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1000 کیلومتر به عقب
اســام، دیــن صلــح و آرامــش اســت و همــه دنیــا را 
نیــز بــه صلــح و همزیســتی مســالمت آمیز دعــوت 

کــرده و می کنــد؛ چنانچــه در ســوره بقــره آیــه 208 آمــده 
ــًة« 

ّ
َکاَف ــْلِم  ــي الِسّ ــوا ِف ــوا اْدُخُل ــَن آَمُن ذی

ّ
ــا اَل َه ُیّ

َ
ــا أ اســت: »ی

»ای اهل ایمان همگی به صلح و آرامش درآیید.« 
ــو  ــه 5 هــم چنیــن آمــده: »َوالَلُّ َیْدُع و در ســوره یونــس آی

ِم«
َ

ــا ــٰی َداِر الَسّ ِإَل
دعــوت  ســلم  و  صلــح  بــه  را  شــما  همــه  خداونــد  »و 

 » . می کنــد
بــه رســول خــود محمــد  بــر آن  خدوانــد متعــال عــاوه 
داده  125دســتور  آیــه  نحــل  ســوره  در  مصطفــی)ص( 
اْلَمْوِعَظــِة  َو  ِباْلِحْکَمــِة  ــَک  َرِبّ َســبیِل  ِإلــي  »اْدُع  اســت: 

ْحَســُن«
َ
أ ِهــَي  تــي 

ّ
ِباَل جاِدْلُهــْم  َو  اْلَحَســَنِة 

») ای رســول مــا( خلــق را بــه حکمــت و برهــان و موعظــه 
کــن.«... نیکــو و جــدال احســن بــه راه خــدا دعــوت 

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

له
قا

رم
س

 انتقاد شدید عراقچی 
از بدعهدی های آمریکا

کل آژانــس بین المللــی  معــاون وزیــر خارجــه ایــران در دیــدار بــا مدیــر 
و  نقــش  حساســیت  و  اهمیــت  بــر  کیــد  تأ بــا  اتمــی  انــرژی 

وظایــف آژانــس در نظــارت بــر اجــرای برجــام، از بدعهــدی  
ــکا... ــد آمری ــت جدی ــازنده دول ــای غیرس و برخورده

در صفحه سیاست )2( بخوانید

 بازار سرد خودرو 
در تابستان
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وداع با حبیب سینما
صفحه 10

در صفحه اصفهان )4( بخوانید

جدیت پلیس در برخورد با میهمانی های هنجارشکنانه در باغ های حاشیه اصفهان

نفس ۵ هزار قلیان در اصفهان گرفت

 | سود بانکی و تورم 
دو عامل مهم رشد اجاره بها 

صفحه 3

کاغذی   | حذف دفترچه های 
در تأمین اجتماعی   صفحه 11

| ۲1 درصد واحدهای صنعتی 
 چهارمحال و بختیاری 

غیرفعال هستند   صفحه 5

 | گرد و غبار خانگی 
موجب چاقی می شود!

صفحه 6

/منطقه ای استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاریاخبار روز رتبه نخست روزنامه های استا�ن

گهی روزنامه کیمیای وطن 4-9۵013701جذب آ

مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضــاب 
ــا حضــور  ــه ب اســتان در جلســه ای ک
معــاون امــور آب و آبفــای وزارت نیرو 
و نماینــدگان مجلــس در مرکــز پایش 
و راهبــری تأسیســات آب و چاه هــای 
فلمــن اســتان اصفهــان برگــزار شــد، 
اخیــر  وقــوع خشکســالی  گفــت: 
ســال  ده  طــی  شــد کــه  منجــر 
طــول  در  مــاه   22 تنهــا  گذشــته 
زاینــده رود  بســتر  در  مــدت  ایــن 
ــودن  ــاری نب ــد و ج ــاری باش آب ج
رودخانــه زاینــده رود تأثیر بســزایی در 
آبدهــی چاه هــای فلمــن کــه از ایــن 
طریــق تغذیــه می شــوند، داشــته                                             

ــت. اس
مهنــدس  هاشــم امینــی اعــام کــرد: 
ــه  ــن و متفرق ــای فلم ــی چاه ه آبده
ــه  ــر در ثانی ــزار و 200 لیت ــدود 3 ه ح
ــه  ــم ب ــن رق ــون ای ــه هم اکن ــوده ک ب
240 لیتــر در ثانیــه کاهــش یافتــه 

اســت.
ــای  ــه چاه ه ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــی  ــی از منابع ــن، یک ــه و فلم متفرق
ــی در  ــیار مهم ــش بس ــه نق ــد ک بودن
تأمیــن آب شــرب مــردم در نقــاط 

ــتند. ــف داش مختل
وی بــه ظرفیــت آبرســانی تصفیه خانــه 
گفــت:  و  پرداخــت  اصفهــان  آب 
از 4  بیــش  شــرب  آب  هم اکنــون 
 میلیــون نفــر در قالــب 56 شــهر 
طــرح  طریــق  از  روســتا   300 و 
آبرســانی اصفهــان بــزرگ تأمیــن 
ــوان  ــه می ت ــه ای ک ــه گون ــود؛ ب می ش
بــاغ  اهالــی  شــرب  آب  گفــت 
بهــادران در غــرب تــا انــارک در شــرق 
اصفهــان کــه در فاصلــه ای بیــش 
قــرار  یکدیگــر  کیلومتــری   400 از 
دارنــد، بــه وســیله ســامانه آبرســانی 

باباشــیخعلی تأمیــن می شــود. 
امــا الزم بــه یــادآوری اســت کــه افــق 
طــرح ســامانه اول آبرســانی اصفهــان 
بــزرگ در ســال 87 بــه پایان رســیده 
ــت  ــل ظرفی ــه دلی ــه ب اســت؛ چــرا ک
نهایــت  اشــترجان  تونــل  محــدود 
تصفیه خانــه  از  آبرســانی  ظرفیــت 
ــب در  ــر مکع ــیخعلی 12/5 مت باباش

ــه اســت.  ثانی
ایــن در حالــی اســت کــه هــر ســاله 
ــع  ــه در واق ــان ک ــت اصفه ــر جمعی ب
متقاضیــان آب شــرب هســتند افزوده 
ــن افزایــش روزافــزون  می شــود و ای
جمعیــت، نیــاز آبــی جهــت تأمین آب 
ــب در  ــر مکع ــه 14/5 مت ــرب را ب ش

ــش داده اســت. ــه افزای ثانی
ــره  ــل و رئیــس هیئت مدی ــر عام مدی
اســتان  فاضــاب  و  آب  شــرکت 
ــب آب  ــر مکع ــود 3 مت ــان کمب اصفه

چالش هــای  از  یکــی  را  ثانیــه  در 
اساســی تأمیــن آب شــرب مــردم 
اســتان اصفهان دانســت و خاطرنشــان 
ــه  ــا توج ــر ب ــال حاض ــاخت: در ح س
ــال آب از  ــدود انتق ــت مح ــه ظرفی ب
ــز  ــه آب باباشــیخعلی و نی تصفیه خان
کاهــش چشــمگیر آبدهــی چاه هــای 
بــه  آبرســانی  متفرقــه،  و  فلمــن 
مشــترکین در حــال افزایــش اصفهــان 

ــت. ــده اس ــوار ش ــیار دش بس
ــان  ــا بی ــی ب ــم امین ــدس  هاش مهن
ــکن  ــای مس ــداث واحده ــه اح اینک
ــت  ــش جمعی ــر در افزای ــر بی تأثی مه
اصفهــان نبــوده اســت، گفــت: بــا 
احــداث واحدهــای مســکن مهــر 
ــت  ــه جمعی ــانی ب ــان آبرس در اصفه
ــاط  ــی از نق ــری در بعض ــزار نف 100 ه
ــت  ــرار گرف ــتورکار ق ــان در دس اصفه
ــه رغــم محدودیــت  کــه ایــن مهــم ب

ــد. ــی ش ــی اجرای ــع آب ــدید مناب ش
ــترکین  ــه مش ــدار ب ــانی پای وی آبرس
ــرکت  ــی ش ــداف اساس ــی از اه را یک
ــمرد و  ــان برش ــتان اصفه ــای اس آبف
اعــام کــرد: بــا وجــود اینکــه 10 ســال 
اصفهــان  آبرســانی  طــرح  افــق  از 
بــزرگ مــی گذرد و از ســویی اســتمرار 
پدیــده خشکســالی موجــب خشــکی 
دیگــر منابــع آبــی از جملــه چاه هــای 
ــت، آب  ــده اس ــه ش ــن و متفرق فلم
ــورت  ــه ص ــان ب ــردم اصفه ــرب م ش
ــم  ــن مه ــه ای ــد ک ــن ش ــدار تأمی پای
بــا بهره گیــری از تکنولــوژی نویــن 
در امــر آبرســانی و تعهــد و تخصــص 
نیــروی انســانی بــود؛ در ایــن زمینــه 
می تــوان بــه اســتفاده از سیســتم 
تله کنتــرل،  سیســتم  تله متــری، 
پایــش آنایــن و هوشــمند شــبکه 
انتقــال و توزیــع آب و اصــاح 120 
ــال آب  خطــوط شــبکه فرســوده انتق
اشــاره کــرد. البتــه فرهنگ ســازی 
نیــز در میــان  بهینــه آب  مصــرف 
در  جامعــه  مختلــف  قشــرهای 
ــر  ــان مؤث ــت مصــرف در اصفه مدیری
ــد  ــن بای ــود ای ــا وج ــت؛ ب ــوده اس ب
پایــدار  شــرب  آب  تأمیــن  گفــت 
مــردم اصفهــان بــدون هیچ گونــه امــا 
ــزون  ــش روزاف ــم افزای ــه رغ ــر ب و اگ
شهرنشــینی  توســعه  و  جمعیــت 
دوم  ســامانه  راه انــدازی  طریــق  از 

آبرســانی میســر می شــود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

هدف اساسی شرکت آب و فاضالب، آبرسانی پایدار به مشترکین است
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فرمانده انتظامی استان اصفهان در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: پلیس اجازه نمی دهد فضای پارک ها با ورود قلیان  برای خانواده ها آلوده شود



یادداشت
به قلم سردبیر

حسرت بزرگ
 یکــی از نام هــای روز قیامــت »یــوم الحســرة« 
اســت؛ یعنــی روزی کــه دیگــر نمی توانــی کار و 
اقدامــی بکنــی؛ در حالــی کــه پیــش از مــرگ 
توانایــی بســیاری داشــتی و می توانســتی توشــه ای 
دســت و پــا کنــی و بــار بربنــدی کــه آنجــا گردنــت 

ــج نباشــد. ک
ــه  ــورد از اینک ــرت می خ ــان حس ــت انس  روز قیام
و  بدبختــی  از  و  بگیــرد  را  دســتی  می توانســته 
کمبــود مالــی یــا کمبــود محبــت یــا ســایر کمبودهــا 
ــازه  ــت و اج ــتش را گرف ــیطان دس ــا ش ــد؛ ام برهان
ــد داشــته  ــه نیازمن ــد و کمکــی ب ــب کن ــداد در جی ن
باشــد یــا قدمــی و قلمــی و ســخنی بــر مــدار حــق 

ــه آنجــا ســرمایه اش باشــد. ــد ک بران
 در راس کارهایــی کــه انســان می توانــد انجــام 
دهــد صدقــه دادن اســت، حــال مــادی یــا معنــوی؛ 
ــه آن  ــن صدق ــد: بهتری ــدا)ص( فرمودن ــول خ رس
اســت کــه در حالــی کــه صحیــح و ســالم هســتی و 
امیــد بــه زندگــی داری و از تنگدســتی هــم هراســان 
باشــی، صدقــه بدهــی؛ صدقــه را آن قــدر بــه تأخیــر 
ــگاه  ــد، آن ــوگاه برس ــه گل ــان ب ــه ج ــا آنک ــداز ت نین
بگویــی: بــرای فالنــی این قــدر بدهیــد و بــه فالنــی 

آن قــدر! )میزان الحکمــه، ج 5، ص 326(
فرموده انــد:  این بــاره  در  نیــز  امیرالمؤمنیــن)ع( 
ــت  ــدار اس ــان مق ــی ات، هم ــو از دارای ــره ت ــا به تنه
کــه بــرای آخــرت خــود پیــش فرســتاده ای و آنچــه 
ــهم وارث  ــذاری، س ــا گ ــه ج ــدازی و ب ــر بین را تأخی

اســت.)غرر الحکم( 
ــه  ــت آن اســت ک ــن حســرت در روز قیام بزرگ تری
تــو مــال جمــع کنــی و دیگــری بــا خیــرات تــو بــه 

بهشــت برســد. 
امیرالمؤمنیــن)ع( فرموده انــد: بــه یقیــن بزرگ تریــن 
ــت  ــی اس ــرت کس ــت، حس ــرت ها در روز قیام حس
کــه در غیــر راه خــدا ثروتــی بــه دســت آورده باشــد 
ــه  ــری ب ــرای دیگ ــرود(، آن را ب ــا ب ــون از دنی )و چ
ــذارد و آن وارث، آن را در راه طاعــت خــدای  ارث بگ
ســبحان خــرج کنــد و از ایــن راه بــه بهشــت بــرود؛ 
ولــی آن شــخص اول، بــه وســیله همــان مــال بــه 
دوزخ رود. )نهج البالغــه، فیض االســالم، حکمــت 
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ــی  ــد آدم ــوب و ب ــال خ ــن اعم ــالم ای ــر اس از نظ
ــس  ــی اش پ ــین دائم ــدم و همنش ــه هم ــت ک اس
از مــرگ و در قیامــت اســت. بنابرایــن می بایــد 
ــه  ــدی ک ــوب و ب ــژه خ ــود به وی ــال خ ــب اعم مواظ
مانایــی و پایانــی دارد، باشــد؛ زیــرا آثــار آن اعمــال 
ــرای  ــدش ب ــوب و ب ــود و خ ــد ب ــر او خواه دامنگی
ــس و  ــس هیچ ک ــد. پ ــی می مان ــگی باق او همیش
هیــچ  چیــزی بــا انســان جــز عمــل، همــراه نخواهــد 
ــد: ســه  ــر خــدا)ص( فرموده ان ــود. چنانچــه پیامب ب
چیــز مــرده را همراهــی می کنــد )تــا لــب گــور(، دو 
ــواده  ــد. خان ــی می مان ــی باق ــردد و یک ــا برمی گ ت
ــراه  ــا او هم ــش ب ــی عمل ــردد، ول ــش برمی گ و مال

می مانــد. )کنزالعمــال، حدیــث 42761(  
امــام علــی)ع( دربــاره جهت گیــری خوشــحالی 
ــود  ــادی خ ــد: ش ــان می فرماین ــی در انس و بدحال
را بــرای کارهــای نیکــی کــه پیشــاپیش )بــرای 
ــدوه فراوانــت  ــاد کــن و ان آخــرت( فرســتاده ای، زی
را بــرای نیکی هایــی قــرار بــده کــه از دســتت رفتــه 

اســت. )غررالحکــم، ج 2، ص 592(

کوتاه از سیاست
رهبر انقالب اسالمی:

بعضی نمی فهمند اگر شهدا 
سینه سپر نمی کردند، امروز 
تهران و خوزستان دست چه 

کسی بود
بعضــی  تاکیــد کردنــد:  انقــالب  معظــم  رهبــر 
ــد،  ــپر نمی کردن ــینه س ــهدا س ــر ش ــد اگ نمی فهمن
امــروز تهــران و خوزســتان دســت چــه کســی بــود.

بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از پایــگاه 
ــرت  ــار حض ــر آث ــظ و نش ــر حف ــانی دفت اطالع رس
آیــت هللا العظمــی خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــالب 
اســالمی، بــا حضــور در منــزل یکــی از شــهدا 
ــینه  ــهدا س ــر ش ــد اگ ــی نمی فهمن ــد: بعض فرمودن
ســپر نمی کردنــد، امــروز تهــران و خوزســتان دســت 

ــود؟! ــی ب ــه کس چ
ــا  ــز ب ــهید نی ــرادران ش ــن ب ــدار همچنی ــن دی در ای

رهبــر معظــم انقــالب گفت وگــو کردنــد.

 درگیری سپاه با تروریست ها 
در شمال غرب کشور

زمینــی  نیــروی  سیدالشــهدا)ع(  حمــزه  قــرارگاه 
ــرد:  پنجشــنبه گذشــته  ــه ای اعــالم ک ســپاه در اطالعی
تعــدادی از تروریســت های وابســته بــه اســتکبار 
بیگانــه کــه  از ســرویس های جاسوســی  جهانــی 
ــرب کشــور قصــد  ــرزی شــمال غ ــر م ــه صف در منطق
انجــام اقدامــات تروریســتی را داشــتند، بــا هوشــیاری 
و قاطعیــت رزمنــدگان قــرارگاه حمــزه سیدالشــهدا)ع( 
نیــروی زمینــی ســپاه مواجــه شــدند و در یــک 

ــد. ــاکام ماندن ــنگین ن ــری س درگی
ایــن اطالعیــه می افزایــد: در ایــن درگیــری ســه تــن از 
تروریســت ها بــه هالکــت رســیدند، چهــار تــن زخمــی 
شــدند و یــک تــن از تروریســت ها نیــز دســتگیر شــد 

و بقیــه آن هــا بــه آن ســوی مــرز فــرار کردنــد.
بنــا بــر ایــن اطالعیــه در ایــن درگیــری یکــی از 
ــزه  ــکر 3 حم ــالمی لش ــالب اس ــر انق ــداران دلی پاس
سیدالشــهدا)ع( بــه نــام ســرگرد یاســین قنبــری بــه 
ــر از  ــی دیگ ــد و یک ــل آم ــهادت نائ ــع ش ــه رفی درج

ــد. ــروح ش ــالم مج ــدگان اس رزمن
در ایــن اطالعیــه تأکیــد شــده اســت:  فرزنــدان ملــت 
ایــران در نیــروی زمینــی ســپاه و ســایر ســازمان های 
ــدام  ــرض ان ــازه ع ــی اج ــی و امنیت ــی، اطالعات نظام
و  اســتکباری  قدرت هــای  نظام هــای  پیــاده  بــه 
ــه  ــا هرگون ــد داد و ب ــه ای را نخواهن ــن منطق مرتجعی
آرامــش میهــن  و  امنیــت  اقدامــی کــه بخواهــد 
اســالمی را مــورد تهدیــد قــرار دهــد، قاطعانــه برخــورد 

ــرد. مهــر ــد ک خواهن

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

1000 کیلومتر به عقب
ــرای  ــی ب ــده، ابزارهای ــه آم ــن آی ــه در ای  آنچ
دعــوت و هدایــت هســتند؛ امــا اگــر ایــن 
ابزارهــا موثــر نیفتــاد و افــرادی بــا عقایــد فاســد 
و باطــل، هــم خــود گمــراه هســتند و هــم 
ــان ها  ــد و انس ــی می برن ــه گمراه ــران را ب دیگ
را بــه بنــد می کشــند و انــواع ظلــم و ســتم و را 
بــر بشــریت روامی دارنــد، چــاره ای جــز جــدال، 

ــد؟  ــی می مان ــاد باق ــگ و جه جن
ــوا  ــود: »اْدُخُل ــی فرم ــرآن جای ــر ق ــن اگ بنابرای
ــًة«، منافات بــا آیــه »َو قاِتُلوُهْم  ــْلِم کَافَّ ِفــی السِّ
ــی ال َتکـُـوَن ِفْتَنــٌة« نــدارد؛ چــون جنــگ برای  َحتَّ
ــال آن  ــه دنب ــه ب ــری ک ــت؛ ام ــه اس ــع فتن دف

ــود.  ــد ب ــر خواه ــح امکان پذی ــلم و صل س
ــاع  ــاد و دف ــی، جه ــع دین ــرآن و مناب ــر ق از نظ
ــن،  ــاد زمی ــی و فس ــری از آلودگ ــرای جلوگی ب
ــری از  ــگاه ها، جلوگی ــدن پرستش ــوظ مان محف
ــه تعبیــری  ســتمگری و دفــاع از مظلومــان و ب
بــرای مقابلــه بــا هــر آنچــه مانــع کمــال، 
ــاز  ــت، مج ــان اس ــعادت انس ــتگاری و س رس
شــمرده شــده اســت؛ نــه بــرای اســتثمار 
یــا  سیاســی  برتری طلبــی  یــا  اقتصــادی 
و  جغرافیایــی  و  اجتماعــی  توســعه طلبی 
ــج  ــات پررن ــخ حی ــول تاری ــه در ط ــائلی ک مس
ــان ســلب  ــت و آرامــش را از آن انســان ها، امنی
و بیشــترین زیــان و خســارت را بــر آن هــا 

ــت.  ــرده اس ــل ک تحمی
ــر  ــوری اســالمی ب ــران در جمه ــت ای مشــی مل
اســاس آمــوزه ای قرآنــی بــر تــرک و عــدم 
تجــاوز و ســتم اســتوار بــوده و هســت؛ امــا در 
مقابــل تجــاوز بــا اقتــدار ایســتاده و می ایســتد؛ 
زیــرا اساســا فلســفه جهــاد در راه اســالم، 
برقــراری عدالــت، تامیــن مصالــح واقعــی 
ــای  ــاس ارزش ه ــر اس ــردم ب ــای م و آزادی ه
انســانی و محوریــت اعتــالی کلمــه حــق و 
ــق  ــع ح ــن موض ــر ای ــت و ب ــتیزی اس ستم س

می کنــد.  پافشــاری 
از روزهــای اولیــه پیــروزی انقــالب اســالمی تــا 
بــه امــروز اســتکبار جهانــی کــه منافــع زیــادی 
را از دســت داده، هــر روز بــا برنامــه و بهانــه ای 
ــه و  ــران حمل ــه ای ــف ب ــای مختل و در زمینه ه
ــران را محــدود و توســعه و  ــا ای تــالش کــرده ت
صــدور انقــالب را بــا مشــکل مواجــه کنــد؛ امــا 

زهــی خیــال باطــل!
 در هفتــه گذشــته، اقــدام جدیــد آمریــکا علیــه 
ــه  ــه بهان ــی را ب ــت و گروه ــکل گرف ــران ش ای
ارتبــاط بــا ســپاه و البتــه خــود ســپاه پاســداران 
ــم  ــار در لیســت تحری ــن ب ــرای چندمی ــز ب را نی
قــرار داد تــا بــه زعــم خــود پیشــرفت موشــکی 
ایــران را محــدود کنــد؛ امــا پاســخ کوبنــده 
ــر  ــا عــزم قطعــی ب ــکا را ب ــده ســپاه آمری فرمان
افزایــش قــدرت دفاعــی و حــق مســلم ایــران 
مواجــه کــرد؛ آمریــکا بایــد بدانــد و خــوب 
نیســت کــه  ایــران کشــوری  می دانــد کــه 
تصمیــم او را بی جــواب بگــذارد و هــر حرکتــش 
او را مجبــور بــه عقب نشــینی کــرده و بــا تحمــل 
ــد. ــه می کن ــل مواج ــنگین تر از قب ــت س شکس

ــدی  ــر توانمن ــد ب ــا تاکی ــپاه ب ــده کل س فرمان
موشــکی جمهــوری اســالمی ایــران گفــت: اگــر 
ــی و  ــم دفاع ــوع تحری ــد موض ــکا بخواه آمری
تحریــم ســپاه را دنبــال کنــد، بایــد پایگاه هــای 
منطقــه ای خــود را تــا عمــق هــزار کیلومتــر 
ــتباه  ــرده و اش ــع آوری ک ــران جم ــراف ای در اط
محاســباتی خــود را بــا هزینــه زیــادی تصحیــح 

ــد.  کن
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه توانمنــدی موشــکی بــه 
ــره  ــی مذاک ــه و حت ــل معامل ــوان قاب ــچ عن هی
ــکی  ــوان موش ــا از ت ــت: م ــار داش ــت، اظه نیس
مــردان  کــه  می کنیــم  دفــاع  همان گونــه 

ــاع.  ــود دف ــوس خ ــد از نام غیرتمن
ایــن نکتــه بدیــن معناســت کــه دفــاع از ارتقــای 
تــوان موشــکی کشــور، خواســت همگانــی 
اســت و همــه ملــت دربــاره تجهیــز کشــور 
بــه ســالح های بازدارنــده دشــمن یک صــدا 
هســتند و در ایــن رابطــه نــه از کســی و جایــی 
و کشــوری اجــازه می گیــرد و نــه بــا کســی 

ــت.  ــه اس ــا معامل ــره ی ــه مذاک ــر ب حاض
تحریم هــای  می کنــد  فکــر  آمریــکا  اینکــه 
اقتصــادی و تســلیحاتی و باالخــره محدودیت ها 
بــه  اســتکبار  مقابــل  در  را  ایــران  می توانــد 
زانــو درآورد، خیالــی بیــش نیســت؛ بلکــه 
ــوت  ــدرت و ق ــه ق ــا ب ــن محدودیت ه ــه ای هم
می انجامــد  شــدن  جهانی تــر  و  اقتــدار   و 
 و آمریــکا را بــا مشــکل بیشــتر مواجــه خواهــد 

کرد.
ــا  ــات خــود را در دنی ــد حی ــر بخواه ــکا اگ آمری
ــان  ــدای جه ــرد کدخ ــد بپذی ــد، بای ــه ده ادام
ســتم  و  ظلــم  و  زور  و  زر  دوران  و  نیســت 
حتــی  اســت؛  چپــاول کشــورها گذشــته  و 
کشــورهایی کــه حکومــت نوکــر آمریــکا دارنــد، 
مردمــش مترصــد فرصتــی بــرای خالصــی 

هســتند و ایــن رهایــی قطعــی اســت.
بی تردیــد تمامی هــای و هــوی و جوســازی 
آمریــکا بــه علــت قدرتمنــدی و اســتقاللی 
لــذا  آورده؛  دســت  بــه  ایــران  اســت کــه 
ــز  ــش را نی ــه منافع ــو بقی ــن الگ ــد ای می ترس
بــه خطــر انــدازد؛ کمااینکــه ایــن اتفــاق در 
 عــراق، افغانســتان، ســوریه و لبنــان افتــاده 
و بــه زودی در یمــن و خیلــی جاهــای دیگــر نیز 
اتفــاق خواهــد افتــاد کــه بهایــی ســنگین بــرای 

آمریــکا و اذنابــش دارد.
ــد و  ــاری کن ــش پافش ــر مواضع ــکا ب ــر آمری اگ
بــه دشــمنی هایش ادامــه دهــد، قطعــا مجبــور 
خواهــد  کیلومتــری   1000 عقب نشــینی   بــه 

شد.

 از ســاعات اولیــه صبــح دیــروز، جمعــه 
15 هــزار نظامــی اســرائیلی شــهر قــدس را 

بــه محاصــره کامــل درآوردنــد.
در پــی تجاوزهــای مکــرر هفتــه اخیــر رژیــم 
ــه  ــه مســجداالقصی از جمل صهیونیســتی ب
ــای  ــای ورودی، گروه ه ــتن گیت ه کارگذاش
»جمعــه  را  دیــروز  فلســطینی  مختلــف 
فلســطین  تمــام  از  و  نامیدنــد   خشــم« 
در  خواســتند  اســالمی  کشــورهای  و 
ــان  ــه خیاب ــات ب ــن تعرض ــه ای ــراض ب اعت

بیاینــد.
»وفــا«  فلســطین  رســمی  خبرگــزاری 
ــی  ــه وزارت ــه کابین ــس از آنک ــزارش داد پ گ
ــم صهیونیســتی اعــالم کــرد گیت هــای  رژی
ورودی مســجداالقصی را برنمــی دارد رهبران 
ــزار  ــه ای را برگ ــدس جلس ــطینی در ق فلس

ــد. کردن
رژیــم صهیونیســتی هــزاران نیــروی امنیتــی 

را در قــدس، به ویــژه بخــش قدیمــی آن 
مســتقر کــرده و بــا کار گذاشــتن موانــع 
ــه  ــن شــهر، آن را ب ــی در جای جــای ای آهن

ــل کــرد. ــادگان نظامــی تبدی پ
 همچنیــن ایــن رژیــم بــه مــردان زیــر 
ــی  ــش قدیم ــه بخ ــازه ورود ب ــال اج 50 س

ــداد. ــدس را ن ق
در همیــن راســتا خبرنــگار »المیادیــن« 
ــح  ــه صب ــاعات اولی ــه از س ــرد ک ــد ک تاکی
دیــروز جمعــه، 15 هــزار نظامــی اســرائیلی 
کامــل  محاصــره  بــه  را  قــدس  شــهر 

درآوردنــد.
گفتنــی اســت پلیــس رژیــم صهیونســیتی 
ــم  ــه »حات ــطینی از جمل ــش از 20 فلس بی
پرونــده  ســابق  مســئول  عبدالقــادر«، 
قــدس در جنبــش فتــح را بازداشــت کــرد.

تشــکیالت  رئیــس  عبــاس،  محمــود 
خودگــردان فلســطین، نیــز کمیتــه مرکــزی 

فتــح و ســازمان آزادی بخــش فلســطین 
قــدس  در  اضطــراری  نشســتی  بــه   را 
ــده  ــه صادرش ــاس بیانی ــر اس ــد. ب فراخوان
دربــاره  نشســت  ایــن  در  تشــکیالت،  از 
ــدس  ــرائیلی در ق ــاک اس ــات خطرن اقدام
مســجداالقصی  در  ویــژه  صــورت  بــه  و 
صحبــت خواهــد شــد تــا تصمیــم مناســب 

ــود. ــه ش گرفت
ــطین  ــردان فلس ــکیالت خودگ ــس تش رئی
دامــاد  کوشــنر«،  »جــارد  از   همچنیــن 
آمریــکا  رئیس جمهــور  ارشــد  مشــاور  و 
خواســت ردیاب هــای فلــزی نصب شــده 
هرچــه  »مســجداالقصی«  ورودی  در 

شــود.  برداشــته  ســریع تر 
عبــاس گفــت: اگــر اســرائیل از تدابیــر خــود 
در قــدس و مســجداالقصی دســت برنــدارد، 

وضعیــت بی نهایــت خطرنــاک اســت.
قــدس،  مفتــی  محمدحســین،  شــیخ 
ــی  ــجداالقصی، امانت ــرد: مس ــالم ک ــز اع نی
ــالمی  ــی و اس ــت عرب ــام ام ــت تم در دس

ــت.  اس
بــه  را  علمــای مســیحی  وی همچنیــن 
دفــاع از قــدس و مســجداالقصی فراخوانــد 
ــه  ــدس را ب ــدای ق ــت ص ــا خواس و از آن ه

ــانند. ــان برس جهانی
موانــع  تمــام  بایــد  کــرد:  تاکیــد  وی 
اســرائیلی بــرای نمــاز در مســجداالقصی 

شــود. برداشــته 
ــاد  ــد جه ــای ارش ــش، از اعض ــد البط خال
ــروز در  ــه دی ــی ک ــز در تجمع ــالمی، نی اس
غــزه برگــزار شــده بــود، گفــت: قــدس 
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــهری عرب ــان ش همچن
ــاز ــالمی نی ــی و اس ــورهای عرب ــک کش  کم

دارد.
ــس  ــه، رئی ــماعیل هنی ــن اس ــش از ای پی
دفتــر سیاســی جنبــش مقاومــت اســالمی 
فلســطین )حمــاس(، تجمــع عمومــی طــی 
روز جمعــه و مقابلــه قاطــع بــا جنایــات 
علیــه  را  صهیونیســتی  اشــغالگر  رژیــم 

مســجداالقصی خواســتار شــد.
رئیــس دفتــر سیاســی جنبــش حمــاس در 
ــی و  ــورهای عرب ــران کش ــال از س ــن ح عی
ــه مســئولیت های  ــه ب اســالمی خواســت ک
ــا  ــد و ب ــل کنن ــوص عم ــن خص ــود در ای خ
برگــزاری اجــالس اضطــراری، بــرای مقابلــه 
تجــاوز  و  صهیونیســت ها  تروریســم  بــا 
ــام   ــوری انج ــدام ف ــجداالقصی اق ــه مس ب

ــد. دهن
هتــک  دنبــال  بــه  اســت کــه  گفتنــی 
حرمــت دوبــاره مســجداالقصی و نمازگــزاران 
فلســطینی، جنبــش مقاومــت اســالمی 
حمــاس بــا صــدور بیانیــه ای فراخــوان 

تظاهــرات صــادر کــرد. 
ایــن جنبــش در بیانیــه خــود از مــردم 

ــه  ــا روز جمع ــت ت ــته اس ــطین خواس فلس
ــه جــاری پــس از اقامــه نمــاز جمعــه  هفت

ــد.  ــزار کنن ــم برگ ــرات خش تظاه
روزنامــه  »هاآرتــص« نیــز تصریــح کــرد کــه 
ــت  ــاک اس ــیار خطرن ــدس بس ــت ق وضعی
ــته  ــال های گذش ــی س ــت ط ــن وضعی و ای

ــت.  ــوده اس ــابقه ب بی س
ــم  ــت« ه ــت بی ــتی »ریش ــو صهیونیس رادی
نمازگــزاران  شــعارهای  و  تظاهــرات   بــه 
مســجداالقصی  نزدیکــی  در  فلســطینی 
اشــاره و تاکیــد کــرد کــه آن هــا شــعارهایی 
ــاخه  ــام ش ــای قس ــت از گردان ه در حمای
ایــن  از  و  داده  ســر  حمــاس  نظامــی 
ــو  ــل آوی ــد ت ــا درخواســت می کردن گردان ه

ــد. ــرزه درآورن ــه ل را ب
هالل احمــر فلســطین اعــالم کــرد تــا کنــون 
روز  درگیری هــای  در  فلســطینی  صدهــا 
ــی  ــری زخم ــه باخت ــدس و کران ــته ق گذش

شــده اند.
همچنیــن چندیــن فلســطینی از جملــه 
ــا  ــن درگیری ه ــاله در ای ــودک 7 س ــک ک ی

بــه شــهادت رســیده اند.
گفتنــی اســت، فلســطینی های زیــر 50 
ــا  ــه آن ه ــتی ب ــم صهیونیس ــه رژی ــال ک س
اجــازه ورود بــه مســجداالقصی را نــداد 
نمــاز خــود را در اطــراف ایــن مســجد اقامــه 

ــد. کردن

1۵ هزار نظامی اسرائیلی مسجداالقصی را محاصره کردند

خروش فلسطین در »جمعه خشم«

ادامه از صفحه اول

معــاون وزیــر خارجــه ایــران در دیــدار بــا مدیــر کل 
آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی بــا تأکیــد بــر اهمیــت و 
حساســیت نقــش و وظایــف آژانــس در نظــارت بــر اجــرای 
برجــام، از بدعهــدی و برخوردهــای غیرســازنده دولــت 

ــرد. ــاد ک ــه شــدت انتق ــه ب ــن زمین ــکا در ای ــد آمری جدی
در دیــدار عصــر پنجشــنبه ســید عبــاس عراقچــی، معــاون 
ــا  امــور حقوقــی و بین المللــی وزارت خارجــه کشــورمان، ب
یوکیــا آمانــو، مدیــر کل آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی 
ــن  ــود بی ــای موج ــط و همکاری ه ــس، رواب ــل آژان در مح
جمهــوری اســالمی ایــران و آژانــس مــورد بحــث و بررســی 

قــرار گرفــت.
در ایــن دیــدار کــه در آســتانه نشســت کمیســیون مشــترک 
برجــام انجــام شــد، معــاون وزیــر خارجــه کشــورمان 

در  اصولــی کشــورمان  تشــریح سیاســت های  ضمــن 
ــت  ــر اهمی ــه، ب ــدات مربوط ــرای تعه ــام و اج ــه برج زمین
و حساســیت نقــش آژانــس و وظایــف آن در زمینــه 
ــا بی طرفــی کامــل  ــر اجــرای توافــق هســته ای ب نظــارت ب
و بــه صــورت حرفــه ای تاکیــد و از بدعهــدی و برخوردهــای 
غیرســازنده دولــت جدیــد آمریــکا در ایــن زمینــه بــه 

ــرد. ــاد ک ــدت انتق ش
ــد  ــر از رون ــن تقدی ــدار ضم ــن دی ــز در ای ــو نی ــا آمان یوکی
مطلــوب و همکاری هــای خــوب جمهــوری اســالمی ایــران 
ــا آژانــس و انجــام تعهــدات مرتبــط هســته ای از ســوی  ب
کشــورمان کــه در گزارش هــای منتشرشــده از ســوی 
آژانــس منعکــس شــده، ابــراز امیــدواری کــرد کــه اجــرای 
دقیــق برجــام از ســوی همــه طرف هــا ادامــه یابــد. فــارس

ــات مرصــاد  ــه ســالروز عملی ــا اشــاره ب ــان ب ــه اصفه ــام  جمع ام
ــتند. ــی ها هس ــتان داعش ــران، دوس ــان ای ــت: منافق گف

ــروز نمــاز جمعــه  ــژاد در خطبه هــای دی ســید یوســف طباطبایی ن
ــا اشــاره بــه مســئله حــج اظهــار داشــت: بســیاری از  اصفهــان ب
رفتــن بــه عربســتان واهمــه دارنــد. حاجیــان نبایــد بترســند؛ چــرا 
کــه آنجــا خانــه خداســت و ارتباطــی بــا آل ســعود نــدارد؛ دعــوای 

سیاســی مــا نیــز هیــچ ارتباطــی بــه حــج نــدارد.
ــن  ــات مرصــاد گفــت: منافقی ــه عملی ــا اشــاره ب ــن ب وی همچنی
ایــران از دوســتان داعشــی ها هســتند و در عملیــات مرصــاد 

ــد. ــی دیدن ــه ای اساس ــن ضرب منافقی
وی بــا قدردانــی از مــردم اصفهــان بــه پــاس حضــور در مراســم 
ــا  ــن گرم ــردم در ای ــال م ــس از 37 س ــت: پ ــهدا گف ــییع ش تش
عزیــزان خــود را تشــییع کردنــد و جــای تشــکر دارد. بدانیــد کــه 

ــد. ــا را می گیرن ــت م ــهدا دس ش
درگذشــت  ســخنانش  از  دیگــری  بخــش  در  طباطبایی نــژاد 
حجت االســالم فیروزیــان را تســلیت گفــت و افــزود: نزدیــک بــه 
90 ســال از عمــر ایــن عالــم صــرف ســاخت مســجد و کارهــای 
معنــوی شــد. وی بــه روز دختــر و میــالد حضــرت معصومــه)س( 
اشــاره کــرد و گفــت: امیدواریــم دختــران و زنــان مــا ارزش خــود 
را بداننــد؛ ارزش زن ایــن نیســت کــه خــود را بــرای دیــده شــدن 
ــد  ــان افــزود: زن مســلمان بای ــد. امــام جمعــه اصفه آرایــش کن
ــا حفــظ ارزش هــای اســالمی در جامعــه حاضــر شــود و نبایــد  ب
مثــل دنیــا کــه زن را هماننــد کاال می داننــد بــا زنــان مــا برخــورد 
ــه بنشــیند؛ بعضــی  شــود؛ هیچ کــس نمی گویــد زن بایــد در خان
از مشــاغل بــرای زن واجــب اســت؛ زن می توانــد پزشــک و 

معلــم باشــد. تســنیم

امام جمعه اصفهان:

منافقان ایران، دوستان داعشی ها هستند
در دیدار با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت گرفت:

انتقاد شدید عراقچی از بدعهدی های آمریکا

امام جمعه شهرکرد تاکید کرد:
 حفظ عزت 

در مذاکره با دشمن
ــی  ــاد از نرمش های ــا انتق امــام جمعــه شــهرکرد ب
کــه در دولت هــای قبلــی در مقابــل دشــمن 
نرمش هــا،  ایــن  گفــت:  شــد،  داده  نشــان 
 نتیجــه ای جــز تعطیــل شــدن علــم، صنعــت 
و آمــوزش در پــی نداشــت و متاســفانه دولتمردان 
از ایــن تجربــه اســتفاده نکردنــد و بــاز هــم همــان 

اشــتباه را تکــرار کردنــد.
ــام  ــی نکون حجت االســالم و المســلمین محمدعل

ظهــر دیــروز در خطبه هــای نمــاز جمعــه شــهرکرد 
ــم  ــل ه ــای قب ــه در دولت ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــر  ــکا ب ــا امری ــه می خواســتند ب ــد ک کســانی بودن
ســر مســائل مختلــف مذاکــره کننــد، اظهــار کــرد: 
ــل  ــی در مقاب ــه در دولت هــای قبل ــی ک نرمش های
دشــمن نشــان داده شــد، نتیجــه ای جــز تعطیــل 
شــدن علــم و صنعــت و آمــوزش در پــی نداشــت.

ــال های  ــه در س ــی ک ــه مذاکرات ــاره ب ــا اش وی ب
ــد  ــورها مانن ــی از کش ــران و بعض ــن ای ــر بی اخی
ارتبــاط  ادامــه داد: در  امریــکا شــکل گرفتــه، 
ــور و  ــزت کش ــه ع ــد ب ــگان نبای ــا بیگان ــن ب گرفت

ملــت خدشــه ای وارد شــود.

خطیــب نمــاز جمعــه شــهرکرد بــا اشــاره بــه 
ــن  ــای مؤمنی ــن دغدغه ه ــی از مهم تری ــه یک اینک
صیانــت از ایمــان خــود طــی ســال های زیــاد 
ــال ها  ــه س ــی ک ــا مؤمنان ــه بس ــزود: چ ــت، اف اس
ــح، خــوردن  ــاد، عمــل صال ــادت، جه ــه عب کمــر ب
ــه گناهــی بســته اند  روزی حــالل و دوری از هرگون
و بــا یــک اشــتباه بــه یــک بــاره آتــش بــه خرمــن 

ــد. ــود می زنن ــان خ ایم
ــام  ــی نکون حجت االســالم و المســلمین محمدعل
زمــان  در  مبارزانــی کــه  بوده انــد  داد:  ادامــه 
ــیار  ــابقه بس ــا س ــد و ب ــدان رفتن ــه زن ــوت ب طاغ
پربــار و نمونــه یــک مجاهــد، نتوانســتند تــا آخــر 

ــام  ــا شــدند و خودشــان را بدن ــد، اســیر دنی بمانن
ــد؛ ریــزش یــک خطــر اســت، بایــد مراقــب  کردن

ــیم. باش
نکونــام از برگــزاری اولیــن یــادواره شــهدای اقامــه 
ــال  ــرداد در چهارمح ــخ 5 م ــه در تاری ــاز جمع  نم
و بختیــاری خبــر داد و افــزود: در حــق ایــن شــهدا 
جفــا و ظلــم شــده و بــرای اولیــن بــار این یــادواره 

در اســتان برگــزار می شــود.
وی ادامــه داد: 40 شــهید فعــال در ســتادهای نماز 
جمعــه اســتان شناســایی شــدند کــه امیدواریــم 
ــز  ــه صــورت کشــوری نی ــن شــهدا ب ــل از ای تجلی

اجــرا شــود. فــارس

امنیت
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سردار سلیمانی در مراسم یادواره شهدای کن:

مدیون شهدا هستیم
امام جمعه کرمان:

 دلیل استعفایم 
کهولت سن است

امام جمعه یزد:

 رئیس جمهور کابینه ای 
شایسته و کارآمد انتخاب کند

»تمامیــت ارضــی و اســتقالل و عــزت خودمــان را مدیون 
شــهدا هســتیم و اگــر شــهدا نبودنــد و از خانــواده خــود 

نمی گذشــتند، امــروز عــزت کشــور مــا پایــدار نبــود.«
ــدس  ــروی ق ــده نی ــلیمانی، فرمان ــم س ــکر قاس سرلش
ســپاه، عصــر پنجشــنبه در مراســم یــادواره شــهدای کــن 
اظهــار داشــت: مــا ِدینــی بــه شــهدا داریــم کــه ریشــه در 
بــن اعتقــادات مــا دارد و مــا از درک ایــن جایــگاه بنــا بــه 

قــول حضــرت امــام عاجــز هســتیم.
وی افــزود: اگرچــه بــه ایــن جایــگاه معرفــت نداریــم امــا 
بــه چگونگــی حصــول بــه ایــن جایــگاه معرفــت داریــم. 
ــه  ــیدن ب ــه رس ــه چگون ــه ب ــد ک ــد بگوی ــی نمی توان کس
مقــام شــهادت معرفــت نــدارد و هــر انســانی می توانــد 

بــه ایــن مقــام نائــل شــود.
فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه ادامــه داد: مــا تمامیــت 
ــهدا  ــون ش ــان را مدی ــزت خودم ــتقالل و ع ــی و اس ارض
از خانــواده خــود  نبودنــد و  هســتیم و اگــر شــهدا 
ــود. ــدار نب ــا پای ــور م ــزت کش ــروز ع ــتند، ام نمی گذش

سرلشــکر ســلیمانی تصریــح کــرد: دوران دفــاع مقــدس 
ــالب و  ــای انق ــه دوره ه ــرای هم ــت ب ــی اس ــک الگوی ی
ــت.  ــه دوران  اس ــرای هم ــی ب ــه موفق ــن دوران تجرب ای
ــی آن  ــد برپای ــظ اســتقالل کشــور، نیازمن ــرای حف ــا ب م

ــتیم. دوران هس
وی خاطرنشــان کــرد: اگــر بخواهیــم جامعــه خودمــان را 
ــی  ــی در آن تربیــت اســت، راهنمای ــن نگران کــه مهم تری

ــم.  ــدس برگردی ــاع مق ــای دف ــه ویژگی ه ــد ب ــم، بای کنی
یکــی از ویژگی هــای جنــگ، حاکمیــت دیــن بــر آن بــود.

ــی  ــه یک ــان اینک ــا بی ــپاه ب ــدس س ــروی ق ــده نی فرمان
ــی  ــاع مقــدس فضــای مدیریت ــر از ویژگی هــای دف دیگ
ــد  ــه ای می خواه ــر جامع ــت: اگ ــود، گف ــر آن ب ــم ب حاک
منــزه بشــود، اولیــن چیــزی کــه در آن تأثیــر دارد، 
مدیــران جامعــه هســتند. اگــر بــر رفتــار مدیــران اصــول 
اعتقــادات بــه صــورت عملــی اســتوار بــود، آن هــا موفــق 
ــت  ــادات محوری ــار مســئول اعتق ــر در رفت می شــدند. اگ

ــی دارد. ــی بزرگ ــر تربیت ــن اث داشــت، ای
وی ادامــه داد: در جنــگ عارف تریــن عرفــا تربیــت 
شــدند؛ ایــن امــر بــه دلیــل حجــم زیــاد دینــداری بــود 

ــت. ــادی در آن داش ــر زی ــام تأثی ــرت ام ــه حض ک
ــرت  ــتان حض ــه داس ــاره ب ــا اش ــلیمانی ب ــکر س سرلش
ابراهیــم گفــت: تمــام کفــار در مقابــل حضــرت ابراهیــم 
ایســتادند و بعضــی ســرمایه خــود را بــرای خریــد هیــزم 
و ســوزاندن حضــرت ابراهیــم هزینــه کردنــد. در همیــن 
ــات  ــت عملی ــه نوب ــرادی از اینک ــه اف ــدم ک ــش دی داع

ــاده، ناراحــت هســتند. ــر افت ــه تأخی انتحــاری آن هــا ب
فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه اظهــار داشــت: فرهنــگ 
شــهید، جــزو مؤثرتریــن کارهــای فرهنگــی اســت و 
مــا بــرای اینکــه جامعه مــان بــه حقیقــت خــودش 
بازگــردد، بایــد ایــن فضــا رابــرای همــه نــوع افــراد آمــاده                 

ــم. تســنیم کنی

ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــان ب ــه در اســتان کرم ــده ولی فقی نماین
ــت:  ــت، گف ــوده اس ــده نب ــتعفای بن ــاری در اس ــچ اجب هی
همــه انســان ها روزی بــه ســن بازنشســتگی و کهولــت 
ــوده و  ــتثنی نب ــم از آن مس ــده ه ــه بن ــند ک ــن می رس س

ــت. ــن اس ــت س ــز کهول ــتعفایم نی ــل اس دلی
آیــت هللا ســید یحیــی جعفــری دیــروز ظهــر در بیــان 
دالیــل  تشــریح  بــا  جمعــه کرمــان  نمــاز  خطبه هــای 
اســتعفای خــود در جمــع نمازگــزاران خاطرنشــان کــرد: در 
مــدت 37 ســالی کــه در ســمت امــام جمعــه کرمــان بــودم، 
ــام  ــرت ام ــد از حض ــودم و بع ــل ب ــام راح ــر ام ــع ام مطی
ــوده و هســتم. ــه ای ب ــام خامن ــع ام ــز مطی ــی)ره( نی خمین

ــاری در  ــچ اجب ــه هی ــان اینک ــا بی ــان ب ــه کرم ــام جمع ام
اســتعفای بنــده نبــوده اســت، گفــت: همــه انســان ها روزی 
بــه مرحلــه کهولــت ســن و بازنشســتگی می رســند و بنــده 
ــل اســتعفایم  ــوده و دلی ــن موضــوع مســتثنی نب ــم از ای ه

نیــز کهولــت ســن اســت.
ــه در  ــی  فقی ــده ول ــری، نماین ــی جعف ــید یحی ــت هللا س آی
اســتان کرمــان، بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر بنــده توفیقاتــی در 
طــول خدمتگــزاری داشــته ام، ایــن بــوده کــه معیــار کارهــا 
ــای  ــزود: اگرچــه جریان ه ــوده اســت، اف ــردم ب همیشــه م
ــول  ــده در ط ــا بن ــتند، ام ــردم هس ــی از م ــی بخش سیاس
دوران 37 ســاله فعالیتــم بــه  عنــوان امــام جمعــه، از 

ــرده ام. ــاب ک ــی اجتن ــازی سیاس خط ب
ــت  ــتعفایم کهول ــل اس ــرد: دلی ــد ک ــری تاکی ــت هللا جعف آی
ــری هســتم.  ــام معظــم رهب ــع امــر مق ســن اســت و مطی

تســنیم

ــت:  ــزد گف ــه ی ــام جمع ــتان و ام ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
رئیس جمهــوری در گزینــش افــراد بــرای کابینــه جدیــد خــود 
ــراد  ــا در نظــر گرفتــن شایسته ســاالری و کارآمــدی، اف ــد ب بای

ــد. ــردم و کشــور را انتخــاب کن ــه حــال م دلســوز ب
هفتــه  ایــن  خطبه هــای  در  ناصــری  محمدرضــا  آیــت هللا 
ــه توســط  ــا معرفــی کابین ــان اینکــه ت ــا بی ــزد ب نمــاز جمعــه ی
دولــت زمــان زیــادی باقــی نمانــده، افــزود: در انتخــاب افــراد 
بــرای کابینــه نبایــد بــه حــزب و جنــاح توجــه داشــت و بایــد 
فقــط توانایــی، مدیریــت و شایســتگی ها در نظــر گرفتــه                       

شــود.
ــته  ــد و شایس ــد، کارآم ــراد توانمن ــاب اف ــه داد: انتخ وی ادام
ــه  ــت ک ــردم اس ــاد م ــالمی و آح ــالب اس ــام، انق ــع نظ ــه نف ب
ــراد  ــه گزینــش اف ــژه ب ــوری عنایــت وی ــم رئیس جمه امیدواری

ــد. ــته باش داش
آیــت هللا ناصــری، نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام 
جمعــه یــزد، بــا تاکیــد بــر اهمیــت ترویــج روحیــه انقالبــی در 
جامعــه اســالمی گفــت: مــردم و مســئوالن اجرایــی بایــد بــه 
روحیــه انقالبــی در ابعــاد مختلــف نظــام اهمیــت قائــل شــوند.

وی تصریــح کــرد: داشــتن روحیــه انقالبــی و اطاعــت از 
ــه، توطئه هــای دشــمنان  ــت فقی ــری و والی ــام معظــم رهب  مق
ــواره در  ــد هم ــه بای ــد ک ــی می کن ــا را خنث ــه های آن ه و نقش

ــاد. ــار گام نه ــن راه پرافتخ ای
امــام جمعــه یــزد گفــت: دشــمنان همــواره بــه دنبــال ایجــاد 
ــن  ــران و امــت اســالم هســتند؛ از ای ــت ای ــن مل ــه در بی تفرق
رو بایــد بــا پیــروی از رهبــر معظــم انقــالب اســالمی و وحــدت 

ــرد. ایرنــا ــی ک ــا را خنث ــه، توطئه ه کلم



کوتاه اخبار 
لزومرواجکشتگلخانهای

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت: کشــت 
گلخانــه ای راهــی بــرای کاهــش مصــرف آب اســت. 
محصــوالت  مجموعــه  گفــت:  عبــاس کشــاورز 
انگــور،  خرمــا،  پســته،  مثــل  صادراتــی کشــور 
ــر  ــارد مت ــر از 5 میلی ــیب زمینی، کمت ــه و س هندوان
ایــن در حالــی  مکعــب آب مصــرف می کننــد؛ 
اســت کــه آب مصرفــی برخــی از ایــن محصــوالت 
ــت  ــه درخ ــی ب ــال کس ــرای مث ــت؛ ب ــی نیس کیف
خرمــا آب شــیرین نمی دهــد و آب مصرفــی پســته 

شــور و نیمه شــور اســت. 
ــن  ــت: بنابرای ــاورزی گف ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
مــردم نبایــد نگــران ایــن مســئله باشــند کــه بــرای 
اســتفاده  فراوانــی  آب  از  صادراتــی  محصــوالت 

می شــود. 
وی در ادامــه هندوانــه را یــگ گیــاه متوســط و 
کم آب بــر دانســت و افــزود: عمــوم افــراد تصوراتــی 
مبنــی بــر آب بــر بــودن هندوانــه در ذهــن دارنــد؛ در 

حالــی کــه ایــن چنیــن نیســت. 
ــه  ــی ب ــه ای راه ــت گلخان ــه داد: کش ــاورز ادام کش
ســوی کاهــش مصــرف آب و افزایــش بهــره وری در 

حــوزه کشــاورزی اســت. 
وی بــر ضــرورت هدایــت کشــت محصــوالت ســبزی 
و صیفــی بــه ســمت فضــای گلخانــه ای تاکیــد کــرد 
و افــزود: حجــم آب مصرفــی ایــن محصــوالت 

جالــب توجــه اســت. 
ــن توســعه  ــاد کشــاورزی همچنی ــر جه ــاون وزی مع
ــن  ــدی ای ــت های ج ــه ای را از سیاس ــت گلخان کش
ــادآور شــد: کشــت ســبزی،  ــه دانســت و ی وزارتخان
صیفــی و ســایر محصــوالت در فضاهــای گلخانــه ای 
آب  حجــم  توجــه  جالــب  بــه کاهــش  منجــر 

کشــاورزی مصرفــی در کشــور می شــود. جهــاد 

اعالمزمانتولید
خودرویکوئیکسایپا

گــروه  تولیــد  جامــع  برنامه ریــزی  معــاون 
نمایشــگاه  در  حضــور  بــا  ســایپا  خودروســازی 
ــر اســاس پیش بینی هــای  خــودرو شــیراز گفــت: ب
ــد خــودرو  ــدی، تولی ــه زمان بن ــه و برنام صورت گرفت
ــاز خواهــد  ــک از شــهریورماه ســال جــاری آغ کوئی

ــد.  ش
محمــد قربانــی بــا بیــان مطلــب فــوق خاطرنشــان 
جدیــد  محصــول  تولــد  کــه  زمانــی  از  کــرد: 
ــل  ــد، مراح ــد برس ــه تولی ــا ب ــود و ت ــی می ش قطع
ــودروی  ــات خ ــد قطع ــرای تولی ــفارش گذاری ب س
ــود و  ــاز می ش ــت آغ ــن معاون ــوی ای ــد از س جدی
ــان از  ــول اطمین ــد و حص ــرای تولی ــزی ب برنامه ری
ــد و  ــد ش ــام خواه ــروش انج ــدات ف ــای تعه ایف
بــرای هــر دو محصــول کوئیــک و ســاینا اتوماتیــک 

ــت.  ــاده اس ــاق افت ــن اتف ــز ای نی
وی تصریــح کــرد: فرآینــد کار تولیــد کوئیــک و 
ــت  ــی اس ــورت کارگروه ــه ص ــد، ب ــوالت جدی  محص
و همــه  واحدهــای گــروه ســایپا در مقاطــع مختلــف 

درگیــر پروژه هــای جدیــد خواهنــد بــود. 
ــی اســت  ــاینا، خودروی ــه س ــان اینک ــا بی ــی ب قربان
کــه در حــال حاضــر در ســایپا تولیــد می شــود 
ــن  ــا تأمی ــک ب ــاینا اتوماتی ــد س ــرای تولی ــت: ب گف
ــز  ــول نی ــن محص ــد ای ــک، تولی ــس اتوماتی گیربک
ــه  ــازار عرض ــه ب ــاز و ب ــده آغ ــان پیش بینی ش در زم

ــد. ســایپا نیــوز ــد ش خواه

کوتاه از اقتصاد

تجارتایرانوعربستان
بهصفررسیدهاست

رئیــس ســازمان توســعه تجــارت از صفــر شــدن تجــارت 
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــر داد و گف ــتان خب ــران و عربس ای
ــم و  ــور نداری ــن کش ــد ای ــه مقص ــی ب ــه صادرات هیچ گون

ــرد. ــورت نمی گی ــتان ص ــوی عربس ــم از س ــی ه واردات
ــر صنعــت، معــدن و  مجتبــی خســروتاج، قائم مقــام وزی
ــی  ــان در بخش های ــه همچن ــه اینک ــخ ب ــارت، در پاس تج
ــی  ــوالت عرب ــه محص ــاهد عرض ــی، ش ــواد غذای ــد م مانن
ــعه  ــواره توس ــران هم ــت ای ــرد: سیاس ــار ک ــتیم، اظه هس
ــک از  ــچ ی ــوده و هی ــایه ب ــورهای همس ــا کش ــط ب رواب

ــم.  ــم نکرده ای ــا را تحری آن ه
ــال  ــزود: ح ــارت اف ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاون وزی مع
ــا  ــود ب ــاری خ ــط تج ــور در رواب ــد کش ــا چن ــک ی ــر ی اگ
ایــران محدودیــت قائــل شــده اند، بحــث دیگــری اســت؛ 
ــه و  ــه مصوب ــته و هیچ گون ــکلی نداش ــچ مش ــا هی ــا م ام
ــه  ــورهای منطق ــا کش ــکاری ب ــع هم ــر قط ــی دال ب قانون
نداریــم و بــه بخــش خصوصــی هــم در ایــن زمینــه 
تذکــری ابــاغ نکــرده و مانــع فعالیــت آن هــا نشــده ایم.

وی ادامــه داد: اکنــون تجــار مــا می تواننــد از تمامــی 
کشــورهای همســایه واردات و صــادرات داشــته باشــند. 
اســاس شــرایط خــودش  بــر  اگــر کشــوری  حــال 
ــری  ــث دیگ ــد، بح ــی وارد کن ــران کاالی ــد از ای نمی خواه
ــا  ــتیم و ت ــان هس ــن خودم ــع قوانی ــا تاب ــا م ــت؛ ام اس
ــط تجــاری  ــت در رواب ــر محدودی ــی ب ــی مبن ــروز قانون ام
ــن  ــی در ای ــه محدودیت ــته ایم و هیچ گون ــورها نداش کش

بخــش قائــل نشــده ایم. 
ــه عربســتان در  ــران ب در ســال ۱۳۹5 حجــم صــادرات ای
ــا ســال ۱۳۹۴ رشــدی ۰.۲۱ درصــدی را نشــان  ــاس ب قی
ــه ایــن  ــا ســال ۱۳۹۴ کــه صــادرات ب داده و در قیــاس ب
کشــور بالــغ بــر ۱5۱ میلیــون دالر ارزش داشــت، افزایشــی 
ــن مــدت  ــدک داشــته اســت. همچنیــن در ای ــد ان هرچن
ــه و  ــران ۴ درصــد افزایــش یافت ــه ای واردات عربســتان ب
ــر در  ــی باالت ــه رقم ــال ۱۳۹۴ ب ــون دالر از س از ۷۶ میلی
ســال ۱۳۹5 رســید؛ هرچنــد کــه در مجمــوع تــراز تجــاری 
دو کشــور در ســال ۱۳۹5 منفــی ۷۹/۲ بــوده اســت. 

اقتصادآنالیــن

عبورتولیدغالتایران
ازمرز۲۰میلیونتن

ســازمان جهانــی خواروبــار و کشــاورزی در دومیــن گــزارش 
ســال ۲۰۱۷ خــود از سلســله گزارش هــای موســوم بــه 
تولیــد  غذایــی«،  وضعیــت  و  محصــوالت  »دورنمــای 
ــن  ــون ت ــران را در ســال زراعــی جــاری ۲۰.۱ میلی غــات ای

پیش بینــی کــرد. 
ایــن نهــاد بین المللــی پیش بینــی کــرده تولیــد غــات 
ایــران کــه در ســال ۲۰۱۶ بالــغ بــر ۱۹.۹ میلیــون تــن اعــام 
شــده بــود، در ســال ۲۰۱۷ بــا افزایــش ۰.۹ درصــدی مواجــه 
شــود. بــر اســاس گــزارش فائــو، تولیــد گنــدم ایــران در ایــن 
ــت  ــد داش ــری نخواه ــل تغیی ــال قب ــه س ــبت ب ــال نس س
ــا  ــد. ام ــد مان ــی خواه ــن باق ــون ت ــطح ۱۳.5 میلی و در س
ــزار  ــش ۱۰۰ ه ــا افزای ــال ۲۰۱۷ ب ــران در س ــج ای ــد برن تولی
تنــی نســبت بــه ســال قبــل مواجــه خواهــد شــد و بــه ۲.۶ 
ــون  ــل ۲.5 میلی ــران در ســال قب ــن می رســد. ای ــون ت میلی

تــن برنــج تولیــد کــرده اســت. 
ــز کــه طــی ســال  ــران نی ــد ســایر غــات در ای ــزان تولی می
۲۰۱۶ بالــغ بــر ۳.۹ میلیــون تــن اعــام شــده بــود، در ســال 
ــون  ــه ۴ میلی ــد و ب ــش می یاب ــن افزای ــزار ت ــاری ۱۰۰ ه ج
ــات  ــر غ ــزارش ذخای ــن گ ــاس ای ــر اس ــد. ب ــن می رس ت
ــل از آن  ــال قب ــه س ــبت ب ــال ۲۰۱۶ نس ــان س ــران در پای ای
 ۲۰۰ هــزار تــن کاهــش یافتــه و بــه ۶.۳ میلیــون تــن رســیده

اســت. انتظــار مــی رود ذخایــر غــات ایــران در ســال ۲۰۱۷ 
نیــز کاهــش یابــد و در پایــان ســال بــه 5.۴ میلیــون تــن     

برســد. مهــر

ــا  ــاک ب ــاوران ام ــه مش ــس اتحادی رئی
ــاخص  ــن ش ــه اصلی تری ــر اینک ــد ب تأکی
ــا قیمــت مســکن اســت،  ــن اجاره به تعیی
ــرای  ــکار ب ــن راه ــن و بهتری ــت: اولی گف
حــد  از  بیــش  افزایــش  بــا  مقابلــه 
افزایــش عرضــه  و  احــداث  اجاره بهــا، 
واحدهــای مســکونی متوســط و کوچــک 

ــت.  اس
حســام عقبایــی در پاســخ بــه ایــن ســؤال 
کــه در حالــی کــه شــاخص تعییــن اجاره بهــا 
قیمــت مســکن اســت و قیمــت مســکن 
نــرخ  رشــد  دلیــل  نیافتــه،  افزایــش 
اجاره بهــا چیســت، گفــت: اصلی تریــن 
قیمــت  اجاره بهــا،  تعییــن  شــاخص 
قیمــت  حــال کــه  و  اســت  مســکن 
مســکن رشــد نکــرده و ثابــت اســت، 
نبایــد نــرخ اجاره بهــا نیــز افزایــش یابــد. 
ــر  ــه در کشــور و ب ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــرم اســت،  ــت محت اســاس شــرع مالکی
ــاره از  ــرخ اج ــد ن ــفانه رش ــزود:  متأس اف
ســال ۹۲ تــا ســال ۹۶، ســاالنه ۱5 درصــد 
بــوده؛ امــا در ســال جــاری ایــن نــرخ تــا 

حــدودی بیشــتر اســت.
مؤجرانبرایمستأجرانطاقچه

باالگذاشتهاند
ــان  ــوازن می ــود ت ــه داد: نب ــی ادام عقبای
ــش  ــی از کاه ــه ناش ــا ک ــه و تقاض عرض
ــوده  ــته ب ــال گذش ــاز در دو س ساخت وس
اســت، باعــث شــده عرضــه مســکن 
از تقاضــا عقــب بمانــد؛ بنابرایــن ایــن 
ــران  ــا مؤج ــده ت ــث ش ــوازن باع ــود ت نب
ــد  ــاال بگذارن ــرای مســتأجران طاقچــه ب ب
یک طرفــه  صــورت  بــه  را  نرخ هــا  و 

افزایــش دهنــد.
سودبانکیوتورم،عواملدیگر

رشداجارهمسکن

ــا  ــاک ب ــاوران ام ــه مش ــس اتحادی رئی
ــز  ــری ج ــل دیگ ــه عوام ــر اینک ــد ب تأکی
ــر  ــرخ اجاره هــا مؤث ــر ن قیمــت مســکن ب
هســتند، خاطرنشــان کــرد: ســود بانکــی 
و تــورم، عوامــل موثــر دیگــر در بــازار 
اجــاره مســکن هســتند؛ وقتــی مؤجــران 
می بیننــد نــرخ ســود بانکــی زیــاد اســت 
ــز  ــا را نی ــرخ اجاره به ــد ن ــاش می کنن ت
ــا  ــه بانک ه ــان ســودی ک ــر اســاس هم ب

ــد.  ــن کنن ــد، تعیی ــت می کنن پرداخ

ــه  ــز اگرچ ــورم نی ــرد: ت ــه ک ــی اضاف عقبای
بــه طــور متوســط رشــد چندانــی نداشــته، 
ــن  ــا ای ــران ب ــفانه برخــی مؤج ــا متأس ام
ــان،  ــرخ حمل ونقــل، ن تصــور کــه چــون ن
برنــج و حتــی روغــن افزایــش یافتــه 
فکــر می کننــد بایــد نــرخ اجاره بهــا را 

ــد.  ــش دهن ــز افزای نی
وی تأکیــد کــرد: کاهــش قــدرت خریــد و 
افزایــش تعــداد مســتأجران از یــک ســو 
و کاهــش عرضــه مســکن از ســوی دیگــر 
باعــث شــده تــا واحدهــای مســکونی 
ــاره  ــه اج ــریع ب ــاره س ــرای اج ــر ب مدنظ

ــوند.  داده ش
رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــاک افزود: 

بــه هــر حــال ایــن روزهــا مؤجــران بــرای 
مســتأجران طاقچــه بــاال می گذارنــد و 
ــان  ــت می ــا رقاب ــی بافت ه ــی در برخ حت
مســتأجران بــه قــدری افزایــش می یابــد 
کــه هــر مســتأجری کــه قیمــت بیشــتری 
مســکونی  واحــد  آن  می کنــد،  ارائــه 

ــد.  ــاره می کن ــر را اج مدنظ
عقبایــی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا 
ــل  ــی در فص ــا ارگان ــاد ی ــت نه ــر نیس بهت
ــارت  ــاره نظ ــازار اج ــر ب ــال ب ــل و انتق نق
کنــد، گفــت: بــر اســاس قانــون و بــر 
اســاس شــرع اســام، مالکیــت در ایــران 
ــا موضوعــی  ــن تنه ــرم اســت؛ بنابرای محت
ــده  ــد در درجــه اول کنترل کنن ــه می توان ک
ــه  ــش عرض ــد، افزای ــا باش ــرخ اجاره به ن
مســکن اســت تــا تعــادل مناســبی میــان 

عرضــه و تقاضــا ایجــاد شــود. 
امــاک  مشــاوران  اتحادیــه  رئیــس 
ــد و احــداث  ــا افزایــش تولی ادامــه داد: ب
واحدهــای متوســط و کوچــک می توانیــم 
ــایر  ــد س ــکن را همانن ــاره مس ــت اج قیم
کشــورها مثــل ترکیــه، کــره جنوبــی و 
ــت  ــه رقاب ــم ک ــمتی ببری ــه س ــزی ب مال
بــرای دادن اجــاره مســکن بیشــتر شــود و 

ــد. ــش یاب ــر افزای ــز کمت ــا نی نرخ ه
امــاک  مشــاوران  اتحادیــه  رئیــس 
ــال   ــکن در س ــت مس ــرد: قیم ــح ک تصری
پیش بینــی  و  نداشــته  رشــد  جــاری 
شــاهد  نیــز  شــهریورماه  تــا  می شــود 

باشــیم.  قیمت هــا  ثبــات 
بــه گفتــه عقبایــی وضعیــت خریــد و 
فــروش مســکن نیــز در مــاه تیــر هماننــد 

ــت. ــوده اس ــته ب ــال گذش س
قیمتمسکن

ــا،  ــن اجاره به ــاخص تعیی ــن ش اصلی تری
قیمــت مســکن اســت و اگــر قیمــت 

مســکن افزایــش یابــد و رو بــه رشــد 
ــت  ــد قیم ــش رش ــا افزای ــا ب ــد تبع باش
مســکن، افزایــش بهــا نیــز امــری طبیعــی 
ــه  ــم ک ــا می بینی ــن روزه ــا ای ــت؛ ام اس
ــه  ــم اینک ــه رغ ــد و ب ــه بع ــال ۹۲ ب از س
ــرده،  ــدا نک ــش پی ــکن افزای ــت مس قیم
افزایــش  اجاره بهــا  ســاله  هــر  ولــی 
داشــته و هرچنــد ایــن افزایــش بــاال 
نبــوده، ولــی ایــن افزایــش کــم هــم حتی 
ــدد  ــه ع ــته ب ــال گذش ــج س ــار، پن در چه
جالــب توجهــی رســیده و تغییــرات زیادی 
ــف  ــای ضعی ــرای دهک ه ــا ب را در اجاره به
و متوســط کــه عمومــا از مســتاجرین 

ــت. ــرده اس ــاد ک ــتند، ایج هس
درخصــوص  امــاک  مشــاوران  بیشــتر 
ــم  ــا علی رغ ــرخ اجاره به رشــد بی ضابطــه ن
ثبــات قیمــت مســکن می گوینــد: موجرین 
و مالکیــن هــر ســاله چنــد شــاخص 
ــوان  ــه عن ــه ب ــی ک ــام نکات ــم تم ــه رغ را ب
ــام  ــا اع ــه آن ه ــوزه ب ــن ح ــاور در ای مش
در  اجاره بهــا  تعییــن  بــرای  می کنیــم، 
مســکن  قیمــت  می گیرنــد کــه  نظــر 
بــرای  تعیین کننــده  عامــل  مهم تریــن 

ــت. ــوع اس ــن موض ای
ــی  ــا موضوع ــد: ام ــه می کنن ــا اضاف آن ه

کــه ناخــودآگاه در بــازار اجاره بهــا مالــکان 
قــرار می دهــد، ســود  تأثیــر  تحــت  را 
ــا از  ــه بانک ه ــت ک ــی اس ــی و نرخ بانک
ــه مــردم پرداخــت  بابــت ســپرده گذاری ب
ثبــات  علی رغــم  بنابرایــن  می کننــد؛ 
قیمت هــا بــا نــگاه بــه نــرخ ســود بانکــی 
ایــن بــار نــرخ اجــاره را بیشــتر می کننــد.

برخــی از مشــاوران امــاک در ســطح 
ــتند  ــاور هس ــن ب ــر ای ــز ب ــران نی ــهر ته ش
ــد و  ــا را نمی دانن ــل رشــد اجاره به ــه دلی ک
ــد؛  ــا ندارن ــن اجاره به نقشــی هــم در تعیی
ــد  ــز درک نمی کنن ــن موضــوع را نی ــا ای ام
کــه وقتــی قیمــت مســکن رشــد نداشــته 
ــد  ــا ۱۲ درص ــدود ۱۰ ت ــم در ح ــورم ه و ت
اســت، چــرا بایــد اجاره بهــا از رشــد ۳۰ تــا 

۴۰ درصــدی برخــوردار شــود.
مرکــزی  بانــک  گــزارش  آخریــن 
درخصــوص تحــوالت اجاره بهــای مســکن 
تــا اردیبهشــت ماه نشــان می دهــد کــه 
شــاخص مســکن اجــاره ای در شــهر تهران 
و در کل مناطــق شــهری نســبت بــه مــدت 
ــه ترتیــب ۱۱.5 و  مشــابه در ســال قبــل ب
۹.۷ درصــد رشــد داشــته و ایــن رشــد ۳۰ 
تــا ۴۰ درصــد تــا حــدودی دور از واقعیــت 

ــت. فــارس ــه اس ــارج از ضابط و خ

 سود بانکی و تورم 
دو عامل مهم رشد اجاره بها

ــه  ــه گفت ــت و ب ــودرو حکمفرماس ــازار خ ــود در ب ــان رک همچن
ــود.  ــس نمی ش ــازار ح ــی در ب ــگاه داران، رونق نمایش

در حالــی نخســتین  مــاه تابســتان رو بــه پایــان اســت 
ــور  ــرم ســال، تن ــا شــروع فصــل گ ــه نظــر می رســید ب ــه ب ک
ــاز ســفرهای  ــا وجــود آغ ــا ب ــز داغ شــود؛ ام ــازار خــودرو نی ب

ــت.  ــخ زده اس ــان ی ــودرو همچن ــازار خ ــتانی، ب تابس
ایــن در شــرایطی اســت کــه طــی هفته هــای گذشــته 
ــت  ــش قیم ــه افزای ــت دســت ب ــم شــورای رقاب شــاهد بودی
بعضــی از خودروهــای داخلــی زد؛ اتفاقــی کــه بــرای فعــاالن 
بــازار خــودرو خوشــایند نبــود؛ زیــرا معتقــد بودنــد کــه 
رونــق در بــازار در فضــای رقابتــی قیمت گــذاری خــودرو 
ــذاری  ــه قیمت گ ــت ک ــی اس ــن در حال ــد؛ ای ــاق می افت اتف
بســیاری از خودروهــا در کشــور بــه  صــورت دســتوری انجــام                                                                              

می شــود. 

بــر اســاس تصمیــم جدیــد شــورای رقابــت، حداکثــر افزایــش 
ــژو ۲.5  ــمند و پ ــد و س ــا ۱.5 درص ــا ۱ ت ــد و تیب ــت پرای قیم

درصــد خواهــد بــود. 
بــا وجــود ایــن، ایــن چهارمیــن مــاه ســال ۹۶ اســت کــه رکــود 
از بــازار خــودرو رخــت برنبســته اســت. بهــار امســال ایــن بــازار 
درگیــر انتخابــات و پــس از آن، مــاه مبــارک رمضــان بــود کــه 

کاهــش تقاضــا بــه طــور ملمــوس احســاس می شــد. 
در کل بــه نظــر می رســد کاهــش قــدرت خریــد مــردم 
ــا تعویــض  ــرای خریــد ی مهم تریــن عامــل در تمایــل آن هــا ب
خــودرو باشــد. بنــا بــر ایــن گــزارش، در حــال حاضــر در بــازار 
ــون و  ــت ۲۰ میلی ــا قیم ــد SE ۱۳۱ ب ــر پرای ــای صف خودروه
۹5۲ هــزار تومــان، پرایــد SE ۱۱۱ بــا قیمــت ۲۱ میلیــون و ۲۶۶ 
ــا قیمــت ۲۰ میلیــون و 85۰  هــزار تومــان و پرایــد SE ۱۳۲ ب

ــد. خبرآنالیــن ــروش می رس ــه ف ــان ب ــزار توم ه

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای اســامی 
گفــت: تولیــدات ذوب آهــن بایــد بــه 5 میلیــون تــن در ســال 
برســد تــا میــزان ســودآوری آن افزایــش یابــد؛ در حــال حاضــر 

تولیــد ایــن شــرکت ۲.5 میلیــون تــن در ســال اســت. 
حمیدرضــا فوالدگــر درخصــوص شــرایط و میــزان بدهــی 
ــه  ــه هفت ــه ای ک ــت: در جلس ــار داش ــان اظه ــن اصفه ذوب آه
ــورای  ــس ش ــادن مجل ــع و مع ــیون صنای ــته در کمیس گذش
ــر  ــدن و تجــارت، مدی ــر صنعــت، مع ــا حضــور وزی اســامی ب
عامــل ذوب آهــن اصفهــان و مدیــران مربوطــه در وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت در ایــن خصــوص برگــزار شــد قــرار شــد یــک 

ــع مشــکات تشــکیل شــود.  ــت رف ــروه در جه کارگ
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس بــا تأییــد میــزان بدهــی 
ــتر  ــت: بیش ــان گف ــن اصفه ــی ذوب آه ــارد تومان ــزار میلی ۶ ه
میــزان بدهــی ایــن مجموعــه بــه بانک هاســت؛ ایــن شــرکت 

ــود فعالیت هــای ســاخت  و  ــل رک ــه دلی ــر ب در ســال های اخی
ــی ســودآوری نداشــته                                                                                  ــای عمران ســاز، ســاختمانی و پروژه ه

اســت. 
ــن  ــه ذوب آه ــد کارخان ــتر تولی ــه بیش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
اصفهــان تیــر آهــن و میلگــرد اســت کــه در پروژه هــای عمرانــی 
و ساختمان ســازی مصــرف می شــود، اضافــه کــرد: متاســفانه 
ــا  ــی ب ــا ۱۶ درصــد منف ــرخ رشــد ساخت وســاز ســاختمان ب ن
ــا  ــز ب ــی نی ــای عمران ــم پروژه ه ــت و حج ــه اس ــود مواج رک
توجــه بــه کاهــش درآمدهــای دولــت کــم شــده اســت؛ ایــن 
ــه  ــکل مواج ــا مش ــان را ب ــن اصفه ــه ذوب آه ــائل کارخان مس

کــرده اســت. 
ــن  ــکات ای ــن مش ــروز ای ــل ب ــه دلی ــرد: ب ــه ک ــر اضاف فوالدگ
کارخانــه بــه صــادرات محصــوالت خــود روی آورد؛ امــا صادرات 

نیــز پاســخگوی کامــل نیــاز ایــن مجموعــه نبــود. ایمنــا

 ۱۰ 2  درصد، افزایش مصرف برق ۴۵۰ 
در سال  جاری

درصد، افزایش تورم 
تولیدکننده کشاورزی

 هزار خانه  خالی 
در تهران

رونــد مصــرف بــرق در ســه ماهــه اول ســال جــاری بیــش از ۱۰ 
درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته رشــد داشــته 

است.

شــاخص قیمــت تولیدکننــده زراعــت، باغــداری و دامــداری 
ســنتی در ســال ۱۳۹۵ نســبت بــه ســال قبــل از آن ۲ درصــد 

افزایــش یافــت.

در تهران ۴۵۰ هزار خانه خالی لوکس وجود دارد.
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بــازار  در  ناخــودآگاه  کــه  موضوعــی 
اجاره بهــا مالــکان را تحــت تأثیــر قــرار 
می دهد، ســود بانکی و نرخی اســت 
که بانک ها از بابت ســپرده گذاری به 

مــردم پرداخــت می کننــد

چینیتقدیس
شــرکت صنایــع چینــی تقدیــس )ســهامی خــاص( فعالیــت خــود را در ســال ۱۳8۴ در زمینــه تولیــد 
ــران  ــری مدی ــذب و به کارگی ــا ج ــی ب ــان اندک ــته در زم ــرده و توانس ــاز ک ــی آغ ــروف چین ــواع ظ ان
ــوژی  ــه ای از تکنول ــب و حرف ــری مناس ــا بهره گی ــن ب ــص، همچنی ــرب و متخص ــان مج و کارشناس

پیشــرفته و پخــت ســریع، بــا حفــظ کیفیــت بــه تولیــدات خــود تنــوع ببخشــد. 
ایــن شــرکت بــا تعهــد بــه بــرآورده کــردن الزامــات، نیازهــا و انتظــارات مشــتریان و بهبــود اثربخــش 
ــرژی و  ــا مصــرف و بازدهــی ان ــط ب ــرد مرتب ــل کارب ــات قاب ــت الزام ــی، رعای ــات قانون ــت الزام رعای
ســایر الزامــات شناسایی شــده مرتبــط بــا فعالیت هــا و خدمــات و نیــز بــا در نظــر گرفتــن 
ــل،  ــل تحم ــر قاب ــک های غی ــرژی و ریس ــارز ان ــتفاده های ب ــارز، اس ــت محیطی ب ــای زیس جنبه ه
اقــدام بــه پیاده ســازی و اجــرای سیســتم مدیریــت یکپارچــه بــر اســاس اســتانداردهای زیــر کــرده                                                                                                                                             

اســت.
در این راستا خط مشی شرکت به شرح زیر تعیین شده است:

- ارتقاء سطح رضایت مشتریان و کارکنان
- ارتقاء سطح کمی و کیفی محصوالت و خدمات

IMS ارتقاء دانش فنی و علمی پرسنل به صورت یکپارچه در سیستم -
- کاهش و کنترل پیامدهای بارز زیست محیطی به منظور پیشگیری از مصدومیت و بیماری

- اشاعه و ترویج فرهنگ اصول و قوانین کیفیت ایمنی، زیست محیطی
-اجرای برنامه های مربوط به مدیریت انرژی در راستای بهبود مداوم عملکرد انرژی

مدیــر عامــل شــرکت ملــی 
پخــش فرآورده هــای نفتــی 
ــزان  ــن می ــام آخری ــن اع ضم
تولیــد بنزیــن در کشــور دالیــل 
افزایــش مصــرف این فــرآورده 
را در ســال جــاری اعــام کــرد. 
منصــور ریاحــی بــا بیــان اینکــه 
در  بنزیــن  تولیــد  میانگیــن 
کشــور ۶5 تــا ۶۶ میلیــون لیتــر 
ــاره میــزان مصــرف  اســت، درب
اظهــار کــرد: میانگیــن مصــرف 

ــر  ــی دیگ ــه عبارت ــت؛ ب ــر اس ــون لیت ــور ۷۹ میلی ــن در کش بنزی
اختــاف بیــن تولیــد و مصــرف بنزیــن ۱۴ میلیــون لیتــر بــوده کــه 
بــرای جبــران آن، ۱۲ میلیــون لیتــر بنزیــن وارد کشــور شــده و ۱.5 

ــود.  ــن می ش ــود تأمی ــر موج ــز از ذخای ــر نی ــون لیت میلی
ــدای  ــور از ابت ــن در کش ــرف بنزی ــش مص ــه افزای ــاره ب ــا اش وی ب
ــن در کشــور از  ــزان مصــرف بنزی ــرد: می ــح ک ســال جــاری تصری
ــه طــوری کــه  ــد افزایشــی داشــته اســت؛ ب ابتــدای ســال ۹۶ رون
میــزان مصــرف بنزیــن در تیرمــاه ســال جــاری نســبت بــه تیرمــاه 

ــر افزایــش داشــته اســت.  ــا ۱۰ میلیــون لیت ســال گذشــته، ۹ ت
مدیــر عامــل شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی بــا بیــان 
اینکــه میانگیــن کل مصــرف بنزیــن از ابتــدای ســال تاکنــون ۷۹ 
ــن از  ــرف بنزی ــن کل مص ــزود: میانگی ــت، اف ــر اس ــون لیت میلی

ــون، 8.5 درصــد رشــد داشــته اســت. ــدای ســال تاکن ابت
 ریاحــی در ادامــه دربــاره دالیــل افزایــش میــزان مصــرف بنزیــن 
در کشــور توضیــح داد: مهم تریــن دلیــل افزایــش مصــرف بنزیــن 

تولیــد  افزایــش  کشــور  در 
 ،۹۴ ســال  در  خودروســت. 
ــد  ــد ش ــودرو تولی ــزار خ ۹۶۶ ه
ــال ۹5  ــزان در س ــن می ــه ای ک
ــزار  ــون و ۳۴۰ ه ــک میلی ــه ی ب
عبــارت  بــه  رســید؛  خــودرو 
ــد خــودرو در کشــور  دیگــر تولی
ــال  ــه س ــبت ب ــال ۹5 نس در س
۹۴، ۳8 درصــد رشــد داشــته 

ــت.  اس
همزمــان بــا افزایــش تولیــد 
خــودرو در کشــور، تولیــد موتورســیکلت نیــز در ســال ۹5 نســبت 

ــت.  ــته اس ــد داش ــد رش ــال ۹۴، ۶۳ درص ــه س ب
در ســال ۹۴، ۷۴۰ هــزار موتورســیکلت تولیــد شــد کــه ایــن میــزان 

در ســال ۹5 بــه ۴5۳ هــزار موتورســیکلت رســید. 
ــر داد  ــور خب ــه کش ــودرو ب ــدی واردات خ ــش ۲۱ درص وی از افزای
ــال  ــا ۲5 س ــر ۲۰ ت ــا عم ــای ب ــر خودروه ــوی دیگ ــت: از س و گف
ــه  ــن در ســال جــاری ب ــع آوری نمی شــوند؛ همچنی در کشــور جم
دلیــل تقویــم زمانــی مناســب، شــاهد افزایــش تــردد و مســافرت 

ــم.  بودی
ــه  ــی ادام ــای نفت ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ــل ش ــر عام مدی
داد: افزایــش ۶ درصــدی رشــد اقتصــادی کشــور و تغییــر نکــردن 
قیمــت بنزیــن در دو ســال اخیــر، از دیگــر دالیــل افزایــش مصــرف 

ــن در کشــور محســوب می شــود. بنزی
البتــه ایــن موضوعــات خللــی در فرآینــد بنزین رســانی بــه کشــور 

ــد. ایســنا ــاد نمی کن ایج

شــرایط  مرکــزی  بانــک 
دســته چک  ارائــه  جدیــد 
اعــام  را  متقاضیــان  بــه 
کــرده کــه بــر اســاس آن، 
بــه  دســته چک  تحویــل 
مشــتری دارای ســابقه چــک 
برگشــتی، بدهــی غیرجــاری 
یــا مشــموالن موضــوع مــاده 
چــک،  صــدور  قانــون   ۷
ــام شــده اســت.  ــوع اع ممن
ــی  ــایی متقاض ــوه شناس نح

ــون، آیین نامــه  ــا مفــاد قان ــق ب افتتــاح حســاب جــاری مطاب
ــا پولشــویی اســت؛ ضمــن اینکــه  ــارزه ب و دســتورکار های مب
ــت کم  ــت دس ــه بازگش ــوط ب ــد من ــته چک جدی ــل دس تحوی
ــم  ــتری، اع ــته چک مش ــن دس ــای آخری ــد از برگه ه 8۰ درص

ــود.  ــد ب ــک خواه ــه بان ــا ابطال شــده، ب از صادرشــده ی
بــر اســاس بخشــنامه بانــک مرکــزی، بــرای جلوگیــری 
احتمالــی  و کاهبــرداری  هرگونــه سوء اســتفاده  بــروز  از 
ــی و  ــخص حقیق ــل ش ــایی کام ــر شناس ــک، ب ــق چ از طری
حقوقــی بــه منظــور افتتــاح حســاب جــاری تاکیــد می شــود.

ــی از  ــا تخط ــردن ی ــت نک ــئولیت رعای ــال، مس ــن ح در عی
ــر  ــره ه ــا هیئت مدی ــاری ب ــاب ج ــتورکار حس ــررات دس مق
ــای  ــمول مجازات ه ــف، مش ــورت تخل ــت و در ص ــک اس بان
ــور  ــی کش ــی و بانک ــون پول ــاده ۴۴ قان ــوع م ــی موض انتظام

می شــود. 
ــا  فــرم اشــخاص دارای بیــش از ۲۰ فقــره چــک برگشــتی ب

نظــارت واحــد بازرســی آن 
می شــود  تکمیــل  بانــک 
ــتمر آن را در  ــور مس ــه ط و ب
دو مقطــع پایــان شــهریورماه 
هــر  اســفندماه  پایــان  و 
اتخــاذ  منظــور  بــه  ســال 
ــه  تدابیــر نظارتــی مقتضــی ب
 ایــن مدیریــت کل ارســال 

کنند.
مدیریــت  همچنیــن 
ــک نســخه ای از  بازرســی بان
گزارش هــا و نتایــج بازرســی های صورت گرفتــه را در ایــن 
خصــوص بــه همــراه مســتندات مربوطــه، بــه طــور ماهانــه بــه 

ارســال کنــد. بانــک  ایــن 
ــه  ــور هم ــی کش ــام بانک ــود در نظ ــن موج ــاس قوانی ــر اس  ب
ــرا ی  ــاری ب ــاب ج ــاح حس ــگام افتت ــد در هن ــا بای ــک ه بان
متقاضیــان، الزامــا نخســتین دســته چــک را ۱۰ برگــی صــادر 

ــد. کنن
در صــورت کارکــرد مناســب حســاب جــاری و خــوش حســاب 
ــه هــای دســته  ــد پــس از اتمــام برگ ــک مــی توان ــودن بان ب
ــل  ــه متقاضــی تحوی ــد ب چــک ۱۰ برگــی دســته چکــی جدی
دهد.پــس از اتمــام دســته چــک ۱۰ برگــی بانــک مــی توانــد 
دســته چــک ۲5 برگــی بــرای مشــتری صــادر کنــد و پــس از 
اتمــام دســته چــک ۲5 برگــی در صــورت صاحدیــد، بانــک 

مــی توانــد دســته چــک 5۰ برگــی نیــز صــادر کنــد. 
بانک مرکزی

شرایط جدید دریافت دسته چک اعالم شددالیل افزایش مصرف بنزین
تولید ملی
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هشتبهشت
استانداری اصفهان خواستار تسریع 

اجرای پروژه قطار سریع السیر 
اصفهان - تهران شد

 مدیــر کل دفتــر فنــی اســتانداری اصفهــان گفــت:  
ــروژه  ــه اجــرای پ ــم ب از شــرکت راه آهــن می خواهی
تهــران ســرعت   - اصفهــان  قطــار سریع الســیر 
بخشــد و هرچــه زودتــر مدیــر اجرایــی آن را معرفــی 

کنــد.

بــه گــزارش کیمیــای وطــن ماشــاء هللا کاظمــی 
در مراســم تکریــم و معارفــه مدیــر کل راه آهــن 
اصفهــان تصریــح کــرد: عملیــات اجرایــی ایــن 
پــروژه در اســتان اصفهــان آن گونــه کــه انتظــار 
اســت، پیشــرفت نداشــته و بــه کنــدی انجــام شــده 

ــت.  اس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا مصوبــه هیئــت دولــت، 
اجــرای عملیــات پــروژه قطــار سریع الســیر اصفهــان 
- قــم - تهــران بــه شــرکت راه آهــن واگــذار شــده 
ــه  ــم ب ــت: از شــرکت راه آهــن می خواهی اســت، گف
اجــرای ایــن پــروژه ســرعت بخشــد و هرچــه زودتــر 

مدیــر اجرایــی آن را معرفــی کنــد.
کاظمــی بــا بیــان اینکــه اســتانداری اصفهــان بــرای 
همــکاری جهــت آزادســازی و مســائل اجــرای ایــن 
پــروژه آمادگــی کامــل دارد، افــزود: بــرای ایســتگاه 
مشــترک بــا قطــار شــهری اصفهــان هــم جلســه ای 
ــار  ــک قط ــط ی ــع در خ ــتگاه کاوه واق ــزار و ایس برگ

شــهری اصفهــان بــرای آن در نظــر گرفتــه شــد.
بــرای رفــاه حــال مســافران، قــرار اســت قطــار 
از  یکــی  بــه  تهــران   - اصفهــان  سریع الســیر 
ایســتگاه های قطــار شــهری اصفهــان متصــل شــود. 
وی اضافــه کــرد: قطــار سریع الســیر اصفهــان - 
تهــران بــه طــور مســتقیم بــه ایســتگاه کاوه متصــل 
ــود  ــت خ ــاه، حرک ــی کوت ــس از توقف ــود و پ می ش
را بــه ســمت ایســتگاه راه آهــن اصفهــان ادامــه 

می دهــد. 
تکمیــل طــرح قطــار سریع الســیر اصفهــان - تهــران 
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــم ریل ــه مه ــی از دو برنام یک
اســت کــه اعتبــار 2 میلیــارد و 600 میلیــون دالر برای 

آن در نظــر گرفتــه شــده اســت.
مدیــر کل دفتــر فنــی اســتانداری اصفهــان در ادامــه 
میــزان اعتبــار هزینه شــده را بــرای نگهــداری و 
توســعه خطــوط ریلــی ایــن اســتان طــی ســه 
ســال گذشــته، 9 هــزار میلیــارد ریــال اعــام کــرد و 
افــزود: طــی ایــن مــدت، راه آهــن اصفهــان متحــول                 

شــد. 
وی بــا بیــان اینکــه راهبــرد مدیریــت اســتان 
از  بهره بــرداری  و  عمرانــی  عملیــات  پیگیــری 
ــش  ــزود: بخ ــت، اف ــتان اس ــم اس ــای مه پروژه ه
عمــده ای از پروژه هــای بــزرگ اســتان اصفهــان بــه 

اســت.  رســیده  بهره بــرداری 

شهردار کاشان:
کاشان برای کارآفرینی گردشگری 

برنامه دارد
ــرای کارآفرینــی  شــهردار کاشــان گفــت: کاشــان ب
ابریشــم  راه  کمیتــه گردشــگری شــهرداران  در 

برنامــه دارد.
 ســید محمــد ناظــم رضــوی اظهــار کــرد: کاشــان 
ــع  ــگری مجم ــه گردش ــس کمیت ــوان رئی ــه عن ب
ظرفیت هــای  دارای  ابریشــم  راه  شــهرداران 
از جملــه  اســت کــه  برجســته ای  کارآفرینانــه 
می تــوان بــه اســتفاده از ظرفیت هــای بومــی 
کارآفرینــان گردشــگری،  از  بهره گیــری  ماننــد 
ــزاری  ــتی و برگ ــع دس ــای صنای ــای کارگاه ه احی
ــع دســتی، توســعه  صنعــت  نمایشــگاه های صنای
ــب  ــوان قط ــه عن ــینی ب ــتباف و ماش ــرش دس ف
تولیــد فــرش در کشــور و برندســازی محصــوالت 
ویــژه ماننــد عرقیــات گیاهــی و گاب اشــاره کــرد.

بــه گفتــه وی توســعه گردشــگری خاقانــه در 
ــوس  ــراث ناملم ــی، می ــان داروی ــات گیاه موضوع
میــان  علمــی  تبــادالت  قالی شــویان،  ماننــد 
ــتای  ــم در راس ــهرهای راه ابریش ــگاه های ش دانش
ــگری  ــوزه گردش ــی و ح ــگری علم ــای گردش ارتق
ــد در راســتای  ــز می توان ســامت و اکوتوریســم نی
اهــداف کمیتــه گردشــگری بــرای جذب گردشــگر و 
درآمــد پایــدار حاصــل از گردشــگری مؤثــر باشــد.
شــهردار کاشــان افــزود: کاشــان بــرای تحقــق برند 
»کویــر تــا کوهســتان« بــا هــدف افزایــش ضریــب 
ــا  ــردی ب ــعه بوم گ ــگران و توس ــدگاری گردش مان
تأســیس  بــه  افــراد متخصــص  از  بهره گیــری 
شــرکتی ویــژه گردشــگری بــا همیــن رویکــرد بــه 
ــا« اقــدام کــرده اســت.  ــام »میقــات تمــدن آری ن
بــا همیــاری 14 شــهر منطقــه  ایــن شــرکت 
 فرهنگــی کاشــان در ســال 95 تأســیس شــد 
و هم اینــک یکــی از ظرفیت هــای کارآفرینــی و 

ــه اســت. توســعه گردشــگری در منطق
کمیتــه  اختصــاص  قطعــا  کــرد:  تاکیــد  وی 
ــیون های  ــد کمیس ــه رش ــد رو ب ــی در رون کارآفرین
ســه گانه شــهرداران راه ابریشــم، به ویــژه در حــوزه 
ــد  ــی خواه ــش بی بدیل ــگری نق ــاد و گردش اقتص
داشــت کــه بــا یــک برنامه ریــزی دقیــق و ایجــاد 
ایــن  بــه  می تــوان  متخصــص  کارگروه هــای 

ــید. ــتاورد رس دس

ــه  ــت ب ــیر موفقی ــداد در مس ــن روی دوازدهمی
ــی  ــاق بازرگان ــان ات همــت شــورای عالــی جوان
اصفهــان بــا حضــور جعفــر ذره بینــی بنیانگــذار 
ــی  ــع غذای ــوت و صنای ــاجی ماه ــع نس صنای
و  کارآفریــن  بانــک  مؤســس  و  پریــس 
خاورمیانــه، عضــو هیئت مدیــره اتــاق بازرگانــی 
ایــران و انگلیــس و عضــو پیشــین هیئــت 
ــان در ســالن  ــی اصفه ــاق بازرگان ــدگان ات نماین
بازرگانــی  اتــاق  بین المللــی  همایش هــای 

ــد. ــزار ش ــان برگ اصفه
 تجربه کارآفرینان پیشکسوت در 

دسترس جوانان
امیــر کشــانی، رئیــس شــورای عالــی جوانــان 
ایــن مراســم  اتــاق بازرگانــی اصفهــان، در 
گفــت: ایــن رویــداد در مســیر موفقیــت بــدون 
اقتبــاس از الگــوی خارجــی و بــه  صــورت یــک 
ــان  ــتفاده جوان ــدف اس ــا ه ــه ب ــرح نوآوران ط
از تجربــه کارآفرینــان موفــق ایرانــی برگــزار 

می شــود.
ــال 84  ــداد از س ــن روی ــرد: ای ــح ک وی تصری
ــران  ــان انجمــن مدی ــت جوان در بخــش معاون
ــدان  ــه همــت فرزن ــان ب ــع اســتان اصفه صنای
ــا  ــی ب ــاق بازرگان ــده و در ات ــزار ش ــا برگ اعض
ــورت  ــه  ص ــان ب ــی جوان ــورای عال ــکیل ش تش
کمیتــه ویــژه و بــا شناســایی کارآفرینــان موفق 

اجــرا می شــود.
بازرگانــی  اتــاق  نماینــدگان  هیئــت  عضــو 
کارآفرینــان  تجربــه  از  اســتفاده  اصفهــان 
در  جوانــان  بهــره وری  افزایــش  عامــل  را 
ــه  فعالیت هــای اقتصــادی دانســت و گفــت: ب
دســت آوردن تجربــه، هزینه هــای بســیاری بــر 
دوش جوانــان خواهــد گذاشــت؛ ولی اســتفاده 
پیشکســوت  اقتصــادی  فعــاالن  تجربــه  از 
ــری  ــرمایه فک ــه، س ــای هزین ــه  ج ــد ب می توان

ــد. ــاد کن ــان ایج ــرای جوان ب
کشــانی خاطرنشــان کــرد: جعفــر ذره بینــی بــه 

 عنــوان پیشکســوت تولیــد و تجــارت در ایــران 
شــناخته  شــده و عضویــت در پنــج دوره هیئــت 
ــاد  ــان از اعتم ــی نش ــاق بازرگان ــدگان ات نماین
تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی بــه وی 

ــوده اســت. ب
 سودهای یک شبه

جعفــر ذره بینــی، کارآفریــن و بنیانگــذار صنایــع 
نســاجی ماهــوت، در ایــن مراســم گفــت: 
شــخصیت یــک کارآفریــن از دوران کودکــی 
ــا  ــینی ب ــرد و همنش ــکل می گی ــه ش و مدرس
ــه  ــد زمین ــگان می توان ــق و فرهیخت ــراد موف اف

ــد. ــدان کن ــت او را دوچن موفقی
ــه  ــد ب ــادی بای ــال اقتص ــرد: فع ــه ک  وی اضاف
ــد و از  ــی باش ــول و منطق ــد معق ــال درآم دنب

ــود.  ــارج ش ــد خ ــی نبای روال طبیع
وی تاکیــد کــرد: شــاید بتــوان در اوج کار پــول 
ــد  ــن درآم ــی ای ــت آورد، ول ــه دس ــیاری ب بس
بایــد معقــول و منطقــی باشــد و نبایــد مرعــوب 

ــد. ــبه ش ــای یک ش درآمده
 بازسازی کارخانه شیمیایی تولید فوم

ــریح  ــا تش ــور ب ــال 97 کش ــر س ــن برت کارآفری
آتش ســوزی 100 درصــد کارخانــه شــیمیایی 
تولیــد فــوم گفــت: پــس از ســه ســال پیگیــری 

و تــاش، ایــن واحــد دوبــاره بازســازی شــد و 
مهم تریــن عامــل، بقــا در پایــداری و اســتمرار 

در فعالیــت بــود.

 تنها راه مقابله با بیکاری، توجه 
دولت به تولید و کارآفرینی است

وی تنهــا نســخه کاهــش نــرخ بیــکاری را توجه 
ــی در اقتصــاد دانســت و  ــد و کارآفرین ــه تولی ب
گفــت: دولــت بــرای مقابلــه بــا بیــکاری 
ــان و  ــت کارآفرین ــرای فعالی ــرایط را ب ــد ش بای

ــازد. ــم س ــدگان فراه تولیدکنن
وی خطــاب بــه جوانــان گفــت: درصــد موفقیت 

ــرادی در فعالیت هــای  ــه  صــورت انف ــان ب جوان
ــت  ــر اس ــت و بهت ــم اس ــیار ک ــادی بس اقتص
بــه  صــورت جمعــی بــا کنــار هــم قــرار گرفتــن 
ــد  ســرمایه های کوچــک یــک فعالیــت هدفمن

ــال کنیــد. را دنب
ــادی را  ــکل های اقتص ــور در تش ــی حض ذره بین
بــه جوانــان پیشــنهاد کــرد و گفــت: عضویــت در 
ــی  ــل هم افزای ــه عام ــه ک ــکل ها همان گون تش
اقتصــادی اســت، می توانــد  بیــن فعــاالن 
ــا  زمینــه بازتــاب دیدگاه هــا و نظــرات آنــان را ب

هزینــه کمتــری فراهــم ســازد.
ــن  ــب  و کار را مهم تری ــاق کس ــت اخ وی رعای
گمشــده فعالیت هــای اقتصــادی امــروز کشــور 
دانســت و گفــت: در بــازار قدیــم اصفهــان 
پیــدا  مالــی  مشــکل  نفــر  یــک  چنانچــه 
ــازار دور  ــوتان ب ــن و پیشکس ــرد، معتمدی می ک
هــم جمــع می شــدند و بــا بخشــش و تقســیط 
بدهــی، زمینــه بازگشــت فــرد ورشکســته را بــه 
ــد و  ــم می کردن ــادی فراه ــای اقتص فعالیت ه

ــرد. ــکایت نمی ک ــتری ش ــه دادگس ــی ب کس
ــکان و  ذره بینــی افــزود: متأســفانه امــروز نزدی
ــه  ــتین ضرب ــته، نخس ــرد ورشکس ــتان ف دوس

مهلــک را بــه وی وارد می ســازند.

در دوازدهمین رویداد در مسیر موفقیت اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد:

 تنها راه مقابله با بیکاری 
توجه دولت به تولید و کارآفرینی است

ــی  ــس بین الملل ــان در کنفران ــهرداری اصفه ش کیمیای وطن

بودجه ریــزی موفــق بــه کســب جایــزه ملــی بلــوغ بودجه ریــزی بــر 
مبنــای عملکــرد شــد. بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای 
بین المللــی  کنفرانــس  هشــتمین  اصفهــان،  شــهرداری 
ــاه  ــای 25 و 26 تیرم ــرد در تاریخ ه ــر عملک ــی ب ــزی مبتن بودجه ری
ســال 1۳96 در تهــران، ســالن همایش هــای رازی برگــزار شــد کــه 
ــه اهمیــت موضــوع تعــداد بســیار زیــادی از ارگان هــا،  ــا توجــه ب ب
ــرده  ــرکت ک ــس ش ــن کنفران ــور در ای ــای کش ــازمان ها و نهاده س
بودند.حضــور ریاســت مجلــس شــورای اســامی دکتــر الریجانی در 
هشــتمین کنفرانــس بودجه ریــزی مبتنــی بــر عملکــرد و تاکیــد وی 
ــع و مصــارف کشــور، یکــی از ویژگی هــای  ــر مدیریــت بهتــر مناب ب
بــارز ایــن کنفرانــس بــود. ایــن کنفرانــس بــا حضــور بســیار زیــاد 
اســتادان، مدیــران و کارشناســان داخلــی و خارجــی در دو قســمت 

مقــاالت علمــی و ارزیابــی ســازمان ها جهــت کســب جایــزه بلــوغ 
تشــکیل شــد کــه در ایــن بیــن شــهرداری اصفهــان در بیــن کلیــه 
دســتگاه های اجرایــی کــه در فرآینــد ارزیابــی جایــزه بلــوغ 
بودجه ریــزی عملکــردی شــرکت کــرده بودنــد، در کنــار پنــج 
ســازمان دیگــر توانســت بــرای اولیــن بــار جایــزه بلــوغ بودجه ریزی 
مقــاالت  قســمت  در  کنــد.  را کســب  عملکــرد  بــر  مبتنــی 
ــه  ــود ک ــه ب ــان 2 مقال ــهرداری اصفه ــهم ش ــم س ــده ه پذیرفته ش
یکــی از آن هــا در ســالن اصلــی کنفرانــس و توســط مدیــر 
برنامه ریــزی و بودجــه شــهرداری اصفهــان ارائــه شــد. ایــن 
ــران و  ــل مدی ــتمر و تعام ــاش مس ــل ت ــزرگ حاص ــت ب موفقی
کارشناســان شــهرداری اصفهــان و حمایت هــای شــورای اســامی 
شــهر و شــهردار اصفهــان بــوده و قطعــا شــروعی بــرای یــک مســیر 

طوالنی، ولی حیاتی خواهد بود.

ــتان  ــت: از اس ــان گف ــتان اصفه ــارت اس ــج و زی ــر کل ح مدی
ــه  ــرای انجــام مناســک حــج ب اصفهــان 5 هــزار و 750 نفــر ب
ســرزمین وحــی اعــزام می شــوند و آن هــا بــا شــرکت در 
فرامی گیرنــد. را  آموزش هــای الزم  توجیهــی،  کاس هــای 

ــن  ــزام ای ــخ اع ــوز تاری ــرد: هن ــح ک ــدی تصری ــی زاه غامعل
زائــران قطعــی نشــده؛ امــا بــه احتمــال زیــاد 12 یــا 1۳ مــرداد 
ایــن افــراد از اصفهــان بــه ســرزمین وحــی اعــزام می شــوند. 
ــه  ــان ب ــتان اصفه ــرام از اس ــت هللا الح ــران بی ــزود: زائ وی اف
همــراه 204 عامــل اجرایــی، 20 پزشــک و 50 عامــل هتــل در 

ــوند.  ــزام می ش ــی اع ــرزمین وح ــه س ــب 41 کاروان ب قال
مدیــر کل حــج و زیــارت اســتان اصفهــان اعــام کــرد: از 
ایــن اســتان، 22 کاروان مدینــه قبــل و 19 کاروان مدینــه بعــد 
ــای  ــه آموزش ه ــی 10 جلس ــزام، ط ــش از اع ــه پی ــتند ک هس

ــن و  ــر قوانی ــج و دیگ ــک ح ــام مناس ــوص انج الزم را درخص
فرامی گیرنــد.  مقــررات 

وی افــزود: جلســات آموزشــی زائــران ســرزمین وحــی و 
ابتــدای  از  امســال  ابراهیمــی  حــج  در  مشــارکت کنندگان 
ــا یــک هفتــه پیــش از اعــزام ادامــه  ــام آغــاز شــده و ت ثبت ن

می یابــد.
ــا  ــب 600 کاروان ب ــی در قال ــر ایران ــزار و 500 زائ امســال 85 ه
ــتان  ــی عربس ــج راه ــک ح ــام مناس ــرای انج ــرواز ب ۳۳5 پ
و  مدینــه  پــرواز  مقصــد ١٧٩  پــرواز،  از ۳۳5  می شــوند. 
156 پــرواز، جــده اســت. عملیــات انتقــال زائــران ایرانــی بــه 
عربســتان از 9 مــرداد بــا اعــزام نخســتین کاروان آغاز می شــود 
ــور  ــه کش ــر ب ــوم مه ــز س ــی نی ــران ایران ــروه زائ ــن گ و آخری

ایرنــا بازمی گردنــد. 

معــاون اداره  کل میــراث فرهنگــی، صنایــع   کیمیای وطن
دســتی و گردشــگری اســتان اصفهــان گفــت: کارخانــه 
ــا  ــیده و بن ــت رس ــه ثب ــی ب ــار مل ــت آث ــباف در فهرس ریس
نیســت بــرای احــداث مــوزه بــزرگ اصفهــان تخریبــی صورت 

گیرد؛ بلکه این بنا مرمت و بازسازی می شود.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، ناصــر طاهــری آخریــن وضعیــت 
ــرد:  ــار ک ــریح و اظه ــان را تش ــزرگ اصفه ــوزه ب ــداث م اح
کارخانــه ریســباف اصفهــان در خیابــان چهاربــاغ طبــق مصوبه 
ــل  ــان تبدی ــزرگ اصفه ــه مــوزه ب ــد ب کمیســیون مــاده 5 بای

شــود.
ــی در  ــت تاریخ ــل قدم ــه دلی ــه ب ــن کارخان ــزود: ای وی اف
ــرای  ــت ب ــا نیس ــیده و بن ــت رس ــه ثب ــی ب ــار مل ــت آث فهرس
ــام  ــی انج ــه تخریب ــان هیچ گون ــزرگ اصفه ــوزه ب ــداث م اح

ــود. ــازی می ش ــت و بازس ــا مرم ــا تنه ــن بن ــه ای ــود؛ بلک ش
و  دســتی  صنایــع   فرهنگــی،  میــراث  اداره  کل  معــاون 
گردشــگری اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: از آنجــا کــه 
ــار  ــهر و آث ــای ش ــی موزه ه ــی متول ــراث فرهنگ ــازمان می س
تاریخــی و باســتانی محســوب می شــود و نقــش حاکمیتــی 
ــی  ــر ارگان ــط ه ــان توس ــزرگ اصفه ــوزه ب ــی دارد، م و نظارت
کــه بــه بهره بــرداری برســد، تحــت نظــارت ســازمان میــراث 

ــود. ــد ب ــی خواه فرهنگ
طاهــری خاطرنشــان کــرد: کاربــری ایــن مــوزه، مجموعــه ای از 
موزه هــا در دوره هــای مختلــف بــا آثــار متفــاوت خواهــد بــود.

ــا زمانــی کــه اراده راه و شهرســازی بــرای  وی یــادآور شــد: ت
ــاره  ــی درب ــد، پیش بین ــده باش ــق نش ــوزه محق ــداث م اح

ــود. ــد ب ــن نخواه ــم ممک ــار آن ه ــن اعتب تأمی

ــهرداری  ــران ش ــازمان عم ــارت س ــرا و نظ ــر اج مدی
اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه احــداث ســالن 
اجتماعــات و پارکینــگ گلســتان شــهدا تاکنــون 
ســازه  گفــت:  داشــته،  پیشــرفت  درصــد   54
ــی و  ــوع ســازه فضای ــات از ن ــی ســالن اجتماع اصل
ــا،  ــیون و رواق ه ــر فونداس ــر نظی ــمت های دیگ قس

ــت. ــی اس بتن
اداره  از  نقــل  بــه  وطــن  بــه گــزارش کیمیــای 
رضــا  اصفهــان،  شــهرداری  رســانه ای  ارتباطــات 
ــه منظــور افزایــش گنجایــش  امینــی اظهــار کــرد: ب
ــت  ــارک خــودرو جه ــن محــل پ ــز تأمی ــرات و نی نف
برگــزاری مراســم  مذهبــی و همچنیــن همایش هــا، 
ســالن اجتماعــات گلســتان شــهدا در 2 فــاز در حــال 

ســاخت اســت. وی ادامــه داد: فــاز اول کــه شــامل 
ــزرگ و کوچــک  یــک طبقــه پارکینــگ و 2 ســالن ب
ــاز 2  ــون در حــال ســاخت اســت و ف اســت هم اکن
آن در قالــب طــرح توســعه پــس از آزادســازی اجــرا 

می شــود.
ــهرداری  ــران ش ــازمان عم ــارت س ــرا و نظ ــر اج مدی
اجــرای  عملیــات  اینکــه  اشــاره  بــا  اصفهــان 
بتن ریــزی ســقف پارکینــگ جنوبــی پــروژه احــداث 
ســالن اجتماعــات و پارکینــگ گلســتان شــهدا 
تاکنــون 54 درصــد پیشــرفت داشــته، گفــت: ســازه 
ــی  ــازه فضای ــوع س ــات از ن ــالن اجتماع ــی س  اصل
و قســمت های دیگــر نظیــر فونداســیون و رواق هــای 

ــت. بتنی اس

  جایزه ملی بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد  
به »شهرداری اصفهان« رسید

معاون میراث فرهنگی استان اصفهان مطرح کرد:

 تبدیل کارخانه ریسباف به موزه بزرگ اصفهان    

5 هزار و 750 زائر سرزمین وحی در اصفهان 
آموزش های الزم را فرامی گیرند

 پیشرفت 54 درصدی احداث 
سالن اجتماعات و پارکینگ گلستان شهدا

 کاروانسرای ابوزیدآباد، یکی از 
۹۹۹ کاروانسرای شاه عباس صفوی

ــا  ــی و ب ــار ایوان ــی چه ــا پان ــاد ب ــرای ابوزیدآب کاروانس
بیــش از چهــار قــرن قدمــت، مربــوط بــه دوران صفویــه 

اســت. 
ورودی ایــن کاروانســرا نســبت بــه نمــای بیرونــی 
تورفتــه و گــود اســت و ایــن شــیوه ســاخت ورودی بــه 

نــدرت در کاروانســراهای دیگــر دیــده می شــود. 
گوشــه های دو ضلــع شــرقی ســاده و بــدون بــرج 
اســت، امــا در دو ضلــع جنــوب شــرقی و شــمال شــرقی 

ــرار دارد. ــد ق ــد برج مانن ــت بن ــار پش چه
 ســقف پشــت بــام را بــا آجــر پوشــش داده انــد و 
ــگل  ــا کاه ــداری بیشــتر روی آن را ب ــظ و نگه ــرای حف ب
پوشــانده اند. حیــاط مرکــزی کاروانســرا بــه ابعــاد ۳2 در 
27 متــر در مرکزیــت یــک حجــم مســتطیل شــکل قــرار 
دارد. هشــتی ورودی کاروانســرا هــم جلــوه خاصــی بــه 
ــه ســاخته  ــک طبق ــا در ی ــن بن ــا داده اســت. ای ــن بن ای

شــده و بخــش شــترخان و اصطبل هــا از چهارگوشــه 
ــم  ــه ه ــی ب ــه شــیوه زیبای ــه وســط کاروانســرا ب محوط
ــن  ــای ای ــاع دیواره ــد. ارتف ــاط یافته ان ــی و ارتب دسترس
ــزار و  ــاحت 2 ه ــد و مس ــر می رس ــه 8 مت ــرا ب کاروانس

ــکو دارد.  ــه و س ــامل 17 غرف ــر و ش 200 مت
ــا،  ــل دیواره ــوان حائ ــه عن ــارو ب ــرج و ب ــرا 8 ب کاروانس
ــی  ــاق مهمان ــک ات ــزرگ و ی ــل ب ــا اصطب ــار ی ــار انب چه
ــته  ــل در گذش ــای قبای ــا و روس ــیمن خان ه ــرای نش ب
 و دو تنــوره کــه در گذشــته بــرای نانوایــی و پخــت 
ــه اســت                         ــرار می گرفت ــورد اســتفاده ق ــان م ــز کاروانی و پ

دارد.
ــا و  ــرای کاروان ه ــاخت ب ــدای س ــرا در ابت ــن کاروانس ای
مرکب هایشــان بــه عنــوان مــکان اســتراحت بــوده و تــا 
60 ســال گذشــته شــتربانان از یــزد، اصفهــان و شــهرهای 

ــد.  ــن کاوانســرا اطــراق می کردن دیگــه در ای
ــت و  ــخ بیس ــاد در ت  اری  ــی ابوزیدآب ــرای شاه عباس کاروانس
ســوم م ــرداد ســ  ال 1۳78 ب ــه شــم  اره 2 ه ــزار و ۳71، 

شــد. ث بــت  م ل  ــی کشــ ور  آث  ــار  ف  ه رســت  در 

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان گفــت: 
ــرای  ــده و ب ــاره داده ش ــه اج ــی ک باغ های
ــود،  ــتفاده می ش ــط اس ــن های مختل جش
ــا تشــکیل  ــز پلیــس اســت و ب خــط قرم
20 تیــم محکــم بــا ایــن موضــوع برخــورد 

می کنیــم.
ــن  ــی در چهارمی ــا آقاخان ــردار عبدالرض س
ــگاران در  ــا خبرن ــری خــود ب نشســت خب
ســال جــاری از آخریــن مــورد کشــف 
ــراه  ــه گذشــته هم ــم خشــن در هفت جرائ
ــه  ــت: در س ــر داد و گف ــری خب ــا درگی ب
ماهــه اول امســال 56 درصــد ســرقت 

ــد  ــزل و 22 درص ــد من ــلحانه، 5 درص مس
ســرقت، 46 درصــد قتــل، 4۳ درصــد 
آدمربایــی و نیــز 7 درصــد تجــاوز بــه عنف 

ــت. ــته اس ــش داش کاه
درصــد   ۳5 کــرد:  اضافــه  آقاخانــی 
ــی، ۳9 درصــد  کشــفیات مشــروبات الکل
کشــف ســرقت و 2 درصــد کشــف ســاح 
نیــز نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

گذشــته رشــد داشــته اســت.
وی در ادامــه از جدیــت پلیــس دربــاره 
ــهر  ــیه ش ــای حاش ــکنی در باغ ه هنجارش
ــاره  ــه اج ــی ک ــزود: باغ های ــر داد و اف خب
ــط  ــن های مختل ــرای جش ــده و ب داده ش
ــس  ــز پلی ــط قرم ــود، خ ــتفاده می ش اس

ــا  ــا تشــکیل 20 تیــم، محکــم ب اســت و ب
ــم. ــورد می کنی ــوع برخ ــن موض ای

وی ادامــه داد: بــاغ داران در حاشــیه شــهر 
ــتفاده های  ــه اس ــند ک ــان آگاه باش اصفه
قانــون  خــاف  اماکــن،  از  این چنینــی 

ــت. اس
ــا  ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــده انتظام فرمان
بیــان اینکــه حرکــت خودروهــا پــس 
ــراه  ــه هم ــی ک ــد و عروس ــم عق از مراس
می شــود،  انجــام  ناهنجاری هایــی  بــا 
بــا  کــرد:  عنــوان  نیســت،  پذیرفتــه 
کارناوال هــای عروســی، ایجــاد صداهــای 
ناهنجــار و برهم زننــدگان آســایش مــردم، 
ــس  ــا پلی ــترک ب ــت مش ــک حرک ــا ی ب

راهــور و آگاهــی برخــورد می شــود.
ــه  ــردن شیش ــه دودی ک ــاره ب ــا اش وی ب

ــم  ــودرو حری ــرد: خ ــح ک ــا تصری خودروه
خصوصــی نیســت و اگــر فاصلــه ۳ متری 
ــا  ــت نباشــد، ب ــل رؤی داخــل ماشــین قاب
ــار  ــون رفت ــق قان ــف طب ــودروی متخل خ
می شــود؛ 25 هــزار مــورد در ۳ ماهــه 
ابتدایــی ســال مــورد اعمــال قانــون قــرار 

ــد. گرفتن
آقاخانــی در ادامــه از بســتن قهوه خانه هــا 
توســط معاونــت بهداشــت خبــر داد و 
گفــت: در رابطــه بــا توزیــع قلیــان در 
شــد،  گــزارش  اخیــرا  کــه  پارک هــا 
ــان  ــزار قلی ــی 5 ه ــروی انتظام توســط نی

جمــع آوری شــد.
اجــازه  پلیــس  داشــت:  بیــان  وی 
بــرای  پارک هــا  فضــای  نمی دهــد 
آلــوده  قلیان هــا  ورود  بــا  خانواده هــا 

شــود.
ــان  ــی از کارکن ــات بعض ــاره تخلف وی درب
ــوع  ــن موض ــت: ای ــی گف ــروی انتظام نی
ــل  ــد، قاب ــم باش ــد ک ــود دارد و هرچن وج
مشــاهده  صــورت  در  نیســت؛  قبــول 
توســط شــهروندان گــزارش شــود تــا 

برخــورد الزم صــورت گیــرد.
ــی های  ــوع تاکس ــه موض ــاره ب ــا اش وی ب
اینترنتــی گفــت: معتقدیــم بایــد مرجعــی 
جوابگــوی اتفاقــات بعــدی در ایــن حیطــه 
از  در حــال حاضــر هیچ کــدام  باشــد. 
راننده هــای ایــن تاکســی ها بــرای مــا 
شناخته شــده نیســتند؛ در ایــن زمینــه 
ــا  ــتانداری ب ــه ای در اس ــت جلس ــرار اس ق
حضــور دســتگاه های مختلــف برگــزار و در 

ــود. ــری ش ــه تصمیم گی ــن رابط ای
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 نماینده نایین 
در مجلس شورای اسالمی:

 حوادث تروریستی مجلس 
اهمیت امنیت را نمایان کرد

نماینــده ناییــن در مجلــس شــورای اســامی گفــت: 
حــوادث تروریســتی مجلــس باعــث شــد تــا ذره ای 
از بزرگــی امنیــت کــه ماننــد آفتــاب تابــان وجــودش 

کم رنــگ شــده بــود را احســاس کنیــم. 

بــه گــزارش کیمیــای وطــن، نماینده مــردم شهرســتان های 
ناییــن و خوروبیابانــک شــامگاه پنجشــنبه، در یــادواره 118 
شــهید شهرســتان خوروبیابانــک گفــت: عشــق و خلــوص 
نیــت شهداســت کــه آن هــا را عزیــز کــرده و بــه ایــن مقــام 

ارزشــمند رســانده اســت.
عباســعلی پوربافرانــی در ادامــه افــزود: خــون شــهدا تاریخ 
ــته  ــه داش ــده نگ ــد زن ــهادت بای ــار و ش ــه و ایث و حماس
شــود. هــدف دشــمن ایــن اســت کــه بــا تبلیغــات ارزش 

ــد. ــگ کنن ــهادت را کم رن ــهید و ش ش
از  پرتــوی  را  تحمیلــی  جنــگ  شــهدای  پوربافرانــی 
ــین)ع(  ــام حس ــون ام ــزود: خ ــرد و اف ــی ک ــورا معرف عاش
ــا  ــری)س( ب ــب کب ــام ســجاد)ع( و زین ــا روشــنگری ام ب
ــای  ــد و یادواره ه ــته ش ــه داش ــده نگ ــیار زن ــای بس رنج ه

ــت. ــان اس ــه هم ــهدا، دنبال ــروز ش ام
وی افــزود: شــهید و شــهادت هدفــش واالســت و در 
فرهنــگ شــهادت ایثــار و ازخودگذشــتگی رشــادت و 

می شــود. معنــا  جانبــازی 
نماینــده مــردم خوروبیابانــک در مجلــس شــورای اســامی 
وظیفــه مــا در برابــر رشــادت های شــهدا را حفــظ فرهنــگ 
شــهادت عنــوان کــرد و افــزود: زندگــی کــردن یعنــی 
خوبی هــا و نیکی هــا را ادامــه دادن؛ ایــن بــا فرهنــگ 
ایثــار معنــا پیــدا می کنــد و اگــر گناهــان زیــاد شــد 

ــدارد. ــی ن ــرد و معن ــی می می زندگ

 صادرات، علت اصلی 
افزایش قیمت پیاز    

ــار اصفهــان گفــت: کاهــش  ــه میــوه و تره ب رئیــس اتحادی
ــن محصــول، قیمــت  ــع ای ــاز و صــادرات بی موق ــد پی تولی

ــازار افزایــش داد. آن را در ب
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، ناصــر اطــرج اظهــار داشــت: 
ســال گذشــته بخــش اعظمــی از محصــول پیاز کشــاورزان 
ــت آن  ــال از کش ــل امس ــن دلی ــه همی ــت؛ ب ــن رف از بی
ــران شــدن  ــن مســئله ســبب گ ــه همی اســتقبال نشــد ک

پیــاز شــده اســت.
وی بیــان داشــت: از ســوی دیگــر صــادرات پیــاز بــه 
کشــورهای عربــی دلیــل دیگــر گــران شــدن پیــاز اســت.
رئیــس اتحادیــه میــوه و تره بــار اصفهــان اضافــه کــرد: در 
حــال حاضــر پیــاز در میــدان میــوه و تره بــار از کیلویــی ۳ 
هــزار و 200 تــا ۳ هــزار و 800 تومــان اســت کــه در ســطح 
ــا افزایــش ۳0 درصــدی بــه دســت مشــتری  بــازار بایــد ب

برســد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امســال عرضــه پیــاز کمتــر 
از تقاضــا بــوده، اعــام کــرد: تنهــا در صــورت اجــرای 
طــرح ســاماندهی کشــت از ســوی جهــاد کشــاورزی، 
ــازاد  ــد م ــوالت و تولی ــن محص ــن رفت ــاهد از بی ــر ش دیگ

محصــوالت کشــاورزی نخواهیــم بــود. 
اطــرج گفــت: قیمــت ســیب زمینی هــم طــی دو روز 

گذشــته 10 تــا 12 درصــد کاهــش یافتــه اســت.

معاون فرهنگی ارشاد استان اصفهان 
خبر داد:

ارسال 106 اثر به دوازدهمین 
جشنواره ملی صنایع دستی رضوی

معــاون فرهنگــی و هنــری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی 
ــن  ــه دوازدهمی ــه دبیرخان ــر ب ــت: 106 اث ــان گف اســتان اصفه
جشــنواره ملــی صنایــع دســتی رضــوی ارســال شــده اســت.
پرویــز طاهــری اظهــار کــرد: بــه مناســبت میــاد باســعادت 
امــام رضــا)ع( و حضــرت معصومــه)س( و بزرگداشــت 
ــت، اداره  ــه کرام ــا ده ــان ب ــاهچراغ)ع(، همزم ــرت ش حض
کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان دوازدهمیــن 
جشــنواره ملــی صنایــع دســتی رضــوی از ســری برنامه هــای 
ــام رضــا)ع( را در  ــی ام ــن دوره جشــنواره بین الملل پانزدهمی
ــزی  ــتی فل ــع دس ــی و صنای ــتی چوب ــع دس ــش صنای 2 بخ

ــد. ــزار می کن برگ
وی بــا  بیــان اینکــه آخریــن مهلــت ثبت نــام اینترنتــی 
ــی  ــت نهای ــاه و مهل ــا 25 خردادم ــار ت ــر آث ــال تصوی و ارس
بــرای دریافــت اصــل آثــار 15 تیرمــاه 96 بــوده، خاطرنشــان 
ــام و  ــده اع ــای آین ــاب در روزه ــت انتخ ــج هیئ ــرد: نتای ک
مراســم تجلیــل از برگزیــدگان جشــنواره و همچنیــن افتتــاح 
ــن  ــود؛ ای ــزار می ش ــاه برگ ــنواره 5 مردادم ــگاه و جش نمایش

ــت. ــد داش ــه خواه ــاه ادام ــا 27 مردادم ــگاه ت نمایش
طاهــری یــادآور شــد: آثــار در بخــش صنایــع دســتی چوبــی 
نــازک کاری  و  منبــت کاری  معــرق کاری،  بخش هــای  در 
ــای  ــزی در بخش ه ــتی فل ــع دس ــش صنای ــوب و در بخ چ
ــز، قلمزنــی )ریزقلــم و ســیاه قلم( و قلمزنــی  شــبکه بری فل

برجســته اســت. 
ــنواره  ــم جش ــی در تقوی ــای اعام ــرد: زمان ه ــح ک وی تصری
بــرای دریافــت عکــس و همچنیــن اصــل آثــار تمدیــد 
نخواهــد شــد و تمامــی آثــار راه یافتــه بــه جشــنواره تــا پایــان 
ــنواره  ــه جش ــار دبیرخان ــگاه در اختی ــزاری نمایش ــان برگ زم
اتمــام نمایشــگاه عــودت داده  از  بــود و پــس   خواهــد 

می شود. 
esfahan. وی بیــان داشــت: ثبت نــام صرفــا از طریــق

shamstoos.ir و portal.shamstoos.ir امکان پذیــر بــوده 
ــدرج در  ــام من ــت ن ــرم ثب ــل ف ــرای تکمی ــدان ب و عاقه من
پایــگاه مذکــور و همچنیــن ارســال تصویــر آثــار خــود از ایــن 

ــد. فــارس ــدم کنن ــق اق طری

نفس 5 هزار قلیان در اصفهان گرفت

،،
عضویــت در تشــکل ها همان گونــه 
کــه عامــل هم افزایــی بیــن فعــاالن 
اقتصــادی اســت، می توانــد زمینــه 
بازتــاب دیدگاه هــا و نظــرات آنــان را بــا 

هزینــه کمتــری فراهــم ســازد
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رخداد
 ریزش 2.6 میلیارد تومانی 

جرائم کارفرمایان خوش حساب 
در چهارمحال و بختیاری

ــال و  ــتان چهارمح ــی اس ــن اجتماع ــر کل تأمی مدی
ــم  ــی جرائ ــارد تومان ــزش 2.6 میلی ــاری از ری بختی

کارفرمایــان خوش حســاب در اســتان خبــر داد.
ــم  ــش تکری ــمین همای ــدی در شش ــا محم غالمرض
ــوان  ــت عن ــه تح ــتان ک ــن اس ــان کارآفری کارفرمای
ــتغال«  ــد و اش ــی، تولی ــاد مقاومت ــنواره »اقتص جش
مهم تریــن  از  یکــی  کــرد:  اظهــار  شــد،  برگــزار 
ــه در حــوزه  ــان نمون شــاخص های انتخــاب کارفرمای
اقتصــاد  تأمیــن اجتماعــی، رعایــت مولفه هــای 
ــا  ــه ب ــت ک ــدار اس ــتغال پای ــاد اش ــی و ایج مقاومت
کارفرمایــی  کانون هــای  مســاعدت  و  همراهــی 
شــاخص های مذکــور بررســی شــد و در بیــن 11 هــزار 
کارگاه فعــال در اســتان، خوشــبختانه کارفرمایــان 

منتخــب دارای چنیــن ویژگی هایــی بودنــد.
وی بــا بیــان اینکــه مطالبــات معــوق اداره کل تأمیــن 
اجتماعــی اســتان از کارگاه هــای تحــت پوشــش 
ــرح  ــرای ط ــان اســت، اج ــارد توم ــش از 50 میلی بی
در  اقدامــی  را   ۹5 ســال  در  جرائــم  بخشــودگی 
ــزود:  ــت و اف ــان دانس ــت از کارفرمای ــتای حمای راس
بدهــی  از  تومــان  میلیــارد   11.8 طــرح  ایــن  در 
کارفرمایــان خوش حســاب بررســی و در صــورت 
ــارد  ــان 2.6 میلی ــط کارفرمای ــاط توس ــت اقس پرداخ
اســتان  در  پرداخــت  تأخیــر  جرائــم  از  تومــان 

می شــود. بخشــوده 
محمــدی ادامــه داد: خدمــات ســازمان تأمیــن 
اجتماعــی بــا حفــظ کرامــت و شــرافت انســانی 
افــراد بــه بیمه شــدگان و مســتمری بگیران ارائــه 

ایســنا می شــود. 

 کاروان »زیر سایه خورشید« 
در مسیر چهارمحال و بختیاری

شــهرکرد  در  خورشــید  زیرســایه  ســتاد  دبیــر 
ــن  ــی ب ــارگاه امــام عل گفــت: مردادمــاه خادمــان ب
موســی الرضا)ع( بــه چهارمحــال و بختیــاری ســفر 

. می کننــد

ابراهیــم ابراهیمــی اظهــار داشــت: 7 مردادمــاه 
ــن موســی الرضا)ع(  ــی ب ــام عل ــارگاه ام ــان ب خادم
بــه مــدت 7 روز بــه اســتان ســفر می کننــد و تــا 13 

ــد. ــاه در اســتان حضــور دارن مردادم
وی بــا اشــاره بــه مراســم اســتقبال از کاروان خــدام 
حــرم مطهــر امــام رضــا)ع( در اســتان افــزود: 
ــجان از  ــهر هفش ــال در ش ــتقبال امس ــم اس مراس
ــدان  ــاعت 18 از می ــهرکرد س ــتان ش ــع شهرس تواب
ــجان  ــع هفش ــجد جام ــا مس ــی)ره( ت ــام خمین ام

برگــزار می شــود.
دبیــر ســتاد زیرســایه خورشــید در شــهرکرد بــا 
اشــاره بــه برنامه هــای حضــور خادمــان بــارگاه 
امــام رضــا)ع( بیــان کــرد: کاروان خورشــید یکشــنبه 
8 مردادمــاه در شهرســتان بروجــن، دوشــنبه ۹ 
ــار، سه شــنبه 10 مردادمــاه  مردادمــاه شهرســتان کی
در  مردادمــاه   11 چهارشــنبه  و  اردل  شهرســتان 

ــد. ــور دارن ــردگان حض ــتان ل شهرس
ــدام  ــور کاروان خ ــه حض ــان اینک ــا بی ــی ب ابراهیم
حــرم مطهــر رضــوی در شــهرکرد همزمــان بــا شــب 
میــالد حضــرت علی بــن موســی الرضــا)ع( اســت، 
گفــت: پنجشــنبه 12 مردادمــاه از ســاعت 17 تــا 18 
عصــر گلــزار شــهدای شــهرکرد، از ســاعت 18:30 تــا 
1۹:30 بقعــه متبرکــه امامــزاده ســلطان ســبزپوش، 
پــارک  تــا 22 حضــور در جشــن  از ســاعت 21 
ــا 23 حضــور  تهلیجــان شــهرکرد و از ســاعت 22 ت
در جشــن پــارک ملــت شــهرکرد، از برنامه هــای 

ــت. ــهرکرد اس ــید در ش کاروان خورش
وی تصریــح کــرد: کاروان خورشــید در مــدت حضــور 
بیمارســتان ها، خانواده هــای  از  اســتان  در  خــود 
ــد و در  ــتی بازدی ــز بهزیس ــهدا، مراک ــران و ش ایثارگ
ــا)ع(  ــام رض ــالد ام ــبت می ــه مناس ــن های ب جش

شــرکت می کننــد. تســنیم

 مسئوالن دفاتر نهاد رهبری 
در ۳ دانشگاه یزد معرفی شدند

ــه در  ــی فقی ــی ول ــاد نمایندگ ــر نه ــئوالن دفات مس
ــهید  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــزد، دانش ــگاه ی دانش
صدوقــی و دانشــگاه آزاد اســالمی یــزد معرفــی 

ــدند. ش
ــی  ــاد نمایندگ ــس نه ــور رئی ــا حض ــمی ب در مراس
ولــی فقیــه در دانشــگاه های کشــور و جمعــی از 
ــه  ــع و معارف ــم تودی ــزد، مراس ــتان ی ــران اس مدی
مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی ولــی فقیــه در ســه 

ــد. ــزار ش ــزد برگ ــگاه ی دانش
در ایــن مراســم حجت االســالم مهــدی حــرزاده بــه 
عنــوان مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی ولــی فقیه در 
دانشــگاه یــزد معرفــی و از خدمــات حجت االســالم 

محمدحســن متوســل قدردانــی شــد.
بــه  متوســل  ســعید  حجت االســالم  همچنیــن 
ــوان مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی ولــی فقیــه  عن
ــزد  ــی ی ــهید صدوق ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل در دانش
ــن زارع  ــالم حس ــات حجت االس ــی و از خدم معرف
ــز  ــزد نی ــالمی ی ــگاه آزاد اس ــد. در دانش ــل ش تجلی
حجت االســالم حســن زارع بــه عنــوان مســئول 
دفتــر نهــاد نمایندگــی ولــی فقیــه در ایــن دانشــگاه 
مهــدی  حجت االســالم  خدمــات  از  و  منصــوب 

ــر ــد. مه ــل ش ــرزاده تجلی ح

نماینــده مــردم بافــق، بهابــاد، مهریــز، ابرکــوه 
ــی  ــه برخ ــان اینک ــا بی ــس ب ــم در مجل و خات
کارفرمایــان بــا کارگــران قــرارداد یک ماهــه 
حــق  گفــت:  می کننــد،  امضــا  ســفید  و 
بــرای کارگــر وجــود  اعتراضــی  هیچ گونــه 

ــدارد. ن
مراســم  در  بافقــی  صباغیــان  محمدرضــا 
افتتــاح خانــه ســالمندان بافــق کــه بــا حضــور 
و شهرســتان  اســتان  مســئوالن کشــوری، 
برگــزار شــد، اظهــار داشــت: اســتان یــزد دارای 
10 شهرســتان اســت کــه 5 شهرســتان آن 
ــود و 5  ــده اداره می ش ــک نماین ــود ی ــا وج ب
شهرســتان دیگــر نیــز از نعمــت ســه نماینــده 

ــتند. ــوردار هس برخ
وی بــا بیــان اینکــه 5 شهرســتان حــوزه 
خــاص  محرومیــت  از  مهریــز  انتخابیــه 
برخــوردار هســتند، عنــوان کــرد: هیــچ مراســم 
حــوزه  دیگــر  شهرســتان   4 در  افتتاحــی 
انتخابیــه انجــام نشــد؛ طــرح بافــق نیــز یــک 

طــرح خّیــری اســت.
صباغیــان بــا اشــاره بــه اینکــه مــا نماینــدگان 
ــت  ــاز اس ــزود: نی ــتیم، اف ــت هس ــاد مل آح
معاونیــن و وزیــر مربوطــه در حــوزه کار و رفــاه 
ــروم  ــق مح ــه مناط ــژه ب ــه وی ــی توج اجتماع

کشــور داشــته باشــند.
نماینــده بزرگ تریــن حــوزه انتخابیــه کشــور بــا 
بیــان اینکــه بعضــی اعتراضــات کــه بــه ســمع 
برخــی خــوش نمی آیــد، نشــان از محرومیــت 

منطقــه اســت، یــادآور شــد: هرات و مروســت، 
از شهرســتان های حــوزه انتخابیــه مهریــز 
ــن  ــت از محروم تری ــر جمعی ــزار نف ــا 40 ه ب

ــتند. ــزد هس ــتان ی ــتان های اس شهرس
ــن دو شهرســتان  ــه ای ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
بــه فاصلــه 50 کیلومتــر از همدیگــر واقــع 
ــی  ــز درمان ــک مرک ــرد: ی ــح ک شــده اند، تصری
شهرســتان  دو  ایــن  در  پلی کلینیــک  و 
وجــود نــدارد و ایــن در حالــی اســت کــه 
ــا مرکــز اســتان 200 کیلومتــر                                                               ــه آن هــا ب فاصل

ــت. اس

 روی زمین ماندن بندهای  
صورت جلسه نهم شهریور 9۳ بافق

نماینــده مــردم بافــق، بهابــاد، مهریــز، ابرکــوه 
و خاتــم در مجلــس شــورای اســالمی گفــت: 
ــهریور ۹3  ــه ۹ ش ــای صورت جلس ــام بنده تم

ــد کــه  ــه جــز یــک بن ــه بافــق ب ــر ب ســفر وزی
آن هــم نیم بنــد عملــی شــده، بــر روی زمیــن 

مانــده اســت.
صباغیــان بافقــی بــا بیــان اینکــه بافــق یــک 
شــهر معدن خیــز و کارگــری اســت، اظهــار 
داشــت: 6 هــزار و 300 نفــر در معــدن ســنگ 

ــد. ــت می کنن ــزی فعالی ــن مرک آه
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نــگاه و انتظــار مــردم 
از وزارتخانــه تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی نــگاه 
ویــژه اســت، بیــان کــرد: 4 هــزار نفــر مســتقیم 
ــاط  ــه در ارتب ــن وزارتخان ــا ای ــتقیم ب و غیرمس

. هستند
ــا  ــز ب ــه مهری ــوزه انتخابی ــردم ح ــده م نماین
ــش  ــوزه در بخ ــتان ح ــه 5 شهرس ــان اینک بی
انتظــار  هســتند، گفــت:  فعــال  کارگــری 
ــتان در  ــن شهرس ــرح در ای ــد ط ــت چن می رف
ســفر وزیــر افتتــاح شــود و مــورد بهره بــرداری 

ــرد. ــرار گی ق
ــه اینکــه انتظــار مــردم بافــق  ــا اشــاره ب وی ب
از واگــذاری شــرکت ســنگ آهــن  پــس 
ــدات داده  ــری تعه ــش پیگی ــه بخ ــزی ب مرک
ــه  ــه ای ک ــرد: در جلس ــان ک ــده، خاطرنش ش
صورت جلســه تدویــن و تنظیم شــد مســئوالن 
بلندپایــه کشــوری و اســتانی از جملــه نماینــده 
ــدوق  ــس صن ــور، رئی ــر کش ــار وزی تام االختی
ــتانداری  ــی امنیتی اس ــاون سیاس ــوالد و مع ف

ــتند. ــور داش حض
ــری  ــتور جهانگی ــق از دس ــردم باف ــده م نماین

عملــی  بــرای  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
ــه  ــوردی صورت جلس ــد 16 م ــک بن ــدن ی ش
نهــم شــهریورماه 1363 خبــر داد و متذکــر 
ــرف و  ــب ح ــدات در قال ــام آن تعه ــد: تم ش

صورت جلســه باقــی مانــده اســت.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــئول ب ــام مس ــن مق ای
کمک هــای شــرکت ســنگ آهــن مرکــزی بــه 
مجموعــه مــدارس، ادارات و اماکــن ورزشــی 
ــرد:  ــان ک ــت بی ــدن اس ــدود ش ــال مح در ح
امــام جمعــه و مســئوالن اســتان و شهرســتان 
ــود  ــدف خ ــه ه ــت ب ــه دول ــتای اینک در راس
ــی  ــدام مثبت ــا اق ــد؛ ام برســد، همــکاری کردن

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــتان ص ــرای شهرس ب
ــز  ــه ج ــته ای ب ــزود: خواس ــن اف وی همچنی
صورت جلســه  بندهــای  شــدن  عملــی 
امــا  نــدارد؛  و دســتور جهانگیــری وجــود 
انتظــارات مــردم بایــد بــه مرحلــه عملــی 

شــدن برســد.

 لزوم تشکیل تشکل کارگری در 
مهریز

ــه  ــرارداد یک ماه ــران ق ــه کارگ ــان اینک ــا بی وی ب
ــق  ــت: ح ــار داش ــد، اظه ــا می کنن ــفید امض و س
ــدارد و  ــرای کارگــر وجــود ن ــه اعتراضــی ب هیچ گون
حتــی گاهــی اعضــای شــورای کارگــری بــه علــت 
حمایــت از کارگــران از محــل کار اخــراج می شــوند.

ــل 26  ــه اص ــاره ب ــا اش ــن ب ــان همچنی صباغی
ــا وجــود تشــکل  ــرد: ب ــان ک ــون اساســی بی قان
کارگــری، کارگــر می توانــد از حــق و حقــوق 

ــد. ــاع کن ــود دف خ
ــه کشــور در  ــن حــوزه انتخابی ــده بزرگ تری نماین
بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا بیــان اینکه 
ــک  ــق ی ــی باف ــاه اجتماع ــاون، کار و رف اداره تع
بــازرس دارد، یــادآور شــد: چگونــه می تــوان 
ــا  ــری و ده ه ــزار نف ــد ه ــری چن ــه کارگ جامع
ــازرس  ــک ب ــا ی ــدن را ب ــه و مع کارگاه، کارخان

ــنیم ــش داد. تس پوش

نماینده مردم بافق، بهاباد، مهریز، ابرکوه و خاتم در مجلس تاکید کرد:

لزوم تشکیل تشکل کارگری

مدیــر عامــل شــرکت مــادر تخصصــی توســعه ایرانگــردی و 
جهانگــردی، دیپلماســی گردشــگری را مهم تریــن راهــکار جــذب 
ــی  ــتا 2 رال ــن راس ــت: در همی ــت و گف ــی دانس ــگر خارج گردش

بین المللــی امســال در ایــران برگــزار می شــود.
توســعه  از مهم تریــن موانــع  یکــی  افــزود:  دیانــی  مهــدی 
گردشــگری، ایران هراســی و تبلیغــات منفــی علیــه ماســت؛ 
از همیــن رو تــالش می شــود بــا بهره گیــری از دیپلماســی 

گردشــگری بتــوان ایــن مانــع را از میــان برداشــت.
ــگری  ــوب گردش ــای خ ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام
ورزشــی ایــران از کشــورهای خارجــی بــرای دیــدن از ایــن 
ــق  ــت موف ــت در گام نخس ــم و در نهای ــوت کرده ای ــا دع جاذبه ه
ــه کســب مجــوز برگــزاری دو رالــی بــزرگ بین المللــی شــدیم. ب

دیانــی تصریــح کرد: رالــی اتومبیلرانــی فرمول E ویــژه خودروهای 

ــا  ــزار می شــود، نه تنه ــه از ســوی شــرکت فرانســوی برگ ــی ک برق
ــان  ــت جه ــط زیس ــاالن محی ــرای فع ــوری ب ــه مان ــد ب می توان
ــانه های  ــردم و رس ــه م ــورد توج ــیار م ــه بس ــود، بلک ــل ش تبدی
جهــان قــرار می گیــرد و تبلیــغ خوبــی بــرای کشــور اســت. مدیــر 
عامــل شــرکت مــادر تخصصــی توســعه ایرانگــردی و جهانگــردی، 
ــوان  ــا عن ــر برنامه ه ــتقامت را از دیگ ــواری اس ــی دوچرخه س رال
کــرد و گفــت: ایــن برنامــه از ســوی شــرکت اســپانیایی در کویــر 

ــود. ــزار می ش ــان برگ ــتان اصفه ــدگل اس آران و بی
ــگری را در  ــوژی در گردش ــری از تکنول ــن بهره گی ــی همچنی دیان
رأس برنامه هــای ایــن شــرکت دانســت و اظهــار کــرد: بــه زودی 
بســته ســفرآنالین از ســوی ایــن شــرکت رونمایــی می شــود کــه 
ــورت  ــه ص ــفر ب ــات س ــا و اقدام ــه برنامه ه ــزار هم ــن نرم اف در ای

ــر خواهــد شــد. ایرنــا ــن امکان پذی آنالی

تــازه  شــهید   ۹ مطهــر  و  پــاک  پیکــر 
مقــدس  دفــاع  دوران  تفحص شــده 
چهارشــنبه بــر روی دســتان مــردم والیتمدار 
و انقالبــی شــهرهای جیرفــت، قلعه گنــج 
ــن  ــییع و تدفی ــت تش ــان و درب بهش منوج

ــد. ش
امــام  شــهادت  حزن انگیــز  روزهــای  در 
ــن  ــر ای ــای مطه ــادق)ع(، پیکره ــر ص جعف
ــاه  ــنبه 28 تیرم ــام روز چهارش ــهدای گمن ش
ــدار  ــی و والیتم ــردم انقالب ــتقبال م ــا اس ب
جنــوب کرمــان از میــدان امــام حســین)ع( 
ــال  ــهر انتق ــن ش ــالی ای ــه مص ــت ب جیرف

داده شــدند و صبــح پنجشــنبه همزمــان بــا 
ــادق)ع(  ــر ص ــام جعف ــهادت ام ــالروز ش س
ــن  ــییع و تدفی ــتان تش ــاط اس ــر نق در دیگ

ــدند. ش
پیکــر مطهــر ســه شــهید گمنــام بــه صــورت 
همزمــان در شــهر درب بهشــت تشــییع 
ــلطان  ــزاده س ــر امام ــرم مطه ــوار ح و در ج
ــه خــاک ســپرده شــد و  ســید احمــد)ع( ب
ــی  ــم در هوای ــام ه ــهید گمن ــک ش ــر ی پیک
ــردم  ــتان م ــر روی دس ــتانی ب ــرم و تابس گ
جیرفــت از میــدان شــاهد تــا حــوزه علمیــه 
ایــن شهرســتان تشــییع و در حــوزه علمیــه 

ــن  ــتان تدفی ــن شهرس ــادق)ع( ای ــام ص  ام
شد.

پیکــر پــاک و مطهــر 2 شــهید گمنــام دیگــر 
در بخــش چــاه دادخــدای شهرســتان قلعــه 
ــز در  ــر نی ــام دیگ ــهید گمن ــه ش ــج و س گن
و  تشــییع  منوجــان  آســمینون  بخــش 

ــد. ــن ش تدفی
در آســتانه ســالروز شــهادت حضــرت امــام 
ــان  جعفــر صــادق)ع(، اســتان کرمــان میزب
ــه  ــد ک ــدس ش ــاع مق ــهید دوران دف 24 ش
ــتان  ــهر اس ــوار در 10 ش ــهدای بزرگ ــن ش ای
و خاکســپاری خواهنــد  تدفیــن  کرمــان 

اســتان  وارد  شــهیدی کــه   24 از  شــد. 
کرمــان شــدند، ۹ شــهید در چهــار شــهر 
ــدند  ــن ش ــییع و تدفی ــتان تش ــی اس  جنوب
و همچنیــن یــک شــهید در شــهر بهاءآبــاد و 
2 شــهید در ریحان شــهر، 2 شــهید در شــهر 
فیض آبــاد، ســه شــهید در شــهر گلــزار، یــک 
ــروز کرمــان و ســه  شــهید در شــهرک هوانی
شــهید شناسایی شــده در شــهرهای کرمــان، 
رفســنجان و ســیرجان تشــییع و تدفیــن 

خواهنــد شــد. 
جنــوب کرمــان از هفــت شهرســتان جیرفت، 
رودبــار  قلعــه گنــج،  منوجــان،  کهنــوج، 
ــت  ــا جمعی ــاد ب ــاب و عنبرآب ــوب، فاری جن
بیــش از یــک میلیــون نفــر تشــکیل شــده 

ــا ــت. ایرن اس

ــی  ــدد مدیریت ــتباهات متع ــت: اش ــات و آب گف ــناس قن کارش
در ایــن حــوزه و بی توجهــی بــه شــرایط اقلیمــی منطقــه و 
شــیوه های راهبــردی و اصولــی گذشــتگان در مدیریــت آب، 

اصلی تریــن دلیــل تشــدید بحــران آب در کشــور اســت.
ســید حســین ُدرجــوش در نشســت هم اندیشــی مســئولین 
گروه هــای جهــادی و مدیــران جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره 
بــه اینکــه حــل مشــکالت کم آبــی و خشکســالی بــا توجــه 
ــط  ــال توس ــا س ــه صده ــنتی آب ک ــت س ــیوه های مدیری ــه ش ب
ــه رو  ــود بارندگــی روب ــا مشــکل کمب ــواره ب ــه هم کویرنشــینانی ک
بودنــد، امکان پذیــر اســت، افــزود: اشــتباهات متعــدد مدیریتــی 
در ایــن حــوزه و بی توجهــی بــه شــرایط اقلیمــی منطقــه و 
شــیوه های راهبــردی و اصولــی گذشــتگان در مدیریــت آب، 

اصلی تریــن دلیــل تشــدید بحــران آب در کشــور اســت.

ــی  ــت ول ــه آب هس ــان اینک ــا بی ــات و آب ب ــناس قن ــن کارش ای
ــح کــرد: کاشــت  ــم، تصری ــی آب مشــکل داری ــت اصول در مدیری
گیاهــان نامناســب بــا توجــه بــه شــرایط آب و اقلیمی روســتاهای 
اســتان، آبیــاری غیراصولــی و بی توجهــی بــه شــیوه های آبیــاری 
گذشــتگان و اعمــال ســلیقه ها غیرکارشناســانه و عجوالنــه در 
ــرده،  ــدید ک ــتاها تش ــکل آب را در روس ــا مش ــوزه، نه تنه ــن ح ای
بلکــه خســارات  جبران ناپذیــری بــرای طبیعــت و زیســتگاه ها بــه 
همــراه خواهــد داشــت. ُدرجــوش بــا اشــاره بــه اجــرای طرحــی 
بــا عنــوان طــرح مدیریــت پایــدار منابــع آب در منطقــه شــیرکوه 
در مــدت زمــان تقریبــا 2 ســاله خاطرنشــان کــرد: بــا ایــن 
ــا مدت هــا در ایــن منطقــه  ــوان تضمیــن کــرد اگــر ت طــرح می ت
ــا  ــارد، مشــکلی در حــوزه آب ایــن منطقــه کــه اکنــون ب ــاران نب ب

ــد. فــارس ــه وجــود نیای خشکســالی مواجــه اســت، ب

استانها

 ایران، میزبان دو رویداد 
گردشگری  ورزشی جهان می شود

تشییع پیکر 9 شهید گمنام در شهرهای جنوبی کرمان

انتقاد کارشناس آب و قنات از مدیریت آب:

آب هست، مدیریت اصولی آب نیست

 مسجد جامع یزد
شاهکار معماری اسالمی

اســتان یــزد، دومیــن شــهر خشــت خــام جهــان 
ــا ارزش  و دارای مکان هــای تاریخــی و مذهبــی ب
و منحصربه فــرد اســت کــه هــر ســاله گردشــگران 
داخلــی و خارجــی زیــادی بــه ایــن اســتان ســفر 

می کننــد. 
جاذبه هــای  از  يکــی  يــزد،  جامــع  مســجد 
بی نظيــر اســتان يــزد و یکــی از باارزش تريــن 
ميــراث تاريخــی هنــری و شــاهکار معمــاری 

اســالمی اســت.
ــه  ــجد را عالء الدول ــی مس ــاختمان اصل ــی س بان
گرشاســب آل بويــه )قــرن ششــم هجــری( 
ــه آل  ــوط ب ــی مرب ــجد کنون ــی مس ــد؛ ول می دانن
مظفــر و تيموريــان قــرن هشــتم و نهــم هجــری 

ــت.  اس
از امتيــازات هنــری و معمــاری ايــن مســجد 

می تــوان قــدرت و اســتواری کاشــیکاری های 
کتيبــه  دو  بلنــد،  ســردر  جالــب،  و  نفيــس 
ــه  ــری ب ــی و ديگ ــط کوف ــه خ ــی ب ــس يک نفي
ــر روی کاشــی الجــوردی معــرق در  ــث ب خــط ثل
ــات  ــا و تزئين ــاره زيب ــار ســردر باشــکوه، دو من کن
ــتان و  ــی شبس ــای داخل ــده ديواره کاشیکاری ش

ــرد.  ــام ب ــد را ن ــارج گنب ــد و خ ــر گنب زي
زيباتريــن بخــش ايــن بنــا را می تــوان مجموعــه 
ايــوان و گنبدخانــه و فضــای پيرامــون آن دانســت. 
ــن  ــه ای از زيباتري ــا مجموع ــد ب ــوان بلن ــای اي نم
تزئينــات کاشــی معــرق و نقــوش اســليمی و 
ــده  ــانده ش ــی پوش ــره چين ــن گ ــی همچني گياه
اســت. محــراب اصلــی يــا محــراب واقــع در 
گنبدخانــه،  مزيــن بــه انــواع کاشــی معــرق و 
کتيبــه و آجــر ضربــی اســت و بــر دو کاشــی 
ــام اســتادکار  ســتاره ای شــکل منصــوب در آن، ن
ــخ ســاخت محــراب نقــش بســته اســت. و تاري
گنبــد زيبــای مســجد از نــوع دو پوســته پيوســته 

بــوده و بــر آن، نقــش گل صابونکــی معقلــی 
ــارت  ــاقه آن عب ــر س ــده و ب ــرا ش ــت اج ــا ظراف ب
ــت.  ــده اس ــرار ش ــی تک ــط کوف ــه خ ــه ب الملک  لل
دو منــاره مســجد کــه ارتقــاع تقريبــی آن از کــف 
ــد، دارای  ــر می رس ــش از 52 مت ــه بي ــوک ب ــا ن ت
قطــری در حــدود 8 متر اســت کــه در دوره صفوی 
بــه بنــا افــزوده شــده؛ امــا در ســال 1313 هجــری 
ــا شــد. ــاره تجديــد بن شمســی فروريخــت و دوب

مســجد دارای شــش ورودی اســت كــه در اضــالع 
ــه  ــی ك ــع شــده اند. ورودی اصل ــا واق ــف بن مختل
در ضلــع شــرقی مســجد واقع شــده، دارای ســردر 
رفیــع و نیــز كتیبه هــای كاشــی معــرق اســت و دو 
منــاره نیــز بــر آن اســتوار شــده؛ ایــن ســردر زیبــا 
در زمــان شــاهرخ تیمــوری بــه بنــا اضافــه شــده و 
بــر آن تزئینــات و كاشــی معــرق بــا نقــوش گــره 
چینــی و اســلیمی كار شــده اســت. بخــش اعظــم 
ایــن آثــار کــه بــه مــرور زمــان تخریــب شــده بــود 
در تعمیــرات هیئــت حامیــان بازســازی می شــود.

#دیدنی_ها

روزنه
 نماینده مردم کرمان و راور 

در مجلس:
مسئوالن باید جناح بازی ها را برای 

خدمت به مردم کنار بگذارند
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای 
و  جناح بازی هــا  بایــد  مســئوالن  اســالمی گفــت: 
سیاســی کاری ها را کنــار بگذارنــد و بــه فکــر خدمــت بــه 
مــردم باشــند و اگــر نمی تواننــد کاری انجــام دهنــد، بــه 

ــد. ــده ندهن ــردم وع م

محمدمهــدی زاهــدی عصــر دیــروز در حاشــیه مراســم 
تشــییع و تدفیــن پیکــر دو شــهید گمنــام بخــش 
فیض آبــاد شهرســتان راور بــه ایــن حدیــث امــام 
صــادق)ع( کــه فرمودنــد »بــه شــیعیان مــن برســانید 
و تکلیــف کنیــد اول امانتــی کــه بــه تــو ســپرده شــده 
ادا کنــی و در امانــت خیانــت نکنــی«، خطــاب بــه 
ــد و جناح بازی هــا  ــدر بدانی ــار داشــت: ق مســئوالن اظه
ــردم  ــر م ــه فک ــد و ب ــار بگذاری ــی کاری ها را کن و سیاس
ــهدا را  ــون ش ــد و خ ــت کنی ــردم خدم ــه م ــید و ب باش

ــد. ــاس بداری پ
رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس 
ــم  ــزاری مراس ــت اندرکاران برگ ــالمی از دس ــورای اس ش
ــاد  ــش فیض آب ــام بخ ــهدای گمن ــییع ش ــل و تش تجلی
از  بیــان داشــت:  و  راور قدردانــی کــرد  شهرســتان 
اســت کــه  ایــن  امــام صــادق)ع(  فرمایش هــای 
عاقبــت کارهــا را در نظــر بگیریــد و همــه مــا در محضــر 
ــا  ــم روزی پســت و مقام ه ــام بدانی ــن شــهدای گمن ای
تمــام می شــود و مــردم دربــاره مــا قضــاوت می کننــد 

ــد. ــاد کنن ــا ی ــه نیکــی از م و چــه خــوب اســت ب
ــی نبایــد  ــا اعــالم اینکــه پیشــامدهای ناگهان زاهــدی ب
مــا را غــرق ســازد و از مســیر اصلــی جــدا کنــد، تصریــح 
ــدای  ــی خ ــامدهای ناگهان ــن پیش ــروز ای ــا ب ــرد: ب ک
ــت و آرمان هــا و اهــداف شــهدا  نکــرده از انقــالب، والی

جــدا نشــویم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مســئوالن اگــر نمی تواننــد کاری 
را انجــام دهنــد بــه مــردم وعــده ندهنــد، تصریــح کــرد: 
ــه وعده هــا  ــی نشــود؛ اگــر ب ــد کــه عمل وعــده ای ندهی
عمــل نشــود، نارضایتــی در مــردم ایجــاد شــده و مــردم 

بــه نظــام و انقــالب بدبیــن می شــوند.
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای 
اســالمی گفــت: از ســال قبــل اقدامــات بســیار خوبــی 
ــات  ــه و اتفاق ــورت گرفت ــتان راور ص ــطح شهرس در س
خوبــی در بحــث اقتصــاد مقاومتــی در شهرســتان راور 
رخ داده و دنبــال می شــود؛ ســتاد فرمــان اجرایــی 
پروژه هــای  و  آمــده  پــای کار  امــام)ره(  حضــرت 

ــورد. فــارس ــد خ ــد خواه ــدی کلی جدی

2۱ درصد واحدهای صنعتی 
 چهارمحال و بختیاری 

غیرفعال هستند
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت چهارمحــال 
و بختیــاری گفــت: 21 درصــد واحدهــای صنعتــی 

ــتند. ــال هس ــاری غیرفع ــال و بختی چهارمح
ــای  ــد واحده ــت: 7۹ درص ــار داش ــی اظه ــم امام نعی

ــتند. ــال هس ــاری فع ــال بختی ــی چهارمح صنعت
وی عنــوان کــرد: بیــش از 50 درصــد واحدهــای صنعتی 
تولیــد خــود فعالیــت  بــاالی 50 درصــد ظرفیــت 

می کننــد.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت چهارمحــال 
و بختیــاری اظهــار داشــت: حــدود 20 درصــد واحدهــای 
صنعتــی ایــن اســتان نیز بــا ظرفیتــی کمتــر از 50 درصد 

ظرفیــت تولیــد فعالیــت می کننــد.
ــن  ــل ای ــای تعطی ــرد: 4 درصــد از واحده ــد ک وی تاکی

اســتان فعــال شــده اســت. مهــر

تأمین 94 درصد آب شرب 
 روستاهای کرمان 

از منابع آب زیرزمینی
معــاون شــرکت آب و فاضــالب روســتایی اســتان 
کرمــان گفــت: ۹4 درصــد آب شــرب روســتاهای ایــن 
اســتان از منابــع آب زیرزمینــی تأمیــن و 6 درصــد 
ــع آب ســطحی همچــون چشــمه ها  ــده از مناب باقی مان

اســتحصال می شــود.
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از روابــط عمومــی 
شــرکت آب و فاضــالب روســتایی اســتان کرمــان 
مجیــد جمالــی زاده اظهــار کــرد: شــرکت آب و فاضــالب 
روســتایی اســتان کرمــان تأمیــن آب شــرب 2 هــزار و 
450 روســتای بــاالی 20 خانــوار را کــه شــامل 225 هزار 
مشــترک اســت، بــه عهــده دارد کــه جمعیتــی بالــغ بــر 
یــک میلیــون و 16 هــزار نفــر از روســتائیان از خدمــات 

ــوند. ــد می ش ــرکت بهره من ــن ش ای
ــن  ــته میانگی ــال های گذش ــه در س ــان اینک ــا بی وی ب
دبــی چاه هــای روســتاها 25 لیتــر بــر ثانیــه بــود، 
افــزود: در حــال حاضــر ایــن میــزان دبــی بــه 11.5 لیتــر 

ــه رســیده اســت. ــر ثانی ب
جمالــی زاده تصریــح کــرد: آب آشــامیدنی روســتاهای 
ــه  ــاه، ۹1 دهن ــه چ ــک از 526 حلق ــان این ــتان کرم اس

ــود. ــن می ش ــات تأمی ــته قن ــمه و 43 رش چش
وی بــا بیــان اینکــه بارندگی هــای ماه هــای اخیــر تأثیــر 
ــت،  ــته اس ــی نگذاش ــع آب زیرزمین ــی روی مناب چندان
تصریــح کــرد: تأثیــر عمــده بارندگی هــای ســنواتی 
بــر روی آب هــای ســطحی همچــون چشــمه ها و 
ــتاها  ــع آب روس ــد مناب ــا 6 درص ــه تنه ــت ک قنات هاس

را تأمیــن می کنــد.
معــاون نظــارت بــر بهره بــرداری شــرکت آب و فاضــالب 
ــن  ــه میانگی ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان کرم ــتایی اس روس
ــدود  ــان ح ــتان کرم ــطح اس ــای آب در س ــق چاه ه عم
ــت،  ــر اس ــاالی 350 مت ــا ب ــترین آن ه ــر و بیش ۹5 مت
ــای آب  ــع چاه ه ــت مناب ــام ظرفی ــا تم ــزود: تقریب اف

ــه اســت. ــر ثانی ــر ب ــان 6 هــزار و ۹4 لیت اســتان کرم

مدیــر کل اداره اســتاندارد اســتان یــزد گفــت: طــی 
ــار ســال گذشــته توســط کارشناســان اداره کل  چه
ــتاندارد  ــگاه، 177 اس ــتادان دانش ــتاندارد و اس اس

ملــی تدویــن شــده اســت.
محمدحســین ماجــدی اردکانــی اظهــار داشــت: بر 
اســاس گــزارش آمــاری ارســالی از ســوی واحــد 
ارزیابــی و بررســی عملکــرد اداره کل اســتاندارد در 
ســال ۹2، میــزان تدویــن اســتانداردهای ملــی 68 
ــه عــدد 177  ــار ب ــن آم ــون ای ــه اکن ــوده ک ــورد ب م

رســیده اســت.
وی ادامــه داد: کارشناســان اداره کل اســتاندارد 
ــه  ــه دارای پروان ــازمانی ک ــراد برون س ــتان و اف اس

کارشناســی اســتاندارد در زمینــه تدویــن اســتاندارد 
ــر  هســتند، دبیــری تدویــن ایــن اســتانداردها را ب
ــار  ــر آم ــالوه ب ــه ع ــن اینک ــته اند؛ ضم ــده داش عه
مذکــور تاکنــون تدویــن 28 عنــوان اســتاندارد ملــی 
نیــز در ســال 13۹6، بــه اســتان یــزد واگــذار شــده 

اســت.
ماجــدی اردکانــی افــزود: بــا وجــود دانشــگاه های 
برجســته  اســتادان  و  یــزد  اســتان  در  ممتــاز 
ــن نشــان از ضــرورت  ــن حجــم تدوی کشــوری، ای
ــتانداردها دارد و  ــن اس ــرای تدوی ــتر ب ــاط بیش ارتب

ــت. ــه قانع کننــده نیس ــه هیچ وج ــار ب ــن آم ای
وی بیــان کــرد: در ســال جــاری بایــد در راســتای 

ــا  ــگ ب ــزد و هماهن ــهر ی ــدار جهان ش ــعه پای توس
ــرای اداره ایــن جهان شــهر،  برنامه هــای اســتانی ب
ــت  ــم و دس ــترش دهی ــود را گس ــای خ فعالیت ه
ــای  ــت نیازه ــرای دریاف ــه ب ــوی هم ــه س ــاز ب نی

تدویــن اســتاندارد، دراز می کنیــم.
ماجــدی اردکانــی عنــوان کــرد: پیــش از ایــن 
توســط اداره کل اســتاندارد اســتان یــزد، پنــج 
ــرای کار در  ــردی ب ــی ف ــزات ایمن ــتاندارد تجهی اس
ارتفــاع بــرای اولیــن بــار در کشــور تدویــن شــده و 
از جملــه اســتانداردهای مهــم دیگــری کــه امســال 
ــن می شــود، اســتاندارد  ــزد تدوی توســط اســتان ی
ویژگی هــای زیلوســت کــه از جملــه صنایــع دســتی 
ــکاری  ــا هم ــد و ب ــمار می آی ــه ش ــزد ب ــتان ی اس
ســازمان جهــاد دانشــگاهی و اداره کل میــراث 

ــت. مهــر ــن اس ــت تدوی ــی در دس فرهنگ

مدیر کل استاندارد یزد:

۱۷۷ استاندارد ملی در یزد تدوین شده است

،،
بــه  بــا اشــاره  صباغیــان همچنیــن 
اصــل 26 قانــون اساســی بیــان کــرد: 
کارگــر  کارگــری،  تشــکل  وجــود  بــا 
می توانــد از حــق و حقــوق خــود دفــاع 

کنــد



رئیــس انجمــن صنایــع غذایــی ایــران، محمدحســین 
ــی  ــه در بعض ــی ک ــتنی های زغال ــرد: بس ــان ک ــزی، بی عزی
ضــرری  می  رســد،  فــروش  بــه  بستنی فروشــی ها  از 
بــرای ســامتی افــراد ندارنــد؛ چــرا کــه ایــن زغال هــا 
ــا  ــده و حتم ــه ش ــتاندارد تهی ــوب و اس ــای مرغ از چوب ه
ــه مصــرف آن  ــد ک ــن هــر چن ــی می شــوند؛ بنابرای ضدعفون

ــدارد. ــم ن ــرری ه ــا ض ــدارد، ام ــودی ن س
بــه گفتــه وی تحقیقاتــی روی مضــرات ایــن دســته از 
بســتنی ها صــورت نگرفتــه و می تــوان گفــت در آینــده 
ضررهــای زغــال موجــود در بســتنی مشــخص خواهــد شــد؛ 
امــا بــه احتمــال زیــاد مشــکل خاصــی را در پــی مصــرف بــه 
دنبــال نــدارد؛ زیــرا زغــال چــوب خنثــی اســت؛ امــا بــرای 
ــن بســتنی ها  ــی قطعــی در صحــت ســامتی ای دادن جواب

ــه هســتیم. ــن زمین ــات بیشــتری در ای ــد تحقیق نیازمن

عزیــزی متذکــر شــد: البتــه اگــر چوبی کــه در ایــن خصوص 
ــر آن از  ــاوه ب ــد و ع ــبی نباش ــوب مناس ــده، چ ــتفاه ش اس
چــوب رنگ شــده و دارای مــواد شــیمیایی اســتفاده شــود 
ــرات  ــتنی ها دارای مض ــن بس ــت ای ــوان گف ــان می ت آن زم

فراوانــی از جملــه ســرطان هســتند.
وی مصــرف تمامــی بســتنی ها را منــع کــرد و افــزود: 
ــرف  ــتند و مص ــکر هس ــی و ش ــار از چرب ــتنی ها سرش بس
ــه افــراد توصیــه نمی شــود؛ چــرا  ــوع از بســتنی ها ب هیــچ ن
کــه چاق کننــده بــوده و بــه عبارتــی ضررهــای آن بیشــتر از 

ــده اش اســت. فای
توصیــه می شــود زنــان بــاردار و بیمارانــی کــه دارو مصــرف 
نکننــد؛  اســتفاده  بســتنی ها  نــوع  ایــن  از  می کننــد، 
ــای  ــذب داروه ــار و ج ــال روی آث ــت زغ ــن اس ــرا ممک زی

مصرفی شــان مشــکل ایجــاد کنــد. جــام جــم

ــر ســتاد مرکــزی اطاع رســانی  ماریســنا بهمنــش، دبی
ــمی ای ماننــد  ــای س ــت: ماره داروهــا و ســموم، گف
نقــاط شــمال  ... در بیشــتر  افعــی، مــار زنگــی و 
غــرب، شــمال شــرق، جنــوب غــرب و نقــاط مرکــزی و 
کویــری ایــران وجــود دارنــد کــه بعضــی از آن هــا بســیار 
خطرنــاک و ســم حاصــل از نیــش آن کشــنده اســت.

ــموم  ــا و س ــانی داروه ــزی اطاع رس ــتاد مرک ــر س دبی
درخصــوص نشــانه مارگزیدگــی خاطرنشــان کــرد: 
در  شــدید  تــورم  و  قرمــزی  درد،  سوراخ شــدگی،  
محــل نیــش، تهــوع و اســتفراغ، اختــال بینایــی، 
ــزاق و عــرق کــردن، تنفــس ســخت کــه در  افزایــش ب
ــه  ــوارد شــدید ممکــن اســت متوقــف شــود، از جمل م
ــد  ــرایط بای ــن ش ــت. در ای ــی اس ــانه های مارگزیدگ نش
ــتن  ــه نشس ــک ب ــا کم ــرده و ب ــار را آرام ک ــدا بیم ابت

یــا دراز کشــیدن آن انــدام گزیده شــده را بــا آتــل 
ــان  ــه جری ــم ب ــا از ورود س ــد ت ــه داری ــت نگ بی حرک

ــود. ــری ش ــون جلوگی خ
ــتر  ــاعت و انگش ــد س ــی مانن ــایل زینت ــن وس همچنی
ــل  ــپس مح ــد؛ س ــارج کنی ــت خ ــرعت از دس ــه س را ب
گــزش را بــا آب و صابــون شست وشــو دهیــد و بــا گاز 

ــد. اســتریل خشــک کنی
ــن راه آن  ــی بهتری ــرایط گزیدگ ــرد: در ش ــوان ک وی عن
اســت کــه از دســت کاری و مکیــدن محــل گــزش 
ــه  ــات ب ــن اقدام ــر ای ــال حاض ــد. در ح ــودداری کنی خ
 عنــوان کمک هــای اولیــه توصیــه نمی شــود و تنهــا 
درمــان مؤثــر گزیدگــی تجویــز پادزهــر آن در بیمارســتان 
اســت؛ لــذا بیمــار را بــدون هرگونــه حرکــت نابجــا 

ــد. میــزان ــل کنی ــتان منتق ــه بیمارس ــریع ب س

کارهایی که هنگام مارگزیدگی باید انجام دادبستنی های زغالی برای سالمتی ضرر ندارند

متخصص طب سنتی مطرح کرد:
هندوانه برای رفع تشنگی 

مفید است
ــاره خــواص دارویــی  متخصــص طــب ســنتی درب
هندوانــه گفــت: ایــن میــوه ضــد اســتفراغ و تهــوع 
ــتان  ــه در تابس ــرادی ک ــرای اف ــژه ب ــت. به وی اس
دچــار گرمازدگــی می شــوند، نوشــیدن آب هندوانــه 

ــد باشــد. ــد مفی ــی گاب می توان ــا کم ب
ــده  ــه ضدعفونی کنن ــزود: هندوان ــی اف ــب زمان زین
ــرای  ــت. ب ــده روده هاس ــع پاک کنن ــدن و در واق ب
مبتایــان بــه فشــار خــون بــاال، فشــارهای عصبــی 
و همچنیــن بــرای بیمــاران مبتــا بــه مــرض قنــد 

مفیــد اســت.
ــا داشــتن  ــه ب ــان داشــت: هندوان وی در ادامــه بی
بیــش از۹۰ درصــد آب، بــرای رفــع تشــنگی بســیار 
ــه دارای  ــون هنداون ــن چ ــت. همچنی ــب اس مناس
مقــدار خیلــی کمــی ســدیم اســت، آب زیــادی از 

بــدن دفــع می شــود و بــرای افــرادی کــه ناراحتــی 
کلیــه و افــرادی کــه ادرار غلیــظ و زردرنــگ بــا بــوی 
تنــد دارنــد، بســیار خــوب اســت؛ بــه گونــه ای کــه 
ــاد  ــدار زی ــه مق ــه و آب ب ــیدن آب هندوان ــا نوش ب

ــد. ــن می برن ــن مشــکل را از بی ای
ــه  ــزود: هنداون ــنتی اف ــب س ــص ط ــن متخص ای
ــن A و  ــن C و ویتامی ــتن ویتامی ــل داش ــه دلی ب
بتــا- کاروتــن و  لیکوپیــن، صدماتــی را کــه در اثــر 
اســترس، اســتعمال دخانیــات، ســموم محیطــی و 

داروهــا وارد می شــود، کاهــش می دهــد.
وی خاطرنشــان کــرد: هندوانــه ابتــا بــه بســیاری 
از امــراض دنیــای متمــدن ماننــد ســفت و ســخت 
)به ویــژه  ســرطان  ســرخرگ،  دیــواره  شــدن 
ســرطان پروســتات( و امــراض دوران پیــری مانند 

ــد. ــش می ده ــون را کاه ــر و پارکینس آلزایم
امــراض  ایــن  علــت  داشــت:  بیــان  زمانــی 
ویتامین هــای  کــه  هســتند  آزاد  رادیکال هــای 
هندوانــه خطــر حملــه آن هــا را بــه بــدن تضعیــف 

. می کننــد
 ایــن متخصــص طــب ســنتی اظهــار کــرد: لیکوپن 
ــعه  ــل اش ــت را در مقاب ــه، پوس ــود در هندوان موج
ــرای  ــن ب ــد. همچنی ــظ می کن ــش حف ــاوراء بنف م
افــرادی کــه یبوســت دارنــد، خــوردن آب هندوانه و 
آب ولــرم بافاصلــه پــس از آب هندوانــه، در حالت 
ناشــتا بســیار مفیــد اســت؛ چــون درمــان یبوســت 
ــر  ــا هــم، امکان پذی ــر و مایعــات ب ــا مصــرف فیب ب

اســت کــه هــر دو در هندوانــه موجــود اســت.
ــه  ــه ب ــرد: آب هنداون ــان ک ــان خاطرنش وی در پای
ــب و  ــه ت ــا ب ــاران مبت ــرای بیم ــی ب ــوان خنک عن
بیماری هــای عفونــی مفیــد اســت؛ زیــرا عطــش و 
التهــاب بیمــار را برطــرف می کنــد و  تخــم هندوانــه 

ضــد کــرم اســت.
هندوانــه منبعــی غنــی از ویتامیــن ث و ویتامیــن 
آ، اســت. همچنیــن مقــدار زیــادی ویتامیــن ب ۶ 
ــم  ــد پتاســیم و منیزی ــی مانن و ب ۱ و مــواد معدن

دارد. شــهر خبــر

رئیــس شــبکه هپاتیــت ایــران ضمن هشــدار به 
کســانی کــه ســابقه رفتــار پرخطــر ماننــد اعتیــاد 
تزریقــی، خالکوبــی در محیــط غیربهداشــتی 
در  دندان پزشــکی  و  پزشــکی  خدمــات  و 
ــا  ــد، نشــانه های ابت ــن دارن ــای نامطمئ محل ه

ــن بیمــاری را تشــریح کــرد. ــه ای ب
مویــد علویــان دربــاره آخریــن وضعیــت ابتــا به 
هپاتیــت C در کشــور گفــت: در ســال ۱37۹ در 
زندان هــای کشــور اپیدمــی هپاتیــت C حــدود 
ــار  ــرنگ یکب ــع س ــا توزی ــه ب ــود ک ــد ب 2۰ درص
مصــرف بیــن زندانیــان و تغییــر اعتیــاد آن هــا از 
تزریقــی بــه خوراکــی ایــن بیمــاری تــا حــدودی 
کنتــرل شــد. در حــال حاضــر حــدود ۱۰ درصد از 
زندانیــان کشــور بــه هپاتیــت C مبتــا هســتند. 

ــار  ــزار بیم ــدود 2۰۰ ه ــود ح ــن زده می ش تخمی
مبتــا بــه هپاتیــت C در ایــران وجــود دارنــد کــه 

ــوز شــناخته نشــده اند. بیشــتر آن هــا هن
وی افــزود: اگرچــه هپاتیت C بیمــاری خطرناکی 
اســت، ولــی بــا درمــان مناســب و تحــت 
پیگیــری بــودن منظــم پزشــک و مراقبــت بیمار 
ــال  ــی فع ــد زندگ ــراد می توانن ــن اف ــود، ای از خ
ــد بدانیــم کــه  و عــادی داشــته باشــند؛ امــا بای
پیشــگیری بســیار آســان تر و کم هزینه تــر از 

ــت. ــان اس درم
رئیــس شــبکه هپاتیــت ایــران اســتفاده از 
ــواد مخــدر،  ــق م ــرای تزری ســرنگ مشــترک ب
تاتــو، ســوراخ کــردن  خالکوبــی، حجامــت، 
گــوش، خدمــات پزشــکی و دندان پزشــکی 

ــوده،  ــایل آل ــا وس ــن و ب ــای نامطمئ در محل ه
ــل  ــوده قب ــی آل ــا عضــو اهدای دریافــت خــون ی
از ســال 75، تمــاس پزشــکان و کارکنــان مراکــز 
بهداشــتی درمانی بــا خــون فــرد آلــوده را از 

ــرد. ــوان ک ــت C عن ــال هپاتی ــل انتق عوام
ــوده  ــادر آل ــادر از م ــوارد ن ــه داد: در م وی ادام
ــوزاد در حیــن  ــه ن ــه ایــن ویــروس بیمــاری ب ب
زایمــان منتقــل می شــود. اگــر کســی بــه 
ــه هپاتیــت C مشــکوک اســت  ابتــای خــود ب

ــد.  ــودداری کن ــون خ ــدای خ از اه
روش   C هپاتیــت  انتقــال  راه  شــایع ترین 
تزریقــی اســت کــه بیــش از 5۰ درصــد مــوارد را 

می شــود.  شــامل 
انتقــال ایــن ویــروس از راه جنســی نســبت بــه 
ــن شــیردهی  ــر اســت. همچنی ــت B کمت هپاتی

ــن بیمــاری نمی شــود. ــال ای ــز موجــب انتق نی

علویــان دربــاره نشــانه های ابتــا بــه ایــن 
بیمــاری گفــت: دو نــوع هپاتیــت C وجــود دارد. 
نــوع اول هپاتیــت C حــاد نامیــده می شــود و به 
ــدت اســت. نشــانه های  ــت کوتاه م ــی عفون معن
ایــن مرحلــه شــبیه بــه آنفلوآنــزای خفیــف 
ــت و  ــن اس ــت C مزم ــوع دوم هپاتی ــت. ن اس
فــرد دچــار عفونــت جدی تــر و طوالنی تــری 
ــن  ــه مزم ــاران وارد مرحل می شــود. بیشــتر بیم
می شــوند، ولــی همچنــان بــدون عامــت باقــی 
می ماننــد؛ بــه همیــن دلیــل در بســیاری از 
مــوارد دیــده می شــود کــه فــرد تــا ۱5 ســال یــا 
ــد  ــی می مان ــده باق ــخیص داده نش ــتر تش بیش
ــا  ــه صــورت اتفــاق پــس از اهــدای خــون ی و ب
بررســی کامــل پزشــکی متوجــه ابتــا بــه ایــن 

بیمــاری می شــود.
رئیــس شــبکه هپاتیــت ایــران خســتگی، تــب، 

انــدک ســردرد، گلــودرد خفیــف، کاهــش اشــتها، 
ــت  ــی راس ــمت فوقان ــتفراغ، درد قس ــوع، اس ته
شــکم )روی کبــد(، درد مفاصل، خارش پوســت، 
درد عضانــی، ادرار پررنــگ و زردی پوســت و 
ســفیدی چشــم بیمــار را از نشــانه های ابتــا بــه 

ایــن بیمــاری معرفــی کــرد.
ــه آهســتگی موجــب  ــت C ب ــزود: هپاتی وی اف
ــد  ــدود 85 درص ــود. ح ــار می ش ــد بیم ــیب کب آس
افــرادی کــه وارد مرحلــه مزمــن بیمــاری می شــوند، 
پــس از 2۰ ســال یــا بیشــتر دچــار آســیب 

ــوند. ــدی می ش ــیروز کب ــد و س ــدید کب ش
ــا  ــکم، پاه ــورم ش ــت ها، ت ــف دس ــزی ک  قرم
زیــر  عــروق خونــی  از  تجمعــی  و صــورت، 
پوســت، خونریــزی واریســی، آســیب دســتگاه 
ــدی                       ــیروز کب ــانه های س ــز از نش ــی و مغ عصب

هســتند. ایســنا
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C نشانه های ابتال به هپاتیت

تازههایپزشکی

 گرد و غبار خانگی 
موجب چاقی می شود!

عــاوه بــر ســبک زندگــی و تغذیــه، آالینده هــای متــداول 
زیســت محیطی هــم در بــروز چاقــی دخیــل هســتند.

ــر  ــد مقادی ــان می ده ــان نش ــی از محقق ــزارش تیم گ
ــات  ــار خانگــی حــاوی بســیاری از ترکیب ــرد و غب ــم گ ک
ــی  ــلول های چرب ــد س ــی می توان ــای محیط و آالینده ه
را در انباشــت تری گلیســیریدهای بیشــتر در شــرایط 

ــد. ــک کن ــگاهی تحری آزمایش
مــواد شــیمیایی مختل کننــده غــدد درون ریــز یــا EDCهــا 
ــود  ــات وج ــی در ترکیب ــا مصنوع ــی ی ــورت طبیع ــه ص ب
دارنــد کــه می تواننــد در هورمون هــای بــدن اختــال 
ایجــاد کننــد. EDCهــا نظیــر مــواد ضداشــتعال، فتــاالت 
ــرد  ــر عملک ــوه ای ب ــرات بالق ــفنول-A، دارای تاثی و بیس

تولیــد مثــل، عصــب و سیســتم ایمنــی هســتند.
ــری در  ــد قرارگی ــان می ده ــی نش ــات حیوان ــا مطالع ام
معــرض EDCهــا در اوایــل زندگــی می توانــد منجــر بــه 

اضافــه وزن در ســنین باالتــر شــود.
طبــق اعــام ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت، 
ــق  ــی از طری ــار خانگ ــرم غب ــه 5۰ میلی گ ــودکان روزان ک
ــی  ــه نگران ــد ک ــت می کنن ــت دریاف ــا پوس ــاق ی استنش
دربــاره آثــار احتمالــی آن هــا بــر ســامت کــودکان وجــود 

دارد.
محققــان عنــوان می کننــد ایــن گــرد و غبــار خانگــی بــا 
ــت  ــد انباش ــی رون ــامت متابولیک ــال در س ــاد اخت ایج
تحریــک  را  چربــی  ســلول های  و  تری گلیســیریدها 

مهــر می کنــد. 

 ساعات کار طوالنی احتمال 
تپش قلب را افزایش می دهد

ســاعات کار طوالنی مــدت بیشــتر موجــب خســتگی 
می شــود و خطــر بــروز تپــش قلــب خطرنــاک را در فــرد 

ــد. ــش می ده افزای
میــکا کیــوی ماکــی، سرپرســت تیــم تحقیــق از دانشــگاه 
ایــن یافته هــا  کالــج لنــدن، در این بــاره می گویــد: 
بــا  نشــان می دهــد کــه ســاعات کار طوالنی مــدت 
ــایع ترین  ــدی، ش ــیون وری ــک فیبریاس ــش ریس افزای

ــاط دارد. ــی، ارتب ــی قلب آریتم
وی در ادامــه می افزایــد: فیبریاســیون وریــدی فاکتــور 

ــرای بــروز ســکته اســت. پرخطــر شناخته شــده ای ب
ــدود  ــج ح ــی نتای ــوی ماک ــروه کی ــد گ ــه جدی در مطالع
ــد  ــوئد و فنان ــارک، س ــا، دانم ــر را در بریتانی 85.5۰۰ نف
بررســی کردنــد. پژوهشــگران دریافتنــد افــرادی کــه 55 
ســاعت یــا بیشــتر در هفتــه کار می کردنــد در مقایســه بــا 
افــراد دارای ســاعات کاری 35 تــا ۴۰ ســاعت در هفتــه، 
در طــول ۱۰ ســال حــدود ۴۰ درصــد بیشــتر در معــرض 

ابتــا بــه فیبریاســیون وریــدی بودنــد.
ــن  ــه ای ــد ک ــد دارن ــر تاکی ــان دیگ ــن حــال محقق ــا ای ب
مطالعــه رابطــه عّلــی و معلولــی را نشــان نمی دهــد 
ــایر  ــد س ــری بای ــن نتیجه گی ــه ای ــیدن ب ــل از رس و قب
فاکتورهــا نظیــر ســیگار کشــیدن و نــوع ســبک زندگــی 

ــرد. ایســنا ــرار گی ــر ق ــز مدنظ نی

تغذیه

ارتباط تغذیه و بیماری ام اس
ــاران ام اس  ــه بیم ــد ب ــه می توان ــه در دو زمین تغدی
کمــک  کنــد؛ ابتــدا در پیشــگیری از ایجــاد بیمــاری 

ــان آن.  ــد در درم ام اس و بع
گرفتــه  نتیجــه  این طــور  مطالعــات  نتایــج  از 
ــه  ــه ای از جمل ــل تغذی ــن عام ــه چندی ــود ک می ش
کمبــود ویتامیــن D، چاقــی و دریافــت بیــش از حــد 
نمــک در طــول دوره زندگــی از کودکــی تا بزرگســالی، 
اثــر تقریبــا قطعــی و شناخته شــده در افزایــش 
بــروز و شــیوع بیمــاری ام اس دارد. از دیگــر عوامــل 
مســتعدکننده ابتــا بــه بیمــاری ام اس می تــوان بــه 
ــای اشــباع  ــا چربی ه ــی پرچــرب ب ــای غذای رژیم ه

ــرد. ــاره ک ــدرات اش ــای پرکربوهی و رژیم ه
بــا  همــراه  بیشــتر  کــه  غذایــی  الگوی هــای 
از  هســتند،  لبنی-گیاهخــواری  و  گیاه خــواری 
ــا  ــاران مبت ــی در بیم ــوی غذای ــن الگ ــان چندی می
بــه ام اس حائــز اهمیــت دانســته شــده  و بــا خطــر 
ابتــا بــه ام اس، رابطــه معکــوس دارد؛ در حالــی کــه 
ــاد  ــی زی ــی حیوان ــاوی چرب ــی ح ــای غذای رژیم ه
بــا افزایــش خطــر ابتــا بــه ام اس همــراه هســتند. 
ــم  ــی ک ــی خیل ــی حیوان ــی حــاوی چرب ــم غذای رژی
ــا  ــات، دانه ه ــل حبوب ــاد مث ــی زی ــای گیاه و غذاه
را  پیشــرفته  ام اس  بــه  ابتــا  خطــر  میوه هــا  و 
ــرفت ام اس  ــن از پیش ــد و همچنی ــش می دهن کاه

می کننــد.  جلوگیــری 
یکــی دیگــر از اجــزای الگــوی رژیمــی ســنتی 
ــوی  ــه محت ــت ک ــد اس ــد کب ــا مانن ــت اندام ه گوش
ــادی ویتامیــنB۱2 اســت. ســطح پاییــن  مقــدار زی
ایــن ویتامیــن در بیمــاران مبتــا بــه ام اس گــزارش 
ــه  ــد ک ــر نشــان داده ان ــات اخی شــده اســت. تحقیق
ایــن ویتامیــن نقــش تنظیم کننــده سیســتم ایمنــی 

را ایفــا می کنــد. 
پیــاز، یکــی از اجــزای الگوهــای رژیمــی لبنی گیاهــی 
و گیاهــی اســت کــه محتــوی یــک ایزوفاونیــد بــه 
ــش  ــبب کاه ــاده س ــن م ــت. ای ــتین اس ــام کورس ن
کاهــش  و  تحریک شــده  لنفوســیت های  تکثیــر 

تکثیــر لنفوســیت های التهابــی می شــود. 
تحقیقــات نشــان می دهنــد مقــدار زیــاد محصــوالت 
پیــاز،  گیاهــی،  روغن هــای  کم چــرب،  لبنــی 
حبوبــات، ســویا، گوشــت اندام هــا ماننــد کبــد، 
ســبزی و کــره ســبب کاهــش خطــر ابتــا بــه 
بیمــاری ام اس فــرم عودکننــده - فروکش کننــده 

 . ند می شــو
ــل،  ــوای آجی ــا محت ــی ب ــای رژیم ــن الگوه همچنی
ــا  ــی ب ــوالت لبن ــی و محص ــبزیجات رنگ ــوه، س می
ــه ام اس  ــا ب ــی کــم، ســبب کاهــش خطــر ابت چرب

می شــوند.  پیش رونــده  فــرم 
الگوهــای رژیمــی بــا محتــوای چربــی حیوانــی 
زیــاد، ســیب زمینی، محصــوالت گوشــتی، شــکر 
ــات و  ــم حبوب ــدار ک ــه و مق ــای هیدروژن و چربی ه
ــه  ــا ب ــا خطــر ابت ــدون پوســت ب ادویه هــا و مــرغ ب
ــتقیم  ــاط مس ــده ارتب ــده - پیش رون ام اس عودکنن

ــن ــی آنالی ــد. زندگ دارن

زیبایی

نوجوانان و جراحی زیبای بینی
جراحــی زیبــای بینــی معمــوال یــک روش ســرپایی 
تحــت بیهوشــی عمومــی اســت. ایــن بــدان معنــی 
اســت کــه شــما بــه جایــی کــه عمــل انجــام شــده 
ــه  ــه خان ــان روز ب ــس از آن در هم ــد و پ ــی روی م
خواهیــد رفــت. یــک کار مربــوط بــه بینــی کــه 
ــی  ــد، م ــی نامن ــی م ــی بین ــی زیبای ــا جراح دکتره

ــده باشــد ــا پیچی ــد بســیار ســاده ی توان
 چه زمانی نوجوانان می توانند عمل 

زیبایی بینی داشته باشند؟
ــه  ــی ب ــدازه بین ــه ان ــی ک ــا زمان ــد ت ــان نبای نوجوان
انــدازه بزرگســالی آن رســیده باشــد کار مربــوط بــه 
بینــی داشــته باشــند. ایــن انــدازه معمــوال در بــرای 
ــا ۱۶ ســالگی مــی باشــد. و  دختــران در ســن ۱5 ت
ــرای پســران معمــوال یــک ســال یــا  ایــن حالــت ب

ــه طــول مــی انجامــد. بیشــتر ب
 برخی از انواع جراحی بینی کدامند؟

حــذف یــک برامدگــی از روی بینــی، صــاف کــردن 
برامدگــی بینــی، شــکل دهــی مجــدد نــوک بینــی، 
ــی،  ــوراخ های بین ــدازه س ــش ان ــا کاه ــش ی افزای
ــردن  ــت، بازک ــک مصدومی ــس از ی ــی پ ــم بین ترمی
راه هــای تنفســی، بزرگتــر یــا کوچکتــر کــردن بینــی

 خطرات ناشی از جراحی زیبایی بینی 
چیست؟

هرنــوع جراحــی بینــی خطراتــی دارد. ایــن خطــرات 
بــه  حساســیت  و  عفونــت  خونریــزی،  شــامل 
بیهوشــی اســت. خطــرات ناشــی از جراحــی زیبایــی 
عبارتنــد از: بــی حســی، خــون دمــاغ، زخــم در پایــه 
ــطح  ــک س ــی کوچ ــای خون ــدن رگ ه ــی، ترکی بین
پوســت، ورم، آســیب عصبــی دائمــی، نیــاز بــه 

عمل هــای دوم و ســوم
قبــل از انجــام یــک کار مربــوط بــه بینــی، نوجوانــان 
ــا  ــیع ب ــور وس ــد به ط ــود بای ــم خ ــا قی ــن ی و والدی
جــراح صحبــت کننــد و ســود و زیان هــای آن را 
ــن  ــگ مابی ــاط تنگاتن ــنگین نمایند.ارتب ــبک و س س
شــما، والدیــن و جــراح بــار موفقیــت در عمــل 
بســیار مهــم اســت. بســیاری از جراحــان پاســتیک 
ــا  ــادی را ب ــان زی ــی مدت زم ــام جراح ــل از انج قب
ــد از  ــد. آن هــا می خواهن ــان صحبــت می کنن نوجوان
ــا آن، وجــود  ــرای مواجــه ب ــل نوجــوان ب ــوغ کام بل
ــع  ــرای انجــام آن و انتظــارات واق ــل درســت ب دالی

ــد. ــن گردن ــاره نتیجــه عمــل مطمئ ــه درب بینان
ــه اینکــه تغییــر بینــی  به عنوان مثــال، فکــر کــردن ب
ــر  ــر می دهــد و شــمارا محبوب ت کل زندگــی را تغیی
ــود. پــس از  ــه نخواهــد ب می کنــد اصــًا واقــع بینان
انجــام یــک کار مربــوط بــه بینــی، بهبــودی نیــاز بــه 
ــواده و دوســتان دارد. شــما  ــر و پشــتیبانی خان صب
ــاز  ــاعت نی ــل 2۴ س ــل حداق ــام عم ــس از انج پ
ــداری  ــد. و مق ــاال نگه داری ــرخود را ب ــه س ــد ک داری

ــورم وجــود خواهــد داشــت. درد و ت
ــه طــول  ــه ب ــد هفت ــد ممکــن اســت چن ــن فراین ای
بــی انجامــد امــا اکثــر اشــخاص از نتیجــه رضایــت 

دارند.نســخه

خانواده
ویژگی های زنان موفق و جذاب 

)قسمت اول(
زیبایــی ظاهــر تنهــا خصوصیــت بــارز یــک زن نیســت؛ 
آنچــه یــک زن را زیبــا و جــذاب می کنــد، خصوصیــات 

اخاقــی اوســت. امــا ایــن خصوصیــات کدامند؟ 
ــتر  ــتیم؛ بیش ــاس هس ــیاری در تم ــان بس ــا زن ــا ب م
آن هــا مهربــان، دلســوز، احساســاتی و میهمان نوازنــد؛ 
ــرای کمــال یــک زن کافــی اســت؟  ــا این هــا ب امــا آی
اگــر شــما هــم دوســت داریــد بدانیــد کــه بهتریــن و 
ــا  ــد، ب ــارزی دارن ــان چــه ویژگی هــای ب ــن زن قوی تری
مــا همــراه باشــید. در ایــن مطلــب مهم تریــن ویژگــی 
ــودن او از  ــاص ب ــری و خ ــث برت ــه باع ــک زن را ک ی

ــته ایم. ــود، نوش ــان می ش ــر زن دیگ
 برای خودش ارزش قائل است

زنــی کــه بــه خــودش اهمیــت دهــد، بــه عنــوان مثــال 
بــه ظاهــرش برســد، بــرای خــودش پــول خــرج 
کنــد، بــه ســامتی اش اهمیــت دهــد و در یــک کلمــه 
مراقــب خــودش باشــد، زنــی اســت کــه دیگــران نیــز 
بــه او احتــرام می گذارنــد. ایــن نــوع از زنــان افــرادی 
قابــل اعتمــاد، ســختکوش و دارای اعتمادبه نفــس 
زیــادی هســتند کــه دیگــران نیــز می تواننــد بــه آن هــا 

تکیــه کننــد.
 از ظاهر خودش راضی است

همــه مــا نقص ها و ایراداتــی در درون خــود و ظاهرمان 
ــه  ــه ک ــود را همان گون ــد خ ــان قدرتمن ــا زن ــم؛ ام داری
هســتند، دوســت دارنــد و می پذیرنــد. آن هــا از اینکــه 
ــند و  ــت نمی کش ــد، خجال ــگاه کنن ــه ن ــود را در آین خ
ــع  ــد. در واق ــار می کنن ــان افتخ ــه خودش ــس ب برعک
آن هــا می داننــد کــه آنچــه دربــاره ظاهرشــان اهمیــت 
دارد، تنهــا نظــر خودشــان اســت، نــه هیچ کــس 
از  و  نمی کننــد  ناشــکری  هیــچ گاه  پــس  دیگــر؛ 

ــد. ــذت را می برن ــت ل ــود نهای ــی خ زندگ
 مستقل است

اســتقال، یکــی از خصوصیاتــی اســت کــه زنــان 
ــان  ــر زن ــان دیگ ــه بی ــد؛ ب ــان می ده ــذاب نش را ج
مســتقل افــرادی هســتند کــه بــه دیگــران احتیاجــی 
ندارنــد. بنابرایــن یــک زن مســتقل نــه بــرای بــرآورده 
کــردن نیازهــای مالــی، جســمی یــا روحــی، بلکــه تنها 
بــه عنــوان یــک همــراه، رابطــه عاطفــی خــود را آغــاز 
می کنــد. در واقــع آن هــا شــانه های خوبــی بــرای 

ــود. ــد ب ــردن خواهن ــه ک تکی
 انتقادپذیر است

ــد.  ــی ندارن ــان ترس ــان ایده هایش ــق از بی ــان موف زن
آن هــا نه تنهــا اعتقــادات خــود را بــه راحتــی بــه 
زبــان می آورنــد، بلکــه انتقــادات دیگــران را نیــز 
ــوش  ــرای گ ــا ب ــر آن ه ــد. صب ــاز می پذیرن ــا روی ب ب
ــن  ــت و همی ــیار اس ــران بس ــای دیگ ــردن حرف ه ک
ــد.  ــزد دیگــران محبــوب می کن خصوصیــت آن هــا را ن

برترین هــا

و  نخســتین  جــزو  طبیعــی  زایمــان 
در  زایمــان  روش هــای  بی دردســرترین 
می توانــد  اســت کــه  امــروز  و  گذشــته 
ــش  ــد لذت بخ ــادر و فرزن ــرای م ــد را ب تول
ــی اســت کــه بســیاری  ــن در حال ســازد. ای
ــا ایــن روش  ــدان خــود را ب از مــادران، فرزن
ســنتی بــه دنیــا آورده انــد و تجارب بســیاری 

در ایــن زمینــه دارنــد.
در زایمــان طبیعــی جنیــن بــه صــورت کامــل 
ــرای  ــی ب ــکات تنفس ــد و مش ــد می کن رش
ــن در  ــع جنی ــد. در واق ــود نمی آی ــه وج او ب
ــه  ــه ب ــار هایی ک ــل فش ــه دلی ــد ب ــان تول زم
ــود، وارد  ــینه او وارد می ش ــه س ــر و قفس س
مرحلــه ای از رشــد می شــود کــه شــش ها و 
ــازی  ــل پاک س ــورت کام ــه ص ــای او ب ریه ه
فشــار  توســط  واقــع  در  و  می شــوند 

ــد. ــل می یاب ــم تکام ــده از رح واردش
همچنیــن مــوادی کــه در رحــم مــادر وجــود 
محافظت کننــده  باکتری هــای  و  دارد 
هنــگام تولــد نــوزاد، وارد روده او می شــوند و 

سیســتم ایمنــی را شــکل می دهنــد. 
مــاده  نوعــی  واقــع  در  مــواد  ایــن 
ــرای  ــده ب ــده و ضــد عفونی کنن محافظت کنن

ــا  ــه او را از ابت ــود ک ــوب می ش ــوزاد محس ن
ــظ  ــی حف ــای احتمال ــی بیماری ه ــه بعض ب
می کنــد؛ عــاوه بــر ایــن بهــره هوشــی 
ایــن کــودکان نســبت بــه نــوزادان ســزارینی 

ــود.  ــد ب ــتر خواه بیش
ــزارین  ــا روش س ــه ب ــن روش در مقایس ای
تهدیــدی بــرای ســامت مــادر و فرزنــد 
نیســت؛ مگــر اینکــه شــرایط قرارگیــری 
جنیــن و وضعیــت عمومــی مــادر دچــار 
تغییراتــی شــود کــه جــان هــر دو یــا یکــی 
ــت  ــد و در نهای ــره بیفت ــه مخاط ــا ب از آن ه
پزشــک جــراح زایمــان ســزارین را انتخــاب 

ــد. کن
ــا  ــارداری ب ــاردار در دوران ب ــان ب ــع زن در واق
ــت  ــد از موقعی ــونوگرافی می توانن ــام س انج
جنیــن آگاه شــوند و در صورتــی کــه جنیــن 
ــرای زایمــان طبیعــی  در شــرایط مناســبی ب
ــاب  ــن روش را انتخ ــد، ای ــه باش ــرار گرفت ق
ــا  ــد آن ه ــورت نبای ــن ص ــر ای ــد؛ در غی کنن
اصــراری بــر زایمــان طبیعــی داشــته باشــند؛ 
زیــرا ممکــن اســت ســامتی جنیــن و مــادر 

در معــرض خطــر قــرار بگیــرد.
مزایــای  و  طبیعــی  زایمــان  درخصــوص 

آن، مراقبت هــای قبــل و بعــد از زایمــان، 
 ... و  زایمــان  درد  کاهــش  راه هــای 
تــاج  دکتــر  بــا  داشــتیم  گفت وگویــی 
الســادات عامــه، جــراح و متخصــص زنــان 
ــی دانشــگاه  ــت علم ــان و عضــو هیئ و زایم
علــوم پزشــکی اصفهــان کــه مشــروح آن در 

می گــذرد. نظرتــان  از  ادامــه 
 درباره شیوه زایمان طبیعی توضیح 

دهید؛ به چه علت این روش در 
سال های اخیر در مقایسه با تولد 
نوزادان به شیوه سزارین افزایش 

یافته است؟
زایمــان طبیعــی یــک روش فیزیولوژیــک و 
ــر در  ــای اخی ــه در دهه ه ــت ک ــی اس طبیع
کشــورهای غربــی از ۴.5 درصــد در دهــه 
۱۹7۰ میــادی شــروع شــده و در ســال2۰۱۰ 
بــه باالتریــن حــد خــود و حــدود 32.8 

درصــد رســیده اســت. 
بــه  بــا توجــه  از آن زمــان متخصصــان 
عــوارض زیــاد ســزارین بــه ایــن فکــر 
افتادنــد کــه ایــن شــیوه زایمــان را کاهــش 
ــی  ــاردار آگاه ــان ب ــر زن ــن اگ ــد؛ بنابرای دهن
داشــته باشــند کــه حاملگــی یــک پروســه 
کامــا طبیعــی بــوده و بــا حمایــت اطرافیــان 
و فعالیــت خــود فــرد، زایمــان طبیعــی 
ــل  ــم درد تبدی ــه ک ــک پروس ــه ی ــد ب می توان
شــود، آمادگــی الزم بــرای آن را خواهنــد 

ــت. داش
 نحوه ایجاد آمادگی زایمان طبیعی 

در زنان باردار در مراکز بهداشتی به 
چه صورت است و مزایای این روش 

در مقایسه با سزارین چیست؟
ــان  ــه درد زایم ــد ک ــاردار بدانن ــان ب ــر زن اگ
باعــث ایجــاد تغییــرات هورمونــی می شــود 
و بــا شــرکت در کاس هــای آمادگــی بــرای 
ــتان ها و  ــیاری از بیمارس ــه در بس ــان ک زایم
مراکــز بهداشــتی وجــود دارد، نحــوه برخــورد 
بــا درد، تنفــس ریتمیــک و آرام و بــازدم 
مناســب، انجــام حــرکات کششــی مناســب 
بــرای  الزم  آمادگــی  و  فرامی گیرنــد  را 

ــود. ــاد می ش ــن ایج ــات لگ عض
ــا  ــواع بی دردی ه ــز ان ــات نی ــان جلس در پای
ــح داده  ــراد توضی ــرای اف ــا ب ــا کم دردی ه ی
ــه  ــا توج ــد ب ــاردار می توانن ــان ب ــده و زن ش
ــک از  ــر ی ــود ه ــب موج ــا و معای ــه مزای ب

ــرای خــود انتخــاب  ــان را ب روش هــای زایم
ــد.  کنن

از  بســیاری  اســت کــه  در حالــی  ایــن 
و  عفونــت  خونریــزی،  نظیــر  عــوارض 
بــه کمــک  زایمــان  از  پــس  افســردگی 

می یابــد. کاهــش  طبیعــی  زایمــان 
زایمــان طبیعــی کمتریــن عــوارض را نســبت 
بــه ســایر روش هــا دارد و مــرگ و میــر 
مــادران در زایمــان طبیعــی ۱۰ برابــر کمتــر از 

ــت.  ــزارین اس روش س
همچنین عــوارض ســزارین شــامل خونریزی، 
 ... و  رحــم  چســبندگی های  عفونــت، 
ــر بیشــتر از روش زایمــان  دســت کم دو براب

ــت. ــی اس طبیع

 مراقبت های دوران بارداری شامل 
چه مواردی است و برای کاهش درد 

زایمان از چه شیوه هایی استفاده 
می شود؟

ــارداری )شــامل مصــرف  ــه در  دوران ب تغذی
 ،  )... و  لبنیــات، گوشــت ســفید  شــیر، 
مواجهــه بــا نــور آفتــاب و انجــام ورزش هــای 
ــت  ــاردار دارای اهمی ــان ب ــرای زن کششــی ب

ــادی اســت.  زی
همچنیــن تــا شــش هفتــه پــس از زایمــان 
بــارداری  دوران  مراقبت هــای  جــزو  نیــز 

می شــود. محســوب 
روش هــای کاهــش درد در زایمــان طبیعــی 
ــان در آب، اســتفاده از  شــامل ماســاژ، زایم
ــی،  ــی نخاع ــاقی، بی حس ــای استنش گازه
ــوزنی،  ــب س ــرمادرمانی، ط ــی، س گرمادرمان
رایحه هایــی  استنشــاق  فشــاری،  طــب 
کــه اثــر درمانــی و کاهــش درد دارد و ...                 

ــت. اس

 مشخصات دردهای زایمان 
چیست و  روش زایمان به چه 

صورتی انجام می شود؟  
در روش زایمــان در آب، دمــای آب بایــد 
حــدود 37 درجــه باشــد کــه بــا قــرار 
گرفتــن تــا ســطح بــاالی شــکم فــرد باعــث 

می شــود.  درد  کاهــش  و  تن آرامــی 
ــه  ــا مرحل ــن در آب ت ــرار گرفت ــان ق مدت زم
می شــود  توصیــه  و  اســت  زایمــان  دوم 
مرحلــه ســوم زنــان بــاردار خــارج از آب قــرار 

داشــته باشــند.
ــای کاذب و  ــامل درده ــان ش ــای زایم درده
ــای  ــانه درده ــت. نش ــی اس ــای واقع درده
کاذب پراکندگــی دردهاســت و اینکــه بــه 
و  نمی شــود  تحتانــی کشــیده  قســمت 

ــت.  ــاه نیس ــا کوت ــه آن ه فاصل
ایــن در حالــی اســت کــه دردهــای واقعــی 
ــه  ــا فاصل ــی ب شــبیه دردهــای دوران قاعدگ
ــه ای کــه طــول زمــان  ــه گون ــاه اســت؛ ب کوت
قســمت های  بــه  یافتــه،  افزایــش  درد 
تحتانــی کشــیده می شــود و فــرد را بــه 

می کشــاند. بیمارســتان 
  اگر زایمان اولیه فردی سزارین 

باشد، می تواند زایمان های بعدی را 
به صورت طبیعی انجام دهد یا خیر؟

تحقیقــات نشــان داده زنانــی کــه قبــا 
زایمــان ســزارین انجــام داده انــد، طــی 
شــرایطی می تواننــد فرزنــد خــود را بــه 
صــورت طبیعــی بــه دنیــا بیاورنــد و در ایــن 
صــورت بــا عــوارض کمتــری مواجــه خواهند 
ــر  ــه خاط ــرد ب ــه ف ــی ک ــع علت ــد. در واق ش
آن تحــت ســزارین قــرار گرفتــه، نبایــد االن 
ــر در  ــال اگ ــرای مث وجــود داشــته باشــد؛ ب
ــکل  ــل مش ــه دلی ــزارین ب ــی س ــورد قبل م
قلــب جنیــن صــورت گرفتــه، بــرای زایمــان 
ــن مشــکل وجــود داشــته  ــد ای ــی نبای کنون
قرارگیــری  وضعیــت  همچنیــن  باشــد. 
جنیــن نبایــد مشــکلی داشــته باشــد، بــرش 
رحــم عرضــی و تحتانــی بــوده و امــکان 
ــت  ــز تح ــزارین در مرک ــده س ــه پرون مداخل
ــته  ــود داش ــریع وج ــورت س ــه ص ــان ب درم
باشــد. نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه 
حــدود 75 درصــد زنانــی کــه قبــا ســزارین 
ــی  ــان طبیع ــد روش زایم ــد، می توانن کرده ان

ــند. ایمنــا ــته باش داش

،،
 زایمان طبیعی کمترین عوارض را نسبت 
بــه ســایر روش هــا دارد و مــرگ و میر مــادران 
در زایمــان طبیعــی ۱۰ برابــر کمتــر از روش 
ســزارین اســت. همچنین عوارض ســزارین 
شامل خونریزی، عفونت، چسبندگی های 
رحم و ...دســت کم دو برابر بیشــتر از روش 

زایمــان طبیعی اســت.

جراح و متخصص زنان و زایمان مطرح کرد:

زایمان طبیعی کمترین عوارض را نسبت به سایر روش ها دارد
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 
13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابــر آراء هیاتهــای موضــوع قانــون تعییــن 
ــاختمانها  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
فاقــد ســند رســمی در واحــد ثبتــی منطقــه 
بــا  و  مالکانــه  تصرفــات  اصفهــان  شــمال 
معــارض متقاضیــان  محــرز گردیــده اســت. لــذا 
مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا به 
شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی میشــود در صورتــی 
ــه صــدور ســندمالکیت  ــه اشــخاص نســبت ب ک
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد  
از 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 مدت 
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 

ــدام خواهــد شــد. ــررات اق ــق مق ــت طب مالکی
1- رای شــماره  04193 1396603020260   مــورخ  
بــه  رئیســیان  آقــای خیرالــه     1395/03/11
شناســنامه شــماره 1099 کدملــی 1209295131 
صــادره ســمیرم فرزنــد ســیاوش در  ششــدانگ  
مســاحت  165.35   بــه  خانــه   بــاب  یــک 
مترمربــع پــاک شــماره  - فرعــی از 13900 
اصفهــان  ثبــت   5 بخــش  در  واقــع  اصلــی 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 
مالــک رســمی آقــای رجبعلــی جبــاری باطانــی

   1396603020260  04352 شــماره   رای   -2
مــورخ  1396/03/17  آقــای چنگیــز بخشــی 
قــره چــال بــه شناســنامه شــماره 835 کدملــی 
5079052791 صــادره ملــکان فرزنــد ســلمان در 
چهاردانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب خانه  
بــه مســاحت  108.38  مترمربــع پــاک شــماره  
- فرعــی از 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 
ــادی  ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ثب
مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای محمدعلــی 

ــی ــی یمین ــن الرعایائ امی
   1396603020260  04151 شــماره   رای    -3
ــان  ــم زهــرا پوربلورچی مــورخ  1396/03/17  خان
کدملــی   42745 شــماره  شناســنامه  بــه 
1280853042 صــادره اصفهــان فرزنــد یدالــه در 
دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  
بــه مســاحت  108.38  مترمربــع پــاک شــماره  
- فرعــی از 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبت 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
ــی  ــای محمدعل ــمی آق ــک رس ــطه از مال الواس

ــی ــی یمین ــن الرعایائ امی
4- رای شــماره  04081 1396603020260   مورخ   
03/10/ 1396  آقــای علــی ادیبــی بــه شناســنامه 
شــماره 4744 کدملــی 3392004219 صــادره 
ــدانگ   ــه در شش ــدرت ال ــد ق ــاس فرزن ــدر عب بن
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 33.11   مترمربــع 
پــاک شــماره 110  فرعــی از 99 اصلــی واقــع در 
ــی  ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 16  ثب بخ

مالــک رســمی مــی باشــد     
   13964603020260  03784 شــماره   رای   -5
ــارزارع  ــره جب ــم زه ــورخ  1396/03/07     خان م
کدملــی   47497 شــماره  شناســنامه  بــه 
1280900547 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
شــماره  پــاک  مترمربــع   143.15 مســاحت 
ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــی از 14458اصل 108فرع
ــادی  ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ثب
مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای نعمــت الــه 

ــی  ابراهیم
   1396603020260  02265 شــماره   رای   -6
مــورخ  12 /1396/02  آقــای رحیــم شــهپری 
728 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  فــرد 
ــد  ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه 1286393401 ص
ــه  ــاب کارگاه  ب ــک ب ــدانگ  ی ــین در  شش حس
ــاک شــماره -   ــع پ مســاحت 616.35   مترمرب
فرعــی از 15189 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
الواســطه از مالــک رســمی آقــای رســول فیــض 

ــد   ــرزا احم ــد می فرزن
7- رای شــماره  03689 1396603020260 مــورخ 
1396/03/06   آقــای ســیدمعراج میرشــفیعی به 
ــی 1289403015  ــماره 153 کدمل ــنامه ش شناس
ــه  ــین در  س ــد سیدحس ــان فرزن ــادره اصفه ص
بــاب  یــک  ششــدانگ   از  مشــاع  دانــگ 
ســاختمان  بــه مســاحت  221.59  مترمربــع 
پــاک شــماره 18  فرعــی از 15177 اصلــی واقــع 
در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــی باشــد      ــک رســمی م مال
8- رای شــماره  03698 1396603020260 مــورخ 
1396/03/06 آقــای فــراز اکرامــی بــه شناســنامه 
 1270061534 کدملــی   1270061534 شــماره 
ــگ  ــه دان ــاد در س ــد فره ــان فرزن ــادره اصفه ص
مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان  بــه 
مســاحت  221.59  مترمربــع پــاک شــماره 18  
فرعــی از 15177 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد     
 1396603020260  04145 شــماره   رای   -9
مــورخ 1396/03/11  خانــم اعظــم خدایــاری بــه 
شناســنامه شــماره 161 کدملــی 1286932521 
صــادره اصفهــان فرزنــد رضــا در ســه دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 
مســاحت  138.05  مترمربــع پــاک شــماره  41 
فرعــی از 15177 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد     
10- رای شــماره  04149 1396603020260 مــورخ 
بــه  نــوذری  آقــای حســینعلی    1396/03/11
شناســنامه شــماره 24 کدملــی 5649671052 
صــادره حــوزه یــک اصفهــان فرزنــد رضــا در ســه 

دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 
مســاحت  138.05  مترمربــع پــاک شــماره  41 
فرعــی از 15177 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد     
11- رای شــماره 04537 1396603020260 مــورخ 
ــنیجه  ــی هس ــی صادق ــای عل 1396/03/20  آق
بــه شناســنامه شــماره 2 کدملــی 1092000291 
ــه  ــد شــکرهللا نســبت ب ــاد فرزن صــادره نجــف آب
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
135.39 مترمربــع پــاک شــماره546 فرعــی 
ــان  ــت اصفه ــع در بخــش 16 ثب ــی واق از99 اصل
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــی ــی دلیگان ــول تراب ــک رســمی بت مال
12- رای شــماره  02914 1396603020260 مــورخ 
1396/02/21    اقــای  ســید مصطفــی حســینی 
بهارانچــی  بــه شناســنامه شــماره  7 کدملــی  
ــید  ــد  س ــان فرزن ــادره  اصفه 1289892105  ص
تقــی بصــورت ششــدانگ یکبــاب  کارگاه بــه 
ــع از پــاک شــماره   مســاحت  520.85متــر مرب
ــش 16  ــع در بخ ــی واق ــی از  452 اصل 11  فرع
ــادی  ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ثب
ــی  ــد عل ــمی محم ــکان رس ــطه از مال ــع الواس م
قدوســی و ابوالفضــل قدوســی  دهنــوی و قاســم 

ــوی ــری دهن جعف
13- رای شــماره  02913 1396603020260 مــورخ 
1396/02/21    خانــم  فــردوس گل پــرور بــه 
شناســنامه شــماره  -کدملــی  1271114852 
ــورت  ــینعلی بص ــد  حس ــان  فرزن ــادره  اصفه ص
ششــدانگ یکبــاب  کارگاه بــه مســاحت  514متر 
مربــع از پــاک شــماره  11  فرعــی از  452 اصلــی 
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ واق
ــکان  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع
رســمی محمــد علــی قدوســی و ابوالفضــل 
ــوی ــری دهن ــم جعف ــوی و قاس ــی  دهن قدوس

14- رای شــماره 04525 1396603020260 مورخ 
1396/03/20   خانــم زهــرا مزروعــی ســبدانی بــه 
شناســنامه شــماره 2552 کدملــی 1287000738 
صــادره اصفهــان فرزنــد مهــدی نســبت بــه 
 79.50 مســاحت  بــه  یکبابخانــه  ششــدانگ 
ــی واقــع در  ــع پــاک شــماره 13900 اصل مترمرب
ــی  ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب بخ

ــک رســمی مــی باشــد      مال
 1396603020260  02676 شــماره  رای   -15
ــیاری  ــه هوش ــم فاطم ــورخ 1396/02/17  خان م
678کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه 
1286576334صــادره اصفهــان فرزنــد ســید 
حســین بصــورت دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــر  ــاحت 152.90مت ــه مس ــاختمان ب ــاب س یکب
ــی  ــی از99اصل ــاک شــماره 485فرع ــع از پ مرب
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ واق
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع
ــی ــزت چایچ ــادران و ع ــی ن ــم گیت ــمی خان رس

 1396603020260  02674 شــماره  رای   -16  
صدیقــه  خانــم     1396/02/17 مــورخ 
ــی  ــماره 149کدمل ــنامه ش ــه شناس ــیاری ب هوش
ســید  فرزنــد  اصفهــان  1285641930صــادره 
حســین بصــورت دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــر  ــاحت 152.90مت ــه مس ــاختمان ب ــاب س یکب
ــی  ــی از99اصل ــاک شــماره 485فرع ــع از پ مرب
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ واق
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع
ــی ــزت چایچ ــادران و ع ــی ن ــم گیت ــمی خان رس

 1396603020260  02675 شــماره  رای   -17
مــورخ 1396/02/17   خانــم زهــرا هوشــیاری 
1801کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه 
1287790879صــادره اصفهــان فرزنــد ســید 
حســین بصــورت دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــر  ــاحت 152.90مت ــه مس ــاختمان ب ــاب س یکب
ــی  ــی از99اصل ــاک شــماره 485فرع ــع از پ مرب
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ واق
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع
ــی ــزت چایچ ــادران و ع ــی ن ــم گیت ــمی خان رس

18- رای شــماره 04620 1396603020260 مــورخ 
هاشــمی  الــه  رحمــت  آقــای    1396/03/21
باجگیرانــی بــه شناســنامه شــماره 723 کدملــی 
4689417891 صــادره حــوزه 3 پشــتکوه فرزنــد 
ــه   ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــف در شش ــید یوس س
ــاک شــماره  ــع پ ــه مســاحت 230.96 مترمرب ب
-  فرعــی از 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5  
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک رســمی 

مــی باشــد      
 1395603020260  22739 شــماره  رای   -19
مــورخ 1395/12/21   اقــای احمــد پرچمــی  بــه 
ــی 1198924918   ــماره 514  کدمل ــنامه ش شناس
ــه  ــبت ب ــین  نس ــد  حس ــهرضا  فرزن ــادره ش ص
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
129.80  مترمربــع از پــاک شــماره 41 فرعــی از 
15177 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان 
کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد    
 1396603020260  04030 شــماره  رای   -20
ــه  ــد زارعــی ب ــای  مجی ــورخ 1396/03/09   آق م
ــی 1288147406  ــماره 829 کدمل ــنامه ش شناس
صــادره اصفهــان فرزنــد یدالــه در ششــدانگ  
   23.18 مســاحت  بــه  مغــازه   بــاب  یــک 
ــی از14915   ــماره  207 فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد     ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
21- رای شــماره 01887 1396603020260 مــورخ 
1396/02/06   خانــم طاهــره جدیــد االســامی به 
شناســنامه شــماره 2331 کدملی 0558472461 
ــه  ــبت ب ــه نس ــرج ال ــد ف ــن فرزن ــادره خمی ص
 150.10 مســاحت  بــه  یکبابخانــه  ششــدانگ 
مترمربــع پــاک شــماره4 فرعــی از15182 اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــی ــی خوابجان ــی امیدان ــای صفرعل رســمی  آق
 1395603020260  22717 شــماره  رای   -22

مــورخ 1395/12/21  خانــم حمیــده نــوروزی 
ــه شناســنامه شــماره 1648  کدملــی  اورگانــی  ب
6299421622  صــادره بروجــن  فرزنــد علــی 
ســینا  نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
پــاک  از  مترمربــع    429.97 مســاحت  بــه 
شــماره 192 فرعــی از 14915 اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
ــای  ــمی  آق ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

ــی ــینعلی عابدین حس
 1395603020260  15988 شــماره  رای   -23
مــورخ 1395/09/20  اقــای مســعود امینــی  بــه 
شناســنامه شــماره 343  کدملــی 1291118543  
ــه  ــبت ب ــد  نس ــد محم ــان  فرزن ــادره اصفه ص
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 191  
مترمربــع از پــاک شــماره 169 فرعــی از 15177 
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــک رســمی مــی باشــد    خــود متقاضــی مال
 1396603020260  03764 شــماره  رای   -24
مــورخ 1396/03/07   آقــای محمــد جهــان 
کدملــی   337 شــماره  شناســنامه  بــه  فــر 
1286162912 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد 
کاظــم نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 209.30 مترمرب ــه مس ب
13900 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان 
کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد  
 1396603020260  04151 شــماره  رای   -25
مــورخ 1396/03/11   آقــای فضــل الــه ملکوتــی 
بــه شناســنامه شــماره 827 کدملــی  خــواه 
5659068561 صــادره حــوزه 23 اصفهــان فرزنــد 
ــه  ــازه  ب ــاب مغ ــک ب حســین در  ششــدانگ  ی
ــماره 70   ــاک ش ــع پ ــاحت  27.70  مترمرب مس
فرعــی از 14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه

ــی ــت نجف ــمی عصم ــک رس ــطه از مال الواس
26- رای شــماره 16198 1395603020260 مــورخ 
1395/09/22   آقــای کریــم ســوادکوهی وزوه 
ــی 1129523780  ــه شناســنامه شــماره 1 کدمل ب
صــادره فریدونشــهر فرزنــد علــی در  ششــدانگ  
بــه مســاحت   158.13  بــاب خانــه   یــک 
ــی از 15179  ــماره  33 فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
اصفهــان  ثبــت   5 بخــش  در  واقــع  اصلــی 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــول ــر بهل ــای اکب ــمی آق ــک رس مال
27- رای شــماره 04094 1396603020260 مــورخ 
1396/03/10  آقــای اصغــر غامیــان حســین 
آبــادی بــه شناســنامه شــماره 155 کدملــی 
ــه  ــد یدال ــان فرزن ــادره اصفه 1288546629 ص
در  ششــدانگ  یــک بــاب مغــازه  بــه مســاحت   
از  فرعــی   - شــماره    پــاک  مترمربــع   42
ــان  ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق 309 اصل
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 
مالــک رســمی  آقــای حســین نریمانــی منــش 
بموجــب ســند 90006 مــورخ 1378/2/27 دفتــر 
ــه  ــض وکالتنام ــب تفوی ــوده بموج ــان ب 9 اصفه
ــان  ــر 58 اصفه ــورخ 1394/4/11 دفت 32831 م
ــذار  ــان واگ ــر غامی ــمی و اصغ ــوان قاس ــه رض ب
شــده کــه رضــوان نیــز مالکیــت خــود را بــه اصغر 
غامیــان واگذار شــده و طبــق گواهی کارشناســان 
محتــرم خــارج از محــدوده اختافــی مــی باشــد

 1396603020260  02690 شــماره  رای   -28
ــی  ــدس میرزائ ــم اق ــورخ 1396/02/18    خان م
ــی  ــماره 1939 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــه ب علویج
ــد عبــاس  1286872545 صــادره اصفهــان فرزن
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
شــماره  پــاک  مترمربــع   106.05 مســاحت 
13881 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان 
کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد 
29- رای شــماره 04418 1396603020260 مــورخ 
1396/03/18   آقــای رضــا آقابابایــی شــورچه بــه 
شناســنامه شــماره 9740 کدملــی 1292489741 
صــادره اصفهــان فرزنــد رحمــت اله در ششــدانگ  
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  160.18  مترمربع 
پــاک شــماره 82  فرعــی از 15187 اصلــی واقــع 
ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع نام

آقــای حســن فنائــی
 1396603020260  04968 شــماره  رای   -30
مــورخ 1396/03/27  خانــم ســروناز رئیســی 
گهروئــی بــه شناســنامه شــماره 113 کدملــی 
6339620140 صــادره شــهرکرد فرزنــد نــوروز 
ــه مســاحت  ــه ب ــه ششــدانگ یکبابخان نســبت ب
ــی  ــماره 15178 اصل ــاک ش ــع پ 140.90 مترمرب
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

رســمی آقــای محمدتوســلی
 1396603020260  04386 شــماره  رای   -31
ــان  ــم رفیعی ــای  کری ــورخ 1396/03/17    اق م
کوپائــی    بــه شناســنامه شــماره  1055 کدملــی  
فرزنــد   اصفهــان    صــادره     1285699173
ــه  ــه   ب ــاب  خان ــی  بصــورت ششــدانگ یکب تق
مســاحت  76.31   متــر مربــع از پــاک شــماره  
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 15187  اصل 85   فرع
5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
مــع الواســطه از مالــک رســمی صدیقــه احــد از 

ــی ــی خوابجان ــم زارع ــید کری وراث س
 1396603020260  04383 شــماره  رای   -32
مــورخ 1396/03/17    خانــم  پریــوش عبــاد 
  2552 شــماره   شناســنامه  بــه  ســیچانی   
کدملــی  2160025585  صــادره  قائــم شــهر   
ــدانگ  ــورت شش ــن   بص ــد حس ــد  محم فرزن
ــاحت  186.35    ــه مس ــاختمان    ب ــاب  س یکب
متــر مربــع از پــاک شــماره  108  فرعــی از  
14458  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــار زارع ــه جب ــت ال ــای نعم ــمی آق ــک رس مال
 1396603020260  04388 شــماره  رای   -33
ــدری  ــکینه حی ــم  س ــورخ 1396/03/17  خان م
ــی   ــماره  11  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی    ب کبریت

فرزنــد   5659690327   صــادره  کوهپایــه   
عبدالوهــاب   بصــورت ششــدانگ یکبــاب  خانــه  
بــه مســاحت  76   متــر مربــع از پــاک شــماره 
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 14915  اصل 167  فرع
5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
ــان  ــای رمض ــمی آق ــک رس ــطه از مال ــع الواس م

ــی یخچال
 1396603020260  03786 شــماره  رای   -34
مــورخ 1396/03/07  آقــای حســن رضائــی 
ــی  ــماره 2160 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــه ب مارچوب
داود  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1287984071
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
مســاحت 79.85 مترمربــع پــاک شــماره 3 
فرعــی از 14970 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد 
35- رای شــماره 04103 1396603020260 مــورخ 
ــه  ــی ب ــری کنهران ــرا صف ــم زه 1396/03/10  خان
شناســنامه شــماره 52002 کدملــی 1280408138 
بصــورت  محمــد  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 
ــه  ــام ب ــه تم ــاختمان نیم ــاب س ــدانگ یکب شش
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــاحت 194.83 مترمرب مس
13900 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان 
کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
 1396603020260  04035 شــماره  رای   -36
ــم  فــروزان معصومــی  مــورخ 1396/03/09  خان
ــی   ــماره  65  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی   ب انارک
1249922615   صــادره  نائیــن   فرزنــد  محمــد 
جعفــر   بصــورت ششــدانگ یکبــاب  ســاختمان   
بــه مســاحت  211.20  متــر مربــع از پــاک 
شــماره  722  فرعــی از 99   اصلــی واقــع در 
ــی  ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 16  ثب بخ

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال
 1396603020260  04044 شــماره  رای   -37
مــورخ 1396/03/09   خانــم  حاجیــه خانــم 
ابراهیمــی  بــه شناســنامه شــماره  2192  کدملــی  
فرزنــد   اصفهــان    1282853850   صــادره  
ــه  ــه   ب ــه  بصــورت ششــدانگ یکبــاب  خان یدال
مســاحت  216.40   متــر مربــع از پــاک شــماره  
108   فرعــی از 14458  اصلــی واقــع در بخــش 5  
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک رســمی 

مــی باشــد
 1396603020260  02752 شــماره  رای   -38
مــورخ 1396/02/18   اقــای منصــور نــادری 
7826کدملــی   شــماره   شناســنامه  بــه 
ــر  ــد  باق ــان فرزن ــادره  اصفه 1283780054 ص
بصــورت ششــدانگ یکبــاب  خانــه بــه مســاحت  
ــع از پــاک شــماره 80فرعــی از  ــر مرب 214.10مت
31اصلــی واقــع در بخــش 16  ثبــت اصفهــان کــه 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
 1396603020260  04410 شــماره  رای   -39
مــورخ 1396/03/18   آقــای مهــدی کیانــی 
فاورجانــی بــه شناســنامه شــماره 9203 کدملــی 
1292244909 صــادره اصفهــان فرزنــد محمود در 
ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان  بــه مســاحت  
ــی از  ــماره -  فرع ــاک ش ــع پ 108.85  مترمرب
13900 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان 
کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
    139560302026022188 شــماره    رای   -40
مــورخ    1395/12/14    خانــم فاطمــه معینی  به 
ــی 6609469652   ــماره 33  کدمل ــنامه ش شناس
صــادره دولــت ابــاد  فرزنــد حســین  نســبت بــه 
ششــدانگ یکباب ســاختمان بــه اســتثنابهاثمنیه 
ــع از  ــاحت 190.85  مترمرب ــه مس ــی ان  ب اعیان
پــاک شــماره 15178  اصلــی واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک رســمی 

مــی باشــد
    139660302026004382 شــماره    رای   -41
مــورخ    1396/03/17      اقــای عباســعلی 
شــمس   بــه شناســنامه شــماره  434  کدملــی  
1110447566  صــادره  فاورجــان  فرزنــد  علــی  
ــه  ــاختمان   ب ــاب  س ــدانگ یکب ــورت شش بص
مســاحت  171.40  متــر مربــع از پــاک شــماره  
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 14874  اصل 59  فرع
5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
عباســعلی  رســمی  مالــک  از  الواســطه  مــع 

ــی ــر خلج ــادی نه ــی اب ــدی و لطفعل محم
    139660302026004211 شــماره    رای   -42
مــورخ    1396/03/13   آقــای محمــد جــواد 
 3 شــماره  شناســنامه  بــه  دارانــی  شــریفی 
فرزنــد  داران  صــادره   1159487596 کدملــی 
محمدعلــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه 
ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 28.10 مترمرب ــه مس ب
13900  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــواری ــوران شهس ــمی ت ــک رس مال
    139660302026004443 شــماره    رای   -43
مــورخ    1396/03/18    آقــای  محمــد شیاســی 
ارانــی بــه شناســنامه شــماره 1430 کدملــی 
1091329168 صــادره نجــف آبــاد فرزنــد یوســف 
بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 
110.87 مترمربــع پــاک شــماره 110  فرعــی 
از14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــا ــن الرعای ــم امی ــن رســمی وراث رحی مالکی
    139660302026004417 شــماره    رای   -44
رحمــت  خانــم     1396/03/18 مــورخ    
ــی  ــماره 50089 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب افیون
1281597961 صــادره اصفهــان فرزنــد حفیــظ اله 
ــه مســاحت   ــه  ب ــاب خان در  ششــدانگ  یــک ب
ــاک شــماره  111 فرعــی از  ــع پ 102.87  مترمرب
14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
    139660302026020034 شــماره    رای   -45
مصطفــی  اقــای      1395/11/16 مــورخ    
  35504 شــماره  شناســنامه  بــه  تحســیری 
کدملــی 1282282451  صــادره اصفهــان  فرزنــد 
محمدعلــی  نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 

ســاختمان مســکونی  بــه مســاحت 375.90  
ــع  ــی واق ــاک شــماره 15182 اصل ــع از پ مترمرب
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال
    139660302026004107 شــماره    رای   -46
ــر  ــه جعف ــم مرضی ــورخ    1396/03/10   خان م
آقائــی بــه شناســنامه شــماره 1392 کدملــی 
ــاس  ــد عب ــان فرزن ــادره اصفه 1287998259 ص
بصــورت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
ــاحت 236.30  ــه مس ــام ب ــه تم ــاختمان نیم س
ــع  ــی واق ــماره 309  اصل ــاک ش ــع از پ مترمرب
در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــی باشــد ــک رســمی م مال
    139660302026004106 شــماره    رای   -47
مــورخ    1396/03/10   آقــای مهــدی کریمــی بــه 
ــی 1283560194  شناســنامه شــماره 1175 کدمل
صــادره اصفهــان فرزنــد ابوالقاســم بصــورت ســه 
ــاب ســاختمان  ــگ مشــاع از ششــدانگ یکب دان
ــع از  ــه مســاحت 236.30 مترمرب ــام ب نیمــه تم
ــع در بخــش 16  ــی واق ــاک شــماره 309  اصل پ
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک رســمی 

مــی باشــد
    139660302026004835 شــماره    رای   -48
مــورخ    1396/03/24   خانــم اکــرم توکلــی 
ــی  ــماره 907 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــه ب گارماس
ــواد  ــد ج ــان فرزن ــادره فاورج 1110823754 ص
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
ــاک شــماره 710  ــع پ مســاحت 154.80 مترمرب
ــت  ــش 16 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از 99 اصل فرع
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد
    139660302026004250 شــماره    رای   -49
ــی  ــری قانع ــم مه ــورخ    1396/03/13   خان م
مزرعــه شــوری بــه شناســنامه شــماره 2009 
 23 حــوزه  صــادره   5659050050 کدملــی 
ــاع  ــگ مش ــه دان ــد در س ــد محم ــان فرزن اصفه
ــاحت  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی از شش
141.05   مترمربــع پــاک شــماره 126  فرعــی از 
14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
    139660302026004240 شــماره    رای   -50
ــی  ــد طبیب ــای محم ــورخ    1396/03/13   آق م
جبلــی بــه شناســنامه شــماره 2138 کدملــی 
اصفهــان   23 حــوزه  صــادره   5658958253
فرزنــد فتــح الــه در ســه دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 
141.05   مترمربــع پــاک شــماره 126  فرعــی از 
14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
    139660302026001977 شــماره    رای   -51
مــورخ    1396/02/07   آقــای  محمــد علــی 
محمــودی بــه شناســنامه شــماره 2172 کدملــی 
1818153041 صــادره آبــادان فرزنــد علــی اصغــر 
ــه مســاحت  ــه ب ــه ششــدانگ یکبابخان نســبت ب
149.35مترمربــع پــاک شــماره 464 فرعــی از 
99 اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه 

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
    139660302026004530 شــماره    رای   -52
نیــرو  مــورخ    1396/03/20   خانــم زهــرا 
جــزی بــه شناســنامه شــماره 1412 کدملــی 
1286810175 صــادره اصفهــان فرزنــد محمدتقی 
نســبت بــه چهاردانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت 105.97 مترمربــع پــاک 
ــی واقــع در  شــماره 478 فرعــی از14874  اصل
ــی  ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب بخ

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال
    139660302026004531 شــماره    رای   -53
ســیدمهدی  آقــای     1396/03/20 مــورخ    
ــماره 211  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــاه کرم ــر ش امی
فریدونشــهر  صــادره   1128910373 کدملــی 
ــاع  ــگ مش ــه دودان ــبت ب ــی نس ــد مصطف فرزن
ــاحت 105.97  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان از شش
ــاک شــماره 478 فرعــی از14874  ــع پ مترمرب
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
    139660302026003772 شــماره    رای   -54
بهــرام  آقــای     1396/03/07 مــورخ    
اســکندری بــه شناســنامه شــماره 1788 کدملــی 
1285782216 صــادره اصفهــان فرزنــد حاتــم 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
شــماره  پــاک  مترمربــع   98.45 مســاحت 
13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــی ــان افاران ــم صادقی ــمی کری ــک رس مال
    139660302026004553 شــماره    رای   -55
اقــای    محمــد  مــورخ    1396/03/20     
ــنامه  ــه شناس ــادی    ب ــمس اب ــفندیاری ش اس
شــماره  4  کدملــی  1291334890   صــادره  
ــدانگ  ــورت شش ــی   بص ــد  عل ــان   فرزن اصفه
یکبــاب  ســاختمان   بــه مســاحت  156.20   متر 
ــع  ــی واق ــماره  13900   اصل ــاک ش ــع از پ مرب
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال
    139660302026001499 شــماره    رای   -56
ــی  ــعود طالب ــای مس ــورخ    1396/01/31   اق م
ــماره 3381   ــنامه ش ــه شناس ــادی  ب ــب اب حبی
کدملــی 1287079822  صــادره اصفهــان  فرزنــد 
رضــا  نســبت بــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــع از  ــاحت 205.46  مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان
پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک رســمی 

مــی باشــد
    139660302026001500 شــماره    رای   -57
مــورخ    1396/01/31   اقــای مهــدی طالبــی بــه 
شناســنامه شــماره 2526  کدملــی 1287141293  
ــه دو  ــبت ب ــا  نس ــد رض ــان  فرزن ــادره اصفه ص
بــه  یکبابخانــه  از ششــدانگ  مشــاع  دانــگ 
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــاحت 205.46  مترمرب مس

13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
    139660302026001501 شــماره    رای   –58
مــورخ  1396/01/31     اقــای ناصــر طالبــی 
حبیــب ابــادی بــه شناســنامه شــماره 1718  
کدملــی 1286870331  صــادره اصفهــان  فرزنــد 
رضــا  نســبت بــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــع از  ــاحت 205.46  مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان
پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک رســمی 

مــی باشــد
    139660302026001502 شــماره    رای   -59
مــورخ    1396/01/31   اقــای مهــدی طالبــی بــه 
شناســنامه شــماره 2526  کدملــی 1287141293  
ــه دو  ــبت ب ــا  نس ــد رض ــان  فرزن ــادره اصفه ص
بــه  یکبابخانــه  از ششــدانگ  مشــاع  دانــگ 
مســاحت 215.20  مترمربــع از پــاک شــماره 
13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
    139660302026001503 شــماره    رای   -60
ــی  ــعود طالب ــای مس ــورخ    1396/01/31   اق م
حبیــب ابــادی بــه شناســنامه شــماره 3381  
کدملــی 1287079822  صــادره اصفهــان  فرزنــد 
رضــا  نســبت بــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت 215.20  مترمربــع از 
پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک رســمی 

مــی باشــد
    139660302026001505 شــماره    رای   -61
مــورخ    1396/01/31   اقــای ناصــر طالبــی 
حبیــب ابــادی بــه شناســنامه شــماره 1718  
کدملــی 1286870331  صــادره اصفهــان  فرزنــد 
رضــا  نســبت بــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت 215.20  مترمربــع از 
پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک رســمی 

مــی باشــد
    139660302026004517 شــماره    رای   -62
آقــای ســید رضــا  مــورخ    1396/03/20   
ــی  ــماره 3996 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــوی ب رض
فرزنــد محمــود  تهــران  0053931106 صــادره 
ــه مســاحت  ــه ب ــه ششــدانگ یکبابخان نســبت ب
فرعــی  شــماره88  پــاک  مترمربــع   135.2
از14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــی ــا زارع ــاج رض ــمی ح ــک رس مال
    139660302026004194 شــماره    رای   -63
ــی  ــی ابراهیم ــای تق ــورخ    1396/03/11   آق م
بــه شناســنامه شــماره 20 کدملــی 1091868379 
ــدانگ   ــی در شش ــد نق ــاد فرزن ــف آب ــادره نج ص
  191.23 مســاحت   بــه  خانــه   بــاب  یــک 
مترمربــع پــاک شــماره   - فرعــی از 13311 
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
    139660302026004102 شــماره    رای   -64
پرویــن  خانــم      1396/03/10 مــورخ    
ــی  ــماره 1243 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــمی ب قاس
ــلم  ــد مس ــان فرزن ــادره اصفه 1290975884 ص
بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 
ــی  ــاک شــماره 115 و 61 فرع ــع از پ 160 مترمرب
از14874  اصلــی )) پــاک 61 فرعــی بــه 11142 
فرعــی تغییــر یافتــه اســت (( واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک رســمی 

مــی باشــد 
    139660302026001902 شــماره    رای   -65
حســین  آقــای      1396/02/06 مــورخ    
ــی  ــماره 41191 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــری ب نصی
1282338188 صــادره اصفهــان فرزنــد محســن 
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت 112.75 مترمربــع پاک 
شــماره 108 فرعــی از 15187 اصلــی واقــع در 
ــی  ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب بخ

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال
    139660302026001903 شــماره    رای   -66
مــورخ    1396/02/06   خانــم زهــره بوبــاش 
کدملــی   5063 شــماره  شناســنامه  بــه 
ــا   ــد رض ــه فرزن ــادره کوهپای 5658888328 ص
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت 112.75 مترمربــع پاک 
شــماره 108 فرعــی از 15187 اصلــی واقــع در 
ــی  ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب بخ

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال
    139660302026004838 شــماره    رای   -67
مــورخ    1396/03/24    آقــای علــی رضــازاده به 
ــی 5059834794  ــماره 23 کدمل ــنامه ش شناس
صــادره جلفــا فرزنــد رضــا نســبت بــه ششــدانگ 
ــاک  ــع پ ــاحت 214 مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان
در  واقــع  اصلــی  از15178  شــماره 28فرعــی 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی مرتضــی 

شــیرانی
    139660302026004425 شــماره    رای   -68
مــورخ    1396/03/18   آقــای  علــی محمــد 
بــه شناســنامه شــماره 17 کدملــی  کارگشــا 
علــی  فرزنــد  مایــر  صــادره   3934367615
ــه  ــه  ب ــاب خان ــدانگ یکب ــورت شش ــش بص بخ
مســاحت 162.24 مترمربــع ازپــاک شــماره 
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از14874  اصل 55 فرع
5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
مــع الواســطه از مالــک رســمی مســعود احمــدی
    139560302026018720 شــماره    رای    -69
مــورخ    1395/10/25   آقــای سیدابوالقاســم 
1 کدملــی  بــه شناســنامه شــماره  محمــدی 
فرزنــد  اردســتان  صــادره   1189879220
ســیدمحمد در ششــدانگ  یــک بــاب مغــازه بــه 
مســاحت 44.22   مترمربــع پــاک شــماره  75 
فرعــی از 14039 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه

ــینی ــا میرحس ــمی رض ــک رس ــطه از مال الواس
    139660302026004837 شــماره    رای   -70
مــورخ    1396/03/24    آقــای مصطفــی بنائــی 
ــی  ــماره 140 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــتانی ب اردس
ــن  ــد حس ــتان فرزن ــادره اردس 1189274401 ص
نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
ــی  ــماره 309 اصل ــاک ش ــع پ 249.70 مترمرب
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــی رســمی رضــا زارع
    139660302026004232 شــماره    رای   -71
مــورخ    1396/03/13   آقــای عبدالــه طاهــری 
محمودآبــادی بــه شناســنامه شــماره 35 کدملی 
ــلم  ــد مس ــان فرزن ــادره اصفه 5110664331 ص
نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
ــی  ــماره 633 فرع ــاک ش ــع پ 149.70 مترمرب
از411  اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــدال مالــک رســمی حیدراب
    139660302026004173 شــماره    رای   -72
مــورخ    1396/03/11     آقــای رســول شــادان 
مهــر بــه شناســنامه شــماره 1427 کدملــی 
ــی در  ــد تق ــان فرزن 1286012767 صــادره اصفه
ــاب  ــک ب ــدانگ  ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان س
خانــه و تجــاری متصلــه بــه مســاحت    218.85 
مترمربــع پــاک شــماره 865  فرعــی از 99  
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
    139660302026004168 شــماره    رای   -73
ــای حســن شــادان  ــورخ    1396/03/11    آق م
مهــر بــه شناســنامه شــماره 2338 کدملــی 
1283530651 صــادره اصفهــان فرزنــد تقــی 
در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب 
خانــه و تجــاری متصلــه بــه مســاحت    218.85 
مترمربــع پــاک شــماره 865  فرعــی از 99 
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
    139660302026004633 شــماره    رای   -74
مــورخ    1396/03/21   آقــای مســیب ولــی پــور 
بــه شناســنامه شــماره 69 کدملــی 5419416301 
صــادره مبارکــه فرزنــد علــی در ششــدانگ  
ــه  ــازه  ب ــکونی و مغ ــاختمان مس ــاب س ــک ب ی
مســاحت  72.85  مترمربــع پــاک شــماره 79  
فرعــی از 15187  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد
    139560302026010361 شــماره    رای   -75
مــورخ    1395/06/17   آقــای علــی اکبــر 
جدیــدی بــه شناســنامه شــماره 4 کدملــی 
4172614361 صــادره  الیگــودرز فرزنــد محمــد 
ــه  ــه ب ــاب   خان ــک ب حســن در   ششــدانگ  ی
ــع پــاک شــماره   مســاحت  135.45    مترمرب
445     فرعــی از    14874     اصلــی واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال
    139660302026004554 شــماره    رای   -76
مــورخ    1396/03/20      اقــای   محســن 
ــماره   ــنامه ش ــه شناس ــیچانی     ب ــری س گوه
صــادره     1288824343 کدملــی     529
اصفهــان   فرزنــد  محمــد رضــا   بصــورت 
ششــدانگ یکبــاب  خانــه   بــه مســاحت  76.50   
متــر مربــع از پــاک شــماره  13900  اصلــی واقع 
ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه در بخــش 5 ثب
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع نام

ــدری ــد ص محم
    139660302026003149 شــماره    رای   -77
احمــد  آقــای      1396/02/27 مــورخ    
ــی  ــماره 2700 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــان ب رضائی
اصفهــان  جرقویــه  صــادره   5649484678
ــاب  ــه ششــدانگ یکب ــد حســین نســبت ب فرزن
ســاختمان بــه مســاحت 92.11 مترمربــع پــاک 
شــماره 15178 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
الواســطه از مالــک رســمی حســن رجائــی 

ــه رامش
    139660302026004257 شــماره    رای   78-
مهــدی  آقــای     1396/03/13 مــورخ    
ــی  ــه شناســنامه شــماره 6254 کدمل دوســتی ب
1159011907 صــادره داران فرزنــد حســینقلی 
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
ــع  ــه مســاحت 180 مترمرب ــاب ســاختمان ب یکب
پــاک شــماره115و61 فرعــی باقیمانــده کــه 
ــده از14874  ــل ش ــی تبدی ــماره11142 فرع بش
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
  -79 رای شــماره   139660302026004255    
مــورخ    1396/03/13  خانــم زهــرا حیــدری بــه 
شناســنامه شــماره 5291 کدملــی 1285183721 
نســبت  ابوالفضــل  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 
بــه ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب 
مترمربــع   180 مســاحت  بــه  ســاختمان 
ــه  ــده ک ــی باقیمان ــماره 115 و61 فرع ــاک ش پ
ــده از14874  ــل ش ــی تبدی ــماره11142 فرع بش
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
    139660302026002906 شــماره    رای   80-
مرتضــی  آقــای       1396/02/20 مــورخ    
دهقــان بــه شناســنامه شــماره 249 کدملــی 
ــد محمــد  ــان فرزن 1286596793 صــادره اصفه
در چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب 
ــع پــاک  ــه مســاحت  211.96  مترمرب ــه  ب خان
ــع در  ــی واق ــی از 14874 اصل ــماره 90  فرع ش
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامه 
ــای  ــمی آق ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع
ــب  ــه بموج ــوده ک ــی ب ــان اصفهان ــد خبازی احم
وکالتنامــه 25320 مــورخ 1383/12/16 دفتــر 

ــده ــی  واگذارش ــم اله ــد حکی ــه محم 108 ب
ادامه در صفحه 8
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ــورخ     81- رای شــماره   139660302026002902    م
1396/02/20   خانــم زهــره امیــن الرعایائــی بــه 
شناســنامه شــماره 1775 کدملــی 1286870909 
صــادره اصفهــان فرزنــد مهــدی در دو دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  به مســاحت  211.96  
مترمربــع پــاک شــماره 90  فرعــی از 14874 اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای 
بــوده کــه بموجــب  احمــد خبازیــان اصفهانــی 
وکالتنامــه 25320 مــورخ 1383/12/16 دفتــر 108 

ــه محمــد حکیــم الهــی  واگذارشــده ب
    139660302026003754 شــماره    رای   -82
نریمانــی  اکبــر  آقــای  مــورخ    1396/03/07   
ــی  ــماره 50 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــان آب زم
مرتضــی  فرزنــد  برخــوار  صــادره   6609583511
نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
163.20 مترمربــع پــاک شــماره 15121 اصلــی واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
ــیدعلی  ــمی س ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

ــی ــی خوابجان زارع
    139660302026003760 شــماره    رای   -83
مــورخ    1396/03/07   آقــای  اکبــر نریمانــی 
ــی  ــماره 50 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــان آب زم
مرتضــی  فرزنــد  برخــوار  صــادره   6609583511
نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
157.10 مترمربــع پــاک شــماره  15121 اصلــی واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
ــیدعلی  ــمی س ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

ــی  ــی خوابجان زارع
84- رای شــماره   139660302026004419    مــورخ    
1396/03/18      خانــم زهراســادات موســویان نــژاد 
بــه شناســنامه شــماره 2029 کدملــی 1286873452 
صــادره اصفهــان فرزنــد ســیدرضا بصورت ششــدانگ 
یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 160 مترمربــع از پــاک 
شــماره 112 فرعــی از14915  اصلــی واقــع در بخــش 
5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مع 

الواســطه از مالــک رســمی عبــد الکریــم دهقانــی 
85- رای شــماره   139660302026004192    مــورخ    
1396/03/11   آقــای بهنــام شــیروانی بــه شناســنامه 
شــماره 140 کدملــی 4679963042 صــادره فارســان 
ــدانگ   ــاع از شش ــگ مش ــم در دو دان ــد ابراهی فرزن
ــع  ــه مســاحت  101.92  مترمرب ــه  ب ــاب خان ــک ب ی
ــع در  ــی واق ــی از 15178 اصل ــاک شــماره - فرع پ
ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب بخ
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی حســن زارعی
86- رای شــماره   139660302026004191    مــورخ    
بــه  شــیروانی  اســماعیل  آقــای     1396/03/11
 4679780215 کدملــی   113 شــماره  شناســنامه 
ــگ  ــار دان ــم در چه ــد ابراهی ــان فرزن ــادره فارس ص
مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  
101.92  مترمربــع پــاک شــماره - فرعــی از 15178 
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 

حســن زارعــی
87- رای شــماره   139660302026004049    مــورخ    
1396/03/09   اقــای  رضــا قاســمی    بــه شناســنامه 
شــماره  1064  کدملــی  6219231619   صــادره  
ــدانگ  ــورت شش ــقلی   بص ــد  عباس ــدن   فرزن فری
یکبــاب  خانــه   بــه مســاحت  155.60   متــر مربــع 
ــش  ــع در بخ ــی واق ــماره  15180   اصل ــاک ش از پ
5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
    139660302026004258 شــماره    رای   -88
مــورخ    1396/03/13    آقــای رســول عباســی 
بــه شناســنامه شــماره 2062 کدملــی 1293243264 
صــادره اصفهــان فرزنــد ســهراب در  ششــدانگ  
ــای  ــتثناء به ــکونی باس ــاختمان مس ــاب س ــک ب ی
ثمنیــه اعیانــی   بــه مســاحت  186  مترمربــع پــاک 
ــی واقــع در بخــش  شــماره -  فرعــی از 15180 اصل
5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
89- رای شــماره   139560302026022699    مــورخ    
1395/12/21   اقــای محمدســعید امامــی  بــه 
شناســنامه شــماره 867  کدملــی 1286602998  
ــه  ــبت ب ــه  نس ــح ال ــد فت ــان  فرزن ــادره اصفه ص
  149.90 مســاحت  بــه  یکبابخانــه   ششــدانگ 
مترمربــع از پــاک شــماره 495 فرعــی از 99 اصلــی 
اصفهــان خریــداری  ثبــت   16 بخــش  در  واقــع 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 

ــی ــم روحان ابوالقاس
90- رای شــماره   139660302026004189    مــورخ    
1396/03/11    آقــای علــی اصغــر رئیســی وســگانی 
بــه شناســنامه شــماره 994 کدملــی 1288357893 
ــگ  ــد محمــد بصــورت دو دان ــان فرزن صــادره اصفه
مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان به مســاحت 
202.11 مترمربــع از پــاک شــماره 781 فرعــی از 
ــان  ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق 14874 اصل

کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
91- رای شــماره   139660302026004185    مــورخ    
1396/03/11   آقــای محمــد رئیســی وســگانی 
بــه شناســنامه شــماره 9 کدملــی 6299791780 
صــادره بروجــن فرزنــد حســین بصــورت چهــار 
ــه  ــاب ســاختمان ب دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکب
ــماره 781  ــاک ش ــع از پ ــاحت 202.11 مترمرب مس
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از 14874 اصل فرع
ــی  ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه

باشــد 
92- رای شــماره   139560302026022604    مــورخ    
1395/12/18   آقــای اصغــر ســاعدی بــه شناســنامه 
شــماره 29 کدملــی 4622179423 صــادره شــهرکرد 
یکبــاب  بصــورت ششــدانگ  قــدرت هللا  فرزنــد 
ســاختمان در دســت ســاخت بــه مســاحت 188.22 
ــع در  ــی واق ــماره 13900 اصل ــاک ش ــع از پ مترمرب
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد 
93- رای شــماره   139660302026004108    مــورخ    
بــه  بهزادیــان  صغــری  خانــم     1396/03/10

شناســنامه شــماره 2 کدملــی 1249674141 صــادره 
نائیــن فرزنــد قربانعلــی بصــورت ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 158.35 مترمربــع از پاک 
شــماره 102 فرعــی از14915  اصلــی واقــع در بخــش 
5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مع 

الواســطه از مالــک رســمی محمــود زارعــی
    139660302026004550 شــماره    رای   -94
ــودی  ــد محم ــم  ناهی ــورخ    1396/03/20   خان م
بــه شناســنامه شــماره  75562   چاهریســه    
کدملــی  1281850659   صــادره  اصفهــان   فرزنــد  
عباســعلی   بصــورت ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ 
ــع  ــه مســاحت  154.90  متــر مرب ــه  ب یکبــاب  خان
از پــاک شــماره  15178  اصلــی واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــلی ــد توس ــمی محم ــک رس ــطه از مال الواس
95- رای شــماره   139660302026004549    مورخ    
1396/03/20    اقــای  حســن کرمانــی حبیــب 
ابــادی    بــه شناســنامه شــماره  73  کدملــی  
6609828954  صــادره  برخــوار  فرزنــد  محمــد 
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــورت س ــی   بص عل
ــع  ــه مســاحت  154.90  متــر مرب ــه  ب یکبــاب  خان
از پــاک شــماره  15178  اصلــی واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــلی ــد توس ــمی محم ــک رس ــطه از مال الواس
    139560302026015405 شــماره    رای   -96
مــورخ    1395/09/13   ورای اصاحــی شــماره    
139660302026003728    مــورخ    1396/03/07   
اقــای مصطفــی داوری دولــت ابــادی  بــه شناســنامه 
شــماره  6644  کدملــی  6609136521  صــادره 
اصفهــان  فرزنــد محمدعلــی  نســبت بــه ششــدانگ 
ــع  ــه مســاحت 89.29  مترمرب یکبــاب ســاختمان ب
ــش  ــع در بخ ــی واق ــماره 15178   اصل ــاک ش از پ
5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
97- رای شــماره   139560302026018780    مــورخ    
ــی  ــادات ابوطالب ــم الس ــم مری 1395/10/25    خان
اصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 284 کدملــی 
ــه  ــد فضــل ال ــان فرزن 1289494274 صــادره اصفه
در  ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان  بــه مســاحت   
206.10 مترمربــع پــاک شــماره  92 فرعــی از 14039 
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
98- رای شــماره   139660302026004552    مورخ    
ــادی     ــر اب ــت نص ــت نیکبخ 1396/03/20      عصم
بــه شناســنامه شــماره  20  کدملــی  5649666245   
ــورت  ــینعلی   بص ــد  حس ــه   فرزن ــادره  جرقوی ص
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب  خانــه بــه 
مســاحت  155.10   متــر مربــع از پــاک شــماره  3 
و 1    فرعــی از 15154   اصلــی واقــع در بخــش 
5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
99- رای شــماره   139660302026004551    مــورخ    
ــک بخــت  نصــر  ــای  حســین نی 1396/03/20   اق
ابــادی   بــه شناســنامه شــماره  595  کدملــی  
فرزنــد   اصفهــان    صــادره     1284537633
از  دانــگ مشــاع  عبدالرحمــان   بصــورت ســه 
ــاحت  155.10    ــه مس ــه ب ــاب  خان ــدانگ یکب شش
متــر مربــع از پاک شــماره  3 و 1    فرعــی از 15154   
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
100- رای شــماره   139660302026004384    مورخ    
1396/03/17     اقــای مرتضــی زیــن العابدینــی 
رنانــی    بــه شناســنامه شــماره  902  کدملــی  
ــدر  ــد  حی ــان   فرزن ــادره  اصفه 1283961350   ص
علــی   بصــورت ششــدانگ یکبــاب  خانــه   بــه 
ــماره   ــاک ش ــع از پ ــر مرب ــاحت  109.35  مت مس
ــان  ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق 13900  اصل
ــطه از  ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــیرانی ــن ش ــمی حس ــک رس مال
101- رای شــماره   139560302026015917    مــورخ    
ــه  1395/09/20   خانــم اقــدس حاجــی ســنعتی  ب
شناســنامه شــماره 83  کدملــی 1286739853  
بــه  نســبت  احمــد   فرزنــد  اصفهــان   صــادره 
  144.04 مســاحت  بــه  یکبابخانــه  ششــدانگ 
ــع در  ــی واق ــاک شــماره 15178 اصل ــع از پ مترمرب
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــد ــی باش ــمی م رس
102- رای شــماره   139660302026003028    مــورخ    
ــه  ــینی ب ــی س ــین قربان ــای حس 1396/02/24   آق
شناســنامه شــماره 2225 کدملــی 1283531781 
بــه  نســبت  حســن  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 
ــاحت 33.70  ــه مس ــازه  ب ــاب مغ ــدانگ یکب شش
ــع در  ــی واق ــماره  15178 اصل ــاک ش ــع پ مترمرب
ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب بخ
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی علــی باقــری 

ســینی
    139660302026004037 شــماره    رای   -103
ــی    ــه عیوض ــم  فاطم ــورخ    1396/03/09     خان م
ــی  2669190693    ــماره  90  کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
صــادره  فومــن   فرزنــد  محمــد علــی   بصــورت ســه 
ــه  ــه     ب ــاب  خان ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش دان
مســاحت  116.15  متــر مربــع از پــاک شــماره  
15178  اصلــی  واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان که 

ــک رســمی مــی باشــد خــود متقاضــی مال
رای شماره   139660302026004036       -104
مــورخ    1396/03/09     اقــای منوچهــر مالکــی   
بــه شناســنامه شــماره  48  کدملــی  2669173608  
ــه  ــورت س ــف  بص ــد  یوس ــن   فرزن ــادره  فوم ص
ــه  ــه     ب ــاب  خان ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش دان
مســاحت  116.15  متــر مربــع از پــاک شــماره  
ــان  ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی  واق 15178  اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک
    139660302026004542 شــماره    رای   -105
عباســعلی  آقــای      1396/03/20 مــورخ    
ــی  ــماره 517 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــره ب ــر زف رنجب
1287346537 صــادره اصفهــان فرزنــد رضــا قلــی 
نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
ــی از15003  ــماره 2فرع ــاک ش ــع پ 67.25 مترمرب

اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 
ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

    139660302026004204 شــماره    رای   -106
ــودی  ــا بهب ــای غامرض ــورخ    1396/03/13   آق م
ــی 1829007270  ــماره 540 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
صــادره خرمشــهر فرزنــد درویــش نســبت بــه 
ــاحت 153  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب شش
مترمربــع پــاک شــماره41 فرعــی از14874  اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضی 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال
    139660302026004345 شــماره    رای   -107
مــورخ    1396/03/17    آقــای رضــا راعــی دهقــی به 
شناســنامه شــماره 23 کدملــی 1091890390 صــادره 
ــدانگ   ــن در شش ــن العابدی ــد زی ــاد فرزن ــف آب نج
یــک بــاب مغــازه  بــه مســاحت 155.55  مترمربــع 
پــاک شــماره 242  فرعــی از 14916 اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد
108- رای شــماره   139660302026004235    مورخ    
1396/03/13    آقــای محمــود غامعلــی دهکــردی 
بــه شناســنامه شــماره 70476 کدملــی 1281802093 
صــادره اصفهــان فرزنــد رضــا نســبت بــه ششــدانگ 
یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 43.50 مترمربــع پاک 
شــماره 268  فرعــی از 452   اصلــی واقــع در بخــش 
ــادی  ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه 16 ثب
ــا  ــم ورض ــمی ابراهی ــن رس ــطه از مالکی ــع الواس م
ومرجــان غامعلــی دهکــردی واشــرف راســت قلــم

    139660302026018836 شــماره    رای   -109
مــورخ    1395/10/26   آقــای   محمــود کریمــی بــه 
شناســنامه شــماره 1438 کدملــی 1287687989 
صــادره اصفهــان فرزنــد احمــد در  ســه دانگ مشــاع 
از ششــدانگ  یــک بــاب تجــاری بــه مســاحت  80  
ــی  ــی از309  اصل ــماره   - فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعه 
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی حســین 

نریمانــی
110- رای شــماره   139660302026018837    مورخ    
1395/10/26   خانــم رضــوان ایهامــی بــه شناســنامه 
صــادره   1280876182 کدملــی   45059 شــماره 
ــگ مشــاع از  ــد شــکراله در  ســه دان ــان فرزن اصفه
ــاحت  80   ــه مس ــاری ب ــاب تج ــک ب ــدانگ  ی شش
ــی  ــی از309  اصل ــماره   - فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعه 
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی حســین 

نریمانــی
    139660302026004387 شــماره    رای   -111
ــلطانی  ــدی س ــای  مه ــورخ    1396/03/17     اق م
ــی   ــماره  929  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی    ب قهفرخ
1284905101  صــادره  اصفهــان   فرزنــد  عبدالــه   
ــه مســاحت   ــاب  کارگاه   ب بصــورت ششــدانگ یکب
ــی از  ــماره 268   فرع ــاک ش ــع از پ ــر مرب 75  مت
452   اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه 

ــد ــی باش ــک رســمی م ــی مال ــود متقاض خ
112- رای شــماره   139660302026002466    مــورخ    
ــه  ــوی ب ــری مشــهدی دهن ــم کب 1396/02/14   خان
 1283099705 3012 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
صــادره اصفهــان فرزنــد اســداله بصــورت ششــدانگ 
ــع از  ــاحت 163.25 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان یکب
ــع در  ــی واق ــی از 452  اصل ــماره 8 فرع ــاک ش پ
بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد
    139660302026002863 شــماره    رای   -113
مــورخ    1396/02/20    آقــای حســن جعفــری 
ســودانی بــه شناســنامه شــماره 1528 کدملــی 
1286584817 صــادره اصفهــان فرزنــد عبــاس 
نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
ــماره  14017   ــاک ش ــع پ ــاحت 67.95 مترمرب مس
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 

ــادی  ــیرانی بیداب ــاه ش ــی پن عل
    139660302026004228 شــماره    رای   -114
مــورخ    1396/03/13   آقــای احمــد نیــل فروشــان 
دردشــتی بــه شناســنامه شــماره 1215 کدملــی 
ــنعلی  ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه 1286423503 ص
نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 
47.15 مترمربــع پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
ــهرداری  ــمی ش ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

ــان اصفه
115- رای شــماره   139660302026004431    مورخ    
ــنامه  ــه شناس ــه ب ــران نیلی ــم ای 1396/03/18   خان
ــان  ــادره اصفه ــی 1286300991 ص ــماره 161 کدمل ش
ششــدانگ  بصــورت  حســین  محمــد  فرزنــد 
ــع از  ــاحت 98.86 مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان یکب
پــاک شــماره 14022 اصلــی واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 
الواســطه از مالــک رســمی علــی صدیقــی مورنانــی
116- رای شــماره   139660302026004034    مورخ    
ــه  1396/03/09   اقــای مرتضــی کریمــی جبلــی   ب
ــی  1292474701   ــماره  8239 کدمل ــنامه ش شناس
ــد   بصــورت ســه  ــد  محم ــان   فرزن صــادره  اصفه
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب  ســاختمان   بــه 
ــماره   ــاک ش ــع از پ ــر مرب ــاحت  175.50   مت مس
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 14915   اصل 133    فرع
5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
117- رای شــماره   139660302026004033    مورخ    
1396/03/09      خانــم  مرضیــه کریمــی جبلــی  
بــه شناســنامه شــماره  4806 کدملــی  0066540720  
صــادره  تهــران  فرزنــد  محمــد  بصــورت ســه 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب  ســاختمان   بــه 
ــماره   ــاک ش ــع از پ ــر مرب ــاحت  175.50   مت مس
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 14915   اصل 133    فرع
5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
مــورخ     شــماره139660302026022993  رای   -118
بــه  اشــرفی   حســین  اقــای      1395/12/26
شناســنامه شــماره 2288  کدملــی 0420298551  

صــادره ورامیــن  فرزنــد مرتضــی  نســبت بــه 
ــاحت 280   ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب شش
ــع در  ــی واق ــماره 309  اصل ــاک ش ــع از پ مترمرب
ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه بخــش 16 ثب
ــم  ــمی اکبرناع ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

اصفهانــی
    139660302026004555 شــماره    رای   -119  
مــورخ    1396/03/20     اقــای  ســید محســن 
رضــوی قهنویــه   بــه شناســنامه شــماره  34  کدملی  
5419406454   صــادره  مبارکــه   فرزنــد  ســید 
ــه  ــه   ب ــاب  خان ــراب   بصــورت ششــدانگ یکب ابوت
مســاحت  150.70  متــر مربــع از پــاک شــماره 
ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــی از 14915   اصل 173  فرع
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــی زاده ــعلی تق ــمی عباس ــک رس ــطه از مال الواس
120- رای شــماره   139660302026002871    مــورخ    
ــه  ــی ب ــادم المحی ــد خ ــای محم 1396/02/20    آق
 1287352121 1076 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
بــه  نســبت  مهــدی  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 
ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 119.09 مترمربــع 
ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــماره  14017 اصل ــاک ش پ
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــور ــین بنکدارپ ــمی حس ــک رس ــطه از مال الواس
121- رای شــماره   139660302026004234    مورخ    
ــه  ــلطانی ب ــن س ــای محمدحس 1396/03/13    آق
 1209084902 کدملــی   9461 شــماره  شناســنامه 
صــادره ســمیرم فرزنــد نصرالــه در  ششــدانگ  یــک 
بــاب خانــه  بــه مســاحت  66.40  مترمربــع پــاک 
ــع در بخــش  ــی واق شــماره -  فرعــی از 13900 اصل
5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
122- رای شــماره   139660302026004519    مورخ    
1396/03/20    خانــم صفــورا مطلبــی فشــارکی بــه 
شناســنامه شــماره 2913 کدملــی 1287196780 
بــه  نســبت  حســن  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 
ــاحت 182  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب شش
ــع در  ــی واق ــماره  15114 اصل ــاک ش ــع پ مترمرب
ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب بخ
مالــک رســمی حــاج  از  الواســطه  مــع  عــادی 

ابوالقاســم اخــوان خرازیــان
    139560302026019998 شــماره    رای   -123
مــورخ    1395/11/16   اقــای محمــد صمیمــی بــه 
شناســنامه شــماره 660  کدملــی 1284359263  
ــه  ــه س ــبت ب ــا  نس ــد رض ــان  فرزن ــادره اصفه ص
دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
92.50  مترمربــع از پــاک شــماره 45 فرعــی از 
ــان  ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق 14458 اصل
ــطه از  ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــی ــن بهرام ــمی محمدحس ــک رس مال
124- رای شــماره   139560302026019999    مورخ    
ــم شــهین کاظــم زاده دســتگردی  1395/11/16  خان
بــه شناســنامه شــماره 41062  کدملــی 1280836180  
ــه  ــه س ــبت ب ــم نس ــد کاظ ــان  فرزن ــادره اصفه ص
دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
92.50  مترمربــع از پــاک شــماره 45 فرعــی از 
ــان  ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق 14458 اصل
ــطه از  ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــک رســمی محمدحســن بهرامــی مال
125- رای شــماره   139660302026004064    مورخ    
ــنامه  ــه شناس ــه آزاد ب ــم فاطم 1396/03/10     خان
شــماره 141 کدملــی 1287639062 صــادره اصفهــان 
ــه   ــاب خان ــک ب ــی در ششــدانگ  ی ــد عبدالعل فرزن
ــع پــاک شــماره -   ــه مســاحت  113.45  مترمرب ب
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از13742  اصل فرع
ــی  ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه

باشــد
    139660302026004872 شــماره    رای   -126
ــلیمانی  ــد س ــم ناهی ــورخ    1396/03/24   خان م
ــی  ــماره 12 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــن آب امی
5110656401 صــادره اصفهــان فرزنــد یدالــه بصــورت 
ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 208.20 
ــع در  ــی واق ــماره  413 اصل ــاک ش ــع از پ مترمرب
بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــد ــی باش ــمی م رس
    139560302026022301 شــماره    رای   -127
ــوری  ــه ن ــای حجــت ال مــورخ    1395/12/14    آق
ــی 1283090562  ــه شناســنامه شــماره 2090 کدمل ب
ــک  ــدانگ  ی ــر در شش ــد قنب ــان فرزن ــادره اصفه ص
بــاب خانــه  بــه مســاحت   254.03 مترمربــع پاک 
شــماره 8  فرعــی از 452 اصلــی واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــک رســمی رضــا قاســمی الواســطه از مال
    139660302026004541 شــماره    رای   -128
مــورخ    1396/03/20    آقــای جعفــر علــی ترابــی 
زیارتگاهــی بــه شناســنامه شــماره 430 کدملــی 
فرزنــد صــادق  اصفهــان  1287693598 صــادره 
نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 
ــع پــاک شــماره 309 اصلــی واقــع  35.91  مترمرب
در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی ابراهیــم 

ــزی ــان ج عارفی
129- رای شــماره   139660302026004041    مــورخ    
1396/03/09   اقــای   اصغــر باقــری هارونــی    بــه 
شناســنامه شــماره  2642  کدملــی  4620481653  
بصــورت  داراب    فرزنــد   شــهرکرد    صــادره  
ــه  ششــدانگ یکبــاب  ســاختمان تجــاری اداری   ب
مســاحت  21.02   متــر مربــع از پــاک شــماره  
ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــی از 14915   اصل 88   فرع
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــیخان ــه ش ــمی عزیزال ــک رس ــطه از مال الواس
130- رای شــماره   139660302026020977    مورخ    
1395/11/27   اقــای ناصــر منصــوری حبیــب ابــادی  
به شناســنامه شــماره 684  کدملــی 1380775833  
بــه  نســبت  ابوطالــب   فرزنــد  تبریــز   صــادره 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  77.67  
مترمربــع از پــاک شــماره 34 فرعــی از 14915 
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

131- رای شــماره   139560302026022700    مورخ    
1395/12/21   اقــای حســین زارعــی خوابجانــی  بــه 
شناســنامه شــماره 31  کدملــی 1291180087  صــادره 
ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــد  نس ــد محم ــان  فرزن اصفه
از  مترمربــع  بــه مســاحت 92.63   یکبابخانــه  
ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــماره 13879 اصل ــاک ش پ
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 
ــی ــک رســمی زهــرا کشــاورز هفدان الواســطه از مال

132- رای شــماره   139660302026003810    مورخ    
1396/03/08    خانــم اشــرف راســت قلــم بــه 
 1284448061 265 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
ــه  ــبت ب ــی نس ــد عل ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه ص
یــک دانــگ ونیــم مشــاع ازششــدانگ یکبــاب 
ــاک  ــع پ ــه مســاحت 44.38 مترمرب ســاختمان ب
شــماره 268  فرعــی از452   اصلــی واقــع در بخــش 
16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
133- رای شــماره   139660302026003811    مورخ    
ــی دهکــردی  ــم غامعل ــای ابراهی 1396/03/08   آق
بــه شناســنامه شــماره 2265 کدملــی 1285153431 
صــادره اصفهــان فرزنــد رضــا نســبت بــه یــک دانــگ 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــاع ازشش ــم مش ونی
مســاحت 44.38 مترمربــع پــاک شــماره 268  
فرعــی از452  اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت 
ــی  ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه

باشــد
    139660302026003812 شــماره    رای   -134
مــورخ    1396/03/08   آقــای رضــا غامعلــی 
ــی  ــماره 35662 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــردی ب دهک
1280782250 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد جــواد 
ــم مشــاع ازششــدانگ  ــگ ونی ــک دان ــه ی نســبت ب
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 44.38 مترمربــع 
پــاک شــماره 268 فرعــی از452  اصلــی واقــع در 
بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد
    139660302026003813 شــماره    رای   -135
ــی  ــان غامعل ــم مرج ــورخ    1396/03/08    خان م
ــی  ــماره 74064 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــردی ب دهک
1281840580 صــادره اصفهــان فرزنــد رضــا نســبت 
ــاب  ــم مشــاع ازششــدانگ یکب ــگ ونی ــه یــک دان ب
ــاک  ــع پ ــه مســاحت 44.38 مترمرب ســاختمان ب
شــماره 268  فرعــی از452   اصلــی واقــع در بخــش 
16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
    139560302026011545 شــماره    رای   -136
مــورخ    1395/07/08   ورای اصاحــی شــماره    
مــورخ   1396/02/14          139660302026002431
بــه  آبــادی  حبیــب  نیکخــواه  مرتضــی  آقــای 
 6609735867 کدملــی   79 شــماره  شناســنامه 
ــدانگ   ــه در  شش ــد یدال ــاد فرزن ــت آب ــادره  دول ص
    188.85 مســاحت    بــه  خانــه  بــاب    یــک 
ــی از    14915    ــماره 231   فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
    139660302026004533 شــماره    رای   -137
مــورخ    1396/03/20   آقــای مجتبــی مفیــدی بــه 
شناســنامه شــماره 17252 کدملــی 1229230246 
ــه  ــه س ــبت ب ــد نس ــد محم ــار فرزن ــادره خوانس ص
ــه  ــاب ســاختمان ب ــگ مشــاع ازششــدانگ یکب دان
مســاحت 253 مترمربــع پــاک شــماره 309 اصلــی 
واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعه 
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای 

ــادی ــان اب ــی زم ــی نریمان محمدعل
    139660302026004534 شــماره    رای   -138
مــورخ    1396/03/20   آقــای عباســعلی درودیــان 
بــه شناســنامه شــماره 51 کدملــی 4171988012 
ــه  ــه س ــبت ب ــدر نس ــد حی ــودرز فرزن ــادره الیگ ص
ــه  ــاب ســاختمان ب ــگ مشــاع ازششــدانگ یکب دان
مســاحت 253 مترمربــع پــاک شــماره 309 اصلــی 
واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعه 
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای 

ــادی ــان اب ــی زم ــی نریمان محمدعل
ــورخ  ــماره 12495 1395603020260 م 139- رای ش
1395/07/29   خانــم االء خاتــم شیشــه بــر بــه 
ــی 1281846767  ــماره 75085 کدمل ــنامه ش شناس
صــادره اصفهــان فرزنــد عبدالرســول در  ششــدانگ  
یــک بــاب  ســاختمان بــه مســاحت    179.55  
ــی واقــع در  ــع پــاک شــماره  15178   اصل مترمرب
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد
ــورخ  ــماره 05887 1396603020260 م 140- رای ش
1396/04/14   خانــم مرضیــه طاهــری دولــت آبادی 
بــه شناســنامه شــماره 2996 کدملــی 1287005187 
ــدانگ  ــورت شش ــی بص ــد عل ــان فرزن ــادره اصفه ص
ــاک  ــع پ ــاحت 190 مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان یکب
شــماره 31 فرعــی از 14874 اصلــی واقــع در بخــش 
5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مع 

الواســطه از مالــک رســمی شــهرداری اصفهــان 
141- رای شــماره 15930 1395603020260 مــورخ 
بــه  منعمــی   ابراهیــم  اقــای      1395/09/20
  1159680671 کدملــی    25 شــماره  شناســنامه 
نســبت  محمدعلــی   فرزنــد  فریــدن   صــادره 
بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 104.15  
مترمربــع از پــاک شــماره 251 فرعــی از 14915 
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 

آقــای حســینعلی عابدینــی
142- رای شــماره 03125 1396603020260 مــورخ 
ــه  ــوان ب ــاه ج ــعلی ش ــای  عباس 1396/02/27  آق
شناســنامه شــماره 1035 کدملــی 1287594751 
صــادره  اصفهــان فرزنــد حســین علی در  ششــدانگ  
ــع  ــه مســاحت 141.90   مترمرب ــه  ب ــاب خان یــک ب
پــاک شــماره  - فرعــی از 15178 اصلــی واقــع در 
ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب بخ
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای ســید 

باقــر حســینی خوابجانــی
ــورخ  ــماره 02329 1396603020260 م 143- رای ش
ــی ســمیرمی  ــه آقائ ــای رســول ال 1396/02/13   آق

ــی 1209054991  ــه شناســنامه شــماره 6664 کدمل ب
صــادره ســمیرم فرزنــد عبــاس بصــورت ســه دانــگ 
ــاحت  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــدانگ یکب ــاع از شش مش
فرعــی   193 شــماره  پــاک  از  مترمربــع   116.20
ــان  ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق از14915 اصل
ــطه از  ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــن نجفــی ــن الدی ــای شــیخ زی ــک رســمی آق مال
ــورخ  ــماره 02330 1396603020260 م 144- رای ش
داودی  عصمــت  ســیده  خانــم     1396/02/13
ــی  ــماره 13153 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــمیرمی ب س
1209121891 صــادره ســمیرم فرزنــد ســید عبدالعلی 
ــاب  ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــورت س بص
خانــه  بــه مســاحت 116.20 مترمربــع از پــاک 
شــماره 193 فرعــی از14915 اصلــی واقــع در بخــش 
ــادی  ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه 5 ثب
مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای شــیخ زیــن 

ــی   ــن نجف الدی
 1396603020260  04288 شــماره  رای   -145  
ــه  ــان ب ــرا طباخی ــم زه ــورخ 1396/03/16    خان م
شناســنامه شــماره 2053 کدملــی 1286639816 
در  ششــدانگ   فرزنــد کریــم  اصفهــان  صــادره 
ــع  ــه مســاحت  80.50  مترمرب ــه  ب ــاب خان ــک ب ی
پــاک شــماره -  فرعــی از 15034 اصلــی واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه مالــک رســمی 
احمــد شــیرکش 0.4 ســهم مشــاع بموجــب ســند 
ــان  ــر 11  اصفه ــورخ 1359/04/24  دفت 38834  م
بــوده و بموجــب قولنامــه بــه متقاضــی واگــذار شــده 
ــز متقاضــی بموجــب  و مقــدار 0.4 ســهم مشــاع نی
ســند 38991 مــورخ 1389/05/18 دفتــر 11 اصفهــان 
مالــک رســمی بــوده   و تعــدادی از شــهود آن را 

ــد ــوده ان ــد نم تایی
ــورخ  ــماره 02284 1396603020260 م 146- رای ش
بــه  نجاتعلــی جمشــیدی  آقــای     1396/02/12
شناســنامه شــماره 2965 کدملــی 6339290280 
ــورت  ــش بص ــی بخ ــد  عل ــهرکرد  فرزن ــادره  ش ص
ــاحت 162  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب شش
ــع در  ــی واق ــاک شــماره 15182 اصل ــع از پ مترمرب
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــی باشــد رســمی م
 1396603020260  05496 شــماره  رای   -147
ــه  ــی ب ــه عباس ــای  عزیزال ــورخ 1396/04/08  آق م
شناســنامه شــماره 137 کدملــی 5759642987 
صــادره چــادگان فرزنــد آقاقلــی بصــورت ســه دانــگ 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــاع از شش مش
ــی  ــماره 13900  اصل ــاک ش ــع از پ 139.85 مترمرب
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای 

ــه شهســواری ــت ال هیب
ــورخ  ــماره 05497 1396603020260 م 148- رای ش
1396/04/08    خانــم محبوبــه براتــی بــه شناســنامه 
صــادره   5759137441 کدملــی   3816 شــماره 
ــگ  ــه دان ــورت س ــه بص ــل ال ــد فض ــادگان فرزن چ
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــاع از شش مش
ــی  ــماره 13900  اصل ــاک ش ــع از پ 139.85 مترمرب
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای 

ــه شهســواری ــت ال هیب
ــورخ  ــماره 04252 1396603020260 م 149- رای ش
بــه  دوروشــی  محمــود  آقــای      1396/03/13
شناســنامه شــماره 1771 کدملــی 1285484339 
ــه  ــه س ــبت ب ــین نس ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه ص
ــه  ــاب ســاختمان ب ــگ مشــاع ازششــدانگ یکب دان
مســاحت 136.75 مترمربــع پــاک شــماره 13848 
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 

ــی ــه ثبت ــی بموجــب اظهارنام ــای حســین زارع آق
150- رای شــماره 04251 1396603020260 مــورخ 
1396/03/13   خانــم فرشــته نــادری بنــی بــه 
208 کدملــی 1285624572  شــماره  شناســنامه 
ــه  ــه س ــبت ب ــی نس ــد مرتض ــان فرزن ــادره اصفه ص
ــه  ــاب ســاختمان ب ــگ مشــاع ازششــدانگ یکب دان
مســاحت 136.75 مترمربــع پــاک شــماره 13848 
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 

ــی ــه ثبت ــی بموجــب اظهارنام ــای حســین زارع آق
151- رای شــماره 03806 1396603020260 مــورخ 
ــه  1396/03/08   آقــای رضــا غامعلــی دهکــردی ب
ــی 1280782250  ــماره 35662 کدمل ــنامه ش شناس
ــه  ــواد نســبت ب ــد ج ــد محم ــان فرزن صــادره اصفه
یــک دانــگ ونیــم مشــاع ازششــدانگ یکبــاب 
ــاک  ــع پ ــاحت 109.19 مترمرب ــه مس ــاختمان ب س
ــع در بخــش  ــی واق ــی از452 اصل شــماره 268فرع
16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
ــورخ  ــماره 03807 1396603020260 م 152- رای ش
1396/03/08   خانــم اشــرف راســت قلــم بــه 
 1284448061 265 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
ــه  ــبت ب ــی نس ــد عل ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه ص
یــک دانــگ ونیــم مشــاع ازششــدانگ یکبــاب 
ــاک  ــع پ ــاحت 109.19 مترمرب ــه مس ــاختمان ب س
ــع در بخــش  ــی واق ــی از452 اصل شــماره 268فرع
16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

ــی باشــد م
 1396603020260  03808 شــماره  رای   -153
غامعلــی  مرجــان  خانــم    1396/03/08 مــورخ 
ــی  ــماره 74064 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــردی ب دهک
1281840580 صــادره اصفهــان فرزنــد رضــا نســبت 
ــاب  ــم مشــاع ازششــدانگ یکب ــگ ونی ــه یــک دان ب
ــاک  ــع پ ــاحت 109.19 مترمرب ــه مس ــاختمان ب س
ــع در بخــش  ــی واق ــی از452 اصل شــماره 268فرع
 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

می باشد
ــورخ  ــماره 03809 1396603020260 م 154- رای ش
1396/03/08   آقــای  ابراهیــم غامعلــی دهکــردی 
بــه شناســنامه شــماره 2265 کدملــی 1285153431 
صــادره اصفهــان فرزنــد رضــا نســبت بــه یــک دانــگ 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــاع ازشش ــم مش ونی
مســاحت 109.19 مترمربــع پــاک شــماره 268فرعی 

از452 اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه 
خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

 1396603020260  02257 شــماره  رای   -155
ــوردار  ــد برخ ــای عبدالصم ــورخ 1396/02/12  آق م
ــی 5129765621  ــماره 15 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
صــادره ســمیرم ســفلی  فرزنــد ابوالقاســم در  
ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  87.83  
مترمربــع پــاک شــماره  5 فرعــی از14916  اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی فاطمــه 

ــی ســودانی کریم
ــورخ  ــماره 04097 1396603020260 م 156- رای ش
بــه  زاده  عمرانــی  مهــدی  آقــای    1396/03/10
شناســنامه شــماره 5 کدملــی 1288664321 صــادره 
ــر بصــورت ســه دانــگ مشــاع  ــد اکب اصفهــان فرزن
ــه مســاحت 137.16  ــه ب ــاب خان از ششــدانگ یکب
ــع در  ــی واق ــماره 13900 اصل ــاک ش ــع از پ مترمرب
ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه بخــش 5 ثب
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای 

ــی ــه خوابجان ــین کل عبدالحس
 1396603020260  04091 شــماره  رای   -157
ــه  ــی ب ــه کریم ــم فاطم ــورخ 1396/03/10    خان م
شناســنامه شــماره 1444 کدملــی 1817850271 
ــد احمــد بصــورت ســه دانــگ  ــادان فرزن صــادره آب
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــاع از شش مش
ــی  ــماره 13900 اصل ــاک ش ــع از پ 137.16 مترمرب
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای 

ــی ــه خوابجان ــین کل عبدالحس
158- رای شــماره 01142 1396603020260 مــورخ 
1396/01/27  خانــم معصومــه پیرحســینی  بــه 
ــی 1280836644   شناســنامه شــماره 41108  کدمل
صــادره اصفهــان  فرزنــد رضــا  نســبت به ششــدانگ 
یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 2146.70  
مترمربــع از پــاک شــماره 13354 اصلــی واقــع در 
ــک رســمی رضــا  ــان کــه مال ــت اصفه بخــش 5 ثب
دفترخانــه   20/6/6-24796 ازســند  پیرحســینی 
ــت 177- ــی حصروراث ــق گواه ــه طب ــان ک 11 اصفه
فــوت  وی  اصفهــان  دادگاه   5 شــعبه   59/2/28

ــه وی میباشــد ــه تنهاورث ــوده ومتقاضی نم
 1396603020260  02703 شــماره  رای   -159
مــورخ 1396/02/18   آقــای ســیدمحمد زارعــی 
1270222724 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه 
1270222724 صــادره اصفهــان فرزنــد ســیدعباس 
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب 
ــاک  ــع پ ــه مســاحت 116.63 مترمرب ســاختمان ب
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــماره 13848 اصل ش
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 
الواســطه از مالــک رســمی آقــای سیدحســین 

ــی زارع
160- رای شــماره 02705 1396603020260 مــورخ 
1396/02/18   آقــای ســید مجتبــی زارعــی بــه 
شناســنامه شــماره 8640 کدملــی 1292478713 
نســبت  ســیدعباس  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 
یکبــاب  ازششــدانگ  مشــاع  دانــگ  ســه  بــه 
ــاک  ــع پ ــه مســاحت 116.63 مترمرب ســاختمان ب
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــماره 13848 اصل ش
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 
 الواســطه از مالــک رســمی آقــای سیدحســین

 زارعی
 1395603020260  22387 شــماره  رای   -161
ابراهیمــی  زهــره  خانــم     1395/12/16 مــورخ 
کدملــی   84 شــماره  شناســنامه  بــه  آفارانــی 
یدالــه  فرزنــد  اصفهــان   صــادره   1290125368
ــه تمــام  ــاب ســاختمان نی بصــورت ششــدانگ یکب
شــماره  پــاک  از  مترمربــع   140 مســاحت  بــه 
133 فرعــی از14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 
 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی

 می باشد
162- رای شــماره 04548 1396603020260 مــورخ 
1396/03/20     اقــای  اســماعیل رضائــی   بــه 
شناســنامه شــماره  14  کدملــی  4622972451   
بصــورت  یدالــه    فرزنــد   فریــدن    صــادره  
ــه  ــام   ب ــه تم ــاختمان نیم ــاب  س ــدانگ یکب شش
ــماره   ــاک ش ــع از پ ــر مرب ــاحت  122.12   مت مس
ــان  ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق 14021   اصل
ــطه از  ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــور ــدار پ ــد بنک ــای محم ــمی آق ــک رس مال
163- رای شــماره 04051 1396603020260 مــورخ 
1396/03/09     خانــم  شــقایق نیــک نشــان    بــه 
شناســنامه شــماره  686  کدملــی  1290615128   
بصــورت  ناصــر    فرزنــد   اصفهــان    صــادره  
ــه  ــام   ب ــه تم ــاختمان نیم ــاب  س ــدانگ یکب شش
ــاک شــماره   ــع از پ ــر مرب مســاحت  248.50   مت
ــان  ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ ــی واق 309   اصل
ــطه از  ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــادی ــت اب ــره دری دول ــمی زه ــک رس مال
164- رای شــماره 00030 1396603020260 مــورخ 
1396/01/08   خانــم فاطمــه روزبهانی به شناســنامه 
شــماره 181 کدملــی 6219554851 صــادره بوئیــن و 
میاندشــت فرزنــد ماشــاء الــه در  ششــدانگ  یــک 
بــاب خانــه  بــه مســاحت  151.47  مترمربــع پاک 
شــماره  103 فرعــی از 14039 اصلــی واقع در  بخش 
 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

می باشد
 1395603020260  08398 شــماره  رای   -165
اصاحــی  رای  و   13956/05/07 مــورخ 
ــم  ــورخ 96/03/13  خان 139560302026004238 م
نفیســه زارعــی شــمس آبــادی بــه شناســنامه 
صــادره  شــماره 13079 کدملــی 1283832593 
ــاب  ــک ب ــر در  ششــدانگ  ی ــد اصغ ــان فرزن اصفه
ــاک  ــع پ ــاحت  185.30  مترمرب ــه مس ــه  ب خان
شــماره 13900  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 
الواســطه از مالــک رســمی بانــو بیگــم جــان زارعــی 

شــمس ابــادی 
م الف 12986

تاریخ انتشار نوبت         96/04/31
تاریخ انتشار نوبت        96/05/15                                                      

زهره ایروانی
رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــاک شــمال 

اصفهــان 
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توپ و تور

 ۹ ماه محرومیت 
در انتظار مدافع تیم ملی

باشــگاه پــارس جنوبــی در واکنــش بــه پیوســتن یک بــاره 
طیبــی بــه تیــم قطــری، اقــدام بــه شــکایت از ایــن 
بازیکــن می کنــد. محمــد طیبــی، کاپیتــان فصــل گذشــته 
اســتقالل خوزســتان کــه در تاریــخ ۲۱ خردادمــاه بــه پــارس 
جنوبــی جــم پیوســته و بــا آن هــا قــرارداد امضــا کــرده بود، 

در اقدامــی عجیــب بــه تیــم القطــر قطــر پیوســت. 
ایــن اقــدام طیبــی در حالــی صــورت گرفــت کــه چنــدی 
پیــش، شــایعه پیشــنهاد تیم هــای قطــری و پیوســتن او 
بــه ایــن تیم هــا وجــود داشــت؛ امــا خــود او بارهــا اعــالم 
ــرک  ــرارداد دارد و قصــد ت ــی ق ــارس جنوب ــا پ ــه ب ــرد ک ک
 ایــن باشــگاه را نــدارد. او حتــی در تمامــی تمرینــات 
و اردوهــای آماده ســازی پــارس جنوبــی تــا چنــد روز 
پیــش حضــور داشــت؛ امــا بــه یــک بــاره بــه تیــم قطــری 
پیوســت. حــال مســئوالن تیــم فوتبــال پــارس جنوبــی در 
ــی  ــه انضباط ــه کمیت ــی ب ــکایت از طیب ــا ش ــد ب ــر دارن نظ
ــن  ــن بازیک ــرای ای ــدور ITC ب ــع ص ــا، مان ــران و فیف ای
ــت  ــت غرام ــان دریاف ــن خواه ــا همچنی ــوند. جمی ه ش
ــارس  ــم پ ــاه حضــور او در تی ــد م ــل چن ــه دلی ــی ب از طیب
جنوبــی و نادیــده گرفتــن قــرارداد دو طــرف از ســوی وی 
ــاه از  ــی ۹ م ــه طیب ــال وجــود دارد ک ــن احتم هســتند. ای

ــود. ورزش 3 ــروم ش ــی مح ــت فوتبال ــه فعالی هرگون

پانیونیوس با درخشش ایرانی ها 
صعود کرد

تیــم فوتبــال پانیونیــوس یونــان بــا حضــور ســتارگان ایرانی 
خــود بــه مرحلــه بعــدی رقابت هــای انتخابــی لیــگ اروپــا 
صعــود کــرد. تیــم فوتبــال پانیونیــوس پنجشنبه شــب 
دیــدار برگشــت خــود مقابــل گوریســا اســلوونی را برگــزار 

کــرد و مقابــل ایــن تیــم ۳ بــر ۲ برنــده شــد.
 مســعود شــجاعی و احســان حاج صفــی از ابتــدا در 
ــد. شــجاعی  ــدان رفتن ــه می ــوس ب ــی پانیونی ترکیــب اصل
بــه زیبایــی پــاس گل نخســت را فرســتاد و نقــش موثــری 
ــازی  ــوع دو ب ــوس در مجم ــرد. پانیونی ــا ک ــش ایف در تیم
ــد  ــه بع ــه مرحل ــروز شــد و ب ــر ۲ پی ــت و برگشــت ۵ ب رف
ــه مصــاف  ــه بعــدی ب راه یافــت. ایــن تیــم بایــد در مرحل
ــی  ــان ایران ــه بازیکن ــرود ک ــم صهیونیســتی ب ــده رژی نماین

ــرد. مهــر ــد ک ــم را همراهــی نخواهن ــن تی ای

عالیشاه بر سر دوراهی
مهاجــم پیشــین پرســپولیس بــر ســر دوراهــی نیم فصــل 
خانه نشــینی یــا بــازی در لیــگ یــک قــرار گرفتــه اســت. 
ــد عالیشــاه، مهاجــم پیشــین پرســپولیس کــه پــس  امی
انجــام خدمــت ســربازی  بــرای  نیم فصــل  پایــان  از 
ــن  ــت ای ــت محرومی ــه عل ــت، ب ــازی پیوس ــه تراکتورس ب
ــد و  ــه ده ــگاه ادام ــن باش ــت کارش را در ای ــم نتوانس تی

نیم فصــل دوم لیــگ هفدهــم را خانه نشــین شــد. 
ــد  ــین باش ــل خانه نش ــد نیم فص ــا بای ــون ی ــاه اکن عالیش
ــا  ــه شــود ی ــور اضاف ــه ترکیــب تراکت و در نیم فصــل دوم ب
اینکــه بــه تیمــی از لیــگ یــک بپیونــدد و فوتبالــش را در 

ــد. کاپ ــه ده ــر ادام ــته پایین ت دس

کوتاه اخبار 

برتری اصفهان در مرحله سوم 
مسابقات بولینگ باشگاهی

ــا  مرحلــه ســوم مســابقات بولینــگ باشــگاه های کشــور ب
پیــروزی نماینــده اصفهــان بــه پایــان رســید. 

ــارد و  ــگ، بیلی ــت بولین ــی هیئ ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
بولــس اســتان اصفهــان، در مرحلــه ســوم مســابقات 
بولینــگ قهرمانــی باشــگاه های کشــور تیــم بولینــگ 
جــی اصفهــان میزبــان باشــگاه انقــالب تهــران بــود. تیــم 
ــه  ــن ریخت ــا ۶۶۳۸ پی ــم ب ــان ۶ گی ــی در پای ــگ ج بولین
ــر  ــت س ــروزی پش ــا پی ــدار را ب ــن دی ــالف ۱۷۸، ای و اخت
ــر  ــه اواخ ــابقات ک ــن مس ــارم ای ــه چه ــت. در مرحل گذاش
ــان  ــران میزب ــالب ته ــم انق ــزار می شــود، تی ــاه برگ مردادم
خلیــج فــارس شــیراز اســت و تیــم جــی اصفهــان طبــق 

ــت. ایمنــا ــد داش ــتراحت خواه ــابقات اس ــه مس برنام

 مصدومیت جهانبخش 
و شکست آلکمار

آلکمــار در دیــداری کــه مهاجــم ایرانــی اش تنهــا ۳۵ دقیقه 
ــوس شکســت  ــر پاناتینایک ــن حضــور داشــت، براب در زمی
پیش فصــل  تدارکاتــی  مســابقات  ادامــه  در  خــورد. 
 ۲۲:۳0 ســاعت  از  آلکمــار  تیــم  اروپایــی،  تیم هــای 
ــان قــرار گرفــت  ــل پاناتینایکــوس یون پنج شنبه شــب مقاب
کــه علیرضــا جهانبخــش از ابتــدا در ترکیــب تیــم هلنــدی 
ــا گل هــای اومــری آرتمــان و مولینــس  حضــور داشــت. ب
ــل تــک گل کالویــن  گویلرمــو در دقایــق 4۵ و ۵۸ در مقاب
ــا  ــد ب ــق ش ــوس موف ــه ۶۳، پاناتینایک ــتینگز در دقیق اس
نتیجــه ۲ بــر ۱ برابــر یــاران جهانبخــش بــه پیــروزی برســد. 
ــت  ــل مصدومی ــه دلی ــازی ب ــه ۳۵ ب ــش در دقیق جهانبخ
ــی دوس  ــه دابن ــود را ب ــای خ ــد و ج ــارج ش ــن خ از زمی

ســانتوس داد. ورزش ۳

 دورخیز رضا یزدانی 
برای بازگشت به کشتی

ــک ۲0۱۶  ــران در المپی ــی کشــتی آزاد ای ــم مل ــان تی کاپیت
ریــو بــا تمــام تــوان در حــال طــی مراحــل درمانــی خــود 

ــه روی تشــک بازگــردد.  ــر ب ــا هرچــه زودت اســت ت
رضــا یزدانــی هفتــه گذشــته بــه تمرینــات اردوی نوجوانــان 
و جوانــان آزادکار رفــت و بــرای دقایقــی بــا آنــان بــه 
تمریــن و گفت وگــو پرداخــت. البتــه برخــالف آنچــه گفتــه 
ــران در  ــرم ای شــد، حضــور آزادکار مصــدوم وزن ۹۷ کیلوگ
ــان  ــی تیــم جوان ــه دعــوت کادر فن ــا ب ــات، تنه ایــن تمرین
ــاز  ــتی گیران آینده س ــن کش ــه ای ــه دادن ب ــرای روحی و ب
صــورت گرفــت؛ هــر چنــد کــه یزدانــی هــم بــرای بازگشــت 
ــن  ــا همی ــد و ب ــه دوران اوج خــود لحظه شــماری می کن ب
هــدف و امیــد، مشــغول طــی کــردن دوران نقاهــت خــود 

اســت. خبــر فارســی

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

کارگروه هــای  راهبــردی  جلســه  دومیــن  در 
ــه  ــان ک تخصصــی ســازمان ورزش شــهرداری اصفه
ــی،  ــام داوطلب ــای نظ ــای کارگروه ه ــور اعض ــا حض ب
ــت  ــی، ن ــا، ارزیاب محــالت، پبشکســوتان، همایش ه
ــن ســازمان  ــران ای ــن و مدی ــل، معاونی ــر عام و مدی
ــا راه  ــادی در ورزش تنه ــالش جه ــد، ت ــکیل ش تش

ــد.  ــوان گردی ــاد عن ــا اعتی ــارزه ب مب
ورزش  ســازمان  عامــل  مدیــر  آییــن  ایــن  در 
ظرفیت هــای  از  اســتفاده  اصفهــان  شــهرداری 
ــد  ــه رش ــد ب ــه عالقه من ــی را ک ــانه و مردم کارشناس
ــن  ــای اول ای ــتند، از اولویت ه ــهر هس ورزش در ش
ســازمان خوانــد و گفــت: در کالن شــهر اصفهــان آمــار 
ــا  ــن ۸ ت ــا بی ــبد خانواده ه ــبینانه ورزش در س خوش
ــش  ــاهد کاه ــفانه ش ــی متاس ــت؛ ول ــد اس ۱۲ درص
آمــار ورزش و بــاال رفتــن آمــار اعتیــاد و دیگــر 

ــالت اجتماعــی هســتیم. معض
ورزش  ســازمان  عامــل  مدیــر  قاســمی،  علــی 
شــهرداری، از برگــزاری برنامه هــای ورزشــی متعدد و 
ســالمت محور بــرای ایجــاد شــور و نشــاط اجتماعــی 
ــتان  ــی زمس ــان ط ــهر اصفه ــش در ش ــش از پی بی
ــا  ــت: ب ــر داد و گف ــروز خب ــه ام ــا ب ســال گذشــته ت
توجــه بــه تاکیــد امــام راحــل و مقــام معظــم رهبری 
ــر توســعه ورزش و تامیــن ســالمت جســم و روح  ب
ــا  ــن رهنموده ــری ای ــا به کارگی ــز، ب ــان عزی هموطن
جمعــی  خــرد  از  اســتفاده  بــا  داریــم  وظیفــه 

کارشناســان و متخصصیــن حــوزه ورزش و جوانان و 
مشــارکت همه جانبــه مردمــی بــا اســتفاده از ورزش 

ــم.  ــاد بروی ــگ اعتی ــه جن ب
قاســمی بــا اشــاره بــه اینکــه در تمــام دنیــا برگــزاری 
رویدادهــای ورزشــی نظیــر مســابقات جهانــی و 
ــی  ــام داوطلب ــورداری از نظ ــا برخ ــا ب ــک تنه  المپی
ــردم  ــن و م ــی متخصصی ــرد جمع ــری خ و به کارگی
میســر می شــود، گفــت: مــا ایرانیــان در تمــام دنیــا 
بــه خیرخواهــی، سختکوشــی و موفقیــت شــهره ایم.

 وی اضافــه کــرد: مــا تهیــه جهیزیــه بــرای دختــران 
بی بضاعــت، آزادی زندانیانــی کــه بابــت دیــه غیرعمــد 
ــک  ــن کم ــده اند و همچنی ــوم ش ــس محک ــه حب ب
ــا پیشــتازی در  ــم و ب ــی می گیری ــه همنوعــان را پ ب
ایــن امــر خیــر بــه خــود می بالیــم؛ امــا متاســفانه در 
حــوزه نظــام داوطلبــی ورزش خــوب عمــل نکردیــم 
ــه،  ــه و خیرخواهان ــای داوطلبان ــات حرکت ه و مادی
ورزش و ســالمت جامعــه را تحت الشــعاع قــرار 

داده اســت. 
ــان  ــهرداری اصفه ــازمان ورزش ش ــل س ــر عام مدی
ــاره نقــش ورزش در پیشــگیری از بیماری هــای  درب
متعــدد روحــی و جســمی، کاهــش هزینه هــای 
درمانــی، معضــالت اجتماعــی، فســاد و اعتیــاد 
اظهــار داشــت: ورزش بــا تمــام آثــار مثبــت در 
حــل ایــن مشــکالت، متاســفانه در کشــور مــا فاقــد 
اســتراتژیک اســت کــه نتیجــه آن انزواطلبــی و 
خانه نشــینی بعضــی از پیشکســوتان و گنجینه هــای 

ــت.  ــده اس ــه ش ــه جامع پرتجرب

ــه  ــی از دالالن ب ــفانه برخ ــرد: متاس ــح ک وی تصری
را  ورزشــی  عرصه هــای  نیــز  چســبیده  ورزش 
ــه  ــا ب ــد؛ ام ــرار داده ان ــگاه ســودجویی خــود ق جوالن
ــان،  ــوتان، قهرمان ــت پیشکس ــی و حمای ــل اله فض
واقعــی  عاشــقان  و  دســت اندرکاران  و  مربیــان 
خدمــت بــه سالم ســازی ورزش و ســالمت جامعــه، 
دســت ایــن افــراد را از ورزش کوتــاه می کنیــم و 
نظــام داوطلبــی را روزبــه روز افزایــش می دهیــم تــا 

ــویم. ــک ش ــت نزدی ــه موفقی ــه قل ب
ــه از ســوی شــورای  ــی ک ــا تکلیف ــزود: ب قاســمی اف
اســالمی شــهر اصفهــان و شــهردار محتــرم اصفهــان 
بــر عهــده مــا نهــاده شــده، بــا اســتفاده از روح 
تخصصــی ورزش بــرای تقویــت اراده و ســالمت 
جســم و روح شــهروندان شــهر زیبــای خــدا گام 

برمی داریــم. 
وی حلقــه گمشــده در ورزش را جامع نگــری ۷۵ 
ــر ورزش  ــه ام ــه ب ــه در جامع ــادی ک ــتگاه و نه دس
می پردازنــد، دانســت وافــزود: متاســفانه در اداره 
ــات  ــی و اقدام ــئولیتی، بی نظم ــور ورزش بی مس ام
ــی  ــث بی اقبال ــر باع ــه کم تأثی ــره ای موازی کاران جزی
ــه  ــا شــده ک ــرار دادن ورزش در ســبد خانواده ه در ق
بــرای درمــان آن اســتفاده از الگوهــای علمــی و 
ــود. ــد ب ــه کارســاز خواه ــردی و وحــدت در روی راهب
ســرهنگ رفیعــی، عضــو کارگــروه همایش هــا و 
جشــنواره های ســازمان ورزش شــهرداری اصفهــان 
و  ظرفیت هــا  عمــده  بخــش  بــودن  خالــی  از 
زیرســاخت های ورزشــی در دســتگاه های مختلــف 

تمــام  ورزشــی های  اگــر  گفــت:  و  داد  خبــر 
دســتگاه ها و ارگان هــای دولتــی بــا بخش هــای 
خصوصــی دســت بــه دســت هــم دهنــد و بــا تمــام 
ــق  ــت تحق ــود در جه ــای موج ــات و ظرفیت ه امکان
اهــداف ایــن ســازمان فعــال شــوند، می توانیــم 
ورزش شــهروندی را بــه صــورت عادالنــه بیــن تمــام 
مناطــق محــروم تقســیم کنیــم تــا بــا ورزش از 
آســیب های اجتماعــی جلوگیــری بــه عمــل آوریــم.

ــرداری،  ــبق وزنه ب ــان اس ــیف زاده، قهرم ــی س مرتض
رئیــس پیشــین هیئــت وزنه بــرداری و پیشکســوت 
ورزش و عضــو کارگــروه تخصصــی پیشکســوتان 
ــرداری  ــه وزنه ب ــداث خان ــزایی در اح ــهم بس ــه س ک
اصفهــان دارد، بــا ابــراز خرســندی از جنبــش و 
اقدامــات علمــی و تاثیرگــذاری کــه اخیــرا در ورزش 
شــهروندی پدیــد آمــده و بــا بنــا نهــادن ســنگ بنای 
و  تخصصــی  کارگروه هــای  داوطلبــی،  نظــام 
انجمن هــای ورزشــی در ســازمان ورزش شــهرداری 

ــت: کار در ورزش روز  ــده، گف ــه ش ــه و نهادین پاگرفت
و شــب، تعطیــل و غیرتعطیــل نمی شناســد؛ لــذا 
ــا  ــوم بایــد ب ــدان ایــن مــرز و ب ــرای ســالمت فرزن ب
ــکاری  ــگ بزه ــه جن ــادی و فرهنگ ســازی ب کار جه
بیمــاری و اعتیــاد برویــم و بــرای دســتیابی بــه 
ــود  ــه خ ــی ک ــت آن های ــته اس ــداف، شایس ــن اه ای
ــالش  ــادی ت ــا کار جه ــد ب ــی ورزش می دانن را متول
ــوب  ــه مطل ــه نتیج ــا ب ــند ت ــته باش ــردی داش راهب
دســت یابنــد. پورابوطالــب، عضــو کارگــروه تخصصی 
همایش هــا و جشــنواره های ایــن ســازمان، از ۸ 
برابــر شــدن آمــار دوچرخــه در شــهر اصفهــان خبــر 
داد و گفــت: بــا انجــام طــرح »بفرماییــد دوچرخــه« 
افزایــش  شــهرداری،  ترافیــک  پویــش  توســط 
چشــمگیری در اســتفاده شــهروندان از دوچرخــه 
ــهروندان در  ــتفاده ش ــا اس ــم ب ــته ایم امیدواری داش
ــاک  ســفر های درون شــهری از دوچرخــه، شــهری پ

ــیم. ــته باش ــالم داش و س

در دومین کارگروه های تخصصی سازمان ورزش شهرداری عنوان شد:

تالش جهادی در ورزش، تنها راه مبارزه با اعتیاد

H.Galandari@eskimia.ir
هستی قلندریگروه ورزش

ایــران بــرای برگــزاری اردوی  بانــوان  تیــم ملــی والیبــال 
شــد.  ویتنــام  راهــی  برون مــرزی 

ــوری  ــال جمه ــیون والیب ــی فدراس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی  ــال قهرمان ــران، نوزدهمیــن دوره مســابقات والیب اســالمی ای
ــه  ــاری ب ــال ج ــاه س ــا ۲۶ مردادم ــخ ۱۸ ت ــیا از تاری ــان آس زن
میزبانــی شــهر »مانیــل« پایتخــت فیلیپیــن برگــزار خواهد شــد. 
ایــن گــزارش حاکــی اســت: ۱4 تیــم در ایــن رقابت هــا حضــور 
ــا  ــار ب ــروه چه ــران در گ ــوان ای ــال بان ــی والیب ــم مل ــد و تی دارن

ــروه اســت.  ــو همگ ــه و مالدی ــن تایپ ــد، چی ــای تایلن تیم ه
تیــم ملــی بانــوان ایــران بــرای حضــور شایســته در ایــن 
رقابت هــا، )چهارشنبه شــب هفتــه گذشــته( راهــی ویتنــام 
ــرودگاه  ــه از ف ــاعت ۲۳:۳۵ دقیق ــران س ــان ای ــد. ملی پوش ش

امــام خمینــی راهــی دوحــه قطــر شــدند و ســپس از ایــن شــهر 
ــرد.  ــد ک ــرواز خواهن ــام پ ــت ویتن ــوی پایتخ ــمت  هان ــه س ب

اردوی  ایــران در مــدت ۸ روز  بانــوان  تیــم ملــی والیبــال 
برون مــرزی خــود در ویتنــام، ضمــن پیگیــری تمرینــات 
آماده ســازی، چهــار مســابقه تدارکاتــی و دوســتانه بــا تیــم ملــی 

ــرد.  ــد ک ــزار خواه ــام برگ ــوان ویتن بان
مائــده برهانــی، شــبنم علیخانــی، نــدا چمالنیــان، فرزانــه زارعــی، 
مونــا دریــس محمــودی، فرزانــه مرادیــان و فرانــک بابلیــان »از 
اصفهــان« بــه همــراه زینــب گیــوه، مهدیــه خواجه کالیــی، مهســا 
ــگار کیانــی، ســودابه باقرپــور، الهــام فــالح، تهمینــه  صابــری، ن
ــدا ۱۷  ــا کدخ ــتا و مهس ــا روس ــی، مین ــه ایلخان ــی، فاطم درگزن
بازیکــن اعزامــی بــه ایــن اردو هســتند. اکــرم قهرمانــی در مقــام 
ســرمربی و فاطمــه شعبان خمســه بــه عنــوان مربــی تیــم ملــی 

ــد. ــی می کنن را همراه

ــا  ــود ب ــزارش خ ــن گ ــی در تازه تری ــیون جهان ــایت فدراس س
اشــاره بــه مســابقات قهرمانــی آســیا از تیــم ایــران بــه عنــوان 

امپراتــور جدیــد آســیا یــاد کــرد. 
جدیدتریــن ســالطین کاراتــه آســیا در مســابقات هیجان انگیــز 
آســیایی کــه در شــهر آســتانه قزاقســتان برگــزار شــد، 
ــه  ــات ب ــار از لحظ ــابقات سرش ــن مس ــد. ای ــذاری کردن تاج گ
ــابقاتی  ــود؛ مس ــه ب ــا و کومیت ــز کات ــی و هیجان انگی یادماندن
ــه  کــه جدیدتریــن ســتاره های کاراتــه در قــاره پهنــاور آســیا ب

ــش گذاشــتند. نمای
ــد زد؛  ــر تأیی ــه مه ــود در کارات ــازع خ ــدرت بالمن ــر ق ــران ب  ای
چــرا کــه نماینــدگان کاراتــه ایــران در صــدر جــدول مــدال آوران، 
عناویــن نخســت را از آن خــود کردنــد؛ در رأس آن هــا قهرمــان 

جهــان، امیــر مهــدی زاده قــرار دارد. 
ــرد و  ــب ک ــیا را تصاح ــه آس ــدرت کارات ــگاه ابرق ــران، جای ای

ــدگان  ــدی، نماین ــن رتبه بن ــام مســابقات در آخری ــس از اتم پ
ــا  ــا کســب بیشــترین مــدال در مجمــوع ب شایســته ایرانــی ب
4۲ مــدال و ۲0 مــدال طــال اول شــدند و ژاپــن در مجمــوع بــا 
۳۸ مــدال و ۱۶ مــدال طــال و قزاقســتان میزبــان در مجمــوع 
بــا ۲۷ مــدال و ۸ مــدال طــال نمایــش خیره کننــده ای در 

آســتانه داشــتند.
ــا نمایــش خیره  کننــده و پیــروزی در  ایــران قــدرت خــود را ب
همــه رده هــا، به ویــژه در کومیتــه تیمــی بــه همگان نشــان داد. 
نماینــدگان شایســته ایــران در هــر دو بخــش کومیتــه تیمــی 
ــه  ــر کارات ــا ســلطه خــود را ب ــروز شــدند ت ــان پی ــردان و زن م
ــه  ــم کومیت ــد. تی ــق کنن ــنی خل ــای س ــام رده ه ــیا در تم آس
ــت  ــال گرف ــت داد و ط ــعودی را شکس ــتان س ــردان عربس م
ــه  ــم کومیت ــران تی ــان ای ــم زن ــی تی ــر تاتام ــرف دیگ و در ط

چین تایپــه را در فینــال شکســت داد. ایســنا

ورزش

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
ــن  ــان ســجاد صالحــی و ســید حســام الدی آقای
ــه  ــه ب ــته مطالب ــه خواس ــتی ب ــوی دادخواس موس
طرفیــت آقایــان کامــران مهردادفــر و پژمان احســان 
پــور بــه ایــن دادگاه تســلیم کــه بــه کالســه ۹۵/۷۷0 
ثبــت و بــرای تاریــخ ۹۶/0۶/۲۱ ســاعت ۱۷:۳0 عصر 
وقــت رســیدگی تعییــن شــده اســت نظــر بــه اینکــه 
ــذا حســب  ــول المــکان میباشــد ل ــدگان مجه خوان
ــب  ــی مرات ــی مدن ــن دادرس ــون آئی ــاده ۷۳ قان م
یــک نوبــت در یکــی از روزنامه هــای کثیــر االنتشــار 
ــوت  ــور دع ــده مذک ــع و نشــر میشــود و از خوان طب
ــی  ــه عمــل مــی آیــد جهــت دریافــت نســخه ثان ب
ــه دفتــر دادگاه مراجعــه و  ــم ب دادخواســت و ضمائ
در وقــت مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر 

شــود. 
دفتــر شــعبه دوم مجتمــع شــماره یــک شهرســتان  

برخــوار
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

۹۶/04/۱۲ تاریــخ  بــه  الــف  ۵/۳۷/۳04/م 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
ــه خواســته  ــار دادخواســتی ب ــه علی ــم معصوم خان
الــزام بــه انتقــال ســند خــودرو بــه طرفیــت میتــرا 
علــی آبــاد و نوشــاد عرفانیــان بــه ایــن دادگاه 
تســلیم کــه بــه کالســه ۹۶/۲۵۶ ثبــت و بــرای 
وقــت  عصــر   ۱۷:4۵ ســاعت   ۹۶/0۷/0۱ تاریــخ 
ــه  ــه اینک ــر ب ــت نظ ــده اس ــن ش ــیدگی تعیی رس
ــذا حســب  ــول المــکان میباشــد ل ــدگان مجه خوان
ــب  ــی مرات ــی مدن ــن دادرس ــون آئی ــاده ۷۳ قان م
یــک نوبــت در یکــی از روزنامه هــای کثیــر االنتشــار 
ــوت  ــور دع ــده مذک ــع و نشــر میشــود و از خوان طب
ــی  ــه عمــل مــی آیــد جهــت دریافــت نســخه ثان ب
ــه دفتــر دادگاه مراجعــه و  ــم ب دادخواســت و ضمائ
در وقــت مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی حاضــر 

شــود. 
دفتــر شــعبه دوم مجتمــع شــماره یــک شهرســتان  

برخــوار
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

۹۶/04/۲۵ تاریــخ  بــه  الــف  ۵/۳۷/۳4۹/م 

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم لــه: علیرضــا صابــری فرزنــد 
محمــد علــی  محکــوم علیهــم : ســید مهــدی 
نشــانی  بــه  مرتضــی   فرزنــد ســید  احمــدی 
اصفهــان- شــاهین شــهر خ کارگــر خ خیــام پ 
ــماره ۷۳۱  ــب رأی ش ــه موج ــه : ب ــوم ب ۳۲  محک
بــه تاریــخ ۹۵/۱۱/۱0 شــورای حــل اختــالف برخــوار 
محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه : خوانــده محکوم 
ــت اصــل  ــال باب ــغ ۶۳۸۸0000 ری ــه پرداخــت مبل ب
خواســته و مبلــغ ۱۹۳۲۹00 بابــت هزینــه دادرســی و 
نیــز پرداخــت خســارت تاخیر تادیــه از تاریــخ صدور 
چــک تــا تاریــخ اجــرای حکــم رای صــادره غیابــی 
ــر عهــده ی محکــوم علیــه  ــه اجــرا ب اســت و هزین
ــاده ۳4  ــخ چــک ۹۵/0۵/۲۵ . م مــی باشــد تاری
ــه  ــن کــه اجرائی ــون اجــرای احــکام : همی قان

بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد ، محکــوم علیــه 
ــع  ــه موق ــرا ب ــاد آن ــرف ده روز مف ــف اســت ظ مکل
اجــرا بگــذارد  یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 
بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم 
ــد و در  ــر باش ــه از آن میس ــوم ب ــتیفاء محک و اس
ــه اجــرای مفــاد اجرائیــه  صورتــی کــه خــود قــادر ب
ــع  ــورت جام ــور ص ــت مذب ــرف مهل ــد ظ ــد بای ندان
ــد و  ــلیم کن ــرا تس ــمت اج ــه قس ــود را ب ــی خ دارای

ــد.   ــالم نمای ــدارد صریحــا اع ــی ن ــر مال اگ
قاضــی شــورا مجتمــع شــماره یــک شهرســتان 

ــوار برخ
اســالمی  ارشــاد  و  اداره فرهنــگ  نامــه  شــماره 

۹۶/04/۲۵ تاریــخ  بــه  الــف  ۵/۳۷/۳۵0/م 

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجــرای احــکام دادگســتری شهرســتان برخــوار 
ــه ۹۱0۱۲۵  ــده کالس ــوص پرون ــر دارد در خص در نظ
اجــرا ش ح اجــرای احــکام بــه نفــع خانــم مــژگان 
ــه خواســته  ــاس دری ب ــه: محمــد عب قدمــی و علی
مطالبــه جلســه مزایــده ای در تاریــخ ۹۶/0۵/۲۵ 
ــزل  ــک من ــروش ی ــور ف ــه منظ ــح ب ــاعت ۹ صب س
ــالب  ــدان انق ــاد می ــت آب ــع در دول ــکونی واق مس
کوچــه شــهید مفتــح کوچــه شــهید دری پ ۶ 
ــال  ــغ ۱400000000 ری ــه مبل ــه توســط کارشــناس ب ک
ــای دری  ــرف آق ــال در تص ــده   و فع ــی  گردی ارزیاب
اســت برگــزار مــی نمایــد. طالبیــن مــی تواننــد پنــج 
روز قبــل از مزایــده جهــت بازدیــد از ملــک بــه دفتــر 
اجــرای احــکام دادگســتری برخــوار مراجعــه نماینــد 
مزایــده در روز مقــرر در دفتــر اجــرا از مبلــغ ارزیابــی 
ــن  ــه باالتری ــی ک ــه کس ــک ب ــروع و مل ــده ش ش
ــه خواهــد شــد .  ــد فروخت قیمــت را پیشــنهاد نمای
الزم بــه ذکــر اســت خریــدار مــی بایســتی ۱0 درصــد 
مبلــغ مــورد مزایــده را فــی المجلــس بــه حســاب 

ــد. ــز نمای دادگســتری واری
ــی  ــعبه اول دادگاه حقوق ــکام ش ــرای اح ــر اج مدی

ــوار برخ
اســالمی  ارشــاد  و  اداره فرهنــگ  نامــه  شــماره 

۹۶/04/۲۵ تاریــخ  بــه  الــف  ۵/۳۷/۳۵۱/م 

آگهی مزایده و فروش اموال غیر منقول
اجــرای احــکام دادگســتری شهرســتان برخــوار در 
نظــر دارد در خصــوص پرونــده کالســه ۲۵/۹۶ اجــرا 
ــه:  ــنگ داوری و علی ــای هوش ــع آق ــه نف ــکام  ب اح
ــی  ــی همگ ــه- مجتب ــه- فاطم ــه- خدیج معصوم
داوری  بــه خواســته مطالبــه جلســه مزایــده ای بــه 
منظــور فــروش شــش دانــگ ســاختمان بــه آدرس 
ــالک  ــار پ ــی کوچــه ابوعم ــوار طالقان ــاد بل ــت آب دول
۳۹ بــا کــد پســتی ۸۳4۱۸-۳۷4۹۸ با مشــخصات 
بدونــه  شــمالی  موقعیــت  مســکونی  کاربــری 
پارکینــگ مســاحت عرصــه حــدود ۱۵0 متــر مربــع 
ــع  ــر مرب ــن ۱0۸ مت ــر زمی ــا زی ــان ب و مســاحت اعی
ــخ  ــی باشــد تاری و قدمــت ســاختمان ۲۵ ســال م
مزایــده ۹۶/0۵/۱0 ســاعت ۹ صبــح مــی باشــد کــه 
ملــک توســط کارشــناس بــه ارزش ۱۶۵0000000  
ــد پنــج  ــده. طالبیــن مــی توانن ــی گردی ــال ارزیاب ری

روز قبــل از مزایــده جهــت بازدیــد از ملــک بــه دفتــر 
اجــرای احــکام دادگســتری برخــوار مراجعــه نماینــد 
مزایــده در روز مقــرر در دفتــر اجــرا از مبلــغ ارزیابــی 
ــن  ــه باالتری ــی ک ــه کس ــک ب ــروع و مل ــده ش ش
ــه خواهــد شــد .  ــد فروخت قیمــت را پیشــنهاد نمای
الزم بــه ذکــر اســت خریــدار مــی بایســتی ۱0 درصــد 
مبلــغ مــورد مزایــده را فــی المجلــس بــه حســاب 

ــد. ــز نمای دادگســتری واری
اجرای احکام شهرستان  برخوار

اســالمی  ارشــاد  و  اداره فرهنــگ  نامــه  شــماره 
۹۶/04/۲۵ تاریــخ  بــه  الــف  ۵/۳۷/۳۵۲/م 

برگ اخطاریه
ــه  ــژاد ب ــی ن ــط زابل ــونده : عبدالباس ــار ش ــام اخط ن
نشــانی مجهــول المــکان  محــل حضــور شــعبه اول  
ــهرداری  ــاالر ش ــع در ت ــالف واق ــل اخت ــورای ح ش
 ۹۶/0۷/۲4 حضــور  وقــت  برخــوار  شهرســتان 
ــوص  ــور: در خص ــت حض ــر عل ــاعت 04:۳0 عص س
دعــوی آقــای حســن معینــی بــه طرفیــت شــما بــه 
ــه شــرح دادخواســت در وقــت  ــه ب خواســته مطالب
مقــرر بــه دفتــر شــورای مراجعــه نماییــد در صــورت 

ــد شــد . ــررات انجــام خواه ــق مق ــر وف غی
ــتان  ــک  شهرس ــماره ی ــع ش ــعبه اول مجتم دفترش

برخــوار 
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

۹۶/04/۲۷ تاریــخ  بــه  الــف  ۵/۳۷/۳۵4/م 

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
از دفتــر شــعبه دوم دادگاه عمومــی و حقوقــی 
برخــوار  در پرونــده کالســه ۹۵0۸0۸ خوانــده پرونــده 
آقایــان امیــر حســین قربانــی و محمــد باقــر 
ــول المــکان اعــالم  نیکخــواه فــوق الذکــر کــه مجه
گردیــده  اســت و خواهــان آن آقــای مهــرداد معینی 
نســب   بــه خواســته مطالبــه در جریــان رســیدگی 
ــورخ  ــرای م ــه ب ــد ک ــی نمای ــار م ــد اخط ــی باش م
ــعبه دوم  ــح در دادگاه ش ــاعت ۱0 صب ۹۶/0۶/۲۵ س
محاکــم عمومــی حقوقــی برخــوار مراجعــه نمایــد و 
ــه صــورت کتبــی  ــد ب ــا چنانچــه جهــات ردی داری ی
ــالم و  ــه اع ــر مربوط ــه دفت ــرر ب ــد مق ــل از موع قب
ارســال داریــد و اال تصمیــم مقتضــی اتخــاذ و دادگاه 
غیبــا رای صــادر خواهــد نمــود جهــت دریافــت 
نســخه ثانــی و بــرگ دادخواســت و ضمائــم آن بــه 
ــی  ــن آگه ــد ای ــه نمای ــه مراجع ــر دادگاه مربوط دفت
ــی  ــای عموم ــون ا د م دادگاه ه ــاده ۷۳ قان ــق م وف
و انقــالب در امــور مدنــی یــک نوبــت در کــی 

ازروزنامه هــای کثیــر االنتشــار درج شــود. 
دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی برخوار

 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
۹۶/04/۲۲ تاریــخ  بــه  الــف  ۵/۳۷/۱/م 

آگهی مزایده پرونده اجرائی کالسه 
 9500030

ششــدانگ پــالک ثبتــی ۱۱۶۶۲ فرعــی از 4۹ اصلــی 
واقــع در بخــش دو حــوزه ثبتــی کاشــان بــه نشــانی 
کاشــان میــدان ۹ دی تقاطــع خ آیــت الــه ســعیدی 

ــل ثبــت ۹۶۶۸۵  ــوار ســاحلی کــه ذی ــان بل ــا خیاب ب
در صفحــات 4۸۷ و 4۹0 دفتــر ۵۷۹ امــالک بــه 
ــه زارع  ــدی و فاطم ــی محم ــا قیوم ــام محمدرض ن
ثبــت و ســند مالکیــت صــادر  بالمناصفــه (   (
ــول  ــماال بط ــخصات ش ــدود و مش ــا ح ــده ب گردی
۱۵/۶۱ متــر پــی دیــوار بــه پــی دیــوار زمیــن شــماره 
ــوار  ــی دی ــر پ ــه طــول ۵ مت ۱۱۶۶۳ فرعــی شــرقا ب
ــوار  ــی دی ــر پ ــه طــول ۱۶/۱0 مت ــا ب ــه کوچــه جنوب ب
ــا  ــی غرب ــای ۳۸4۷ و ۸۷0۷ فرع ــوار پالکه ــه دی ب
بــه طــول ۳/۱۲ متــر پــی دیــوار بــه کوچــه و طبــق 
ــوق  ــالک ف ــدانگ پ ــمی شش ــناس رس ــر کارش نظ
ــاری  ــکونی تج ــورت مس ــه ص ــر ب ــال حاض ، در ح
باقدمــت ده ســال دارای عرصــه دوکلــه به مســاحت 
۶4/۱۷ مترمربــع و زیرزمیــن تجــاری بمســاحت ۶0 
مترمربــع و همکــف تجــاری بمســاحت ۶0  مترمربع 
ــع  ــه مســاحت ۶0 مترمرب ــه اول مســکونی ب و طبق
ــا  ــع ب ــه دوم مســکونی بمســاحت ۶0مترمرب و طبق
۱۷ متــر مربــع مشــاعات ، مصالــح مصرفــی : آجــر 
ــک و  ــای آجــر ، کــف ســرامیک و موزائی ــن ، نم بت
امتیاز هــای شــهری آب و بــرق و گاز جمعــا بــه 
قطعــی  و  ارزیابــی  ریــال   ۷/۲۵0/000/000 مبلــغ 
ــند  ــق س ــه طب ــاال ک ــردگان ب ــی نامب ــده ملک گردی
رهنــی شــماره ۳04۳۹ – ۱۳۹۲/0۹/۱۸ دفتــر خانــه 
ــر  ــک مه ــن بان ــان در ره ــمی ۱۷0 کاش ــناد رس اس
ــده  ــتقر ش ــان مس ــرداد کاش ــعبه ۱۵ خ ــاد ش اقتص
اســت ، از ســاعت ۹ الــی ۱۲ روز ســه شــنبه مــورخ 
اســناد رســمی  اجــرای  واحــد  در   ۱۳۹۶/0۵/۲4
ــوار باهنــر نبــش میــدان جهــاد  کاشــان واقــع در بل
محــل اداره ثبــت اســناد و امــالک بــه مزایده گــزارده 
میشــود . مزایــده از مبلــغ پایــه ۷/۲۵0/000/000 ریال 
ــه باالتریــن  شــروع و بــه هرکــس خریــدار باشــد ب
قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود . الزم 
بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهیهــای مربــوط بــه آب 
، بــرق و گاز اعــم از حــق انشــعاب و حــق اشــتراک 
و مصــرف در صورتــی کــه مزایــده دارای آنهــا باشــد 
ــوارض شــهرداری و  ــی و ع ــای  مالیات ــز بدهیه و نی
غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی 
ــده  ــده برن ــد بعه ــده باش ــا نش ــده ی ــوم ش آن معل
مزایــده اســت ضمــن آنکــه پــس از مزایــده درصورت 
ــت هزینه هــای  ــی باب ــازاد ، وجــوه پرداخت وجــود م
ــترد  ــده مس ــده مزای ــه برن ــازاد ب ــل م ــوق از مح ف
ــا  ــادف ب ــده مص ــه روز مزای ــا چنانچ ــردد ضمن میگ
تعطیــل رســمی غیــر مترقبــه گــردد ، مزایــده اولیــن 
روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مکان 
مقــرر خواهــد بــود . ایــن آگهــی در یــک نوبــت در 
ــورخ ۱۳۹۶/04/۳۱ درج  ــان م ــه چــاپ اصفه روزنام
ــان –  ــت کاش ــس اداره ثب ــردد. رئی ــر میگ و منتش

ــف  ــلمانی ۷۳4/م ال س
 تاریخ انتشار : ۹۶/04/۳۱ 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
نظــر بــه اینکــه خواهــان شــرکت تولیــدی آتشــکاران 
دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه وجــه بــه طرفیت 
ــع  ــه مجتم ــین زاده داداش ب ــر حس ــد جعف محم
شــوراهای حــل اختــالف کاشــان تقدیــم کــه پــس از 

ارجــاع بــه شــعبه ۷ حقوقــی شــورای حــل اختــالف 
ــخ ۹۶/۶/۱4  ــرای تاری ــت و ب ــه کالســه ۱۱4/۹۶ ثب ب
ــده از  ــن گردی ــیدگی تعیی ــت رس ــاعت ۱۸:00 وق س
آنجــا کــه خوانــده فــوق الذکــر مجهــول المــکان بوده 
ــن دادارســی  ــون آئی ــاده ۷۳ قان ــز م ــه تجوی ــذا ب ل
دادگاههــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی مراتب 
ــرر  ــت مق ــه در وق ــردد ک ــالغ مــی گ ــرده اب ــه نامب ب
ــرده  ــا نامب در جلســه دادرســی حاضــر شــوند ضمن
ــت  ــیدگی جه ــه رس ــل از جلس ــا قب ــد ت ــی توان م
دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت و ضمائــم آن بــه 
ــن آگهــی  ــد . انتشــار ای ــر شــورا مراجعــه نماین دفت
ــالغ محســوب شــده در صــورت عــدم  ــه اب ــه منزل ب
حضــور شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد نمــود 
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــعبه ۷ ش ــر ش ــئول دفت . مس

ــف  کاشــان  ۷۳۳/م ال

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
نظــر بــه اینکــه خواهــان آقــای محمدباقــر ســنجری 
راد فرزنــد ســهراب بــا وکالــت خانــم لیــال میرزایــی 
دادخواســتی بــه خواســته تقاضــای رســیدگی و 
صــدور حکــم مبنــی بــر محکومیــت خوانــدگان 
تحویــل یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت ۱000 
مترمربــع از پــالک ۱۲4 فرعــی از ۳۸ اصلــی بخــش 
ــت  ــه طرفی ــی ب ــارات دادرس ــه خس ــان کلی ۵ کاش
ــراد و ســمیه  ــد محمدم ــی فرزن ــر حقیق ــای هژب آق
حســن کاویــاری فرزنــد حجــت هللا و آذر میدخــت 
خلعــت بــری فرزنــد محمــد به دادگســتری کاشــان 
ــم دادگاه  ــه شــعبه نه ــس از ارجــاع ب ــه پ ــم ک تقدی
حقوقــی بــه کالســه ۹۶0۱4۵ ثبــت و بــرای روز 
۱۳۹۶/۵/۳۱ ســاعت ۱۲ وقــت رســیدگی تعییــن 
گردیــده از آنجــا کــه خوانــدگان فــوق الذکــر مجهــول 
ــون  ــاده ۷۳ قان ــز م ــه تجوی ــذا ب ــوده ل ــکان ب الم
ــالب در  ــی و انق ــای عموم ــی دادگاهه ــن دادرس آئی
امــور مدنــی مراتــب بــه نامبــردگان ابــالغ مــی گــردد 
کــه در وقــت مقــرر در جلســه دادگاه حاضــر شــوند 
ــه  ــل از جلس ــا قب ــد ت ــی توان ــردگان م ــا نامب ضمن
رســیدگی جهــت دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت 
ــد .  ــه نماین ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــم آن ب و ضمائ
ــوب  ــالغ محس ــه اب ــه منزل ــی ب ــن آگه ــار ای انتش
شــده در صــورت عــدم حضــور ، دادگاه تصمیــم 
مقتضــی اتخــاذ خواهــد نمــود . مدیــر دفتــر شــعبه 
ــیار       ــان – پیش ــی کاش ــی حقوق ــم دادگاه عموم نه

ــف  ۷4۷/م ال

آگهی مزایده 
اجــرای احــکام حقوقــی  شــعبه 4 اصفهــان در نظــر 
دارد  جلســه مزایــده ای  در خصــوص  پرونــده 
ــه احــد احمــدی  و  اجرایــی کالســه ۹۶۲۲0۲ج/4 ل
علیــه مهــران شــیرانی  مبنــی بــر مطالبــه  محکوم به 
و هزینه هــای  اجرایــی  و حــق االجــرا ی دولتــی  در 
تاریــخ ۹۶/۵/۱۷ ســاعت ۹ صبــح  در محــل اجــرای 
ــن   ــر زمی ــه زی ــان طبق ــتری  اصفه ــکام  دادگس اح
ــگ   ــش دان ــه از ش ــروش  حب ــت ف ــاق ۱۵  جه ات
پــالک ثبتــی ۱/۲0۸  بخــش ۱4 ثبــت  اصفهــان  بــه 
ــون  در  ــه اکن ــل  ک ــن ذی ــدرج  در مت ــانی  من نش

تصــرف  کســی نیســت  توســط کارشــناس رســمی  
دادگســتری  مبلــغ ۶۹0۸00000 ریــال  ارزیابــی  شــده  
ــع  ــن  واق ــرض  طرفی ــون  از تع ــه  وی مص و نظری
گردیــده برگــزار نمایــد  طالبیــن خریــد مــی تواننــد   
ــت   ــد  قیم ــپردن  ۱0 درص ــا س ــد  و ب ــرف بازدی ظ
پایــه  بــودن بــه حســاب ســپرده  دادگســتری  بــه 
شــماره ۲۱۷۱۲۹0۲۱000۸در جلســه مزایــده  شــرکت 
نماینــد . پیشــنهاد  دهنــده باالتریــن قیمــت  برنــده 
مزایــده خواهــد بــود  هزینه هــای اجرایــی بــر عهــده 
ــی   ــورد معرف ــک م ــی باشــد . مل ــه م ــوم علی محک
قطعــه زمیــن اســت زارعــی  واقــع در اراضــی نــاژوان  
تحــت پــالک  ۱/۲0۸ بخــش ۱4 ثبــت  اصفهــان  بــا 
ورقــه مالکیــت ۲۱۷۳۷۱ و فاقــد  طــول و ابعــاد  در 
ســند مذکــور  کــه حــدود  آن در ســند عبارتســت از  
ــوار  ــداز  نهــر فرشــادی  شــرقا  بدی ــگل ان شــماال  ب
بــاغ ۲0۹  جنوبــا  بــگل انــداز نهــر طاحونــه غربــا  در 

چهــار قســمت  بــگل انــداز جــوی صحرایــی 
ــاه شــماال  و  ــن  محــل چ ــه زمی  دوم حــدود قطع
شــرقا  و جنوبــا  و غربــا  بمــرز  ملــک مــورد ثبــت  
ــر . زمیــن   ــر و۸/۵  مت ــر  و ۸/۵ مت بطــول ۵/۵ مت
معرفــی شــده  در محــل دارای مســاحت  ۶۷۷۱ 
متــر مربــع مــی باشــد  کــه از ایــن  میــزان 4 ســهم 
و دوســهم  ســهم مشــاع از ۵0 ســهم ششــدانگ  بــا 
حــق الشــرب  تابعــه از نهــر نــاژوان  مطابــق  معمول  
محــل باســتثنای  چهــار دانگ  مشــاع از ششــدانگ  
قطعــه زمیــن  محــل  دو حلقــه چــاه  )۱/۲0۸( کــه 
ــت  ــورد ثب ــرده  داخــل در محــدوده  م ــه  نامب قطع
اســت  بــا در نظــر گرفتــن  مســاحت شــکل پــالک 
، مســاحت زمیــن  ملکــی محکــوم علیــه  بمیــزان 

ــاه  ــاع از پنج ــهم  مش ــوم س ــهم  و دو س ــار س چه
ســهم  میــزان ۶۲۸ متــر مربــع  اســت  بــه منظــور  
ــان  از صحــت  و وضعیــت  محــل محکــو م  اطمین
ــت  اســناد  ــه  اداره ثب ــات  الزم  از ناحی ــه  تحقیق ب
ــت  ســاماندهی   ــه ۹  و مدیری و شــهرداری  منطقع
ــن   ــه زمی ــد  ک ــخص  گردی ــل و مش ــاژوان  بعم ن
مذکــور  در خــارج  از محــدود قانونــی  شــهر  و 
ــرار دارد  و  ــاژوان  ق ــی ن ــارک طبیع ــدوده پ در مح

ــت .  ــده اس ــن ش ــاورزی  تعیی ــری آن کش کارب
 ارزیابــی  ملــک  بــا در نظــر گرفتــن  طــول و 
ــی  ،  ــای دسترس ــن  راه ه ــدانگ  زمی ــاد  شش ابع
موقعیــت ، کاربــری  ، مشــاع بــودن ، قــرار  داشــتن  
ــر  ــل موث ــه عوام ــاژوان  و کلی ــی  ن ــارک  طبیع در پ
ــری  ــر مت ــرار ه ــه  از ق ــت  عرص ــی  قیم در ارزیاب
مربــع ۱۱00000 ریــال و بابــت ۶۲۸ متــر مربــع ســهام 
ــه  ــصت و ن ــال ) ش ــغ ۶۹0۸00000 ری ــاعی  مبل مش
میلیــون و هشــتاد هــزار تومــان ( تقویــم مــی گــردد 
. م الــف۱۳۱۱۸دادورز شــعبه چهــارم اجــرای احــکام 

ــان  ــی  اصفه مدن

آگهی مزایده 
۱۳خانــواده   شــعبه  حقوقــی  احــکام  اجــرای   
در  ای   دارد  جلســه مزایــده  نظــر  در  اصفهــان 
خصــوص پرونــده اجرایــی  کالســه ۹۶0۹۶۹ج/۱۳لــه 
پریســا  صالحــی و علیــه مجتبــی  صالحــی  مبنــی 
ــاعت ۱0  ــخ ۹۶/۵/۱۷ س ــه در تاری ــه مهری ــر مطالب ب

صبــح  در محــل اجــرای  احــکام دادگســتری  
اصفهــان – طبقــه زیــر زمیــن اتــاق ۱۵ جهــت 

فــروش 4۸ حبــه معــادل 4 دانــگ  از شــش دانگ  
منــزل مســکونی  بــه نشــانی اصفهــان : خ زینبیه  خ 
عمــان ســامانی  بعــد از چهــارراه ۲۲ بهمــن – نبــش 
بــن بســت ۲۱ کــه فاقــد ســابقه ثبتــی  اســت کــه 
اکنــون در تصــرف کســی نیســت  توســط کارشــناس 
رســمی دادگســتری مبلــغ ۸00000000 ریــال ارزیابــی   
ــن  ــرض  طرفی ــون از تع ــه وی مص ــده  و نظری ش
ــد  ــن خری ــد .  طالبی ــزار نمای ــده  برگ ــع گردی واق
ــده  ــه مزای ــل از جلس ــرف ۵ روز  قب ــد ظ ــی توانن م
بــه نشــانی فــوق  مراجعــه و از امــوال  بازدیــد 
و بــا ســپردن  ۱0 % قیمــت پایــه  بــه حســاب 
ســپرده دادگســتری بــه شــماره ۲۱۷۱۲۹0۲۱000۸ 
در جلســه مزایــده شــرکت نماینــد . پیشــنهاد 
ــد  ــده خواه ــده مزای ــت برن ــن قیم ــده باالتری دهن
بــود  هزینه هــای اجرایــی بــر عهــده محکــوم علیــه 
مــی باشــد .  اوصــاف ملــک مــورد مزایــده : طــی 
مبایعــه نامــه مــورخ ۹۳/۹/۸  ملــک مــورد نظــر  بــه 
ــه  اســت و  ــال یافت ــی  صالحــی  انتق آقــای مجتب
نامبــرده  نیــز ۲ دانــگ  مشــاع از آنــرا بابــت مهریــه 
بــه خانــم پریســا  صالحــی  واگــذار نمــوده اســت 
حســب اظهــارات طرفیــن  ملــک مذکــور  فاقــد هــر 
گونــه ســند مالکیــت  رســمی پروانــه ســاختمان  و 
گواهــی پایــان ســاخت  و همچنیــن فاقــد تاییدیــه 
اســتحکام  بنــا از طــرف ســازمان  نظــام مهندســی  
ــدون  ــی باشــد  و ب ــان م ســاختمان اســتان اصفه
ــاخت  در دو  ــی س ــی و مهندس ــول فن ــت  اص رعای
طبقــه  و یــک زیــر زمیــن  مخروبــه و یــک حیــاط 
بــا یــک درب  مشــترک  ورودی  در حیــاط   در 
ــداث  ــع  اح ــر مرب ــاحت ۷۸ مت ــه مس ــی  ب زمین
ــالب   ــعابات  آب و فاض ــت  و دارای انش ــده اس ش
ــرق و یــک آبگرمکــن   ــور  ب و گاز مشــترک  و ۲ کنت
مشــترک مــی باشــد  طبقــه همکــف  دارای هــال ، 
اتــاق  حمــام و دستشــویی  و آشــپزخانه  بــا کابینت  
ناقــص  بــدون کولــر و طبقــه اول بــا راه دسترســی  
ناایمــن  از حیــاط  ) بــه دلیــل  وضعیــت ســاخت 
غیــر فنــی راه پلــه ( دارای هــال ، توالــت و حمــام و 
آشــپزخانه بــدون کابینــت  و بــدون کولــر مــی باشــد  
ــا ۱  ــا ت ــر و بدنه ه ــار ب ــای ب ــا دیوار ه ــاختمان ب س
ــا پوشــش  ســرامیک و درب و پنجره هــای  ــر  ب مت
آهنــی و کف هــا ســیمانی  و بــدون نمــا داخلــی  و 
خارجــی مــی باشــد . بــا عنایــت بــه مطالــب  فــوق 
و بررســی جمیــع  جهــات دخیــل و مولفه هــای 
ــه  ــور  ب ــک مذک ــه ارزش روز کل مل ــر  در قضی موث
مبلــغ ۸00000000 ریــال معــادل هشــتاد میلیــون 
تومــان ارزیابــی مــی گــردد کــه طبقــه همکــف مبلــغ 
4۸0000000 ریــال  معــادل چهــل  و هشــت میلیــون 
تومــان   و طبقــه اول مبلــغ ۳۲0000000 ریــال معــادل 
ــود   ــی ش ــی م ــان ارزیاب ــون  توم ــی و دو میلی س
ــادره  ــتور ص ــب دس ــت حس ــح اس ــه توضی الزم ب
کارشناســی  بــه صــورت معاضدتــی  انجــام گردیــد 
و ارزش 4 دانــگ مــورد مزایــده ۵۳۳/۳۳۳/۳۳۳ 

ــف ۱۳۱۱۹  ــال مــی باشــد . م ال ری
اجرای احکام مدنی  دادگسنتری اصفهان 

کاراته ایران، امپراتور جدید آسیا لقب گرفتتیم ملی والیبال بانوان راهی ویتنام شد
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حرف و نقل

 پوســتر فیلــم ســینمایی »اگزمــا« بــه کارگردانــی 
ــوری در  ــا تیم ــی از رض ــا طرح ــان و ب ــران مهدوی مه

آســتانه اکــران عمومــی رونمایــی شــد.
ــابقه و  ــش مس ــی بخ ــم خارج ــامی ۲۲ فیل  اس
۳ فیلــم بخــش نمایــش ویــژه بین الملــل ششــمین 

جشــنواره فیلــم شــهر اعــام شــد.
 دبیرخانــه دائمــی جشــنواره تئاتــر شــهر فراخــوان 
ــری را در  ــداد هن ــن روی ــزاری ای ــمین دوره برگ شش

هفــت بخــش اعــام کــرد.
جشــنواره  دهمیــن  دبیــر  آقایــی،  مجتبــی   
ــق،  ــارغ از مصادی ــت ف ــد اس ــر، معتق ــمی فج تجس
بایــد مباحــث مهمــی چــون »کپــی یــا اقتبــاس« در 
هنــر معاصــر در درس گفتارهایــی بــه صــورت منظــم 
بررســی شــود و بــه ســطح مبانــی تئوریــک راه پیــدا 

ــد. کن
ــی  ــنواره مل ــن جش ــی دوازدهمی ــر تخصص  دبی
فیلــم کوتــاه مســتند و داســتانی رضــوی از رونمایــی 

ــر داد. ــنواره خب ــن جش ــم در ای از ۲۰ فیل
  پویانمایــی بلنــد »کلیلــه و دمنــه« بــه کارگردانــی 
در ســیزدهمین جشــنواره  بینــا  توکلــی  علیرضــا 

ــی رود. ــرده م ــیا روی پ ــم اورآس ــی فیل بین الملل
 پارســا پیروزفــر قصــد دارد نمایش »ماتریوشــکا« 
ــر از ۸  ــار دیگ ــود، ب ــرده ب ــرا ک ــال ۹۵ اج ــه س را ک

ــرد. ــه بب ــاه روی صحن مردادم
 بــا وجــود گســترش شــایعات در شــبکه های 
ــر بازگشــت سیلوســتر اســتالونه  ــی ب ــی مبن اجتماع
بــا یــک فیلــم »رمبــو« جدیــد، ایــن بازیگــر قدیمــی 
ــون  ــو: خ ــم »رمب ــدارد در فیل ــکان ن ــرد ام ــام ک اع

ــد. ــته باش ــور داش ــازه« حض ت
ــریال هایی  ــم و س ــه در فیل ــوت« ک ــر هلم  »پیت
چــون »اســتخوان ها« و »شــیطان درون« ایفــای 
نقــش کــرده بــود، در ســن ۴۰ ســالگی از دنیــا رفــت.

 فاطمــه کافــی زاده، کارشــناس گالری هــای خانــه 
ــر  ــروش اث ــتم ف ــت سیس ــد اس ــدان، معتق هنرمن
هنــری در همــه گالری هــا از جملــه گالری هــای 
خانــه هنرمنــدان ایــران دچــار چالــش جــدی اســت.

جایــزه  برنــده  نویســنده  کوشــنر«،  »تونــی   
»پولیتــزر« کــه اعتقــاد دارد »دونالــد ترامپ« به شــدت 
از لحــاظ روانــی بیمــار اســت، قصــد دارد رئیس جمهــور 

ــد. آمریــکا را ســوژه نمایشــنامه جدیــد خــود کن
ــی  ــه کارگردان ــه« ب ــدی »ادوارد و نن ــش کم  نمای
پیمــان یاحقــی از روز ۲ مردادمــاه در مجموعــه تئاتــر 

شــهر روی صحنــه مــی رود.
  تازه تریــن پســت نــگار جواهریــان در اینســتاگرام، 
ــه بــه عنــوان میهمــان  حضــور او را در برنامــه خندوان

ــد. ــد می کن تأیی
اوایــل  ارمنســتان  جمهــوری  فیلــم  هفتــه   
مردادمــاه توســط گــروه ســینمایی هنــر و تجربــه در 

برگــزار می شــود. ایــران 
ــران  ــینمای ای ــردار س ــتگارپور، صداب ــاس رس  عب
ــوف  ــه صن ــراد ب ــد در ورود اف ــری بای ــت: غربالگ گف
ــن  ــری در بی ــرد و غربالگ ــورت گی ــینما ص ــه س خان

ــت. ــتی نیس ــدن کار درس ــه ش ــرای بیم ــا ب اعض

مراســم تشــییع پیکــر زنده یــاد حبیــب هللا کاسه ســاز 
روز جمعــه ۳۰ تیرمــاه برگــزار شــد و جامعــه 
ــاع  ــینمای دف ــده س ــن تهیه کنن ــا ای ــینمایی ب س

ــرد.  ــدس وداع ک مق
صبــح روز جمعــه ۳۰ تیرمــاه مراســم تشــییع پیکر 
و  تهیه کننــده  کاسه ســاز  حبیــب هللا  زنده یــاد 
کارگــردان ســینمای ایــران از ســاختمان شــماره ۲ 
خانــه ســینما و بــا حضــور محمدمهــدی حیدریــان 
رئیــس ســازمان ســینمایی و جمعــی از مدیــران و 
ــدان  ــه ســمت قطعــه هنرمن ــدان ســینما، ب هنرمن

بهشــت زهــرا)س( برگــزار شــد. 
در ابتــدای ایــن مراســم، ســید جواد هاشــمی 
ابیاتــی را قرائــت کــرد و درگذشــت حبیــب هللا 

را تســلیت گفــت.  کاسه ســاز 
اولیــن  از  ســینما،  تهیه کننــده  شــفق،  ناصــر 
ســخنرانان ایــن مراســم بــود کــه بــا عــرض 
تســلیت گفــت: حبیــب، یکپارچــه آرامــش و 
ــال ۵۹ در  ــار س ــن ب ــن اولی ــود. م ــوش ب خطاپ

ــا او آشــنا  ــگام جنــگ ب کوه هــای کردســتان و هن
ــا  ــی آنج ــای فرهنگ ــرای فعالیت ه ــه ب ــدم ک ش
ــب  ــت حبی ــخت اس ــیار س ــت. بس ــور داش حض
ــی  ــی حاتم ــرگ عل ــا م ــه ب ــور ک ــدن؛ همان ط ش
۱۰هــا ســال طــول می کشــد تــا کســی جایگزیــن 
او شــود. حبیــب نیــز در حــوزه تهیــه تولیــد، علــی 
حاتمــی ســینمای ایــران بــود و جایگزین کــردن او 

ــت. ــخت اس ــیار س ــز بس نی
در ادامــه ســردار پورجمشــید بیــان کــرد: بــه همــه 
شــما کــه در بدرقــه یــک یــار انقــاب حضــور پیــدا 
کردیــد، خیــر مقــدم می گویــم. زمانــی کــه از 
امــام خمینــی)ره( پرســیدند: چــرا انقــاب کردیــد، 
ــواره انقــاب  ــرای طفل هــای در گه ــد: مــن ب گفتن
ــب  ــود. حبی ــا ب ــان طفل ه ــب از هم ــردم و حبی ک
مــرد بزرگــی بــود کــه هیــچ گاه پشــت بــه دشــمن 
نکــرد و خانــواده وی بــرای انقــاب و جنــگ 

ــد. ــداکاری کردن ف
مدیریــت  عرصــه  در  حبیــب  داد:  ادامــه  وی 

ســینمای دفــاع مقــدس حضــور پیــدا کــرد و 
امــروز ســینمای ایــران بــه مدیرانــی ماننــد حبیــب 
ــه  ــد بودجــه و هزین ــار آن نیازمن ــاز دارد و در کن نی
ــاز و  ــب هللا کاسه س ــد حبی ــرادی مانن ــتیم. اف هس
رســول ماقلی پــور بــا دســتان خالــی بــه میــدان 
ــاع  ــینمای دف ــر س ــدند. هن ــد نش ــد و ناامی آمدن
مقــدس و انقــاب زنــده اســت؛ چــرا کــه انقــاب و 

ــده اســت. ــاب زن ــر انق هن
 کسی قدر آن ها را نمی داند

ــه ۶۰  ــت: ده ــز گف ــی نی ــری جوزان ــعود جعف مس
و جنــگ بــود و یــک ســری جــوان کــه دانشــگاه 
آمدنــد و مــن آن ســال ها بــه اشــتباه درس 
ــود  ــا ب ــان جوان ه ــز از هم ــب نی ــی دادم. حبی م
کــه بــه دانشــگاه آمــد. حبیــب می خواســت هنــر 
را علمــی بفهمــد. حبیــب درس خوانــد و بــا هــدف 
ــده  ــب تهیه کنن ــد حبی ــر شــد. ســال ها بع وارد هن
»در چشــم بــاد« شــد و از اعتقــادش دســت 
ــدر  ــه ه ــا ب ــن آدم ه ــر ای ــفانه عم ــید. متاس نکش
مــی رود و زمانــی کــه زنــده هســتند، کســی قــدر 

آن هــا را نمی دانــد.
ــت های  ــه دوس ــا اینک ــب ب ــرد: حبی ــار ک وی اظه
را  خــود  دوســت های  امــا  داشــت،  زیــادی 
ــه  ــروز هم ــرد. ام ــدی نمی ک ــته بندی و خط بن دس
ــم  ــن نمی دان ــد و م ــود می دانن ــرای خ ــق را ب ح
کــه چــرا ســینما ایــن همــه دچــار سیاســت زدگی 
شــده اســت. حبیــب از جملــه آدم هایــی بــود کــه 
ــع  ــت و مان ــرار می گرف ــف اول ق ــه در ص همیش

ایــن دوگانگی هــا می شــد.

 همیشه لبخند می زد
مســعود ده نمکــی نیــز در ادامــه مراســم تشــییع 
پیکــر زنده یــاد حبیــب هللا کاسه ســاز گفــت: زمانــی 
ــدم، متوجــه شــدم اســترس  ــه ســینما آم ــه ب ک
یــک فیلــم از یــک شــب عملیــات بیشــتر اســت؛ 
چــرا کــه اســترس عملیــات یــک شــب اســت امــا 
دارد.  وجــود  همیشــه  تهیه کننده هــا  اســترس 
حبیــب کاسه ســاز در کنــار ایــن همــه اســترس ها 

همیشــه لبخنــد مــی زد.

حبیــب هللا  داد:  ادامــه  نیــز  الونــد  ســیروس 
ــوان  ــه عن ــم ســینمایی ب کاسه ســاز را در یــک فیل
یــک بازیگــر دیــدم و بعدهــا متوجــه شــدم ارادت 
ایــن هنرمنــد بــه دفــاع مقــدس ســبب شــده بــود 
تــا ایــن نقــش را بــه خوبــی بــازی کنــد؛ در حالــی 

ــود.  کــه بازیگــر نب
زمانــی کــه خــودی و غیرخــودی در ســینما وجــود 

داشــت و خانــه ســینما دچــار مشــکل بــود، 
نبــود.  این گونــه  کاسه ســاز 

ــه مــن گفــت: چــه  ــدی عســکرپور ب ــک روز مه ی
کســی مدیرعامــل خانــه ســینما شــود؟ مــن 

دادم.  پیشــنهاد  را  کاسه ســاز 
ــدس را دکان  ــاع مق ــه دف ــه عرص ــه ای ک در زمان
ــم  ــاخت فیل ــرای س ــک روز ب ــر ی ــد و اگ کرده ان
جنگــی پــول ندهنــد، کســی حاضــر بــه کار کــردن 
ــه در  ــدود کســانی اســت ک ــب از مع نیســت حبی

ــد. ــی می مان ــه باق ــن عرص ای
ســخنانی  بیــان  بــه  هــم  عســکرپور  مهــدی 
ــزی را  ــر عزی ــروز پیک ــا ام ــت: م ــت و گف پرداخ
ــر  ــی هن ــه اهال ــا هم ــه تقریب ــم ک ــه می کنی بدرق
بــا ایــن هنرمنــد خاطــره خــوب دارنــد. حبیــب در 
حــوزه دفــاع مقــدس، افــرادی را وارد عرصــه هنــر 
کــرد کــه بــا اعتقــاد بــه کار خــود ادامــه می دهنــد. 
کاسه ســاز نیــز همیشــه ایــن فرهنــگ را در خــود 
حفــظ می کــرد و بــرای همــه اهــل حمایــت بــود. 
بی شــک امشــب بســیاری از شــهدا از او اســتقبال 

می کننــد.
منوچهــر شاهســواری، مدیــر عامــل خانــه ســینما 
ــه  ــا ب ــه م ــت و هم ــق اس ــرگ ح ــت: م ــز گف نی
تاریــخ می پیوندیــم. معتقــدم خاقــان مانــدگاران 
تاریــخ هســتند و در حــال زیســت  همیشــه 
هســتند. خانــه ســینما متعلــق بــه تک تــک آحــاد 
فعــال ســینمای ایــران اســت . ســینما یــک پدیــده 
یکپارچــه اســت؛ همان طــور کــه ملــت ایــران، 

ــت یکپارچــه اســت. مهــر ــک مل ی

ــی، »روز  ــین کیان ــش حس ــن نمای ــت تازه تری ــروش بلی پیش ف
عقیــم« کــه بــه وضعیــت ســه زِن گریختــه از چنــگ هجــوم آوران 

ــه قلعــه زاهــدی می پــردازد، آغــاز شــد.  ــه محل ب
»روز عقیــم«، نــام تازه تریــن اثــر حســین کیانــی در مقــام 
بــا  بلیــت آن  نویســنده و کارگــردان اســت و پیش فــروش 
تخفیــف ۴۰ درصــدی بــرای ســه روز نخســت، در ســایت تیــوال 
آغــاز شــده اســت. بازیگــران ایــن نمایــش زنانــه کیانــی کــه از روز 
ــاز خواهــد کــرد فهیمــه  یکشــنبه، اول مــرداد اجــرای خــود را آغ
َاَمــن زاده در نقــش اکــرم، شایســته ایرانــی کــه اولیــن حضــورش 
در ســینما بــا »آفســاید« بــود در نقــش پــری، الهــه شهپرســت در 
نقــش لیلــی و رؤیــا میرعلمــی در نقــش لیلــی و پــری هســتند. 
ــر شــب ســاعت ۲۱ در  ــه ه ــم« ک در خاصــه داســتان »روز عقی
ــده: »در  ــی رود، آم ــه م ــاران روی صحن ــی ب ــاخانه خصوص تماش
ــدی  ــه زاه ــه قلع ــوی، محل ــم پهل ــقوط رژی ــی س ــرایط بحران ش

ــگ  ــه از چن ــرد. ســه زن ک ــرار می گی ــب ق ــورد هجــوم و تخری م
هجــوم آوران می گریزنــد، بــه زیرزمیــن خانــه ای بــزرگ در مرکــز 
ــاالی  ــد مــرد در طبقــه ب ــد. زیرزمینــی کــه چن ــاه می برن شــهر پن

ــتند... .«  ــردن هس ــاخی ک ــغول س آن مش
ــود  ــرای خ ــه اج ــهریور ب ــا اول ش ــه ت ــر ک ــن اث ــل ای ــر عوام دیگ
)دســتیار  محمــد گودرزیانــی  از:  عبارتنــد  می دهــد،  ادامــه 
کارگــردان، برنامه ریــز و مدیــر تولیــد(، حمیــد حســینی، اشــکان 
ــا  ــا حاجی ه ــی(، ماری ــروه کارگردان ــن )گ ــا پاک دام دالوری، مه
ــی )موســیقی و ســاخت افکــت(،  ــم(، فرشــاد فزون )طــراح گری
و  تیــزر  ســاخت  )طــراح گرافیــک،  زرجویــان  محمدصــادق 
ــینی  ــد حس ــرح(، حمی ــری ط ــری )مج ــی مطه ــس(، عل عک
)دســتیار دوم کارگــردان(، اشــکان دالوری )مدیــر صحنــه(، مهــا 
پاکدامــن )منشــی صحنــه(، ســارا حــدادی )مدیــر روابــط عمومی 
و تبلیغــات - مکــث( و نرگــس کیانــی )مشــاور رســانه ای(. ایســنا

نمایشــنامه  »بــر پهنــه  دریــا« بــه نویســندگی اســاومیر 
مــروژک و بــا دراماتــورژی و کارگردانــی محمــد کاظــم شــیران 
در ســالن اداره راه و شهرســازی اصفهــان اجراخوانــی می شــود. 
ایــن  گفــت:  اجراخوانــی  ایــن  دراماتــورژ  و  کارگــردان 
نمایشــنامه، روایتگــر داســتان ســه زن گرســنه بــا لباس هــای 
خوش دوخــت، بــر روی کلکــی در دریاســت کــه در پهنــه  
ــرای برطــرف کــردن  ــد راهــی ب ــای بیکــران ســعی می کنن دری
گرســنگی خــود بیابنــد و ســرانجام داســتان ایــن چاره جویــی 
بــه تصمیــم بــرای خــورده شــدن یکــی از آن هــا ختــم 

می شــود.
ــی بازیگــران   محمــد کاظــم شــیران افــزود: در ایــن اجراخوان
سرشناســی مثــل نیوشــا ضیغمــی، نرگــس محمــدی، بهــاره 
ــوان نقش خــوان حضــور  ــه عن ــژاد ب ــه اکبرن افشــاری و مرضی
ــه عنــوان تهیه کننــده  ــا حمایــت مجیــد زارعــی ب ــد و کار ب دارن

و حمایت هــای محمدرضــا خلجــی بــه عنــوان مجــری طــرح، 
بــرای شــهر اصفهــان تولیــد شــده و ان شــاءهللا پــس از 
اجراخوانــی در اصفهــان، پاییــز ۹۶ در تهــران اجــرای صحنــه ای 

خواهــد داشــت. 
شــیران ادامــه داد: دیگــر عوامــل ایــن اجراخوانــی عبارتنــد از: 
ــان،  ــوش مودبی ــم: داری ــروژک، مترج ــاومیر م ــنده: اس نویس
زارعــی، مجریــان طــرح: محمدرضــا  تهیه کننــده: مجیــد 
خلجــی٬ پویــا ظریفــی، انتخــاب بازیگــر: علــی مردانی، مشــاور 
ــم: رضــا ســعیدی. ــر اردشــیر شــیران، طــراح گری ــروژه: دکت پ

ــا  ــد ب ــی می توانن ــن اجراخوان ــدن ای ــرای دی ــدان ب  عاقه من
ــارم  ــر، روزهــای ســوم و چه ــوای مه ــت از ســایت ن ــه  بلی تهی
مردادمــاه در ســه ســانس، ســاعت های ۱۸، ۲۰ و ۲۲ بــه 
ــعادت آباد  ــان س ــع در خیاب ــازی واق ــالن اداره راه و شهرس س

ــد. ایمنــا ــه کنن ــورگ مراجع ــارراه فرایب چه
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هــدف  بــا  و  خوانــد  درس  حبیــب 
وارد هنــر شــد. ســال ها بعــد حبیــب 
تهیه کننده »در چشــم باد« شــد و از 

اعتقــادش دســت نکشــید

وداع با حبیب سینما

آگهی تجدید مزایده عمومی 
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نوبت دوم

اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان در نظر دارد مزایده ضایعات قطعات ماشین آالت اسقاطی کارگاهی خود به 
شرح مذكور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تداركات الكترونیكی دولت )setadiran.ir( و با 

شماره مزایده ۱۰۰۹۶۳۳۴۳۰۰۰۰۰۲ )شماره سیستمی( به صورت الكترونیكی به فروش برساند.
زمان انتشار در سایت: ساعت ۹ روز چهار شنبه مورخ ۹۶/۴/۲۸ 

مهلت دریافت اسناد مزایده: تا ساعت ۱۴:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۹۶/۵/۳ 
تاریخ بازدید: از تاریخ ۹۶/۴/۲۸ لغایت ۹۶/۵/۳ 

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت ۱۹/۰۰ روز شنبه مورخ ۹۶/۵/7 
زمان بازگشایی: ساعت ۱۱ روز یکشنبه ۹۶/۵/۸ 

زمان اعالم به برنده: ساعت ۱۱ روز دوشنبه ۹۶/۵/۹ 
مکان بازدید: اصفهان – دروازه شیراز - خیابان هزار جریب-  اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان - واحد اموال

تلفن تماس: ۳۶۶۸۳۸7۴ - ۰۳۱  و ۰۹۱۳۲۶۱7۵۰۲ آقای میرزایی  
ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

۱-برگزاری مزایده توامًا از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت و ارسال پاکات به صورت حضوری و پستی می باشد و 
كلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شركت در 
مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاكات، اعام به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل كاال در بستر سامانه از این 
طریق امكان پذیر می باشد. الزم به ذکر است ارسال و تحویل حضوری یا پستی پاکت الف و پاکت حاوی پیشنهاد قیمت به 
طور جداگانه به دبیرخانه اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان الزامی است )فرم پیشنهاد قیمت و شرایط و لیست 

اقام مزایده در سامانه مذکور و سایت این اداره کل به نشانی www.etvto.ir بارگذاری گردیده است.(
۲-متقاضیان جهت شركت در مزایده می بایست به عنوان تضمین شرکت در مزایده )وجه التزام( مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
)پنجاه میلیون ریال( به حساب سیبا سپرده جاری به شماره ۲۱7۱۸7۰۲۰۳۰۰۱ نزد بانک ملی به نام تمركز وجوه سپرده فنی 
و حرفه ای اصفهان واریز و فیش آن را در پاکت )الف( گذاشته و همراه با پاکت حاوی پیشنهادات و با ذکر عبارت مربوط به 
مزایده اموال اسقاطی به دبیرخانه اداره كل تحویل یا از طریق پست پیشتاز به نشانی اصفهان – دروازه شیراز - خیابان هزار 
جریب-  اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان - کد پستی ۸۱۶۹۶۵۳۸۴۸  ارسال نمایند. )ارائه ضمانتنامه بانکی 
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آگهی مزایده - مرحله دوم
فروش پالک های مسکونی
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شهرداری کمشچه در نظر دارد به استناد مصوبه جلسه شماره ۱۳۱ مورخ ۹۶/۲/۱۵ شورای اسامی 
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کتاب ادبیات و 

مترجمانی که کپی می کنند
ــه  ــان کم تجرب ــد: مترجم ــز شــهدی، مترجــم، می گوی پروی
ــد و زمانــی  ســراغ کتاب هــای کاســیک و مشــکل می رون
کــه از پــس آن هــا برنمی آینــد، ترجمــه کتــاب را رونویســی 

می کننــد. 
ــار  ــده اظه ــای رونویسی ش ــاره ترجمه ه ــم درب ــن مترج ای
ــام  ــتباه را انج ــن اش ــازه کار ای ــان ت ــتر مترجم ــرد: بیش ک
و  بــه ســراغ کتاب هــای کاســیک  آن هــا  می دهنــد؛ 
و مکافــات«  و »جنایــت  »بینوایــان«  ماننــد  مشــکل 
ــی  ــد و کپ ــا برآین ــس آن ه ــد از پ ــه نمی توانن ــد ک می رون
ــا  ــم؛ ام ــان را نمی دان ــن مترجم ــزه ای ــن انگی ــد. م می کنن
ــن کار را انجــام  ــه ای ــم برخــی از ناشــران ک حــدس می زن
می دهنــد، پــول اندکــی بــه مترجمــان جــوان می دهنــد و 
از آن هــا می خواهنــد کتــاب را ترجمــه یــا رونویســی کننــد. 
ــا بیــان اینکــه کتاب هــای کاســیک بیشــتر مخاطــب  او ب
خــاص دارنــد و همــه خواننــدگان ســراغ آن هــا نمی رونــد، 

ــوال ترجمه هــای خــوب را  ــه ای معم ــت: مخاطــب حرف گف
تشــخیص می دهــد. زمانــی کــه کتابــی بــا ترجمــه خــوب 
و بــا وجــود چنــد ترجمــه از آن بــه چــاپ چنــدم می رســد 
ــراغ  ــد س ــت و می دان ــیار و آگاه اس ــده هوش ــی خوانن یعن
کــدام ترجمــه بــرود؛ مثــا رمــان »بــرادران کارامــازوف« بــه 
چــاپ ششــم رســید یــا کتــاب »بــارون درخت نشــین« کــه 
ســال گذشــته منتشــر شــد، در عــرض یک ســال و نیــم بــه 
چــاپ ســوم رســید. البتــه زنده یــاد مهــدی ســحابی هــم 

ترجمــه خوبــی از ایــن کتــاب کــرده بــود. 
ترجمــه  از  رونویســی  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  شــهدی 
ــزود:  ــاند، اف ــیب می رس ــه آس ــت ترجم ــه صنع ــران ب دیگ
ایــن ترجمه هــا خواننــده را بدبیــن می کننــد؛ به ویــژه 
خواننــده ای کــه تجربــه نــدارد و کتابخــوان واقعــی نیســت؛ 
معمــوال ایــن خواننده هــا مترجمــان و خــود کتــاب را 
نمی شناســند و زمانــی کــه بــا چنیــن ترجمه هایــی برخــورد 

می شــوند. ناامیــد  می کننــد، 

او بــا بیــان اینکــه بــه دلیــل مشــغله کاری و خوانــدن کتاب 
بــه زبــان اصلــی وقــت نــدارد کتــاب بخوانــد، اظهــار کــرد: 
ــم  ــم می بین ــا را می خوان ــنامه کتاب ه ــه شناس ــی ک گاه
ــروف و  ــاب مع ــک کت ــاله ای ی ــم ۲۵-۲۶ س ــا مترج مث
ــرد  ــن ف ــه ای ــت ک ــخص اس ــرده؛ مش ــه ک ــل را ترجم ثقی
نمی توانــد فارســی کتــاب را درک کنــد، چــه رســد بــه 
اینکــه متــن اصلــی را درک کنــد و بــه زبــان فارســی 

ــد. ایســنا برگردان

تلویزیون

نبود نظارت بر سریال سازی
یــک منتقــد ســینما و تلویزیــون بــا اشــاره بــه نبــود نظــارت 
ــان  ــی از کارگردان ــه بعض ــرد ک ــان ک ــازی بی ــر سریال س ب
ــود؛  ــه می ش ــت مواج ــا شکس ــه ب ــازند ک ــریالی می س س
ــدی را  ــد از آن ســریال بع ــی نیســت، بع ــا چــون نظارت ام

ــازند.  ــم می س ه
محمدرضــا لطفــی، منتقــد ســینما و تلویزیــون، بــه رویکــرد 
فعلــی تلویزیــون در جــذب مخاطــب اشــاره و بیــان کــرد: 
ــه  ــی رود ک ــتباهی را م ــیر اش ــت مس ــون سال هاس تلویزی
ــه  ــدارد. وی ادام ــی ن ــر ارتباط ــاه اخی ــد م ــک و چن ــه ی ب
داد: تلویزیــون از اواســط نیمــه دوم دهــه ۸۰ مســیرش را 
اشــتباه مــی رود کــه موجــب ریــزش مخاطبانــش شــده و 
چــون ارگان دولتــی اســت، تعــداد مخاطــب برایــش فرقــی 

نــدارد. 
ــون از بطــن  خــط قرمزهــای افراطــی باعــث شــده تلویزی
ــروز  ــه ام ــه در جامع ــی ک ــرد؛ در حال ــه بگی ــه فاصل جامع
مخاطــب بــه شــدت جلــو اســت و حتــی می توانــد 

خــودش خــوراک رســانه ای اش را از فضــای مجــازی، 
شــبکه نمایــش خانگــی و شــبکه های ماهــواره ای تأمیــن 

ــد.  کن
ایــن منتقــد ســینما و تلویزیــون بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم 
کمتــر مخاطــب برنامه هــای تلویزیــون هســتند، بیــان 
کــرد: امــروزه در دورافتاده تریــن روســتاها هــم تلویزیــون 
و هــم ماهــواره وجــود دارد و وقتــی تلویزیــون خصوصــی 
راه نیفتــاده، زایــش و رقابتــی هــم در ایــن رســانه وجــود 
دارد و بعضــی برنامه هــا مثــل »بفرماییــد شــام« یــا 
دوربیــن مخفــی و ســریال ها بــه شــبکه نمایــش خانگــی 
می رونــد؛ در حالــی کــه در هیــچ کجــای دنیــا شــبکه 
ــن کار ســاخته نشــده اســت.  ــرای ای ــی ب ــش خانگ نمای

لطفــی اضافــه کــرد: همچنیــن تاک شــوهایی کــه در 
پخــش  و  ســاخته  اینترنــت  و  مجــازی  شــبکه های 
می شــود، جایشــان در ایــن رســانه ها نیســت؛ بلکــه بایــد 
در تلویزیــون خصوصــی توزیــع شــوند و وقتــی تلویزیــون 
ــن جابه جایی هــا  ــا ای یــک رســانه انحصــاری می شــود، م

ــتیم. ــاهد هس را ش
ــه« و  ــل »خندوان ــی مث ــه برنامه های ــاره ب ــا اش ــی ب  لطف
»دور همــی« بیــان کــرد: طبیعتــا در ایــن برنامه هــا 
ــران  ــوان نگ ــد ج ــری و رامب ــران مدی ــل مه ــرادی مث اف
مخاطــب هســتند؛ چــون بیــرون از تلویزیــون برنامــه، 
ــت  ــل اس ــاد آزاد وص ــه اقتص ــه ب ــد ک ــری دارن ــم و اث فیل
ــظ  ــان را حف ــد مخاطبانش ــل می خواهن ــن دلی ــه همی و ب
ــه  ــده هــم نســبت ب ــه پربینن ــن دو برنام ــا همی ــد؛ ام کنن

فصل هــای قبلــی موفقیــت کمتــری دارنــد. مهــر

»بر پهنه  دریا« در اصفهان روی صحنه می رودپیش فروش بلیت نمایش »روز عقیم« آغاز شد
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سالمت روانی« در کشور

آسیب شــناس  و  رفتارشــناس  ابهــری،  مجیــد  دکتــر 
ــه دســت  ــرادی ک ــه ویژگی هــای اف ــا اشــاره ب ــی، ب اجتماع
ــر  ــت: از نظ ــد، گف ــودکان می زنن ــه ک ــاوز ب ــا تج ــل ی ــه قت ب
رفتارشناســی احتمــاال این گونــه افــراد در دوران کودکــی 
مــورد آزار جنســی یــا خشــونت های مختلــف رفتــاری قــرار 
گرفته انــد؛ امــا مشــکالت آن هــا بــدون درمــان و روانــکاوی 
بــه شــکل انباشــتی از عقده هــا در روح و ذهــن آن هــا باقــی 
ــه شــکل رفتارهــای  ــده و در دوران بزرگســالی خــود را ب مان

خشــونت آمیز بــروز می دهــد. 
ــا و  ــل آتن ــه قت ــه حادث ــاره ب ــا اش ــری ب ــد ابه ــر مجی دکت
ــل  ــه دلی ــی ب ــاران روان ــن بیم ــزود: ای ــابه اف ــوادث مش ح
ــی  ــی و جوان ــه در دوران نوجوان ــی ک ــیاه و تلخ ــته س گذش
داشــته اند، در دوران بزرگســالی نیــز نتوانســته اند رفتارهــای 

ــد.  ــروز دهن ســالمی از خــود ب
ــی گام اول در  ــناس اجتماع ــناس و آسیب ش ــن رفتارش ای
پیشــگیری از وقــوع این حــوادث را شناســایی افــراد پرخطر 
دانســت و ادامــه داد: اجــرای دوره هــای روان درمانــی، 
روانــکاوی، تخلیــه روانــی و تحــت نظــر داشــتن ایــن افــراد 

ــد.  ــری کن ــع مشــابه جلوگی ــوع فجای ــد از وق می توان
وی بــا اشــاره بــه اینکــه افــراد مبتــال بــه بیمــاری پدوفیلیــا 
ــل شناســایی  ــه راحتــی قاب ــه کــودکان( ب )میــل جنســی ب
نیســتند و تنهــا متخصصــان می تواننــد ایــن افــراد را 
تشــخیص دهنــد، عنــوان کــرد: بــا تشــکیل پرونــده ســالمت 
روانــی، خانواده هــا می تواننــد کودکانــی را کــه تمایــالت 
جنســی افراطــی دارنــد یــا از خــود رفتارهــای خشــونت آمیز 
بــروز می دهنــد، شناســایی و هرچــه ســریع تر بــرای درمــان 

آن هــا اقــدام کننــد. 
ایــن آسیب شــناس اجتماعــی عوامــل متعــددی را در وقــوع 
قتــل آتنــا مؤثــر دانســت و اظهــار کــرد: دربــاره قتــل آتنــا و 
ســایر مــوارد مشــابه، خانواده هــا بــا همــراه کــردن زیــورآالت 
ــا را  ــارف، آن ه ــای غیرمتع ــتفاده از لباس ه ــا اس ــودک ی ک
ــد. اگرچــه  ــرای افــراد بیمــار می کنن ــه طعمــه ای ب تبدیــل ب
ایــن قربانیــان کــودک هســتند، امــا بــرای بیمــاران مبتــال به 
پدوفیلیــا هــر یــک از ایــن عوامــل می توانــد منجــر بــه بــروز 

خشــونت نســبت بــه ایــن کــودکان شــود.
ــد  ــیب دیده بای ــودک آس ــه ک ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــری ب  ابه
بالفاصلــه تحــت درمــان روانــکاوی قــرار بگیــرد، گفــت: پس 
از مراجعــه بــه روان شــناس و جلوگیــری از تحقیر و تمســخر 
ــرد و  ــظ ک ــوان او را از آســیب های بعــدی حف کــودک، می ت
آینــده وی را نجــات داد. وی بــا اشــاره بــه نقــش نهادهــای 
ــودکان  ــت ک ــات فراغ ــزی اوق ــی برنامه ری ــی و متول فرهنگ
ــا  ــرد: ب ــه ک ــی اضاف ــن اتفاقات ــروز چنی ــری از ب در جلوگی
بــرای کــودکان  تفریحــی  برنامه ریزی هــای آموزشــی و 
می تــوان فضایــی ســالم و بــدون خطــر بــرای رشــد و 
ــرای  ــه ب ــی ک ــا در صورت ــرد؛ ام ــم ک ــا فراه ــرورش آن ه پ
ــه وجــود نداشــته  کــودکان ســرگرمی های ســالم و کم هزین
ــه محــل  ــور می شــوند ب ــا مجب ــد آتن ــی مانن باشــد، کودکان
ــیب ها  ــواع آس ــرض ان ــد و در مع ــان برون ــدر و مادرش کار پ
ــای  ــز نظارت ه ــرفته نی ــورهای پیش ــد. در کش ــرار بگیرن ق
ــی  ــی و حمایت ــای آموزش ــار برنامه ریزی ه ــی در کن اجتماع

کــودکان بــه طــور همزمــان دنبــال می شــود. خبرفارســی

کوتاه اخبار 
ماندگاری هوای گرم در کشور

مدیــر کل پیش بینــی و هشــدار ســریع ســازمان هواشناســی 
گفــت: بــر اســاس تحلیــل آخریــن نقشــه های هواشناســی، 
ــمان  ــور آس ــق کش ــب مناط ــرای غال ــده ب ــه روز آین ــی س ط
هــوای گــرم  مانــدگاری  بــا  همــراه  آفتابــی  و  صــاف 

می شــود.  پیش بینــی 
احــد وظیفــه گفــت: در ســه روز آینــده در نــوار شــرقی کشــور 
وزش بــاد پیش بینــی می شــود کــه در منطقــه زابــل در 
ــرد و خــاک  ــی گ ــاد شــدید و گاه بعضــی ســاعات، وزش ب

ــد داد.  رخ خواه
مدیــر کل پیش بینــی و هشــدار ســریع ســازمان هواشناســی 
ــه دمــای هــوای تهــران طــی دو روز  افــزود: بیشــینه و کمین
ــی  ــانتیگراد پیش بین ــه س ــده، 38 و 25 و 37 و 24 درج آین
ــن  ــن و گرم تری ــاره خنک تری ــان درب ــه در پای می شــود. وظیف
ــینه  ــا بیش ــهرکرد ب ــت: ش ــده گف ــی روز آین ــور ط ــهر کش  ش
و کمینــه دمــای 32 و 10 درجــه ســانتیگراد و اهــواز با بیشــینه 
ــه دمــای 48 و 34 درجــه ســانتیگراد، خنک تریــن و  و کمین

گرم تریــن شــهر کشــور در روز آینــده هســتند. هواشناســی

 حذف دفترچه های کاغذی 
در تأمین اجتماعی

پــروژه حــذف دفترچه هــای کاغــذی در مراکــز درمانــی طــرف 
قــرارداد بــا ســازمان تأمیــن اجتماعــی آغــاز شــد. دکتــر ســید 
ــی،  ــن اجتماع ــازمان تأمی ــل س ــر عام ــش، مدی ــی نوربخ تق
ــه از  ــذی ک ــی کاغ ــای درمان ــذف دفترچه ه ــرای ح ــت: ب گف
پروژه هــای بــزرگ ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت، در 
ــرار  ــتورکار ق ــترده ای در دس ــات گس ــر اقدام ــال های اخی س
گرفتــه و در مرحلــه اول دفترچه هــای درمانــی در مراکــز 
درمانــی ملکــی ایــن ســازمان در سراســر کشــور حــذف شــد.

 وی افــزود: ایــن پــروژه بــزرگ کــه در ادوار مدیریتــی گذشــته 
نیــز اقداماتــی بــرای اجــرای آن انجــام شــد ولیکــن ناموفــق 
مانــده بــود، در دولــت تدبیــر و امیــد بــا برنامه ریــزی اصولــی 
در دســتورکار واحدهــای مختلــف ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
ــرار  ــات ق ــاوری اطالع ــا فن ــط ب ــای مرتب ــه بخش ه از جمل
گرفــت و بــه صــورت هدفمنــد و چنــد مرحلــه ای آغــاز شــد.

 نوربخــش همــکاری کامــل مراکــز درمانــی طــرف قــرارداد را 
ــه  ــه حــذف دفترچ ــق برنام ــر مســائل جــدی در تحق از دیگ
ــه  ــی ب ــن اجتماع ــازمان تأمی ــت: س ــار داش ــت و اظه دانس
منظــور ایجــاد انگیــزه بیشــتر بــرای همــکاری مراکــز درمانــی 
طــرف قــرارداد، امــکان تســهیل پرداخــت هزینه هــای ســهم 
ایــن ســازمان را فراهــم کــرده و مراکــز طــرف قــراردادی کــه 
ــهم  ــه س ــد هزین ــد، ۶0 درص ــکاری دارن ــروژه هم ــن پ ــا ای ب
ــت  ــن دریاف ــورت آنالی ــه ص ــی را ب ــن اجتماع ــازمان تأمی س
می کننــد. وی تأکیــد کــرد: ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
ــدی در  ــزم و اراده ج ــود ع ــورت وج ــه در ص ــی دارد ک آمادگ
ســایر اجــزای نظــام ســالمت و همــکاری ســایر دســتگاه ها، 
ایــن برنامــه را در کوتاه تریــن زمــان ممکــن در سراســر کشــور 

ــد. بهداشــت نیــوز ــی کن اجرای

کوتاه حوادث 
 جزئیات حمله زن و مرد سارق 

به مأمور پلیس
ــزرگ از  ــران ب ــی ته ــی انتظام ــم فرمانده ــرکالنتر شش س
دســتگیری دو نفــر ســارق زن و مــرد و کشــف مقادیــری 
لــوازم ســرقتی از آن هــا خبــر داد و گفــت: متهمــان قصــد 
خلــع ســالح مأمــور پلیس را داشــتند. ســرهنگ ســیروس 
ــارق  ــرد س ــتگیری زن و م ــر دس ــالم خب ــا اع ــی ب کتابعل
افــزود: عوامــل کالنتــری 110 شــهدا حیــن گشــت زنی 
ــک دســتگاه خــودرو  ــه ی در ســطح حــوزه اســتحفاظی ب
ــا دونفــر سرنشــین کــه در حــال پرســه زنی بــوده  پرایــد ب

ــد.  ــی می کنن ــوع را بررس ــوند و موض ــکوک می ش مش
ــه  ــتعالم صورت گرفت ــی اس ــه ط ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــر دارای  ــه خــودرو مدنظ ــام مشــخص شــد ک ــز پی از مرک
ســابقه اســت، گفــت: سرنشــینان خــودرو کــه یــک مــرد و 
یــک زن بودنــد، بــه محــض دیــدن واحــد گشــت از خــودرو 
پیــاده شــدند و می خواســتند فــرار کننــد و بی توجــه 
ــری  ــور کالنت ــمت مأم ــه س ــس ب ــت پلی ــتور ایس ــه دس ب
ــالح وی را  ــع س ــری و خل ــد درگی ــدند و قص ــه ور ش حمل

داشــتند. 
قانــون  از  اســتفاده  بــا  کالنتــری  مأمــور  افــزود:  وی 
ــه شــلیک تیــر هوایــی کــرده  به کارگیــری ســالح اقــدام ب
ــا رســیدن دیگــر عوامــل کالنتــری آن هــا  کــه در نهایــت ب

دســتگیر و بــه کالنتــری فرســتاده می شــوند. 
ســرهنگ کتابعلــی گفــت: در بازرســی از ایــن افــراد مقــدار 
1.5 گــرم مــواد مخــدر از نــوع شیشــه بــا لفافــه و از خــودرو 
ــار  ــد، چه ــدد بان ــودرو، 4 ع ــش خ ــدد پخ ــه ع ــا س آن ه

حلقــه الســتیک و رینــگ ســرقتی کشــف شــد. مهــر

 آتش سوزی عمدی 
بازار صفای خرمشهر

ــازار  ــت: ب ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی خرمشــهر گف
ــت.  ــش گرف ــن شــهر، پنجشنبه شــب آت ــای ای صف

میــالد جعفــری اظهــار داشــت: بــازار صفــا مقابل حســینیه 
ــه  ــه طعم ــاعت 22 و 34 دقیق ــهر در س ــیه خرمش عباس
حریــق شــد و در ســاعت 22 و 38 دقیقــه نیروهــای 

ــدند.  ــر ش ــل حاض ــانی در مح آتش نش
جعفــری افــزود: در ایــن حادثــه تلفاتــی جانــی نداشــتیم و 
فقــط کاالهــا و اجنــاس دستفروشــان ایــن بــازار در آتــش 

سوخت.
 وی علــت آتش ســوزی را پرتابــی آتــش زا از ســوی افــراد 

ناشــناس اعــالم کــرد. ایرنــا

 غرق شدن دو جوان 
در رودخانه کرخه

بخشــدار مرکــزی اهــواز گفــت: 2 جــوان از روســتای 
عشــاره بــزرگ از توابــع بخــش مرکــزی اهــواز در رودخانــه 
ــن 2  ــرد: ای ــار ک ــی بلمچــی اظه ــرق شــدند. عل کرخــه غ
جــوان 17 و 18 ســاله جنادلــه حوالــی ظهــر روز چهارشــنبه 
ــرق شــدند و اجســاد  ــه کرخــه غ ــگام شــنا در رودخان هن

ــدا نشــده اســت. خبــر فارســی ــوز پی آن هــا هن

کنش    وا

 رئیس سازمان حفاظت از 
محیط زیست   

از آلودگی هوا و گازهای گلخانه ای باید کاسته شود؛ ما باید 
روی انرژی های تجدیدپذیر توجه ویژه ای داشته باشیم. 
انرژی تجدیدپذیر برای کشوری مثل ایران یک فرصت 
است و خوشبختانه سرمایه گذاری خوبی شده است. 

راهبرد انرژی جامع است و امیدوارم کشور بتواند با قدرت 
در عرصه ملی و بین المللی برنامه خود را پیش ببرد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی   

نگاه جدی به مقوله اشتغال و اقتصاد مقاومتی داریم؛ 
به طوری که دانش آموختگان رشته های فنی ما بتوانند 

جوابگوی نیازهای بازار کار بوده و آمادگی اشتغال را 
داشته باشند. حتی در افق های دور صادرات نیروی کار 
را پیش بینی کردیم و برای تحقق آن باید استانداردهای 
آموزشی را با استانداردهای جهانی کار منطبق کنیم. اگر 
قرار باشد نیروی کار ما به کشورهای منطقه صادر شود 
و بتواند از عهده کار در جای دیگری هم بر بیاید، باید 

دستگاه های متولی کار و اشتغال هم، پای کار بیایند و به 
ارتقای استانداردهای کار کمک کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا   
تغییری که در الگوی مصرف مواد مخدر در حال 

شکل گیری است در حوزه مصرف مخدر گل که یکی از 
مشتقات گیاه شاهدانه است، مشاهده می شود و گرایش 
به سمت استفاده از این ماده جالب توجه است. اقدامات 
موثری از سوی پلیس در این زمینه انجام شده که نمونه 
آن شبکه هایی بود که در فضای مجازی فعال بودند و با 

پیگیری ما منهدم شده و ضربه خوردند.

مدیر کل مشارکت های مردمی سازمان 
حفاظت محیط زیست   

بیش از 125 هزار نفر دادخواست نجات میان رودان را 
امضا کرده اند که رقم جالب توجهی است. قرار بود یک 

نسخه از این نامه به همراه لیست امضاکنندگان به دبیر 
کل سازمان ملل داده شود؛ ولی چون تعداد امضاها 

به یک میلیون نرسیده بود، از ارسال آن برای دبیر کل 
سازمان ملل اجتناب کردیم و ترجیح دادیم وقتی تعداد 

امضاء به یک میلیون نفر رسید، توسط یکی از NGO هایی 
که مقام مشورتی سازمان ملل را دارد، به عنوان یک 

سند در سازمان ملل ثبت کنیم. اگرچه پیگیری پویش 
میان رودان یکی از موارد جنبی این درخواست است و 
هدف اصلی آگاه سازی و حساسیت زایی نسبت به این 
موضوع است تا هزینه سدسازی در منطقه را باال ببرد، 

اما به لحاظ حقوقی امکان رسیدگی به آن در دادگاه الهه 
وجود دارد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا   
در حال حاضر بیش از 300 هزار حلقه چاه غیرمجاز در 
کشور وجود دارد که از این تعداد 130 هزار حلقه بسیار 
تعیین کننده و مهم هستند؛ لذا باید هرچه زودتر تدابیر 

ویژه ای برای انسداد این چاه ها صورت بگیرد.

انتقام از همسر سابق در شبکه های اجتماعی

رئیــس پلیــس فتــای غــرب اســتان تهــران از 
دســتگیری فــردی خبــر داد کــه عکــس و مطالــب 
ــای  ــابقش در فض ــر س ــه همس ــی را علی غیراخالق

ــود. ــرده ب ــر ک ــازی منتش مج
ــزود: کارشناســان  ــی صالحــی اف ســرهنگ حاج عل
ــا موضــوع  ــده ای ب ــس از ورود پرون ــا پ پلیــس فت
از ســوی  در فضــای مجــازی  هتــک حیثیــت 
قاضــی ویــژه رســیدگی بــه جرائــم ســایبری، 

ــد. ــاز کردن ــود را آغ ــات خ تحقیق
ــت  ــار داش ــاکی اظه ــدا ش ــرد: در ابت ــار ک وی اظه
شــخصی ناشــناس در فضــای مجــازی و از طریــق 
ــاد  ــه ایج ــدام ب ــی، اق ــبکه های اجتماع ــی از ش یک
اکانــت )حســاب( جعلــی و بارگــذاری مطالــب 
ــه  ــر او در آن صفح ــا تصاوی ــی ب ــذب و غیراخالق ک
مجــازی کــرده و عکــس او را از طریــق اکانــت 
مشــخصی بــرای دوســتان و آشــنایان ارســال کــرده 
کــه ســبب هتــک حیثیــت و بــه مخاطــره افتــادن 

ــروی شــاکی شــده اســت. آب
وی ادامــه داد: پــس از انجــام تحقیقــات مقدماتــی 
و بــا اســتفاده از روش هــای فنــی و اقدامــات 
پلیســی مشــخص شــد گرداننــدگان اکانت هــا 
ــه صــورت تلفنــی  فقــط یــک نفــر اســت. متهــم ب
ــا احضــار شــد و گوشــی هوشــمند  ــس فت ــه پلی ب
ــت و در بررســی  ــرار گرف ــورد بررســی ق ــرده م نامب
بــه عمــل آمــده توســط اداره فنــی و بررســی 
ادلــه دیجیتــال جــرم، مســتندات مرتبــط بــا 
پرونــده از گوشــی متهــم اســتخراج شــد و در 
ــه عمــل ــق ب ــده از متهــم تحقی ــاره پرون  ادامــه درب

 آمد.
ســرهنگ صالحــی ادامــه داد: متهــم در ابتــدا منکر 
ــدارک و  ــا م ــه ب ــس از مواجه ــا پ ــد؛ ام ــه ش قضی
مســتندات ادلــه دیجیتــال جــرم بــه بــزه انتســابی 
معتــرف شــد و اظهــار کــرد قبــول دارد کــه گرداننــده 
ــده  ــی موضــوع پرون صفحــات شــبکه های اجتماع
ــوده  ــز در گذشــته همســرش ب اســت و شــاکی نی

اســت.
ــه مــدت  ــار کــرده کــه ب وی ادامــه داد: متهــم اظه
یــک ســال اختالفاتــی بیــن آنــان در جریــان بــوده 
اســت؛ بــه همیــن علــت و بــه انگیــزه انتقام جویــی 
ــدازی  ــه راه ان ــدام ب ــخصی، اق ــاب ش و تسویه حس
اکانــت مدنظــر کــرده و مطالــب کذبــی را در آن 
صفحــه مجــازی بــه شــاکی انتســاب داده اســت.

ــا توجــه  ــت ب ــزود: در نهای ــام انتظامــی اف ــن مق ای
بــه اعتــراف متهــم بــه بــزه انتســابی پرونــده 
ــه دادســرا، ارســال  ــن ب ــل و در معیــت طرفی تکمی
ــت و نشــر  ــک حیثی ــام هت ــه اته ــم ب ــرای مته و ب
ــی صــادر  ــرار قانون ــب در فضــای مجــازی، ق اکاذی

شــد.

بــا ورود  انتظامــی تصریــح کــرد:  ایــن مقــام 
ــه  ــوذ ب ــردم و نف ــی م ــو در زندگ ــای ن تکنولوژی ه
حریــم خصوصــی افــراد و از طرفــی متاســفانه عدم 
ــازی  ــوزش و آگاه س ــب و آم ــازی مناس فرهنگ س
ــیب ها  ــا و آس ــن فض ــه ای ــبت ب ــردم نس ــه م عام
ــوع  ــاهد وق ــا ش ــر روز م ــش رو، ه ــدات پی و تهدی
ــه  ــد ک ــتیم و می طلب ــتر هس ــن بس ــم در ای جرائ
مــردم بــا هوشــیاری و آگاهــی بیشــتری تصاویــر و 
اطالعــات خصوصــی خــود را در فضــای مجــازی و 

ــا ــد. ایرن ــرار دهن ــی ق ــبکه های اجتماع ش

رئیــس جمعیــت هــالل احمــر بــا اشــاره بــه 
ــج  ــران در ح ــن زائ ــی در بی ــیوع گرمازدگ ش
تمتــع گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه بیــش از 2 
هــزار نفــر از زائــران بیــش از 80 ســال ســن 
دارنــد، بایــد مراقبــت بیشــتری در ایــن 

خصــوص انجــام شــود. 
دکتــر ســید امیرمحســن ضیائــی در همایش 
پزشــکان مجموعــه حــج ســال ۹۶، در جمــع 
پزشــکانی کــه بــرای خدمــت بــه حجــاج در 
حــج تمتــع ســال جــاری حضــور می یابنــد، 
میلیــون  صدهــا  بیــن  از  شــما  گفــت: 
مســلمان بــه حــج دعــوت شــدید و تحقــق 
ــف  ــل وص ــق غیرقاب ــک توفی ــم، ی ــن مه ای

اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه حــج، اجتماعــی بــزرگ 
از مســلمانان بیــش از 50 کشــور اســت، 
ــک  ــورها در ی ــن کش ــلمانان ای ــزود: مس اف

هــم  گــرد  کوچــک  جغرافیایــی  مــکان 
می آینــد تــا فریضــه حــج را بــه جــای 
آورنــد؛ ایــن موضــوع از نظــر پزشــکی از 
اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت؛ از ایــن رو 
ــت  ــارت جمعی ــز پزشــکی حــج و زی در مرک
هــالل احمــر بــه صــورت ویــژه و خــاص بــه 

می شــود.  پرداختــه  آن 
رئیــس جمعیــت هــالل احمــر بــا اشــاره بــه 
اینکــه پــس از بازگشــت تیــم پزشــکی مرکــز 
پزشــکی حــج و زیــارت جمعیــت هــالل 
احمــر از ســرزمین وحــی، همایــش پزشــکی 
ــرد:  ــان ک ــد، بی ــد ش ــزار خواه ــری برگ دیگ
ضــروری اســت پــس از پایــان عملیــات 
ــکان  ــرات پزش ــات و نظ ــع، تجربی ــج تمت  ح
و کادر درمانــی هــالل احمــر در ارائــه خدمــت 
مــورد  زائــران  بــه  درمانــی  و  بهداشــتی 
ــن  ــرد و از ای ــرار گی ــر ق ــادل نظ ــث و تب بح

تجــارب ارزشــمند در حــج ســال های آینــده 
ــود. ــتفاده ش اس

 ضرورت پزشک محوری و مراجعه 
پزشک به بیمار در روزهای حج

ضیائــی بــا تاکیــد بــر اینکــه بانــک اطالعاتــی 
ــار کادر  ــدا در اختی ــه خ ــران خان ــی زائ تمام
ــج و  ــکی ح ــز پزش ــی مرک ــکی و درمان پزش
زیــارت جمعیــت هــالل احمــر قــرار دارد، 
ــت  ــش از عزیم ــت پی ــرد: الزم اس ــان ک بی
بــه عربســتان ســعودی، پزشــکان هــالل 
ــوط  ــه صــورت دقیــق اطالعــات مرب احمــر ب
بــه هــر زائــر را بررســی کننــد؛ ایــن کار باعــث 
ــان  ــی در جری ــه خوب ــا پزشــک ب می شــود ت
رونــد جســمی و روحــی زائــر قــرار بگیــرد تــا 
در صــورت بــروز مشــکل، در کمتریــن زمــان 
ــدام الزم را  ــت، اق ــه خدم ــرای ارائ ــن ب ممک

انجــام دهــد. 
ــکی  ــت کادر پزش ــرد: الزم اس ــد ک وی تاکی
مرکــز پزشــکی حــج و زیــارت جمعیــت 
ــران در  ــه زائ ــه ب ــرای مراجع ــر ب ــالل احم ه
ــر  ــواره منتظ ــد و هم ــدام کنن ــا اق کاروان ه
مراجعــه زائــران بــه درمانگاه هــا نباشــند.

ــاره  ــا اش ــر ب ــالل احم ــت ه ــس جمعی  رئی
ــان  ــئولیت درم ــک مس ــر پزش ــه ه ــه اینک ب
ــا 3 کاروان را در روزهــای حــج  اعضــای 2 ی
بــر عهــده دارد، عنــوان کــرد: الزم اســت 
ــات  ــام موضوع ــه تم ــا ب ــکان کاروان ه پزش

بهداشــتی و درمانــی نــگاه تخصصــی داشــته 
ــند.  باش

ــه ضــرورت حفــظ  ــا اشــاره ب وی در ادامــه ب
ــر  ــالل احم ــی ه ــول اساس ــا و اص ارزش ه
ــا اصــول و  گفــت: از پزشــکان می خواهــم ت
ــد و  ــاس بدارن ارزش هــای هــالل احمــر را پ

ــند. ــج آن بکوش ــت تروی در جه

 شیوع گرمازدگی در بین زائران در 
حج تمتع

ــل  ــج در فص ــال ح ــام اعم ــه انج ــی ب ضیائ
ــت:  ــار داش ــرد و اظه ــاره ک ــال اش ــرم س گ
گرمازدگــی، مهم تریــن بیمــاری شــایع در 
ــه  ــود ک ــه خــدا خواهــد ب ــران خان ــان زائ می
بــا توجــه بــه انجــام فرائــض حــج در فصــل 
ــت.  ــی اس ــل پیش بین ــیوع آن قاب ــا، ش گرم

ــن  ــزار ت ــش از 2 ه ــه بی ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــش  ــال ۹۶ بی ــع س ــج تمت ــران در ح از زائ
ــت  ــد، بایســتی مراقب از 80 ســال ســن دارن
ــر گرمازدگــی  بیشــتری از ایــن افــراد در براب

ــام داد. انج
 بررسی مسائل روحی و روانی 

زوار ایرانی در حج تمتع ۹۶ توسط 
پزشکان

ــور  ــه حض ــر ب ــالل احم ــت ه ــس جمعی رئی
طوالنی مــدت زائــران در عربســتان بــرای 
انجــام مناســک حــج تمتــع اشــاره و بیــان 
ــی  ــران ایران ــه زائ ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ک
پــس از گذشــت چندیــن هفتــه بــه شــدید 
ــوند، از  ــن می ش ــه وط ــت ب ــگ بازگش دلتن
ــا  ــم ت ــر می خواه ــالل احم ــکی ه کادر پزش
عــالوه بــر مســائل جســمی، مســائل روحــی 
ــته  ــر داش ــد نظ ــم م ــران را ه ــی زائ و روان
ــه  ــر خان ــاز، زائ ــا در زمــان مــورد نی باشــند ت
ــت  ــورد حمای ــز م ــی نی ــاظ روان ــدا از لح خ

ــرد. ــرار گی ق
وی خطــاب بــه کادر پزشــکی و درمانــی مرکــز 
پزشــکی حــج و زیــارت جمعیــت هــالل احمر 
گفــت: افــرادی در کاروان هــا حضــور دارنــد کــه 
ــه ضیوف الرحمــان را وظیفــه خــود  خدمــت ب
می داننــد و عالقه منــد بــه کمــک بــه کادر 
ــوان  ــن می ت ــتند؛ بنابرای ــکی کاروان هس پزش

در مــواردی از آن هــا کمــک گرفــت. مهــر

رئیــس اداره حقوقــی پلیــس راهــور ناجــا گفــت: تعویــض موتــور 
ــرای  ــون ب ــوده و در قان ــوع ب ــدون مجــوز پلیــس ممن خــودرو ب

ــکان خــودرو جریمــه پیش بینــی شــده اســت.  مال
ــی  ــات اصل ــض قطع ــت: تعوی ــی گف ــد ترحم ــرهنگ محم س
ــردن  ــاد ک ــم و زی ــه و ک ــی، بدن ــور، شاس ــد موت ــودرو مانن خ
محورهــا بــدون مجــوز پلیــس تخلــف اســت و هرگونــه تغییــرات 

ــود.  ــذاری درج ش ــماره گ ــامانه ش ــد در س ــودرو بای در خ
ــه  ــار حادث ــی دچ ــه خودروی ــی ک ــزود: در صورت ــه اف وی در ادام
و در ایــن حادثــه وســیله نقلیــه دچــار نقــص فنــی شــود، 
ــع  ــش از رف ــد پی ــور بای ــض موت ــرای تعوی ــودرو ب ــکان خ مال
ــس از  ــد و پ ــه دهن ــس ارائ ــه پلی نقــص درخواســت خــود را ب
ــا اعــالم می شــود.  ــه آن ه ــه، نتیجــه ب بررســی های صورت گرفت
ــت  ــرای درخواس ــودرو ب ــکان خ ــزود: مال ــی اف ــرهنگ ترحم س
ــه مراکــز شــماره گذاری  ــد ب ــور خــودروی خــود بای تعویــض موت

ــا تعویــض پــالک مراجعــه کننــد.  ی
ــی  ــت: در بعض ــا گف ــور ناج ــس راه ــی پلی ــس اداره حقوق رئی
مواقــع تغییــرات قطعــات اصلــی خــودرو ماننــد موتــور منجــر بــه 

ــود.  ــادف می ش ــدید تص تش
ــا اشــاره بــه اینکــه موتــور خــودرو دارای شــماره ســریالی  وی ب
ــودرو درج  ــند خ ــس و س ــی پلی ــامانه اطالعات ــه در س ــت ک اس
شــده، افــزود: انجــام هرگونــه عملیــات آهنگــری باعــث 
ــدون  ــه ب ــی ک ــود و در صورت ــودرو می ش ــی خ ــکنندگی شاس ش
ــک  ــود، مال ــاد ش ــودرو ایج ــی روی خ ــس تغییرات ــوز پلی مج
ــرای  ــه ب ــه ای ک ــتم ارزش هزین ــا یک هش ــارم ت ــودرو یک چه خ

ــود. ــه می ش ــرده، جریم ــه ک ــر قطع تغیی
 رئیــس اداره حقوقــی پلیــس راهــور ناجــا در پایــان عنــوان کــرد: 
اســتفاده از 2 قطعــه غیرایمــن در وســیله نقلیــه باعــث خطرســاز 

شــدن و بــروز تصــادف می شــود. پلیــس

معــاون توســعه و مدیریــت منابــع وزارت بهداشــت گفــت: ظرفیــت 
ــهریور  ــان ش ــا پای ــور ت ــتانی در کش ــت بیمارس ــش 4000 تخ افزای

ــود دارد.  وج
ــای  ــل طرح ه ــا تکمی ــبختانه ب ــت: خوش ــادات گف ــی صدرالس عل
ــیده  ــول کش ــال ط ــا 20 س ــداث آن ه ــد اح ــه گاه رون ــام ک نیمه تم
ــه  ــود یافت ــور بهب ــتانی در کش ــای بیمارس ــت تخت ه ــود، وضعی ب
اســت. بــر ایــن اســاس تخت هــای بیمارســتانی کشــور 25 درصــد 
افزایــش یافتــه کــه ایــن امــر گامــی جــدی بــرای تحقــق عدالــت 

ــود.  ــوب می ش ــالمت محس ــوزه س در ح
ــوی  ــری از س ــا تدبی ــرح ب ــن ط ــع ای ــزود: مناب ــادات اف صدرالس
مجلــس شــورای اســالمی و همچنیــن مســاعدت خیریــن تأمیــن 

شــده اســت. 
ــه افزایــش تعــداد بیمارســتان های کشــور اشــاره  ــن ب وی همچنی
ــور  ــطح کش ــی در س ــتان ۶00 تختخواب ــت: 22 بیمارس ــرد و گف ک

راه انــدازی شــده کــه اجــرای بیشــتر ایــن طرح هــا توســط دانشــگاه 
علــوم پزشــکی صــورت گرفتــه اســت. 

معــاون توســعه و مدیریــت منابــع وزارت بهداشــت بــه بهره بــرداری 
از 45 بیمارســتان 100 تــا 200 تختخوابــی نیــز اشــاره کــرده و افــزود: 
در قالــب بســته های طــرح تحــول ســالمت توانســته ایم بیــش از 

4000 تخــت بــه ظرفیــت موجــود اضافــه کنیــم. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه می تــوان تــا پایــان شــهریورماه 4000 تخــت 
ــی  ــتاد اجرای ــرد: س ــار ک ــرد، اظه ــه ک ــی اضاف ــار قبل ــه آم ــر ب دیگ
ــن در  ــتانداری ها و خیری ــتضعفان، اس ــاد مس ــام، بنی ــان ام فرم
راســتای رســیدن بــه ایــن اهــداف مســاعدت ویــژه ای داشــته اند. 
ــتان  ــتانی در اس ــای بیمارس ــت تخت ه ــه وضعی ــادات ب صدرالس
تخــت   2200 حاضــر  حــال  در  افــزود:  و  اشــاره کــرد  البــرز 
بیمارســتانی در البــرز فعــال اســت کــه بیــش از 800 تخــت از ایــن 

ــنا ــازی دارد. ایس ــه بازس ــاز ب ــوده و نی ــوده ب ــداد، فرس تع

رئیس جمعیت هالل احمر عنوان کرد:

ارائه خدمات سالمت به حجاج

،،
بــه  عزیمــت  از  پیــش  اســت  الزم 
هــال  پزشــکان  ســعودی،  عربســتان 
اطاعــات  دقیــق  صــورت  بــه  احمــر 
زائــر را بررســی کننــد بــه هــر  مربــوط 

،،
مــردم بــا هوشــیاری و آگاهــی بیشــتری 
خــود  اطاعــات خصوصــی  و  تصاویــر 
شــبکه های  و  مجــازی  فضــای  در  را 

دهنــد قــرار  اجتماعــی 

افزایش ۲۵ درصدی تخت های بیمارستانی در کشورتعویض موتور خودرو بدون مجوز پلیس ممنوع است

چنــد روز پیــش در شــعبه  ویــژه  جرائــم رایانــه ای دادســرای 
مشــهد پرونــده  اخــاذی جنســی از زنــی جــوان مفتــوح شــد. ایــن 
در حالــی بــود کــه مأمــوران پلیــس فتــای خراســان رضــوی متهــم 
ایــن پرونــده را در اقدامــی اطالعاتــی دســتگیر کردنــد و او روانــه  

زنــدان شــد.
ــه کار شــعب دادســرای عمومــی و   هنــوز زمــان زیــادی از آغــاز ب
انقــالب ناحیــه  2 مشــهد در اولیــن روز ایــن هفتــه نگذشــته بــود 
ــه شــعبه   ــا در دســت داشــتن شــکوائیه ب ــه خانمــی جــوان ب ک
ــه ای دادســرا مراجعــه کــرد و از مــردی جــوان  ــم رایان ــژه  جرائ وی

شــکایت کــرد. 
ایــن خانــم 37 ســاله در مواجهــه بــا قاضــی حقــدادی از اقــدام 
شــوم فــردی پــرده برداشــت کــه شــش مــاه ســوهان روحــش 
شــده بــود. شــاکی در تشــریح جزئیــات شــکایتش عنــوان کــرد: 
ــی  ــا آقای ــاک ب ــی بی ت ــبکه  اجتماع ــش در ش ــاه پی ــش م »ش
جــوان آشــنا شــدم و ای کاش آن روز دســتم می شکســت و 
ــه  ــی ب ــب  و حیای ــرد باحج ــل، م ــردم. آن اوای ــت نمی ک ــا او چ ب
ــه دنبــال زن زندگــی اســت.  نظــر می آمــد و ادعــا می کــرد کــه ب
از مــن خواســت بــا او ازدواج کنــم؛ امــا وقتــی متوجــه شــد کــه 
ــه او  ــر شــخصی را می شناســم، ب ــت اگ ــرده ام، گف ــن ازدواج ک م
ــه او  ــردم و ب ــی ک ــورد را معرف ــد م ــم چن ــن ه ــم. م ــی کن معرف
ــه ازدواج اســت، بایــد موضــوع را از طریــق  گفتــم اگــر مصمــم ب

ــد.« ــال کن ــواده اش دنب خان
ایــن خانــم جــوان گفــت: »او بــا حرفــم هیــچ مشــکلی نداشــت 
ــه  ــد ب ــگ کن ــد او هماهن ــرار ش ــه ق ــت روزی ک ــن خواس و از م
خانه شــان بــروم و بــا مــادر و خواهــرش دربــاره  ســه دختــری کــه 
بــرای ازدواج بــا او پیــدا کــرده ام، صحبــت کنــم. خوشــحال بــودم 
و از اینکــه موجــب جــوش خــوردن یــک وصلــت شــده بــودم، در 
ــی فرارســید.  ــه آن روز لعنت ــا اینک ــدم ت ــود نمی گنجی پوســت خ
ــردم،  ــاز ک ــم ب ــا چش ــردم. ت ــی ک ــه ط ــیر را چگون ــم مس نمی دان
خــودم را مقابــل خانــه  آن هــا دیــدم. زنــگ آیفــون را زدم و پس از 
مدتــی کوتــاه ناصــر پاســخ داد و از مــن خواســت وارد خانه شــوم. 
پله هــا را بــه  آرامــی بــاال رفتــم و وارد پذیرایــی خانه شــان شــدم. 
ــه  ــای خان ــر اتاق ه ــی و دیگ ــای پذیرای ــم در فض ــکوت حاک س
حاکــی از آن بــود کــه غیــر ناصــر و مــن شــخصی در محل نیســت. 
او بــه ســراغم آمــد و مــن راه فــرار نداشــتم؛ امــا ایــن همــه  ماجــرا 
نبــود. درخواســت های ایــن مــرد شــیاد از فــردای آن روز شــروع 
ــا  ــدام ب ــود و م ــه ب ــن انداخت ــه ســرش را پایی شــد.« شــاکی ک
ــود را  ــک های خ ــتش اش ــده در دس ــذی مچاله ش ــتمال کاغ دس
پــاک می کــرد، ادامــه داد: »نــه راه پــس داشــتم، نــه راه پیــش. 
ــواده ام  ــه همســر و خان از طرفــی هــم نمی توانســتم موضــوع را ب
بگویــم. ناصــر بعــد از آن ماجــرا در تلگــرام بــه مــن پیــام داد کــه 
ــز  ــس نی ــن عک ــدا، چندی ــر آن روز و ص ــط تصاوی ــر ضب ــالوه  ب ع
گرفتــه و اگــر بــا او همراهــی نکنــم، آبرویــم را خواهــد بــرد. از آن 
روز بــه بعــد پیام هــای تهدیدآمیــزش شــروع شــد و مــن مجبــور 
ــی  ــا یک ــروم. روزه ــر ب ــزل ناص ــه من ــار ب ــر 10 روز یک ب ــودم ه ب
ــه   ــه خان ــه ب ــار ک ــن هرب ــد و م ــپری می ش ــری س ــس از دیگ پ
ایــن مــرد شــیطان صفت می رفتــم او دوبــاره از مــن فیلــم و 
عکــس می گرفــت و هربــار دامنــه  مدارکــش را وســعت مــی داد.« 
وی ادامــه داد: »ماننــد دیوانه هــا شــده بــودم و بــا کوچک تریــن 
مســئله ای بــا همســرم دعــوا می کــردم. زندگــی ام رو بــه نابــودی 
بــود. مــدام خــودم را ســرزنش می کــردم کــه چــرا پــا بــه خانــه  

ــودم. کارم شــده  مــردی کــه اصــال او را نمی شــناختم، گذاشــته ب
ــد و  ــام بده ــم پی ــه تلفن ــر ب ــد ناص ــه نکن ــم انتظاری ک ــود چش ب
ــد.  ــر بزن ــه ای س ــخم از او کار احمقان ــر در پاس ــطه  تأخی ــه واس ب
روزهایــی کــه بــه خانــه  شــوم ایــن مــرد شــیطانی نمی رفتــم، او 
ــس  ــودم عک ــاص از خ ــی خ ــا حالت های ــت ب ــن می خواس از م
بگیــرم و برایــش ارســال کنــم. مــن کــه چــاره ای جــز تــن دادن 
ــه حرفــش  ــرد نداشــتم، ب ــن م ــه درخواســت های شــیطانی ای ب
گــوش مــی دادم و بــا ایــن رفتــار هــر روز بیشــتر در باتــالق تباهــی 
و بی آبرویــی فرومی رفتــم. از ایــن ماجــرا شــش مــاه گذشــت و 
رابطــه  مــا روزبــه روز بــه جاهــای بدتــری ختــم می شــد تــا اینکــه 
ایــن اواخــر ناصــر از مــن خواســت از شــوهرم طــالق بگیــرم و بــا 
او ازدواج کنــم و بــرده اش شــوم. راهــی دیگــر برایــم نمانــده بــود. 
بــرای همیــن بی آبرویــی را بــه جــان خریــدم و بــه دادســرا آمــدم 
تــا قانــون حــق شــش مــاه آزار و اذیــت و بردگــی جنســی مــرا از 

ــرد.« ــرد شــیطان صفت بگی ــن م ای
از ســوی  ایــن شــکایت دســتور جلــب متهــم  اعــالم  بــا   
قاضــی حقــدادی صــادر و تیمــی از مأمــوران پلیــس فتــای 
ــد.  ــده ش ــن پرون ــه ای ــیدگی ب ــئول رس ــوی مس ــان رض خراس
ــتن  ــت داش ــا در دس ــده ب ــن پرون ــه ای ــیدگی کننده ب ــم رس تی
ــکان  ــه م ــر ب ــنبه 1۹ تی ــم روز دوش ــکونت مته ــل س ــانی مح نش
مدنظــر مراجعــه کــرد و در اقدامــی غافلگیرانــه ایــن مــرد شــیاد 
را دســتگیر و بــه دادســرا منتقــل کــرد. متهــم پــس از انتقــال بــه 
ــاه  ــه مــدت شــش م ــه ب ــردی ک دادســرا از موضــوع شــکایت ف
بازیچــه  او بــود، مطلــع شــد. او در حالــی کــه دیگــر راهــی بــرای 
ــاکی  ــارات ش ــردن اظه ــن رد ک ــت، ضم ــت نداش ــان حقیق کتم
پرونــده بــه قاضــی حقــدادی گفــت: »مــن و ایــن زن جــوان در 
ــا  ــدیم. او آن روزه ــنا ش ــم آش ــا ه ــاک ب ــی بی ت ــبکه  اجتماع ش
می گفــت کــه از زندگــی اش ناراضــی اســت و بــه دنبــال بهانــه ای 
ــه  ــه  هیچ وج ــن ب ــت. م ــرش اس ــن از همس ــالق گرفت ــرای ط ب
کاری را بــا توســل بــه زور و تهدیــد انجــام نــداده ام و همــه  اعمــال 

ــت.« ــوده اس ــاکی ب ــت ش ــا رضای ــده ب انجام ش
 دادیــار شــعبه  233 دادســرای عمومــی و انقــالب ناحیه  2 مشــهد 
ــده گفــت: »در  ــن پرون ــی متهــم ای ــان جلســه  بازجوی بعــد از پای
حالــی کــه متهــم ایــن پرونــده در اظهاراتــش ادعــا کــرده بــود کــه 
رابطــه  او بــا شــاکی بــا رضایــت وی بــوده، امــا مــدارک کشف شــده 
ــن کار گذاشته شــده  ــه دســتگاه شــنود جاسوســی، دوربی از جمل
ایــن  در ســوئیچ خــودرو، عکس هــا، فیلم هــای ضبط شــده  
ــم 2۶  ــه مته ــت از آن دارد ک ــرف حکای ــای دو ط ــه و چت ه رابط
ــه صــورت ارادی قصــد سوءاســتفاده  جنســی از شــاکی  ســاله ب
ــده ادامــه  ــا ایــن حــال، تحقیقــات ایــن پرون را داشــته اســت. ب
دارد.« قاضــی مهــدی حقــدادی افــزود: »شــاکی پرونــده از 
ــرخوردگی  ــی از س ــرع ناش ــالف ش ــا و خ ــاد نابج ــا اعتم ــدا ب ابت
در زندگــی زناشــویی مشــترک بــا متهــم ارتبــاط دوســتانه برقــرار 
کــرده؛ در همیــن راســتا ادعــای حضــور او در منــزل متهــم بــرای 
ــا گزینه هــای مدنظــر، ادعایــی پــوچ و بی اســاس  ازدواج متهــم ب
ــروزه  ــفانه ام ــرد: »متاس ــان ک ــان بی ــدادی در پای ــت.« حق اس
برخــی بانــوان متأهــل بــرای فــرار از مشــکالت بــه وجــود آمــده 
در زندگــی رو بــه ارتباطــات نامتعــارف فضــای مجــازی می آورنــد 
ــری  ــل پیگی ــی و غیرقاب ــط غیرواقع ــن رواب ــد ای ــور می کنن و تص
اســت کــه در اثــرآن زندگــی خــود را دچــار چالش هــای جدیــد و 

ــد.« رکنــا ــران می کنن ــل جب غیرقاب

فریب خورده
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جمعــی از اصحــاب رســانه اصفهــان در تــور گردشــگری 
ــه همــت ســتاد  ــه ب ــی رازی ک ــد از شــهرک صنعت بازدی
بزرگداشــت روز صنعــت و معــدن اســتان اصفهــان 
ــات  ــا توضیح ــد و ب ــرکت کردن ــود، ش ــده ب ــا ش ــر پ ب
ــده  ــای انجام ش ــد فعالیت ه ــان رون ــئوالن، در جری مس
قــرار گرفتنــد. خبرنــگاران ابتــدا از تصفیه خانــه شــهرک 

ــد. ــد کردن ــازان )رازی( بازدی رنگس
تصفیه خانه هــای  مدیــر  مؤمنــی،  علیرضــا  ســید 
شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان اصفهــان، گفــت: 
در اســتان اصفهــان 12 تصفیه خانــه در شــهرک های 
ــده  ــیده و در آین ــرداری رس ــه بهره ب ــون ب ــی تاکن صنعت
ــاد  ــی نجف آب ــهرک صنعت ــه ش ــز تصفیه خان ــک نی نزدی

ــد. ــد ش ــاح خواه )2( افتت
ــه شــهرک  ــت تصفیه خان ــان اینکــه ظرفی ــا بی ــی ب مؤمن
ــب  ــر مکع ــزار مت ــبانه روز دو ه ــر ش ــی رازی در ه صنعت
ــهرک  ــن ش ــه ای ــدول اول تصفیه خان ــزود: م ــت، اف اس
در ســال 91 بــا ظرفیــت 500 متــر مکعــب و مــدول 
دوم تصفیه خانــه بــه ظرفیــت 1500 متــر مکعــب در 
خردادمــاه امســال بــا حضــور ســرکار خانــم دکتــر 
رئیــس  و  رئیس جمهــور  محتــرم  معــاون  ابتــکار، 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در مــدار بهره بــرداری 

ــت.  ــرار گرف ق
وی ادامــه داد: میــزان جمــع آوری کل شــبکه فاضــاب 
 200 اصفهــان  اســتان  صنعتــی  شــهرک های  کل  در 
کیلومتــر بــوده کــه از ایــن میــزان، نزدیــک بــه 50 

کیلومتــر در شــهرک صنعتــی رازی اســت.
صنعتــی  شــهرک های  تصفیه خانه هــای  مدیــر 
ــه  ــرای 12 تصفیه خان ــار داشــت: ب ــان اظه اســتان اصفه
ــاب  ــا احتس ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــهرک های صنعت ش
200 کیلومتــر شــبکه، صــد میلیــارد تومــان هزینــه شــده 
کــه از ایــن میــزان، ســهم هزینه شــده در شــهرک 

ــت. ــان اس ــارد توم ــی رازی، 18 میلی صنعت
ــی  ــهرک صنعت ــه در ش ــاد تصفیه خان ــدف از ایج وی ه
رازی را حفاظــت از محیــط زیســت و اســتفاده از پســاب 
تولیــدی تصفیه خانــه بــرای آبیــاری فضــای ســبز بیــان 
ــر  ــاوه ب ــا، ع ــداث تصفیه خانه ه ــا اح ــزود: ب ــرد و اف ک
ــای  ــدی در فض ــاب تولی ــت، از پس ــط زیس ــظ محی حف
ســبز شــهرک ها اســتفاده شــده و بــر ظرفیت هــای 

ــود. ــزوده می ش ــز اف ــهرک نی ــی ش آب
حــال  در  واحــد   260 از  داشــت:  اذعــان  مؤمنــی 
واحــد   120 رازی،  صنعتــی  شــهرک  در  بهره بــرداری 
انشــعاب فاضــاب واگــذار شــده و در گام بعــدی، پــس 
از اســتفاده از پســاب تولیــدی در آبیــاری فضــای ســبز، 
بازچرخانــی آب در شــهرک های  و  تصفیــه تکمیلــی 

ــت. ــر اس ــی، مدنظ صنعت

وی از اجــرای مطالعــات پــروژه اســتحصال آب صنعتــی 
از پســاب تصفیه خانــه در شــهرک صنعتــی رازی خبر داد 
و گفــت: بعــد از شــهرک صنعتــی مورچه خــورت، اولویــت 
دوم اســتحصال آب صنعتــی از پســاب تصفیه خانــه 
ــه امســال اجــرا  ــود ک ــد ب ــی رازی خواه شــهرک صنعت
ــد  ــرداری خواه ــه بهره ب ــر ب ــال دیگ ــا دو س ــده و ت ش

رســید.
ــی  ــهرک های صنعت ــرکت ش ــرد: ش ــه ک ــی اضاف مؤمن
ــعه  ــاد و توس ــی ایج ــوان متول ــه عن ــان ب ــتان اصفه اس
شــهرک ها و نواحــی صنعتــی در اســتان در جهــت 
در  اســامی  مقــدس جمهــوری  اهــداف  بــه  نیــل 
اشــتغال، همــواره  ایجــاد  و  پایــدار  توســعه  زمینــه 
ســعی در رعایــت ضوابــط، قوانیــن و اســتانداردهای 
بــا  مرتبــط  بهداشــت  و  ایمنــی  زیســت محیطی، 
ــا ایجــاد  ــن راســتا ب فعالیت هــای خــود داشــته و در ای
ــات  ــت، اقدام ــی و بهداش ــت، ایمن ــط زیس ــر محی دفت
خوبــی به ویــژه در ســال های اخیــر در زمینــه حفــظ 
ــت. ــام داده اس ــی انج ــای ایمن ــت و ارتق ــط زیس محی

صنعتــی  شــهرک های  تصفیه خانه هــای  مدیــر 
جمــع آوری  شــبکه های  احــداث  اصفهــان،  اســتان 
و  شــهرک ها  در  فاضــاب  تصفیه خانه هــای  و 
نواحــی صنعتــی، بازیافــت آب و اســتفاده دوبــاره از 
پســاب اســتحصالی در صنعــت و فضــای ســبز را از 
شــهرک های  شــرکت  زیســت محیطی  اولویت هــای 
صنعتــی اســتان اصفهــان دانســت و گفــت: بــر اســاس 
و  طراحــی  بــه  اقــدام  تعیین شــده،  اولویت هــای 
ــاب و  ــه فاض ــع آوری، تصفی ــتم های جم ــرای سیس اج
اســتحصال پســاب شــده و تاکنــون بــه میــزان هــزار و 
ــه فاضــاب  200 متــر مکعــب در روز ظرفیــت تصفیه خان
ــر مکعــب در روز اســتحصال پســاب صنعتــی  و 500 مت
ــدود  ــه ح ــت ک ــداث اس ــال اح ــا در ح ــده ی ــاد ش ایج
ــهرک ها و  ــال در ش ــی فع ــای صنعت ــد واحده 65 درص
نواحــی صنعتــی اســتان اصفهــان را تحــت پوشــش قرار 

داده اســت.
ــارت چــوب شــاد«  ــگاران از شــرکت »پ ــه خبرن در ادام

ــد. ــد کردن ــال( بازدی ــش MDF روی )روک
ــوب  ــارت چ ــرکت پ ــل ش ــر عام ــادمند، مدی ــد ش محم
شــاد تولیدکننــده روکــش MDF بــا برنــد رویــال، گفــت: 
ــع  ــر مرب ــون مت ــرکت 6 میلی ــن ش ــد ای ــت تولی ظرفی
روکــش MDF در ســه طــرح و 120 رنــگ در ســال اســت 
ــت  ــرکت فعالی ــن ش ــیفت در ای ــه ش ــر در س و 64 نف

می کننــد.
ــذ  ــروژه توســعه و آغشته ســازی کاغ ــدازی پ وی از راه ان
ــارت چــوب شــاد در  ــده در شــرکت پ ــاه آین ــک م ــا ی ت
شــهرک صنعتــی رازی خبــر داد و افــزود: مــا از دولــت 

و مســئوالن انتظــار داریــم از تولیدکننــدگان حمایــت 
ــا  ــه همان ــان ک ــه اهدافم ــم ب ــا بتوانی ــد ت ــژه ای کنن وی
تولیــد اقتصــادی و ایجــاد اشــتغال اســت، دســت 

ــم.  یابی
ــعه  ــرح توس ــد ط ــداث واح ــرد: اح ــان ک وی خاطرنش
ــه  ــع اســت ک ــر مرب ــه مســاحت 67000 مت ــی ب در زمین
حــدود 200 نفــر اشــتغال جدیــد بــه اشــتغال ایــن 

ــد. ــد ش ــه خواه ــه اضاف مجموع
ــارت چــوب شــاد از مســاعدت  ــر عامــل شــرکت پ مدی
ــذاری  ــژه شــرکت شــهرک ها در کاهــش درصــد واگ وی
ــوان مشــوق ســرمایه گذاری  ــه عن ــش اقســاط ب و افزای

نیــز تقدیــر و تشــکر کــرد.
از  دیگــر  یکــی  فــدک«،  رنــگ  و  طــرح  »دیبــا 
ــه  ــه گفت ــود کــه ب شــرکت های شــهرک صنعتــی رازی ب
ــاپ  ــرای چ ــده و ب ــدازی ش ــال 90 راه ان ــر آن، از س مدی
نقــش، رنــگ و تکمیــل پارچــه مانتــو، چــادر، ملحفــه، 
پیراهــن و پــرده اقــدام می کنــد و 80 نفــر نیــرو در 
ایــن شــرکت بــه کار گرفتــه شــده؛ امــا بــه دلیــل وجــود 
پــاره ای از مشــکات، امــروز بــا یک ســوم ظرفیــت 

می کنــد. فعالیــت 
ــه  ــن مرحل ــو«، آخری ــداد کچ ــتر ح ــرکت »فوالدگس ش

ــود.  ــگاران ب ــد خبرن ــه بازدی برنام
مدیــر عامــل شــرکت فوالدگســتر حــداد کچــو در جمــع 
خبرنــگاران گفــت: چهــار شــرکت تولیــدی و دو شــرکت 
فوالدگســتر  شــرکت  زیرمجموعه هــای  از  بازرگانــی، 

حــداد کچــو هســتند.
ســید حســن عطایــی اظهار داشــت: شــرکت فوالدگســتر 
حــداد کچــو در زمینــی بــه وســعت 200 هــزار متــر مربــع 
بنــا شــده کــه از ایــن میــزان 40 هــزار متــر مربــع آن بــه 
ســالن های تولیــد انــواع لولــه، پروفیــل و... اختصــاص 
دارد و در مجمــوع در شــرکت های تحــت پوشــش 550 
ــا  ــون ب ــد؛ از ســال 93 تاکن ــه کار بوده ان ــر مشــغول ب نف
تعدیــل نیروهایــی کــه انجــام گرفتــه، میــزان نیروهــای 
بــه کار گرفتــه شــده بــه حــدود 150 نفــر رســیده اســت؛ 
ــا  ــون ب ــن شــرکت هم اکن ــه ای ــی اســت ک ــن در حال ای
ــال  ــد و از اول س ــت کار می کن ــد ظرفی ــدود 10 درص ح
ــرده  ــد ک ــل تولی ــن پروفی ــزار ت ــون، 37 ه ــاری تاکن ج

اســت.
وی ســرمایه گذاری اولیــه ایــن شــرکت را در ســال 
ــرکت  ــزود: ش ــرد و اف ــان ک ــان بی ــارد توم 92، 59 میلی
فوالدگســتر حــداد کچــو، پــس از ایران خــودرو و ســاوه 
ــا 150  ــه ب ــوالد مبارک ــهمیه ورق ف ــزان س ــترین می بیش

ــت. ــال 92 داش ــن را در س ــزار ت ه
ــه  ــن و ب ــزار ت ــش از ه ــه بی ــد روزان ــوان تولی ــی ت عطای
همیــن میــزان فــروش را از مزایــای ایــن شــرکت 

دانش بنیــان  شــرکت  یــک  مــا  و گفــت:  برشــمرد 
هســتیم و بایــد در اختصــاص ســهمیه ورق، فــوالد 
مبارکــه مــا را رصــد کنــد و مــورد حمایــت قــرار دهــد و 
مســئوالن نیــز بــرای انجــام امــور، برنامه ریــزی مدبرانــه 

ــند.  ــته باش داش
ــتان و  ــی اس ــهرک های صنعت ــرکت ش ــاش ش وی از ت
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت در راســتای تأمیــن 
امکانــات زیربنایــی شــهرک صنعتــی رازی، به ویــژه 
ــفالت  ــت، آس ــناد مالکی ــانی، اس ــای گازرس در پروژه ه
ــه  ــته ب ــال گذش ــی دو س ــانی، ط ــروژه آبرس ــر و پ معاب
عنــوان رئیــس هیئت مدیــره شــرکت خدماتــی شــهرک 

ــرد. ــر و تشــکر ک ــی رازی تقدی صنعت
رئیــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان 
ــگاران گفــت:  ــور در جمــع خبرن ــن ت شــهرضا هــم در ای
اقتصــادی  توســعه  محــور  رازی،  صنعتــی  شــهرک 
جنــوب اســتان اصفهــان و مکانــی مناســب بــرای 
و  مــی رود  شــمار  بــه  صنعتــی  ســرمایه گذاری 
شهرســتان دارای پیشــینه نســاجی و ریســندگی، صنایــع 
ــزان جــذب  ــزی و شــیمیایی اســت و بیشــترین می فل
ســرمایه گذاری و واگــذاری در اســتان در ســال گذشــته 

ــت. ــده اس ــام ش ــهرک انج ــن ش در ای
محمدابراهیــم خاتمــی خاطرنشــان کــرد: در شهرســتان 
شــهرضا در حــال حاضــر 3 شــهرک صنعتــی رازی، 
ــتی  ــع دس ــه صنای ــک ناحی ــفرجان و ی ــپهرآباد و اس س
ــد  ــی رازی 250 واح ــهرک صنعت ــتند. در ش ــال هس فع
صنعتــی مســتقر اســت کــه بیــن 60 تــا 70 درصــد فعــال 
بــوده و بقیــه نیمه فعــال هســتند. ایــن در حالــی اســت 
کــه در شهرســتان شــهرضا در مجمــوع 462 واحــد 

ــی وجــود دارد. ــال صنعت فع
وی گفــت: نــرخ ســود تســهیات بــرای واحدهــای 
ــات  ــد ادامــه حی ــا بتوانن ــد ت ــد کاهــش یاب تولیــدی بای
دهنــد. از ســوی دیگــر مشــکات بانکــی، بیمــه ای، 

مالیــات و... گریبانگیــر واحدهــای تولیــدی اســت.
ــی ســپهرآباد 52  ــه داد: در شــهرک صنعت خاتمــی ادام
ــتند و در  ــال هس ــد فع ــفرجان 15 واح ــد و در اس واح
ــه  ــی وجــود دارد ک ــه صنعت ــج منطق ــز پن شهرســتان نی
ــه  ــوده و ب ــی نب ــهرک های صنعت ــرکت ش ــر ش ــر نظ زی

صــورت هیئــت امنایــی اداره می شــود.
رئیــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان 
شــهرضا اظهــار داشــت: 130 واحد در شهرســتان شــهرضا 
ــد  ــق تولی ــرح رون ــهیات در ط ــری از تس ــرای بهره گی ب
ــارد  ــا 142 میلی ــود بانک ه ــرار ب ــه ق ــد ک ــام کردن ثبت ن
ــا  ــداد، بانک ه ــن تع ــا از ای ــد؛ ام ــت کنن ــان پرداخ توم
ــان  ــارد توم ــدود 54 میلی ــهیاتی ح ــد تس ــه 50 واح ب

ــد. ــت کردن پرداخ

در شــهرک  طــرح   270 هم اکنــون  افــزود:  خاتمــی 
صنعتــی رازی بــا ســرمایه گذاری یــک هــزار و 312 
میلیــارد تومــان و اشــتغال زایی 8 هــزار و 185 نفــر 
ــه در کل  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــال اجراس در ح
ــا ســرمایه گذاری  ــرح ب ــز 401 ط شهرســتان شــهرضا نی
پیش بینــی  و  تومــان  میلیــارد   92 و  هــزار   2
اجــرا  دســت  در  را  نفــر   65 و  هــزار   13  اشــتغال 

داریم.
ــی مصــوب  ــی شــهرک های صنعت ــات زیربنای وی خدم
شــهرک  بحــث  درخصــوص  و  را کامــل  شهرســتان 
بزرگ تریــن  شــهرک،  ایــن  افــزود:  رازی  صنعتــی 
شــهرک شــیمیایی کشــور بــا بیشــترین آمــار واگــذاری 
ــاخت های آن  ــوده و زیرس ــاحت ب ــداد و مس ــر تع از نظ

ــت. ــده اس ــل ش ــا تکمی کام
شــرکت  بودجــه  کل  درصــد   20 گفــت:  خاتمــی 
شــهرک های صنعتــی اســتان اصفهــان، بــه تکمیــل 
شــهرضا  رازی  صنعتــی  شــهرک  زیرســاخت های 

اســت. یافتــه  اختصــاص 
ــی اداره کل  ــی و بازرگان ــر بازاریاب ــد مدی طــی ایــن بازدی
راه  آهــن اســتان فــارس نیــز از ایجــاد مرکــز لجســتیک 
حمــل و نقــل بــار ریلــی جنــوب اســتان اصفهــان خبــر 

داد.
مــرادی گفــت: بــه زودی مرکــز لجســتیک حمــل و نقــل 
ــهرک  ــرکت ش ــب ش ــان جن ــوب اصفه ــی جن ــار ریل ب
شــهرک های  شــرکت  همــکاری  بــا  رازی  صنعتــی 
ــن  ــد. ای ــد ش ــاح خواه ــان افتت ــتان اصفه ــی اس صنعت
از ایســتگاه  در حالــی اســت کــه در حــال حاضــر 
مهیــار، حمــل بــار بــه خطــوط ریلــی داخلــی و خارجــی 

اســت. امکان پذیــر 
احمدرضــا صــدری، مدیــر عامــل شــرکت خدماتــی 
فعالیت هــای  بــه  نیــز  رازی،  صنعتــی  شــهرک 

انجام شــده خدماتــی در دو ســال اخیــر در شــهرک 
ــی  ــهرک صنعت ــز ش ــرد و تجهی ــاره ک ــی رازی اش صنعت
ــن  ــرات ای ــکل مخاب ــل مش ــوری و ح ــر ن ــه فیب رازی ب
شــهرک، پــس از حــدود دو دهــه انتظــار، افتتــاح 
ــص دو  ــدول 1 و 2 شــهرک رازی، تخصی ــه م تصفیه خان
دســتگاه خــودروی آتش نشــانی، کلیــه امکانــات بــه روز 
و تخصیــص و پیگیــری اجــرای طــرح انتقــال 30 لیتــر 
ــهرک رازی  ــه ش ــهرضا ب ــهری ش ــاب ش ــه پس ــر ثانی ب
ــای  ــا پیگیری ه ــد ب ــر و امی ــت تدبی ــات دول را از خدم
مســئوالن شهرســتان و بــه همــت شــرکت شــهرک های 
صنعتــی اســتان اصفهــان طــی دو ســال گذشــته 

ــت. دانس
ــاز  ــار ف ــزار هکت ــک ه ــدود ی ــناد ح ــزود: کل اس وی اف
عملیاتــی شــهرک 1500 هکتــاری رازی در ایــن دوره 
اخــذ و صــدور اســناد تفکیکــی واحدهــا در دســت اقــدام 
اســت؛ همچنیــن در ایــن مقطــع گازرســانی حــدود 
ــاز 3 شــهرک اجــرا و آســفالت و  ــار اراضــی ف 500 هکت
ســاماندهی کل معابــر شــهرک صنعتــی مزبــور در دســت 

ــت. ــده اس ــهرک گازدار ش ــت و کل ش اجراس
ــی  ــهرک های صنعت ــرکت ش ــی ش ــر فن ــه مدی در ادام
اســتان، اجــرای پــروژه مجتمــع اداری شــهرک در 
ــه  ــه شــهرک ب ــروژه انتقــال پســاب ب ســال جــاری و پ
طــول 22 کیلومتــر و طراحــی تقاطــع غیرهمســطح 
دوم شــرکت در مســیر بزرگــراه اصفهــان – شــهرضا 
را بــه عنــوان پروژه هــای مصــوب جهــت اجــرا در 
ســال 96 عنــوان و اشــاره کــرد: بــه دلیــل حجــم 
بــاز  ایــن شــهرک،  وســعت  و  زیربنایــی  عملیــات 
هــم تــاش مســئوالن شهرســتان بــرای تخصیــص 
ــعه  ــریع در توس ــت تس ــی جه ــتانی و مل ــارات اس اعتب
نظــر  بــه  ضــروری  شــهرک  ایــن   زیرســاخت های 

می رسد.

شهرک صنعتی رازی، محور توسعه اقتصادی جنوب استان اصفهان

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیکیمیای وطن

عاشقی دردسری بود، نمی دانستیم 
حاصلش خون جگری بود، نمی دانستیم

پر گرفتیم، ولی باز به دام افتادیم 
شرط بی بال و پری بود، نمی دانستیم
این همه چشم به راهی نگرانم کرده 
عاشقی دردسری بود، نمی دانستیم 

منتظــر پنجشــنبه ای بودیــم کــه چقــدر زود دو روز از 
آن گذشــت. اگــر از آخــر بــه اول وصــف کنــم، بایــد 
بگویــم کــه وقتــی میهمانــان شــهر مــا را بردنــد، گویا 

دیگــر هیــچ موجــودی در خیابان هــا نبــود.
ــم  ــه را گ ــگار قافل ــی ان ــم، ول ــه ای بودی ــال قافل دنب
کردیــم... و همــه دلخــوش بــه جمعــه ای زیبــا 
ــم  ــه را گ ــگار قافل ــد؛ آری، ان ــه خانه هایشــان رفتن ب

ــم... . کردی
رفته بودی که بیایی، چقدر طول کشید

عرض کردیم، نبودی و سحر طول کشید 
ما برای خودمان این همه گفتیم بیا 

نذر کردیم به پای تو بیفتیم، بیا 
تو طبیب دل غم دیده مایی، آقا 

ما که مردیم بیا، پس تو کجایی، آقا 
مگر اینکه تو بیایی و حیاتم بدهی 

مگر اینکه تو از این وضع نجاتم بدهی 
از به خود آمدن این قافله را گم کردیم 

وای بر ما پسر فاطمه را گم کردیم 
ــر از پنجشــنبه  ــی غمگین ت ــه حال ــن هفت ــه ای جمع
داشــت. بــه دو روز پیــش ســفر کنیــم، روز تشــییع 
اصفهــان  شــهیدپرور  مــردم  دوش  روی  شــهدا 

ــزرگ. ب
آن روز فرشــتگان هــم آمــده بودنــد؛ آمدنــد تــا 
ــد.  ــا کنن ــن قاصدک ه ــرش راه ای ــان را ف بال هایش

ــای  ــه پهن ــه ب ــتگانی ک ــر، دل خس ــی آن طرف ت کم
را  تابوت هایــی خالــی  دل آســمان گریســته اند، 
ــوت  ــا اینکــه تاب ــد؛ ب ــر دوش خــود حمــل می کنن ب
ــاس  ــی احس ــنگینی عجیب ــا س ــت ام ــی اس خال
همــان  تابوت هــا،  آن  صاحبــان  می شــود. 

قاصدک هــا هســتند کــه ســبک بار رفتنــد.
ــان حــال و هــوای آن  ــاز خیابان هــای شــهر اصفه ب

روزهــای قشــنگ و الهــی را بــه خــود گرفتــه بــود.
ــرای  ــود ب ــابقه ای ب ــا مس ــه حقیقت ــی ک  آن روزهای
خدمــت و نــه بــرای پســت و ریاســت. امــروز همــه 
چیــز رنــگ ســادگی داشــت. رنــگ صداقــت و 
ــروز، روز  ــود. ام ــرافیت نب ــری از اش ــی. خب مهربان
ساده زیســتی بــود. در ایــن روز از همــه قشــری 
آمــده بودنــد؛ کســبه، دبیــران، پزشــکان، پرســتاران، 
همــه و همــه بــه یکبــاره شــتافتند. مــادران و پــدران 

ــد.  ــده بودن شــهیدان همگــی آم
ــا  ــا گوی ــد، ام ــام نبودن ــهدا، گمن ــن ش ــی از ای برخ
پــدران و مــادران بــه جســت وجوی فرزنــد گمشــده 
ــن  ــان را از ای ــوی فرزندش ــد و ب ــده بودن ــود آم خ

تابــوت استشــمام می کردنــد.
برخــی هــم آمــده بودنــد تــا جــای خالــی مادرانــی 
را پــر کننــد کــه از فــرط چشــم انتظاری اجــل 

ــداد.  ــان ن مهلتش
احســاس عجیبــی دارم. احساســی ناشــناخته. 
احساســی غریــب از پایــان یــک دلخوشــی نمنــاک. 
گویــا دســت شــوق در آســتین روزگار، متوســل 
بــه پرســتوهای دست بســته ای بــود کــه امــروز 
اصفهــان،  اســتان  مــردم شــهیدپرور  بــر دوش 
ــا غــرب  ــا جنــوب و شــرق ت خیابان هــای شــمال ت

ــد.  ــرک   کردن ــتان را متب اس
هــر کــه در ایــن مراســم بــود، هیبــت و اقتدار شــهدا 
را حتمــا دیــد. ایــن ادبیــات شــیعه اســت کــه یــک 

روز تبلــورش در هشــت ســال جنــگ بــود و امــروز 
تبلــور آن در مدافعــان حــرم تجلــی پیــدا می کنــد.

 آرام آرام قاصدک ها آمدند، از سفری دور 
و همراه با نسیمی مهربان و دلنواز…

ــا  ــراه ب ــودش هم ــوای خ ــال و ه ــس در ح ــر ک ه
ــود. صــدای بلبــل جبهه هــا، حــاج  نظــم قشــنگی ب
صــادق آهنگــران، هــم از بلندگوهــای ماشــین های 

ــود. ــده ب ــداز ش ــپاه طنین ان س
امــروز زمیــن و آســمان دســت در دســت هــم داده 
ــه  ــی بســازند. ای کاش ب ــی عرفان ــا فضای ــد ت بودن

ــم. ــود می آمدی خ
ــر دوش  ــهیدانی را ب ــود ش ــش ب ــن دو روز پی همی
ــت  ــف دس ــان را در ک ــان عزیزش ــه ج ــم ک گرفتی
ــد؛  ــی)ره( کردن ــاب خمین ــم انق ــتند و تقدی گذاش
ــه از  ــه اینک ــتند؛ ن ــی نداش ــن ادعای ــا کوچک تری ام
انقــاب پــاک تــا بــه حــال زندگــی کــرده باشــند و 
ــون  ــد و همچ ــاب بدانن ــن انق ــب ای ــود را صاح خ
ــد و چــه بســیار  ــا نظــام ســخن بگوین ــکاران ب طلب
بودنــد امثــال شــهدایی کــه نــه میهمــان، بلکــه بــه 

ــد.  ــان بودن ــان اصفه ــب و میزب ــتی صاح راس
شــهدای زنــده ای کــه هیــچ نــام و نشــانی از آن هــا 

ــام  ــدای نظ ــی و آســایش خــود را ف نیســت، زندگ
ــا  ــد و تقویم ه ــامی کرده ان ــوری اس ــدس جمه مق

ــد. ــا می کن ــادی از آن ه ــد روزی ی ــد ص ــر از چن ه
ــی رود  ــادم نم ــت ی ــچ وق ــود. هی ــی ب چــه روز خوب
آن پیرمــردی کــه گونه هــای چروکیــده خــود را 
روی تابــوت گذاشــت و می گفــت: بابــا تــو کــی 

 . بابــا…  می آیــی؟ 
کمــی آن طرف تــر صــدای گریــه می آیــد؟! آن 
همــه غــم و ســوختگی ســینه بــرای چــه بــود؟ انگار 
ــد.  ــی می خوان ــوش تابوت ــی در گ ــر کســی نجوای ه
ــه؛ ایــن صــدای  ــه، ن بهتــر کــه گــوش می کنــم… ن
آدم نیســت. صــدای اصطــکاک قلــم بــر روی 
ــد؛  ــزی می نویس ــد. دارد روی آن چی ــوت می آی تاب
ــی  ــد و آرزو و یک ــم امی ــی ه شــعر می نویســد. یک

دعــا می نویســد. 
ــام  آن یکــی هــم از ســختی ها و قصــه هجــران ام
عصر)عــج( می نویســد. از بی درد هــای بی غــم و 
غصــه کــه بــرای خوشــگذرانی دو روزه دنیــا کبوتر هــا 
ــرواز  ــه پ ــد و ب ــی کردن ــاک زندان ــا خ را در خرواره
بی ســرانجام آنــان می خندنــد؛ از لگدهایــی کــه 

ــده. ــده ش ــاک کوبی ــای پ روی خون ه

ــه دســت  ــن انقــاب ب ــا ای ــگار ت ــه ان ــه راســتی ک ب
مهــدی فاطمه)عــج(  افتــد، بایــد هــر از گاهــی 

ــیم.  ــهیدی باش ــان ش میهم
ــی  ــد گاه ــر از چن ــان ه ــت. هم ــوب اس ــا خ اتفاق
ــدام  ــرای ک ــم… و ب ــه کجائی ــم ک ــر می خوری تلنگ
انقــاب شــهید دادیــم و چگونــه بایــد از ایــن انقاب 

ــم.  حراســت کنی
یادمــان رفتــه اســت کــه روزی فرزنــدان جمهــوری 
اســامی ایــران از زندگــی خــود چشــم پوشــیدند و 
ــا  ــد و ب در خــاک خوزســتان و خوزســتان ها غلتیدن

حســین)ع( عهــدی دوبــاره بســتند.
 باز هم تکرار لحظات آسمانی

ــود. دوســت  ــرده ب ــم هــوای شــهید ک بدجــوری دل
داشــتم بــا شــهدا قــدری تنهــا باشــم و صدایشــان 
کنــم تــا نجاتــم دهنــد یــا دســت کم قــدری 
کنارشــان باشــم. کمــی شــرم داشــتم جلــو بــروم. 
ــان  ــده راه آن ــود ادامه دهن ــرار ب ــد ق ــه باش ــر چ ه

ــیم. باش
اجــازه  بدعهــدی کردیــم.  امــروز  انصافــا  امــا 
خواســتم تــا جلوتــر بــروم و ســامی عــرض کنــم. 
تریلــی حامــل شــهدا رســاندم.  بــه  را  خــودم 

ــه  ــن ک ــا همی ــدم؛ ام ــبک ش ــردم س ــاس ک احس
رســیدم جمعیــت زیــادی آمــد و شــهید را بــر دوش 

گرفتنــد و راه افتادنــد. 
ــا  ــه وداع ب ــت. صحن ــان می رف ــدر زود از کنارم چق
ــه راه  ــم ب ــای چش ــژه وداع خانواده ه ــهید، به وی ش

ــود. ــده ب ــس تکان دهن ــه ای ب صحن
هــر چــه قــدم بــه قــدم بــه مقصدشــان نزدیک تــر 
چشــم ها  و  شکســته تر  دل هــا  می شــدند، 

می شــد.  اشــک بارتر 
بــاز هــم نــوای کجائیــد ای شــهیدان خدایــی… بــاز 
ــرار  ــم تک ــاز ه ــود و گاب و اســپند. ب ــوی ع ــم ب ه
ــه  ــا پهن ــم ناســوت؛ ام ــات آســمانی از آن عال لحظ
ــت.  ــش نیس ــه درددل های ــعت هم ــه وس ــوت ب تاب
خــود تابــوت هــم انــگار دلتنــگ پیکــری بــود از دیار 
غربــت. تابــوت ســفر می کــرد و خــود هــم دلتنــگ 
بــود. چــه هیاهویــی در کشــور ما برپاســت. شــهدای 

جنــگ تحمیلــی… شــهدای مدافــع حــرم... .
 یونیفرم سه رنگ شهدا...

اصحــاب کهــف 300 ســال بعــد آمدنــد و دیگــر خــود 
را در حــال و هــوای آن روز شــهر ندیدنــد. خــود 
ــال  ــروز 30 س ــهدای ام ــد. ش ــان ندیدن را از آن زم
نبودنــد. بــه راســتی امــروز ایــن شــهر را از آن خــود 

می بیننــد؟ 
امــروز همــان روزی شــد کــه آنــان 30 ســال پیــش 

می خواســتند؟ 
امــروز دشــمن قصــد دارد تــا مــا را بــا واژه شــهادت 
بیگانــه کنــد تــا ناظــر دفــن مقــام انســانی در 
ــروز  ــد. ام ــقراط باش ــطو و س ــکار ارس ــتوی اف پس
مــا هســتیم کــه بایــد بــا پایبنــدی بــه ارزش هــای 
ــب  ــهیدان موج ــون ش ــداری از خ ــامی و پاس اس

ــیم.  ــهادت باش ــگ ش ــترش فرهن گس
ــده.  ــگ آم ــه جن ــری ب ــمن از راه دیگ ــروز دش ام

امــروز دشــمن آمــده تــا کاری کنــد کــه دنیــای کفــر 
ــد.  ــم کن ــد عل ــای اســام ق ــر دنی در براب

ــران  ــی ای ــدان حماس ــوز فرزن ــه هن ــل از اینک غاف
ــی تشــنه شــهادت هســتند و  ــگ تحمیل چــون جن
در پرتــو اوامــر حضــرت آیــت هللا العظمــی خامنــه ای 
ــدا  ــردان خ ــر م ــهادت را هن ــی(، ش ــه العال )مدظل

می داننــد.
ــه  ــران ک ــامی ای ــوری اس ــگ جمه ــه رن ــم س پرچ
ــه  ــت چ ــی نیس ــزب و گروه ــچ ح ــاد هی ــر نم دیگ
زیباســت کــه در ایــن ایــام اجتماعــی، شــهر مزیــن 
ــرم  ــگ. یونیف ــه رن ــم س ــن پرچ ــه ای ــود ب می ش
ــه  ــود؛ ن ــگ ب ــن پرچــم ســه رن غواصــان هــم همی

ــکی.  مش
ــرای اصفهــان نســخه تفحــص  ــاز هــم ب ای کاش ب

پیچیــده شــود. 
دیگــر وقــت خداحافظــی میزبانــان اصفهــان اســت. 
ــل  ــا ای کاش تبدی ــی؛ ام ــی طوالن ــک خداحافظ ی

ــه یــک دیــدار طوالنــی… . شــود ب
بنــد  می بینیــد،  دیدیــد، شــما کــه  شــما کــه 
پوتین هــای خودتــان را محکم تــر کنیــد و راه آن هــا 
را ادامــه دهیــد و تــاش کنیــد تــا در تشعشــع 

ــیم.  ــرمنده باش ــر ش ــدی کمت ــای بع گل ه
ــم  ــه را می گیری ــوی حرمل ــش گل ــه وقت ــا ب آری، م

ــم  ــه را می گیری ــن غائل ــروزی ای ــن پی جش
آه مظلوم بر این دامنتان می گیرد 
آتش شیعه به پیراهنتان می گیرد

می رسد منتقم خون خدا در این راه 
هر که دارد هوس کرب و با بسم هللا...

ســبز و آبــاد بــاد آن خاکــی کــه ســینه اش را آرامــگاه 
ــمانی  ــر آن آس ــوش ب ــرده و خ ــو ک ــاک ت ــر پ پیک
کــه ســایه بان آن خــاک شــده و مــا بــاز هــم 

. شــرمنده ایم… 

اصفهانی ها سنگ تمام گذاشتند

نصف جهان، گلستانی از شهدا
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