اعــام شــد، تنهــا یــک طــرف ماجــرا را راضــی 
نگــه داشــت و طــرف دیگــر رضایــت از ایــن تصمیــم نــدارد 
و واضــح اســت فدراســیون در ایجــاد تعامــل بیــن دو 

طــرف کامــا ناموفــق بــوده اســت. ایســنا

فوتبال، ۶۰ دقیقه ای می شود؟
اتحادیــه بین المللــی فوتبــال قصــد دارد زمــان بــازی 

فوتبــال را از ۹0 دقیقــه بــه ۶0 دقیقــه برســاند. 
اتحادیــه بین المللــی فوتبــال قصــد دارد تغییــر و تحوالتــی 
را در بــازی فوتبــال داشــته باشــد و بــه همیــن منظــور در 
تــاش اســت کــه طرحــی را تصویــب کنــد کــه زمــان هــر 
نیمــه فوتبــال، تنهــا ۳0 دقیقــه باشــد و یــک بــازی کامــل 

۶0 دقیقــه بــه طــول بینجامــد. 
بنــا بــر نظــر هیئــت اجرایــی اتحادیــه بین المللــی فوتبــال 
ــود  ــه می ش ــدف گرفت ــن ه ــتای ای ــرات در راس ــن تغیی ای
کــه جلــوی وقت کشــی را در فوتبــال بگیــرد و همیــن طــور 
ــرای هــواداران لذت بخــش باشــد و  ــال ب ــازی فوتب یــک ب
ــرار  ــم برق ــن دو تی ــازی بی ــد ب ــان مفی ــط زم ــع فق در واق

شــود. 
ــن  ــردن ای ــی ک ــرای اجرای ــال ب ــی فوتب ــه بین الملل اتحادی
ــت ســران فدراســیون های  ــه پاســخ مثب ــاز ب ــرات نی تغیی
ــن  ــز ای ــا نی ــا در ادامــه فیف ــا را دارد ت ــال در دنی ــر فوتب برت

ــد. نــود ــد کن تغییــرات را تأیی

ورزش بانوان
کیمیا علیزاده، پرچم دار مسابقات 

جهانی تکواندو شد
ــن  ــزاده، اولی ــا علی ــدو کیمی ــی تکوان ــیون جهان فدراس
بانــوی مــدال آور تاریــخ ورزش ایــران در المپیــک 
را بــرای حمــل پرچــم WTF در مراســم افتتاحیــه 
ــاب  ــال 2017 انتخ ــان در س ــی جه ــابقات قهرمان مس

ــرد. ک
ــان  ــی جه ــابقات قهرمان ــومین دوره مس ــت و س  بیس
2017 از ســوم تیرمــاه در شــهر موجــو کــره جنوبــی و بــه 
میزبانــی ســالن تیــوان آرنــا برگــزار خواهــد شــد کــه بــا 
ــدو، پرچــم دار مراســم  ــی تکوان اعــام فدراســیون جهان
افتتاحیــه ایــن دوره از رقابت هــا کیمیــا علیــزاده اســت. 
حمــل پرچــم فدراســیون جهانــی تکوانــدو همزمــان بــا 
رونمایــی لوگــوی جدیــد WTF خواهــد بــود. همچنیــن 
علیــزاده در ایــن مراســم، لبــاس مخصــوص فدراســیون 
جهانــی تکوانــدو را بــا لوگــوی جدیــد خواهــد پوشــید. 

فدراســیون تکوانــدو

سرمربی جدید تیم ملی والیبال بانوان 
معرفی شد

اردوی آماده ســازی تیــم ملــی والیبــال ایــران از صبــح 
ــای  ــته در رقابت ه ــور شایس ــرای حض ــته ب روز گذش
ــم  ــد تی ــی جدی ــی کادر فن ــا معرف ــیا ب ــی آس قهرمان
ملــی آغــاز شــد. نوزدهمیــن دوره مســابقات والیبــال 
قهرمانــی زنــان آســیا 18 تــا 2۶ مردادمــاه بــه میزبانــی 

ــزار می شــود. ــن برگ ــل« کشــور فیلیپی شــهر »مانی
 1۴ تیــم در ایــن رقابت هــا شــرکت دارنــد و تیــم ملــی 
ــا تیم هــای  ــارم ب ــروه چه ــران در گ ــوان ای ــال بان والیب

تایلنــد، چیــن تایپــه و مالدیــو هم گــروه اســت. 
اکــرم قهرمانــی بــه  عنــوان ســرمربی، فرزانــه خمســه 
ــروش  ــاجده س ــزور، س ــی آنالی ــم فرات ــی، مری مرب
فیزیوتــراپ، ســحر محمدیــاری ماســاژور و نازلــی 
ــال  ــی والیب ــم مل ــت، تی ــوان سرپرس ــه  عن ــی ب علیای

بانــوان را در ایــن اردو همراهــی می کننــد. 
نخســتین اردوی آماده ســازی تیــم ملــی والیبــال 
ــت.  ــد داش ــه خواه ــاه ادام ــم تیرم ــا شش ــوان ت بان

شــبنم علیخانــی، فرانــک بابلیــان، ســمانه سیاوشــی، 
ــری،  ــکوفه صف ــان، ش ــه متقی ــان،  هال ــه مرادی فرزان
ــه زارعــی،  زهــرا شــیری، ســادریس محمــودی، فرزان
فرنــاز ســاعی، مائــده برهانــی، نــدا چمانیــان، فاطمــه 
صفــری، فرنــوش شــیخی، تهمینــه درگزنــی، نیلوفــر 
ابراهیمــی، نیلوفــر حجتــی، زینــب گیــوه، شــبنم 
ــتا،  ــا روس ــی، مین ــگار کیان ــی، ن ــارا اخاق ــی، س امین
الهــام فــاح، مهدیــه خواجــه کایــی، مهســا صابــری، 
ــدا،  ــا کدخ ــی، مهس ــه ایلخان ــور، فاطم ــودابه باقرپ س
ــنی،  ــه حس ــلگی، فاطم ــه س ــی، فاطم ــاب رحمان مهت
۳1 بازیکــن دعوت شــده بــه ایــن مرحلــه از تمرینــات 

هســتند. ورزش3
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لیــگ برتــر روزهــای حساســی را پشــت ســر 
ــر ســو  ــال از ه ــذارد. باشــگاه های فوتب می گ
ــگ  ــان لی ــن بازیکن ــال جــذب بهتری ــه دنب ب
ــم  ــران ه ــال ای ــتاره های فوتب ــتند و س هس

ــد.  ســودای اروپایــی شــدن در ســر دارن
در ایــن بــازار پــر رونــق، بعضــی تیم هــا 
توانســته اند بهتــر از دیگــران عمــل کننــد 
ــده  ــای آین ــه روزه ــم ب ــوز چش ــی هن و بعض

ــد.  دارن
انتقــاالت  و  نقــل  ادامــه گزارش هــای  در 
لیــگ برتــر در ایــن گــزارش بــه آخریــن 
فوتبــال  اول  ســطح  شــایعات  و  اخبــار 
ــراه                       ــا هم ــا م ــت. ب ــم پرداخ ــران خواهی ای

باشــید.
 داریوش یک درصد تا استقاللی 

شدن
داریــوش شــجاعیان، یکــی از مهره هــای 
کــه  بــود  برتــر  لیــگ  پرســروصدای 
مســتری های فراوانــی داشــت. در حالــی 
کــه همــه، ایــن بازیکــن را پرسپولیســی 
می دانســتند، در تغییــری 180 درجــه ای ایــن 
بازیکــن ناگهــان بــه ســمت اســتقال رفــت. 
پــرده، گویــا  پشــت  اخبــار  اســاس  بــر 
ــوده  ــم ب ــدر ک ــی ها آنق ــنهاد پرسپولیس پیش
کــه ایــن بازیکــن در اعتــراض بــه ایــن رفتــار 

دیگــر حاضــر نشــده بــا ایــن باشــگاه مذاکــره 
ــخت ترین  ــه سرس ــه ب ــم گرفت ــد و تصمی کن
ــدد.  ــتقال بپیون ــی اس ــا، یعن ــب قرمزه رقی
ــوش  ــود داری ــه می ش ــر گفت ــال حاض در ح
ــد  ــک درص ــت و ی ــتقالی اس ــد اس ۹۹ درص
ــز همیــن امــروز و فــردا حــل  ــده نی باقی مان

خواهــد شــد.
 احسان و سودای اروپا

ــک  ــدون ش ــجاعیان ب ــوش ش ــس از داری پ
ــل و  ــازار نق ــناس ب ــان سرش ــی از بازیکن یک

انتقــاالت احســان حاج صفــی اســت. 
ــگا  ــق بوندس لی ــه ناموف ــی از تجرب حاج صف
بازی هــای  و  بازگشــت  ســپاهان  بــه  دو 
خوبــی هــم بــه نمایــش گذاشــت. امــا 
حــال پــس از نیمکت نشــینی در تیــم ملــی، 
در  می دهــد  ترجیــح  می رســد  نظــر  بــه 

تیمــی اروپایــی بــازی کنــد تــا در جــام 
ــت            ــودن راح ــس ب ــش از فیک ــی خیال جهان

ــد. باش
 روانخواه در کادر فنی سپیدرود

ســابق  بازیکــن  روانخــواه،  امیدرضــا 
باشــگاه های فجر سپاســی، ســایپا و اســتقال 
ــم  ــرمربیگری تی ــای س ــه از گزینه ه ــران ک ته
ملــی نوجوانــان ایــران بــود، بــا امضــای 
ــی  ــع کادر فن ــه جم ــک ســاله ب ــراردادی ی ق

باشــگاه ســپیدرود ملحــق شــد. 
روانخــواه کــه در ســال های اخیــر حضــور 
فعالــی در دوره هــای مربیگــری داشــته، یکی 
از چهره هــای مســتعد و جــوان ایــن عرصــه 
اســت کــه می توانــد در آینــده حرف هــای 

ــن داشــته باشــد. ــرای گفت ــادی ب زی
ــال دارد و  ــه فوتب ــی ب ــی خوب ــگاه فن  وی ن
در  عنــوان کارشــناس  بــه  نیــز  مدت هــا 
تلویزیــون، دیدارهــای اســتقال را تحلیــل 

ــت. ــرده اس ک
 حامد لک در راه یونان

درخشــش حامــد لــک در نیم فصــل دوم 
ــه اردوی تیــم ملــی  ــود کــه او ب ــه حــدی ب ب
ــا  ــد ب ــر می رس ــه نظ ــال ب ــد. ح ــوت ش دع
ایــن دعــوت، بخــت ایــن دروازه بــان هــم بــاز 
شــده و او هــم می توانــد فوتبــال در اروپــا را 

ــه کنــد.  تجرب
ــی  ــوان یک ــه عن ــان ب ــوس یون ــم پانینی از تی

بــرده  نــام  لــک  از مشــتری های حامــد 
 . د می شــو

ایــن تیــم  حضــور مســعود شــجاعی در 
بــرای پیوســتن  می توانــد دلیــل خوبــی 

حامــد بــه پانینیــوس باشــد.
 خوزستانی ها به دنبال دخسوس

باشــگاه فــوالد خوزســتان عاقــه دارد تــا 
موفــق  دروازه بــان  دخســوس،  فرنانــدو 

گســترش فــوالد، را جــذب کنــد. 
خوزســتان  در  دخســوس  موفــق   تجربــه 
و تیــم اســتقال خوزســتان باعــث شــده 
ــه  ــد ب ــم عاقه من ــان ه ــن دروازه ب ــود ای خ

ــد.  ــتانی باش ــم خوزس ــن تی ــور در ای حض
ــم  ــی ها ه ــود گسترش ــد خ ــر می رس ــه نظ ب
بــه  انتقــال بی میــل نیســتند؛  ایــن  بــه 

ــوالد  ــوس در ف ــور دخس ــل حض ــن دلی همی
کامــا محتمــل بــه نظــر می رســد؛ البتــه اگــر 
ــی  ــاق خاص ــده اتف ــدت باقی مان ــن م در ای

ــد. رخ نده
 مگویان در نزدیکی ذوب آهن

ــان، مدافــع همــه کاره اســتقال  ــر مگوی هارئ
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــا ق ــه ذوبی ه ــورد توج م
ایــن مدافــع چنــد پســته کــه فصــل خوبــی 
از  یکــی  ســپری کــرد،  اســتقال  بــا  را 
ــط  ــت خ ــرای تقوی ــی ب ــای قلعه نوی گزینه ه

ــت. ــن اس ــم ذوب آه ــی تی دفاع
 البتــه مگویــان بــا توجــه بــه مطالبــات 
دارد  اســتقال  از  کــه  دریافت نشــده ای 
بیشــتر عاقه منــد بــه بــازی در خــارج از 

ایــران اســت.

آخرین اخبار نقل و انتقاالت لیگ برتر

شجاعیان در تهران، حاج صفی در اروپا
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  تیــم ملــی والیبــال ایــران خســته و اشباع شــده اســت 
 و نیــاز بــه جوانــان پرانــرژی و بــا انگیــزه دارد. بــازی ضعیــف 
ــزه و  ــه، انگی ــد روحی ــتان فاق ــل لهس ــه در مقاب ــران ک ــم ای تی
ــر  ــت انکارناپذی ــن حقیق ــای ای ــود، گوی ــادابی ب ــراوت و ش ط
اســت کــه تیــم ملــی والیبــال ایــران نیــاز بــه جوان گرایــی دارد.

تیــم ایــران در اولیــن هفتــه در ایتالیــا یــک بــازی اســتثنایی 
در مصــاف بــا لهســتان بــا درخشــش محمدجــواد معنوی نــژاد 
ــازی  ــف ب ــه لط ــاز ب ــران ب ــه دوم در ته ــرد و در هفت ــه ک ارائ
بااخــاق  بازیکــن  همیــن  تصــور  فــوق  و   غیرتمندانــه 
ــدا  ــی پی ــن رهای ــم آرژانتی ــل تی  و بلندقامــت از شکســت مقاب

کرد. 

البتــه فرامــوش نکنیــم کــه اگــر حمایــت یکپارچــه بیــش از ده 
هــزار تماشــاگر مشــتاق و عاقه منــد نبــود، در مقابــل بلژیــک و 
ــا  آرژانتیــن صاحــب دو پیــروزی نمی شــدیم؛ زیــرا در دیــدار ب
ــو از هــواداران تیــم لهســتان کــه در  لهســتان و در ســالن ممل
نهایــت نظــم و یکپارچــه بــه تشــویق تیــم محبوبشــان پرداختــه 
بودنــد، ضعف هــای عمــده تیــم ایــران در زدن ســرویس، 
دفــاع روی تــور و دریافت هــای اول و پوشــش دادن بــه 
ــته  ــش از گذش ــب بی ــه مرات ــم ب ــردفاع از مهاج ــای س توپ ه
نمایــان شــد و بــه عینــه دیدیــم در مقابــل یــک جــوان بلندبــاال 
بــه نــام لومانســکی کــه 2 متــر و 17 ســانتیمتر قــد و 22 ســال 
ســن دارد، تــا چــه انــدازه ضعیــف و زبــون بودیــم و نتوانســتیم 

حتــی یــک دفــاع را در مقابــل ایــن بازیکــن انجــام دهیــم.
زمانــی  به ویــژه  لهســتان،  مســتحکم  دفــاع  مقابــل  در 

ــرای  ــه را ب ــود، کار حمل ــو ب ــرات جل ــزو نف ــکی ج ــه لومانس ک
مهاجمــان مــا اندکــی ســخت شــده بــود؛ بــه طــوری کــه قــادر 

ــم. ــن نبودی ــاره آنت ــد در کن ــارهای بلن ــه زدن آبش ب
مضــاف بــه اینکــه در زدن ســرویس هــم بــا اشــتباهات زیــاد 
ــرایطی  ــن ش ــفانه در چنی ــم. متاس ــت می دادی ــاز از دس امتی
ــض  ــارت تعوی ــت وجس ــم جرئ ــچ ه ــور کوالکووی ــای ایگ آق
ــزی  ــامان فائ ــی س ــار وقت ــه اجب ــا ب ــت؛ ام ــع را نداش به موق
ــه جــای  ــراء را ب ــرد و رضــا ق ــی ک ــن مســعود غام را جایگزی
امیــر غفــور در ترکیــب تیــم ایــران قــرار داد، شــکل و شــمایل 
تیــم ایــران تغییــر کــرد؛ به ویــژه ســامان فائــزی کــه در 
ــل  ــه عم ــوب و قدرتمندان ــیار خ ــرعتی بس ــارهای س  زدن آبش

کرد. 
 چــرا مســئوالن و مربیــان ایــران مثــل تیم هــای روســیه 
آمریــکا و لهســتان جرئــت بــازی دادن بــه جوان هــا را ندارنــد؟ 
از چــه می ترســند؟ از باخــت؟ تیمــی کــه بــا وجــود بازیکنــان 
بــاالی ســی ســال از پیــش بازنــده اســت، چــه اشــکالی دارد 

بــا جوانــان آینــده دار ببــازد. 

فرهــاد ســال افزون، ســامان فائــزی، علــی شــفیعی، رضــا قراء، 
مســعود غامــی و مجتبــی میرزاجان پــور در نبــود محمدجــواد 
ــم  ــد، آن ه ــی می باختن ــم مل ــب تی ــر در ترکی ــژاد، اگ معنوی ن
بــا ایــن نتایــج مفتضحانــه 17/25 و 18/25 در مقابــل تیمــی 
ــده از  ــار بازن ــران، ســه ب ــی ای ــم مل ــا تی ــازی ب کــه از هفــت ب
ــم و والیبال دوســتان  ــردم فهی ــرای م ــارج شــده، ب ــدان خ می

ــود.  ــده نب ــن حــد ناراحت کنن ــا ای ت
بــه هــر حــال در دومیــن بــازی هفتــه ســوم لیــگ جهانــی در 

مقابــل تیــم میزبــان »لهســتان« باختیــم. 
گفتنــی اســت در مقابــل حریفــی کــه خیلــی خــوب ســرویس 
ــا  ــرد و ب ــری ک ــا توپ گی ــیار زیب ــرد و بس ــاع ک ــی دف زد، عال
آبشــارهای قدرتــی و ســرعتی دفــاع مــا را از هــم پاشــید، تیــم 
ــاع  ــه در دف ــت و ن ــه در دریاف ــرویس، ن ــه در زدن س ــران ن ای
روی تــور و توپ گیــری حرفــی بــرای گفتــن نداشــت و طبیعــی 
اســت کــه بــا ایــن همــه اختــاف و ضعــف بایــد می باختیــم؛ 
امــا ای کاش از ابتــدا بــه جوان هایــی مثــل شــفیعی، فائــزی 

ــم. ــدان می دادی ــراء می و ق

همراه با سروقامتان ایران در لیگ جهانی والیبال

تیم ملی ایران نیاز به جوانان پرانرژی دارد

ورزش

ادامه از صفحه 8
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــهم  شش س

1۳۹.۶0مترمربــع پــاک شــماره ۶7۳ فرعــی از ۶ اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــق ســامانه امــاک ــان  طب اصفه

۹5.رای شــماره ۴۶۹5-1۳۹۶/02/28 هیــأت اول آقــای 

ــماره ۳۴  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی برزان ــین ماهران حس

ــد  ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین ــی 12۹01۴055۳ ص کدمل

علــی در  80  ســهم مشــاع از 1۳۹/۶ ســهم  ششــدانگ 

یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 1۳۹.۶0مترمربــع پــاک 

شــماره ۶7۳ فرعــی از ۶ اصلــی واقــع در اصفهــان 

ــق  ــان  طب ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 1۴ ح بخ

ســامانه امــاک

۹۶.رای شــماره ۴75۶-1۳۹۶/02/۳0 هیــأت اول  آقــای 

ــه شناســنامه شــماره  ــادی ب ــرام آب احمــد رضــا زارع به

21 کدملــی 12۹0۶5۳5۳۴ صــادره  اصفهــان  فرزنــد 

اســدهللا در  ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 

ــع در  ــی واق ــماره  ۶8 اصل ــاک ش ــع پ 7۹.85 مترمرب

اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملک غــرب اصفهــان از 

مالکیــت محمــد حســین زارع بهــرام آبــادی

۹7.رای شــماره ۴۶۳۹-1۳۹۶/02/28 هیــأت اول آقــای 

علیرضــا ترابــی زیارتگاهــی بــه شناســنامه شــماره 2۴2 

کدملــی 128۶88۹15۴ صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد 

علــی در  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 210 

مترمربــع پــاک شــماره  ۴۴ اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیت 

عبدالعلــی تیمــوری

۹8.رای شــماره ۴۶۴1-1۳۹۶/02/28 هیــأت اول  آقــای 

ــنامه  ــه شناس ــی ب ــی کرم ــین میرمعصوم ــید حس س

ــی  ــی 128۳۳۶7۶88 صــادره  خمین شــماره 51۹ کدمل

شــهر فرزنــد ســید علــی در  ششــدانگ یــک بــاب خانــه 

بــه مســاحت 110.12مترمربــع پــاک شــماره ۴05فرعــی 

از 22 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت 

ــر  ــه 1۶1 دفت ــت صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ مل

۶۴0 امــاک

۹۹.رای شــماره ۴۶۴۹-1۳۹۶/02/28 هیــأت اول آقــای 

مصطفــی پیرنجــم الدیــن کلیچــه به شناســنامه شــماره 

فرزنــد  اصفهــان   5 کدملــی 128۹88۶105 صــادره 

ــاحت   ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــن در شش حس

 7۹/2 و   7۹/1 شــماره  پــاک  مترمربــع   2۴8.۳5

فرعــی از 22 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه 

ــند 1۴۶۴۶ و  ــب س ــان بموج ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

1۴۶۴7 مــورخ ۹2/۴/17 دفترخانــه ۳71 اصفهــان بنــام 

متقاضــی و ســهم االرث متقاضــی از ســادات بیگــم 

ــی میرمعصوم

اول   هیــأت   1۳۹۶/02/28-۴۶8۹ شــماره  100.رای 

آقــای عبــاس عســگریان بــه شناســنامه شــماره 5 

کدملــی 12۹0۳280۴8 صــادره اصفهــان فرزنــد حســن 

ــه  ــاب خان ــک ب ــگ مشــاع از  ششــدانگ ی در  چهاردان

ــماره ۳۴1۴  ــاک ش ــع پ ــاحت 1۳۶.۶5مترمرب ــه مس ب

فرعــی از ۴0 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ 

ــرزا  ــت می ــان  از مالکی ــک غــرب اصفه ــت مل حــوزه ثب

ــه ــق اظهارنام ــی  طب ــادق ماباش محمدص

101.رای شــماره ۴۶۹0-1۳۹۶/02/28 هیــأت اول خانــم 

مریــم عســگریان بــه شناســنامه شــماره ۶۶ 

ــد حســن  ــان فرزن ــی 12۹0۴805۴0 صــادره اصفه کدمل

در  دو دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

مســاحت 1۳۶.۶5مترمربــع پــاک شــماره ۳۴1۴ فرعی 

ــت  ــان بخــش 1۴ حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق از ۴0 اصل

ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت میــرزا محمدصــادق 

ماباشــی  طبــق اظهارنامــه

102.رای شــماره ۴۶۹۳-1۳۹۶/02/28 هیــأت اول آقــای  

غامرضــا صباغــی بــه شناســنامه شــماره 50۴1 کدملــی 

12۹۳17۶801 صــادره  خمینــی شــهر فرزنــد اکبــر در  دو 

ــاب کارگاه تجــاری  ــک ب ــگ مشــاع از  ششــدانگ ی دان

بــه مســاحت 25۶.۶۳مترمربــع پــاک شــماره 15۴ 

فرعــی از 1۹ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حســین صباغــی  

طبــق اظهارنامــه

10۳.رای شــماره ۴۶۹1-1۳۹۶/02/28 هیــأت اول آقــای 

اکبــر صباغــی بــه شناســنامه شــماره 117 کدملــی 

ــین در دو  ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه 128۹۹۳88۹1 ص

ــاب کارگاه تجــاری  ــک ب ــگ مشــاع از  ششــدانگ ی دان

ــماره 15۴  ــاک ش ــع پ ــاحت 25۶.۶۳ مترمرب ــه مس ب

فرعــی از 1۹ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حســین صباغــی  

ــق اظهارنامــه طب

10۴.رای شــماره ۴۶۹2-1۳۹۶/02/28 هیــأت اول آقــای  

ــی  ــماره 707 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــاس صباغ عب

دو  در  اکبــر  فرزنــد  اصفهــان   12۹0۴108۹5 صــادره 

ــاب کارگاه تجــاری  ــک ب ــگ مشــاع از  ششــدانگ ی دان

بــه مســاحت 25۶.۶۳مترمربــع پــاک شــماره 15۴ 

فرعــی از 1۹ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حســین صباغــی  

ــق اظهارنامــه طب

اول   هیــأت   1۳۹۶/02/27-۴۶۳2 شــماره  105.رای 

ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــان رنان ــد بهرامی ــای  حمی آق

ــد  ــان فرزن ــادره  اصفه ــی 12۹051۴8۴۴ ص ۳50 کدمل

ــه  ــاختمان ب ــاب  س ــک ب ــدانگ ی ــی در  شش مصطف

مســاحت 205.5۶ مترمربــع پــاک شــماره ۳۴55 

فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه 

ــت صفحــه ۳۴5  ــورد ثب ــان م ــک غــرب اصفه ــت مل ثب

ــاک ــر 5۴0 ام دفت

اول  هیــأت   1۳۹۶/02/28-۴۶۴5 شــماره  10۶.رای 

بــه  دورکــی  زاده  اله هاشــم  حبیــب  ســید  آقــای  

 ۴۶8۹۴78۹۴5 کدملــی   1۴20 شــماره  شناســنامه 

صــادره اردل فرزنــد ســید حســن  در  ششــدانگ یــک 

ــاک  ــع پ ــاحت 22.5 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــاب س ب

شــماره ۴2۹ فرعــی از 25 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــی ــی جون ــی جوان محمدعل

دوم  هیــأت   1۳۹۶/02/21-۴1۴۹ شــماره  107.رای 

آقــای مهــدی کاظمــی بــه شناســنامه شــماره 858 

کدملــی 12۹07۴۶508 صــادره اصفهــان  فرزنــد عبــاس 

ــه مســاحت   ــاب   ســاختمان   ب در   ششــدانگ یــک ب

ــی  ــماره   ۳15۴   فرع ــاک ش ــع پ 225.70    مترمرب

از   18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  1۴  حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت      صفحــه 80 

ــاک ــر 111۹ ام دفت

108.رای شــماره 17788-1۳۹۳/07/2۹ هیــأت ســوم   

ــه شناســنامه شــماره 12 کدملــی  آقــای اکبــر زهرانــی ب

ــد اســداله نســبت  ــان فرزن 12۹01۴721۳ صــادره اصفه

ــه مســاحت 21۳/10  ــه ب ــاب خان ــک ب ــه ششــدانگ ی ب

مترمربــع از پــاک شــماره 228 فرعــی از ۹  اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهان 

ازســندثبت شــده در صفحــه 175دفتــر ۳7 امــاک

چهــارم   هیــأت   1۳۹۶/02/11-2۹5۹ شــماره  10۹.رای 

ــماره 1۶۴  ــنامه ش ــه شناس ــان ب ــی پروازی ــای  مجتب آق

فرزنــد  اصفهــان   صــادره   1287۶752۴7 کدملــی 

ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــمتی از/شش ــین در قس حس

مســاحت 17۳.17 مترمربــع پــاک شــماره ۶۳1 فرعــی 

ــت  ــان بخــش1۴ حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق از 25 اصل

ــال 17715  ــند انتق ــب س ــان بموج ــرب اصفه ــک غ مل

مــورخ 85/5/2۹ دفتــر 105 اصفهــان

110.رای شــماره ۳88۳-1۳۹۶/02/18 هیــأت چهــارم 

ــنامه  ــه شناس ــادی   ب ــری نصرآب ــه نص ــم معصوم خان

شــماره ۹  کدملــی 12۹01۹7۳01  صــادره اصفهــان  فرزند 

ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــه  5.5 دان نصرال

خانــه قدیمــی بــه مســاحت 111.۳۶ مترمربــع از پــاک 

شــماره ۳7۳   فرعــی از 5 اصلــی واقــع در اصفهــان 

ــک  ــان ازمال ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش1۴ حــوزه ثب

رســمی فــوق ثبــت صفحــه 1۹ دفتــر ۴2۶  امــاک ونیــز 

ــر ۴2۶ مــع الواســطه از رضــا نصــر صفحــه 1۹ دفت

111.رای شــماره ۳882-1۳۹۶/02/28 هیــأت چهــارم 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــا نصراصفهان ــم پریس خان

1270718۴52 کدملــی 1270718۴52  صــادره اصفهــان  

ــک  ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــم دان ــر  نی ــد اصغ فرزن

ــع  ــاحت 111.۳۶ مترمرب ــه مس ــی ب ــه قدیم ــاب خان ب

از پــاک شــماره ۳7۳  فرعــی از 5 اصلــی واقــع در 

ــان  ــان بخــش1۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه اصفه

ــر ۴2۶  ــه 2۶  دفت ــت صفح ــوق ثب ــمی ف ــک رس ازمال

ــاک ام

112.رای شــماره 5۶۶5-1۳۹۶/0۳/08 هیــأت چهــارم 

خانــم اشــرف یــاری رنانــی  بــه شناســنامه شــماره ۹8 

کدملــی 12۹0012۴7۴ صــادره اصفهــان فرزنــد غامعلــی  

ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه اســتثناء بهــای ثمنیــه 

اعیانــی بــه مســاحت  2۴2.25 مترمربــع از پــاک 

شــماره ۳۹7۳ و ۳۹7۴   فرعــی از  18 اصلــی واقــع در 

ــان  ــان بخــش1۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه اصفه

ــر 1017   ــه 51۴ دفت ــت صفح ــوق ثب ــمی ف ــک رس از مال

امــاک

11۳.رای شــماره ۳85۹-1۳۹۶/02/18 هیــأت چهــارم 

ــماره ۹2  ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــرداد یخچال ــای مه آق

فرزنــد  اصفهــان  صــادره    12۹025۳285 کدملــی 

ــه مســاحت   ــه ب ــاب خان غامرضــا  ازششــدانگ یــک ب

1۳1/۹0 مترمربــع از پــاک شــماره ۴07 و۴08  فرعــی از 

1۹ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش1۴ حــوزه ثبــت ملک 

غــرب اصفهــان مــع الواســطه از ســکینه شــهبازی مــورد 

ــی  ــاک ۴07 فرع ــاک و پ ــر 80 ام ــت ص۴۹1 دفت ثب

بــه نــام خــود متقاضــی مــورد   ثبــت صفحــه 12 دفتــر 

ــاک ۴۳7 ام

11۴.رای شــماره ۳8۶7-1۳۹۶/02/18 هیــأت چهــارم  

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــه ارش ــمت ال ــای حش آق

ــد  ــودرز فرزن ــادره الیگ ــی ۴170127171 ص 1۳۶70 کدمل

ــه مســاحت  ــاب مغــازه ب رضاقلــی  ازششــدانگ یــک ب

۳0.85 مترمربــع از پــاک شــماره  ۶7 اصلــی واقــع در 

ــان  ــان بخــش1۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه اصفه

ــادی ــات عاشــق آب ــی بی ــک رســمی لطفعل ازمال

دوم  هیــأت   1۳۹۶/02/2۴-۴۳12 شــماره  115.رای 

ــی  ــه شناســنامه شــماره ۶ کدمل ــزی ب ــه ب ــم فاطم خان

محمــد  گل  فرزنــد  زابــل  صــادره   ۳۶7۴۴027۹۳

ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت    ۶۳  

ــی  ــاک شــماره  ۴5۶    فرعــی از 1۶   اصل ــع پ مترمرب

واقــع در اصفهــان بخــش  1۴  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــی ــی اورگان ــد بابائ ــی محم ــت عل ــان  از مالکی اصفه

ســوم   هیــأت   1۳۹۶/02/18-۳۹0۶ شــماره  11۶.رای 

ــنامه  ــه شناس ــی ب ــاری الدان ــان نث ــین ج ــای حس آق

شــماره 11  کدملــی 128۹807175  صــادره اصفهــان  

ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــی  ازشش ــد نظرعل فرزن

مســاحت ۶0۹.۳0 مترمربــع از پــاک شــماره 1۴1/1    

فرعــی از 1۳ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش1۴ حــوزه 

ــی  ــک رســمی نظرعل ــان ازمال ــک غــرب اصفه ــت مل ثب

ــاک ــر  21 ام ــه  117 دفت ــت صفح ــاری  ثب ــان نث ج

ســوم  هیــأت   1۳۹۶/02/18-۳۹05 شــماره  117.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی   ب ــری رنان ــر کبی ــای ناص آق

۳۴۴  کدملــی 128۹۹۹۹۹۳7  صــادره اصفهــان  فرزنــد 

ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــد  ازشش محم

ــی از 18  ــماره ۳15۴ فرع ــاک ش ــع از پ 1۹۹.05 مترمرب

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش1۴ حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق  ثبت صفحــه ۳21 

ــاک ــر ۶8 ام دفت

118.رای شــماره ۳010-1۳۹۶/02/11 هیــأت ســوم  آقــای 

حســین نصــر   بــه شناســنامه شــماره 1۶  کدملــی 

رمضــان  فرزنــد  اصفهــان   صــادره    12۹02۳۳7۹۹

ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــگ مشــاع ازششــدانگ ی ســه دان

مســاحت  217.۳0 مترمربــع از پــاک شــماره  5۳8  

فرعــی از 25 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش1۴ حــوزه 

ــوق از  ــمی ف ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ســند شــماره 205۴۳ مــورخ ۹۳/12/20 دفترخانــه ۳71 

ــان اصفه

11۹.رای شــماره ۳008-1۳۹۶/02/11 هیــأت ســوم خانــم 

اکــرم جوزدانــی  بــه شناســنامه شــماره ۴۹222 کدملــی 

ــه  ــاس  س ــد عب ــان  فرزن ــادره اصفه 1280۳811۳2  ص

دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

217.۳0 مترمربــع از پــاک شــماره 5۳8    فرعــی از 25 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش1۴ حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق  از ســند شــماره  

ــان ــه ۳71 اصفه ــورخ ۹۳/12/20 دفترخان 205۴۳ م

120.رای شــماره ۳2۴۹۶-1۳۹5/12/12 هیــأت ســوم  

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــار  ب ــاری تب ــدی انص ــای مه آق

0  کدملــی 127022۴۳7۹  صــادره اســماعیل  فرزنــد 

اســماعیل  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

110 مترمربــع از پــاک شــماره فرعــی از ۳1 اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش1۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــی ابراهیمــی ــک رســمی قدیرعل ازمال

ســوم   هیــأت   1۳۹5/11/0۹-2۹512 شــماره  121.رای 

ــه شناســنامه شــماره  ــد کریمــی ســبدانی ب آقــای حمی

50788 کدملــی 1280۳۹5۳70 صــادره اصفهــان فرزنــد 

ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــاس  ازششــدانگ قســمتی از ی عب

مســاحت  28۶/۶2  مترمربــع از پــاک شــماره  فرعــی 

ــت  ــان بخــش1۴ حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق از ۳2 اصل

ازمالــک رســمی قربانعلــی  ملــک غــرب اصفهــان 

ــی مزروع

ســوم  هیــأت   1۳۹۶/01/21-1۶۳8 شــماره  122.رای 

آقــای رســول شــاهزیدی عاشــق آبــادی  بــه شناســنامه 

شــماره ۴2۶0 کدملــی 128۳۳۳8۹۶۳ صــادره اصفهــان  

ــه و مغــازه  ــاب خان ــد محمــد  ازششــدانگ یــک ب فرزن

بــه مســاحت 175.50مترمربــع از پــاک شــماره فرعــی 

ــت  ــوزه ثب ــان بخــش1۴ ح ــع در اصفه ــی واق از ۶۶ اصل

ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی حســن باقــری

ســوم  هیــأت   1۳۹۶/02/11-۳0۳0 شــماره  12۳.رای 

خانــم پــری نــخ کــوب    بــه شناســنامه شــماره 27۶۹2  

فرزنــد  اصفهــان    صــادره    128220۴۶10 کدملــی 

ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــعلی  دو دان عباس

خانــه  بــه مســاحت  577.70 مترمربــع از پاک شــماره   

ــش1۴  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 21 اصل 8۴   فرع

ــمی  ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

ــه ــق اظهارنام ــماعیل طب ــی اس ــی  ولدکربای مصطف

ســوم  هیــأت   1۳۹۶/02/11-۳02۴ شــماره  12۴.رای 

آقــای علــی شــاه ســنائی بــه شناســنامه شــماره 

15  کدملــی12۹00۳۶75۶  صــادره اصفهــان  فرزنــد 

غامعلــی  چهــار دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب 

خانــه بــه مســاحت 577.70 مترمربــع از پــاک شــماره   

ــش1۴  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 21 اصل 8۴   فرع

ــمی  ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

ــه ــق اظهارنام ــمعیل طب ــی اس ــی  ولدکربای مصطف

ســوم  هیــأت   1۳۹۶/02/11-۳00۴ شــماره  125.رای 

آقــای غامرضــا شــفیعی   بــه شناســنامه شــماره 2551  

کدملــی 10۹12875۴۶  صــادره نجــف آبــاد  فرزنــد 

رضــا  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

ــی از 18  ــماره ۳۳1۴ فرع ــاک ش ــع از پ 255.5مترمرب

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش1۴ حــوزه ثبــت ملــک 

ــت صفحــات  ــوق ثب ــک رســمی ف ــان ازمال ــرب اصفه غ

۳7 و ۳۴  دفاتــر ۳۹۴ و ۴۴۴ امــاک

ســوم  هیــأت   1۳۹۶/02/2۶-۴۴21 شــماره  12۶.رای 

آقــای علــی نصــر  بــه شناســنامه شــماره ۴050۳  

ــه   ــد یدال ــادان  فرزن ــی 1815۳0۴8۴7  صــادره آب کدمل

ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

1۹5.۶۶ مترمربــع از پــاک شــماره 2۶۹ فرعــی از ۶ 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش1۴ حــوزه ثبــت ملــک 

ــت صفحــه  ــوق  ثب ــک رســمی ف ــان از مال ــرب اصفه غ

۴۳0 دفتــر  ۳۶5 امــاک  و ص ۴7۴ دفتــر 8

127.رای شــماره ۴۴22-1۳۹۶/02/2۶ هیــأت ســوم 

خانــم بتــول جعفــری نیســیانی بــه شناســنامه شــماره 

۴۳ کدملــی 118۹787210 صــادره اردســتان فرزنــد 

ــه  ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــگ ازشش ــه دان ــا س محمدرض

ــماره 2۶۹  ــاک ش ــع از پ ــاحت 1۹5.۶۶ مترمرب ــه مس ب

ــوزه  ــش1۴ ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از ۶ اصل فرع

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی علــی نصــر  

ثبــت صفحــه ۴۳0 دفتــر  ۳۶5 امــاک  و ص ۴7۴ 

ــر 8 دفت

128.رای شــماره ۴۴2۹-1۳۹۶/02/2۶ هیــأت ســوم 

خانــم اعظــم جبــاری جونــی بــه شناســنامه شــماره 502 

کدملــی 128۹۳51۶27 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد  

ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه اســتثناء ثمنیــه اعیانی 

ــماره 2۶۴    ــاک ش ــع از پ ــاحت  101.۹۶ مترمرب ــه مس ب

فرعــی از 25  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش1۴ حــوزه 

ــک رســمی ماشــاله  ــان از مال ــک غــرب اصفه ــت مل ثب

عربــی جونــی و جمیلــه حاجبــی جونــی

ســوم   هیــأت   1۳۹۶/02/11-2۹52 شــماره  12۹.رای 

آقــای ســید محمــد میرمعصومــی   بــه شناســنامه 

ــان  ــادره اصفه ــی 128۳۳۶801۳ ص ــماره 551 کدمل ش

فرزنــد ســید خلیــل  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

ــماره   221/1   ــاک ش ــع از پ ــاحت ۹5.۴7 مترمرب مس

ــان بخــش1۴ حــوزه  ــع در اصفه ــی واق ــی از 5 اصل فرع

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق ثبــت 

صفحــات 28۶ و 2۹0 دفتــر  28۳ امــاک

ســوم   هیــأت   1۳۹۶/02/11-2۹5۶ شــماره  1۳0.رای 

آقــای مهــدی یــادگاری بهارانچــی  به شناســنامه شــماره 

ــد  ــان  فرزن ــی 128۳012502  صــادره اصفه 112۳  کدمل

عبــاس  ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  

ــماره   ۳5۳    ــاک ش ــع از پ ــاحت 217 مترمرب ــه مس ب

فرعــی از 1۴ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش1۴ حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق ثبــت 

ــاک ــر 571  ام ــه ۳75  دفت صفح

ســوم  هیــأت   1۳۹۶/02/11-2۹5۴ شــماره  1۳1.رای 

خانــم نازیــا رضائــی بهارانچــی  بــه شناســنامه شــماره 

۴80۹۳  کدملــی 1280۳720۹5 صــادره اصفهــان فرزنــد 

ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــگ ازشش ــه دان ــی  س عل

مســاحت  217 مترمربــع از پــاک شــماره   ۳5۳   

فرعــی از 1۴ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش1۴ حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق ثبــت 

ــاک ــر  571 ام ــه  ۳75 دفت صفح

1۳2.رای شــماره ۳2۴۹1-1۳۹5/12/12 هیــأت ســوم 

ــماره 1۳8۴  ــنامه ش ــه شناس ــیروانی ب ــول ش ــم بت خان

ــی   ــد تق ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1285۶005۴1 ص کدمل

ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

ــاک شــماره ۴85 فرعــی از 2۶  ــع از پ 2۳۳.50 مترمرب

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش1۴ حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــروغ ســادات امینــی 

ــاک ــر ۶۶  ام ــت صفحــه ۴۳۳ دفت ثب

1۳۳.رای شــماره 2۳۴۹0-1۳۹5/12/12 هیــأت ســوم 

آقــای محمدحســن فوالدســتون بــه شناســنامه شــماره 

فرزنــد  اصفهــان  صــادره   12875۹57۳1 2 کدملــی 

ــه  ــاب خان محمدعلــی  ســه دانــگ ازششــدانگ یــک ب

بــه مســاحت 2۳۳.50 مترمربــع از پــاک شــماره ۴85  

فرعــی از 2۶ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش1۴ حــوزه 

ــروغ  ــمی ف ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ســادات امینــی ثبــت صفحــه  ۴۳۳ دفتــر ۶۶  امــاک

1۳۴.رای شــماره ۳88۹-1۳۹۶/02/18 هیــأت ســوم 

خانــم عفــت مســجدی اصفهانــی  بــه شناســنامه 

صــادره    12802۳۳۹۹0 کدملــی    2۳578 شــماره 

اصفهــان  فرزنــد حســن  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  

ــماره ۹7  ــاک ش ــع از پ ــاحت 2۳2.۹8 مترمرب ــه مس ب

ــان بخــش1۴ حــوزه  ــع در اصفه ــی واق ــی از 10 اصل فرع

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق ثبــت 

ــاک ــر 287 ام ــه 518  دفت صفح

1۳5.رای شــماره ۴0۶7-1۳۹۶/02/20 هیــأت دوم آقــای 

ــماره ۴  ــنامه ش ــه شناس ــنی ب ــی ابوالحس ــد حاج محم

ــر  ــد اکب ــان فرزن ــادره فاورج ــی 1111۴80۴51 ص کدمل

در   دو دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب   

ســاختمان   بــه مســاحت  220.2۶    مترمربــع پــاک 

شــماره  5۶۶    فرعــی از 25   اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش  1۴  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از ســند 

ــان ــه 1۶0 اصفه ــورخ 1۳۹1/11/17 دفترخان 10700 م

دوم   هیــأت   1۳۹۶/02/20-۴0۶8 شــماره  1۳۶.رای 

آقــای مســعود میراســدی بــه شناســنامه شــماره 

5۶85۴ کدملــی 1280۹۹52۹7 صــادره  اصفهــان فرزنــد 

مهــدی در   دو دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب   

ســاختمان   بــه مســاحت  220.2۶    مترمربــع پــاک 

شــماره  5۶۶    فرعــی از 25   اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش  1۴  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از ســند 

ــان ــه 1۶0 اصفه ــورخ 1۳۹1/11/17 دفترخان 10700 م

1۳7.رای شــماره ۴0۶۹-1۳۹۶/02/20 هیــأت دوم آقــای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــنی ب ــی ابوالحس ــاس حاج عب

ــد  ــان  فرزن ــادره فاورج ــی 1110۴21۹2۳ ص 5۴5 کدمل

ــک  ــگ مشــاع از  ششــدانگ ی ــود در دو دان عبدالمحم

بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  220.2۶    مترمربــع 

پــاک شــماره  5۶۶    فرعــی از 25   اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش  1۴  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــه  ــورخ 1۳۹1/11/17 دفترخان ــند 10700 م ــان از س اصفه

ــان 1۶0 اصفه

دوم   هیــأت   1۳۹۶/0۳/0۴-5۴08 شــماره  1۳8.رای 

آقــای  نورعلــی احمــدی میاســی به شناســنامه شــماره 

ــد  ــردگان  فرزن ــی ۴۶۶۹2177۶۳ صــادره ل 5۳۳ کدمل

ولــی در    ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 

ــماره  2775     ــاک ش ــع پ ــاحت   101.۳7   مترمرب مس

فرعــی از   18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  1۴  

ــم  ــت مری ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

ــی بیگــم حســینی رنان

1۳۹.رای شــماره ۴۹۶0-1۳۹۶/0۳/01 هیــأت چهــارم 

ــنامه  ــه شناس ــی ب ــاری الدان ــان نث ــن ج ــای محس آق

شــماره ۴0 کدملــی 12۹08۴008۳  صــادره خمینی شــهر 

ــه  ــه ب ــاب خان ــه  ازششــدانگ یــک ب ــد نعمــت ال فرزن

مســاحت 1۶۹.2۳ مترمربــع از پــاک شــماره ۴۶8 

فرعــی از 1۳ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش1۴ حــوزه 

ــان از مالــک رســمی رمضــان  ثبــت ملــک غــرب اصفه

ــاک ــر ۹۴1  ام ــه ۴5۹ دفت ــت صفح ــاری ثب ــان نث ج

ســوم  هیــأت   1۳۹۶/0۳/18-۶50۴ شــماره  1۴0.رای 

آقــای علــی شــیروانی دســتگرده  به شناســنامه شــماره 

۳۳05 کدملــی 1285۹۳7۳۹2 صــادره اصفهــان فرزنــد 

محمــود  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه به مســاحت 218  

ــی  ــی از  1۶ اصل ــاک شــماره ۹7۹   فرع ــع از پ مترمرب

ــان بخــش1۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب  واقــع در اصفه

اصفهــان از مالــک رســمی شــکراله و احمــد و صفرعلــی 

و نصرالــه و خدیجــه و ســکینه همگــی جعفریــان صدیق 

 ثبــت صفحــات 21۳ و 557 و 551  دفتر ۴25 و 52۹ 80 

 اماک

بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم 

مالکیــت  ســند  مقــررات  طبــق  اعتــراض  وصــول 

. صادرخواهدشــد 

تاریخ انتشار نوبت اول 1۳۹۶/0۳/2۹

تاریخ انتشار نوبت دوم  1۳۹۶/0۴/1۳

رئیس منطقه ثبت اسناد واماک غرب اصفهان

  علیرضا حیدری 

،،
لیگ برتر روزهای حساسی را پشت 
ســر می گــذارد. باشــگاه های فوتبــال 
از هــر ســو بــه دنبــال جــذب بهتریــن 

بازیکنــان لیگ هســتند



پیشهناد فیلم

یحیی سکوت نکرد

کارگردان:کاوهابراهیمپور
نویسنده:طالمعتضدی

ــدا ــاننصیرین ــا،ماه ــهمعتمدآری ــران:فاطم بازیگ
نــداجبرائیلــی،تــورجمنصــوری،صالــحمیرزاآقایــی
مریــمشــیرازی،محمدکمــالعلــوی،محمدمهــدی
ــازی ــینی ــوی،امیرعل ــالعل ــینکم ــدی،حس اح

ــزاده،حامــدآزادی ــی،علــیگل امیرعلــیضراب
 خالصه داستان فیلم

ــادر ــرگم ــسازم ــی«پ ــام»یحی ــهن ــیب کودک
ــهعمــهســپردهمیشــود؛عمــهایتلــخوناآشــنا ب
ســابقهای و دارد رمــزی و راز پــر زندگــی کــه

زندگــی. محــل در بحثبرانگیــز
اوبــاورودبــهایــندنیــایمتفــاوتدرپــیکشــف
مفاهیــمجدیــدزندگــیوشــایدیافتــنجایگزینــی
ــکاش ــنکن ــادردرگذشــتهاشاســتوای ــرایم ب

هزینــهســنگینیبرایــشبــههمــراهمــیآورد.
بعضــیفیلمهــاعلیرغــمپیچیدگــی،پرهزینــه
نمیتواننــد هرگــز بودنشــان پرســتاره و بــودن
احســاسهمدلــیمخاطــبرابرانگیزنــد.حــال
ــرقو ــرزرقوب ــهپ ــیآنک ــرب ــیدیگ ــهبعض آنک
پرســتارهباشــندیــادســترویموضوعــیپیچیــده
بــه را مخاطــب شــدت بــه باشــند، گذاشــته
ــکوت ــیس ــد.»یحی ــذبمیکنن ــودج ــمتخ س
ــه ــیک ــت؛فیلم ــروهدوماس ــیدرگ ــرد«فیلم نک
ــرای ــیب ــایبزرگ ــات،حرفه ــنامکان ــاکمتری ب

گفتــندارد.
بازیگــرانحرفــهای از درحالــیکــهبســیاری
ــد ــرازح ــیپایینت ــا،بازیهای ــنروزه ــینما،ای س
ــب ــدومخاط ــایمیگذارن ــرج ــودب ــارازخ انتظ
نصیرینــدا ماهــان وامیدارنــد، تعجــب بــه را
بازیگــرخردســالفیلــمهمپــایفاطمــهمعتمدآریــا
ــران ــرزنای ــنبازیگ ــواناورابرتری ــایدبت ــهش )ک
دانســت(پیــشمــیرود.گویــااویحیــیرازندگــی
میکنــد.گویــااوحقیقتــادردبیمــادریوغــم
ــد.اوحتــیدربخشهــای تنهایــیرالمــسمیکن
آنچنــانقــویظاهــر بــازیاش، از بیدیالــوگ
ــه ــدک ــبدرمیآی ــهتعج ــبب ــهمخاط ــودک میش
ــد. ــامیآی ــریازکج ــویدربازیگ ــسق ــنح ای

حرف و نقل

 علــیمغــازهای،پژوهشــگرموســیقی،گفــت:در
جشــنوارههایموســیقیاقــوامونواحــیکــهدربعضــی
اســتانهابــهصــورتاختصاصــیبرگــزارمیشــوند،
ــعو ــهومناب ــاشبودج ــیوریختوپ ــاهدبیانضباط ش

ــتیم. ــوءمدیریتهس س
 مجیــدراســتی،نویســندهداســتانهای»علــی
کوچولــو«کــهایــنروزهــابخــشعمــدهایازکارهایــش
رابــهتألیــفکتابهــایداســتانیویــژهخردســاالن
وکــودکاناختصــاصدادهاســت،درشــرایطیکــه
هماکنــوندرانجمــننویســندگانکــودکونوجــوان
مشــغولتدریــسقصهنویســیخــالقاســت،ازشــروع
جلســاتداستاننویســیکــودکونوجــواندرمؤسســه
فرهنگیهنــریحامــیحرکــتدرســتخبــرداد.

 اردوانکامــکار،آهنگســازونوازنــدهســنتور،15
ــرت ــرایکنس ــهاج ــرانب ــدتته ــاالروح ــاهدرت تیرم

خواهــدپرداخــت.
ــوار«و»دوســتداشــتنونســان« ــاالیدی ــوب  »ل
تماشــاگرانجشــنواره و رقابتــی بخــش دوجایــزه
بینالمللــیانیمیشــن»انســی«۲۰1۷رابــهدســت

ــد. آوردن
ــد: ــوت،میگوی ــندهپیشکس ــور،نویس ــهکرمپ  فرزان
طبــقآمــار،بســیاریازخانوادههــاازجملــهزنــانبــرای
زیــادیمصــرف آرایــشهزینههــای لــوازم خریــد
ــه ــیدرطبق ــایددرخانوادههای ــرادش ــناف ــد.ای میکنن
پایینتــرازمتوســطهســتندوبــادرآمــدکــمهــم
ــان ــردنپولش ــرجک ــیازخ ــاابای ــد؛ام ــیمیکنن زندگ
بــرایلــوازمآرایــشندارنــد؛درصورتــیکــهاگــرکســی
ــول ــاپ ــدب ــرد،میتوان ــمبخ ــابکمحج ــددوکت بخواه
ــح ــاترجی ــد؛ام ــهکن ــاراتهی ــل«آنکتابه ــک»ریم ی

ــابنیســت. آنهــاکت
تهیهکننــده و کارگــردان صادقــی، روانبخــش  
ــزر ــنتی ــادهشــدناولی ــا«،ازآم انیمیشــن»دزدرؤیاه
ــن ــهای ــراولی ــدادیازتصاوی ــردادوتع ــروژهخب ــنپ ای

ــرد. ــرک ــنرامنتش انیمیش
در ســینما، کارکشــته بازیگــر کینگزلــی، بــن  
جدیدتریــنپــروژهاشدرقالــبیکــیازمســئوالنارشــد
ــی ــاناصل ــهازطراح ــودک ــرمیش ــازیظاه ــانن آلم

بــود. نسلکشــی
 بهــزادشیشــهگراندرتازهتریــناقــدامهنــری
خــودبــهیــادقربانیــانحادثــهآتشســوزیبــرج
گرنفــللنــدنپوســتریراطراحــیکــردهاســت.

هنــر آمــوزش وضعیــت منتقــدان از تعــدادی  
درســی ســرفصلهای معتقدنــد دانشــگاهها در
دانشــگاههامتعلــقبــهچهــاردهــهپیــشاســتوبایــد
درارکانآمــوزشهنــردرکشــوربازنگــریکــرد.

ــونو ــوتتلویزی ــرپیشکس ــر،بازیگ ــهکیانف  صدیق
رادیــو،بــهدلیــلخونریــزیمعــدهبــهبیمارســتانرفــت.
 بــراینخســتینبــاردراصفهــانهفــتاثــرپویانمایی
ــی ــنوارهبینالملل ــیامیندورهجش ــتاوردهایس ازدس
ــد. ــهنمایــشدرمیآی ــانب فیلمهــایکــودکانونوجوان
نمایشــگاهیازآثــارخوشنویســیحبیــبهللافضائلی
ــایمعاصــر ــوزههنره ــهدارخــط«درم ــوان»آیین ــاعن ب

برپــاشــدهاســت.

کوتاه اخبار 

هنرمندان تئاتر فراخوانده شدند
هنرمنــدانتئاتــربــرایبهرهمنــدیازبیمــهتأمیــناجتماعــی
وممانعــتازتعلیــقبیمــهتــا۲۰تیــر1396مهلــتدارنــد
ــایت ــوددرس ــاتخ ــلاطالع ــتوتکمی ــرایعضوی ــهب ک

صنــدوقاعتبــاریهنــراقــدامکننــد.
ــدانادارهکلهنرهــاینمایشــیدردو واحــدبیمــههنرمن
ــا۲۰تیرمــاه اطالعیــهمجــزاازهنرمنــدانتئاتــرخواســتت
بــرایتکمیــلعضویــتخــوددرســایتصنــدوقاعتبــاری
هنــراقــدامکننــد.دراطالعیــهاولآمــده:»هنرمنــدان
محتــرمعرصــهتئاتــرکــهازطریــقصنــدوقاعتبــاریهنــر
ــدو ــرارگرفتهان ــناجتماعــیق تحــتپوشــشبیمــهتأمی
تاکنــونبــرایعضویــتدرســایتصنــدوقاعتبــاریهنــر
اقــدامنکردهانــد،ضــروریاســتتــاتاریــخ۲۰تیرمــاهبــه
ــت ــرایعضوی ــهوب آدرسwww.honarcredit.irمراجع

یــاتکمیــلپروفایــلخــوداقــدامکننــد.«
عضــونشــدندرســایتمذکــورموجــبتعلیــقبیمــه
هنرمنــدانخواهــدشــد.دراطالعیــهدومنیــزیــادآورشــده:
ــن ــهتأمی ــدیازبیم ــوربهرهمن ــهمنظ ــهب ــیک »هنرمندان
ــدهاند ــیش ــرمعرف ــاریهن ــدوقاعتب ــهصن ــیب اجتماع
ولــیهنــوزاقــدامبــهعضویــتدرســایتصنــدوقاعتبــاری
هنــرنکردهانــد،ضــروریاســتتــاتاریــخ۲۰تیرمــاه
بــرایعضویــتیــاتکمیــلپروفایــلخــوددرســایت

www.honarcredit.irاقــدامکننــد.«ایــران تئاتــر

 سریال محرّمی »هاتف« 
وارد پیش تولید شد

ــرایمحــرمامســالســریال ــراراســتب ــاریق ــوشی داری
»هاتــف«رارویآنتــنرســانهملــیببــرد.ســریال»هاتــف«
در1۰قســمت5۰دقیقــهایتولیــدمیشــودوداســتان
معلمــیاســتکــهبــهاصــرارپــدرشراهــیکربــالمیشــود.
درایــنســفرپــدربــهدالیلــیازدنیــامــیرودووصیتنامــه
ــریالتوســط ــنس ــهای ــد.فیلمنام ــهکارهایازاومیمان نیم
فــروغفروهیــدهنوشــتهشــدهوداریــوشیــاریقــراراســت
کارگردانــیآنرابــرعهــدهداشــتهباشــد.باشــگاه خبرنــگاران

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه فرهنگ

امــروزبنــابــراعــالمقبلــیروابــطعمومــیســریال
»شــهرزاد«،اولیــنقســمتازســریدومایــن
مجموعــهپرطرفــدار،پخــشهفتگــیخــودراآغــاز
خواهــدکــرد.ایــنخبــربــرایبســیاریازطرفــداران
ــودمنتظــر ــنســریالکــهحــدودیــکســالیب ای
رســیدنفصــلدومبودنــد،خبــریخوشــحالکننده
ــی ــزارشنگاه ــنگ ــهدرای ــنبهان ــههمی اســت.ب
خواهیــمداشــتبــهعوامــلموفقیــتآخریــن

ســاختهحســنفتحــیوگروهــش.
 حسن فتحی

میتوانــد فتحــی حســن نــام تردیــد بــدون
ــم ــکفیل ــدنی ــهدی ــاگرانراب ــیاریازتماش بس
ــدر ــبپ ــیازجان ــد.فتح ــبکن ــریالترغی ــاس ی
اصالــتخوانســاریوازجانــبمــادراصالــتآذری
دارد.اودارایمــدرکلیســانسروانشناســیاز
ــوقلیســانس ــرانوف دانشــگاهشــهیدبهشــتیته
رشــتهکارگردانــینمایــشازدانشــگاهآزاداســالمی
اســت.فتحــیبــاســاختمجموعههایــیهمچــون
»پهلوانــاننمیمیرنــد«،»شــبدهــم«،»میــوه
داده نشــان درجــه« »مــدارصفــر و ممنوعــه«
ــق ــریالهایموف ــاختس ــیدرس ــصخاص تخص

ایــده دارد.اینطــورکــهفتحــیروایــتکــرده
»شــهرزاد«1۰ســالپیــشبــهذهــناوخطــور
دوبــاره تماشــای مشــغول زمانــیکــه کــرده؛
فیلــم»عصیــان«ســاختهماســاکیکوبایاشــی
ــت ــیاس ــارهفئودال ــان«،درب ــت.»عصی ــودهاس ب
کــههمســرشراطــالقمیدهــدوازیکــیاز
را او میخواهــد زیردســتش ســاموراییهای
بــهازدواجپســرشدرآورد.پــسازایــناتفــاق،
فئــودالازتصمیمــشپشــیمانمیشــودوتصمیــم
میگیــردهمســرشراپیــشخــودبازگردانــد.ایــن
درحالــیاســتکــهخانــوادهســاموراییحاضــربــه
پذیــرشفرمــاناربــابخــودنمیشــوند.تغییــرات
مکــرریکــهفتحــیدرطــرح»شــهرزاد«بــهعمــل
آورددرنهایــتباعــثشــدچیــززیــادیاز»عصیان«
کوبایاشــیدرمتــنباقــینمانــد؛جــزهمــانایــده
ــدداشــت ــداقص ــیابت ــهفتح ــباینک ــه.جال اولی
»شــهرزاد«رادرتلویزیــونبســازد؛ولــیپــس
ازمدتهــامذاکــره،درنهایــتبــهایــننتیجــه
ــه ــورک ــدآنط ــهرزاد«رانمیتوان ــه»ش ــدک میرس
دوســتدارددرتلویزیــونبســازدوبــههمیــن
دلیــلهــمراهــیســینمایخانگــیشــد.هــرچنــد
ــادیدرســریالهایشــبکه تجربههــایناموفــقزی
نمایــشخانگــیوجــودداشــت،امــافتحیریســک

ــمکاراو ــهدیدی ــهک ــتوهمانگون ــنکارراپذیرف ای
ــت. ــوابدادهاس ــوبج ــاخ ــااینج ت

 بازیگران
اســتادعلــینصیریــان،شــهابحســینی،مصطفــی
ــدی ــار،مه ــازایزدی ــهعلیدوســتی،پرین ــی،تران زمان
ــت، ــودپاکنی ــرب،محم ــلطانی،ابوالفضــلپورع س
جمشــید عباســی، گالره متخصــص، فریبــا
هاشــمپورودهبازیگــرتوانــایدیگــر،بیشــک
یکــیازمهمتریــندالیــلموفقیــت»شــهرزاد«
ــی ــنلیســتدرخشــاننامهای ــهای اســت.حــاالب
چــونرؤیــانونهالــی،امیــرجعفــری،ســهیالرضــوی،
ــه ــماضاف ــانراه ــاکیانی ــریورض ــهفقیهنصی آتن
کنیــدتــاببینیــدفصــلدومتــاچــهانــدازهمیتوانــد
ــداد ــنتع ــتای ــرباشــد.مدیری پربازیگــروجذابت
ــاکارآســانینیســتودر ــرسرشــناس،قطع بازیگ
ــم ــتک ــیرادس ــشفتح ــدنق ــمنبای ــارهه اینب

ــت. گرف
 محسن چاوشی

نــاممحســنچاوشــیآنهــمدرتیتــراژیــک
ســریالآنقــدرعجیــباســتکهخیلــیازطرفــداران
ایــنخواننــدهحتــیبــاورنمیکردنــدکــهایــن
ماجــراصحــتداشــتهباشــد.امــامحســنچاوشــی
خوانــدوایــنخوانــدنچنــانبــررویایــنســریال
ــود ــدازهخ ــهان ــریالب ــیقیس ــهموس ــتک نشس
ــزون ــاصومح ــدایخ ــد.ص ــرحش ــریالمط س
چاوشــیدرمیــانتندبــادحــوادثســریالهاو
ــای ــنترکیبه ــیازبهتری ــقانه،یک ــایعاش قصهه

ــوده ــرانب ــازیای ــردرسریالس ــیقیوتصوی موس
کــهتاکنــونارائــهشــدهاســت.بــدونشــکحضــور
ــک ــهی ــهالبت محســنچاوشــیدرفصــلدوم)ک
ترانــهآنبــهنــام»فنــدکتــبدار«چنــدیپیــش
ــرموفقیــتایــن منتشــرشــد(ضمانــتدیگــریب
فصــلخواهــدبــود؛زیــرابــاســلیقهایکــهاز
چاوشــیســراغداریــم،اوبــاهیــچمبلغــیحاضــر
بــههمــکاریبــاپروژههــایضعیــفنیســتو
ــودهاســت. ــتب ــرایاوهمیشــهکیفی ــتب اولوی

 داستان
در همــواره درام داســتانهای اینکــه علیرغــم
ــا»شــهرزاد«از ــاوجــودداشــته،ام ســریالهایم
همــانابتــدانشــاندادکــهبــاداســتانهایآبکــی
ــان ــادیدارد.داســتان»شــهرزاد«ازهم ــهزی فاصل
ــن ــوردوای ــرهخ ــدهایگ ــوادثپیچی ــاح ــداب ابت

گــرهتــاانتهــایفصــلاولتماشــاگرراقســمتبــه
ــاخــودکشــید. قســمتب

روایــتخــوبفتحــیونغمــهثمینــیازیــک
ــشسیاســی ــالهایپرتن ــقانهدرس ــتانعاش داس
ــالبینظیــریازســوی ــااقب باعــثشــدســریالب
تماشــاگرانروبــهروشــود.برخالفرســمبســیاریاز
ســریالهایوطنــی»شــهرزاد«ازمقدمهچینیهــای
بیمــوردواصطالحــاآببســتنبــهســریالپرهیــز
کــردوازهمــانیکــیدوقســمتاول،مخاطــببــا
ــمداستانشــانآشــنا ــروب تمــامشــخصیتهاوزی
ــا ــیزودب ــههمیــندلیــلتماشــاگرانخیل شــد.ب
ــهدســتماجــرا ــدوخــودراب داســتانگــرهخوردن

ســپردند.
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بــراســاسشــنیدههابــامــرگبــزرگآقــادر
ســریاول،دیگــرشــاهدحضــوردرخشــاناســتاد
ــن ــهای ــودک ــمب ــشنخواهی ــننق ــاندرای نصیری
خبــرچنــدانخوبــینیســت؛امــابــهنظــرمیرســد
بــاحضــوررضــاکیانیــانوبازیهــایخوبــیکــهاز
ــی ــراراســتجــایاســتاداندک ــم،ق اوســراغداری

پــرشــود.
درســریدومداســتانحــولکشــمکشهایقبــاد،
ــودواحتمــاال شــهرزاد،فرهــادوشــیرینخواهــدب
بــااضافــهشــدنشــخصیتهایمرمــوزیهمچــون
امیــرجعفــریورؤیــانونهالــیداســتاندســتخوش
ــد ــازهایخواهــدشــدکــهمــاهــممانن ــراتت تغیی

ــهمنتظــردیــدنآنهســتیم. شــمابیصبران

ــر،معتقــداســت:دانشــگاه،تکــه ــزدوده،کارگــردانتئات عــادلب
گمشــدهپــازلتئاتــرکــودکونوجــواناســتکــهمتخصصــیاز

ــد. ــروننمیآی آنبی
ــهنظــرم ــرد:ب ــانک ــودکبی ــرک ــیتئات ــارهکمفروغ ــزدودهدرب ب
دانشــگاه،تکــهبــزرگوگمشــدهایــنپــازلاســتووقتــیایــن
ــردر ــایدیگ ــاریازبخشه ــچانتظ ــت،هی ــلنیس ــازلکام پ
ــردهو ــرادتحصیلک ــوناف ــت؛چ ــوانداش ــودکنمیت ــهک عرص
خاصــیکــهدرایــنحــوزهفعــالباشــند،اصــالوجــودخارجــی
ــادر ــایدرســیدردانشــگاههایم ــدامواحده ــد.اصــالک ندارن
طــولچهــارســالمختــصکــودکانونوجوانــانارائــهمیشــوند
کــهبخواهیــمامیــدوارباشــیممتخصصــیازآنفارغالتحصیــل
ــهواحدهــایدرســیبســیارکمــیکــهدر ــااشــارهب شــود؟اوب
ارتبــاطبــاتئاتــرکــودکدردانشــگاههاتدریــسمیشــود،

ــن ــهانجم ــوطازجمل ــایمرب ــربخشه ــتدیگ ــارهفعالی درب
تئاتــرکــودکخانــهتئاتــرافــزود:درایــنشــرایطارتقــایســطح
ــالباطــلاســت؛چــونمثــال ــرکــودکونوجــوانیــکخی تئات
خانــهتئاتــرهــمیــکنهــادصنفــیاســت.مــانیازمنــدیــکروال
ــهمیخواهــد ــانوحوصل ــنهــمزم ــهای ــدهســتیمک قاعدهمن
ــگاهها ــاندانش ــلمی ــتتعام ــالمثب ــرشکام ــکنگ ــای ــاب ت
وآمــوزشوپــرورششــکلبگیــردکــهمتوجــهشــویمآیــانیــاز
اســتدررشــتهکــودکونوجــوانمــدرکتحصیلــیگرفتــهشــود
یــاخیــر.ایــننکتــهازآنجــااهمیــتداردکــهمعتقــدمایــننــوع
ســخیفنــگاهکــردن،بزرگتریــنمعضلــیاســتکــهبــرایمــا
ــدوارم ــدهوامی ــهوجــودآم ــودکونوجــوانب ــرک درحــوزهتئات
ــکراه ــمی ــاره ــدکن ــوزهبتوانن ــنح ــدانای ــمهنرمن دســتک

مهندســیخــوبراپیــداکننــد.ایســنا

صداگــذارانیمیشــن»آخریــنداســتان«اعــالمکــردکــهصــدای
ایــنانیمیشــنبــهنویســندگیوکارگردانــیاشــکانرهگــذربــرای
ــاردرســینمایایــرانبــهشــکلدالبــیاتمــسانجــام اولیــنب
ــاناینکــهطراحــی ــابی ــان،صداگــذار،ب میشــود.علیرضــاعلوی
وترکیــبصــدایانیمیشــنســینمایی»آخریــنداســتان«
بهتازگــیآغــازشــده،گفــت:شــرکتدالبــینزدیــکبــهچندیــن
Dolby(ســالاســتکــهسیســتمصوتــیدالبــیاتمــس
ــچ ــونهی ــرانتاکن ــینمایای ــادرس ــهداده؛ام Atmos(راارائ

ــردهاســت. ــنسیســتماســتفادهنک ــیازای فیلم
ــنداســتان« ــهداد:فضــایانیمیشــنســینمایی»آخری اوادام
ــس ــتفادهازمیک ــتاس ــیآن،قابلی ــکانپخــشبینالملل وام
صــدایدالبــیاتمــسرابــرایایــنفیلــمبــهوجــودآورد.البتــه
تمــاماتفاقــاتایــنفیلــمازلحــاظصداگــذاری،ســاختافکــت

ــان ــود.علوی ــاممیش ــرانانج ــس5.1و۷،1درای ــیمیک وحت
بــااشــارهبــهاینکــهمیکــسصــدایدالبــیاتمــسدرســینمای
جهــانانقالبــیکــرده،گفــت:هــرچنــدکــهمــاهنــوزامــکانضبط
ــتفادهاز ــااس ــم؛ام ــراننداری ــسرادرای ــیاتم ــشدالب وپخ
ــران ــدکــهســینمایای ایــنسیســتمشــرایطیرافراهــممیکن
بــهســطحاســتانداردهایجهانــیبرســد.تمــاممراحــلمیکــس
ــر ــرنظ ــورزی ــارجازکش ــندرخ ــنانیمیش ــسای ــیاتم دالب

ــود. ــاممیش ــانانج ــاعلوی علیرض
پرویــزپرســتویی،حســنپورشــیرازی،بــارانکوثــری،فــرخ
نعمتــی،شــقایقفراهانــی،ملیــکاشــریفینیا،زهیــریــاری
ــه ــتندک ــیهس ــومونازبازیگران ــالش ــیوبانیپ ــکانخطیب اش
صداپیشــگی1۴نقــشاصلــیانیمیشــن»آخریــنداســتان«را

ــد.مهــر ــدهدارن ــرعه ب

عادل بزدوده، کارگردان تئاتر، عنوان کرد:

دانشگاه، قطعه گمشده در پازل تئاتر کودک
 علیرضا علویان، صداگذار انیمیشن »آخرین داستان«:

صدای »آخرین داستان« دالبی اتمس می شود
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،،
روایت خوب فتحی و نغمه ثمینی از 
یــک داســتان عاشــقانه در ســال های 
پرتنش سیاسی باعث شد سریال با 
اقبال بی نظیری از ســوی تماشــاگران 

روبــه رو شــود

به بهانه آغاز پخش سری دوم سریال »شهرزاد«

راز موفقیت »شهرزاد«

آگهی مزایده )مرحله سوم(
فروش پالک مسکونی و مغازه تجاری

نوبت دوم

شهرداری کمشچهدرنظرداردبهاستنادمصوباتجلساتشماره1۲1مورخ95/11/19وشماره1۲۴
مورخ95/1۲/۴شورایاسالمیشهرنسبتبهفروشیکپالکمسکونیویکبابمغازهتجاری
درشهرکمشچهازطریقمزایدهاقدامنماید.متقاضیانمیتوانندازتاریخدرجآگهیهمهروزهبجز
ایامتعطیلجهتدریافتاسنادشرکتدرمزایدهوتحویلآنبهدبیرخانهشهرداریتاپایانوقت

اداریروزیکشنبهمورخ96/۴/11مراجعهنمایند.
شمارهتماس:۴5۴88۰3۰

سید جواد لقمانی - شهردار کمشچه

تلویزیون
 پایان تصویربرداری 

سریال »لژیونر«
ــدی ــیمه ــهتهیهکنندگ ــر«ب ــرداریســریال»لژیون تصویرب
ــید. ــانرس ــهپای ــرورب ــعودآبپ ــیمس ــیوکارگردان فرج
مهــدیفرجــیبــااعــالمایــنخبــرافــزود:ســریالازامــروز
واردفــازفنــیشــدتــامجموعــهنــوروزیشــبکهپنــجباشــد.
ــت ــروراس ــعودآبپ ــریالمس ــنس ــر«،جدیدتری »لژیون
کــهدرایــنســریالبــهحواشــیورزشپرداختــهودرایــن
مجموعــهاشــپیتیمآرفــی،بازیکــنســابقپرســپولیس

همحضوردارد.
ــاری ــری ــیرازی،زهی ــنپورش ــریفینیا،حس ــاش محمدرض
پیــام نــادری، اتابــک عزیــزی، ســاغر امامــی، هلیــا
ــران ــیو…بازیگ ــدآهنگ ــوف،حام ــنرئ ــا،آذی احمدینی

ــتند. ــریالهس ــنس ــیای اصل
دیگــرعوامــلایــنپــروژهعبارتنــداز:مجــریطــرح:عزیــز

علیــزاده،مدیــرتصویربــرداری:ناصــرکاووســی،مدیــر
صدابــرداری:اصغــرآبگــون،تدویــن:بهــرامآبپــرور،طــراح
ــرح ــدف ــردازی:نوی ــراحچهرهپ ــری،ط ــرزاغ ــه:امی صحن
ــز:هوشــنگ ــی،برنامهری ــگاهترک ــاس:پ ــراحلب ــرزی،ط م
ــواه ــرونصیریخ ــردان:خس ــتیاراولکارگ ــیزاده،دس قنوات
ــعید ــدارکات:س ــرت ــر،مدی ــرهادیانف ــد:ناص ــرتولی مدی
تــارا جعفــری،آهنگســاز:آرمــانموســیپور،عــکاس:
قنواتــیزاده،مشــاوررســانهای:مجتبــیاحمدی.صداوســیما

ادبیات
 زندگی منوچهری دامغانی 

رمان خواهد شد
عبــدهللاصالحپــاکازنــگارشرمــان»چکامــهناتمــام«
شــاملزندگینامــهداســتانیمنوچهــریدامغانــیخبــر
ــه ــهزندگینام ــانب ــبرم ــهدرقال ــام«ک ــهناتم داد.»چکام
ــری ــمهج ــیســدهپنج ــاعرایران ــی،ش ــریدامغان منوچه
ــازار ــیب ــمراه ــنقل ــطانجم ــتتوس ــراراس ــردازد،ق میپ

ــود. ش
منوچهــریدامغانــیراشــاعرطبیعــتخواندهانــد.ازســوی
دیگــر،صالحپــاککــهرمــان»شــکارچیانشــب«رادر
اســفندماهســال95ازســویانتشــاراتعلمیفرهنگــی
واردبــازارکتــابکــرد،مدتــیاســتبــارمــان»خــطعشــق«

دســتبــهقلــماســت.
ــته ــزنوش ــانطن ــازب ــهب ــتک ــیاس ــق«،رمان ــطعش »خ
شــدهونویســندهدرآنشــوخیهاییرابــامســائلعشــقی
کــردهاســت.تاکنــونبیــشاز5۰درصــدایــنرمــانحــدودا

صدصفحــهاینوشــتهشــدهاســت.
»شــکارچیانشــب«نیــز،رمانــیاســتکــهبــهماجراهــای
پســربچهایمیپــردازدکــهآرزوداردروزیشــکارچیشــود.

اودرایــنداســتانبــایــکپیرمــردشــکارچیمواجــه
افســانهای موجــود شــکار دنبــال بــه کــه میشــود
ــد. ــومیزن ــا»آل«پهل ــهنوعــیب ــاغ«اســتکــهب »قرهقرن
ــد ــهبتوان ــیکســیاســتک ــهشــکارچیواقع اوشــنیدهک

ــا.... ــد؛ام ــکارکن ــانهایراش ــودافس ــنموج ای
عبــدهللاصالحپــاکایــنروزهــاهمچنیــنمشــغولتدویــنو
نــگارشافســانههایترکمــنویــژهنوجوانــاناســت.اوقصد
داردصــدافســانهترکمــنرابــاتصویرســازیمــارالصیادچی
ویــژهنوجوانــانراهــیبــازارکنــد.تاکنــون98افســانهایــن
مجموعــهنوشــتهشــدهوبــهگفتــهنویســنده،ایــنافســانهها
ــنو ــی،ج ــوری،اجتماع ــانههایجان ــیمبندیافس درتقس

پــریوزندگــیگنجانــدهخواهــدشــد.ایبنــا

سینما
 مرور آثار 

»اکبر عبدی در قاب سینما«
ســینمایاکبــرعبــدیدرســینماتکخانــه

میشــود. مــرور ایــران هنرمنــدان
ســینماتکخانــههنرمنــدانایــرانبــهمناســبت
مــاهمبــارکرمضــاندربرنامــه»اکبــرعبــدیدر
قــابســینما«درطــولیــکهفتــهاز31خــرداد
تــا6تیــربــهمــرورآثــارایــنبازیگــرســینمای

ــردازد. ــرانمیپ ای
ــم»اجارهنشــینها« ــردادفیل ــنبه31خ چهارش
ــنبه ــی،پنجش ــوشمهرجوی ــیداری ــهکارگردان ب
اثــرشــادروانعلــی فیلــم»مــادر« تیــر 1
ــه ــران«ب ــم»ایای ــرفیل ــه۲تی ــی،جمع حاتم
ــم ــرفیل ــنبه3تی ــی،ش ــیناصــرتقوای کارگردان
ــنبه۴ ــیان،یکش ــارئیس ــرعلیرض ــه«اث »ریحان
تیــرفیلــم»دلشــدگان«بــهکارگردانــیزندهیــاد
ــده ــم»قاع ــرفیل ــنبه5تی ــی،دوش ــیحاتم عل
ــدیوسهشــنبه6 ــراحمدرضــامعتم ــازی«اث ب
تیــرفیلــم»خوابــممــیآد«بــهکارگردانــیرضــا

ــران ــدانای ــههنرمن ــینماتکخان ــاراندرس عط
ــد. ــدآم ــشدرخواه ــهنمای ب

ــب ــرش ــره ــا6تی ــردادت ــاراز31خ ــنآث ای
ــدان ــههنرمن ــینماتکخان ــاعت۲1:3۰درس س

ــت. ــدرف ــردهخواهن ــهرویپ ــرانب ای
برنامــه ایــن در حضــور بــرای عالقهمنــدان
ــران ــدانای ــههنرمن ــلخان ــهمح ــدب میتوانن
واقــعدرخیابــانآیــتهللاطالقانــی،خیابــان
شــهیدموســویشــمالی،بــاغهنــر،تــاالر
ــرانمراجعــه ــدانای ــههنرمن اســتادشــهنازخان
ــومآزاد ــرایعم ــهب ــنبرنام ــهای ــد.ورودب کنن

اســت.ایســنا

ژانر هنری

ژانر ابرقهرمانی
عمدتــا   )Superhero( ابرقهرمانــی  ســینمای 
بــرای تجلیــل و روایــت از فــردی مثبــت کــه دارای 
قدرت هــای ویــژه ای  اســت، ســاخته می شــود. 
و  دیجیتــال  سیســتم های  ورود  از  پیــش  تــا 
اســتودیوهای رایانــه ای بــه ســینما، گونــه  قهرمانــی 
ــاص  ــد خ ــا، قواع ــر از ژانره ــیاری دیگ ــد بس مانن
خــود را داشــت. تــا 1950 در گونــه  قهرمانــی نقــش 
اول ماجــرا شــخصی بــود کــه عمدتــا مدافــع مــردم 
جلوه گــری می کــرد و بــه ســبب برخــورداری از 
ــارزه، چســتی  ویژگی هــای جســمانی و تبحــر در مب

ــت.  ــمگیری داش ــی چش و چاالک

ــازی  ــا ب ــای »زورو« ب ــری فیلم ه ــه 50 س ــا ده ت
ــا  ــه فیلم ه ــوب این گون ــه  مطل ــن« نمون »ارول فلی
بــود. در واقــع در آن زمــان ســینمای قهرمانــی 
رابطــه تنگانــگ بــا ژانــر درام اجتماعــی، ژانــر عاطفــی 
ــه  ــر این گون ــال جدیدت ــت. مث ــی داش ــر ترکیب و ژان
ــرح  ــه ش ــود ک ــز ب ــای ایندیاناجون ــری فیلم ه س
ــت  ــک شــخص باهــوش را روای ماجراجویی هــای ی
ــان در ایــن فیلم هــا نیــروی فــوق  می کــرد. قهرمان
بشــری نداشــتند؛ امــا بــه ســبب بعضــی امتیــازات 
می توانســتند در نقــش قهرمــان ظاهــر شــوند. 
فیلم هایــی کــه هنــوز هــم می تواننــد ســاخته 
ــی  ــر قهرمان ــه بعــد ژان شــوند. از اواســط دهــه 70 ب

ــور یافــت. ــروز و ظه ــی ب ــه  ابرقهرمان ــه گون ب

ماننــد  مجموعه هایــی  و  اســتریپ ها  کمیــک 
مــارول و بســیاری از شــخصیت های ابرقهرمانــی 
ــر  ــری ب ــات کامپیوت ــا پشــتوانه امکان ــی ب اســتن ل
پــرده نقــره ای جــوالن دادنــد و تماشــاگران را غــرق 
در حیــرت کردنــد. از ایــن بــه بعــد بــود کــه دیگــر 
ــود را  ــی خ ــت قدیم ــش قراب ــی کمابی ــر قهرمان ژان
بــه ژانرهــای درام اجتماعــی از دســت داد و بیشــتر 
ــی  ــی هم خون ــر علمی تخیل ــزی و ژان ــر فانت ــا ژان ب
نشــان داد. بــا ایــن همــه مفهــوم ابرقهرمان هــا در 
ــه  ــد همیش ــه مانن ــد. ب ــر نکردن ــا تغیی ــن فیلم ه ای
ابرقهرمان هــا، سوپراســتارهایی هســتند کــه بــا 
ــر قــدرت جســمانی و گاهــی فــوق بشــری  ــه ب تکی
ــد  ــرار می گیرن ــریر ق ــای ش ــل نیروه ــود در مقاب خ

تــا جامعــه بشــری را از فســادپذیری نجــات دهنــد. 
مقولــه ای  هــر  از  بیــش  قهرمانــی  ژانــر  در 
بحــث خــوش ســاخت بــودن و ایفــای نقــش 
کاراکترهاســت کــه اهمیــت دارد؛ چــرا کــه داســتان 
در ایــن ژانــر اهمیــت خــود را از دســت داده و 
ــن راهــکار و احتمــاال  ــر، بهتری چشــم نوازی باورپذی
جــزو قوانیــن نانوشــته ژانــر شــده اســت. ســاخت و 
ســاز در ژانــر قهرمانــی و ابرقهرمانــی در 3 دهــه اخیــر 
ثابــت کــرده کــه ایــن آثــار اگــر توســط کارگردانــان 
ــد  ــی می توان ــر حت ــن ژان ــوند، ای ــاخته ش ــاق س خ
ــادی  ــای زی ــینمایی حرف ه ــق س ــاظ منط ــه لح ب
بــرای گفتــن داشــته باشــد. ســری فیلم هــای بتمن 
ســاخته کریســتوفر نــوالن شــاهد ایــن مدعاســت.

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

مرگ آقای سعدی در پاریس
نویسنده سید مجید حسینی

قیمت ۱۶۰۰۰ تومان
نشر چشمه

               

معنا در هنرهای تجسمی
نویسنده آروین پانوفسکی
مترجم ندا اخوان اقدم
قیمت ۱۳۵۰۰ تومان

نشر چشمه

دیالکتیک چشم ها
نویسنده شاهپور شهبازی

قیمت ۱۲۰۰۰ تومان
ناشر چشمه
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 آموزش رایگان، چندان هم 

رایگان نیست
دو اصــل ســوم و ســی ام قانــون اساســی بــر آمــوزش رایگان 
ــف  ــت موظ ــا دول ــاس آن ه ــر اس ــد دارد و ب ــور تاکی در کش
اســت آمــوزش عالــی رایــگان را تعمیــم دهــد. بــا وجــود این 
آمارهــا نشــان می دهــد کــه ظرفیــت آمــوزش عالــی رایــگان 
ثابــت مانــده و در مقابــل ظرفیــت آمــوزش عالــی پولــی رو 
ــی  ــوزش عال ــبت آم ــه نس ــی ک ــا جای ــت ت ــی اس ــه فزون ب
ــی  ــی کارشناس ــع کارشناس ــه مقط ــی در س ــه پول ــگان ب رای

ارشــد و دکتــری بــه 15 درصــد رســیده اســت. 
هزینــه خوابــگاه در ســال تحصیلــی 96-95 بــرای هــر 
دانشــجوی مجــرد بیــن 28 هــزار تومــان تــا 97 هــزار 
ــان  ــزار توم ــن 79 ه ــل بی ــجوی متأه ــر دانش ــان و ه توم
ــذا  ــه غ ــن هزین ــان آب می خــورد. همچنی ــزار توم ــا 190 ه ت
ــا 1290 تومــان  ــرای ایــن دانشــجویان بیــن 655 تومــان ت ب
ــر  ــرای ه ــذا ب ــه غ ــه و هزین ــگاه ماهان ــه خواب ــت. هزین اس
ــار و شــام اســت. در طــول ســال های  ــه، ناه ــرس صبحان پ
تحصیلــی گذشــته و جــاری، همــواره دانشــجویان بــه پولــی 
شــدن آمــوزش اعتــراض کرده انــد. در ســال تحصیلــی 
جــاری نیــز دانشــجویان بســیاری از دانشــگاه ها نظیــر 
صنعتــی امیرکبیــر، تهــران، صنعتــی شــریف، تربیــت مدرس 
 و... بــرای اعتــراض بــه رونــد آمــوزش رایــگان تجمــع 
ــای  ــل هزینه ه ــا تحمی ــراض آن ه ــد. اعت ــراض کردن و اعت
ــود.  ــی ب ــنوات اضاف ــذا و س ــگاه، غ ــن خواب ــزاف در تأمی گ
مطالبــه ای کــه نه تنهــا همچنــان بی جــواب مانــده، بلکــه بــر 
ــای  ــجویان در دوره ه ــی دانش ــی و تحصیل ــای رفاه هزینه ه

ــا ــد. آن ــگان می افزای ــه و رای ــوان روزان ــا عن ب

رئیس جمعیت هالل احمر عنوان کرد:
 کشور تحت پوشش کامل 

امداد هوایی هالل احمر
رئیــس جمعیــت هــال احمــر گفــت: در حــال حاضر سراســر 
کشــور تحــت پوشــش کامــل امــداد هوایــی هــال احمــر قرار 
دارد. دکتــر ســید امیرمحســن ضیایــی اظهــار داشــت: در ایــن 
دولــت، ظرفیــت شــبکه امــداد هوایــی جمعیــت هــال احمــر 
ــه در حــال  ــه طــوری ک ــه اســت؛ ب ــش یافت ۴0 درصــد افزای

حاضــر سراســر کشــور تحــت پوشــش کامــل قــرار دارد. 
ــرای هــر اســتان  ــان امســال ب ــم در پای ــزود: امیدواری وی اف
ــیم.  ــته باش ــبانه روز داش ــول ش ــدادی در ط ــرد ام ــک بالگ ی
ضیایــی بــه آمــوزش نیروهــای واکنــش ســریع هــال احمــر 
اشــاره کــرد و گفــت: در حــال حاضــر 500 نیــروی امــدادی بــا 
۴0 هــزار نفرســاعت آمــوزش، بــه نیروهــای واکنــش ســریع 
ــال  ــان امس ــا پای ــم ت ــزی کرده ای ــده اند؛ برنامه ری ــل ش تبدی
ــه در  ــه طــوری ک ــر برســد؛ ب ــه ۳500 نف ــرو ب ــداد نی ــن تع ای
شــهرهای بــاالی 100 هــزار نفــر جمعیــت، تیم هــای واکنــش 
ــاد  ــرح ایج ــه ط ــن ب ــیم. وی همچنی ــته باش ــریع را داش س
ــر  ــت هــال احم ــکار جمعی ــوان ابت ــه عن ــای هــال ب خانه ه
ــن طــرح  ــزود: هــدف از اجــرای ای ــرد و اف ــا اشــاره ک در دنی
افزایــش مشــارکت مردمــی در برنامه هــای بشردوســتانه 
ــر ضــرورت پاســخگویی در ســوانح اشــاره  ــی ب اســت. ضیای
کــرد و گفــت: آنچــه در مدیریــت ســوانح مهــم اســت  
آمادگــی پاســخگویی پیــش از ســانحه اســت. خبــر فارســی

گزارش
 حواشی خرید و فروش 

سواالت امتحانی ادامه دارد
امتحانــات نهایــی دانش آمــوزان کــه همــه ســاله بــه صــورت 
هماهنــگ برگــزار می شــود، در چنــد ســال اخیــر بــا حواشــی 

متفاوتــی مواجــه بــوده اســت. 
ســال گذشــته ســختی ســؤاالت طراحی شــده صــدای 
ــال  ــرد و امس ــد ک ــوزان را بلن ــیاری از دانش آم ــراض بس اعت
فــروش ســؤاالت امتحانــات نهایــی، حاشیه ســاز شــد و 
حتــی پــای نماینــدگان مجلــس را هــم بــه ماجــرا بــاز کــرد. 
علی رغــم آنکــه عمــادی، رئیــس مرکــز ســنجش وزارت 
آمــوزش و پــرورش، چندیــن مرتبــه اعــام کــرده امــکان لــو 
رفتــن ســؤاالت امتحانــی وجــود نــدارد، امــا موضــوع فــروش 

ــد. ــی مان ــده باق ــال حل نش ــی امس ــؤاالت امتحان س
ــا بیــان اینکــه در رونــد طراحــی ســؤاالت، انتقــال بــه   وی ب
حوزه هــای امتحانــی و تصحیــح اوراق مراقبت هــای ویــژه ای 
داریــم، می گویــد: ســؤاالت امتحانــات نهایــی بــا شــیوه هایی 
کــه امنیــت ســؤاالت در اولویــت باشــد، بــه حوزه هــای 
امتحانــی مــدارس ارســال می شــود. ســؤاالت بــه دو شــکل 
»ســی دی ســؤاالت« و »ســی دی رمــز«، بــه مــدارس ارســال 
می شــود؛ لــذا امــکان دسترســی بــه ســؤاالت در همــان روز و 

دو ســاعت قبــل از آزمــون فراهــم اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه در روزهایــی کــه گذشــت دانش آمــوزان 
دبیرســتانی بــه راحتــی بــه کانال هــای خریــد و فروش ســؤاالت 
ــد و حتــی بعضــی از آن هــا اعتــراف  ــدا می کردن دسترســی پی
می کننــد 70 تــا 80 درصــد ســواالتی کــه خریدنــد بــا ســؤاالت 

امتحانــی اصلــی تطابــق داشــته اســت.
ــی  ــی مدع ــته ریاض ــتانی رش ــوزان دبیرس ــی از دانش آم  یک
اســت درســت یــک ربــع پیــش از امتحــان »عربــی« نمونــه 

ــه دســت همکاســی هایش رســیده اســت.  ســؤاالت ب
وی در این بــاره می گویــد: در روزهــای امتحانــات بعضــی 
گروه هــای تلگرامــی و اینســتاگرامی 80 تــا 100 هــزار تومــان 
ــوزان  ــار دانش آم ــؤاالت را در اختی ــد و س ــت می کردن دریاف
قــرار می دادنــد. ایــن ســؤاالت عینــا شــبیه ســؤاالت امتحــان 

نهایــی نبــود؛ امــا تــا 70 درصــد هــم مطابقــت داشــت. 
در ایــن رابطــه عمــادی، رئیس مرکــز ســنجش وزارت آموزش 
ــازی  ــبکه های های مج ــی ش ــد: در بعض ــرورش، می گوی و پ
ادعایــی مبنــی بــر لــو رفتــن ســؤاالت امتحــان نهایــی وجــود 
داشــته؛ امــا مــورد اثبات شــده ای وجــود نــدارد و مــا اکنــون 
ادعــای اثبات شــده ای در دســت نداریــم؛ امــا اگــر گزارشــی از 
طریــق پلیــس فتــا و حراســت بــه آمــوزش و پــرورش ارســال 

شــود، بررســی خواهــد شــد. 
لــو رفتــن ســؤاالت امتحانــی دقایقــی پیــش از شــروع 
آمــوزش  تاکیــد مســئوالن  نهایــی علی رغــم   امتحانــات 
و پــرورش مبنــی بــر ضریــب امنیتــی بــاالی طراحی و ارســال 
ســؤاالت، موضوعــی تأمل برانگیــز و الزم اســت مســئوالن 
آمــوزش و پــرورش بــه مــواردی چــون علــل احتمالــی بــروز 
ــه نظیــر روزنه هــای خــروج ســؤاالت  ایــن اقــدام کاهبرداران
از حوزه هــای امتحانــی و فعالیــت آزادانــه ســودجویان در 

فضــای مجــازی پاســخ دهنــد. ایســنا

کوتاه حوادث 

عامل 6 جنایت از قصاص گریخت
مــرد دوزنــه کــه در جنایتــی هولنــاک، چنــد نفــر از اعضــای 
خانــواده اش و عــده ای از ســاکنان یــک مجتمــع مســکونی 
ــه  ــار گلول ــه رگب ــران ب ــیه ته ــای حاش ــی از محله ه را دریک
بســته و 18 زن و مــرد و کــودک را بــه خاک و خون کشــیده 
بــود، طبــق تصمیــم قضــات شــعبه چهــارم دادگاه کیفــری 
اســتان تهــران از قصــاص گریخــت. بدین ترتیــب او بایــد تــا 
ــون حــادش، تحــت مراقبت هــای  ــع حــاالت جن ــان رف زم

خاصــی در زنــدان نگهــداری شــود. جــام نیــوز

 جزئیات شلیک تیر هوایی 
در حرم امام )ره(

ــی  ــر هوای ــلیک تی ــر ش ــی  ب ــری مبن ــام خب ــی اع در پ
امــام  مطهــر  حــرم  در  انتظامــی  مامــوران  ســوی  از 
ــی  ــر توضیحات ــن مطه ــری 205 صح ــی)ره(، کانت خمین
در ایــن خصــوص داد. در همیــن راســتا کانتــری 205 
صحــن مطهــر حــرم امــام)ره( اعــام کــرد کــه هیچ گونــه 
تیرانــدازی و شــلیک تیــر هوایــی از ســوی مامــوران 
انتظامــی در حــرم مطهــر امــام خمینــی)ره( و اطــراف آن 

ــت. ــده اس ــام نش انج
 کانتــری 205 حــرم مطهــر امــام خمینــی)ره( اعــام کــرد 
کــه در پیگیری هــای پلیــس مشــخص شــده کــه شــلیک 
ــاب  ــداران انق ــپاه پاس ــل س ــوی عوام ــی از س ــر هوای تی
اســامی کــه در محــدوده حــرم مســتقر هســتند، انجــام 
شــده و ماجــرا از ایــن قــرار بــوده کــه ایــن افــراد بــه یکــی 
ــتور  ــده و دس ــکوک ش ــل مش ــر در مح ــان حاض از عکاس
ایســت داده انــد؛ امــا ایــن عــکاس متوجــه دســتور نشــده 
ــه مســیر خــود ادامــه داده کــه در ایــن حیــن عوامــل  و ب
ــا در  ــد؛ ام ــی کرده ان ــر هوای ــلیک تی ــه ش ــدام ب ــپاه اق س
ــا کنتــرل کــردن مــدارک عــکاس مشــخص شــد  ادامــه ب

ــوده اســت. ایســنا کــه فــرد دارای مجــوز ب

قتل برادرزن به دست تازه داماد
پســر جوانــی کــه بــرادر نامــزدش را بــا چاقــو کشــته بــود، 

در شــعبه دهــم دادگاه کیفــری تهــران محاکمــه شــد. 
فریــد 20 ســاله در شــرح ماجــرا بــه قضــات دادگاه گفــت: 
»روز حادثــه بــرای دیــدن نامــزدم پریســا که در بیمارســتان 
مراقــب مــادرش بــود، رفتــم؛ امــا وقتــی فهمیــدم او دو روز 
بــه تنهایــی در بیمارســتان مانــده، عصبانــی شــدم و بــه او 
گفتــم کــه دیگــر حــق نــدارد در بیمارســتان بمانــد. ســاعتی 
بعــد پــدر نامــزدم بــا مــن تمــاس گرفــت و بــا ناســزاگویی 
ــا  ــروم؛ ام ــا ب ــه آن ه ــه خان ــر ب ــه هرچــه  زودت خواســت ک
ــه  ــه مــن حمل ــه دســت ب ــرادر نامــزدم چاقــو ب بیــن راه ب
کــرد. اول اســپری گاز اشــک آور بــه صورتــم پاشــید و من از 
روی موتورســیکلت بــه زمیــن افتــادم، بعــد هــم بــه طرفــم 
ــم  ــتش گرفت ــو را از دس ــت چاق ــه زحم ــید. ب ــو کش  چاق
ــی قســم می خــورم  ــاع از خــودم او را زدم؛ ول ــرای دف و ب

کــه قصــد کشــتنش را نداشــتم. 
پــس از اظهــارات متهــم و باتوجــه بــه درخواســت قصــاص 
ــان را  ــا حکمش ــدند ت ــور ش ــات وارد ش ــای دم، قض اولی

ــد. جــام جــم صــادر کنن

کنش    وا

مدیر کل نام نویسی حساب های 
انفرادی سازمان تأمین اجتماعی   

پس از دریافت سوابق بیمه از طریق مراجعه 
به شعبه یا سایت سوابق بیمه، سازمان تأمین 

اجتماعی اپلیکیشنی را طراحی کرده که با نصب 
این اپلیکیشن روی گوشی همراه می توان از آخرین 

واریزی حق بیمه و ثبت و مشاهده سوابق آگاه 
شد. قرار است در هفته تأمین اجتماعی از این اپ 
موبایلی رونمایی شود و به صورت رسمی فعالیت 

این اپلیکیشن موبایلی آغاز می شود.

معاون بنیاد شهید   
قانون برنامه ششم توسعه درباره احراز جانبازی 

حکمی آورده که رزمندگانی که از یگان مربوط 
تأییدیه درصد جانبازی بگیرند، بنیاد شهید موظف 

می شود که 5 درصد جانبازی به آنان بدهد؛ در حالی 
که پیش تر این گونه نبود.

رضا بافتی، کارشناسان مسائل 
فرهنگی و اجتماعی   

رمضان، الگوی خوبی برای کاهش جرائم در سایر 
ماه های سال است؛ یعنی مواردی که در رمضان مورد 

توجه قرار می گیرد، در سایر ماه های سال نیز مورد 
توجه قرار گیرد تا سیر کاهش جرائم ادامه یابد.

مشاور سازمان سنجش آموزش کشور    
تا صبح روز شنبه 27 خرداد از میان 656 هزار 

داوطلب مجاز به انتخاب رشته، ۳5۳ هزار و ۴29 
داوطلب انتخاب رشته کرده اند و بیش از 99 درصد 
داوطلبان کارنامه خود را دریافت کرده اند. ظرفیت 
پذیرش در دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالی به غیر از دانشگاه آزاد 
اسامی با توجه به اصاحات دفترچه 169 هزار و 

655 نفر اعام شده است.

دبیر کمیته خانواده سازمان 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان   

سلسله نشست های »چهل چراغ« با سبک جدید، 
کاربردی و بر اساس مطالعات موردی برای مردم 

برگزار شد؛ یعنی ۴ نفر با ۴ تیپ شخصیتی تفاوت 
در کنار کارشناسان قرار می گرفتند، مسائل و 

مشکاتشان را مطرح و آن ها را حل می کردند. چه 
بسا این مسائل، مشکات خیلی از افراد دیگر در 

جلسه بود.

فرمانده انتظامی کرمان   
نزدیک به 10 هزار نفر از همکاران در مجموعه پلیس 

استان شرایط مساعدی را برای عبادت و عزاداری 
مردم فراهم کردند و وظیفه ارتقای امنیت عمومی 
جامعه را بر عهده داشتند. خوشبختانه با تمهیدات 

ویژه از قبل پیش بینی شده، هیچ گونه مشکل خاصی 
در بحث امنیت در شب های قدر وجود نداشت و 

مردم با خیالی آسوده به عبادت پرداختند.

قتل به دلیل چپ چپ نگاه کردن

پســر جــوان کــه در یــک درگیــری خیابانــی در شــهر ری دســت 
بــه جنایــت زده و فــراری شــده بــود، پــس از ۴7 روز در پرونــده 

زورگیــری در پاســداران دســتگیر شــد. 
ــک  ــوع ی ــه 8 اردیبهشــت ماه امســال، وق ســاعت 2۳:۳0 جمع
ــهرک  ــوک 25 ش ــل بل ــته جمعی در مقاب ــری دس ــزاع و درگی ن

ــه کانتــری 172 اعــام شــد.  گلســتان شــهر ری ب
بــا حضــور مأمــوران و انجــام تحقیقــات اولیــه مشــخص شــد 
ــه و در آن دو  ــد جــوان صــورت گرفت ــن چن ــری بی ــزاع و درگی ن
ــی.ع«  ــاله و »مجتب ــا.ف« 27 س ــای »علیرض ــه نام ه ــرد ب م
ــه  ــو مجــروح شــدند ک ــه چاق ــت ضرب ــر اصاب ــر اث 28 ســاله ب
ــه  ــا ب ــر دوی آن ه ــام و ه ــای الزم انج ــه هماهنگی ه بافاصل

ــل شــدند.  بیمارســتان منتق
ــی، روز 9  ــات درمان ــروع اقدام ــاعت از ش ــد س ــت چن ــا گذش ب
اردیبهشــت ماه امســال بــه کانتــری 172 شــهر ری اعــام شــد 
ــه کام مــرگ  ــت شــدت جراحــات ب ــه عل ــه »علیرضــا.ف« ب ک

فرورفتــه اســت. 
بــا تشــکیل پرونــده مقدماتــی بــا موضــوع »قتــل عمــد« و بــه 
ــاب  ــی و انق ــم دادســرای عموم ــرس شــعبه هفت دســتور بازپ
شــهر ری، پرونــده بــرای رســیدگی در اختیــار اداره دهــم ویــژه 

قتــل پلیــس آگاهــی تهــران قــرار گرفــت. 
ــتان  ــی از بیمارس ــات درمان ــام اقدام ــس از انج ــه پ ــی ک مجتب
ترخیــص شــده بــود، بــرای انجــام تحقیقــات بــه اداره پلیــس 
ــا معرفــی دو  آگاهــی تهــران دعــوت شــد. وی در اظهاراتــش ب
ــه  ــر ب ــم و امی ــای ابراهی ــه نام ه ــهر ری ب ــای ش ــر از بچه ه نف
عنــوان افــراد شــرکت کننده در نــزاع و درگیــری منجــر بــه قتــل 
علیرضــا، بــه کارآگاهــان گفــت: »بــه همــراه مقتــول در مقابــل 
بلــوک 25 شــهرک گلســتان ایســتاده و در حــال صحبــت 
ــل  ــای مح ــر از بچه ه ــن دو نف ــن حی ــم؛ در همی ــردن بودی ک
بــه نام هــای ابراهیــم و امیــر کــه گویــا از قبــل نیــز بــا متوفــی 
ســابقه اختــاف و درگیــری داشــتند، بــه صــورت پیــاده از مقابل 
ــم  ــو چش ــم ت ــی چش ــا متوف ــه ب ــد ک ــور بودن ــال عب ــا در ح م
شــدند؛ یکــی از آن هــا بــه نــام ابراهیــم بــه ســمت متوفــی آمــد 
ــروع  ــاجره ش ــه مش ــی؟ و در ادام ــگاه می کن ــرا ن ــت: چ و گف
شــد؛ ناگهــان ابراهیــم بــا چاقویــی کــه در اختیــار داشــت، چنــد 
ضربــه بــه مــن و متوفــی زد و هــر دو نفرشــان از محــل متــواری 

شــدند.«
 فرار دو متهم از مخفیگاهشان

بــا شناســایی »ابراهیــم.م« ۳۴ ســاله و »امیــر.س« ۳1 ســاله 
و بررســی ســوابق آن هــا مشــخص شــد کــه هــر دو نفــر آن هــا 

ــه  ــرقت های ب ــه س ــه ای در زمین ــابقه دار و حرف ــن س از مجرمی
ــتگیر  ــز دس ــن نی ــش از ای ــه پی ــتند ک ــری هس ــف و زورگی  عن

و زندانی شدند.
ــا شناســایی مخفیــگاه مجــردی ایــن دو نفــر در   در ادامــه و ب
ــه و  ــل مراجع ــن مح ــه ای ــم ب ــان اداره ده ــهر ری، کارآگاه ش
اطــاع یافتنــد کــه هــر دو متهــم پــس از درگیــری و اطــاع از 

ــواری شــدند.  ــن محــل مت ــول، از ای مــرگ مقت
ــت  ــکاب جنای ــش از ارت ــده پی ــم پرون ــه دو مته در شــرایطی ک
زندگــی  مجرمانه شــان،  اقدامــات  ســایر  واســطه  بــه  و 
ــان  ــد، کارآگاه ــرده بودن ــاب ک ــود انتخ ــرای خ ــه ای ب مخفیان
بــا انجــام اقدامــات ویــژه پلیســی موفــق بــه شناســایی 
ــا اطمینــان از حضــور وی در  مخفیــگاه »امیــر.س« شــدند و ب
مخفیگاهــش، روز دوم خردادمــاه 96 اقــدام بــه دســتگیری او 

ــود. ــواری ب ــاکان مت ــده کم ــی پرون ــم اصل ــا مته ــد؛ ام کردن
ــد  ــه واح ــهروندان ب ــی از ش ــال 96، یک ــاه س  روز 26 خردادم
ــوران  ــه مأم ــرد و ب ــه ک ــداران مراجع ــری 102 پاس ــت کانت گش
یــک  پیــش توســط سرنشــین  اطــاع داد کــه دقایقــی 

موتورســیکلت مــورد زورگیــری قــرار گرفتــه اســت.
ــتقر  ــی مس ــای انتظام ــه واحده ــه کلی ــوع ب ــه موض  بافاصل
ــت  ــار جه ــرح مه ــام و ط ــداران اع ــان پاس ــدوده خیاب در مح
ــد؛  ــته ش ــرا گذاش ــه اج ــه مرحل ــر ب ــارق زورگی ــتگیری س دس
 ســرانجام مــرد زورگیــری شناســایی، طــی یــک تعقیــب 
ــد.  ــل ش ــداران منتق ــری 102 پاس ــه کانت ــتگیر و ب ــز دس و گری
ــن  ــوابق مجرمی ــی س ــر، در بررس ــن زورگی ــتگیری ای ــا دس ب
ســابقه دار و تحــت تعقیــب وی بــه نــام »ابراهیــم.م« شناســایی 
و مشــخص شــد کــه از ســوی اداره دهــم پلیــس آگاهــی تهــران 
تحــت تعقیــب قــرار دارد کــه بافاصلــه هماهنگــی الزم انجــام و 

متهــم بــه اداره دهــم پلیــس آگاهــی منتقــل شــد.
ــس  ــل پلی ــژه قت ــم وی ــه اداره ده ــال ب ــس از انتق ــم پ  ابراهی
آگاهــی بافاصلــه بــه ارتکاب جنایــت اعتــراف کــرد و در اظهارات 
اولیــه خــود، درخصــوص انگیــزه آغــاز درگیــری بــا مقتــول بــه 

کارآگاهــان گفــت: »از قبــل بــا وی اختــاف داشــتم.«
ــم  ــا جرائ ــارزه ب ــاون مب ــرم، مع ــد مک ــرهنگ کارآگاه حمی  س
ــت:  ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــران، ب ــی ته ــس آگاه ــی پلی جنای
ــده  ــی پرون ــم اصل ــژه مته ــم، به وی ــر دو مته ــات از ه »تحقیق
ــا  ــده ب ــرم پرون ــرس محت ــت و بازپ ــی اس ــل مقدمات در مراح
ــم را جهــت انجــام  ــرار بازداشــت موقــت، هــر دو مته صــدور ق
تحقیقــات تکمیلــی در اختیــار اداره دهــم پلیــس آگاهــی قــرار 

ــا ــت. رکن داده اس
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ــری از  ــا شــروع فصــل گــرم در ظاهــر خب ب
ــت.  ــوا( نیس ــی ه ــورژن )وارونگ ــده این پدی
همیــن عامــل هــم باعــث می شــود مشــکل 

آلودگــی هــوا بــار دیگــر فرامــوش شــود. 
متاســفانه بایــد گفــت کــه آلودگــی هــوا هــر 
ــم  ــا ه ــته، ام ــش داش ــر کاه ــد در ظاه چن
وجــود دارد و هــم خطــرات مهلــک آن بــرای 

مــردم همچنــان پابرجاســت.
بســیاری  در  آالینده هــا  غلظــت  میــزان   
ــم در  ــاال ه ــن ح ــران، همی ــهرهای ای از ش
وضعیــت هشــدار قــرار دارد و اگــر چنــد 
روزی هــوا ســاکن باشــد، بــه راحتــی مــرز 

ــرد. ــد ک ــم رد خواه ــدار را ه هش
در ســال های اخیــر در شــهرهایی ماننــد 
ــیراز و  ــز، ش ــهد، تبری ــان، مش ــران، اصفه ته
ــت.  ــده اس ــش ش ــش از پی ــی بی ... آلودگ
راهکارهایــی ماننــد متــرو نیــز دســت کم 
ــته  ــمگیری نداش ــر چش ــه تأثی ــران ک در ته
ــای  ــک بن ــتر ی ــم بیش ــان ه ــرو اصفه و مت
ــش  ــرای کاه ــی ب ــا راه ــت ت ــی اس تاریخ

ــی. ــل آلودگ معض
 شهری که از آلودگی نجات یافت

ــه  ــند ک ــته باش ــاد داش ــده ای اعتق ــاید ع ش
ایــران  کان شــهرهای  آلودگــی  معضــل 

ایــن  بــرای  امــا  نیســت؛  حل شــدنی 
ــهرها  ــن ش ــی بدتری ــت حت ــد گف ــده بای ع
از نظــر آلودگــی هــوا نیــز، راهــی بــرای 
ــه  ــوان ب ــال می ت ــرای مث ــد؛ ب ــات دارن نج

اشــاره کــرد.  مکزیکوســیتی 
تــا همیــن 20 ســال پیــش، مکزیکوســیتی 
شــهر  آلوده تریــن  مکزیــک،  پایتخــت 
ــت  ــر موقعی ــهر از نظ ــن ش ــود. ای ــان ب جه
ــان  ــران خودم ــی بســیار شــبیه ته جغرافیای

ــت.  اس
ــد  ــای بلن ــا کوه ه ــهر ب ــن ش ــرف ای ــه ط س
احاطــه شــده و بیشــتر شــهر در میــان 
چالــه ای بــزرگ محصــور میــان کوه هــا قــرار 
ــن  ــوا در ای ــان ه ــت جری ــن جه دارد. از ای

ــت.  ــد اس ــدت کن ــه ش ــهر ب ش
ــن  ــای فرســوده در ای ــاد خودروه ــداد زی تع
بســیار،  کارخانه هــای  عــاوه  بــه  شــهر 
ایــن شــهر ســال ها  بــود  باعــث شــده 
جهــان  شــهرهای  آلوده تریــن  صــدر   در 

باشد.
ــهر از  ــن ش ــد ای ــت بدانی ــب اس ــا جال  ام
ســال 2012 بــه بعــد حتــی در میان 20 شــهر 

ــان هــم نیســت. ــوده جه آل
ــاده  ــیار س ــهر بس ــن ش ــات ای ــکار نج  راه
بــود. توســعه حمــل و نقــل عمومــی بــدون 

ــه. ــرو و دوچرخ ــد مت ــی مانن آلودگ

 دوچرخه
ترافیــک  در  شــگرفی  تأثیــر   دوچرخــه 
ــه  ــته ک ــهر داش ــن ش ــوای ای ــی ه و آلودگ
ــیتی  ــی مکزیکوس ــود اهال ــرای خ ــی ب حت

ــت.  ــی نیس ــم باورکردن ه
دوچرخــه  تاثیــرات  بــه  پیــش   چنــدی 
ــاره  ــان اش ــران و اصفه ــینه آن در ای و پیش
کردیــم و از مزایــای آن نوشــتیم. امــا بایــد 
گفــت دوچرخــه تــا زمانــی کــه شــرایط 
نمی توانــد  تنهایــی  بــه  نباشــد،  فراهــم 

ــد. ــل کن ــی را ح ــکل آلودگ مش

بــه  خودروهــا  ماننــد  دوچرخــه  البتــه 
امکانــات پیچیــده ای نیــاز نــدارد. تنهــا نیــاز 
دوچرخــه مســیر ایمــن و ایســتگاه هایی 

بــرای پــارک و خدمــات اســت.
 مسیر سبز

در بســیاری از کشــورهای جهــان مســیرهای 
جداگانــه ای بــرای عبــور و مــرور دوچرخه هــا 
وجــود دارد. در حــال حاضــر شــاید بزرگ تریــن 
معضــل اســتفاده از دوچرخــه در ایــران همیــن 

ــیرها باشد.  مس
ــت  ــرار اس ــان ق ــد اصفه ــهرهایی مانن در ش
مســیرهای مخصوصــی احــداث شــود. البتــه 
ایــن  خیابان هــای  بعضــی  در  هم اکنــون 
شــهر مســیرهایی وجــود دارد؛ امــا بــه دلیــل 
ــاز  ــت و ت ــل تاخ ــیرها مح ــن مس ــه ای اینک
موتورســواران اســت، کســی جرئــت اســتفاده 

ــدارد.  از آن را ن
بــه جــز ایــن بــه دلیــل آلودگــی هــوا، 
ــا  ــزرگ فع ــهرهای ب ــواری در ش دوچرخه س
چنــدان بــرای ســامتی مفیــد نیســت و 
می توانــد مضــر هــم باشــد؛ بــه همیــن دلیــل 
ــار  ــد در کن ــیرها نبای ــن مس ــل ای ــم حداق ه
خیابان هــای پــر تــردد و آلــوده قــرار داشــته 

ــد. باش

 سه شنبه های بدون خودرو
شــاید  خــودرو«  بــدون  »سه شــنبه های 
بهتریــن اقــدام ســال های اخیــر بــوده کــه در 
اصفهــان آغــاز شــده و هــم اکنــون در بعضــی 

شــهرهای دیگــر هــم در حــال اجراســت.
ــه  ــر ب ــان اگ ــردم و کارشناس ــاد م ــه اعتق  ب
بــه  خیابان هــا  بعضــی  روز  یــک  جــای 
ــاص داده  ــه اختص ــه دوچرخ ــل ب ــور کام ط
شــود، می تــوان شــاهد تحولــی بنیادیــن 
در کاهــش آلودگــی هــوا بود.امــا دیگــر 
از دوچرخــه در کشــور  اســتفاده  مشــکل 
قیمــت بــاالی ایــن وســیله اســت. در حــال 
حاضــر دوچرخه هــای معمولــی حــدود یــک 
میلیــون تومــان قیمــت دارنــد کــه قطعــا ایــن 
ــاد  ــا زی ــیاری از خانواده ه ــرای بس ــت ب قیم
ــه  ــه دوچرخ ــد ارائ ــی مانن ــت. راه حل های اس
ــره  ــدون به ــای ب ــت وام ه ــا پرداخ ــگان ی رای
ایــن  می توانــد  دوچرخــه،  خریــد  بــرای 
ــم  ــد. امیدواری ــه راحتــی حــل کن مشــکل را ب
مســئوالن بــا اجــرای طرح هــای این چنینــی راه را 
بــرای گســترش دوچرخه ســواری همــوار کننــد.

 رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در مراســم افطــاری 
ــت  ــن اس ــه ممک ــت: اگرچ ــان گف ــا جوان ــو ب ــدار و گفت وگ و دی
برخــی بگوینــد مــا نیــازی بــه دریاهــا نداریــم، امــا بایــد یــادآوری 
ــن  ــأ تأمی ــا، منش ــم در دنی ــر اقلی ــأ تغیی ــا منش ــه دریاه ــرد ک ک
بخــش مهمــی از غــذای مــورد نیــاز مــردم دنیــا و البتــه در کنــار 
ســواحل، محــل ســکونت بخــش مهمــی از مــردم دنیــا هســتند و 

رونــد آســیب زدن بــه دریاهــا، فاجعــه ای بــزرگ اســت. 
معصومــه ابتــکار افــزود: آمــار نگران کننــده جهانــی تنهــا مختــص 
حــوزه محیــط زیســت نیســت و می تــوان بــه آمــار دیگــر حوزه هــا 
همچــون ســرمایه گذاری بــرای تســلیحات در جهــان بــه میــزان 
12 برابــر کمک هــای بشردوســتانه بــرای صلــح یــا اســتفاده از 80 
ــا توســط 20 درصــد از جمعیــت جهــان  درصــد ســرمایه های دنی

نیــز اشــاره کــرد. 

وی بــا طــرح ایــن پرســش کــه آیــا بــه رغــم آمارهــای 
ــود، اظهــار  ــه تغییــر شــرایط امیــدوار ب ــوان ب مأیوس کننــده می ت
ــا، دشــواری ها  ــت از چالش ه ــرای برون رف ــد ب ــواره بای ــرد: هم ک

ــود.  ــدوار ب ــرد و امی ــاش ک ــش رو ت ــکات پی و مش
ــار  ــری اظه ــام معظــم رهب ــر مق ــه ســخنان اخی ــا اشــاره ب وی ب
کــرد: یکــی از مصداق هــای فرمایــش مهــم رهبــر معظــم انقــاب 
درخصــوص آتــش بــه اختیــار بــودن، حــوزه محیط زیســت اســت 
ــا حضــور و مشــارکت خــود در حفاظــت  ــد ب کــه مــردم می توانن
از محیــط زیســت و جلوگیــری از تخریب هــا و آلودگی هــا در 

چارچــوب قوانیــن و مقــررات نقــش داشــته باشــند.
 ابتــکار خاطرنشــان کــرد: مســیر حفــظ محیــط زیســت، حفــظ 
ــران  ــه ای ــی جامع ــد و تعال ــه رش ــات رو ب ــی و حی ــده تمدن آین

اســت. میــراث آریــا

ــی ســازمان مدیریــت بحــران کشــور از  معــاون بازســازی و بازتوان
تدویــن نهایــی اســتاندارد بازتوانــی روحــی و روانــی در کشــور خبــر 

داد. 
محمدفریــد لطیفــی گفــت: بــر اســاس طــرح جامــع ملــی بازتوانی 
کشــور و مطابــق بنــد ۴ سیاســت های کلــی مصــوب مقــام معظــم 
رهبــری، ایــن اســتاندارد طــی دو ســال تدویــن شــده و ایــن بــرای 

نخســتین بــار اســت کــه در کشــور چنیــن اتفاقــی رخ می دهــد. 
ــتاندارد  ــی اس ــازمان مل ــا س ــی ب ــه در هماهنگ ــان اینک ــا بی وی ب
دســتورکار های ایــن موضــوع نیــز صــادر شــده، اظهــار کــرد: 
بازتوانــی روحــی و روانــی، یکــی از مهم تریــن مــواردی اســت 
ــفانه  ــا متاس ــرد؛ ام ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــا بای ــه در بحران ه ک
ــن  ــن رو ای ــرد؛ از ای ــورت می گی ــه آن ص ــبت ب ــی نس غفلت های
ــاس آن   ــر اس ــا ب ــگام بحران ه ــا هن ــده ت ــم ش ــتاندارد تنظی اس

ــود. ــدام ش اق
 بــه گفتــه معــاون بازســازی و بازتوانــی ســازمان مدیریــت بحــران 
ــوزه  ــات در ح ــی اقدام ــتورکار تمام ــن دس ــرای ای ــا اج ــور ب کش
ــوب  ــتاندارد مص ــوب اس ــد در چارچ ــی بای ــی و روان ــی روح بازتوان
انجــام شــود و طــی آن حمایت هــای کافــی پــس از بحــران نیــز از 

ــرد.  ــورت گی ــدگان ص حادثه دی
لطیفــی هــدف از تدویــن ایــن اســتاندارد را تعییــن اقدامــات 
حادثه دیــدگان  بــه  روان شــناختی  حمایت هــای  بــه  مربــوط 
دانســت و افــزود: بــه منظــور دســتیابی بــه هــدف فــوق، بازتوانــی 
ــدت  ــدت و بلندم ــدت، میان م ــه دوره کوتاه م ــناختی درس روان ش
ــی  ــت روان ــه منظــور ایجــاد احســاس امنی ــه ب و طــی ســه مرحل
ــام  ــی انج ــه زندگ ــاره ب ــال دوب ــوگ و اتص ــل س ــت در مراح حمای

مهــر می شــود. 

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

مردم در حفاظت از محیط زیست، آتش به  اختیار باشند
معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور:

استاندارد بازتوانی روحی و روانی تدوین شد

راه حلی برای معضل آلودگی هوا

مسیر سبز

،،
جهــان  کشــورهای  از  بســیاری  در 
مســیرهای جداگانــه ای بــرای عبــور 
دارد.  وجــود  دوچرخه هــا  مــرور  و 
در حــال حاضــر شــاید بزرگ تریــن 
از دوچرخــه در  اســتفاده  معضــل 

ایــران همیــن مســیرها باشــد. 

زمســتان 95، قتلــی در شــمال تهــران رخ داد. امیــر بــا نقــاب بــر 
صــورت، در کوچــه منتظــر مانــد تــا ســمیه و شــوهرش از مهمانــی 
ــت و  ــمیه را کش ــه، س ــار گلول ــلیک چه ــا ش ــپس ب ــد. س برگردن
شــوهر او را نیــز بــه شــدت مجــروح کــرد کــه پــس از انتقــال بــه 
بیمارســتان مــداوا شــد. امیــر بــه غــرب کشــور گریخــت؛ امــا یــک 
ــات  ــی، جزئی ــاد. او در گفت وگوی ــس افت ــه دام پلی ــد ب ــاه بع م

بیشــتری از حادثــه را بازگــو کــرده اســت.
 آخر عشق تو به کجا رسید؟

دارم اعدام می شوم.
 چند سال داری؟ از کی به تهران آمدی؟

2۳ ســاله هســتم. هفــت ســال پیــش بــه تهــران آمــدم و در یــک 
رســتوران مشــغول کار شــدم. پســرعمویم رحیــم مــرا بــه تهــران 
آورد. بــه دلیــل وضعیــت مالــی نامناســبی کــه داشــتم بــرای کار 
بــه تهــران آمــدم. مــن ســومین فرزنــد خانــواده هســتم و ســوم 

دبیرســتان تــرک تحصیــل کــردم. 
 در ماه چقدر درآمد داشتی؟

ماهــی یــک میلیــون تومــان. نصفــش را خــرج خــودم می کــردم 
و بقیــه اش را بــرای خانــواده ام می فرســتادم.

 از کی با تلگرام و فضای مجازی آشنا شدی؟
پاییــز 9۴؛ همــان روز آشــنایی بــا ســمیه، روی گوشــی ام تلگــرام 

نصــب کــرده بــودم.
 چطور با سمیه آشنا شدی؟

دوســتم رحیــم مــرا در یــک گــروه تلگرامــی عضــو کــرد کــه ســمیه 
هــم آنجــا بــود. او پــس از مدتــی بــه مــن پیشــنهاد دوســتی داد.

 سمیه چه ویژگی هایی داشت که پیشنهادش را 
پذیرفتی؟

ــود. گفــت  ــود. ظاهــری آراســته داشــت و کم توقــع ب 26 ســاله ب
ــرایدار  ــرادرش س ــود. ب ــده ب ــدا ش ــرش ج ــل از همس ــی قب مدت

ــد. ــتاری می کن ــودک پرس ــا ک ــم از دو ت ــودش ه ــت و خ اس
 چند روز بعد با هم قرار گذاشتید؟

10 روز در تلگــرام بــا هــم در ارتبــاط بودیــم تــا اینکــه در تجریــش 
بــه ماقــات هــم رفتیــم.

 همانی بود که فکر می کردی؟
بلــه؛ مــن گفتــم شــما لیاقــت بیشــتر از مــن را داری؛ امــا او گفــت 
از مرامــم خوشــش آمــده. وقتــی ارتباطمــان قوی تــر شــد، گفتــم 
قصــدم ازدواج اســت و چیــزی هــم نــدارم بــرای دوســتی خــرج 
 کنــم. البتــه چنــد ســری ۴00 هــزار تومــان هزینــه خریــد لبــاس 
و ایــن جــور چیزهایــش شــد. او هــم گفــت مدتــی بــا هــم باشــیم، 

اگــر بــه تفاهــم رســیدیم، ازدواج کنیم.
 اینکه مطلقه بود، در تصمیمت تاثیری نداشت؟

نه، این چیزها برای من مهم نبود. مهم وفاداری است.
 خانواده ات در جریان بودند؟

به آن ها گفته بودم؛ مخالفت نکردند.
 هیچ وقت خانواده سمیه را دیدی؟

نــه، می گفــت زود اســت. یــک بــار هــم گفــت بــرادرش همیشــه 
ســر کار اســت و جــور می کنــد بــا او در محــل کارش قــرار بگــذارم.

  مخالـفت های او برای دیــدن خانواده اش شک برانگیز 
نبود؟

او از ســاعت 6 صبــح تــا 12 شــب بــه مــن پیامــک مــی داد. اصــا 
معلــوم نبــود چیــزی را پنهــان می کنــد. هــر وقــت می خواســتم 

ــا مــن بیــرون می آمــد؛ حتــی نیمه هــای شــب. ب

 اولین دروغ سمیه به تو چه بود؟
اینکه شوهر ندارد.

 کی از این موضوع باخبر شدی؟
ــه رفتارهــای رحیــم و ســمیه شــک  ــود. ب اواســط زمســتان 95 ب

کــردم. پــس از مدتــی فهمیــدم ایــن دو بــا هــم هســتند.
 کی فهمیدی سمیه شوهر دارد؟

از رحیــم پرســیدم. او هــم گفــت ســمیه متأهــل اســت و دیگــر 
ــا باشــد. ــدام از م ــچ ک ــا هی ــد ب نمی خواه

 با خود سمیه حرف زدی؟
ــده و  ــن را دی ــتگی م ــون وابس ــرد؛ چ ــاق می گی ــت ط ــه؛ گف بل

نمی خواهــد از دســتم بدهــد.
 وقتی فهمیدی قصد جدا شدن از همسرش را ندارد، 

چه کردی؟
بــا شــماره شــوهر و بــرادرش تمــاس گرفتــم و ماجــرای خیانتــش 
ــتانم  ــن دوس ــود بی ــده ب ــث ش ــش باع ــون دروغ ــو دادم. چ را ل

ســرافکنده شــوم.
 واکنش خانـواده اش چه بود؟

بــرادرش گفــت بــه مــن ربطــی نــدارد. شــوهرش هــم خواســت 
مزاحمشــان نشــوم و ارتباطــم را قطــع کنــم.

 قطع کردی؟
ــه  ــاره زنــگ زد و گفــت همــه ب ــود کــه دوب ــه؛ امــا نهــم عیــد ب بل
ــش  ــوهرش طاق ــد و ش ــش می کنن ــرا اذیت ــن ماج ــر ای خاط
نمی دهــد. از مــن خواســت بــه خانــه اش بــروم و بــه شــوهرش 
بگویــم ارتباطمــان در حــد خواهــر و بــرادری بــوده اســت. مــن هم 
بــا یکــی از دوســتانم رفتــم. او تصــور کــرده بــود مــن بــه خواســت 

ــم. ــی اش دروغ می گوی ــظ زندگ ــرای حف ــم و ب ــل می کن او عم
 برای کمک به سمیه رفتی؟

نــه؛ هنــوز برخــی بــاور نکــرده بودنــد او دربــاره تاهلــش بــه مــن 
دروغ گفتــه اســت. می خواســتم 10 برابــر بــدی ای را کــه بــه مــن 
کــرده بــود، نســبت بــه خــودش انجــام دهــم. وقتــی بــه خانه اش 
رفتــم، پیامک هــا و تصاویرمــان را بــه شــوهرش نشــان دادم. بــا 
ایــن کار قصــد داشــتم ثابــت کنــم کــه همســرش دروغ می گویــد 

و مــدت زیــادی بــا مــن رابطــه دوســتی داشــته اســت.
 واکنشش چه بود؟

گفــت هــر چــه بــوده، رهــا کــن و تعهــد بــده دیگــر کاری بــا مــا 
ــان  ــش را نش ــن واکن ــه ای ــد ک ــاورم نمی ش ــت. ب ــی داش نخواه
دهــد. ســه مــاه هیــچ رابطــه ای بــا ســمیه نداشــتم تــا اینکــه بــه 
ــول می خواهــد. مــن  ــان پ ــون توم ــت از مــن 50 میلی ــم گف رحی
ــم  ــش ه ــن حرف ــم. از ای ــور کن ــغ را ج ــن مبل ــتم ای نمی توانس

ــی شــدم. عصبان
 چرا از تو پول می خواست؟

ــی شــدم و  ــی عصبان ــود. خیل ادعــای دروغــی را مطــرح کــرده ب
ــه انتقــام فکــر کــردم. بیشــتر ب

 واکنشت چه بود؟
مدتــی کــه گذشــت، رحیــم گفــت ســاح دارد و می توانیــم ســمیه 
را بکشــیم. روز حادثــه ســاح را برداشــتم و مقابــل خانــه ســمیه 
و شــوهرش رفتــم. آنجــا هــر دویشــان را بــه گلولــه بســتم و فــرار 

کــردم. ســمیه کشــته شــد؛ امــا شــوهرش زنــده مانــد.
 چطور دستگیر شدی؟

ــودم کــه پلیــس دســتگیرم کــرد.  ــه غــرب کشــور فــرار کــرده ب ب
خبــر فارســی

ماجرای قتل سمیه از زبان قاتل



حضرت زهرا سالم اهلل علیها:
عیِد َمن أَحبَّ َعِلیًا فی َحیاِته َو َبعَد  عیِد، َحقَّ السَّ عیَد، ُکلَّ السَّ اِنَّ السَّ

َموِته.
مهانا سعادمتند)به معنای( کامل و حقیقی کسی است که امام علی)ع( 

را در دوران زندگی و پس از مرگش دوست داشته باشد.

زندگیامروز دوشنبه 29 خردادماه 1396 - سال سوم - شماره 456 روزنامه
دریچه

 حمله افراد مسلح به رستورانی معروف در موگادیشو، پایتخت 
سومالی، حدود ۴۰ کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت.

 در حالی که جنگ در موصل به اوج خود رسیده، نظامیان و 
غیرنظامیان نجات کودکان از میانه درگیری را یکی از اولویت های 

اصلی خود قرار داده اند.

 تصاويرى از مفقودين حادثه آتش سوزى در برج مسكونى گرنفل؛ در حالی 
که تاکنون تعداد کشته ها به ۳۰ تن رسیده، بعضی اخبار از مفقود شدن 

حدود 5۰۰ نفر در این حادثه حکایت دارد. 

  درمان با خوردن جیرجیرک؛ مردم در بخش هایی از کرمان معتقدند 
جیرجیرک ها با طبیعت گرمی که دارند، درمان بسیاری از دردها از جمله 

نفخ و گرفتگی و درد دست و پا و کمر هستند - عکس: میزان

 کامیون های پر نقش و نگار پاکستانی - عکس: رویترز 

 کشتی دنا ساعت ۴ صبح دیروز در اسکله کیش غرق شد. علت غرق 
شدن این کشتی هنوز مشخص نیست. - عکس: مهر 
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مــا مفتخریــم كــه مذهــب مــا »جعفــری« اســت كــه فقــه مــا كــه دریــای 
ــه  ــار اوســت و مــا مفتخریــم ب ــان اســت، یكــی از آث بی پای

همــه ائمــه معصومیــن علیهــم صلــوات هللا و متعهــد 
بــه پیــروی آنانیــم.

پای درس امام ؟هر؟

وصیتنامه الهی سیاسی امام

افتخار ما، مذهب جعفری

دعای روز بیست وچهارم ماه مبارک رمضان
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فيِه لأن

خدايا! من از تو مي خواهم در آن، آنچه تو را خوشنود كند و پناه مى برم به تو از 
آنچه تو را بيازارد واز تو خواهم توفيق در آن براى اينكه فرمانت برم ونافرمانى تو 

ننمايم، اى بخشنده سائالن.

   سالم باشیم
داروی جدید برای درمان اگزما

ــا  ــکا ) FDA ( ب ــاالت متحــده آمری ــذا و داروی ای ســازمان غ
ــاالن  ــای  بزرگس ــش پ ــدی پی ــاره جدی ــک دارو، چ ــد ی تأیی
مبتــا بــه اگزمــا گذاشــته اســت.  تزریــق ایــن دارو کــه 
دوپیکســنت   )دوپلیومــاب( نــام دارد، بــرای درمــان اگزمــای 
متوســط تــا شــدید در کســانی بــه کار مــی رود کــه بــه درمــان 
 موضعــی جــواب نمی دهنــد. اگزمــا باعــث التهــاب پوســت، 
ــودکان  ــاری در ک ــن بیم ــود.  ای ــارش آن می ش ــزی و خ قرم

ــد. ــروز کن ــر ســنی ب ــد در ه ــا می توان شــایع اســت؛ ام
 دکتــر جولــی بیتــس، رئیــس دفتــر ارزیابــی دارو در مرکــز 
ــد  ــا  می توان ــت: اگزم ــی داروی  FDA، گف ــات و ارزیاب تحقیق
ــرای  ــاران شــود؛ ب ــی چشــمگیری در بیم باعــث آزار و ناراحت
ــن  ــرای ای ــددی ب ــای  متع ــه درمان ه ــت ک ــم اس ــن مه همی
ــی  ــژه آن دســته از بیماران ــاران در دســترس باشــد. به وی بیم
ــن  ــا ای ــد.  ب ــواب نمی دهن ــی ج ــای  موضع ــه درمان ه ــه ب ک
حــال ایــن دارو بســیار گــران اســت. اســتفاده از ایــن دارو بــه 

ــه  دارد.   مــدت یــک ســال، ۳۷ هــزار دالر هزین
ــل  ــس هی ــتان لنوک ــای بیمارس ــس دی، از اعض ــر دوری دکت
ــا  ــه  اگزم ــوان ســاحی علی ــه عن ــورک، از دوپیکســنت ب نیوی
 اســتقبال کــرد و گفــت: »بــا پیشــرفت علــم و فنــاوری 
و تحقیقــات، درک مــا از مســیرهایی کــه بــه  اگزمــای مزمــن 
می انجامنــد، بیشــتر شــده و درمان هــای جدیــد و بیشــتری 

در  دســترس قــرار می گیرنــد. عصــر خبــر

   سبک زندگی
 حضرت خدیجه)س( 

هدفداری و فداکاری
ــاز هدفــداری و فــداکاری  حضــرت خدیجــه امتی
را نیــز بــه همــراه داشــت. زندگــی پرفــراز و فــرود 
ــاک                ــی پ ــی هدف ــه در پ ــت ک ــانگر آن اس او نش

بــود. 
ــر از خــور و خــواب  ــر از زر و زور، برت ــی فرات هدف
ــی.  ــخصی و خانوادگ ــایش ش ــر از آس و ارجمندت
مــوِج بی قــراری را می مانــد کــه در راه هــدف، 
آرامــش نداشــت و آنــگاه کــه بــه ســاحل وجــود 
محّمــد صلــی الّلــه علیــه و آلــه رســید و نوگرایــی 
را  خداپســندانه  ارزش هــای  و  بشردوســتی  و 

ــت. ــدف یاف ــتانه ه ــود را در آس ــت، خ نگریس
از اینجــا می تــوان بــه ایــن راز پــی بــرد کــه 
چــرا پیامبــر او را آن قــدر دوســت می داشــت 
و احتــرام می کــرد و در کوران هــای زندگــی او 
را از مشــاوران خردمنــدش می شــناخت و بــه 

دیــدگاه او اهمیــت مــی داد. 
چــرا همــاره »خدیجــه« و شایســتگی های او 
ــار پرشــکوه  ــود و هــر آنچــه از آن ی ــر زبانــش ب ب
نشــان داشــت، برایــش احترام برانگیــز بــود و 
ــرای بســتن دهــان حســودان، تأکیــد می کــرد:  ب
»بــه خــدا ســوگند کــه خــدا برتــر از خدیجــه بــه 

ــان ــداده اســت... .« تبی ــن ن م

 زمان مناسب حمام کردن نوزاد 
پس از تولد

ــرد:  ــان ک ــال، بی ــص اطف ــار، متخص ــا فرس ــر احمدرض  دکت
نــوزاد  روی ســر  مــادر  آب  درون کیســه  مایــع  رســوب 
موجــب تشــکیل الیــه محافظتــی ضــد باکتریایــی و عفونــی 
می شــود؛ بــه همیــن دلیــل نبایــد نــوزادان را بافاصلــه پــس 

ــرد.  ــتحمام ک ــد اس از تول
ــه  ــوزاد بافاصل ــتحمام ن ــه اس ــان اینک ــا بی ــار ب ــر فرس دکت
پــس از تولــد ممنــوع اســت، گفــت: مســئوالن بیمارســتان ها 
ــه  ــوند، ب ــد می ش ــزل متول ــان در من ــه نوزادش ــی ک و والدین
ــوزاد را هفــت ســاعت پــس از تولــد  خاطــر داشــته باشــند ن
شست و شــو دهنــد. وی افــزود: در دوران جنینــی مایــع 
کیســه آب مــادر روی پوســت ســر نــوزاد رســوب می کنــد کــه 
ایــن رســوب موجب پیشــگیری از نشســت باکتــری و عفونت 
می شــود؛ بــه همیــن دلیــل توصیــه می شــود پزشــکان اجــازه 
بدهنــد ایــن مایــع بــرای ســاعاتی پــس از تولــد روی پوســت 
ــیار  ــده بس ــه ایجادش ــد: الی ــادآور ش ــار ی ــد. فرس ــوزاد بمان ن
نــرم و ژالتینــی اســت کــه بــه راحتــی شســته شــده و از بیــن 
مــی رود. ایــن عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــد  شــهید بهشــتی درخصــوص پوســته هایی کــه پــس از تول
در قســمت صــورت و ســر نــوزادان تشــکیل می شــود، عنــوان 
کــرد: پوســته هایی کــه پــس از تولــد و بــه مــرور زمــان ایجــاد 
ــه الیــه محافظتــی دوران جنینــی  می شــود هیــچ ارتباطــی ب

ــت نیوز ــدارد. بهداش ن

   خانواده

   دور همی خوشمزه
مواد الزم

۴ عدد بادمجان متوسط

1 عدد   پیاز متوسط

2 حبهسير
1/2 استكان زعفران دم كرده

100 گرم  مغز گردو

2 قاشق غذاخورینعنا خشک

۵ قاشق غذاخوری  كشک

به ميزان كافىروغن

ــن  ــدار روغ ــه مق ــت. اگرچ ــوان گذش ــان نمی ت ــک و بادمج ــم، از کش ــه بگذری از هرچ
مصرفــی در آن در مقایســه بــا دیگــر غذاهــا بســیار بیشــتر اســت، امــا بــا ایــن حــال 

ــادی محســوب می شــود. ــده زی ــه ع ــورد عاق ــان جــزو غــذای م همچن
 طرز تهیه

1- بادمجان هــا را پوســت بگیریــد، بــرش عمــودی بزنیــد، بشــوئید و نمــک بزنیــد 
و بگذاریــد تــا تلخــی آن هــا گرفتــه شــود. 

ــد  ــرخ كنی ــن س ــداری روغ ــا را در مق ــا، آن ه ــردن بادمجان ه ــک ك ــد از خش  بع
ــم  ــذی ضخی ــتمال كاغ ــا دس ــپزخانه ی ــه آش ــدن، روی حول ــرخ ش ــد از س و بع

ــود. ــه ش ــا گرفت ــه آن ه ــن اضاف ــا روغ ــد ت بچینی
ــه  ــی زردچوب ــا كم ــراه ب ــن هم ــداری روغ ــد و در مق ــرد كنی ــال خ ــاز را خ 2- پی
ســرخ كنیــد. وقتــی پیــاز طایــی شــد، ســیرها را رنــده و بــه پیــاز اضافــه 
ــه بریزیــد و هــم   كنیــد. بعــد از چنــد دقیقــه نیمــی از نعنــا خشــک را داخــل تاب

بزنید.
۳- بادمجان هــا را بكوبیــد و داخــل تابــه بریزیــد و پــس از مخلــوط كــردن مــواد، 

2 لیــوان آب جــوش داخــل تابــه بریزیــد و درب تابــه را ببندیــد. 
ــا  ــه ب ــدت ۳۰ دقیق ــه م ــوط ب ــد مخل ــد و بگذاری ــم كنی ــه را مای ــر تاب ــرارت زی ح

ــود. ــت ش ــزه دار و مغزپخ ــته، م ــم و درب بس ــرارت مای ح
4- مغــز گــردو را آســیاب كنیــد و پــس از ۳۰ دقیقــه كــه مخلــوط مغزپخــت شــد 
ــه اضافــه  ــه تاب ــده نعنــا خشــک، ب ــه روغــن افتــاد، همــراه باقی مان و اصطاحــا ب

كنیــد و خــوب هــم بزنیــد.
5- اگــر آب غــذا كشــیده شــده بــود حداكثــر 1 لیــوان آب جــوش داخــل ظــرف 
ــا گــردو و مــواد  ــد ت ــد و 1۰ دقیقــه دیگــر زمــان دهی ــد. درب ظــرف را ببندی بریزی

خــوب مخلــوط شــوند.
6- بعــد از 1۰ دقیقــه ۳ قاشــق غذاخــوری كشــک را همــراه زعفــران دم كــرده بــه 
مــواد اضافــه كنیــد و مــواد را هــم بزنیــد. درب ظــرف را بــاز بگذاریــد و حــرارت زیــر 

تابــه را كمــی بــاال ببریــد تــا آب اضافــه كشــک كشــیده شــود.
۷- بعــد از اینكــه آب كشــک كشــیده شــد، زیــر تابــه را خامــوش كنیــد، درب تابــه 
را ببندیــد و 15 دقیقــه اجــازه دهیــد تــا مــواد روی شــعله خامــوش و بــا حــرارت 

داخــل تابــه، جــا بیفتنــد. 
ــه را خامــوش  ــر تاب ــذا، شــعله زی ــادن غ ــع جــا افت ــا موق ــه حتم ــد ك )دقــت كنی
كنیــد و درب آن بســته باشــد( و بعــد غــذا را در ظــرف مناســب بكشــید و ســرو 

ــا ــد. برترین ه كنی

ا�ن دم�ج ک و �ج ک�ش

   ترفند های خانه داری
تمیز کردن سرویس بهداشتی

ــت، نوشــابه ســیاه را داخــل  ــت توال ــرای نظاف  ب
کاســه و آن را بــه دیــواره بریزیــد. ســپس بــه 

ســمت لکه هــا جریــان دهیــد.
 اجــازه دهیــد دســت کم بــه مــدت یــک ســاعت 
باقــی بمانــد. اســید موجــود در نوشــابه لکه هــا را از 
ــد  ــزی بیشــتر اجــازه دهی ــرای تمی ــرد. ب بیــن می ب

نوشــابه بــرای طــول شــب آنجــا بمانــد.
ــز  ــرس تمی ــا ب ــت را ب ــود، توال ــار خ ــه اختی  ب
کنیــد. اگــر تعــداد زیــادی لکــه ســمج وجــود دارنــد، 
شــما بایــد آن هــا را پیــش از رفتــن بــه مرحلــه بعــد 

بــا بــرس تمیــز کنیــد.
 ســیفون را بکشــید. در نهایــت بعضــی از لکه هــای 
محلــول  نوشــابه  اســید  فســفریک  بــا  آهکــی 

می شــوند.
 اگــر مشــکل همچنان باقــی بــود از تمیزکننده های 
معمولــی توالــت اســتفاده کنیــد. آنچنــان کــه 
ــت  ــای کاســه توال ــد لجــن و لکه ه نوشــابه می توان
ــر  ــده موث ــاده تمیزکنن ــک م ــد، ی ــز کن ــما را تمی  ش

نیست. 
شــکر موجــود در نوشــابه می توانــد چســبندگی 
ــبی  ــط مناس ــرد و محی ــن بب ــت را از بی ــه توال کاس
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مدیــر دفتــر مدیریــت بــار و مصــرف شــرکت 
ــک  ــا نزدی ــان ب ــتان اصفه ــرق اس ــع ب توزی
شــدن فصــل تابســتان بــه جمــع خبرنــگاران 
آمــد تــا از برنامه هــای ایــن شــرکت در 
زمینــه مدیریــت مصــرف بــرق در زمــان 
اوج پیــک بــار مصــرف بــرق در فصــل گرمــا 

ــد. ســخن بگوی
را  خــود  صحبت هــای  ثقفــی  مهــدی 
بــا بیــان کســب رتبه هایــی کــه شــرکت 
توزیــع بــرق اســتان اصفهــان در بیــن دیگــر 
شــرکت های توزیــع بــه جهــت موفقیــت 
ــورت  ــه ص ــرف ب ــار مص ــک ب ــرل پی در کنت
ــروع و  ــرده، ش ــب ک ــی )94،95( کس متوال
بــر مســئله تاکیــد کــرد: متاســفانه مدیریــت 
بهــره وری انــرژی در صنایــع اصفهــان بســیار 
ــوان  ــه عن ــان ب ــن اســت. اگرچــه اصفه پایی
صنعتی تریــن اســتان کشــور بایــد مدیریــت 
ــد،  ــرا کن ــی اج ــه خوب ــرژی را ب ــره وری ان به
ــزات  ــودن تجهی ــوده ب ــل فرس ــه دلی ــا ب ام
و دســتگاه های صنعتــی هنــوز ایــن امــر 

ــت. ــده اس ــق نش محق
 استفاده غیراصولی از دستگاه ها 

در صنایع

ــی  ــن اوضاع ــل چنی ــی عام ــه ثقف ــه گفت ب
ــی فرســوده،  ــر دســتگاه های صنعت ــاوه ب ع
و  دســتگاه ها  از  غیراصولــی  اســتفاده 
ــت  ــران اس ــط مدی ــی توس ــزات صنعت تجهی
کــه باعــث شــده میــزان مصــرف انــرژی در 
صنایــع بــا چندیــن برابــر حــد نرمــال روبــه رو 

باشــد.
برنامه ریزی هــای  کــرد:  تاکیــد  وی 
نادرســت در صنایــع و همچنیــن واقعــی 
ــرژی در ایــران ســبب شــده  ــرخ ان نبــودن ن
کــه بــه مســئله انــرژی توجــه کمــی صــورت 

ــرد. گی
ســوالی  بــه  پاســخ  در  همچنیــن  وی 
مبنــی بــر اینکــه بــرای نهادینــه کــردن 
ــی  ــه در ســاختمان ها و عملیات مصــرف بهین
کــردن مبحــث 19 در ســاختمان ها چــه 
ــار  ــته اید، اظه ــرا گذاش ــه اج ــه ای را ب برنام
خوبــی  تعامــات  داشت:خوشــبختانه 
بــا ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان 
برقــرار کرده ایــم کــه امیدورایــم موضــوع 
ــی  ــاختمان ها اجرای ــرژی س ــازی ان بهینه س

ــود. ش
ــن  ــه ای ــود ب ــای خ ــه صحبت ه وی در ادام
ــه  در ســه ســال  موضــوع اشــاره داشــت ک
اخیــر بــه دلیــل اوج مصــرف بــرق، ســاعت 

ــه روز  ــب ب ــی از ش ــک مصرف ــش پی افزای
ــل شــده اســت. تبدی

ــال  ــار س ــک ب ــه  پی ــان اینک ــا بی ــی ب ثقف
گذشــته اســتان اصفهــان نســبت بــه ســال 
قبــل از آن تنهــا ۳ درصــد رشــد داشــته، 
تاکیــد کــرد: اســتان اصفهــان نقــش مهمــی 
در کنتــرل شــبکه بــرق کشــور دارد و در چنــد 
ــرق اســتان  ســال اخیــر شــبکه و صنعــت ب
اصفهــان در کنتــرل پیــک بــار موفــق عمــل 

کــرده اســت.
 اوج مصرف برق در تابستان، روز 

است 
مدیــر دفتــر مدیریــت بــار و مصــرف شــرکت 
توزیــع بــرق اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: 
ــی در  ــار مصرف ــاعات اوج ب ــتان س در تابس
ــاعت  ــود و س ــل می ش ــه روز منتق ــب ب ش
اوج  درصــد   ۷۰ حــدود  بعدازظهــر  یــک 
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــرق را ب ــرف ب مص

ــت.  اس
در ســال گذشــته پیــک بــار مصرفــی کشــور 
حــدود 6 درصــد بــوده اســت؛ امــا پیــک بــار 
ســال گذشــته اســتان نســبت بــه ســال قبل 

از آن تنهــا ۳ درصــد رشــد داشــته اســت.
ــک  ــه در تابســتان پی ــان اینک ــا بی ــی ب  ثقف
ــد  ــش از ۷۰ درص ــه بی ــرق ب ــی ب ــار مصرف ب

افزایــش می یابــد و از شــب بــه روز منتقــل 
می شــود، افــزود: دلیــل عمــده افزایــش 
پیــک بــار مصرفــی، اســتفاده از وســایل 
ــت. ــای گازی اس ــد کولره ــی مانن سرمایش

مدیــر دفتــر مدیریــت بــار و مصــرف شــرکت 
توزیــع بــرق اســتان اصفهــان بــا بیــان 
ــار در تابســتان ســال جــاری  اینکــه پیــک ب
ــت،  ــده اس ــی ش ــد پیش بین ــدود 6 درص ح
اضافــه کــرد: پیــک بــار شــبکه بــرق شــرکت 
توزیــع بــرق اســتان در ســال گذشــته یــک 
هــزار و 684 بــوده و 14۰مــگاوات همــکاری 
مشــترکین صنعتــی و کشــاورزی در کاهــش 

ــوده اســت. پیــک و تولیــد بــرق دیــزل ب
پیــک  بــرآورد  اینکــه  بیــان  بــا  ثقفــی   
بــار شــبکه شــرکت توزیــع بــرق اســتان 
و  هــزار  یــک  بــا  برابــر   96 تابســتان  در 
نیازمنــد  گفــت:  اســت،  9۳۰مــگاوات 
بخشــی  بیــن  همــکاری  1۷۰مــگاوات 
ــی  ــترک صنعت ــزار و 5۰۰ مش ــتیم. 2 ه هس
ــرف  ــرق را مص ــگاوات ب ــتان، 6۷۰ م در اس
جــزء  اصفهــان  اســتان  و  می کننــد 
اســت  اســتان های کشــور  صنعتی تریــن 
کــه حــدود 4۰ درصــد بــرق کشــور را مصــرف 

. می کنــد
 استفاده از ظرفیت دیزل ژانراتورها 

مغفول مانده است 
ــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته تنهــا   وی ب
همــکاری ۳۰۰ مشــترک را توانســتیم جلــب 
کنیــم، ادامــه داد: از 5۰۰ دســتگاه دیــزل 
ــکاری  ــا هم ــا م ــد ب ــا 5۰ درص ــور، تنه ژانرات
 1۷ بــا  برابــر  تعــداد  ایــن  و  داشــته اند 

ــت. ــرق اس ــگاوات ب م
وی بــا اشــاره بــه راهکارهــای کنتــرل پیــک 
در تابســتان 96 ادامــه داد: در بخــش صنعت 
نیازمنــد همــکاری بــا صنایــع هســتیم و 
در بخــش کشــاورزی نیــز چاه هــای آب 
کشــاورزی و آب هــای شــرب با مــا همکاری 

می کننــد. تغییــر ســاعت کار ادارات، از دیگــر 
ــر  ــاعت زودت ــک س ــه ی ــود ک ــی ب راهکارهای
ســاعت کار اداری آغــاز شــود. ایــن طــرح در 
بســیاری از اســتان ها اجرایــی شــده؛ امــا در 

اصفهــان هنــوز اجرایــی نشــده اســت.
مدیــر دفتــر مدیریــت بــار و مصــرف شــرکت 
توزیــع بــرق اســتان اصفهــان گفــت: تغییــر 
ــز، از  ــع نی ــار کنتورهــای صنای ســاعت اوج ب
ــی  ــک  مصرف ــار پی ــش ب ــای کاه راهکاره
اســت؛ بــه گونــه ای کــه از ســاعت 11 صبــح 
کنتورهــای  بــار  اوج  بعدازظهــر  یــک  تــا 
صنعتــی را تغییــر دهیــم. ایــن مســئله را بــا 
ــی  ــاق بازرگان ــت و ات ــو دول ــورای گفت وگ ش

مطــرح کردیــم و بــا صنایــع ســنگبری، آجــر 
ــیدیم.  ــق رس ــه تواف ــری ب و ریخته گ

وی ادامــه داد: طــرح تعمیــرات و تعطیــات 
تابســتانی بــرای مشــترکین دارای مــودم 
ــی  ــره عملیات ــرح ذخی ــت از راه دور، ط قرائ
بــاالی  دیمانــد  بــا  مشــترکین  بــرای 
از  بــرق  خریــد  طــرح  و  وات  25۰کیلــو 
مولدهــای دیزلــی یــا گازســوز از جملــه 
ــرق  ــع ب ــرکت توزی ــویقی ش ــای تش طرح ه

اســتان اصفهــان اســت.
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