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زن در عصر ظهور 
تاریــخ بعثــت انبیــا، به ویــژه نبــی مکــرم اســام 
مختلــف  ابعــاد  در  بــزرگ  تحولــی  گویــای 
جامعــه بشــری، به ویــژه در حــوزه زنــان اســت؛ 

کشــیده  خشــونت جاهلیــت عــرب زنــان را بــه انــزوا 
کــردار تکریم کننــده پیامبــر)ص(  بــود؛ امــا بــا رفتــار و 
شــخصیت زنــان احیــا شــد و آنــان بــه حقــوق واقعــی 

خویــش دســت یافتنــد.
 ظهــور و حکومــت حضــرت مهدى)عــج( نیــز بســان 
پــى  در  را  بزرگــی  تحــوالت  رســول)ص(،  بعثــت 
بــا آب و  کــه  خواهــد داشــت؛ از جملــه زن امــروز را 
رنگــی مدرن تــر بــه دوران جاهلیــت بازگردانــده شــده 
کرامــت و شــخصیت خواهــد   وارد مرحلــه جدیــدى از 

کرد. 
در  فرمودنــد:  این بــاره  در  باقــر)ع(  امــام  حضــرت 

... )زنــان(  شــما  بــه  مهــدی)ع(  امــام  زمــان 
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

له
قا

رم
س
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 عمده هجمه ها به خبرگان 
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کار است که دلگرم  حق تامین آینده دارد، اجتماعی 
گرامی باد« »۲5-19 تیرماه، هفته تامین اجتماعی 

تشکیل پرونده الکترونیکی بیمه شدگان گامی موثر در »ارتقای خدمات سازمان تامین اجتماعی«
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اکرم بقاییگروه سیاست

امــروز جامعــه اســامی و در رأس آن  رســالت 
ــوزان  ــت دانش آم ــرورش، تربی ــوزش و پ ــام آم نظ
ــل  ــرای نی ــت. ب ــی اس ــاط و انقاب ــان بانش و جوان
بــه ایــن هــدف متعالــی و دســتیابی بــه فرزندانــی 
ــی  ــوز انقاب ــاخصه های دانش آم ــد ش ــی، بای انقاب

ــناخت.  را ش
بدیهــی اســت شــاخصه های تربیــت نســلی انقابــی 
و همــراه بــا انقــاب بســیار فراگیــر و طوالنــی اســت 
ــاه بــه آن  کــه در ایــن مقالــه نمی گنجــد؛ لکــن کوت

خواهیــم پرداخــت.
 اولیــن شــاخصی کــه بــا وجــود آن می توانیــم 
داشــته  را  انقابــی  دانش آمــوز  تربیــت  ادعــای 
ــد  ــدم اول بای ــت و در ق ــی اس ــیم، آرمان خواه باش
ــف و  ــای مختل ــا روش ه ــی را ب ــه آرمان طلب روحی
تکنیک هــای مختلــف در بچه هــا زنــده نگــه داریــم؛ 
ــر تربیــت »انســان های  انقاب هایــی کــه اصــل را ب
جامعــه  یــک  تاســیس  و  گذارده انــد  الهــی« 
ــد.  ــرار داده ان ــود ق ــی خ ــان عال ــند را آرم خداپس

ــوی  ــاش دنی ــن مع ــط تامی ــا، فق ــن انقاب ه در ای
ــرض  ــه غ ــاک نیســت؛ بلک ــی م و آســایش عموم
ــک  ــق ی ــرای تحق ــزار ب ــن اب ــری ای ــی به کارگی اصل
و  اســت  جامعــه  درون  در  متعالی تــر  وضعیــت 
ــود  ــاد ش ــاک ایج ــح و پ ــه ای صال ــه جامع آن اینک
ــه تکامــل معنــوی  ــد ب کــه افــراد در درون آن بتوانن

ــد.  ــل آین ــش نای خوی
نمونــه  رســول)ص(،  حضــرت  بــزرگ  انقــاب 
عالــی ایــن دیــدگاه اســت و در عصــر حاضــر 
ــوع  ــه در ن ــم ک ــران« را داری ــامی ای ــاب اس »انق
ــم  ــان تعلی ــر متصدی ــت. ب ــرد اس ــود منحصربه ف خ
ــه ایــن اصــل مهــم توجــه و  و تربیــت اســت کــه ب
ــوزان را  ــند؛ دانش آم ــته باش ــه داش ــرای آن برنام ب
ــای  ــا آرمان ه ــان را ب ــد و آن ــار بیاورن ــواه ب آرمان خ

ــازند.  ــنا س ــامی آش ــاب اس انق
وقتــی  اســت.  دینمــداری  شــاخص  دومیــن 
بــا دیــن گــره خــورد، آن وقــت  آرمان خواهــی 
از  اگــر  آرمان خواهــی  و  می کنــد  پیــدا  منطــق 
ــدا  ــت پی ــت جه ــی باشــد، آن وق ــای وحیان آموزه ه
کــرده و ســازمان یافته می شــود؛ هرچــه تدیــن 
بچه هــا تقویــت شــود، انقابی تــر خواهنــد بــود. 
شــاخص های دینمــداری یــا دینــداری، بســیار 
ــک  ــارا در ی ــه آن ه ــوان هم ــن رو نمی ت اســت؛ از ای
نوشــتار کوتــاه ارائــه کــرد. احــکام و دســتوراتی کــه 
ــر  ــرای بش ــی ب ــق وح ــرم)ص( از طری ــر اک پیامب
ــود آن  ــه از خ ــی ک ــز احادیث ــد و نی ــت کردن دریاف
ــت  ــان معصــوم علیهم الســام روای حضــرت و امام
شــده اســت، همگــی شــاخص های دینمــداری 
ــه  ــان ب ــداران و مؤمن ــد توســط دین ــه بای هســتند ک
اجــرا درآینــد تــا آنــان بــه کمــال معنــوی برســند و 

ــوند.  ــعادتمند ش ــتگار و س رس
ــای  ــه باور ه ــت ک ــه داش ــه توج ــن نکت ــه ای ــد ب بای
قلبــی و اعتقــادات دینــی نوعــی عمــل باطنــی 
شــمرده می شــوند کــه همــراه بــا دو بخــش دیگــر 
ــه  ــی - ک ــکام فقه ــات و اح ــی اخاقی ــن، یعن دی
جنبــه اجرایــی دارنــد - همگــی شــاخص های 

دینــداری بــه شــمار می آینــد. 
دقــت و بررســی در متــون دینــی )قــرآن و روایــات(

ــی از  ــه برخ ــاند ک ــاور می رس ــن ب ــه ای ــان را ب انس
ــکام و  ــه اح ــاد هم ــی، نم ــم دین ــا و مفاهی آموزه ه
معــارف دینــی بــه حســاب می آینــد و بــه اصطــاح 
شــاخص های کلیــدی محســوب می شــوند؛ بــه 
ــدی  ــی پایبن ــا، گوی ــه آن ه ــدی ب ــه پایبن ــوری ک ط
ــی  ــزام قلب ــن و شــریعت اســت و الت ــه دی ــه هم ب
ــار  ــه ناچ ــن را ب ــان مؤم ــا، انس ــه آن ه ــی ب و عمل
متعهــد بــه رعایــت همــه احــکام و دســتورات دینــی 

در ســطوح گوناگــون می گردانــد. 
ــه بیــان دیگــر، روح و حقیقــت دیــن و دینــداری  ب
در بــاور قلبــی و پایبنــدی عملــی بــه این گونــه 
تجلــی  و کلیــدی  محــوری  احــکام  و  آموزه هــا 

بــد.  می یا
ــاوری  ــداری و دین ب ــاخص های دینم ــن ش مهم تری
عبــارت از روح تعبــد و بندگــی و بــه معنــای واقعــی 
کلمــه عبــدهللا شــدن اســت؛ بــه همیــن دلیــل انبیــا، 
ــام افتخــارات و  ــی تم ــای خــاص اله ــا و اولی اوصی
ــد؛  ــودن می دیدن ــدا ب ــد خ ــش را در عب ــزت خوی ع
ــای  ــات و دع ــی از مناج ــه فرازهای ــه، ب ــرای نمون ب
ــی  ــود: »اله ــاره می ش ــی)ع( اش ــان عل ــر مؤمن امی
ــی  ــی ب ــدا و کف ــک عب ــون ل ــزا ان یک ــی ع ــی ب کف
فخــرا ان تکــون لــی ربــا انــت کمــا احــب فاجعلنــی 

کمــا تحــب« 
ــه  ــس ک ــرا ب ــربلندی م ــزت و س ــن ع ــا! ای »خدای
بنــده تــو باشــم و ایــن افتخــار برایــم بــس کــه تــو 
پــروردگار منــی؛ تــو چنانــی کــه مــن دوســت دارم؛ 

ــو دوســت داری.« ــان کــن کــه ت مــرا چن

کوتاه خبر 
وزیر اطالعات:

 مسئله دوتابعیتی ها 
در حد رسانه ای شدن نبود

ــا  ــگاران ب ــع خبرن ــات، در جم ــر اطاع ــوی، وزی ــود عل محم
ــا  ــت: م ــی گف ــه آت ــال حضــورش در کابین ــه احتم اشــاره ب
ــوده و  ــت ب ــاده خدم ــه آم ــرباز همیش ــتیم؛ س ــرباز هس س

ــد. ــت بگیرن ــه خدم ــا او را ب ــر اســت ت منتظ
ــرای وزارت  ــئله ب ــن مس ــه مهم تری ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــات  ــرد: وزارت اطاع ــح ک ــت، تصری ــت اس ــات، امنی اطاع
رســالت خــود را در دنیایــی کــه پــر از ناامنــی بــوده، انجــام 

ــرده اســت.   ــظ ک ــت را حف داده و امنی
ــاره مســئله دو تابعیتی هــا گفــت: ایــن  ــر اطاعــات درب وزی
مســئله را می شــد بــا همــکاری دســتگاه های مربــوط حــل 
ــدن  ــانه ای ش ــدازه رس ــد و ان ــوع در ح ــرد؛ موض ــل ک و فص

نبــود.
علــوی دربــاره اولویت هــای ایــن وزارتخانــه در 4 ســال 
آینــده گفــت: بــدون شــک مهم تمریــن مســئله بــرای وزارت، 
ــی دشــمنان انقــاب،  ــر چالش آفرین ــت اســت. در براب امنی
وزارت اطاعــات بایــد بتوانــد بــا کمتریــن هزینــه چالش هــا 
را پیش بینــی و مدیریــت کنــد؛ ضمــن اینکــه از آســیب زدن 

ــد. ایرنــا ــه کشــور جلوگیــری کن ایــن چالش هــا ب

کوتاه از سیاست

هشتمین شهید مدافع حرم ارتش 
ســتوان ســوم ســید مهــدی جــودی ثانــی از رزمنــدگان نیروی 
زمینــی ارتــش در حلــب ســوریه بــه شــهادت رســید. ســتوان 
ســوم ســید مهــدی جــودی ثانــی از رزمنــدگان نیــروی زمینی 
ــه شــهادت  ارتــش در دفــاع از حــرم حضــرت زینــب)س( ب
رســید. ســتوان جــودی ثانــی کــه هشــتمین شــهید مدافــع 
ــروی  ــپ 377 نی ــن در تی ــش از ای ــت، پی ــش اس ــرم ارت ح
زمینــی ارتــش در قوچــان و در رســته توپخانــه خدمــت 
می کــرد کــه در حلــب ســوریه بــه فیــض شــهادت نائــل آمــد. 
مراســم تشــییع پیکــر ایــن شــهید بزرگــوار فــردا جمعــه 23 
تیــر پــس از برگــزاری مراســم دعــای ندبــه از مقابــل مهدیــه 
ــد. روابــط عمومــی نیــروی  ــد ش ــزار خواه ــان برگ ــهر قوچ ش

زمینــی ارتــش

نماینده مجلس عنوان کرد:
کنگره آمریکا با تأخیر به دنبال 

تجمیع طرح های ضد ایرانی 
در  لنجــان  مــردم  نماینــده  ریــزی،  محســن کوهکــن 
مجلــس، بــا اشــاره بــه توقــف طــرح تحریــم ایــران و 
روســیه در مجلــس کنگــره آمریــکا اظهــار داشــت: بــر 
اســاس قوانیــن آمریــکا، اگــر طرحــی کــه در مجلــس 
ســنا تصویــب می شــود بــار مالــی داشــته باشــد، بایــد 
ــردم  ــده م ــد. نماین ــز برس ــره نی ــس کنگ ــب مجل ــه تصوی ب
لنجــان ادامــه داد: درخصــوص طــرح تحریمــی ایــران و 
ــت؛  ــی اس ــار مال ــراد ب ــارغ از ای ــکا ف ــرد آمری ــیه، عملک روس
 بــه نظــر مــی رســد آن هــا تــوپ طــرح کــردن ایــران 
ادامــه  را  بــازی  امــا  زده انــد؛  زمیــن  روی  را  روســیه  و 
ــند. ــته باش ــوب داش ــتفاده مطل ــت اس ــا از وق ــد ت نمی دهن

وی گفــت: از ســوی دیگــر شــاهد اختافات فاحــش در درون 
حاکمیــت آمریــکا بــرای اجــرای طــرح مذکــور نیســتیم؛ اگــر 
ــا 98  ــرح s722 ب ــد ط ــم می آم ــه چش ــی ب ــن اختاف چنی
ــا  ــب نمی شــد ی ــف تصوی ــل 2 رای مخال رای موافــق در مقاب
دســت کم ترکیــب آرای موافــق و مخالــف بــه گونــه دیگــری 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــت: ب ــار داش ــت. وی اظه ــکل می گرف ش
ــار  ــرای در اختی ــکا ب ــره آمری ــس کنگ ــرح در مجل ــف ط توق
ــا و  ــع طرح ه ــردن و تجمی ــش ب ــت پی ــان جه ــتن زم داش

ــت. خانــه ملــت ــر اس ــی دیگ ــد ایران ــای ض پروژه ه

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

زن در عصر ظهور 
ــه زن در درون  ــا ک ــا آنج ــود؛ ت ــت داده می ش حکم
خانــه اش مطابــق کتــاب خــدا و ســنت پیامبــر)ص( 

ــد.  ــاوت می کن قض
ــدل  ــت ع ــور و حاکمی ــر ظه ــان در عص ــه زن جامع
ــد  ــمگیری خواه ــد چش ــت و رش ــدی)ع( حرک مه
ــامی  ــارف اس ــم و مع ــان از عل ــان چن ــت. آن داش
بــر  رفتارشــان،  و  حــرکات  می برنــد کــه  بهــره 
اســاس قانــون خداســت. بــر ایــن پایــه بــه بهتریــن 
ــان )در  ــا ایم ــدان ب ــت فرزن ــه تربی ــن ب وجــه ممک
کنــار حرکــت فرهنگــی خــود( اقــدام می کننــد.

امنیــت نصفه نیمــه ای کــه امــروز بــرای زنــان وجــود 
امنیتــی  بــه  می کنــد،  اســترس  ایجــاد  و  دارد 
ــش از  ــد و بی ــد ش ــل خواه ــل تبدی ــر و کام بی نظی
هــر زمــان دیگــری در طــول تاریــخ از دســت ظلــم 
امــان خواهنــد  انســان های شــرور در  و تجــاوز 
ــه  ــا ب ــده: »راه ه ــت آم ــه در روای ــی ک ــا جای ــود؛ ت ب
ــان جــوان از جایــی  ــه ای امــن می شــود کــه زن گون
ــی  ــراه محرم ــدون داشــتن هم ــر، ب ــای دیگ ــه ج ب
ــوء نظر  ــرض و س ــه تع ــر گون ــد و از ه ــفر می کنن س

ــتند.«  ــان هس در ام
بعضــی روایــات نقــش زنــان در زمــان ظهــور را 
بــه نقــش زنــان در زمــان پیامبــر)ص( تشــبیه 
و  آب  رســاندن  همچــون  وظایفــی  و  کرده انــد 
ــایل  ــداری وس ــپزی، نگه ــدگان، آش ــه رزمن ــذا ب غ
ــر  ــات، تعمی ــاندن مهم ــه دارو، رس ــدگان، تهی رزمن
ــای  ــرکت در جنگ ه ــهدا، ش ــال ش ــزات، انتق تجهی
دفاعــی، تشــویق رزمنــدگان بــرای عزیمــت بــه 
ــرای  ــرد و ... ب ــه نب ــان در صحن ــویق آن ــه، تش جبه

ــت.  ــده اس ــف ش ــان تعری آن
ــت  ــر از جاهلی ــى دیگ ــه نوع ــروز ب ــاى ام زن در دنی
ــون  ــده چ ــى فریبن ــا عناوین ــته و ب ــان بازگش جاه
و  انتخــاب  حــق  و  آزادى  مــرد،  بــا  همتایــى 
ارزان  و...، کارگــرى  بشــر  حقــوق  از   بهره منــدى 
و ملعبــه اى بى هــدف بــراى مــردان و سیاســتمداران 
شــده و از انســانیت خویــش فاصلــه  گرفتــه و اگــر 
ــه  ــاز ملعب ــد، ب ــت یاب ــى دس ــب و مقام ــه منص ب
ــه  ــان سیاست پیشــه اســت؛ ب ســردمداران و حاکم
طــوری کــه شــخصیت و عفــت زن امــروز در هیــچ 
ــتبرد  ــون از دس ــى مص ــر مقام ــا ه ــه اى و ب مرحل
آنــان نیســت؛ لکــن  شــیاطین و سوء اســتفاده  
بــا انقــاب مهدی)عــج( و در عصــر ظهــور ایــن 
انحطــاط بســامان می شــود و زن  نابســامانی و 
ــه  ــد و ب ــود را می یاب ــی خ ــت واقع ــگاه و هوی جای
ــود.  ــل می ش ــه تبدی ــر در اداره جامع ــی مؤث نیروی
شــیعه از زمــان پیامبــر)ص( بــه وعده هــاى ایشــان 
و قــرآن یقیــن داشــته و همــواره چشــم انتظار 
ــه کل  ــى ک ــت؛ انقاب ــوده و هس ــدی ب ــاب مه انق
ــت  ــى آن، موقعی ــد و در پ ــون می کن ــا را دگرگ دنی
ــان  ــن زم ــاط او در ای ــت و انحط ــر از موقعی زن غی

ــود.  ــد ب خواه
انقــاب جهانــى موعود)عــج(، چنــان کــه از وعده هــا 
ــان  ــی را در جه ــول بزرگ ــت، تح ــش هویداس و نام
ــم  ــر پرچ ــم را در زی ــرد و کل عال ــد ک ــاد خواه ایج
اســام واقعــى و تعالیــم حیات بخــش آن قــرار 
ــز از  ــان نی ــه زن ــى آن، جامع ــه در پ ــد داد ک خواه
ــگاه  ــه جای ــوده و ب ــزرگ مســتثنی نب ایــن تحــول ب

ــد.  ــد ش ــده خواه ــش برگردان ــى خوی واقع
ــی  ــه  در روایات ــت ک ــدر واالس ــان این ق ــگاه زن جای
حضــور 50 زن در بیــن یــاران اصلی امــام زمان)عج( 
آمــده اســت؛ امــام باقــر)ع( می فرماینــد: »بــه 
ــه  ــد ک ــر می آین ــیزده نف ــیصد و س ــم س ــدا قس خ
پنجــاه نفــر از ایــن عــده زن هســتند.« )بحاراالنــوار، 
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ــه  ــال 1361 ب ــری در س ــرگان رهب ــس خب مجل
ریاســت آیــت هللا علــی مشــکینی تشــکیل 
شــد. در ایــن مجلــس بــه رأی مــردم فقهایــی 
ــل 107  ــاس اص ــر اس ــه ب ــده اند ک ــاب ش انتخ
ــر  ــری را ب ــن رهب ــه تعیی ــون اساســی وظیف قان

ــد.  ــده دارن عه
رهبــری  می دانیــد  همــه  کــه  همان طــور 
ــن شــخصیت اســت و انتخــاب ایشــان  باالتری
ــودن  ــر ب ــه خطی ــت ک ــوار اس ــیار دش کاری بس
ــد؛  ــان می ده ــرگان را نش ــس خب ــف مجل وظای
ــرگان وارد  ــه خب ــی ب ــن راه، هجمه های ــا در ای ام
ــی  می شــود و شــاید مــردم هــم اطاعــات کاف

ــند.  ــته باش ــس نداش ــن مجل ــاره ای درب
از ایــن رو حضــرت آیــت هللا ســید یوســف 
طباطبایی نــژاد، نماینــده ولــی فقیــه و امــام 
جمعــه اصفهــان، میهمــان کیمیــای وطن شــدند 
تــا بــه بعضــی از ســؤاالت مــردم پاســخ دهنــد. 

 درباره لزوم وجود مجلس خبرگان 
بگویید. 

ارکان  از  یکــی  می دانیــد  کــه  همان طــور 
حکومــت اســامی، مســئله رهبــری اســت کــه 
در زمــان پیامبــر و ائمــه معصومیــن)ع( بنــا بــر 
ــر هســتند. در  ــده مــا شــیعیان، آن هــا رهب عقی
ــره  ــم باالخ ــج( ه ــام زمان)ع ــت ام ــان غیب زم

ــاز  ــد تشــکیل شــود و نی حکومــت اســامی بای
ــوب  ــوم، منص ــران معص ــت. رهب ــر اس ــه رهب ب
از طــرف خــدا هســتند؛ امــا دربــاره رهبــران 
غیرمعصــوم در زمــان غیبــت، از طــرف ائمــه)ع( 
ــات  ــع صف ــان و در واق ــا بی ــات آن ه خصوصی
ــه  ــده ک ــح داده ش ــه توضی ــرف ائم ــا از ط آن ه
بایــد عالــم، مدیــر و مدبــر باشــند و خصوصیــات 
دیگــری هــم هســت کــه تمامــی آن هــا در 

ــت. ــده اس ــات آم روای
ــه  ــری را ائم ــدای رهب ــرایط کاندی ــات و ش کلی
تعییــن کردنــد؛ یعنــی این طــور نیســت کــه ولــو 
همــه مــردم بــه یــک نفــری رأی دهنــد کــه ایــن 
صفــات را نداشــته باشــد، آن فــرد بتوانــد رهبــر 
باشــد؛ امــا در زمانــی کــه چنــد نفــر ایــن شــرایط 
ــر  ــد رهب ــوان چن را داشــتند، طبــق دالیــل نمی ت

داشــت. 
در زمانــی هــم دیدیــم کــه هــم امــام حســن)ع( 
و هــم امــام حســین)ع(، هــر دوی آن هــا 
امــام بودنــد، امــا تــا امــام حســن)ع( در 
ــود و  ــا ایشــان ب ــان ب ــد، فرم ــات بودن ــد حی قی
اباعبــدهللا)ع( هــم مطیــع فرمــان ایشــان بودند؛ 
در صورتــی کــه چنــد نفــر شــرایط را دارنــد، بایــد 
یــک نفــر انتخــاب شــود. مــردم معمولــی ایــن 
را نمی تواننــد تعییــن کننــد؛ بنابرایــن بایــد 
جمعــی تشــکیل شــود کــه فقیه شــناس و 
ــد  ــراد رفت وآم ــن اف ــا ای ــوده و ب عالم شــناس ب

داشــته باشــند و بتواننــد تشــخیص دهنــد کــدام 
ــب تر                                                              ــری مناس ــرای رهب ــراد ب ــن اف ــک از ای ی

ــت.  اس
این هــا بایــد افــراد خبــره باشــند؛ خبــره یعنــی 
ــن  ــردم تعیی ــراد را م ــن اف ــه ای ــه کار ک آگاه ب
می کننــد. ایــن یــک کار عاقانــه و درســت 

ــت. اس
 مجلس خبرگان چه وظایفی دارد؟ 

کار خبــرگان، یکــی تعییــن رهبــر اســت کــه یــک 
ــاق  ــی)ره( اتف ــام خمین ــوت ام ــس از ف ــار پ ب
افتــاد؛ یعنــی در واقــع اصــل و ریشــه حکومــت 

ــد.  ــاب می کنن را انتخ
اســت  زنــده  رهبــر  کــه  حالــی  در   اگــر 
ــد  ــت داد، بای ــود را از دس ــات خ ــی صف و بعض
فــرد دیگــری را جایگزیــن وی کننــد؛ ایــن یعنــی 
ــر از  ــی دیگ ــه یک ــر ک ــات رهب ــر صف ــارت ب نظ

ــرگان اســت. ــف خب وظای
شــاید شــائبه ای بــرای برخــی مــردم کم اطــاع 
بــه وجــود بیایــد کــه چــون خبــرگان رهبــری را 
ــتند.  ــری هس ــر از رهب ــد، باالت ــاب می کنن انتخ
ــی  ــن معن ــه ای ــن ب ــت؛ ای ــور نیس ــر؛ این ط خی
ــت  ــری اس ــر از رهب ــرگان باالت ــه خب ــت ک نیس
دخالــت  رهبــری  امــور  در  می توانــد  یــا 
ــه  ــر هم ــد، ب ــاب ش ــی انتخ ــر وقت ــد. رهب  کن

و خبرگان هم رهبر است.
ــه  ــم ک ــری داری ــروز رهب ــی ام ــه شــکرانه اله  ب

ــن  ــع بی ــه لحــاظ شایســته اســت و جام از هم
ــه مســائل اســت. هم

 گاهی بعضی پیشنهادها از سوی 
خبرگان مطرح می شود؛ آیا مسئولین 

ملزم به رعایت این پیشنهادها هستند؟ 
داشــته  پیشــنهادهایی  می تواننــد  خبــرگان 
ــری  ــا رهب ــور ی ــا رئیس جمه ــا مث ــند؛ ام باش
ــتند.  ــنهادها نیس ــن پیش ــت ای ــه رعای ــزم ب مل
ایــن پیشــنهادهایی کــه از ســوی خبــرگان داده 
ــه  ــت؛ بلک ــا نیس ــی آن ه ــود، کار خبرگان می ش
کار شــخصیتی خودشــان اســت کــه برگرفتــه از 

ــت.  ــی اس ــک روحان ــخصیت ی ش
 خبرگان در حال حاضر چه فعالیتی 

دارد؟ 
در  عمومــی  جلســه  دو  ســال،  در  خبــرگان 
ماه هــای اســفند و شــهریور دارد کــه همــه اعضــا 
در تهــران جمــع می شــوند و مباحــث شــهر 
ــرح  ــم مط ــی ه ــث اجتماع ــان و مباح خودش
می شــود و ســخنرانانی هــم از دولــت بــرای 

ارائــه گــزارش دعــوت می شــوند. 
ایــن جلســات ظــرف مــدت دو روز برگــزار 
مطهــر  مرقــد  بــه  ســوم  روز  و  می شــود 
پــس  و  می رونــد  خمینــی)ره(  امــام 
رهبــری  معظــم  مقــام  حضــور  بــه  آن  از 
دفعــه  دو  ایــن  فقــط  امــا  می رســند؛ 
نیســت؛ مجلــس خبــرگان کمیســیون هایی 
شــدند  تقســیم  نماینده هــا  خــود   دارد کــه 
ــتند  ــیون هس ــک کمیس ــو ی ــدام عض ــر ک و ه
بــار  ســه  یــا  دو  ماهــی  اســت  ممکــن  و 
ــکل  ــا ش ــود و بحث ه ــکیل ش ــیون تش  کمیس
ــری  ــی از کمیســیون ها، بررســی رهب ــرد. یک گی
ــی  ــا گفتن ــه این ه ــد ک ــام می ده ــده را انج آین
نیســت و این هــا بیــن افــراد همــان کمیســیون 

ــود. ــرح می ش مط
 اعضای مجلس خبرگان حقوق 

می گیرند؟  
حقوقــی  هیــچ  رســما  خبــرگان  اعضــای 
ندارنــد. هــر کــدام از آن هــا ممکــن اســت 
ِســمت خبرگانــی  از  امــا  کننــد،  جایــی کار 
هدیــه ای  اینکــه  جــز  نمی گیرنــد؛  حقوقــی 
بابــت رفت وآمدهایشــان در ســال بــه آن هــا 
عنــوان حقــوق  بــه  بحثــی  امــا  می دهنــد؛ 

نیســت. مطــرح 
 مهم ترین تصمیم خبرگان تا به حال 

چه بوده است؟ 
مهم تریــن تصمیــم، انتخــاب مقــام معظــم 
رهبــری پــس از رحلــت امــام)ره( بــود و تاکنــون 
ــت.  ــده اس ــش نیام ــری پی ــئله دیگ ــچ مس هی
صفــات را ایشــان کامــل دارنــد و وجــود ایشــان 
هــم ســالم اســت و ان شــاء هللا ســایه ایشــان بر 

ســر همــه مــا باشــد.
 هجمه هایی که به خبرگان وارد 

می شود، چگونه باید پاسخ داده شود؟ 
بعضــی هجمه هــا بــا غــرض اســت؛ امــا عمــده 
هجمه هــا از جهــل اســت. برخــی افــراد خــوب 
را هــم می بینیــم کــه هجمــه وارد می کننــد 
افــراد  ایــن  جهــل  از  همگــی  این هــا  کــه 
ــه  ــرگان چ ــس خب ــد پ ــدام می گوین ــت. م اس

می کننــد؟ 
کار  و  بکنــد  کاری  نیســت  قــرار  خبــرگان 
ــد  ــه انجــام می دهن خودشــان را در روال مربوط
و کاری بــه گرانــی و تــورم ندارنــد. حــال گاهــی 

ارائــه می کننــد. پیشــنهادهایی 

 چه راهی وجود دارد تا مردم بیشتر با 
خبرگان آشنا شوند؟ 

مــردم بایــد بیشــتر تحقیــق کننــد و   بپرســند. 
تزریــق  کســی  بــه  نمی شــود  را   علــم 

کرد.
 آیا تبیین رسالت خبرگان انجام شده 

است؟ 
ــان  ــت و خودش ــی هس ــون اساس ــن در قان ای
ــردم  ــد. م ــی کنن ــود را معرف ــد خ ــه ندارن وظیف
بــرای کاری آن هــا را تعییــن کردنــد و آن هــا 
هــم همــان کار را انجــام می دهنــد. لزومــی بــه 
ــاز  ــز کار نی معرفــی بیشــتر نیســت. معرفــی ری

ــت. نیس

ادامه از صفحه اول

ــگاران  ــر دفــاع، در جمــع خبرن ســردار حســین دهقــان، وزی
ــی  ــانی نیابت ــا و کس ــع آمریکایی ه ــر موق ــت: ه ــار داش اظه
از ســوی آن هــا خواســته اند علیــه مــا کاری کننــد، ملــت مــا 
ــه  ــد ن ــت کردن ــرده و ثاب ــار خــود پشــیمان ک ــا را از رفت آن ه
تحقیــر و نــه توهیــن و نــه تهدیــد را از هیــچ قدرتــی تحمــل 

نمی کننــد.
ــک  ــه پزش ــد ب ــکا بای ــاع آمری ــر دف ــرد: وزی ــح  ک وی تصری
ــان  ــته هذی ــوده و داش ــب دار ب ــم ت ــر کن ــد؛ فک ــه کن مراجع

اســت. می گفتــه 
ــوژی  ــک ایدئول ــش ی ــزود: داع ــورمان اف ــاع کش ــر دف وزی
ــه  ــی پذیرفت ــدارد و جای ــی ن ــچ پشــتوانه عقل ــه هی شــده ک
ــد و  ــاط مرکــزی را از دســت داده ان ــا نق نخواهــد شــد؛ آن ه
بــه یقیــن اگــر اراده باشــد کــه مقابلــه ای جــدی بــا بقایــای 

ــت. ــد گرف ــن کار صــورت خواه داعــش انجــام شــود، ای
دهقــان یــادآور شــد: همچنیــن تمــام اقــام نیروهــای 
مســلح توســط وزارت دفــاع ســاخته می شــود و البتــه 
پشــتوانه ای اگــر نباشــد، هیــچ کاری صــورت نخواهــد گرفت.

ســردار دهقــان خاطرنشــان کــرد: تولیــد تمــام تجهیــزات و 
اقــام نیروهــای مســلح یــا خریــد آن توســط وزارت دفــاع 
انجــام می شــود. البتــه ایــن امــر بــر مبنــای نیــاز نیروهــای 

مســلح اســت و ایــن رونــد همــواره بــوده و خواهــد بــود.
ــم  ــت یازده ــی در دول ــدات دفاع ــش تولی ــاره افزای وی درب
ــات  ــه مقام ــاب آنچ ــر انق ــرف رهب ــای ح ــر مبن ــت: ب گف
رســمی کشــور می گوینــد بایــد بــه همــان اتــکا کــرد. 
را                   حرفــی  رئیس جمهــور  نباشــد کــه  پشــتوانه ای  اگــر 

تســنیم نمی زنــد. 

ــش  ــی ارت ــروی زمین ــده نی ــدری، فرمان ــرث حی ــر کیوم  امی
ــاب  ــدام ســپاه پاســداران انق ــت: اق ــگاران گف ــع خبرن در جم
ــرادران  ــت ب ــلح و حرک ــای مس ــوس نیروه ــامی در قام اس
ســپاهی، ســیلی  محکمــی بــر دهــان دشــمنان بــود؛ حرکتــی 
کــه اقــدام همه  جانبــه تمامــی نیروهــای دفاعــی ایــران را دربــر 

می گرفــت.
فرمانــده نیــروی زمینــی اظهــار داشــت: پیش بینی هــای 
انجــام  دشــمنان  تجــاوز  هرگونــه  دفــع  جهــت  در  الزم 
 شــده و مــا اجــازه هیچ گونــه تجــاوزی را بــه متجــاوزان 

نمی دهیم.
ــده  ــه متجــاوزان، پاســخ کوبن ــام مــا ب ــان اینکــه پی ــا بی وی ب
موشــکی بــه حملــه ترقــه ای آنــان بــود، افــزود: قــدرت نیــروی 
زمینــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران در رزمایش هــا 

ــات  ــیر منوی ــدرت در مس ــن ق ــت و ای ــده اس ــان داده ش نش
مقــام معظــم رهبــری روزبــه  روز افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.

ــخ های  ــه پاس ــاره ادام ــش درب ــی ارت ــروی زمین ــده نی فرمان
کوبنــده بــه متجــاوزان خاطرنشــان کــرد: هیــچ خطــر نظامــی 
جمهــوری اســامی ایــران را تهدیــد نمی کنــد؛ چــرا کــه  تمامــی 
نیروهــای نظامــی ایــران در کنــار هــم و در رکاب مقــام معظــم 
رهبــری گــوش بــه فرامیــن معظم لــه هســتند تــا درس 

ــه متجــاوزان بدهنــد. عبرتــی ب
ســرتیپ حیــدری دربــاره رزمایش هــای نیــروی زمینــی ارتــش 
نیــز گفــت: رزمایش هــا در طــول ســال بــه صــورت تخصصــی 
و موضوعــی هماننــد رزمایش هــای بالگــردی، زرهــی و ... 
انجــام می شــود و در ســال 1396 نیــز در چنــد نقطــه از کشــور 

ــم. مهــر ــزار می کنی ــا  را برگ ــن رزمایش ه ای

وزیر دفاع کشور:

وزیر دفاع آمریکا باید به پزشک مراجعه کند
فرمانده نزاجا :

حرکت برادران سپاهی، سیلی  محکمی بر دهان دشمنان بود

 رئیس سازمان 
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چالش های بلندمدت 

آمریکاست
ــکا در  ــزی امری ــات مرک ــازمان اطاع ــس س رئی
اتهام زنی هــا  تکــرار  ضمــن  ســخنرانی  یــک 
ــن  ــی از بزرگ تری ــور را یک ــن کش ــران، ای ــه ای علی
خوانــده  واشــینگتن  بلندمــدت  چالش هــای 
اســت. »مایــک پمپئــو«، رئیس ســازمان اطاعات 
مرکــزی آمریــکا، در اندیشــکده آمریکایــی بــه نــام 

»اتحــاد اطاعــات و امنیــت ملــی« ســخنرانی کرد. 
وی در بخشــی از ایــن ســخنرانی مفصــل بــه 
چالش هایــی کــه آمریــکا و ســیا بــا آن هــا مواجــه 

ــت.  ــتند، پرداخ هس
رئیــس ســیا گفــت: بــای تروریســم بین المللــی 
ــال  ــل در ح ــش در موص ــه داع ــود دارد. اگرچ وج
شــدید  فشــار  تحــت  رقــه  و  اســت  ســقوط 
ــان  ــوم همچن ــد ش ــا تهدی ــت، ام ــی اس بین الملل
ــم کاری را  ــم مجبوری ــوز ه ــا هن ــت. م ــی اس باق
کــه بــا القاعــده کردیــم، بــا داعــش هــم بکنیــم. 
نمی تــوان گفــت کــه تهدیــد القاعــده ناپدیــد 
شــده؛ تهدیــدش همچنــان وجــود دارد. مــا هنــوز 

بایــد کار زیــادی بــرای مقابلــه بــا داعــش بکنیــم.

وی در ادامــه بــه موضــوع کــره شــمالی پرداخــت.
ــو گفــت: پیونــگ یانــگ 24 ســاعت  مایــک پمپئ
تولیــد  و  توســعه  بــرای  تــاش  در  شــبانه روز 
پیماســت کــه  قــاره  بالســتیک  موشــک های 
ــکا  ــاره آمری ــه ق ــته ای ب ــک هس ــا کاه ــد ب بتوانن
ــم،  ــته دیدی ــه گذش ــه هفت ــور ک ــند؛ همان ط برس
ــاره  ــتیک ق ــک بالس ــلیک موش ــمالی ش ــره ش ک
ــت  ــان از وخام ــن نش ــد زده و ای ــش را کلی پیمای

ــی دارد. ــاع کنون اوض
ــاد  ــا انتق ــکا ب ــی آمری ــد اطاعات ــام ارش ــن مق ای
ــال  ــرف 20 س ــته ظ ــای گذش ــع دولت ه از مواض

گذشــته در قبــال کــره شــمالی گفــت: هیــچ 
ــد  ــرار باش ــه ق ــدارد ک ــود ن ــن وج ــانه ای از  ای نش
ــود و  ــرب بش ــدن غ ــی از تم ــمالی بخش ــره ش ک
ــه  ــور ب ــمالی را مجب ــره ش ــه ک ــت هایی ک سیاس
ــد، وجــود نداشــته اســت. ــع ســاح اتمــی کن خل
رئیــس ســیا در ادامــه بــه »چالــش بلنــد مــدت 
ایــران« بــرای آمریــکا اشــاره کــرد. او مدعــی شــد: 
در ایــران، مــا بــا یــک دشــمنی مواجــه هســتیم که 
ــش،  ــاف داع ــت. برخ ــوالن دادن اس ــال ج در ح
دولت ملــت  یــک  ایــران،  اســامی  جمهــوری 
ــی  ــی دولت ــن حام ــه بزرگ تری ــت ک ــد اس قدرتمن

ــد. فــارس ــمار می آی ــه ش ــان ب ــم در جه تروریس

بین الملل
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،،
ــا غــرض اســت؛  بعضــی هجمه هــا ب
امــا عمــده هجمه هــا از جهــل اســت. 
برخــی افــراد خــوب را هــم می بینیــم 
کــه هجمــه وارد می کننــد کــه این هــا 

همگــی از جهــل ایــن افــراد اســت

به مناسبت سالروز آغاز به کار نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری؛ امام جمعه اصفهان در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن: 

عمده هجمه ها به خبرگان از روی جهل است

روحانــی گفــت:  المســلمین حســن  حجت االســام  و 
هیچ کــس آن روزی را کــه تروریســت ها موصــل را اشــغال 
ــه  ــد و در فکــر اشــغال شــهر های دیگــر عــراق از جمل کردن
ــد، فرامــوش نکــرده اســت. در  اربیــل و حتــی بغــداد بودن
 آن روز اولیــن کشــوری کــه بــه کمــک مــردم عــراق شــتافت 
و در مقابــل تروریســت ها در کنــار دولــت عــراق قــرار 
ــخ  ــن در تاری ــود و ای ــران ب ــامی ای ــوری اس ــت، جمه گرف
ــی  ــه باق ــا همیش ــه ت ــردم منطق ــرای م ــده و ب ــت ش ثب

ــد. ــد مان خواه
روحانــی اضافــه کــرد: امــروز مــردم مــا، هــم بایــد بتواننــد 
 از نعمــت ثبــات نســبی و امنیــت در منطقــه اســتفاده کننــد 
و هــم از اجــرای برجــام بــه خوبــی بهــره برنــد؛ یــک 

فرصتــی را همــه بــا کمــک هــم ایجــاد کردیــم.
ــد، اول  ــن فضــای جدی ــار داشــت: در ای ــور اظه رئیس جمه
گفتنــد کــه برجــام اجرایــی و عملیاتــی نمی شــود و گفتنــد 
آمریکایی هــا نمی گذارنــد. دیدیــم کــه قــدم بــه قــدم 

ــور کنیــم.  توانســتیم از ایــن مشــکات عب
ــه تعهــد آمریــکا  ــه اعتقــاد مــن همیــن امــروز کــه مــا ب ب
اعتمــاد کافــی نداریــم و آمریکایی هــا معمــوال در تعهــدات 
خودشــان بدعهــدی می کننــد، ســخت ترین روز بــرای 

ــران اســت. ــکا در مســئله هســته ای ای آمری

ــران  ــامی ای ــوری اس ــرد: جمه ــح ک ــور تصری رئیس جمه
راهــی را انتخــاب کــرد کــه بــرای بدخواهــان هــم تخلــف از 
ایــن قــرارداد کار ســاده و آســانی نیســت و بســیار پرهزینــه 

اســت. 
ایــن افتخــار سیاســت جمهــوری اســامی ایــران و افتخــار 
دیپلمات هــای ماســت. امــروز بایــد از ایــن فضــا بــه خوبــی 

بهره بــرداری و اســتفاده کنیــم.
رئیس جمهــور گفــت: جمهــوری اســامی ایــران یــک 
کشــور قدرتمنــد اســت کــه نمی شــود در برابــر آن بــا لحــن 
ــد از  ــدرت بودن ــه ابرق ــی ک ــت. آن های نادرســت ســخن گف
ــامی  ــوری اس ــر جمه ــا در براب ــای نابج ــن آن حرف ه گفت
ــد ادب  ــزی نیســتند. بای ــه چی پشــیمان شــدند، این هــا ک
ــد ادب را  ــم بای ــا ه ــد. آمریکایی ه ــات کنن ــار را مراع گفت
ــا  ــای آن ه ــات و نظامی ه ــی از مقام ــد. برخ ــات کنن مراع
هــم گاهــی حرف هایــی می زننــد؛ حرف هــای کهنــه ای 

ــت. ــده اس ــرار ش ــا تک ــه بار ه ک
روحانــی اضافــه کــرد: آدمــی کــه در طــول 40 ســال گذشــته 
بار هــا ایــن تجربــه را کــرده و هــر روزی کــه خواســته 
قدمــی علیــه جمهــوری اســامی ایــران بــردارد، اقداماتــش 
محکــوم بــه شکســت بــوده و از ایــن بــه بعــد هــم محکــوم 

بــه شکســت خواهــد بــود، بایــد عبــرت بگیــرد. میــزان

ــت  ــت دول ــرورت دق ــه ض ــاره ب ــا اش ــر ب ــا فوالدگ حمیدرض
در  کــرد:  اظهــار  خــود  کابینــه  انتخــاب  در  دوازدهــم 
ــه  ــوند ک ــاب ش ــرادی انتخ ــد اف ــد، بای ــت جدی ــه دول کابین

بشناســند. را  آینــده  اولویت هــای 4 ســال 
وی افــزود: دشــمنان جمهــوری اســامی همچنــان در حــال 
ــام  ــه برج ــا ب ــتند و نه تنه ــود هس ــمنی های خ ــه دش ادام
عمــل نمی کننــد، بلکــه تحریم هــای جدیدتــری را بــه 
ــده  ــه آین ــد تمرکــز کابین ــن نبای تصویــب می رســانند؛ بنابرای

ــد. ــی باش ــائل دیپلماس روی مس
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی گفت: 
وزرای دولــت دوازدهــم بایــد از میــان کســانی انتخــاب 
ــی را  ــاد مقاومت ــد و اقتص ــت را ببندن ــر هم ــه کم ــوند ک ش

ــد. ــرار دهن ــت امــور خــود ق اولوی
ــا کشــورهای خارجــی،  ــل ب ــا تعام ــا ب ــرد: م ــح ک وی تصری
ســرمایه گذاری خارجــی و اســتفاده از ظرفیــت قراردادهــای 
خارجــی مخالــف نیســتیم؛ چــرا کــه همــه آن هــا در 
چارچــوب قوانیــن قابــل اجراســت؛ ولــی صرفــا امیــد 
ــل  ــور را ح ــادی کش ــکات اقتص ــتن، مش ــرون داش ــه بی ب

. نمی کنــد
فوالدگــر بــا تأکیــد بــر توجــه بــه درون و اقتصــاد مقاومتــی 
ــاب وزرای  ــد در انتخ ــم بای ــت دوازده ــت: دول ــان داش اذع

ــد و از  ــرار ده ــود ق ــتورکار خ ــی را در دس ــدی جوان گرای بع
ــت  ــاداب تری در دول ــر و ش ــا انگیزه ت ــرژی، ب ــا ان ــراد ب اف

خــود بهــره بــرد.
وی بــا بیــان اینکــه وزرای دولــت دوازدهــم بایــد بــه 
آرمان هــای انقــاب اســامی معتقدتــر باشــند، خاطرنشــان 
کــرد: کاری بــه بحث هــای جناحــی نداریــم و در هــر صــورت 
دولــت روحانــی بــه عنــوان دولــت منتخــب مــردم درصــدد 
اســتفاده از ســایق همســو بــا خــود اســت؛ اگرچــه وقتــی 
ــژه  ــایق به وی ــه س ــد از هم ــد، بای ــدال می کن ــای اعت ادع
آن 40 درصــدی کــه در انتخابــات موفــق بــه پیــروزی 
اکثریــت آرا نشــدند، اســتفاده کنــد؛ امــا انتظــار مــی رود از 
ــرادی  ــت کم اف ــود، دس ــتفاده می ش ــه اس ــی ک ــر جناح ه

ــند. ــاب باش ــای انق ــه آرمان ه ــر ب معتقدت
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی 
ــه در  ــرادی ک ــی رود اف ــار م ــن انتظ ــد: همچنی ــادآور ش ی
ــه عنــوان وزیــر  مواضــع فکــری خــود محکم تــر هســتند، ب
ــه  ــه ب ــوند ک ــاب ش ــانی انتخ ــده و وزرا از کس ــاب ش انتخ
اســتفاده از ظرفیت هــای درونــی نظــام نیــز معتقــد باشــند. 
ــت  ــت دول ــک هیئ ــد ی ــامی نیازمن ــوری اس ــن جمه بنابرای
محکــم، قــوی، بانشــاط، باانگیــزه و مصمــم اســت کــه 
امیدواریــم دولــت آن را بــه نحــو احســن معرفــی کنــد. فــارس

رئیس جمهور:

 آمریکایی ها باید ادب را مراعات کنند 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

روحانی باید جوان گرایی را در نظر بگیرد



کوتاه اخبار 
 شهرک صنعتی پوشاک 

احداث خواهد شد
ــا  ــاک ب ــی پوش ــهرک صنعت ــداث ش ــات اح مقدم
هــدف تأمیــن نیــاز تولیدکننــدگان و حمایــت از 
بخــش تولیــد پوشــاک بــا امضــای تفاهم نامــه 

پنج جانبــه فراهــم شــد. 
پنج جانبــه  تفاهم نامــه  مراســمی  طــی 
ــی  ــکیل تعاون ــت تش ــترک جه ــای مش همکاری ه
شــهرک  احــداث  و  تولیدکننــدگان  نیــاز  تأمیــن 
ــی،  ــی یزدان ــا حضــور عل ــی پوشــاک کشــور ب صنعت
معــاون وزیــر و مدیــر عامــل ســازمان صنایــع کوچک 
ــاون  ــری مع ــران و کالنت ــی ای ــهرک های صنعت و ش
ــی،  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع ــاون وزی ــور تع ام
مدیــر صنــدوق ضمانــت ســرمایه گذاری بخــش 
تعــاون، رئیــس انجمــن پوشــاک و همچنیــن مدیــر 
ــک  ــع کوچ ــرمایه گذاری صنای ــت س ــدوق ضمان صن

ــید.  ــا رس ــه امض ب
تفاهم نامــه  مراســم  ایــن  در  اســت  گفتنــی 
و  شــهرک ها  در  فعالیــن  از  حمایــت  ســه جانبه 
ــز  ــادی نی ــژه اقتص ــق وی ــی و مناط ــی صنعت نواح
ــا  ــه امض ــدی ب ــای تولی ــت از واحده ــرای حمای ب

رســید. مهــر

خرید تضمینی ۶ میلیون تن گندم
بازرگانــی  شــرکت  داخلــی  بازرگانــی  معــاون 
ــدم  ــن گن ــون ت ــدود 6 میلی ــد ح ــی از خری دولت
مطالبــات  درصــدی   6۰ حــدود  پرداخــت  و 
و گفــت: کیفیــت گنــدم  داد  کشــاورزان خبــر 
ــوده  ــته ب ــال گذش ــر از س ــال بهت ــده امس تولیدش
ــه  ــی ب ــودن شــرایط اقلیم و در صــورت مســاعد ب
ــدازه پارســال تولیــد و خریــد تضمینــی صــورت   ان

می گیرد. 
حســن عباســی معروفــان اظهــار کــرد: از ابتــدای 
تاکنــون  تضمینــی  خریــد  و  برداشــت  فصــل 
ــغ  ــی بال ــه ارزش ــدم ب ــن گن ــون ت ــدود 6 میلی ح
بــر ۷۵۰۰ میلیــارد تومــان از کشــاورزان خریــداری 
ــا  ــات آن ه ــد مطالب ــون ۵۸.66 درص ــده، تاکن ش
پرداخــت شــده و بقیــه آن نیــز در اســرع وقــت بــه 

حسابشــان واریــز می شــود. ایلنــا

تغییر ساختار واگذاری اینترنت
ــا بیــان اینکــه  ــرات ایــران ب معــاون شــرکت مخاب
هــر مصوبــه ای توســط کمیســیون تنظیــم مقــررات 
و   FCP شــرکت های  منافــع  شــود،  تصویــب 
را در نظــر می گیــرد، گفــت:  منافــع مشــترک 
ــرای  ــه ای ب ــررات مصوب ــم مق ــازمان تنظی ــر س اگ
ــاختار  ــد، س ــه ده ــدود ارئ ــرویس نامح ــه  س ارائ
ــه  ــذاری ب ــاخت و واگ ــت از زیرس ــت اینترن دریاف
ــز  ــرات نی ــرد و مخاب ــد ک ــر خواه ــترکان تغیی مش

ــود.  ــد ب ــد خواه ــات جدی ــع تصمیم تاب
داوود زارعیــان بــا بیــان اینکــه مصوبــات ســازمان 
ــال  ــی در ح ــات رادیوی ــررات و ارتباط ــم مق تنظی
ــه  ــت ب ــه اینترن ــت ک ــن اس ــر ای ــر ب ــر ناظ حاض
ــه  ــزود: البت ــود، اف ــه ش ــی فروخت ــورت حجم ص
ایــن مصوبــه در حالــی اســت کــه مــا تعــداد 

ــم.  ــدود داری ــترک نامح ــادی مش زی
ــی  ــررات رادیوی ــم مق ــازمان تنظی ــر س ــا اگ طبیعت
مصوبــه ای را در راســتای ارائــه اینترنــت نامحــدود 
ــد، در تعرفه هــا و تعامــل شــرکت های  تصویــب کن
ــاخت  ــات زیرس ــرکت ارتباط ــا ش PAP و FCP ب

ــود. ایســنا ــاد می ش ــر ایج تغیی

کوتاه از اقتصاد

 چالش های تفکیک 
آب شرب و شهری

ــت:  ــا گف ــور آب و آبف ــرو در ام ــر نی ــاون وزی مع
طــرح تفکیــک آب شــرب و شــهری، موضوعــی 
ــه  ــت دوازدهــم ب ــرار شــده در دول ــه ق اســت ک
صــورت جدی تــری در دســت اجــرا قــرار گیــرد؛ 
امــا الزم اســت کــه در ابتــدا بــرای اجرایــی 
شــدن ایــن طــرح اولویت بنــدی صــورت گیــرد. 
ــه دو ســامانه ای  ــان اینک ــا بی ــی ب ــم میدان رحی
ــام  ــد تم ــهری نمی توان ــرب و ش ــردن آب ش ک
مشــکالت حــوزه آب را برطــرف کنــد، اظهــار 
کــرد: آبــی کــه در اختیــار مشــترکان قــرار 
داشــته  را  بهداشــت کافــی  بایــد  می گیــرد، 
باشــد و بــه همیــن دلیــل بایــد پیــش از 
اجرایــی شــدن ایــن طــرح تحقیقــات الزم 

ــرد.  ــورت گی ــئله ص ــن مس ــرای ای ب
وی ادامــه داد: در گذشــته تصــور غلطــی حتــی 
ــک آب  ــه تفکی ــر اینک ــی ب ــرو مبن در وزارت نی
ــی را  ــوزه آب ــکالت ح ــیاری از مش ــد بس می توان
برطــرف کنــد، وجــود داشــت و بــه همیــن دلیــل 
تصمیــم بــر آن گرفتــه شــد کــه بــا انعقــاد 
قــراردادی بــا دانشــگاه شــهید بهشــتی بــه 
ــن  ــل ای ــج کام ــان نتای ــون توم ارزش ۲۵۰ میلی

ــود.  ــی ش ــرح بررس ط
معــاون وزیــر نیــرو در امــور آب و آبفــا بــا 
ــای  ــا ماه ه ــه ت ــی رود ک ــار م ــه انتظ ــان اینک بی
آتــی نتیجــه نهایــی بــه دســت آیــد، گفــت: بــر 
اســاس ایــن تحقیــق بایــد مشــخصات آب 
ــه صــورت کامــل بررســی و تبییــن  غیرشــرب ب
ــدی  ــا اولویت بن ــاس ب ــن اس ــر همی ــود و ب ش
را  بهداشــتی  و  آب شــرب  تفکیــک  بتوانیــم 

انجــام دهیــم. اقتصــاد آنالیــن

 آغاز فرآیند اصالح قانون کار 
پس از ابالغ

معــاون وزیــر کار گفــت: پــس از اعــالم وصــول 
ــه  ــون کار در جلس ــالح قان ــه اص ــترداد الیح اس
یکشــنبه مجلــس شــورای اســالمی، منتظــر 
ابــالغ بازگشــت الیحــه هســتیم تــا درخصــوص 
تصمیم گیــری  کار  قانــون  اصــالح   فرآینــد 

شود. 
ــه اعــالم وصــول  ــا اشــاره ب احمــد مشــیریان ب
در  کار«  قانــون  »اصــالح  الیحــه  اســترداد 
روز یکشــنبه هفتــه جــاری در صحــن علنــی 
مجلــس شــورای اســالمی دربــاره فرآینــد آغــاز 
بازگشــت الیحــه  قانــون کار گفــت:  اصــالح 
ــه  ــت ب ــوی دول ــوز از س ــون کار هن ــالح قان اص
ــالغ  ــه محــض اب ــا ب ــالغ نشــده ام ــه اب وزارتخان
ــدات و سیاســتگذاری الزم  رســمی، قطعــا تمهی
ــام  ــون کار انج ــالح قان ــد اص ــوص فرآین درخص

می شــود. 
از  یکــی  کار  قانــون  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــش  ــه بخ ــت ک ــور اس ــن کش ــن قوانی مهم تری
زیــادی از جامعــه را در بــر می گیــرد، ادامــه 
ــتابزده  ــون کار ش ــالح قان ــرای اص ــد ب داد: نبای
ــاس  ــون حس ــک قان ــه ی ــرا ک ــرد؛ چ ــل ک عم
اســت و بایــد تأمــل خاصــی درخصــوص زمــان 

اصــالح آن داشــته باشــیم. 
و  کارگــری  تشــکل های  گذشــته  دولــت  در 
ــال  ــدم اعم ــال و ع ــوه ارس ــه نح ــی ب کارفرمای
نظــرات آن هــا انتقــادات بســیاری داشــتند؛ 
امــا اکنــون فــارغ از ایــن مســائل بایــد بــا یــک 
تدویــن  درخصــوص  درســت  سیاســتگذاری 

ــود. مهــر ــدام ش ــد اق ــه کارآم ــک الیح ی

ــی مســیرهای  ــای خودروی ــازار ســیاه حواله ه در ب
ــن  ــی از ای ــوع اســت؛ یک ــرداری بســیار متن کالهب
بــه چندیــن  روش هــا، فــروش یــک حوالــه 

ــت.  ــتری اس مش
بــرای خریــد خــودرو روش هــای متفاوتــی وجــود 
دارد. تمــام کســانی کــه بــه دنبــال قیمــت اصلــی 
خــودرو هســتند، مترصــد فرصــت مناســبی بــرای 

ــام هســتند.  ــه ســایت شــرکت و ثبت ن ورود ب
ایــن افــراد خــودروی خریداری شــده را بــه قیمــت 
ــت  ــن قیم ــه کمتری ــد ک ــت می کنن ــه دریاف کارخان

بــرای خودروســت. 
ــت  ــانی اس ــص کس ــا مخت ــر از روش ه ــی دیگ یک
کــه تمایــل بــه خریــد خــودرو از کارخانــه داشــتند، 
ــتند.  ــام نداش ــکان ثبت ن ــی ام ــر دلیل ــه ه ــا ب ام
ــط  ــده توس ــودرو ثبت نام ش ــه خ ــراد حوال ــن اف ای
دســته نخســت را پیــش از زمــان تحویــل خــودرو 
بــه صــورت پیش فاکتــور از آنــان خریــداری کــرده 
و ســپس در زمــان تعیین شــده از طــرف شــرکت، 
خــودرو را بــه صــورت صفــر کیلومتــر از نمایندگــی 

ــد. ــت می کنن ــه دریاف مربوط
 تشکیل نخستین حلقه بازار سیاه 

حواله خودرو
ایــن معاملــه نخســتین حلقــه تشــکیل بــازار 
ســیاه حوالــه و پــس از آن افزایــش کاذب قیمــت 

خودروســت. 
ــه  ــل ب ــر تبدی ــال های اخی ــی س ــی ط حواله فروش
ــد شــده اســت. اوج ســوددهی در  شــغلی پردرآم
را در ســال های  معامــالت حواله هــای خــودرو 
میانــی دهــه ۷۰ شــاهد بودیــم. در آن زمــان 
ظرفیــت تولیــد خــودرو در داخــل بســیار محــدود 

بــود و صــف تقاضــا بــرای خریــد بســیار طوالنــی. 
ــازار  ــه و ب ــان کارخان ــی می ــه قیمت ــا فاصل طبیعت
ــه  ــود؛ ب ــه بر انگیز ب ــادار و وسوس ــیار معن ــز بس نی
همیــن دلیــل هــم پیش خریــد خــودرو و فــروش 
آن در بــازار بــه راهــی بــرای کســب درآمــد تبدیــل 
شــده بــود و عــده ای هــم بــه صــورت حرفــه ای و 
ــد حواله هــای خــودرو مشــغول  ــه کار خری ــوه ب  انب

بودند. 

ــی  ــت خارج ــا کیفی ــای ب ــا ورود خودروه ــرا ب اخی
تولیــد  و  ظرفیــت  افزایــش  و  ســو  یــک  از 
خودروســازهای داخلــی و مونتــاژ خودروهــای 
میــان  قیمتــی  فاصلــه  ارزان قیمــت،  چینــی 
کارخانــه و بــازار بــه حداقــل رســید و بــازار حوالــه 
ــای  ــا ورود خودروه ــا ب ــت؛ ام ــول گذاش ــه اف رو ب
ــرای  ــم ماج ــاز ه ــر ب ــای معتب ــا برنده ــی ب خارج
پیش فــروش و پرداخــت ســود مشــارکت شــیرین 
ــد  ــاز ش ــی آغ ــپرده های بانک ــود س ــتر از س و بیش
ــی  ــای خودروی ــیاه حواله ه ــازار س ــار آن ب و در کن

ــت.  ــان گرف ج
بــا به وجــود آمــدن ابزارهــای نوظهور در شــبکه های 
اجتماعــی، ایــن بــازار بــه صــورت گســترده تری بــه 
ــا در  ــه خودروه ــه داد و حوال ــود ادام ــت خ فعالی
ــا ۱۵  ــن ۳ ت ــی بی ــا نرخ های ــروزی ب ــای ام بازاره
میلیــون تومــان باالتــر از قیمــت ثبت نــام شــرکت 

ــد. ــرار می گیرن ــه ق ــورد معامل م
 پژو 2008

آخریــن خودرویــی کــه در کشــور بــه صــورت 
ــام در ســایت بــه خریــداران  پیش فــروش و ثبت ن
عرضــه شــد، پــژو ۲۰۰۸ نــام داشــت کــه بــا 
ــال  ــک س ــدود ی ــذاب از ح ــی ج ــخصات فن مش

ــود.  ــده ب ــاز ش ــات روی آن آغ ــش تبلیغ پی
طــی دو روز زمــان پیش فــروش رســمی ایــن 
خــودرو، دالالن حوالــه، کارت ملــی بــه دســت 
ــاز شــدن ســایت پیش فــروش اینترنتــی   آمــاده ب

بودند. 
ــه  ــدام ب ــی اق ــد شــماره کارت مل ــا چن ــک ب هــر ی
ــد کــه هــر کــدام از ایــن ثبت نام هــا  ــام کردن ثبت ن
بــه منزلــه ســود سرشــار بــادآورده از ۲ تــا ۱۵ 

ــان اســت.  ــون توم میلی
ــه  ــک هفت ــدود ی ــودرو ح ــرکت ایران خ ــه ش اگرچ
در  و پیش فــروش خــودرو  ثبت نــام  از  پیــش 
اطالعیــه ای اعــالم کــرد کــه خریــد و فــروش 
و  نیســت  ممکــن  حواله هــا  ایــن  انتقــال  و 
خــودرو تنهــا بــه فــرد ثبت نام کننــده تحویــل 
داده می شــود، امــا نیم نگاهــی بــه آگهی هــای 
ــایت های  ــا و س ــی روزنامه ه ــده در بعض منتشرش
غیررســمی و همچنیــن شــبکه های اجتماعــی 
خریــداران  و  دالالن  کــه  می دهــد  نشــان 

هشــدار  ایــن  بــه  توجهــی  کوچک تریــن 
نداشــتند.  ایران خــودرو 

شــرکت  و کار  ســاز  گرفتــن  نظــر  در  از  فــارغ 
ــرای عــدم نقــل و انتقــال حواله هــا  ایران خــودرو ب
ــه  و پیشــگیری از تخلفــات در ایــن رابطــه، بایــد ب
مهم تریــن چالشــی کــه خریــداران حواله هــای 
ــاره  ــد، اش ــد ش ــه رو خواهن ــا آن روب ــی ب خودروی

ــرد. ک
 هر حواله خودرو را می توان به چند نفر 

فروخت؟
ــد در  ــی بلن ــودرو شاس ــک خ ــد ی ــتاقان خری مش
محــدوده قیمتــی ۱۰۰ میلیــون تومــان آنقــدر محــو 
آپشــن ها و مزایــای فنــی ایــن خــودروی ســوگلی 
ــا  مشــترک پــژو و ایران خــودرو هســتند کــه احیان
ــر  ــه قیمــت گران ت ــه ب ــه ای را ک ــد حوال ــر ندارن خب
از  پیــش  شــاید  می خرنــد،  واقعــی  ارزش  از 
آن هــا بــه چنــد نفــر دیگــر فروختــه شــده باشــد. 

در شــرکت  دلیــل صــدور  بــه  حواله هــا  ایــن 
خودروســاز تنهــا بــرای اثبــات مالکیــت و پرداخــت 
ــناد  ــزء اس ــته و ج ــمیت داش ــت رس پیش  پرداخ
ــکان  ــری و ام ــد رهگی ــی دارای ک ــدارک حقوق و م
ــد.  ــمار نمی آین ــه ش ــروش ب ــد و ف ــتعالم خری اس
هنــگام خریــد و فــروش ایــن حواله هــا حتــی بــا 
ــوان از  ــم نمی ت ــمی ه ــناد رس ــر اس ــت در دفات ثب
ــان حاصــل  ــاره آن اطمین ــد ب ــی و چن فــروش قبل
ــچ  ــری هی ــت محض ــگام ثب ــه هن ــرا ک ــرد؛ چ ک
ســامانه ای بــرای نقــل و انتقــال آن وجــود نــدارد. 
ــا ایــن حســاب یــک حوالــه خــودرو را می تــوان  ب

ــه کــرد.  ــا چنــد نفــر معامل همزمــان ب
حــال بایــد ایــن ســؤال را از ســازمان ها و نهادهــای 
ناظــر پرســید کــه ســاز و کار عــدم نقــل و انتقــال 
حوالــه بــر چــه اساســی طراحــی شــده و در زمــان 
ــف  ــروز تخل ــوان از ب ــه می ت ــل خــودرو چگون تحوی

در ایــن زمینــه پیشــگیری کــرد؟ مهــر

چالش های خرید خودرو در کشور

بازار سیاه حواله خودرو

ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــر کشــور ب ــال و جواه ــه ط ــس اتحادی رئی
ــا ۲۲ درصــد مصنوعــات پشــت  ــق آخریــن برآوردهــا ۱۵ ت طب
ویتریــن طالفروشــی ها قاچــاق و غیرقانونــی اســت، گفــت: بــر 
ــا ۴۰۰ تــن طــالی  اســاس آمارهــای غیررســمی حــدود ۳۰۰ ت
ــازل  ــده و در من ــداری ش ــردم خری ــوی م ــده، از س ساخته ش

ــود.  ــداری می ش ــان نگه آن
محمــد کشــتی آرای در نشســت خبــری یازدهمیــن نمایشــگاه 
ــزات  ــدات فل ــین آالت و تولی ــزار، ماش ــع، اب ــی صنای بین الملل
گرانبهــا و ســنگ های قیمتــی اظهــار داشــت: نمایشــگاه 
طــالی اصفهــان، یکــی از بهتریــن و موفق تریــن نمایشــگاه ها 

در صنعــت طــال و جواهــر در کشــور اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه نمایشــگاه طــالی اصفهــان موجــب 
پیشــرفت صنــف طــال می شــود، تصریــح کــرد: ویژگــی مهــم 

نمایشــگاه طــالی اصفهــان، برگزاری منظــم و مرتب ســاالنه آن 
ــم نمایشــگاه های  ــداد در تقوی ــه طــوری کــه ایــن روی ــوده؛ ب ب

ــه ثبــت رســیده اســت.  ــا ب طــال و جواهــر دنی
وی دربــاره طــالی وارداتــی بــه کشــور گفــت: ورود مصنوعــات 
ــه وارد  ــخصی ک ــر ش ــا ه ــت؛ ام ــوع اس ــور ممن ــه کش ــال ب ط
ــاز  ــالی دست س ــرم ط ــا ۱۵۰ گ ــد ت ــود، می توان ــور می ش کش
 بــرای مصــرف شــخصی وارد کنــد. رئیــس اتحادیــه طــال 
و جواهــر کشــور بــا غیرقانونــی و شــوم خوانــدن پدیــده قاچــاق 
ــاق  ــوص قاچ ــتند درخص ــار مس ــه داد: آم ــر ادام ــال و جواه ط
ــال  ــه س ــی های س ــا و بررس ــا برآورده ــدارد؛ ام ــود ن ــال وج ط
ــه  ــه ب ــد ک ــان می ده ــی ها نش ــن طالفروش ــی در ویتری پیاپ
طــور میانگیــن ۱۵ تــا ۲۲ درصــد مصنوعــات داخــل ویترین هــا 

بــه صــورت غیرقانونــی وارد کشــور شــده اســت. ایمنــا

ــد  ــزی نوی ــک مرک ــه بان ــی ک ــا از زمان ــت ماه ه ــس از گذش پ
ــه منظــور تســریع در وصــول  ــدازی طــرح »چــکاوک« را ب راه ان
چک هــای واگذارشــده بــه بانک هــا مــی داد و از مزایــای 
بی کــران ایــن طــرح داد ســخن می رانــد، از اواخــر ســال 
ــن طــرح در شــبکه بانکــی کشــور آغــاز شــد  ۱۳۹۳ اجــرای ای
و تــا امــروز ادامــه دارد. لیکــن در عمــل ایــن طــرح بــه دلیــل 
ــرای  ــه بســتری ب ــی الزم، ب ایجــاد نشــدن زیرســاخت های فن
واردآمــدن ضــرر و زیــان و ضایع  شــدن حقــوق قانونــی دارندگان 
چــک مبــدل شــده اســت. مقــرر بــود جهــت تســریع در وصــول 
چک هــای واگذارشــده توســط مشــتریان بــه سیســتم بانکــی از 
طــرح »چــکاوک« اســتفاده شــود و در ایــن طــرح چک هــای 
ــط  ــه توس ــس از آنک ــف پ ــای مختل ــده بانک ه ــده عه صادرش
ــا  ــعب بانک ه ــی از ش ــه یک ــول ب ــت وص ــک جه ــده چ دارن

ــدون ارســال اصــل )الشــه( چــک،  ســپرده می شــود، بانــک ب
فقــط تصویــر رو و پشــت چــک را تهیــه و از طریــق الکترونیکــی 
ــده دســته چک  ــده حســاب و صادرکنن ــک افتتاح کنن ــرای بان ب
ارســال کنــد تــا از ایــن طریــق بــرای وصــول چــک اقــدام شــود 
ــرت  ــودی، مغای ــر موج ــم از کس ــل اع ــر دلی ــه ه ــه ب و چنانچ
امضــا و... قابلیــت پرداخــت نداشــته باشــد، بانکــی کــه چــک 
جهــت وصــول بــه آن واگــذار شــده، رأســا اقــدام کنــد؛ امــا بــه 
ــک  ــی بان ــدم پیش بین ــه ع ــود از جمل ــای موج ــل کمبوده دلی
اطالعاتــی مــورد نیــاز و نبــود امکانــات و ایجــاد زیرســاخت های 
مناســب، عملکــرد سیســتم »چــکاوک« بــه  گونــه ای اســت کــه 
در صــورت تــداوم آن مشــتریان بانک هــا عطــای وصــول چــک 
را از طریــق اتــاق پایاپــای اســناد بانکــی بــه لقــای آن خواهنــد 

بخشــید. ایــران جیــب

رئیس اتحادیه طال و جواهر کشور:

22 درصد طالی کشور قاچاق است
»چکاوک«، بی تأثیر در نظام بانکی

سرگردانی دارندگان چک های برگشتی

 ۱۰  ۶ درصد، افزایش قیمت برنج 3.7
طی یک سال

 میلیون تن 
صادرات فوالد کشور

میلیون بشکه، تولید روزانه 
نفت ایران در ماه می میالدی

بــر اســاس آمــار منتشرشــده از ســوی بانــک مرکــزی قیمــت 
برنــج طــی یــک ســال گذشــته ۱۰.۷ درصــد افزایــش داشــته 

اســت.
 6 صــادرات  از  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزیــر  معــاون 

داد. خبــر  گذشــته  ســال  در  فــوالد  تــن  میلیــون 

ــران در  ــر اســاس آمارهــای منتشرشــده از ســوی اوپــک، ای ب
مــاه مــی، روزانــه 3.۷95 میلیــون بشــکه نفــت تولیــد کــرده 

اســت.
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حواله فروشــی طــی ســال های اخیــر 
شــده  پردرآمــد  شــغلی  بــه  تبدیــل 
اســت. اوج ســوددهی در معامــات 
ســال های  در  را  خــودرو  حواله هــای 

میانــی دهــه ۷۰ شــاهد بودیــم

تولید ملی

دلپذیر
شــرکت کدبانــو، تولیدکننــده محصــوالت دلپذیــر، در ســال ۱۳۲۸ فعالیــت خــود را در زمینــی 
بــه مســاحت ۱۷۵۰۰ متــر مربــع واقــع در ۵۷ کیلومتــری شــهر تهــران و در حومــه شهرســتان 
کــرج آغــاز کــرد. در بــدو تأســیس، فعالیــت ایــن شــرکت تنهــا بــه تولیــد چنــد نــوع کمپــوت 

ــا خالصــه می شــد.  و مرب
بــا گســترش فعالیت هــا، ایــن شــرکت بــرای اولیــن بــار در ایــران موفــق بــه تولیــد مربــای 
ــز و  ــرد )مایون ــس های س ــواع س ــل ان ــز از قبی ــری نی ــدات دیگ ــد و تولی ــد ش ــدون قن ب
ســس های ســاالد(، ســس های گــرم )انــواع کچــاپ تنــد و معمولــی( و انــواع محصــوالت 
کنســروی غیرگوشــتی )مایــه ماکارونــی، خــوراک لوبیــا چیتــی و ...( نیــز بــه تولیــدات ایــن 

شــرکت اضافــه شــد.
 ایــن شــرکت از لحــاظ افزایــش حجــم تولیــد ســالیانه و تنــوع محصــوالت، از پیشــگامان 
ــظ  ــا حف ــود را ب ــوالت خ ــه محص ــته ک ــر آن داش ــعی ب ــواره س ــوده و هم ــی ب ــع غذای صنای
معیارهــای کیفــی و بــا اســتفاده از مرغوب تریــن مــواد اولیــه و رعایــت بهتریــن روش هــای 
تولیــدی بــه بازارهــای داخلــی و خارجــی عرضــه کنــد. حاصــل تــالش و کوشــش مــداوم کادر 
متخصــص ایــن واحــد تولیــدی، دریافــت بیشــترین نشــان اســتاندارد در گــروه شــرکت های 

مشــابه از ســوی موسســه اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی کشــور بــوده اســت. 
شــرکت کدبانــو در روز جهانــی اســتاندارد بــه عنــوان شــرکت نمونــه انتخــاب شــده و موفــق 
ــران  ــی ای ــات صنعت ــتاندارد و تحقیق ــه اس ــوی موسس ــر از س ــن برت ــوح زری ــت ل ــه دریاف ب

شــده اســت.

کیمیای وطن

بــا  آشــــنایی  نشـســـت 
کار  کســب  و  فرصت هــای 
ــت  ــه هم ــاورزی ب ــش کش بخ
کمیســیون کشــاورزی در ســالن 
بازرگانــی  اتــاق  اجتماعــات 

شــد.  برگــزار  اصفهــان 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتاق 
بازرگانــی اصفهــان »مســعود 
نایـب رئیـــس  عبـدالهــــی«، 
و  آب  کمیســیون کشــاورزی، 
ــی  ــاق بازرگان محیــط  زیســت ات
نشســت  ایــن  در  اصفهــان 
گفــت: کشــاورزی اســتان دارای 

ــا  ــه ب ــت ک ــان اس ــب وکار جوان ــرای کس ــیاری ب ــای بس ظرفیت ه
ــان  ــتغال جوان ــه اش ــد زمین ــی می توان ــازمان های دولت ــت س حمای

ــد.  ــم کن ــتان فراه ــرای اس ــادی را ب ــق اقتص و رون
وی زنجیــره تولیــد بخــش کشــاورزی را شــامل نهاده هــای تولیــد، 
حمل ونقــل، ماشــین آالت بســته بندی و بــازار دانســت و گفــت: بــازار 
بــه  عنــوان مهم تریــن بخــش چرخــه کشــاورزی اســت کــه فعــاالن 

ایــن بخــش بایــد بــه آن توجــه کننــد. 
وی ویژگــی بــازار کشــاورزی را شــامل صنعــت )ثبات قیمــت و ثبات 
کیفیــت( و برنامه ریــزی اســتراتژیک )کوتاه مــدت، میان مــدت، 
بلندمــدت( برشــمرد و گفــت: بــرای اینکــه بخــش کشــاورزی بتوانــد 
ــن صــادرات  ــی و همچنی ــص داخل ــد ناخال ــری در تولی ــش مؤث نق
اســتان داشــته باشــد، بایــد برنامه ریــزی اســتراتژیک آن بــر اســاس 

ــدات طراحــی  ــا و تهدی فرصت ه
شــود. 

تفکــر  وجــود  عبدالهــی 
برنامه ریــزی  و  اســتراتژیک 
گمشــده  حلقــه  را  اقتضایــی 
بخــش کشــاورزی برشــمرد و 
گفــت: مشــکل اساســی ضعــف 
علمــی تولیدکننــدگان بخــش 
ــد  ــرا تولی ــت؛ زی ــاورزی اس کش
ســنتی بــالی جــان ایــن بخــش 

اســت. 
و  مالــکان  کــرد:  تاکیــد  وی 
تکنولــوژی  بــا  بهره بــرداران 
نقــش  می تواننــد  پیشــرفته 
مهمــی در تولیــد و توزیــع محصــوالت کشــاورزی در بازارهــای داخلی 

و خارجــی داشــته باشــند. 
فرهــاد حاجی مــرادی، مدیــر توســعه بازرگانــی ســازمان جهــاد 
کشــاورزی اســتان اصفهــان، در ایــن جلســه گفــت: اســتان بــا اینکــه 
6 درصــد زمین هــای کشــاورزی کشــور را بــه خــود اختصــاص داده، 
ولــی ۱۰ درصــد تولیــدات ایــن بخــش را بــه خــود اختصــاص داده 

اســت. 
ــل  ــاورزی را عام ــش کش ــدات بخ ــره وری در تولی ــش به وی افزای
ــی برشــمرد و  ــن بخــش در دوران خشکســالی و کم آب ــت ای موفقی
گفــت: کشــاورزان بــا تولیــد محصــوالت باکیفیــت و مبتنــی بــر نیــاز 
ــی و خارجــی  ــد نقــش اثرگــذاری در بازارهــای داخل ــازار، می توانن ب

داشــته باشــند.

قیمــت  افزایــش  پــی  در 
آب  برندهــای  برخــی 
بســته بندی کــه تــا ۴۰ درصــد 

اســت،  رســیده 
حمایــت  ســازمان  رئیــس 
و  مصـــرف کننـــدگان  از 
تولیدکننــدگان، ایــن افزایــش 
ــی  ــاره قیمــت را غیرطبیع یکب
دانســت و گفــت کــه بایــد 
ــورد بررســی  ــن موضــوع م ای

ــرد.  ــرار گی ق
معــاون  نوابــی،  محمــود 
و  معــدن  صنعــت،  وزیــر 
تجــارت، دربــاره اینکــه برخــی 

برندهــای آب معدنــی قیمــت خــود را از ۵۰۰ تومــان بــه ۷۰۰ 
تومــان افزایــش داده انــد، گفــت: افزایــش قیمتــی کــه در ایــن 
زمینــه اتفــاق افتــاده، از نظــر مــا غیرمتعــارف اســت و حتمــا 

ــود.  ــی ش ــد بررس بای
ــک  ــروه ی ــته بندی در گ ــای بس ــه آب ه ــه داد: گرچ وی ادام
ــرار  ــی کــه مشــمول قیمت گــذاری تکلیفــی هســتند، ق کاالی
ندارنــد، امــا بــه هــر حــال بایــد نظــارت روی آن صــورت گیــرد؛

ــد در نظــر گرفــت ســهم مصــرف آب هــای  ضمــن اینکــه بای
ــت.  ــم اس ــازار ک ــته بندی در ب بس

رئیــس ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان 
ــازار آب هــای بســته بندی  ــه وضعیــت ب ــا اشــاره ب در ادامــه ب
و  اســت  تصفیــه  داریــم،  اختیــار  در  آبــی کــه  گفــت: 

را  آبــی  همــان  متاســفانه 
بــرای  می آشــامیم،  کــه 
شــخصی  شست وشــوی 
ــتفاده  ــل اس ــی اتومبی و حت

 . می کنیــم
نوابــی افــزود: در کشــور مــا 
ســهم آب هــای معدنــی و 
بســته بندی در بــازار آب ۵ 
درصــد بــوده کــه فوق العــاده 
پاییــن اســت. بــرای همیــن 
واحدهــای تولیدکننــده آب 
ــد  ــی و بســته بندی بای معدن
ــش قیمــت  ــا افزای ــد ب بدانن
بــه بــاال بــردن سهمشــان در 

ــد کــرد.  ــازار کمــک نخواهن ب
ــی آن  ــش قیمت ــن افزای ــدم چنی ــن معتق ــه داد: م وی ادام
هــم در فصــل گرمــا و در وضعیــت بــازار، انتحــار اســت و بــا 
افزایــش قیمــت بی جهــت بــه تولیــد خــود ضربــه می زننــد. 
رئیــس ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان 
ــدی  ــای تولی ــت واحده ــش کیفی ــزوم افزای ــه ل ــاره ب ــا اش ب
ــراه  ــه هم ــا ب ــد لزوم ــت نبای ــش کیفی ــه افزای ــرد ک ــد ک تاکی

ــد.  ــت باش ــش قیم افزای
ــش  ــا افزای ــارن ب ــد متق ــت بای ــش کیفی ــت: افزای ــی گف نواب
باشــد کــه  روز  تکنولوژی هــای  از  اســتفاده  و  بهــره وری 
اســتفاده از ایــن مــوارد حتــی می توانــد باعــث کاهــش تولیــد 

ــود. ایســنا ــز ش ــه نی هزین

در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد:

نشست آشنایی با فرصت های کسب وکار بخش کشاورزی
رئیس سازمان حمایت:

افزایش ۴0 درصدی قیمت آب بسته بندی، طبیعی نیست

ــازمان  ــس س ــژاد، رئی ــل تقوی ن ــید کام س
امــور مالیاتــی، بــا بیــان اینکــه بنــای 
ــت در  ــی ایجــاد عدال ــور مالیات ســازمان ام
ــاد  ــه اعتق ــد: البت ــت، می گوی ــه اس جامع
نداریــم کــه عدالــت، یعنــی پــر کــردن 

ــه را  ــن برنام ــی و ای ــر قیمت ــه ه ــه ب خزان
هــم نداریــم کــه جایــی را ویــران کنیــم تــا 

ــود.  ــاد ش ــر آب ــی دیگ جای
ــی همچنیــن  رئیــس ســازمان امــور مالیات
ــه  ــات ب ــد اســت مالی ــرد عالقه من ــد ک تاکی

ــه  ــن در جامع ــوع خش ــک موض ــوان ی عن
مطــرح نشــود و در ایــن زمینــه چنیــن 
توضیــح داد: مــا بــه دنبــال آن هســتیم کــه 
رفتــار جدیــدی را در نظــام مالیاتــی تعریــف 

کنیــم. 

بــه  می کنیــم کــه  تاکیــد  همــواره  مــا 
مودیــان بــه عنــوان شــرکای اقتصــادی 
دولــت نــگاه کننــد؛ بــه ایــن معنــی کــه اگــر 
در اقتصــاد یــک کشــوری فعالیــت کــرده و 
درآمــدی بــه دســت می آورنــد، حقــوق 
حقــه دولــت را بــه عنــوان مالیــات بــه 

ســازمان پرداخــت کننــد. اقتصــاد روز

پر کردن خزانه به هر قیمتی عدالت نیست



هشتبهشت

اصفهان، قطب تولید گلرنگ 
برداشــت گلرنــگ از هــزار و ۱۰۰ هکتــار مــزارع اســتان 
 اصفهــان، قطــب تولیــد ایــن دانــه روغنــی در کشــور 

آغاز شد.  
ــگ  ــه گلرن ــده دان ــن تولیدکنن ــان، بزرگ تری ــتان اصفه اس
ــگ در  ــده گلرن ــذر گواهی ش ــن ب ــگ و همچنی و گل گلرن

کشــور اســت.
ــازمان  ــی س ــای روغن ــه و دانه ه ــئول پنب ــناس مس کارش
ــه  ــن دان ــرد ای ــان، عملک ــتان اصفه ــاورزی اس ــاد کش جه
روغنــی را در هــر هکتــار حــدود 2 تــن بیــان و پیش بینــی 
ــگ از  ــن گلرن ــزار ت ــش از 2 ه ــل بی ــان فص ــا پای ــرد ت ک

ــن اســتان برداشــت شــود. ــزارع ای م
ــول  ــن محص ــدگان ای ــده تولیدکنن ــدی عم ــوان بنی اس کی
اردســتان،  اصفهــان،  شهرســتان های  را  روغنــی  دانــه 
برخــوار و مبارکــه برشــمرد و افــزود: دانــه گلرنــگ در قالــب 
خریــد تضمینــی بــا نــرخ هــر کیلوگــرم 2۶هــزار و ۱۸۰ریــال 
از کشــاورزان و گل آن هــم از بــازار بیــن هــر کیلوگــرم ۳۰۰ 
ــت: از  ــود. وی گف ــداری می ش ــال خری ــزار ری ــا ۳۵۰ ه ت
ــدگان  ــگ در روغن کشــی، خــوراک پرن ــی گلرن ــه روغن دان
و از گل آن هــم در رنگــرزی صنایــع غذایــی و محصــوالت 

ــود. صداوســیما  ــتفاده می ش ــی اس آرایش

کمک ۳۸ میلیارد تومانی به درمان 
بیمه شدگان تامین اجتماعی کاشان 
اجتماعــی  تامیــن  درمــان  مدیریــت  کیمیای وطن
کاشــان بــا بیــان اینکــه درمــان مســتقیم در کاشــان رشــد ۴۶ 
ــان  ــه درم ــان ب ــارد توم ــت: ۳۸.۵ میلی درصــدی داشــته، گف
کاشــان  در  اجتماعــی  تامیــن  بیمه شــدگان  مســتقیم 

اختصاص یافت.

ــر کاشــانی  ــر ۱۰ نف ــه از ه ــان اینک ــا بی   علیرضــا افشــاری ب
ــار  ــتند، اظه ــی هس ــن اجتماع ــش تامی ــت پوش ــر تح 7 نف
ــتن  ــار داش ــا در اختی ــان ب ــی کاش ــن اجتماع ــت: تامی داش
بیمارســتان شــهید بهشــتی و پلی کلینیــک بوعلــی کار خــود را 
آغــاز کــرد؛ امــا در ســال های بعــد بــا مصوبــه هیئــت وزیــران 
بیمارســتان بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان واگــذار شــد.

وی ضمــن اشــاره بــه داشــتن بیمارســتان شــبیه خوانی 
بــا ظرفیــت اســمی 9۰ تختخــواب تصریــح کــرد: بــه غیــر از 
پلی کلینیــک تامیــن اجتماعــی کاشــان، درمانــگاه آران و 
بیــدگل و از ســال 9۵ نیــز درمانــگاه شــهدای نطنــز نیــز تحــت 

ــت. ــان اس ــی کاش ــن اجتماع ــازمان تامی ــارت س نظ
وی از رشــد ۴۶ درصــدی درمــان مســتقیم در ۱2 ســال 
گذشــته خبــر داد و ابــراز داشــت:  هزینــه بســتری در کاشــان 
بــه ازای هــر تخــت، ۱.9 میلیــون تومــان اســت؛ در حالــی کــه 

ایــن هزینــه در تهــران ۱.۵ میلیــون تومــان اســت.
وی ضمــن اشــاره بــه علــل زیــاد بــودن میــزان هزینــه 
ــت:  ــان داش ــان اذع ــت در کاش ــر تخ ــه ازای ه ــتری ب بس
دسترســی آســان بیمه شــدگان بــه خدمــات تخصصــی 
و فــوق تخصصــی، کثــرت پزشــکان متخصــص و فــوق 
خدمــات  بــودن  ارزان  شهرســتان،  ایــن  در  تخصــص 
ــودن  ــاد ب ــل زی ــه عوام ــی و ... از جمل ــت های القای درخواس
میــزان هزینــه بســتری بــه ازای هــر تخــت در کاشــان اســت.

سفر هفتگی 1۳00 خانواده به 
تفریحگاه ویژه شاهین شهر

ســبز  فضــای  و  پارک هــا  ســازمان  عامــل  مدیــر 
ــزار  ــک ه ــش از ی ــه بی ــر هفت ــت: ه ــهر گف شاهین ش
و ۳۰۰ خانــواده، در مســیر ســفر خــود در مجموعــه 
ــد. ــف می کنن ــهر توق ــگری شاهین ش ــی گردش تفریح

ــط  ــن محی ــت:  در ای ــار داش ــی اظه ــا فدای حمیدرض
ــی،  ــش خصوص ــارکت بخ ــا مش ــی، ب ــا خانوادگ کام
چهارســیاه چــادر عشــایری برپاســت کــه مســافران در 
ــای  ــد و دوغ، چ ــتراحت می کنن ــاعاتی اس ــر آن س زی
و دمنوش هــای ســنتی می نوشــند؛ همچنیــن بــا 
ــکان  ــتر، ام ــب و ش ــر، اس ــتفاده از ۱۴ رأس و نف اس
اسب ســواری، شترســواری و درشکه ســواری بــرای 

ــت. ــده اس ــم ش ــردان فراه ــردان و جهانگ ایرانگ
فدایــی بــه ایجــاد پیســت رایــگان و مخصــوص 
دوچرخه ســواری بــه طــول یــک هــزار و 2۰۰ متــر مربــع 
مســافران  بــرای  تفریحی گردشــگری  مجموعــه  در 
ــگران  ــه گردش ــی ک ــه داد: در صورت ــرد و ادام ــاره ک اش
ــل  ــه از قب ــا اینک ــد ی ــن تفریحــگاه بیاین ــه ای شــبانه ب
ــته  ــگاه را داش ــن تفریح ــبانه در ای ــت ش ــد اقام قص
باشــند، می تواننــد از خدمــات ایــن کمــپ بیــن راهــی 
ــوار، در  ــب 2۰ خان ــر ش ــک ه ــد؛ هم این ــتفاده کنن اس

ــد. ــت می کنن ــگری اقام ــه گردش ــن مجموع ای
ســبز  فضــای  و  پارک هــا  ســازمان  عامــل  مدیــر 
ــای  ــار فض ــداث ۶ هکت ــادآوری اح ــا ی ــهر ب شاهین ش
برپایــی  از  آالچیــق،  و  پیــاده رو  پارکینــگ،  ســبز، 
ــهروندی«  ــن ش ــام »جش ــا ن ــی ب ــن های هفتگ جش
بــرای خانواده هــای شاهین شــهری و خانواده هــای 
گردشــگران در ایــن مجموعــه تفریحــی خبــر داد؛ 
اجــرای موســیقی زنــده محلــی اقــوام ایرانــی بــا رعایت 
ایــن جشــن های  شــئونات اخاقــی و قانونــی در 
پنجشنبه شــب ها، بــا اســتقبال گســترده مــردم همــراه 

ــت. ــده اس ش
مجموعــه تفریحی گردشــگری شاهین شــهر اواخــر 
اســفند پارســال بــا ۶۰ میلیــارد ریــال اعتبــار شــهرداری 
طــرح  و  رســیده  بهره بــرداری  بــه  شاهین شــهر 
ســاخت پــارک آموزشــی ترافیــک کــودکان بــه وســعت 
ــرداری  ــال بهره ب ــه، امس ــن مجموع ــار در ای ــک هکت ی

فــارس می شــود. 

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

»از حــدود ۳2 هــزار واحد طاســازی کشــور، ۴ 
هــزار واحــد تعطیل شــده اســت.« ایــن مطلب 
ــه کشــوری  شــاه بیت ســخنان رئیــس اتحادی
طــا و جواهــر بــود. وی بــه مناســبت افتتــاح 
یازدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی صنایــع، 
 ابــزار، ماشــین آالت و تولیــدات فلــزات گرانبهــا 
ویــژه  مهمــان  قیمتــی،  ســنگ های  و 
در  محمــد کشــتی آرای  بــود.  اصفهانی هــا 
آییــن افتتــاح ایــن نمایشــگاه، اصفهــان را 
ــزارآالت و  ــگاه های اب ــن نمایش ــی از بهتری یک
ماشــین آالت فلــزات گرانبهــا در کشــور  عنــوان 

ــرد.     ک
محمــد کشــتی آرای بــا گریــز بــه ایــن مطلــب 
کــه صنعــت طــای ایــران جــای خــود را 
ــار  ــرده، اظه ــاز ک ــور ها ب ــر کش ــان دیگ در می
داشــت: اتحادیــه طــا و جواهــر کشــور مالــزی 
از اتحادیــه طــای ایــران بــرای حضــور در ایــن 
کشــور دعــوت کــرده اســت؛ دعــوت شــده تــا 
ــه طــا و جواهــر  ــه کســانی کــه در اتحادی کلی
ــن  ــتند، در ای ــران هس ــف ای ــهرهای مختل ش
ــور  ــن حض ــد؛ ای ــدا کنن ــور پی ــگاه حض نمایش
قطعــا باعــث پیشــرفت صنعــت طــای ایــران 

می شــود.
 22 درصد طالی طالفروشی ها، 

قاچاق است
کشــتی آرای بــا اشــاره بــه برنــد طــای ایرانــی 
بیــان کــرد: برنــد طــای ایرانــی در ســال های 
ــی  ــژه ای داشــته اســت؛ ول ــار وی گذشــته اعتب
متأســفانه از اعتبــار آن کاســته شــده و درصــدد 
احیــای دوبــاره برنــد طــای ایرانــی هســتیم.

ســالیان گذشــته  در  داشــت:  عنــوان  وی 
»مدینــه کاری«، »قلمزنــی« و »مینــاکاری« 
بــه عنــوان برندهــای خــاص اصفهــان و ایــران 
ــق  ــاره رون ــا دوب ــن برنده ــد ای ــه بای ــوده ک ب

ــار  ــا عی ــزد ب ــای ی ــن ط ــد؛ همچنی ــدا کن پی
ــور  ــی کش ــهرهای جنوب ــر ش ــای دیگ 2۰ و ط
ــد  ــد می شــده، نیازمن ــره تولی ــگ تی ــا رن کــه ب
ــان  ــه مــردم کشــور و جه ــی بیشــتری ب معرف
اســت کــه بایــد برندســازی در ایــن خصــوص 

ــرد. ــورت گی ص
ــا  ــر ب ــا و جواه ــوری ط ــه کش ــس اتحادی رئی
اشــاره بــه واردات طــا و جواهــرات بــه کشــور 
افــزود: ورود مصنوعــات طــا بــه کشــور ممنوع 
اســت؛ امــا هــر شــخص می توانــد تــا ۱۵۰ گــرم 
ــرای مصــارف شــخصی  طــای ساخته شــده ب
ــورت واردات  ــن ص ــر ای ــد؛ در غی ــته باش داش
ــود؛  ــوب می ش ــاق محس ــور قاچ ــه کش ــا ب ط
بیــن ۱۵ تــا 22 درصــد طــای پشــت ویتریــن 
طافروشــی ها بــه صــورت غیرقانونــی وارد 

کشــور شــده اســت.
ــا  ــا ب ــت ط ــه قیم ــان اینک ــا بی کشــتی آرای ب
ــر مواجــه  افــت ۱.۶ درصــدی طــی ۱۰ روز اخی
بــوده اســت، اذعــان داشــت: افــت قابــل 
 ماحظــه ای در قیمــت طــای جهانــی رخ 
ســؤال برانگیز  اقتصــادی  نظــر  از   داده کــه 

است.
ــت قیمــت طــا  ــل اف ــه عوام ــا اشــاره ب وی ب
ــه  ــل ب ــر می ــای اخی ــد: در هفته ه ــر ش متذک
ســرمایه گذاری  خصــوص  در  طــا  خریــد 
کاهــش یافتــه و ارزش برابــری دالر در مقابــل 
دیگــر ارزهــا نیــز تغییــر کــرده؛ ایــن امــر نیــز از 
دیگــر عوامــل کاهــش قیمــت طــا طــی ۱۰ روز 

ــت.  ــوده اس ــته ب گذش
ــد  ــب تولی ــان، قط ــه اصفه ــان اینک ــا بی وی ب
طــای کشــور اســت، اضافه کــرد: از حــدود ۳2 
هــزار واحــد طاســازی کشــور، ۴ هــزار واحــد از 
دســت رفتــه و تعطیــل شــده کــه آمــار آن بــه 

صــورت رســمی و موثــق اســت.
 ثبت نمایشگاه طالی اصفهان 

در تقویم جهانی

کشــور  جواهــر  و  طــا  اتحادیــه  رئیــس 
ــم نمایشــگاه طــای  ــی مه ــرد: ویژگ ــد ک تاکی
اصفهــان، برگــزاری منظــم و مرتــب ســاالنه آن 
ــه طــوری کــه ایــن رویــداد در تقویــم  ــوده؛ ب ب
ــت  ــه ثب ــا ب نمایشــگاه های طــا و جواهــر دنی

ــت. ــیده اس رس
اولیــه  ســال های  در  افــزود:  کشــتی آرای 
ــا و  ــل تحریم ه ــه دلی ــس از آن ب ــاب و پ انق
هشــت ســال دفــاع مقــدس، صنعــت طــای 
کشــور از دنیــا عقــب مانــد. در ســال های اولیــه 
ــش  ــان و در بخ ــگاه در اصفه ــزاری نمایش برگ
ماشــین آالت، ماشــین آالت و ابــزار ابتدایــی 
ــال  ــه س ــال ب ــا س ــد؛ ام ــش داده می ش نمای
ــین آالت  ــتگاه ها و ماش ــر و دس ــت بهت وضعی

به روزتــر شــد.
 اصالح قانون مالیات بر ارزش 

افزوده 
وی درخصــوص پیگیــری و اصــاح قانــون 
ــن  ــرد: ای ــار ک ــزوده اظه ــر ارزش اف ــات ب مالی
قانــون در دســت اصــاح و تغییــر اســت؛ 
ــات وجــود  ــت و انتخاب ــر دول ــا بحــث تغیی ام
ــون  ــا قان ــدند ت ــث ش ــن دو باع ــت و ای داش
مالیــات کــه قــرار بــود دو ســال پیــش مطــرح 

ــد.  ــق بیفت ــه تعلی ــود، ب ش
باعــث شــد  مجلــس  پــرکاری  همچنیــن 
اصــاح قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه 
ــده  ــاه آین ــم در م ــا امیدواری ــد؛ ام ــق بیفت تعلی
ایــن قضیــه در کمیســیون اقتصــادی مجلــس 

ــود. ــرح ش ــامی مط ــورای اس ش
 ۳00 تن طال در منازل  

از رئیــس اتحادیــه طــا و جواهــر کشــور 
ســوال شــد کــه میــزان طــای در  منــازل 
ــر اســاس  چقــدر اســت کــه وی پاســخ داد: ب
آمــار غیررســمی حــدود ۳۰۰ تــا ۴۰۰ تــن طای 
ساخته شــده توســط مــردم خریــداری شــده و 

ــود. ــداری می ش ــان نگه ــازل آن در من
 کاهش چشمگیر صادرات طال از 

اصفهان 
در ادامــه آییــن افتتــاح یازدهمیــن نمایشــگاه 
ماشــین آالت  ابــزار،  صنایــع،  بین المللــی 
ســنگ های  و  فلــزات گرانبهــا  تولیــدات  و 
قیمتــی رئیــس اتحادیــه طــا و جواهر اســتان 
ــزان  ــت: در ســال های 9۰ و 9۱ می ــان گف اصفه
ــدود  ــان ح ــدأ اصفه ــده از مب ــای صادرش ط
7۵۰ میلیــون دالر بــوده؛ ولــی در حــال حاضــر 
 بــه حــدود 2۰ میلیــون دالر کاهــش یافتــه 

است.
ــه   ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه بران ب ــنگ شیش   هوش
صنعــت طاســازی ایــران طــی ســال های 
ــورهای  ــه کش ــادرات ب ــر ص ــاوه ب ــته ع گذش
منطقــه، بــه کشــور ایتالیــا نیــز صــادرات طــا 

ــان  ــا در اصفه ــهرک ط ــداث ش ــته، از اح داش
خبــر داد و گفــت:  ۵۰ درصــد از تولیــدات 
ــان  ــتان اصفه ــه اس ــق ب ــور متعل ــای کش ط
ــه ایجــاد  ــر ب ــه همیــن دلیــل ناگزی اســت و ب
ــتی در  ــدی و توریس ــی، تولی ــهرکی کارگاه ش
ــان  ــتی اصفه ــهید بهش ــرودگاه ش ــاورت ف مج
ــه وجــود دارد،  ــی ک ــا ضرب العجل هســتیم و ب
بایــد تصمیــم فــوری در ایجــاد آن گرفتــه 

ــود. ش
وی افــزود: شــهرک طــا بــا دیگــر شــهرک های 
صنعتــی متفــاوت اســت و مــکان آن بایــد در 
مســیر فــرودگاه اصفهــان باشــد تــا بــرای 

ــه وجــود نیایــد.  صــادرات نیــز مشــکلی ب
ایــن  ایجــاد  بــرای  مختلفــی  زمین هــای 
ــه  ــت قطع ــه در نهای ــد ک ــی ش ــهرک بررس ش
زمینــی در شــمال شــهرک جــی اصفهــان 
ــت و  ــرار گرف ــر ق ــد نظ ــور م ــن منظ ــرای ای ب
ــان  ــای اصفه ــهرک ط ــد؛ ش ــنجی ش مکان س
در فــاز اول در زمینــی بــه مســاحت ۳۰ هکتــار 
در نظــر گرفتــه شــده و در فــاز دوم ایــن فضــا 

بــه 7۰ هکتــار افزایــش می یابــد.
 ساخت 90 درصد از ماشین آالت 

طالسازی در اصفهان 
از  درصــد   9۰ داشــت:  اظهــار  شیشــه بران 
نیــز  طاســازی  تجهیــزات  و  ماشــین آالت 
در اصفهــان ســاخته می شــود؛ کارگاه هــای 
ــه  ــه ک ــش یافت ــان افزای ــازی در اصفه طاس
بایــد بــه بیــرون از شــهر اصفهــان منتقــل و بــا 
اســتانداردهای روز جهانــی ســاخته شــود.

ــدن  ــت و مع ــازمان صنع ــی س ــاون بازرگان مع
اســتان اصفهــان نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد 
نــگاه تخصصــی بــه صــادرات داشــت، افــزود:  
در ســال 9۵ حــدود ۱.2 میلیــارد دالر صــادرات 
از اســتان انجــام شــد و ایــن میــزان در ســال 

9۶، بایــد بــه 2 میلیــارد دالر برســد.
 محمــد مجیــری افــزود: اوج صــادرات طــای 
کشــور در ســال 92 اتفــاق افتــاد و ۱2 تــن 
ــا  ــس از آن ب ــد؛ پ ــادر ش ــان ص ــا از اصفه ط
ــک  ــه از طــرف گمــرک و بان دســتورکار هایی ک

مرکــزی وضــع شــد، ایــن میــزان ســیر نزولــی 
ــدا کــرد. پی

وی ادامــه داد: بایــد نــگاه تخصصــی بــه 
ــز  صــادرات داشــت و زیرســاخت های آن را نی

ــرد.  ــم ک فراه
 چوب الی چرخ ما نکنند 

همچنیــن مدیرعامــل ماشین ســازی صالحــی 
اظهــار کــرد: دولتمــردان در زمینــه فعالیــت مــا 
ــد  ــن ح ــته اند و در همی ــادی نداش ــش زی نق
ــب  ــد، مناس ــا نکنن ــرخ م ــوب الی چ ــه چ ک

ــود. خواهــد ب
علــی صالحــی بــا بیــان اینکــه در ســال 
ــی از  ــی ایتالیای ــز حــدود ۶۰ کمپان گذشــته نی
ــزود:  ــد، اف ــد کردن ــان بازدی ــگاه اصفه نمایش
ــورهای  ــه کش ــران ب ــدی ای ــین آالت تولی ماش
ــتان و  ــارس، هندوس ــج ف ــوزه خلی ــی ح عرب
ــی صــادر می شــود. بعضــی کشــورهای اروپای

ــرای  ــادی ب ــت زی ــه زحم ــان اینک ــا بی وی ب
ــازار ماشــین آالت طــا کشــیده شــده  ــات ب ثب
اســت، خاطرنشــان کــرد: حتــی در زمــان رژیم 
گذشــته نیــز ایــن میــزان شــرکت از ایتالیــا در 
نمایشــگاه هایش حضــور پیــدا نمی کردنــد؛ 
ــه در  ــتیم ک ــاهد هس ــر ش ــال حاض ــا در ح ام
همیــن دوره از نمایشــگاه طــا در اصفهــان، ۴۰ 

ــد. ــی حضــور دارن شــرکت ایتالیای
صالحــی ادامــه داد: ثبــات در بازار ماشــین آالت 
کشــور نشــان می دهــد کــه می توانیــم بــر 
روی ماشــین آالت در حــوزه صــادرات حســاب 

ویــژه ای بــاز کنیــم.
  125 شرکت کننده در نمایشگاه 

طالی اصفهان
شــرکت  عامــل  مدیــر  محققیــان،  رســول 
اصفهــان،  اســتان  بین المللــی  نمایشــگاه  
نمایشــگاه  یازدهمیــن  افتتــاح  درآییــن 
ابــزار، ماشــین آالت و  بین المللــی صنایــع، 
تولیــدات فلــزات گرانبهــا و ســنگ های قیمتــی 
اظهــار کــرد: یازدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی 
صنایــع، ابــزار، ماشــین آالت و تولیــدات فلــزات 
 2۳ تــا   2۰ قیمتــی  ســنگ های  و  گرانبهــا 
ــارکت کننده در  ــور ۱2۵ مش ــا حض ــاه ب ــر م تی
اســتان  بین المللــی  نمایشــگاه های  محــل 
 اصفهــان واقــع در پــل شهرســتان برگــزار 

می شود.
ــور  ــا حض ــن دوره ب ــگاه ای ــزود: نمایش وی اف
ــان،  ــران، اصفه ــتان های ته ــی از اس نمایندگان
آذربایجــان  رضــوی،  خراســان  هرمــزگان، 
ــع  ــر مرب ــزار و ۵۰۰ مت ــزد در 9 ه ــرقی و ی ش
فضــای نمایشــگاهی برگــزار خواهــد شــد؛ 
همچنیــن نماینــدگان فــروش محصــوالت 
کشــورهای آلمــان و ژاپــن در ایــن دوره حضــور 

یافته انــد. 

مسئوالن طالی کشور در اصفهان عنوان کردند:

اصفهان، قطب تولید طالی کشور است

تاالر اشرف
ــوی  ــروف دوره صف ــای مع ــه از بناه ــان ک ــرف اصفه ــاالر اش ت
اصفهــان اســت در خیابــان بــاغ گلدســته در غــرب خیابــان 
اســتانداری و در محــدوده بــاغ اســتانداری اصفهــان واقــع شــده 

ــت.  اس
عمارتــی کــه بــه نــام تــاالر اشــرف نامیــده می شــود، باقی مانــده 
کاخ هــای عصــر صفــوی اســت کــه در منطقــه دولت خانــه 
در کنــار کاخ هــای دیگــری همچــون تــاالر سرپوشــیده، کاخ 
ــاالر تیمــوری  ــه و ت ــخ، رکیب خان هشت بهشــت، کاخ پشــت مطب
مجموعــه ای از کاخ هــای باشــکوه آن روزگار را تشــکیل مــی داده 
اســت؛ بــه عبارتــی از تــاالر اشــرف بــه منظــور ســکونت پادشــاه و 

حــرم ســلطنتی اســتفاده مــی  شــده اســت. 
ــوان نتیجــه  ــی  ت ــاالر م ــن ت ــی ای ــت مکان ــه موقعی ــه ب ــا توج ب
ــوی  ــه صف ــای دولت خان ــی از کاخ  ه ــرف، یک ــاالر اش ــت ت گرف
اســت. ســاخت تــاالر اشــرف در زمــان شــاه عبــاس دوم آغــاز و 

ــل شــد. ــان شــاه ســلیمان کام در زم

در حــال حاضــر از آن عمــارت مجلــل یــک تــاالر نفیــس بــزرگ 
و دو اتــاق کوچــک در طرفیــن تــاالر اصلــی باقــی مانــده اســت. 
درهــای اصلــی و پنجره  هــای تــاالر اشــرف کــه بــه ســمت 
جنــوب بــاز مــی  شــود، بــه احتمــال زیــاد در دوره پهلــوی 
بازســازی شــده و تزئینــات بــر جــای مانــده در ایــن تــاالر بســیار 
نفیــس و منحصربه فــرد اســت؛ تزئیناتــی همچــون گچ بــری بــا 
نقــوش هندســی و گل و بوتــه، الیــه چینــی بــا نقــوش گیاهــی، 
طــاکاری، تنگ بــری، قطاربنــدی و در ســر درب ورودی آن 
ــده                                                                                                 ــته کار ش ــورت برجس ــه ص ــده ب ــره چینی ش ــای گ ــا آجره ب

اســت. 
ــوه  ــد، انب ــاوت می  کن ــا را متف ــن بن ــات ای ــه تزئین ــاید آنچ ش
مقرنس هایــی اســت کــه بــر روی ســقف ضربــی و بلنــد آن کار 
شــده و در میــان هــر مقرنــس یــک گل ســنتی بــا تکنیــک الیــه 
ــاالر  ــز ت ــورد و در مرک ــم می  خ ــه چش ــده ب ــی طاکاری ش چین
اصلــی شمســه ای گــردان )گردونــه مهــر( شــعاع طایــی پیــچ  دار 

ــد. ــان می  درخش ــیدی تاب ــون خورش همچ
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 مسدود شدن چاه های غیرمجاز 
در نجف آباد

ــاد  ــتان نجف آب ــاز در شهرس ــق غیرمج ــاه عمی ــه چ ۱۱ حلق
مســدود شــد.

کارشــناس منابــع آب شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان 
ــى  ــع آب زیرزمین ــا و تعادل بخشــى مناب ــرای احی گفــت: ب
ــق غیرمجــاز مســدود شــد. ــه چــاه عمی ــداد حلق ــن تع ای

ــن  ــی ای ــت و بازرس ــای گش ــزود: گروه ه ــدون دری اف فری
ــا اســتفاده  ــق غیرمجــاز را شناســایی و ب تعــداد چــاه عمی

ــد. ــع آب برخــورد کردن غیرمجــاز از مناب
وی گفــت: اصــاح و تعدیــل حــدود ۶۰ پروانــه بهره بــردارى 
بــا مجمــوع آب صرفه جویی شــده حــدود 2۰ میلیــون 
متــر مکعــب و نصــب ۴ دســتگاه کنتــور هوشــمند حجمــى 
دیگــر  از  مجــاز  چاه هــاى  روى  بــر  الکترومغناطیــس 
ــت. صداوســیما ــرکت اس ــن ش ــاخص ای ــای ش برنامه ه

اصفهان به استقبال 20 شهید 
گمنام و تازه تفحص شده می رود

کیمیــای وطــن شــهر اصفهــان در ســالروز شــهادت امــام 
جعفــر صــادق)ع(، میزبــان 2۰ شــهید گمنــام و تــازه 

تفحص شــده دوران دفــاع مقــدس خواهــد بــود.

  کاروان ایــن شــهدا کــه از 2۳ تیرمــاه وارد اســتان اصفهــان 
ــتان  ــهرهای اس ــام ش ــت در تم ــس از حرک ــوند، پ می ش
ــیده  ــان رس ــه اصفه ــاه ب ــنبه 29 تیرم ــان، روز پنجش  اصفه
و مراســم رســمی تشــییع ایــن شــهدا در شــهر اصفهــان و 
بــا حضــور مــردم شــهیدپرور ایــن شــهر برگــزار خواهد شــد.

ــازه تفحص شــده دوران  ــام و ت ــن کاروان، 2۰ شــهید گمن ای
دفــاع مقــدس را بــه همــراه دارد. 

کمبود ساختمان و ساختار فیزیکی 
در سازمان انتقال خون اصفهان

ــران  ــت: خی ــان گف ــتان اصفه ــون اس ــال خ ــر کل انتق مدی
حــوزه ســامت تاکنــون حمایت هــای فراوانــی در ایــن زمینــه 
ــان در بخــش ســاختمان و ســاختار  ــا همچن داشــته اند؛ ام

ــود مواجــه هســتیم. ــا کمب فیزیکــی ب
ــت  ــش بهداش ــه در بخ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــد زینل مجی
ــهرداری و  ــان، ش ــت و درم ــز وزارت بهداش ــه  ج ــان ب و درم
شــورای شــهر نیــز نقــش اساســی ایفــا می کننــد کــه 
حمایت هــای آن هــا می توانــد رونــد توســعه بهداشــت و 
درمــان را تســهیل کنــد، اظهار داشــت: ســازمان انتقــال خون، 
ــه آن را  ــه بودج ــت ک ــی اس ــتقل و دولت ــازمان مس ــک س ی
ــای  ــایر بخش ه ــد س ــا مانن ــد؛ ام ــن کرده ان ــا تأمی دولت ه
ــا  کشــور بــدون تردیــد بــا کمبودهایــی مواجــه اســت. وی ب
بیــان اینکــه در زمینــه اهــدای خــون بــا چالش هــای اندکــی 
در اســتان مواجــه بوده ایــم کــه در بلندمــدت می توانــد 
ــی از  ــزود: یک ــد، اف ــی کن ــار نارضایت ــد را دچ ــراد عاقه من اف
ــد،  ــام ش ــته انج ــال های گذش ــه در س ــی ک ــات خوب اقدام
فرهنگ ســازی در راســتانی اهــدای خــون و  شناســاندن 
ــون در  ــود و تاکن ــراد ب ــامتی اف ــرای س ــن کار ب ــد ای فوائ
ــر  ــم. مدی ــود نبوده ای ــار کمب ــتان ها دچ ــاز بیمارس ــن نی تأمی
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــون اس ــال خ کل انتق
ــه داد:  ــون دارد، ادام ــال خ ــز انتق ــک مرک ــا ی ــان تنه اصفه
ــام  ــخگوی تم ــو پاس ــز خواج ــا مرک ــان تنه ــهر اصفه در ش
نیازهــای مربــوط بــه مدیریــت خــون اســت و در اســتان نیــز 
۴ شهرســتان کاشــان، شــهرضا، خوانســار و نجف آبــاد مرکــز 
ــط از  ــز فق ــگان نی ــن و گلپای ــد و نائی ــرآوری دارن ــه و ف تهی
ــرد:  ــان ک ــت خــون برخــوردار هســتند. وی بی ــکان دریاف ام
ایــن تعــداد مرکــز تهیــه و فــرآوری و خونگیــری بــا میــزان 
از یک ســو و همچنیــن تحویــل  مراجعــه اهداکننــدگان 
ــدارد.  ــی ن ــتانی هم خوان ــز بیمارس ــه مرک ــون ب ــع خ به موق
زینلــی گفــت: در روزهــای پرترافیــک یــا مواقــع بحرانــی ایــن 
مراکــز حتــی اگــر خــون کافــی نیــز در اختیــار داشــته باشــند، 
ــا مشــکات شــدیدی مواجــه  ــل خــون ب ــال و تحوی در انتق

می شــوند.
وی خاطرنشــان کــرد: شــهر اصفهــان دســت کم بــا توجــه بــه 
شــرایط جغرافیایــی در چهــار منطقــه شــمال، جنــوب، شــرق 
ــا ضمــن  ــد ت ــدی ایجــاد کن ــد مراکــز جدی ــز، بای و غــرب نی
ــدگان،  ــون از اهداکنن ــت خ ــدا و دریاف ــر اه ــهیل در ام تس
ــز  ــز بیمارســتانی نی ــه مراک ــع خــون ب ــل به موق خطــر تحوی
کاهــش یابــد. مدیــر کل انتقــال خــون اســتان اصفهــان بــا 
بیــان اینکــه در اســتان اصفهــان نیــز ضــرورت دارد بــه تعــداد 
ــاد  ــون ایج ــال خ ــز انتق ــک مرک ــود، ی ــتان های موج شهرس
ــاد  ــرای ایج ــاختمان الزم ب ــر س ــت: اگ ــار داش ــود، اظه ش
ــه  ــرد، بقی ــار ســازمان انتقــال خــون قــرار گی مراکــز در اختی
ــزات را ســازمان  ــا تجهی هزینه هــای آن از نیــروی انســانی ت
تأمیــن خواهــد کــرد. وی افــزود: مــا بــرای ایجــاد ایــن مراکز 
فقــط انتظــار داریــم نهادهایــی همچــون شــهرداری و شــورای 
ــی  ــف قانون ــی از وظای ــان  بخش ــت و درم ــه بهداش ــهر ک ش
آن هاســت یــا خیــران ســاختمان مــورد نیــاز را تأمیــن کننــد؛ 
ــا بودجــه ســازمان  ــاز مراکــز ب ــات مــورد نی امــا تمــام امکان

تهیــه خواهــد شــد. تســنیم

کشف بیش از ۳00 هزار نخ سیگار 
قاچاق در اصفهان  

رئیــس پلیــس امنیــت عمومــی اســتان اصفهــان از کشــف 
تعــداد ۳۳۳ هــزار و ۸۰۰ نــخ انــواع ســیگار خارجــی قاچــاق 
و دســتگیری یــک قاچاقچــی خبــر داد. ســرهنگ اکبــر 
ــی  ــاری مبن ــت اخب ــی دریاف ــت: در پ ــار داش ــی اظه عاصم
بــر اینکــه فــردی در یکــی از انبارهــای شــهر اصفهــان اقــدام 
ــی  ــد بررس ــی می کن ــیگار خارج ــواع س ــع ان ــو و توزی ــه دپ ب
موضــوع در دســتورکار مأمــوران پلیــس امنیــت عمومــی ایــن 
ــه  ــزود: از محــل بازرســی ب ــت. وی اف ــرار گرف ــی ق فرمانده
ــواع ســیگار  ــخ ان عمــل آمــد کــه مقــدار ۳۳۳ هــزار و ۸۰۰ ن
ــد.  ــف ش ــی کش ــده گمرک ــدارک ثبت ش ــدون م ــی ب خارج

ــس ــری پلی ــگاه خب پای

،،
در هفته هــای اخیــر میــل بــه خریــد 
ســرمایه گذاری  درخصــوص  طــا 
کاهــش یافتــه و ارزش برابــری دالر در 
مقابل دیگر ارزها نیز تغییر کرده که 
ایــن امــر نیــز از دیگــر عوامــل کاهــش 
قیمــت طــا طــی 10 روز گذشــته بــوده 

اســت

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

 مدیــر کل تامیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان 
ــک 2۰  ــخ الکترونی ــرح نس ــرای ط ــا اج ــت: ب گف
ــی  ــه درمان ــی دفترچ ــخه الکترونیک ــون نس میلی
 تامیــن اجتماعــی در اصفهــان عملیاتــی شــده 
و در واقــع یــک میلیــون و ۳۰۰ هــزار بــار مراجعــه 
مــردم بــه مراکــز تامیــن اجتماعــی را کاهــش داده 

. ست ا
بــا  خبــری  نشســت  در  دادخــواه  علی اصغــر 
ــون  ــت ۵ میلی ــرد: از جمعی ــار ک ــگاران اظه خبرن
ــون  ــان، ۳ میلی ــتان اصفه ــری اس ــزار نف و 2۰۰ ه
ــش  ــت پوش ــعبه تح ــر در ۴۳ ش ــزار نف و ۳۰۰ ه
ســازمان تامیــن اجتماعــی ایــن اســتان هســتند.
افــراد  از  نفــر  هــزار   2۳۰ داد:  ادامــه  وی 
اســتان  اجتماعــی  تامیــن  پوشــش  تحــت 
ــه از 2۴  ــتند ک ــتگان هس ــز بازنشس ــان نی  اصفه
ــت  ــت دریاف ــتان خدم ــتگی اس ــون بازنشس کان

. می کننــد
مدیــر کل تامیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان 
ــک  ــخ الکترونی ــرح نس ــرای ط ــه اج ــاره ب ــا اش ب
در ایــن اســتان تصریــح کــرد: ایــن طــرح از 
اســفندماه 9۵ در کلیــه مراکــز ملکــی تامیــن 
و درمانگاه هــا کلیــد  بیمارســتان ها  اجتماعــی، 

خــورده و در حــال اجراســت.
نســخ  طــرح  اجــرای  بــا  شــد:  یــادآور  وی 
الکترونیکــی  الکترونیــک 2۰ میلیــون نســخه 
ــون و ۳۰۰  ــک میلی ــع ی ــده و در واق ــی ش عملیات
هــزار بــار مراجعــه مــردم بــه مراکــز تامیــن 
اجتماعــی را کاهــش داده؛ ایــن موضــوع بــه 

ــرف  ــردم و مص ــت م ــی در وق ــه صرفه جوی منزل
کاغــذ اســت.

وی بــا بیــان اینکــه خدمــات ایــن ســازمان شــامل 
می شــود،  بلندمــدت  و  کوتاه مــدت  خدمــات 
در  ایجادشــده  رکــود  بــه  توجــه  بــا  افــزود: 
کارگاه هــای صنعتــی کوچــک و بــزرگ حــدود 22 
ــازمان  ــکاری س ــه بی ــر بیم ــر مقرری بگی ــزار نف ه
تأمیــن اجتماعــی هســتند کــه بــه آن هــا حقــوق 
پرداخــت  شــده و ســابقه بیمــه نیــز بــرای آن هــا 

لحــاظ می شــود.
 افزایش مقرری بگیران بیمه بیکاری  

 مدیــر کل تأمیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان 
گفــت: در اســتان اصفهــان 2۳ هــزار نفــر مقــرری 
بیمــه بیــکاری می گیرنــد کــه رشــد 2۴ درصــدی 
را نشــان می دهــد؛ همچنیــن ۰.۵ بیمــه اجبــاری 
رشــد داشــته و بــه دلیــل رکــود اقتصــادی شــاهد 

رشــد در بیمــه بیــکاری هســتیم.
 هزینه هزار و ۳64 میلیاردی مدیریت 

درمان تأمین اجتماعی  
مدیــر درمــان تأمیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان 
نیــز در ادامــه گفــت: بــر اســاس آمــار بــه دســت 
ــان در دو  ــت درم ــه مدیری ــوع هزین ــده، مجم آم
بخــش درمــان مســتقیم و غیرمســتقیم در ســال 
9۵ بیــش از هــزار و ۳۶۴ میلیــارد و ۵۶7 میلیــون 

تومــان بــوده اســت.

علــی اعتصام پــور دربــاره بعضــی هزینه هــای 
انجام شــده در ســال 9۵ در مراکــز درمانــی ملکــی 
ــن بخــش در ســال  ــا در ای ــه داروه ــزود: هزین اف
ــان،  ــون توم ــارد و ۸۶ میلی ــش از ۳۳ میلی 9۵ بی
هزینــه مــواد مصرفــی پزشــکی بیــش از 2۵ 
میلیــارد تومــان و خریــد تجهیــزات پزشــکی مــورد 
ــارد تومــان  ــی بیــش از ۱2 میلی ــاز مراکــز درمان نی

ــوده اســت. ب
بخــش  در  همچنیــن  کــرد:  تصریــح  وی  
درمــان غیرمســتقیم در ســال 9۵ حــدود 9۳9 
ــه  ــوط ب ــه مرب ــان ک ــون توم ــارد و ۱۴7 میلی میلی
ســرپایی  نســخ  و  صورت حســاب ها  هزینــه 
بــوده  قــرارداد  طــرف  مراکــز  در  بیمه شــدگان 

هزینــه شــده اســت. 
مدیــر درمــان تأمیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان 
ویزیــت  تعــداد  لحــاظ  از  خاطرنشــان کــرد: 

ســرپایی پزشــکان، بخــش درمــان مســتقیم 
از  پــس  اصفهــان  اســتان  درمــان  مدیریــت 
مدیریــت درمــان اســتان های تهــران و خوزســتان 

ــرار دارد. ــور ق ــوم کش ــه س در رتب
 وی افــزود: پلی کلینیــک بیمارســتان غرضــی 
در متــراژ ۵ هــزار متــر مربــع بــا تجهیــزات کامــل 
همچنیــن  رســید؛  خواهــد  بهره بــرداری  بــه 
ــار  ــاد در اختی ــتان نجف آب ــد بیمارس ــش جدی بخ

شــهروندان ایــن شهرســتان قــرار می گیــرد.
کمیســیون های  مرکــز  داد:  ادامــه  اعتصام پــور 
خیابــان  در  حاضــر  حــال  در  کــه  پزشــکی 
شــمس آبادی بــوده و تــردد شــهروندان را بــا 
مشــکاتی مواجــه کــرده، در خیابــان نظــر افتتــاح 

خواهــد شــد.
وی درخصــوص ســاخت بیمارســتان بــزرگ میاد 
ــر اختصــاص  ــد ســال اخی ــرد: در چن ــوان ک ۴ عن

زمیــن، گرفتــن ســند و دیگــر مراحــل اداری، ایــن 
پــروژه را بــه تأخیــر انداختــه؛ امــا در نهایــت مجــوز 
آن بهمــن 9۴ گرفتــه شــده و امســال شــاهد 
شــروع ســاخت ایــن بیمارســتان خواهیــم بــود.

 سوابق بیمه هر فرد در تمام نقاط 
کشور  

ــز  ــان نی ــی اســتان اصفه ــن اجتماع ــاون تأمی مع
در ادامــه بــه ایــن مســئله اشــاره داشــت کــه  در 
ــماره  ــی ش ــار نام نویس ــک ب ــا ی ــر ب ــال حاض ح
خــاص هــر فــرد )SSN( ثبــت شــده و شــخص 
ــا آن شــماره  ــد ب در هــر جــای کشــور مراجعــه کن
ــر  ــا در ه ــوابق آن ه ــوده و س ــایی ب ــل شناس قاب

ــل مشــاهده اســت. ــه قاب نقط
 عبدالرســول آقاهــادی افــزود: بخشــودگی جرائــم 
انجــام  امســال  اردیبهشــت  خوش حســاب ها 
گرفــت کــه کمــک جالــب توجهــی بــه کارفرمایــان 
ــورت  ــه ص ــا را ب ــتند بدهی ه ــا توانس ــرد و آن ه ک

تقســیطی پرداخــت کننــد.
وی بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت کارکنــان 
پلی اکریــل گفــت: 99۰ نفــر از کارکنــان پلی اکریــل 
تــا پایــان شــهریور 9۶ مقرری بگیــر بیمــه بیــکاری 
ــده  ــای داده ش ــق وعده ه ــد و طب ــت می کنن دریاف
از ابتــدای مهرمــاه بــا خریــد مــواد اولیــه آغــاز بــه 

کار خواهــد کــرد.
ــه در شــهر قهدریجــان  ــزاری بیم ــزود: کارگ وی اف
و شــرکت فــوالد مبارکــه تأســیس شــده و در 
هفتــه جــاری افتتــاح خواهــد شــد.  ایجــاد ایــن 
ــا  ــوالد و ب ــت ف ــه درخواس ــخ ب ــزاری در پاس کارگ
ــی  ــن واحــد صنعت ــت ای ــه حجــم فعالی توجــه ب

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص

مدیران تأمین اجتماعی:

ساخت بیمارستان بزرگ میالد 4 در اصفهان عملیاتی شد
990 نفر از کارکنان پلی اکریل تا شهریورماه بیمه بیکاری دریافت می کنند
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رخداد
  تصادف مرگبار 

در محور ریگان – ایرانشهر 
ــر  ــر اث ــت: ب ــهر گف ــگان - ایرانش ــس راه ری ــده پلی فرمان
برخــورد اتوبــوس بــا یــک  خــودروی پرایــد در محــور ریگان 
- ایرانشــهر، 6 سرنشــین پرایــد در دم جــان باختنــد و یک 

سرنشــین اتوبــوس مجــروح شــد.
مهــران ســعیدی اظهــار داشــت: 19 خردادمــاه  و در محــور 
ریــگان - ایرانشــهر، یــک دســتگاه ســواری پرایــد و 
اتوبــوس بــه صــورت رخ بــه رخ بــه یکدیگــر برخــورد کردنــد 

کــه منجــر بــه حادثــه خونیــن شــد.
وی بیــان داشــت: بــا توجــه بــه اینکــه ســه کیلومتــر بانــد 
دوم محــور ریــگان - نرماشــیر بــه بهره بــرداری رســیده بــه 
ــن  ــاح آن، ای ــه اص ــه در زمین ــل ادارات مربوط ــل تعل  دلی

ــه در شهرســتان رخ داد. حادث
فرمانــده پلیــس راه ریــگان - ایرانشــهر عنــوان کــرد: 
جــاده ترانزیتــی ریــگان - چابهــار بــه طــول 45 کیلومتــر 
ــده  از محورهــای پرتــردد اســتان کرمــان اســت کــه دو بان

ــگاه خبــری پلیــس ــت. پای ــروری اس ــدن آن ض ش

راه اندازی سیستم جدید 
 صورت حساب مشترکان گاز 

در چهارمحال و بختیاری
  رئیــس واحــد فنــاروی اطاعــات شــرکت گاز چهارمحــال 
و بختیــاری گفــت: در راســتای ارتقــای خدمت رســانی 
جدیــد  سیســتم  گاز،  مشــترکان  بــه  الکترونیکــی 
اســتان  در  طبیعــی  گاز  مشــترکان  صورت حســاب 

راه انــدازی شــد.
ــزوم  ــه ل ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــور اظه ــم عزیزی پ  ابراهی
ســامانه  الکترونیــک،  دولــت  شــاخص های  اســتقرار 
ــد  ــتم، فرآین ــیون سیس ــدف مکانیزاس ــا ه ــزاری ب نرم اف
کاری و تســهیل در اجــرای امــور سیســتم صورت حســاب 

ــد. ــدازی ش ــی راه ان آن
آنــی  صــدور  سیســتم  هم اینــک  وی  گفتــه  بــه 
صورت حســاب در ســه گــروه )ABC ( بــرای 10 هــزار 
ــده  ــی ش ــامان عملیات ــهر س ــی در ش ــترک گاز طبیع مش

اســت.
عزیزی پــور گفــت: ایــن شــرکت در راســتای کاهــش 
میــزان مراجعــات و صرفه جویــی در زمــان و هزینــه 
ــداول  ــت های مت ــی درخواس ــا بررس ــود ب ــترکین خ مش
ــان و  ــدی مراجع ــش رضایتمن ــتای افزای ــردم و در راس م
ــه  ــدام ب ــن، اق ــان ممک ــن زم ــت در کمتری ــت خدم دریاف

ــا ــت. ایرن ــرده اس ــی ک ــتم کنون ــدازی سیس راه ان

شرور مسلح در کهنوج دستگیر شد
از  شهرســتان کهنــوج  انتظامــی  فرمانــده  جانشــین   
ــک قبضــه ســاح  دســتگیری شــرور مســلح و کشــف ی

ممنوعــه در مخفیگاهــش خبــر داد.
ــا  ــس ب ــت: پلی ــار  داش ــودی اظه ــد محم ــرهنگ مجی  س
اخال گــران نظــم و امنیــت عمومــی جامعــه بــا قاطعیــت 

ــد. ــورد می کن برخ
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرور مســلح در کهنــوج 
ــب  ــبب رع ــته و س ــهر داش ــطح ش ــی در س تیر اندازی های
و وحشــت مــردم شــده اســت، گفــت: بــا شناســایی ایــن 
شــرور، دســتگیری وی در دســتورکار پلیــس قــرار گرفــت و 

ــه دســتگیر شــد. ــات غافلگیران ــک عملی در ی
ــا بیــان  جانشــین فرمانــده انتظامــی شهرســتان کهنــوج ب
ــه  ــک قبض ــرور ی ــن ش ــگاه ای ــد از مخفی ــه در بازدی اینک
ــم دارای  ــزود: مته ــد، اف ــف ش ــز کش ــه نی ــاح ممنوع س
ســوابق کیفــری، شــرارت و ایجــاد ناامنــی و اخــال در نظم 

ــوج اســت. ــت شــهروندان شهرســتان کهن و امنی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اشــراف اطاعاتــی از اولویت هــای 
ــرد:  ــان ک ــت، خاطر نش ــتحفاظی اس ــوزه اس ــس در ح پلی
در بازجویی هــای بــه  عمــل آمــده، ایــن شــرور مســلح بــه 
بــزه انتســابی و شــرارت های خــود از جملــه حمــل ســاح 
غیرمجــاز، زور گیــری و چندیــن مــورد تیرانــدازی در ســطح 
شهرســتان اعتــراف کــرد. در حــال حاضــر ایــن شــرور برای 
ســیر رونــد قانونــی پرونــده، بــه دســتگاه قضایــی تحویــل 

داده شــده اســت. تســنیم

پای روس ها به نمایشگاه شهرکرد 
باز شد

هشــتمین نمایشــگاه تخصصــی خانــه مدرن و دکوراســیون 
ــتر  ــی لوس ــگاه تخصص ــن نمایش ــزل و دومی ــی من داخل
و چراغ هــای تزئینــی روز چهارشــنبه در محــل دائمــی 
نمایشــگاه های بین المللــی شــهرکرد گشــایش یافــت کــه 

نماینــده شــرکت روســی نیــز در آن شــرکت کــرد.

و  چهارمحــال  نمایشــگاه های  شــرکت  عامــل  مدیــر 
ــخ  ــار در تاری ــتین ب ــرای نخس ــرد: ب ــار ک ــاری اظه بختی
ــک  ــده ی ــی اســتان، نماین ــزاری نمایشــگاه های عموم برگ
شــرکت تولیــدی روســی بــا مجــوز رســمی از وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت نیــز در ایــن نمایشــگاه حضــور 

دارد.
محمــد مســعودی افــزود: در ایــن نمایشــگاه، جدیدتریــن 
و  لوســتر  منــزل،  داخلــی  دکوراســیون  دســتاوردهای 
چراغ هــای تزئینــی، مبلمــان و کاالی خــواب در قالــب 
 101 غرفــه در معــرض دیــد عاقه منــدان قــرار گرفتــه

است.
بــه گفتــه وی ایــن نمایشــگاه، پنجمیــن نمایشــگاه 
تخصصــی برگزارشــده از ابتــدای امســال در شــهرکرد اســت 
کــه در فضایــی بــه وســعت 5 هــزار متــر مربــع دایــر شــده 

اســت.
و  مــدرن  خانــه  تخصصــی  شــرکت های  افــزود:  وی 
لوســتر از اســتان های اصفهــان، تهــران، مرکــزی، همــدان 
ــی، آذربایجــان شــرقی، فــارس، گلســتان  آذربایجــان غرب
و چهارمحــال و بختیــاری در ایــن نمایشــگاه شــرکت               

ــا ــد. ایرن دارن

ــا اشــاره  ســخنگوی جمعیــت هــال احمــر ب
بــه اینکــه ســاالنه در کشــور 10 هــزار میلیــارد 
ــه  ــی هزین ــوادث طبیع ــار در ح ــان اعتب توم
ــش ســریع  ــای واکن ــت: تیم ه می شــود، گف

ــوند. ــدازی می ش ــور راه ان در کش
ــا اشــاره بــه وضعیــت  حمیــد جمال الدیــن ب
اســتان اظهــار داشــت: بــه دلیــل اینکــه 1.8 
اســتان  در  احمــر  هــال  مأموریت هــای 
انجــام می شــود  چهارمحــال و بختیــاری 
ــی  ــی و فرع ــل اصل ــتان 32 گس ــن اس و ای
ــک  ــه  دارد، ی ــول رودخان ــر ط و 3200 کیلومت
اســتان خــاص و ویــژه اســت و امســال 
نســبت بــه ســال گذشــته عملیــات امــداد و 
نجــات ســاحلی در محــدوده سالم ســازی 

ــت. ــه اس ــش یافت ــد افزای 52 درص
وی بــا اشــاره بــه میــزان اعتبــارات جمعیــت 
هــال احمــر افــزود: بیــش از 1280 میلیــارد 
تومــان از اعتبــارات هــال احمــر در ســرفصل 
اختصاصــی تعریــف شــده اســت؛ یعنــی 
ــا هزینــه شــود؛  بایــد درآمــد کســب شــود ت
ایــن اعتبــار هــم یــک درصــدش صــرف 

ــود. ــون کاال می ش ــی و قان ــه گمرک هزین
ســخنگوی جمعیــت هــال احمــر بیــان 
اعتبــارات  از  تومــان  میلیــارد   10.2 کــرد: 
خریــد کاال  صــرف  احمــر  هــال   جدیــد 
و تجهیــز انبارهــا شــد، 18 میلیــارد تومــان بــه 
ــدادی  ــم کاالی ام ــی از 22 قل ــز بخش تجهی
ــارد  ــته 50 میلی ــال گذش ــفندماه س و در اس
ــز  ــودرو و تجهی ــد خ ــه خری ــار ب ــان اعتب توم
ــه  ــت ک ــص یاف ــتانی تخصی ــای کوهس تیم ه

بخشــی از آن توزیــع شــده و بقیــه آن در 
ــد شــد. ــع خواه ــده توزی ــاه آین ــد م چن

راه انــدازی  بــه  اشــاره  بــا  جمال الدیــن 
از  بعضــی  در  ســریع  واکنــش  تیم هــای 
ــال  ــان س ــا پای ــرد: ت ــان ک ــهرها خاطرنش ش
جــاری در تمامــی شــهرهای بــاالی 120 هــزار 
ــش  ــم واکن ــر هســتند، تی ــه خطرپذی ــر ک نف
ســریع 10 نفــره  راه انــدازی می شــود کــه 
ــت. ــده اس ــایی ش ــهر شناس ــون 72 ش تاکن

دوره هــای  برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــای  ــته دوره ه ــال گذش ــت: س ــی گف آموزش
 1200 بــرای  پیش بیمارســتانی  آموزشــی 
 1500 و  شــد  برگــزار  امدادگــران  از  نفــر 
ــی  ــه صــورت کتب ــی ب ــی در طــرح ارزیاب مرب
ــر  ــزار نف ــد و ه ــرکت کردن ــه ای ش و مصاحب

مــورد ارزیابــی آموزشــی قــرار گرفتنــد.
ــا اشــاره  ســخنگوی جمعیــت هــال احمــر ب
بــه برگــزاری مانورهــای هــال احمــر تصریــح 
کــرد: مانورهــای مختلفــی توســط هــال 
احمــر برگــزار شــد و اولویــت برگــزاری ایــن 
مانورهــا در مناطــق محــروم اســت. بــا توجــه 

ویــژه ای کــه توســط هــال احمــر بــه مناطــق 
محــروم شــده، در حــال حاضــر حق الزحمــه 
مناطــق  در  احمــر  فعــال هــال  مربیــان 
ــه اســت. ــش یافت محــروم 30 درصــد افزای

ــا اشــاره بــه اینکــه در برنامــه  جمال الدیــن ب
ششــم توســعه نــگاه بــه هــال احمــر نــگاه 
اســت،  پیشــگیری  و  اجتماعــی  ســرمایه 
ادامــه داد: هــال احمــر در حیطــه اجتماعــی 
دارای ســه مولفــه ســرمایه اجتماعــی، امنیــت 
اجتماعــی و آمادگــی روانــی اجتماعــی اســت.
وی بــا اشــاره ارتقــای دانــش مــردم در 
ــت:  ــاب آوری گف ــا در حــوزه ت حــوادث و بای
ــار در  ــان اعتب ــارد توم ــزار میلی ــاالنه 10 ه س
ــر  ــه اگ ــه می شــود ک ــی هزین حــوادث طبیع
مــا 2 هــزار و 500 میلیــارد تومــان ایــن اعتبــار 

را صرفــه هزینــه ارتقــای دانــش مــردم کنیــم 
می تــوان از هزینه هــای دیگــر جلوگیــری 

کــرد.
ــان  ــا بی ــر ب ــال احم ــت ه ــخنگوی جمعی س
اینکــه بایــد آموزش هــای تــاب آوری را 3 
برابــر کنیــم، گفــت: در 3 ماهــه نخســت ســال 
ــال  ــگام انتق ــای هن ــداد فوتی ه ــته تع گذش
بــه بیمارســتان 20 نفــر بــوده؛ امــا در 3 ماهــه 

ــوده اســت. ــر ب نخســت امســال 15 نف
ــرح  ــرای ط ــه اج ــاره ب ــا اش ــن ب جمال الدی
ــار داشــت:  ــر اظه ــال احم ــادم توســط ه خ
ــه 2500  ــاز ب ــرح نی ــن ط ــل ای ــرای کام اج
میلیــارد تومــان اعتبــار دارد کــه می طلبــد 
خیــران و بنگاه  هــای اقتصــادی بــه ایــن 

حــوزه بپردازنــد. تســنیم

سخنگوی جمعیت هالل احمر در شهرکرد خبر داد:

راه اندازی تیم های واکنش سریع 
در کشور 

ــزاری  ــزد گفــت: برگ ــر اســتان ی ــی غدی ــاد بین الملل ــر بنی  دبی
دوره هــای آموزشــی غدیرشناســی از اثرگذارتریــن برنامه هــای 

نمایندگــی ایــن بنیــاد در اســتان یــزد بــوده اســت.   
ــتانی«  ــینی کوهس ــریف حس ــید محمدش ــام »س حجت االس
بــا اشــاره بــه بخشــی از برنامه هــای ایــن بنیــاد در یــزد اظهــار 
ــات  ــکل ها و مؤسس ــا، تش ــه نهاده ــزد هم ــتان ی ــرد: در اس ک
ــی  ــاد بین الملل ــو بنی ــر، عض ــوزه غدی ــال در ح ــی فع فرهنگ
غدیــر هســتند؛ از جملــه فعال تریــن ایــن ارگان هــا و ســتادها 
ــران  ــتاد مبش ــزد، س ــتان ی ــر اس ــپاه الغدی ــه س ــوان ب می ت
غدیــر شــهرداری یــزد و بعضــی دیگــر از موسســات فرهنگــی و 

ــرد.  ــاره ک ــتگاه ها اش دس
وی افــزود: ســپاه الغدیــر اســتان یــزد هــر ســال بــا بازســازی 
واقعــه غدیــر و اجــرای نمایــش ویــژه، مخاطبــان بســیاری را 

ــد.  ــت می کن ــت و والی ــه امام ــای ده ــذب برنامه ه ج
حســینی کوهســتانی گفــت: ایــن بنیــاد خوشــبختانه تاکنــون 
ــوده  ــق ب ــور موف ــارج از کش ــم خ ــور و ه ــطح کش ــم در س  ه
و برنامه  هــای خوبــی ارائــه داده و اگــر از نظــر اعتبــاری شــرایط 
بهتــری فراهــم شــود، بــه طــور قطــع اقدامــات و برنامه هــای 

پررنگ تــری را شــاهد خواهیــم بــود. 
دبیــر دفتــر بنیــاد بین المللــی غدیــر در اســتان یــزد با اشــاره به 
اینکــه برگــزاری دوره هــای آموزشــی از اثرگذارتریــن برنامه هــای 
اســتان یــزد بــا موضــوع غدیــر اســت، تصریــح کــرد: در ایــن 
راســتا دوره هــای آموزشــی بــا موضــوع غدیــر بــرای گروه هــای 
ــدارس و  ــان م ــون، معلم ــاب، روحانی ــه ط ــی از جمل مختلف
ــدف  ــا ه ــتی ب ــش بهزیس ــر پوش ــای زی ــان مهدکودک ه مربی

ــر برگــزار می شــود. ایســنا تبییــن موضــوع غدی

ــای  ــه برنامه ه ــروز در ادام ــه شــهر ندوشــن دی خــط آبرســانی ب
و  افتتــاح  یــزد  اســتان  بــه  نیــرو  وزیــر  قائم مقــام  ســفر 
ــاه در ســفر خــود  ــرداری شــد. ســتار محمــودی 21خردادم بهره ب
ــرق  ــوزه آب و ب ــروژه در ح ــوع از 5 پ ــزد در مجم ــتان ی ــه اس ب
بهره بــرداری کــرد. محمــودی ابتــدا نیــروگاه 14.4 مگاواتــی تولیــد 
ــرق و  ــان ب ــروگاه همزم ــن نی ــوان بزرگ تری ــه عن ــرق ب ــده ب پراکن
ــرداری  ــزد بهره ب حــرارت صنعتــی کشــور را در شــهرک صنعتــی ی
ــاز دوم مجتمــع آبرســانی امــام حســین)ع(  ــروژه ف و ســپس پ

خضرآبــاد را کلنگ زنــی کــرد.
قائم مقــام وزیــر نیــرو همچنیــن یکــی دیگــر از پروژه هــای بــرق 
منطقــه ای یــزد بــا عنــوان نیــروگاه 10 مگاواتــی انــرژی خورشــیدی 
را کلنگ زنــی کــرد. اعتبــار در نظــر گرفته شــده بــرای ایــن پــروژه، 
500 میلیــارد ریــال اســت کــه توســط بخــش خصوصــی تامیــن 

ــدازی می شــود. شــده و راه ان
ــرکت  ــای ش ــی از پروژه ه ــن یک ــرو همچنی ــر نی ــام وزی قائم مق
ــوای  ــک کاری ه ــامل خن ــزد ش ــتان ی ــرق اس ــروی ب ــد نی تولی
ــزد  ــی ی ــروگاه ســیکل ترکیب ورودی ســه واحــد توربیــن گازی نی
بســپار را افتتــاح کــرد. بــرای افتتــاح ایــن پــروژه نیــز بالــغ بــر 40 
میلیــارد ریــال اعتبــار توســط بخــش دولتــی هزینــه شــده اســت.
محمــودی در ادامــه ســفر یــک روزه خــود بــه اســتان یــزد، پــروژه 
آبرســانی بــه شــهر ندوشــن را کــه توســط شــرکت آب و فاضــاب 
ــروژه  ــن پ ــرد. در ای ــاح ک ــزد اجــرا شــده، افتت شــهری اســتان ی
عــاوه بــر آبرســانی بــه شــهر ندوشــن از محــل خــط اول انتقــال 
آب، روســتاهای در مســیر شــبکه نیــز آبرســانی می شــوند. ایــن 
ــط  ــر خ ــار ، 91 کیلومت ــال اعتب ــارد ری ــزار میلی ــا 274 ه ــرح ب ط

ــع اجــرا می شــود. مهــر ــر شــبکه توزی ــال و 25 کیلومت انتق

اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه دغدغــه رهبر معظــم انقــاب درباره 
آســیب های اجتماعــی گفــت: اســتان کرمــان از اســتان های 
هــدف وزارت کشــور بــرای کاهــش آســیب های اجتماعــی اســت. 
علیرضــا رزم حســینی اظهــار  داشــت: بحــث تولیــد و توزیــع مــواد 
مخــدر در جهــان ســابقه چندیــن هــزار ســاله دارد و بســیاری از 
کشــورهای دنیــا امــروز بــا این آســیب اجتماعــی روبه رو هســتند.

ــک بحــران جــدی  ــا ی ــای امــروز ب ــه اینکــه دنی ــا اشــاره ب وی ب
ــزود: کشــورهای  ــواد مخــدر روبه روســت، اف ناشــی از مصــرف م
ــا  ــازی خانواده ه ــانی و ایمن س ــوزش، اطاع رس ــث آم ــا بح دنی

را در برنامــه قــرار دادنــد.
اســتاندار کرمــان بــا بیــان اینکــه هــر روز شــاهد روش هــای جدید 
ــور و  ــا در کش ــتفاده از روان گردان ه ــدر و اس ــواد مخ ــرف م مص
اســتان هســتیم، گفــت: بایــد مــردم بــا تمــام ایــن مــوارد آشــنا 

ــیب ها  ــن آس ــواع ای ــود را از ان ــدان خ ــد فرزن ــا بتوانن ــند ت باش
ــا اشــاره بــه اینکــه امــروز بحــث آســیب های  ایمــن کننــد. وی ب
اجتماعــی در کشــور دغدغــه رهبــر معظــم انقــاب اســت و دولــت 
ــی را  ــیب های اجتماع ــا آس ــه ب ــاس مقابل ــن اس ــر همی ــز ب نی
ــور  ــر کش ــخص وزی ــرد: ش ــان ک ــرار داده، خاطر نش ــه ق در برنام
مســئول پیگیــری و پیشــگیری و کاهــش آســیب های اجتماعــی 
ــده  ــکیل ش ــور تش ــزی آن در کش ــتاد مرک ــده و س ــور ش در کش
اســت. رزم حســینی بــا بیــان اینکــه اســتان کرمــان از اســتان های 
هــدف وزارت کشــور بــرای کاهــش آســیب های اجتماعــی اســت، 
عنــوان کــرد: موقعیــت جغرافیایــی اســتان کرمــان باعــث شــده تا 
کرمــان گــذرگاه قاچاقچیــان مــواد مخــدر شــود؛ همیــن موضــوع 
باعــث افزایــش آســیب های اجتماعــی ناشــی از مــواد مخــدر در 

ایــن شــهر اســت. تســنیم

مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت چهارمحــال و بختیــاری، 
میــزان خســارت زیســت محیطی نشــت نفــت خــام را در منطقــه 
گندمــکار و ســرخون شهرســتان اردل در ایــن اســتان 82 میلیــارد 
ــارت  ــی خس ــرآورد نهای ــدی ب ــهرام احم ــرد. ش ــرآورد ک ــال ب ری
ــان را  ــه اصفه ــال نفــت خــام خوزســتان ب شکســتگی خــط انتق
ــته  ــال گذش ــاه س ــتان اردل در آذرم ــکار شهرس ــه گندم در منطق
ــن«، 32  ــده »هل ــی حفاظت ش ــه جنگل ــاک منطق ــث خ در بح
ــن  ــوع ای ــی وق ــه وی در پ ــه گفت ــرد. ب ــام ک ــال اع ــارد ری میلی
ــه و  ــاک، رودخان ــه آب، خ ــت محیطی ب ــارت زیس ــه خس حادث

ــد. ــه وارد ش ــن خط ــوری ای ــی و جان ــوع گیاه ــن تن همچنی
ــز  ــه را نی ــن منطق ــان ای ــه آبزی ــزان خســارت واردشــده ب وی می
50 میلیــارد ریــال عنــوان کــرد و گفــت: ایــن میــزان خســارت بــه 

دادگســتری و وزارت نفــت نیــز اعــام شــده اســت. 

و  اســتان چهارمحــال  زیســت  مدیــر کل حفاظــت محیــط 
بختیــاری افــزود: در اثــر ورود ترکیبــات نفتــی، آلودگی هــای 
منابــع آبــی زیردســت ماننــد رودخانــه فصلــی گندمــکار، رودخانــه 
ســرخون و دریاچــه ســد کارون 4، جابه جایــی و تخریــب خــاک 

ــت. ــوع پیوس ــه وق ــدوده ب در آن مح
وی ادامــه داد:  خــط لولــه 435 کیلومتــری انتقــال نفــت خــام 
ــت  ــال نف ــوط انتق ــن خط ــی از مهم تری ــان، یک ــارون – اصفه م
ــان  ــا تامیــن خــوراک پاالیشــگاه اصفه خــام کشــور اســت کــه ب
و بخشــی از خــوراک پاالیشــگاه تهــران و تبریــز، نقــش مهمــی در 
تامیــن ســوخت مــورد نیــاز کشــور دارد. وی بیان داشــت:خط لوله 
مــارون- اصفهــان بــه دلیــل عبــور از ناهمواری هــای رشــته  کــوه 
زاگــرس، رودخانه هــا و دریاچــه ســد کارون 3 و 4، از مســیرهای 

ــرای انتقــال نفــت خــام کشــور اســت. ایرنــا ســخت  گذر ب

استانها

مدیر کل سازمان تبلیغات یزد عنوان کرد:

غدیرشناسی، اثرگذارترین برنامه های آموزشی در یزد
 کرمان، استان هدف وزارت کشور 
برای کاهش آسیب های اجتماعی 

با حضور قائم مقام وزیر نیرو

 خط آبرسانی به ندوشن افتتاح شد
خسارت 82 میلیارد ریالی زیست محیطی نشت نفت 

در سرخون  

باغ عفیف آباد شیراز، نمونه 
کاملی از هنر گلکاری ایرانی 

ــکاری  ــر گل ــی از هن ــه کامل ــاد، نمون ــاغ عفیف آب ب
ایرانــی اســت کــه در ســال 1284 هجــری قمــری 

احــداث شــده اســت.
ــی محمدخــان  ــرزا عل ــاغ، می ــارت ب ســازنده عم
در ســال 1284  اســت کــه  دوم  قوام الملــک 

ــرد.  ــداث ک ــری آن را اح ــری قم هج
 ایــن بــاغ، یکــی از قدیمی تریــن و زیباتریــن 
ــه  ــت ک ــینه ای دراز اس ــا پیش ــیراز  ب ــای ش باغ ه
ــه  خــود را حفــظ کــرده  ــان ســادگی دیرین  همچن
و شــیوه  باغ آرایــی نویــن در آن دیــده نمی شــود. 
ــن  ــرار دارد؛ ای ــمال آن ق ــاغ در ش درب ورودی ب
درب از چــوب ســاخته شــده و در پشــت آن 
ــای  ــه اتاق ه ــی ک ــقف چوب ــا س ــت ب ــی اس داالن

ــرار دارد. ــوی آن ق ــان در دو س نگهبان
ــاده  ــی س ــتون گچ ــار س ــاغ دارای چه ــردر ب س

ــر فــراز  ــه دو در دو ســوی آن و ب اســت کــه دو ب
ــا  ــا ب ــتون های آن ه ــه و سرس ــرار گرفت ازاره آن ق
اقتبــاس از طــرح سرســتون های تخــت جمشــید 
ــانی درب ورودی  ــت. در پیش ــده اس ــری ش گچ ب
نقــش دو شــیر کــه گویــی را در میــان پنجه هــای 

ــود. ــده می ش ــد، دی ــود گرفته ان خ
ــه از  ــه ک ــرار گرفت ــاغ ق ــط ب ــی در وس  کاخ زیبای
ــت؛  ــه اس ــه و قاجاری ــاختمان های روزگار زندی س
البتــه تاریخچــه  ایــن بــاغ بــه روزگار صفویــه 
برمی گــردد کــه بــه بــاغ »گلشــن« معــروف 
ــه  ــاغ از جمل ــن ب ــان ای ــت. در آن زم ــوده اس ب
ــر پادشــاهان  ــم شــیراز و مق ــاد و مه باغ هــای آب

ــت.  ــوده اس ــت ب وق
ایــن بــاغ در اواخــر ســده  گذشــته بــه خواهــرزاده  
قوام الملــک، عفیفــه خانــم، بــه ارث رســید و 
چــون او بهســازی گســترده ای در بــاغ انجــام داد، 

ــد.  ــاد« نامیدن ــاغ را »عفیف آب ــس ب از آن پ
ــن  ــه پایی ــت. طبق ــه اس ــاختمان کاخ دو طبق س

زیرزمیــن وســیعی اســت کــه آب نمــای زیبایی در 
ــا پنجره هــای  آن ســاخته و ســمت شــرقی آن ب

مشــبک و رنگینــی پوشــیده شــده اســت. 
در فواصــل میــان پنجره هــا ســنگ های گندمــک 
نصــب شــده کــه روی آن هــا نقوشــی از گل و بوته 
ــه را  ــن طبق ــون ای حجــاری شــده اســت. هم اکن
ــاح   ــد و س ــی« کرده ان ــوزه  نظام ــه »م ــل ب تبدی

گوناگــون در آن قــرار دارد.
همچــون  گرانبهایــی  ســاح   مــوزه  ایــن  در 
شــاه،  ناصرالدیــن  فتحعلی شــاه،  تفنــگ 
مظفرالدیــن شــاه قاجــار، رضــا شــاه و محمدرضــا 
میــرزا  همرزمــان  ســرپرهای  پهلــوی،  شــاه 
ــی  ــی و مسلســل رئیــس عل کوچک خــان جنگل
دلــواری دیــده می شــود.جلوی پلــکان ورودی 
ــاه  ــا ش ــازه  رض ــییع جن ــژه  تش ــه ای وی ــز اراب نی
دیــده  قاجــار  فتحعلی شــاه  تــوپ  و  پهلــوی 
می شــود. ایــن طبقــه بــا ســه پلــکان بــه طبقــه  

دارد. راه  دوم 

#جاذبه_ها

روزنه

یک گام تا ثبث جهانی گلیم 
شیرکی پیچ سیرجان

معــاون صنایــع دســتی ســازمان میــراث فرهنگــی 
و صنایــع دســتی اســتان کرمــان گفــت: اواخــر 
ــه  ــدت س ــه م ــران ب ــکو و ای ــان یونس ــر ارزیاب تی
ــم  ــی گلی ــت جهان ــرای بررســی مســتندات ثب روز ب
ــفر  ــان س ــتان کرم ــه اس ــیرجان ب ــیرکی پیچ س ش

. می کننــد
فرخــی افــزود: در ایــن ســفر چهــار نفــر از ارزیابــان 
همــه مســتندات موجــود شــامل مــوزه، المان هــای 
ــی،  ــایت جهان ــگاه ها، س ــا، آموزش ــهری، کارگاه ه ش
ــر و روســتای  ــن هن ــرزی ای ــا رنگ ــد ت مراحــل تولی
دارســتان را بررســی می کننــد و پــس از تاییــد 
ــم  ــی گلی ــهر جهان ــوان ش ــه عن ــیرجان ب ــا س آن ه

می شــود. معرفــی  شــیرکی پیچ 

 ایجاد شهرک های کشاورزی 
راهی برای احیای موقوفات

ــزد  ــتان ی ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
اوقــاف  اداره کل   در نشســت مشــترک مدیــران 
احیــای  گفــت:  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  و 
ــهرک های  ــاد ش ــا ایج ــتغال زایی ب ــات و اش موقوف

کشــاورزی در اراضــی وقــف میســر اســت.
ــزد  ــتان ی ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
بــا  نهــاد  ایــن  مدیــران  مشــترک  نشســت  در 
مدیــران اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان 
اراضــی  بــاالی  بــه ظرفیــت  بــا توجــه  گفــت: 
ــد  ــتان بع ــاورزی  در اس ــری کش ــا کارب ــه ب موقوف
ایجــاد  بــا  می تــوان  طرح هــا  اولویت بنــدی  از 
ــرد و  ــا ک ــات را احی ــاورزی موقوف ــهرک های کش ش

رســاند. اشــتغال آفرینی  و  درآمدزایــی  بــه 
ــی و  ــی وقف ــه اراض ــبت ب ــزود: نس ــجادی پور اف س
در رونــد تثبیــت مالکیت هــا حساســیت زیــادی 
طــرف  دو  نماینــدگان  از  کارگروهــی  و  داریــم 
ــا هــم بررســی  ــاد را ب ــد قوانیــن هــر دو نه می توانن
ــد.  ــل کنن ــل و فص ــائل را ح ــع و مس ــرده و موان ک

صداوســیما

پرداخت تسهیالت به کشاورزان 
دارای طرح های نوآورانه

بــه کشــاورزانی کــه در زمینــه کشــت گیاهــان 
دارویــی طرح هــای نوآورانــه ارائــه کننــد، تســهیات 

می شــود. پرداخــت 
ــاد  ــازمان جه ــی س ــدات گیاه ــود تولی ــاون بهب  مع
ــه کشــاورزانی  ــت: ب ــان گف کشــاورزی اســتان  کرم
ــای  ــی طرح ه ــان داروی ــت گیاه ــه کش ــه در زمین ک
ــد، 100میلیــون تومــان تســهیات  ــه کنن ــه ارائ نوآوران

پرداخــت می شــود.
پورخاتــون افــزود: بــر اســاس توافق نامــه وزارت 
جهــاد کشــاورزی و صنــدوق کارآفرینــی امیــد، 
زمینــه کشــت گیاهــان  در  نوآورانــه  طرح هــای 
ــره 4 درصــد  ــا به ــی معرفــی و از تســهیات ب داروی

می شــوند. برخــوردار 
و  آبــی  منابــع  وضعیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی   
خشکســالی های چنــد ســاله اخیــر در اســتان 
ــار داشــت: در راســتای اصــاح الگــوی  کرمــان اظه
کشــت در اســتان حمایــت از حلقه هــای ارزش 
صنعــت گیاهــان دارویــی و پشــتیبانی از طرح هــای 
ــل  ــن دلی ــه ای ــت و ب ــروری اس ــری ض ــه ام نوآوران
ــه  ــورد توج ــتان م ــی در اس ــان داروی ــعه گیاه توس
ســازمان جهــاد کشــاورزی قــرار گرفتــه اســت. 

خبرنــگاران  باشــگاه 

کشف صد شیء عتیقه در جیرفت
ــاله در  ــزار س ــت 5 ه ــا قدم ــه ب ــیء عتیق ــد ش ص

ــد. ــف ش ــت کش جیرف

پژوهش هــای  مشــترک  هیئــت  سرپرســت 
ــس از  ــت: پ ــت گف ــت جیرف ــی دش باستان شناس
ــت،  ــن جیرف ــای ورامی ــد در تپه ه ــای جدی کاوش ه
ــزار  ــه 6 ه ــک محوط ــه و ی ــیء عتیق ــم ش 100 قل

ــد. ــف ش ــاله کش س
شــامل  اشــیا  ایــن  افــزود:  اســکندری  نصیــر 
ــنگ، گل و  ــز، س ــفال، فل ــس س ــی از جن کوزه های
ــا قدمــت پنــج هــزار ســاله کــه  اســتخوان اســت ب
پــس از مستندســازی و مرمــت بــه مــوزه جیرفــت 

ــد. ــل داده ش تحوی
شناســایی  همچنیــن  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
یــک محوطــه 6 هــزار ســاله را از دیگــر نتایــج 
ــاس  ــر اس ــت: ب ــرد و گف ــان ک ــا بی ــن کاوش ه ای
ــزار  ــه از 6 ه ــن محوط ــده ای ــای انجام ش کاوش ه
ســال قبــل از میــاد مــورد ســکونت واقــع شــده و 
تــا 4 هــزار ســال پیــش هــم ادامــه داشــته اســت.

ــار  ــتانی در کن ــه باس ــن محوط ــرد: ای ــار ک وی اظه
ــینی  ــم شهرنش ــز مه ــدل از مراک ــار صن ــای کن تپه ه
ــار  ــعت آن 100هکت ــه وس ــوده ک ــران ب ــات ای در ف
ــای  ــن تمدن ه ــت از قدیمی تری ــت.تمدن جیرف اس
ــگران،  ــاد کاوش ــه اعتق ــه ب ــت ک ــری اس ــخ بش تاری

ــت.  ــاهی آرتاس ــده پادش بازمان
منطقــه  ایــن  در  باستان شناســی  کاوش هــای 
نشــان می دهــد تاریــخ آن بــه هــزاره ســوم ماقبــل 
میــاد برمی گــردد و از تمــدن بین النهریــن نیــز 

اســت. قدیمی تــر 
کاوش هــا همچنیــن نشــان مــی دهــد کــه در ایــن 
باســتانی  و  تاریخــی  دوره   10 دســت کم  ناحیــه 
ــته؛  ــود داش ــف وج ــای مختل ــه تمدن ه ــوط ب مرب
حتــی کتیبه هایــی کــه در ایــن منطقــه کشــف 
در  نوشــتاری  زبــان  می دهــد  نشــان  شــده، 
ــن  ــده در بین النهری ــای یافت ش ــت از نمونه ه جیرف
ــه  ــان نوشــتار از ایــن ناحیــه ب ــوده و زب ــر ب قدیمی ت

صداوســیما اســت.  رســیده  بین النهریــن 

ــزاری  ــزد از برگ ــه ای ی ــازار منطق ــر فن ب مدی
نهمیــن نشســت سراســری فن بازارهــای 

ــر داد. ــزد خب ــی ی ــه میزبان ــه ای ب منطق
ــرد:  ــح ک ــانی تصری ــه خراس ــا فقی احمدرض
ایــن نشســت هــر دو ســال یــک بــار برگــزار 
ــه دوم  ــم در نیم ــر داری ــه در نظ ــود ک می ش
ســال 96، میزبــان نشســت فن بازارهــای 

ــیم. ــه ای باش منطق
ــان  ــه متولی ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
اســتان ها،  در  منطقــه ای  فن بازارهــای 
هســتند،  صنعتــی  شــهرک های  شــرکت 
ــائل  ــاره مس ــت ها درب ــات نشس ــا و ادبی فض
صنعتــی اســت و میزبانــی پــارک علــم 
و فنــاوری یــزد می توانــد موجــب تغییــر 
ــه  ــتر ب ــهیات بیش ــه تس ــدگاه و ارائ ــن دی ای
شــرکت های فنــاور و دانش بنیــان شــود.

فقیــه خراســانی بــا اشــاره بــه برگــزاری 
ــای  هشــتمین نشســت سراســری فن بازاره
فــارس  اســتان  میزبانــی  بــه  منطقــه ای 
ــی در  ــتر خوب ــبختانه بس ــرد: خوش ــوان ک عن
فن بــازار ملــی بــرای حمایــت از شــرکت های 
دانش بنیــان و فنــاور وجــود دارد؛ بــه نحــوی 
کــه در اســتان یــزد، شــرکت ها می تواننــد 
بــا ارتبــاط بــا شــرکت »ســورنا« کارگــزار 
ــازار یــزد، از نحــوه ارائــه ایــن تســهیات  فن ب

و حمایت هــا در ایــن حــوزه آگاه شــوند.
در  یــزد  اســتان  جایــگاه  دربــاره  وی 
فن بازار هــای کشــور نیــز گفــت: در بیــن 
متولیــان فن بــازار، اســتان یــزد تنهــا اســتانی 
اســت کــه پــارک علــم و فنــاوری آن متولــی 
فن بــازار اســت و در بقیــه اســتان ها، شــرکت 
شــهرک های صنعتــی، ایــن مســئولیت را 

داراســت.
ایــن مســئول گفــت: امســال بــرای اولین بــار 
فن بــازار  ســاله  یــک  عملکــرد  گــزارش 
ــم  ــه پنج ــت رتب ــد و توانس ــی ش ــزد ارزیاب ی
ــا  ــه ب ــد ک ــب کن ــور را کس ــای کش فن بازاره
توجــه بــه نوپــا بــودن اســتان در ایــن زمینــه، 

ــود. ــوب می ش ــی محس ــل قبول ــه قاب رتب
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــه م ــه  وی البت ــه گفت ب
بیشــتری  تــاش  بایــد  ایــده آل  جایــگاه 
ــر از  ــدی فرات ــم دی ــا بتوانی داشــته باشــیم ت
بازارهــای اســتان و ملــی داشــته باشــیم و بــه 

ــیم. ــری برس ــروش حداکث ف
فن بازارهــا  ارزیابــی  نحــوه  دربــاره  وی 
نیــز اظهــار کــرد: ارزیابــی فن بازارهــا بــه 
برنامــه  اســاس  بــر  و  ســاالنه  صــورت 
بــه  اســت کــه  تدوین شــده ای  عملیاتــی 

آن هــا ارائــه شــده و در آن شــاخص هایی 
ماننــد معرفــی فن بــازار، نحــوه ارزیابــی 
شــرکت های مســتقر، خدمــات صنــدوق 
تورهــای  برگــزاری  فنــاوری،  و  پژوهــش 
داخلــی و خارجــی، حضــور در نمایشــگاه های 
تخصصــی و فــروش محصــوالت فناورانــه 
بررســی می شــود و ســپس گــزارش عملکــرد 
فن بــازار، امتیازدهــی شــده و در مقایســه بــا 
می شــود. رتبه بنــدی  دیگــر  فن بازارهــای 

ــی  ــت های جنب ــه نشس ــانی ب ــه خراس فقی
هشــتمین نشســت نیــز اشــاره کــرد و گفــت: 
نشســت های دوجانبــه و چندجانبــه ای بــا 
اســتان هایی ماننــد اســتان مرکــزی، اصفهــان 
و فــارس برگــزار کردیــم و تصمیمــات خوبــی 
ــتان ها  ــن اس ــا ای ــتر ب ــکاری بیش ــرای هم ب

ــه شــده اســت. ایســنا گرفت

برگزاری نهمین نشست سراسری فن بازارهای منطقه ای به میزبانی یزد

،،
ــه دلیــل اینکــه 1.8 مأموریت هــای  ب
هــال احمــر در اســتان چهارمحــال 
ایــن  انجــام می شــود و  و بختیــاری 
اصلــی  گســل   32 دارای  اســتان 
طــول  کیلومتــر   3200 و  فرعــی  و 
رودخانــه  دارد یــک اســتان خــاص و 

ویــژه اســت



گفــت:  ایــران  غذایــی  صنایــع  انجمــن  رئیــس 
آب میوه گیری هــای دســتی باعــث انتقــال میکــروب وبــا 
بــه افــراد شــده و در طوالنی مــدت ســبب بــروز ســرطان 

 . د می شــو
محمدحســین عزیــزی، رئیــس انجمــن صنایــع غذایــی ایران، 
اظهــار کــرد: در حــال حاضــر آب میوه هــا، یکــی از علــل انتقــال 
ــتفاده از  ــوند و اس ــوب می ش ــراد محس ــه اف ــا ب ــاری وب بیم
آب میوه هایــی کــه از میوه هــای گندیــده و خــراب گرفتــه 
ــراد در  ــرای اف ــی را ب ــف گوارش ــای مختل ــود، بیماری ه می ش

ــی دارد.  پ
وی عنــوان کــرد: فروشــندگان آب میــوه بــرای افزایــش حجــم 
ــا در  ــی روز ه ــا را ســاعت ها و حت ــا، آن ه ــی میوه ه آب دریافت
آب خیــس کــرده کــه در برخــی از مــوارد از آب  غیربهداشــتی 

ــد. ــن کار اســتفاده می کنن ــرای ای ب
رئیــس انجمــن صنایــع غذایــی ایــران تاکیــد کــرد: اگــر درصــد 
خــراب بــودن میوه هــا بــه قــدری زیــاد باشــد کــه در درون آن 
آثــاری از کپــک دیــده  شــود، مصــرف آن بــه عنــوان آب میــوه 
می توانــد در درازمــدت ســبب بــروز بیمــاری ســرطان در افــراد 

شــود.
ــه صــورت دســتی و در  وی ادامــه داد: در آب میوه هایــی کــه ب
ــن در  ــود، همچنی ــه می ش ــی تهی ــی های چرخ آب میوه فروش
آب میوه هــای غیرکارخانــه ای، احتمــال ابتــا بــه وبــا بیــش از 
ــا  ــه طــوری کــه اگــر فــرد فروشــنده ی همیشــه وجــود دارد؛ ب
خانــواده  وی آلــوده بــه میکــروب وبــا باشــند، ایــن ویــروس از 
طریــق آن هــا بــه درون آب میــوه ســرایت کــرده و باعــث بیمــار 

ــود. باشــگاه خبرنــگاران ــده می ش ــراد مصرف کنن ــدن اف ش

رســول دینا رونــد، رئیــس ســازمان غــذا و دارو، بــا بیــان 
اینکــه میانگیــن ذخیــره دارویــی کشــور بیــش از ۸ مــاه اســت، 
ــزان،  ــن می ــر از ای ــا کمت ــره م ــا ذخی ــی دارو ه ــت: در برخ گف
ــی در  ــره داروی ــوارد ذخی ــی م ــا در بعض ــتر و تنه ــی بیش برخ
مــرز هشــدار قــرار دارد؛ امــا اینکــه اعــام می شــود در برخــی 
دارو هــا کمتــر از ۳ مــاه ذخیــره دارویــی داریــم، ایــن حرف هــا 
ــای  ــردم ج ــرای م ــود و ب ــه می ش ــتمداران گفت ــرای سیاس ب
نگرانــی نیســت و هنــوز کمبود هــای دارویــی مــا در حــد همــان 

ــا ۴۰ قلــم اســت. ۳۰ ت
ــه نیاز هــای واقعــی و القایــی در حــوزه دارو اشــاره کــرد  وی ب
ــل  ــه حداق ــی را ب ــم نیازهــای داروی ــاش کردی ــا ت ــت: م و گف
برســانیم؛ امــا بــه هــر حــال نیاز هــای القایــی بــرای دارو هایــی 
ماننــد ســقط جنیــن، بدنســازی، هورمون هــای جنســی و 

ــس  ــود دارد، ح ــا وج ــرای آن ه ــی ب ــع قانون ــه من ــا ک مخدر ه
ــی  ــای القای ــن نیازه ــه ای ــاق دارو ب ــی از قاچ ــده و بخش ش
ــه  ــود اینک ــا وج ــه ب ــای ممنوع ــن دارو ه ــردد؛ ورود ای برمی گ
ــود. ــده می ش ــور دی ــان در کش ــد، همچن ــنگینی دارن ــرم س ج

رئیــس ســازمان غــذا و دارو بــا بیــان اینکــه ۵ درصــد دارو های 
کشــور قاچــاق اســت، گفــت: بــه دلیــل شــرایط کشــور 

نمی توانیــم دروازه ورود دارو بــه داخــل را بــاز کنیــم.
رئیــس ســازمان غــذا و دارو اجــرای ســامانه کنتــرل اصالــت 
در ایــن ســازمان را یکــی از اهــداف مهــم در ایــن حــوزه تلقــی 
کــرد و گفــت: بخشــی از قاچــاق و تقلب هــا بــا اجــرای 
ســامانه کنتــرل اصالــت از بیــن مــی رود و امیدواریــم میــزان 
ــم                               ــد ک ــدود ۶۰ درص ــا ح ــرای آن ت ــا اج ــب ب ــاق و تقل قاچ

ــود. مهــر ش

رئیس انجمن صنایع غذایی ایران عنوان کرد:

سرطان، درون نوشیدنی هایی با میوه های گندیده
رئیس سازمان غذا و دارو:

قاچاق داروهای سقط جنین و هورمون جنسی در کشور 

 خواص کله و پاچه
 از دیدگاه طب سنتی ایران

اندام هــای مختلــف حیوانــات ماننــد کلــه، پاچــه، جگــر، طحــال، شــش، 
خــواص  دارای  حیــوان  خــود  مــزاج  تناســب  بــه  و گوشــت  مغــز   دل، 
ــت  ــش رطوب ــز از گوشــت می ــه گوشــت ب ــف هســتند؛ چنانک ــات مختل و کیفی
ــری دارد؛  ــت کمت ــش رطوب ــه می ــه کل ــبت ب ــم نس ــز ه ــه ب ــری دارد، کل کمت
ــت  ــع و کیفی ــن وض ــه همی ــا ب ــت اندام ه ــات طبیع ــام حیوان ــن در تم همچنی

ــت. اس
 خواص کله

بــه طــور عمــوم و کلــی غذایــی کــه از کلــه حیوانــات تهیــه می شــود خاصیــت 
ــای  ــرای بدن ه ــد؛ ب ــدن می کن ــاد در ب ــد حــرارت زی ــادی دارد و تولی ــی زی غذای
ضعیــف تقویت کننــده اســت و چــون هضــم آن بــه درســتی انجــام شــود، قــوای 
جنســی را افزایــش می دهــد. بــرای کســانی کــه ضعــف معــده دارنــد، بــا کمــی 
اصــاح غــذای خوبــی اســت و گاهــی تولیــد قولنــج ســخت می کنــد. بــروز ایــن 
قولنــج در اثــر خــوردن زیــاد پوســت و غضــروف طرفیــن صــورت و کاســه ســر و 

ــت. ــا اس ــا و بینی ه گوش ه
گوشــت صــورت از تمــام قســمت های دیگــر کلــه دارای کیفیــت غذایــی 

ــع آن  ــتر و دف ــه بیش ــات کل ــایر قطع ــم ها از س ــی چش ــت. چرب ــتری اس بیش
ــر و مغــز از تمــام قســمت های  ــان از همــه لطیف ت ســریع تر اســت. گوشــت زب
دیگــر ســردتر اســت؛ بــه همیــن ســبب اســت کــه توصیــه شــده مغــز را با ســرکه 
و خــردل و آویشــن کوهــی و چشــم را بــا ســرکه و آویشــن و خــردل و گوشــت 
ــد حتی االمــکان از خــوردن  ــراد بای ــد.  اف ــا نمــک بســیار مصــرف کنن ــان را ب زب
ــا ســرکه و خــردل  پوســت و غضــروف خــودداری کــرده و در صــورت خــوردن ب

میــل کننــد.
 خواص پاچه

خاصیــت غذایــی پاچــه بســیار کــم و فضــوالت انــدک اســت. از خــوردن پاچــه 
ــرای کســانی کــه  ــه وجــود می آیــد و ب در بــدن خــون ســرد چســبنده و لــزج ب
استخوانشــان شکســته اســت، اگــر مــدت طوالنــی از پاچــه تغذیــه کننــد، بســیار 

مفیــد اســت. 
پاچــه چنانچــه بــا ســرکه و انجــدان آمــاده شــود، لزوجــت و ســردی آن تخفیــف 

می یابــد و دیگــر تولیــد قولنــج نمی کنــد.
خــوردن پاچــه بــرای مبتایــان بــه تــب و کســانی کــه بــه غــذای کــم نیــاز دارنــد 
و مبتایــان بــه خونریــزی رحــم و سســتی روده و خونریــزی بواســیر و بــه طــور 
کلــی بــرای کســانی کــه بدنشــان محتــاج بــه محکــم کــردن انــدام اســت، مفیــد 

خواهــد بــود. تندرســتان

ــا  ــن روزه ــی ای ــی زیبای ــای جراح ــازار عمل ه ب
و  دختــران  از  برخــی  و  اســت  داغ  بســیار 
پســران جــوان در جســت وجوی روش هــای 
ــه  ــه ب ــل از اینک ــتند؛ غاف ــی هس ــد جراح جدی
ــن  ــیاری از ای ــص بس ــکان متخص ــاد پزش اعتق
ــوارض دارد؛  ــان ع ــرای آن ــی ب ــای جراح عمل ه
عوارضــی کــه بــرای آن تحقیــق نمی کننــد و تنهــا 
بــه دنبــال ایــن هســتند کــه یــک عمــل زیبایــی 
بــر روی صــورت و پوســت خــود انجــام دهنــد.
ــایر  ــی و س ــی بین ــل زیبای ــار عم ــه در کن آنچ
ــردن  ــه دار ک ــه، زاوی ــی رواج یافت ــال زیبای اعم
چانــه اســت. روشــی کــه متاســفانه برخــی 
از جوانــان بــدون هیچ گونــه اطاعــی آن را از 

می کننــد. مطالبــه  متخصصــان 

زیبایــی  بخــش  در  فعــال  درمانــی  مراکــز 
ــد  ــرح می کنن ــه مط ــود را این گون ــات خ تبلیغ
و در آن معتقدنــد: صــورت زاویــه دار و قلبــی یــا 
بیضی شــکل، نشــان زیبایــی زنانــه اســت و 
ایــن بــه یــک انســان ظاهــری جــوان، شــاداب و 
ظریــف داده و بــه شــدت مطلــوب اســت؛ ایــن 
ــان  ــاد متخصص ــه اعتق ــه ب ــت ک ــی اس در حال
ــوارض  ــدارد و ع ــی ن ــات علم ــوع اثب ــن موض ای
بســیاری را نیــز بــرای فــرد در پــی دارد؛ در 
ــوع در  ــن موض ــی ای ــه بررس ــتا ب ــن راس همی
ــوژی  ــی راینول ــن علم ــر انجم ــا دبی ــو ب گفت وگ

ــم. ــران پرداختی ای
علیرضــا مصباحــی کــه فلوشــیپ جراحــی 
پاســتیک صــورت بــوده و دارای بــورد تخصصی 

ــردن  ــر و گ ــی س ــی و جراح ــو، بین ــوش، گل گ
اســت، بــه بررســی بــازار داغ تبلیغــات غیرعلمی 
دربــاره جراحی هــای زیبایــی و پوســت پرداخــت.

مصباحــی اظهــار داشــت: در ابتــدا مشــکل 
بزرگــی کــه در کشــور و در عرصــه پزشــکی وجود 
دارد و نظــارت بیشــتری را می طلبــد، عــدم 
ــه مطــب توســط برخــی پزشــکان  نصــب پروان
در دیــد بیمــاران اســت کــه ایــن مهــم بایــد بــا 

ــود. ــرف ش ــارت برط نظ
وی بــا بیــان اینکــه زیبایــی، علــم و هنر اســت و 
در انجــام اعمــال جراحــی بایــد حرمــت و اصــول 
حفــظ شــود، تصریــح کــرد: تبلیغــات غیرعلمــی 
در فضــای مجــازی، بــه ویــژه اینســتاگرام، 
درمــان کشــور  بــرای  را  زیــادی  مشــکات 
ــه  ــی ب ــال جراحــی زیبای ــه اعم ــژه در زمین به وی

ــت. ــود آورده اس وج

ــان اینکــه یکــی از روش هــای  ــا بی مصباحــی ب
کــردن  زاویــه دار  تبلیــغ  حــال  در  نادرســت 
ــود  ــزی وج ــن چی ــزود: چنی ــت، اف ــه اس چان
نــدارد و مــردم به ویــژه جوانــان و نوجوانــان 
نبایــد فریــب ایــن عکس هــای دروغیــن را                         

بخورنــد.
ــا عنــوان زیبایــی  وی گفــت: عکس هایــی کــه ب
در فضــای مجــازی منتشــر می شــود، در آن 
بایــد  و مــردم  نشــده  رعایــت  اســتانداردها 
هوشــیار بــوده و بصیــرت الزم را داشــته باشــند.

ــن فلوشــیپ جراحــی پاســتیک صــورت در  ای
پاســخ بــه لــزوم انجــام اعمــال جراحــی زیبایی 
ــر  ــت و ه ــان اس ــق انس ــد خال ــت: خداون گف
نــوع زیبایــی را دوســت دارد و انجــام بســیاری 
ــا  ــدارد؛ ام ــز ضــرورت ن ــی نی از عمل هــای زیبای
در برخــی مــوارد کــه حادثــه ای اتفــاق می افتــد 

انجــام ایــن اعمــال جراحــی بــرای حفــظ 
ــک ضــرورت اســت. ــرد ی ســامت ف

ــا در  ــد بیمه ه ــه بای ــی ک ــاره هزینه های وی درب
ــده دار  ــز عه ــی نی ــی زیبای ــال جراح ــورد اعم م
اســت  ایــن  مــا  پیشــنهاد  شــوند، گفــت: 
ــده و  ــته بندی ش ــی دس ــی زیبای ــال جراح اعم
ــرورت  ــب ض ــر حس ــه ب ــی ک ــال جراح آن اعم
ــرار                         ــه ق ــش بیم ــر پوش ــرد، زی ــورت می گی ص

ــرد. گی
ــاره بوتاکــس و برداشــتن چیــن  مصباحــی درب
و چروک هــا نیــز تصریــح کــرد: ایــن روش 
ــدارد و  ــی ن ــچ ضرورت ــراد هی ــرای اف ــی ب درمان
ــرف  ــل مص ــه دلی ــز ب ــع نی ــیاری از مواق در بس
می شــود،  انجــام  تزریقاتــی کــه  و  داروهــا 
ممکــن اســت عــوارض داشــته یــا خطرآفریــن 

ــنیم ــد. تس باش

#طب_سنتی
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عمل زاویه  دار کردن چانه!

تازههایپزشکی
 ارتباط خواب نامطلوب 
با خطر ابتال به آلزایمر

ــرای  ــوب ب ــواب نامطل ــد خ ــی دریافتن ــکان آمریکای پزش
دوره هــای زمانــی طوالنــی می توانــد بــا افزایــش احتمــال 
تولیــد پروتئیــن مرتبــط بــا آلزایمــر، فــرد را در معــرض ابتا 

بــه ایــن بیمــاری قــرار دهــد.
ــد  ــه بودن ــات پیشــین دریافت ــان در مطالع ــد محقق هرچن
کــه خــواب بــد می توانــد ســطح پروتئین هــای بتــا 
آمیلوئیــد و »تــاو« )Tau( را افزایــش  دهــد، اما مشــخص 

ــر را دارد. ــن تاثی ــه خــواب ای ــود کــه کــدام جنب نشــده ب
 اکنــون متخصصــان معتقدنــد کیفیــت پاییــن خــواب 
ــواب  ــل خ ــدی دارد و در مقاب ــش کلی ــال در آن نق و اخت
عمیــق و مطلــوب در کاهــش ســطح پروتئیــن آمیلوئیــد در 

هنــگام شــب مهــم اســت.
متخصصــان آمریکایــی اظهــار داشــتند: بهــره نبــردن 
ــر  ــال، خط ــد س ــی چن ــت ط ــوب و باکیفی ــواب خ از خ
ــال  ــه دنب ــاو« را ب ــد و »ت ــای آمیلوئی ــش پروتئین ه افزای

دارد کــه موجــب بیمــاری آلزایمــر می شــود. ایســنا

 درمان بهتر بیماران توانبخشی 
با موسیقی

موســیقی موجــب افزایــش ســاختار ارتباطــی بیــن 
و کنتــرل  صــدا  پــردازش  در  مغــز  خــاص  نواحــی 
ــزی را  ــفید مغ ــاده س ــوب م ــده و چارچ ــات ش احساس

می دهــد. تغییــر 
ــد در تحقیقــات آینــده در ایــن زمینــه  محققــان امیدوارن
ــکته  ــس از س ــی پ ــی حرکت ــای توانبخش ــر برنامه ه تاثی

ــا موســیقی ارزیابــی شــود. مغــزی همــراه ب
آن هــا معتقدنــد ایــن نتایــج در درمــان بیمــاران نیازمنــد 
بــه توانبخشــی و مدیریــت میــزان حــرکات آنان ســودمند 

خواهــد بــود.
دکتــر کتــی اوری اظهــار کــرد: موســیقی روشــی متفــاوت 
افــراد  حرکــت  ارتقــای  موجــب  و  بــوده  درمــان  در 

می شــود.
ــیم  ــروه تقس ــه دو گ ــرکت کنندگان ب ــق ش ــن تحقی در ای
ــژه  ــا حــرکات انگشــتان و به وی شــدند و کار جدیــدی را ب

دســت چــپ آمــوزش دیدنــد.
افــرادی کــه ایــن عملکــرد را بــا موســیقی آمــوزش 
ــه  ــن دو ناحی ــان بی ــز آن ــی مغ ــاختار ارتباط ــد، س دیدن
ذهــن و پــردازش صــدا افزایــش یافــت و حــرکات را نیــز 

ــد. ــرل کردن کنت
ــیقی  ــه موس ــوش دادن ب ــد: گ ــار کردن ــگران اظه پژوهش
ــب  ــد، موج ــوش داری ــود را در آغ ــوزاد خ ــه ن ــی ک زمان

ــد. ــد ش ــوزاد خواه ــوش ن ــش ه افزای
ــوش دادن  ــه گ ــان داد ک ــاره نش ــق در این ب ــج تحقی نتای
موســیقی در نــوزادان ۹ ماهــه موجــب افزایــش ســرعت 
یادگیــری و گفتــار و حتــی آمــوزش بهتــر زبان هــای 

ــه خواهــد شــد. بیگان
درک  افزایــش  موجــب  موســیقی  بــه  دادن  گــوش 
الگوهــای محیطــی می شــود کــه نقــش مهمــی در 
ــا  ــری ب ــناختی و یادگی ــای ش ــطح مهارت ه ــش س افزای

تاثیــرات طوالنی مــدت خواهــد داشــت. مهــر

تغذیه

سوءتغذیه و مشکالت گوارشی 
ارمغان این ماده غذایی

دکتــر محمــد کاظــم زاده، مدیــر نظــارت بــر مــواد 
ــدان  ــی، آرایشــی و بهداشــتی دانشــگاه هم غذای
ــی  ــوع نان ــه ن ــالم چ ــان س ــه ن ــوص اینک درخص
غاتــی  غنی تریــن  از  گنــدم،  گفــت:  اســت 
ــب  ــت می شــود و اغل ــت یاف ــه در طبیع اســت ک
ویتامین هــا و مــواد معدنــی در ایــن نعمــت 
ــه  ــان ب ــل ن ــن دلی ــه همی ــود دارد؛ ب ــی وج اله
ــفره  ــی در س ــذای مصرف ــن غ ــوان اصلی تری عن
خانوارهــای ایرانــی امحســوب می شودســت.

ــای  ــی ازبیماری ه ــروز بعض ــه ب ــاره ب ــا اش وی ب
ناشــی از مصــرف نــان ناســالم اظهــار کــرد: 
قشــرهای کم درآمــد حــدود ۷۰ تــا ۸۰ درصــد 
تامیــن  نــان  از  را  نیازشــان  مــورد  کالــری 

 . می کننــد
بــا توجــه بــه مصــرف زیــاد نــان در کشــور تهیــه 
زیــادی  اهمیــت  از  باکیفیــت  و  ســالم  نــان 

برخــوردار اســت.
کاظــم زاده ســوءتغذیه و مشــکات گوارشــی را از 
ــمرد و  ــالم برش ــان ناس ــتفاده از ن ــای اس پیامده
گفــت: بــرای تهیــه نــان ســالم در مرحلــه نخســت 
ــه  ــی توج ــدم مصرف ــوع گن ــت و ن ــه کیفی ــد ب بای

کــرد.
وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت ویــژه ســبوس در 
ارزش  حفــظ  گفــت:  ســبوس گیری  مرحلــه 
غذایــی نــان مســتلزم وجــود ســبوس و کاهــش 
ــدن  ــرای ورآم ــن ب ســبوس گیری اســت؛ همچنی
خمیــر بــه هیــچ عنــوان اســتفاده از جــوش 

توصیــه نمی شــود.  شــیرین 
ــتفاده  ــگام اس ــص هن ــر ناق ــه تخمی ــم زاده ب کاظ
ــن  ــزود: ای ــرد و اف ــاره ک ــیرین اش ــوش ش از ج
مهــم کاهــش جــذب  عوامــل  از  یکــی  امــر 
ــن  ــیم و آه ــه کلس ــان از جمل ــا در ن ریزمغذی ه
ــد از مخمــر اســتفاده  ــا بای ــن حتم اســت؛ بنابرای
ــه خوبــی ورآیــد و پروتئین هــا  ــا خمیــر ب شــود ت
آزاد شــود و تخلــل ایجــاد کنــد و نــان بــه خوبــی 

ــود.  ــه ش پخت
مدیــر نظــارت بــر مــواد غذایــی، آرایشــی و 
بهداشــتی دانشــگاه افــزود: نــان ســفید در واقــع 
ــود  ــوب می ش ــاده محس ــدرات س ــی کربوهی نوع
کــه زودهضــم اســت؛ بنابرایــن مصــرف آن قنــد 
خــون را بــاال می بــرد؛ بــه همیــن دلیــل بــه 
ــا  ــه مســتعد ابت ــرادی ک ــا اف ــی ی ــاران دیابت بیم
بــه ایــن بیمــاری هســتند، توصیــه می شــود کــه 
ــد و حتمــا نانشــان  ــان ســفید اســتفاده نکنن از ن
ــوارد  ــه م ــا توجــه ب ــزود: ب سبوسدارباشــد.وی اف
ــرف  ــره مص ــای تی ــود نان ه ــه می ش ــاال توصی ب
ــت اســتفاده از جــوش شــیرین  ــد و ممنوعی کنی
ــا  ــد ب ــی کنج ــاز و حت ــی غیرمج ــواد افزودن و م
کیفیــت پاییــن را کــه مــزه و طعــم کپــک و 
ماندگــی می دهــد، مــد نظــر قــرار دهیــد و از 

مصــرف آن خــودداری کنیــد. بهداشــت نیــوز

زیبایی

غلبه بر چین و چروک پوست
ــت  ــم پوس ــد می کنی ــا رش ــه م ــور ک همان ط
مــا نیــز رشــد کــرده و مســن تر می شــود.  مــا 
ملــزم بــه شــروع کــردن یــک نبــرد بــرای غلبــه 

بــر چیــن و چــروک هســتیم. 
بــا ایــن حــال چیــن و چروک یــک چشــم انداز 

ناخوشــایندی بــه وجود مــی آورد. 
اگــر شــما می خواهیــد کــه نابســامانی های 
ــد،  ــش دهی ــروک را کاه ــن و چ ــی از چی ناش
بــا اجــرای چنــد مــورد زیــر بــه صــورت عمومــی 
ــن کار را  ــد ای ــود می توانی ــه خ ــم روزان در رژی

ــد. انجــام دهی
 کرم ضد آفتاب

ــور خورشــید باعــث  ــه ن ــم ک ــا می دانی ــه م هم
شــود.  چیــن دار  چیزهــا  همــه  می شــود 
کســانی کــه نیــاز بــه احتیــاط بــرای محافظــت 
از پوســت خــود در برابــر خورشــید دارنــد، بایــد 

ــد.  ــروع کنن ــن ش ــنین پایی از س
اگــر شــما مجبوریــد کــه زمانــی را در زیــر نــور 
ــت از  ــرای محافظ ــد، ب ــپری کنی ــید س خورش
پوســت خــود از یــک کــرم ضــد آفتــاب خــوب 

اســتفاده کنیــد.
 پرهیز از کشیدن سیگار

ــتناک  ــت وحش ــرای پوس ــیدن ب ــیگار کش س
اســت؛ ایــن کار باعــث ایجــاد چیــن و چــروک 
و  شــده  دهــان  اطــراف  در  وحشــتناکی 
پوســت شــما نیــز تــا حــد ۴۰ درصــد نازک تــر 

می شــود.
باعــث  کشــیدن  ســیگار  همچنیــن 
رنگ پریدگــی و تغییــر رنــگ پوســت شــما 
مایــل بــه خاکســتری شــده و باعــث می شــود 
کــه از طریــق رگ هــا ایــن حالــت دیــده شــود.

 خواب کامل
برخــی از مــردم می گوینــد کــه اگــر بــه پشــت 
بخوابیــد، راه خوبــی بــرای جلوگیــری از چیــن 

و چــروک اســت.
ــج  ــی رن ــه از بی خواب ــد ک ــما فهمیدی ــر ش اگ
ــن  ــد، ای ــدار می مانی ــب ها بی ــا ش ــد ی می بری

ــی اســت. ــث نگران باع
ــد،  ــی کــه خــواب کافــی نداری ــدن شــما وقت ب
کورتیــزول بیــش از حــد تولیــد می کنــد و 
ایــن باعــث شکســتن ســلول های پوســت 

می شــود.
 مرطوب نگهداشتن پوست

ــگاه  ــوب ن ــرم و مرط ــود را ن ــت خ ــر پوس اگ
ــت  ــی در روی پوس ــه خطوط ــد، هیچ گون داری

ــت. ــد داش ــته نخواهی ــورت برجس ــه ص ب
ــا  ــت و ب ــدن اس ــن ارگان ب ــت بزرگ تری پوس

چشــم دیــده می شــود. 
ــا  ــد ی ــتگی می کنی ــاس خس ــما احس ــر ش اگ
پوســت شــما بیــش از انــدازه چیــن و چــروک 
ــه  ــه را ب ــترین لطم ــرد، بیش ــود می گی ــه خ ب

ــد زد. نســخه ــی خــود شــما خواه زندگ

خانواده
اختالل خطرناک در میان خانم ها

 بــر اســاس جدیدتریــن پژوهش هــا کار و فعالیــت 
زیــاد خانم هــا می توانــد بــر تنظیــم هورمون هــای بــدن 
آن هــا تاثیــر بگــذارد و باعــث بروز مشــکات ســامتی از 
جملــه یائســگی زودرس، کج خلقــی، ســرگیجه، کاهــش 
ــه  ــیب ب ــی، آس ــه قاعدگ ــدن چرخ ــم ش ــز، نامنظ تمرک
بی خوابــی،  اعصــاب،  ناراحتــی  گــوارش،  دســتگاه 

ــی در آن هــا شــود. اســترس، اضطــراب و نگران
ــواده  ــه خان ــا حجــم کار، رســیدگی ب ایــن روزهــا در دنی
ــد،  ــیر های رفت وآم ــک و مس ــد، ترافی ــدان، خری و فرزن
تحصیــات و مــواردی از ایــن دســت بــه شــدت بانــوان 

را درگیــر کــرده اســت.
ــد  ــاالی ۴۰ ســال می توان ــوان ب ــژه در بان حجــم کار به وی
آن هــا را در معــرض ابتــا به یائســگی زودرس قــرار دهد 
ــری  ــرطان و پی ــون س ــی چ ــه بیماری های ــر ب ــا منج ی

زودرس در آن هــا شــود.
بســیاری از بانــوان فکــر می کننــد کــه زیــاد بــودن 
کار آن هــا تنهــا موجــب خســتگی و احیانــا ســردرد 
و کل  نیســت  این طــور  صورتــی کــه  در  می شــود؛ 
ــده  ــوی، غ ــوق کلی ــدد ف ــه، غ ــد، مثان ــه کب ــدن از جمل ب
تیروئیــد، تخمدان هــا، رحــم، مغــز و قلــب نیــز آســیب 
 می بیننــد و دچــار خســتگی و آســیب های ســلولی 

می شوند.
و  آدرنالیــن  هورمون هــای  بــر  به ویــژه  خســتگی 
ســبب  می توانــد  و  اســت  تاثیرگــذار  پروژســترون 

بانــوان شــود. بــدن  در  مشــکات هورمونــی 
ــراوان  ــل مشــغله ف ــه دلی ــاد ب ــر دچــار خســتگی زی اگ
هســتید و فعالیت هــا و وظایفــی همپــا بــا مــردان 
ــر هــم خــوردن  ــرای جلوگیــری از ب ــد، ب انجــام می دهی
هورمون هــای بــدن خــود و حفــظ ســامت هــر روز ایــن 

ــد:  راهکارهــا را انجــام دهی
ــد  ــا می توان ــاد توســط خانم ه ــزان زی ــه می ــردن ب کار ک
ــاد  ــزان زی ــه می ــه ب ــای مردان ــح هورمون ه ــبب ترش س
ــروز مشــکاتی چــون ریــزش مــوی  ــدن آن هــا و ب در ب
ســر، رویــش موهــای زائــد در صــورت، ضخیــم شــدن 
صــدا، بــزرگ شــدن شــانه ها و حتــی مشــکات نازایــی 

در آن هــا در درازمــدت شــود.
پــس از بازگشــت بــه خانــه اســتحمام کنیــد؛ البتــه بــا 
اســتفاده از میــزان اســتاندارد آب و در یــک بــازه زمانــی 
کوتــاه؛ زیــرا تنهــا می خواهیــد اســترس را از بــدن خــود 

دور کنیــد.
ــد؛  ــه داری ــزه نگ ــم و پاکی ــز، منظ ــه را تمی ــط خان محی
ــه شــدت  ــد ب ــه و نامنظــم می توان ــه هــم ریخت ــه ب خان
باعــث اســترس، ناراحتــی روحــی و احســاس خســتگی 

ــوان شــود. در بان
خــوردن دمنوش هــای گیاهــی یــا نوشــیدنی مــورد 
عاقــه ماننــد چــای یــا قهــوه نیــز می توانــد در تعدیــل 
احساســات بانــوان موثــر باشــد و منجــر بــه احســاس 

ــود. ســامتی ــا ش ــتگی در آن ه ــع خس ــاط و رف نش
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ــن  ــای والدی ــدان ارزشــمندترین گوهره فرزن
ــتند؛  ــادر هس ــدر و م ــردای پ ــای ف و امیده
ــت  ــه ای اس ــن وظیف ــا مهم تری ــت آن ه تربی
ــن کار  ــد و ای ــام دهن ــد انج ــن بای ــه والدی ک

ــت. ــاده ای نیس س
ــای  ــن دارایی ه ــه مهم تری ــدان ک ــر از فرزن اگ
ــداری و  ــتی نگه ــه درس ــتند، ب ــن هس والدی
ــه  ــل ب ــت تبدی ــن اس ــود، ممک ــت نش مراقب
ــن  ــه همی ــوع ب ــوند؛ موض ــی ش ــک بده ی
ســادگی اســت؛ بنابرایــن ســعی کنیــد آن هــا 
ــوش  ــز فرام ــد و هرگ ــت کنی ــت تربی را درس
ــت  ــر دو در تربی ــادر ه ــدر و م ــه پ ــد ک نکنی

ــد. ــش دارن ــدان نق فرزن
 زیاده روی و بی خیالی هر دو ممنوع!

ــی و  ــناس روان شناس ــی، کارش ــاز کریم مهن
مشــاور خانــواده، بــا اشــاره بــه اینکــه تربیــت 
کــودک بــر عهــده پــدر و مــادر اســت، اظهــار 
ــد  ــر را در رش ــن تاثی ــن مهم تری ــرد: والدی  ک
و تربیــت فرزنــدان خــود دارنــد و مشــخص 
اســت کــه افــراط و تفریــط در ایــن امــر 

ــت. ــد داش ــال خواه ــه دنب ــی را ب عواقب
وی بــا بیــان اینکــه افــراط و تفریــط در تربیت 
کــودک در بعضــی مواقــع جبران نشــدنی 
ــژه  ــن به وی ــی والدی ــه داد: بعض ــت، ادام اس
خــود  فرزنــد  بــه  تک فرزنــدی  والدیــن 

ــد. ــه می کنن ــد توج ــش از ح بی
ــن  ــزود: ای ــی اف ــناس روان شناس ــن کارش ای
توجــه بیــش از انــدازه در بعضــی مواقــع 
ــردی  ــه صــورت ف ــودک ب ــث می شــود ک باع
فاقــد اســتقال و کامــا وابســته بــه والدیــن 

ــدش  ــل رش ــه مراح ــه در هم ــرا ک ــود؛ چ ش
والدیــن بــرای او تصمیم گیــری کردنــد و بــه 
کــودک اجــازه داده نشــده کــه هماننــد دیگــر 
کــودکان روال عــادی و عمومــی رشــد خــود 

ــد. را طــی کن
 نگرانی زیاد والدین برای تربیت 

درست کودک
ــاد اغلــب  ــا بیــان اینکــه توجــه زی کریمــی ب
بــه دلیــل نگرانــی زیــاد والدیــن بــرای تربیت 
ــن  ــرد: ای ــح ک ــت، تصری ــودک اس ــت ک درس
ــع نتیجــه معکــوس  ــی در بیشــتر مواق نگران

دارد.
هــم  دیگــر  مــواردی  در  داد:  ادامــه  وی 
داشــته  مســتقل  اینکــه کــودکان  بــرای 
در  همــان کودکــی  از  را  باشــند، کــودک 
و  می کننــد  رهــا  تصمیم گیری هایــش 
درســت و نادرســت را بــه کــودک نمی آموزنــد 
و بــه تصمیــم کــودک حتــی بــه صــورت 

می دهنــد. اهمیــت  نادرســت 
ایــن روان شــناس گفــت: در ایــن حالــت 
والدیــن بایــد بــه جــای همراهــی بــا تصمیــم 
ــل خــوب  ــا دالی ــودک، ب ــار نادرســت ک و رفت
ــه  ــد و راه درســت را ب ــع کنن ــی او را قان و کاف

ــد. ــودک خــود بیاموزن ک
 پیامدهای رها کردن بیش از اندازه 

کودکان
نظــر بیشــتر کارشناســان در ایــن مواقــع ایــن 
اســت کــه قطعــا زمانــی کــه ایــن کــودکان در 
جامعــه قــرار بگیرنــد، بــه مشــکل برخواهنــد 
بــه  از حــد  بیــش  توجــه  در کل  خــورد؛ 
ــی اراده،  ــی ب ــت کودکان ــث تربی ــودک باع ک
 لــوس و در بعضــی مواقــع خــودرای خواهــد 

شد.
 به دنیای کودک وارد شوید

حرف هــای  بــه  صمیمانــه  دادن  گــوش 
کــودک، یــک راه بــرای ابــراز محبــت بــه 

اوســت. 
فرزندتــان بــه توجــه و عاقــه شــما بــه 
حرف هایــی کــه می زنــد، نیــاز دارد. شــما بــا 
ــه او  ــوع گــوش دادن بــه صحبت هایــش، ب ن
ــد  ــرای آنچــه می گوی ــه ب ــد ک نشــان می دهی

ــوید.  ــل می ش ــرام قائ ارزش و احت
ــان  ــای کودکت ــه دنی ــد ب ــن کار می توانی ــا ای ب
وارد شــوید و شــما هم بخشــی از آن باشــید.

 به فرزندان خود گوش کنید
ــی  ــناس روان شناس ــدی، کارش ــه احم فاطم
ــرف زدن  ــت: ح ــه گف ــن زمین ــودک در ای ک
بــرای کــودک بیشــتر بــه ســخنرانی شــباهت 
دارد. شــما بــه عنــوان والدیــن به راحتــی وارد 
گفت وگــوی یک طرفــه می شــوید؛ در ایــن 
زمــان تنهــا حــرف خودتــان را می زنیــد و 
ســعی می کنیــد درس هــای زندگــی را بــدون 
ــخ های  ــه پاس ــوش دادن ب ــرای گ ــاش ب ت
فرزنــد خــود انتقــال دهیــد؛ ایــن نــوع 
ــته کننده  ــالت آور و خس ــا کس ــو واقع گفت وگ
ــا کــودک  اســت.وی ادامــه داد: حــرف زدن ب
نیازمنــد همــدردی، گــوش دادن و توجــه 
زیــاد اســت. کــودکان نیــز ماننــد بزرگســاالن 
حرف هایشــان  بــه  کســی  می خواهنــد 
ــد کــه شــما  گــوش بدهــد. آن هــا می خواهن
بــرای نظرشــان ارزش قائــل شــوید و نــه 

ــد. ــان کنی ــه اصاحش اینک

ایــن کارشــناس کــودک توصیــه کــرد: هــر کار 
ــم های  ــه چش ــد و ب ــف کنی ــری را متوق دیگ

فرزندتــان نــگاه کنیــد. 
ــه  ــام توج ــد تم ــان می دهی ــن کار نش ــا ای ب
شــما بــه اوســت. بــدون هیــچ وقفــه ای تنهــا 

گــوش دهیــد و صحبــت نکنیــد. 
ــنی الزم  ــر س ــما در ه ــد ش ــرای فرزن ــن ب ای
اســت. بــه طــور جــدی گــوش دادن نیازمنــد 

ــادی از طــرف شماســت.  ــاش زی ت
طــور  بــه  بتوانیــد  شــما  اســت  ممکــن 
همزمــان هــم ظرف هــا را بشــویید و هــم 
بــه حرف هــای فرزندتــان گــوش دهیــد؛ امــا 
ایــن نــوع گــوش دادن ارزشــی بــرای کــودک 
ــان کوچــک اســت، خــم  ــر فرزندت ــدارد. اگ ن

ــد.  ــل او باش ــمانتان مقاب ــا چش ــوید ت ش
 نظر کودکان اهمیت دارد

 بــه طــور جــدی نظــر فرزندتــان را بپرســید. 
ــرای مشــکات راه حل هایــی  ــد ب از او بخواهی
پیشــنهاد دهــد. ســواالتی کــه نیــاز بــه 
پاســخی بیــش از بلــه یــا خیــر دارنــد، 
ــا شــما  ــه مشــارکت بیشــتر ب ــان را ب فرزندت
ــرای  ــی ب ــز فرصت ــما نی ــه ش ــی دارد و ب وام

بیشــتر گــوش دادن می دهــد. 
کــودکان نســبت بــه بزرگســاالن کندتــر فکــر 
خــود  جمــات  بیــان  بــرای  و  می کننــد 
ــی  ــد. هنگام ــاز دارن ــتری نی ــت بیش ــه وق ب
کــه شــما حــرف او را قطــع می کنیــد یــا 
جملــه اش را کامــل می کنیــد، ایــن پیــام 
او  آنچــه  بــه  واقعــا  می فرســتید کــه  را 
نمی دهیــد.  اهمیــت  بگویــد،  می خواهــد 
پــس بهتــر اســت زمــان کافــی بــرای صحبت 

کــردن بــه کــودک بدهید.
 چند نکته طالیی 

ــد  ــا خــودش مقایســه کنی کــودک را فقــط ب
ــا کــودک دیگــر.  ــه ب ن

ــح و  ــه تفری ــاز ب ــال نی ــول س ــودک در ط ک
آرامــش دارد؛ بنابرایــن او را بیــش از حــد 

ــد. ــدود نکنی مح
ــدازه  توانایی هــای کــودک از او انتظــار  ــه ان  ب
داشــته باشــید؛ او را وســیله رســیدن بــه 

ــد. ــود نکنی ــته خ ــای گذش آرزوه
همیشــه بــه کــودک خــود بگوییــد دوســتش 
ــه او  ــد ب ــا لبخن ــوع را ب ــن موض ــد و ای داری

ــد. بگویی
ــرس  ــون ت ــی چ ــودک حالت های ــر در ک اگ
شــدید، افســردگی یــا اختــال یادگیــری 
ــناس  ــه روان ش ــریع ب ــد، س ــاهده کردی مش
مراجعــه کنیــد. در برابــر خواســته های بیــش 
از حــد کــودک مقاومــت نشــان دهیــد؛ گاهــی 
اوقــات محدودیــت بــرای کــودک الزم اســت.
ــاب  ــدن کت ــا خوان ــی ب ــان اوان کودک از هم

 کــودک را بــه کتــاب عاقه منــد کنیــد. 
از تنبیــه جســمانی کــودک خــودداری کنیــد. 
ــادر  ــدر و م ــان پ ــور همزم ــه حض ــودک ب ک
ــدران و  ــاز دارد. پ ــبانه روز نی ــاعاتی از ش در س
مادرانــی کــه ســاعات کمــی از شــبانه روز را بــا 
ــب  ــر عواق ــد، منتظ ــود می گذرانن ــودک خ ک

ــند. آن باش

،،
فرزندتــان بــه توجــه و عالقــه شــما 
نیــاز  می زنــد،  کــه  حرف هایــی  بــه 
دادن  گــوش  نــوع  بــا  شــما  دارد. 
نشــان  او  بــه  صحبت هایــش،  بــه 
می دهیــد کــه بــرای آنچــه می گویــد 

می شــوید قائــل  احتــرام  و  ارزش 

کیمیای وطن بررسی کرد:

کلیدهای طالیی تربیت کودک
به دنیای کودک با لبخند وارد شوید
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با سخنرانی حجت االسالم حسینی قمی
نخستین یادواره شهدای ستادهای 

نماز جمعه استان چهارمحال و 
بختیاری برگزار می شود

از  نکونــام  المســلمین  و  حجت االســام 
ــه  ــاز جمع ــتاد نم ــهدای س ــادواره ش ــزاری ی برگ
اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــا ســخنرانی 
حجت االســام حســینی قمــی در مهدیــه مصــای 

داد. خبــر  شــهرکرد  خمینــی)ره(  امــام 
ــام،  ــی نکون حجت االســام و المســلمین محمدعل
ــاری،  ــال و بختی ــه در چهارمح ــی فقی ــده ول نماین
در نشســت  کمیتــه برنامه ریــزی یــادواره شــهدای 
ســتادهای نمــاز جمعــه ایــن اســتان، بــا قدردانــی 
بــرای  تاکنــون  و تاش هایــی کــه  از زحمــات 
ــتادهای  ــهدای س ــادواره ش ــتین ی ــزاری نخس برگ
نمــاز جمعــه اســتان صــورت گرفتــه، گفــت: ایــن 
کارهــا و گزارش هــا حاکــی از ایــن اســت کــه هــم 
ــک  ــهادت، ی ــهید و ش ــگ ش ــم فرهن ــهید و ه ش
منزلــت و جایــگاه ویــژه در افــکار عمومــی جامعــه، 

ــان دارد. ــل ایم ــژه اه به وی
امــام جمعــه شــهرکرد تأکیــد کــرد: فرهنــگ 
شــهادت طلبی  روحیــه  و  شــهادت  و  شــهید 
از  مســیر  ایــن  ادامــه  بــرای  انگیزه منــدی  و 
 ارزش هــای ایمانــی اســت و اقتضــای ایمــان 
و روحیــه ایمانــی و مؤمــن نیــز همیــن اســت کــه 
ــدی  ــه ج ــورد توج ــت م ــان اس ــوازم ایم ــه ل آنچ

اهــل ایمــان باشــد.
ــاری  ــال و بختی ــه در چهارمح ــی  فقی ــده ول نماین
و  اقدامــات  ان شــاءهللا  کــرد:  خاطرنشــان 
بــرای  متعــددی کــه  جلســات  و  فعالیت هــا 
ــام  ــه انج ــاز جمع ــهدای نم ــادواره ش ــزاری ی برگ
شــده، منجــر بــه شــکل گیری یــک نشســت 
خــوب و ارزشــمند و جالــب توجــه در اســتان 
ــهدای  ــام ش ــه ن ــه  ای ب ــز کتابچ ــد نی ــود و بع ش
ــی  ــدف معرف ــا ه ــتان ب ــه اس ــاز جمع ــتاد نم س
 ۴۰ شــهید ســتاد نمــاز جمعــه اســتان چهارمحــال 
ــک  ــه ی ــور ب ــطح کش ــاپ و در س ــاری چ و بختی
الگــو تبدیــل شــود و راه را بــرای اجــرای ایــن 

ــد. ــاز کن ــور ب ــاط کش ــر نق ــم در دیگ مراس
ــم ۴۰  ــام تقدی ــلمین نکون ــام و المس حجت االس
ــاب  ــه انق ــه را ب ــاز جمع ــال عرصــه نم شــهید فع
ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح ــه اس ــی ک در مقطع
تعــداد نمــاز جمعــه کمــی داشــته، تحســین برانگیز 
و جالــب توجــه خوانــد و گفــت: تعــداد ۴۰ شــهید 
ــا  ــتان م ــرای اس ــه ب ــاز جمع ــه نم ــال در عرص فع
بــا توجــه بــه آن زمــان و کمیــت نمازهــای جمعــه 
ــا  ــت و قطع ــه اس ــب توج ــیار جال ــع، بس آن مقط
ــر  ــور و دیگ ــرای کش ــی ب ــه الگوی ــادواره ب ــن ی ای
ــی  ــد حرکت ــود و می  توان ــل می ش ــتان ها تبدی اس
جهت  دهنــده بــرای کشــور باشــد؛ بنابرایــن کار 
ــرای کشــور شــده   ــی ب ــم و الگوی ــی مه شــما خیل

ــت. میــزان اس

گردشگری

خانه حاج آقا علی
ــی در قاســم آباد حاجــی در  ــا عل ــه خشــتی حــاج آق خان
ــری رفســنجان و در ســال 1136 توســط  ــه 6 کیلومت فاصل
ــنجانی  ــم هللا رفس ــا زعی ــه م ــروف ب ــی مع ــا عل ــاج آق ح

ســاخته شــد.
خانــه خشــتی حــاج آقــا علــی 8۰۰۰ متــر مربــع زمیــن و 
۴۰۰۰ متــر مربــع زیربنــا داشــته و در ســه طبقــه زیــر زمین، 

همکــف و اشــکوب اول ســاخته شــده اســت.
ــای آن  ــدی دیواره ــوده و بلن ــع ب ــر مرب ــاط آن 1۰۰۰مت حی
1۰ متــر بــوده و چهــار بــاروی نگهبانــی از خانــه پاســداری 
ــع  ــا در ضل ــی از آن ه ــط یک ــون فق ــه اکن ــد ک می کرده ان

ــده اســت.  ــه ســالم مان ــی خان ــوب غرب جن
مجموعــه حــاج آقــا علــی شــامل 8 قســمت اســت کــه هر 

کــدام بــر اســاس نیازهــای مختلفــی ســاخته شــده اند. 
معمــاری خانــه تلفیقــی از معمــاری ایرانــی، رومــی، 

یونانــی، هنــدی و اروپایــی اســت. 
ــار  ــای چه ــزو خانه ه ــی ج ــا عل ــاج آق ــتی ح ــه خش خان
فصــل بــوده و خانــه بــا یــک دیــوار چینــه ای نســبتا 
ــام  ــت ب ــه آن از روی پش ــده و ورود ب ــور ش ــد محص بلن
ــه کامــا محصــور و درون گراســت  ــر اســت. خان امکان پذی
کــه از خصوصیــات خانه هــای دشــت فــات ایــران بــوده و 
ــرای خانه هــای چهــار فصــل  ــه ایــن درون گرایــی ب از جمل

ــت.  ــهود اس ــا مش کام
ــی در بخش هــای  ــا عل ــه خشــتی حــاج آق اتاق هــای خان
تــاالر  حوض خانــه،  شاه نشــین،  ســاختمان،  اصلــی 
ــتی  ــه خش ــد. خان ــرار دارن ــتانی ق ــاالر زمس ــزی و ت پایی
حــاج آقــا علــی دارای 11۰ اتــاق بــوده و بــرای نشســت های 
اداری و اعیانــی بــه کار می رفتــه اســت. همــه ایــن 
اتاق هــا دارای بخــاری دیــواری، تاقچــه و رف)بــاال تاقچــه 
بلنــد( بوده انــد. همچنیــن دارای دو هشــتی بــزرگ و 
چنــد هشــتی کوچــک بــرای بخش بنــدی فضا هــا در 
نظــر گرفتــه شــده کــه نخســتین هشــتی بــزرگ بــه زبــان 

ــت.  ــوده اس ــان ب ــار مراجع ــاق انتظ ــروزی ات ام
حــاج آقــا علــی در شــهر کرمــان نیــز چندیــن بنــا از جملــه 
ــه  ــا ب ــار ســاخته اســت کــه ت کاروانســرا، مســجد و آب انب

ــد. ــا برجــا مانده ان امــروز ســالم و پ

یخچال مؤیدی
یخچــال مؤیــدی در خیابــان ابوحامــد شــهر کرمــان قــرار 
دارد. یخچــال مؤیــدی در اواخر دوره ســلجوقیان به دســتور 
مویدالدیــن ریحــان، از جملــه کارگــزاران نزدیــک حکومــت 
ــام تأمیــن  ــه همیــن ن ســاخته شــده و آب آن را قناتــی ب

ــت.  ــرده  اس می  ک
عبارت انــد  مؤیــدی  یخــدان  تشــکیل دهنده  عناصــر 
از مخــزن، حصــار، اســتخر و چالــه یــخ و مصالــح 
استفاده شــده در ســاخت آن شــامل خشــت خــام و 
مــات گل و انــدود کاهــگل اســت. کاربــری یخچــال 
ــای  ــرای روزه ــخ ب ــداری ی ــته نگه ــز در گذش ــدی نی مؤی

تابســتان مــردم شــهر بــوده  اســت.

ــر  ــت: رهب ــری گف ــرگان رهب ــس خب ــده مجل نماین
معظــم انقــاب احســاس کردنــد کــه اگــر مســائل 
ــوب  ــا در چارچ ــد دقیق ــم بخواه ــاز ه ــی ب فرهنگ
ضوابــط پیــش بــرود، مقصودشــان تأمیــن نخواهــد 
شــد؛ بــه همیــن ســبب فرمــان آتــش بــه اختیــار 
ــه  ــد؛ البت ــی دادن ــی مردم ــئوالن فرهنگ ــه مس را ب
آتــش بــه اختیــار بــه معنــای کار در چارچــوب 

ســت. مصلحت ها
ســید  آیــت هللا  وطــن،  کیمییــا  گــزارش  بــه 
ــز  ــه در مرک ــه ای  ک ــدوی در جلس ــن مه ابوالحس
هــال احمــر اصفهــان برگــزار شــد، گفــت: تقویــت 
عقــل، بهتریــن راه مبــارزه بــا جذابیت هایــی اســت 

کــه در گناهــان وجــود دارد.
ــان  ــرا فرم ــه چ ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــار از ســوی مقــام معظــم رهبــری  ــه اختی آتــش ب
در  فرمانــده جنــگ  افــزود: گاهــی  داده شــد، 
را  اتفاقــات  و دقیقــا  دارد  قــرار  وســط میــدان 
خــودش  ســبب  همیــن  بــه  می کنــد؛  رصــد 
مســتقیما دســتور می دهــد و رفتــار ســربازان را 
ــا  ــت ب ــن اس ــی ممک ــی گاه ــد؛ ول ــم می کن تنظی
ــه  ــار ب ــه اختی ــی، فرمــان آتــش ب یــک دســتور کل

ســربازان بدهــد. 
ــئوالن  ــه مس ــود اینک ــا وج ــی ب ــائل فرهنگ در مس
فرهنگــی کشــور زحمــات زیــادی کشــیده اند، ولــی 

ــم  ــر معظ ــه رهب ــاری ک ــه اختی ــش ب ــان آت از فرم
انقــاب صــادر کردنــد، مشــخص بــود کــه مقصــود 
ایشــان در مســائل فرهنگــی تأمیــن نشــده اســت.
آیــت هللا مهــدوی ادامــه داد: رهبــر معظــم انقــاب 
احســاس کردنــد کــه اگــر مســائل فرهنگــی بــاز هم 
بخواهــد دقیقــا در چارچــوب ضوابــط پیــش بــرود، 
ــن  ــه همی ــد؛ ب ــد ش ــن نخواه ــان تأمی مقصودش
ــه مســئوالن  ــار را ب ــه اختی ــش ب ــان آت ســبب فرم
فرهنگــی مردمــی دادنــد؛ البتــه آتــش بــه اختیــار 

ــت. ــوب مصلحت هاس ــای کار در چارچ ــه معن ب

عمــل در چارچــوب مصلحــت، یعنــی هــر کاری 
کــه ســبب تقویــت ایمــان مــردم، تقویــت اخــاق و 

ــح شــود، خــوب اســت. ــه عمــل صال منجــر ب
 دولتمردان در عمل به اقتصاد مقاومتی 

به شعار بسنده نکنند
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس خبــرگان 
ــه  ــا توج ــه ب ــن ســؤال ک ــه ای ــری در پاســخ ب رهب
ــه قراردادهــای وارداتــی کــه از ســوی دولتمــردان  ب
ــاد  ــه اقتص ــوان ب ــه می ت ــود، چگون ــد می ش منعق
ــاد  ــئله اقتص ــرد: مس ــان ک ــید، اذع ــی رس مقاومت
ــی از اصــول اساســی کشــور اســت  ــی، یک مقاومت
دولتمــردان گاه  اینکــه  بــا وجــود  متأســفانه  و 
ــی  ــه اصــل اقتصــاد مقاومت شــعارهایی در عمــل ب
ــاف  ــی برخ ــان در جاهای ــی رفتارش ــد، ول می دهن
ــتیم  ــف هس ــد؛ موظ ــه می دهن ــت ک ــعاری اس ش
ــا حفــظ  ــدون اینکــه دولــت را تخریــب کنیــم و ب ب
اخــاق، انتقــادات خــود را از مراجــع ذی صــاح بــه 

ــانیم. ــردان برس ــوش دولتم گ
 مصلحت نیست که جان امام زمان)عج( 

در دوران ظهورشان با معجزه حفظ شود
ــن  ــه ای ــان در پاســخ ب ــام جمعــه موقــت اصفه ام
ســؤال کــه آیــا راز غیبــت امــام عصر)عــج( حفــظ 
جــان ایشــان اســت، تشــریح کــرد: طبــق روایــات 
ــل  ــی از دالی ــن)ع(، یک ــب معصومی رســیده از جان
اصلــی غیبــت امــام عصر)عــج(، حفــظ کــردن جان 
ــل  ــی از دالی ــی یک ــت؛ ول ــرات اس ــان از خط ایش

عمــده ای کــه موجبــات غیبــت امــام عصر)عــج( را 
فراهــم آورده، آمــاده نبــودن عمــوم مــردم جامعــه 
ــس از  ــی پ ــوم)ع( یک ــام معص ــازده ام ــت؛ ی اس
دیگــری بــه شــهادت رســیدند؛ چــون عمــوم مــردم 
بــرای پذیــرش حکومــت امــام معصــوم)ع( آمــاده 
ــد  ــی می فرماین ــادق)ع( در روایت ــام ص ــد؛ ام نبودن
اگــر 35 یــار داشــتم، قیــام می کــردم؛ البتــه 

ــوری اســت. ــار تن ــار، ی منظورشــان از ی
وی توضیــح داد: جــان امــام معصــوم)ع( نبایــد بــه 
صــورت غیرعــادی از خطــرات محفــوظ بمانــد؛ چــرا 
کــه در ایــن صــورت مــردم بــه اجبــار دیــن اســام را 
می پذیرنــد و حکمــت الهــی از خلقــت انســان زیــر 

ســؤال مــی رود.
 خلقت انسان های ناپاک، یکی از 

مصلحت های خداوند است
ــن  ــه ای ــخ ب ــه در پاس ــوزه علمی ــاق ح ــتاد اخ اس
ســؤال کــه اگــر پــروردگار مهربــان و عالــم بــه غیــب 
ــدش  ــد از تول ــانی بع ــر انس ــد ه ــت و می دان اس

ــی  ــا جهنم ــتی ی ــد و بهش ــی می کن ــه زندگ چگون
ــه وجــود آمــدن افــرادی  می شــود، پــس چــرا از ب
نمی کنــد،  جلوگیــری  می شــوند،  جهنمــی  کــه 
ــام  ــاس نظ ــر اس ــتی ب ــام هس ــرد: نظ ــن ک تبیی
علــت و معلولــی شــکل گرفتــه و نبایــد نظــم جهــان 
ــم  ــد عال ــزد؛ خداون ــم بری ــه ه ــی ب ــت و معلول عل
ــادری  ــدر و م ــه از پ ــدی ک ــد فرزن ــت و می دان اس
ــت؛  ــد داش ــی خواه ــه عاقبت ــوند چ ــد می ش متول
نمی خواهــد  دارد  کــه  مصلحتــی  طبــق  ولــی 
جلوگیــری  ناپــاک  انســان  نطفــه  انعقــاد   از 

کند. 
از طرفــی اگــر همــه افــراد عالــم خــوب و مســلمان 
بودنــد، حکمــت الهــی زیــر ســؤال می رفــت و 
ــده  ــه اینکــه چــرا آفری ــراد در پاســخ ب ــی از اف خیل
شــده اند، پاســخی نمی یافتنــد؛ خداونــد قــدرت 
ــدارد؛  ــه ن ــش غلب ــر حکمت ــدرت او ب ــی ق دارد، ول
ــر قدرتــش  بلکــه ایــن حکمــت الهــی اســت کــه ب

غالــب اســت. رســا 

آیت هللا مهدوی:

آتش به اختیار، فعالیت فرهنگی 
در چارچوب مصلحت هاست

معــاون امــور فرهنگــی کمیتــه امــداد اســتان یــزد گفــت: از ابتدای 
ــای  ــه اردوه ــت ب ــت حمای ــوی تح ــون، ۹۲6 مددج ــال تاکن امس
زیارتــی، آموزشــی عتبــات عالیــات، مشــهد مقــدس و قــم اعــزام 

شــده اند. 
امــور  معــاون  اســامی منش،  علی محمــد  حجت االســام 
فرهنگــی کمیتــه امــداد اســتان یــزد، بــا بیــان اینکــه ایــن نهــاد 
ــی و  ــادات دین ــردن اعتق ــارور ک ــرای ب ــی را ب ــای متنوع برنامه ه
مذهبــی جامعــه هــدف تحــت حمایــت در حــال اجــرا دارد اظهــار 
ــه منظــور تقویــت بنیــه اعتقــادی و دینــی  کــرد: کمیتــه امــداد ب
مددجویــان تحــت حمایــت بــرای اعــزام آنــان بــه اماکــن زیارتــی 
ــن  ــم و همچنی ــات و ق ــات عالی ــدس، عتب ــهد مق ــون مش همچ
برگــزاری کاس هــای آموزشــی مختلــف در قالــب ایــن دوره هــای 

ــد. ــدام می کن ــی اق اردوی
وی بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته ۲ هــزار و ۴3۰ مددجــوی تحــت 

حمایــت بــا اعتبــار 5 میلیــارد و 6۰6 میلیــون ریــال بــه اردوهــای 
ــزار  ــته ۲ ه ــال گذش ــزود: س ــده اند، اف ــزام ش ــی اع زیارتی آموزش
و ۲58 نفــر از مددجویــان تحــت حمایــت بــه اردوی مشــهد 
ــات و 86  ــات عالی ــی عتب ــفر زیارت ــه س ــو ب ــدس، 86 مددج مق
نفــر نیــز بــه قــم اعــزام شــده اند. معــاون امــور فرهنگــی کمیتــه 
ــوار،  ــت خان ــان سرپرس ــه زن ــان اینک ــا بی ــزد ب ــتان ی ــداد اس ام
دختــران در آســتانه ازدواج و دانش آمــوزان تحــت حمایــت از 
ــاد  ــن نه ــی ای ــای اردوی ــد از برنامه ه ــان بهره من ــه مددجوی جمل
هســتند، تصریــح کــرد: کمیتــه امــداد از ابتــدای ســال ۹6 تاکنــون 
بــرای اعــزام ۹۲6 مددجــوی تحــت حمایــت بــه اردوهــای زیارتــی، 
ــات، مشــهد مقــدس و قــم اقــدام کــرده  ــات عالی آموزشــی عتب
اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه در تیرمــاه ۲۰۰ نفــر از مددجویــان 
ــوی  ــدس و 16۰ مددج ــهد مق ــه مش ــطه ب ــع متوس ــر مقط دخت

دیگــر نیــز بــه عتبــات عالیــات اعــزام شــدند. ایکنــا

ــن  ــش و نگارتری ــن و پرنق ــدران، معتبرتری ــا در چال قره کلیس
کلیســای ارمنیــان جهــان بــوده و ایــن روزهــا، مهیــای 
میزبانــی از گردشــگران و علمــای ارامنــه جهــان در کنــار 
آرامــگاه مبشــر حضــرت مســیح)ع(، گردشــگران ادیــان را بــه 

خــود می خوانــد.
قره کلیســا در چالــدران در شــمال آذربایجــان غربــی یکــی از 
دو اثــر ثبــت جهانــی  شــده ایــن منطقــه در فهرســت یونســکو 

اســت. 
ارامنــه ایــران و ســایر کشــور های دنیــا در روزهــای خاصــی از 
ــا پــروردگار خویــش در بنــای  ــرای دعــا و راز و نیــاز ب ســال ب

ــد.  ــع می کنن ــا تجم ــی قره کلیس تاریخ
تجمــع جهانــی گردشــگران و علمــای ارامنــه از سرتاســر 
جهــان در ایــن مــکان مذهبی تاریخــی، یکــی از قدیمی تریــن 
ــان  ــه زم ــد ک ــمار می آی ــه ش ــان ب ــی در جه ــای مذهب آیین ه

شــروع آن از دوره جــان ســپردن حواریــون حضــرت عیســی 
ــه  ــتمرار یافت ــروز اس ــه ام ــا ب ــده و ت ــروع ش ــیح)ع( ش مس
اســت. ایــن مــکان در فصــل تابســتان، یکــی از میعادگاه هــای 
اصلــی گردهمایــی مذهبــی ارامنــه جهــان اســت؛ بــه طــوری 
ــان  ــروان ادی ــا مــورد توجــه پی ــار آن در سرتاســر دنی کــه اخب

ــرد. ــرار می گی ــمانی ق آس
ــگری  ــتی و گردش ــع  دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
ــا  ــی قره کلیس ــای تاریخ ــا بن ــه ب ــی در رابط ــان غرب آذربایج
اظهــار کــرد: ایــن مجموعــه تاریخــی تحــت مدیریــت پایــگاه 
میــراث جهانــی کلیســاهای ارامنــه قــرار دارد و دارای شــورای 

ــردی اســت. راهب
جلیــل جبــاری تصریــح کــرد: هــر نــوع کار مرمــت و محافظــت 
از ایــن اثــر تاریخــی کــه صــورت می گیــرد، بایــد در ایــن شــورا 

دربــاره اش تصمیم گیــری شــود. تســنیم 

قره کلیسا، مهیای میزبانی از گردشگران و علمای ارامنهاعزام ۹۲۶ مددجوی یزدی به اردوهای زیارتی

اداره ثبت اسناد و امالک شمال 
اصفهان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 
13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــای موض ــر آراء هیاته براب
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانها فاقــد ســند 
رســمی در واحــد ثبتــی منطقــه شــمال اصفهــان 
ــان  محــرز  ــا معــارض متقاضی ــه و ب ــات مالکان تصرف
گردیــده اســت. لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک 
مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی میشــود در 
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســندمالکیت 
ــد  از  ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــان اعتراض متقاضی
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــا اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل 
تســلیم  و پــس از اخــذ رســید.ظرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مرجــع 
قضایــی تقدیــم نمایــد. بدیهــی اســت در صــورت  
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت طبــق مقــررات اقــدام 

ــد. ــد ش خواه
1- رای شــماره  ۲3۰۴5 13۹۴6۰3۰۲۰۲6۰   مــورخ  
بــه  نســب  قریانــی  محمــد  آقــای    13۹۴/۰5/۲۲
 5658۹۲785۴ کدملــی   118۰ شــماره  شناســنامه 
صــادره اصفهــان فرزنــد حســن در ششــدانگ خانــه بــه 
مســاحت 1۴۲.67 مترمربــع پــاک شــماره 678فرعــی 
از 1۴۹15اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه 

ــی باشــد     ــک رســمی م خــود متقاضــی مال
13۹66۰3۰۲۰۲6۰   مــورخ   ۲- رای شــماره  ۰۲58۲ 
13۹6/۰۲/16 اقــای علــی فاحتــی بــه شناســنامه 
ــان  ــی 1۲866۹5۲۴۴صــادره اصفه شــماره 16۴۴کدمل
فرزنــد حســین بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــر مرب ــاحت 356.8۰مت ــه مس ب
ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 5  ثب ــی واق 15۰83اصل

ــی باشــد     ــک رســمی م خــود متقاضــی مال
3-  رای شــماره  ۰۲778 13۹66۰3۰۲۰۲6۰   مــورخ  
13۹6/۰۲/1۹ خانــم محتــرم معینــی کربکنــدی بــه 
ــی 66۰۹57۴8۴7 صــادره  شناســنامه شــماره 5 کدمل
ــاب   ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــی نس ــد عل ــوار فرزن برخ
پــاک  مترمربــع   185 مســاحت  بــه  ســاختمان 
شــماره 3۰۹ اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــادی ــان اب ــی زم ــای علیرضانریمان ــمی آق رس
مــورخ       13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰۰۰57 شــماره   رای   -۴
بــه  تهرانــی  نــادری  فائقــه  خانــم    13۹6  /۰1/1۰
شناســنامه شــماره 861 کدملــی 1818۴3۴156 صــادره 
آبــادان فرزنــد علــی در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  به 
مســاحت   1۹5.۹1 مترمربــع پــاک شــماره -  فرعــی 
از 3۰۹ اصلــی  واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان  کــه 
ــه  ــوده ک ــبار  ب ــدی آتش ــن زن ــمی محس ــک رس مال
بموجــب وکالتنامــه ۹1۰۹5 مــورخ 1387/۰8/۰6دفتــر ۹ 
اصفهــان مــورد درخواســت  بــه متقاضــی واگــذار شــده 

ــد ــوده ان ــد نم ــدادی از شــهود آن را تایی وتع
5- رای شــماره  ۰۰۰51 13۹6۴6۰3۰۲۰۲6۰   مــورخ  
ــه  ــردی ب ــری دهک ــا کبی ــای علیرض 13۹6/۰1/۰۹    آق
شناســنامه شــماره 15767 کدملــی ۴6۲۰15836۴ 
ــدانگ   ــد در  شش ــد محم ــهرکرد فرزن ــادره ش ص

ــع  ــاحت  11۴.6۰  مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ی
پــاک شــماره  ۹۹۴ فرعــی از 15177.38 اصلــی واقــع 
ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ
ــد  ــای محم ــک رســمی آق ــع الواســطه از مال ــادی م ع

ــی ــاورز خوابجان کش
6- رای شــماره  ۰۴5۹3 13۹۴6۰3۰۲۰35۰   مــورخ  
1۰ /13۹۴/۰8  و رای اصاحــی 13۹۴6۰3۰۲۰35۰۰5۰11 
ــه ناظــری  ــای منصــور کرمــی قلع مــورخ ۹۴/1۰/15 آق
 5۴۹۹7۹5۲66 8 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه 
ــاب  ــه ششــدانگ  یکب ــر نســبت ب ــد جعف صــادره فرزن
خانــه بــه مســاحت  17۲.83 مترمربــع پــاک شــماره 
8 فرعــی از ۴5۲ اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 
ــوی  ــی دهن ــه رجب ــدرت ال ــای ق ــک رســمی آق از مال

مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰۲۲۹5 شــماره   رای   -7
بــه  نائینــی  زهــرا ســجادی  13۹6/۰۲/13   خانــم 
شناســنامه شــماره 3۰۲ کدملــی 1۲8688۹758 صــادره 
ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــم نس ــید کری ــد س ــان فرزن اصفه
یــک قطعــه زمیــن محصوربابناهــای احداثــی بــه 
 65۲ شــماره  پــاک  مترمربــع   ۲۲۴1.۲۰ مســاحت 
ثبــت  از ۴5۲ اصلــی واقــع در بخــش 16   فرعــی 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد     
مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰۲57۲ شــماره   رای   -8
13۹6/۰۲/16   اقــای بهمــن امیــری بــه شناســنامه 
۴6۲۰133833صــادره  1331۴کدملــی  شــماره 
ــاب  ــدانگ یکب ــورت شش ــد محمدبص ــرد فرزن ــهر ک ش
ســاختمان بــه مســاحت 16۰متــر مربــع از پــاک 
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از15177اصل ــماره 1۰۰۲۲فرع ش
ــک رســمی  ــه خــود متقاضــی مال ــان ک ــت اصفه 5  ثب

ــد      ــی باش م
مــورخ   13۹۴6۰3۰۲۰۲6۰  368۴۴ شــماره   رای   -۹
13۹۴/1۲/16  آقــای ابوالقاســم اســتکی بــه شناســنامه 
ــان  ــی 1۲85۴7136۹ صــادره اصفه شــماره ۴7۲ کدمل
ــه  ــه ب ــاب خان ــد محمدتقــی در ششــدانگ یــک ب فرزن
مســاحت  133.65   مترمربــع پــاک شــماره  1۴۹۹1 
ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــک رســمی مــی باشــد      متقاضــی مال

مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰۲۲8۹ شــماره   رای   -1۰
ــه  ــوی ب ــادگاری دهن ــول ی ــای  رس 13۹6/۰۲/13   آق
ــی 1۲۹۰583171 صــادره  شناســنامه شــماره 16۴ کدمل
ــاب  ــه ششــدانگ یکب ــی نســبت ب ــد عل ــان فرزن اصفه
ســاختمان بــه مســاحت 1۴5.38 مترمربــع پــاک 
شــماره 8فرعــی از۴5۲ اصلــی واقــع در بخــش 16  
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد     

مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰۲575 شــماره  رای   -11
13۹6/۰۲/16  اقــای ســعید کلینــی بــه شناســنامه 
شــماره 8۰کدملــی 1۲858۴۹۹73صــادره اصفهــان 
فرزنــد علیرضابصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه و 
ــع از پــاک  ــر مرب ــه مســاحت 131مت ــه ب مغــازه متصل
شــماره 15158اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان 

ــد      ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک
مــورخ   13۹56۰3۰۲۰۲6۰  1۹۹8۴ شــماره   رای   -1۲
13۹5/11/16   اقــای اکبــر زراعتــی شــمس ابــادی بــه 
شناســنامه شــماره 1۴  کدملــی 1۲۹1۲3157۹  صــادره 
اصفهــان  فرزنــد عبــاس  نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
مغــازه بــه مســاحت ۲۴.77  مترمربــع از پــاک شــماره 
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب ــع در بخ ــی واق 13۹۰۰ اصل

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد     

مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰۲8۰۹ شــماره   رای   -13

13۹6/۰۲/۲8   آقــای علــی بابائــی بــه شناســنامه 
فریــدن  صــادره   115۹7۰15۴7 18 کدملــی  شــماره 
فرزنــد حیدرعلــی در  ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه 
مســاحت  1۹1.15  مترمربــع پــاک شــماره  - فرعــی از 

1۴۰17 اصلــی کــه در اجــرای اســتاندارد ســازی بشــماره 
1۴۰17.۲۰۴ تغییــر کــرده اســت واقــع در بخــش 5 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ثب
ــور ــین بنکدارپ ــای حس ــمی آق ــک رس ــطه از مال الواس
مــورخ   13۹56۰3۰۲۰۲6۰  ۰7783 شــماره  رای   -1۴
ــرد  ــی ف ــین عباس ــوره حس ــم منص 13۹5/۰۴/۲8  خان
بــه شناســنامه شــماره 3۹۹7 کدملــی ۰۰5۴۰۴111۲ 
صــادره تهــران فرزنــد حســن در ســه دانــگ مشــاع از 
ــع  ــاحت 66.۲5 مترمرب ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان شش
پــاک شــماره- فرعــی از 1386۲ اصلــی واقــع در 
ــک  ــه خــود متقاضــی مال ــان ک ــت اصفه بخــش 5  ثب

ــی باشــد      رســمی م
مــورخ   13۹56۰3۰۲۰۲6۰  ۰7787 شــماره  رای   -15
ــادی  ــی کلیش ــم فتاح ــای ابوالقاس 13۹5/۰۴/۲8   آق
ــی 1۲817۲۹851  ــه شناســنامه شــماره 63۲۴۹ کدمل ب
صــادره اصفهــان فرزنــد حســن در ســه دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 66.۲5 مترمربــع 
پــاک شــماره- فرعــی از 1386۲ اصلــی واقــع در 
ــک  ــه خــود متقاضــی مال ــان ک ــت اصفه بخــش 5  ثب

رســمی مــی باشــد     
مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰۲۲۹۴ شــماره  رای   -16  
بــه  حســینی  رســول  ســید  آقــای    13۹6/۰۲/13
شناســنامه شــماره 1۴۰1 کدملــی 1۲83۰13۹۴۰ صــادره 
ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــن نس ــد سیدحس ــان فرزن اصفه
یکبابخانــه بــه مســاحت 13۹.۲۰ مترمربــع پــاک 
شــماره1۹1 فرعــی از1۴۹15 اصلــی واقــع در بخــش 
ــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع  5 ثبــت اصفهــان خری
ــق  ــاج عبدالخال ــای ح ــمی آق ــک رس ــطه از مال الواس

ــاورز کش
مــورخ   13۹56۰3۰۲۰۲6۰  ۰58۹5 شــماره  رای   -17
13۹5/۰3/۲۰  آقــای مصطفــی الماســی بــه شناســنامه 

ــان  ــادره اصفه ــی 1۲۹۰355۴36 ص ــماره ۴۰۲ کدمل ش
فرزنــد زیــن العابدیــن در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  
بــه مســاحت   171      مترمربــع پــاک شــماره7۰  
فرعــی از  1۴۹15  اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد     
مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰۲۲۹6 شــماره  رای   -18
بــه  فــر  دوســتی  محســن  آقــای    13۹6/۰۲/13
 6۲1۹۲۴73۴5 کدملــی   868 شــماره  شناســنامه 

صــادره بوئیــن و میاندشــت فرزنــد عبــاس نســبت بــه 
ــع  ــه مســاحت 13۹.8۰ مترمرب ــه ب ششــدانگ یکبابخان
در  واقــع  اصلــی  از15177  فرعــی  پــاک شــماره۲ 
ــک  ــه خــود متقاضــی مال ــان ک ــت اصفه بخــش 5  ثب

ــد      ــی باش ــمی م رس

مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰۲31۰ شــماره  رای   -1۹
13۹6/۰۲/13  آقــای علــی محمــد رفیــع پــور بــه 
شناســنامه شــماره 535۹ کدملــی ۴17۰۰536۰5 صادره 
الیگــودرز فرزنــد ابراهیــم نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع 
ازششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 166 
مترمربــع پــاک شــماره 7فرعــی از15177 اصلــی واقــع 
در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد     

مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰۲311 شــماره  رای   -۲۰
13۹6/۰۲/13  خانــم زهــرا ضامنــی بــه شناســنامه 
ــودرز  ــی ۴171۹863۴6 صــادره الیگ شــماره ۲۹۹ کدمل
ــه ســه دانــگ مشــاع  ــد محمــد صــادق نســبت ب فرزن

ازششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 166 
مترمربــع پــاک شــماره 7فرعــی از15177 اصلــی واقــع 
در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــی باشــد      رســمی م
مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰۲3۰۲ شــماره  رای   -۲1
ــه شناســنامه  ــای حســین شــیردره ب 13۹6/۰۲/13  آق
ــان  ــادره اصفه ــی 1۲868567۹5 ص ــماره 36۰ کدمل ش
یکبــاب  ششــدانگ  بــه  نســبت  حســن  فرزنــد 
ســاختمان بــه مســاحت 135.۲۰ مترمربــع پــاک 
ــع در بخــش  ــی واق ــی از 15177 اصل شــماره 168 فرع
ــک رســمی  ــه خــود متقاضــی مال ــان ک ــت اصفه 5  ثب

ــد      ــی باش م
مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰۲۹1۰ شــماره  رای   -۲۲
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــت جمال ــای  حج 13۹6/۰۲/۲1  اق
شــماره ۲۴6۰کدملــی  1۲88۲31۹38 صــادره  اصفهــان 
فرزنــد  حســن بصــورت  دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــه مســاحت   ــاب ســاختمان در حــد ســفت کاری ب یکب
3611فرعــی  شــماره  پــاک  از  مربــع  1۹8.7۰متــر 
از1518۲اصلــی ))کــه در اجــرای اســتاندارد ســازی بــه 
پــاک 1115۴ فرعــی تبدیــل شــده اســت (( واقــع در 
ــک  ــه خــود متقاضــی مال ــان ک ــت اصفه بخــش 5  ثب

رســمی مــی باشــد     
مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰۲۹11 شــماره  رای   -۲3
ــه شناســنامه  ــی ب 13۹6/۰۲/۲1    اقــای  مهــدی جمال
ــان  ــادره  اصفه ــی  1۲۹163۲۲71 ص ــماره  17 کدمل ش
فرزنــد  حســن بصــورت  دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــه مســاحت   ــاب ســاختمان در حــد ســفت کاری ب یکب
3611فرعــی  شــماره  پــاک  از  مربــع  1۹8.7۰متــر 
از1518۲اصلــی ))کــه در اجــرای اســتاندارد ســازی بــه 
پــاک 1115۴ فرعــی تبدیــل شــده اســت (( واقــع در 
ــک  ــه خــود متقاضــی مال ــان ک ــت اصفه بخــش 5  ثب

رســمی مــی باشــد     
مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰۲۹1۲ شــماره  رای   -۲۴

شناســنامه  بــه  جمالــی  اقای هــادی    13۹6/۰۲/۲1
ــان  ــادره  اصفه ــی  1۲۹156۹1۴6 ص ــماره  3۰ کدمل ش
فرزنــد  حســن بصــورت  دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــه مســاحت   ــاب ســاختمان در حــد ســفت کاری ب یکب
3611فرعــی  شــماره  پــاک  از  مربــع  1۹8.7۰متــر 
از1518۲اصلــی ))کــه در اجــرای اســتاندارد ســازی بــه 
پــاک 1115۴ فرعــی تبدیــل شــده اســت (( واقــع در 
ــک  ــه خــود متقاضــی مال ــان ک ــت اصفه بخــش 5  ثب

ــی باشــد      رســمی م
مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰۲581 شــماره  رای   -۲5
نــژاد  پهلوانــی  ریحانــه  خانــم    13۹6/۰۲/16
73۹1کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  خوابجانــی 
1۲۹3۲۹656۲صــادره اصفهــان فرزنــد حســن بصــورت 
ــر  ــاحت 1۰5.۴3مت ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب شش
مربــع از پــاک شــماره 1386۲اصلــی واقــع در بخــش 
ــک رســمی  ــه خــود متقاضــی مال ــان ک ــت اصفه 5  ثب

ــد      ــی باش م
مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰315۴ شــماره  رای   -۲6
ــه  ــادی ب 13۹6/۰۲/۲7  آقــای داریــوش شــفیعی جوآب
ــادره  ــی 11۴۲1۹8۹87 ص ــماره 15 کدمل ــنامه ش شناس
ــگ  ــه دان ــه س ــبت ب ــر نس ــد اصغ ــهر فرزن ــی ش خمین

ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــاع ازشش مش
ــع  ــی واق ــماره 13۹۰۰ اصل ــاک ش ــع پ 118.67 مترمرب

ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ
ــل  ــای خلی ــمی آق ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

ــاطریان ــه ش ال

مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰3155 شــماره  رای   -۲7

ــه  ــادی ب ــو آب ــفیعی ج ــت ش ــم عف 13۹6/۰۲/۲7  خان
 ۴83۹65775۰ کدملــی   33۴ شــماره  شناســنامه 
ــه ســه  ــده علــی نســبت ب ــد مان صــادره چالــوس فرزن
دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
 13۹۰۰ شــماره  پــاک  مترمربــع   118.67 مســاحت 
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــاطریان ــه ش ــل ال ــای خلی آق
مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰۲33۲ شــماره  رای   -۲8
13۹6/۰۲/13   خانــم زهــره زارعــی خوابجانــی بــه 
شناســنامه شــماره 8۲6 کدملــی 1۲86۹6773۲ صــادره 
اصفهــان فرزنــد ســیدعلی بصــورت ششــدانگ یکبــاب 
خانــه و مغــازه متصلــه بــه مســاحت ۲57.۹5 مترمربــع 
از پــاک شــماره ۹86 فرعــی از15177 اصلــی واقــع در 
ــک  ــه خــود متقاضــی مال ــان ک ــت اصفه بخــش 5  ثب

رســمی مــی باشــد     
مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰۲3۰۰ شــماره  رای   -۲۹
13۹6/۰۲/13  آقــای کمــال حقایــق اصفهانــی بــه 
 1۲8۴63۹77۰ کدملــی   11۴8 شــماره  شناســنامه 
ــه ششــدانگ  ــد اصغــر نســبت ب ــان فرزن صــادره اصفه
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ۲15.۹۲ مترمربــع 
پــاک شــماره 1 فرعــی از1۴۰17 اصلــی واقــع در بخــش 
ــک رســمی  ــه خــود متقاضــی مال ــان ک ــت اصفه 5  ثب

ــد      ــی باش م
مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰۲753 شــماره  رای   -3۰
13۹6/۰۲/18    اقــای مهــدی کشــاورزی بــه شناســنامه 
شــماره  137۲کدملــی  1۲85۴۴۹۹67 صــادره  اصفهــان 
ــاب  کارواش  ــد  حســین بصــورت ششــدانگ یکب فرزن
ــاک  ــع از پ ــر مرب ــاحت  ۲65.65مت ــه مس ــاری ب تج
شــماره  1۴761اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان 

کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد     
مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰۲۲83 شــماره  رای   -31
بــه  اصفهانــی  علــی ســرتیپی  آقــای    13۹6/۰۲/1۲
شناســنامه شــماره 17۴۰ کدملــی 1۲87185۰53 صــادره 
اصفهــان فرزنــد اکبــر بصــورت ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان تجــاری اداری بــه مســاحت 17.6۰ مترمربــع 

از پــاک شــماره 1367۰ اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد     
مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰۴۰۹6 شــماره  رای   -3۲
13۹6/۰3/1۰  آقــای مهــدی عاصمــی اصفهانــی بــه 
شناســنامه شــماره 5۰5۹۲ کدملی 1۲8۲۴۲57۹1 صادره 
اصفهــان فرزنــد محمــد نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانه 

بــه مســاحت 6۰۰.17 مترمربــع پــاک شــماره57 فرعــی 
از 1517۹اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیت 
ــق اظهارنامــه ثبتــی مهــدی جوهــری طب

مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰3151 شــماره  رای   -33
ــه  ــه ب ــوروزی ده کهن ــی ن ــای عوضعل 13۹6/۰۲/۲7  آق
ــادره  ــی ۴68۹733۰۲3 ص ــماره 8 کدمل ــنامه ش شناس
ــاب  ــه ششــدانگ یکب ــد حســنعلی نســبت ب اردل فرزن
ــاک شــماره  ــع پ ــه مســاحت 1۰5 مترمرب ســاختمان ب
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از15177 اصل 1۰68فرع
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از 

ــان  ــه امیدی ــای نعمــت ال ــت آق مالکی
مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰۲766 شــماره  رای   -3۴
ــه  ــاره ب ــماعیلی قهس ــن اس ــای حس 13۹6/۰۲/18  آق
ــادره  ــی 118۹173۴۴1 ص ــماره 816 کدمل ــنامه ش شناس
ــاب  ــک ب ــدانگ  ی ــان در  شش ــد رمض ــتان فرزن اردس
ــاک شــماره  ــع پ ــه مســاحت 15۰.6۰  مترمرب ــه  ب خان
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از 15177 اصل ۲7  فرع

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از 
ــدان ــای رضــا امی ــت آق مالکی

مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰۲۲85 شــماره  رای   -35
13۹6/۰۲/13  آقــای محمــود محمــدی اشــنی بــه 
شناســنامه شــماره ۲8۴ کدملــی 1۲8651۲۰77 صــادره 
اصفهــان فرزنــد علــی اکبــر بصــورت ششــدانگ یکبــاب 
خانــه و مغــازه متصلــه بــه مســاحت 15۰.65 مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــی از1۴۹15 اصل ــاک شــماره 1۲3 فرع از پ
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
مــع الواســطه از مالکیــت بانــوان ایــران و رضــوان و بتــول 

شــهرت همگــی شــهید اول
مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰36۹6 شــماره  رای   -36
13۹6/۰3/۰6  آقــای مهــدی عاصمــی اصفهانــی بــه 
شناســنامه شــماره 5۰5۹۲ کدملی 1۲8۲۴۲57۹1 صادره 
اصفهــان فرزنــد محمــد نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 1۴3.6۴ مترمربــع پــاک 
شــماره 86فرعــی از1517۹ اصلــی واقــع در بخــش 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه 5 ثب
الواســطه از مالکیــت مهــدی جوهــری طبــق اظهارنامــه 

ــی ثبت
مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰۲۰۴7 شــماره  رای   -37
13۹6/۰۲/۰۹  آقــای حسین هاشــم پــور محمدآبــادی 

بــه شناســنامه شــماره 7۲5 کدملــی 1۲86۴8۲6۴1 
صــادره اصفهــان فرزنــد اســماعیل در ســه دانــگ مشــاع 

از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 13۴.۲6 
ــی  ــی از 1۴۹15 اصل ــماره 3۴  فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــک رســمی مــی باشــد      مال
مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰۲۰۴۹ شــماره  رای   -38
13۹6/۰۲/۰۹  خانــم رضــوان ســلطانی محمــد آبــادی بــه 
ــادره  ــی 1۲867۴1۰۲5 ص ــماره ۲۰۰ کدمل ــنامه ش شناس
اصفهــان فرزنــد رضــا در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 13۴.۲6 مترمربــع پاک 

ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 1۴۹15 اصل ــماره 3۴  فرع ش
ــک رســمی  ــود متقاضــی مال ــه خ ــان ک ــت اصفه 5  ثب

مــی باشــد     
مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰۲136 شــماره  رای   -3۹
13۹6/۰۲/1۰  خانــم نرگــس آکوچکیــان بــه شناســنامه 
ــان  ــادره اصفه ــی 1۲87۰۲58۹7 ص ــماره 17۴۹ کدمل ش
ــد رضــا در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک  فرزن
ــاک  ــع پ ــاحت  15۹.۹۰  مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ب
شــماره  ۴68 فرعــی از 1۴87۴ اصلــی واقــع در بخــش 
ــک رســمی  ــود متقاضــی مال ــه خ ــان ک ــت اصفه 5  ثب

مــی باشــد     
مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰۲1۲۰ شــماره  رای   -۴۰
بــه  آکوچکیــان  غامحســین  آقــای    13۹6/۰۲/1۰
شناســنامه شــماره ۴3 کدملــی 1۲۹1۰81518 صــادره 

اصفهــان فرزنــد اکبــر در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ  
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  15۹.۹۰  مترمربــع 
پــاک شــماره  ۴68 فرعــی از 1۴87۴ اصلــی واقــع 
در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــد      ــی باش ــمی م رس
مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰۲57۴ شــماره  رای   -۴1
13۹6/۰۲/16  اقــای محمــد مارانــی بــه شناســنامه 
1۲8۲۹۹8773صــادره  3۹33کدملــی  شــماره 
خمینــی شــهرفرزند یــدهللا بصــورت ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان نیمــه تمــام بــه مســاحت 167.۲۴متــر 
ــع در بخــش  ــی واق ــاک شــماره 13۹۰۰اصل ــع از پ مرب
ــک رســمی  ــه خــود متقاضــی مال ــان ک ــت اصفه 5  ثب

ــد      ــی باش م

۴۲- رای شــماره ۰3158 13۹66۰3۰۲۰۲6۰ مــورخ 
13۹6/۰۲/۲7  آقــای عبدالــه قائــدی بــه شناســنامه 

ــادان  ــادره آب ــی 181۹3836۴۴ ص ــماره 1515 کدمل ش
ــاب  ــه ششــدانگ یکب ــی حســین نســبت ب ــد عل فرزن
ســاختمان بــه مســاحت 135.8۰ مترمربــع پــاک 
ثبــت  شــماره 15178 اصلــی واقــع در بخــش 5  
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد     
مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰۲615 شــماره  رای   -۴3
13۹6/۰۲/17  خانــم زهــرا ســرلک بــه شناســنامه 
شــماره ۲3 کدملــی ۴17۲633358 صــادره الیگــودرز 
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــی نس ــی عل ــد حاج فرزن
ــع پــاک شــماره 3۰۹  ــه مســاحت ۲۰ مترمرب مغــازه ب
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــع در بخــش 16 ثب ــی واق اصل
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت آقــای 

ــوار ــعود هم مس
مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰1166 شــماره  رای   -۴۴
13۹6/۰1/۲7  خانــم فاطمــه صغــری عبدالــی دهنــوی 
ــی 1۲8۴6۲6318   ــه شناســنامه شــماره 135۹  کدمل ب
صــادره اصفهــان فرزنــد حســن  نســبت بــه ششــدانگ 
یکبــاب مغــازه  بــه مســاحت ۴۴.65  مترمربــع از 
پــاک شــماره 8 فرعــی از ۴5۲ اصلــی واقــع در بخــش 
16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــوی ــی دهن الواســطه از مالکیــت آقــای تقــی عمران
مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰۲۲67 شــماره  رای   -۴5
بــه  علویجــه  نــوری  فاطمــه  خانــم    13۹6/۰۲/1۲
ــادره  ــی 1۰۹1۹18۹۲۹ ص ــماره 1۲5 کدمل ــنامه ش شناس
ــگ مشــاع از  ــد حســن در  ســه دان ــاد فرزن نجــف آب
ــاحت 16۰.8۰    ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی شش
ــی از 151۴۰ اصلــی  مترمربــع پــاک شــماره ۲  فرع
ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب واق
ــه  نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت آقــای نصرال

ــی ــی خوابجان ــن الرعایائ امی
مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰۲۲73 شــماره  رای   -۴6
ــه  ــه ب ــوری علویج ــا ن ــای  محمدرض 13۹6/۰۲/1۲   آق
ــادره  ــی 1۰۹1878781 ص ــماره 8۲ کدمل ــنامه ش شناس
ــگ مشــاع از  ــد در  ســه دان ــد محم ــاد فرزن نجــف آب
ــاحت 16۰.8۰    ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی شش
ــی از 151۴۰ اصلــی  مترمربــع پــاک شــماره ۲  فرع
ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب واق
ــه  نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت آقــای نصرال

ــی  ــی خوابجان ــن الرعایائ امی
مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰33۰8 شــماره  رای   -۴7
ــه شناســنامه  ــه طراحــان ب ــم وجیه 13۹6/۰۲/31  خان
شــماره ۲۴57 کدملــی 1۲85۹۹۴13۲ صــادره اصفهــان 
مشــاع  دانــگ  ســه  بــه  نســبت  اســداله  فرزنــد 
ــه مســاحت 1۲5.۹۰  ــاب ســاختمان ب ازششــدانگ یکب
مترمربــع پــاک شــماره11 فرعــی از۴5۲ اصلــی واقــع 
ــه نامــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه در بخــش 16 ثب
از مالکیــت آقــای حســین  الواســطه  عــادی مــع 

ــوی ــلیمانی دهن س
مــورخ   13۹66۰3۰۲۰۲6۰  ۰331۰ شــماره  رای   -۴8
بــه  جلــوه  اکبــری  احمــد  آقــای    13۹6/۰۲/31

شناســنامه شــماره ۴۲1 کدملــی 1۲8۴7۴۲۰75 صــادره 
اصفهــان فرزنــد غامرضــا نســبت بــه ســه دانــگ 
ــه مســاحت  ــاب ســاختمان ب مشــاع ازششــدانگ یکب

از۴5۲  فرعــی  شــماره11  پــاک  مترمربــع   1۲5.۹۰
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــع در بخــش 16 ثب ــی واق اصل

مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت آقــای 
ــوی ــلیمانی دهن ــین س حس

ادامه در صفحه 8

،،
احســاس  انقــاب  معظــم  رهبــر 
اگــر مســائل فرهنگــی  کــه  کردنــد 
بــاز هــم بخواهــد دقیقــا در چارچــوب 
ضوابــط پیــش بــرود، مقصودشــان 

تأمیــن نخواهــد شــد
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مــورخ   1396603020260  03045 شــماره  رای   -49
1396/02/24  خانــم مریــم یکرنگــی بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  اصفهــان   849 کدملــی 1284495469 صــادره 
حســین در دو دانــگ مشــاع از  ششــدانگ  یــک بــاب 
خانــه  بــه مســاحت  183.30  مترمربــع پــاک شــماره 99  
فرعــی از 14458 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــت  ــطه از مالکی ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری
ــورخ  ــند 12730 م ــب س ــوده و بموج ــوم زاده  ب ــرا معص زه
1381/6/27 دفتــر 108 اصفهــان بــه آقــای رســول پــور 
ــه  ــت داده شــده اســت ک ــارزارع وکال ــدی و علیرضــا جب مه
ــی  ــه متقاض ــادی ب ــه ع ــب قولنام ــت  بموج ــورد درخواس م
ــد ــوده ان ــد نم ــهود آن را تایی ــدادی از ش ــده و تع ــذار ش واگ

مــورخ   1396603020260  03010 شــماره  رای   -50
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــر دوازده امام ــای  امی 1396/02/24  آق
شــماره 831 کدملــی 1285400984 صــادره اصفهــان  فرزنــد 
ــاب  ــک ب ــدانگ  ی ــاع از  شش ــگ مش ــار دان ــن در چه حس
خانــه  بــه مســاحت  183.30  مترمربــع پــاک شــماره 99  
ــان  ــت اصفه ــی واقــع دربخــش 5 ثب فرعــی از 14458 اصل
ــت  ــطه از مالکی ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری
ــورخ  ــند 12730 م ــب س ــوده و بموج ــوم زاده  ب ــرا معص زه
1381/6/27 دفتــر 108 اصفهــان بــه آقــای رســول پــور مهدی 
ــورد  ــه م ــت ک ــده اس ــت داده ش ــارزارع وکال ــا جب و علیرض
درخواســت  بموجــب قولنامــه عــادی بــه متقاضــی واگــذار 

ــد ــوده ان ــد نم ــهود آن را تایی ــدادی از ش ــده و تع ش
مــورخ   1396603020260  02712 شــماره  رای   -51
1396/02/18   خانــم حمیــده فرجمنــد بــه شناســنامه 
شــماره 1166 کدملــی 1292164859 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاب  ــگ مشــاع ازششــدانگ یکب ــه دودان ــود نســبت ب محم
ســاختمان بــه مســاحت 137.57 مترمربــع پــاک شــماره  
15182 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد      ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
مــورخ   1396603020260  02713 شــماره  رای   -52
بــه  چالشــتری  خبــازی  طاهــره  خانــم    1396/02/18
صــادره   1290154732 کدملــی   81 شــماره  شناســنامه 
اصفهــان فرزنــد محمــد نســبت بــه دودانــگ مشــاع 
ازششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 137.57 
مترمربــع پــاک شــماره  15182 اصلــی واقــع در بخــش 5  
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی می باشــد     
مــورخ   1396603020260  02714 شــماره  رای   -53
1396/02/18   آقــای محمــود فرجمنــد بــه شناســنامه 
شــماره 1146 کدملــی 1285478096 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاب  ــدانگ یکب ــاع ازشش ــگ مش ــه دودان ــبت ب ــن نس حس
ســاختمان بــه مســاحت 137.57 مترمربــع پــاک شــماره  
15182 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد      ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
مــورخ   1396603020260  02578 شــماره  رای   -54
1396/02/16  خانــم پرویــن نیکــو بیــن بروجنــی بــه 
1817885782صــادره  217کدملــی  شــماره  شناســنامه 
ــاع از  ــگ مش ــه دان ــورت س ــه بص ــت ال ــد ای ــادان فرزن اب
ششــدانگ یکبــاب خانــه باســتثناء بهــا ثمنیــه اعیانــی ان بــه 
ــع از پــاک شــماره 24فرعــی از  مســاحت 319.20متــر مرب
14458اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت آقــای محمــد 

ــی امین
مــورخ   1396603020260  02579 شــماره  رای   -55
1396/02/16  اقــا حســن امینــی پــزوه به شناســنامه شــماره 
ــر  ــد قدی ــان فرزن ــی 1287678742صــادره اصفه 514کدمل
علــی بصــورت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانه 
باســتثناء بهــا ثمنیــه اعیانــی ان بــه مســاحت 319.20متــر 
مربــع از پــاک شــماره 24فرعــی از 14458اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

الواســطه از مالکیــت آقــای محمــد امینــی
مــورخ   1396603020260  01599 شــماره  رای   -56
ــه  ــفادرانی ب ــور ورنوس ــرات پ ــم ب ــای رحی 1396/01/31  آق
صــادره   1141095157 کدملــی   816 شــماره  شناســنامه 
خمینــی شــهر فرزنــد حســین علــی نســبت بــه ششــدانگ 
ــاحت  ــه مس ــی ب ــای احداث ــن محصوربابن ــه زمی ــک قطع ی
ــی  ــی از452 اصل ــماره 11فرع ــاک ش ــع پ 348.60 مترمرب
واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
ــی  ــی مصطفائ ــای عل ــت آق ــطه از مالکی ــع الواس ــادی م ع

ــوی دهن
مــورخ   1396603020260  03169 شــماره  رای   -57
ــه  ــوی ب ــینی دهن ــول حس ــید رس ــای س 1396/02/27  آق
صــادره   1289953511 48 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
ــاب  ــک ب ــدانگ  ی ــدی در  شش ــید مه ــد س ــان فرزن اصفه
ــع  ــاحت  203.67  مترمرب ــه مس ــاز  ب ــه س ــاختمان نیم س
پــاک شــماره 8  فرعــی از 452 اصلــی واقــع در بخــش 16 
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــوی  ــی دهن ــن عبدال ــای حس ــت آق از مالکی
مــورخ   1396603020260  02586 شــماره  رای   –58
1396/02/17  آقــای مهــدی رســتمی بــه شناســنامه شــماره 
45 کدملــی 1092062734 صــادره نجــف ابــاد فرزنــد محمــد 
ــاحت 149.05  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب نس
ــع پــاک شــماره60 فرعــی از13900 اصلــی واقــع در  مترمرب
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــدری ــی ص ــای مرتض ــت آق ــطه از مالکی الواس
مــورخ   1396603020260  02754 شــماره  رای   -59
1396/02/18   اقــای مرتضــی داوری دولــت ابــادی بــه 
شناســنامه شــماره  63کدملــی  6609520437 صــادره  
ــاب   ــدانگ یکب ــورت شش ــن بص ــد  حس ــاد فرزن ــت اب دول
ــماره   ــاک ش ــع از پ ــر مرب ــاحت  76.11مت ــه مس ــه ب خان
15178اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت آقــای رســول 

ــا دل دان
60- رای شــماره 02919 1396603020260 مورخ 1396/02/21  
خانــم  مهــری رنجبــر علــون ابــادی بــه شناســنامه شــماره  

ــی  1140184131 صــادره  خمینــی شــهرفرزند   18459 کدمل
رضــا بصــورت یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانه 
بــه مســاحت  161.99متــر مربــع از پــاک شــماره 34 فرعــی 
از 14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از موروثــی مرحــوم رضــا 

رنجبــر علــون ابــادی

مــورخ   1396603020260  02918 شــماره  رای   -61
ــادی  ــون اب ــر عل ــا رنجب ــد رض ــای محم 1396/02/21    اق
 1286701491 2270 کدملــی   شــماره   شناســنامه  بــه 
صــادره  اصفهــان فرزنــد  رضــا بصــورت دو دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت  161.99متــر مربــع از 
پــاک شــماره 34 فرعــی از 14915 اصلــی واقــع در بخش 5 
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــادی ــون اب ــر عل ــا رنجب ــوم رض ــی مرح از موروث

مــورخ   1396603020260  02917 شــماره  رای   -62
1396/02/21   خانــم  مریــم رنجبــر علــون ابــادی بــه 
ــی  1281776890 صــادره   شناســنامه شــماره  67975کدمل
اصفهانفرزنــد  رضــا بصــورت یــک دانگ مشــاع از ششــدانگ 
ــاک  ــع از پ ــر مرب ــاحت  161.99مت ــه مس ــه ب ــاب  خان یکب

شــماره 34 فرعــی از 14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــطه از  ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه

ــادی ــون اب ــر عل ــا رنجب ــوم رض ــی مرح موروث

مــورخ   1396603020260  02916 شــماره  رای   -63
ابــادی  علــون  رنجبــر  علیرضــا  اقــای      1396/02/21
بــه شناســنامه شــماره  1592 کدملــی  1286635217  
صــادره  اصفهــان فرزنــد  رضــا بصــورت دو دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت  161.99متــر مربــع از 
پــاک شــماره 34 فرعــی از 14915 اصلــی واقــع در بخش 5 
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــادی ــون اب ــر عل ــا رنجب ــوم رض ــی مرح از موروث
مــورخ   1396603020260  02281 شــماره  رای   -64
ــه  ــی ب ــژاد قهفرخ ــان ن ــه دهق ــم صدیق 1396/02/12   خان
شناســنامه شــماره 226 کدملــی 1285660927 صــادره 
اصفهــان فرزنــد علــی بصــورت ســه دانــگ مشــاع از 
ــع  ــاحت 177.18مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب شش
پــاک شــماره 543 فرعــی از99  اصلــی واقــع در بخــش 16 
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی ــی تیران ــل امین ــت ابوالفض از مالکی
مــورخ   1396603020260  02282 شــماره  رای   -65
ــه  ــی ب ــاری باغبادران ــا ذوالفق ــای غامرض 1396/02/12  آق
ــادره  ــی 1815391146 ص ــماره 49146 کدمل ــنامه ش شناس
آبــادان فرزنــد حســین بصــورت ســه دانــگ مشــاع از 
ــع  ــاحت 177.18مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب شش
پــاک شــماره 543 فرعــی از99  اصلــی واقــع در بخــش 16 
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی  ــی تیران ــل امین ــت ابوالفض از مالکی
مــورخ   1396603020260  02467 شــماره  رای   -66
ــه شناســنامه شــماره  1396/02/14  آقــای احمــد کشــانی ب
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1286538416 کدملــی   993
عبدالرســول بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 
286.30 مترمربــع از پــاک شــماره 106 فرعــی از14915 
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای مصطفــی 

ــی ــا گرای ــنی هم محس
مــورخ   1396603020260  01323 شــماره  رای   -67
1396/01/29 آقــای عزیزالــه قاســمی بــه شناســنامه شــماره 
ــی  ــد عل ــتان فرزن ــادره اردس ــی 1189884356 ص 4 کدمل
ــاحت   ــه مس ــاختمان  ب ــاب س ــک ب ــدانگ  ی ــر در شش اکب
ــی از 14915  ــماره 7779  فرع ــاک ش ــع پ 172.08  مترمرب
اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــی باشــد      ــک رســمی م مال
مــورخ   1396603020260  02331 شــماره  رای   -68
ــه شناســنامه  1396/02/13  آقــای نوربخــش ســوادکوهی ب
شــماره 2 کدملــی 1159682471 صــادره فریــدن فرزنــد 
حبیــب الــه در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 
154.82 مترمربــع پــاک شــماره  - فرعــی از 13900 اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای حیــدر زراعتــی 

ــادی ــمس آب ش
مــورخ   1396603020260  02904 شــماره  رای    -69
بــه  ســودانی  مظاهــری  نصــرت  خانــم   1396/02/20
شناســنامه شــماره 8 کدملــی 1291225791 صــادره اصفهــان 
فرزنــد سیدحســن در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک 
بــاب خانــه  بــه مســاحت  135.55  مترمربــع پــاک شــماره  
- فرعــی از 13511 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان 

ــی باشــد      ــک رســمی م ــه خــود متقاضــی مال ک
مــورخ   1396603020260  02905 شــماره  رای   -70
1396/02/20 خانــم ســادات موســوی بــه شناســنامه شــماره 
858 کدملــی 1283943093 صــادره خوراســگان فرزنــد 
اصغــر در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  
بــه مســاحت  135.55  مترمربــع پــاک شــماره  - فرعــی 
از 13511 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــک رســمی مــی باشــد      متقاضــی مال
مــورخ   1396603020260  02747 شــماره  رای   -71
1396/02/18 اقــای محمــد حســن شمســی بــه شناســنامه 
بوئیــن  صــادره    6219396014 496کدملــی   شــماره  
میاندشــت فرزنــد  امرالــه بصــورت ششــدانگ یکبــاب  خانــه 
بــه مســاحت  153متــر مربــع از پــاک شــماره  15182اصلی 
واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک 

رســمی مــی باشــد     
مــورخ   1396603020260  02585 شــماره  رای   -72
ــنامه  ــه شناس ــور ب ــان پ ــان رمض ــای رمض 1396/02/17 آق
شــماره 12 کدملــی 6339594670 صــادره شــهرکرد فرزنــد 
محمــد قلــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
مســاحت 216.80 مترمربــع پــاک شــماره 309 اصلــی واقــع 
در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 

ــان  ــهرداری اصفه ــت ش ــطه از مالکی ــع الواس م
مــورخ   1396603020260  02606 شــماره  رای   -73
ــه شناســنامه شــماره  ــاوری ب ــره ی ــم طاه 1396/02/17 خان
39712کدملــی 1282322850صــادره اصفهــان فرزنــد علــی 
بصــورت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
تجــاری اداری بــه مســاحت 62.70متــر مربــع از پــاک 
ــت  ــش 16  ثب ــع در بخ ــی واق ــی از452اصل ــماره 8فرع ش
ــد      ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه
مــورخ   1396603020260  02607 شــماره  رای   -74
1396/02/17 خانــم ملیحــه مهمــان دوســت بــه شناســنامه 
اصفهــان  1281767573صــادره  66802کدملــی  شــماره 
از  مشــاع  دانــگ  ســه  بصــورت  جــال  ســید  فرزنــد 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان تجــاری اداری بــه مســاحت 
ــی  ــی از452اصل ــماره 8فرع ــاک ش ــع از پ ــر مرب 62.70مت
ــی  ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 16  ثب ــع در بخ واق

ــد      ــی باش ــمی م ــک رس مال
مــورخ   1396603020260  02909 شــماره  رای   -75
ــه  ــادی ب ــل آب ــرزی فی ــرداس فرام ــای م 1396/02/21 آق
شناســنامه شــماره 52 کدملــی 4679579048 صــادره 
ــازه   ــاب مغ ــک ب ــد رمضــان در  ششــدانگ  ی فارســان فرزن
بــه مســاحت 43.03   مترمربــع پــاک شــماره 115  فرعــی 
از 14915 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه 
مالــک رســمی  شــهرداری اصفهــان  بموجــب ســند 97517  
ــع  ــه م ــوده ک ــان ب ــر 64   اصفه ــورخ 1367/12/21  دفت م
الواســطه بموجــب وکالتنامــه 104616 مــورخ 1387/12/24 
دفتــر 82 بــه محمــود جادتــی و تفویــض وکالــت 128941 
ــای مــرداس  ــه آق ــان ب ــر 82 اصفه مــورخ 1394/4/18 دفت
فرامــرزی فیــل آبــادی فیــل آبــادی واگــذار شــده و بموجــب 
جــواز دفــن 2513 مــورخ 1394/11/06 پزشــکی قانونــی 
ــهود  ــدادی از ش ــت و تع ــرده اس ــوت ک ــود ف ــان محم اصفه

ــد ــوده ان ــد نم آن را تایی
76- رای شــماره 00043 1396603020260 مورخ 1396/01/09  
ــماره 563  ــنامه ش ــه شناس ــدی ب ــی محم ــا رجب ــای رض آق
ــد  کدملــی 5658934095 صــادره حــوزه 23 اصفهــان فرزن
ــاب  ــگ مشــاع از ششــدانگ یــک ب ــر در ســه دان ــی اکب عل
خانــه  بــه مســاحت    159.40 مترمربــع پــاک شــماره 329  
فرعــی از 14915 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان 

کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد     
77- رای شــماره 00042 1396603020260 مورخ 1396/01/09  
خانــم معصومــه شــهریاری محمــدی بــه شناســنامه شــماره 
380 کدملــی 4569428800 صــادره ســمنان فرزنــد عبــدهللا 
ــه  ــه  ب ــاب خان در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک ب
مســاحت    159.40 مترمربــع پــاک شــماره 329  فرعــی از 
14915 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود 

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد     
مــورخ   1396603020260  02706 شــماره  رای   78-

1396/02/18 آقــای  کمــال نمــازی اصفهانــی بــه شناســنامه 
شــماره 1100 کدملــی 1286897769 صــادره اصفهــان فرزنــد 
اکبــر نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه 
ــی  ــماره457 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 188 مترمرب ــه مس ب
از15177 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــک رســمی مــی باشــد      متقاضــی مال
مــورخ   1396603020260  02709 شــماره  رای   79-   
1396/02/18 آقــای مهــدی نمــازی اصفهانــی بــه شناســنامه 
شــماره 1983 کدملــی 1287246443 صــادره اصفهــان 
ــدانگ  ــاع ازشش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــر نس ــد اکب فرزن
یکبابخانــه بــه مســاحت 188 مترمربــع پــاک شــماره457 
ــان  ــت اصفه ــی واقــع در بخــش 5  ثب فرعــی از15177 اصل

ــد      ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک
مــورخ   1396603020260  02765 شــماره  رای   80-
1396/02/19 اقــای ســید قبــاد میــر احمــدی بابــا حیــدری 
بــه شناســنامه شــماره  2091کدملــی  4679042230 صــادره  
ــدانگ  ــورت شش ــه بص ــب ال ــید حبی ــد  س ــان فرزن فارس
ــع از پــاک  ــه مســاحت  37.27متــر مرب یکبــاب  مغــازه ب
شــماره 3فرعــی باقیمانــده  از 99اصلــی واقــع در بخــش 16 
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــود ــوه ع ــاس ق ــه مرحــوم عب ــت ورث از مالکی
مــورخ   1396603020260  03121 شــماره  رای   -81
1396/02/26  آقــای  احمــد جعفــری بــه شناســنامه شــماره 
2188 کدملــی 1189230011 صــادره اردســتان فرزنــد رمضــان 
ــاحت 198  ــه مس ــاختمان  ب ــاب س ــک ب ــدانگ  ی در  شش
مترمربــع پــاک شــماره   44 و 331 الــی 333 فرعــی 
از14915 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــی باشــد      ــک رســمی م متقاضــی مال
82- رای شــماره 02161 1396603020260 مورخ 1396/02/11  
ــماره 19375  ــنامه ش ــه شناس ــهریاری ب ــعید ش ــای س آق
کدملــی 1282663097 صــادره اصفهــان فرزنــد حبیــب الــه 
ــه  ــه  ب ــاب خان در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک ب
ــع پــاک شــماره  394 فرعــی  مســاحت  176.55  مترمرب
از 15177 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود 

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد     
83- رای شــماره 02160 1396603020260 مورخ 1396/02/11 
آقــای معصومــه واثقــی خوندابــی بــه شناســنامه شــماره 47 
ــی  ــد رجبعل ــاد فرزن ــی 1091984816 صــادره نجــف آب کدمل
ــه  ــه  ب ــاب خان در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک ب
مســاحت  176.55  مترمربــع پــاک شــماره  394 فرعــی از 
15177 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود 

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد      
مــورخ   1396603020260  02433 شــماره  رای   -84
1396/02/14  آقــای رضــا محققیــان بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1281037621 61137 کدملــی 
عبــاس بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
200 مترمربــع از پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 
5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد      
مــورخ   1395603020260  22260 شــماره  رای   -85
1395/12/14   خانــم خدیجــه محمــدی زهرانــی  بــه 
شناســنامه شــماره 1911  کدملــی 1283042991  صــادره 
ــم  ــگ ونی ــک دان ــه ی ــبت ب ــد  نس ــد حمی ــان  فرزن اصفه
مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه  بــه مســاحت 142.70  
مترمربــع از پــاک شــماره 14008 اصلــی واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــیران ــی ش ــای حیدرعل ــمی آق ــک رس از مال
مــورخ    1395603020260  22261 شــماره   رای   -86
1395/12/14  اقــای محمدرضــا نــوری  بــه شناســنامه 
شــماره 93  کدملــی 1291020454  صــادره اصفهــان  فرزنــد 
ــدانگ  ــاع از شش ــم مش ــگ ونی ــه چهاردان ــبت ب ــی  نس عل
یکبابخانــه  بــه مســاحت 142.70  مترمربــع از پــاک شــماره 
14008 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای 

ــیران ــی ش حیدرعل
مــورخ      1395603020260  06799 شــماره   رای   -87
بــه  جــزی  هادیــان  مصطفــی  آقــای     1395/04/03
ــادره  ــی 1281876429 ص ــماره 78173 کدمل ــنامه ش شناس
اصفهــان فرزنــد حســین در دو دانــگ مشــاع از  ششــدانگ  
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت    161.45  مترمربــع پــاک 
شــماره  1  فرعــی از  13890 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت 
ــی باشــد       ــک رســمی م ــه خــود متقاضــی مال ــان ک اصفه

مــورخ      1395603020260  06798 شــماره   رای   -88
1395/04/03   آقــای صدیقــه هادیــان جــزی بــه شناســنامه 
ــد  ــوار فرزن ــادره  برخ ــی 5110465371 ص ــماره 88 کدمل ش
علــی در  دو دانــگ مشــاع از  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  
بــه مســاحت    161.45     مترمربــع پــاک شــماره 1  فرعــی 
از 13890  اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خود 

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد      
مــورخ      1395603020260  06797 شــماره   رای   -89
1395/04/03   آقــای مرتضــی هادیــان جــزی به شناســنامه 
اصفهــان  صــادره   1292441364 4891 کدملــی  شــماره 
فرزنــد حســین در دو دانــگ مشــاع از  ششــدانگ  یــک باب 
خانــه  بــه مســاحت    161.45     مترمربــع پــاک شــماره 1 
فرعــی از  13890  اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان 

کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد       
مــورخ      1395603020260  08356 شــماره   رای   -90
بــه  درخشــنده  مهــدی  محمــد  آقــای    1395/05/06
صــادره   1229454306 43 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
خوانســار فرزنــد مصطفــی در  ششــدانگ  یــک بــاب  مغــازه 
ــی  ــماره    309  اصل ــاک ش ــع پ ــاحت 40  مترمرب ــه مس ب
واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای  رضــا افشــان 

فــر    
مــورخ      1395603020260  14191 شــماره   رای   -91
ــه  ــنیجه   ب ــی هس ــه صادق ــیف ال ــای س 1395/08/22 اق
ــادره  ــی 1285723181  ص ــماره 1943 کدمل ــنامه ش شناس
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــه  نس ــد یدال ــان  فرزن اصفه
ســاختمان  بــه مســاحت  132.27  مترمربــع از پــاک 
ــان  ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــماره 13900  اصل ش
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــی  ــود صرام ــای محم ــمی آق رس
مــورخ      1395603020260  22584 شــماره   رای   -92
ــه شناســنامه  1395/12/18 آقــای سیدمحســن منتظــری ب
اصفهــان  شــماره 49443 کدملــی 1280920041 صــادره 
ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــورت شش ــیدرحیم بص ــد س فرزن
ــماره 13995  ــاک ش ــع از پ ــاحت 184.70 مترمرب ــه مس ب
ــی  ــماره 13995.118 فرع ــه ش ــه ب ــی ))ک ــده  اصل باقیمان
ــان  ــل شــده اســت (( واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفه تبدی

ــد      ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک
مــورخ      1395603020260  22377 شــماره   رای   -93
بــه  ولــی خانــی ســامانی  1395/12/16 خانــم شــهناز 
شناســنامه شــماره 2166 کدملــی 1818996618 صــادره 
ابــادان فرزنــد قاســم بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ــی از99   ــماره 83 فرع ــاک ش ــع از پ ــاحت 121 مترمرب مس
اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای حســن 

ــوی رض
مــورخ      1395603020260  03253 شــماره   رای   -94
1395/10/26   آقــای  عبــاس جبــارزارع بــه شناســنامه 

ــد  ــداد فرزن ــادره بغ ــی 4723115978 ص ــماره 171 کدمل ش
حســین در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بــه 
مســاحت 192.50 مترمربــع پــاک شــماره108 فرعــی از 
14458 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد      ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
مــورخ      1395603020260  03254 شــماره   رای   -95
1395/10/26   خانــم مهنــاز حقیقــی بــه شناســنامه شــماره 
212 کدملــی 1291021647 صــادره اصفهــان فرزند ابوالقاســم 
در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
192.50 مترمربــع پــاک شــماره108 فرعــی از 14458 اصلــی 
واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک 

رســمی مــی باشــد     
مــورخ      1395603020260  20944 شــماره   رای   -96
1395/11/26  خانــم زهــرا ســلیمانی بــه شناســنامه شــماره 
449 کدملــی 5499411026 صــادره نجــف ابــاد فرزنــد 
محمــود بصــورت یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 143.82 مترمربــع از پــاک شــماره  
13900 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــی باشــد      ــک رســمی م متقاضــی مال
مــورخ      1395603020260  20943 شــماره   رای   -97
1395/11/26   آقــای  ابراهیــم بــی ریــا بــه شناســنامه 
شــماره 55304 کدملــی 1280980664 صــادره اصفهــان 
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــج دان ــورت پن ــر بص ــد اصغ فرزن
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 143.82 مترمربــع از پــاک 
شــماره  13900 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه 

ــد       ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
مــورخ      1395603020260  20988 شــماره   رای   -98
1395/11/27  خانــم رقیــه رنجکــش  بــه شناســنامه شــماره 
11  کدملــی 6609524874  صــادره دولــت ابــاد  فرزنــد رضــا 
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بــه 
مســاحت 104.35 مترمربــع از پــاک شــماره 15014 اصلــی 
واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک 

رســمی مــی باشــد      
مــورخ      1395603020260  20990 شــماره   رای   -99
1395/11/27 اقــای علیرضــا رنجکــش آدرمنابــادی  بــه 
شناســنامه شــماره 43  کدملــی 6609503370  صــادره 
ــگ  ــه دان ــه س ــبت ب ــر نس ــی اکب ــد عل ــاد  فرزن ــت اب دول
مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 104.35 
مترمربــع از پــاک شــماره 15014 اصلــی واقــع در بخــش 5  
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی می باشــد      
مــورخ      1395603020260  21023 شــماره   رای   -100
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــادری ب ــزه ن ــای حم 1395/11/27 آق
3067 کدملــی 6299481285 صــادره بروجــن  فرزنــد یحیی 

ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــورت شش بص
ــی از  ــماره 4 فرع ــاک ش ــع از پ ــاحت 95.22 مترمرب مس
13929 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی تاجمــاه 

شــیرانی احــدی از ورثــه رضــا شــیرانی
مــورخ      1395603020260  21660 شــماره   رای   -101
1395/12/05 اقــای اســداله زارع بوانــی بــه شناســنامه 
شــماره 340 کدملــی 1287587801  صــادره اصفهــان فرزنــد 
ســلیمان نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکباب 
خانــه بــه مســاحت 185.70  مترمربــع از پــاک شــماره 81 
ــان کــه  ــت اصفه ــی واقــع در خــش 16  ثب فرعــی از31 اصل

ــک رســمی مــی باشــد       خــود متقاضــی مال
مــورخ      1395603020260  21661 شــماره   رای   -102
1395/12/05 اقــای اســداله زارع بوانــی بــه شناســنامه 
شــماره 340 کدملــی 1287587801  صــادره اصفهــان فرزنــد 
ســلیمان نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکباب 
خانــه بــه مســاحت 185.70  مترمربــع از پــاک شــماره 81 
فرعــی از31 اصلــی واقــع در بخــش 16  ثبــت اصفهــان کــه 

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد     
مــورخ         139660302026002764 شــماره    رای   -103
1396/02/19    آقــای  محســن حجــازی پــور بــه شناســنامه 
ــان  ــادره  اصفه ــی  1281764167 ص ــماره  66645کدمل ش
ــه  ــه ب ــاب  خان ــدانگ یکب ــورت شش ــی بص ــد  مرتض فرزن
مســاحت  97.28 متــر مربــع از پــاک شــماره  15157  
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی خانــم صغــری 

ــی ــور خابجان اســپه پ
مــورخ         139660302026001474 شــماره    رای   -104
1396/01/31    آقــای ناصــر اربابیــان  بــه شناســنامه شــماره 
347  کدملــی 1286597781  صــادره اصفهــان  فرزنــد 
محمــد نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
ــع از پــاک شــماره 587 فرعــی  مســاحت 34.93  مترمرب
از 14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــی باشــد ــک رســمی م متقاضــی مال
مــورخ         139660302026002196 شــماره    رای   -105
1396/02/11    آقــای بنــدر محمــدی درویــش ونــد بــه 
شناســنامه شــماره 93 کدملــی 5559455784 صــادره 
فارســان فرزنــد جعفــر بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ــی  ــماره 13900 اصل ــاک ش ــع از پ ــاحت 100.20 مترمرب مس
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای مرتضــی 

ــدری ص
مــورخ         139660302026002327 شــماره    رای   -106
1396/02/13    آقــای فــرزاد شــیرانی بیــد ابــادی بــه 
شناســنامه شــماره 3139 کدملــی 1290639639 صــادره 
اصفهــان فرزنــد رضــا بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
بــه مســاحت 246.36 مترمربــع از پــاک شــماره 41 فرعــی 
از14874 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــک رســمی مــی باشــد متقاضــی مال
مــورخ         139660302026003134 شــماره    رای   -107
ــه شناســنامه  1396/02/27    آقــای اســکندر ســوادکوهی ب
شــماره 16 کدملــی 1159669066 صــادره فریــدن فرزنــد 
ــه اســتثناء  ــه ب ــه ششــدانگ یکبــاب خان مســیب نســبت ب
بهــا ثمنیــه اعیانــی ان بــه مســاحت 155.87 مترمربــع 
پــاک شــماره شــماره45 و109 فرعــی کــه بــه شــماره) 
ــع در  ــی واق ــده از 14458 اصل ــل ش ــی تبدی 12634( فرع
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

ــی باشــد م
مــورخ         139660302026002861 شــماره    رای   -108
ــادی  ــون اب ــه ابراهیمــی خات 1396/02/20    آقــای امیــن ال
بــه شناســنامه شــماره  9630کدملــی  1283798174 صادره  
اصفهــان فرزنــد  حســن بصــورت ششــدانگ یکبــاب  خانــه 
بــه مســاحت  92.97 متــر مربــع از پــاک شــماره  3  فرعــی 
از  15178  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خود 

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
مــورخ         139460302026023397 شــماره    رای   -109
ــه شناســنامه  ــم فاطمــه قــادری زفــره ب 1394/06/01    خان
شــماره 50 کدملــی 5659552552 صــادره کوهپایــه فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــاب کارگاه  ب ــک ب ــدانگ ی ــا در شش محمدرض
574.70 مترمربــع پــاک شــماره 30 فرعــی از 15179 اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
ــی  ــای محمدتق ــمی آق ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

آقــای قزوینــی
مــورخ         139660302026002315 شــماره    رای   -110
1396/02/13    آقــای جــواد زمانــی بــه شناســنامه شــماره 
ــی  ــد عل ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290954119 ص 799 کدمل
اکبــر در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 106.50  

ــع  ــی واق ــی از14915 اصل ــاک شــماره 71  فرع ــع پ مترمرب
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
ــی  ــد بن ــای ســید محم ــک رســمی آق ــع الواســطه از مال م

ــی ــی کوپای طبائ
مــورخ         139560302026022072 شــماره    رای   -111
بــه  اصفهانــی  ســرخ  زهــرا گل  خانــم      1395/12/10
شناســنامه شــماره 73858 کدملــی 1281837891 صــادره 
ــازه   ــاب مغ ــک ب ــدانگ  ی ــد در شش ــد محم ــان فرزن اصفه
ــی  ــماره  119 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت  38  مترمرب ــه مس ب
ــی  ــات ارض ــون اصاح ــرای قان ــه در اج ــی ک از14458  اصل
شــماره 299 فرعــی جهــت آن تعییــن شــده اســت واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــی ــی ماهران ــای عل ــمی آق ــک رس ــطه از مال الواس
    139460302035003914 شــماره    رای   -112
شــماره    اصاحــی  رای  و      1394/06/23 مــورخ    
139660302035000106    مــورخ   1396/2/20     آقــای  
ــی  ــماره 817 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــا ب ــری نی ــن کبی حس
بصــورت  علــی  فرزنــد  اهــواز  صــادره   1751633497
ــع  ــه مســاحت 34.43 مترمرب ــاب مغــازه ب ششــدانگ یکب
پــاک شــماره 831  فرعــی از 452 اصلــی واقــع در بخــش 
16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

ــد باش
مــورخ         139660302026003111 شــماره    رای   -113
1396/02/26   آقــای کیهــان عاطفــی افوســی بــه شناســنامه 
ــد  ــدن فرزن ــی 6219821793 صــادره فری شــماره 33 کدمل
ــه مســاحت  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــه در ششــدانگ  ی ــزت ال ع
222.45 مترمربــع پــاک شــماره 113  فرعــی از 14039 
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــک رســمی مــی باشــد مال
مــورخ         139660302026000053 شــماره    رای   -114
1396/01/09    آقــای کریــم آتشــی دلیگانــی بــه شناســنامه 
شــماره 39 کدملــی 5110501173 صــادره شــاهین شــهر 
ــه نیمــه  ــد ابوالقاســم بصــورت ششــدانگ یکبــاب خان فرزن
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــاحت 229.43 مترمرب ــه مس ــام ب تم
ــان  ــت اصفه ــع در بخــش 16 ثب ــی واق ــی از 99 اصل 20 فرع
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــی ــعلی تراب ــای عباس ــمی آق رس
مــورخ         139660302026002280 شــماره    رای   -115
1396/02/12    آقــای حســن ســلیمانی بــه شناســنامه 
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290224161 ص ــماره 52 کدمل ش
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــورت شش ــم بص قاس
188.96 مترمربــع از پــاک شــماره 8 فرعــی از 452 اصلــی 
واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای جعفــر 

ســلیمانی زاده
مــورخ         139660302026034349 شــماره    رای   -116
ــه شناســنامه  ــادی ب ــن آب ــدی رک ــای مه 1394/11/07    آق
شــماره 2409 کدملــی 1286593621 صــادره اصفهــان فرزنــد 
علــی در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  119.90       
ــی  ــی از   14915  اصل ــاک شــماره   69    فرع ــع پ مترمرب
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد
مــورخ         139660302026002677 شــماره    رای   -117
ــادی  ــوم اب ــماعیلی قی ــت اس ــم عصم 1396/02/17    خان
ــه شناســنامه شــماره 37کدملــی 5659593186  صــادره  ب
ــه  ــاب خان ــد حســن بصــورت ششــدانگ یکب اصفهــان فرزن
بــه مســاحت 108.70  متــر مربــع از پــاک شــماره 35 
فرعــی از 14915  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان که 

ــی باشــد ــک رســمی م خــود متقاضــی مال
مــورخ         139560302026005910 شــماره    رای   -118
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــه قربان ــد ال ــای عب 1395/03/21    آق
شــماره 2 کدملــی 1129831868 صــادره فریدونشــهر فرزنــد 
شــمس الــه در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت    
145.75     مترمربــع پــاک شــماره    384     فرعــی 
از      14915        اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــن  ــطه از مالکی ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری
ــلطانی  ــی س ــری همگ ــوض و مه ــین و ع ــمی غامحس رس

ــوی بابوکان
مــورخ         139660302026000031 شــماره    رای   -119  
1396/01/08   آقــای امیرحســین ملکوتــی خــواه علــون 
ــه شناســنامه شــماره 1774 کدملــی 1288002076  ــادی ب آب
صــادره اصفهــان فرزنــد مجیــد بصــورت ششــدانگ یکبــاب 
مترمربــع   151.82 مســاحت  بــه  مســکونی  ســاختمان 
ــع در  ــی واق ــی از 14874 اصل ــماره 354 فرع ــاک ش از پ
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــی ــد صدیق ــای محم ــمی آق ــک رس ــطه از مال الواس
مــورخ         139560302026022664 شــماره    رای   -120
ــه  ــتجردی ب ــان دس ــی جوادی ــم شمس 1395/12/19    خان
شناســنامه شــماره 1341 کدملــی 1286582946 صــادره 
اصفهــان فرزنــد اصغــر بصــورت ســه دانــگ مشــاع از 
بــه مســاحت 294.50  ششــدانگ یکبــاب ســاختمان  
مترمربــع از پــاک شــماره 41 فرعــی از15177   اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــد ــی باش ــمی م رس
مــورخ         139560302026022659 شــماره    رای   -121
1395/12/19    آقــای رحمــت الــه ســعیدی بــه شناســنامه 
ــد  شــماره 67 کدملــی 6609760586 صــادره دســتگرد فرزن
غامعلــی بصــورت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان  بــه مســاحت 294.50 مترمربــع از پــاک شــماره 
41 فرعــی از15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
مــورخ         139660302026003159 شــماره    رای   -122
1396/02/27    آقــای فریــد محققیــان بــه شناســنامه 
اصفهــان  شــماره 1344 کدملــی 1283429861 صــادره 
فرزنــد علــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
ــی واقــع  ــع پــاک شــماره 309 اصل مســاحت 253 مترمرب
در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 

ــان ــهرداری اصفه ــمی ش ــک رس ــطه از مال ــع الواس م
مــورخ         139560302026006194 شــماره  رای   -123
بــه  ماربینــی  امیــری  محمــد  آقــای     1395/03/25
 1282285971 کدملــی   35858 شــماره  شناســنامه 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــه در  شش ــد عبدال ــان فرزن ــادره اصفه ص
ــی از  ــاک شــماره - فرع ــع پ ــه مســاحت 40.34 مترمرب ب
14995 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد  ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
مــورخ         139660302026002305 شــماره    124-رای 
1396/02/13    خانــم رضــوان مــروی بــه شناســنامه شــماره 
306 کدملــی 1286531543 صــادره اصفهــان فرزنــد حیــدر 
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
20.42 مترمربــع پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع در 
ــادی  ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب بخ
مــع الواســطه از مالــک رســمی حــاج رضــا جعفریــان صدیق

مــورخ         139660302026002306 شــماره    رای   -125
بــه  آقــای شــکراله جعفریــان صدیــق      1396/02/13
شناســنامه شــماره 1 کدملــی 1290098719 صــادره اصفهــان 
ــه  ــاب ســاختمان ب ــه ششــدانگ یکب ــد رضــا نســبت ب فرزن
مســاحت 20.60 مترمربــع پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
مــع الواســطه از مالــک رســمی حــاج رضــا جعفریــان صدیق

مــورخ         139560302026016552 شــماره    رای   -126

1395/09/29    آقــای محمدعلــی صــدری فــر به شناســنامه 
شــماره 1511  کدملــی 1285481739  صــادره اصفهــان  
فرزنــد حیدرقلــی  نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه 
مســاحت 16.45  مترمربــع از پــاک شــماره 628 فرعــی از 
14458 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی خانــم 

اناهیتــا انصــاری
مــورخ     رای شــماره   139460302026036439      -127
ــنامه  ــه شناس ــینی ب ــه حس ــزت ال ــای ع 1394/12/11    آق
ــد  ــی 4621886096 صــادره شــهرکرد فرزن شــماره 32 کدمل
ــاحت 181.55  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــی در شش مصطف
مترمربــع پــاک شــماره 4 فرعــی از 15182 اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
مــورخ         139560302026014203 شــماره    رای   -128
بــه  واعــظ    الســادات  ســحر  خانــم     1395/08/22
ــی 1271249855   ــماره 1271249855 کدمل ــنامه ش شناس
صــادره اصفهــان  فرزنــد ســیدمحمود نســبت بــه ششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت  91.95  مترمربــع از پــاک شــماره 
15178  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای 

ــعیدی  ــاس میرس عب
مــورخ         139560302026021084 شــماره    رای   -129
1395/11/28   آقــای شــکراله جعفریــان صدیــق  بــه 
شناســنامه شــماره 1  کدملــی 1290098719  صــادره اصفهــان  
ــه  ــازه  ب ــاب مغ ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــا  نس ــد رض فرزن
مســاحت 46.53  مترمربــع از پــاک شــماره 13900 اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
ــا  ــاج رض ــای ح ــمی آق ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

ــق ــان صدی جعفری
مــورخ         139660302026002309 شــماره    رای   -130
بــه  آقــای شــکراله جعفریــان صدیــق      1396/02/13
شناســنامه شــماره 1 کدملــی 1290098719 صــادره اصفهــان 
ــه  ــاب ســاختمان ب ــه ششــدانگ یکب ــد رضــا نســبت ب فرزن
ــی  ــماره 13900 اصل ــاک ش ــع پ ــاحت 261.70 مترمرب مس
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی خانــم فاطمــه 

ــق ــان صدی جعفری
مــورخ         139660302026002308 شــماره    رای   -131
بــه  صدیــق  جعفریــان  احمــد  آقــای     1396/02/13
شناســنامه شــماره 7 کدملــی 1290027072 صــادره اصفهــان 
ــه  ــاب ســاختمان ب ــه ششــدانگ یکب ــد رضــا نســبت ب فرزن
مســاحت 63.80 مترمربــع پــاک شــماره 13900 اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی حــاج رضــا جعفریــان 

ــق صدی
مــورخ         139660302026002761 شــماره    رای   -132
1396/02/18    آقــای مهــدی ســالمی بــه شناســنامه شــماره 
312 کدملــی 1285332865 صــادره اصفهــان فرزنــد محمد 
در  ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان مســکونی به مســاحت  
173  مترمربــع پــاک شــماره 1492  فرعــی از 15177 اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد
مــورخ         139660302026001144 شــماره    رای   -133
بــه  جــزی   محســن کاظمــی  آقــای      1396/01/27
ــادره  ــی 1288154321  ص ــماره 1521  کدمل ــنامه ش شناس
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــول نس ــد رس ــان  فرزن اصفه
ســاختمان بــه مســاحت 110  مترمربــع از پــاک شــماره 111 
فرعــی از 14915  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــزی ــی ج ــا کاظم ــاس اق ــای عب ــمی آق رس
مــورخ         139660302026002320 شــماره    رای   -134
1396/02/13    خانــم عصمــت مدرســه بــه شناســنامه 
شــماره 51026  کدملــی 1281607339 صــادره اصفهــان 
فرزنــد عبــاس بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
مســاحت 216 مترمربــع از پــاک شــماره 41 فرعــی از15177 
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال
مــورخ     رای شــماره   139560302026022255      -135
بــه  اردســتانی   ســبیل  رضــوان  خانــم     1395/12/14
ــی 1286731798  صــادره  شناســنامه شــماره 2223  کدمل
ــه  ــه ششــدانگ یکبابخان ــد حســن نســبت ب اصفهــان  فرزن
ــماره 15182   ــاک ش ــع از پ ــاحت 208.14  مترمرب ــه مس ب
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای غامعلــی 

ــی پهلوان
مــورخ         139660302026003269 شــماره    رای   -136
1396/02/28    آقــای اکبــر امینــی شــلمزاری بــه شناســنامه 
شــماره 114 کدملــی 6339537049 صــادره شــهرکرد فرزنــد 
درویشــعلی در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  
85.10  مترمربــع پــاک شــماره 1  فرعــی از  13806 اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه از مالکیــن رســمی ســید کاظــم 

ــی ــن الرعایائ ــی و خدیجــه امی ــن خوابجان ــال الدی میرجم
مــورخ     شــماره   139560302026007864     رای   -137
1395/04/30    آقــای محمــد پورعصــار بــه شناســنامه 
شــماره 1374 کدملــی 1286299381 صــادره  اصفهــان 
فرزنــد عبدالــه در  ششــدانگ  یــک بــاب  مغــازه بــه 
مســاحت    34.20     مترمربــع پــاک شــماره   541   
ــان  ــت اصفه ــع در بخــش 16 ثب ــی واق فرعــی از  452  اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک
مــورخ     شــماره   139560302026007865     رای   -138
1395/04/30     آقــای محمــد پورعصــار بــه شناســنامه 
شــماره 1374 کدملــی 1286299381 صــادره  اصفهــان 
فرزنــد عبدالــه در  ششــدانگ  یــک بــاب  مغــازه بــه 
مســاحت    34.81     مترمربــع پــاک شــماره   541   
فرعــی از 452  اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
مــورخ         139660302026002301 شــماره    رای   -139
ــه شناســنامه شــماره  1396/02/13   آقــای رضــا عظیمــی ب
فرزنــد  چــادگان  صــادره   5759645870 کدملــی   63
ــاحت   ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــر در شش جهانگی
ــی از14874   ــماره 445 فرع ــاک ش ــع پ 135.32  مترمرب
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال
مــورخ         139660302026002589 شــماره    رای   -140
بــه  دهنــوی  یــادگاری  ابراهیــم  آقــای     1396/02/17
صــادره   1293119016 کدملــی   262 شــماره  شناســنامه 
ــه  ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــی نس ــد عل ــان فرزن اصفه
بــه مســاحت   168.35   مترمربــع پــاک شــماره 8فرعــی 
از452   اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
مــورخ         139660302026002588 شــماره    رای   -141
1396/02/17   آقــای قــدرت الــه یــادگاری دهنــوی بــه 
شناســنامه شــماره 3894 کدملــی 1283109255 صــادره 
اصفهــان فرزنــد علــی نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه 
مســاحت 168.82 مترمربــع پــاک شــماره8 فرعــی از452 
اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضی 

مالــک رســمی مــی باشــد
مــورخ         139560302026020863 شــماره    رای   -142

ــنامه  ــه شناس ــاری  ب ــه ی ــا ال ــم زلیخ 1395/11/26    خان
شــماره 13  کدملــی 6219867181  صــادره فریــدن  فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــی  نس عربعل
152.25  مترمربــع از پــاک شــماره 58و61 فرعــی از 15179  
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

مالــک رســمی مــی باشــد
مــورخ         139660302026003174 شــماره    رای   -143
1396/02/27   آقــای علــی یــادگاری دهنــوی بــه شناســنامه 
شــماره 20 کدملــی 1290010870 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــا نس غامرض
مســاحت 385.40 مترمربــع پــاک شــماره8 فرعــی از452 
اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضی 

مالــک رســمی مــی باشــد
مــورخ         139660302026002923 شــماره    رای   -144
ــه  ــی ب ــانی فردوان ــینعلی خراس ــای حس 1396/02/21   آق
ــان  ــادره اصفه ــی 1290018200 ص ــماره 1 کدمل ــنامه ش شناس
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ  ی ــدر در  شش ــد حی فرزن
مســاحت 269.5  مترمربــع پــاک شــماره -  فرعــی از 
13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی خانــم 

ــهریاری ــن ش ــه حس فاطم
مــورخ         139660302026002580 رای شــماره     -145  
1396/02/16    آقــای احســان بــا تقوابــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  اصفهــان  1285030974صــادره  4556کدملــی 
ــه مســاحت   ــاب کارگاه ب ــی بصــورت ششــدانگ یکب قربانعل
43.94   متــر مربــع از پــاک شــماره 268  فرعــی از 452  
اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضی 

ــک رســمی مــی باشــد مال
مــورخ         139660302026002845 شــماره    رای   -146
1396/02/20   آقــای فریــد محققیــان بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1283429861 1344 کدملــی 
ــاب  ــگ مشــاع ازششــدانگ یکب ــه ســه دان ــی نســبت ب عل
ــع پــاک شــماره  ــه مســاحت 247.50 مترمرب ســاختمان ب
ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ ــی واق 309 اصل

ــی باشــد ــک رســمی م متقاضــی مال
مــورخ         139660302026002846 شــماره    رای   -147
ــه شناســنامه  1396/02/20    آقــای ســیدمحمد حســینی ب
ــان  ــادره کاش ــی 1250192951 ص ــماره 1250192951 کدمل ش
فرزنــد حســن نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 247.50 مترمربــع پــاک 
شــماره 309 اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه 

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
مــورخ         139560302026021058 شــماره    رای   -148
بــه  قهســاره  ســعیدی  قاســم  آقــای      1395/11/27
صــادره   1189172690 775 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
ــاب ســاختمان  ــد رضــا درششــدانگ  یــک ب اردســتان فرزن
تجــاری اداری  بــه مســاحت  1167  مترمربــع پــاک شــماره 
125  فرعــی از 14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه
مــورخ         139560302026022265 شــماره    رای   -149
1395/12/14    خانــم آزاده ســلطانی تیرانــی  بــه شناســنامه 
تیــران  صــادره    5499418977 182  کدملــی  شــماره 
وکــرون  فرزنــد حمیدرضــا  نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع 
ــع  ــاحت 118.15  مترمرب ــه مس ــه  ب ــدانگ یکبابخان از شش
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــماره 13703  اصل ــاک ش از پ

ــی باشــد ــک رســمی م ــه خــود متقاضــی مال ــان ک اصفه
مــورخ         139560302026022266 شــماره    رای   -150
ــه  ــن  ب ــای ســیدعبدالکریم شــجاع الدی 1395/12/14    آق
شناســنامه شــماره 15917  کدملــی 3520157489  صــادره 
برازجــان  فرزنــد ســیدعطا  نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع 
ــع  ــاحت 118.15  مترمرب ــه مس ــه  ب ــدانگ یکبابخان از شش
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــماره 13703 اصل ــاک ش از پ

ــک رســمی مــی باشــد ــه خــود متقاضــی مال ــان ک اصفه
مــورخ         139560302026022723 شــماره    رای   -151
1395/12/21    آقــای محمــد فاتحــی  بــه شناســنامه 
شــماره 335  کدملــی 1286946875  صــادره اصفهــان  
ــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان  ــد ابراهیــم نســبت ب فرزن
بــه مســاحت 158.70  مترمربــع از پــاک شــماره 115 و61 
فرعــی از 14874  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــادی ــر ط ــره مهاج ــم طاه رســمی خان

مــورخ         139560302026006308 شــماره    رای   -152
1395/03/27  آقــای ســید اصغــر رنجبــران بــه شناســنامه 
شــماره 71796 کدملــی 1281817155 صــادره اصفهــان 
فرزنــد ســید محمــد در  یــک و نیــم دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ  یــک بــاب خانــه و مغــازه  بــه مســاحت 
137.86  مترمربــع پــاک شــماره  13804   اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد

مــورخ         139560302026006309 شــماره    رای   -153
1395/03/27    آقــای ســید علــی رنجبــران بــه شناســنامه 
شــماره 57649 کدملــی 1281673161 صــادره اصفهــان 
فرزنــد ســید محمــد در یــک و نیــم دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ  یــک بــاب خانــه و مغــازه  بــه مســاحت 
137.86  مترمربــع پــاک شــماره  13804   اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد

مــورخ     شــماره   139560302026006307     رای   -154
1395/03/27    آقــای ســید علــی اکبــر رنجبــران بــه 
شناســنامه شــماره 45836 کدملــی 1281756458 صــادره 
اصفهــان فرزنــد ســید محمــد در یــک و نیــم دانــگ مشــاع 
ــاحت  ــه مس ــازه  ب ــه و مغ ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی از شش
137.86  مترمربــع پــاک شــماره  13804  اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد 

مــورخ         139560302026006304 شــماره    رای   -155
1395/03/27    آقــای ســید احمــد رنجبــران بــه شناســنامه 
شــماره 89295 کدملــی 1281888818 صــادره اصفهــان 
فرزنــد ســید محمــد در یــک و نیــم دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ  یــک بــاب خانــه و مغــازه  بــه مســاحت 
137.86  مترمربــع پــاک شــماره  13804  اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد

مــورخ     رای شــماره   139360302035006319      -156
1393/09/27     آقــای رضــا فروجانــی زاده بــه شناســنامه 

شــماره 168 کدملــی 1283595222 صــادره اصفهــان فرزنــد 
علــی  نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 
75 مترمربــع پــاک شــماره268 فرعــی از452 اصلــی واقع 

ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 16 ثب در بخ

رســمی مــی باشــد
مــورخ     شــماره   139560302026000657     رای   -157
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــی طوقچ ــدی حبیب 1395/01/18    مه
اصفهــان  صــادره   1286606047 کدملــی   1172 شــماره 
بــه  بــاب خانــه   فرزنــد جعفــر در ششــدانگ  یــک 
   986 شــماره    پــاک  مترمربــع   140.10 مســاحت  
ثبــت  بخــش 5  در  واقــع  اصلــی  از  15177    فرعــی 
ــطه  ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
ترکــی حبیــب  الــه  آقــای رحمــت  مالــک رســمی   از 

آبادی
تاریخ انتشار نوبت    96/04/07

تاریخ انتشار نوبت    96/04/22 
م الف /  10283

ایروانی
 رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان
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اخبار ورزشی

 برگزاری داربی در آلمان 
رسما لغو شد

ــا وجــود هماهنگی هــای انجام شــده، در نهایــت برگــزاری  ب
داربــی ۸۵ در آلمــان لغــو شــد. پــس از اینکــه اسپانســر 
دو باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس تصمیــم گرفــت یــک 
بــازی دوســتانه میــان ایــن دو تیــم در کشــور آلمــان برگزار 
ــا  ــان ب ــدرال آلم ــی از ســوی پلیــس ف ــد، مخالفت های کن
برگــزاری ایــن بــازی صــورت گرفــت و در نهایــت برگــزاری 

داربــی ۸۵ لغــو شــد. 
بــر همیــن اســاس تیــم فوتبــال پرســپولیس کــه در اردوی 
ــو  ــاب برانک ــه در غی ــرد، روز جمع ــر می ب ــه س ــن ب اوکرای
ــودش را  ــا خ ــت ت ــد گش ــران بازخواه ــه ته ــچ ب ایوانکووی
مهیــای حضــور در لیــگ کنــد. ســرمربی پرســپولیس بــرای 
ــه  ــی رود و از آنجــا ب ــه کرواســی م ــد روز اســتراحت ب چن
ــا  ــد. مســئوالن باشــگاه پرســپولیس ب ــد آم ــران خواه ته
ــران  ــان در ته ــا ســفارت آلم ــای انجام شــده ب هماهنگی ه
ــرده  ــرای اعضــای تیمشــان دریافــت ک ــزای شــینگن ب وی
بودنــد؛ امــا بــا توجــه بــه قطعــی نشــدن بــازی، ســفارت 
آلمــان ویزاهــای صادرشــده را در پاســپورت بازیکنــان وارد 
نکــرد و بــه همیــن دلیــل تعــدادی از بازیکنــان جــوان تیــم 

از ایــن اتفــاق ناراحــت شــدند. مهــر

کارشناسان AFC به ایران می آیند
دو کارشــناس آلمانــی بــه  عنــوان نماینــدگان کنفدراســیون 

فوتبــال آســیا هفتــه آینــده بــه ایــران می آینــد. 
دو کارشــناس آلمانــی بــه عنــوان نماینــدگان کنفدراســیون 
ــی  ــزی و بررس ــت ممی ــده جه ــه آین ــیا هفت ــال آس فوتب
پرســپولیس،  برتــری  لیــگ  باشــگاه  چهــار  مــدارک 
ــز  ــوالد تبری ــترش ف ــان و گس ــن اصفه ــتقالل، ذوب آه اس
ــال  ــیا امس ــال آس ــیون فوتب ــد. کنفدراس ــران می آین ــه ای ب
ــرای بررســی مــدارک  ســختگیری ها و دقــت نظــرش را ب
ــرای  ــگاه ب ــود باش ــت موج ــگاه ها و وضعی ــالی باش ارس

ــت.  ــش داده اس ــه ای افزای ــوز حرف ــدور مج ص
گفتنــی اســت ســهیل مهــدی بــه عنــوان نماینــده ســازمان 
 لیــگ جهــت پیش ممیــزی بــه دو باشــگاه اســتقالل 
ــی الزم  ــگاه ها آمادگ ــن باش ــا ای ــی رود ت ــپولیس م و پرس
را بــرای پاســخگویی و آماده ســازی مدارکشــان بــرای 
ــال آســیا داشــته             ــدگان کنفدراســیون فوتب ــه نماین ــه ب ارائ

ــند. خبــر فارســی باش

آغاز کار ذوب آهن از مکان نامعلوم
و  ســیاه جامگان  تیم هــای  دیــدار  بــه  مانــده  روز   14
ذوب آهــن از هفتــه اول لیــگ هفدهــم، هنــوز محــل 

برگــزاری ایــن مســابقه مشــخص نیســت. 
ورزشــگاه  در  لیــگ شــانزدهم  در  تیم هــای مشــهدی 
ثامــن میزبــان حریفــان خــود بودنــد؛ امــا پــس از افتتــاح 
ــم  ــای دو تی ــد دیداره ــرار ش ــا)ع( ق ــام رض ــگاه ام ورزش
ســیاه جامگان و پدیــده در فصــل جدیــد بــه این اســتادیوم 
ــگاه  ــن ورزش ــود و چم ــل ش ــیس منتق ــدرن و تازه تأس م
ثامــن هــم زیــر کشــت بــرود. ظاهــرا ایــن انتقــال بــه دلیل 
طــی نشــدن مراحــل اداری هنــوز نهایــی نشــده و معلــوم 
نیســت کــه فصــل ۹۷-۹۶ بــرای ذوب آهــن از کــدام یــک 

ــاز می شــود. ایمنــا ــن ۲ ورزشــگاه شــهر مشــهد آغ از ای

گزارش
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کشور عنوان شد:
قهرمانی دختران نوجوان اصفهان 

دور از انتظار نبود
H.Galandari@eskimia.ir

هستی قلندریگروه ورزش

بارهــا گفتــه شــد توســعه ورزش بانــوان نیازمنــد همبســتگی 
و عــزم ملــی اســت و نگــرش جامعــه بایــد بــه ورزش بانــوان 
تغییــر کنــد. جامعــه ورزش اصفهــان بایــد بدانــد دختــران و 
بــه طــور کلــی زنــان هــم نظیــر آقایــان، توانایــی افتخارآفرینی 
در تمــام زمینه هــای مختلــف را دارنــد. زنــان هــم بایــد 
ــد و  ــر کنن ــد و تغیی ــاور کنن ــد، ب ــه دارن ــی را ک توانمندی های
بداننــد کــه بــا توانمنــدی قــوی می شــوند. مســابقات والیبــال 
نوجوانــان دســته اول قهرمانــی کشــور کــه بــا حضــور 10 تیــم 
و بــه میزبانــی هیئــت والیبــال اســتان مازنــدران در بابلســر 
ــان  ــان اصفه ــم نوجوان ــی تی ــا قهرمان ــود، ب ــده ب ــزار ش برگ
ــج  ــروه پن ــه در دو گ ــا ک ــن رقابت ه ــید. در ای ــان رس ــه پای ب
تیمــی و بــه صــورت دوره ای برگــزار می شــد، تیــم اصفهــان در 
ــا تیم هــای همــدان، تهــران، خراســان رضــوی  گــروه الــف ب
ــت  ــک باخ ــرد و ی ــه ب ــا س ــه ب ــود ک ــروه ب ــارس همگ و ف
مصلحتــی بــه تیــم تهــران بــه مرحلــه نیمه نهایــی راه یافــت. 
ــاه و  ــدران، کرمانش ــرز، اراک، مازن ــای الب ــروه ب تیم ه در گ
گیــالن قــرار داشــتند. تیــم اصفهــان پــس از غلبــه بــر حریــف 
خــود فینالیســت شــد و بــرای رســیدن بــه قهرمانــی بایــد از 

ــران می گذشــت.  ــد ته ــم قدرتمن ســد تی
ــا  ــار بهرامی نی ــب به ــا ترکی ــان ب ــم اصفه ــی تی ــدار پایان در دی
ــر  ــور، در قط ــت پاس ــفکر در پس ــمند و خوش ــان ارزش کاپیت
ــگار سلحشــوری و پریســا اکبــری  پاســور زهــرا واحــدزاده، ن
ــا رئیســی  ــی زن و دو ســرعتی زن پری ــده قدرت دو دریافت کنن
ــم  ــروی تی ــی لیب ــا آقابیگ ــر شــد و دنی ــی ظاه ــرا رضای و زه
ــرار  ــران ق ــم ته ــل تی ــار دوم مقاب ــرای ب ــال ب ــه در فین ــود ک ب
گرفــت و برخــالف بــازی اول ایــن تیــم را بــا اقتــدار شکســت 
ــی  ــر بازیکنان ــان آورد. دیگ ــه ارمغ ــی را ب ــام قهرمان داد و ج
کــه در تعویض هــا در ترکیــب تیــم اصفهــان قــرار می گرفتنــد 
و از حیثیــت والیبــال بانــوان اصفهــان دفــاع می کردنــد 
ــرفراز،  ــرا س ــی، زه ــن عباس ــا: نازنی ــد از خانم ه ــارت بودن عب
مهشــاد ســعیدی، مرضیــه فرهمنــد و زینــب مدنــی. ایــن تیم 
ــا  ــا کمــک خانم ه ــرم داودی و ب ــم اک ــه ســرمربیگری خان ب
ســعیده جعفــری و ســمانه سیاوشــی هدایــت می شــد. 
سرپرســت مســابقات خانــم اعتمــادی، نایب رئیــس در امــور 
بانــوان هیئــت والیبــال اســتان مازنــدران و ناظــر مســابقات 
ــود.  ــران ب ــال ای ــودی اعزامــی از فدراســیون والیب ــم بهب خان

ــم نســرین حق شــناس داور  ــده خان ــر عه ــال ب قضــاوت فین
بین المللــی بــه عنــوان داور اول و لیلــی ویســی داور دوم 
ــکاران  ــی ورزش و ورزش ــن حام ــای وط ــه کیمی ــود. روزنام ب
ــی  ــی ارزشــمند و افتخارآفرین ــن قهرمان ــان، ای اســتان اصفه
دختــران نوجــوان والیبــال دیــار نصــف جهــان را بــه جامعــه 

ــد. ــک می گوی ــال تبری ــواده والیب ــژه خان ورزش، به وی
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جهــان  روزهــای  ایــن  اخبــار  مهم تریــن 
ــان  ــزرگ بازیکن ــاالت ب ــل و انتق ــال، نق فوتب

ــت.  اس
ســتاره های بــزرگ دنیــای فوتبــال ایــن 
روزهــا جــای خــود را بــه ســتاره های نوظهــور 
می دهنــد. ارقامــی حیرت انگیــز پرداخــت 
شــده و بازیکنــان اغلــب زیــر ۲0 ســال راهــی 

ــوند.  ــان می ش ــزرگ جه ــای ب تیم ه
ســهم کشــورهای مختلــف هــم از ایــن خوان 
گســترده جالــب اســت؛ فرانســه، آلمــان 
بازیکن ســازی  و مثــل همیشــه کارخانــه 
را  ســهم  بیشــترین  آرژانتیــن،  و  برزیــل 
از فــروش ســتاره های خــود بــه دســت 

می آورنــد. 
فوتبــال ایــران ایــن فصــل در حســرت یــک 
ســتاره های  مانــد.  پرســروصدا  ترانســفر 
ــخصی و  ــل ش ــه دالی ــه ب ــران چ ــال ای فوتب
چــه بــا زورگویــی بعضــی باشــگاه ها، جایــی 
پیــدا  بــزرگ جهــان  تیم هــای  در میــان 

ــد. نکردن
 سردار از لیورپول تا کازان

بزرگ تریــن حســرت نقــل و انتقــاالت ایــن 
ــوان  ــتاره ج ــود. س ــون ب ــردار آزم ــل، س فص
ــی  ــن ســن راه ــه در بهتری ــران ک ــال ای فوتب
ــد را در  ــن امی ــود، ای ــده ب ــا ش ــال اروپ فوتب

دل هــواداران فوتبــال ایــران زنــده کــرده بــود 
ــک  ــاره ی ــور دوب ــاهد حض ــه زودی ش ــه ب ک
ــان  ــزرگ جه ــای ب ــی در تیم ه ــن ایران بازیک
خواهیــم بــود. از لیورپــول، التزیــو، ســلتیک 
و  و چندیــن  یونایتــد  و حتــی منچســتر 
ــوان  ــه عن ــی ب ــر اروپای ــگاه دیگ ــد باش چن
ــد.  ــرده می ش ــام ب ــردار ن ــتری های س مش

اخبــار ایــن بازیکــن بــا شــور و حــرارت 
خاصــی از ســوی فوتبال دوســتان دنبــال 
ــزرگ  ــاق ب ــک اتف ــر ی ــه منتظ ــد. هم می ش
ــران در  ــال ای ــتاره فوتب ــن س ــا ای ــد؛ ام بودن
کمــال نابــاوری بــا وجــود همــه پیشــنهادها 
ــیه  ــتوف روس ــرح رس ــدان مط ــم نه چن از تی
ــد؛  ــن کازان ش ــی اش روبی ــم قبل ــی تی راه
اتفاقــی کــه همــه عالقه منــدان بــه ایــن 

ــرد.  ــت فروب ــن را در به بازیک
قــدم اشــتباه ســردار آن هــم درســت زمانــی 
کــه ایــران حضــور در جــام جهانــی را قطعــی 
کــرده بــا هیــچ منطقــی ســازگار نیســت؛ جز 
اینکــه ســردار قــدر موقعیت هایــی را کــه 

ــد. ــم شــده، نمی دان ــش فراه برای
 جای خالی شماره یک

ــم  ــال، فراه ــزرگ امس ــرت ب ــن حس دومی
ــی در  ــم مل ــک تی نشــدن حضــور شــماره ی

ــود.  ــه ب فنرباغچ
ــال  ــتعداد فوتب ــا اس ــان ب ــد، دروازه ب بیرانون
بی نظیــر  دســت های  پرتــاب  بــا  ایــران، 
خــود مــورد توجــه ایــن غــول فوتبــال ترکیــه 

ــت.  ــرار گرف ق
ــمی  ــه رس ــی در نام ــه حت ــگاه فنرباغچ باش
خواســتار حضــور بیرانونــد در ایــن تیــم شــد؛ 
امــا در اقدامــی عجیــب باشــگاه پرســپولیس 
درخواســت رقمــی یــک و نیــم میلیــون 
ــرد؛  ــرارداد ک ــخ ق ــق فس ــرای ح ــی ب یوروی
رقمــی غیرمنطقــی کــه خیلــی زود از ســوی 
باشــگاه ترکیــه ای رد شــد و حســرت حضــور 
شــماره یــک تیــم ملــی در فوتبــال اروپــا بــر 

ــد. ــش مان ــد و هواداران دل بیرانون
 رؤیاهای بربادرفته طارمی

ســومین حســرت بــزرگ امســال هــم بــاز در 
باشــگاه قرمزهــا رقــم خــورد. 

ــر  ــای گل دو فصــل اخی ــی، آق ــدی طارم مه

ــی  ــن آرزوی فوتبال ــران، بزرگ تری ــال ای فوتب
خــود را لژیونــر شــدن و بــازی در اروپــا 

می دانســت. 
لیــگ و  او در  بــه درخشــش  توجــه  بــا 
مســابقات مقدماتــی جــام جهانــی، طارمــی 
ــه  ــود و ب ــرده ب ــدا ک ــی پی ــتریان خوب مش
نــاب  توانایی هــای  می توانســت  راحتــی 
بــه نمایــش  اروپــا  را در  فوتبالــی خــود 
باشــگاه  خصمانــه  رفتــار  امــا  بگــذارد؛ 
عجیــب  پیش شــرط  و  پرســپولیس 
پرداخــت 4 میلیــارد تومــان از ســوی طارمــی 
ــن  ــن بازیک ــث شــد حســرت حضــور ای باع

ــد. ــردم بمان ــر دل م ــز ب نی
 رفتار عجیب علی دایی

ــوی  ــال از س ــزرگ امس ــرت ب ــن حس آخری
ــال ها در  ــود س ــه خ ــورد ک ــم خ ــی رق کس
فوتبــال اروپــا درخشــیده بــود و بســیاری از 
بازیکنــان ایرانــی، او را الگــوی فوتبالــی خــود 

می داننــد. 
ــا  ــایپا، ب ــی س ــرمربی کنون ــی، س ــی دای عل
ــدی  ــه مه ــس ب ــه باشــگاه آزاک ــود عالق وج
ترابــی بــا ایــن انتقــال مخالفــت کــرد و 

ــم زد. ــخ را رق ــی تل اتفاق
و  باشــگاه ها  جدیــد  رویــه  متاســفانه 
ــال  ــه فوتب ــی ب ــا کمک ــران، نه تنه ــان ای مربی
ــه ریشــه  مــا نمی کنــد، بلکــه عمــال تیشــه ب

فوتبــال ملــی می زنــد. 
ناجوانمردانــه  گاه  و  خصمانــه  رفتارهــای 
باشــگاه ها در ایــران بــه شــدت در تقابــل بــا 

ــی اســت.  ــم مل ــه تی ــک ب کم
دقــت  رفتارهــا  ایــن  بــه  دقیق تــر  اگــر 
ــای  ــه حرف ه ــوان ب ــوح می ت ــه وض ــم ب کنی
ــواره  ــه هم ــرد ک ــی ب ــی روش پ ــز ک کنایه آمی
دنبــال  بــه  ایــران  در  عــده ای  می گویــد 
ــن راه  ــتند و در ای ــی هس ــم مل ــی تی ناکام
ــتند. ــذار نیس ــی فروگ ــچ کوشش ــم از هی ه

آرزوهای فوتبالی ای که بر باد رفت

حسرت بزرگ

ســعید آقایــی در چنــد ســال گذشــته، یکــی از بهتریــن 
ــه در  ــی ک ــت. آقای ــوده اس ــران ب ــال ای ــپ فوتب ــان چ مدافع
ــت،  ــای گذاش ــر ج ــود ب ــی از خ ــرد خوب ــازی عملک تراکتورس
بــه پیراهــن تیــم  ملــی نیــز دســت پیــدا کــرد؛ وی بــه دلیــل 
مشــکالتی کــه در تبریــز برایــش بــه وجــود آمــد، مجبــور شــد 
بــه تیــم دیگــری بــرود. او در لیــگ هفدهــم پیراهــن ســپاهان 

ــرد. ــن خواهــد ک ــر ت را ب
 ایــن مدافــع دربــاره انتقالــش بــه ســپاهان می گویــد: ســال 
گذشــته بــه دلیــل بــازی در تراکتورســازی چکــی را بــه مبلــغ 
ــوان  ــه عن ــوالد ب ــه باشــگاه گســترش ف ــارد تومــان ب 1.۵ میلی
ضمانــت دادم و ایــن چــک مانــع از آن می شــد تــا بــا خیــال 
آســوده تیمــم را انتخــاب کنــم. مــن بــرای بــازی در هــر تیمــی 
ــه  بایــد ایــن مبلــغ را پرداخــت می کــردم و شــرایط تراکتــور ب

ــوالد  ــه گســترش ف ــول را ب ــن پ ــم ای ــه بتوان ــود ک ــه ای نب گون
بپــردازم. اولیــن پیشــنهادی کــه دریافــت کــردم از پرســپولیس 
ــا در  ــم؛ ام ــام دادی ــز انج ــی نی ــرات خوب ــی مذاک ــود و حت ب
ــی ام  ــارد تومان ــک 1.۵ میلی ــکل چ ــه مش ــه ب ــا توج ــت ب نهای
 بــه گســترش، بــا مســئوالن پرســپولیس بــه توافــق نرســیدم 
و آن هــا حاضــر نشــدند بخشــی از ایــن پــول را به مــن پرداخت 
ــه  ــرای پیوســتن ب ــه ســپاهان پیوســتم. ب ــت ب ــد. در نهای کنن
ســپاهان بــا یکــی، دو نفــر از دوســتانم مشــورت کــردم و فکــر 
ــود؛ تیمــی  ــن ســپاهان ب ــرای م ــن انتخــاب ب ــم بهتری می کن
ــبختانه  ــت. خوش ــان اس ــزو مدعی ــواره ج ــه هم ــد ک قدرتمن
شــرایط ایــن تیــم خــوب اســت و بازیکنــان فوق العــاده ای نیــز 
اضافــه شــدند. ان شــاءهللا بــا حمایــت هــواداران خــوب بتوانیــم 
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ــت  ــه وضعی ــی بســکتبال در گزارشــی ب ســایت فدراســیون جهان
تیــم ملــی ایــران پرداختــه و در آن مصاحبــه ای بــا حامــد حــدادی 
ــزارش آمــده اســت: احتمــال دارد  ــن گ انجــام داده اســت. در ای
ایــران بــدون ســتاره خــود، یعنــی حامــد حــدادی در کاپ آســیا 
شــرکت کنــد؛ دلیــل ایــن موضــوع خواســت حــدادی اســت کــه 
ــم دارد  ــد؛ او تصمی ــتراحت کن ــال اس ــتان امس ــل دارد تابس تمای
بــه درمــان پــای مصدومــش برســد و بــرای مســابقات انتخابــی 

جهــان آمــاده شــود. 
ــران  ــج در ته ــای آســیا چلن ــس از رقابت ه ــد: پ حــدادی می گوی
ــردم،  ــازی می ک ــیچوان ب ــرای س ــد ب ــون بای ــدم و چ ــیب دی آس
اســتراحت نداشــتم؛ بــه همیــن دلیــل مصدومیــت مــن شــدیدتر 
شــد و اکنــون نیــاز دارم اســتراحت کنــم و بــرای انتخابــی جــام 
جهانــی آمــاده شــوم. ایــن یــک اتفــاق بــزرگ در مســیر توســعه 

ــن پســت  ــا بهتری ــه حــدادی نه تنه ــران اســت. البت بســکتبال ای
ــی  ــم مل ــذار در تی ــره تاثیرگ ــک مه ــه ی ــت، بلک ــران اس ــج ای پن
ــک  ــی ی ــم مل ــی تی ــان کنون ــن جوان ــود و بی ــوب می ش محس
چهــره باتجربــه و قدیمــی بــرای بســکتبال اســت. قطعــا حــدادی 
در کنــار توانایی هایــش می توانــد باعــث رشــد و توســعه جوانــان 
ــم  ــان تی ــد:  »بازیکن ــم شــود. او می گوی ــران ه بسکتبالیســت ای
ملــی جــوان هســتند و نیــاز دارنــد در اردو باشــند و تمریــن کننــد. 
اگــر می خواهیــم تیــم ملــی مــا رشــد کنــد و قوی تــر شــود، بایــد 
ــه آن هــا زمــان بدهیــم.« ســتاره  ــه جوان هــا اعتمــاد کنیــم و ب ب
ــی کارش را  ــه خوب ــی ب ــم مل ــد: »تی ــران می گوی ــی ای ــم مل تی
ــن  ــم. م ــی داری ــای آماده ســازی خوب ــد. تمرین ه انجــام می ده
انگیــزه را در چهــره بازیکنــان می بینــم و می دانــم همــه بهتریــن 

ــد.« ایســنا ــی انجــام می دهن ــم مل ــرای تی عملکردشــان را ب

مدافع ملی پوش سپاهان:

پرسپولیس حاضر نشد 1.5 میلیارد برایم هزینه کند
حامد حدادی:

باید به جوان ها اعتماد کنیم

ورزش

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کالســه ۹۶040۵ خواهــان 
محمــود میرزایــی دادخواســتی مبنــی برمطالبــه 
ــت داراب  ــه طرفی ــته   ب ــن خواس ــک – تامی چ
ســلیمی تقدیــم نمــوده و وقــت رســیدگی بــرای 
روز چهــار شــنبه   مــورخ ۹۶/۵/۲۵ ســاعت ۸ 
صبــح تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت بــه  
مجهــول المــکان بــودن خوانــده مراتــب در جرایــد 
منتشــر تــا خوانــده قبــل از وقــت رســیدگی 
ــجاد- اول  ــان س ــع در خیاب ــعبه واق ــن ش ــه ای ب
خیابــان  اربــاب – روبــه روی مدرســه نیلــی پــور – 
جنــب ســاختمان صبــا – پــالک ۵۷ کــد پســتی 
۸1۶۵۷۵۶441 شــورای حــل اختــالف اصفهــان – 
شــعبه 13 مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور 
در وقــت رســیدگی ابــالغ قانونــی  تلقــی شــده  و 

تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد.
شــماره: 110۹0م الــف مدیــر دفتــر شــعبه 13 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب  
خانــه پــالک شــماره ۲۲/۵۸۶ مجــزی شــده از از 
پــالک ۲۲/۲۷ واقــع در بخــش 14ثبــت اصفهــان 
کــه طبــق ســوابق و پرونــده ثبتــی  بــه نــام خانــم 
خدیجــه یــاری رنانــی  فرزنــد حســین   در 
ــد حــدود  ــات تحدی ــت اســت و عملی ــان ثب جری
ــا  ــه عمــل نیامــده اســت اینــک بن ــی آن  ب قانون
بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 1۵ قانــون ثبــت 
و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک 
مرقــوم در روز یکشــنبه  مــورخ ۹۶/۵/1۵ ســاعت 
ــد  ــل خواه ــه عم ــروع و ب ــل ش ــح  در مح ۹ صب
ــه  ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ــذا ب ــد، ل آم
مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت 
ــد و  ــور یابن ــل حض ــی در مح ــن آگه ــرر در ای مق
اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابــق مــاده 
۲0 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 

ــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد.  تحدیــدی ت
تاریــخ انتشــار : ۹۶/4/۲۲ شــماره :1۲000/م الــف  
ــرب  ــالک غ ــناد و ام ــت اس ــه  ثب ــس منطق رئی

ــدری  ــان – علیرضــا حی اصفه

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظــر بــه اینکــه ســند مالکیــت ششــدانگ  یکباب 
ــی از 1۶1  ــماره ۵33 فرع ــی ش ــالک ثبت ــه پ خان
اصلــی   واقــع در بخــش 1۹ اصفهــان ذیــل ثبــت 
ــد 114  ــر امــالک جل 11۸۲۲ در صفحــه ۵1۷  دفت
ــود  ــد محم ــی فرزن ــی  جبل ــرا کاویان ــام زه ــه ن ب
بشــماره شناســنامه ۲3 حــوزه یــک کوهپایــه 
ــماره  ــت ش ــی ۵۶۵۹۵3۲۸۷1 تح ــد مل دارای ک
چاپــی  مسلســل  ۵0۵10۵ ثبــت و صــادر  و 
ــا  ــرده  ب ــپس نامب ــت  س ــده اس ــلیم گردی تس
ارائــه در خواســت  کتبــی  بــه شــماره  وارده 
بــرگ  دو  انضمــام  بــه   ۹۶۵40۷1۷13۸۷0۲۲
استشــهادیه  محلــی  کــه امضــا ء شــهود  آن 

ذیــل  شــماره ۹۷41 مــورخ ۹۶/4/1۵ بــه گواهــی  
دفتــر خانــه  ۲۹4 کوهپایــه رســیده اســت  مدعــی 
ــهل  ــت س ــه عل ــت آن ب ــند مالکی ــه س ــت  ک اس
ــت  ــت  و در خواس ــده اس ــود گردی ــگاری  مفق ان
صدورالمثنــی  ســند مالکیــت ملــک فــوق را 
نمــوده انــد  لــذا مراتــب بــه اســتناد   تبصــره یــک 
اصالحــی ذیــل مــاده 1۲0 آییــن نامــه قانــون ثبــت 
در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی 
مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم 
ــد  ــود میباش ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س ــا وج ی
ــدت ده  ــرف م ــی ظ ــن آگه ــار ای ــخ انتش از تاری
روزاعتــراض خــود را کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند 
مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم 
و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس 
ــند  ــده س ــه کنن ــه ارائ ــت ب ــند مالکی ــی س و اصل
ــدت  ــر ظــرف م ــی اســت اگ ــردد بدیه مســترد گ
ــراض  ــا در صــورت اعت ــرر اعتراضــی نرســید ی مق
ــود  ــه نش ــه ارائ ــا معامل ــت ی ــند مالکی ــل س اص
ــق  ــی طب ــت المثن ــه صــدور ســند مالکی ــدام ب اق

ــررات خواهــد شــد مق
م الــف 11۵۸۵ اصغــر علیخانــی  کوپایــی  رئیــس 

اداره ثبــت و اســناد امــالک کوهپایــه

آگهی ابالغ اجرائیه   
شــماره پرونــده : 13۹۶0400۲0030001۸۸/1شــماره 
آگهــی  ۹۶003۸0/1شــماره  پرونــده  بایگانــی 
تاریــخ صــدور  ابالغیــه 13۹۶03۸0۲0030000۹۲ 

۹۶/4/4
 : کالســه  اجرائیــه   ابــالغ  آگهــی 
ــاس  خواجــه   ــای عب ــه آق ۹۶003۸0بدینوســیله ب
ــاد  ــد آب ــان خ احم ــد حســن  ســاکن اصفه فرزن
ــن  ــه فروردی ــی  کوچ ــه قاض ــمه کوچ ــل چش پ
بدهــکار  پرونــده کالســه  ۹۶003۸0 کــه برابــر 
گــزارش واحــد ابــالغ   آدرس شــناخته نگردیــده 
ــماره  ــک  ش ــر چ ــه براب ــردد ک ــی گ ــالغ م ــد اب ای
صــادرات  بانــک    ۹۶/1/10 مــورخ   1۲۶۹0۲
ــغ  ــی  مبل ــی  خواجوی ــر رحمان ــن  شــما و امی بی
ــر  ــه ب ــید  ک ــی باش ــکار م ــال  بده ۲000000000 ری
اثــر عــدم پرداخــت  وجــه بســتانکار  درخواســت 
صــدور اجرائیــه  نمــوده پــس از تشــریفات قانونی  
اجرائیــه صــادر و بکالســه فــوق در ایــن اجــرا 
ــق مــاده 1۸ آئیــن  ــذا طب مطــرح مــی باشــد .  ل
نامــه اجرائــی مفــاد اســناد رســمی بشــما ابــالغ 
مــی گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی کــه تاریخ 
ابــالغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت 
در  روزنامــه کیمیــای وطــن چــاپ اصفهــان درج و 
منتشــر مــی گــردد . ظــرف مــدت ده روز نســبت 
بــه پرداخــت  بدهــی خــود اقــدام و در غیــر ایــن 
ــات  ــری عملی ــی دیگ ــار آگه ــدون انتش ــورت ب ص
اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب 

ــف  ــماره11۷0۹م ال ــد. ش ــد ش خواه
رئیس اد اره اجرای اسناد رسمی اصفهان

آگهی مزایده 
ــان  در  ــی  اصفه اجــرای احــکام شــعبه 4 حقوق

ــه  ــه علــی شــکیب علی ــده کالســه ۹۶1۹1۲ ل پرون
محمــد حســن شــکیب  و خانــم صدیقه  شــکیب  
بــه نشــانی اصفهــان  شــیخ صــدوق جنوبــی کوچه 
ــر دارد  ــالک ۵0 در نظ ــار پ ــت به ــن بس ــن ب بهم
ــالک  ــروش پ ــده ای در خصــوص ف جلســه مزای
ــی  ــخ ۹۶/۵/11 ســاعت ۹ ال ــی ۲۸۷۵ در تاری ثبت
ــی  ــکام  حقوق ــرای اح ــعبه 4 اج ــح در ش 10 صب
ســاختمان  نیکبخــت  خ  در  واقــع  اصفهــان  
دادگســتری  اصفهــان طبقــه زیــر زمیــن  برگــزار 
نمایــد طالبیــن خریــد مــی تواننــد  ۵ روز قبــل از 
مزایــده از ملــک واقــع در خیابــان مــدرس خیابان 
در دشــت  کوچه رســتی ) شــهید مهدی  فشــارکی  
ــالک ۲۷/1 دارای  ــب پ ــل مســجد الرضا(جن مقاب
-43۶۵1 و   ۸14۸۸۸43۸۸3 ثبتــی  پــالک 

ــز  ده درصــد از قیمــت  ــا واری ــد و ب ۸14۸۸ بازدی
کارشناســی بــه حســاب ســپرده دادگســتری بــه 
شــماره ۲1۷1۲۹0۲1000۸ و بــه همــراه داشــتن  
فیــش آن در جلســه مزایــده شــرکت نماینــد 
و فــرد  یــا افــرادی برنــده مزایــده میباشــند 
ــنهاد  ــی را پیش ــت از کارشناس ــن قیم ــه باالتری ک
ــک  ــده ی ــورد مزای ــخصات ملک:م ــد .  مش نماین
واحــد مســکونی  بــه صــورت کلنگــی  بــا قدمــت 
بــاالی 40 ســال  شــامل  زیــر زمیــن ) انبــاری (  و 
همکــف مســکونی  بــه مســاحت اعیانــی تقریبــی  
۲0۵ متــر مربــع و مســاحت عرصــه  تقریبــی 3۵0 
ــر اســاس  ــدون عقــب نشــینی  و ب ــع ب ــر مرب مت
اســتعالم  شــماره 31۹۵/11۶۷۵ مــورخ ۹۵/4/۲۶ 
از شــهرداری منطقــه 3 حــدود ۵1 متــر مربــع  از 
ــمالی و  ــذر ش ــض گ ــه در تعری ــاحت  عرص مس
جنوبــی  میباشــد لــذا مســاحت باقیمانــده پــالک 
ــی  ــالم م ــع اع ــر مرب ــر ۲۹۷/3۸ مت ــا براب تقریب
ــاط  ــای حی ــک و نم ــاط موزائی ــف حی ــردد  ک گ
ســنگ ســفید قدیمــی و دربهــای داخلــی چوبی و 
دربهــای خارجــی فلــزی  - کــف ســالن  موزائیک 
و کــف اطاقهــا پالســتر  ســیمانی و پوشــش 
دیوار هــا  ســفید کاری و نقاشــی ) رنــگ روغنــی( 
و کابینــت آشــپزخانه  فلــزی  قدیمــی و کــف 
آشــپزخانه موزائیــک و دیوارهــا  بابــر و ســقف  از 
نــوع تیرآهــن )ضربــی ( میباشــد ملــک فــوق در 
حــال حاضــر تخلیــه و دارای انشــعابات آب بــرق 
و گاز و تلفــن  میباشــد . مشــخصات ثبتــی ســند 
دارای دو جلــد ســند 1- شــماره ملــک ۲۸۷۵ 
دفتــر ۶1 شــماره ثبــت ۶110 صفحــه 434 بیســت 
ــهم   ــش س ــاه و ش ــاع از پنج ــهم مش ــج س و پن
ــالک دو هــزار  ــه پ ــاب خان ــک ب ــگ ی شــش دان
و هشــتصد و هفتــاد و پنــج کــه دو شــماره از آن 
ــت   ــاب الدش ــوی ب ــع در ک ــده  و.اق ــزی ش مج
کوچــه جواهــری  بخــش ســه اصفهــان  بــه 
مالکیــت  خانــم نصــرت نیــل فــروش زاده فرزنــد 

ــنامه 433۲۵   ــماره شناس ــه ش ــی ب عبدالعل
ــماره  ــه ش ــر 41 ب ــک ۲۸۷۵ دفت ــماره مل ۲- ش
ثبــت 44۸3 صفحــه ۵۸0 ســی و یــک ســهم از 
ــاب  پنجــاه و شــش ســهم شــش دانــگ یــک ب
خانــه پــالک دو هــزار و هشــتصد و هفتــاد و پنــج 
کــه دو شــماره از آن مجــزی  شــده  واقــع در 

ــری بخــش ســه  ــوی بابلدشــت  کوچــه جواه ک
اصفهــان بــا مالکیــت  آقــای احمــد عــرب فرزنــد 
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــن ب ــد حس ــوم محم مرح

ــواز  ــک اه ۷0۸ بخــش ی
حدود اربعه :

شش دانگ برابر صورت مجلس تفکیکی 
ــول  ــه ط ــذر( ب ــارع )گ ــت بش ــوار یس ــماال دی ش

ــر  ۹/۵ مت
شــرقا بــه دیــوار اشــتراکی  بــه خانــه ۲۸۷۷ دوم  
بــه دیــوار  اشــتراکی  بــه خانــه ۲۸۷۶ جمعــا بــه 

طــول 3۶/۵۵ متــر 
ــول  ــه ط ــه  ب ــه کوچ ــت ب ــا درب و دیواریس جنوب

ــر  ۷/40 مت
 غربــا اول دیواریســت بــه خانــه ۲۸۷۵ )دو(  بــه 
ــرده   ــه نامب ــوار خان ــه دی ــر دوم  ب ــول 3/1 مت ط
ــتقیم   ــط مس ــه خ ــوم  ب ــر س ــول 3/3 مت ــه ط ب
مفــروض بــه خانــه نامبــرده اخیــر  بــه طــول 1۷/1 
ــه  ــروض ب ــه خــط مســتقیم  مف ــارم  ب ــر چه مت
خانــه ۲۸۷۵ )یک(بــه طــول ۷/۸ متــر پنجــم  بــه 
دیــوار اشــتراکی  بــا خانــه ۲۸۷۵)یــک( نامبــرده 

بــه طــول ۶/40 متــر 
نظریــه : بــا عنایــت بــه وضــع موجــود و بررســی 
ــع  ــن جمی ــر گرفت ــا در نظ ــل و ب ــه مح و معاین
ــر گــذار اعــم از عمــر  ــه عوامــل تاثی جهــات و کلی
ــل و  ــت  مح ــی ها و موقعی ــاختمان و دسترس س
ــوب و شــمال  در تعریــض  عقــب نشــینی  از جن
گــذر قیمــت عادالنــه شــش دانــگ روز ســاختمان 
موصــوف بالــغ بــر ۶۲۵0000000 ریــال ) شــش 
ــال (   ــون  ری ــاه میلی ــت و پنج ــارد و دویس میلی

ــردد . ــی گ ــی م ــرآورد و ارزیاب ب
ــف 1103۷ دادورز اجــرای احــکام  شــعبه 4   م ال

دادگاه حقوقــی اصفهــان  

دادنامه
کالســه پرونــده : ۹۶-۵۷ شــماره  دادنامــه : 
ــعبه  ــیدگی : ش ــع رس ــورخ ۹۶/3/۲1مرج ۲۵۹ م
31 شــورای حــل اختــالف  خواهــان عبدالحمیــد  
کالنــی  نشــانی اصفهــان خ فردوســی کوچــه 
مهیــاری ســاختمان 3۷۲ واحــد ۲    خوانــده آرش 
خســروی فــر نشــانی  مجهــول المــکان خواســته 
ــه وجــه فاکتور هــای مورخــه ۹3/۵/۲۵ و  : مطالب

ــان  ــغ ۷۹۷۵۵00 توم ــه مبل ــا ب ۹3/۷/1۹ جمع
ــده  ــات پرون ــه محتوی ــت ب ــا عنای ــکار : ب گردش
و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم 
رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح آتــی مبــادرت بــه 
صــدور رای مــی  نمایــد رای قاضــی شــورای حــل 
اختــالف در خصــوص دعــوی عبدالحمیــد کالنــی  
بــه طرفیــت آرش خســروی فربــه خواســته 
ــور   ــه فاکت ــان وج ــغ  ۷۹۷۵۵00 توم ــه مبل مطالب
شــماره ۹3/۵/۲۵ و ۹3/۷/1۹ بــه انضمــام مطلــق 
خســارات قانونــی باعنایــت بــه بقــای اصــول 
مســتندات در یــد خواهــان کــه ظهــور در اشــتغال 
ــه  ــان در مطالب ــتحقاق خواه ــده و اس ــه خوان ذم
ــده در  ــور خوان ــدم حض ــته دارد و ع ــه خواس وج
ــدن از  خواســته  جلســه رســیدگی  و مصــون مان

ــوای  ــورا دع ــب  ش ــرض  و تکذی ــه تع ــر گون از ه
مطروحــه را وارد و ثابــت تشــخیص داده لــذا 
بــه اســتناد مــواد 1۹۸و۵1۹و۵۲۲ و۵1۵ قانــون 
آئیــن دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــالب در 
ــه  ــده ب ــت خوان ــر محکومی ــی  حکــم ب ــور مدن ام
ــل  ــت اص ــان باب ــغ ۷۹۷۵۵00 توم ــت مبل پرداخ
خواســته و 30۸00 تومــان بابــت هزینــه دادرســی 
وهزینــه نشــر آگهــی و همچنیــن  خســارت 
تاخیــر در تادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت 
)۹۶/1/۲1( لغایــت  تاریــخ  وصــول کــه محاســبه 
ــوی  ــی از س ــرخ اعالم ــن ن ــاس آخری ــر اس آن ب
بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران بــر 
حــق  در  باشــد  مــی  احــکام  اجــرای  عهــده 
ــد رای صــادره  خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمای
غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از ابــالغ 
قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از اتمــام 
مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت روز قابــل تجدیــد 
اصفهــان  در محاکــم عمومــی حقوقــی   نظــر 

می باشد .
ــل  ــورای ح ــعبه 31 ش ــی ش ــف 1110۸ قاض م ال

اختــالف  اصفهــان – حســین گازری

دادنامه
کالســه پرونــده : ۹۵11۶۸ شــماره  دادنامــه : 
۹۶0۹۹۷۶۷۹440034۵ مــورخ ۹۶/۲/۲۸مرجــع 
رســیدگی : شــعبه 14 شــورای حــل اختــالف  
مدیریت هــادی  بــه  ملــت  بانــک  خواهــان 
اخالقــی  نشــانی اص خ شــیخ صــدوق شــمالی 
مدیریــت شــعب بانــک  ملــت اصفهــان     وکیــل: 
فهیمــه عصاچــی  نشــانی اصفهــان چهــارراه 
ــان  ــع تاب ــی مجتم ــد جنوب ــدای توحی ــس ابت پلی
ــین  ــد حس ــدگان : 1- محم ــد 1 خوان ط اول واح
ابرقویــی ۲- ســید ابراهیــم میــر شمشــیری  
3- الهــه مهتــاب هرســه   مجهــول المــکان 
3۵30۶۶۸۶ریــال  مبلــغ  مطالبــه   : خواســته 
ــه  ــت ب ــا عنای ــکار : ب ــادی گردش ــید ع ــق رس طب
محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــا 
شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح آتــی 
مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای قاضــی 
شــورای حــل اختــالف در خصــوص دعــوی بانــک 
ــت  ــا وکال ــی  ب ــادی اخالق ــه مدیریت ه ــت ب مل
ــین  ــد حس ــت محم ــه طرفی ــی  ب ــه عصاچ فهیم
ابرقویــی ۲- ســید ابراهیــم میــر شمشــیری  
ــغ  ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ــاب ب ــه مهت 3- اله
ــماره  ــه ش ــرار داد  ب ــق ق ــال طب 3۵30۶۶۸۶ ری
۹۲3۶۸۹3331 مــورخ ۹۵/۲/1۵  بــه انضمــام 
مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه محتویــات 
پرونــده و بقــای اصــول مســتندات در یــد خواهان 
ــی در  ــالغ قانون ــی رغــم اب ــدگان عل و اینکــه خوان
جلســه رســیدگی حضــور نیافتــه و هیچگونــه دلیل 
و مدرکــی کــه مویــد برائــت ذمــه خویــش ) خــود 
( نســبت بــه دعــوی خواهــان ارائــه ننمــوده لــذا 
شــورا دعــوی خواهــان را محــرز و ثابــت دانســته 
ــون  ــواد 1۹۸و۵1۹و۵۲۲  قان ــه م ــتناد ب ــا اس و ب
ــت  ــر محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس آئی

خوانــدگان بــه نحــو تضامنــی  بــه پرداخــت 
ــت اصــل خواســته  ــال باب ــغ 3۵30۶۶۸۶  ری مبل
و یــک میلیــون هشــتصد و شــصت و دو هــزار و 
ششــصد و شــصت ریــال )1۸۶۲۶۶0( ریــال بابــت 
هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر و تادیــه وفــق 
ــم  ــخ تقدی ــر  از تاری ــوق الذک ــرار داد ف ــد 1۲ ق بن
دادخواســت )۹۵/۲/1۹(تــا تاریــخ اجــرای حکــم 
در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد رای 
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پــس 
ــن شــعبه و پــس  ــل واخواهــی در ای ــالغ قاب از اب
از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت روز 
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــی باشــد . ــان م اصفه
م الف 110۷۸ 

قاضی شعبه 14 شورای حل اختالف  اصفهان 

دادنامه 
 : دادنامــه  :۹۵14۹4شــماره  پرونــده  کالســه 
00301-۹۶0 مــورخ 13۹۶/۲/30 مرجــع رســیدگی 
ــان  ــالف  خواه ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه نه : ش
ــر  ــان خ امی ــی زاده نشــانی : اصفه مســعود بقول
ــوان  ــجد رض ــب مس ــر جن ــر کبی ــه امی ــر فلک کبی
فروشــگاه بــورس ابــزار   وکیــل :پرویــن جمــدی 
نشــانی : اصفهــان خ بزرگمهــر خ آراســته مجتمــع 
تندیــس طبقــه اول  واحــد 13 خوانده هــادی 
موســوی نشــانی  مجهــول المــکان شــورا بــا 
ــه  ــذ نظری ــده و اخ ــات پرون ــه محتوی ــت ب عنای
ــالم  ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــا ش ــورتی اعض مش
ــی   ــدور رای م ــه ص ــادرت ب ــی مب ــرح آت ــه ش و ب
نمایــد رای قاضــی شــورای حــل اختــالف در 
خصــوص دعــوی مســعود بقولــی زاده بــا وکالــت 
پرویــن جمــدی بــه طرفیت هــادی موســوی  بــه 
ــال   ــون  ری ــاه میلی ــغ پنج ــه مبل ــته مطالب خواس
ــه  ــماره 141۵1۲ و 141۵11  ب ــه ش ــک ب ــه چ وج
عهــده بانــک ملــی   بــه انضمــام مطلــق خســارات 
قانونــی بــا توجــه بــه دادخواســت تقدیمــی تصویر 
ــدم پرداخــت توســط  مصــدق چــک و گواهــی ع
ــور در اشــتغال ذمــه  ــه کــه ظه ــک محــال علی بان
ــه  ــه وج ــان در مطالب ــتحقاق خواه ــده و اس خوان
آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم ابــالغ قانونــی 
در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته و هیچگونــه 
ــه پســندی  ــات مســتند و محکم الیحــه و دفاعی
ــان از  ــوی خواه ــه دع ــبت ب ــاع نس ــام دف در مق
ــوی  ــذا دع ــت ل ــوده اس ــه ننم ــراز و ارای ــود اب خ
ــر میرســد  ــه نظ ــت ب ــده ثاب ــه خوان ــان علی خواه
ــون تجــارت  ــواد 310و313 قان ــه اســتناد م ــه ب ک
آئیــن دادرســی  و 1۹۸و۵1۵و۵1۹و۵۲۲ قانــون 
مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخت 
مبلــغ پنجــاه میلیــون  ریــال  بابــت اصل خواســته 
و 1/41۵/000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و حــق 
الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه قانونــی  و  خســارت 
تاخیــر تادیــه از تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف 
ــم در  ــرای حک ــخ اج ــا تاری ۹3/۵/10 و ۹3/۶/10ت
ــد رای  ــی نمای ــالم م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ح
صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز پس از 

ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پس 
از اتمــام مهلــت واخواهــی ظــرف بیســت روز 

قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 
ــف  ــی باشــد 110۲ 1/م ال ــان م اصفه

قاضی شعبه ۹ شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: اردوان      نــام 
خانوادگــی: بهارلــو  نــام پــدر: امامقلــی    نشــانی 
محــل اقامــت: مجهــول المــکان مشــخصات 
نــام  الــه     روح  نام:ســید  لــه:  محکــوم 
خانوادگی:احمــدی نــام پــدر :ســید مصطفــی  
نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان خ کاوه شــمس 

آبــاد ک آزادی بــن بســت ســلمان پ1۵
شــماره  رای  موجــب  به:بــه  محکــوم 
  ۲3 تاریخ1۲/1۵حــوزه   ۹۶0۹۹۷۶۷۹۵300۲0۹
ــه  ــان ک ــالف شهرســتان اصفه شــورای حــل اخت
ــوم  ــه محک ــت.محکوم علی ــه اس ــت یافت قطعی
اســت به:پرداخــت مبلــغ ۲/0۸0/000 ریــال بابــت 
هزینــه دادرســی و نشــر آگهــی 4۶/000/000 ریــال 
بابــت اصــل خواســته و همچنیــن خســارت 
ــخ ســر سرســید چک هــای  ــه از تاری ــر تادی تاخی
مبلــغ   ۹۵/3/3۶ مــورخ   ۲۷333۷ شــماره 
۲3/000/000 و چــک شــماره ۲۷333۸ مــورخ 
۹۵/4/۲۶ بــه مبلــغ ۲3/000/000 تــا زمــان وصــول 
در حــق خواهــان صــادر میگــردد و پرداخــت 
نیــم عشــر حــق االجــرا مــاده 34 قانــون اجــرای 
ــه  ــه محکــوم علی ــه ب احــکام: همیــن کــه اجرائی
ابــالغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف 
مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد 
یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه 
ــد،  ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ــادر ب خــود را ق
بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی 
ــر  ــد و اگ ــلیم کن ــرا تس ــمت اج ــه قس ــود را ب خ

ــد. ــالم نمای ــا اع ــدارد، صریح ــی ن مال
1104۶/ م الــف دفتــر شــعبه ۲3 مجتمــع شــماره 
یــک  شــورای حــل اختــالف شهرســتان اصفهــان

،،
و  باشــگاه ها  جدیــد  رویــه  متاســفانه 
مربیــان ایــران، نه تنها کمکی به فوتبال 
مــا نمی کنــد، بلکــه عمــا تیشــه بــه 
ریشــه فوتبــال ملــی می زنــد. رفتارهــای 
خصمانه و گاه ناجوانمردانه باشگاه ها 
در ایــران بــه شــدت در تقابــل بــا کمــک 

بــه تیــم ملــی اســت

اعالم مفقودی 
ــان  --  ــد ماکی ــرداری واح ــره ب ــه به پروان
مــرغ تخمگــذار  بــه شــماره ۵411۶/1۷0 
مــورخ ۹1/۷/1۸بــه نــام حجــت هللا عمــادی 
ملــی 114133۵433  بــه کــد  اندانــی  
ــده و از  ــود گردی ــود مفق ــد عبدالمحم فرزن

ــت . ــاقط اس ــار س ــه اعتب درج

اعالم مفقودی 
ــه  ــداری   ب ــرداری واحددام ــره ب ــه به پروان
 ۸۵/۲/۲ مــورخ   4۸40۷/۵30 شــماره 
ــد حســن  ــام مهــدی منصــوری فرزن ــه  ن ب
ــاقط  ــار س ــه اعتب ــده و از درج ــود گردی مفق

ــت اس



کوتاه اخبار 
 نقد و نمایش مستند 

 »پرزیدنت آکتور سینما« 
با حضور خسرو معتضد

ــه  ــینما« ب ــور س ــت آکت ــتند »پرزیدن مس کیمیای وطن
ــا حضــور خســرو معتضــد،  ــی ب ــی محمدرضــا بورون کارگردان
25 تیرمــاه در کتابخانــه مرکــزی نقــد و بررســی می شــود. بــه 
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش 
شــهرداری اصفهــان، فیلــم مســتند »پرزیدنت آکتور ســینما« 
ــروزی  ــک پی ــی، داســتان ی ــی محمدرضــا بورون ــه کارگردان ب
بــدون جنــگ اســت کــه در دومیــن پاتــوق رســانه ای اصفهــان 

»کافه نقد« ویژه تابستان 96 نمایش داده می شود. 
دومیــن برنامــه کافــه نقــد ویــژه تابســتان 96 از ســوی کمیتــه 
شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان  رســانه  فرهنــگ 
اصفهــان، روز یکشــنبه 25 تیرمــاه ســاعت 17 در محــل 
ــزار  ــته برگ ــاغ گلدس ــان ب ــع در خیاب ــزی واق ــه مرک کتابخان
ــی،  ــی محمدرضــا بورون ــه کارگردان ــن مســتند ب می شــود. ای
تهیه کنندگــی محمــد باریکلــو، تدوینگــری محســن آقایــی و 
گویندگــی حمیــد محمــدی در پاتــوق رســانه ای کافــه نقــد بــه 

نمایــش درمی آیــد. 
ــن  ــا حضــور در دومی ــخ، ب خســرو معتضــد، پژوهشــگر تاری
ــد و بررســی  ــه نق ــاه 96 ب ــان در تیرم ــوق رســانه ای اصفه پات

ــردازد.  ــینما« می پ ــور س ــت آکت ــتند »پرزیدن مس
پاتــوق  عنــوان  بــه  نقــد«  »کافــه  سلسله نشســت های 
ــه  ــد ب ــهروندان عالقه من ــوم ش ــژه عم ــان وی ــانه ای اصفه رس
مباحــث روز رســانه از 18 تیرمــاه روزهــای یکشــنبه هــر هفتــه 
ــزار خواهــد  ــگان برگ ــه صــورت آزاد و رای ــا 19 شــهریورماه ب ت

شــد.

نسخه مرمت شده فیلم امیر نادری 
در تلویزیون

در پنجمیــن قســمت از برنامــه »ســینما یــک« احمــد 
طالبی نــژاد، نویســنده و منتقــد ســینما، بــه عنــوان مهمــان 
حضــور پیــدا می کنــد تــا فیلــم انتخابــی اش از ایــن برنامــه 

ــه نمایــش درآیــد و نقــد و بررســی شــود. ب
 طالبی نــژاد فیلمــی از امیــر نــادری را انتخــاب کــرده و 
ــده  ــخه مرمت ش ــار نس ــتین ب ــرای نخس ــک« ب ــینما ی »س
فیلــم ســینمایی »آب، بــاد، خــاک« را نمایــش خواهــد داد. 
ــادری و محصــول ســال  ــر ن ــی امی ــه کارگردان ــم ب ــن فیل ای
1۳6۴ اســت. »آب، بــاد، خــاک«، داســتان نوجوانــی اســت 
کــه در پــی یافتــن پــدر، مــادر و اقوامــش بــه زادگاه خــود 
کــه بیابانــی اســت خشــک و بــی آب و علــف، بازمی گــردد. 
نــادری بــرای ایــن فیلــم موفــق بــه دریافــت جایــزه بالــن 
طالیــی از جشــنواره فیلــم ســه قــاره نانــت در ســال 1989 

شــد. 
ــردبیری  ــی، س ــه تهیه کنندگ ــه ب ــک« ک ــینما ی ــه »س  برنام
و اجــرای غالمعبــاس فاضلــی، منتقد و نویســنده ســینمایی 
ســاخته می شــود، در ایــن دوره انتخــاب فیلــم را بــه عهــده 
ــوان  ــه عن ــه ب ــر هفت ــم ه ــذارد و فیل ــه می گ ــان برنام مهم
فیلــم محبــوب و مــورد عالقــه مهمــان برنامــه بــه نمایــش 
ــک  ــن برنامــه شــبکه ی ــد. »ســینما یــک« در تأمی درمی آی
ــاعت 22:15 از  ــب ها س ــده و پنجشنبه ش ــد ش ــیما تولی س

ــک ســیما پخــش می شــود. صداوســیما شــبکه ی

کتاب

507 کتابفروشی به »تابستانه کتاب« 
پیوستند

ــاب  ــتانه کت ــرح تابس ــور در ط ــر کش ــی از سراس ــداد 5۰7 کتابفروش تع
ثبت نــام کردنــد. ثبت نــام کتابفروشــی ها بــرای مشــارکت در طــرح 
»تابســتانه کتــاب« از 12 تیرمــاه آغــاز شــده اســت. بــا گذشــت 1۰ روز از 
آغــاز ثبت نــام در طــرح تابســتانه کتــاب، 5۰7 کتابفروشــی از ۳۰ اســتان 
کشــور بــرای مشــارکت در ایــن طــرح اعــالم آمادگــی کرده انــد. ایــن در 
ــام فرصــت  ــرای ثبت ن ــاه ب ــا ۳۰ تیرم ــه کتابفروشــان ت ــی اســت ک حال
ــان  ــی، خراس ــا 66 کتابفروش ــم ب ــی، ق ــا 89 کتابفروش ــران ب ــد. ته دارن
ــا 5۴ کتابفروشــی و کردســتان  ــان ب ــا 5۴ کتابفروشــی، اصفه رضــوی ب
بــا 2۴ کتابفروشــی تاکنــون بیشــترین مشــارکت را در ایــن طــرح 

داشــته اند. 
ــاری  ــال ج ــاه س ــا ۳۰ تیرم ــد ت ــور می توانن ــر کش ــان سراس کتابفروش
ــی  ــه حمایت ــه ســایت ketab.ir در ششــمین طــرح یاران ــه ب ــا مراجع ب
ــن  ــد و ای ــام کنن ــاب« ثبت ن ــتانه کت ــوان »تابس ــا عن ــان ب از کتابفروش
ــر  ــرای ه ــف ب ــقف تخفی ــرح س ــن ط ــود. در ای ــد نمی ش ــت تمدی مهل
ــرای  کتابفروشــی دســت کم 2۰ میلیــون ریــال و ســقف مجــاز خریــد ب
ــد در  ــدار می توان ــت. خری ــال اس ــون ری ــر 1 میلی ــدار حداکث ــر خری ه
چنــد نوبــت و از چنــد کتابفروشــی، کتاب هــای عمومــی را بــا 2۰ درصــد 
ــف از  ــد تخفی ــا 25 درص ــوان را ب ــودک و نوج ــای ک ــف و کتاب ه تخفی

ــد.  ــداری کن ــاب« خری ــتانه کت ــرح »تابس ــو ط ــی های عض کتابفروش
ــت  ــی چــون موقعی ــر اســاس معیارهای ــرح ب ــن ط ــه در ای ســقف یاران
ــروش در  ــزان ف ــاب و می ــداد کت ــی، تع ــراژ کتابفروش ــی، مت جغرافیای
ــرکت کننده  ــی های ش ــرد. کتابفروش ــد ک ــر خواه ــل، تغیی ــای قب طرح ه
کتاب در طــرح بایــد دارای پروانــه کســب بــا تاریــخ معتبــر باشــند. خانــه 

تلویزیون

بازیگر نقش اول سریال »برنا« مشخص شد
محمودرضــا قدیریــان، بازیگــر نقــش »برنــا«ی عبــاس رنجبــر شــد. نقــش 
اول ســریال »برنــا« - کــه مرحلــه تحقیــق و نــگارش آن بیــش از یکســال 
بــه طــول انجامیــد و عیــد فطــر بــا حضــور جمعــی از هنرمنــدان پیشکســوت 
جلــوی دوربیــن عبــاس رنجبــر رفــت - از بیــن جوانــان مشــتاق و 

ــان انتخــاب شــد.  ــر بازیگــری، محمودرضــا قدیری ــه هن ــد ب عالقه من
صحنه هــای ســریال »برنــا« عــالوه بــر تهــران قــرار اســت در شهرســتان های 
ســاوه، همــدان، مالیــر، نهاونــد، بروجــرد، خرم آبــاد، درود، ســاری، بهشــهر، 
نــکا، انزلــی، فومــن، اردبیــل، زنجــان و بوشــهر تصویربــرداری شــود؛ 
ــروژه یوســف  ــز پ ــرداری ایــن ســریال توســط برنامه ری پیش بینــی تصویرب

روحانــی شــش مــاه اســت. 
و کارگــردان:  نویســنده  از:  عبارتنــد  »برنــا«  ســریال  عوامــل  ســایر 
عبــاس رنجبــر، تهیه کننــده: پریــوش کاشــانی، مدیــر تصویربــرداری: 
ــردان:  ــتیار اول کارگ ــی، دس ــف روحان ــز: یوس ــلطانی، برنامه ری ــن س حس
امیــن رنجبــر، مدیــر تولیــد: روزبــه گیالنــی، طــراح گریــم: مســعود 
طــراح صحنــه:  علیرضایــی،  امیرعبــاس  رئیس الســاداتی، صدابــردار: 
ســعید همدانــی، طــراح لبــاس: مهنــاز خیرخــواه، منشــی صحنــه: مــژگان 
طاهرپــور، دســتیاراول تصویربــردار: محمــد ســقر، دســتیاران تصویربــرداری: 
امیــد راعــی، میــالد محبــی، دســتیار برنامه ریــز: محمــد محمدنــژاد، دســتیار 
دوم کارگــردان: علیرضــا الهــی، مباشــر تهیــه: پوریــا جــوادی، مدیر تــدارکات: 
نــادر اتابکــی، دســتیاران تــدارکات: محمــد نیــازی، محمــد شــیری، مدیــر 
ثانــی،  محمدزمــان  صدابــردار:  علیرضایــی،  امیرعبــاس  صدابــرداری: 
ــدری،  ــمیه حی ــم: س ــان گری ــعبانی، مجری ــواد ش ــردار: ج ــتیار صداب دس
عطــا عارفــی راد، لیــال زارعــی، دســتیار صحنــه: آرزو صابــر، حیــدر کریمــی، 
ــور. خبــر فارســی ــه نادعلی پ ــری و محبوب ــک ظاه ــاس: فران ــتیاران لب دس

سینما

 »24 فریم« و سه فیلم ایرانی دیگر 
در جشنواره ملبورن

دو فیلــم بلنــد و دو فیلــم کوتــاه از ســینمای ایــران در شصت وششــمین جشــنواره 
فیلــم ملبــورن بــه عنــوان یکــی از قدیمی تریــن جشــنواره های جهــان بــه 
ــاخته  ــن س ــوان آخری ــه عن ــم« ب ــی »2۴ فری ــم تجرب ــد. فیل ــرده می رون روی پ
ــش  ــار در بخ ــود این ب ــی خ ــای بین الملل ــه نمایش ه ــتمی در ادام ــاس کیارس عب
بین الملــل شصت وششــمین جشــنواره بین المللــی فیلــم ملبــورن در کشــور 
اســترالیا بــه نمایــش گذاشــته خواهــد شــد. ایــن فیلــم اولیــن نمایــش خــود را 
امســال در بخشــی ویــژه بــه مناســبت هفتادمیــن ســالگرد برگــزاری جشــنواره کــن 
تجربــه کــرد. »2۴ فریــم«، مجموعــه ای از فیلم هــای کوتــاه چهــار و نیــم دقیقــه ای 
ــط  ــده توس ــای گرفته ش ــی ها و عکس ه ــامل نقاش ــت ش ــر ثاب ــام از تصاوی ــا اله ب

خــود کیارســتمی اســت. 
امــا فیلــم »لِــرد« ســاخته محمــد رســول ُاف، برنــده جایــزه بهتریــن فیلــم بخــش 
ــه در  ــت ک ــی اس ــم ایران ــر فیل ــز دیگ ــال نی ــن، امس ــنواره ک ــگاه« جش ــی ن »نوع
ــم  ــت. فیل ــد داش ــش خواه ــورن 2۰17 نمای ــنواره ملب ــی جش ــش بین الملل بخ
ــینه  ــش »س ــال در بخ ــه امس ــن آرک ک ــرام و بهم ــاخته به ــوان« س ــاه »حی کوت
فونداســیون« پذیرفتــه شــده بــود و در نهایــت موفــق بــه کســب جایــزه دوم ایــن 
ــاه جشــنواره  ــز، میهمــان بخــش فیلم هــای کوت بخــش از جشــنواره کــن شــد نی

ــورن اســت.  ملب
ــاه  ــن کوت ــم انیمیش ــورن، فیل ــنواره ملب ــر در جش ــی حاض ــم ایران ــن فیل چهارمی
»اکتســابات انتســابی« از تولیــدات مرکــز گســترش ســینمای مســتند و تجربــی 
ــابات  ــن »اکتس ــم انیمیش ــتان فیل ــت. داس ــجاعی اس ــمانه ش ــی س ــه کارگردان ب
ــود  ــی خ ــری و موروث ــت ظاه ــه از وضعی ــت ک ــری اس ــاره  پیرپس ــابی« درب انتس
ناراضــی اســت و تصمیــم می گیــرد بــه زندگــی خــود خاتمــه دهــد؛ امــا خودکشــی 

ــد. ایســنا ــاد می کن ــی اش ایج ــدی را در زندگ ــرایط جدی ــق او، ش ناموف
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بهــرام بیضایــی پــس از درگذشــت او گفت: 
ــتی  ــه راس ــت« و ب ــش، داغ دار اوس »نمای
ــان داغ دار  ــش همچن ــروز نمای ــا ام ــم ت ه

حمیــد ســمندریان اســت. 
در  بی بدیــل  اســتادی  ســمندریان، 
دنیــای بازیگــری بــود. تقریبــا تمامــی 
بازیگــران بــزرگ ایــران از شــاگردان اســتاد 
ــی،  ــزت هللا انتظام ــتند؛ ع ــمندریان هس س
هاشــمی،  مهــدی   نصیریــان،  علــی 
میکائیــل شهرســتانی، گوهــر خیراندیــش، 
سوســن تســلیمی، گالب آدینــه، ناصــر 
ــارخ   هاشــمی، محمــد رحمانیــان، امیــن ت
بازیگــری  بــزرگان  از  و بســیاری دیگــر 
ایــن ســرزمین، همــه و همــه از شــاگردان 

ســمندریان هســتند. 
ــه  ــود. رابط ــه ب ــی یگان ــمندریان، معلم س
ــدر  ــا دانشــجویانش همچــون رابطــه پ او ب
ــام  ــن روز درس ن ــود. در اولی ــدی ب و فرزن
ــپرد.  ــر می س ــه خاط ــجو را ب ــا دانش ده ه

آن هــا را »تــو« خطــاب می کــرد و همگــی 
ــی زد.  ــدا م ــک ص ــام کوچ ــا ن را ب

بــه  خوبــی  را  شــاگرد  هــر  اســتعداد 
ــت  ــا دوس ــا آن ه ــه زودی ب ــناخت، ب می ش
می شــد، در جریــان زندگــی خصوصی شــان 
ــا  ــددکار ی ــد م ــت و گاه مانن ــرار می گرف ق
روان کاوی مهربــان بــه سخنانشــان گــوش 

فرامــی داد. 
اینکــه  وجــود  بــا  بســیاری  بــاور  بــه 
ــین  ــط عبدالحس ــران توس ــن ای ــر نوی تئات
ــرفت  ــا پیش ــود، ام ــده ب ــا ش ــین بن نوش
ــمندریان  ــای س ــون کاره ــران مدی ــر ای تئات
اســت؛ بــه طــوری کــه تمــام کســانی 
کــه از دهــه 1۳۴۰ بــه بعــد در زمینــه 
تهــران  تئاتــر  دانشــکده های  در  تئاتــر 
تحصیــل کرده انــد، از شــاگردان اســتاد 
ســمندریان  هســتند و در واقــع کســی 
نیســت کــه در عرصــه  تئاتــر ایــران کار 
ــرده  ــی شــاگردی وی را نک ــه نوع ــد و ب  کن

باشد. 
حمیــد ســمندریان جــدا از آمــوزش تئاتــر، 

ــه  ــی داشــت ک شــیوه  خاصــی در کارگردان
بســیاری از کارگردانــان پــس از وی تحــت 

تأثیــر شــیوه او قــرار گرفتنــد. 
او معتقــد بــود بــازی در تئاتــر بایــد باورپذیر 
ــش  ــل در کارهای ــن دلی ــه همی ــد و ب باش
اغراق آمیــز دیــده  و  بازی هــای درشــت 

نمی شــد و بازی هــا روان بــود. 
اســتاد  کارهــای  بزرگ تریــن  از  یکــی 
ســمندریان در تئاتــر ایــران، تأثیــر بــر 
ترجمــه  راه  از  ایــران  نمایشنامه نویســان 
متفــاوت  نمایشنامه نویســان  معرفــی   و 
و مطــرح جهــان بــود. تــا پیش از حضــور او 
تئاتــر ایــران متکــی بــر نمایشنامه نویســان 
امــا  بــود؛  انگلیســی زبان  و  فرانســوی 
حمیــد ســمندریان صداهــای تــازه ای را 
ــی  ــه و معرف ــا ترجم ــرد. او ب ــر ک وارد تئات
نویســندگان آلمانــی بــه ســهم خــود تئاتــر 

ــرد. ــی ک ــران را چندصدای ای
ســمندریان، مــرد صحنــه بــود و شــاید اگــر 
ــز دســت  ــرد، هرگ ــی نمی ک ــران زندگ در ای
بــه ترجمــه نمــی زد. امــا او از کمبــود متــون 
ــر  ــود. ب ــران آگاه ب ــی در ای ــوب نمایش خ
ــاز  ــد ســمندریان از آغ ــن اســاس، حمی ای
بازگشــت بــه ایــران در ســال 1۳۴۰ بــه 
ترجمــه رشــته ای از آثــار مــورد عالقــه خــود 

ــت زد.  دس
آلمانــی  زبــان  از  می توانســت  تنهــا  او 
مکــرر،  ترجمــه  بــه  و  کنــد  ترجمــه 
یعنــی ترجمــه از روی ترجمه هایــی بــه 
زبان هایــی غیــر از زبــان اصلــِی متــن، 

بدگمــان بــود. 

ــمندریان،  ــای س ــی ترجمه ه ــی اصل ویژگ
زبــان تئاتــری آن هاســت. او در تربیــت 
بازیگــر بــه فــن بیــان بســیار اهمیــت 
ــه  ــی را ب ــای نمایش ــا کاره ــی داد و طبع م
گونــه ای ترجمــه می کــرد کــه اجــرای متــن 
و ادای گفت وگوهــا بــرای بازیگــران راحــت 

ــد.  ــان باش و آس
ادیــب  نویســنده و  را  ســمندریان خــود 
ترجمه هــای  ویرایــش  در  نمی دانســت. 
خــود همــواره از یــاری دوســتان صاحب نظر 

بهــره می بــرد. 

او بــرای تنظیــم اشــعار دو متــن نمایشــی 
از همــکاری فــروغ فرخــزاد اســتفاده کــرد: 
»مالقــات  و  قفقــازی«  »دایــره گچــی 

ــالخورده«. ــوی س بان
 تئاتر از نگاه سمندریان

ــد:  ــر می گوی ــاره تئات ــمندریان درب ــود س خ
»تئاتــر تنهــا تصویــر زندگــی نیســت؛ بلکــه 
کنــد،  زندگی تــر  را  زندگــی  می توانــد 

فشــرده و گویاتــر بــه نمایــش بگــذارد. 
ــی آنچــه را از  ــم می توان ــج دریافت ــه  تدری ب
آرزوهــا کــه در واقعیــت انجــام نیافتــه، در 
خیــال خلــق کنــی، از صافــی وجــود خــود 
عبــور دهــی، بــه بــاور بنشــانی و بــر صحنــه 

ــذاری.  ــش بگ ــه نمای ب
آنــگاه کــه دانســتم بــر روی چهــار تکــه الوار 
بــا ســاده ترین ابــزار و انســانی ایســتاده در 
لکــه نــور می توانــی دنیایــی بســازی لبریــز 
از مفاهیــم پررمــز و راز، آنــگاه کــه دانســتم 
ــد  ــای درســت کلمــه می توان ــه معن ــر ب تئات
ــات  ــزی کائن ــه حیرت انگی ــی باشــد ب قدرت
ــا  ــس واقع ــات… پ ــل کائن ــان مث و بی پای
ــه مــن  ــه خان ــن صحن ــری شــدم و ای تئات

شــد.«
فقدانــی  اگرچــه  ســمندریان  مــرگ 
ــود،  ــران ب ــش ای ــر نمای ــرای هن ــزرگ ب ب
ــا  ــی ب ــول زندگ ــبختانه او در ط ــا خوش ام
برکتــش صدهــا هنرجــو تربیــت کــرد کــه 
هــر کــدام بــر غنــای تئاتــر ایــن ســرزمین 

افزودنــد. روحــش شــاد
 منابع متن

ــن اســت،  ــه  م ــه خان ــن صحن ــاب ای - کت
ماهیــان،  افســانه  بــا:(  گفت وگــو  )در 

تهــران: نشــر قطــره، 1۳88
ــت«،  ــه  اس ــمندریان جاودان ــد س - »حمی

ــر ــران تئات ای
- »خداحافظــی بــا پــدر تئاتــر ایــران«، نــدا 

انتظامــی، همشــهری آنالیــن.
ــادر ابراهیمــی  - کتــاب نمایــش، ویــرای ن
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ســعید ســلطانی، کارگــردان »ســتایش«، بــا اشــاره بــه 
جذابیــت ســری ســوم ایــن مجموعــه عنــوان کــرد: بــا توجــه 
بــه نــوع نــگاه نویســنده ســریال، ایــن فصــل هــم حرف هایــی 

ــن دارد.  ــرای گفت ب
ســعید ســلطانی، کارگــردان تلویزیــون، دربــاره ســاخت ســریال 
»ســتایش ۳« گفــت: دربــاره ســریال »ســتایش ۳« طبیعتــا 
ــه  ــم گرفت ــه تصمی ــبکه س ــران ش ــود مدی ــرف خ ــد از ط بای
شــود کــه البتــه فکــر می کنــم ایــن درخواســت وجــود دارد و 

امیــدوارم تبدیــل بــه یــک فراخــوان شــود. 
ــرای  ــن مجموعــه ب ــاره جذابیت هــای ســری ســوم ای وی درب
ــه نویســنده داشــت  ــوع نگاهــی ک ــا ن ــرد: ب ــان ک  مخاطــب بی
و توانســت مضمــون مدنظــرش را در فصل هــای مختلــف 

ــن دارد.  ــرای گفت ــرف ب ــم ح ــاز ه ــد، ب ــال کن دنب

کــرد:  بیــان  پایــان  در  »ســتایش«  ســریال  کارگــردان 
شــخصیت های ایــن مجموعــه بــرای مخاطــب جذابیــت 
زیــادی داشــتند و ایــن مجموعــه بــا پرداختــن بــه قصه هــای 

زندگــی مــردم می توانــد کار خوبــی باشــد. 
ســریال »ســتایش«، داســتان دختــری بــود کــه شــوهرش را 
از دســت می دهــد و پدرشــوهرش قصــد دارد فرزنــدش را 
ــه رو  ــا ماجراهــای مختلفــی روب از او بگیــرد و طــی داســتان ب
ــری  ــال 89 و س ــه در س ــن مجموع ــری اول ای ــود. س می ش
 دوم آن در ســال 92 روی آنتــن شــبکه ســه ســیما رفــت 
و بازیگرانــی همچــون داریــوش ارجمنــد، ســیما تیرانــداز 
نرگــس محمــدی، مهــدی ســلوکی، گوهــر خیراندیــش، مهــدی 
پاکــدل و... در فصــل اول و دوم ایــن ســریال بــه ایفــای نقــش 

پرداختنــد. مهــر

شــهردار اصفهــان از تولیــد ۴۰ فیلــم کوتــاه ســینمایی در حــوزه 
ســینمای کــودک و نوجــوان خبــر داد. 

برگــزاری  در  کــه  اصفهــان  شــهردار  جمالی نــژاد،  مهــدی 
ــا وزارت  ــان ب ســی امین جشــنواره فیلم هــای کــودکان و نوجوان
ــی  ــت: زمان ــته، گف ــکاری داش ــالمی هم ــاد اس ــگ و ارش فرهن
اقدامــات خدماتــی  فعالیت هــای شــهرداری در چارچــوب 
ــه  ــل ب ــر کــرد و تبدی ــود و پــس از مدت هــا رویکــرد آن تغیی ب
ــا در  ــا م ــی، فرهنگــی و اجتماعــی شــد؛ ام ــاد خدمات ــک نه ی
شــهرداری اصفهــان چنــد گام جلوتــر رفته ایــم و معتقدیــم کــه 
ــد  ــی اســت، بلکــه بای ــا یــک دســتگاه خدمات شــهرداری نه تنه
یــک دســتگاه فرهنگــی، اجتماعــی و دانش محــور نیــز باشــد. 
وی ادامــه داد: شــهر بــه عنــوان کالبــد بایــد هــم جســم و هــم 
روح آن توســعه پیــدا کنــد و شــهر توســعه یافته ای پایــدار اســت 

ــه  ــد و ب ــا هــم رشــد کن ــه هــم صــورت و هــم ســیرت آن ب ک
ــار  همیــن دلیــل بایــد اقدامــات فرهنگــی و هنــری نیــز در کن
ــد؛ خوشــبختانه در  ــدا کن دیگــر فعالیت هــای شــهر توســعه پی

ــود.  ــال می ش ــرد دنب ــن رویک ــان ای ــهر اصفه ش
وی بــا اشــاره بــه ورود بــه تولیــد آثــار ســینمایی توضیــح داد: 
ــوزه  ــینمایی در ح ــاه س ــم کوت ــاخت ۴۰ فیل ــرای س ــی ب به تازگ
ــه  ــه ب ــم ک ــزی کرده ای ــوان برنامه ری ــودک و نوج ــینمای ک س
ــم.  ــش می کنی ــای نق ــوزه ایف ــن ح ــده در ای ــوان تهیه کنن عن

آمادگــی ایــن را داریــم کــه در حــوزه ســینمای کــودک و 
ــار مختلــف را پشــتیبانی و حمایــت کــرده و شــهر  نوجــوان، آث
اصفهــان را تبدیــل بــه برنــدی بــرای تولیــد فیلم هــای کــودکان 
و نوجوانــان کنیــم. همچنیــن بودجــه ای بــرای تولیــد فیلم هــای 

ــم. ایســنا ــر گرفته ای ــینما در نظ ــوزه س ــه ای در ح حرف

سعید سلطانی:

»ستایش ۳« حرف هایی برای گفتن دارد
شهردار اصفهان:

۴۰ فیلم کوتاه کودک و نوجوان تولید می کنیم
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،،
فقدانــی  اگرچــه  ســمندریان  مــرگ 
بــزرگ بــرای هنــر نمایــش ایــران بــود، 
امــا خوشــبختانه او در طــول زندگــی 
بــا برکتــش صدهــا هنرجــو تربیــت 
کــرد کــه هــر کــدام بــر غنــای تئاتــر ایــن 

ســرزمین افزودنــد

به بهانه سالروز درگذشت استاد حمید سمندریان

نمایش، داغ دار اوست

پیشهناد فیلم

ردکارپت

کارگردان: رضا عطاران
نویسنده: رضا عطاران

ــا  ــمی، علیرض ــاران، جمال  هاش ــا عط ــران: رض بازیگ
ــی ســرتیپی اصفهان

 خالصه داستان فیلم
ــی از  ــا یک ــات ب ــرای مالق ــینما ب ــق س ــک عاش ی
ــای  ــود را در روزه ــان خ ــروف جه ــان مع کارگردان

ــاند. ــا می رس ــه آنج ــن ب ــنواره ک ــزاری جش برگ
ــی  ــه  کارگردان ــن تجرب ــت«، دومی ــم »رد کارپ فیل
رضــا عطــاران بعــد از فیلــم »خوابــم مــی آد« 

ــت.  اس
رضــا عطــاران در فیلــم »رد کارپــت« ماننــد فیلــم 
قبلــی خــود هــم در مقــام کارگردانــی و هــم نقــش 
اول حضــور دارد. در ایــن فیلــم مواجــه شــدن رضــا 
عطــاران بــا اســتیون اســپیلبرگ و جیــم جارمــوش 

صحنه هایــی زیبــا و جالــب را رقــم زده اســت. 
دربــاره  درام  کلــی  خــط  کارپــت«،  »رد  در 
 یــک شــیفته سینماســت کــه متنــی نوشــته 
و می خواهــد اســپیلبرگ بســازدش و از ایــن رو 
عــازم کــن می شــود تــا آن را بــه دســت فیلمســاز 

ــود.  ــق نمی ش ــی موف ــاند، ول ــش برس محبوب
ایــن درام دو پتانســیل دارد: یکــی ماجراهایــی 
ــت یــک شــخص در ســرزمینی  کــه ناشــی از غرب
ــوف  ــای معط ــواه رفتاره ــت و خواه ناخ ــه اس بیگان
بــه عــدم شــناختش بــه زبــان و آداب و فرهنــگ 
مــردم آن ســرزمین، ظرفیت هایــی خنــده آور را 

تولیــد می کنــد.
شــیفتگان  ذهنیــت  در  اغراق هایــی کــه  دوم   
ــروز رفتارهــا  ــه ب ســینما جــاری اســت و الجــرم ب
قابلیــت  کــه  می شــود  منجــر  گفتارهایــی  و 

دارنــد.  خنده آفرینــی 
عطــاران بــا اســتفاده از ایــن دو پتانســیل، تــالش 
ــد؛  ــرورش ده ــش را پ ــک متن ــرده فضــای کمی ک
امــا نکتــه اساســی آن اســت کــه بــه دلیــل فقــدان 
ــن دو  ــه ای ــرای تعبی ــتانی ب ــب داس ــتر مناس بس
ــه ای از  ــه مجموع ــی کارش ب ــل نهای ــل، حاص عام
ــده  ــدت پراکن ــه  ش ــا ب ــزه، ام ــوخی های گاه بام ش

بــدل شــده اســت.

ژانر عکاسی

عکاسی حیات وحش
ــی  ــاخه ای از عکاس ــش، ش ــات وح ــی حی عکاس
ــده و  ــوران زن ــات و جان ــه در آن از حیوان ــت ک اس
در محیــط طبیعــی آن هــا عکســبرداری می شــود. 
عکاســی در ایــن ســبک، نیــاز بــه دانــش زیــاد و 
ــا  ــه  عکاســی و آشــنایی ب ــه  فــراوان در زمین تجرب

ــات گوناگــون دارد.  ــار حیوان رفت
عکاســان بایــد تــوان اثبــات طبیعــی بــودن 
ــات  ــی از حیوان ــند؛ عکاس ــته باش ــر را داش تصاوی
ــوب  ــر محس ــن ژان ــای ای ــزو عکس ه ــی ج اهل

نمی شــود.
در عکاســی از حیــات وحــش، عــکاس بــه دنبــال 
بــه تصویــر کشــیدن حیوانــات جالــب بــه همــراه 
حرکاتــی ماننــد غــذا خــوردن یــا جنگیــدن 

آن هاســت؛ اگرچــه عکاســی از حیــات وحــش یــا 
ــراری اســت.  ــای عکاســی تک ــرای دنی شــکار ب

ــرای  ــز ب ــاز لن ــه  ب ــی، دهان ــوع عکاس ــن ن در ای
دســتیابی بــه ســرعت زیــاد و ثبــت ســوژه  
در حــال حرکــت و محــو کــردن پس زمینــه 

می شــود.  اســتفاده 
ــه  ــز تل ــش از لن ــات  وح ــان حی ــن عکاس همچنی
ــات  ــان حی ــن عکاس ــد؛ بنابرای ــتفاده می کنن اس
وحــش بیشــتر احتیــاج بــه ســه پایه دارنــد. 
آن هــا همچنیــن بــرای اینکــه بتواننــد بــه حیــات 
ــایلی  ــه وس ــاج ب ــوند، احتی ــر ش ــش نزدیک ت وح
ــرای اینکــه قــدرت  ــد. گاهــی ب ــرای اســتتار دارن ب
ــات وحشــی  ــرای تعقیــب حیوان ــور عــکاس ب مان
زیــاد شــود، از تک پایــه اســتفاده می شــود. 

ــت  ــودن و قابلی ــبک ب ــل س ــه دلی ــا ب تک پایه ه

عمــل  پایه هــا  از ســه  بهتــر  تحــرک ســریع 
. می کننــد

ــه دلیــل  ــران - ب ــات در طبیعــت ای ــه: حیوان نکت
ــم نیمه خشــک - همچــون انســان  داشــتن اقلی
بــه آب ایــن مایــه حیــات بســیار اهمیــت 
می دهنــد و از محیط هــای آبــی بســیار لــذت 
ــتفاده  ــذت و اس ــس ل ــن ح ــال ای ــد. انتق می برن
مناســب از زاویــه نــور مناســب و بازتــاب موضــوع 
آبشــخورها  و  سرچشــمه ها  در  به ویــژه  آب،  در 
می توانــد بــه شــما در گرفتــن عکســی زیبــا 

ــد.  ــک کن کم
بدیــن ترتیــب شــما فقــط یــک حیــوان را در کادر 
ثبــت نکردیــد؛ بلکــه حــس لــذت بــردن از زندگــی 

موضوعتــان را بــه مخاطبتــان منتقــل کردیــد.
ــد و  ــه باش ــت هنرمندان ــک ثب ــد ی ــن می توان  ای

ــی  ــی حت ــس این چنین ــزاران عک ــر ه ــع اگ بالطب
ــب  ــرای مخاط ــد، ب ــراری بگیری ــات تک از موضوع

ــود. شــما جــذاب خواهــد ب
نکتــه دو: مــا دو زمــان طالیــی در عکاســی حیــات 
وحــش داریــم کــه بــه دلیــل زاویــه نــور مناســب 
و رنگ هــای افســانه ای آن هــا ســعی کنیــد درحــد 
ــی  ــید؛ یک ــد باش ــا در فیل ــن زمان ه ــکان در ای ام
ــاب  ــه آفت ــی ک ــاعت اول ــم س ــح زود در نی صب
ــما  ــان ش ــن زم ــت؛ در ای ــرده اس ــوع ک ــازه طل ت
ــد  ــان نداری ــر روی موضوعت ــه ســایه ای ب هیچ گون
ــر  ــه نظ ــده ب ــذاب و خیره کنن ــیار ج ــا بس و رنگ ه

می رســند. 
زمــان دیگــر نزدیــک غــروب آفتــاب اســت کــه به 
ــوان  ــدگان می ت ــع پرن ــا از تجم ــژخ در تاالب ه  وی

ــت. ــاده ای گرف ــای فوق الع عکس ه

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

چشم اندازهای آرمان شهر
نویسنده ادوارد راث استاین، 

هربرت میوشامپ، مارتین ای.مارتی
قیمت 8 هزار تومان

نشر آگاه         

تنوره دیو: پژوهشی درباره اعتیاد
نویسنده نورهللا محمدی
قیمت 3 هزار تومان

نشر فرهامه            

راهنمای توپچی فریبکار یا هنر 
تیز دادن

نویسنده سالوادور دالی
قیمت 10 هزار تومان

نشر نشر نو           

حرف و نقل

 ارســالن فصیحــی، مترجــم پیشکســوت، می گویــد: 
گرفتــار ترجمه هــای بــد شــده ایم. مترجمــان کتــاب 
ــر  ــد و فک ــی نمی دانن ــد، فارسی نویس ــی نخوانده ان فارس
اســت  فارســی  مادری شــان  زبــان  چــون  می کننــد 
این طــور  حالی کــه  در  شــوند؛  مترجــم  می تواننــد 

ــت. نیس
بــه کارگردانــی رضــا  فیلــم »امــروز«  نمایــش   
ــت رســانه ای را  ــای مثب ــی در فرانســه، بازتاب ه میرکریم

ــت. ــته اس ــراه داش ــه هم ــور ب ــن کش در ای
ــه  ــان اینک ــا بی ــالمی ب ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن  وزی
ــح  ــود دارد، تصری ــا وج ــر فیلم ه ــوی ب ــیار ق ــارت بس نظ
کــرد: دربــاره فیلــم »اکســیدان« نیــز همــه مراحــل 

ــت. ــده اس ــی ش ــه ط مربوط
 گالــری »آ« طــی دو نوبــت، نمایشــگاه 12 روزه 
»پروســه« را بــا فضایــی نامتعــارف در فضــای تجســمی 
کشــور بــه کوشــش آســیه مزینانــی و مرتضــی آکوچیــان 

برگــزار می کنــد.
 گــروه بازیگــران نمایــش »اگــه بمیــری...« بــه 
کارگردانــی ســمانه زندی نــژاد تکمیــل شــد و کاظــم 
ســیاحی بــا ایــن اثــر در تماشــاخانه ایرانشــهر روی صحنه 

ــی رود. م
ــت  ــن موفقی ــار« در تازه تری ــت نه ــاه »وق ــم کوت  فیل
بین المللــی خــود برنــده جایــزه بهتریــن فیلمنامــه، 
بهتریــن عنــوان فیلــم و بهتریــن ســکانس در جشــنواره 

ــد. ــا« ش ــه »فراپ ــی فیلمنام بین الملل
ــترش  ــز گس ــت مرک ــا حمای ــی ب ــی طالب  محمدعل
ــاره زندگــی  ــی، مســتندی درب ســینمای مســتند و تجرب
»روز  فیلــم  می ســازد.  دســتفروش  دختــر  یــک 
ــه در  ــت ک ــری اس ــی دخت ــاره زندگ ــتفروش« درب دس
ــی درســت  ــای مصنوع ــای شــهر، گل ه ــی از میدان ه یک
می کنــد و می فروشــد. ایــن دختــر بــه وســیله ایــن کار، 

زندگــی خــود و خانــواده اش را تأمیــن می کنــد.
کارگــردان  تارانتینــو،  کوئنتیــن  می شــود  گفتــه   
خشــن ترین  و  یادماندنی تریــن  بــه  از  تعــدادی 
ــای  ــن پرونده ه ــی از بدنام تری ــوود، یک ــای  هالی فیلم ه
قتــل تاریــخ آمریــکا را بــا حضــور بازیگــران درجــه یــک 
ــت. ــرده اس ــاب ک ــدی اش انتخ ــروژه بع ــوان پ ــه عن ب

فیلم هایــی  در  بــازی  بــرای  هنکــس  تــام   
چــون »نجــات ســرباز رایــان«، »آپولــو 1۳« و »پــل 
جاسوســان« کــه هــر یــک بــه نوعــی نشــان دهنده تاریــخ 
ــال را  ــه س ــتاورد تاریخچ ــزه دس ــت، جای ــورش اس  کش

می گیرد.
 مســعود طیبــی، نویســنده و کارگــردان تئاتــر، دربــاره 
فعالیت هــای اخیــرش گفــت: قــرار اســت نمایــش 
ــث  ــران مکب ــه دســت جادوگ ــت ب ــه همل ــه ای ک »هنگام
ــه  ــی خان ــتاد انتظام ــاخانه اس ــد« را در تماش ــته ش کش
هنرمنــدان بــه صحنــه ببــرم. ایــن نمایــش حضــور 
و  کابوس هــا  در  را  نمایشــنامه »مکبــث«  جادوگــران 
ذهنیــات »هملــت« بــه تصویــر می کشــد و احتمــاال 

ــت. ــد رف ــه خواه ــه صحن ــهریورماه ب ش
ــد  ــر فقی ــر«، بازیگ ــل واک ــاد »پ ــه ی ــه ب ــی ک  کلیپ
پربیننده تریــن  »ســریع و خشــن«، ســاخته شــده، 

ــد. ــوب ش ــوی یوتی ویدئ
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ورود 2 کتاب جدید به مدارس
رئیــس ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی از 
ورود دو عنــوان کتــاب جدیــد بــرای اولیــن بــار بــه مــدارس 
 خبــر داد و گفــت: امســال دو کتــاب جدیــد »انســان 
و محیــط زیســت« و »تحلیــل رویکــرد فرهنگــی« در پایــه 

یازدهــم وارد گردونــه آموزشــی می شــوند. 
حجت االســام و المســلمین محی الدیــن بهــرام محمدیــان 
در تشــریح رونــد چــاپ و توزیــع کتــب درســی ســال جدید 
اظهــار کــرد: خوشــبختانه امســال در پــی تغییــر محتواهای 
ــول  ــند تح ــی و س ــه درس مل ــاس برنام ــر اس ــی ب درس
بنیادیــن بــه پایــه یازدهــم رســیدیم و در ســال تحصیلــی 
۹۷-۹۶ در حــوزه برنامه ریــزی درســی ســه کار مهــم 

انجــام دادیــم. 
وی افــزود: نخســت آنکــه کتــب پایــه دهــم مــورد ارزیابــی 
ــم مشــمول  ــه ده ــب پای ــت. ســال گذشــته کت ــرار گرف ق
تغییــر شــدند و جدیدالتالیــف بودنــد و بــه صــورت 
ــدند.  ــس ش ــع و تدری ــور توزی ــر کش ــی در سراس آزمایش
ــن  ــاره ای ــان و صاحب نظــران را درب امســال نظــرات معلم
کتــب دریافــت کردیــم تــا اگــر تغییــری الزم بــود، اعمــال 

ــم.  کنی
ــاح  ــر و اص ــمول تغیی ــه مش ــی ک ــاره کتب ــان درب محمدی
ــد نیــز، گفــت: معلمــان تذکراتــی داشــتند کــه  شــده بودن
ــر  ــرار شــد برخــی تصاوی ــت و ق ــرار گرف ــورد بررســی ق  م
و مباحــث اصــاح شــوند. در کتــاب تفکر و ســواد رســانه ای 
ــد  ــه ش ــون اضاف ــی مت ــه برخ ــه و ب ــون خاص ــی مت  برخ
ــد  ــاب جدی ــر حــال کت ــه ه ــد. ب ــر کردن ــری تغیی  و تصاوی
و محتــوای تــازه ای بــود و ایراداتــی بــر آن وارد شــده 
بــود. در دروســی چــون شــیمی و زیســت هــم اصاحــات 

ــتیم. خبــر فارســی ــی داش جزئ

 توسعه سرپناه های شبانه 
»زنان معتاد بی خانمان«

ــتی  ــازمان بهزیس ــاد س ــان اعتی ــگیری و درم ــاون پیش مع
کشــور از توســعه ســرپناه شــبانه ویــژه زنــان معتــاد 
ــن الگــو در  ــر داد و گفــت: مدت هاســت ای بی خانمــان خب
ــان  ــی از زن ــن راه ــه صــورت بی ــرا می شــود و ب کشــور اج
متاهلــی کــه پــس از تــرک اعتیــاد از ســوی خانــواده 
پذیرفتــه نمی شــوند، نگهــداری می کنــد کــه در حــال 

ــتیم.  ــز هس ــن مراک ــعه ای ــدد توس ــر درص حاض
ــان اینکــه در حــال حاضــر 40  ــا بی محســن روشــن پژوه ب
مرکــز تــرک اعتیــاد زنــان در کشــور وجــود دارد و هــر یــک 
حــدود 40 تــا 50 نفــر را پوشــش می دهنــد، گفــت: عــاوه 
ــان  ــژه زن ــی وی ــن راه ــز بی ــعه مراک ــدازی و توس ــر راه ان ب
معتــاد بی خانمــان، همچنیــن 2 تــا 3 مرکــز مــادر و کــودک 
نیــز بــرای مــادران معتــاد فعــال شــده تــا ایــن افــراد بــه 

همــراه کودکانشــان در ایــن مراکــز نگهــداری شــوند. 
ــاد  ــی اعتی ــش مل ــاس پیمای ــر اس ــت: ب ــه گف وی در ادام
ــش  ــت پوش ــدگان زن تح ــد از مصرف کنن ــط 3.8 درص فق
ــان دهنده  ــئله نش ــن مس ــه ای ــتند ک ــاد هس ــان اعتی درم
گــزارش  در  زنــان  اجتماعــی  و  فرهنگــی  ماحظــات 
ــان  ــد درم ــه بای ــد ک ــان می ده ــت و نش ــان اس اعتیادش
ــنا ــم. ایس ــش دهی ــه افزای ــان را در جامع ــی زن اختصاص

جامعه
کوسه نهنگ سواری 

حیوان آزاری است
ســازمان  دریایــی  زیســت بوم های  دفتــر  کل  مدیــر 
محیــط زیســت ضمــن اعــام در معــرض خطــر انقــراض 
بــودن کوســه نهنگ ها، ســوار شــدن بــر آن را مصــداق 
ــه  ــه این گون ــت ب ــن اس ــه ممک ــت ک ــوان آزاری دانس حی

ــد. ــیب بزن ــمند آس ارزش
 داوود میرشــکار گفــت: متأســفانه ســوار شــدن بــر 
ــش  ــه فیلم ــار ک ــک ب ــه آن ی ــدود ب ــه نهنگ ها مح کوس
در شــبکه های اجتماعــی پخــش شــد، نبــوده اســت؛ ایــن 
اقــدام مصــداق حیــوان آزاری اســت و مــا هــم بــه همیــن 

ــران شــدیم.  ــل نگ دلی
داوود میرشــکار افــزود: مکــرر شــدن ایــن اتفــاق بــه 
ــفانه  ــم متأس ــیما ه ــاند و صداوس ــیب می رس ــوان آس حی
طــوری قلمــداد کــرده کــه ایــن کار عجیــب و شــجاعانه ای 
ــد  ــت جســت وجو کنی ــه اگــر در اینترن ــی ک اســت؛ در حال
ــد و عکــس  ــه شــنا کرده ان ــن گون ــا ای ــراد بی شــماری ب اف
گرفته انــد؛ امــا ماحظاتــی را کــه یــک گردشــگر بایــد 
داشــته باشــد، در برخــورد بــا ایــن گونــه رعایــت کرده انــد. 
وی توضیــح داد: هــر جــای دنیــا کــه از ایــن گونــه داشــته 
ــر  ــرض خط ــی در مع ــه حیوان ــه اینک ــه ب ــا توج ــند، ب باش
ــل  ــی قائ ــای حفاظت ــرای آن ویژگی ه ــت، ب ــراض اس انق
هســتند؛ مثــا گردشــگران بــا آن شــنا می کننــد، غواصــی 
ــم  ــه آن ه ــه البت ــد ک ــه می کنن ــر تهی ــرده و از آن تصوی ک
ــخص را  ــه ای مش ــه فاصل ــی دارد؛ اینک ــن و ضوابط قوانی
ــد  ــا نبای ــورت این ه ــوی ص ــن ت ــد، دوربی ــظ کنن ــد حف بای
ــه تــردد  ــا قایــق دور ایــن گون ــد و حتــی اگــر ب فلــش بزن
می کننــد، فاصلــه ایمــن را در نظــر بگیرنــد کــه آســیب بــه 

ایــن گونــه نزننــد. 
میرشــکار ادامــه داد: فکــر می کنــم بایــد آگاهــی بیشــتری 
در اختیــار مــردم قــرار بدهیــم تــا از ایــن دســت اقدامــات 
کمتــر انجــام شــود و مــردم بداننــد کــه ایــن هــم مصــداق 
ــن  ــرای ای ــی ب ــکان دارد صدمات ــت و ام ــوان آزاری اس حی
جانــور ایجــاد بکنــد؛ آن هــم جانــوری کــه بســیار تعــدادش 

محــدود و در خطــر انقــراض اســت. ایرنــا

انجام 2 هزار و 674 عملیات 
امدادی تابستانه

ســخنگوی جمعیــت هــال احمــر در تشــریح طــرح امــداد 
تابســتانه هــال احمــر گفــت: تعــداد عملیــات امــدادی در 
ــا امــروز، 2 هــزار و ۶۷4  اجــرای طــرح امــداد تابســتانه ت
مــورد بــوده اســت. دکتــر ســید حمیــد جمال الدینــی گفــت: 
مأموریت هــای هــال احمــر در حــوزه امــداد و نجــات در 3 
ماهــه ابتدایــی ســال جــاری نســبت بــه همیــن مــدت در 
ســال گذشــته، افزایــش 2 درصــدی را نشــان می دهــد و در 
انتقــال مصدومــان حــوادث بــه مراکــز درمانــی نیــز در ایــن 
مــدت افزایــش یــک درصــدی را نســبت بــه مــدت مشــابه 

ســال قبــل شــاهد هســتیم. مهــر

کوتاه حوادث 
فرد متجاوز به دختر 14 ساله 

گلستانی دستگیر شد
بــا تــاش کارآگاهــان پلیــس آگاهــی گلســتان فــرد متجــاوز 
ــر 14 ســاله گلســتانی شناســایی و دســتگیر شــد.  ــه دخت ب
ــر 14 ســاله اهــل  طــی اتفاقــی ناگــوار در مــاه گذشــته دخت
ــرد 33  ــک م ــط ی ــرگان توس ــراف گ ــتاهای اط ــی از روس یک
ســاله مــورد تجــاوز قــرار گرفــت. ایــن دختــر بــه دلیــل آنکــه 
تــاب تحمــل ایــن اقــدام زشــت را نداشــت بــا خــوردن قــرص 
ــه  ــای بی وقف ــس از تاش ه ــه پ ــه خودکشــی زد ک دســت ب
تیــم پزشــکی متاســفانه دار فانــی را وداع گفــت. ایــن خبــر 
در رســانه های سراســر اســتان و حتــی کشــور و به ویــژه 
ــث  ــاب گســترده ای داشــت و باع ــی بازت شــبکه های اجتماع
جریحــه دار شــدن احساســات و عواطــف مــردم اســتان 
ــاش  ــا ت ــنبه ب ــداد روز سه ش ــرد بام ــن ف ــد. ای ــتان ش گلس
کارآگاهــان پلیــس آگاهــی گلســتان در مخفیــگاه خــود 
شناســایی و طــی یــک عملیــات غافلگیرانه پلیســی دســتگیر 

ــه دارد. فــارس ــان ادام ــات پلیــس همچن شــد. تحقیق

قاتل بجنوردی پای چوبه دار 
بخشیده شد

ــن لحظــات  ــوردی روز گذشــته در آخری ــل جــوان بجن قات
اجــرای حکــم اعــدام بــا رضایــت اولیــای دم در پــای چوبــه 
دار بخشــیده شــد. گفتنــی اســت خانــواده اولیــای دم کــه 
از ســادات بودنــد، قاتــل نــادم جــوان خــود را پــای چوبــه 

دار بخشــیدند. باشــگاه خبرنــگاران

 تصادف پراید با خاور 7 کشته 
بر جای گذاشت

ــاور  ــک دســتگاه خ ــا ی ــر ب ــل 8 نف ــد حام خــودروی پرای
در کیلومتــر 1۷ محــور قوچــان - باجگیــران تصــادف کــرد. 
ــاک 4 کــودک و 3 سرنشــین دیگــر  ــه دردن در ایــن حادث
ــز  ــد نی ــده پرای ــد و رانن ــان باختن ــد در دم ج ــودرو پرای خ
ــود کــه توســط عوامــل  دچــار مصدومیــت شــدید شــده ب
هــال احمــر و اورژانــس بــه بیمارســتان منتقــل شــد. ایرنــا

  3 مصدوم در حادثه قطار 
خرمشهر – تهران

رئیــس مرکــز اورژانــس و فوریت هــای پزشــکی خوزســتان 
از مصــدوم شــدن ســه تــن در حادثــه قطــار مســافری خبــر 
داد. دکتــر شــهیار میرخشــتی اظهــار کــرد: در جریــان حادثــه 
ــران از  ــار مســافری خرمشــهر - ته ــن قط خــروج ســه واگ
ریــل کــه در محــدوده بیــن ایســتگاه میــان آب و هفــت تپــه 
شــوش رخ داد، ســه تــن مصــدوم شــدند. وی تصریــح کــرد: 
بــه دنبــال تکان هایــی کــه در ایــن واگن هــا رخ داد، دو 
نفــر بــا آب جــوش دچــار ســوختگی شــده بودنــد کــه یکــی 
ســرپایی و فــرد دیگــر در بیمارســتان نظــام مافــی شــوش 
درمــان شــد. وی بیــان کــرد: جراحــت مصــدوم دیگــر ایــن 
حادثــه نیــز دررفتگــی آرنــج بــود کــه او نیــز بــه بیمارســتان 

منتقــل شــد. جام نیــوز

کنش    وا

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت 
بهداشت   

در سال های اخیر، 35 پروژه بزرگ درمانی تکمیل 
شد و در مجموع تخت های بیمارستانی را 25 درصد 

افزایش دادیم. همچنین بیش از 30 هزار نفر به صورت 
روزانه در این پروژه های درمانی مشغول به کار بودند. 
منابع مورد استفاده ما نیز از محل اعتبارات ماده 3۷ 
تخصیص داده شده است که تصمیمی استراتژیک از 
طرف مجلس بود. خیرین نیز منابع جالب توجهی از 

این پروژه ها را تأمین کردند.

رئیس دفتر تحقیقات کاربردی پلیس 
مبارزه با مواد مخدر ناجا   

فعالیت های خوبی در عرصه مبارزه با مواد مخدر انجام 
شده است؛ یکی از نمونه های آن در حوزه مشارکت های 
مردمی افزایش چشمگیر مشارکت NGO ها طی چند 

سال اخیر است. 
همچنین در حوزه پیشگیری و درمان تاش های بسیار 

خوبی را شاهد هستیم. البته در حوزه مقابله با عرضه 
مواد مخدر هنوز جای کار بسیاری وجود دارد و باید 

اقدامات بیشتری صورت گیرد.

مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارجی 
وزارت کشور   

4 درصد از جمعیت ایران را مهاجران تشکیل می دهند. 
بر اساس آمار سازمان ملل، جمهوری اسامی ایران 

چهارمین کشور مهاجرپذیر دنیاست و در واقع 11 درصد 
جمعیت افغان ها در ایران حضور دارند که معادل سه 

میلیون مهاجر قانونی و غیرقانونی است.

دکتر هومان نارنجی ها، درمانگر اعتیاد   
رد پای شیشه در ایران متعلق به سال 1383 است. 

وقتی از این سال در ایران شیشه وجود دارد، چرا نباید 
برای آن پروتکلی تدوین شود؟ 

ماری جوانا و گل و علف هم جدید نیستند که بگوییم 
با پدیده های جدیدی روبه رو هستیم. پروتکل مورفین 
که اوایل دهه 80 تدوین شد، بر اساس داروی متادون 
بود و قبل از آن هم پروتکل درمان اعتیاد بدون متادون 

مبتنی بر کلونیدین، در سال ۷۶ تدوین شده است. 
تدوین پروتکل سه ماه زمان می برد، هر چه بنویسید 

هم ممکن است اشکالی داشته باشد؛ اما می توان آن 
را اصاح کرد. بهتر است این پروتکل هرچند با معایبی 

وجود داشته باشد که بتوان روی آن مانور داد.

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا   
کلیه مشموالن غایب ایرانی مقیم خارج از کشور که 

حداقل سه سال در خارج از کشور اقامت داشته باشند، 
می توانند حداکثر 2 بار در سال و در مجموع به مدت 3 

ماه به کشور تردد کنند. 
مشموالن متقاضی قبل از اولین ورود به کشور می باید 
به نزدیک ترین نمایندگی ایران در کشور محل اقامت 
مراجعه کرده و مهر ویژه تردد مشموالن ایرانی مقیم 

خارج از کشور در گذرنامه آنان ثبت شود.

جزئیات دستگیری کارمند قالبی شهرداری

دســتگیری  از  بــزرگ  تهــران  آگاهــی  پلیــس 
ــی  ــوان یک ــه عن ــود ب ــی خ ــا معرف ــه ب ــردی ک ف
ــوز  ــروش مج ــه ف ــه بهان ــهرداری و ب ــران ش از مدی
ــای  ــده خودروه ــرکت در مزای ــک و ش ــرح ترافی ط
می کــرد،  شــهروندان کاهبــرداری  از  شــهرداری 

خبــر داد. 
فــردی بــا مراجعــه بــه کانتــری 1۷2 حضــرت 
ــه  ــخصی ب ــط ش ــه توس ــرد ک ــام ک ــم اع عبدالعظی
نــام »ابراهیــم. پ« کــه خــودش را از پرســنل 
مــورد  کــرده،  معرفــی  شــهرداری  مدیــران  و 

کاهبــرداری قــرار گرفتــه اســت.
ــرس،  ــتور بازپ ــه دس ــزارش ب ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــم پلیــس آگاهــی پایتخــت  ــگاه نه ــه پای شــاکی ب
ــه واســطه  مراجعــه کــرد و گفــت: چنــدی پیــش ب
ــم  ــام ابراهی ــه ن ــخصی ب ــا ش ــتانم ب ــی از دوس یک
آشــنا شــدم کــه خــودش را کارمنــد شــهرداری 
ــدت  ــت م ــس از گذش ــرد؛ پ ــی می ک ــران معرف ته
ــهرداری  ــه ش ــا ک ــن ادع ــرح ای ــا ط ــی وی ب کوتاه
قصــد دارد تــا چندیــن دســتگاه خــودرو ســواری را 
از طریــق مزایــده بــه فــروش برســاند، پیشــنهاد داد 

ــرم. ــا را بخ ــی از خودروه ــا یک ت
مالباختــه ادامــه داد: ابراهیــم بــه بهانــه خریــد یــک 
دســتگاه خــودرو ماکســیما مبلــغ 12 میلیــون و 
ــت از  ــوان پیش پرداخ ــه عن ــان را ب ــزار توم 500 ه
مــن گرفــت و قــرار شــد بقیــه پــول خــودرو را نیــز 

ــم. ــاک پرداخــت کن ــا تعویــض پ همزمــان ب
مدتــی گذشــت و هــر بــار کــه پیگیــر تحویــل 
را  مختلفــی  بهانه هــای  وی  می شــدم،  خــودرو 
درخصــوص انجــام اقدامــات قانونــی بــرای انتقــال 
ــراه  ــا اینکــه گوشــی هم ــرد ت خــودرو مطــرح می ک

ــد. ــوش ش ــم خام ابراهی
ــوان  ــه عن ــد 135۹( ب ــم )متول ــا شناســایی ابراهی ب
ــس  ــم پلی ــگاه نه ــابقه دار پای ــان س ــی از مجرم یک
آگاهــی و بــا بررســی پرونده ســوابق وی، مشــخص 
شــد کــه در ســال 13۹1 بــه اتهــام کاهبــرداری 

دســتگیر و روانــه زنــدان شــده و در ســال 13۹5 بــا 
اخــذ رضایــت شــاکیان آزاد شــده اســت.

ــوان متهــم  ــه عن ــا شناســایی ابراهیــم ب همزمــان ب
تحــت تعقیــب، کارآگاهــان بــا بررســی پرونده هــای 
ــر از  ــدادی دیگ ــایی تع ــه شناس ــق ب ــابه موف مش
شــاکیان و مالباختگانــی شــدند کــه همگــی آن هــا 
ــرکت در  ــگرد )ش ــیوه و ش ــن ش ــه همی ــا ب دقیق
ــل خــودرو(، مــورد  ــده شــهرداری جهــت تحوی مزای

ــد. ــه بودن ــرار گرفت ــرداری ق کاهب
در تحقیقــات تکمیلــی مشــخص شــد کــه ابراهیــم 
ــار  ــن ب ــود ای ــی خ ــگرد قبل ــیوه و ش ــر ش ــاوه ب ع
بــه بهانــه فــروش مجــوز طــرح ترافیــک نیــز اقــدام 
بــه کاهبــرداری از شــهروندان کــرده و از هــر کــدام 
ــک  ــا ی ــزار ت ــن ۹00 ه ــی بی ــگان مبالغ از مالباخت

ــه اســت. ــول گرفت میلیــون تومــان پ
بــر اســاس ایــن گــزارش در تحقیقــات از شــاکیان و 
مالباختــگان مشــخص شــد کــه ابراهیــم بــه صورت 
ــات درخصــوص  ــه اطاع ــه هرگون ــه ای از ارائ ماهران
ــرده  ــا خــودداری ک ــه آن ه محــل ســکونت خــود ب
ــردد  ــل ت ــی مح ــات پلیس ــام اقدام ــا انج ــت؛ ب اس
متهــم در منطقــه دولت آبــاد شناســایی و متهــم در 

2۹ خــرداد دســتگیر شــد.
ســرهنگ کارآگاه حســین زارع، رئیــس پایــگاه نهــم 
پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ، گفــت: بــا توجــه بــه 
اعتــراف صریــح متهــم بــه کاهبــرداری از شــاکیان 
و شناســایی دیگــر مالباختــگان احتمالــی، پرونــده 
ــرس  ــوی بازپ ــی از س ــرار قانون ــدور ق ــا ص ــم ب مته
ــی  ــس آگاه ــم پلی ــگاه نه ــار پای ــده در اختی پرون

ــزرگ قــرار گرفــت. تهــران ب
 از تمامــی شــاکیان و مالباختگانــی کــه بدیــن 
ــد  ــرار گرفتن ــرداری ق ــورد کاهب ــگرد م ــیوه و ش ش
و  متهــم  شناســایی  بــرای  می شــود  دعــوت 
ــم پلیــس  ــگاه نه ــه پای ــری شــکایات خــود ب پیگی
ــای  ــع در شــهر ری، انته ــزرگ واق ــران ب ــی ته آگاه

خیابــان آســتانه مراجعــه کننــد. جــام جــم نیــوز

ــی از پروازهــای حــج را  ــارت جزئیات رئیــس ســازمان حــج و زی
ــاه  ــای حــج امســال از 8 مردادم ــت: پروازه ــرد و گف تشــریح ک

ــا 3 شــهریور ادامــه خواهــد داشــت.  آغــاز خواهــد شــد و ت
حمیــد محمــدی، معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان حــج و زیارت، 
درخصــوص زمــان آغــاز پروازهــای حج و طــول دوره اعــزام حجاج 
گفــت: بــا برنامه ریزی هــای انجام شــده بخشــی از عوامــل 
ــتین  ــای نخس ــه هتل ه ــی ک ــن مجموعه های ــتادی و همچنی س
ــزام  ــاه اع ــاج در روز 2 مردادم ــد، حج ــا را اداره می کنن کاروان ه
خواهنــد شــد. وی افــزود: پروازهــای کاروان هــای حجــاج مدینــه 
 قبــل نیــز از روز 8 مــرداد شــروع می شــود و تــا 30 مــرداد ادامــه 
ــز از 20  ــد نی ــه بع ــای مدین ــای کاروان ه ــد داشــت. پروازه خواه
مــرداد آغــاز می شــود و تــا 3 شــهریور آخریــن پــرواز وارد جــده 
خواهــد شــد. رئیــس ســازمان حــج و زیــارت کشــورمان اعــام 
کــرد: کاروان هــای مدینــه پــس از ورود بــه جــده بــا اتوبــوس بــه 

میقــات جحفــه منتقــل می شــوند تــا پــس از ُمحــرِم شــدن در 
جحفــه راهــی مکــه مکرمــه شــوند. حجــاج بــه ایــن نکتــه توجــه 
داشــته باشــند کــه علی رغــم آنکــه فاصلــه جــده تــا مکــه حــدود 
۷5 کیلومتــر اســت، ولــی بــه دلیــل ضــرورت رفتــن بــه حجفــه 
ــی بیشــتر  ــا 3 ســاعت و گاه ممکــن اســت اندک ــا ت ســفر آن ه
بــه طــول انجامــد و مســیر اعــزام بــرای زائــران طوالنــی بــه نظــر 
برســد. محمــدی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا اعــزام همــه 
حجــاج بــه صــورت مســتقیم بــه مدینــه اســت یــا نــه، تصریــح 
کــرد: طبــق برنامــه همــه حجــاج کــه مدینــه  قبــل هســتند، بــه 
صــورت مســتقیم بــه مدینــه می رونــد. البتــه بایــد توجــه داشــت 
علی رغــم احــداث ترمینــال جدیــد در فــرودگاه مدینــه منــوره، بــاز 
هــم ممکــن اســت تغییــر برنامــه از جانــب ســعودی ها صــورت 
گیــرد کــه البتــه تمامــی تغییــرات از قبــل بــه حجــاج اطــاع داده 

خواهــد شــد. مهــر

ــان  ــامت انس ــا س ــت، نه تنه ــده در طبیع ــیگارهای رهاش ته س
بلکــه زندگــی موجــودات زنــده دیگــر را نیــز بــه خطــر می انــدازد. 
فاطمــه اکبرپــور، کارشــناس مســئول پســماند اداره کل محیــط 
ــان اســتعمال  ــارغ از زی ــد کــرد: ف ــران، تاکی زیســت اســتان ته
ســیگار بــرای ســامت انســان و تأثیــر آن بــر آلودگــی هــوا، رهــا 
کــردن فیلتــر ایــن مــاده دخانــی در طبیعــت، مشــکاتی جــدی 
بــرای محیــط زیســت از جملــه خــاک، گیاهــان و جانــوران بــه 

وجــود مــی آورد. 
ــه  ــی ب ــر ســیگار از الیاف ــه فیلت ــان اینک ــا بی ــور ب ــه اکبرپ فاطم
ــه و  ــل تجزی ــام »اســتات ســلولز« - کــه یــک پلیمــر غیرقاب ن
ســمی اســت - ســاخته شــده، گفــت: رهــا کــردن فیلتــر ســیگار 
در آب هــای روان ســبب می شــود کــه ایــن فیلترهــا بــه داخــل 
مخــازن ســدهایی کــه آب شــرب را تأمیــن می کننــد، وارد 
شــوند و بــه دلیــل عــدم تجزیه پذیــری، مــواد خطرنــاک خــود 

ــد.  را در آب رهــا کنن
وی بــا اشــاره بــه اینکــه فیلتــر ســیگارهای رهاشــده در طبیعــت 
بــه دلیــل عــدم تجزیه پذیــری وارد خــاک می شــوند و آلودگــی 
آن را بــه همــراه دارد، تصریــح کــرد: بیــن دو تــا ســه هــزار مــاده 
خطرنــاک اعــم از فلــزات ســنگینی چــون کــروم، مــس و ســرب 
ــت  ــازی آن در طبیع ــا رهاس ــود دارد و ب ــیگار وج ــر س در فیلت
توســط پرنــدگان و حیــات وحــش اســتفاده می شــود و در 
نهایــت تنــوع زیســتی را بــه خطــر می انــدازد؛ همچنیــن آبزیــان 
ــد. در  ــا را مصــرف می کنن ــر ســیگارهای رهاشــده در آب ه فیلت
نتیجــه بــه نوعــی ایــن مــواد ســمی وارد چرخــه غذایــی انســان 

ــدازد.  ــر بین ــه خط ــردم را ب ــد ســامت م می شــود و می توان
ــن  ــیگار از بهتری ــر س ــذ دور فیلت ــزود: کاغ ــان اف ــور در پای اکبرپ
جنــس کاغــذ یعنــی »ورق هــای شــیت« اســت کــه بــرای تولیــد 

ــود می شــود. ایســنا ــادی ناب ــان زی آن درخت

فیلتر سیگار، زباله کوچک اما پرخطر اعالم جزئیات پروازهای حج ۹۶
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اصغر قلندریگروه اجتماعی

رفــاه  و  تعــاون، کار  اداره کل  اجتماعــی  مدیــر 
بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  اســتان  اجتماعــی 
ــاد  ــگیری از اعتی ــر پیش ــان در ام ــتازی اصفه پیش
ــار  ــی و جوامــع کارگــری اظه در محیط هــای صنعت
داشــت: بــا توجــه بــه اهمیــت پیشــگیری و کاهش 
ــری،  ــای کارگ ــی در محیط ه ــل اجتماع ــن معض ای
اقدامــات گســترده ای  در  اجتماعــی  امــور  اداره 
بــرای پیشــگیری از اعتیــاد در جوامــع کارگــری 
بــوده                                                                 پیشــتاز  اســتان  و محیط هــای کارگــری 

ــت.  اس
احمدرضــا پرنــده ضمــن تقدیــر از تمامــی مدیرانــی 
ــد  ــی کرده ان ــر وی را همراه ــر خطی ــن ام ــه در ای ک
گفــت: بــا حمایــت و همــکاری بی دریــغ مهنــدس 
ــاون، کار  ــرم اداره کل تع ــر کل محت ــد، مدی  نیرومن
و رفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان، در ایــن راســتا 
برداشــته ایم  را  اثرگــذاری  و  اساســی  گام هــای 
و بــا همــکاری مجدانــه نماینــدگان نهادهایــی 
ــروی  ــواد مخــدر، نی ــا م ــارزه ب همچــون ســتاد مب
ــن  ــه ای، تأمی ــی، اداره بهزیســتی، فنی وحرف انتظام
اجتماعــی، دانشــگاه علــوم پزشــکی، ســازمان 
ــی  ــدن و تجــارت، شــهرک های صنعت ــت، مع  صنع
و واحدهــای اقتصــادی و بــزرگ صنفــی، مســئولین 
جلســه ای  و کارفرمایــی،  تشــکل های کارگــری 
ــده  ــه ش ــز ارائ ــازه ای نی ــای ت ــکیل و برنامه ه تش

اســت.

 تشکیل اتاق فکر
وی تصریــح کــرد: در ایــن راســتا اتــاق فکــری 
 بــا حضــور کارشناســان تخصصــی دانشــگاه ها 
از  پیشــگیری  کمیتــه  عضــو  دســتگاه های  و 
اعتیــاد نیــز تشــکیل و برنامه هــای جدیــدی بــرای 
صنعتــی                  محیط هــای  در  اعتیــاد  از  پیشــگیری 

ــد.  ــه ش ــری ارائ و کارگ

ــده اجــرای طــرح پیشــگیری از مصــرف مــواد  پرن
ــدی  ــای تولی ــری و کارگاه ه ــع کارگ ــدر در جوام مخ
ــده  ــذاری ش ــرح کاج« نامگ ــوان »ط ــا عن ــه ب  را ک
و طــرح آمــوزش مدرســان قطــب مرکــزی کشــور 
تهــران،  البــرز،  مرکــزی،  اســتان های  شــامل 
اقدامــات  از دیگــر  را  قزویــن، قــم و اصفهــان 
در  اعتیــاد  از  پیشــگیری  حــوزه  در  انجام شــده 

برشــمرد. محیط هــای کارگــری  و  جوامــع 

 اجرای طرح آموزش بهبان
رفــاه  و  تعــاون، کار  اداره کل  اجتماعــی  مدیــر 
بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  اســتان  اجتماعــی 
ــاد  ــه پیشــگیری از اعتی ــودن کمیت ــور ب آموزش مح
اداره  ایــن  صنعتــی  و  محیط هــای کارگــری  در 
ــان در ۷۶  ــوزش بهب ــرح آم ــرای ط ــزود: اج کل اف
ــع ســی دی های آموزشــی  واحــد اقتصــادی و توزی
افزایــش  در  بســزایی  نقــش  زندگــی،  ســبک 
ــل  ــا معض ــه ب ــب در مقابل ــه مخاط ــی جامع آگاه

اســت.  داشــته  اعتیــاد  خانمان ســوز 
پرنــده خاطرنشــان کــرد: اجــرای ســه دوره آمــوزش 
تخصصــی بــه 200 نفــر از مســئوالن خانه هــای 
ــر تحــت  ــزار کارگ ــا یکصــد ه ــری ب بهداشــت کارگ
پوشــش و اعــزام مدرســان و کارشناســان آموزشــی 
بــه 300 واحــد صنعتــی اســتان، از جملــه اقدامــات 
ــگیری از  ــوزه پیش ــن اداره کل در ح ــده ای انجام ش

ــت. ــی اس ــیب های اجتماع آس
 بیکاری

وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه بیــکاری عامــل اصلی 
و مؤثــر در گرایــش افــراد بــه ســمت و ســوی مــواد 
ــه  ــوزش ب ــای آم ــزود: کاس ه ــت، اف ــدر اس مخ
ــرای  ــکاری، ب ــه بی ــش بیم ــت پوش ــران تح کارگ
ــه  ــتان، در کلی ــور و اس ــطح کش ــار در س ــن ب اولی
ــری  ــتقبال کم نظی ــا اس ــکیل و ب ــتان ها تش شهرس

مواجــه شــد. 
احمدرضــا پرنــده از ارائــه آموزش هــای پیشــگیری 
از  نفــر  هــزار  یــک  و  ســی  ویــژه  اعتیــاد  از 

ــر داد و  ــه ای خب ــی و حرف ــازمان فن ــوزان س کارآم
ــر از  ــزار نف ــش از 3 ه ــه بی ــون ب ــرد: تاکن ــام ک اع
اعضــای تشــکل های کارگــری، شــوراهای اســامی 
ــع  ــامی کار، مجم ــه اس ــر، جامع ــه کارگ کار، خان
نماینــدگان کانــون انجمــن صنفــی، کارگــران و 
زندگــی  مهارت هــای  آموزش هــای  کارفرمایــان، 

ــت. ــده اس ــه ش ــالم ارائ س
 برگزاری نمایشگاه سیار

کل  اداره  اجتماعــی  مدیــر  پرنــده،  مهنــدس 
ــا  تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان، ب
ــزاری نمایشــگاه ســیار در ســطح  ــه برگ ــان اینک بی
کارگاه هــای اقتصــادی و محیط هــای صنعتــی و 
در  انجام شــده  فعالیت هــای  دیگــر  از  کارگــری 
ــن  ــدر ای ــواد مخ ــرف م ــگیری از مص ــوزه پیش ح
اداره کل اســت، گفــت: ورزش همگانــی و برگــزاری 

مســابقات در رده هــای مختلــف و در دو بخــش 
اعتیــاد  از  پیشــگیری  در  بــرادران  و  خواهــران 
ــه  ــه ب ــا توج ــذا ب ــزایی دارد؛ ل ــد و بس ــش مفی  نق
اهمیــت ایــن پدیــده انسان ســاز، بــا مدیریــت 
خــاق و پرتــاش جــواد شــیرانی، رئیــس هیئــت 
و اداره امــور ورزش کارگــری اســتان، در چهــار ســال 
 گذشــته بحــث ورزش کارگــری توســعه یافتــه 
ــه  و در بیشــتر رشــته های ورزش کارگــری کشــور ب
ــدا  ــت پی ــی دس ــی و نایب قهرمان ــن قهرمان عناوی
کــرده اســت؛ بــه گونــه ای که پــس از ارزشــیابی ها از 
 ســوی فدراســیون ورزش کارگــری وزارت تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی کشــور، هیئــت و اداره امــور ورزش 
ــطح  ــه اول را در س ــان رتب ــتان اصفه ــری اس کارگ
 کشــور بــه دســت آورد کــه از ارزش زیــادی برخوردار 

است.

مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن:

اصفهان، پیشتاز در پیشگیری از اعتیاد

،،
 اجــرای طــرح آمــوزش بهبــان در 76 
واحد اقتصادی و توزیع ســی دی های 
نقــش  زندگــی،  ســبک  آموزشــی 
بســزایی در افزایــش آگاهــی جامعــه 
معضــل  بــا  مقابلــه  در  مخاطــب 
خانمان ســوز اعتیــاد داشــته اســت

عامــل قتــل آتنــا کوچولــو در جریــان تحقیقــات جنایــی، 
ــاد  ــرد معت ــرد. م ــاش ک ــود را ف ــیاه خ ــت س ــات جنای جزئی
ــیطانی  ــه های ش ــت وسوس ــرقت و تح ــرای س ــد ب ــی ش مدع
مرتکــب قتــل شــده اســت. رســیدگی بــه ایــن پرونــده از ظهــر 
یکشــنبه 28 خــرداد امســال و بــه دنبــال ناپدیــد شــدن مرمــوز 
دختربچــه ای هفــت ســاله بــه نــام آتنــا اصانــی در دســتورکار 

ــت.  ــرار گرف ــاد ق ــتان پارس آب ــی شهرس ــم جنای تی
پــدر آتنــا بــا مراجعــه بــه پلیــس در شــکایت خــود گفــت: مــن 
ــه خــارج شــد  ــا مــن از خان ــرم ب ــروش هســتم. دخت پارچه ف
ــه  ــه بازگــردد. او ب ــه خان و پــس از ســاعتی تصمیــم گرفــت ب
ســمت خانــه رفــت و پــس از آن ناپدیــد شــد. وقتــی متوجــه 
ــد  ــدا ش ــن ج ــه او از م ــیری را ک ــدم، مس ــرم ش ــت دخت غیب
ــه دســت  ــرم ب ــا ردی از دخت ــردم، ام ــه جســت وجو ک ــا خان ت

نیامــد.
ــرا،  ــیت ماج ــه حساس ــه ب ــا توج ــکایت و ب ــن ش ــس از ای پ
ــاد تیمــی از  ــی دادســتان پارس آب ــا دســتور قاضــی طباطبای ب
ــدا کــردن دختــرک را  ــرای پی ــی تحقیقــات ب کارآگاهــان جنای

ــد. ــاز کردن آغ
 بررسی دوربین های مداربسته

دوربین هــای  بررســی  بــه  گام  نخســتین  در  کارآگاهــان 
ــل  ــه دلی ــا ب ــد؛ ام ــا پرداختن ــم شــدن آتن مداربســته محــل گ
ــوران نکــرد.  ــه مام ــا، کمکــی ب ــر در محــل دوربین ه ســد معب
ــدن  ــد ش ــان ناپدی ــز زم ــا نی ــی دوربین ه ــر برخ ــوی دیگ از س

ــد. ــرده بودن ــت نک ــرک را ثب دخت
 دستگیری مظنونان

ــار روز از ماجــرا، جســت وجوها گســترده شــد  ــا گذشــت چه ب
و مامــوران چنــد مظنــون را دســتگیر کردنــد. یکــی از مظنونــان 
مــردی جــوان بــه نــام اســماعیل بــود کــه در نزدیکــی محــل گم 
شــدن دختــرک کارگاه رنگــرزی داشــت. شــک پلیــس بــه او 
ــای  ــان داد دوربین ه ــی ها نش ــه بررس ــد ک ــتر ش ــی بیش زمان
مداربســته کارگاه او چنــد روز قبــل از ناپدیــد شــدن آتنــا 
ــه داشــت  ــان ادام ــی از مظنون ــوش شــده اســت. بازجوی خام
ــل کار و  ــی مح ــه بازرس ــوران ب ــس از 20 روز مام ــه پ ــا اینک ت
ــکه ای  ــا در بش ــد آتن ــا جس ــد و ب ــماعیل پرداختن ــی اس زندگ
ــا کشــف جســد  ــه رو شــدند. ب ــه روب ــگ خان ــزرگ در پارکین ب
دختــرک، پرونــده وارد مرحلــه ای تــازه شــد. اســماعیل دوبــاره 
تحــت بازجویــی قــرار گرفــت و این بــار بــه قتــل آتنــا اعتــراف 
کــرد و ســکوت 20 روزه خــود را شکســت. متهــم بــه قتــل در 
ــان  ــرک را در خیاب ــه دخت ــد روز حادث ــی ش ــش مدع اعترافات
دیــده و او را ربــوده اســت. او پــس از ربــودن آتنــا، دختــر را بــه 
ــل رســانده و جســدش را داخــل بشــکه رنگــرزی مخفــی  قت
کــرده اســت. پــس از اعــام خبــر کشــف جســد آتنــا، اهالــی 
پارس آبــاد در مقابــل محــل کار قاتــل تجمــع کردنــد و آنجــا را 
بــه آتــش کشــیدند. اهالــی کــه از شــنیدن خبــر قتــل متأثــر 
ــد، خواســتار اعــدام اســماعیل در مألعــام  و شــوکه شــده بودن
ــع  ــتان در جم ــئوالن شهرس ــور مس ــا حض ــرانجام ب ــدند. س ش
ــده و  ــه پرون ــریع ب ــیدگی س ــرای رس ــا ب ــول آن ه ــردم و ق م

ــل، فضــای شــهر آرام شــد. مجــازات قات
 رسیدگی ویژه به پرونده

ــی  ــل در پ ــتان اردبی ــز اس ــی مرک ــاب و عموم ــتان انق دادس
ــادی  ــودک خردســال پارس آب ــی، ک ــا اصان کشــف جســد آتن

ضمــن ارائــه توضیحاتــی، بــر تســریع در رســیدگی بــه پرونــده و 
صــدور حکــم مجــرم تاکیــد کــرد. ناصــر عتباتــی عصــر دوشــنبه 
عنــوان کــرد: جســد آتنــا اصانــی کــه از چنــد روز پیــش مفقــود 
ــون  ــه مظن ــق ب ــل متعل ــنبه در مح ــر دوش ــود، عص ــده ب ش

دســتگیر شــده پیــدا شــده اســت.
ــون در چهارمیــن روز گــزارش   وی بیــان کــرد: ایــن فــرد مظن
مفقــود شــدن آتنــا توســط نیــروی انتظامــی بازداشــت و روانــه 
ــود و مامــوران پلیــس آگاهــی در یــک محــل  ــدان شــده ب زن
متعلــق بــه ایــن فــرد، جســد آتنــا را کشــف کردنــد. دادســتان 
اردبیــل بــا اشــاره بــه جریحــه دار شــدن افــکار عمومــی از ایــن 
جنایــت تاکیــد کــرد کــه دســتگاه قضایــی در بــاره ایــن پرونــده 
ــن و  ــان ممک ــن زم ــوده و در کوتاه تری ــاس ب ــدت حس ــه ش ب
بــا دقــت تمــام پرونــده را بررســی و حکــم الزم را در ایــن بــاره 

صــادر خواهــد کــرد.
 جزئیات اعترافات قاتل

ــی و  ــتان عموم ــندآبادی، دادس ــی ش ــدهللا طباطبای ــید عب س
ــل  ــزه قات ــل و انگی ــف راز قت ــاره کش ــاد، درب ــاب پارس آب انق
ــترده ای  ــات گس ــا، تحقیق ــدن آتن ــد ش ــس از ناپدی ــت: پ گف
ــای  ــم دوربین ه ــد و فیل ــاز ش ــرا آغ ــایی از ماج ــرای رازگش ب
مداربســته منطقــه را بررســی کردیــم. در ایــن رابطــه ۶0 دقیقــه 
فیلــم را بررســی کردیــم کــه متوجــه شــدیم در دو ســمت کارگاه 
رنگــرزی مغــازه اسباب بازی فروشــی و بانــک اســت. دوربیــن 
ــا در  ــود؛ ام ــرده ب ــت ک ــرک را ثب ــور دخت ــا عب ــی از مغازه ه یک
ــال  ــث شــد احتم ــن باع ــود. همی ــری از او نب ــن دوم اث دوربی
ــرای او اتفاقــی رخ داده اســت.  ــن مســیر ب ــن ای ــم در بی دهی
وی ادامــه داد: در ایــن فاصلــه پنــج شــش متــری نقطــه کــور 
کارگاه قاتــل بــود کــه مــا او را دســتگیر کردیــم. در ابتــدا اتهــام 
ــت  ــال بازداش ــر امس ــارم تی ــم و او چه ــه او تفهی ــی ب آدمربای
شــد. ســرانجام در تحقیقــات بــه پارکینگــی کــه در کنــار خانــه 
او قــرار دارد، رســیدیم و در بازرســی آنجــا، جســد را در بشــکه ای 
آبــی رنــگ پیــدا کردیــم. پــس از اعــام خبــر کشــف جســد 
ــور  ــا مجب ــردن آن ه ــرای آرام ک ــه ب ــد ک ــع کردن ــی تجم اهال
ــد  ــم. بع ــه آنجــا بروی ــم و ب ــات را متوقــف کنی شــدیم تحقیق
از بازگشــت اهالــی بــه خانه هایشــان، بازجویــی از قاتــل را 
ــی  ــه بازجوی ــان 150 دقیق ــوان در جری ــرد ج ــم. م ــاز کردی آغ
ــزه اش  ــاره انگی ــل درب ــل قت ــل پرداخــت. عام ــه تشــریح قت ب
ــت هایش را  ــتن دس ــد شس ــرک قص ــه دخت ــت: روز حادث گف
داشــت. او را بــه کارگاه بــردم و دچــار وسوســه شــیطانی شــدم. 
او مقاومــت کــرد کــه دســتم را مقابــل دهانــش گرفتــم و باعــث 
خفگــی او شــدم. بدهــی داشــتم و دیــدن النگوهــای دختــرک 
ــا  ــا ب ــرم ت ــای او بگی ــرقت طاه ــه س ــم ب ــد تصمی ــث ش باع
فــروش آن چکــم را پــاس کنــم. بعــد از قتــل جســد را داخــل 
ســاک گذاشــتم و بــه پارکینــگ کنــار خانــه ام منتقــل کــردم و 
داخــل بشــکه ای آبــی انداختــم. می خواســتم آن را بــه جــای 

دیگــری منتقــل کنــم کــه دســتگیر شــدم. 
دادســتان پارس آبــاد تاکیــد کــرد: بــه ایــن پرونــده بــه صــورت 
ــرس شــعبه  ــری، بازپ ــژه رســیدگی می شــود و قاضــی اکب وی
اول دادســرای پارس آبــاد مســئول رســیدگی بــه پرونــده 
اســت. پــس از تکمیــل تحقیقــات، پرونــده بــه دادگاه ارســال 
ــن  ــه ای ــژه ب ــه صــورت وی ــن باشــند ب می شــود. مــردم مطمئ

ــود. رکنــا ــیدگی می ش ــده رس پرون

150 دقیقه اعترافات قاتل آتنـا کوچولو
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پیامرب اعظم )ص( می فرمایند: 
َمْن َقضی ألخیِه املؤمِن حاجًة كاَن كَمن َعَبَد اهلَل َدهَرُه

هر کس یک نیاز برادر مؤمن خود را برآورد، مانند کسی است که عمر 
خویش را به عبادت خدا سپری کرده باشد.

حدیث روز
 )ملت هــای شــریف ســتمدیده و ملــت ایــران( بداننــد كــه هرچــه رســانه های گروهــی عالــم و 
قدرت هــای شــیطانی غــرب و شــرق اشــتلم می زننــد، دلیــل بــر قــدرت الهــی آنــان اســت و خداونــد 

بــزرگ ســزای آنــان را هــم در ایــن عالــم و هــم در عوالــم دیگــر خواهــد داد. »انــه ولــی النعــم 
و بیــده ملكــوت كل شــیء«

پای درس امام ؟هر؟

وصیتنامه الهی سیاسی امام

قدرت اهلی ستمدیدگان

شــخصیت های بــزرگ همــواره مــورد توجــه هســتند و 
ــود؛  ــل می ش ــا نق ــاره آن ه ــی درب ــتان های مختلف داس
ــف  ــات مختل ــازی ها و اتفاق ــن، داستان س ــن بی در ای
وجــود  ایــن شــخصیت ها  دربــاره  همــواره  دیگــر، 
داشــته و ســاخت مســتندهایی کــه بــا نگاهــی جــدی 
بــه آن هــا می نگــرد، از فعالیت هایــی مهــم در ایــن 

ــه شــمار مــی رود. ــه ب زمین
ــی  ــی آوین ــه مرتض ــروف ب ــی مع ــران آوین ــید کام س
ــی  ــگار فرهنگ ــای مســتند و روزنامه ن ــردان فیلم ه کارگ
بــود. مجموعــه فیلم هــای مســتند تلویزیونــی او دربــاره 
جنــگ ایــران و عــراق بــا نــام »روایــت فتــح« شــناخته 

 شــده  اســت.
همــواره و پــس از شــهادت ایــن شــهید گرانقــدر 
دوران  او،  زندگــی  دربــاره  مختلفــی  بحث هــای 
ــوده  ــوارد دیگــری مطــرح ب حضــورش در جبهه هــا و م
ــن  ــی او، بســیار در ای ــه زندگ ــی ب ــی موضوع ــه نگاه ک

زمینــه کمــک می کنــد.
ــی  ــی محمدعل ــه کارگردان ــه« ب ــار ورث ــتند »انحص مس
جنجال برانگیــز  مســتندهای  از  یکــی  شــعبانی، 
جشــنواره ســینما حقیقــت، بــا موضــوع زندگــی شــهید 
ــش در  ــور و اکران ــه حض ــتندی ک ــت؛ مس ــی اس آوین
ــم فجــر  بخــش مســتند ســی وپنجمین جشــنواره فیل
دوبــاره بــاب گفت وگــو درخصــوص آن را بــاز کــرد.

ــه  ــی ب ــی از شــهید آوین ــی میراث ــه«، یعن »انحصــار ورث
ــود از آن  ــهم خ ــه س ــی ب ــر کس ــه ه ــده ک ــای مان ج

ــت.  ــته اس برداش

شــهید آوینــی، فــردی تجربه گــرا و اهــل حقیقــت بــود؛ 
او فــردی آزاده بــود کــه شــبیه بــه آدم هایــی کــه نقدش 

می کننــد یــا ســینه چاک وی هســتند، نیســت.
شــهید  جایــزه  دریافــت  نامــزد  ورثــه«،  »انحصــار 
ــردان(  ــد )کارگ ــن مســتند بلن ــوان بهتری ــا عن ــی ب آوین
ــن جشــنواره »ســینماحقیقت« شــده اســت. در دهمی

کافــه  سلسه نشســت های  از  برنامــه  اولیــن 
نقــد بــه همــت کمیتــه فرهنــگ رســانه ســازمان 
بــا  تیــر   ۱۸ اصفهــان  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی 
ــد  ــزار ش ــه« برگ ــار ورث ــتند »انحص ــد مس ــران و نق اک
ــزار  ــنبه ها برگ ــه یکش ــر هفت ــهریورماه ه ــا ۱9 ش ــه ت ک

خواهــد شــد.
 روایت، بعد از واقعه اتفاق می افتد

ــن  ــانه، در ای ــگر رس ــری، پژوهش ــام مظاه ــر حس دکت
ــت:  ــتند گف ــن مس ــاخت ای ــه س ــاره ب ــا اش ــت ب نشس
روایــت، گونــه ادبــی اســت کــه بازنمایــی یــا بازخوانــی 

ــی را دارد.  ــیر تاریخ ــک س ی
ــد و در  ــاق می افت ــه اتف ــد از واقع ــت بع ــع روای در واق
ــرای مخاطــب ســاخته  ــرد؛ بلکــه ب خــأ شــکل نمی گی

می شــود .
ــی  ــی آوین ــف بزرگ نمای ــه عط ــه نقط ــاره ب ــا اش وی ب
اظهــار داشــت: اگــر جنــگ بیشــتر از انقــاب اســامی 
ــود، حضــور رهبــر معظــم  ــرای آوینــی نقطــه عطــف ب ب
ــف  ــه عط ــازه او، نقط ــییع جن ــم تش ــاب در مراس انق

مهم تــری بــود.
ــم  ــش مه ــه نق ــاره ب ــا اش ــانه ب ــگر رس ــن پژوهش ای

آوینــی در ادبیــات و فرهنــگ انقابــی خاطرنشــان کــرد: 
ــر و حســاس تر باشــند  ــر، مهم ت ــراد پیچیده ت هرچــه اف
ــرد. ــا شــکل می گی ــاره آن ه ــای بیشــتری درب روایت ه

 آوینی، تک بعدی نیست
تک بعــدی  فــردی  آوینــی،  داد:  ادامــه  مظاهــری 
ــت  ــا »روای ــه دارد. او ب ــه و دافع ــه جاذب ــت؛ بلک نیس
و  هنــری  مقــاالت  انقــاب،  اول  مقــاالت  فتــح«، 

سیاســی ســوره شــناخته شــد. 
ــی نظــری  همچنیــن او غرب شــناس و اندیشــمند مبان
ــدارا  ــل م ــش و اه ــدی آزاداندی ــر اســامی و هنرمن هن

بــا مخالفیــن بــود.
وی بــا اشــاره بــه اعتقــاد کامــل آوینــی بــه والیــت فقیــه 
افــزود: آوینــی یــک حزب اللهــی رادیــکال اهــل تعــارف 
ــه از  ــود ک ــخت ب ــیجی سرس ــک بس ــع ی ــود؛ در واق نب

ــرد. ــی انقــاب حفاظــت می ک مبان
ــاره  ــا درب ــرد: روایت ه ــح ک ــانه تصری ــد رس ــن منتق ای
تغییــر  زمــان  طــول  در  و  نمی مانــد  ثابــت  آوینــی 
می کنــد؛ مثــا اولیــن مســتند آوینــی را کیومــرث 
پوراحمــد ســاخت و تمــام افــراد آن مســتند و »انحصــار 
ورثــه« مشــترک هســتند؛ امــا بایــد دیــد چقــدر نظــرات 
و روایت هــای آن هــا در طــول زمــان تغییــر کــرده اســت.

 واقعیت های آوینی در دسترس نیست!
نبــودن  دســترس  در  بــه  اشــاره  بــا  مظاهــری 
واقعیت هــا دربــاره آوینــی ابــراز داشــت: روایت هــا 
اســتمرار دارد و ایــن مســتند اولیــن و آخریــن مســتند 
دربــاره آوینــی نیســت؛ امــا بهتــر اســت مســتندها را در 

ــد. ــان دی ــتر زم بس
وی شــخصیت شــریعتی و آوینــی را شــبیه دانســت و 
ــی  ــی مطلب ــوز پــس از ســال ها در نقــد آوین گفــت: هن
در دســترس نیســت؛ در واقــع از خشــونت پنهــان 
شــخصیت آوینــی مطلبــی چــاپ نشــده؛ بنابرایــن 
ــه چــون شــهید شــده  ــا شــود ک ــر الق ــن تفک ــد ای نبای

پــس همــه حرف هایــش مقــدس اســت.
ــر  ــد اگ ــد دی ــه داد: بای ــانه ادام ــگر رس ــن پژوهش ای
آوینــی االن زنــده بــود، چــه تفکــری داشــت؛ نــه اینکــه 
در تفکــرات قبلــی او مانــد و آن هــا را دنبــال کــرد؛ بلکــه 

ــه داد. ــد مســیر او را ادام بای
ــانه  ــی رس ــرای اهال ــد ب ــه نق ــت های کاف سلسه نشس
ــنبه 25  ــت. روز یکش ــده اس ــزی ش ــان برنامه ری اصفه
تیرمــاه مســتند »پرزیدنــت آکتــور ســینما« در دومیــن 
نشســت کافــه نقــد بــرای اولیــن بــار در اصفهــان اکــران 

خواهــد شــد.

نقطه عطفی که در شهید آوینی به چشم آمد
امالی شیخ طوسی، ص 481، ح 1051 

   ترفندهای خانه داری
تمیز کردن سرامیک

ــس  ــوان از وایتک ــرامیک ها می ت ــردن س ــز ک ــرای تمی  ب
خالــص بــدون آب اســتفاده کــرد. نکتــه جالــب توجــه و البته 
ایمنــی کــه در این بــاره بایــد رعایــت شــود، اســتفاده از یــک 
ــا دســت تمــاس نداشــته باشــد.  ــی اســت تــا وایتکــس ب ِت
ــا آب  البتــه دقــت داشــته باشــید کــه خیلــی ســریع بایــد ب

وایتکــس را تمیــز کنیــد.
ــدار  ــه نم ــک پارچ ــا ی ــوان ب ــی ها را می ت ــن کاش  درز بی
ــیار  ــی بس ــادی دارد؛ ول ــت زی ــه زحم ــه البت ــرد ک ــز ک تمی
تمیــز خواهــد شــد. همچنیــن می توانیــد از یــک گــچ بــرای 

ــد. ــتفاده کنی ــاره اس ــاب کاری دوب لع
 پیــش از لکه گیــری بایــد بــه طــور کامل گــرد و خــاک روی 
ــرامیک ها  ــاک روی س ــرد و خ ــد. گ ــرف کنی ــرامیک را برط س
باعــث می شــود لکه هــای جدیــدی ایجــاد شــود و قدیمی هــا 

نیــز درســت پــاک نشــوند.
 بهتریــن راه بــرای جلوگیــری از بــه وجــود آمــدن لکه هــای 
پاک نشــدنی روی ســرامیک ها شست وشــوی  و  ســخت 
آن هــا بــه طــور مــداوم اســت. بــه محــض بــه وجــود آمــدن 

لکــه بــا یــک اســفنج خیــس آن را از بیــن ببریــد. 
 از جــوش شــیرین نیــز می تــوان بــرای لکه بــری اســتفاده 
کــرد؛ ایــن مــاده ســرامیک ها را بســیار عالــی تمیز و لکه بــرداری 
می کنــد. همچنیــن می توانــد در بــراق کــردن ســرامیک ها 

کمــک بســزایی باشــد. نمنــاک

   سالم باشیم
تست عینک آفتابی

شــاید شــما هــم بــه آب مرواریــد، بــه چشــم یــک بیمــاری 
ــرای  ــون می توانیــد قدمــی ب ــد؛ امــا اکن ــگاه کنی کهنســالی ن
حفاظــت از بینایــی خــود در آینــده برداریــد؛ البتــه می توانیــد 

ــا بهبــود ظاهــر انجــام دهیــد. ایــن کار را ب
بایــد از چشــم ها هــم مثــل پوســت در برابــر پرتــو فرابنفــش 
خورشــید محافظــت کــرد و البتــه مثــل پوســت، بایــد ایــن کار 
را هــم هــر روز انجــام داد و نــه فقــط وقتــی کــه بــه ســاحل 
می رویــد. پزشــکان چشــم توصیــه می کننــد هــر وقــت 
از خانــه بیــرون می رویــد، عینــک آفتابــی بزنیــد. البتــه 
ــی زمســتانی  ــای برف ــی در تابســتان و در روزه ــک آفتاب  عین
و ارتفاعــات اهمیــت بیشــتری دارد؛ بــه عــاوه بــه چشــم زدن 
عینــک آفتابــی هنــگام مصــرف داروهایــی کــه حساســیت به 
ــه  ــر ک ــت. از ظاه ــر اس ــد، مهم ت ــش می دهن ــاب را افزای آفت
ــک  ــتفاده از عین ــن کار، اس ــرای ای ــن راه ب ــم، مؤثرتری بگذری
ــش را  ــای فرابنف ــد پرتوه ــه ۱۰۰ درص ــت ک ــی اس آفتابی های
ــد  ــه می توانی ــت ک ــاده ای هس ــت س ــد. تس ــذب می کنن ج
از آن بــرای انتخــاب عینــک آفتابــی اســتفاده کنیــد. عینــک 
آفتابــی را چنــد ســانتیمتر دورتــر از صــورت خــود نگــه داریــد 
و بــه یــک طــرح چهارگــوش مثــل کاشــی یــا ســرامیک نــگاه 
کنیــد. یکــی از چشــم های خــود را بپوشــانید و عینــک را بــاال 
و پاییــن و چــپ و راســت ببریــد. اگــر خطــوط مربــع کــج و 

معــوج شــدند، ایــن عینــک مناســب نیســت. میــزان

   سبک زندگی
حجاب و عفاف زینب

زینــب کبــری علیهاالســام در رعایــت عفــاف هماننــد مــادر 
ــی  ــه مامقان ــوم عام ــد. مرح ــل بودن ــان بی بدی بزرگوارش
ــت؛  ــه اس ــاف یگان ــاب و عف ــب در حج ــند: زین می نویس
ــا روز  ــش ت ــدرش و برادران ــان پ ــردان در زم ــدی از م اح

ــد.  ــده بودن عاشــورا او را ندی
ــه  ــد: مــن در مدین ــی می گوی ــام یحیــی مازن ــه ن فــردی ب
مــدت زیــادی در همســایگی حضــرت علــی علیه الســام 
بــه ســر می بــردم؛ امــا در ایــن مــدت بــه خــدا قســم هرگز 

زینــب را ندیــدم و حتــی صــدای او را هــم نشــنیدم. 
در  بلکــه  عــادی،  حالــت  در  نه تنهــا  حضــرت  آن 
بحرانی تریــن لحظــات زندگــی خــود بــه مســئله حجــاب و 

عفــاف اهتمــام کامــل داشــتند. 
فــردی روایــت می کنــد: »وقتــی اســرای کربــا را وارد 
ــر شــتری  ــه ب ــدم ک ــام ســجاد را دی ــد، ام ــه می کردن کوف
بــدون روپــوش ســوار کرده انــد ... در ایــن هنــگام بانویــی 
را دیــدم کــه بــر شــتر برهنــه ای ســوار اســت؛ ســؤال کــردم 

کــه او کیســت؟ 
جــواب دادنــد: او زینــب کبــری اســت. ایــن بانــو خطــاب 
ــردم! چشــم های خــود  ــه می گفــت: ای م ــردم کوف ــه م ب
را از مــا بپوشــانید. آیــا از خــدا و رســولش شــرم نمی کنیــد 
ــه  ــه و آل ــی هللا علی ــر خــدا صل ــدان پیامب ــه حــرم و خان ب
ــد، نــگاه  در حالــی کــه پوشــش و حجــاب مناســبی ندارن

می کنید.کریمــه 

علل کمرویی کودکان
ــت  ــتند و دوس ــی هس ــیار خجالت ــودکان بس ــی از ک بعض
ــرای آن هــا مشــکل اســت. آن هــا دوســت  ــدا کــردن ب پی
دارنــد بــا بقیــه کــودکان بــازی کننــد، امــا از آنجــا کــه فاقــد 
ــد  ــه بای ــد چگون مهارت هــای اجتماعــی هســتند، نمی دانن
ــد. کــودک ممکــن اســت مشــکات  ــه ســایرین بپیوندن ب
رفتــاری ماننــد پرخاشــگری، بی توجهــی یــا کمرویــی 
داشــته باشــد؛ ایــن مانعــی بیــن کــودک و ســایر کــودکان 

ــت. ــد داش ــتی نخواه ــد و او دوس ــاد می کن ایج
ممکــن اســت کــودک بــه بیمــاری اوتیســم مبتــا باشــد. 
ــاز دارد.  ــژه نی ــان وی ــت و درم ــه مراقب ــت او ب ــن حال در ای
ایــن روزهــا کــودکان بــه آســانی ارتبــاط برقــرار نمی کننــد؛ 
چــون عــادت کرده انــد تنهایــی در مقابــل تلویزیــون یــا بــا 
ــه ای وقــت بگذراننــد. ایــن فقــدان روابــط  بازی هــای رایان
اجتماعــی بــه بــروز مشــکل در دوســت یابی کــودکان منجر 

می شــود.
ــردن  ــدا ک ــرای دوســت پی ــی ب ــودکان فرصت  بعضــی از ک
ــد. ممکــن اســت در همسایگی شــان کســی نباشــد  ندارن

کــه کــودکان همســن و ســال آن هــا داشــته باشــد. 
دنیــا، محــل رقابــت اســت و برخــی کــودکان برنامه هایــی 
دارنــد کــه آن هــا را بســیار مشــغول می کنــد. آن هــا 
بــه کاس هــای ورزشــی می رونــد یــا ســرگرمی های 
مختلفــی دارنــد کــه دیگــر وقتــی بــرای معاشــرت با ســایر 

ــه ــذارد. بیتوت ــی نمی گ ــا باق ــرای آن ه ــودکان ب ک

   خانواده

»آگهی مزایده عمومی«
نوبت دوم
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آگاهی  توانند جهت  نماید. متقاضیان می  واگذار  عمومی 
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