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برای خدمت

فرمــان  صــدور  ســالروز  در  مردادمــاه،   14 امــروز 
مشــروطیت، مراســم تحلیــف رئیس جمهــور پــس از 
ــور  کش ــی  ــوان عال ــس دی ــور رئی ــا حض ــذ ب ــم تنفی مراس
اعضــای شــورای نگهبــان قانــون اساســی و رئیس قوه 
قضائیــه در مجلــس شــورای اســامی برگــزار می شــود. 
ــوان  ــه عن ــامی ب ــوری اس ــخ جمه ــداد در تاری ــن روی ای
یکــی از رویدادهــای مهــم ایــن عصــر ثبــت و ضبــط 

گردیــده و مانــدگار خواهــد شــد. 
حکــم  تنفیــذ  مراســم  مردادمــاه   12 پنجشــنبه  روز 
ریاســت جمهــوری دکتــر حســن روحانــی بــه عنــوان 
ایــران  اســامی  جمهــوری  دوازدهــم  رئیس جمهــور 
برگــزار شــد و بــر اســاس قانــون اساســی، ایــن حکــم بــه 

امضــای رهبــر معظــم انقــاب رســید...
ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید

له
قا

رم
س

در صفحه سیاست )2( بخوانید



یادداشت
به قلم سردبیر

تحقق امنیت بین المللی
در سایه حقوق بشر اسالمی

ــر  ــوق بش ــی حق ــا روز جهان ــت ب ــر اس ــاه براب 14 مردادم
روز کشــورهای  ایــن  در  انســانی.  و کرامــت  اســامی 
ــر  ــوق بش ــه حق ــل اعامی ــه ای را در مقاب ــامی اعامی اس
توجــه کشــور های  مــورد  کردنــد کــه  صــادر  غربــی 
اســامی قــرار گرفــت و باعــث وحــدت بیــن مســلمانان و 

اســامی شــد.  کشــور های 
اعامیــه جهانــی حقــوق بشــر در دســامبر ســال 1948 در 
ــل  ــه تصویــب مجمــع عمومــی ســازمان مل ســی مــاده ب
ــای  ــا واکنش ه ــه ب ــن اعامی ــب ای ــید. تصوی ــد رس متح
ــیاری از  ــه بس ــد و از جمل ــه رو ش ــان روب ــی در جه متفاوت
کشــورهای اســامی، بعضــی از مفــاد آن را مغایــر بــا اصول 
ــد.  ــه انتقــاد از آن پرداختن اساســی اســام دانســتند و ب

بســیاری از دانشــمندان و عالمــان اســامی بــا توجــه 
ــن  ــر در دی ــوق بش ــوی حق ــم و ق ــتوانه های عظی ــه پش ب
ــا توجــه  ــه ای ب ــد کــه اعامی مبیــن اســام پیشــنهاد دادن
ــب کشــورهای  ــه تصوی ــه شــود و ب ــه اصــول اســام تهی ب
عضــو کنفرانــس اســامی برســد و ســرانجام ایــن اعامیــه 
در اجــاس وزرای خارجــه کشــورهای عضــو کنفرانــس 
اســامی در ســال 1990 در بیســت و پنــج مــاده بــه 

ــید.  ــب رس تصوی
هرچنــد اعامیــه حقــوق بشــر اســامی پاســخی دینــی بــه 
ــود، امــا متاســفانه پــس  اعامیــه جهانــی حقــوق بشــر ب
ــت  ــورد عنای ــامی م ــس اس ــازمان کنفران ــب س از تصوی
ــد کشــور اســامی آن را  دولت هــا واقــع نشــد و فقــط چن
بــه صــورت رســمی و قانونــی مــورد تصویــب قــرار دادنــد. 
ــه  ــی! آنچ ــع عموم ــت مجم ــر دست نوش ــوق بش ــا حق ام
دنیــا تــا بــه حــال شــاهد آن بــوده ایــن اســت کــه 
ــتکباری و  ــای اس ــرای تکروی ه ــه ای ب ــر حرب ــوق بش حق
باج خواهــی در دســت دشــمنان قــرار گرفتــه کــه بــا آن بــر 

حاکمیت هــای داخلــی فشــار می آورنــد. 
در همیــن ســال ها و روزهــا مــا خــود ایــن روش اســتکبار 
را لمــس کرده ایــم؛ یکــی از تهمت هایــی کــه در روزگار 
مــا پیوســته از ســوی بدخواهــان نظــام و انقــاب مطــرح 
ــران و  ــض آن در ای ــر و نق ــوق بش ــئله حق ــود، مس می ش
ســایر کشــورهای مســلمان و مســتقل اســت. آن هــا هــر 
روز بــا طــرح مباحثــی موهــوم، بــه شــبهه پراکنی در ذهــن 

ــد.  ــردم می پردازن م
در واقــع  حقــوق بشــر اهــرم سیاســی بــرای اعمــال 
فشــار بــه کشــورهای مســتقلی شــده اســت کــه در 
ــه  ــد و ب ــان ایســتادگی کردن ــل تک بعــدی شــدن جه مقاب
ــی و نظــام ســرمایه داری  ــا امپریالیســم جهان مخالفــت ب

می پردازنــد. 
مقــام معظــم رهبــری در ایــن رابطــه می فرماینــد: »طعــم 
تلــخ و زهرآگیــن لیبــرال دموکراســی غــرب کــه تبلیغــات 
ــه می خواســت آن را داروی شــفابخش  ــی، مزّوران امریکای
ــامی را آزرده و دل  ــت اس ــن مل ــان و ت ــد، ج ــی کن معرف
آنــان را گداختــه اســت. عــراق و افغانســتان و لبنــان، 
ــر و  ــان دیگ ــیاه چال های پنه ــب و س ــو و ابوغری گوانتانام
پیــش از همــه، شــهرهای غــزه و ســاحل غربــی، واژه آزادی 
ــکا بی شــرم ترین  ــم امری ــی را کــه رژی و حقــوق بشــر غرب
و وقیح تریــن مبّلــغ آن اســت، بــرای ملت هــای مــا 
ترجمــه کــرده اســت. امــروز لیبــرال دموکراســی غــرب بــه 
همــان انــدازه در دنیــای اســام رســوا و منفــور اســت کــه 

ــروز شــرق.«  ــزِم دی سوســیالیزم و کمونی
ســوال مــا از دنیــای طرفــدار حقــوق بشــر ایــن اســت آیــا 
ــه وســیله  ــران ب ســرنگون کــردن هواپیمــای مســافری ای
امریــکا بــر فــراز خلیــج فــارس یــا بی عدالتــی نســبت بــه 
ســیاهان در امریــکا یــا حمایــت از کودتاگــران در الجزایــر 
یــا حمایــت از رژیم هــای فاســد یــا زنــده ســوزانیدن 
دســته جمعی عــده ای در امریــکا و امثــال آن، حقــوق 

بشــر اســت؟ 
ــوق  ــه حق ــاد اعامی ــه مف ــت گرچ ــد گف ــال بای ــر ح در ه
بشــر نــکات مثبــت و ســازنده ای دارد، امــا کامــل نیســت 
ــا اصــول اساســی اســام در تضــاد اســت؛  ــی گاه ب و حت
لــذا یکــی از ارزشــمندترین خصایــص اعامیــه حقوق بشــر 
اســامی توجــه بــه نکاتــی اســت کــه در اعامیــه جهانــی 

بــدان توجــه نشــده اســت. 
ــد در  ــه بی تردی ــی ک ــت از حقوق ــا حمای ــه ب ــن اعامی ای
ــه  ــی در اعامی ــد، ول زمــره حقــوق مســّلم بشــر قــرار دارن
جهانــی مــورد غفلــت واقــع شــده اند، جایــگاه خــود را بــه 
عنــوان اعامیــه ای بــا مضامیــن بدیــع در مقابــل جهانیــان 
بــه اثبــات رســاند و ارزش و اهمیــت حقــوق بشــر در دیــن 

اســام را نمایــان کــرد. 
و  اســتعمار  شــناختن  ممنــوع  بــا  یادشــده  اعامیــه 
اســتعمارگری حــق مبــارزه بــا ایــن موضــوع را بــرای همــه 
ــون  ــواع گوناگ ــت ان ــه صراح ــده و ب ــل ش ــر قائ ــراد بش اف
اســتعمار را بــه عنــوان بدتریــن نــوع بردگــی تحریــم 

 . می کنــد
ــن  ــی و تعیی ــق رهای ــامی ح ــر اس ــوق بش ــه حق اعامی
ــتعمار  ــه از اس ــی ک ــی ملت های ــرای تمام ــت را ب سرنوش
ــا  ــام دولت ه ــناخته و تم ــمیت ش ــه رس ــد، ب ــج می برن رن
ــان  ــه قربانی ــاندن ب ــاری رس ــه ی ــف ب ــا را موظ و ملت ه
اســتعمار در جهــت نابــودی ایــن پدیــده مخــرب دانســته 

اســت.
اعامیــه قاهــره همچنیــن حــق زندگــی در محیــط پــاک 
و دور از مفاســد اخاقــی و لــزوم حرمــت انســان پــس از 
ــه ای بدیــع مــورد اشــاره و پذیــرش قــرار  ــه گون مــرگ را ب

داده اســت.  
ــی  ــه امانت ــت را ب ــدرت حکوم ــه ق ــن اعامی ــن ای همچنی
ــه ســپرده  ــت حاکم ــا هیئ ــم ی ــه حاک ــه ب ــرده ک ــر ک تعبی
شــده و مقتضــای امانتــداری ایــن اســت کــه از آن 
سوء اســتفاده نشــود؛ بنابرایــن اســتبداد و دیکتاتــوری 
ــت  ــت در امان ــدرت، خیان ــتفاده از ق ــوع سوء اس ــر ن و ه
ــن  ــی امی ــا وقت ــت و طبع ــوع اس ــود و ممن ــی می ش تلق
ــود را از  ــروعیت خ ــد، مش ــارج ش ــداری خ ــره امانت از دای
دســت می دهــد؛ چنانکــه در بنــد الــف مــاده 23 اعامیــه 
ــد: »والیــت امانتــی اســت  حقــوق بشــر اســامی می گوی
کــه اســتبداد یــا سوء اســتفاده از آن شــدیدا ممنــوع 
ــرا حقــوق اساســی انســان از ایــن راه تضمیــن  اســت؛ زی

می شــود«.
البتــه چــون مــا در مقــام مقایســه حقــوق بشــر مصــوب 
ــوق بشــر اســامی  ــل و حق ــی ســازمان مل ــع عموم مجم

ــم. ــنده می کنی ــدار بس ــن مق ــه همی ــتیم، ب نیس
ان شــاءهللا دنیــا بــه ســمتی خواهــد رفــت کــه روزی 
زیــر ســایه حقــوق بشــر اســامی از وجــود همــه مفاســد 
رهایــی یابــد و انســان ها طعــم شــیرین صلــح و دوســتی 

ــند. ــی بچش ــه خوب ــی را ب ــت بین الملل و امنی

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

آغاز1460روز دوم     
برای خدمت                                                                                          
اردیبهشــت   29 رأی  مرحلــه  آخریــن  واقــع  در   
ریاســت جمهــوری  گرفــت و آخریــن روز  صــورت 
حکــم  بــا  دوازدهــم  دوره  روز  آغازیــن  و  یازدهــم 

شــد. عملیاتــی  تنفیــذ 
آقــای روحانــی 1460 روز دوره یازدهــم را بــه 
اتمــام رســاند و دور دوم 1460 روزه خــود را بــرای 
خدمــت بــه ملــت و تحقــق شــعارهای دور دوم و 

البتــه آنچــه از دور اول مانــده، آغــاز کــرد. 
ــاب  ــم انق ــر معظ ــنبه رهب ــم روز پنجش در مراس
آینــده  بــر ســه جهت گیــری اصلــی دولــت 
ــا و  ــا دنی ــترده ب ــل گس ــردم، تعام ــت م »معیش
ــد  ــد کردن ــل ســلطه طلبان« تأکی ایســتادگی مقاب
و فرمودنــد: »همــت خــود را بــه اســتقرار عدالــت، 
تقویــت وحــدت ملــی و بزرگداشــت ارزش هــای 

ــد.«  ــرار دهی انقــاب ق
بدیهــی اســت محورهایــی کــه رهبــری فرمودنــد 
ــوزان  ــه دلس ــه هم ــت ک ــور اس ــروز کش ــاز ام نی
نظــام بایــد دولــت را در ایــن راه یــاری کننــد تــا 

ــق آن میســر و تســریع شــود.  تحق
دولــت  هــدف  نیــز  محتــرم  رئیس جمهــور 
فقــر  کامــل  کــردن  ریشــه کن  را  دوازدهــم 
مطلــق از جامعــه ایــران بیــان کــرد. آری، امــروز 
بــر طبــق اصــل 121  رئیس جمهــور منتخــب 
ــد کــه همــه  ــاد می کن ــون اساســی ســوگند ی قان
ــای  ــش را در راه ایف ــت خوی ــتعداد و صاحی اس
ــت،  ــه اس ــده گرفت ــر عه ــه ب ــئولیت هایی ک مس
ــا  ــوگندنامه را امض ــان س ــرد و در پای ــه کار گی ب

 . می کنــد
تاکنــون 11 دوره مراســم تحلیــف رؤســای جمهــور 
منتخــب برگــزار شــده و دوازدهمیــن آن نیــز در 

ایــن روز مهــم بــه انجــام خواهــد رســید. 
ــق  ــف، طب ــم تحلی ــس از مراس ــور پ رئیس جمه
نســبت  تــا  دارد  زمــان  هفتــه  دو  آیین نامــه 
ــس  ــه مجل ــه وزرا ب ــه و برنام ــی کابین ــه معرف ب
شــورای اســامی اقــدام کنــد کــه پــس از اعــام 
وصــول در مجلــس، بــه مــدت یــک هفتــه وزرا و 
برنامه هایشــان در دســت ارزیابــی قــرار خواهنــد 

گرفــت.
ــه پــس از مراســم  ــی می شــود بافاصل پیش بین
ــرم، وزرای  ــور محت ــف رئیس جمه ــمی تحلی رس
رئیــس  بــه  فی المجلــس  را   پیشــنهادی 
مجلــس ارائــه کنــد و کار شــکل گیری دولــت 
ــروز وزرای  ــر ام ــم را ســرعت بخشــد. اگ دوازده
پیشــنهادی معرفــی شــوند، مجلــس یــک هفتــه 
ــنهادی را  ــای وزرای پیش ــا برنامه ه ــت دارد ت وق
بررســی و ارزیابــی کنــد و رأی اعتمــاد وزرا انجــام 

ــد.  ــه کار کن ــت رســما شــروع ب شــود و دول
ــر  ــه شــرح زی ــف ب ــن ســوگندنامه تحلی ــا مت ام

ــت:   اس
»بسم هللا الرحمن الرحیم

پیشــگاه  در  رئیس جمهــور  عنــوان  بــه  مــن 
بــه  ایــران  ملــت  برابــر  در  و  قــرآن کریــم 
خداونــد قــادر متعــال ســوگند یــاد می کنــم 
ــوری  ــه پاســدار مذهــب رســمی و نظــام جمه ک
اســامی و قانــون اساســی کشــور باشــم و همــه 
اســتعدادها و صاحیــت خویــش را در راه ایفــای 
مســئولیت هایی کــه بــر عهــده گرفتــه ام، بــه 
ــردم  ــه م ــت ب ــف خدم ــود را وق ــرم و خ کار گی
اخــاق،  و  دیــن  ترویــج  اعتــای کشــور،  و 
پشــتیبانی از حــق و عدالــت و گســترش عدالــت 
بپرهیــزم  خودکامگــی  هرگونــه  از  و   ســازم 
حقوقــی  و  اشــخاص  حرمــت  و  آزادی  از  و 
بــرای ملــت شــناخته  اساســی  قانــون  کــه 
 اســت، حمایــت کنــم؛ در حراســت از مرزهــا 
و اســتقال سیاســی، اقتصادی و فرهنگی کشــور 
از هیــچ اقدامــی دریــغ نــورزم و بــا اســتعانت از 
خداونــد و پیــروی از پیامبــر اســام و ائمــه 
ــه  ــت ب ــه مل ــی را ک ــام، قدرت ــار علیهم الّس اطه
عنــوان امانتــی مقــدس بــه مــن ســپرده اســت، 
نگاهــدار  فــداکار  و  پارســا  امینــی  همچــون 
ــه منتخــب ملــت پــس از خــود  باشــم و آن را ب

ــپارم.« بس
 در روزهــای نه چنــدان دور، کابینــه دوازدهــم 
 فعالیــت 4 ســاله خــود را آغــاز می کنــد تــا قــول 
برنامــه  بــا  را  انتخاباتــی خــود  وعده هــای  و 

پیگیــری و محقــق کنــد.
دولــت آینــده راه طوالنــی و مشــکات بزرگــی را 
ــتفاده  ــا اس ــت ب ــه الزم اس ــش رو دارد ک در پی
توانمنــد  شــخصیت های  و  نخبــگان  همــه   از 
و ســالم و انقابــی و توجــه بــه همــه مشــکات 
و کمبودهــا گره گشــایی کنــد؛ از طرفــی بــر همــه 
نیروهــای مؤمــن بــه انقــاب اســت کــه بــا همــه 
تــوان بــه یــاری دولــت بشــتابند و توانایــی خــود 
ــع  ــد. در واق ــد بگذارن ــت جدی ــار دول را در اختی
ــکان  ــا ام ــدد ت ــم بپیون ــه ه ــا ب ــت و دل ه دس
ــش  ــه آرام ــردم ب ــود و م ــدان ش ــق دوچن توفی
ــان اســت، دســت  و رفاهــی کــه حــق مســّلم آن

ــد. یابن
ــد مــورد توجــه   در ایــن ســوگند همــه آنچــه بای
ــه  ــی ک ــح وجــود دارد؛ مفاهیم ــه تصری باشــد، ب
ــده  ــتخراج ش ــام اس ــن اس ــن مبی ــن دی  از مت
ــد باشــد؛  ــه آن هــا پایبن ــد ب و هــر مســلمانی بای
امــا رئیس جمهــور بــه واســطه مســئولیت بزرگــی 
کــه مــردم بــا رأی خــود بــه دوشــش گذاشــته اند  
محتــوای  همــه  کــه  می کنــد  یــاد  ســوگند 
ــوان خــود  ــه اســتعداد و ت ــا هم ســوگندنامه را ب
ــه  ــه ب ــار دارد ک ــه در اختی ــی ک ــزار و امکانات و اب
ــق  ــت، محق ــور اس ــوان کش ــی ت ــری تمام تعبی

ــد.  ــی نکن ــول تخط ــک از اص ــد و از هیچ ی کن
ان شــاءهللا در ایــن چهــار ســالی کــه آغــاز شــده 
اســت، ملــت بــزرگ ایــران شــاهد رشــد و تعالــی 
مــادی و معنــوی و اســتحکام و قــدرت و اقتــدار 

بیــش از گذشــته باشــد.

ــوری دوره  ــت جمه ــم ریاس ــذ حک ــم تنفی  مراس
دوازدهــم صبــح پنجشــنبه در حســینیه امــام 
و  نظــام  مســئوالن  حضــور  بــا  خمینــی)ره( 
ــفرای  ــوری و س ــکری و کش ــخصیت های لش ش
رهبــر  و  شــد  برگــزار  خارجــی  کشــورهای 
ــت،  ــذ رأی مل ــا تنفی ــامی ب ــاب اس ــم انق معظ
حســن  دکتــر  المســلمین  و  حجت االســام 
روحانــی را بــه ریاســت جمهــوری اســامی ایــران 

منصــوب کردنــد.
حکــم  ایــن  در  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
شــخصیِت  بــاالی  رأی  و  پرشــور  انتخابــات 
منتخــب را نشــانه تحکیــم جمهوریــت نظــام 
برنامــه  اجــرای  بــر  تأکیــد  بــا  و  خواندنــد 
اقتصــاد مقاومتــی، بــه رئیس جمهــور توصیــه 
ــد: همــت خــود را متوجــه اســتقرار عدالــت   کردن
ــان مســتضعف و اجــرای  ــداری از محروم و جانب
ــّزت  ــت وحــدت و ع ــاب و تقوی احــکام اســام ن
ــای  ــا و ظرفیت ه ــه توانمندی ه ــه ب ــی و توج مّل
عظیــم کشــور و صراحــت در بزرگداشــت ارزش هــا 

و مبانــی انقــاب اســامی کنیــد.
ــم  ــن مراس ــامی در ای ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
در ســخنانی بــا تبریــک روزهــای میــاد حضــرت 
امــام رضــا)ع(، تقــارن مراســم تنفیــذ بــا روزهــای 
خواندنــد  برکــت  مایــه  را  آن حضــرت   والدت 
و بــا اشــاره بــه اهمیــت زیــاد مراســم خاطرنشــان 
ــم،  ــن مراس ــت ای ــوارد اهمی ــی از م ــد: یک کردن
آغــاز دوره مدیریتــی جدیــد در کشــور اســت کــه 
امیــد مــی رود رئیس جمهــور محتــرم و مســئوالن 
همــراه ایشــان در دوره جدیــد، بــا ابتکار هــا و 
مطالبــات  گذشــته،  از  بیــش  توانمندی هــاِی 

ــد. ــند کنن ــان را خرس ــرآورده و آن ــردم را ب م
ایشــان دومیــن جنبــه اهمیــت بســیار زیــاد 
در  مــردم  »نقش آفرینــی  را  تنفیــذ  جلســه 
ــمردند  ــور« برش ــراز اول کش ــران ط ــاب مدی انتخ
و افزودنــد: ایــن مراســم تنفیــذ، دوازدهمیــن 

مراســم پــس از پیــروزی انقــاب اســامی اســت 
کــه نشــان دهنده تأثیرگــذاری رأی و گزینــش 
مــردم اســت کــه ایــن دســتاورد بــزرگ بــه برکــت 

ــت. ــده اس ــق ش ــاب، محق انق
ــه  ــاره ب ــا اش ــامی ب ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب
تشــکیل ده دوره مجلــس شــورای اســامی، 
پنــج دوره شــورای اســامی شــهر و روســتا و 
ــردم از  ــا رأی م ــرگان ب ــس خب ــج دوره مجل پن
ابتــدای انقــاب تاکنــون، گفتنــد: قبــل از پیــروزی 
ــردم  ــوری، م ــود دیکتات ــطه وج ــه  واس ــاب ب انق
هیــچ نقشــی در تعییــن مدیــران کشــور نداشــتند؛ 
ــزم راســخ،  ــه برکــت انقــاب اســامی و ع ــا ب ام
ایمــان عمیــق، بصیــرت بی پایــان، شــجاعت 
بی نظیــر مــرد بزرگــی همچــون امــام راحــل، 
ــب  ــد و صاح ــن آمدن ــه مت ــیه ب ــردم از حاش م

ــدند. ــار ش اختی
ــد:  ــه ای خاطرنشــان کردن حضــرت آیــت هللا خامن
نســل جدیــد و جوانــان کشــور، دوران قبــل از 
انقــاب را ندیده انــد؛ امــا نقش آفرینــی مــردم 
در حکومــت، دســتاورد عظیمــی اســت کــه امــام 
بزرگــوار توانســت بــا بــه حرکــت درآوردن اقیانوس 
ملــت، بــه ســال ها و قرن هــا حکومــت ســلطنتی 
ــان  ــگان پای ــلطه بیگان ــت و س ــی و دخال و وراثت

و جهــت حرکــت کشــور و ملــت را تغییــر دهــد.
ــردم و مســئوالن  ــه م ــر اینک ــد ب ــا تأکی ایشــان ب
بایــد بــه چهــار دهــه »مردم ســاالری دینــی 
و نقش آفرینــی مــردم در شــئون کشــور و در 
کننــد، گفتنــد:  افتخــار  مســئوالن«  انتخــاب 
ــه  کار  ــغول ب ــد مش ــه در دوره جدی ــئوالنی ک مس
ــاش  ــال ت ــل س ــراث دار چه ــد، می ــد ش خواهن
کــه  هســتند  مختلفــی  مســئوالن  ابتــکار  و 
زیربناهــای علمــی، عملــی و فکــری فراوانــی 
ــا  ــل از انقــاب مطلق ــه قب ــد ک ــه وجــود آوردن را ب

وجــود نداشــتند.
ــا را  ــن زیربناه ــاب اســامی ای ــر معظــم انق رهب

ســکوهای پــرش ملــت بــه  ســوی آینــده خواندنــد 
ــان  ــد و همراه ــئوالن جدی ــد: مس ــد کردن و تأکی
دهــه  چهــار  از  بایــد  محتــرم،  رئیس جمهــور 
ــد  ــتفاده کنن ــم اس ــای متراک ــه و توانایی ه  تجرب
ــه  ــی، آن را ب ــن ســرمایه مل ــر ای ــزودن ب ــا اف و ب

ــد. ــل دهن ــدی تحوی ــران بع مدی
ــل های  ــت نس ــه ای تربی ــت هللا خامن ــرت آی حض
 جدیــد بــا تفکــر انقابــی و سرشــار از انگیــزه 
ــاب  ــرکات انق ــی از ب ــرای کار را یک ــی ب و آمادگ
ــه مســئوالن  ــه ب ــا توصی اســامی برشــمردند و ب
بــرای اســتفاده از ایــن فــرآورده عظیــم افزودنــد: 
یکــی دیگــر از دســتاوردهای چهــار دهــه مدیریــت 
ــران  ــت ای ــل مل ــامی، تعام ــوری اس ــام جمه نظ
بــا دنیــا و در عیــن حــال مقابلــه جــدی بــا 
ــای  ــر ترفنده ــتادگی در براب ــلطه و ایس ــام س نظ

ــت. ــوده اس ــان ب بدخواه
ــد:  ــان کردن ــش خاطرنش ــن بخ ــان در همی ایش
ــا  ــرار آن دارم ت ــر تک ــه اصــرار ب ــی ک ــی از نکات یک
از ذهن هــا فرامــوش نشــود، غافــل نشــدن از 

ــت. ــمن« اس ــد دش ــور و ترفن »حض
ــد: هیــچ گاه  ــر معظــم انقــاب اســامی گفتن رهب
ــغول  ــمن، مش ــه دش ــم ک ــوش کنی ــد فرام نبای
ــه  ــار ده ــا در چه ــت؛ ام ــمنی اس ــی و دش طراح
ــئوالن،  ــت و مس ــی، مل ــل اله ــه فض ــته ب گذش

شــدند. آبدیده تــر 
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا اشــاره بــه وجــود 
تحریم هــا از ابتــدای پیــروزی انقــاب اســامی و 
ــد:  ــان کردن ــر خاطرنش ــال های اخی ــژه در س به وی
ــود آورد  ــه وج ــکاتی را ب ــا مش ــه تحریم ه اگرچ
 امــا موجــب شــد توجــه مــا بــه ظرفیت هــا 
و توانایی هــای داخلــی معطــوف شــود و از آن هــا 
اســتفاده کنیــم و بــه همیــن علــت امــروز بــه رغم 
ــر و  ــب قوی ت ــه مرات ــران، ب ــمن، ای ــت دش خواس

ــر از ســال های اول انقــاب اســت. مقتدرت
ــول  ــا در ط ــواع ترفنده ــه ان ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
ــال ها،  ــن س ــد: در ای ــته افزودن ــال های گذش س
برخی هــا همچــون مســئوالن فعلــی امریــکا 
ــد  ــمنی کردن ــران دش ــت ای ــا مل ــت ب ــه صراح  ب
ــی  ــد برخی هــا هــم همچــون دســت چدن و ترفن
در دســتکش مخملــی بــود؛ امــا همــه ایــن 
ــردم  ــس م ــد اعتمادبه نف ــب ش ــا موج طراحی ه
ــا  ــه ب ــد و راه هــای مقابل و مســئوالن افزایــش یاب

ــد. ــمن را بیابن ــای دش ترفنده
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا تأکیــد بــر اینکه 
ــچ هراســی از ترفندهــای  ــوری اســامی هی جمه
بدخواهــان نــدارد و بــه واســطه ظرفیت هــای 
فــراوان کشــور، راه هــای مقابلــه بــا آن را می دانــد، 
گفتنــد: مســئوالن دولــت جدیــد بداننــد کــه 
ســکاندار چنیــن نظــام پرظرفیــت و پراســتعدادی 
هســتند و بایــد بــا شــناخت ایــن اســتعدادها، از 

ــود. ــرداری ش ــا بهره ب آن ه
ــد  ــردان جدی ــه ای دولتم ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــادی و  ــی، کار جه ــت انقاب ــر هوی ــه ب ــه »تکی را ب
بهره منــدی از حمایــت مردمــی و ســرمایه های 
ــد و در  ــه کردن ــور« توصی ــوی کش ــادی و معن م
ــد:  ــده افزودن ــت آین ــری دول ــان ســه جهت گی بی
به ویــژه  مــردم  مشــکات  بــه  »پرداختــن 
ــوان  ــه عن ــادی« ب ــتی و اقتص ــکات معیش مش
ــا و  ــا دنی ــترده ب ــل گس ــی، »تعام ــت اصل اولوی
دولت هــا«،  و  ملت هــا  بــا  وســیع  ارتباطــات 
ــدرت در  ــت و ق ــا صاب ــراه ب ــتادگی هم و »ایس
ــی  ــری اصل ــل ســلطه طلبان«، ســه جهت گی مقاب
ــه  طــور همزمــان در دســتورکار  ــد ب اســت کــه بای

ــد. ــت باش دول

رهبــر معظــم انقــاب اســامی رژیــم ایــاالت 
ــه  ــر از هم ــر و وقیح ت ــکا را متجاوزت ــده امری متح
ــار  ــد: چه ــد کردن ــتند و تأکی ــلطه طلبان دانس س
دهــه فعالیــت بین المللــی نشــان داده اســت 
ــو  ــای زورگ ــر قدرت ه ــلیم در براب ــه تس ــه هزین ک
بــه مراتــب بیشــتر از هزینــه ایســتادگی در برابــر 

ــت. آن هاس
ــا تأکیــد بــر اینکــه  حضــرت آیــت هللا خامنــه ای ب
»تســلیم«، ملت هــا را بیچــاره و مســیر پیشــرفت 
را بــه روی آن هــا مســدود می کنــد، افزودنــد: 
ــچ گاه  ــی، هی ــق اله ــه توفی ــامی ب ــوری اس جمه
 در مقابــل اســتکبار و نظــام ســلطه تســلیم نشــده 
ــرده  ــازش نک ــا س ــته های آن ه ــر خواس ــر س و ب
اســت و بــه برکــت ایثــار و فــداکاری شــهدا، امروز 
عــاوه بــر اقتــدار و پیشــرفت بیشــتر، شــعارهای 

ــز برجســته تر کــرده اســت. خــود را نی
ادامــه ده  انقــاب اســامی در  رهبــر معظــم 
توصیــه بــه رئیس جمهــوری محتــرم و همــکاران 
ــئولیت و  ــتن مس ــت دانس ــد؛ »امان ــان کردن ایش
ــا  ــدی در برنامه ریزی ه ــداری آن«، »اولویت بن امانت
ــه کنی  ــرای ریش ــاش ب ــژه ت ــا به وی و هزینه کرده
ــه  ــاس برنام ــر اس ــت ب ــاد«، و »حرک ــر و فس فق
ششــم«، ســه توصیــه اول حضــرت آیــت هللا 

ــود. ــه ای ب خامن

ایشــان در بیــان توصیــه چهــارم گفتنــد: »اتحــاد 
ملــت« را مهــم بشــمارید و حفــظ کنیــد و مراقــب 
باشــید التهاب آفرینــی و دو دســتگی مضــر میــان 

مــردم ایجــاد نشــود.
ــردم  ــف م ــایق مختل ــه س ــاره ب ــا اش ــان ب ایش
ــا ســایق  ــردم ب ــد م ــد: بگذاری خاطرنشــان کردن
مختلــف، زندگــی آرامــی در کنــار یکدیگــر داشــته 

باشــند.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی در توصیــه پنجــم 
آینــده  دولــت  و  رئیس جمهــور  بــه  خطــاب 
گفتنــد: از نظــرات مخالــف آشــفته نشــوید؛ زیــرا 
 در کارهــا و وظایــف ســنگین، نقــص وجــود دارد 
و بایــد بــا پذیــرش و تحمــل انتقــاد، اجــازه دهیــد 

منتقدیــن دیدگاه هــای خــود را بیــان کننــد.
بعــدی خــود دولتمــردان  ایشــان در توصیــه 
برقــراری  و  مــردم  میــان  بــه  رفتــن  بــه  را 
ــد و  ــفارش کردن ــان س ــا آن ــطه ب ــاط بی واس  ارتب
قــدر  افزودنــد:  هفتــم  توصیــه  بیــان  در 
ــد؛  ــزه را بدانی ــی و پرانگی  نیروهــای مؤمــن، انقاب
زیــرا همیــن نیروهــای انقابــی هســتند کــه 
در مشــکات کشــور را حفــظ و ســینه ســپر                                         

. می کننــد
ــامی  ــاب اس ــم انق ــر معظ ــتم رهب ــه هش توصی
ــمنان  ــمنِی دش ــردن دش ــاد نب ــئوالن از ی ــه مس ب
ــا و  ــواره در تصمیم گیری ه ــد: هم ــه گفتن ــود ک ب
ــید  ــته باش ــاد داش ــه ی ــی ب ــات بین الملل تعام
ــودی  ــرای ناب ــوان خــود را ب ــه ت ــه دشــمن هم ک
شــما بــه کار گرفتــه اســت و از هــر بهانــه ای هــم 

اســتفاده می کنــد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــه جنجال هــای 
اخیــر درخصــوص پرتــاب موشــک ماهواره بــر 
ــن  ــاب ای ــد: پرت ــد و افزودن ــه فضــا اشــاره کردن ب
ــی و  ــی و فن ــک کار علم ــر، ی ــک ماهواره ب موش
ــا در  ــود؛ ام ــور ب ــرای کش ــه الزم ب ــول و البت معم

ــد. ــا کردن ــه پ ــال ب ــز جنج ــوع نی ــن موض همی
توصیــه بعــدی رهبــر معظم انقــاب بــه دولتمردان 
لــزوم کار قــوی و جهــادی و حساب شــده در 
عرصه هــای اقتصــادی، فرهنگــی، دفاعــی و حفــظ 
هویــت اســامی و انقابــی بــرای مقابلــه بــا 
ــه  ــخ ب ــان و پاس ــای بدخواه ــا و بهانه ه ترفنده

ــود. آن هــا ب
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در بیــان دهمیــن 
ــئوالن  ــه مس ــاب ب ــود خط ــه خ ــن توصی و آخری
گفتنــد: بــه خــدا تــوکل کنیــد و بــه وعــده نصــرت 

ــاور داشــته باشــید. ــی ب اله
ــد در  ــه نبای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــان ب ــان در پای ایش
مقابــل دین ســتیزان و قانون شــکنان آرام نشســت، 
خاطرنشــان کردنــد: بدانیــد کــه آینــده متعلــق بــه 

شماســت.
پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

ادامه از صفحه اول

امام جمعه شهرکرد:
یک ملت بر عملکرد رئیس جمهور 

نظارت دارند
حجت الســام و  المســلمین محمدعلــی نکونــام ظهــر دیــروز 
ــا  ــی ب ــرد: هــر ملت ــار ک در خطبه هــای نمــاز جمعــه شــهرکرد اظه
ــود خواهــد شــد؛ آن ملتــی  نظــام ســلطه ارتبــاط برقــرار کنــد، ناب
ــاط  ــا ســلطه قطــع ارتب ــه ب ــی مــی رود ک ــه ســمت رشــد و تعال ب

ــد و مســتقل باشــد. کن
وی افــزود: نظــام ســلطه همــواره دشــمن ملــت و کشــور مــا بــوده 
ــا آن  ــتی ب ــه دوس ــود رابط ــای موج ــطه فریب ه ــه واس ــد ب و نبای
برقــرار شــود. خطیــب نمــاز جمعــه شــهرکرد ادامــه داد: ایــن مــردم 
بــرای اقامــه دیــن در مقابــل طاغــوت و شــاه ایســتادند و دســت 
ــد  ــی نبای ــچ کس ــر هی ــس دیگ ــد؛ پ ــاه کردن ــلطه را کوت ــام س نظ

دوبــاره بــه دشــمنان خــدا و نظــام ســلطه دل ببنــدد.
ــه دشــمن  ــدازه ســر ســوزنی ب ــه ان ــد ب ــه کــرد: نبای ــام اضاف نکون
اعتمــاد کــرد یــا قرارداد هــای محرمانــه بــر ضــد نظــام و مــردم بــا 

آن هــا بســت؛ اگــر بــه ایــن راه برویــد، گمــراه هســتید.
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری مراســم تنفیذ ریاســت جمهــوری دولت 
دوازدهــم گفــت: تنفیــذ برخــاف عقیــده بســیاری تنها یک مراســم 

تشــریفاتی نیســت؛ بلکــه یــک مســئله شــرعی و دینی اســت. 
امــام جمعــه شــهرکرد افــزود: در ایــن مراســم بــه وســیله 
ــود و  ــام می ش ــردم اع ــروعیت رأی م ــدا مش ــی خ ــین ول جانش
ــر مــردم اعمــال می گــردد. خطیــب نمــاز جمعــه  والیــت الهــی ب
شــهرکرد گفــت: در طــول تاریــخ بعضــی از رؤســای جمهــور از ایــن 
مســیر خــارج شــدند؛ ولــی بایــد بداننــد کــه ملــت تمامــی عملکرد 

ــد. فــارس ــد می کن ــی و رص ــاره، بررس ــت  را نظ دول

امام جمعه موقت کرمان:
 یبیشترین آمار بیکاری مربوط به 

قشر تحصیلکرده است
ــای  ــروز در خطبه ه ــر دی ــی ظه ــد صباح ــام محم حجت االس
ــم  ــذ حک ــه تنفی ــا اشــاره ب ــان ب ــه کرم ــن هفت ــه ای ــاز جمع نم
ــت:  ــری گف ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــوری از س ــت جمه ریاس
معظم لــه در ایــن آییــن بــه مســئله اشــتغال اشــاره و بــر رفــع 

ــد. ــد کردن ــه تاکی ــن زمین مشــکات در ای
وی از اشــتغال بــه عنــوان یکــی از مشــکات اساســی کشــور نام 
بــرد و افــزود: ایجــاد اشــتغال پایــدار، نیازمنــد ســرمایه گذاری 

ــنگین است. س
حجت االســام صباحــی ادامــه داد: امــروز بیشــترین بیــکاری 
بــه  تحصیلکــرده مشــاهده می شــود؛  قشــرهای  بیــن  در 

ــتند. ــکار هس ــر بی ــن قش ــد ای ــه 30 درص ــه ای ک گون
ــم  ــام معظ ــه مق ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــام صباح حجت االس
ــزود:  ــد، اف ــد کرده ان ــر مســئله وحــدت تاکی ــواره ب ــری هم رهب
ــر  ــاره ب ــوری دوب ــذ حکــم ریاســت جمه ــن تنفی ایشــان در آیی

ــد. ــد کردن ــن مســئله تاکی ای
ــه  ــم وحــدت در جامع ــظ و تحکی ــزوم حف ــر ل ــد ب ــا تاکی وی ب
ــی  ــجام مل ــه انس ــد ب ــه می توان ــکاتی ک ــاد مش ــت: ایج گف

ــود. ــمنان می ش ــحالی دش ــث خوش ــد، باع ــه بزن ضرب
امــام جمعــه موقــت کرمــان همچنیــن از حــج بــه عنــوان یکــی 
از مهم تریــن عبــادات الهــی نــام بــرد و افــزود: بــا وجــود 
ــاش  ــا ت ــد، ب ــه وجــود آم ــن خصــوص ب ــه در ای مشــکاتی ک
ــکل  ــن مش ــا کمتری ــج ب ــال ح ــده امس ــعی ش ــئوالن س مس

ــود. مهــر ــزار ش برگ
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،،
در  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
ریاســت  حکــم  تنفیــذ  مراســم 
مــردم،  معیشــت  بــر  جمهــوری، 
تعامل گســترده با دنیا و ایســتادگی 
مقابــل ســلطه طلبان بــه عنــوان ســه 
آینــده  دولــت  اصلــی  جهت گیــری 

کردنــد. تأکیــد 

روحانی در مراسم تنفیذ حکم دوازدهمین دوره ریاست جمهوری مطرح کرد:

ریشه کن کردن فقر و فساد، هدف دولت دوازدهم
امام جمعه موقت اصفهان:

رأی مردم با تنفیذ ولی فقیه کامل می شود

حســن روحانــی، رئیس جمهــوری کشــورمان، در مراســم تنفیــذ 
ــام  ــینیه ام ــه در حس ــم ک ــوری دوازده ــت جمه ــم ریاس حک
خمینــی برگــزار شــد، در ســخنانی بــا تبریــک والدت باســعادت 
ــامی و  ــاب اس ــروزی انق ــه پی ــاره ب ــا اش ــا)ع(، ب ــام رض ام
ــاوری، عــزت،  رهــاورد امــام بزرگــوار بــرای مــردم یعنــی خودب
اســتقال و آزادی گفــت: بــرای ســاختن آینــده ای کــه تجلــی 
ــکاء  ــر از ات ــد، ناگزی ــرفت باش ــش و پیش ــت، آرام آزادی، امنی

ــتیم. ــت هس ــان مل ــای بی پای ــر توانمندی ه ــتر ب بیش
ــورم«،  ــار ت ــاد«، »مه ــر و فس ــردن فق ــه کن ک ــی »ریش روحان
ایــران در محافــل  اقتصــادی«، »ســربلند شــدن  »رشــد 
بین المللــی« و »دســتیابی بــه بــازار منطقــه و جهــان« را 
ــای آزاد  ــد فض ــزود: »رش ــت و اف ــردم دانس ــوق م ــزو حق ج
ــری در  ــات«، »براب ــه اطاع ــوی«، »دسترســی آســان ب و معن
ــار نظــر و  ــن«، »اظه ــده ای مطمئ ــون«، »داشــتن آین ــر قان براب
گفت وگــو«، و »در جریــان امــور کشــور قــرار گرفتــن«، نیــز از 

ــت. ــردم اس ــوق م حق
بــرکات جمهــوری  از  را  روحانــی، »مردم ســاالری دینــی« 
اســامی خوانــد و گفــت: بــدون شــک ایــن دســتاورد بــزرگ، 
مرهــون راهبــری امــام راحــل و رهبــر معظــم انقــاب اســامی 
اســت کــه بــا نــگاه راهبــردی و مشــی پدرانــه و بــا ســعه صــدر، 

بســتر رشــد فرزنــدان انقــاب بــا ســایق سیاســی مختلــف را 
ــد. ــم کرده ان فراه

از  را  رئیس جمهــور »عدالــت اجتماعــی« و »رفــع فقــر« 
آرمان هــای انقــاب اســامی برشــمرد و گفــت: دولــت یازدهــم 
از طریــق »بازگردانــدن ثبــات اقتصــادی«، »کاهــش تــورم« و 
»افزایــش خدمــات عمومــی« از جملــه ایجــاد بیمــه همگانــی 
و انجــام طــرح تحــول نظــام ســامت، قدم هــای مهمــی 
برداشــت؛ امــا هنــوز وضعیــت فقــر و نابرابــری در کشــور 

ــت. ــامی نیس ــوری اس ــده جمه ــت و زیبن ــته مل شایس
»ریشــه کن کــردن  را  دوازدهــم  دولــت  هــدف  روحانــی 
کامــل فقــر مطلــق از جامعــه ایــران« و »ایجــاد نظــام جامــع 
تأمیــن اجتماعــی« خوانــد و افــزود: رفــع فقــر در گــرو ایجــاد 
شــغل اســت و ایجــاد شــغل و تولیــد ثــروت، مســتلزم 
و  بــازار  بــه  دسترســی  و  گســترده  ســرمایه گذاری های 

اســت. پیشــرفته  فناوری هــای 
ــش  ــم را »افزای ــت دوازده ــی دول ــت اصل ــور اولوی رئیس جمه
تولیــد و اشــتغال« دانســت و گفــت: مــا برنامه اقتصــادی خود 
را بــر مبنــای سیاســت های کلــی نظــام به ویــژه سیاســت های 
اقتصــاد مقاومتــی و اصــل 44 و بــا هــدف ایجــاد یــک انقــاب 

ــم. اقتصــادی طراحــی کرده ای

خطبه هــای  در  میردامــادی  مجتبــی  ســید  حجت االســام 
ــی از  ــه حدیث ــاره ب ــا اش ــان ب ــه اصفه ــن هفت ــه ای ــاز جمع نم
ــار داشــت: هــر کــس ســه صفــت حلمــی را  ــر)ص( اظه پیامب
ــد، حســن  ــه خــودش برگردان داشــته باشــد: جهــل جاهــل را ب
خلقــی کــه بتوانــد بــا مــردم زندگــی کنــد و ورعــی کــه انســان را 
از معصیــت خــدا دور کنــد کــه در حقیقــت همــان تقواســت، هــم 

ــده خداســت. ــر و هــم بن امــت پیغمب
وی در ادامــه بــا تأکیــد بــر اینکــه در مقابــل جاهــان بایــد حلیــم 
ــه مــواردی  ــاد امــام رضــا)ع( را تبریــک گفــت و ب باشــیم، می
ــیاری از  ــزود: بس ــرد و اف ــاره ک ــا)ع( اش ــام رض ــات ام از تفض
ــل  ــواده ح ــن خان ــه ای ــل ب ــه و توس ــا توج ــردم ب ــکات م مش

شــده اســت.
میردامــادی همچنیــن بــه مراســم تنفیــذ حکــم ریاســت 
جمهــوری اشــاره داشــت و مطــرح کــرد: در تنفیــذ حکم ریاســت 
جمهــوری توســط رهبــر معظــم انقــاب ایــن نکتــه وجــود دارد 
ــوده و در  ــن ب ــه معصومی ــول او و ائم ــدا، رس ــت از خ ــه والی ک
نیابــت از امــام زمــان غایــب والیــت بــا فقهــا، علمــا و مجتهدیــن 
اســت و رأی مــردم زمانــی کامــل می شــود کــه بــه وســیله ولــی 
ــام  ــه در اس ــت ک ــن اس ــانه ای ــن نش ــود و ای ــذ ش ــه تنفی  فقی

حکومــت، الهــی اســت.

ــر  ــط رهب ــده توس ــری اعام ش ــه جهت گی ــه س ــه ب وی در ادام
ــان  ــرد و بی ــاره ک ــم اش ــت دوازده ــرای دول ــاب ب ــم انق معظ
ــردم،  ــه مشــکات م ــن ب ــوارد پرداخت ــن م ــی از ای داشــت: یک
مســائل داخلــی و معیشــت و اقتصــاد مــردم بــود که الزم اســت 
در ایــن چهــار ســال بــه آن پرداختــه شــود؛ ننــگ اســت بــرای 
ــه  ــی در آن باشــد ک ــه طبقات ــه فاصل ــن هم ــت اســامی ای دول
ــد و در جمــع کــردن  بعضــی حقوق هــای نجومــی دریافــت کنن
ــد و بعضــی هــم اجــاره منزلشــان را نداشــته باشــند. آن بمانن

امــام  جمعــه موقــت اصفهــان اذعــان کــرد: مقــام معظــم رهبری 
هــم موافــق ارتبــاط بــا دنیــا هســتند؛ امــا رابطــه ای کــه هــم بــه 
ملت هــا و دولت هــای دیگــر کمــک کنیــم و هــم از آن هــا کمــک 
ــو،  ــتکبر، دروغگ ــار مس ــر ب ــد زی ــه نبای ــه هیچ وج ــم و ب بگیری
ــکا در  ــر ســلطه طلبان کــه امری متجــاوز و خائــن برویــم؛ در براب
رأس آن هاســت، بایــد بــا صابــت و قــدرت ایســتاد و مــردم هم 

پشــتوانه مســئوالن در ایــن رابطــه هســتند.
میردامــادی پرداختــن بــه بحــث تحریم هــا را نکتــه دیگــر 
مطرح شــده توســط رهبــر معظــم انقــاب دانســت و گفــت: نظــر 
ــر بســیار صحیحــی اســت؛  ــا فک ــا تحریم ه ایشــان در رابطــه ب
تــا وقتــی بــه این هــا وابســته باشــیم مــا را تحریــم می کننــد و 

ــد. فــارس ــت می نامن تروریس

رهبر معظم انقالب در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری بر سه جهت گیری اصلی دولت آینده تأکید کردند:

معیشت مردم، تعامل گسترده با دنیا و ایستادگی در مقابل سلطه طلبان
به میان مردم بروید و از انتقاد مخالفان آشفته نشوید



کوتاه اخبار 
درآمد 2 هزار میلیارد تومانی دولت 

از کارت هوشمند ملی
ــت 80  ــان از جمعی ــارد توم ــزار میلی ــش از 2 ه بی
ــدور کارت  ــور ص ــه منظ ــور ب ــری کش ــون نف میلی

ملــی هوشــمند درآمــد حاصــل می شــود. 
ضــرورت دریافــت کارت ملــی هوشــمند بــرای 
ــد، کارت  ــی دارن ــام هویت ــر اق ــه تغیی ــرادی ک اف
ملــی ســابق خــود را گــم کرده انــد و فراخــوان 
ــان 80  ــی آن ــخ کارت مل ــه تاری ــرای اشــخاصی ک ب
ــد  ــت دارن ــال مهل ــان امس ــا پای ــت و ت ــا 89 اس ت
ــد،  ــت کنن ــود را دریاف ــی خ ــمند مل ــا کارت هوش ت
ــا از ســال 90  ــی آن ه ــخ کارت مل ــه تاری ــرادی ک اف
بــه بعــد اســت و بایــد تــا پایــان ســال آینــده کارت 
هوشــمند ملــی خــود را دریافــت کننــد، در مجمــوع 
ــان از  ــارد توم ــزار و 480 میلی ــدود 2 ه ــی ح رقم
ــور  ــه منظ ــور ب ــری کش ــون نف ــت 80 میلی جمعی
صــدور کارت هوشــمند ملــی درآمــد بــرای دولــت و 

ــد.  ــل می  کن ــخوان حاص ــر پیش دفات
ــدور  ــرای ص ــان ب ــزار توم ــغ 31 ه ــوع مبل در مجم
می شــود کــه  دریافــت  ملــی  هوشــمند  کارت 
ــام اســت و  ــه ثبت ن ــان هزین ــزار توم شــامل 20 ه
طبــق مصوبــه مجلــس بــه حســاب خزانــه دولــت 
ــل  ــان تکمی ــان در زم ــزار توم ــز می شــود، 9 ه واری
ثبت نــام توســط دفاتــر پیشــخوان یــا پســت 
ــگام  ــان هن ــن 2 هــزار توم اخــذ می شــود، همچنی
ــود.  ــت می ش ــی دریاف ــمند مل ــل کارت هوش تحوی
گفتنــی اســت مبلــغ 31 هــزار تومــان نــرخ مصــوب 
ســال 96 بــرای صــدور کارت هوشــمند ملــی بــوده 
ــن  ــر از ای ــور کمت ــتان های کش ــی اس ــه در بعض ک

ــود. باشــگاه خبرنــگاران ــت می ش ــم دریاف رق

رضایت مردم از خدمات خودرو 
افزایش می یابد؟

در حالــی کــه مصرف کننــدگان رضایــت چندانــی از 
ــی و  ــای داخل ــروش خودروه ــس از ف ــات پ خدم
وارداتــی ندارنــد، وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
واردکننــدگان  و  خودروســازان  اقــدام  خواســتار 
خــودرو بــرای کســب رضایــت مصرف کننــدگان 

شــده اســت. 
ــرا ویرایــش  وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اخی
ــدن و  ــت، مع ــردی وزارت صنع ــه راهب دوم »برنام
ــای  ــه در آن راهبرده ــرد ک ــر ک ــارت« را منتش تج
ایــن وزارتخانــه بــرای توســعه بخــش صنعــت 

ــت.  ــده اس ــی ش ــور پیش بین کش
بخشــی از برنامــه راهبــردی ایــن وزارتخانــه در 
حــوزه صنایــع مربــوط بــه »برنامــه راهبــردی 

صنعــت خــودرو« اســت. 
در برنامــه راهبــردی صنعــت خــودرو، راهکارهایــی 
در زمینــه توســعه و گســترش کمــی و کیفــی 
صنعــت خــودرو و قطعــه ایــران در حوزه هــای 
آن  جملــه  از  شــده کــه  پیش بینــی  مختلــف 
فــروش  از  پــس  خدمــات  افزایــش کیفیــت 
ــدگان  ــدی مصرف کنن ــش رضایتمن ــودرو و افزای خ

ــت.  ــات اس ــن خدم از ای
در ایــن زمینــه در برنامــه راهبــردی صنعــت خــودرو 
تاکیــد شــده کــه تــا ســال 1400 شــاخص رضایــت 
فــروش  از  پــس  خدمــات  از  مصرف کننــدگان 
ــد  ــال 1394 بای ــدد 689 از 1000 در س ــودرو از ع خ
بــه ۷9۵ از 1000 در ســال 1400 افزایــش یابــد. 

عصرخــودرو

کوتاه از اقتصاد
 برگزاری سومین دوره 

بازرگانان کوچک
ســومین دوره بازرگانــان کوچــک بــه  کیمیای وطن
بازرگانــی  اتــاق  جوانــان  عالــی  شــورای  همــت 
ــودک و نوجــوان در دو رده  ــا حضــور 80 ک ــان ب اصفه
ــا 18 ســال و در قالــب ســه گــروه برگــزار  ســنی 6 ت

شد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
امیــر کشــانی در آییــن اختتامیــه ســومین دوره 
همایش هــای  ســالن  در  کوچــک  بازرگانــان 
بین المللــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان گفــت: دوره 
آموزشــی بازرگانــان کوچــک بــا هــدف آشــنایی 
و  اقتصــادی  مفاهیــم  بــا  نوجوانــان  و  کــودکان 
ــی  ــاق بازرگان ــی در ات ــوزش بازرگان ــی و آم کارآفرین
اصفهــان برگــزار می شــود و در طــی دو ســال گذشــته 

ــت.  ــده اس ــزار ش ــداد برگ ــن روی ــه دوره ای س
وی از اســتقبال ســایر اســتان های کشــور بــرای 
برگــزاری ایــن دوره آموزشــی خبر داد و گفت: شــورای 
ــک دوره  ــی در زنجــان ی ــاق بازرگان ــان ات ــی جوان عال
ــم  ــم بتوانی ــرده و در ســال جــاری امیدواری ــزار ک برگ

ــم.  ــری بدهی ــتان ها تس ــایر اس ــن دوره را در س ای
وی آمــوزش را زیربنــای هــر توســعه دانســت و گفت: 
بــرای تقویــت بخــش بازرگانــی و کارآفرینــی اســتان 
اصفهــان بایــد از دوران کودکــی بــر روی نیــروی 

ــرد.  ــرمایه گذاری ک ــانی س انس
ــاق  ــان کوچــک ات ــر دوره بازرگان ــوی، مدی ــن نق ماهی
بازرگانــی اصفهــان، در ایــن آییــن گفــت: در ایــن دوره 
40 ســاعت کاس بــرای گــروه ســنی ۷ تــا 12 ســال 
ــا 18  ــنی 13 ت ــروه س ــرای گ ــاعت کاس ب و 22 س

ســال برگــزار شــد. 
ــی در  ــر جهان ــت معتب ــد تس ــام چن ــزود: انج وی اف
حــوزه خاقیــت )تورنــس(، هــوش مالــی )ســنجش 
ولخرجــی(، مــدل رفتارشناســی )دیســک( و تســت 

ــد. ــه ش ــرکت کنندگان گرفت ــر از ش گاس

 رشد تخلیه و بارگیری کاال 
در بنادر

ــزارش از  ــن گ ــوردی جدیدتری ــادر و دریان ســازمان بن
ــادر کشــور را در تیرمــاه منتشــر کــرد.  آمــار بن

بارگیــری  و  تخلیــه  اســاس، مجمــوع  ایــن  بــر 
انجام شــده از بنــادر کشــور، 12 میلیــون و 631 هــزار و 
3۵6 تــن بــود کــه بــا توجــه حجــم تخلیــه و بارگیری 
انجام شــده در مــدت مشــابه ســال گذشــته )تیرمــاه 
139۵( کــه 11 میلیــون و 412 هــزار و 3۷۵ تــن بــود، 

ــد.  ــان می ده ــدی را نش ــش از 10 درص ــد بی رش
ــری انجام شــده در  ــه و بارگی ــزان تخلی ــن می همچنی
تیرمــاه امســال، نســبت بــه مــدت مشــابه دو ســال 
ــل )1394( رشــد بیــش از 13 درصــدی را نشــان  قب

می دهــد. 
و  بنــادر  ســازمان  آمــاری  ســامانه  همچنیــن 
دریانــوردی اعــام کــرده کــه در مــاه گذشــته، در 
ــواع  ــن ان ــزار و 609 ت ــون و 226 ه ــوع ۵ میلی مجم
کاال تخلیــه و ۷ میلیــون و 404 هــزار و ۷4۷ تــن نیــز 
ــودن  ــه معنــی مثبــت ب بارگیــری شــده اســت کــه ب

ــت.  ــته اس ــاه گذش ــور در م ــاری کش ــراز تج ت
بیشــترین حجــم تخلیــه کاال مربــوط بــه فرآورده هــای 
نفتــی شــامل 1 میلیــون و 903 هــزار تــن و ســپس 
کاالهــای کانتینــری بــا یــک میلیــون و 606 هــزار تــن 

در رده دوم قــرار دارد.
شــامل  اساســی  کاالهــای  تخلیــه  همچنیــن   
ــام  ــایر اق ــی و س ــن خوراک ــو، ذرت، روغ ــدم، ج گن
کشــاورزی و غذایــی نیــز بــا بیــش از 1 میلیــون تــن، 
ــادر محســوب               ــه ای از بن ــای تخلی در رده ســوم کااله

مهــر می شــوند. 

اســتفاده  امــکان  پیــش  چنــدی 
صنــدوق  تســهیات  از  انبوه ســازان 
هــدف  بــا  یکــم  مســکن  پس انــداز 
بهســازی بافت هــای فرســوده فراهــم 

شــد. 
بــر اســاس ایــن اباغیــه بانــک مرکــزی 
می بایــد  اینکــه  ضمــن  انبوه ســازان 
ســقف مذکــور در قانــون رفــع موانــع 
تولیــد )هــزار میلیــارد تومــان( را هنــگام 
ــه  ــد، ب ــت کنن ــهیات رعای ــت تس دریاف
ــد توجــه داشــته  ــز می بای ــه نی ــن نکت ای
بانــک  در  ســپرده گذاری  باشــند کــه 
مســکن از ســوی آن هــا بــرای دریافــت 
ضــروری  و  اجتناب ناپذیــر  وام،  ایــن 
اســت؛ امــا آنچــه محــل اختــاف و 
ــه  ــا توج ــا ب ــه آی ــت اینک ــش اس پرس
بــه اینکــه تســهیات صنــدوق یکــم 
ــوده و اســتفاده از  ــرد ب ــه ف ــم ب ــه قائ ک
ــد  ــند واح ــتن س ــه داش ــروط ب آن مش
انتقــال  امــکان  اســت،  مســکونی 
ــی  ــخص حقوق ــه ش ــهیات ب ــن تس ای

دارد؟  وجــود  )انبوه ســاز( 
ــکن آن  ــک مس ــام بان ــاس اع ــر اس ب
دســته از اشــخاصی کــه می خواهنــد 
ــم در  ــدوق مســکن یک از تســهیات صن
بافــت فرســوده )بــه عنــوان مثــال شــهر 
تهــران( اســتفاده کننــد، بایــد یــک ســال 
مبلــغ 40 میلیــون تومــان ســپرده گذاری 
کننــد و ســند ملــک در رهــن بانــک 
ــه اینکــه نــرخ  ــا توجــه ب مــی رود؛ امــا ب
ــن تســهیات 8 درصــد اســت،  ســود ای

اســتفاده آن توجیه پذیــر اســت. 
ــخص  ــک ش ــا ی ــاز ی ــر انبوه س ــال اگ ح
ــت  ــازی باف ــد وام بهس ــی بخواه حقوق
دریافــت  را  بانــک مســکن  فرســوده 
مســکونی  واحــد  بایــد  آیــا  کنــد، 
فرســوده را خریــداری کنــد و ســپس 
انجــام  ســاله  یــک  ســرمایه گذاری 

دهــد؟
 آیــا انبوه ســازی کــه خــود گــردش 
دریافــت  بــه  وابســته  مالــی اش 
ــای  ــد خانه ه ــت، می توان ــهیات اس تس

خریــداری کنــد؟  را  فرســوده 
از ســوی دیگــر اگــر ایــن اباغیــه بانــک 
ــه  ــت ک ــن اس ــای ای ــه معن ــزی ب مرک
ــای مســکونی فرســوده  ــکان واحده مال
دریافــت  را  مذکــور  وام  خــود،  ابتــدا 
ــی،  ــای قدیم ــپس در پهنه ه ــد و س کنن
بــه انبوه ســاز نمایندگــی بدهنــد کــه 
را  محلــه  یــک  قدیمــی  واحدهــای 
پــس از تجمیــع، نوســازی کنــد، همیــن 
ــی  ــز در بعض ــر نی ــال حاض ــاق در ح اتف
و  دارد  جریــان  فرســوده  محله هــای 
دیگــر نیــازی بــه مجــوز بانــک مرکــزی 

ــدارد.  ن
همچنیــن اگــر قــرار باشــد ایــن مجــوز 
بانــک مرکــزی بــه معنــای ایجــاد یــک 
ــاز  ــرای انبوه س ــد ب ــاری جدی ــط اعتب خ
ــهیات از  ــام آن تس ــر ن ــه دیگ ــد ک باش
مســکن  پس انــداز  صنــدوق  محــل 
یکــم نیســت؛ بلکــه یــک وام جدیــد بــا 
ــچ  ــه هی ــارات اختصاصــی اســت ک اعتب
ارتباطــی بــه صنــدوق مســکن یکــم 

نــدارد؛ بنابرایــن شــاید تنهــا شــباهت آن 
ــرخ ســود  ــدوق یکــم، داشــتن ن ــه صن ب

ــد. ــد باش 8 درص
 الزام انبوه ساز به 

سرمایه گذاری
بحــث  موضــوع دیگــری کــه محــل 
بانکــداری  و  اقتصــادی  کارشناســان 
بــه  انبوه ســاز  الــزام  اســت، 
ســرمایه گذاری در بانــک مســکن اســت 
معــادل آنچــه متقاضیــان حقیقــی و 
انفــرادی دریافــت ایــن تســهیات انجــام 

. هنــد می د
 حــال بایــد پرســید در کــدام نظــام 
ــد  ــرمایه گذار می بای ــک س ــادی، ی اقتص
ــرای دریافــت تســهیات بانکــی، یــک  ب
ســال حجــم زیــادی از منابــع مالــی 
ــد  ــا بتوان ــد ت ــپرده گذاری کن ــود را س خ
شــود؟  تســهیات  دریافــت  مشــمول 
به ویــژه اینکــه انبوه ســاز قــرار نیســت 

ســاختمان تک واحــدی بســازد. 
انبوه ســازی  اگــر  مثــال،  عنــوان  بــه 
بخواهــد 100 واحــد مســکونی نــو بســازد، 
می بایــد مبلــغ 4 میلیــارد تومــان در 
بانــک ســپرده گذاری کنــد تــا بانــک 
بــه او 8 میلیــارد تومــان بدهــد. آیــا 
ــن روش، ســپرده های  ــرار اســت در ای ق
قبلــی انبوه ســاز نــزد بانــک مســکن 
ــاری،  ــاب ج ــون حس ــی چ در قالب های
انــواع  یــا ســایر  حســاب پس انــداز 
خــواب  معــادل  دیگــر،  حســاب های 
یــک ســاله پــول آن هــا محاســبه شــود؟ 
کــه ایــن چیــزی شــبیه بــه انتقــال 
پس انــداز  صنــدوق  حســاب های 
ــدوق  ــاب صن ــه حس ــان ب ــکن جوان مس
ــرای تســریع  ــم ب ــداز مســکن یک پس ان
 در اعطــای تســهیات بــه افــراد حقیقــی 

است.
 دستورکار های کاریکاتوری

بــه همیــن دلیــل اســت کــه کارشناســان 
را،  بی برنامــه ای  اباغیه هــای  چنیــن 
بانــک  کاریکاتــوری  دســتورکار های 
هــر  از  چــون  می نامنــد؛  مرکــزی 
مشــکات  انــواع  بــا  آنقــدر  جهــت 
ــوزی  ــن مج ــر چنی ــه اگ ــت ک روبه روس

ــکان  ــم ام ــاز ه ــد، ب ــادر نمی ش ــم ص ه
ورود انبوه ســازان بــه نوســازی بافــت 
فرســوده بــا اســتفاده از تســهیات و 
وام هــای دیگــر وجــود داشــت؛ آن هــم 
بــا روش هــای علمــی و اقتصــادی و 

محاســبه ســود و زیــان ســازنده. 
در حــال حاضــر، تنهــا حســن ایــن 
ــه وام  ــه یاران ــت ک ــن اس ــتورکار ای دس
محــل  از  فرســوده  بافــت  بهســازی 
ــوی  ــاز، از س ــه انبوه س ــم ب ــدوق یک صن
دولــت تضمیــن شــده و دیگــر قــرار 
نیســت ایــن تســهیات بــا ســود 18 
درصــد از ســوی اشــخاص حقوقــی و 
ــس  ــل بازپ ــک عام ــه بان ــازان ب انبوه س

داده شــود. 

دســتورکار  برخــاف  میــان،  ایــن  در 
بانــک مرکــزی درخصــوص وام بهســازی 
ــا  ــهمیه بانک ه ــه س ــوده ک ــت فرس باف
 10 یارانــه  دولــت  شــده،  مشــخص 
ــرخ ســود را تضمیــن نکــرده  درصــدی ن
ــا  ــزی بانک ه ــک مرک ــه بان ــت؛ بلک اس
را »مجــاز« و نــه »مکلــف« بــه اعطــای 
ایــن تســهیات بــا نــرخ ســود 8 درصــد 

ــت. ــرده اس ک
همــه این هــا در شــرایطی اســت کــه 
ــوی  ــا جل ــا ی ــر، بانک ه ــال حاض در ح
ــر پرداخــت  ــا اگ ــد ی ــن وام را گرفته ان ای
ــرخ ســود 18 درصــد آن  ــا ن ــد، ب می کنن
ــده  ــبب ش ــه س ــد ک ــبه می کنن را محاس
وام  دریافــت  متقاضیــان  از  بســیاری 
بهســازی بافــت فرســوده از گرفتــن ایــن 

ــد. مهــر ــراف دهن ــهیات انص تس

انبوه سازان و چالش تسهیالت نوسازی بافت فرسوده

 وام فرسوده 
برای بافت فرسوده

بــر اســاس اســتانداردهای جهانــی، هــر کشــوری بایــد فقــط از 
20 درصــد منابــع آبــی خــود اســتفاده کنــد. ایــن در حالــی اســت 
ــد؛  ــد می رس ــش از 80 درص ــه بی ــران ب ــرف ای ــزان مص ــه می ک
خاک هــای  افزایــش  دشــت ها،  فرونشســت  اتفاقــی کــه 
رســوبی و خشکســالی را بــرای کشــور بــه همــراه داشــته اســت. 
حــال بــا توجــه بــه اینکــه ایــران در مســیر صنعتــی شــدن گام 
ــدار را در  ــع پای ــظ مناب ــرای حف ــزی ب ــد برنامه ری ــی دارد، بای برم
ــوان توســعه  ــرا در هیــچ کشــوری نمی ت اولویــت قــرار دهــد؛ زی

ایجــاد کــرد، مگــر اینکــه منابــع حیاتــی حفــظ شــود. 
ــال  ــان در ح ــه جه ــد ک ــت می یاب ــا اهمی ــئله از آنج ــن مس ای
رویارویــی بــا افزایــش جمعیــت اســت و بــرای دوری از 
ــرای  ــی را ب ــع طبیع ــد مناب ــت محیطی بای ــای زیس ناهنجاری ه

نســل های آینــده نگــه داشــت. 
ــاک و  ــت خ ــکده حفاظ ــیار پژوهش ــروان، دانش ــا پی حمیدرض

آبخیــزداری، می گویــد: بحــران آب در ایــران ناشــی از دو مقولــه 
کمبــود آب و اســتفاده نادرســت از منابــع آب اســت. رشــد 
جمعیــت، کشــاورزی ناموثــر و توســعه لجام گســیخته از عوامــل 
اصلــی دامــن زدن بــه بحــران آب هســتند. بیــش از 80 درصــد 
پهنــه کشــور در اقلیــم خشــک و نیمه خشــک واقــع شــده اســت. 
ایــران بــا متوســط نــزوالت جــوی 260 میلیمتــر در ســال، دارای 
بارندگــی حــدود یک ســوم اروپــا و نیمــی از آسیاســت؛ بنابرایــن 
ــرای  ــی ب ــتاندارد جهان ــت. اس ــی آب اس ــران فیزیک دارای بح
اســتفاده از آب هــای تجدیدپذیــر بــدون آثــار تهدیدکننــده بــرای 
ــزی  ــت و برنامه ری ــا مدیری ــه ب ــت ک ــد اس ــع آب، 20 درص مناب
تــا 40 درصــد قابــل افزایــش اســت؛ ولــی متاســفانه در ایــران 
تــا 8۵ درصــد از ایــن منابــع اســتفاده شــده اســت. در ضمــن 
شــبکه آب کشــور هــم فرســوده اعــام شــده و هدررفــت هنــگام 

انتقــال آب، رقمــی درشــت اســت. صمــت

مدیــر کل دفتــر صنایــع فلــزی و لــوازم خانگــی وزارت صنعــت، 
ــادرات  ــارد دالری ص ــذاری 1.1 میلی ــارت از هدف گ ــدن و تج مع
محصــوالت لــوازم خانگــی و صنایــع فلــزی در ســال جــاری خبــر 
داد و اظهــار کــرد: در صــورت تحقــق ایــن رقــم، شــاهد افزایــش 
30 درصــدی صــادرات ایــن محصــوالت نســبت بــه ســال گذشــته 

خواهیــم بــود. 
ــوط  ــی مرب ــذاری صادرات ــا هدف گ ــاط ب ــاس  هاشــمی در ارتب عب
ــار  ــال 1396 اظه ــزی در س ــات فل ــی و مصنوع ــوازم خانگ ــه ل ب
ــال 1396  ــه در س ــذاری صورت گرفت ــاس هدف گ ــر اس ــرد: ب ک
ــارد دالر صــادرات محصــوالت  ــه 1.1 میلی ــن اســت ک ــر ای ــرار ب ق
لــوازم خانگــی و مصنوعــات فلــزی در دســتورکار قــرار گیــرد کــه 
نســبت بــه ســال گذشــته دارای رشــد 30 درصــدی خواهــد بــود. 
ــزی  ــات فل ــی و مصنوع ــوازم خانگ ــادرات ل ــزان ص ــه می وی ب
ــته 880  ــال گذش ــزود: در س ــرد و اف ــاره ک ــته اش ــال گذش در س

ــزی  ــات فل ــی و مصنوع ــوازم خانگ ــوالت ل ــون دالر محص میلی
صــادر شــده و امیدواریــم کــه در ســال جــاری بتوانیــم بــا رشــد 
ــارد دالر  ــه 1.1 میلی ــم صــادرات را ب ــزان رق ــن می 30 درصــدی ای

ــانیم.  برس
ــی  ــوزه ط ــن ح ــادرات در ای ــزان ص ــه می ــن ب ــمی همچنی هاش
چهــار ماهــه نخســت ســال جــاری اشــاره کــرد و گفــت: در چهــار 
ماهــه نخســت ســال جــاری، 290 میلیــون دالر محصــوالت لــوازم 

خانگــی و مصنوعــات فلــزی صــادر شــده اســت.
ــان  ــده بی ــی یادش ــوالت صادرات ــدف محص ــازار ه ــاره ب  وی درب
ایتالیــا  ترکمنســتان،  افغانســتان،  عــراق،   کــرد: کشــورهای 
ــی  ــوازم خانگ ــدف محصــوالت ل ــای ه ــه بازاره ــان از جمل  و آلم
و مصنوعــات فلــزی تولیدشــده در ایــران هســتند کــه عمــده ایــن 
ــی  ــوازم خانگ ــی، ل ــی برق ــوازم خانگ ــامل ل ــی ش ــام صادرات اق
گازســوز، اجــزا و قطعــات لــوازم خانگــی و... بــوده اســت. ایســنا

2.3  3۰  درصد، افزایش جهانی ۴
قیمت مواد غذایی

سال، عمر مفید ساختمان ها 
در ایران

درصد، کاهش حجم مطالبات 
معوق بانک ها

قیمــت جهانــی مــواد غذایــی در مــاه جــوالی، نســبت بــه مــاه 
گذشــته ۲.۳ درصــد افزایــش یافتــه اســت.

در ایــران عمــر متوســط ســاختمان ها بیــن ۲۰ تــا ۳۰ ســال 
اســت.

بنــا بــر اعــام بانــک مرکــزی، در چهــار ســال اخیــر حجــم 
مطالبــات معــوق بانک هــا از ۱۵ درصــد بــه ۱۱ درصــد کاهــش 

یافتــه اســت.
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،،
بانــک  ایــن مجــوز  باشــد  قــرار  اگــر 
ــای ایجــاد یــک خــط  ــه معن مرکــزی ب
اعتبــاری جدیــد بــرای انبوه ســاز باشــد 
کــه دیگــر نــام آن تســهیات از محــل 
یکــم  مســکن  پس انــداز  صنــدوق 
بــا  یــک وام جدیــد  نیســت؛ بلکــه 

اســت اختصاصــی  اعتبــارات 

گلشن
شــرکت کشــت و صنعــت نوشــینه از جملــه شــرکت های پیشــرو در صنایــع غذایــی اســتان آذربایجــان 
غربــی اســت کــه بــا فــرآوری انــواع میــوه تــازه و مرغــوب، در تولیــد انــواع کنســانتره و آب میــوه ســهم 

بزرگــی از مجموعــه تولیــد کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
ــوی  ــتان خ ــال 13۷۵ در شهرس ــوه در س ــد آب می ــدف تولی ــا ه ــینه ب ــت نوش ــت و صنع ــرکت کش ش
ــزات روز و  ــن تجهی ــری از بهتری ــد. بهره گی ــیس ش ــع تأس ــر مرب ــاحت ۵۵000 مت ــه مس ــی ب در زمین
مدرن تریــن ماشــین آالت ســاخت کشــور آلمــان، ســوئیس، ســوئد و اســپانیا و اســتفاده از تجربیــات 
ــت کم  ــد دس ــت تولی ــرکت را جه ــن ش ــه ای ــرمایه اولی ــه، س ــان دانش آموخت ــاله کارشناس ــن س چندی
۵000 تــن انــواع کنســانتره میــوه و 6000 تــن انــواع آب میــوه تامیــن کــرده اســت. تــاش پیگیــر و مســتمر 
کارکنــان ایــن شــرکت منتــج بــه کســب گواهینامه هــای بین المللــی HACCP، ایــزو 9001، ایــزو 22000 
و حــال شــده اســت و اکنــون در زمــره پیشــگامان صنعــت تولیــد آب میــوه کشــور بــه شــمار می آیــد. 
ایــن شــرکت محصــوالت آب میــوه خــود را بــا نــام تجــاری گلشــن و پاکــزاد بــه بــازار عرضــه می کنــد. 
ــا اســتفاده از پاکت هــای ۷ الیــه  کارخانه هــای  شــرکت کشــت و صنعــت نوشــینه )آب میــوه گلشــن( ب
ــوه  ــه آب می ــه عرض ــق ب ــن موف ــای گلش ــته بندی آب میوه ه ــوان بس ــه عن ــک ب ــوئدی تتراپ ــرکت س ش
بــدون اســتفاده از مــوارد نگهدارنــده و بــدون اســتفاده از رنگ هــای مصنوعــی شــد؛ بــه همیــن دلیــل 
ــت  ــرای 4 روز قابلی ــا ب ــوی آن تنه ــوه طبیعــی گلشــن محت ــاز شــدن درب بســته بندی آب می پــس از ب

اســتفاده دارد؛ چــون محتــوی آن آب میــوه طبیعــی اســت.

ســاســـان  عبدالحســـین   
اقتصــاددان گفــت: 96 درصــد 
بانک هــا  در  کشــور  نقدینگــی 
هســتند کــه 90 درصــد از ایــن 96 
ــپرده های  ــورت س ــه ص ــد ب درص
ــده  ــا خوابی ــدت در بانک ه بلندم

ــت.  اس
 ساســان در همایــش اصاحــات 
اصفهــان  شــهری  توســعه  و 
اظهــار کــرد: بــر اســاس آمــار 
خانواده هــای  درصــد   26.6
مــا یــک شــغل هــم ندارنــد؛ 
 24 تــا   1۵ افــراد  همچنیــن 

ســاله بــا تحصیــات عالــی حــدود 30 درصــد بیــکار هســتند. ایــن 
ــن  ــی از ای ــان کم ــار اصفه ــتند و آم ــوری هس ــای کش میانگین ه

میــزان بیشــتر اســت. 
وی افــزود: بــرای تمــام مســئوالن کشــوری و اســتانی هیــچ 
ــتغال  ــرای اش ــت. ب ــان نیس ــتغال جوان ــر از اش ــی مهم ت موضوع
نمی تــوان شــعار داد و بــا جــادو کاری پیــش نمــی رود. ســرمایه ها 
ــن  ــر ای ــد. ســرمایه ها کجــا هســتند. اگ ــد اشــتغال ایجــاد کنن بای
دولــت و شــوراها بتواننــد ســرمایه ها را در دســت بگیرنــد، بهبــود 20 

ــم داشــت.  ــا 40 درصــدی اقتصــادی خواهی ت
وی ادامــه داد: یکــی از راهکارهــای در دســت گیری ســرمایه ها 
جــذب ســرمایه گذاران خارجــی اســت؛ مــا بایــد بــرای حضــور ایــن 
ــر ســر دوراهــی »چــه  ــا ب ــم. امــروز م ســرمایه ها بسترســازی کنی

کنیــم؟« ایســتاده ایم. 

مــا امــروز و در ســال 9۵ بــا 
ــده 3  ــای انجام ش ــه تاش ه هم
درصــد در اصفهــان دفــع ســرمایه 
ــل  ــن دلی ــه همی ــته ایم و ب داش
اســت کــه بیــکاری جوانــان و 

خانواده هــا از بیــن نمــی رود. 
ــرد:  ــح ک ــاددان تصری ــن اقتص ای
ــا  ــتغال ب ــه اش ــم ک ــد بپذیری بای
جــادو کــردن حــل نمی شــود. 
از  زیــادی  بخــش  امــروز 
کشــورهای  در  ســرمایه ها 
همســایه اســت و بخــش دیگری 
در بانک هــای خارجــی ســپرده 
شــده و بخــش اعظــم دیگــر در بانک هــای خــودی خوابیــده اســت. 
ساســان تاکیــد کــرد: 96 درصــد نقدینگــی کشــور در بانک هــا 
هســتند کــه 90 درصــد از ایــن 96 درصــد بــه صــورت ســپرده های 

ــت.  ــده اس ــا خوابی ــدت در بانک ه بلندم
ــت.  ــده اس ــن ش ــل بهم ــا مث ــن بانک ه ــود در ای ــای موج پول ه
همــه بایــد متوجــه ایــن موضــوع باشــند کــه بهمــن نقدینگــی همــه 

چیــز را نابــود خواهــد کــرد. 
ــان و  ــون توم ــی ۵8 میلی ــر تهران ــر نف ــه ازای ه ــرد: ب ــار ک وی اظه
ــا  ــول در بانک ه ــان پ ــون توم ــی 13.2 میلی ــر اصفهان ــه ازای ه ب
ــه  ــزار خان ــان 242 ه ــهر اصفه ــن در ش ــت؛ همچنی ــده اس خوابی
ــن موضــوع هــم خــود حبــس ســرمایه  ــی وجــود دارد کــه ای خال
محســوب می شــود و تــا زمانــی کــه ایــن ســرمایه ها حبــس 
باشــد، بی شــک ســرمایه گذاری و توســعه رخ نمی دهــد. ایلنــا

ثانــوی  شــهرکی   حمیدرضــا 
مدیــر کل دفتــر حمــل  و نقــل 
و  راهــداری  ســازمان  مســافر 
حمــل  و نقــل جــاده ای اظهــار 
ــل  ــل  و نق ــت حم ــت: صنع داش
ــیار  ــاری بس ــار بیم ــور دچ در کش
ــر  ــه ه ــردم ب ــت و م ــن اس مزم
علتــی از ایــن مجموعــه قهــر 
کرده انــد؛ بــه طــوری کــه در یــک 
وضعیــت پایــدار هفــت ســاله 
شــاهد شــیب منفــی ۵ درصــدی 
در اســتفاده از نــاوگان حمــل  و 

ــتیم.  ــی هس ــل عموم نق
مدیــر کل دفتــر حمــل  و نقــل مســافر ســازمان راهــداری و حمــل  و 
نقــل جــاده ای از خــروج یکصــد میلیــون تقاضــای صندلــی از بخــش 
ــت  ــی اس ــن در حال ــزود: ای ــر داد و اف ــاده ای خب ــل ج ــل  و نق حم
کــه تعــداد ســفرها برابــر آمــار تــردد شــمارهای جــاده ای بــه  شــدت 

افزایــش یافتــه اســت. 
ــل  ــل  و نق ــاوگان حم ــتفاده از ن ــش اس ــترین کاه ــت: بیش وی گف
ــت رســیده  ــه ثب ــن آن در ســال 92 ب عمومــی در ســال 94 و کمتری
کــه درصــد تغییــرات آن بــه طــور متوســط ۵ درصــد منفــی اســت. 
شــهرکی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــر اســاس شــاخص نفرکیلومتــر بایــد 
مبــدأ و مقصــد ســفر کامــا مشــخص باشــد، تصریــح کــرد: در بحــث 
نفرکیلومتــر همــواره کاهــش مشــاهده شــده اســت؛ کمتریــن کاهش 
ــا  ــت رســید و ب ــه ثب ــا 1.2 درصــد ب ــن شــاخص ســال گذشــته ب ای

ــرد. ــا ک ــر را جابه ج ــوان نفرکیلومت ــا می ت ــرات روی جاده ه تغیی

افــزود:  مســئول  مقــام  ایــن   
و  جدیــد  مســیرهای  ایجــاد 
تقاضــای کدگــذاری بــرای مقاصدی 
ــد  کــه دارای کــد نیســتند، می توان
مؤثــر  نفرکیلومتــر  افزایــش  در 

ــود.  ــع ش واق
ــر اجــرای شــبکه  ــد ب ــا تاکی وی ب
ــرورت  ــک ض ــوان ی ــه عن ــیر ب س
ــل  و  ــوزه حم ــر در ح اجتناب ناپذی
نقــل مســافر گفــت: شــبکه ســیر 
ــش  ــدف افزای ــه ه ــا س ــام ب همن
ایمنــی، ارتقــای کیفیــت و ارزیابــی 
خدمــات ســفر در کشــور اجرایــی 
شــده و در واقــع شــبکه ســیر بــدون ارزیابــی خدمــات از بیــن خواهد 

رفــت. 
مدیــر کل دفتــر حمــل  و نقــل مســافر ســازمان راهــداری و حمــل  و 
نقــل جــاده ای، اجــرای شــبکه ســیر را گامــی بــرای تأمیــن حقــوق 
ــای شــبکه ســیر،  ــزود: از مزای ــرد و اف ــوان ک شــهروندی مســافر عن
ــه ای  ــه گون ــت؛ ب ــی در نمایندگی هاس ــی خال ــت صندل ــروش بلی ف
ــن  ــن توقــف در میادی ــزی، جایگزی ــا برنامه ری ــت ب ــروش بلی ــه ف ک

و معطــل شــدن مســافران خواهــد شــد. 
ــل   ــاوگان حم ــافر در ن ــش مس ــل کاه ــه عل ــان اینک ــا بی ــهرکی ب ش
ــه  ــرد: هم ــح ک ــرد، تصری ــه ک ــا مطالع ــد حتم ــی را بای ــل عموم و نق
ــی  ــوان پیش بین ــت و نمی ت ــر اس ــل، متغی ــل  و نق ــای حم فاکتوره
دقیقــی در ایــن رابطــه داشــت؛ مگــر اینکــه یــک مــدل تحلیلــی بــر 

ــه شــود. ایرنــا ــات ارائ ــردازش اطاع اســاس پ

تولید ملی کاهش ۵ درصدی استفاده از ناوگان حمل  و نقل عمومی26 درصد خانواده های ایرانی فاقد شغل هستند

هدف گذاری برای صادرات لوازم خانگی و مصنوعات فلزیتکیه ایران به منابع آبی، 4 برابر استاندارد جهانی
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هشتبهشت

۱۳ پروژه با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان 
در بهارستان کلنگ زنی شد

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

ــتان از  ــد بهارس ــهر جدی ــران ش ــرکت عم ــل ش ــر عام مدی
ــان در  ــارد توم ــار ۱۵ میلی ــا اعتب ــروژه ب ــی ۱3 پ کلنگ زن
بهارســتان خبــر داد و گفــت: ســعی داریــم ایــن پروژه هــا 

ــانیم. ــرداری برس ــه بهره ب ــاری ب ــال ج ــان س ــا پای را ت
محمدرضــا احمــدی در ادامــه بــه برنامه ریــزی بــرای حــل 
ــت:  ــرد و گف ــد اشــاره ک مشــکل اشــتغال شــهرهای جدی
بــرای ایــن امــر نیــز بهره بــرداری از شــهرک صنعتــی 
جنــوب اصفهــان بــا همــکاری ســرمایه گذاران بخــش 

ــم. ــتورکار داری ــی را در دس خصوص
بهارســتان  مهــر  بهره بــرداری کامــل مســکن  بــه  وی 
اشــاره کــرد و افــزود: در حــال حاضــر اجــرای پروژه هــای 
خدماتــی در مســکن مهــر بهارســتان در دســتورکار اســت و 
در ایــن راســتا تاکنــون ۱3 مدرســه جدیــد را در دســتورکار 
قــرار داده ایــم کــه تاکنــون ۵ مدرســه بــه آمــوزش و 

ــت. ــده اس ــل داده ش ــرورش تحوی پ
درصــدی   ۹۰ از  بیــش  پیشــرفت  بــه  همچنیــن  وی 
ــال ۹۵  ــه از س ــتان ک ــران بهارس ــرکت عم ــای ش پروژه ه
آغــاز بــه کار کرده انــد، اشــاره کــرد و گفــت: شــاخص ترین 
ــا  ــه ب ــه اســت ک ــه صف ــرو بهارســتان ب ــن پروژه هــا، مت ای
ــه  ــی اســتان از جمل هماهنگــی دیگــر دســتگاه های اجرای
ــهرداری  ــروز و ش ــن، هوانی ــازی، راه آه ــکن و شهرس مس

ــم. ــت یافته ای ــی دس ــج خوب ــه نتای ــان ب اصفه
 بهارستان، زنده و پویاست

ــک  ــل و ترافی ــل و نق ــر کل حم ــی، مدی ــا توکل محمدرض
شــهرهای جدیــد نیــز در ایــن آییــن ضمــن ابراز خرســندی 
شــهر  متــروی  از  بهره بــرداری  پیشــرفت  ســرعت  از 
بهارســتان اظهــار داشــت: بــرای ایــن پــروژه ۱۶۵ میلیــارد 
ــه در  ــود ک ــه شــده ب ــر گرفت ــی در نظ ــار دولت ــان اعتب توم
ســال گذشــته ۵۷ میلیــارد تومــان از ایــن اعتبــار تخصیص 

ــت. یاف
وی بــا بیــان اینکــه امســال نیــز 3۰ میلیــارد تومــان بــرای 
بهره بــرداری از متــرو بهارســتان تخصیــص یافتــه، افــزود: 

امیدواریــم کــه ایــن بودجــه نیــز محقــق شــود.
مدیــر کل حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرهای جدیــد 
ــتان  ــد بهارس ــهر جدی ــوب ش ــات خ ــه اقدام ــن ب همچنی
ــد  ــهر جدی ــا در ش ــه و پیاده روه ــیر دوچرخ ــوزه مس در ح
بهارســتان اشــاره کــرد و افــزود: بهارســتان از جملــه 
ــت و  ــده و پویاس ــه زن ــت ک ــور اس ــد کش ــهرهای جدی ش

ــت. ــوده اس ــهرها ب ــر ش ــوی دیگ ــواره الگ هم
 افزایش کارایی در شهرها

شــرکت  هیئت مدیــره  عضــو  طاهرخانــی،  حبیــب هللا 
ــن  ــز در ای ــد، نی ــهرهای جدی ــی ش ــادر تخصص ــران م عم
ــد بهارســتان  ــران شــهر جدی ــات شــرکت عم ــن اقدام آیی
پیشــرفت  نویدبخــش  جدیــد  شــهرهای  حــوزه  در  را 
ــرای  ــا اج ــوان ب ــت: می ت ــرد و گف ــوان ک ــهر عن ــن ش ای
پروژه هــای مشــوق شــهری در طــول روز جمعیــت را بــرای 

ــوق داد. ــتان س ــه بهارس ــان ب ــام امورش انج
ــا در شــهرهای  ــی م ــدف اصل ــه ه ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
جدیــد افزایــش کارایــی ایــن شهرهاســت، افــزود: در ایــن 
زمینــه افزایــش کیفیــت زندگــی در مســکن مهــر را مــورد 

توجــه قــرار داده ایــم.

 دستگیری رهبر عرفان حلقه 
در اصفهان

ســازمان اطالعــات ســپاه صاحب الزمان)عــج( اســتان 
طــی صــدور اطالعیــه ای اعــالم کــرد: در ادامــه برخــورد 
قاطــع اطالعــات، ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی با 
عرفان هــای دروغیــن، یکــی از رهبــران اصلــی عرفــان 
کاذب حلقــه بــه همــراه ۱۱ نفــر از اعضــای ایــن گــروه 

را در کالن شــهر اصفهــان دســتگیر کــرد.

در ادامــه ایــن اطالعیــه آمــده اســت: ســربازان گمنــام 
امــام زمان)عــج( بــا چشــمان تیزبیــن خــود برگــزاری 
کالس هــای ایــن جریــان منحــط در اصفهــان را رصــد 
ــا مقــام قضایــی، یکــی دیگــر از  و طــی هماهنگــی ب

گروه هــای عرفــان حلقــه را متالشــی کــرد.
در ایــن اطالعیــه همچنیــن تصریــح شــده اســت: در 
ایــن عملیــات بــه همــراه دستگیرشــدگان ایــن عرفان 
نوظهــور، اســناد انبــوه و حائــز اهمیتــی از افــراد ایــن 
فرقــه گمــراه در اســتان اصفهــان کشــف و ضبــط شــد.
ــده  ــن ش ــه تبیی ــن اطالعی ــری از ای ــش دیگ در بخ
اســت: »عرفــان حلقــه« کــه بــا نــام »شــعور کیهانــی« 
نیــز شــناخته می شــود بــا ادعاهــای واهــی همچــون 
ــه  ــی، جاذب ــا، شفابخش ــان بیماری ه ــی، درم فرادرمان
درمــان و تشعشــع دفاعــی، عــده ای از جامعــه را 
ــد و ســبب انحــراف  ــه  ســوی خــود جــذب می کنن ب

ــوند. ــا می ش ــی آن ه عقیدت
ــت:  ــده اس ــوان ش ــه عن ــری از اطالعی ــه دیگ در گوش
متأســفانه تلقینــات بیان شــده از ســوی فرقــه منحرف 
ــیب  های  ــش آس ــث افزای ــه باع ــان حلق ــراه عرف و گم
اعتقــادات دینــی و  روحی روانــی، سســت شــدن 
آســیب دیدگان  خانواده هــای  از  برخــی  فروپاشــی 

می شــود.
ــپاه  ــات س ــازمان اطالع ــه س ــن اطالعی ــان ای در پای
صاحب الزمان)عــج( اســتان اصفهــان از مــردم فهیــم 
خواســت تــا ضمــن افزایــش هوشــیاری خــود در برابر 
ــه کالس ، تجمــع  فعــاالن عرفان هــای نوظهــور، هرگون
و فعالیت هــای این گونــه فرقه هــای منحــرف را از 

طریــق شــماره ۱۱4 گــزارش دهنــد.

فریدونشــهر  روســتایی  فاضــالب  و  آب 
ــرح در  ــرای ۲۶ ط ــا اج ــاری ب ــال ج در س
حــوزه آب روســتاهای ایــن شهرســتان 
موجــب صرفه جویــی ســاالنه ۱4۰ هــزار متر 
ــش  ــه بخ ــود ک ــرب می ش ــی آب ش مکعب
بــه ســمت  ایــن حجــم آب  از  بزرگــی 
ــر  ــش دیگ ــده و بخ ــه ش ــده رود روان زاین
ــفره های آب  ــز، س ــه آبری ــن حوض در همی

زیرزمینــی را تغذیــه می کنــد.
 ۲۶ طرح در حوزه آب روستایی

روســتایی  فاضــالب  و  آب  اداره  مدیــر 
فریدونشــهر از اجــرای ۲۶ طــرح در حــوزه 
آب روســتایی در ایــن شهرســتان خبــر داد 
و بــا بیــان اینکــه ایــن حجــم عملیــات در 
هیــچ شــرکت آب روســتایی کشــور تاکنــون 
اجــرای  اســت، گفــت:  نیفتــاده  اتفــاق 
صرفه جویــی  موجــب  طرح هــا  ایــن 
ســاالنه حــدود ۱4۰ هــزار متــر مکعبــی آب 

می شــود.
آبفــار  محمدرضــا یبلویــی اظهــار کــرد: 
بــرای  جــاری  ســال  در  فریدونشــهر 
خدمات رســانی  و  آب  در  صرفه جویــی 

بهتــر بــه مــردم بــا در نظــر داشــتن الگــوی 
ــابقه  ــی بی س ــی در اقدام ــاد مقاومت اقتص
ــرح  ــرای ۲۶ ط ــه اج ــم ب ــادی تصمی و جه
در حــوزه آب روســتایی ایــن شهرســتان 
ــا  ــن طرح ه ــرای ای ــه اج ــت ک ــه اس گرفت
ــتایی  ــای روس ــی از خانواره ــش از نیم بی

می کنــد. بهره منــد  را  شهرســتان  ایــن 
ــا را  ــن طرح ه ــهر ای ــار فریدونش ــر آبف مدی
ــع  ــبکه توزی ــعه ش ــالح و توس ــامل اص ش
 روســتاهای چقــا، بزمــه، دهســور علیــا 
و ســفلی، چقــادر، دره ســیب، میدانک اول، 
ــن، شاه نشــین و  ــک دوم، دره تاج الدی میدان

ســرداب ســفلی عنــوان کــرد.
مخــزن  ســاخت  همچنیــن  یبلویــی 
محوطه ســازی  بــا  همــراه  آب  ذخیــره 
خویــگان،  روســتای  در  فنس کشــی  و 
در  مکعبــی  متــر   3۰۰ مخــزن  احــداث 
ــر  ــا، احــداث مخــزن ۲۰۰ مت روســتای چق
و  محوطه ســازی  بــا  همــراه  مکعبــی 
ــال ۱۲۰۰  ــط انتق ــرای خ ــی و اج فنس کش
متــری در روســتای دهســور، بهســازی 
یــک بــاب چشــمه و اجــرای خــط انتقــال 

ــن،  ــتای مکدی ــخت در روس ــرایط س در ش
اجــرای خــط انتقــال در روســتای میدانــک 
ــی در  ــر مکعب ــزن ۲۰ مت ــداث مخ اول، اح
خــط  اجــرای  و  شاه نشــین  روســتای 
دیگــر  از  را  گــوراب  روســتای  انتقــال 
جــاری  ســال  در  اداره  ایــن  طرح هــای 

برشــمرد.
 عملیات حفر چاه جدید

سروشــجان  روســتای  آب  دربــاره  وی 
ــد  ــدن چن ــه ش ــت نیترات ــه عل ــه ب ــز ک نی
ــت، از  ــکل روبه روس ــا مش ــت ب ــالی اس س
جانمایــی چــاه جدیــد و ســالم ایــن روســتا 
ــی انجام شــده در طــول  پــس از پایــش آب
ســال گذشــته خبــر داد و ایــن نویــد را داد 
ــاه  ــر چ ــات حف ــه در ســال جــاری عملی ک
ــتا  ــا روس ــال ت ــط انتق ــرای خ ــد، اج  جدی
ــد بخــورد و  ــاژ کلی و احــداث ایســتگاه پمپ
آب ســالم و کامــال بهداشــتی در لوله کشــی 

ایــن روســتا جــاری شــود.
ــرای  ــه ب ــان اینک ــا بی ــوان ب ــر ج ــن مدی ای
فاضــالب  و  آب  حــوزه  در  بــار  اولیــن 
روســتایی ایــن شهرســتان طــرح تله متــری 
آبرســانی بــه مجتمــع روســتایی قلعه ســرخ 
ــت  ــا قابلی ــت: ب ــد، گف ــد ش ــام خواه انج
مانیتورینــگ و کنتــرل از راه دور خطــوط 
انتقــال طــرح تله متــری مجتمــع روســتایی 
قلعه ســرخ کــه در آن از جدیدتریــن ســامانه 

کنتــرل از راه دور اســتفاده می شــود، فرآیند 
ــه  ــرل شــبکه آبرســانی، پاســخگویی ب کنت
مشــترکین و عیب یابــی خطــوط انتقــال بــا 
ســرعت و دقــت بیشــتری صــورت خواهــد 
ــرل  ــت سیســتمی و کنت ــا هدای گرفــت و ب
ــن ســامانه، دیگــر در  ــه لحظــه ای لحظــه ب
ایــن روســتاها شــاهد قطعــی آب نخواهیــم 

بــود.

غیرتحــت  روســتاهای  دربــاره  یبلویــی 
پوشــش از احداث، اصالح و توســعه شــبکه 
ــرارگاه  ــط ق ــتاها توس ــن روس ــانی ای آبرس
پیشــرفت و آبادانــی ســپاه پاســداران ســخن 
گفــت و بــا اظهــار اینکــه آبفــار فریدونشــهر 
ــد آب  ــالش می کن ــپاه ت ــکاری س ــا هم ب
لوله هــای خانگــی  در  بهداشــتی ســالم 

روســتاهای پشــتکوه جــاری شــود، گفــت: 
ــالح  ــداث، اص ــاری اح ــال ج ــپاه در س  س
و توســعه شــبکه آبرســانی روســتاهای 
ــه  ــر را در برنام ــر و مصی ــرزه، دورک، تب ط
درآورده  اجــرا  مرحلــه  بــه  و  داده  قــرار 

اســت.
وی اظهــار کــرد: بــا اجــرای طرح هــای 
تعریف شــده آبفــار فریدونشــهر در ســال 
جــاری، ماهیانــه حــدود ۱۱ هــزار و ۶۰۰ 
ــی  ــرف آب صرفه جوی ــب در مص ــر مکع مت
می شــود کــه ایــن صرفه جویــی ســاالنه 
ــه  ــب آب را ب ــر مکع ــزار مت ــدود ۱4۰ ه ح
ــا در  ــه ی ــده رود روان ــه زاین ــمت رودخان س
شهرســتان  زیرزمینــی  آب هــای  منابــع 
فریدونشــهر در حوضــه آبریــز زاینــده رود 
خالــی  پیامدهــای  از  و  کــرده  ذخیــره 
شــدن ســفره های آب زیرزمینــی همچــون 
نشســت  و  چاه هــا  آب  شــدن  نیتراتــه 

زمیــن جلوگیــری می کنــد.
ــردم  ــده م ــور نماین ــا حض ــت ب ــی اس گفتن
منطقــه در مجلــس و معــاون عمرانــی 
اســتاندار کلنــگ اصــالح و توســعه شــبکه 
توزیــع آب روســتاهای چقــا، بزمه، دهســور 
علیــا و ســفلی، چقــادر و خویــگان و حفــر 
چــاه آب روســتای سروشــجان بــه نیابــت 
از ۲۰ طــرح اداره آبفــار فریدونشــهر در ســال 

ــه زمیــن زده شــد. ۹۶ ب

با اقدامات آب و فاضالب روستایی فریدونشهر تحقق یافت:

صرفه جویی ۱۴۰ هزار متر مکعبی آب 
در حوضه آبریز زاینده رود

ترافیــک  و  نقــل  و  حمــل  معــاون 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــان ب شــهرداری اصفه
هیبریــدی  خودروهــای  واردات  بــرای 
دریافــت  درصــد   4 گمــرک  هزینــه 
ــزار  ــک ه ــان ی ــت: در اصفه می شــود، گف
می کنــد. تــردد  هیبریــدی  خــودروی 

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــا صلوات علیرض
ــای  در حــال حاضــر اســتفاده از خودروه
ســرعت  دنیــا  در  هیبریــدی  و  برقــی 
ــت:  ــار داش ــت، اظه ــه اس ــتری گرفت بیش
از  یکــی  خودروهــا،  ایــن  از  اســتفاده 
مصوبــات اجــالس پاریــس در حــوزه 
محیــط زیســت اســت کــه همــه کشــورها 

ــته  ــه داش ــوع توج ــن موض ــه ای ــد ب بای
باشــند و آن را در برنامــه قــرار دهنــد.

صفــر  بــه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــودرو  ــی از خ ــای ناش ــاندن آالینده ه رس
ــرات اقلیمــی  ــه تغیی ــا توجــه ب ــا ب در دنی
امــری  زمیــن  همچنیــن گرم شــدن  و 
ــش  ــرد: کاه ــح ک ــت، تصری ــروری اس ض
منابــع ســوخت هایی کــه هــر روز مصــرف 
ــرورت  ــل ض ــر دالی ــز، از دیگ ــود نی می ش
اســتفاده از خودروهــای هیبریــدی اســت.

ترافیــک  و  نقــل  و  حمــل  معــاون 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــان ب شــهرداری اصفه
از  ترکیبــی  هیبریــدی  خودروهــای  در 

اســتفاده  بــرق  و  فســیلی  ســوخت 
امــر  ایــن  داشــت:  ابــراز  می شــود، 
بــه  توجهــی  می توانــد کمــک جالــب 
احیــای دوبــاره محیــط زیســت و بــه صفر 
زیســت محیطی  آلودگی هــای  رســاندن 

ــد. کن
 آغاز ورود خودروهای هیبریدی و 

برقی به کشور 
وی بــا بیــان اینکــه ورود خودروهــای 
آغــاز  بــه کشــور  برقــی  و  هیبریــدی 
شــده اســت، تصریــح کــرد: سیاســت 
از  اســتفاده  ســمت  بــه  حرکــت  مــا 
 خودروهــای هیبریــدی و پــاک اســت 

ــهیالتی را در  ــز تس ــر نی ــن ام ــرای ای و ب
گرفته ایــم. نظــر 

ــرف  ــه مص ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب صلوات
 3۰ هیبریــدی  خودروهــای  ســوخت 
درصــد خودروهــای عــادی اســت، اضافــه 
کــرد: مهم تریــن چالــش خودروهــای 
ــت  ــن خودروهاس ــت ای ــدی، قیم هیبری
خودروهــا  ایــن  تولیدکننــدگان  کــه 
تســهیالتی را بــرای خریــداران فراهــم 

ند. خته ا ســا
ــرای واردات  ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
خودروهــای هیبریــدی هزینــه گمــرک 
افــزود:  می شــود،  دریافــت  درصــد   4
ــودروی  ــزار خ ــک ه ــان ی ــهر اصفه در ش
می تــوان  و  می کنــد  تــردد  هیبریــدی 
ــهر  ــه ش ــا ب ــن خودروه ــای ای ــت پ گف

ــد. ــاز ش ــان ب اصفه

ترافیــک  و  نقــل  و  حمــل  معــاون 
شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکه در 
ــان مجــوز محــدوده ترافیــک  شــهر اصفه
بــه خودروهــای برقــی و هیبریــدی صــادر 
»ال ای زد«  طــرح  در  می شــود، گفــت: 
برقــی  و  هیبریــدی  خودروهــای  هــم 
برچســب آبــی دریافــت می کننــد و در 
ــوده  ــای آل ــال و روزه ــای س ــه روزه هم

ــد. ــردد دارن ــکان ت ام
وی بــا اشــاره بــه اینکــه قیمــت هــر 
خــودروی هیبریــدی از ۹۰ تــا ۱۶۰ میلیــون 
تومــان اســت، تصریــح کــرد: خوشــبختانه 
در شــهر اصفهــان تقاضــا رو بــه افزایــش 
اســت و بایــد کارخانه هــای تولیــد داخــل 
ــا  ــراه ب ــد و هم ــر بگذارن ــا را فرات ــز پ نی
پیشــرفت  دنیــا  تکنولــوژی  سیاســت 

ــد. کنن

 معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

پای خودروهای هیبریدی به اصفهان باز شد

»حیفا« چاپ دومی شد 
 روایتی از دختر جاسوس موساد 

در غرب آسیا
ــرای موســاد  ــه ب ــری اســت ک ــت دخت ــا«، روای ــاب »حیف   کت
جاسوســی می کنــد؛ ایــن کتــاب از ســوی دفتــر نشــر معــارف 

ــه چــاپ دوم رســید. ب
کتــاب »حیفــا« کــه مســتندی ضــد صهیونیســتی - تکفیــری 
ــر  ــور جهرمــی اســت از ســوی دفت ــم محمدرضــا حدادپ ــه قل ب

ــه چــاپ دوم رســید. نشــر معــارف ب
ایــن مجموعــه دربردارنده داســتان زندگــی و ماموریــت دختری 
منطقــه  در  موســاد  متســاوای ســازمان  اداره  از  جاســوس 
ــه  ــد دیگــر خواهرانــش ب غــرب آسیاســت. ایــن دختــر، همانن
خیانــت بــه تاریــخ مشــغول بــوده و جنایــات  دیگــر را از طــرف 
رژیــم غاصــب صهیونیســتی مرتکــب می شــود تــا بتوانــد 
ــت                        ــش را در دس ــران داع ــاز س ــاری و تصمیم س ــت رفت مدیری

ــرد. بگی
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــع تاریخ ــه وقای ــتند ب ــتان مس ــن داس ای

ــود و  ــامل می ش ــاب را ش ــد کت ــاه درص ــاب، پنج ــهادت کت ش
بقیــه بــه منظــور جذابیــت توســط نویســنده بــه شــکل داســتانی 

ــت. ــده اس درآم
ــل  ــی قاب ــع اینترنت ــا، در مناب ــامی و تاریخ نگاری ه ــتر اس بیش
ــی در  ــت مســائل امنیت ــه جه ــوارد ب ــه م ــوده و بقی مشــاهده ب

کتــاب ذکــر نشــده اســت.
ــه فلوجــه مــی رود و  ــاب آمــده: »البغــدادی ب در بخشــی از کت
حیفــا و العدنانــی هــم بــه الرمــادی می رونــد. در خــالل مدتــی 
کــه حیفــا در زنــدان اســت یــا شــاید تــازه بــا العدنانــی از زنــدان 
فــرار کــرده و بــه الرمــادی رفته انــد، طــی یــک حفــره اطالعاتــی 
ــه  ــی جبه ــای اطالعات ــوذ نیروه ــش نف ــه دنبال ــاد و ب در موس
ــدارک  ــره م ــن حف ــزب هللا( از ای ــراق و ح ــران، ع ــت )ای مقاوم
مربــوط بــه ایــن ماموریــت موســاد لــو مــی رود و توســط تیــم 
اطالعاتــی جبهــه مقاومــت تحلیــل می شــود و در نهایــت 
ــادی  ــی در الرم ــد العدنان ــه( و ابومحم ــا )حفص ــای حیف ردپ

کشــف می شــود.« 
کتــاب ۱88 صفحــه ای »حیفــا« اثــر محمدرضــا حدادپــور 
جهرمــی بــا قیمــت ۱۰هــزار تومــان بــه چاپ دوم رســیده اســت.

نماینــده مــردم شهرســتان اردســتان در 
ــی  ــرمایه گذاری فرهنگ ــت: س ــس گف مجل
در  محتواســازی  و  مجــازی  فضــای  در 
بــه  نیــاز  و  اســت  ضــروری  امــری  آن 

دارد. برنامه ریــزی 
ــژاد  حجت االســالم ســید صــادق طباطبایی ن
افــزود: بــا توجــه بــه فعالیــت هشــت 
ــد  ــی در ســطح شهرســتان بای تشــکل قرآن
ــکل ها  ــن تش ــعه ای ــت و توس ــه حمای زمین
ــه  ــر چ ــی ه ــگ قرآن ــج فرهن ــت تروی جه

ــود. ــم ش ــتر فراه بیش
وی بــا بیــان اینکــه لــزوم ایجــاد یــک 
مدرســه قرآنــی در شهرســتان احســاس 
ایــن  وجــود  داشــت:  اظهــار  می شــود، 
ــی و  ــای قرآن ــج فعالیت ه ــه در تروی مدرس

ــود. ــد ب ــذار خواه ــی تاثیرگ ــائل دین مس

ــازی  ــای مج ــه فض ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
کــه  اســت  اطالعــات  از  آواری  امــروزه 
بــر ســر جوانــان مــا ریختــه شــده کــه 
هنگفتــی  زیــان  نشــود،  مدیریــت  اگــر 
بایــد  افــزود:  داشــت،  خواهــد  بــر  در 
ســرمایه گذاری فرهنگــی مــا بــه ســمت 
ــه  ــه ک ــد و همان گون ــازی باش ــای مج فض
ــه  ــد ب ــد بای ــالب فرمودن ــم انق ــر معظ رهب
صــورت آتــش بــه اختیــار وارد ایــن قضیــه 

شــویم.
از شــورای  اینکــه هــدف  بیــان  بــا  وی 
ــدت  ــاد وح ــی ایج ــگ قرآن ــعه فرهن توس

دســتگاه هایی  بیــن  هم افزایــی  و  رویــه 
اســت کــه کار قرآنــی می کننــد، گفــت: 
ــع  ــه مجم ــن هفت ــار در ای ــن ب ــرای اولی ب
مشــترک قرآنــی اســتان اصفهــان کــه دارای 
مجــوز از ســازمان تبلیغــات اســالمی اســت 

در اصفهــان برگــزار می شــود.
ــر  ــر نظ ــه زی ــی ک ــزود: اتحادیه های  وی اف
ســازمان تبلیغــات اســالمی و اداره فرهنــگ 
می کردنــد،  فعالیــت  اســالمی  ارشــاد  و 
بــه زودی  کــه  انتخاباتــی  در  می تواننــد 
انجــام خواهــد شــد شــرکت کننــد و در هــم 

ــوند. ــام ش ادغ

ــان اینکــه دو گــروه فعالیت هــای  ــا بی وی ب
دارد  وجــود  کشــور  سراســر  در  قرآنــی 
تصریــح کــرد: اتحادیــه تشــکل های قرآنــی 
زیــر نظــر وزارت فرهنــگ و ارشــاد و اتحادیــه 
نظــر  زیــر  قرآنــی  مردمــی  موسســات 
ســازمان تبلیغــات اســالمی فعالیــت دارنــد.

ــدی در  ــزار جدی ــه نرم اف ــان اینک ــا بی وی ب
ــراد  ــه اف ــده ک ــی ش ــور طراح ــطح کش س
یــک  بــه  آن  ثبت نــام در  بــا  می تواننــد 
نقطــه مشــترک بــرای برنامه ریزی هــای 
قرآنــی برســند، افــزود: بــا بــه دســت 
در  قــرآن  فراگیــران  کلــی  آمــار  آمــدن 

ســطح کشــور می توانیــم بــه مطالبــات 
مقــام معظــم رهبــری هــم پاســخ دهیــم.

ــگ  ــرت اداره  کل فرهن ــرآن و عت ــاون ق مع
و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان افــزود: 
ــق  ــط از طری ــی فق ــان قرآن ــه حافظ بودج
ثبت نــام در ایــن نرم افــزار قرآنــی پرداخــت 
می شــود کــه بــه هــر قرآن آمــوزی کــه 
ــال  ــون ری ــود، 3 میلی ــت ش ــال تربی در س

ــد. ــد ش ــک خواه کم
ــزار  ــت ه ــال ۹۵ هف ــت: در س ــی گف یعقوب
اصفهــان  اســتان  ســطح  در  قرآن آمــوز 
ــه  ــال ب ــارد ری داشــته ایم کــه حــدود ۲ میلی
موسســات آن هــا کمــک شــده و موسســاتی 
کــه بیشــترین آمــار را ارائــه کننــد، تخصیــص 
بیشــتری بــر اســاس قبولــی نیــز بــه آن هــا 

ــد. ایرنــا ــد ش داده خواه
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مدیــر کل میــراث فرهنگــی کاشــان گفــت: بخشــی از ابــزار 
و آثــار کشف شــده در کاوش هــای محوطــه باســتانی 
اســترک و جوشــقان در مــوزه ملــی بــاغ فیــن کاشــان بــه 

نمایــش درآمــده اســت.

در  نخســت کاوش  فصــل  افــزود:  جــاوری  محســن 
ــا  ــر ت ــترک از ۲۷ مه ــقان و اس ــتانی جوش ــه باس محوط
اوایــل آذر ســال گذشــته بــا صــرف اعتبــاری بالــغ بــر 4۰ 
میلیــون تومــان از محــل اعتبــارات اســتانی انجــام شــد که 
منجــر بــه کشــف یافته هــای مهمــی از عصــر آهــن ۲ شــد. 
ــت  ــل نخس ــیدن فص ــان رس ــه پای ــس از ب ــت: پ وی گف
گمانه زنــی در محوطــه باســتانی جوشــقان و اســترک 
بقایــای ۱8 تدفیــن شــامل چندیــن زن و مــرد و ۶ کــودک 

ــه کشــف شــد. ــن محوط در ای
ــن  ــاد دارای تدفی ــن اجس ــورد از ای ــزود: دو م ــاوری اف ج
عــادی بــود و بقیــه بــه شــکل تدفیــن مرده ســوزی 
ــال  ــا 3۲۰۰ س ــی ۲8۰۰ ت ــن ۲ یعن ــر آه ــه عص ــق ب متعل

ــد. ــش بودن پی
مدیــر کل میــراث فرهنگــی کاشــان شــیوه ایــن تدفین هــا 
ــران  ــه در ای ــمرد ک ــن برش ــاص دوره آه ــنت خ ــک س را ی
و خاورمیانــه نیــز ناشــناخته مانــده و ابــراز داشــت: از 
ــای اندکــی از وســایل  گورهــای تدفینــی مرده ســوزی بقای
ــز کشــف  ــای ســنگی نی ــد ظــروف ســفالی و مهره ه مانن

شــد.
ــاره محوطــه  وی ادامــه داد: اطالعــات به دســت آمــده درب
باســتانی جوشــقان و اســترک در کتابــی بــا عنــوان 
»محوطــه تدفیــن جوشــقان و اســترک« منتشــر خواهــد 

شــد.
جــاوری اضافــه کــرد: همچنیــن به تازگــی نمایشــگاهی از 
ــترک  ــتانی اس ــه باس ــده در کاوش محوط ــزار کشف ش اب
و جوشــقان افتتــاح شــده کــه در آن وســایلی ماننــد 
ــق،  ــدف و عقی ــس ص ــره از جن ــته مه ــه، رش ــوزه و کاس ک
کنــده  نقــش  بــا  درپــوش  دســته دار،  فنجان هــای 
هندســی، مهــر ســلیندری، کوزه هــای دســته دار و تغارهــای 

ــت. مهــر ــده اس ــش درآم ــه نمای ــفالی ب ــزرگ س ب

 فرودگاه اصفهان، میزبان 
۶ هزار زائر حج تمتع

مدیــر کل فرودگاه هــای اســتان اصفهــان گفــت: بــرای 
اصفهــان  بین المللــی  فــرودگاه  امســال  حــج  روزهــای 
ــان و  ــتان های اصفه ــافر از اس ــزار و 344 مس ــان ۶ ه میزب

چهارمحــال و بختیــاری اســت.
حســن امجــدی بــا اشــاره بــه اینکــه پروازهــای حج فــرودگاه 
ــار داشــت: طــی  ــرار شــده، اظه ــاه برق ــان از ۱۲ مردادم اصفه
ایــن عملیات هــا ۶ هــزار و 344 مســافر بــه ســرزمین وحــی 
ــان و 3۹۰  ــتان اصفه ــر از اس ــه ۵۷۵۰ زائ ــوند ک ــزام می ش اع
ــب 44 کاروان  ــاری در قال ــر از اســتان چهارمحــال و بختی زائ
هســتند و نخســتین پــرواز در ســاعت ۵:۲۵ بامداد پنجشــنبه 

۱۲ مردادمــاه انجــام شــد.
ــده  ــر انجام ش ــزی و تدابی ــا برنامه ری ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
فــرودگاه اصفهــان آمادگــی الزم را دارد کــه بــه بهتریــن نحــو 
ــدازی  ــزود: راه ان ــد، اف ــدام کن ــاج اق ــزام حج ــه اع ــن ب ممک
ــال فــرودگاه بین المللــی شــهید بهشــتی و  بخــش حــج پرت
ســامانه پیامکــی بــرای زائــران و مدیــران کاروان و آحــاد مردم 
از جملــه ایــن اقدامــات اســت؛ مــردم می تواننــد بــا مراجعــه 
بــه آدرس isfahan.airport.ir  از اخبــار مربــوط بــه عملیــات 

حــج فــرودگاه اصفهــان و تغییــرات پــروازی آگاه شــوند. 
بــه گفتــه وی، فــرودگاه اصفهــان پــس از فرودگاه هــای امــام 
خمینــی)ره(، مشــهد و گلســتان در رتبــه چهارمیــن فــرودگاه 

پرترافیــک پروازهــای حــج تمتــع قــرار دارد. ایمنــا

 روش توزیع یارانه ها در کشور 
اشتباه است

جمعــه  امــام  طباطبایی نــژاد،  یوســف  ســید  آیــت هللا 
ــار  ــرا اظه ــتان الزه ــس بیمارس ــا رئی ــدار ب ــان، در دی اصفه
کــرد: روش توزیــع یارانه هــا در کشــور اشــتباه اســت؛ 
ــال  ــه دنب ــه ب ــت یاران ــرای پرداخ ــد ب ــالمی بای ــت اس دول
ــه  ــا ب ــذف یارانه ه ــرای ح ــه ب ــه اینک ــد ن ــتمندان باش مس

دنبــال ثروتمنــدان بگــردد.
ــرای  ــد ب ــور بای ــروت کش ــی از ث ــش بزرگ ــزود: بخ وی اف
از  دولــت  بنابرایــن  یارانه هــا هزینــه شــود؛  پرداخــت 
پرداختــن بــه کارهــای زیربنایــی و ضــروری عاجــز اســت.
امــام جمعــه اصفهــان گفــت: ایــن اشــتباه در طــرح تحــول 
ســالمت نیــز تســری پیــدا کــرده؛ بنابرایــن همچنــان قشــر 
ضعیــف جامعــه از ایــن طــرح کمتریــن بهــره را می برنــد.

ــرا)س(  ــتان الزه ــس بیمارس ــدار رئی ــن دی ــدای ای در ابت
گفــت: از آنجایــی کــه ایــن بیمارســتان ها متعلــق بــه 
دولــت اســت، خیریــن کمتریــن فعالیــت را دارنــد و ایــن 
ــان  ــی از مراجع ــب توجه ــداد جال ــه تع ــت ک ــی اس در حال
بیمارســتانی تــوان پرداخــت همیــن حداقــل هزینــه را هــم 
ندارنــد. مجیــد رضوانــی بدهی هــای بیمه هــا را مزیــد 
ــت:  ــوان داش ــت و عن ــتان ها دانس ــکالت بیمارس ــر مش ب
عامــل دیگــری کــه خدمات رســانی بــه بیمــاران و پرســنل 
ــت. ــه اس ــای بیم ــد، بدهی ه ــل می کن ــتان را مخت بیمارس

 نیاز به حضور پررنگ خیران در مراکز درمانی 
ــرا)س(  ــتان الزه ــه بیمارس ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی وی ب
بزرگ تریــن بیمارســتان اســتان و جــزو ۱۰ بیمارســتان 
نقدینگــی،  نبــود  یــادآور شــد:  اســت،  بــزرگ کشــور 
ــت  ــا قیم ــزات ب ــد تجهی ــون خری ــددی چ ــای متع ضرره
ــی  ــنل و نارضایت ــوق پرس ــت حق ــر در پرداخ ــتر، تأخی بیش

ــت. ــد داش ــی خواه ــاران را در پ بیم
ــود  ــا کمب ــه اینکــه  در حــال حاضــر ب ــا اشــاره ب ــی ب رضوان
پزشــک و پرســتار در مراکــز بیمارســتانی مواجــه هســتیم 
افــزود: بخشــی از مشــکالت مــردم در بیمارســتان الزهــرا  

ــد شــد. ــع خواه ــران رف ــر خی ــا حضــور پررنگ ت ب

نماینده مردم شهرستان اردستان در مجلس عنوان کرد:

لزوم سرمایه گذاری فرهنگی در فضای مجازی

،،
بــا اجــرای طرح هــای تعریف شــده   
آبفــار فریدونشــهر در ســال جــاری 
ماهیانــه حــدود ۱۱ هــزار و ۶۰۰ متــر 
مکعــب در مصــرف آب صرفه جویــی 

می شــود

مرکــز خدمــات روان شناســی و مشــاوره 
ــران  ــک خی ــا کم ــه ب ــان ک ــگاه اصفه  دانش
و ناحیــه یــک آمــوزش و پــرورش اصفهــان 
چهارشــنبه  روز  اســت،  شــده  تاســیس 

ــد. ــاح ش افتت
ــات  ــز خدم ــن مرک ــدازی ای ــدف از راه ان ه
روان شناســی، مشــاوره خانــواده، ازدواج، 
کــودک و نوجــوان، مشــاوره تحصیلــی، 
انجــام  توانبخشــی،  شــغلی،  مشــاوره 
و  نگرشــی  و  شــخصیتی  آزمون هــای 

اســت. روان درمانــی 

 پشتوانه علمی دانشگاه های 
کشور

روان شناســی  نظــام  ســازمان  رئیــس 
و مشــاوره اســتان اصفهــان در مراســم 
افتتــاح ایــن مرکــز گفــت: مرکــز خدمــات 
روان شناســی و مشــاوره دانشــگاه اصفهــان 
دانشــگاه  ایــن  علمــی  پشــتوانه  دارای 

ــت. ــور اس ــر کش ــع و برت مرج
ــان اینکــه افزایــش  ــا بی ســاالر فرامــرزی ب
مراکــز مشــاوره باعــث ارتقــای ســالمت 
ــکاری و ایجــاد  ــی جامعــه، کاهــش بی روان

ــداد  ــزود: تع ــود، اف ــدار می ش ــتغال پای اش
مراکــز مشــاوره دارای مجــوز در کشــور 
ایــن  از  حــدود 3۲4 مرکــز اســت کــه 
تعــداد ۱۷4 مرکــز در تهــران و ۲3 مرکــز در 

ــد. ــت دارن ــان فعالی اصفه
وی فعالیــت افــراد غیرمتخصــص در زمینــه 
ــه  ــوط ب ــالت مرب ــی از معض ــاوره را یک مش
خدمــات روان شناســی در کشــور بیــان کــرد 
و گفــت: شــکایات زیــادی دربــاره فعالیــت 
ایــن افــراد کــه تخصصــی در رشــته مشــاوره 
ــی  ــام روان شناس ــازمان نظ ــه س ــد، ب ندارن

ارســال شــده اســت.
 برطرف کردن نیازهای جامعه 

رئیــس دانشــگاه اصفهــان نیــز در ایــن 
مراســم گفــت: بــا راه انــدازی مرکــز خدمات 
می  توانیــم  مشــاوره  و  روان شناســی 
نیازهــای جامعــه را برطــرف کنیــم و بــا ایــن 
ــه و  ــن جامع ــگاه در بط ــا، دانش فعالیت ه

ــت. ــد داش ــور خواه ــردم حض ــار م کن
هوشــنگ طالبــی افــزود: در بطــن جامعــه و 
ــودن، یکــی از مشــخصه  های  ــار مــردم ب کن
ــت  ــوم اس ــل س ــگاه های نس ــی دانش اصل
 کــه بســیاری از دانشــگاه های پیشــرفته 
و برتــر دنیــا در حــال حرکــت بــه ایــن 

هســتند. ســمت 
وی اظهــار کــرد: دانشــگاه های نســل ســوم، 
کارآفریــن خوانــده می شــوند و ماموریــت 
ــعه کشــور،  ــودن در توس ــرو ب ــا پیش آن ه
ارتقــای ســطح علمــی و ایجــاد رشــته  هایی 

ــرای تامیــن نیازهــای کشــور اســت. ب
وی افــزود: دانشــگاه اصفهــان بــا ۱۵ هــزار 
ــی و ۱4  ــت علم ــو هیئ ــجو ، ۶۶۰ عض دانش
ــی،  ــته های مهندس ــال در رش ــکده فع دانش
زبــان،  انســانی،  علــوم  پایــه،  علــوم 
یکــی  نویــن،  فناوری هــای  و  اقتصــاد 
کشــور  برتــر  و  جامــع  دانشــگاه های   از 

است. ایرنا 

مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه اصفهان افتتاح شد
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دراجرایماده208قانونمالیاتها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت سی روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نمایید. در غیر اینصورت 

به استناد تبصره 239 قانون مالیات های مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

آدرس مودی اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ برگ تشخیص شماره برگ تشخیص نام و نام خانوادگی ردیف

خ کاوه خ شمس آباد نرسیده به فرهنگسرای باران پ 7 2026 عملکرد 25630017035 102,520,068,141 1394 1396/04/28 36195333 1 آتیه سازان فرا صنعت مارنان

آدرس مودی اداره منبع جریمه مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد تاریخ ش.برگ تشخیص نام شرکت ردیف

خ. دهش سپهساالر، ک ایرج تفکری بن نیلوفر 2015 اشخاص حقوقی درزمان صدور قطعی محاسبه میگردد 42445000 169780000 1390 1396/01/20 32534692 1 اصفهان سایه روشن

منبع مالیات اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد مرحله رسیدگی تاریخ رای شماره رای نام و نام خانوادگی ردیف
مشاغل 95,365,520 381,600,000 1388 بدوی 1394/10/27 10972 میثم جدیدی 1

دراجرایماده208قانونمالیاتها با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج در روزنامه شخصًا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره امور مالیاتی شهرستان کاشان واقع در میدان 
جهاد مراجعه نمائید. در غیر این صورت به استناد تبصره ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف ارجاع خواهد گردید.

دراجرایماده208قانونمالیاتهایمستقیم، بدینوسیله اوراق مشروحه زیر به مودیان محترم ابالغ می گردد، تا ظرف مدت قانونی از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه 
نمایید. در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیاتهای مستقیم پرونده امر قطعی و برابر مقررات اقدام خواهد گردید.

دراجرایماده208قانونمالیاتهای مستقیم با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در صورت داشتن اعتراض )با رعایت مفاد 247 الحاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت 1388( ظرف مدت 
بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره امور مالیاتی شهر قمصر واقع در بلوار بهشت مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به اداره امور مالیاتی شهر قمصر تسلیم نمایید.

دراجرایماده208قانونمالیاتهایمستقیم با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه اعالم می گردد ظرف مدت 30 روز از تاریخ درج در روزنامه، شخصًا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه نمایند، 
در غیر اینصورت به استناد تبصره 239 قانون مالیاتهای مستقیم امر برای رسیدگی به هیات حل اختالف مالیاتی ارجاع خواهد گردید.

دراجرایماده208قانونمالیاتهایمستقیم با ابالغ اوراق مشروحه زیر به مودیان مربوطه ابالغ می گردد در صورت داشتن اعتراض )با رعایت مفاد 247 الحاقی قانون مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت 1388( ظرف مدت 
بیست روز از تاریخ درج در روزنامه شخصا یا بوسیله وکیل تام االختیار به اداره امور مالیاتی شهر قمصر واقع در بلوار بهشت مراجعه و الیحه اعتراضیه خود را به اداره امور مالیاتی شهر قمصر تسلیم نمایید.

واحدمالیاتی کالسه آدرس اداره منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات شماره برگ تشخیص تاریخ برگ تشخیص سال عملکرد نام و نام خانوادگی ردیف
208725 791 کاشان 2087 مشاغل 28,103,500 138,000,000 1389 1395/04/31 25535 فیض ابادی 1
208725 790 کاشان 2087 مشاغل 9,825,120 56,400,000 1389 1395/04/31 25539 نمکی 2
208725 789 کاشان 2087 مشاغل 14,885,280 81,600,000 1389 1395/04/31 25542 محمدرضایی 3

208725 788 کاشان 2087 مشاغل 63,993,200 276,000,000 1389 1395/04/31 25544 علی نصر 4

208725 786 کاشان انبار اهن منوچهری 2087 مشاغل 46,508,550 211,400,000 1389 1395/04/31 25548 منوچهری 5

208725 781 کاشان جاده قمصر کوی باسکول 2087 مشاغل 1,810,200 12,000,000 1389 1395/04/31 25550 روح اله اژدری 6

208725 785 کاشان جاده قمصر کوی باسکول 2087 مشاغل 1,508,500 10,000,000 1389 1395/04/31 25558 کریم حاجی زاده 7

208725 784 کاشان جاده قمصر کوی باسکول 2087 مشاغل 1,659,350 11,000,000 1389 1395/04/31 25556 مجتبی کیانی 8

208725 783 کاشان جاده قمصر انتهای کوی میالد 2087 مشاغل 965,440 6,400,000 1389 1395/04/31 25554 جواد شیرازی 9
208725 782 2087 کاشان جاده قمصر مشاغل 4,825,200 31,500,000 1389 1395/04/31 25531 مجتبی حسن زاده 10

208725 775 کاشان جاده قمصر روبروی خیریه الزهرا 2087 مشاغل 12,379,300 69,120,000 1390 1396/04/31 24405 احمد ساعی 11

208725 775 کاشان جاده قمصرروبروی خیریه الزهرا 2087 مشاغل 11,029,920 62,400,000 1389 1395/04/19 19339 احمد ساعی 12

208725 873 کاشان جاده قمصر جنب سنگبری 2087 مشاغل 50,671,000 228,000,000 1390 1396/04/31 29349 امیرحسین نشاسته ساز 13

208725 873 کاشان جاده قمصر جنب سنگبری 2087 مشاغل 50,671,000 228,000,000 1390 1396/04/31 29350 امیرحسن نشاسته ساز 14

208725 767 کاشان جاده قمصر روبروی پارک حکمت 2087 مشاغل 14,523,840 79,800,000 1390 1396/03/16 17273 کریم زارعی 15

208725 877 کاشان جاده قمصر 2087 مشاغل 41,644,000 192,000,000 1390 1396/04/31 29482 رحیم اهنگرانی 16

208725 813 کاشان خیابان پروین اعتصامی 2087 مشاغل 739,160 4,900,000 1390 1396/03/13 16809 ایزدی 17

208725 817 کاشان جاده قمصر روبروی پمپ بنزین 2087 مشاغل 497,971 3,301,114 1390 1396/04/19 24401 علیرضا شکوهیان 18

آدرس اداره منبع مالیاتی اصل مالیات)بریال( درآمد مشمول مالیات شماره برگ تشخیص تاریخ برگ تشخیص سال عملکرد نام و نام خانوادگی ردیف
ابوزید آباد – حسین آباد 2099 مشاغل 15870610 86940000 1390 1396/2/17 498 1 حسین نظری
ابوزید آباد – حسین آباد 2099 مشاغل 2022980 13500000 1390 1396/1/27 200 2 ذبیح اله محمدی
ابوزید آباد – حسین آباد 2099 مشاغل 182070 1215000 1390 1396/2/17 505 3 علی ریجنی

ابوزید آباد – حسین آباد 2099 مشاغل 449550 3000000 1390 1396/2/17 497 4 عباس محمدی

ابوزید آباد – حسین آباد 2099 مشاغل 1123880 7500000 1390 1396/2/17 496 5 فراهانی

ابوزید آباد – حسین آباد 2099 مشاغل 719280 4800000 1390 1396/2/17 499 6 خدادای

منبع مالیاتی اصل مالیات درآمد مشمول مالیات سال عملکرد مرحله رسیدگی شماره برگ رای تاریخ برگ رای نام و نام خانوادگی ردیف
مشاغل 5,293,200 34,000,000 1389 بدوی 1395/11/21 30715 1 م مسعودی
مشاغل 1,123,880 7,500,000 1389 بدوی 1395/11/21 30716 مهدی شریف 2
مشاغل 1،498،500 10,000,000 1389 بدوی 1395/11/21 30717 علی اکبریان 3

مشاغل 1،348،650 9,000,000 1389 بدوی 1395/11/21 30718 4 محمدرضا صادقی

مشاغل 2،517،480 16,800,000 1389 بدوی 1395/11/21 30719 5 علی قربانی

70113 م الفادارهکلامورمالیاتیاستاناصفهان



دبیــر علمــی نخســتین همایــش یــک روزه ترمیــم زخــم 
ــه بیماری هــای دیگــر کشــنده و  گفــت: شــاید زخــم نســبت ب
مزمــن نباشــد، ولــی بــه علــت تحمیــل بــار مالــی بــه بیمــار و 

خانــواده اش اهمیــت زیــادی دارد. 
دکتــر امیررضــا معتبــر افــزود: بحــث ترمیــم زخــم، یکــی 
 از مفاهیــم اصلــی و بنیــادی در رشــته ترمیمــی پالســتیک 
و ترمیمــی اســت و خــود زخــم یکــی از مشــکالتی اســت کــه در 
ــتی و  ــتم های بهداش ــعه سیس ــال توس ــورهای در ح ــب کش اغل
ــای  ــه ســاله هزینه ه ــر هســتند و هم ــا آن درگی درمانی شــان ب
و  می شــود  زخــم  ترمیــم  تکنیک هــای  صــرف  ســنگینی 
ــد. ــر سیســتم بهداشــتی تحمیــل می کن ــی را ب هزینه هــای مال

وی گفــت: بــا بهبــود شــاخص های ســالمت در اغلــب کشــورها 
و بــا توجــه بــه آنکــه بیشــترین جمعیــت کشــورها را جمعیــت 

ســالمند بــه خــود اختصــاص داده و جمعیــت ســالمند نیــز یک 
جمعیــت آســیب پذیر شــناخته می شــود، ایــن ســالمندان جــدا 
از بیماری هــای مزمــن و سیســتمیک کــه بــا آن هــا دســت بــه 

گریبــان هســتند، مســتعد ایجــاد زخــم نیــز هســتند.
معتبــر عنــوان کــرد: شــاید زخــم نســبت بــه بیماری هــای دیگــر 
ــی  ــار مال ــل ب ــت تحمی ــه عل ــی ب ــن نباشــد، ول کشــنده و مزم
ــادی  ــت زی ــواده اش از اهمی ــار و خان ــه بیم ــاد ب و اجتماعــی زی

برخــوردار اســت.
ــت:  ــار داش ــم اظه ــم زخ ــش ترمی ــن همای ــی اولی ــر علم دبی
بالقــوه محســوب می شــود  یــک خطــر  دیابــت   بیمــاری 
ــا ۹.۵ درصــد اســت و  و شــیوع آن در کشــور مــا حــدود ۸.۵ ت
جمعیــت مبتــال بــه دیابــت چیــزی حــدود  ۴.۵ تــا ۵ میلیــون 

نفــر در کشــور هســتند. مهــر

ــی و  ــی، آرایش ــواد غذای ــر م ــارت ب ــناس نظ ــرا، کارش آزاده آذرپی
ــنین  ــی در س ــادات غذای ــه ع ــا ک ــرد: از آنج ــار ک ــتی، اظه بهداش
ــواد  ــد م ــان بای ــن زم ــن از همی ــرد، بنابرای ــکل می گی ــن ش پایی

ــرار داد. ــودک ق ــار ک ــالم را در اختی ــی س غذای
وی تصریــح کــرد: در روزهــای گــرم ســال بســتنی بیــش از هــر 
مــاده غذایــی دیگــری طرفــدار دارد؛ بنابرایــن ارائــه اطالعاتــی کــه 
بتوانــد مصرف کننــده را در ایــن مــورد آگاه کنــد، می توانــد قدمــی 
در جهــت بهبــود وضــع تغذیــه جامعــه نیــز باشــد.آذرپیرا بــا بیــان 
اینکــه بســتنی ها در دو گــروه شــیری و یخــی عرضــه می شــود، 
خاطرنشــان کــرد: بســتنی های یخــی از اســانس رنگ هــای 
ــوند  ــکیل می ش ــکر تش ــد ش ــیرین کننده هایی مانن ــی و ش خوراک
کــه هــم در نــوع کارخانــه ای و هــم بــه صــورت فلــه ای و ســنتی 

وجــود دارد. 

ــد  ــت: در فرآین ــی گف ــه و رژیم درمان ــد تغذی ــناس  ارش ــن کارش ای
تولیــد بســتنی های یخــی در کارخانــه از رنگ هــای طبیعــی 
ــه  ــگ دادن ب ــرای رن ــتند، ب ــاز هس ــای مج ــی رنگ ه ــه همگ ک
ــد  ــده را تهدی ــن خطــری مصرف کنن آن اســتفاده می شــود؛ بنابرای
ــدون  ــاز و ب ــن غیرمج ــر بســتنی یخــی در اماک ــا اگ ــد؛ ام نمی کن
ــای  ــت رنگ ه ــن اس ــود، ممک ــه ش ــت تهی ــارت وزارت بهداش نظ

ــد. ــه باش ــه  کار رفت ــالمت در آن ب ــه س ــان ب آسیب رس
ــاز در  ــی غیرمج ــای خوراک ــتفاده از رنگ ه ــرد: اس ــد ک وی تأکی
تهیــه ایــن نــوع از بســتنی ها در اماکــن غیربهداشــتی و غیرمجــاز 
ــی  ــروز عوارض ــث ب ــد و باع ــر باش ــالمت مض ــرای س ــد ب می توان
ماننــد آلــرژی، تحریــک دســتگاه گوارشــی، تهــوع، اســهال 
ــودکان                        ــی در ک ــروز بیش فعال ــر و ب ــد کهی ــتی مانن ــم پوس عالئ

ــود. تســنیم ش

دبیر علمی همایش ترمیم زخم:

دیابت، خطری بالقوه است
کارشناس نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی:  

بستنی  یخی بیش فعالی می آورد 

۵ گیاه دارویی عالی برای سالمت 
ــم مــدرن همــواره در حــال کشــف خــواص گوناگــون   عل
گیاهــان دارویــی مختلــف اســت و از آن هــا بــرای مبــارزه 
ــد  ــده مانن ــای پیچی ــا عارضه ه ــاده ت ــای س ــا بیماری ه ب
ســرطان بهــره می بــرد. در ادامــه قصــد داریــم شــما را بــا 
بهتریــن گیاهــان دارویــی کــه طــب ســنتی بــرای ســالمتی 

و تندرســتی شــما پیشــنهاد می کنــد، آشــنا شــویم.
 ریحان

ایــن گیــاه معطــر، یکــی از ســبزی هایی اســت کــه بســیار 
ــرای ســالمتی و تندرســتی شــما مفیــد اســت. ریحــان  ب
حــاوی آنتی اکســیدان، ترکیبــات ضــد عفونی کننــده، 
ــه  ــه ب ــی اســت ک ــی و ضــد باکتریای خــواص ضــد التهاب
کاهــش اســترس کمــک کــرده و ســطح ســروتونین را در 

ــد. ــم می کن ــما تنظی ــدن ش ب
ــان ســوءهاضمه کمــک  ــه درم نوشــیدن چــای ریحــان ب
کــرده و بــرای رفــع ســردرد، مهــار ســرطان پســتان، درمــان 
ــراش،  ــی و خ ــان بریدگ ــتها، درم ــود اش ــکم، بهب ــخ ش نف

ــان ســرماخوردگی و  ــدن، درم ــی ب ــت سیســتم ایمن تقوی
ــت. ــد اس ــر مفی ــای دیگ ــیاری از عارضه ه ــرفه و بس س

 رزماری
رزمــاری، یــک گیــاه باغــی معــروف و بســیار مفیــد اســت. 
ــوزول و اســید رزمارینیــک اســت  ــاه حــاوی کارن ــن گی ای
ــش  ــوده و نق ــوی ب ــیدان های ق ــر دو از آنتی اکس ــه ه ک
مهمــی در بهبــود ســالمتی و تندرســتی دارنــد. ایــن گیــاه 
همچنیــن ضــد عفونی کننــده، ضــد ســرطان و ضــد 

ــاب اســت. الته
 رازیانه

ــوان  ــات بان ــته نج ــرءت فرش ــه ج ــوان ب ــه را می ت رازیان
نامیــد؛ گیاهــی کــه می توانــد معجــزه کنــد. رازیانــه 
گیاهــی اســت گلــدار از راســته آپیالــس، از تیــره چتریــان، 

از ســرده رازیانه هــا. 
ایــن گیــاه سرشــار از هورمون هــای زنانــه اســت و طبیعتــی 
گــرم دارد و رطوبــت بــدن خانم هــا را رفــع می کنــد. 
مصــرف عــرق رازیانــه مرغــوب پیشــنهاد بیشــتر پزشــکان 

ــا صــد و بیســت ســاله اســت. ــه ت ــای ن ــه خانم ه ب

 مرزنگوش
مرزنگــوش، گیاهــی اســت کــه بــه عنــوان یــک چاشــنی 
ــپانیایی و  ــی، اس ــای ایتالیای ــیاری از غذاه ــت در بس ثاب
ــاه  ــن گی ــر ای ــم و عط ــود. طع ــتفاده می ش ــی اس مکزیک

فوق العــاده بــوده و همچنیــن خــواص فراوانــی دارد.
 مریم گلی

خاصیت هــای  دارای  و  بــوده  محــرک  مریم گلــی 
ــه از  ــخ اســت ک ــوی و ضــد نف ــض، مق ــک، قاب آنتی بیوتی
آن بــرای مقاصــد دارویــی اســتفاده می کننــد. ایــن گیــاه 
ــاوی  ــت و ح ــرار و فالونوئیدهاس ــای ف ــار از روغن ه سرش
ترکیبــات ضــد التهــاب، ضــد فشــار خــون و ضــد میکروبی 

اســت.
 نعناء فلفلی

ــک و  ــی خن ــوده و طبیعت ــول ب ــاه سرشــار از منت ــن گی ای
آرامش بخــش دارد کــه جســم و روح را تحــت تاثیــر قــرار 
می دهــد. نعنــاء فلفلــی حــاوی خــواص آنتی اکســیدانی، 
ضــد اسپاســم، ضــد باکتــری، ضــد قــارچ، ضــد ویــروس 

و ضــد نفــخ اســت. گیــاه یــاب

تابســتان  در  والدیــن  دغدغه هــای  از  یکــی   
فراغــت  اوقــات  بــرای گذرانــدن  برنامه ریــزی 
کــودکان و نوجوانــان اســت. بــا ورود وســایل 
ارتباطــی نویــن و اســتفاده بیــش از انــدازه کــودکان 
ــی  از فضــای مجــازی عوارضــی همچــون انزواطلب
آن هــا را تهدیــد می کنــد و ســالمت جســمی و 

بــه خطــر می انــدازد. را  روانی شــان 
 سالمت اجتماعی چیست؟

شــکوفه اویارحســینی، کارشــناس ارشــد مشــاوره 
خانــواده، اظهــار کــرد: ســالمت اجتماعــی برگرفتــه 
از مفهــوم ســالمت اســت؛ بنــا بــر تعریــف ســازمان 
ــل  ــایش کام ــه آس ــالمت ب ــی س ــت جهان بهداش

ــود. ــه می ش ــی گفت ــی و اجتماع ــمی، روان جس
ــی  ــالمت اجتماع ــردی دارای س ــرد: ف ــان ک وی بی

ــا  ــوام ب ــی ت ــمی و روح ــالمت جس ــه س ــت ک اس
ــی  ــالت اجتماع ــد و در تعام ــته باش ــر داش یکدیگ
ــه  ــاز ب ــع نی ــد در مواق ــراد بتوان ــایر اف ــا س ــود ب خ
آن هــا کمــک کــرده و از آن هــا طلــب کمــک کنــد؛ 
بنابرایــن جامعــه ای ســالم اســت کــه فقــر و 
آســیب های اجتماعــی در آن مشــاهده نشــود.

ــوان  ــواده عن ــن کارشــناس ارشــد مشــاوره خان  ای
کــرد: افــراد در اوقــات فراغتشــان مســئولیتی 
ــه  ــد ب ــال می توانن ــراغ ب ــا ف ــن ب ــد؛ بنابرای ندارن
انجــام ســرگرمی و فعالیت هــای مــورد عالقــه 
خــود بپردازنــد. اوقــات فراغــت در عیــن حــال کــه 
ــخاص  ــالمت روان اش ــای س ــد و ارتق ــل رش عام
نیــز                 افــراد  نابــودی  ســبب  می توانــد  اســت، 

ــود. ش

 فعالیت های مناسب برای اوقات فراغت
اویارحســینی تاکید کــرد: فعالیت های حرکتی ورزشــی 
ســبب بهبــود ســالمت جســمی افــراد می شــود. از 
دیگــر فعالیت هــای مناســب بــرای اوقــات فراغــت 

می تــوان بــه فعالیت هــای فکــری اشــاره کــرد. 
ــواده تصریــح  ایــن کارشــناس ارشــد مشــاوره خان
کــرد: اســتفاده بیــش از حــد از وســایل ارتباطــی 
ــمی  ــاد جس ــه اعتی ــراد را ب ــازی، اف ــای مج و فض
و روانــی دچــار می کنــد. اشــخاص هنــگام کار 
بــا وســایلی ماننــد لپ تــاپ و موبایــل اغلــب 
ــا  ــدن آن ه ــی ب ــرده و آناتوم ــم ک ــود را خ ــر خ س
ایــن  می شــود.  افســرده  انســان های  شــبیه 
شــیوه نشســتن عملکــرد مغــز را تحــت تاثیــر قــرار 
ــرد  ــک ف ــای ی ــی پیام ه ــد. سیســتم عصب می ده

عصبــی و غمگیــن را دریافــت کــرده و هورمون هــای 
ــود. ــح می ش ــراب ترش ــم و اضط خش

اویارحســینی گفــت: افــرادی کــه وابســتگی روانــی 
بــه فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی 
ــا  ــه آن ه ــتن ب ــی نداش ــورت دسترس ــد در ص دارن

احســاس بی قــراری و کالفگــی می کننــد.
ــان  ــواده بی ــاوره خان ــد مش ــناس ارش ــن کارش ای
کــرد: الزم اســت خانواده هــا دربــاره مدیریــت 
ــای  ــا آموزش ه ــه آن ه ــودکان ب ــت ک ــات فراغ اوق
ــی  ــا یادگیــری خودکنترل ــد. کــودکان ب الزم را بدهن
بایــد هدفمنــد از فضــای مجــازی اســتفاده کننــد. 
بایــد  والدیــن  شــد:  یــادآور  اویارحســینی 
ــتفاده  ــب اس ــا و معای ــاره مزای ــان را درب فرزندانش
از شــبکه های اجتماعــی آگاه کننــد. اثربخشــی 
آمــوزش وقتــی بیشــتر می شــود کــه کــودکان 
ــواده،  ــد خان ــف مانن ــات مختل ــان از جه و نوجوان

رســانه و آمــوزش و پــرورش اطالعــات را دریافــت 
ــد. کنن

 انزواطلبی، پیامد تلخ فضای مجازی
ــوان  ــواده عن ــاوره خان ــد مش ــناس ارش ــن کارش ای
ــایل  ــه وس ــا روی آوردن ب ــودکان ب ــروزه ک ــرد: ام ک
ارتباطــی نویــن ماننــد رایانــه، گوشــی همــراه و 
انجــام بازی هــای رایانــه ای از گروه هــای اجتماعــی 
انفــرادی  وارد گروه هــای  و  می گیرنــد  فاصلــه 

می شــوند.
اویارحســینی یــادآور شــد: از پیامد هــای اســتفاده 
ــوان  بیــش از حــد از وســایل ارتباطــی نویــن می ت
بــه انزواطلبــی اشــاره کــرد. ایــن وســایل، ســالمت 

ــد.   ــر می اندازن ــه خط ــراد را ب ــی اف اجتماع
خانواده هــا بــرای دور کــردن کــودکان و نوجوانــان از 
ایــن فضــا، آنــان را بــه انجــام بازی هــای گروهــی 

ترغیب کننــد. باشــگاه خبرنــگاران

#طب_سنتی
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 گوشه گیری کودکان، آفت پنهان فضای مجازی 

تازههایپزشکی

تاثیر آلزایمر بر خواب
آلزایمــر  بیمــاری  بنیــاد ملــی خــواب،  اعــالم  طبــق 
می توانــد موجــب بــروز مــوارد زیــر در زمــان خــواب شــود:

- بیدار شدن در اواسط شب
- بــه ســختی بــه خــواب رفتــن. بی خوابــی ممکــن اســت 
ــن  ــت رفت ــل از، از دس ــی قب ــر حت ــه آلزایم ــانه اولی نش

حافظــه باشــد.
- سردرگمی و آشفتگی شبانه به دلیل کمبود خواب

ــن حافظــه و  ــه موجــب از دســت رفت ــر ک ــاری آلزایم بیم
ــاال می شــود، نتیجــه  ــژه در ســنین ب ــوای شــعوری به وی ق
رســوب مــاده ای بــه نــام بتاآمیلوئیــد در ســلول های مغــز 

و ســپس از بیــن رفتــن آن هاســت. 
کم خوابــی و به ویــژه کمبــود خــواب عمیــق می توانــد 
رونــد تولیــد و رســوب بتاآمیلوئیــد در مغــز را تشــدید کــرده 

و در نتیجــه رونــد ایجــاد آلزایمــر را تســریع کنــد.
ــی  ــی از عوامل ــن یک ــبختانه ای ــان خوش ــه محقق ــه گفت ب
اســت کــه تــا حــدودی قابــل پیشــگیری اســت. بــا بیشــتر 
کــردن میــزان ورزش و فعالیت هــای بدنــی در طــول روز، 
بــا کمــک گرفتــن از روش هــای رفتاردرمانــی جهــت تقویت 
ــر  ــراد را بهت ــای خــواب اف ــوان الگوه ــزی می ت ــواج مغ ام

کــرد.
خــواب شــبانه موجــب شســته شــدن مغــز از پروتئین هــای 
ســمی شــده و ایــن اثــر محافظت کننــده خــواب بــر روی 

مغــز اســت. مهــر

 تاثیر زردچوبه در درمان 
سرطان پانکراس

می دهــد  نشــان  آمریــکا  در  انجام شــده  مطالعــات 
»کورکومیــن« کــه عصــاره طبیعــی زردچوبــه اســت 
ــه شــیمی درمانی  ــل پیوســت ب ــد همچــون عام می توان

ــد. ــر باش ــراس موث ــرطان پانک ــان س در درم
ــرطان  ــان س ــایع در درم ــع ش ــی از موان ــت داروی مقاوم
ــان  ــد نش ــات جدی ــد مطالع ــر چن ــت؛ ه ــراس اس پانک
ــه  ــه ب ــود در زردچوب ــب موج ــن ترکی ــد کورکومی می ه
غلبــه بــر مقاومــت بــدن بیمــار بــه شــیمی درمانی کمــک 

می کنــد.
کورکومیــن ترکیــب فعــال موجــود در گیاهانــی همچــون 
ــی  ــر درمان ــه تاثی ــه اســت و نتایــج مطالعــات ب زردچوب
ایــن ترکیــب در درمــان بیماری هــای مختلف از ســرطان 

ــد. ــت اشــاره کرده ان ــا دیاب ــه ت گرفت
نتایــج مطالعــات حاکــی اســت کــه ایــن ترکیــب دارای 
خــواص آنتی اکســیدانی، ضــد التهابــی و ضــد ســرطانی 
اســت؛ هــر چنــد ایــن ترکیــب در صورتــی کــه بــه صورت 
ــورد ســوخت و  ــه ســرعت م خوراکــی مصــرف شــود، ب
ســاز قــرار می گیــرد و از بــدن دفــع می شــود و بــه 
همیــن دلیــل الزم شــد کــه مطالعــات بیشــتری بــرای 
آزمایــش تاثیــر درمانــی آن بــه تنهایــی یــا در ترکیــب بــا 

دیگــر روش هــای درمانــی مرســوم انجــام شــود.
ــی  ــکاف مطالعات ــن ش ــد ای ــی جدی ــن در بررس بنابرای
برطــرف شــد؛ زیــرا خــواص کورکومیــن در ترکیــب 
قــرار  آزمایــش  مــورد  شــیمی درمانی  روش   بــا 

گرفت. ایسنا

تغذیه

سالح طبیعی در برابر سرطان ها 
و  فــراوان  درمانــی  خــواص  دارای  قنــد  چغنــدر 
ــز گــروه  حــاوی رنگدانه هــای بتالیــن قرمــز، زرد و نی
کارتنوید هاســت کــه بــرای ســالمت بــدن بســیار مفیــد 

ــتند. هس
اســتفاده دارویــی از گیــاه چغنــدر قنــد قدمــت چنــد 
هــزار ســاله دارد و در کتیبه هــا و نســخه های باســتانی 
بــه دســت آمــده از تمدن هــای شــمال آفریقــا و 
ــته               ــدر رواج داش ــرف چغن ــا مص ــدن بابلی ه ــز تم  نی

است.
چغنــدر قنــد حــاوی بتاســیانین، بتاکاروتــن، منیزیــم، 
فولیــک  اســید  و  فیبــر،   ،A ،B ،C ویتامین هــای

ــت.  اس
محققــان توصیــه می کننــد زنــان بــاردار از ایــن مــاده 
ــارداری اســتفاده کننــد؛ زیــرا دارای  غذایــی در دوران ب
مقــدار زیــادی از گــروه خانــواده ویتامیــن B اســت و 

ــد. ــه رشــد جنیــن کمــک می کن ب
چغنــدر قنــد ماننــد یــک مکمــل دارویــی بســیار قــوی 
می توانــد مانــع از ابتــال بــه ســرطان روده بــزرگ، 
ــرطان  ــده، س ــرطان مع ــان، س ــینه در زن ــرطان س س

ــود. ــه ش ــتات و مثان پروس
فیبــر موجــود در چغنــدر قنــد نیــز دارای مزایــای 
بــروز  از  جلوگیــری  و  تقویــت  بــرای  فــراوان 
بیماری هــای دســتگاه گــوارش، قلــب و عــروق اســت 
و حتــی می توانــد بــرای ســم زادیی از بــدن نیــز مــورد 

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق اس
ــس از مصــرف  ــراد پ ــه در برخــی اف ــا مشــکلی ک تنه
ــدر ایجــاد می شــود، تغییــر رنــگ ادرار و مدفــوع  چغن
اســت کــه در صورتــی کــه تــا چنــد روز پــس از مصــرف 
چغنــدر ادامــه پیــدا کــرد، فــرد بهتــر اســت بــه پزشــک 

مراجعــه کنــد.
ــک  ــوان ی ــه عن ــد ب ــدر پخته شــده می توانی از آب چغن
ــد؛  ــتفاده کنی ــذی اس ــیار مغ ــی بس ــیدنی ورزش نوش
ایــن نوشــیدنی حــاوی مقادیــر زیــادی نیتــرات اســت 
ــدن و  ــای ب ــه بافت ه ــر ب ــانی بهت ــرای خون رس ــه ب ک
ــتفاده  ــورد اس ــد م ــی می توان ــوان بدن ــش ت ــز افزای نی

ورزشــکاران قــرار بگیــرد.
ــاده  ــز آم ــر پایی ــا اواخ ــتان ت ــط تابس ــدر از اواس چغن
برداشــت بــوده و بهتــر اســت چغندر هــای کوچــک یــا 

ــد. ــرای مصــرف انتخــاب کنی متوســط را ب
چغنــدر را می توانیــد بــه صــورت خــام یــا پختــه 
مصــرف کنیــد و از طعــم لذیــذ آن کــه اندکــی شــیرین 
ــه  ــد. در صورتــی کــه می خواهیــد ب ــذت ببری اســت، ل
چغنــدر شــکر اضافــه کنیــد، مقــدار شــکر نبایــد زیــاد 
ــه  ــما ب ــالی ش ــاز ابت ــد زمینه س ــرا می توان ــد؛ زی باش
دیابــت در درازمــدت شــود و از خــواص درمانــی چغندر 
ــازی  ــس از آماده س ــرعت پ ــه س ــدر را ب ــد. چغن بکاه
ــا و  ــده را از ویتامین ه ــت فای ــا نهای ــد ت ــرف کنی مص
مــواد معدنــی مفیــد موجــود در آن بــه دســت آوریــد.

از جملــه روش هــای اســتفاده از چغنــدر، اضافــه 
کــردن آن بــه ســوپ یــا ســاالد، کبابــی کــردن و 
مــزه دار کــردن آن بــا آب  لیمــو تــرش و روغــن زیتــون                                    

ــر ــهر خب ــت. ش اس

زیبایی

 رازهای زیبایی نهفته در 
روغن نارگیل 

یکــی از روغن هــای گیاهــی بســیار مفیــد برای ســالمت 
بــدن، روغــن نارگیــل اســت کــه می تــوان از آن در پخــت 
و پــز، تهیــه انــواع نوشــیدنی ها و شــیرینی ها اســتفاده 
کــرد؛ امــا روغــن نارگیــل بــرای جوان ســازی پوســت و 

بــدن نیــز کاربــرد دارد.
از جملــه مزایــای روغــن نارگیــل بــرای  افــراد می تــوان 

مــوارد زیــر را نــام بــرد:
 تناسب اندام با روغن نارگیل

یــا  شــکم  پــا،  در  ســلولیت  مشــکل  دچــار  اگــر 
دســت های خــود هســتید، بــه جــای اســتفاده از 
کپســول های چربی ســوز کــه بــرای ســالمت بــدن 
ــرگ  ــث م ــد باع ــی می توان ــت و حت ــر اس ــیار مض بس
ــن  ــا روغ ــت ب ــاژ پوس ــد از ماس ــود، می توانی ــراد ش اف

نارگیــل اســتفاده کنیــد.
ــداری  ــواب، مق ــل از خ ــب ها قب ــور ش ــن منظ ــه ای  ب
ــرده  ــب ک ــر ترکی ــا یکدیگ ــل را ب ــل و عس ــن نارگی روغ
ــا  ــد. ب ــه آن آغشــته کنی و مناطــق دچــار ســلولیت را ب
ــی ســلولیت ها از  ــس از مدت ــن کار، پ ــداوم ای ــرار م تک
ــد  ــدام م ــب ان ــه تناس ــد ب ــد و می توانی ــن می رون بی

ــد. نظــر خــود دســت یابی
 جوان سازی پوست صورت 

محصــوالت  از  بســیاری  در  نارگیــل  روغــن 
آرایشی بهداشــتی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد؛ بــرای 
ــن و چــروک،  ــروز چی ــری از ب ــی و جلوگی ــظ زیبای حف
ــک  ــد از ماس ــا می توانی ــواع لکه ه ــورت و ان ــوش ص ج

روغــن نارگیــل اســتفاده کنیــد.
شــب ها پیــش از خــواب پوســت صــورت خــود را 
ــل  ــن نارگی ــه روغ ــرده و آن را ب ــک ک ــته و خش شس
آغشــته کنیــد. نارگیــل حــاوی انــواع ویتامین هــا و 
ــت  ــم باف ــه ترمی ــد ب ــت و می توان ــی اس ــواد معدن م
ــردازد. ــازی آن بپ ــازی و جوان س ــز بازس ــورت و نی ص

 درمان ریزش موی سر
ــرای ســالمت  ــی ب ــک معجــزه طبیع ــل ی ــن نارگی روغ
ــاره  ــد دوب ــک رش ــزش و تحری ــری از ری ــا، جلوگی موه
آن هاســت. روغــن نارگیــل را می توانیــد بــه عنــوان 
ماســک روی مــو نیــم تــا یــک ســاعت قبــل از 
ــا شــامپو  ــد و ســپس آن را ب اســتحمام اســتفاده کنی
باعــث  روغــن  ایــن  از  منظــم  اســتفاده  بشــویید. 

می شــود. مو هــا  ســالمت  و  پرپشــتی 
  کرم مرطوب کننده دست و بدن

مرطوب کننــده  کرم هــای  خریــدن  جــای  بــه 
ــرژی زا  ــیمیایی آل ــات ش ــه دارای ترکیب ــت ک گران قیم
هســتند، می توانیــد از روغــن نارگیــل بــه تنهایــی بهــره 
بریــد و آن را پــس از اســتحمام یــا شست وشــوی 
ــدن اســتفاده کنیــد. ــه ب ــرای رطوبت رســانی ب دســت ب

ــت،  ــت در پوس ــاد رطوب ــر ایج ــالوه ب ــل ع ــن نارگی روغ
ــود. ــروک در آن می ش ــن و چ ــی و چی ــع از افتادگ مان

ــوه  ــام، آب می ــورت خ ــه ص ــل ب ــن نارگی ــوردن روغ خ
ــدن و دســتگاه  ــرای ســالمت ب ــا شــیر ب ــوط ب ــا مخل ی
گــوارش بســیار مفیــد اســت و مانــع از ابتــال بــه 

ســامتی می شــود.  بیماری هــا  از  بســیاری 

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل بیستم: آموزش نماز
چــرا نمــاز؟ زیــرا »اال بذکــر هللا تطمئــن القلــوب« 
»دل آرام گیــرد بــه یــاد خــدا.« نمــاز، همــان گمشــده 
ــه اضطــراب،  ــن هم ــه بشــرى اســت. ای ــروز جامع ام
دلهــره، تشــویش و ســرگردانى، جنــگ و درگیــرى 
و...، همــه و همــه بــه دلیــل ایــن اســت کــه بشــر راه 
ــاز  ــا نم ــا ب ــت و ت ــه اس ــش را نیافت ــه آرام ــیدن ب رس
ــه نمــاز متوســل  ــا انســان ها ب آشــتى برقــرار نشــود، ت
ــاب و دوست داشــتنى  ــا طعــم خوشــایند، ن نشــوند، ت
و آرامش بخــش نمــاز را بشــر نچشــد بــه آرامــش 

ــت. ــد یاف ــت نخواه دس
ــن  ــت. ای ــروز اس ــان ام ــده انس ــان گمش ــاز، هم  نم
ــه فرزندشــان نمــاز  ــدر و مــادر اســت کــه ب تکلیــف پ
ــه  ــه اینک ــا ن ــد؛ ام ــاز کنن ــه نم ــر ب ــد و او را ام بیاموزن
ــد را  ــر و... فرزن ــداد و تحقی ــروئى و داد و بی ــا ترش ب
بــه نمــاز وادارنــد. نمــاز بایــد بــراى کــودک خوشــایند و 

دوست داشــتنى و آرام بخــش باشــد.
ــا  ــى ی ــتى و تنبل ــه اى سس ــه بچ ــى ک ــادا هنگام مب
مــورد  را  او  مى دهــد،  نشــان  خــود  از  بى تفاوتــى 
تحقیــر و مالمــت و ســرزنش قــرار دهیــم؛ بلکــه بایــد 
ــن رابطــه  ــا مــا در ای ــت ایــن سســتى را یافــت؛ آی عل
ــم  ــى نموده ای ــه او بى توجه ــا ب ــم؟ آی ــد عمــل کرده ای ب
ــرار  ــف ق ــورد لط ــت م ــاز جماع ــف نم ــا او را در ص ی

نداده ایــم؟ یــا ... .
شــاید هــم در دوره اى از رشــد قــرار دارد کــه سســتى و 
بى حالــى مقتضــاى طبیعــت ایــن ســن اســت؛ مثــال 
در دوران نوجوانــى سســتى و تنبلــى در بیــرون آمــدن 
از رختخــواب، امــری کامــال طبیعــى اســت و از طرفــى 
ــد  ــن دوره ســنى بای ــر نیســت. در ای ــد فرمان پذی فرزن
بــه جــاى امــر از طــرق ســؤال، اســتدالل و... وارد شــد.

ــم را  بزرگــى مى  گفــت وقتــى مى خواهــم صبــح نوجوان
ــى روم و  ــم، آرام آرام م ــدار کن ــواب بی ــاز از خ ــراى نم ب
ــار  ــه روى اوســت کن ــزى را ک ــا چی ــو ی ــا پت ــه ی ملحف
مى کشــم تــا چشــمانش را بــاز کنــد؛ آن موقــع ســالم 
ــاز  ــى نم ــان! مى خواه ــدر ج ــم: پ ــم و مى پرس مى کن

بخوانــى؟
مى گویــم:  بعــد  مى خواهــم.  بلــه،  مى گویــد:  او 
ــک  ــرم و او را کم ــت او را مى گی ــده. دس ــتت را ب دس
ــه  ــد. نرمــش ب ــرون بیای ــا از رختخــواب بی ــم ت مى کن
ــا.  ــاس دع ــم: التم ــم و مى گوی ــت هاى او مى ده دس

ــاز بخــوان. ــد شــو، نم ــس بلن پ
نتیجه بخــش  اینجــا  کــردن  برخــورد  دســتورى   
نیســت. البتــه بایــد کــودک را از دوران خردســالى 
ــر)ص( ــرد. پیامب ــب ک ــه آن ترغی ــنا و ب ــاز آش ــا نم ب
لــوِة اِذا َبلُغــوا َســبعا«  وا صبیانکــْم بالصَّ فرمودنــد: »ُمــرُّ
ــاز  ــه نم ــر ب ــالگى، ام ــت س ــود را از هف ــدان خ »فرزن
کتــاب »اصــول تربیــت«، انتشــارات همــای  ــد.«  از  کنی

رحمــت

شــهریار مســتوفی، مســئول ســازمان غــذا و داروی 
ــا  ــوار ت کشــور، از حــذف روغــن جامــد از ســبد خان

پایــان برنامــه ششــم توســعه خبــر داد.
مســتوفی بــا اشــاره بــه شــروع نصــب نشــانگرهای 
ــه  ــی از س ــوالت غذای ــر روی محص ــه ب ــی تغذی رنگ
ــر  ســال پیــش گفــت: هم اکنــون ایــن نشــانگرها ب
روی ۹0 درصــد از محصــوالت غذایــی اســتان و نیــز 
ــی کشــور نصــب شــده  70 درصــد محصــوالت غذای

اســت.
مســتوفی افــزود: ایــن نشــانگرها میــزان ســه مــاده 
غذایــی نمــک، شــکر و چربــی را بــا رنگ هــای 
قرمــز، زرد و ســبز نشــان می دهــد کــه بــا توجــه بــه 
ــه  ــن س ــزان ای ــده از می ــگ آن، مصرف کنن ــوع رن ن
مــاده کــه مصــرف هــر یــک نیــز ضررهــای فراوانــی 

ــود. ــدن دارد، آگاه می ش ــالمتی ب ــرای س ب
ــکر و  ــک، ش ــاد نم ــرف زی ــه مص ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــن مصــرف روزان ــت: میانگی ــی در کشــور گف چرب
نمــک در جهــان ۵ گــرم و در ایــران 12.۵ گــرم 
ــه شــکر در  ــزان مصــرف روزان ــن می اســت؛ همچنی

ــت. ــرم اس ــران ۴۵ گ ــرم و در ای ــا 20 گ دنی
ــه برنامه هــای کاهــش میــزان نمــک و  مســتوفی ب
چربــی در محصــوالت غذایــی اشــاره کــرد و افــزود: 
تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه بایــد میــزان 
اســیدهای چــرب ترانــس در ســبد خانــوار بــه صفــر 

درصــد برســد.
ــا روغــن  ــرر شــده ت ــه مق ــن برنام ــن در ای  همچنی
جامــد بــه طــور کامــل از ســبد خانــوار حــذف               

شــود. تســنیم

رئیــس انجمــن علــوم وصنایــع غذایــی ایــران گفــت: 
ــری  ــاز و ظاه ــای غیرمج ــا رنگ ه ــا ب ــی آجیل ه بعض
فریبنــده در دســترس خریــداران قــرار گرفتــه کــه 

موجــب مســمومیت می شــوند.
محمدحســین عزیــزی، رئیــس انجمــن علــوم و 
صنایــع غذایــی ایــران، دربــاره رعایــت نــکات بهداشــتی 
ــه  ــرای آجیــل بیــان کــرد: آجیــل از جمل و ســالمتی ب
ــرار  ــردم ق ــورد توجــه م ــه بســیار م ــی اســت ک تنقالت
بــا رنــگ و لعاب هــای جــذاب، هــر  می گیــرد و 

ــد. ــویق می کن ــد تش ــه خری ــده ای را ب بینن
آجیــل،  جذابیــت  عوامــل  از  یکــی  افــزود:  وی 
رنگ هــای خوراکــی اســت کــه در پســته، انــواع تخمــه 
و بــادام و ... اســتفاده می شــود و متأســفانه بــه 
ــده و  ــع ش ــوب توزی ــی و مرغ ــول صادرات ــم محص اس

ــرده  ــب ســودجویان ک ــه جی ــادی را روان ســودهای زی
ــت. اس

رئیــس انجمــن علــوم و صنایــع غذایــی ایــران گفــت: 
مــواد  در خوراکی هــا حاصــل  رنگ هــای مصرفــی 
طبیعــی و خالــص یــا ترکیبــات شــیمیایی اســت کــه 
ــدن و ســالمت محصــوالت طبیعــی  ــرات ســوء در ب اث

ــد. خوراکــی دارن
ــی در  ــاز مصرف ــای مج ــرد: رنگ ه ــوان ک ــزی عن عزی
ــواد  ــموم و م ــاری از س ــص و ع ــی، خال ــواد خوراک م
شــیمیایی اســت؛ در حالــی کــه در برخــی مــوارد 
ــل  ــی در آجی ــای غیرطبیع ــتفاده از رنگ ه ــاهد اس ش
و خوراکی هایــی چــون برگه هــای زردآلــو هســتیم 
کــه بــا ظاهــری فریبنــده، خریــداری شــده و مصــرف 

خبرنــگاران باشــگاه  می شــود. 
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پروانه شریفیگروه سالمت

اســتان  پزشــکی  جامعــه  بســیج  رئیــس 
اصفهــان در گفت وگــو بــا خبرنــگار کیمیــای 
وطــن گفــت: حــدود 2۵ هــزار نفــر پزشــک در 
کل اســتان اصفهــان مشــغول فعالیــت هســتند 
ــیج  ــو بس ــا عض ــر آن ه ــزار نف ــا ۹ ه ــه تقریب ک
ــا دارای  ــتر آن ه ــوده و بیش ــکی ب ــه پزش جامع

ــتند. ــیج هس ــال بس کارت فع
ــه  ــرد: بســیج جامع ــار ک ــی اظه محســن حجت
قدیمی تریــن  از  یکــی  اصفهــان،  پزشــکی 
ــه شــمار  جامعه هــای بســیج پزشــکی کشــور ب
مــی رود و بــر ایــن موضــوع نیــز ســازمان بســیج 
پزشــکی کشــور بارهــا تاکیــد کــرده اســت. بارهــا 
ــان در  ــه اصفه ــده ک ــرح ش ــوع مط ــن موض ای
زمــان دفــاع مقدس دو لشــکر داشــت؛ نخســت 
ــه  ــی و دوم پزشــکان بســیجی ک لشــکر عملیات
ــردم و  ــه م ــگ ب ــان جن ــتان های زم در بیمارس

مجروحــان خدمت رســانی می کردنــد.
 تأثیرگذارترین قشرهای بسیج

عنــوان  بــه  بســیجی  افــزود: پزشــکان  وی 
بســیج،  قشــرهای  تاثیرگذارتریــن  از  یکــی 
وظیفــه مهمــی در راســتای تبییــن آرمان هــا 
و ارزش هــای انقــالب اســالمی در جامعــه و 

به ویــژه در دانشــگاه بــر عهــده دارنــد.
ــا  ــازمان ب ــن س ــت: ای ــئول گف ــام مس ــن مق ای
هــدف ارائــه خدمــات درمانــی مطلــوب بــه 
همنوعــان، هــر ســاله در مناســبت های مختلــف 
ــز  ــالمت و نی ــای س ــی چادره ــه برپای ــدام ب اق

بیمارســتان صحرایــی می کنــد.
 9 هزار پزشک عضو بسیج جامعه 

پزشکی اصفهان
اســتان  پزشــکی  جامعــه  بســیج  رئیــس 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه حــدود 2۵ هــزار 
ــان مشــغول  ــر پزشــک در کل اســتان اصفه نف
فعالیــت هســتند، تصریــح کــرد: تقریبــا ۹ 

هــزار نفــر آن هــا عضــو بســیج جامعــه پزشــکی 
بــوده و بیشــتر آن هــا دارای کارت فعــال بســیج 
هســتند؛ حــدود 6 اســتاد تمــام دانشــگاه علــوم 
پزشــکی اصفهــان کــه هــر کــدام از لحــاظ علمی 
ــد  ــاب می آین ــه حس ــور ب ــارات کش ــزو افتخ ج

ــتند. ــکی هس ــه پزش ــیج جامع ــو بس عض
ــتان 21  ــا در اس ــرد: م ــان ک ــی خاطرنش حجت
می تــوان  داریــم؛  پزشــکی  بســیج  کانــون 
ــن  ــتان از دورتری ــهرهای اس ــه ش ــت در هم گف
مثــل  نقاطــی  تــا  گلپایــگان  مثــل  نقطــه 
ــود  ــکی وج ــیج پزش ــون بس ــهر، کان شاهین ش
ــهر  ــد ش ــتان های جدی ــی بیمارس دارد. در تمام
ــرا)س(،  ــتان الزه ــل بیمارس ــز مث ــان نی اصفه
ــیج  ــون بس ــک کان ــی بن مریم)ع( و ... ی عیس

جامعــه پزشــکی وجــود دارد.
ایــن مقــام مســئول گفــت: برگــزاری اردوهــای 
جهــادی، برپایــی بیمارســتان های صحرایــی 
در مناطــق محــروم، تســهیل دسترســی مــردم 
بــه پزشــکان متخصــص و ویزیــت رایــگان 
قشــرهای نیازمنــد جامعــه در دســتورکار بســیج 

ــه اســت. ــرار گرفت ــه پزشــکی ق جامع
ــه  ــاالنه ب ــزام س ــا 200 اع ــه داد: 1۵0 ت وی ادام
جامعــه  بســیج  طــرف  از  محــروم  مناطــق 
پزشــکی اســتان بــه صــورت رســمی و مصــوب 
ــورت  ــه ص ــزام ب ــدود ۵00 اع ــده و ح ــت ش ثب

غیررســمی صــورت می گیــرد.

 ویزیت های رایگان
رئیــس بســیج جامعه پزشــکی اســتان اصفهان 
بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــتر پزشــکان بســیجی 
ــیج  ــه بس ــرای هفت ــژه ای ب ــای وی ــا برنامه ه م
ــان  ــد، خاطرنش ــدارک می بینن ــر ت ــه فج و ده
ــتان  ــیجی اس ــکان بس ــدادی از پزش ــرد: تع ک
ــه،  ــورت داوطلبان ــه ص ــود و ب ــای خ در مطب ه
افــرادی را کــه دارای کارت بســیج هســتند، 
ــی  ــد؛ یک ــت می کنن ــگان ویزی ــورت رای ــه ص ب
ــه  ــال ب ــر 36۵ روز س ــتان در ه ــکان اس از پزش
صــورت داوطلبانــه هــر شــخصی را کــه بــا کارت 
ــن  ــد و همچنی ــه کن ــب مراجع ــه مط ــیج ب بس
ــه  ــدگان را ب ــه مراجعه کنن ــیج هم ــه بس در هفت
ــرای  ــن ب ــد و ای ــت می کن ــگان ویزی صــورت رای

جامعــه بســیج افتخــار و شــایان تقدیــر اســت.
از مهم تریــن  یکــی  حجتــی تصریــح کــرد: 
ــت؛  ــری نیروس ــذب حداکث ــیج ج ــف بس وظای
در حــال حاضــر دیگــر بســیج 20 میلیونــی 
ــت؛  ــی اس ــا میلیون ــیج ده ه ــه بس ــت، بلک نیس
ــالمی  ــوری اس ــام جمه ــا نظ ــه ب ــی ک ــر کس ه
مشــکلی نداشــته باشــد، در هــر جنــاح بــا هــر 
تیــپ و قیافــه ای می توانــد عضــو بســیج باشــد 
و بــرای نظــام جمهــوری اســالمی دل بســوزاند 

ــد. ــت کن و فعالی
 همکاری با مسئوالن حوزه سالمت

جامعــه  بســیج  ســازمان  تاکیــد کــرد:  وی 
پزشــکی بــا همــه تــوان در کنــار مســئوالن حــوزه 
ســالمت بــرای اهــداف پزشــکی  و  درمانــی 
ــا  ــت ب ــن ســازمان  تعامــل مثب ــود؛ ای خواهــد ب
ارگان هــای حــوزه ســالمت را وظیفــه ذاتــی خود 
همــکاری  نمی تــوان  بــدون  زیــرا  می دانــد؛ 

 کاری از پیــش بــرد .
اســتان  پزشــکی  جامعــه  بســیج  رئیــس 
اصفهــان گفــت: پــس از ایفــای نقش درخشــان 
دفــاع  دوران  در  پزشــکی  جامعــه  اعضــای 
ــه  ــیج جامع ــای بس ــز اعض ــروز نی ــدس، ام مق
ــا حضــور در مناطــق محــروم کشــور  پزشــکی ب
ــد نقــش  ــه قشــرهای نیازمن و خدمت رســانی ب
ــد در  ــاط و ُامی ــه نش ــاد روحی ــی را در ایج اصل

جامعــه ایفــا می کننــد.

،،
حدود ۲۵ هزار نفر پزشــک در کل اســتان 
اصفهــان مشــغول فعالیــت  هســتند کــه 
تقریبــا ۹ هــزار نفــر آن هــا عضــو بســیج 
جامعه پزشکی بوده و بیشتر آن ها کارت 

فعــال بســیج دارنــد

رئیس بسیج جامعه پزشکی اصفهان خبر داد: 

فعالیت 9 هزار پزشک بسیجی در اصفهان
خدمت به مردم از افتخارات بسیج جامعه پزشکی است

آجیل با طعم مواد شیمیاییروغن جامد حذف می شود
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ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــای موض ــر آراء هیاته براب

وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانها فاقــد ســند 

اصفهــان  شــمال  منطقــه  ثبتــی  واحــد  در  رســمی 

ــرز  ــان  مح ــارض متقاضی ــا مع ــه و ب ــات مالکان تصرف

ــان و امــاک  ــذا مشــخصات متقاضی ــده اســت. ل گردی

ــه منظــور اطــاع عمــوم  ــر ب ــه شــرح زی مــورد تقاضــا ب

در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی میشــود در 

صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســندمالکیت 

ــد  از  ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش ــان اعتراض متقاضی

تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 

ــت اســناد و امــاک محــل تســلیم   ــا اداره ثب خــود را ب

و پــس از اخــذ رســید.ظرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 

تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی 

تقدیــم نمایــد. بدیهــی اســت در صــورت  انقضــای مــدت 

مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض نســبت بــه صــدور ســند 

ــد شــد. ــدام خواه ــررات اق ــق مق ــت طب مالکی

مــورخ      1396603020260  03681 شــماره   رای   -1

1395/03/04 خانــم معصومــه قاســمی بــه شناســنامه 

شــماره 6 کدملــی 5759627414 صــادره چــادگان 

فرزنــد قلــی نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه 

مســاحت 74.90 مترمربــع پــاک شــماره 13900 اصلــی 

ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق

ــای  ــمی اق ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع نام

ــی ــعلی غزال عباس

مــورخ      1396603020260 رای شــماره  05475   -2

ــه  ــت   ب ــران دوس ــه ای ــرت ال ــای نص 1396/04/07  اق

ــی  1159792119  صــادره   شناســنامه شــماره  20  کدمل

فریــدن  فرزنــد  ســیف الــه   بصــورت ششــدانگ 

یکبــاب  ســاختمان   بــه مســاحت  289.48  متــر 

مربــع از پــاک شــماره  41   فرعــی از  15177  اصلــی 

واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــی باشــد      ــک رســمی م مال

3-  رای شــماره  05482 1396603020260   مــورخ  

خوزانــی  فضــل هللا صلواتــی  آقــای     1396/04/07

 1141480433 کدملــی   19 شــماره  شناســنامه  بــه 

ــد محمــد هاشــم بصــورت  صــادره خمینــی شــهر  فرزن

ششــدانگ یکبــاب مغــازه تجــاری بــه مســاحت 18.80 

مترمربــع از پــاک شــماره 283 فرعــی از 14915 اصلــی 

ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق

نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی وراث رحیــم 

ــا ــن الرعای امی

مــورخ       1396603020260 رای شــماره  04556   -4

03/20/ 1396   اقــای  اصغــر قنبریــان علویجــه بــه 

شناســنامه شــماره  92  کدملــی  1091967245   صــادره  

نجــف ابــاد   فرزنــد  رضــا   بصــورت ششــدانگ یکبــاب  

خانــه   بــه مســاحت  92.10   متــر مربــع از پــاک 

ــع در بخــش  ــی  واق شــماره 9   فرعــی از 13928  اصل

ــک رســمی  ــود متقاضــی مال ــه خ ــان ک ــت اصفه 5  ثب

مــی باشــد     

13964603020260   مــورخ   5- رای شــماره  05912 

1396/04/15  خانــم مهیــن تاجــی بــه شناســنامه 

شــماره 65531 کدملــی 1281750859 صــادره  اصفهــان 

فرزنــد مصطفــی بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه 

مســاحت 94.40 مترمربــع از پــاک شــماره 15182 

ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــی ــی مورنان ــان صدیق ــای رمض اق

مــورخ      1396603020260  05380 شــماره   رای   -6

ــنامه  ــه شناس ــفقی ب ــی مش ــای  تق 04 /1396/04   آق

شــماره 43693 کدملــی 1280862521 صــادره اصفهــان 

فرزنــد اصغــر بصــورت ششــدانگ ســاختمان نیمــه 

تمــام بــه مســاحت 225 مترمربــع از پــاک شــماره 63 

فرعــی از99  اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

رســمی اقــای حســن اتشــی

مــورخ   1396603020260  04573 شــماره   رای   -7

ــه  ــادی ب ــیرانی بیداب ــت ش ــای حج 1396/03/21    آق

شناســنامه شــماره 442 کدملــی 1285082761 صــادره 

اصفهــان فرزنــد هاشــم در  ششــدانگ  یــک بــاب 

ــاک  ــع پ ــاحت 149.72  مترمرب ــه مس ــاختمان   ب س

شــماره    569  فرعــی از    99  اصلــی واقــع در بخــش 

ــک رســمی  ــان کــه خــود متقاضــی مال ــت اصفه 16  ثب

مــی باشــد     

مــورخ   1395603020260  19982 شــماره   رای   -8

بــه  اصغرلــو  علــی  مختــار  اقــای      1395/11/16

شناســنامه شــماره 31379  کدملــی 2800311101  صادره 

خــوی  فرزنــد حســن  نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه 

بــه مســاحت 121.20  مترمربــع از پــاک شــماره 13900 

ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد      ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

مــورخ   1396603020260  04663 شــماره   رای   -9

1396/03/22    آقــای اکبــر یزدانــی جوزدانــی بــه 

شناســنامه شــماره 4 کدملــی 1291864660 صــادره 

ــاب  ــک ب ــدانگ  ی ــی در شش ــد غامعل ــان فرزن اصفه

خانــه  بــه مســاحت  171.75  مترمربــع پــاک شــماره 

ــت  ــش 5  ثب ــع در بخ ــی واق ــی از 15178 اصل -  فرع

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد     

مــورخ   1396603020260  05652 شــماره   رای   -10

1396/04/11   آقــای  حیــدر مهرپــور بــه شناســنامه 

فارســان  4679476761 صــادره  8 کدملــی  شــماره 

ــه   ــاب خان ــی بصــورت ششــدانگ یکب ــد فضــل عل فرزن

ــماره 106  ــاک ش ــع از پ ــاحت 150.41 مترمرب ــه مس ب

فرعــی از14915  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــا گرائ ــنی هم ــی محس ــای مصطف ــمی اق رس

مــورخ   1396603020260  02616 شــماره  رای   -11

بــه  رنانــی  قهقرایــی  آقــای حســین    1396/02/17

شناســنامه شــماره 1224 کدملــی 1290833109 صــادره 

خمینــی شــهر فرزنــد محمدرضــا نســبت بــه ششــدانگ 

ــاک  ــع پ ــه مســاحت 25.55 مترمرب ــازه ب ــاب مغ یکب

ــش 16   ــع در بخ ــی واق ــی از 452اصل ــماره827 فرع ش

ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد     

مــورخ   1396603020260  03741 شــماره   رای   -12

بــه  آقــای محمــد زارعــی خوابجانــی   1396/03/07

شناســنامه شــماره 740 کدملــی 1286803438 صــادره 

بــه ششــدانگ  نســبت  فرزنــد غامعلــی  اصفهــان 

بــه مســاحت 80.25 مترمربــع  یکبــاب ســاختمان 

پــاک شــماره 15178 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از 

ــان ــه امیدی ــه وطیب ــمی صدیق ــک رس مال

مــورخ   1396603020260  04356 شــماره   رای   -13

1396/03/17    خانــم مریــم متولــی قهجاورســتانی 

بــه شناســنامه شــماره 7 کدملــی 1291729550 صــادره 

اصفهــان فرزنــد مهــدی در  ششــدانگ  یــک بــاب 

خانــه  بــه مســاحت  105.04  مترمربــع پــاک شــماره 

ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از 15182 اصل 4  فرع

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی ــی مورنان ــاس صدیق ــای عب ــمی آق ــک رس از مال

مــورخ   1396603020260  05388 شــماره  رای   -14

ــنامه  ــه شناس ــفیعی ب ــن ش ــای حس 1396/04/04   آق

ــان  ــادره اصفه ــی 1286937973 ص ــماره 711 کدمل ش

فرزنــد رضــا در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 

ــع پــاک شــماره 16  فرعــی  مســاحت  57.90  مترمرب

از 14915 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه 

ــد      ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ

مــورخ   1396603020260  03663 شــماره  رای   -15

1396/03/04   آقــای  ســید علــی اکبــر شــاهزیدی 

بــه شناســنامه شــماره 34712 کدملــی 1282274538 

صــادره اصفهــان فرزنــد ســید عبــدهللا نســبت بــه 

ــع  ــه مســاحت 83.43 مترمرب ــه ب ششــدانگ یکبابخان

ــع در  ــی واق ــی از14915 اصل ــماره328 فرع ــاک ش پ

ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب بخ

ــد      ــی باش ــمی م رس

مــورخ   1396603020260  04322 شــماره  رای   -16

ــه  ــی ب ــزدان پناه ــول ی ــای عبدالرس 1395/03/16   آق

ــادره  ــی 2411407807 ص ــماره 26 کدمل ــنامه ش شناس

ایزدخواســت آبــاده فرزنــد گــودرز نســبت بــه ششــدانگ 

یکبابخانــه بــه مســاحت 144.45 مترمربــع پــاک 

ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 14915 اصل ــماره 123 فرع ش

ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه 5 ثب

الواســطه از مالــک رســمی ایــران وبتــول ورضــوان 

ــهیداول  ش

مــورخ   1396603020260  03747 شــماره  رای   -17

ــنامه  ــه شناس ــاری ب ــه مخت ــای یدال 1396/03/07  آق

شــماره 36 کدملــی 5129759028 صــادره ســمیرم 

ششــدانگ  بــه  نســبت  حســین  فرزنــد  ســفلی 

یکبابخانــه بــه مســاحت 229.27 مترمربــع پــاک 

شــماره 678فرعــی از14915اصلــی واقــع در بخــش 

ــک رســمی  ــود متقاضــی مال ــه خ ــان ک ــت اصفه 5  ثب

ــد     ــی باش م

مــورخ   1396603020260  03662 شــماره  رای   -18

1396/03/04   آقــای علیرضــا قربانــی قهســاره بــه 

شناســنامه شــماره 2419 کدملــی 1286702992 صــادره 

ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــین نس ــد غامحس ــان فرزن اصفه

یکبابخانــه بــه مســاحت 173.83 مترمربــع پــاک 

ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 14915اصل ــماره335 فرع ش

ــک رســمی  ــود متقاضــی مال ــه خ ــان ک ــت اصفه 5  ثب

ــی باشــد    م

مــورخ   1396603020260  04867 شــماره  رای   -19

ــی  ــی خونداب ــد طالب ــی محم ــای عل 1396/03/24  آق

بــه شناســنامه شــماره 31 کدملــی 1091954410 صــادره 

نجــف آبــاد فرزنــد حســین بصــورت ششــدانگ یکبــاب 

ــاک  ــع از پ ــاحت 56.85 مترمرب ــه مس ــاختمان  ب س

شــماره 15180  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

رســمی آقــای محمــد حســین زارعــی 

مــورخ   1396603020260  05720 شــماره  رای   -20

ــه  ــری ب ــدی باص ــی احم ــای  مرتض 1396/04/12   آق

 1287732526 کدملــی   1246 شــماره  شناســنامه 

صــادره اصفهــان فرزنــد خــان جــان بصــورت ششــدانگ 

یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 163.60 مترمربــع از پــاک 

ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از14874 اصل ــماره 55 فرع ش

ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه 5 ثب

ــدی ــعود احم ــای مس ــمی آق ــک رس ــطه از مال الواس

مــورخ   1396603020260  04040 شــماره  رای   -21

1396/03/09   اقــای اصغــر عطریــان    بــه شناســنامه 

صــادره      1286323789 423  کدملــی   شــماره  

اصفهــان   فرزنــد  حســن   بصــورت ششــدانگ یکبــاب  

ــاحت  41.80    ــه مس ــکونی    ب ــاری مس ــاختمان تج س

متــر مربــع از پــاک شــماره  90   فرعــی از 14915  

ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد    ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

مــورخ   1396603020260  05432 شــماره  رای   -22

1396/04/04   آقــای ابوالفضــل ناظمــی اشــنی بــه 

 1281854506 کدملــی   76050 شــماره  شناســنامه 

صــادره اصفهــان فرزنــد محمدرضــا بصــورت ششــدانگ 

ــه مســاحت  ــاب ســاختمان تجــاری - مســکونی ب یکب

67 مترمربــع از پــاک شــماره 103 فرعــی از15187  

ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد    ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

مــورخ   1395603020260  22696 شــماره  رای   -23

بــه  لعــل   دریــای  غــام  اقــای      1395/12/21

  4231141835 3312  کدملــی  شــماره  شناســنامه 

صــادره بویراحمــد  فرزنــد بــرزو  نســبت بــه ششــدانگ 

یکبابخانــه  بــه مســاحت 152  مترمربــع از پــاک 

ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 14915 اصل ــماره 128 فرع ش

ــک رســمی  ــود متقاضــی مال ــه خ ــان ک ــت اصفه 5  ثب

ــد    ــی باش م

مــورخ   1396603020260  05422 شــماره  رای   -24

1396/04/15   آقــای  رضــا زراعتــی شــمس آبــادی بــه 

شناســنامه شــماره 946 کدملــی 1283961792 صــادره 

اصفهــان فرزنــد حیــدر بصــورت ششــدانگ یکبــاب 

خانــه  بــه مســاحت 260.75 مترمربــع از پــاک شــماره  

ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب ــع در بخ ــی واق 13900 اصل

ــی باشــد    ــک رســمی م خــود متقاضــی مال

مــورخ   1396603020260  04089 شــماره  رای   -25

بــه  باغــی  کوچــه  محمــد  آقــای      1396/03/10

شناســنامه شــماره 965 کدملــی 1283961954 صــادره 

مانــده علــی بصــورت ششــدانگ  اصفهــان فرزنــد 

یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 153.75 مترمربــع از پــاک 

شــماره 13900  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــاری ــی جب ــای رجبعل ــمی اق رس

مــورخ   1396603020260  05321 شــماره  رای   -26

ــه  ــی ب ــژاد خوابجان ــی ن ــر پهلوان ــای اکب 1396/04/01 آق

ــادره  ــی 1291269878 ص ــماره 24 کدمل ــنامه ش شناس

اصفهــان فرزنــد محمــد در ششــدانگ  یــک بــاب 

خانــه  بــه مســاحت  167.30  مترمربــع پــاک شــماره 

ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از 15167 اصل -  فرع

ــن  ــلطان امی ــان س ــمی جه ــک رس ــه مال ــان ک اصفه

الرعایــا  احــد از ورثــه مرحــوم غامعلــی بــوده بموجــب 

گواهــی حصــر وراثــت 31 مــورخ 1342/01/16 دادگاه 

ــطه  ــع الواس ــت م ــورد درخواس ــه م ــوده ک ــان ب اصفه

ــت  ــده اس ــذار ش ــی واگ ــه متقاض ــه ب ــب قولنام بموج

مــورخ   1396603020260  04015 شــماره  رای   -27

بــه  چرمینــی  رکنــا  مهنــاز  خانــم      1396/03/09

ــی 1288962525 صــادره  شناســنامه شــماره 36 کدمل

ــاع  ــگ مش ــم دان ــک و نی ــر در ی ــد اصغ ــان فرزن اصفه

ــاحت  184  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی از شش

اصلــی  از 309  پــاک شــماره -  فرعــی  مترمربــع 

واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه  حســین نــوری  

بموجــب ســند 79128  مــورخ 1375/04/30 دفتــر 

ــورخ  ــه 39304 م ــب وکالتنام ــوده بموج ــان ب 9  اصفه

1389/12/23 دفتــر 114 اصفهــان بــه علیرضــا یزدانــی و 

وکالــت 1579 مــورخ 1390/09/26 دفتــر 425 اصفهــان 

بــه ســید مهــدی و ســید محمــد حســینی و امیــر 

ــت 6208  ــض وکال ــری و تفوی ــدی جعف ــمیعی و مه س

مــورخ 1391/10/21 دفتــر 381 امیــر ســمیعی بــه مهنــاز 

رکنــا چرمهینــی و وکالتنامــه 62319 مــورخ 1391/06/12 

ــی  ــه علیرضــا عل ــر 89 از طــرف مهــدی جعفــری ب دفت

ــال  ــکان انتق ــدم ام ــل ع ــده و بدلی ــذار ش ــی واگ خاص

ــوده  ــروزی نم ــت مف ــند مالکی ــت س ــی درخواس قطع

اســت

مــورخ   1396603020260  04014 شــماره  رای   -28

بــه  خاصــی  علــی  علیرضــا  آقــای    1396/03/09

 1286809886 کدملــی   1383 شــماره  شناســنامه 

صــادره اصفهــان فرزنــد مرتضــی در یــک و نیــم دانــگ 

ــه مســاحت   ــه  ب ــاب خان ــک ب مشــاع از ششــدانگ  ی

ــی  ــاک شــماره -  فرعــی از 309 اصل ــع پ 184 مترمرب

واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه  حســین نــوری  

بموجــب ســند 79128  مــورخ 1375/04/30 دفتــر 

ــورخ  ــه 39304 م ــب وکالتنام ــوده بموج ــان ب 9  اصفه

1389/12/23 دفتــر 114 اصفهــان بــه علیرضــا یزدانــی و 

وکالــت 1579 مــورخ 1390/09/26 دفتــر 425 اصفهــان 

بــه ســید مهــدی و ســید محمــد حســینی و امیــر 

ــت 6208  ــض وکال ــری و تفوی ــدی جعف ــمیعی و مه س

مــورخ 1391/10/21 دفتــر 381 امیــر ســمیعی بــه مهنــاز 

رکنــا چرمهینــی و وکالتنامــه 62319 مــورخ 1391/06/12 

ــی  ــه علیرضــا عل ــر 89 از طــرف مهــدی جعفــری ب دفت

ــال  ــکان انتق ــدم ام ــل ع ــده و بدلی ــذار ش ــی واگ خاص

ــوده  ــروزی نم ــت مف ــند مالکی ــت س ــی درخواس قطع

اســت

مــورخ   1396603020260  04013 شــماره  رای   -29

ــواه  ــینی خ ــد حس ــید محم ــای  س 1396/03/09   آق

کدملــی   4884 شــماره  شناســنامه  بــه  علویجــه 

ــی در  ــید عل ــد س ــان فرزن ــادره اصفه 1291979999 ص

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

خانــه  بــه مســاحت  184 مترمربــع پــاک شــماره 

-  فرعــی از 309 اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت 

ــند 79128   ــب س ــوری  بموج ــین ن ــه  حس ــان ک اصفه

ــوده بموجــب  ــر 9  اصفهــان ب مــورخ 1375/04/30 دفت

 114 دفتــر   1389/12/23 مــورخ   39304 وکالتنامــه 

ــورخ  ــت 1579 م ــی و وکال ــا یزدان ــه علیرض ــان ب اصفه

1390/09/26 دفتــر 425 اصفهــان بــه ســید مهــدی 

ــدی  ــمیعی و مه ــر س ــینی و امی ــد حس ــید محم و س

ــورخ 1391/10/21  ــت 6208 م ــض وکال ــری و تفوی جعف

ــی  ــا چرمهین ــاز رکن ــه مهن ــمیعی ب ــر س ــر 381 امی دفت

و وکالتنامــه 62319 مــورخ 1391/06/12 دفتــر 89 از 

طــرف مهــدی جعفــری بــه علیرضــا علــی خاصــی 

ــی  ــال قطع ــکان انتق ــدم ام ــل ع ــده و بدلی ــذار ش واگ

ــت ــوده اس ــروزی نم ــت مف ــند مالکی ــت س درخواس

مــورخ   1396603020260  03989 شــماره  رای   -30

1396/03/09  آقــای ســید مهــدی حســینی خــواه 

ــه شناســنامه شــماره 1287037607 کدملــی  علویجــه ب

ــی در  ــد ســید عل ــان فرزن 1287037607 صــادره اصفه

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

خانــه  بــه مســاحت  184 مترمربــع پــاک شــماره 

-  فرعــی از 309 اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت 

ــند 79128   ــب س ــوری  بموج ــین ن ــه  حس ــان ک اصفه

ــوده بموجــب  ــر 9  اصفهــان ب مــورخ 1375/04/30 دفت

 114 دفتــر   1389/12/23 مــورخ   39304 وکالتنامــه 

ــورخ  ــت 1579 م ــی و وکال ــا یزدان ــه علیرض ــان ب اصفه

1390/09/26 دفتــر 425 اصفهــان بــه ســید مهــدی 

ــدی  ــمیعی و مه ــر س ــینی و امی ــد حس ــید محم و س

ــورخ 1391/10/21  ــت 6208 م ــض وکال ــری و تفوی جعف

ــی  ــا چرمهین ــاز رکن ــه مهن ــمیعی ب ــر س ــر 381 امی دفت

و وکالتنامــه 62319 مــورخ 1391/06/12 دفتــر 89 از 

طــرف مهــدی جعفــری بــه علیرضــا علــی خاصــی 

ــی  ــال قطع ــکان انتق ــدم ام ــل ع ــده و بدلی ــذار ش واگ

ــت ــوده اس ــروزی نم ــت مف ــند مالکی ــت س درخواس

مــورخ   1396603020260  03671 شــماره  رای   -31

ــه  ــاد ب ــال آب ــکر کم ــرو تش ــای خس 1396/03/04   آق

شناســنامه شــماره 305 کدملــی 0041834372 صــادره 

ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــش نس ــان بخ ــد ج ــران فرزن ته

ــاک شــماره  ــع پ ــه مســاحت 231 مترمرب ــه ب یکبابخان

ــت  ــش 5  ثب ــع در بخ ــی واق ــی از14915 اصل 127فرع

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد  

مــورخ   1396603020260  05865 شــماره  رای   -32

جعفــری  عــرب  همــدم  خانــم     1396/04/14

کدملــی   23 شــماره  شناســنامه  بــه  محمدآبــادی 

خانعلــی  فرزنــد  جرقویــه   صــادره   5649623724

بصــورت ششــدانگ یکبــاب مغــازه  بــه مســاحت 

23.08 مترمربــع از پاک شــماره 9890 فرعــی از15177  

اصلــی )) قبــا« تحــت پــاک 41 فرعــی باقیمانــده بوده 

اســت (( واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 

ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــوار ــعود هم ــای مس اق

مــورخ   1396603020260  04062 شــماره  رای   -33

ــنامه  ــه شناس ــزرگ زاد ب ــرم ب ــم اک 1396/03/10   خان

شــماره 462 کدملــی 1287709419 صــادره اصفهــان 

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

مســاحت  137  مترمربــع پــاک شــماره 647  فرعــی از 

99 اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری 

ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــی ــی اصفهان ــین روحان ــای  محمدحس اق

مــورخ   1396603020260  04817 شــماره  رای   -34

1396/03/23 آقــای حســن ســبزی فروشــان اصفهانــی 

بــه شناســنامه شــماره 768 کدملــی 1285493494 

ــگ  ــه دان ــر در س ــد باق ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه ص

ــه مســاحت  ــه  ب ــاب خان ــک ب مشــاع از ششــدانگ  ی

ــع پــاک شــماره 37  فرعــی از 14915  127.40 مترمرب

ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد   ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

مــورخ   1396603020260  04821 شــماره  رای   -35

1396/03/23  خانــم فاطمــه تقــی زاده کلیشــادی 

ــی 1288685483  ــماره 937 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب

صــادره اصفهــان فرزنــد براتعلــی در ســه دانــگ مشــاع 

ــه مســاحت 127.40  ــه  ب ــاب خان از ششــدانگ  یــک ب

ــی  ــی از 14915 اصل ــماره 37  فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــی باشــد   ــک رســمی م مال

مــورخ   1396603020260  04832 شــماره  رای   -36

بــه  نــژاد  ربیعیــان  عبــاس  آقــای     1396/03/24

 1285420659 کدملــی   640 شــماره  شناســنامه 

صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد نســبت بــه ششــدانگ 

پــاک  126.39مترمربــع  مســاحت  بــه  یکبابخانــه 

ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــی از15177 اصل ــماره 41فرع ش

ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ثب

الواســطه از مالــک رســمی اقــای  عبــاس ابراهیــم زاده

مــورخ   1396603020260  03742 شــماره  رای   -37

1396/03/07    آقــای  بهــزاد مظاهــری بــه شناســنامه 

ــان  ــادره اصفه ــی 1288646364 ص ــماره 641 کدمل ش

ــاع  ــم مش ــگ ونی ــه چهاردان ــبت ب ــین نس ــد حس فرزن

ــه مســاحت 278.40  ازششــدانگ یکبــاب ســاختمان ب

مترمربــع پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 

ــک رســمی  ــود متقاضــی مال ــه خ ــان ک ــت اصفه 5  ثب

مــی باشــد  

مــورخ   1396603020260  03744 شــماره  رای   -38

ــه  ــادی ب ــف آب ــی نج ــد آیت ــم ناهی 1396/03/07  خان

 1282633376 کدملــی   16409 شــماره  شناســنامه 

ــک  ــه ی ــبت ب ــقعلی نس ــد عش ــان فرزن ــادره اصفه ص

ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــاع ازشش ــم مش ــگ ونی دان

ــاک شــماره 13900  ــع پ ــه مســاحت 278.40 مترمرب ب

ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد   ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

مــورخ   1396603020260  04313 شــماره  رای   -39

1396/03/16   آقــای منصــور خلیفــه محمــودی بــه 

 1285455053 کدملــی   355 شــماره  شناســنامه 

صــادره اصفهــان فرزنــد حســین نســبت بــه ششــدانگ 

یکبــاب کارگاه بــه مســاحت 247 مترمربــع پــاک 

شــماره 413 اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــادی ــن اب ــی امی ــام عادل ــای غ ــمی اق رس

مــورخ   1395603020260  04326 شــماره  رای   -40

بــه شناســنامه  ایــزدی  1395/11/16  آقــای احمــد 

شــماره 563 کدملــی 4072222178 صــادره خــرم ابــاد 

فرزنــد عبــاس نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب کارگاه بــه 

مســاحت 84.05 مترمربــع پــاک شــماره 413 اصلــی 

ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ واق

نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای غــام 

ــادی ــن اب ــی امی عادل

مــورخ   1395603020260  22990 شــماره  رای   -41

1395/12/26    اقــای مهــدی منتظــری  بــه شناســنامه 

شــماره 1080278516  کدملــی 1080278516  صــادره 

اصفهــان  فرزنــد حمیــد  نســبت بــه شــش ســهم 

مشــاع از نــه ســهم ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 

ــی از 14915  ــماره 7 فرع ــاک ش ــع از پ 89.70  مترمرب

ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5  ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد   ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

مــورخ   1395603020260  22991 شــماره  رای   -42

ــه شناســنامه  ــم ســپیده منتظــری  ب 1395/12/26 خان

ــادره  ــی 1080198377  ص ــماره 1080198377  کدمل ش

اصفهــان  فرزنــد حمیــد  نســبت بــه ســه ســهم مشــاع 

از نــه ســهم ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 89.70  

ــی  ــی از 14915 اصل ــماره 7 فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب

واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

مالــک رســمی مــی باشــد    

مــورخ   1396603020260  05349 شــماره  رای   -43

1396/04/03   آقــای روزعلــی جهــان بخشــی بــه 

شناســنامه شــماره 45 کدملــی 1971992151 صــادره 

مســجد ســلیمان فرزنــد مرادعلــی در  ششــدانگ  یــک 

ــاک  ــع پ ــاحت   155.51 مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ب

ــش 16   ــع در بخ ــی واق ــی از 99 اصل ــماره 169  فرع ش

ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد    

مــورخ   1396603020260  03748 شــماره  رای   -44

1396/03/07   آقــای مصطفــی ســعادت بــه شناســنامه 

ــان  ــادره اصفه ــی 1287570941 ص ــماره 985 کدمل ش

فرزنــد فتــح الــه نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه 

ــی  ــماره 22فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 118.30 مترمرب مس

از 15187اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــتیان ــادی پوس ــای باقروه ــمی اق رس

مــورخ   1396603020260  04321 شــماره  رای   -45

1396/03/16   آقــای مهــدی ایــزدی بــه شناســنامه 

شــماره 267 کدملــی 1291128859 صــادره اصفهــان 

فرزنــد عبــاس نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب کارگاه بــه 

ــی  ــماره 413 اصل ــاک ش ــع پ ــاحت 84.5 مترمرب مس

ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ واق

نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای غــام 

ــادی ــن اب ــی امی عادل

مــورخ   1396603020260  03266 شــماره  رای   -46

شناســنامه  بــه  زارعــی  زهــرا  خانــم    1396/02/28

اصفهــان  صــادره   1291369848 5 کدملــی  شــماره 

فرزنــد عباســعلی در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه 

باســتثناء بهــاء ثمنیــه اعیانــی آن بــه مســاحت136.20 

مترمربــع پــاک شــماره  - فرعــی از 13900 اصلــی واقــع 

در   بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــد     ــی باش ــمی م رس

مــورخ   1395603020260  21048 شــماره  رای   -47

13956/11/27   آقــای  حســین گل افشــان منــش 

بــه شناســنامه شــماره 28277 کدملــی 1280283432 

ــدانگ  ــورت شش ــن بص ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه ص

یکبــاب خانــه بــه مســاحت 209.25 مترمربــع از پــاک 

شــماره  13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــدر صلوات ــای حی رســمی اق

مــورخ   1396603020260  04048 شــماره  رای   -48

بــه  باقــری   حســن  محمــد  اقــای    1396/03/09

شناســنامه شــماره  1  کدملــی  6219807537   صــادره  

ــاب   ــدانگ یکب ــورت شش ــن  بص ــد حس ــدن   فرزن فری

خانــه  بــه مســاحت  150  متــر مربــع از پــاک شــماره  

ــت  ــش 16 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از 99  اصل 206   فرع

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی ــر طباطبائ ــید اکب ــای س ــمی اق ــک رس از مال

 1395603020260  22249 شــماره  رای   -49

شــماره  اصاحــی  رای  و    1395  /12/14 مــورخ 

خانــم    1396/05/02 مــورخ   139660302026006741

ــی  ــماره 538  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــتوده  ب ــا س آنیت

1818266415  صــادره آبــادان  فرزنــد جهانبخــش  

نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان مخروبــه 

بــه مســاحت 232.05  مترمربــع از پــاک شــماره 

ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از 14915  اصل 88 فرع

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

از مالــک رســمی اقــای حــاج شــیخ علــی نقــی نجفــی 

مــورخ   1395603020260  22341 شــماره  رای   -50

بــه  رضائــی  اصغــر  علــی  آقــای       1395/12/15

ــادره  ــی 1290096945 ص ــماره 42 کدمل ــنامه ش شناس

اصفهــان فرزنــد یدالــه بصــورت ششــدانگ یکبــاب 

مغــازه بــه مســاحت 25.50 مترمربــع از پــاک شــماره 

4 فرعــی از14039 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی ــم لوالک ــای ابوالقاس ــمی اق ــک رس از مال

51- رای شــماره   139660302026004376    مــورخ    

1396/03/17      آقــای علــی حاجیــان حســین آبــادی 

14 کدملــی 5649596425  بــه شناســنامه شــماره 

ــدانگ   ــی در  شش ــد عل ــد محم ــه فرزن ــادره جرقوی ص

یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  154  مترمربــع پــاک 

ــع در بخــش 5  ــی واق ــی از 15093 اصل شــماره  - فرع

ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد 

52- رای شــماره   139660302026003182    مــورخ    

1396/02/27    آقــای  اصغــر ماهرانــی برزانــی بــه 

 1282989049 کدملــی   2834 شــماره  شناســنامه 

ــاع  ــگ مش ــه دان ــا در س ــد رض ــان  فرزن ــادره اصفه ص

از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  201  

ــی  ــی از 14458 اصل ــماره  41 فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق

نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی رضــا 

ــی ــی برزان ماهران

53- رای شــماره   139660302026003181    مــورخ    

1396/02/27    خانــم نصــرت ماهرانــی برزانــی بــه 

 1282990977 کدملــی   3125 شــماره  شناســنامه 

صــادره اصفهــان فرزنــد حســین در  ســه دانــگ مشــاع 

از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  201  

ــی  ــی از 14458 اصل ــماره  41 فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق

نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی رضــا 

ــی ــی برزان ماهران

54- رای شــماره   139660302026001896    مــورخ    

1396/02/06   خانــم الهــه کلباســی بــه شناســنامه 

شــماره 250 کدملــی 1287010881 صــادره اصفهــان 

فرزنــد رضــا نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه 

مســاحت 152.15  مترمربــع پــاک شــماره 13447  

ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

55- رای شــماره   139560302026022241    مــورخ    

1395/12/14   خانــم صدیقــه اســماعیلی خرزوقــی  

  5110424977 3  کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه 

صــادره برخــوار  فرزنــد نادعلــی  نســبت بــه ششــدانگ 

ــاک  ــع از پ ــاحت 101.96  مترمرب ــه مس ــه  ب یکبابخان

ثبــت  واقــع در بخــش 5  شــماره 13745  اصلــی 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــزی ــحاقیان ری ــمی محمداس ــک رس از مال

56- رای شــماره   139660302026003157    مــورخ    

1396/02/27    آقــای مصطفــی احمــدی بــه شناســنامه 

شــماره 294 کدملــی 6219410351 صــادره فریــدن 

ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــه در شش ــد خیرال فرزن

مســاحت 212.21   مترمربــع پــاک شــماره   - فرعــی 

ــان کــه  ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی واق از 13900 اصل

ــک رســمی مــی باشــد خــود متقاضــی مال

57- رای شــماره   139660302026004261    مــورخ    

ــنامه  ــه شناس ــکری ب ــعید ش ــای س 1396/03/13   آق

شــماره 610 کدملــی 4171677300 صــادره الیگــودرز 

ــاع  ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــه نس ــرت ال ــد نص فرزن

ــه مســاحت 249.62  ــاب ســاختمان ب ازششــدانگ یکب

ــش  ــع در بخ ــی واق ــماره 309 اصل ــاک ش ــع پ مترمرب

16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

الواســطه از مالــک رســمی حســین محمــدی ســیچانی

58– رای شــماره   13966030202604262    مــورخ    

1396/03/13   آقــای روشــن علــی اســماعیلی بــه 

شناســنامه شــماره 34 کدملــی 6219785355 صــادره 

ــگ  ــه دان ــه س ــبت ب ــی نس ــوروز عل ــد ن ــدن فرزن فری

ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــاع ازشش مش

249.62 مترمربــع پــاک شــماره 309 اصلــی واقــع در 

بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عادی 

مــع الواســطه از مالــک رســمی حســین محمــدی 

ــیچانی س

59- رای شــماره   139660302026005411    مــورخ    

بــه  عســکریان  مرتضــی  آقــای     1396/04/04

شناســنامه شــماره 24 کدملــی 1291390081 صــادره 

اصفهــان فرزنــد حســین در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  

بــه مســاحت  73.25  مترمربــع پــاک شــماره  - 

فرعــی از 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــادی ــمس آب ــی ش ــه زارع ــمی یدال رس

60- رای شــماره   139660302026005503    مــورخ    

ــنامه  ــه شناس ــات ب ــور بی ــای  منص 1396/04/08     آق

شــماره 2115 کدملــی 4171555396 صــادره الیگــودرز 

ــه  ــه  ب ــاب خان ــدانگ یکب ــورت شش ــی بص ــد ول فرزن

مســاحت 246.75 مترمربــع از پــاک شــماره 266 

ثبــت  واقــع در بخــش 5  اصلــی  از14915   فرعــی 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــودانی ــی س ــد زارع ــمی محم ــک رس از مال

61- رای شــماره   139660302026002759    مــورخ    

ــنامه  ــه شناس ــی ب ــی عباس ــای  عل 1396/02/18    آق

شــماره 6 کدملــی 1159695024 صــادره فریــدن فرزنــد 

ــه مســاحت   ــه  ب ــاب خان ــک ب ــر در  ششــدانگ  ی صف

ــی از 14915   ــماره123   فرع ــاک ش ــع پ 228  مترمرب

ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد ــی باش ــک رســمی م ــی مال متقاض

62- رای شــماره   139660302026003794    مــورخ    

1396/03/07   آقــای رضــا ســعادت بــه شناســنامه 

شــماره 4 کدملــی 5649658749 صــادره حــوزه 1 

اصفهــان فرزنــد محمــد علــی در ششــدانگ  یــک بــاب 

ــع پــاک شــماره  ــه مســاحت 85.50   مترمرب ــه  ب خان

ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از14915  اصل 41  فرع

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــادی   ــفیعی خیرآب ــم ش ــمی ابراهی ــک رس از مال

63- رای شــماره   139660302026004886    مــورخ    

1396/03/25   آقــای  حســن محمــدی بــه شناســنامه 

ــان  ــادره اصفه ــی 5649499691 ص ــماره 1066 کدمل ش

از  مشــاع  دانــگ  ســه  بصــورت  محمــود  فرزنــد 

بــه مســاحت 253  یکبــاب ســاختمان  ششــدانگ 

مترمربــع از پــاک شــماره 309  اصلــی واقــع در بخــش 

16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

الواســطه از مالــک رســمی بهــرام غامحســین گــودرزی

64- رای شــماره   13966030202604887    مــورخ    

1396/03/25   خانــم فاطمــه حســینی بــه شناســنامه 

شــماره 11 کدملــی 5649885273 صــادره جرقویــه 

فرزنــد ســید حســین بصــورت ســه دانــگ مشــاع 

از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 253 

مترمربــع از پــاک شــماره 309  اصلــی واقــع در بخــش 

16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

الواســطه از مالــک رســمی بهــرام غامحســین گــودرزی

65- رای شــماره   139660302026002621    مــورخ    

بــه  محمــدی  محمدعلــی  آقــای     1396/02/17

 4720691021 کدملــی   53968 شــماره  شناســنامه 

ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــین نس ــد حس ــراق فرزن ــادره ع ص

ان  اعیانــی  اســتثنابهاثمنیه  بــه  ســاختمان  یکبــاب 

ــماره 13626  ــاک ش ــع پ ــاحت 111.10 مترمرب ــه مس ب

و13808  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ

66- رای شــماره   139660302026004209    مــورخ    

ــه  ــم معصومــه شــیخان ســودانی ب 1396/03/13   خان

ــادره  ــی 1291270523 ص ــماره 23 کدمل ــنامه ش شناس

ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــین نس ــد غامحس ــان فرزن اصفه

یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 202.60 مترمربــع 

ــی واقــع در  پــاک شــماره 394 فرعــی از 15177  اصل

ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب بخ

ــی باشــد رســمی م

67- رای شــماره   139660302026001416    مــورخ    

بــه  ذبیحــی  حبیبــه  محمــد  آقــای     1396/01/30

شناســنامه شــماره 1554 کدملــی 1287806570 صــادره 

ــک  ــدانگ ی ــه شش ــبت ب ــم نس ــد کری ــان فرزن اصفه

ــاحت  ــه مس ــتحدثات آن ب ــن محصوربامس ــه زمی قطع

ــی  ــاک شــماره 18 فرعــی از31  اصل ــع پ 338 مترمرب

ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ واق

ــت  ــمی زین ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع نام

ــی زنجان

68- رای شــماره   139660302026001852    مــورخ    

ــنامه  ــه شناس ــی ب ــین زمان ــای حس 1396/02/06   آق

صــادره   1286884901 کدملــی   3175 شــماره 

ــگ مشــاع  ــه دودان ــی نســبت ب ــد رجبعل ــان فرزن اصفه

بــه مســاحت 196  یکبــاب ســاختمان  ازششــدانگ 

ــی  ــی از14458  اصل ــاک شــماره 107 فرع ــع پ مترمرب

ــان کــه خــود متقاضــی  ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب واق

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال

69-  رای شــماره   139660302026001853    مــورخ    

1396/02/06   خانــم مهنــاز جــوادی الیادرانــی بــه 

ــادره  ــی 1284802205 ص ــماره 118 کدمل ــنامه ش شناس

اصفهــان فرزنــد حســین نســبت بــه چهاردانــگ مشــاع 

بــه مســاحت 196  یکبــاب ســاختمان  ازششــدانگ 

ــی  ــی از14458 اصل ــماره 107 فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

ــان کــه خــود متقاضــی  ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب واق

ــی باشــد ــک رســمی م مال

70- رای شــماره   139660302026000045    مــورخ    

1396/01/09   آقــای فــرزاد صادقیــان لوردیچــه بــه 

 1291983872 کدملــی   5272 شــماره  شناســنامه 

صــادره اصفهــان فرزنــد ناصــر در  ششــدانگ  یــک بــاب 

ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 116.20 مترمرب ــه مس ــه  ب خان

ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از 13962  اصل -  فرع

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی ــوی مورنان ــادات موس ــمی فخرالس ــک رس از مال

71- رای شــماره   139660302026004295    مــورخ    

1396/03/16   خانــم مرضیــه نیکخــواه دهنــوی بــه 

شناســنامه شــماره 1059 کدملــی 1293127221 صــادره 

ــاب  ــک ب ــدانگ  ی ــد عباســعلی در  شش ــان فرزن اصفه

ــاک  ــع پ ــاحت  193.48  مترمرب ــه مس ــکونی   ب مس

ــش 16  ــع در بخ ــی واق ــی از 452 اصل ــماره 8  فرع ش

ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد

72- رای شــماره   139660302026004842    مــورخ    

ــه شناســنامه  ــی ب ــه برهان ــم صدیق 1396/03/24   خان

شــماره 59744 کدملــی 1281692263 صــادره اصفهــان 

ــه 33.5 ســهم مشــاع از200  ــد اقامیــرزا نســبت ب فرزن

ســهم ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 200 

مترمربــع پــاک شــماره 13900  اصلــی واقــع در بخــش 

ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

مــی باشــد

ــورخ     ــماره   139660302026004843    م 73- رای ش

ــنامه  ــه شناس ــی ب ــهناز برهان ــم ش 1396/03/24   خان

شــماره 39630 کدملــی 1280821876 صــادره اصفهــان 

ــه 133 ســهم مشــاع از200  ــرزرا نســبت ب ــد آقامی فرزن

ســهم ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 200 

مترمربــع پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 

ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

مــی باشــد

ــورخ     ــماره   139660302026004844    م 74- رای ش

ــه شناســنامه  ــدم ب ــم صــدف مق 1396/03/24     خان

شــماره 24504 کدملــی 1292397942 صــادره اصفهــان 

ــاع از200  ــهم مش ــه 33.5 س ــبت ب ــواد نس ــد ج فرزن

ســهم ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 200 

مترمربــع پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 

ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

مــی باشــد

75- رای شــماره   139660302026004170    مــورخ    

1396/03/11    آقــای محمــد علــی محقــق دولــت 

آبــادی بــه شناســنامه شــماره 121 کدملــی 6609517101 

صــادره برخــوار  فرزنــد عبدالحســین بصورت ششــدانگ 

یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 180.30 مترمربــع از پــاک 

شــماره 15180  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

از  الواســطه  مــع  عــادی  نامــه  مبایعــه  خریــداری 

مالکیــن رســمی مصطفــی و زهــرا محســنی هماگرائــی

76- رای شــماره   139660302026005936    مــورخ    

1396/04/15    آقــای  ســید علــی فاتحــی پیکانــی بــه 

ــی 5649654141 صــادره  شناســنامه شــماره 116 کدمل

جرقویــه فرزنــد ســید عبــاس بصــورت ششــدانگ 

یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 117.20 مترمربــع از پــاک 

ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از15179  اصل ــماره 47 فرع ش

ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

مــی باشــد

ــورخ     ــماره   139660302026003734    م 77- رای ش

1396/03/07    آقــای علیرضــا نریمانــی بــه شناســنامه 

ــان  ــادره اصفه ــی 6609223440 ص ــماره 1098 کدمل ش

ــه  ــه ب ــه ششــدانگ یکبابخان ــد مرتضــی نســبت ب فرزن

مســاحت 82.75 مترمربــع پــاک شــماره 13883 

ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــاری ــا افش غامرض

-78 رای شــماره   139660302026005472    مــورخ    

1396/04/07    اقــای  جلیــل قربانــی مزرعــه   بــه 

  5659417159 479 کدملــی   شــماره   شناســنامه 

صــادره  اصفهــان   فرزنــد  محمــد علــی   بصــورت 

ششــدانگ یکبــاب  خانــه   بــه مســاحت  153.67  متر 

مربــع از پــاک شــماره  133  فرعــی از  14915  اصلــی 

ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق

ــای  ــمی اق ــن رس ــطه از مالکی ــع الواس ــادی م ــه ع نام

ــزاد ــرت کیان ــم نص ــزاد و خان ــدر کیان حی

-79 رای شــماره   139660302026005473    مــورخ    

1396/04/07   خانــم  گل طــا زارع جونقانــی    بــه 

شناســنامه شــماره  6  کدملــی  4679476745  صــادره  

جونقــان   فرزنــد  علــی اکبــر  بصــورت ششــدانگ 

ــع از  ــر مرب ــه مســاحت  112.08  مت ــه   ب ــاب  خان یکب

پــاک شــماره  15178  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــرزاق صادقــی ــای عبدال ــک رســمی اق از مال

-80 رای شــماره   139660302026001483    مــورخ    

1396/01/31    اقــای ایــت الــه شــیروانی فیــل ابــادی  

بــه شناســنامه شــماره 70  کدملــی 4679576669  

صــادره فارســان  فرزنــد نادعلــی  نســبت بــه ششــدانگ 

یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 37.48  مترمربــع از پــاک 

ــع در بخــش  ــی واق ــی از 14915  اصل شــماره 125 فرع

ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

مــی باشــد

81- رای شــماره   139660302026003632    مــورخ    

ــه  ــدی ب ــی ارمن ــا جمال ــای غامرض 1396/03/04    آق

شناســنامه شــماره 1267 کدملــی 4668950114 صــادره 

لــردگان فرزنــد علــی پنــاه نســبت بــه ششــدانگ 

یکبابخانــه بــه مســاحت 164  مترمربــع پــاک شــماره 

اصفهــان  ثبــت  بخــش 5  در  واقــع  اصلــی    13900

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــا یمین ــن الرعای ــی امی رســمی عل

82- رای شــماره   139660302026021007    مــورخ    

ــادی   ــی حســین آب ــه رضائ ــم فاطم 1395/11/27   خان

بــه شناســنامه شــماره 9  کدملــی 1091959153  صــادره 

نجــف ابــاد  فرزنــد هاجــی اقــا  نســبت بــه  ششــدانگ 

ــه  ــی ان ب ــتثنابهاثمنیه اعیان ــه اس ــاختمان ب ــاب س یکب

مســاحت 106.96  مترمربــع از پــاک شــماره 2 فرعــی 

از 15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

83- رای شــماره   139660302026005480    مــورخ    

1396/04/07      خانــم  صدیقــه صفــا پــور   بــه 

شناســنامه شــماره  588  کدملــی  1287679481   

صــادره  اصفهــان   فرزنــد  محمــد تقــی   بصــورت 

ــه  ــه   ب ــاب  خان ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش دو  دان

مســاحت  139  متــر مربــع از پــاک شــماره  41  فرعــی 

ــان  ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق از  15177  اصل

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــان ــین امیدی ــمی عبدالحس رس

ــورخ     ــماره   139660302026005478    م 84- رای ش

1396/04/07   اقــای  هوشــنگ قرمــزی  بــه شناســنامه 

صــادره     2391526733 کدملــی     231 شــماره  

ممســنی  فرزنــد  داراب  بصــورت چهــار دانــگ مشــاع 

از ششــدانگ یکبــاب  خانــه   بــه مســاحت  139  

متــر مربــع از پــاک شــماره  41  فرعــی از  15177  

ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــان ــین امیدی عبدالحس

ــورخ     ــماره   139660302026004873    م 85- رای ش

1396/03/24    آقــای  محمداســماعیل محمودیــان بــه 

شناســنامه شــماره 71718 کدملــی 1281816371 صادره 

اصفهــان فرزنــد رضــا در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 

بــه مســاحت 84.85 مترمربــع از پــاک شــماره 13718 

ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

86- رای شــماره   139660302026000374    مــورخ    

1396/01/16    آقــای عبدالمهــدی ذبیحــی نائینــی 

بــه شناســنامه شــماره 15 کدملــی 1249438543 

یــک  ششــدانگ   در  رضــا  فرزنــد  نائیــن  صــادره 

ــاک  ــع پ ــاحت  25.10  مترمرب ــه مس ــازه  ب ــاب مغ ب

شــماره  - فرعــی از 13900 اصلــی واقــع در بخــش 

ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه  5 ثب

می باشد                           
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87- رای شــماره   139660302026003732    مــورخ    

ــنامه  ــه شناس ــوار ب ــعود هم ــای مس 1396/03/07   آق

صــادره   1280341785 کدملــی   45455 شــماره 

اصفهــان فرزنــد احمــد نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانه 

ــاک شــماره  13900  ــع پ ــه مســاحت 102.94 مترمرب ب

ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــودجانی ــدری س ــی حی مرتض

88- رای شــماره   139660302026002195    مــورخ    

بــه  1396/02/11   آقــای محمــد احمــدی دهقــی 

شناســنامه شــماره 59 کدملــی 1091968810 صــادره 

ــاب  ــک ب ــدانگ  ی ــم در شش ــد قاس ــاد فرزن ــف آب نج

ســاختمان مســکونی بــه مســاحت  186.55 مترمربــع 

پــاک شــماره  - فرعــی از 14496 اصلــی واقــع در 

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عادی 

ــی ــی زارع ــمی عل ــک رس ــطه از مال ــع الواس م

89- رای شــماره   139660302026004058    مــورخ    

بــه  طــادی  مهاجــر  امیــر  آقــای      1396/03/10

شناســنامه شــماره 2208 کدملــی 1287104584 صادره 

ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــر نس ــی اکب ــد عل ــان فرزن اصفه

ــع  ــاحت 299.57 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــاب س یکب

پــاک شــماره 136 فرعــی از 99 اصلــی واقــع در بخــش 

ــک رســمی  ــه خــود متقاضــی مال ــان ک ــت اصفه 16 ثب

مــی باشــد

90- رای شــماره   139660302026004581    مــورخ   

1396/03/21    آقــای محمدعلــی ترابــی بــه شناســنامه 

شــماره 30554 کدملــی 1282233106 صــادره اصفهــان 

ــه  ــه ب ــه ششــدانگ یکبابخان ــم نســبت ب ــد ابراهی فرزن

مســاحت 238.55 مترمربــع پــاک شــماره4و5و6 

ثبــت  بخــش 5  در  واقــع  اصلــی  از15177  فرعــی 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

91- رای شــماره   139660302026004242    مــورخ    

1396/03/13   آقــای غامرضــا ســلمانی بــه شناســنامه 

شــماره 2 کدملــی 5759600516 صــادره چــادگان فرزنــد 

شــیرعلی نســبت بــه ششــدانگ قســمتی ازیکبابخانــه 

بــه مســاحت 33.76 مترمربــع پــاک شــماره 13380 

ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــی احمدصدیق

92- رای شــماره   139660302026004242    مــورخ    

1396/03/13   آقــای غامرضــا ســلمانی بــه شناســنامه 

شــماره 2 کدملــی 5759600516 صــادره چــادگان فرزنــد 

شــیرعلی نســبت بــه ششــدانگ قســمتی ازیکبابخانــه 

بــه مســاحت 33.76 مترمربــع پــاک شــماره 13380 

ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــی احمدصدیق

93- رای شــماره   139660302026004648    مــورخ   

1396/03/22   آقــای مصطفــی مصطفائــی دهنــوی بــه 

ــادره  ــی 1290403627 ص ــماره 114 کدمل ــنامه ش شناس

اصفهــان فرزنــد حســن در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  

بــه مســاحت  132.10  مترمربــع پــاک شــماره  8 

فرعــی از 452   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

رســمی حســن مصطفائــی دهنــوی

94- رای شــماره   139660302026005328    مــورخ    

ــنامه  ــه شناس ــی ب ــر رضائ ــای اصغ 1396/04/03   آق

شــماره 11 کدملــی 1091903409 صــادره نجــف آبــاد 

ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــد مرتضــی در  ششــدانگ  ی فرزن

مســاحت  210.60  مترمربــع پــاک شــماره 17  فرعــی 

از 15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

95- رای شــماره   139660302026003009    مــورخ    

1396/02/24   آقــای محســن مومنــی بــه شناســنامه 

صــادره   1281757705 کدملــی   65961 شــماره 

اصفهــان فرزنــد شــعبانعلی نســبت بــه ششــدانگ 

ــه  ــه ب ــازه متصل ــاب مغ ــرگاه ودوب ــاب کارگاه وتعمی یکب

مســاحت 656.45 مترمربــع پــاک شــماره 15178 

ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــمی   ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ســیدجعفربحرینی

96- رای شــماره   139660302026004862    مــورخ    

1396/03/24   آقــای  ســید مهــدی ســجادی بــه 

ــادره  ــی 1270738712 ص ــماره  و  کدمل ــنامه ش شناس

اصفهــان فرزنــد رضــا بصــورت دو دانــگ مشــاع از 

ــاحت 204.15  ــه مس ــاختمان  ب ــاب س ــدانگ یکب شش

ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــاک 15182  اصل ــع از پ مترمرب

ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد

97- رای شــماره   139660302026004861    مــورخ    

1396/03/24      خانــم هاجیــه هــادی مولنجانــی 

ــی 1291681051 صــادره  ــه شناســنامه شــماره 5 کدمل ب

ــاع از  ــگ مش ــورت دو دان ــن بص ــد حس ــان فرزن اصفه

ــاحت 204.15  ــه مس ــاختمان  ب ــاب س ــدانگ یکب شش

ــاحت  ــع در مس ــی واق ــاک 15182  اصل ــع از پ مترمرب

204.15 مترمربــع از پــاک 15182  اصلــی واقــع در 

ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب بخ

رســمی مــی باشــد

98- رای شــماره   139660302026004860    مــورخ    

1396/03/24    آقــای  سیدرســول ســجادی مولنجانــی 

بــه شناســنامه شــماره 8 کدملــی 1291448276 صــادره 

اصفهــان فرزنــد رضــا بصــورت دو دانــگ مشــاع از 

ــاحت 204.15  ــه مس ــاختمان  ب ــاب س ــدانگ یکب شش

ــاحت  ــع در مس ــی واق ــاک 15182  اصل ــع از پ مترمرب

204.15 مترمربــع از پــاک 15182  اصلــی واقــع در 

ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب بخ

رســمی مــی باشــد 

99- رای شــماره   139660302026005880    مــورخ    

ــنامه  ــه شناس ــی ب ــا یعقوب ــای  رض 1396/04/14     آق

شــماره 1914 کدملــی 0055464661 صــادره تهــران 

ــه  ــه  ب ــاب خان ــد حســن بصــورت ششــدانگ یکب فرزن

ــی  ــماره 351 فرع ــاک ش ــع از پ ــاحت 91 مترمرب مس

از14915  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــر میرزای رســمی اکب

100- رای شــماره   139660302026003676    مــورخ    

خانــم محدثــه ســادات کرمانــی       1396/03/04

 1276693532 شــماره  شناســنامه  بــه  القریشــی 

ــد ســید  کدملــی 1276693532 صــادره اصفهــان فرزن

رضانســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 390 

مترمربــع پــاک شــماره 13900   اصلــی واقــع در بخــش 

ــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع  ــان خری 5 ثبــت اصفه

الواســطه از مالکیــن رســمی رضاجبــارزارع واشــرف 

ــارزارع ــری جب ــوت زاده وصغ ــکینه قن ــی وس رضوان

101- رای شــماره   139660302026002357    مــورخ    

ــنامه  ــه شناس ــی ب ــن یاح ــم مهی 1396/02/14    خان

ــان  ــی 1285477596 صــادره اصفه شــماره 1096 کدمل

یکبــاب  ششــدانگ  بصــورت  اســماعیل  فرزنــد 

ــاک  ــع از پ ــاحت 225.32 مترمرب ــه مس ــاختمان ب س

ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از15177 اصل ــماره 480 فرع ش

ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

ــی باشــد م

102- رای شــماره   139560302026020854    مــورخ    

بــه  امیدرحمــت   ابراهیــم  اقــای      1395/11/26

شناســنامه شــماره 28277  کدملــی 1280711434 

صــادره اصفهــان  فرزنــد عبدالرحیــم  نســبت بــه 

ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 335.95  مترمربع 

از پــاک شــماره 13900   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

103- رای شــماره   139660302026004057    مــورخ    

ــه شناســنامه  ــش ب ــا دروی ــم هیف 1396/03/10     خان

شــماره 1277340374 کدملــی 1277340374 صــادره 

عــراق فرزنــد عبدالحســین نســبت بــه ششــدانگ 

ــع پــاک  ــه مســاحت 43.57 مترمرب یکبــاب مغــازه ب

ــان  ــت اصفه ــی واقــع در بخــش 5 ثب شــماره 309 اصل

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

رســمی محمدرضــا حــق شــناس 

104- رای شــماره   139660302026004059    مــورخ    

1396/03/10     خانــم زهــرا رفیعــی بــه شناســنامه 

ــد  ــادره داران فرزن ــی 1159657130 ص ــماره 7 کدمل ش

ــه  ــازه ب ــاب مغ ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــه نس ــت ال آی

مســاحت 18.07مترمربــع پــاک شــماره23 فرعــی 

از14915   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

ــی باشــد ــک رســمی م خــود متقاضــی مال

105- رای شــماره   139660302026005397    مــورخ    

ــنامه  ــه شناس ــته ب ــزت پس ــم ع 1396/04/04      خان

ــان  ــی 1286254051 صــادره اصفه شــماره 1455 کدمل

ــه  ــاب کارگاه ب ــدانگ یکب ــورت شش ــی بص ــد عل فرزن

از پــاک شــماره 268    مســاحت 76.55 مترمربــع 

فرعــی از 452   اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

106- رای شــماره   139660302026000056    مــورخ    

ــه شناســنامه  1396/01/09    آقــای حســین نصیــری ب

ــان  ــی 1280942096 صــادره اصفه شــماره 51604 کدمل

فرزنــد علــی بصــورت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 

یکبــاب ســاختمان مســکونی و دوبــاب مغــازه متصلــه  

پــاک شــماره  از  بــه مســاحت 262.50 مترمربــع 

986 فرعــی از 15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

107- رای شــماره   139660302026000055    مــورخ    

بــه  بروجنــی  آقــای فــرزاد زمانــی      1396/01/09

شناســنامه شــماره 11914 کدملــی 1292047232 صادره 

ــگ مشــاع  ــد حســین بصــورت ســه دان ــان فرزن اصفه

ــاب  ــکونی و دوب ــاختمان مس ــاب س ــدانگ یکب از شش

ــع از  ــاحت 262.50   مترمرب ــه مس ــه  ب ــازه متصل مغ

ــع  ــی واق ــی از 15177   اصل ــماره 986  فرع ــاک ش پ

در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد

108- رای شــماره   139660302026005499    مــورخ    

1396/04/08    آقــای  غامرضــا اســکندر بــه شناســنامه 

شــماره 30 کدملــی 1249908019 صــادره نائیــن فرزنــد 

ــاب ســاختمان نیمــه  اســکندر بصــورت ششــدانگ یکب

تمــام بــه مســاحت 190 مترمربــع از پــاک شــماره  

13998   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

109- رای شــماره   139660302026006194    مــورخ    

1396/04/21    آقــای عبدالکریــم ســعیدی قهســاره 

ــی 1285863577  ــه شناســنامه شــماره 1439 کدمل ب

بــه  نســبت  محمدعلــی  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 

ششــدانگ یکبابخانــه بــه اســتثنابهاثمنیه اعیانــی ان بــه 

ــاک شــماره 118فرعــی  ــع پ مســاحت 149.40 مترمرب

از14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

ــی باشــد   ــک رســمی م خــود متقاضــی مال

110- رای شــماره   139660302026002602    مــورخ    

1396/02/17   اقــای رســول حقیقــی امیــن ابــادی بــه 

ــی 1284950638صــادره  شناســنامه شــماره 1020کدمل

ــاب  ــدانگ یکب ــورت شش ــر بص ــد اصغ ــان فرزن اصفه

خانــه بــه مســاحت 179.50  متــر مربــع از پــاک 

شــماره 413    اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

رســمی موروثــی مرحــوم اصغــر حقیقــی امیــن ابــادی

111- رای شــماره   139660302026005376    مــورخ    

1396/04/03    آقــای  ابوالفضــل یزدانــی به شناســنامه 

شــماره 1098 کدملــی 1219019161 صــادره گلپایــگان 

ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــورت شش ــه بص ــد یدال فرزن

مســاحت 106.50 مترمربــع از پــاک شــماره 49 فرعــی 

از 15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــوی زاده ــر صف رســمی اصغ

112- رای شــماره   139660302026005363    مــورخ    

1396/04/03   آقــای  محمداســماعیل بهرامــی بــه 

ــادره  ــی 6219816641 ص ــماره 49 کدمل ــنامه ش شناس

ــدانگ   ــی در  شش ــد امیرقل ــت فرزن ــن و میاندش بوئی

ــع  ــاحت  218.20  مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ی

ــع در  ــی واق ــی از14874  اصل ــماره 80  فرع ــاک ش پ

ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب بخ

ــی باشــد رســمی م

113- رای شــماره   139660302026004631    مــورخ    

1396/03/21    آقــای عقیــل بختیارنــژاد بــه شناســنامه 

صــادره   1740361121 1740361121 کدملــی  شــماره 

اهــواز فرزنــد عبــاس در یــک دانگ مشــاع از ششــدانگ  

یــک بــاب ســاختمان مســکونی بــه مســاحت  183.65  

مترمربــع پــاک شــماره  - فرعــی از 309   اصلــی واقــع 

ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه در بخــش 16 ثب

عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی فاطمــه رفیعــی 

دولــت آبــادی

114- رای شــماره   139660302026004628    مــورخ    

مطلبــی  مــژگان  خانــم  مالکیــت     1396/03/21

شــماره 2237 کدملــی  شناســنامه  بــه  کربکنــدی 

1286793440 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد در 5 

دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان 

ــاک  ــع پ ــاحت  183.65  مترمرب ــه مس ــکونی ب مس

شــماره  - فرعــی از 309 اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از 

ــادی ــت آب ــی دول ــه رفیع ــمی فاطم ــک رس مال

ــورخ     ــماره   139660302026005477    م 115- رای ش

1396/04/07       اقــای حســین باقــری کچــی ئــی   بــه 

شناســنامه شــماره  2  کدملــی  5659597815  صــادره  

کوهپایــه   فرزنــد  مرتضــی   بصــورت ششــدانگ یکباب  

ســاختمان   بــه مســاحت  157.50  متــر مربــع از پاک 

شــماره  128   فرعــی از  14915  اصلــی واقــع در بخــش 

ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

مــی باشــد

116- رای شــماره   139660302026000017    مــورخ    

1396/01/07    خانــم ژیــا شــیران بــه شناســنامه 

شــماره 234 کدملــی 1291139109 صــادره اصفهــان 

فرزنــد امیــر قلــی بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 

ــماره  45  و  ــاک ش ــع از پ ــاحت 195.75 مترمرب مس

109   فرعــی از  14458    اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از 

مالــک رســمی میــرزا امیــن الرعایایــی

ــورخ     ــماره   139560302026022953    م 117- رای ش

1395/12/25    آقــای مصطفــی قدوســی پــور بــه 

شناســنامه شــماره 947 کدملــی 1286518709 صــادره 

اصفهــان فرزنــد حســین در ســه دانــگ مشــاع از 

ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  209  

مترمربــع پــاک شــماره  12 فرعــی از31   اصلــی واقــع 

در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــی باشــد رســمی م

118- رای شــماره   139560302026022951    مــورخ    

ــه  ــی ب ــیدائیان آران ــره ش ــم طاه 1395/12/25    خان

شناســنامه شــماره 123 کدملــی 6199548418 صــادره 

ــگ مشــاع  ــی در  ســه دان ــد رجبعل ــدگل فرزن آران و بی

ــاحت  209   ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی از شش

مترمربــع پــاک شــماره  12  فرعــی از31  اصلــی واقــع 

در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد

119- رای شــماره   139660302026005470    مــورخ    

ــه  ــب ب ــی ابوطال ــرزاد حاج ــای ف 1396/04/07      اق

شناســنامه شــماره  58677 کدملــی  1281012246  

صــادره  اصفهــان  فرزنــد  محمــود  بصــورت ششــدانگ 

یــک بــاب  ســاختمان نیمــه تمــام  بــه مســاحت  

240.80  متــر مربــع از پــاک شــماره  13832  اصلــی 

واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــک رســمی مــی باشــد مال

120- رای شــماره   139560302026021185    مــورخ    

ــه  ــادی  ب ــی خیراب ــه رضائ ــم فاطم 1395/11/30    خان

ــی 1092015566  صــادره  شناســنامه شــماره 23  کدمل

ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــداله  نس ــد اس ــاد  فرزن ــف اب نج

ــع از  ــه مســاحت 121.45  مترمرب یکبــاب ســاختمان ب

پــاک شــماره 13966   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

از مالــک رســمی کریــم شــیرانی

121- رای شــماره   139660302026004593    مــورخ    

بــه  اســکندریان  عبدالرحیــم  آقــای     1396/03/21

ــادره  ــی 1229635262 ص ــماره 4 کدمل ــنامه ش شناس

خوانســار فرزنــد حســن نســبت بــه ســه دانــگ وســه-

یازدهــم دانــگ مشــاع ازششــدانگ ســاختمان بــه 

ــی  ــماره66 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 25.10  مترمرب مس

از99 اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــی باشــد ــک رســمی م متقاضــی مال

ــورخ     ــماره   139660302026004594    م 122- رای ش

1396/03/21      خانــم ملیحــه عطــارزاده به شناســنامه 

شــماره 4582 کدملــی 5418665820 صــادره اصفهــان 

ــت-یازدهم  ــگ وهش ــه دو دان ــبت ب ــد نس ــد احم فرزن

ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــدانگ س ــاع ازشش ــگ مش دان

ــع پــاک شــماره66 فرعــی از99 اصلــی  25.10  مترمرب

واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

مالــک رســمی مــی باشــد

ــورخ     ــماره   139560302026022441    م 123- رای ش

بــه  برزانــی  مارانــی  عبــاس  آقــای     1395/12/16

شناســنامه شــماره 732 کدملــی 1290443106 صــادره 

خمینــی شــهر فرزنــد احمــد بصــورت ششــدانگ 

ــه  بــه مســاحت 188.15 مترمربــع پــاک  یکبــاب خان

شــماره 13900  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــدری جون رســمی حســین حی

ــورخ     ــماره   139660302026004856    م 124- رای ش

1396/03/24    آقــای  ســید خلیــل حســینی دهنــوی 

ــی 1283109565   ــماره 3925 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب

بصــورت  رســول  ســید  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 

ــاحت  ــه مس ــاز ب ــه س ــه نیم ــاب خان ــدانگ یکب شش

202.17 مترمربــع از پــاک شــماره 8 فرعــی از 452   

ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــوی ــی دهن ــن عبداله حس

125- رای شــماره   139660302026005451    مــورخ    

1396/04/04      خانــم زهــره روحانــی اصفهانــی 

بــه شناســنامه شــماره 1331 کدملــی 1286561639 

ــه  ــورت س ــی بص ــد عل ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه ص

دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 

122.17 مترمربــع از پــاک شــماره 394 فرعــی از 

15177   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ

ــورخ     ــماره   139660302026005452    م 126- رای ش

1396/04/04    آقــای  عبــاس نــواب اصفهانــی بــه 

 1281628484 53152 کدملــی  شــماره  شناســنامه 

ــگ  ــد حســین بصــورت ســه دان ــان فرزن صــادره اصفه

مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه به مســاحت 122.17 

از 15177    فرعــی  پــاک شــماره 394  از  مترمربــع 

ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

ــورخ     ــماره   139660302026005381    م 127- رای ش

1396/04/04    خانــم مهنــاز نیــک ســیر بــه شناســنامه 

ــان  ــادره اصفه ــی 1285973968 ص ــماره 450 کدمل ش

فرزنــد اکبــر در ششــدانگ  یــک بــاب کارگاه  بــه 

مســاحت  75 مترمربــع پــاک شــماره  268   فرعــی 

از 452   اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه 

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

ــورخ     ــماره   139660302026005331    م 128- رای ش

ــه شناســنامه  1396/04/03    آقــای محســن ســعید ب

شــماره 2 کدملــی 5110525390 صــادره برخــوار فرزنــد 

شــکراله در  ششــدانگ  یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت  

ــی از 13900    ــماره -  فرع ــاک ش ــع پ 145.50  مترمرب

ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

مرتضــی صــدری

129- رای شــماره   139660302026004100    مــورخ    

ــه شناســنامه  ــم فاطمــه عســگری ب 1396/03/10   خان

ــان  ــادره صفه ــی 1290529884 ص ــماره 1860 کدمل ش

فرزنــد یدالــه در نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 

بــاب خانــه  بــه مســاحت  256.47  مترمربــع پــاک 

ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــی از13900  اصل ــماره  - فرع ش

ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ثب

ــد صــدری ــک رســمی محم الواســطه از مال

130- رای شــماره   139660302026004098    مــورخ    

بــه  آفارانــی  1396/03/10   خانــم ســهیا چراغــی 

شناســنامه شــماره 8 کدملــی 1293104213 صــادره 

از  مشــاع  دانــگ  نیــم  در  اکبــر  فرزنــد  اصفهــان 

ــه مســاحت  256.47   ــه  ب ــاب خان ششــدانگ  یــک ب

مترمربــع پــاک شــماره  - فرعــی از13900  اصلــی واقع 

ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ

عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی محمــد صــدری

131- رای شــماره   139660302026004095    مــورخ    

بــه  رنانــی  بختیــاری  رضــا  آقــای      1396/03/10

 1283174871 کدملــی   6566 شــماره  شناســنامه 

صــادره اصفهــان فرزنــد حســین در پنــج دانــگ مشــاع 

از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  256.47  

مترمربــع پــاک شــماره  - فرعــی از13900  اصلــی واقع 

ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ

عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی محمــد صــدری

ــورخ     ــماره   139660302026003657    م 132- رای ش

اخــاری  ازآن  صفــری  الهــه  خانــم     1396/03/04

بــه شناســنامه شــماره 1952 کدملــی 1289051951 

صــادره اصفهــان فرزنــد حســن نســبت بــه ششــدانگ 

پــاک  مترمربــع   108.91 مســاحت  بــه  یکبابخانــه 

شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــادی ــمس اب ــی ش ــم زراعت ــمی کری رس

133- رای شــماره   139660302026000061    مــورخ    

بــه  علــی  شــمس  طاهــره  خانــم     1396/01/10

 1286572274 کدملــی   272 شــماره  شناســنامه 

ــدانگ  ــورت شش ــن بص ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه ص

ــع از پــاک  ــه مســاحت 101.05 مترمرب ــه ب یکبــاب خان

شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــری باطان ــی جاب ــمی رجبعل رس

ــورخ     ــماره   139660302026002184    م 134- رای ش

1396/02/11  خانــم ســمانه حســینی قهســاره بــه 

ــی 1293056261 صــادره  شناســنامه شــماره 1900 کدمل

اصفهــان فرزنــد حســین نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع 

ازششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 84.78 مترمربــع 

ــع در  ــی واق ــی از15177  اصل ــماره225 فرع ــاک ش پ

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عادی 

ــژاد  ــی ن ــک رســمی حســن پهلوان ــع الواســطه از مال م

ــی خوابجان

ــورخ     ــماره   139660302026002185    م 135- رای ش

1396/02/11    خانــم محبوبــه عبدالــه قاضــی زفــره بــه 

شناســنامه شــماره 40590 کدملــی 0078819091 صــادره 

ــاع  ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــر نس ــد ناص ــران فرزن ته

ازششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 84.78 مترمربــع 

ــع در  ــی واق ــی از15177   اصل ــاک شــماره225 فرع پ

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عادی 

ــژاد  ــی ن ــک رســمی حســن پهلوان ــع الواســطه از مال م

خوابجانــی

136- رای شــماره   139560302026020970    مــورخ    

ــنامه  ــه شناس ــی  ب ــد کریم ــای حمی 1395/11/27   اق

شــماره 2619  کدملــی 1286848792  صــادره اصفهــان  

فرزنــد ناصــر  نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 

ــماره 111  ــاک ش ــع از پ ــاحت 266.75 مترمرب ــه مس ب

فرعــی از 14915   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

137- رای شــماره   139660302026005447    مــورخ    

1396/04/04   خانــم میتــرا معیــن صمدانــی بــه 

 1281002585 57634 کدملــی  شــماره  شناســنامه 

صــادره اصفهــان فرزنــد علــی اکبــر بصــورت ششــدانگ 

یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 79.74 مترمربــع از پــاک 

ــع در بخــش  ــی واق شــماره 243 فرعــی از14916  اصل

ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

مــی باشــد

ــورخ     ــماره   139560302026022996    م 138- رای ش

1395/12/26   اقــای احمدعلــی نعیمــی  به شناســنامه 

شــماره 314  کدملــی 1189319624  صــادره اردســتان  

فرزنــد مصیــب  نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از 

ــاحت 118.60   ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب شش

از 15177   فرعــی  پــاک شــماره 169   از  مترمربــع 

ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــن رســمی 

ــی ــی خوابجان ــدی زارع ــاورزخوابجانی ومه محمدکش

139-رای شــماره   139560302026022997    مــورخ    

1395/12/26   خانــم فرشــته جــوادی  بــه شناســنامه 

شــماره 259  کدملــی 0043051189  صــادره تهــران  

ــاع از  ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــین  نس ــد حس فرزن

ــاحت 118.60   ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب شش

  15177 از  فرعــی   169 شــماره  پــاک  از  مترمربــع 

ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع دربخ ــی واق اصل

مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــن رســمی 

محمدکشــاورزخوابجانی ومهــدی زارعــی خوابجانــی

ــورخ   ــماره  04289 13964603020260   م 140- رای ش

ــنامه  ــه شناس ــاکار ب ــاس ط ــای  عب 1396/03/16  آق

ــان  ــی 1286819806 صــادره اصفه شــماره 2375 کدمل

فرزنــد محمــد نســبت بــه دودانــگ مشــاع ازششــدانگ 

یکبــاب گاراژ مخروبــه  بــه مســاحت 4591.50 مترمربــع 

پــاک شــماره35 فرعــی از452 اصلــی واقــع در بخــش 

ــک رســمی  ــه خــود متقاضــی مال ــان ک ــت اصفه 16 ثب

مــی باشــد

141- رای شــماره  04290 13964603020260   مــورخ  

ــنامه  ــه شناس ــاکار ب ــین ط ــای افش 1396/03/16  آق

ــان  ــی 1290871043 صــادره اصفه شــماره 2748 کدمل

فرزنــد محمــد نســبت بــه دودانــگ مشــاع ازششــدانگ 

یکبــاب گاراژ مخروبــه  بــه مســاحت 4591.50 مترمربــع 

پــاک شــماره35 فرعــی از452 اصلــی واقــع در بخــش 

ــک رســمی  ــه خــود متقاضــی مال ــان ک ــت اصفه 16 ثب

مــی باشــد

ــورخ   ــماره  04291 13964603020260   م 142- رای ش

1396/03/16  آقــای علــی طــاکار به شناســنامه شــماره 

اصفهــان  صــادره   1280374713 کدملــی   48583

فرزنــد محمــد نســبت بــه دودانــگ مشــاع ازششــدانگ 

یکبــاب گاراژ مخروبــه  بــه مســاحت 4591.50 مترمربــع 

پــاک شــماره35 فرعــی از452 اصلــی واقــع در بخــش 

ــک رســمی  ــه خــود متقاضــی مال ــان ک ــت اصفه 16 ثب

مــی باشــد

143- رای شــماره  04671 13964603020260   مــورخ  

ــه شناســنامه  ــی ب ــای اســداله صادق 1396/03/22  آق

ــاد  ــف آب ــادره نج ــی 1090603711 ص ــماره 664 کدمل ش

فرزنــد امیــن الــه در ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان 

بــه مســاحت 237.65 مترمربــع پــاک شــماره 60  

فرعــی از 14874 اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد 

144- رای شــماره  04586 13964603020260   مــورخ  

1396/03/21  آقــای ســیدمجید هاشــمی فشــارکی 

ــی 1287367186  ــماره 2584 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب

صــادره اصفهــان فرزنــد ســیدعلی نســبت به ششــدانگ 

یکبابخانــه بــه مســاحت 113.85 مترمربــع پــاک 

ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از14915 اصل ــماره 339فرع ش

ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

مــی باشــد

145- رای شــماره  03152 13964603020260   مــورخ  

ــه  ــل ب ــی اص ــا عقیل ــی رض ــای عل 1396/02/27   آق

ــادره  ــی 1989701280 ص ــماره 98 کدمل ــنامه ش شناس

ــه ششــدانگ  ــد یوســف نســبت ب دشــت آزادگان فرزن

ــع پــاک  ــه مســاحت 171 مترمرب یکبــاب ســاختمان ب

در  واقــع  اصلــی  از14915  163و164فرعــی  شــماره 

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عادی 

ــین  ــای محمدحس ــمی آق ــک رس ــطه از مال ــع الواس م

ــتانی داس

ــورخ   ــماره  04671 13964603020260   م 146- رای ش

ــنامه  ــه شناس ــی ب ــری امین ــم مه 1396/03/22   خان

ــان  ــی 1285801245 صــادره اصفه شــماره 1683 کدمل

ــه  ــازه  ب ــاب مغ ــه بصــورت ششــدانگ یکب ــد یدال فرزن

ــی  ــماره 1 فرع ــاک ش ــع از پ ــاحت 44.10 مترمرب مس

ــان  ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق از 14458 اصل

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ازادانــی ــه امین رســمی آقــای ســیف ال

147- رای شــماره  04163 13964603020260   مــورخ  

ــنامه  ــه شناس ــران ب ــت رنجب ــم عصم 1396/03/11 خان

شــماره 27 کدملــی 1291229388 صــادره اصفهــان 

فرزنــد سیدحســن نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 

ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 42.07 مترمرب ــه مس ــازه ب مغ

5 فرعــی از 15178 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــران ــه رنجب ــمی صدیق ــک رس از مال

ــورخ   148- رای شــماره  04165 13964603020260   م

ــه شناســنامه  ــران ب ــم عصمــت رنجب 1396/03/11  خان

شــماره 27 کدملــی 1291229388 صــادره اصفهــان 

مشــاع  دودانــگ  بــه  نســبت  سیدحســن  فرزنــد 

ازششــدانگ یکبــاب تعمیــرگاه مکانیکــی بــه مســاحت 

ــی از 15178  ــماره 5 فرع ــاک ش ــع پ 453.60 مترمرب

ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــران ــه رنجب صدیق

ــورخ   ــماره  04166 13964603020260   م 149- رای ش

بــه  رنجبــران  بیگــم  فاطمــه  خانــم    1396/03/11

ــادره  ــی 1291234551 ص ــماره 44 کدمل ــنامه ش شناس

ــگ  ــه چهاردان ــبت ب ــن نس ــد سیدحس ــان فرزن اصفه

ــه  ــی ب ــرگاه مکانیک ــاب تعمی ــدانگ یکب ــاع ازشش مش

ــی  ــاک شــماره 5 فرع ــع پ مســاحت 453.60 مترمرب

از 15178 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــران  ــه رنجب ــمی صدیق رس

ــورخ   ــماره 05443 13964603020260   م 150- رای ش

1396/04/04   آقــای  احمــد لنــدی اصفهانــی بــه 

شناســنامه شــماره 11103 کدملــی 1292264020 صــادره 

ــد غامرضــا بصــورت ششــدانگ یکبــاب  اصفهــان فرزن

مغــازه  بــه مســاحت 16.30 مترمربــع از پــاک شــماره 

ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق 13900 اصل

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

ــورخ   ــماره  04086 13964603020260   م 151- رای ش

ــنامه  ــه شناس ــی ب ــین رحیم ــای حس 1396/03/10  آق

فریــدن  شــماره 14 کدملــی 6219799542 صــادره 

فرزنــد امیــر در پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک 

ــاک  ــع پ ــاحت  156.40  مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ب

ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از15178  اصل ــماره -  فرع ش

ــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع  ــان خری 5 ثبــت اصفه

ــی   ــای حســن زارع ــک رســمی  آق الواســطه از مال

152- رای شــماره  04090 13964603020260   مــورخ  

ــه شناســنامه  ــم خدیجــه قاســمی ب 1396/03/10   خان

شــماره 370 کدملــی 0052506169 صــادره تهــران فرزنــد 

محمدعلــی در یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک 

ــاک  ــع پ ــاحت  156.40  مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ب

ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از15178  اصل ــماره -  فرع ش

ــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع  ــان خری 5 ثبــت اصفه

الواســطه از مالــک رســمی  آقــای حســن زارعــی   

153- رای شــماره  03678 13964603020260   مــورخ  

ــنامه  ــه شناس ــی ب ــی مهرعل ــای عل 1396/03/04   آق

شــماره 120 کدملــی 1290059047 صــادره اصفهــان 

ــه  ــه ب ــاب خان ــه بصــورت ششــدانگ یکب ــد نصرال فرزن

مســاحت 319 مترمربــع از پــاک شــماره 8 فرعــی 

ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 16 ثب ــی واق از 452 اصل

ــی باشــد ــک رســمی م خــود متقاضــی مال

ــورخ   ــماره  15196 13954603020260   م 154- رای ش

ــنامه  ــه شناس ــی ب ــی مهرعل ــای  عل 1395/09/07  آق

شــماره 120 کدملــی 1290059047 صــادره اصفهــان 

ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــه در  شش ــد نصرال فرزن

مســاحت 154.24   مترمربــع پــاک شــماره  8 فرعــی 

ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 16 ثب ــی واق از 452 اصل

ــک رســمی مــی باشــد  خــود متقاضــی مال

ــورخ   155- رای شــماره  04067 13964603020260   م

ــه  ــدری ب ــین میرحی ــای محمدحس 1396/03/10    آق

ــادره  ــی 5649621128 ص ــماره 74 کدمل ــنامه ش شناس

اصفهــان فرزنــد اســمعیل نســبت بــه ششــدانگ 

یکبابخانــه بــه مســاحت 99.30 مترمربــع پــاک شــماره 

ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از14915 اصل 41 فرع

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

ــورخ   ــماره  02314 13964603020260   م 156- رای ش

1396/02/13 خانــم طاهــره اعلمــی بــه شناســنامه 

ــراق  ــی 4722368538 صــادره ع شــماره 19516 کدمل

فرزنــد محمدحســین بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه 

بــه مســاحت 128.31 مترمربــع از پاک شــماره 14956 

ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

ــورخ   ــماره  01969 13964603020260   م 157– رای ش

بــه  محمــدی  رضــا  محمــد  آقــای    1396/02/07

 1286540615 کدملــی   1213 شــماره  شناســنامه 

صــادره اصفهــان فرزنــد عزیزالــه نســبت بــه ششــدانگ 

ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 162مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان

723فرعــی از99 اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد 

ــورخ   ــماره  01987 13964603020260   م 158- رای ش

1396/02/07  آقــای  ولــی الــه حضرتــی کلبــی بکــی بــه 

شناســنامه شــماره 670 کدملــی 6299626763 صــادره 

بروجــن فرزنــد غامعلــی نســبت بــه ششــدانگ یکباب 

ــاک  ــع پ ــه مســاحت 98.40 مترمرب ــازه تجــاری ب مغ

ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــی از 15017 اصل ــماره 1 فرع ش

ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد

159- رای شــماره  02573 13964603020260   مــورخ  

ــه  ــادی ب ــب اب ــی حبی ــرا خان ــم زه 1396/02/16   خان

شناســنامه شــماره 5051کدملــی 6609381496صــادره 

برخــوار و میمــه فرزنــد علــی بصــورت ششــدانگ 

یکبــاب خانــه بــه مســاحت 161.60متــر مربــع از پــاک 

شــماره 15182 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

ــورخ   ــماره  04639 13964603020260   م 160- رای ش

1396/03/22   آقــای علیرضــا معتمــدی بــه شناســنامه 

ــوزه 17  ــادره ح ــی 6609206929 ص ــماره 1992 کدمل ش

ــاب  ــک ب ــدانگ  ی ــین در  شش ــد حس ــان فرزن اصفه

خانــه  بــه مســاحت 194.63 مترمربــع پــاک شــماره  

- فرعــی از 15182 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

ــورخ   161- رای شــماره  15786 13954603020260   م

1395/09/17   خانــم زینــت نــوروزی خوزانــی  بــه 

شناســنامه شــماره  36  کدملــی  1291164960  صــادره 

ــگ  ــه دان ــه س ــبت ب ــه  نس ــح ال ــد فت ــان  فرزن اصفه

مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان  بــه مســاحت 

ــع از پــاک شــماره 2 فرعــی از 15187  141.20  مترمرب

ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــک رســمی مــی باشــد متقاضــی مال

162- رای شــماره  15785 13954603020260   مــورخ  

1395/09/17  اقــای محمــد حاتمــی کوپائــی  بــه 

شناســنامه شــماره  1592  کدملــی  1755403437  

صــادره اهــواز  فرزنــد حســین  نســبت بــه ســه دانــگ 

مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان  بــه مســاحت 

ــع از پــاک شــماره 2 فرعــی از 15187  141.20  مترمرب

ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــک رســمی مــی باشــد متقاضــی مال

163- رای شــماره  04841 13964603020260   مــورخ  

ــه شناســنامه  ــان ب ــم فخری ــم مری 1396/03/24   خان

صــادره   4620668443 کدملــی   8233 شــماره 

شــهرکرد فرزنــد براتعلــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 

ســاختمان بــه مســاحت 109.46 مترمربــع پــاک 

شــماره 34فرعــی از99 اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از 

ــی ــک رســمی  حــاج ابوالقاســم اتشــی دلیگان مال

ــورخ   ــماره  22909 13954603020260   م 164- رای ش

1395/12/24    آقــای رضــا یکدانــه بــه شناســنامه 

شــماره 40183 کدملــی 1280827408 صــادره اصفهــان 

فرزنــد رجبعلــی بصــورت دودانــگ مشــاع از ششــدانگ 

ــع از پــاک  ــه مســاحت 99.92 مترمرب ــه ب یکبــاب خان

ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــی از13927  اصل ــماره 1 فرع ش

ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ثب

الواســطه از مالــک رســمی مرتضــی احــد از وراث ســید 

کاظــم خــدادادی

165- رای شــماره  22905 13954603020260   مــورخ  

1395/12/24    آقــای ســعید برقــی کار بــه شناســنامه 

شــماره 1648 کدملــی 1285742095 صــادره اصفهــان 

فرزنــد اکبــر بصــورت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 

ــع از پــاک  ــه مســاحت 99.92 مترمرب ــه ب یکبــاب خان

ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــی از13927  اصل ــماره 1 فرع ش

ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ثب

الواســطه از مالــک رســمی مرتضــی احــد از وراث ســید 

کاظــم خــدادادی

   13954603020260  22897 شــماره   رای   -166

الســادات  اشــرف  خانــم  مــورخ  1395/12/24    

بــه شناســنامه شــماره 1698 کدملــی  میراحمــدی 

1285567307 صــادره اصفهــان فرزنــد نجــف بصــورت 

ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــک دان ی

ــی  ــماره 1 فرع ــاک ش ــع از پ ــاحت 99.92 مترمرب مس

از13927  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

از  الواســطه  نامــه عــادی مــع  خریــداری مبایعــه 

 مالــک رســمی مرتضــی احــد از وراث ســید کاظــم

 خدادادی 

   13964603020260  05946 شــماره   رای   -167

مــورخ  1396/04/15  خانــم صدیقــه چــاروادار زاده 

ــی 1282196995  ــماره 26989 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب

صــادره اصفهــان فرزنــد فتــح الــه بصــورت ششــدانگ 

یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 61.65 مترمربــع از پــاک 

ــه  ــی )) ک ــده  از15177 اصل ــی باقیمان ــماره 41 فرع ش

بــه پــاک 15177.9890 فرعــی تبدیــل شــده اســت (( 

ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق

ــم  ــمی خان ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع نام

ــرواری ــا م ــیمین پ س

   13964603020260  03738 شــماره   رای   -168

مــورخ  1396/03/07 خانــم بتــول جبــاری باطانــی 

ــی 1281781703  ــماره 68500 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب

صــادره اصفهــان فرزنــد رجبعلــی نســبت بــه ششــدانگ 

یکبابخانــه بــه مســاحت 249.90 مترمربــع پــاک 

ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 15177 اصل ــماره 22 فرع ش

ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

وخریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــت زاده ــین هم ــمی حس رس

ــورخ   ــماره  05922 13964603020260   م 169- رای ش

1396/04/15 آقــای  حســین شــیرانی شــمس ابــادی 

بــه شناســنامه شــماره 21 کدملــی 1291202854 صــادره 

ــاب  ــدانگ یکب ــورت شش ــن بص ــد حس ــان فرزن اصفه

خانــه مســکونی و مغــازه متصلــه بــه مســاحت 201.43 

مترمربــع از پــاک شــماره 13900  اصلــی واقــع در 

ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب بخ

رســمی مــی باشــد 

ــورخ   ــماره  13505 13954603020260   م 170- رای ش

1395/08/13 خانــم پــوران ادیبــی بــه شناســنامه 

صــادره     1971385638 1332  کدملــی   شــماره  

بــه  نســبت  کرمعلــی   فرزنــد   مسجدســلیمان  

ششــدانگ  یکبابخانــه  بــه مســاحت  65.14  مترمربــع 

از پــاک شــماره 15082  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

ــورخ   ــماره  05471 13964603020260   م 171- رای ش

ــنامه  ــه شناس ــان ب ــم ملکی ــای ابراهی 1396/04/07  اق

صــادره     1280321989 43325 کدملــی   شــماره  

اصفهــان  فرزنــد  حســن  بصــورت ششــدانگ یکبــاب  

ــاک  ــع از پ ــر مرب ــاحت  206.23  مت ــه مس ــه  ب خان

شــماره  149  فرعــی از  14874  اصلــی ) کــه به شــماره 

14874.12074 فرعــی تبدیــل شــده اســت ( واقــع در 

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عادی 

مــع الواســطه از مالــک رســمی  آقــای محمــد فخــاری 

نــژاد

ــورخ   ــماره  22108 13954603020260   م 172- رای ش

ــنامه  ــه شناس ــم ب ــکان خیامی ــای اش 1395/12/11 اق

صــادره   1292383283 کدملــی   23014 شــماره 

ــگ مشــاع  ــه دو دان ــدی نســبت ب ــد مه ــان فرزن اصفه

از ششــدانگ یکبــاب مغــازه  بــه مســاحت 72.60 

ــی  ــی از452 اصل ــماره 268 فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب

واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

مالــک رســمی مــی باشــد و ))منافــع ششــدانگ مادام 

ــه مهــدی خیامیــم و پــس از فــوت  الحیــوه  متعلــق ب

ــن میباشــد (( ــع عی تاب

173- رای شــماره  22094 13954603020260   مــورخ  

1395/12/11 اقــای افشــار خیامیــم بــه شناســنامه 

شــماره 4948  کدملــی 1292202297 صــادره اصفهــان 

فرزنــد مهــدی نســبت بــه دو دانگ مشــاع از ششــدانگ 

یکبــاب مغــازه  بــه مســاحت 72.60 مترمربــع از پــاک 

ــع در بخــش 5  ــی واق ــی از452 اصل شــماره 268 فرع

ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد و ))منافــع ششــدانگ مــادام الحیــوه  متعلــق به 

مهــدی خیامیــم و پــس از فــوت تابــع عیــن میباشــد ((

ــورخ   174- رای شــماره  22104 13954603020260   م

ــنامه  ــه شناس ــم ب ــین خیامی ــای افش 1395/12/11 اق

ــان  ــادره اصفه ــی 1292202300 ص ــماره 4949 کدمل ش

فرزنــد مهــدی نســبت بــه دو دانگ مشــاع از ششــدانگ 

یکبــاب مغــازه  بــه مســاحت 72.60 مترمربــع از پــاک 

ــع در بخــش 5  ــی واق ــی از452 اصل شــماره 268 فرع

ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد و ))منافــع ششــدانگ مــادام الحیــوه  متعلــق به 

مهــدی خیامیــم و پــس از فــوت تابــع عیــن میباشــد ((

تاریخ انتشار نوبت   14 /96/05

تاریخ انتشار نوبت 96/5/29

م الف /   14623     زهره ایروانی

رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان 

دادنامه 
کاســه پرونــده : 593/95 شــماره دادنامــه : 665 

مــورخ 95/8/26 مرجــع رســیدگی : شــعبه 16شــورای 

حــل اختــاف  خواهــان مســلم صادقی نشــانی اصفهان  

ــر  ــه  دکت ــارراه جنــب داروخان خ آل محمــد  نبــش چه

صادقیــان  فروشــگاه صادقــی    خوانــده ســلیم صوالــح  

مجهــول المــکان خواســته تقاضــای  مطالبــه  وجــه یک 

ــال بانضمــام  کلیــه  ــغ 30000000 ری ــه مبل فقــره چــک ب

هزینــه هــای دادرســی و خســارت تاخیــر و تادیــه 

شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه 

ــه  ــام و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــا ش ــورتی اعض مش

ــد رای  ــی  نمای ــه صــدور رای م ــادرت ب ــی مب شــرح آت

قاضــی شــورای حــل اختــاف در خصــوص دعــوی 

مســلم صادقــی بــه طرفیــت ســلیم صوالــح  بــه 

خواســته 30000000 ریــال  وجــه چــک بــه شــماره 

بــه  بانــک ملــی   007771مــورخ 94/12/20 عهــده 

انضمــام مطلــق خســارات قانونــی بــا توجــه بــه 

دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق چــک و گواهــی 

عــدم پرداخــت توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور 

در اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق خواهــان در 

مطالبــه وجــه آن دارد و اینکــه خوانــده علــی رغــم 

ابــاغ قانونــی در جلســه رســیدگی حضــور نداشــته 

و هیچگونــه الیحــه و دفاعیــات مســتند و محکمــه 

پســندی در مقــام دفــاع نســبت بــه دعــوی خواهــان از 

خــود ابــراز و ارایــه ننمــوده اســت لــذا دعــوی خواهــان 

ــه اســتناد  ــه نظــر میرســد کــه ب ــده ثابــت ب علیــه خوان

ــارت و 198و515و519و522  ــون تج ــواد 310و313 قان م

ــت  ــه محکومی ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس ــون آئی قان

خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ 30000000 ریــال  بابــت اصــل 

خواســته و 1750000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و 

هزینــه هــای  نشــر آگهــی و  خســارت تاخیــر تادیــه از 

تاریــخ ســر رســید چــک موصــوف 94/12/20تــا تاریــخ 

ــی  ــام م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــم در ح ــرای حک اج

ــی و ظــرف مهلــت بیســت روز  ــد رای صــادره غیاب نمای

پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس 

ــل  ــت روز قاب ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه ــام مهل از اتم

ــان ــی اصفه ــی حقوق ــم عموم ــر در محاک ــد نظ  تجدی

 می باشد .

م الف 14126

قاضی شعبه 16 شورای حل اختاف اصفهان 
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گزارش
 باریج اسانس کاشان 
به شایعات پایان داد

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

ــانس  ــج اس ــی باری ــگاه فرهنگی ورزش ــل باش ــر عام مدی
کاشــان بــا بیــان اینکــه حضــور تیــم والیبــال ایــن باشــگاه 
در لیــگ برتــر کشــور هنــوز در حــد حــرف و قطعــی نشــده 

اســت، بــه شــایعات پایــان داد.
باشــگاه  عامــل  مدیــر  حســیبی،  فاطمــه  خانــم 
فرهنگی ورزشــی باریــج اســانس کاشــان، در واکنــش 
و گروه هــای  ســایت ها  در  مطرح شــده  شــایعات  بــه 
ــگاه در  ــن باش ــال ای ــم والیب ــور تی ــاره حض ــازی درب مج
ــال  ــم والیب ــار داشــت: حضــور تی ــر امســال اظه لیــگ برت
باشــگاه باریــج اســانس کاشــان در لیــگ برتــر کشــور در 
ــی  ــت و طــی مراحــل مقدمات حــال حاضــر در حــد صحب
اســت و هیــچ اتفــاق خاصــی رخ نــداده اســت؛ مضــاف بــه 
اینکــه ایــن موضــوع در حــد فرضیــه اســت و بایــد ابتــدا 
ــره  ــون هیئت مدی ــه تاکن ــود ک ــرح ش ــره مط در هیئت مدی
بــه اجمــاع و اتفــاق نظــر نرســیده و تمامــی مــوارد 
ــت. ــایعه اس ــد ش ــازی در ح ــای مج ــده در فض مطرح ش

وی خاطرنشــان کــرد: از آنجایــی کــه باشــگاه باریــج 
اســانس کاشــان در ســال های اخیــر روی رده هــای ســنی 
ــن  ــه ای ــه ب ــا توج ــژه ای داشــته و ب ــزی وی ــه برنامه ری پای
نکتــه کــه آکادمــی ایــن باشــگاه بــرای تربیــت و پــرورش 
والیبالیســت ها تأســیس شــده، لــذا معتقدیــم یــک ســال 
ــوال  ــن من ــه همی ــاع ب ــا اوض ــم ت ــر کنی ــد صب ــر بای دیگ

ســپری شــود.
ــگاه  ــی باش ــت اصل ــرد: سیاس ــه ک ــیبی اضاف ــم حس خان
توجــه بــه زیرســاخت ها و آمــوزش ورزش والیبــال بــه رده 
ســنی پایــه و ورزش قهرمانــی اســت کــه خوشــبختانه در 
ــای چشــمگیری  ــه موفقیت ه ــن ســه ســال گذشــته ب ای
ــردی،  ــه راهب ــن برنام ــاس همی ــر اس ــم و ب ــل آمده ای نائ
شــاهد حضــور چندیــن بازیکــن باشــگاه باریــج اســانس 
ــدگان  ــوان نماین ــه عن ــران ب ــران و پس ــش دخت در دو بخ
ملی پوشــان  جمــع  در  کاشــان  شهرســتان  شایســته 
هســتیم کــه باعــث غــرور و افتخــار جامعــه ورزش کاشــان 

ــن باشــگاه اســت. و ای
ــک  ــر ی ــه اگ ــم ک ــا معتقدی ــد: م ــادآور ش ــه ی وی در ادام
ــی  ــان آکادم ــن بازیکن ــا همی ــم، ب ــر کنی ــر صب ســال دیگ
ــزه  ــا انگی ــان مســتعد و ب ــج اســانس و ســایر بازیکن باری
ــر حاضــر شــویم؛  ــگ برت ــم در لی ــن ســرزمین می توانی ای
ــه  ــن ب ــوص م ــن خص ــاد دارم در ای ــت اعتق ــا در نهای ام
عنــوان مدیــر عامــل باشــگاه تنهــا دارای یــک رأی هســتم 
ــتند. ــی هس ــده نهای ــره تصمیم گیرن ــای هیئت مدی و اعض

خانــم حســیبی خطــاب بــه دوســتداران والیبــال کاشــان 
تاکیــد داشــت: از تمامــی هــواداران باشــگاه باریج اســانس 
ــال  ــم والیب ــر حضــور تی ــدت پیگی ــن م ــه در ای کاشــان ک
ــی  ــکر و قدردان ــد، تش ــر بودن ــگ برت ــگاه در لی ــن باش ای
درگاه  از  تنهــا  می خواهــم  آن هــا  همــه  از  و  می کنــم 
رســمی باشــگاه پیگیــر اخبــار موثــق باشــند. وی در پایــان 
ــا یــک  افــزود: بــه طــور یقیــن باشــگاه باریــج اســانس ب
برنامه ریــزی منســجم و هدفداربــه دنبــال ایجــاد فضایــی 

ــت. ــور اس ــطح ورزش کش ــاداب در س ــالم و ش س

کوتاه اخبار 
ثبت گران ترین نقل و انتقال تاریخ

باشــگاه پاری ســن ژرمــن بــه طــور رســمی از عقــد قــرارداد 
بــا نیمــار خبــر داد. بدیــن ترتیــب بزرگ تریــن جابه جایــی 

تاریــخ فوتبــال جنبــه واقعــی بــه خــود گرفــت. 
باشــگاه پاری ســن ژرمــن پنجشنبه شــب بــه طــور رســمی 
ــزارش  ــه گ ــر داد. ب ــور خب ــار جونی ــا نیم ــرارداد ب ــد ق از عق
دیلــی میــل، ایــن قــرارداد ۵ ســاله بــوده کــه مبلــغ انتقــال 
آن ۲۲۲ میلیــون یــورو بــرآورد شــده اســت. بعدازظهــر روز 
ــغ  ــه مبل ــود ک ــرده ب ــام ک پنجشــنبه باشــگاه بارســلونا اع
۲۲۲ میلیــون یــورو را از نماینــدگان پاری ســن ژرمــن 
دریافــت کــرده اســت. ایــن باشــگاه البتــه تاکیــد کــرد همه 
جزئیــات را در اختیــار یوفــا قــرار می دهــد تــا بــه تخلفــات 
باشــگاه پاریســی رســیدگی کننــد. در همیــن حــال باشــگاه 
ــار  ــا نیم ــمی ب ــرارداد رس ــرد ق ــام ک ــن اع ــن ژرم پاری س
امضــا شــده و او بــه مــدت پنــج ســال در پاری ســن 
ــود  ــد خ ــگاه جدی ــار در باش ــد زد. نیم ــوپ خواه ــن ت ژرم
پیراهــن شــماره ۱۰ را خواهــد پوشــید و از دســتمزد هفتگی 

۵۱۵ هــزار پونــدی برخــوردار شــده اســت. گل

 ملی پوشان والیبال بانوان 
مشخص شدند

۱۴ ملی پــوش بــرای حضــور در رقابت هــای قهرمانــی 
رقابت هــای  زنــان مشــخص شــدند.  والیبــال  آســیا 
ــه  ــاه ب ــا ۲۶ مردادم ــی آســیا ۱۸ ت ــوان قهرمان ــال بان والیب
میزبانــی فیلیپیــن برگــزار می شــود و زینــب گیــوه، مائــده 
برهانــی، مهــدی خواجه کایــی، ســودابه باقرپــور، فرانــک 
بابلیــان، الهــام فــاح، نــگار کیانــی، فرزانــه مرادیان، مهســا 
صابــری، مهســا کدخــدا، مینــا روســتا، تهمینــه گرزنــی، ندا 
ــال  ــم والیب ــان تی ــی، ملی پوش ــه زارع ــان و فرزان چمانی

ــتند.  ــا هس ــن رقابت ه ــر در ای ــوان حاض بان
شــبنم علی خانــی بــه دلیــل مصدومیــت تیــم ایــران را در 
ایــن رقابت هــا همراهــی نخواهــد کــرد. تیــم ملــی والیبــال 
ــد،  ــای تایلن ــا تیم ه ــا ب ــارم رقابت ه ــروه چه ــوان در گ بان

چیــن تایپــه و مالدیــو هم گــروه اســت. ایســنا

حذف یاران رضاییان از لیگ اروپا
ــت  ــک راس ــک نیمه ای هافب ــور ی ــک در حض ــتنده بلژی اوس
ایرانــی خــود برابــر مارســی بــه تســاوی بــدون گل رســید تــا 

از لیــگ اروپــا حــذف شــود. 
در چارچــوب بازی هــای مرحلــه ســوم مقدماتــی لیــگ 
اروپــا اوســتنده بلژیــک از ســاعت ۲3:۱۵ پنجشنبه شــب بــا 
بهره منــدی از رامیــن رضاییــان بــه  عنــوان وینگــر راســت در 
ورزشــگاه وارســلیوس آره نــا، میزبــان مارســی فرانســه بــود. 
ــر ۲  ــه ۴ ب ــا نتیج ــت ب ــازی رف ــه در ب ــان ک ــاران رضایی ی
شکســت خــورده بودنــد، در دیــدار برگشــت نتوانســتند کاری 
ــا  ــگ اروپ ــدون گل از لی ــاوی ب ــا تس ــا ب ــد ت ــش ببرن از پی
حــذف شــوند. رضاییــان از ابتــدای نیمــه دوم جــای خــود را 

ــی داد. کاپ ــین الغناس ــه یاس ب

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانگروه ورزش

دوم  هفتــه  بازی هــای  زیباتریــن  از  یکــی 
رقابت هــای لیــگ برتــر در دیــداری رقــم خــورد 

ــت.  ــارش را داش ــی انتظ ــر کس ــه کمت ک
ــل  ــی در مقاب ــی دای ــا حضــور عل ــم ســایپا ب تی
صنعــت نفــت کمالونــد، یکــی از تماشــایی ترین 
و پرگل تریــن بازی هــای هفتــه دوم را رقــم  

زد. 
آنچــه در ایــن بــازی کم تماشــاگر گذشــت 
ــال  ــاگران فوتب ــه تماش ــود ک ــزی ب ــان چی هم
ــرگل و  ــج، پ ــداری مهی ــتند؛ دی ــقش هس عاش
ــا پیــروزی 3  ــه پرحاشــیه کــه در نهایــت ب البت

ــید.  ــان رس ــه پای ــی ب ــاگردان دای ــر ۲ ش ب
ــرکات  ــت؛ از ح ــز داش ــه چی ــدار هم ــن دی ای
و  ســزار  کــرار،  نظیــر  بازیکنــی  تکنیکــی 
ــه  ــران گرفت ــال ای ــی فوتب ــم برزیل شــیمبا در تی
تــا حــرکات ویرانگــر مهــدی ترابــی و علــی 
ــی  ــت هجوم ــپ و راس ــمت چ ــی زاده از س قل
حرکــت  بــا  کــه  گلــی  از  نارنجی پوشــان؛ 
تکنیکــی و ترکیبــی مهــدی ترابــی و علــی 
ــد  ــت آم ــه دس ــی ب ــم دای ــرای تی ــی زاده ب قل
ــه ای دور  ــرا از فاصل ــیانو پری ــه لوس ــی ک ــا گل ت
راهــی دروازه  محمدرضــا اخبــاری کــرد تــا یکــی 
از زیباتریــن گل هــای هفتــه و حتــی فصــل بــه 

ــد. ــر برس ثم

 ترکیب
محمدرضــا  دیــدار  ایــن  در  ســایپا  بــرای 
اخبــاری، رضــا علیــاری، محمــد دانشــگر، آرش 
ــی زاده )۸۱  ــی قل ــی، عل ــدی تراب ــد، مه رضاون
ــدی زاده،  ــد مه ــید احم ــلیمانی(، س ــد س محم
رضــا   ۸۲( شــیری  حامــد  اســدی،  رضــا 
جعفــری(، امیــد خالــدی و محمــد عبــاس زاده 

ــد. ــدان رفتن ــه می ب
در آن ســو برزیلی هــای ایــران بــا ترکیــب ناصــر 
ــتا،  ــو باتیس ــدهللا زاده، مگن ــی عب ــاالری، عل س
فریــد کریمــی بهــزادی )۵۹ امیــد جهانبخش(، 
دوســانتوس ســزار )۸۷ محمدجــواد کردونــی(، 
ــس(،  ــر نیک نف ــد زبی ــرار )۷۸ محم ــم ک جاس
ــن  ــی، محس ــین بغان ــاکی، حس ــین س حس

ــرا  ــیان پری ــادکام و لوس ــد ش ــدی، محم حمی
ــه ایــن مســابقه گذاشــتند. قــدم ب

 نیمه اول
ــه  ــبت ب ــر نس ــا دو تغیی ــادان ب ــت آب ــم نف تی
ــه  ــایپا ب ــر س ــران براب ــتقال ته ــا اس ــازی ب ب
میــدان رفــت. مرتضــی اســدی بــه  دلیــل 
ــد  ــید و فری ــازی نرس ــن ب ــه ای ــت ب مصدومی
کمالونــد  صاحدیــد  بــا  کریمــی  بهــزادی 
جایگزیــن امیــد جهانبخــش در ترکیــب اصلــی 

ــد.  ش
را  ماهینــی  دانیــال  کــه  هــم  ســایپایی ها 
هماننــد بــازی قبلــی در اختیــار نداشــتند، 
در اولیــن بــازی خانگــی بــه دنبــال کســب 
بودنــد.  جدیــد  فصــل  در  پیــروزی  اولیــن 
بازیکنــان صنعــت  نفــت کــه از حمایــت گروهــی 
دســتگردی  اســتادیوم  در  هوادارانشــان  از 
برخــوردار بودنــد، بــازی را تهاجمــی آغــاز کردنــد 
ــیانو  ــم و لوس ــرار جاس ــات ک ــا ضرب ــار ب و دوب
پریــرا دروازه ســایپا را تهدیــد کردنــد کــه ثمــری 

ــت.  ــم نداش ــن تی ــرای ای ب
یــک  از  مســابقه  داور  هــم   ۱3 دقیقــه  در 
ــایپا  ــه  س ــه جریم ــکوک در محوط ــه مش صحن
ــای  ــد خط ــی بع ــت و دقایق ــی گذش ــه راحت ب
پنالتــی عبــدهللا زاده، مدافــع صنعــت نفــت 
را اعــام کــرد تــا نارنجی پوشــان ســایپا در 
ــه شــیری از صنعــت نفــت  ــا ضرب ــه ۱۹ ب دقیق

ــد.  ــو بیفتن جل
ــت  ــن گل دس ــت ای ــس از دریاف ــا پ آبادانی ه
بــه حماتــی زدنــد و پــس از هدررفتــن ضربــه 
ایســتگاهی پریــرا، ســرانجام در دقیقــه 3۲ 
بــه گل  و  تاختنــد  پیــش  بغانــی  توســط 
ــی  ــن گل دوام چندان ــا ای تســاوی رســیدند؛ ام
نداشــت و شــاگردان دایــی قبــل از خاتمــه  
زمــان نیمــه اول مســابقه، بــا همــکاری ترابــی 
ــا  ــدند ت ــه زدن گل دوم ش ــق ب ــی زاده موف و قل
ایــن نیمــه بــا حســاب ۲ بــر ۱ بــه  نفــع ســایپا 

ــود. ــام ش تم
 نیمه دوم

ــرای  ــت ب ــت نف ــان صنع ــه دوم، بازیکن در نیم
زدن گل تســاوی تــاش می کردنــد و یــاران 
ــرای  ــات ب ــتفاده از ضدحم ــی اس ــایپا در پ س

ــد.  ــوم بودن ــه گل س ــیدن ب رس
خطاهــای مکــرر بازیکنــان ســایپا در ایــن نیمه، 

چنــد ضربــه ایســتگاهی بــرای صنعتی هــا 
ــات  ــن ضرب ــت و از روی همی ــراه داش ــه هم ب
بــود کــه لوســیانو پریــرا در دقیقــه ۶۵ بــه 
بــازی  تــا  را گشــود  ســایپا  دروازه  زیبایــی 
بــرای دومیــن مرتبــه بــه تســاوی کشــیده                                       

ــود.  ش
جهانبخــش  ضربــه  نیمــه،  ایــن  ادامــه  در 
کنــار  از  نفــت  صنعــت  تعویضــی  بازیکــن 
ــه بیــرون رفــت و ناصــر  ــان ب دروازه تیــم میزب
ســاالری دروازه بــان نفــت آبــادان ضربــه  زمینــی 
ــرد.  ــار ک ــد مه ــا شــیرجه ای بلن ــاس زاده را ب عب
در حالــی کــه بــازی رو بــه پایــان بــود، بازیکنان 
ــت  ــاران صنع ــت ی ــتفاده از غفل ــا اس ــایپا ب س
ــت  ــن باخ ــا اولی ــید ت ــوم رس ــه گل س ــت ب  نف
ــرایطی  ــم در ش ــگ هفده ــادان در لی ــت آب نف
می توانســت  تیــم  ایــن  بخــورد کــه  رقــم 

ــت آورد. ــه دس ــاز ب ــک امتی ــت کم ی دس

نگاهی به دیدار سایپا – صنعت نفت آبادان

تسلیم ناپذیر مانند دایی

ســعید موحــدی، مدیرعامــل باشــگاه آینده ســازان میهــن گفــت: 
تیــم فوتبــال آینده ســازان میهــن در مراســم برترین هــای فوتبــال 
ــوان معرفــی شــد و تندیــس  ــه عنــوان بهتریــن تیــم بان ایــران ب
ــزه  ــت جای ــگام دریاف ــم هن ــن ه ــرد و م ــت ک ــزه دریاف و جای
ــن بخــش از  ــا همی ــرا تنه ــم چ ــا نمی دان ســخنرانی داشــتم؛ ام
برنامــه از تلویزیــون پخــش نشــد و بقیــه قســمت ها از شــبکه 3 

بــه  طــور کامــل پخــش شــد. 
وی افــزود: حتــی در ســایت ســازمان لیــگ هــم اســمی از 
ــوان  ــوان برتریــن تیــم لیــگ بان ــه عن تیــم آینده ســازان میهــن ب
ــن  ــم گل و برتری ــام خان ــا ن ــده و تنه ــل ۹۶-۹۵ آورده نش در فص

بازیکــن را ذکــر کرده انــد. 
موحــدی ادامــه داد: دلیــل ایــن را کــه چــرا اســمی از تیــم 
ــوان در  ــگ بان ــم لی ــن تی ــوان برتری ــه عن ــن ب ــازان میه آینده س
خبــر نیامــده یــا زمــان اهــدای تندیــس و ســخنرانی مــن، پخــش 

ــد از  ــانه ها بای ــم و رس ــد، نمی دان ــع ش ــبکه 3 قط ــه از ش برنام
ــوند.  ــا ش ــت را جوی ــگ عل ــازمان لی س

ــک رأی  ــان ی ــم آقای ــخنرانی ام گفت ــرد: در س ــوان ک ــدی عن موح
ــرج  ــه خ ــا هزین ــرا میلیارده ــک رأی. چ ــم ی ــوان ه ــد و بان دارن
ــرای  ــغ را ب ــن مبل ــد از ای ــک درص ــد و ی ــان می کنی ــال آقای فوتب
فوتبــال بانــوان خــرج نمی کنیــد کــه البتــه ایــن حــرف مــن مــورد 
ــم  ــن در صحبت های ــت. همچنی ــرار گرف ــم ق ــار ه ــویق حض تش
ــواده دختــران شــما هســتند؛ امــا  گفتــم عزیزتریــن فــرد در خان
آقایــان تفکــری را کــه در خانــواده نســبت بــه دخترانشــان دارنــد، 

ــد.  هیــچ گاه در جامعــه ندارن
وی اضافــه کــرد: حــرف مــن ایــن اســت اگــر قــرار بــود اســمی از 
تیــم بانــوان آینده ســازان میهــن در ســایت فدراســیون و ســازمان 
لیــگ و رســانه های تصویــری آورده نشــود، پــس چــرا ایــن تیــم 

را انتخــاب کردنــد؟! ایمنــا

روابــط عمومــی فدراســیون فوتبــال در پــی حضــور دو بازیکــن 
ایرانــی پانیونیــوس یونــان در دیــدار برگشــت مقابــل نماینــده 

رژیــم اشــغالگر صهیونیســتی اطاعیــه ای صــادر کــرد.
 در اطاعیــه روابــط عمومــی فدراســیون فوتبــال آمــده اســت: 
ضمــن تبریــک والدت پرخیــر و برکــت حضــرت امــام رضــا)ع( 
ــه اســتحضار عمــوم جامعــه می رســاند کــه پیــرو مذاکــرات  ب
ــا ایــن بازیکنــان و بــا وجــود فشــارهای  متعــدد انجام شــده ب
ســنگین واردشــده از ســوی باشــگاه یونانــی، آن هــا در دیــدار 
رفــت در فلســطین اشــغالی حاضــر نشــده و ایــن مهــم را بــا 

ــد.  ــت کردن ــی رعای ــرش جریمه هــای مال پذی
ــدار برگشــت کــه شــب  ــاره حضــور ایــن دو بازیکــن در دی درب
ــع  ــردن قاط ــوم ک ــن محک ــید، ضم ــام رس ــه انج ــته ب گذش
ــران  ــال جمهــوری اســامی ای اتفــاق رخ داده، فدراســیون فوتب
در حــال بررســی دقیــق و کارشناســی همه جانبــه ماجــرا 

ــس از  ــد پ ــیر می بای ــن مس ــی ای ــک ط ــدون ش ــه ب ــوده ک ب
گفت وگــوی رودررو بــا ایــن دو بازیکــن و لحــاظ کــردن 
نظــرات قبلــی فدراســیون بــه نامبــردگان انجــام شــود. بــدون 
شــک ورزشــکاران پرافتخــار ایران زمیــن همــواره نشــان داده اند 
کــه هیــچ عاقــه ای بــه رویارویــی بــا رژیــم غاصــب و اشــغالگر 
صهیونیســتی حتــی در آوردگاه بــزرگ المپیــک و جهانــی 
ــان  ــی آن ــرام پهلوان ــت و م ــد داش ــد و نخواهن ــته، ندارن نداش
طــی ســالیان زبانــزد بــوده و ایــن اتفــاق در خــارج از کشــور و 

ــت.  ــوده اس ــیون ب ــال فدراس ــای فوتب برنامه ه
گفتنــی اســت در چارچــوب رقابت هــای انتخابــی لیــگ اروپــا 
تیــم فوتبــال پانیونیــوس یونــان پنجشنبه شــب دیــدار برگشــت 
ــرد در  ــزار ک ــتی برگ ــم صهیونیس ــده رژی ــل نماین ــود را مقاب خ
ایــن دیــدار شــجاعی و حاج صفــی بــا دســتور باشــگاه مجبــور 
بــه بــازی مقابــل نماینده رژیــم صهیونیســتی شــدند. ورزش 3

ورزش

،،
تیــم ســایپا بــا حضــور علــی دایــی 
در مقابــل صنعــت نفــت کمالونــد 
یکــی از تماشــایی ترین و پرگل تریــن 

بازی هــای هفتــه دوم را رقــم زد

ابالغ نظریه کارشناسی 
ریاســت محتــرم شــعبه ششــم حقوقــی 

کاشــان  شهرســتان  دادگســتری 
کارشناســی کاســه  خصــوص  در  احترامــا 
آقــای  دادخواســت  موضــوع   ۶ ح   ۹۵۰۴۰۴
ــی  ــت مصطف حســین ظاهــری کاشــانی بوکال
تقوایــی علیــه اصغــر قربانــی و مرضیــه رضایــی 
ــرم و  ــه آن شــعبه محت ــه ب ــا مراجع ــره ب و غی
ــرا  ــاع از مفاق ــزاری و اط ــوابق اب ــه س مطالع
صــادره و مطالعــه ســوابق ثبتــی در اداره ثبــت 
ــل  ــا مح ــوابق ب ــاق س ــل و انطب ــه مح و معاین
ــم  ــل تقدی ــرح ذی ــب بش ــه مرات ــف فی مختل
گــزارش میگــردد : وضعیــت ثبتی : شــش دان 
هــر یــک از دکان ۴۷3 و یکبــاب دکــه بشــماره 
ــان  ــک کاش ــش ی ــع در بخ ــی واق ۴۷۴ اصل
واقــع در بازارچــه ملــک بــا حــق یکمیــزاب در 
ــت  ــام تقــی عــاف ثب ــر 3۰ بن صفحــه ۱۷ دفت
و ســند مالکیــت صــادر گردیــده اســت حــدود 
ــک شــرقا  ــه مل ــه بازارچ ــد از : شــماال ب عبارتن
در ســه قســمت بــه اصطبــل شــماره ۴۷۵ 
ــه اصطبــل ۴۷۲  ــا ب ــه دکان ۴۷۸ غرب ــا ب جنوب
دیوارهــای فاصــل کا اشــتراکی اســت ســپس 
مشــارالیه فــوت کــه وراث وی برابــر ســند 
دفتــر 3 کاشــان  مــورخ 3۶/۱۰/3۰   ۲۴۸۶۰
ــه در  ــور بالمناصف ــاک مذک ــگ پ ــش دان ش
ــش  ــی من ــاس ک ــاف و عب ــد ع ــهم احم س
قــرار گرفتــه اســت ســپس عبــاس کــی منــش 
بموجــب ســند ۲۵۱۸۰ مــورخ 3۷/3/۴ دفتــر 
ســه کاشــان مالکیــت خــود را بــه احمــد عــاف 
و ایشــان نیــز دو دانــگ مالکیــت خــود برابــر 
ــه  ــک ب ــر ی ســند ۲۵۱۹۱ مــورخ 3۹/۲/۱۲ دفت
ربابــه نجابــت و ایشــان ) ربابــه ( نیــز دو 
ــند ۷۶۹۴۵  ــر س ــود را براب ــت خ ــگ مالکی دان
ــی  ــر قربان ــه اصغ ــر ۱۷ ب ــورخ ۲3/۸/۲ دفت م
ــت صــادر  ــه نامشــان ســند مالکی ــل و ب منتق
ــت  ــر وراث ــه حص ــر دادنام ــت براب ــده اس گردی
۵۱۱ مــورخ ۶3/۵/۲۷ دادگاه صلــح کاشــان 
وی  وراث  فــوت کــه  عــاف  احمــد  اقــای 
عبارتنــد از : ۱ حمیــد ۲ ســعید 3 مریــم ۴ 
ــور  ــدان ذک ــه فرزن ــه ۶ معصوم ــرا ۵ مرضی زه
و انــاث ۷ ربابــه نجابــت همســر و زهــرا خانــم 
ــر مــی باشــند کــه  ــادر متوفــی والغی عــاف م
خانــم زهــرا عــاف مــادر متوفــی و خانــم 
ربابــه نجابــت همســر متوفــی نســبت بــه ۱/۶ 
ــر ســند  ــه اصغــر قربانــی و براب چهــار دانــگ ب
بقیــه   ۱۹ دفتــر  مــورخ ۸3/۱۲/۲۷   3۲۹۷۲
وراث مرحــوم احمــد عــاف بــه نامهــای حمیــد 
و ســعید و مریــم از پاکهــای مرقــوم بــه اصغر 
قربانــی و منیــر الســادات طــوق کــش نســبت 
بــه ۱/۶ چهــار دانــگ و ۲/3 چهاردانــگ منتقــل 
ــزان ۱/3  ــر ۱۶۶ بمی ــه ۵۹3 دفت ــه در صفح ک
ــی و در  ــر قربان ــام اصغ ــه ن ــگ مشــاع ب ۱ دان
ــام منیــر الســادات  ــه ن صفحــه ۱۷ دفتــر 3۰ ب
ــگ  ــگ ۲/3 دان ــزان دو دان ــش بمی ــوق ک ط
مشــاع ثبــت و ســند مالکیــت صــادر 

گردیــده اســت . ضمنــا پاکهــای ۴۷۲ و ۴۷۴ 
فرعــی مرقــوم بــه پــاک یــک فرعــی از ۴۷۴ 
فرعــی تبدیــل شــده اســت . بــر ایــن اســاس 
ــگ  ــک ۱/3  3 دان ــی مال ــر قربان ــای اصغ اق
مشــاع و خانــم منیرالســادات طــوق کــش 
ــت  ــگ مــی باشــند و مالکی ــک ۲/3 ۲ دان مال
ــرای خواهــان متصــور نمــی باشــد . رســمی ب

ــه  ــر مبایع ــان : براب ــت خواه ــت مالکی وضعی
ــخ ۶۲/۲/3  ــل آن تاری ــه در ذی ــادی ک ــه ع نام
قیــد شــده ، اقــای حســین ظاهــری ) خواهــان 
ــاک ۴۷۴  ــک پ ــازه کوچ ــگ مغ ــش دان ( ش
ــان را از  ــک کاش ــه مل ــع در بازارچ ــی واق اصل
ــوده اســت  ــداری نم ــاف خری ــد ع ــای احم اق
و در ذیــل قــرار داد مذکــور قیــد شــده چنانچــه 
مغــازه فــوق از طــرف شــهرداری تفکیــک نشــد 
اقــای اصغــر قربانــی یــک ســند یــک دانگــی 
ــای  ــه اق ــودش را ب ــداری خ ــگ خری از ۶ دان

ــد .  حســین ظاهــری بطــور مشــاع بده
نــام  ) کــه  فــاح  زارع  احمــد  وراث  کلیــه 
ــر  ــوده ( براب ــاف ب ــان ع ــی ان ــی قبل خانوادگ
دفتــر   ۹3/۵/۱۶ مــورخ   ۱۵33۴ وکالتنامــه 
ــا رعایــت جمیــع جهــات  ــا قیــد ب ۱۶ کاشــان ب
قانونــی و نبــود موانــع قانونــی و اثبــات مالکیت 
مــوکل و ارائــه مــدرک در خصــوص ســهم االرث 
موکلیــن از پاکهــای مرقــوم ) ۴۷3 و ۴۷۴ 
ــین  ــای حس ــه اق ــال ب ــازار میانچ ــع در ب ( واق
ــذا در  ــد . ل ــال داده ان ــت در انتق ظاهــری وکال
ــوکل  ــهم االرث م ــزان س ــور می ــه مذک وکالتنام
ــا یــک ســهم و نیــم  ــه یــک ســهم ی نســبت ب
مشــخص نشــده و در مبایعــه نامــه اســتنادی 
ــا شــش دانــگ مغــازه کوچــک  خواهــان صرف
پــاک ۴۷۴ ذکــر شــده بــا مراجعــه بــه محــل 
و پیــاده کــردن پاکهــای مرقــوم مشــخص 
شــد کــه پاکهــای ۴۷۴ و ۴۷3 اصلــی در 
ــه  ــوده ک ــازه ب ــاب مغ ــورت دو ب ــه ص ــل ب مح
ــود و دکــه ۴۷۴  ــازه ۴۷3 درب ان بســته ب مغ
بــا پــاک ۴۷۶ اصلــی ) موقوفــه ( تبدیــل بــه 
ــرار  ــان ق ــاره خواه ــده و در اج ــازه ش ــک مغ ی
ــه  ــه دک ــه اینک ــه ب ــا توج ــذا ب ــت ل ــه اس گرفت
مذکــور تخریــب و تبدیــل بــه یــک مغــازه شــده 
امــکان مســاحی ان وجــود نداشــت ولیکــن بــر 
ــد  ــی نمودن ــان معرف ــه خواه ــب حدودیک حس
ــی ۴/۴۸  ــاحت تقریب ــر بمس ۲/۸۰ در ۱/۶۰ مت
ــر حســب  ــد ول و ب ــع برداشــت گردی ــر مرب مت
گــزارش کارشناســی  در  ترســیمی  کروکــی 
 ۹3/۲/۲۹ مــورخ   ۲۸۸۴ شــماره  معطوفــه 
ــه شــرح  ــرآن ب ــاف کاشــان کــه تصوی اداره اوق
ذیــل مــی باشــد    حــدود ان در ابعــاد ۲ در ۲ 
بمســاحت ۴ متــر مربــع تعییــن شــده اســت . 
ــی  ــه محــل و ترســیم کروک ــا معاین نتیجــه : ب
آن در صــورت صحــت و اصالــت مبایعــه نامــه 
عــادی اســتنادی بمــورخ ۶۲/۲/3 خواهــان 
ــه  ــک ) دک ــازه کوچ ــگ مغ ــش دان ــک ش مال
۴۷۴ ( اصلــی مــی باشــد و بــا توجــه بــه 
اینکــه دکــه مذکــور بــا مغــازه ۴۷3 توامــا 

تحدیــد حــدود و منجــر بــه صــدور ســند 
مالکیــت شــده اســت و خوانــدگان شــش 
دانــگ پاکیــن مرقــوم را بــه نــام خــود نمــوده 
انــد لــذا خوانــدگان بــه عنــوان مالــک رســمی 
پاکیــن مرقــوم بایــد از طریــق اداره ثبــت 
متبوعــه نســبت بــه اخــذ ســند مفــروزی 
اقــدام و بــا رعایــت مقــررات مربوطــه بــه 
ــدم  ــورت ع ــد و در ص ــل نماین ــان منتق خواه
ــه  ــه نام ــل مبایع ــد ذی ــتناد تعه ــک باس تفکی
مــورث  کــه  ای  نامــه  وکالــت  اســتنادی 
ــگ  ــک دان ــان داده ی ــه خواه ــاف ب ــد ع احم
منتقــل  خواهــان  بــه  را  خــود  مالکیــت   از 

نمایند . 
کارشــناس رســمی دادگســتری – ســید حســن 

ن  حسینیا
۸۲۴/م / الف ۲ 

رونوشت اگهی حصر وراثت
آقــا مجیــد راگــردی به شناســنامه شــماره۴۰۹۷  
ــه۵۲۱/۹۶ از  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ب
ــت  ــی حصــر وراث ــن شــورا درخواســت گواه ای
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
ــنامه  ــماره شناس ــه ش ــرادی ب ــر م ــانه پی افس
ــگاه دائمــی  ــخ  ۹۶/3/۲۷  اقامت ۱۹۵3 در تاری
خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت 
آن مرحــوم منحصــر اســت بــه  ۱ – مجیــد 
راگــردی فرزنــد محمــد آقــا بــه ش ش ۴۰۹۷ 
همســر   ۲ – زهــرا ســربخش فرزنــد حســین 
بــه ش ش ۵۷۸ مــادر  3- علــی محمــد پیــر 
مــرادی فرزنــد ماشــاءاله بــه ش ش ۹۸۶ پــدر  
ــه ش ش  ــد مجیــد ب ۴ – علــی راگــردی فرزن
فرزنــد  راگــردی  محمــد   -۵   ۱۲۵۰۴۱۱3۰۰
ــی   ــدان متوف ــه ش ش ۱۱۶۸۴ فرزن ــد ب مجی
مقدماتــی  تشــریفات  انجــام  بــا  اینــک 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت و یــک 
مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی / 
ــی  ــر آگه ــخ نش ــد از تاری ــزد او باش ــه ن متوفی

ــم دارد واال  ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ظ
گواهــی صــادر خواهــد شــد . 

ــاف  قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اخت
ــور  ــه حســین پ کاشــان – فاطم

رونوشت اگهی حصر وراثت
خانــم زهــرا جویپــازاده  بــه شناســنامه شــماره 
۱۶۷ بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه۵۱۶/۹۶ 
از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت 
ــادروان  ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
علــی جویپــازاده فینــی  بــه شــماره شناســنامه 
۶۵ در تاریــخ  ۹۶/۴/۱3   اقامتــگاه دائمــی 
حیــن  ورثــه  زندگــی گفتــه  بــدرود  خــود 
ــه  ۱ –  ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
ــه ش  ــر ب ــی اصغ ــد عل ــی فرزن ــره کاظم طاه
ش ۶ همســر   ۲ – حمیدرضــا جویپــازاده 
3- زهــرا  فرزنــد علــی بــه ش ش ۱۶۷   
جویپــازاده فینــی فرزنــد علــی بــه ش ش 
۵۰3 فرزنــدان متوفــی والغیــر    اینــک بــا 
درخواســت  مقدماتــی  تشــریفات  انجــام 
ــی  ــه آگه ــک مرتب ــت و ی ــک نوب ــور را در ی مزب
مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا 
ــزد او باشــد  ــه ن ــی / متوفی ــه از متوف وصیتنام
ــه  ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش از تاری
ــد  ــادر خواه ــی ص ــم دارد واال گواه ــورا تقدی  ش

شد . 
ــاف  قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اخت

ــور  ــه حســین پ کاشــان – فاطم

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــنامه  ــه شناس ــودایی ب ــین س ــای امیرحس آق
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۰۰۱۶۰3۲۴3۸ ب ش
بــه کاســه ۵33/۹۶ از ایــن شــورا درخواســت 
چنیــن  و  نمــوده  وراثــت  حصــر  گواهــی 
احمدرضــا  شــادروان  کــه  داده  توضیــح 
در   ۵۱۷ شناســنامه  شــماره  بــه  ســودایی 
ــود  ــی خ ــگاه دایم ــخ ۱3۶۹/۰۴/۲۵ اقامت تاری
ــوت آن  ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ب
ــودایی  ــی س ــه عل ــت ب ــر اس ــوم منحص مرح
پــدر،  ش.ش۹۶۶  بــه  حســین  فرزنــد 
ــه  ــد ب ــتاد احم ــد اس ــران فرزن ــره داوتگ طاه
فرزنــد  ذکایــی  نفیســه  مــادر،  ش.ش۸3۰ 
رضــا بــه ش.ش۱۱۶۵ همســر، ســتاره ســودایی 
فرزنــد احمدرضــا بــه ش.ش۰۰۱3۲۷۹۵۷۲، 
ــه  ــا ب ــد احمدرض ــودایی فرزن ــین س امیرحس
و متوفــی  فرزنــدان   ش.ش۰۰۱۶۰3۲۴3۸، 

ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب  الغیر.این
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت و یــک 
مرتبــه آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
ــک  ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری او باش
ــم دارد واال گواهــی صــادر  ــه شــورا تقدی ــاه ب م

ــد. ــد ش خواه
ــاف  قاضــی شــعبه ششــم شــورای حــل اخت

ــور ــه حســین پ کاشــان - فاطم

گواهی حصر وراثت
شــماره  بــه  محرابــی  حســین  آقــای 
شناســنامه شــماره ۴۰ بــا اســتناد شــهادتنامه 
و گواهــی فــوت و رونوشــت  شناســنامه ورثــه 
ــن  ــم ای ، درخواســتی بشــماره ۹۶ / ۱۲۹ تقدی
ــت  ــته اس ــعار داش ــن اش ــوده چنی ــورا نم ش
ــان  ــم یعقوبی ــه حوابیگ ــادروان مرحوم ــه ش ک
 3  / تاریــخ ۸  در  بشناســنامه شــماره 33 
هنــگام  در  وی  ورثــه  و  درگذشــته   ۱3۹۶  /
آقــای حســین   –  ۱ از  عبارتنــد  درگذشــت 
ــنامه  ــماره شناس ــدر ش ــد صف ــی فرزن محراب
۴۰ نســبت بــا متوفــی همســر ۲- ســعید 
ــد حســین  شــماره شناســنامه  ــی فرزن محراب
ــر  ــد 3- ناص ــی فرزن ــا متوف ــبت ب ۴۰۶۰ نس
ــنامه  ــماره شناس ــین ش ــد حس ــی فرزن محراب
ــره  ــد ۴ – منی ــا متوفــی فرزن ۱۷3۹ نســبت ب
ــنامه  ــماره شناس ــین ش ــد حس ــی فرزن محراب
۵۰۹۸ نســبت بــا متوفــی فرزنــد ۵ - بهجــت 
ــنامه  ــماره شناس ــین ش ــد حس ــی فرزن محراب
ــا  ــک ب ــد این ــی فرزن ــا متوف ــبت ب ۱۰۶۲ نس
درخواســت  مقدماتــی  تشــریفات  انجــام 
ــد  ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی مزب
ــه  ــا وصیتنام ــی دارد و ی ــی اعتراض ــا هرکس ت
نشــر  تاریــخ  از  باشــد  او  نــزد  متوفــی  از 
ــه  نخســتین آگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه ب
 شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد

 گردید .
 شعبه دادگاه میمه ۱۰۲۶ /م الف

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب 
 ۱۵۱۸۲ از  فرعــی   ۱3۶۰۲ پــاک  خانــه 
اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان  
کــه طبــق رای /آرائ شــماره / شــماره های 
۱3۹۵۶۰3۰۲۰۲۶۰۱۹۰۶3 مورخــه ۹۵/۱۰/۲۹  از 
طــرف هیــات  حــل اختــاف  موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمان های فاقــد ســند رســمی  مســتقر 
ــمال  ــه ش ــاک منطق ــناد و ام ــت و اس در ثب
ــام  ــه ن ــوم  ب ــک مرق ــه مل ــان نســبت ب اصفه
ــد  ــی فرزن ــی رجان ــین رضای ــای غامحس آق
محمــد رحیــم  بــه ش ش ۹ و کــد ملــی 
نســبت  اصفهــان  ۵۶۵۹۵۶۶۵۴۵صــادره 
ششــدانگ  یکبــاب خانــه  صــادر گردیــده  بــا 
توجــه بــه اینکــه تحدیــد حــدود اولیــه پــاک 
اصلــی فــوق قانونــی نبــوده اســت اینــک 
ــاده ۱۵  ــر از م ــمت اخی ــتور قس ــه دس ــا ب بن
ــوم  ــک مرق ــدود مل ــد ح ــت تحدی ــون ثب قان
در روز دوشــنبه  مورخــه ۹۶/۶/۶ ســاعت ۸  
صبــح  در محــل  شــروع و بــه عمــل خواهــد 
آمــد  لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی  بــه کلیــه 
مالکیــن و مجاوریــن  اخطــار مــی گــردد کــه 
در روز و ســاعت مقــرر  در محــل حضــور  یابنــد 
ــاک  ــان ام ــن  و صاحب ــات  مجاوری اعتراض
مطابــق  مــاده ۲۰  قانــون ثبــت  از تاریــخ 

ــدود و  ــد  ح ــس  تحدی ــورت مجل ــم ص تنظی
ــد  و  ــد ش ــه خواه ــا 3۰ روز پذیرفت ــط  ت فق
طبــق مــاده ۸۶ آئیــن نامــه قانــون ثبــت 
ــاه  از  ــک م ــدت ی ــرف م ــد ظ ــرض  بای معت
ــا  ــن اداره  ب ــه ای ــراض ب ــلیم  اعت ــخ تس تاری
ــاح  ــع ذیص ــه مراج ــت  ب ــم  دادخواس تقدی
قضائــی اقــدام و گواهــی طــرح دعــوی  خــود 
را بــه ایــن منطقــه ثبتــی  ارائــه نمایــد در غیــر 
اینصــورت  متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی  
وی مــی توانــد بــه دادگاه مربوطــه  مراجعــه و 
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت  
و بــه اداره  ثبــت تســلیم نمایــد  ســپس اداره 
ــات  ــراض عملی ــه اعت ــه  ب ــدون توج ــت  ب ثب
ــد  ــه خواه ــررات ادام ــت  مق ــا رعای ــی را ب ثبت

داد  .تاریــخ انتشــار ۹۶/۵/۱۴
م الف  ۱۴۴۷۵

رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــاک شــمال 
اصفهــان ایروانــی

آگهی فقدان سند 
ــد کاظــم  ــه اینکــه زهــرا کریمیــان فرزن نظــر ب
بــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد شــهود شــماره 
ــان  ــه ۷۱ اصفه ــر خان ۷۴۹3۹-۹۶/۴/۱۸ دفت
مالکیــت  ســند  شــدن   مفقــود  مدعــی 
ــاک  ــگ پ ــش دان ــاع از ش ــگ مش ــه دان س
ــع  ــی    واق ــی از ۲۸ اصل ــماره ۱۹3۶۶ فرع ش
ــل   ــه در ذی ــان  ک ــت   اصفه ــش ۱۴ ثب در بخ
ــه ۵۷۹  ــت  در صفح ــورد ثب ــت  ۲۰۹3۱۹ م ثب
دفتــر جلــد ۹۱۹ امــاک تحــت شــماره چاپــی 
۱۵۷۶۶۱-3۲/۸۸ صــادر و تســلیم گردیــده  
-3۹۵۴۵ شــماره  انتقــال  موجــب  وبــه 

ــه  ــان ب ــه ۱۲۹ اصفه ــر خان ۲۴/۱۰/۱3۸۸ دفت
وی انتقــال یافتــه و  اظهــار  داشــته کــه ســند 
ــود  ــی مفق ــر جابجای ــوم  در اث ــت  مرق مالکی
ــت   ــند مالکی ــدور س ــای ص ــده  و تقاض گردی

ــد  . ــوده ان ــی نم المثن
لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصاحــی 
ــت در  ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده ۱۲۰ آیی ــل م ذی
یــک نوبــت آگهــی مــی شــود چنانچــه کســی 
مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک 
ــزد خــود  ــت ن ــا وجــود ســند مالکی ــوم ی مرق
ــن آگهــی ظــرف  ــخ انتشــار ای میباشــد از تاری
ــن  ــًا ضم ــود را کتب ــراض خ ــدت ده روزاعت م
ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه 
ــد  ــذ نمای ــید اخ ــلیم و رس ــن اداره تس ــه ای ب
ــند  ــل س ــس و اص ــورت مجل ــب ص ــا مرات ت
مالکیــت بــه ارائــه کننــده ســند مســترد گــردد 
بدیهــی اســت اگــر ظــرف / مــدت مقــرر 
اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض 
اصــل ســند مالکیــت یــا معاملــه ارائــه نشــود 
اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی 

ــد .  ــد ش ــررات خواه ــق مق طب
م الف ۱۴۷۲۰ 

ــناد و  ــت اس ــں ثب ــدر ی-رئیس ــا حی علیرض
ــان ــرب اصفه ــاک غ ام

احضار متهم 
نظــر بــه اینکــه  در پرونده کاســه ۸د۹۴۰3۸۷   
فرزنــد  داوری  مهــدی  شــکایت   حســب 
ــن  ــد حس ــوی فرزن ــول رض ــاس و رس غامعب
ــد هوشــنگ متهــم  ــدور فرزن آقــای ســعید مه
ــماره  ــیکلت ش ــور س ــرقت موت ــه  س ــت ب اس
انتظامــی ۶۲۸-۲۸۸۶۱و الصــاق پــاک موتــور  
ــر روی آن    ــروقه ۶۲۱-۲۴۴۲۶ ب ــیکلت مس س
و از طــرف ایــن دادیــاری  تحــت تعقیــب مــی 
باشــد و ابــاغ احضاریــه  نیــز بــه واســطه 
ــودن  ــوم نب ــم و معل ــودن  مته ــکان نم ــل م نق
محــل اقامــت وی ممکــن نگردیــده  لــذا 
ــون  ــاده ۱۷۴ قان ــرای  م ــیله در اج ــن وس بدی
ــرده  ــه نامب ــب ب ــن دادرســی  کیفــری مرات آیی
ــخ نشــر آگهــی   ــا ظــرف یکمــاه از تاری ــاغ ت اب
درشــعبه ۸ دادیــاری  دادســرای عمومــی و 
ــع  ــان  واق ــماره ۵ اصفه ــع ش ــاب  مجتم انق
پاســخگویی   در خیابــان شــریعتی  جهــت 
ــورت  ــود  در ص ــر ش ــش حاض ــام خوی ــه اته ب
عــدم حضــور پــس از یــک مــاه از تاریــخ 
ــد ــل خواه ــی بعم ــدام قانون ــارآگهی  اق  انتش

 آمد. 
دادیــاری   هشــتم  ۱۴۱۶۷شــعبه  الــف  م 
اصفهــان  انقــاب   و  عمومــی  دادســرای 

احضار متهم 
نظــر بــه اینکــه  در پرونــده کاســه ۸د۹۶۰۸3۱   
حســب شــکایت  خانــم مریــم مــرادی آقــای 
حمیــد جعفــری  فرزنــد حســین  متهــم اســت 
ــیکلت ۷3۵۸3-۶۲۷   ــور س ــرقت موت ــه ر س ب
ــی  ــب م ــاری  تحــت تعقی ــن دادی از طــرف ای
باشــد و ابــاغ احضاریــه  نیــز بــه واســطه 
ــودن  ــوم نب ــم و معل ــودن  مته ــکان نم ــل م نق
محــل اقامــت وی ممکــن نگردیــده  لــذا 
ــون  ــاده ۱۷۴ قان ــرای  م ــیله در اج ــن وس بدی
ــرده  ــه نامب ــب ب ــن دادرســی  کیفــری مرات آیی
ــخ نشــر آگهــی   ــا ظــرف یکمــاه از تاری ــاغ ت اب
درشــعبه ۸ دادیــاری  دادســرای عمومــی و 
ــع  ــان  واق ــماره ۵ اصفه ــع ش ــاب  مجتم انق
پاســخگویی   در خیابــان شــریعتی  جهــت 
ــورت  ــود  در ص ــر ش ــش حاض ــام خوی ــه اته ب
عــدم حضــور پــس از یــک مــاه از تاریــخ 
ــد ــل خواه ــی بعم ــدام قانون ــارآگهی  اق  انتش

 آمد. 
دادیــاری   هشــتم  ۱۴۱۶۶شــعبه  الــف  م 
اصفهــان  انقــاب   و  عمومــی  دادســرای 

مفقودی 
مجــوز و کارت مهمــات ســاح شــکاری  

آقــای  بــه  متعلــق   ۲۱۷۰3۴۹۸ شــماره 
روشــن صفــری ده کهنــه فرزنــد حســینقلی  
ــه  ــده و از درج ــود گردی ش ش ۱3۷۶ مفق

ــار ســاقط مــی باشــد .  اعتب

بیانیه فدراسیون درباره شجاعی و حاج صفیگالیه مدیر عامل باشگاه آینده سازان میهن



پیشهناد فیلم

360 درجه

کارگردان: سام قریبیان
نویسنده: سام قریبیان

بازیگــران: میــاد کی مــرام، امیــر آقایــی، ناصــر آقایــی حبیب 
ــری،  ــار، رضــا رویگ ــرا حج ــار، میت ــاز ایزدی اســماعیلی، پرین
ــان  ــان احس ــام قریبی ــلیمانی، س ــین س ــا، حس ــاره رهنم به
کرمــی، بابــک کریمــی، علیرضــا محمــدی، حامــد مــدرس، 

ــن مســعود فروت
فیلــم ســینمایی »360 درجــه«، اولیــن ســاخته ســام 
قریبیــان اســت. »360 درجــه«، فیلمــی قهرمان محــور اســت 

ــی دارد.  ــی اجتماع و مضمون
پرریســک  ژانــری  پلیســی جنایی،  ژانــر  می دانیــم کــه 
کــه  ژانــری  می شــود؛  محســوب  ایــران  ســینمای  در 
 در اواســط دهــه 60 تــا اواســط دهــه 70 ژانــری رایــج 
و پرطرفــدار در ســینمای ایــران بــه شــمار می رفــت و پــس از 
آن شــاید بــه ســبب بی بضاعــت بودن ســینمای مــا و روی کار 
ــر )همچــون  ــه کم هزینه ت ــر و البت ــدن ژانرهــای پرطرفدارت آم
و  روان شناســانه  بــا گرایش هــای  آپارتمانــی  فیلم هــای 
ــه فراموشــی  ــادی کم رنــگ و ب ــا حــد زی جامعه شناســانه( ت
ــز  ــای ساخته شــده اش نی ــدود نمونه ه ســپرده شــد و از مع

اســتقبال چشــمگیری صــورت نگرفــت. 
»360 درجــه« البتــه بیــش از آنکــه یک فیلم پلیســی باشــد، 
فیلمــی »نــوآر« محســوب می شــود؛ فیلمــی کــه نمونه هــای 
ــران یافــت و شــاید  ــوان در ســینمای ای اندکــی از آن را می ت
یکــی از بهتریــن نمونه هــای آن همــان »گناهــکاران« باشــد 
کــه ســام قریبیــان نــه بــه عنــوان کارگــردان، بلکــه در مقــام 

فیلمنامه نویــس در ســاخت آن ســهیم بــود. 
ــی  ــاید حت ــد؛ ش ــی نباش ــم کامل ــاید فیل ــه«، ش »360 درج
بســیاری از مخاطبــان ســینما را پــس بزنــد و شــاید نتوانــد 
توقعــات مخاطــب را بــه طــور کامــل برطــرف کنــد؛ امــا ایــن 
ــینمای  ــه در س ــت ک ــژه ای اس ــه وی ــل فیلمنام ــم حاص فیل
ــاش  ــود و ت ــده می ش ــاختش دی ــابقه س ــر س ــران کمت ای
کارگردانــی جــوان بــرای دســت گذاشــتن روی ژانــری اســت 
کــه هنــوز جــای پیشــرفت بســیاری در ســینمای کشــور مــا 
دارد؛ ژانــری کــه در صــورت بهره گیــری هوشــمندانه از آن 
ــان  ــوب می ــری محب ــه ژان ــد ب و شــناخت درســتش می توان
سینمادوســتان ایرانــی تبدیــل شــود. در نهایــت ایــن فیلــم، 
ــینمایی  ــه س ــده در کارنام ــو و امیدوارکنن ــه جل ــی رو ب گام

ــود. ــوب می ش ــان محس ــام قریبی س

حرف و نقل

جوایــز ششــمین جشــنواره  دریافــت  نامزدهــای   
ــی  ــای پویانمای ــش فیلم ه ــهر در بخ ــم ش ــی فیل بین الملل
کوتــاه و نیمه بلنــد، فیلم هــای کوتــاه و نیمه بلنــد داســتانی، 
ــام  ــی اع ــای ویدئوی ــش فیلم ه ــتند و بخ ــای مس فیلم ه

شــدند.
 رهبــر قنبــری، کارگــردان ســینما، دربــاره مســتند 
ــی  ــر مقدمات ــا تصاوی ــت: م ــین« گف ــای تات نش »بلندی ه
ــرد،  ــز، ل ــبو، دی ــتان، اس ــور، اَسکس ــتند را در کل ــن مس ای
پاکســتان ضبــط  از  و قســمت هایی  دیلمــان  المــوت، 
ــار  ــه ای در اختی ــه بودج ــه اینک ــه ب ــا توج ــا ب ــم؛ ام کرده ای
نداشــتم، منتظــر دریافــت بودجــه از مرکــز گســترش 
ــرداری را  ــا فیلمب ــتم ت ــی هس ــتند و تجرب ــینمای مس س

ــم. ــه ده ادام
 برنامــه تلویزیونــی »همبــازی« بــا محوریــت بررســی 
تولیــدات و فضــای بازی هــای دیجیتــال و غیردیجیتــال، از 
ــه روی  ــه صــورت ســه روز در هفت ــاه و ب شــنبه ۱۴ مردادم

آنتــن شــبکه پنــج مــی رود.
ــا از  ــد ت ــد دارن ــری قص ــرا وینف ــتریپ و اپ ــل اس  مری
چندیــن فیلمنامــه منتخــب در یــک برنامــه حمایــت 
ــون راه                                                                                 ــا تلویزی ــینما ی ــه س ــد ب ــار بتوانن ــن آث ــا ای ــد ت کنن

ــد. یابن
ــژه  ــان کــودک، وی  نخســتین دوره توانمندســازی مربی
ــان  ــی و مبّلغ ــز فرهنگ ــی، مراک ــان جلســات خانوادگ مربی
ــوی  ــاء اندیشــه و ســیره عل ــز احی ــه همــت مرک ــودک ب ک

ــود. ــزار می ش ــان برگ اصفه
ــد  ــزرگ جدی ــه ب ــک مطالع ــن، ی ــزارش گاردی ــه گ  ب
دربــاره گوناگونــی و تنــوع در  هالیــوود نشــان می دهــد 
ــم  ــرده و ه ــم روی پ ــی ه ــدازه کاف ــه ان ــوز ب ــوود هن  هالی
پشــت دوربیــن نمایندگانــی از زنــان، افــراد معلــول و 

نــدارد. رنگین پوســتان 
 از اجــرای »حامــد زمانــی« در جشــن امام رضــا)ع( در 

شــهر مشــهد جلوگیری شــد.
ــر  ــد ب ــا تاکی ــد« ب ــیس »امی ــبکه تازه تأس ــر ش  مدی
ــازان  ــود برنامه س ــرد: کمب ــار ک ــی اظه ــت دوره نوجوان اهمی
ــرای رده ســنی نوجــوان بزرگ تریــن مشــکل  متخصــص ب
ماســت؛ امــا همیــن تعــداد را کــه بــرای نوجوانــان برنامــه 

ــم. ــت کنی ــد هدای ــازند، بای می س
 »متروکه خوانــی«، تجربــه تــازه ای از حمیــد پــورآذری 
ــه مــدت ۵  اســت کــه از چهاردهــم مــرداد ســال جــاری ب

ــود. ــرا می ش ــب اج ش
 شــعری از »ارنســت همینگــوی« پــس از گذشــت 70 

ســال در یــک کتــاب بــه چــاپ رســید.
 رمــان »تاریک تــر از جــادو« نوشــته وی. ای. شــبواب 
ــا ترجمــه محمــد جــوادی توســط انتشــارات کتابســرای  ب

تندیــس منتشــر و راهــی بــازار نشــر شــد.
 امیــر جعفــری، بازیگــر ســینما و تلویزیــون کــه 
ــش از  ــه پی ــت ک ــرده، گف ــروع ک ــر ش ــری را از تئات بازیگ
ــم  ــهر را ه ــر ش ــی تئات ــری حت ــه بازیگ ــه عرص ورودش ب

. خت نمی شــنا
 جعفــر نجیبــی بــا گایــه از بی توجهی هایــی کــه 
بــه هنرمنــدان باتجربــه مجسمه ســاز می شــود، گفــت: 
ــد،  ــائل را می بینن ــن مس ــی ای ــه وقت ــا تجرب ــدان ب هنرمن

ــد. ــود کار کنن ــرای خ ــان ب ــد در خلوتش ــعی می کنن س

کوتاه اخبار 

نمایشگاه عکس »درباره منظره« 
افتتاح شد

نمایشــگاه عکس هــای مهــران مقیمــی  کیمیای وطن
بــا عنــوان »دربــاره منظــره« بــه انتخاب هلیــا دارابــی از روز 
جمعــه ۱3 مردادمــاه ۹6، ســاعت ۱6 در گالــری ایرانشــهر 

گشایش می یابد. 
مهــران مقیمــی متولــد ۱37۱ دارای کارشناســی ارشــد 
عکاســی از دانشــگاه هنــر اســت. مقیمــی تاکنــون در 
چندیــن نمایشــگاه گروهــی عکــس از جملــه »دگرســانی« 
)گالــری ُا، ۱3۹۵(، »منظره هــا« )گالــری مریــم فصیحــی 
هرنــدی، ۱3۹۵( و… حضــور داشــته اســت. بازدیــد از 
ــنبه  ــاه از یکش ــنبه ۲۴ مردادم ــا سه ش ــگاه ت ــن نمایش ای
تــا چهارشــنبه از ســاعت ۱۲ تــا ۲0 و روزهــای پنجشــنبه از 
ســاعت ۱۲ تــا ۱۹ در گالــری ایرانشــهر بــه نشــانی تهــران، 
کریمخــان زنــد، خیابــان عضــدی )آبــان جنوبــی(، خیابــان 

ــه دارد. ــاک ۱/6۹ ادام ســپند، پ

 »پنجره« در گالری اکنون 
گشوده می شود

ــوان  ــا عن ــم ب ــی حج ــگاه گروه نمایش کیمیای وطن
»پنجــره« در گالــری »اکنــون« اصفهــان برگــزار می شــود. 
آثــار ایــن نمایشــگاه شــامل تابلــو، حجــم و آثــار کاربــردی 
اســت کــه توســط ماندانــا زمانــی، مریــم موســوی، منتــرا 
راحلــه  جزایــری،  مریــم  جاویــد،  مهتــاب  معراجــی، 
زینــب قاســمی، غزالــه غزنــوی، نســرین  احســانی، 
ســهامی، نوشــین آخونــدی، زهــره ســمندوک، زهــرا 
ــا جعفــری،  ــد، زهــره الفتــی، مان یوســف زاده، ســپیده کای
هنگامــه  ســاالرمحمدی،  حجــت  اعلمــی،  افســانه 
محتشــمی، مریــم بصیرت خــواه، مســعود ســهیلی و بهــاره 

مالم مقدم خلق شده اند.
 عاقه منــدان بــرای بازدیــد از نمایشــگاه گروهــی »پنجــره« 
می تواننــد از ۱3 تــا ۲۸ مردادمــاه از ســاعت ۱6 تــا ۲۱ 
ــی، کوچــه  ــان خاقان ــع در خیاب ــون«، واق ــری »اکن ــه گال ب
افشــین )۱۴(، بن بســت حریــر، پــاک ۹ مراجعــه کننــد.

اعالم اسامی هیئت داوران 
جشنواره تئاتر سوره

ــوزه  ــوره ح ــر س ــنواره تئات ــن جش ــت و پنجمی داوران بیس
ــدند.  ــام ش ــی اع ــه ای و خیابان ــش صحن ــری در بخ هن

ــری بیســت و پنجمیــن جشــنواره  ــه گــزارش ســتاد خب ب
تئاتــر ســوره، داوران نهایــی ایــن جشــنواره در بخــش تئاتــر 
صحنــه محمــود عزیــزی، رحمــت امینــی، ایــوب آقاخانــی، 
ســید حســین فدایــی حســین و مرتضــی ســرهنگی 

هســتند. 
همچنیــن در بخــش خیابانــی امیــر دژاکام، محمــود 
فرهنــگ و اردالن شــجاع کاوه بــه عنــوان داوران نهایــی 
ــر  ــنواره تئات ــن جش ــت و پنجمی ــده اند. بیس ــی ش معرف
ســوره از روز ۱۵ مردادمــاه بــه مــدت ۵ روز برگــزار خواهــد 
ــا  ــاه ب ــن جشــنواره ۲0 مردادم ــه ای شــد. مراســم اختتامی
حضــور هنرمنــدان و مدیــران هنــری در تــاالر اندیشــه حوزه 

ــود. ــزار می ش ــری برگ هن

تجسمی

 جشنواره »هنر برای صلح«
جهانی می شود

روز  بــا  همزمــان  صلــح«  بــرای  »هنــر  جشــنواره  پنجمیــن 
ــزار  ــران برگ ــدان ای ــه هنرمن ــهریورماه در خان ــح در ش ــی صل  جهان

می شود. 
ــاره  ــح«، درب ــرای صل ــر ب ــنواره »هن ــر جش ــد، دبی ــدون فرب فری
پنجمیــن دوره ایــن رویــداد گفــت: پنجمیــن دوره ایــن رویــداد بــه 
ــدان  ــه هنرمن ــهریورماه در خان ــا 30 ش ــی از ۲۱ ت ــورت بین الملل ص
ــن  ــور در ای ــش از ۲0 کش ــدان بی ــود و هنرمن ــزار می ش ــران برگ ای

ــد داشــت.  ــر خواهن جشــنواره اث
طبــق روال قبــل مــا هــر روز در همــه رشــته های هنــری از جملــه 
نقاشــی، عکــس، مجســمه و چیدمــان، پوســتر، ویدئــوآرت، 
برنامه هــای  هنرمنــدان  خانــه  در  پرفورمنــس  و  موســیقی 
ویــژه ای داریــم و روز جهانــی صلــح نیــز یــک برنامــه متفــاوت و 

را خواهیــم داشــت.  گســترده تری 
ــده و  ــام ش ــار تم ــع آوری آث ــر جم ــال حاض ــه داد: در ح وی ادام
ــه ایــن دوره از جشــنواره رســیده کــه در حــال  ــر ب بیــش از ۱30 اث

ــتیم.  ــا هس ــان آن ه ــاب از می انتخ
ــه  ــتر ب ــت و بیش ــوان نیس ــورت فراخ ــه ص ــا ب ــنواره م ــه جش البت
صــورت دعــوت از خــود هنرمنــدان صــورت می گیــرد تــا اگــر اثــری 

مرتبــط بــا ۸ محــور پیشــنهادی مــا دارنــد، ارائــه دهنــد. 
ــح  ــنواره را »صل ــعار جش ــح« ش ــرای صل ــر ب ــنواره »هن ــر جش دبی
ــا توانســته ایم  ــر دوره م ــرد: در ه ــان ک ــد و بی ــن« نامی را تصــور ک
ــه  ــم و ب ــرار کنی ــدان برق ــا هنرمن ــر و گســترده تری ب ــاط موثرت ارتب
دلیــل مطــرح شــدن ایــن جشــنواره توانســتیم ســال گذشــته در 
حاشــیه ســی و چهارمیــن اجــاس حقــوق بشــر ســازمان ملــل در 
ژنــو گزیــده ای از آثــار چهــار دوره قبــل را برگــزار کنیــم. خبــر فارســی

تئاتر

 »مطرب« در سالنی دیگر 
به کار خود ادامه می دهد

بهــزاد فراهانــی کــه نمایــش »مطــرب« را پیــش از ایــن در تماشــاخانه 
ــود و در حــال حاضــر در پردیــس تئاتــر  ایرانشــهر بــه صحنــه بــرده ب
تهــران روی صحنــه بــرده، دربــاره وضعیــت اجــرای عمومــی ایــن اثــر 
گفــت: روز جمعــه ۱3 مردادمــاه آخریــن روز اجــرای عمومــی نمایــش 

»مطــرب« در پردیــس تئاتــر تهــران بــود.
ــد اجــرای عمومــی »مطــرب« در پردیــس  ــاره احتمــال تمدی وی درب
ــرب« در  ــرای »مط ــد اج ــر تمدی ــه فک ــرد: ب ــار ک ــران اظه ــر ته تئات
ــرا  ــرای اج ــرایط ب ــی ش ــون بعض ــتیم؛ چ ــران نیس ــر ته ــس تئات پردی
در ایــن مــکان به ویــژه بــه لحــاظ آمــد و شــد اعضــای گــروه ســخت 

اســت. 
فراهانــی تصریــح کــرد: پیــش از اینکــه مــا اجــرای عمومــی »مطــرب« 
را در پردیــس تئاتــر تهــران شــروع کنیــم، دوســتان در شــهرداری وعــده 
داده بودنــد کــه چنــد بیلبــورد را در ســطح شــهر تهــران بــه تبلیــغ ایــن 
نمایــش اختصــاص می دهنــد و همچنیــن قــول داده شــد کــه تبلیــغ 
ایــن نمایــش را در تلویزیون هــای شــهری داشــته باشــیم؛ ولــی 

ــد. ــی نش ــا عمل ــن وعده ه ــدام از ای هیچ ک
 ایــن کارگــردان و بازیگــر بــا ســابقه تئاتــر دربــاره اینکــه آیــا نمایــش 
»مطــرب« را در مــکان دیگــری بــه صحنــه خواهــد بــرد یــا نــه، یــادآور 
ــروه در  ــد گ ــه بای ــم ک ــرا داری ــنهاد اج ــتان پیش ــد شهرس ــد: از چن ش
ایــن زمینــه تصمیــم بگیــرد. همچنیــن مذاکراتــی بــا مجیــد جعفــری 
بــرای اجــرای نمایــش »مطــرب« در یکــی از ســالن های تئاتــر 
ــی از  ــه در یک ــود دارد ک ــم وج ــن ه ــال ای ــته ایم. احتم ــز داش آزاد نی
ــه  ــه صحن ــر را ب ــن اث ــز ای ــران نی ــمالی ته ــق ش ــای مناط پردیس ه
ببریــم. اجرایــی شــدن ایــن شــرایط منــوط بــه تصمیــم اعضــای گــروه 

اســت. ایــران تئاتــر

موسیقی

 جشنواره موسیقی کالسیک ایرانی 
رقابتی نشد

دبیــر جشــنواره موســیقی کاســیک ایرانــی بــا اعــام تاریــخ 
برگــزاری دومیــن دوره ایــن رویــداد موســیقایی از انتشــار فراخــوان 

ــر داد.  ــده خب ــای آین ــی روزه ــنواره ط جش
ــه  ــای انجام گرفت ــن فعالیت ه ــه تازه تری ــاره ب ــا اش ــه ب ــر مردان امی
در دبیرخانــه ایــن رویــداد موســیقایی نوپــا توضیــح داد: طــی 
روزهــای آینــده جلســات نهایــی شــورای سیاســتگذاری جشــنواره 
بــرای انتشــار فراخــوان دوره دوم برگــزار می شــود و مــا بــرای 
ــم  ــدام خواهی ــاه اق ــی مردادم ــای پایان ــا روزه ــوان ت ــار فراخ انتش

کــرد. 
دبیــر دومیــن جشــنواره موســیقی کاســیک ایرانــی دربــاره تعییــن 
تکلیــف موضــوع رقابتــی شــدن جشــنواره در شــورای سیاســتگذاری 
ــوان کــرد: همان طــور کــه در دوره قبلــی جشــنواره اشــاره کــرده  عن
بــودم، تــاش داشــتیم کــه بخــش رقابتــی را بــه ایــن دوره اضافــه 
کنیــم؛ امــا بــا توجــه بــه اینکــه وجــود چنیــن بخشــی در جشــنواره 
نوپایــی چــون جشــنواره موســیقی کاســیک ایرانــی نیازمنــد 
ســازماندهی ویــژه ای اســت و مــا بایــد در ابتــدا ســاختار جشــنواره 
را تقویــت کنیــم، بنابرایــن تصمیــم گرفتیــم تــا پــس از مســتحکم 
شــدن ایــن مکانیــزم بــرای برگــزاری بخــش رقابتــی اقــدام 
ــه صــورت  ــه همیــن جهــت دومیــن دوره جشــنواره نیــز ب کنیــم؛ ب
ــده  ــای ایجادش ــدوارم فض ــا امی ــود؛ ام ــزار می ش ــی برگ غیررقابت

ــد رقابتــی باشــد. ــرای برگــزاری یــک بخــش قدرتمن بســتری ب
ــیک  ــیقی کاس ــنواره موس ــن جش ــت: دومی ــان گف ــه در پای  مردان
ایــران از ۱7 تــا ۲۴ آذرمــاه بــا حضــور تعــدادی از گروه هــا و 
هنرمنــدان مطــرح موســیقی کشــورمان میزبــان عاقه منــدان 

ــر ــت. مه ــی اس ــیقی ایران موس

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه فرهنگ

مهــران مدیــری در اولیــن ســاخته ســینمایی 
ــق  ــکات عمی ــر روی مش ــت ب ــود انگش خ

کان شــهرها می گــذارد. 
ــزرگ و دور  ــهرهای ب ــه وار ش ــی دیوان زندگ
باطــل روزمرگــی در چنیــن شــهرهایی از آن 
دســت ســوژه هایی اســت کــه شــاید کمتــر 
ــه  ــا را این گون ــد آن ه ــت کن ــی جرئ کارگردان

ــد.  ــر بکش ــه تصوی ــرده ب ــان و بی پ عری
اساســا حــرف زدن یا نشــان دادن مشــکات 
ــو محســوب  ــی تاب ــردم، نوع ــا م ــاری م رفت
اجتماعــی  ژانــر  کارگردانــان  و  می شــود 
در نهایــت در فیلم هــای خــود یکــی، دو 
ــوان نشــانه ای  ــه عن ــواده مشــکل دار را ب خان
از مشــکات موجــود بــه تصویــر می کشــند؛ 
مشــکات  بیــان  بــرای  مدیــری  امــا 
تصاویــری شــلوغ و پرحجم از کل مشــکات 
مــا در اجتمــاع را بــه شــکلی هنرمندانــه بــه 

ــت.  ــیده اس ــر کش تصوی
شــاید نتــوان فیلــم ســینمایی مدیــری 
تلویزیونــی  ســریال های  راســتای  در  را 
ــم  ــات فیل ــیاری جه ــا از بس ــت؛ ام او دانس
ســینمایی او، دنبالــه دغدغه هــای اجتماعــی 
ــت. ــدی اس ــناس کم ــردان سرش ــن کارگ ای

 مسائل اجتماعی
مدیــری همــواره در تمــام ســاخته هایش 
داشــته  را  اجتماعــی  مســائل  دغدغــه 
اســت. نگاهــی بــه آثــار او از زمــان »ســاعت 
ــان  ــی« نش ــن »دور هم ــا همی ــوش« ت خ
بــا تیزبینــی ســعی در  او  می دهــد کــه 
درشــت  و  ریــز  معضــات  دادن  نشــان 

اجتماعــی داشــته اســت. 
مدیــری در »ســاعت ۵ عصــر« هــم بــا 
ــا  ــه ب ــا، البت ــان دغدغه ه ــردن هم ــال ک دنب
شــمایلی شــاید متفاوت تــر، گوشــه ای از 
مشــکات اجتماعــی ایــن روزهــای کشــور را 

ــر کشــیده اســت.  ــه تصوی ب

معضاتــی ماننــد آپارتمان نشــینی، هــرج 
ــار  ــرج و شــلوغی در بیمارســتان ها، رفت و م
مــردم در متــرو، واکنــش مــردم در مراســم 
تشــییع و دفــن هنرمنــدان و ده هــا مشــکل 
ــه در  ــی اســت ک ــه دغدغه های ــر از جمل دیگ
ــر  ــه تصوی ــری ب ــران مدی ــم مه ــن فیل اولی

کشــیده شــده اســت.
بــرای  مشــکات  ایــن  تماشــای  شــاید 
مــا کــه هــر روز شــاهد ایــن اتفاقــات 
ــر  ــا ه ــد؛ ام ــذاب نباش ــدان ج ــتیم چن هس
شــهروند آگاهــی پــس از دیــدن ایــن فیلــم 
ــده  ــه ش ــم ک ــی ه ــرای دقایق ــت کم ب دس
بــه رفتارهــای مشــابه و خــود و اطرافیانــش 

ــید. ــد اندیش خواه
منظــر  دو  از  را  ســینما  بخواهیــم  اگــر 
ســرگرمی و تفکــر بررســی کنیــم، فیلــم 
»ســاعت ۵ عصــر« بیشــتر بــه گونــه تفکــر 
نزدیــک اســت تــا ســرگرمی؛ هــر چنــد 
کــه فیلــم هــم در تمــام زمــان حــدود 
۹0 دقیقــه ای خــود لحظــات شــیرین و 

دارد. ســرگرم کننده ای 
 نقطه ضعف

ــاخته  ــن س ــوان اولی ــه عن ــری ب ــم مدی فیل
ســینمایی ایــن هنرمنــد باســابقه، فیلــم 
ــد  ــم هــم مانن ــن فیل ــا ای ــی اســت؛ ام خوب
نقــاط  فیلم اولی هــا  آثــار  از  بســیاری 

دارد. ضعفــی 

فیلــم  نقطه ضعــف  و مهم تریــن  اولیــن   
ــوارد  ــت و بســت داســتان در بعضــی م چف

ــت.  اس

فیلــم در کل داســتان جالــب و خاصــی 
اتفاقــات  منطــق  لحظاتــی  در  امــا  دارد؛ 
چنــدان خــوب از آب در نیامــده اســت؛ 
ــتان و  ــکانس قبرس ــال در س ــور مث ــه ط ب
ماجــرای ناهــار پیــرزن، بیــش از اینکــه 
ــان  ــود، ناگه ــان داده ش ــاه نش ــی بی پن زن
ــود  ــان داده می ش ــتفاده گر نش ــی سوء اس زن
ســاده لوحی  و  تحــول  و  تغییــر  ایــن  و 
ــور  ــم ج ــق فیل ــا منط ــاری ب ــیامک انص س

نیســت. 
ایــن نمونه هــای کوچــک اگرچــه در کل 
فیلــم تاثیــری آنچنانــی ندارنــد، امــا از آنجــا 

ســطح انتظــارات از مهــران مدیــری بســیار 
از  را  اشــتباهی  هــر  نمی تــوان  باالســت، 

ــت. ــا پذیرف ــن راحتی ه ــه ای ــوی او ب س
 بازی ها

ــد  ــم بای ــم ه ــران فیل ــازی بازیگ ــاره ب درب
گفــت کــه ســیامک انصــاری ماننــد همیشــه 
بــازی شــیرینی از خــود ارائــه داده و بــازی 
او ادامــه نقش هایــش در کارهــای مدیــری 

اســت.
دیگــر بازیگــران هــم هــر چنــد در نقش هــای 
ــه  ــی ب ــا همگ ــده اند، ام ــر ش ــی ظاه کوتاه

ــد.  ــس کار برآمده ان ــی از پ خوب
صحنه هــای  در  هــم  مدیــری  هدایــت 
شــلوغ فیلــم بســیار شــایان تحســین اســت 
ــم  ــران ســراغ داری ــی در ای ــر کارگردان و کمت
را  صحنه هایــی  این چنیــن  بتوانــد  کــه 
ــری  ــا مدی ــد؛ ام ــت کن ــتی مدیری ــه درس ب
برآمــده                  کار  ایــن  پــس  از  خوبــی  بــه 

ــت. اس
در پایــان بایــد گفــت فیلــم »ســاعت ۵ 
ــی  ــاخت و دیدن ــی خوش س ــر«، فیلم عص

ــدن را دارد.  ــار دی ــه ارزش یکب ــت ک اس
ــدن  ــرای خندی ــه ب ــی ک ــد عاقه مندان هرچن
بــه ســینما می رونــد، در نهایــت ناراضــی 
فیلــم  امــا  می کننــد،  تــرک  را  ســینما 
دارد  گفتــن  بــرای  بســیاری  حرف هــای 
حرف هایــی از جنــس خــود مهــران مدیــری.

ــقف  ــر س ــینمایی »زی ــم س ــد از فیل ــا تمجی ــی ب ــن فتح حس
دودی« گفــت: فیلمســازانی همچــون پــوران درخشــنده، نماینــده 
ســینمای اخاقــی جامعــه هســتند و جــای تعجــب دارد کــه آثــار 
چنیــن فیلمســارانی آن طــور کــه انتظــار مــی رود در اکــران موفــق 

نمی شــود. 
ایــن کارگــردان بــا اشــاره بــه اینکــه به تازگــی فیلــم »زیــر ســقف 
ــان  ــوران درخشــنده را تماشــا کــرده، بی ــی پ ــه کارگردان دودی« ب
کــرد:  وقتــی فیلــم را دیــدم، بســیار متأســف شــدم کــه ایــن فیلم 
ــه رو نشــده  ــه شایســته آن اســت روب ــی ک ــا موفقیت ــران ب در اک
ــوط  ــران مرب ــان اک ــودن زم ــب نب ــه مناس ــل آن ب ــاید دلی و ش
باشــد؛ امــا بــه هــر حــال جــای تعجــب دارد کــه ایــن فیلــم بــه 
انــدازه فیلــم قبلــی خانــم درخشــنده )هیــس! دخترهــا فریــاد 

ــوده اســت.  ــراه نب ــا اســتقبال هم ــد( ب نمی زنن
فتحــی افــزود: »زیــر ســقف دودی« از حیــث فیلمنامه، ســاختار 

فیلمســازی و کارگردانــی و بــازی بازیگــران چیــزی کمتــر از 
»هیــس! دخترهــا فریــاد نمی زننــد« نــدارد و اتفاقــا از آن دســت 
ــا  ــرده ت ــوت ک ــدان دع ــن و فرزن ــه از والدی ــی اســت ک فیلم های
بــا هــم ایــن فیلــم را تماشــا کننــد؛ چــون مســئله بســیار مهمــی 
ــه جــزء مشــکات  ــر ســقف دودی« مطــرح می شــود ک در »زی
ــل های  ــه نس ــت ک ــن اس ــم ای ــت؛ آن ه ــه ماس ــزرگ جامع ب
ــن  ــر ای ــد و اگ ــو نمی کنن ــر گفت وگ ــا یکدیگ ــه ب ــف جامع مختل
ــا مشــکل گسســت  ــر ب ــت کمت ــرد، آن وق ــو صــورت گی گفت وگ
ــود.  ــم ب ــه رو خواهی ــده آن روب ــای ناراحت کنن نســل ها و پیامده
وی خاطرنشــان کــرد:  ایــن فیلــم بــه طــور مشــخص از نســل ها 
ــا  ــا، نگرانی ه ــاره دلهره ه ــر درب ــا یکدیگ ــا ب ــد ت ــوت می کن  دع
و تنهایی هــای خــود صحبــت کننــد و بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد 
ــن  ــد ای ــل و بعــد از خــود بای ــه نســل های قب کــه هــر نســلی ب

ــا حرف هــای یکدیگــر را بشــنوند. ایســنا فرصــت را بدهــد ت

موســیقی محور  برنامــه   متوقــف شــدن  از  پــس  تلویزیــون 
»گپ کــوک« کــه قــرار بــود مجلــه ای تلویزیونــی در حــوزه 
موســیقی باشــد، ایــن بــار برنامــه  »دلویزیــون« کــه یــک ُجنــگ 
ــه روی  ــی ب ــد بابای ــرای بارب ــا اج ــده را ب ــی ش ــی معرف تلویزیون

آنتــن می بــرد. 
عوامــل برنامــه  »گپ کــوک«، برنامــه جدیــدی را در شــبکه نســیم 
ــد  ــدارک دیده ان ــد بابایــی ت ــا اجــرای بارب ــون« ب ــام »دلویزی ــا ن ب
کــه از دیشــب )شــب میــاد امــام رضــا)ع(( بــرای نخســتین بــار 

از شــبکه نســیم بــه روی آنتــن رفــت. 
اســت؛  متفــاوت  »گپ کــوک«  بــا  »دلویزیــون«  برنامــه 
موســیقی محور نیســت و در قالــب یــک جنــگ شــاد تلویزیونــی 
تولیــد شــده و گفت وگــو بــا میهمــان، نمایــش و مســابقه از 
بخش هــای آن اســت کــه تهیه کنندگــی آن را  هــادی دمیرچــی و 

ــد.  ــده دارن ــر عه ــی ب ــد بابای ــش را بارب ــی و اجرای کارگردان

برنامــه  پخــش  اســتارت  ایــن  از  پیــش  نســیم  شــبکه 
»گپ کــوک«، مجلــه ای تلویزیونــی را در حــوزه موســیقی بــا 
تکیــه بــر ظرفیت هــای موجــود در عرصــه موســیقی کشــور شــامل 
گــپ و گفت وگــو بــا خواننــدگان و اجــرا در همــه گونه هــای 
ــا پخــش  موســیقیایی شــامل پــاپ، ســنتی و محلــی زد؛ امــا ب
تنهــا دو قســمت از برنامــه کــه بــه حضــور ســاالر عقیلــی و بهنــام 
صفــوی و اجــرای باربــد بابایــی اختصــاص داشــت، دیگــر تولیــد 

ــت.  ــه نیاف ــش آن ادام ــد و پخ نش
در نخســتین پخــش »دلویزیــون« وحید شمســایی، فوتبالیســت 

کشــورمان، میهمــان ایــن برنامــه اســت. 
»دلویزیــون« روزهای دوشــنبه و پنجشــنبه از ســاعت ۱۹ از شــبکه 
ــردان  ــری و کارگ ــی، مج ــد بابای ــود. بارب ــش می ش ــیم پخ نس
برنامــه »شــب کوک« هــم بــود کــه ســال گذشــته عیــد نــوروز از 

شــبکه نســیم بــه روی آنتــن رفــت. مهــر
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معرفی سبک هنری
فیلم نوآر

فیلــم نــوآر، یــک اصطــاح ســینمایی اســت 
کــه اصــوال بــرای توصیــف درام هــای جنایــی 
ــوودی  ــه  هالی ــده و بدبینان ــبک پردازی ش س

ــود.  ــتفاده می ش اس
ــوود  ــیک  هالی ــوآر کاس ــم ن ــول دوره فیل ط
ــود.  ــناخته می ش ــا ۱۹۵۹ ش ــا از ۱۹۴۰ ت عموم
بــا  اغلــب  دوره  ایــن  نوآرهــای  فیلــم 
فیلمبــرداری ســیاه و ســفید و نورپردازی های 

ُپرســایه روشــن شــناخته می شــوند. 
ریشــه های ســبک بصــری نــوآر بــه ســینمای 
اکسپرسیونیســم آلمــان می رســد. فیلــم 
نــوآر )معــادل فرانســوی فیلــم ســیاه( 
نخســتین بــار در ۱۹۴۶ توســط نینــو فرانــک 
ــا  ــد. ب ــاق ش ــی اط ــای آمریکای ــه فیلم ه ب

ــان در  ــاح در آن زم ــن اصط ــال ای ــن ح ای
پیــدا  رواج  آمریــکا  فیلمســازی  صنعــت 
ــای  ــتر فیلم ه ــیک، بیش ــرد. در دوره کاس نک
ملودرام هــای  عنــوان  بــه  ســبک  ایــن 

جنایــی شــناخته می شــدند. 
ــوود  ــه  هالی ــوآر ب ــم ن ــاخت فیل ــتره  س گس
ــف )از  ــای مختل ــد و در دوره ه ــدود نمان مح
ــکای  ــا، آمری ــیک( در اروپ ــه دوره  کاس جمل
التیــن و آســیا نیــز ایــن نــوع فیلم هــا 

ــد.  ــاخته ش س
ــه  ــترن ک ــد وس ــا مانن ــر ژانره ــاف دیگ برخ
بــه راحتــی می شــود آن هــا را تعریــف و 
همــواره  نــوآر  ســبک  کــرد،  طبقه بنــدی 
ــته و  ــه داش ــز و معماگون ــی ابهام آمی کیفیت
در برابــر هــر نــوع طبقه بنــدی ناســازگار بــوده 

ــتقل  ــر مس ــک ژان ــوآر ی ــا ن ــه آی ــت. اینک اس
ــا مجموعــه ای منســجم از فیلم هــا،  اســت ی
در ذهــن بســیاری از منتقــدان حل نشــده 

ــت. ــده اس ــی مان باق
ــش  ــاید بی ــنتی ش ــوآر س ــی ن زیبایی شناس
ــم  ــر اکسپرسیونیس ــت تأثی ــز تح ــر چی از ه
آلمانــی اســت. اکسپرسیونیســم جریــان 
هنــری رایــج در آلمــاِن دهه هــای ۱۹۱۰ و 
ــی،  ــر، عکاس ــی، تئات ــه در نقاش ــود ک ۱۹۲۰ ب
ــور  ــینما حض ــاری و س ــازی، معم مجسمه س
داشــت. بعضــی از تکنیک هــا و شــاخصه های 
ایــن نــوع ســینمایی کــه کمتــر مورد مناقشــه 
قــرار گرفتــه و در واقــع بــه مؤلفه هــای ثابــت 

ــرح اند: ــن ش ــه ای ــده اند، ب ــدل ش ــوآر ب ن
ــد  ــب می گذرن ــا در ش ــیاری از صحنه ه - بس

صحنه هــا  بــر  ُپرکنتراســت  نورپــردازی  و 
ــت. ــم اس حاک

ــا  ــا ب ــان، م ــم آلم ــد اکسپرسیونیس  - مانن
ــته  ــوط شکس ــورب و خط ــای م قاب بندی ه
ــات و  ــدم ثب ــس ع ــه ح ــتیم ک ــه رو هس روب

ــد. ــا می کن ــادل را الق تع
ــوآر عمومــا خیــس  - خیابان هــای خلــوت ن

ــتند. ــورده هس و باران خ
- نوآر اندوهناک است و جبری. 

تقدیــری از پیــش محتــوم انــگار بــر پیشــانی 
شــخصیت ها حــک شــده و گریــزی از آن 

ــدارد. ــود ن وج
- نــوآر بــه لحــاظ شــمایل شــناختی: شــامل 
خیابان هــای تاریــک شــهر، پیاله فروشــی های 

کوچــک و آپارتمان هــای مــدرن اســت.

،،
اگــر بخواهیــم ســینما را از دو منظــر 
سرگرمی و تفکر بررسی کنیم، فیلم 
»ســاعت 5 عصــر« بیشــتر بــه گونــه 

تفکــر نزدیــک اســت تــا ســرگرمی

نگاهی به »ساعت 5 عصر«، اولین فیلم سینمایی مهران مدیری

بی پرده با جامعه

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

قدرت پشتکار
نویسنده آنجال داک ورث
قیمت 20 هزار تومان

نشر آرایان    

چهره های موسیقی ایران معاصر
نویسنده هوشنگ اتحاد
قیمت 65 هزار تومان

نشر فرهنگ نشر نو    

عشق در روزگار وبا
نویسنده گابریل گارسیا مارکز

قیمت 38 هزار و 500 تومان
نشر ققنوس       

خداحافظی با »گپ کوک«، سالم به »دلویزیون«تمجید کارگردان »شهرزاد« از فیلم »زیر سقف دودی«
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اهمیت معرفی تفریح سالم 
ــان  ــا بی ــا ب ــی ناج ــازمان عقیدتی سیاس ــین س جانش
اینکــه پلیــس در مکتــب رضــوی بــه ســربازی والیــت 
ــالم  ــح س ــذت و تفری ــرد: ل ــار ک ــد، اظه ــار می کن افتخ
بایــد بــه جامعــه امــام رضایــی معرفــی شــود تــا کســی 

ــرود.  ــای هنجارشــکنانه ن ــال رفتاره ــه دنب ب
حجت االســام و المســلمین بهشــتی پور تقیــد بــه 
مبانــی دیــن و احــکام شــرع مقــدس را مــورد تاکیــد 
قــرار داد و اظهــار کــرد: پلیــس کارآمــد همیشــه خــود را 

ــد.  ــج( می دان ــام زمان)ع ــر ام در محض
بهشــتی پور بــه فلســفه زیــارت و حضــور در حــرم ائمــه 
اطهار)علیهم الســام( اشــاره و اظهــار کــرد: راه ســعادت 
انســان، اتصــال دل بــه ایــن چشــمه های زالل معرفــت 

و ارادت اســت. 
بهشــتی پور بــه تفــاوت مهــم پلیــس در جمهــوری 
اســامی بــا دیگــر کشــورها اشــاره کــرد و گفــت: 
مجرمانــی کــه توســط نیــروی انتظامــی دســتگیر 
می شــوند بــا رفتــار مناســب و مطلــوب پلیــس مواجــه 
می شــوند و همیــن نکتــه، وجــه تمایــزی ممتــاز بــرای 

ناجــا محســوب می شــود. 
را  ســالم  لذت هــای  و  تفریــح  و  عبــادت، کار  وی 
برنامــه ای اصولــی و کاربــردی در مکتــب امــام هشــتم 
ــه  ــد ب ــذت و تفریــح ســالم بای ذکــر و تصریــح کــرد: ل
ــه  ــی ب ــا کس ــود ت ــی ش ــی معرف ــام رضای ــه ام جامع

ــس ــرود. پلی ــکنانه ن ــای هنجارش ــال رفتاره دنب

ثبت نام دوباره برای کتاب های درسی 
از ۱۵ مردادماه

ــرداد  ــی از ۱۵ م ــواد آموزش ــع م ــروش و توزی ــامانه ف س
دوبــاره بــرای دانش آمــوزان پایه هــای دوم تــا ششــم 
ــن  ــال می شــود و ای ــی و دوره پیش دانشــگاهی فع ابتدای
ــر اســاس  ــا ۳۰ مــرداد ادامــه خواهــد داشــت. ب مهلــت ت
اعــام ســامانه فــروش و توزیــع مــواد آموزشــی، آن دســته 
ــام  ــه ثبت ن ــق ب ــی موف ــر علت ــه ه ــه ب ــی ک از دانش آموزان
ــد  ــده اند، می توانن ــی نش ــب درس ــروش کت ــامانه ف در س
www.irtextbook. ــامانه ــه س ــاه ب ــا ۳۰ مردادم از ۱۵ ت

ــد.  ــه کنن com مراجع
ثبــت ســفارش کتاب هــای  بــرای  همچنیــن ســایت 
ــه دهــم و یازدهــم رشــته معــارف اســامی از  درســی پای
دهــم مردادمــاه فعــال شــده اســت و دانش آموزانــی کــه 
اطاعــات آن هــا بــرای ســال تحصیلــی ۹۷-۹۶ در ســامانه 
ــرای  ــد ب ــد، می توانن ــده باش ــل« ش ــام کام ــناد »ثبت ن س
ثبــت ســفارش کتــاب درســی اقــدام کننــد. ثبت نــام 
اینترنتــی کتــب درســی کاس اولی هــا کــه از ۱۵ تیــر 
شــروع شــده بــود، تــا ۱۷ شــهریورماه ادامــه خواهــد 

ــت.  داش
همچنیــن ثبــت ســفارش انفــرادی و گروهــی کتــب پایــه 
دهــم و یازدهــم فنــی و حرفــه ای و ثبــت ســفارش گروهی 
و انفــرادی پایــه هفتــم مــدارس اســتعدادهای درخشــان 
ــاح  ــرای اص ــوزان ب ــده و دانش آم ــروع ش ــر ش از ۱۵ تی
ــز  ــی نی ــم ابتدای ــا شش ــای دوم ت ــب پایه ه ــفارش کت س

ــد. مهــر ــدام کنن ــوط اق ــق ســامانه مرب ــد از طری می توانن

گزارش
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس:

مصرف ۸۰ درصدی ذخایر 
استراتژیک آب، فاجعه است

ــت:  ــس گف ــت مجل ــط زیس ــیون محی ــس فراکس رئی
اینکــه ۸۰ درصــد ذخایــر اســتراتژیک آب را مصــرف کــرده 
ــارد  ــر ۱۸۰ میلی ــغ ب ــر بال باشــیم و ظــرف ۳۶ ســال اخی
متــر مکعــب اضافــه برداشــت از ذخایــر زیرزمینــی انجام 

شــده، یــک فاجعــه اســت. 
دغدغه هــای  امــروزه  گفــت:  تابــش  محمدرضــا 
ــغول  ــود مش ــه خ ــان را ب ــکار جهانی ــت محیطی، اف زیس
کــرده و تکنولــوژی مــدرن، جهــان را بــه نقطــه خطرناکــی 
بحران هــای  از  مهمــی  بخــش  اســت.  رســانیده 
و  مــا  جهان بینــی  از  نشــأت گرفته  زیســت محیطی 
نگــرش خاصــی اســت کــه بــه طبیعــت و جایگاه انســان 

ــم.  داری
بحران هــای  گفــت  می تــوان  افــزود:  تابــش 
ــت.  ــی اس ــران اخاق ــک بح ــروز، ی ــت محیطی ام زیس
پــس تنهــا علــوم مرتبــط بــا مهندســی محیــط زیســت 
ــن  ــردن ای ــرای برطــرف ک ــی را ب ــد راه حــل نهای نمی توان

بحران هــا ارائــه دهــد. 
ــا  ــد ب ــم جدی ریشــه اصلــی بحــران در آن اســت کــه عل
تقدس زدایــی از طبیعــت، تســلط غیرمســؤالنه انســان را 
بــر آن همــوار کــرده و طبیعــت مقهــور و در اختیــار امیــال 

و خواســته های انســان اســت. 
وی تاکیــد کــرد: در ادیــان الهــی و به ویــژه اســام 
ــت  ــی در دس ــت و امانت ــد اس ــک خداون ــت، مل طبیع
انســان کــه بایــد او در بهره بــرداری و تصــرف در طبیعــت، 

ــد.  ــداری کن ــت امانت رعای
در قــرآن تخریــب و آلــوده کــردن محیط زیســت انســانی 
و طبیعــی از مصادیــق فســاد در زمیــن اســت و حرمــت 
تکلیفــی اســراف، بســتر الزم بــرای حکــم وصفــی، یعنــی 

مســئولیت مدنــی و ضمــان قهــری را فراهــم می کنــد. 
ــدار  ــعه پای ــت و توس ــط زیس ــیون محی ــس فراکس رئی
مجلــس گفــت: اتــاف امــوال بیت المــال از جملــه 
منابــع طبیعــی، خــواه عامــل تخریــب اشــخاص حقیقــی 
ــرف  ــا مص ــه ب ــت، چ ــزاران حکوم ــواه کارگ ــد و خ باش
بی رویــه امــوال را از بیــن ببرنــد یــا بــه علــت تقصیــر و 
کوتاهــی موجبــات تخریــب را فراهــم ســازند، بــه یقیــن 

ــان دارد.  ــا ضم ــع آن ه ــاف اســت و تضیی ات
تابــش هشــدار داد: کاهــش ســطح جنگل هــای کشــور 
ــون  ــه ۱۴/۳ میلی ــار ب ــون هکت ــه از ۱۸ میلی ــی ۵ ده ط
ــاج  ــاب ت ــا و احتس ــازمان جنگل ه ــار س ــا آم ــار )ب هکت
ــدود ۱۲  ــو ح ــار فائ ــر آم ــا ب ــا بن ــد( ی ــش ۵درص پوش
ــش از ۱۰درصــد(  ــاج پوشــش بی ــا ت ــار )ب ــون هکت میلی

ــل وادارد.  ــی عاج ــه چاره اندیش ــا را ب ــد م بای
اقدامــات  مشــکات  ایــن  رفــع  بــرای  بایــد  مــا 
ــرار  ــر ق ــد نظ ــدت را م ــدت و بلندم ــدت، میان م کوتاه م

خبرنــگاران باشــگاه  دهیــم. 

کوتاه حوادث 

سقوط پراید به زیر گذر عابر پیاده
افســرنگهبان ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی 
ــل  ــی پ ــرده آهن ــا ن ــد ب شــهرداری مشــهد از تصــادف پرای
زیرگــذر عابــر پیــاده و ســقوط ۴ متری آن خبر داد. آتشــپاد 
ســوم ایــوب خجســته گفــت: پــس از حضــور آتش نشــانان 
در محــل حادثــه مشــاهده شــد کــه یــک دســتگاه پرایــد 
ــری  ــد مت ــت در ص ــال حرک ــین در ح ــش سرنش ــا ش ب
ــام حســین  ــدان ام ــه ســمت می ــار ب ــدان ب )از مســیر می
ــی منحــرف شــده  ــان از مســیر اصل ــه ناگه ــوده ک  )ع(( ب
 و پــس از برخــورد بــا نرده هــای آهنــی حاشــیه صــد متری 
ــل  ــری پ ــار مت ــق چه ــه عم ــاده ب ــر پی ــذر عاب ــل زیرگ و پ

ــت.  ــرده اس ــقوط ک س
ــن  ــودرو در ای ــین خ ــه ۵ سرنش ــان اینک ــا بی ــته ب خجس
حادثــه مصــدوم و روانــه بیمارســتان شــدند، گفــت: 
ــاله، دو  ــوی ۳۵ و ۲۶ س ــه دو بان ــن حادث ــن ای مصدومی
ــد.  ــاله بودن ــربچه ۶ س ــک پس ــاله و ی ــر ۱۶ و ۱۴ س دخت
وی همچنیــن تصریــح کــرد: راننــده ایــن خــودروی 
ــر  ــود کــه خوشــبختانه در اث ســواری مــرد ۳۵ ســاله ای ب

ایــن ســانحه آســیبی ندیــد. باشــگاه خبرنــگاران

نجات ۳۳ مسافر از دریای مازندران
روابــط عمومــی هیئــت نجــات غریــق و غواصــی مازنــدران 
اعــام کــرد: پنجشــنبه ۱۲ مردادمــاه کار منجیــان ســواحل 

مازنــدران بــا نجــات ۳۳ نفــر مســافر بــه پایــان رســید. 
در ایــن روز در ســواحل بابلســر ۱۷ نفــر، چالــوس ۹ نفــر، 
نشــتارود ۳ نفــر، نوشــهر یــک نفــر، نــور یــک نفــر، ســاری 
ــات  ــدن نج ــرق ش ــراز غ ــک نف ــان درود ی ــر و می ــک نف ی

یافتنــد. 
مجتبــی اکبــری، مدیــر عامــل جمعیــت هــال احمــر 
مازنــدران، گفــت: امدادگــران جمعیــت هال احمر مســتقر در 
طــرح ســاحلی تــا ۹ مردادمــاه بــا ۲ هــزار و ۹۱۸ عملیــات 
شــامل ۲ هــزار و ۲۰۱ عملیــات غریــق و نجات یافتــه از 
آب و ۷۱۷ عملیــات خدمــات حضــوری بــه حادثه دیــدگان 

ــد. مهــر ــانی کردن امدادرس

تصادف، جان یک کودک خردسال 
را گرفت

فرمانــده پلیــس راه سلســله و دلفــان گفــت: در اثــر وقــوع 
یــک فقــره تصــادف در محــور پلیــس راه بــه ســمت 
الشــتر، یــک کــودک خردســال جــان خــود را از دســت داد. 
ــت:  ــار داش ــه اظه ــدالهی روز جمع ــت هللا اس ــرگرد رحم س
ایــن تصــادف بیــن یــک دســتگاه ســواری پیــکان و یــک 
ــگاه  ــد از جای ــردان بع دســتگاه ســواری ســمند در دوربرگ
ــن  ــفانه در ای ــه متاس ــیخی رخ داد ک ــن پورش ــپ بنزی پم
ــه  ــکان ب ــواری پی ــال از س ــودک خردس ــک ک ــانحه ی س

ــاب و مجــروح شــد.  ــرون پرت بی
ــن کــودک خردســال پــس از  ــه اینکــه ای ــا اشــاره ب وی ب
ــه بیمارســتان امــام خمینــی)ره( سلســله جــان  انتقــال ب
خــود را از دســت داد، خاطرنشــان کــرد: علــت وقــوع 
ایــن حادثــه رعایــت نکــردن حــق تقــدم از ســوی ســواری 

ــود. ایرنــا ــگام دور زدن ب ــکان هن پی

کنش    وا

جانشین رئیس پلیس راهور ناجا   
قطب دانش ترافیک کشور با همکاری پلیس راهور ناجا 

و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس 
تفاهم نامه فی مابین در شهر تبریز ایجاد شده است. این 
مرکز تحقیقاتی در راستای توسعه دانش ترافیک کشور 

و رفع مشکات و مسائل ترافیکی و ارتقای ایمنی و 
سامت ترافیک ایجاد شده و محققان رشته های مختلف 
در آن پژوهش های مرتبط با مشکات ترافیکی را انجام 

می دهند. این مرکز همچنین در رشته مرتبط پذیرش 
دانشجو دارد که ساختمان جدید آن کلنگ زنی شده و 

به زودی راه اندازی می شود.

نماینده انجمن سکته مغزی ایران   
بر اساس آمارها در هر پنج دقیقه یک نفر دچار سکته 

مغزی می شود؛ به عبارتی ساالنه ۱۰۰ هزار نفر در ایران دچار 
این عارضه می شوند.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل 
نیروهای مسلح  

به طور کلی و برابر ماده ۳۰ قانون خدمت وظیفه عمومی، 
مشموالنی که دارای غیبت هستند، نمی توانند از معافیت 

برخوردار شوند؛ مگر در مورادی که فرد در زمان احضار برای 
خدمت و در طول مدت غیبت و زمان رسیدگی به آن واجد 

شرایط معافیت باشد.

مدیر کل آموزش پیش دبستانی وزارت 
آموزش و پرورش   

امسال برای دانش آموزان دیرآموز یا آن هایی که بهره 
هوشی کمی دارند، دوره های خاصی برگزار می شود. تاش 
ما بر این است که دست کم ۵۰ درصد کودکان ثبت نام شده 
در سیستم سناد دوره پیش دبستانی، مورد سنجش قرار 
بگیرند و با توجه به برنامه ای که از قبل داشتیم، مداخله 
کنیم تا نشانه های آزاردهنده ای را که مانع از رشد کودکان 

می شود، حذف کنیم.

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان 
تأمین اجتماعی   

بیمه شدگان اجباری تأمین اجتماعی در مراجعه به مراکز 
درمانی ملکی این سازمان هزینه ای نمی پردازند و خدمات 
درمانی کاما رایگان به آن ها ارائه می شود و در مراجعه به 

مراکز طرف قرارداد نیز فقط سهم خود را می دهند و بقیه را 
سازمان تأمین اجتماعی می پردازد.

مجله »لنست گلوبال هلث«   
تا سال ۲۰۵۰ میادی شمار نابینایان در جهان از ۳۶ 

میلیون نفر به حدود ۱۱۵ میلیون نفر افزایش خواهد یافت. 
همچنین تعداد کسانی که دچار ضعف متوسط تا شدید 

بینایی هستند و ضعف بینایی آن ها با استفاده از عینک، 
لنز یا جراحی تصحیح نشده نیز از حدود ۲۱۷ میلیون 

نفر در حال حاضر به ۵۸۸ میلیون نفر در آن زمان خواهد 
رسید. به عاوه در سال ۲۰۵۰، پیرچشمی نیز حدود یک 
میلیارد نفر از اشخاص باالی ۵۵ سال را در جهان گرفتار 

خواهد کرد.

طالق به دلیل تأسیس مخفیانه شرکت

ــدازی یــک  ــل راه ان ــه دلی زندگــی هنگامــه و فرشــید فقــط ب
ــه  ــدون اطــاع هنگام ــه ب شــرکت از هــم پاشــید. فرشــید ک
تمــام سرمایه شــان را خــرج کــرد تــا یــک شــرکت راه انــدازی 
کنــد، هرگــز تصــورش را هــم نمی کــرد یــک کاهبــردار 

ــد.  ــم بپاش ــه اش را از ه ــترک ۵ ماه ــی مش زندگ
ــرای درخواســت  ــه گذشــته ب ــاد هفت ــروس و دام ــن تازه ع ای
ــوان در  ــدند. زن ج ــران ش ــواده ته ــی دادگاه خان ــاق راه ط
این بــاره بــه قاضــی دادگاه گفــت: پنــج مــاه اســت بــا فرشــید 
ــا  ــن و فرشــید ب ــرده ام. م ــاز ک ــی مشــترک خــود را آغ زندگ
ــودم  ــابدار ب ــن حس ــم. م ــرکت کار می کردی ــک ش ــم در ی ه
ــه  ــا اینک ــود. ت ــم خــوب ب ــان ه ــروش. درآمدم ــر ف و او مدی
پــس از ازدواج فرشــید گفــت کــه می خواهــد از شــرکت 
ــه شــود. او  اســتعفا دهــد و در جــای دیگــری مشــغول کار ب
ــدازی  ــی مان و پس ان ــای عروس ــا هدای ــد ب ــت می خواه گف
ــک شــرکت تأســیس  ــول تسویه حســابش ی ــم و پ ــه داری ک
کنــد. مــن بــه شــدت بــا ایــن کار مخالفــت کــردم. تــا اینکــه 
گفــت از راه انــدازی شــرکت منصــرف شــده، ولــی می خواهــد 
ــتعفا داد؛  ــم اس ــد. او از کارش ه ــری کار کن ــرکت دیگ در ش
امــا چنــد روز پیــش متوجــه رفتارهــای عصبــی و اضطرابــش 
شــدم. وقتــی پرس وجــو کــردم متوجــه شــدم فرشــید بــدون 
ــد؛ امــا  ــدازی کن اطــاع مــن قصــد داشــته شــرکتش را راه ان
یــک کاهبــردار تمــام پولــش را بــه جیــب زده و فــرار کــرده 
اســت. بــاورم نمی شــد. فرشــید هــم بیــکار شــد و هــم تمــام 
ــه  ــن ب ــه م ــا کاری ک ــم ب ــاد داد. آن ه ــه ب ــان را ب پول هایم
شــدت مخالفــش بــودم. او بــه مــن دروغ گفــت. هرچــه بــه 
او گفتــم کارش را از دســت ندهــد و بــا ســرمایه مان کاری 

نداشــته باشــد، بــه حرفــم اهمیتــی نــداد. 
شــوهرم مــرا فریــب داد، آن هــم درســت در اولیــن روزهــای 
بــا  نابــود کــرد.  را  زندگی مــان  مــرد  ایــن  زندگی مــان؛ 
ــا  ــت؛ ام ــر انداخ ــه دردس ــان را ب ــر دویم ــم کاری اش ه ندان
ــه  ــرا ب ــه م ــزی ک ــدارد؛ چی ــی ن ــول اهمیت ــان پ ــن می در ای
ــت  ــید اس ــب کاری فرش ــرده، دروغ و فری ــی ک ــدت عصبان ش
کــه نمی توانــم بــه ســادگی از کنــارش بگــذرم. بــرای همیــن 
تصمیــم گرفتــم از ایــن مــرد جــدا شــوم؛ چــون دیگــر 

نمی توانــم بــه او اعتمــاد کنــم.
 در ادامــه شــوهر ایــن زن نیــز بــه قاضــی گفــت: آقــای قاضی 
ــرای  ــری ب ــی بهت ــن کار زندگ ــا ای ــتم ب ــط می خواس ــن فق م
هنگامــه فراهــم کنــم. بــا تأســیس ایــن شــرکت زندگی مــان 
از ایــن رو بــه آن رو می شــد. اگــر گیــر یــک کاهبــردار 

نمی افتــادم، االن خوشــبخت بودیــم و هنگامــه حتــی از 
مــن تشــکر هــم می کــرد؛ امــا متاســفانه بدشانســی آوردم. 
می خواســتم بــدون اطــاع هنگامــه ایــن کار را انجــام بدهــم 
ــا  ــم؛ ام ــورپرایز کن ــت، او را س ــق گرف ــرکتم رون ــی ش ــا وقت ت
نشــد. هنگامــه هــم از وقتــی متوجــه موضــوع شــد، پایــش 
را در یــک کفــش کــرد و گفــت کــه بایــد از هــم جــدا شــویم. 
ــه زخمــم  ــد، نمــک ب ــه جــای اینکــه مــرا درک کن ایــن زن ب
پاشــید. حــاال مــن هــم نمی خواهــم در کنــار ایــن زن زندگــی 

کنــم. 
ــن  ــای ای ــنیدن صحبت ه ــس از ش ــی پ ــز قاض ــان نی در پای
زوج، ســعی کــرد آن هــا را از جدایــی منصــرف کنــد. در نهایــت 
نیــز ایــن زوج پذیرفتنــد کــه بــا یــک مشــاوره خانــواده 

ــا شــاید مشکلشــان حــل شــود. ــد ت ــت کنن صحب
 با آمادگی کامل وارد زندگی مشترک شوید

تاجیــک اســماعیلی، روان شــناس، در این بــاره می گویــد: 
ــیار  ــش بس ــد نق ــترک می توان ــی مش ــان کاری در زندگ پنه
مهمــی در نابــودی زندگی هــای مشــترک داشــته باشــد. 
ــه  ــد ک ــاد بگیرن ــن را ی ــه اول ای ــد در وهل ــردان بای ــان و م زن
حتــی کوچک تریــن مســائل پنهــان نیــز ممکــن اســت تأثیــر 
بســیار منفــی در زندگــی مشــترک داشــته باشــند. آن هــا بایــد 
پیــش از ازدواج این گونــه مســائل را آمــوزش ببیننــد. پرهیــز 
از پنهــان کاری، یکــی از مهم تریــن مهارت هــای زندگــی اســت 
کــه زنــان و مــردان بایــد پیــش از ازدواج آن را یــاد بگیرنــد. 
زندگــی مشــترک تنهــا بــرای یــک نفــر نیســت. بعــد از ازدواج 
دو نفــر هســتند کــه بــا هــم در همــه مســائل زندگــی شــریک 
می شــوند؛ بــه همیــن دلیــل بایــد زن و شــوهر مرتــب دربــاره 
همــه مســائل بــا هــم صحبــت کننــد و حتــی اگــر مســئله ای 
ــی و مهربانــی ســعی  ــا خوب یکــی از آن هــا را ناراحــت کــرد ب
در حــل آن مشــکل کننــد. لجبــازی، پنهــان کاری، دروغ و 
را  جبران ناپذیــری  و  جــدی  خطــرات  می توانــد  ســکوت 
ــویی  ــی زناش ــد. زندگ ــود بیاورن ــه وج ــترک ب ــی مش در زندگ
ــی  ــت و حت ــاس اس ــیار حس ــال های اول بس ــژه در س به وی
کوچک تریــن مســئله نیــز می توانــد آن را تهدیــد کنــد. زنــان 
و مــردان بایــد ایــن موضــوع را بداننــد و بــا آمادگی کامــل وارد 
زندگــی مشــترک شــوند تــا در صــورت برخــورد بــا مشــکات 
ــه  ــا و رفتارهــای عجوالن ــا تصمیم ه دچــار شــوک نشــوند و ب
ــد  ــد بدانن ــا بای ــد. آن ه ــود نکنن ــل ناب ــان را بی دلی زندگی ش
ــه اینکــه تصمیم هــای  ــه کننــد؛ ن ــا مشــکات مبــارزه عاقان ب

ــد. جــام جــم آنالیــن ــه بگیرن عجوالن
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فرمــان  صــدور  ســالروز  مــرداد،   ۱۴ امــروز 
ــش  ــون بی ــه اکن ــی ک ــت؛ انقاب ــروطیت اس مش
ــان  ــا همچن ــم، ام ــه داری ــال از آن فاصل از ۱۱۰ س
لــذا  باشــد؛  درس آمــوز  مــا  بــرای  می توانــد 
ضمــن مقدمــه ای کوتــاه، بــه تفاوت هــای انقــاب 
و  می پردازیــم  مشــروطه  انقــاب  و  اســامی 
اشــاره ای نیــز بــه درس هــای آموزنــده مشــروطه 

ــت.  ــم داش خواهی
ــت  ــی اس ــی از انقاب های ــروطه، یک ــاب مش انق
ــرای حضــور  ــا حــدی مســیر را ب ــه توانســت ت ک
بــر  تأثیرگــذاری  و  تصمیم گیــری  در  مــردم 
حاکمیــت همــوار ســازد؛ لــذا می تــوان گفــت 
انقــاب مشــروطه و انقــاب اســامی مکمــل 
ــر دو  ــه ه ــرا ک ــد؛ چ ــمار می آین ــه ش ــر ب یکدیگ
ایــن انقــاب علیــه اســتبداد و اســتعمار بــه وجــود 
آمــد و در هــر دو، روشــنفکران و روحانیــون در 
ــش  ــاب را پی ــد و انق ــام کردن ــر قی ــار یکدیگ کن
ــه پیــروزی رســاندند و  ــد و در نهایــت آن را ب بردن
در هــر دو جنبــش، مــردم نقــش زیادی داشــتند. 
بــه برکــت  انقــاب اســامی کــه  به ویــژه در 
روشــنگری های مســتمر امــام خمینــی)ره( و 
حــوزه و دانشــگاه مــردم بــا تمــام وجــود و قــدرت 
ــد و بزرگ تریــن معجــزه تاریــخ  ــه میــدان آمدن ب
یعنــی پیــروزی خــون بــر شمشــیر را رقــم زدنــد و 
ــد  ــه فکــر واداشــتند کــه اســام می توان ــا را ب دنی

ــد. ــی را اداره کن ــه جهان جامع
 تفاوت های انقالب مشروطه و انقالب 

اسالمی
دارای  انقــاب  دو  ایــن  ایــن،  وجــود  بــا   
ــاب  ــه در انق ــه اینک ــت؛ از جمل ــی اس تفاوت های
 مشــروطه غلبــه بــا صبغــه  ملی گرایــی بــود 
و شــاید علمــداران دیــن یعنــی روحانیــت تــاش 
امــا روی پــرده ملی گراهــا بیشــتر  داشــتند، 

ــدند. ــان ش نمای

ــه  اســامی و  ــا صبغ ــه ب ــاب اســامی غلب در انق
دینــی و روحانیــت بــه عنــوان پرچــم داران اســام 
بــود و حتــی مــردم خواســتار حکومتــی بــر مبنای 
احــکام اســام بودنــد و شــعارهای مــردم در 

راهپیمایی هــا از دیــن نشــأت می گرفــت. 
تفــاوت بــارز دیگــر میــان ایــن دو انقــاب، مربوط 

بــه شــیوه  و روش رهبــری اســت. 
در انقــاب مشــروطه، رهبــری بــه صــورت پراکنده 
ــت؛  ــرار داش ــنفکران ق ــون و روش ــان روحانی می
ــورت  ــه ص ــری ب ــامی، رهب ــاب اس ــی در انق ول
متمرکــز در اختیــار روحانیــت مذهبــی بــود و 
همــه حــول محوریــت امــام خمینــی)ره( حرکــت 

می کردنــد. 
ــا  ــاط ب ــاب در ارتب ــن دو انق ــی ای ــاوت اساس تف
حضــور مــردم اســت؛ در انقــاب مشــروطه حضور 
توده هــای مــردم کمتــر بــود و محــدود بــه دو ســه 
شــهر مهــم می شــد؛ چنانچــه بیشــتر روســتائیان 
در انقــاب مشــروطه دخالتــی نداشــتند؛ امــا در 
انقــاب اســامی، حضــور مــردم پررنگ تــر و 
ــه طــوری کــه تمــام  ــود. ب ــان وســیع ب حیطــه  آن
آحــاد مــردم در بیشــتر شــهرها همــگام بــا 
روســتائیان در آن حضــور فعــال داشــتند و همــه 
قشــرها و طبقــات نیــز در صحنــه حاضــر بودنــد.

از نظــر ایدئولــوژی نیــز تفــاوت زیــادی بیــن ایــن 
دو وجــود دارد؛ ایدئولــوژی انقــاب مشــروطه 
بیشــتر منشــعب از مبانــی لیبرالیســم غربــی 
بــود تــا اســامی و دینــی؛ ولــی ایدئولــوژی 
انقــاب اســامی برگرفتــه از اســام اصیــل و 
نــاب محمــدی و در تخالــف بــا مبانــی لیبرالیســم 

ــت.  ــرار داش ــی ق غرب
همچنیــن در انقــاب مشــروطه بــر ســر مجادلــه 
بــا اصــول انقــاب، میــان طیــف روشــنفکران بــا 
ــیدند  ــروزی رس ــه پی ــنفکران ب ــت، روش روحانی

و روحانیــت را بــه حاشــیه راندنــد و بیشــتر 
روحانیــون، موضــع بی تفاوتــی در پیــش گرفتنــد 
ــاب مشــروطه  ــر باعــث شــد انق ــن ام ــه همی ک
ناتمــام بمانــد؛ ولــی در انقــاب اســامی روحانیت 
بــا اســتفاده از تجــارب تلــخ قبلــی و بــا تکیــه بــر 
پشــتیبانی مــردم و اســتفاده از طیــف روشــنفکر 
دینــی و انقابــی و ســالم، انقــاب اســامی را بــه 
پیــروزی رســاند و چهــار دهــه بــا اقتــدار هدایــت 
ــا صابــت و  کــرد و امــروز پرچــم ایــن انقــاب ب
اســتحکام بــر افراشــته اســت، هــر چنــد دنیــای 

ــد.  اســتکبار را خــوش نیای
 بــد نیســت درس هایــی را از مشــروطیت ناتمــام 
ــدار  ــتبداد پای ــم اس ــه بدانی ــم؛ اول اینک فراگیری
نخواهــد بــود و هــر چنــد قدرتمنــد باشــد، راه زوال 

را در پیــش خواهــد گرفــت. 
درس دوم شــکننده بــودن ائتــاف میــان روحانیــان 
و روشــنفکران بــود کــه بــه دیکتاتــوری رضاخــان 
منجــر شــد. تاریــخ ایــن ســرزمین بــه مــا 
ــد دوام و  ــه می خواه ــی ک ــر حرکت ــوزد ه می آم
ثبــات داشــته باشــد، بایــد شــامل هــر دو طیــف 

ــد. ــد مان ــدار نخواه ــه پای باشــد، وگرن

ــام و  ــودن« نظ ــوری ب ــئله »جمه ــومین مس  س
توجــه بــه خواســته های مــردم اســت.

 پشتیبانی مردم
اگــر  داده  نشــان  همــواره  تاریخــی  تجربــه    
حکومتــی بهتریــن کارایــی را داشــته باشــد و 
در اداره  کشــور از مدرن تریــن و پیشــرفته ترین 
از  ایــن  وجــود  بــا  و  اســتفاده کنــد  شــیوه 
ــده   ــد، از عه ــوردار نباش ــی برخ ــتیبانی مردم پش

حــل مشــکات عاجــز خواهــد مانــد. 
در انقــاب مشــروطه نیــز در دعــوای میــان طیــف 
مذهبــی و دســته  روشــنفکران، خواســته های 
ــه فراموشــی ســپرده شــد؛ مردمــی کــه  مــردم ب
در راه پیــروزی ایــن انقــاب خون هــا داده بودنــد 
ــاظ  ــه از لح ــود ک ــن ب ــان ای ــن انتظارش و کمتری
معیشــتی وضعشــان رو بــه بهبــودی رود و بســاط 
ــه کاری  ــن زمین ــده شــود؛ در ای ــی برچی بی عدالت
را  برنیامــد و کشــور  از دســت مشــروطه گران 
بــه دامــان دیکتاتــوری رضاخــان انداختنــد. ایــن 
ــخ  ــام ادوار تاری ــرای تم ــت ب ــری اس ــگ خط زن
ایــران کــه بایــد مراقــب بــود مــردم اصلنــد و بایــد 

بــه آن هــا توجــه شــود.

مهم تریــن  مجلــس  درمــان  و  بهداشــت  عضــو کمیســیون 
 عامــل تاثیرگــذار در کاهــش موالیــد را افزایــش ســن ازدواج 

و فقر اقتصادی عنوان کرد. 
ــری  ــد، پی ــرخ موالی ــاد از اینکــه کاهــش ن ــا انتق احمــد حمــزه ب
جمعیــت در کشــور را بــه دنبــال داشــته، گفــت: متاســفانه 
ــه و  ــش یافت ــعه یافته کاه ــق توس ــن در مناط ــدآوری زوجی فرزن
ــدآوری  ــه فرزن ــن ب ــل زوجی ــعه یافته تمای ــر توس ــق کمت در مناط
ــک  ــش ی ــا کاه ــور ب ــت کش ــن رو در پایتخ ــت؛ از ای ــتر اس بیش
درصــدی موالیــد روبــه رو هســتیم. حمــزه بــا بیــان اینکــه مقــام 
معظــم رهبــری تاکیــد زیــادی بــر حفــظ جمعیــت جــوان کشــور 
دارنــد، تصریــح کــرد: ایشــان بــر ایــن بــاور اســت کــه بــرای حفــظ 
جمعیــت جــوان کشــور بایــد مشــکات ســد راه اشــتغال و ازدواج 

ــه تأمیــن مســکن آن هــا توجــه شــود.  ــان رفــع و ب جوان
ــه  ــر لــزوم ارائــه بســته های تشــویقی مناســب ب ــا تاکیــد ب وی ب

ــدآوری بیشــتر گفــت: در  ــه فرزن ــرای ترغیــب آن هــا ب زوجیــن ب
ــش  ــد افزای ــش موالی ــذار در کاه ــل تاثیرگ ــن عام ــع مهم تری واق

ــر اقتصــادی اســت.  ســن ازدواج و مشــکات و فق
حمــزه بــا انتقــاد از اینکــه دســتگاه ها توفیــق چندانــی در اجــرا و 
عملیاتــی کــردن سیاســت های جمعیتــی اباغــی از ســوی مقــام 
معظــم رهبــری نداشــتند، تصریــح کــرد: هــر چنــد جمعیت کشــور 
بــه ســرعت بــه ســمت پیــری پیــش مــی رود، امــا متاســفانه بــا 
ــه  ــتگاه ها مواج ــوی دس ــت ها از س ــن سیاس ــف ای ــرای ضعی اج
هســتیم؛ بــه نظــر می رســد دســتگاه ها بــرای اجــرای ایــن 
سیاســت ها بــا کمبــود بودجــه مواجــه هســتند؛ در ایــن رابطــه الزم 
اســت دســتگاه هایی ماننــد وزارت تعــاون، وزارت فرهنــگ و وزارت 
ــت  ــت در جه ــر وزارت بهداش ــکاری مؤث ــا هم ــازی ب راه و شهرس
ــت  ــری جمعی ــرا پی ــد؛ زی ــت ها گام بردارن ــن سیاس ــرای ای اج
ــده کشــور محســوب می شــود. ایســنا ــرای آین ــدی جــدی ب تهدی

بنــا بــر اظهــارات رئیــس مرکــز توســعه پیشــگیری و درمــان اعتیاد 
ســازمان بهزیســتی کشــور حــدود ۱۰ اســتان پرخطــر درخصــوص 
اعتیــاد شناســایی شــده کــه بــه احــداث مراکــز تــرک اعتیــاد نیــاز 

بیشــتری دارنــد. 
فریــد براتــی در نشســت بــا ســازمان های مردم نهــاد فعــال 
ــده  ــرد: عم ــار ک ــت اظه ــاد و معلولی ــگیری از اعتی ــوزه پیش در ح
معلولیت هــا در کشــور ناشــی از تصادفــات رانندگــی اســت. 

وی بــا اشــاره بــه اینکــه ۱۲ تــا ۱۳ هــزار معلــول کشــور در حــوادث 
رانندگــی آســیب جســمی دیدنــد، افــزود: نزدیــک بــه ۴۰ درصــد 

معلولیت هــا ناشــی از عوامــل ژنتیــک اســت. 
براتــی درخصــوص تعــداد مراکــز تــرک اعتیــاد در کشــور تصریــح 
کــرد: حــدود ۲ هــزار کلینیــک ســرپایی دارای مجــوز از ســازمان 
بهزیســتی، ۱۲۰۰ مرکــز اقامتــی، ۲۰ مرکــز درازمــدت کــه TC نامیده 
می شــود و ۱۴۰ مرکــز DIC بــرای معتــادان پرخطــر وجــود دارد. 

ــاد  ــزار معت ــا ۹ ه ــرای ۸ ت ــز ب ــود ۴۷ مرک ــه وج ــاره ب ــا اش وی ب
ــا ۲۰ مرکــز  ــن تعــداد، ۱۰ ت ــان کــرد: از ای بی خانمــان در کشــور بی

ــت.  ــاد اس ــان و معت ــان بی خانم ــه زن ــوط ب مرب
وی بــا بیــان اینکــه ســاالنه ۶۰ تــا ۷۰ هــزار مراجعــه بــه تمــام ایــن 
ــزار  ــا ۱۹ ه ــه داد: ۱۸ ت ــرد، ادام ــورت می گی ــور ص ــز در کش مراک
مرکــز مشــاوره ســازمان بهزیســتی در ســال گذشــته بــه بیــش از 

ــد.  ــر خدمت رســانی کردن ــون نف ــک میلی ی
ــاد  ــرک اعتی ــز ت ــود وجــود مراک ــا کمب ــرد: ب ــی خاطرنشــان ک برات
مواجــه هســتیم و ایــن امــر نیازمنــد ایــن اســت کــه در مناطــق 
مختلــف بــر اســاس نیــاز و بــا توزیــع عادالنــه در شهرســتان های 

گوناگــون اقــدام بــه تأســیس مرکــز شــود.
پایــان گفــت: در کشــور حــدود ۱۰ اســتان پرخطــر   وی در 
درخصــوص اعتیــاد شناســایی شــده کــه بــه احــداث مراکــز تــرک 

ــدا ــد. وب ــتری دارن ــاز بیش ــاد نی اعتی

مشروطیت و انقالب اسالمی

تفاوتهاودرسها

،،
 بــد نیســت درس هایــی را از مشــروطیت 
بدانیــم  اینکــه  اول  فراگیریــم؛  ناتمــام 
اســتبداد پایــدار نخواهــد بــود و هــر چنــد 
پیــش  در  را  زوال  راه  باشــد،  قدرتمنــد 

خواهــد گرفــت.
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یکــی از روزهــای پاییــز بــود و هــوا کم کــم رو بــه 
ــوان  ــه عن ــالی را ب ــرد میانس ــه م ــت ک ــردی می رف س
ــور  ــراه مأم ــد. او هم ــه شــعبه آوردن ــل ب ــه قت ــم ب مته
ــم  ــی مقابل ــد و در صندل ــاق ش ــدان وارد ات ــه زن بدرق
ــام داشــت  ــه »خســرو« ن ــرد میانســال ک نشســت. م
متهــم بــه قتــل پســرش و محکــوم بــه حبــس شــده 

ــود. ب
ــود و غــم  خســرو از مــرگ پســرش خیلــی ناراحــت ب
ــا  ــد. ب ــم هایش خوان ــد در چش ــت را می ش ــن جنای ای
آنکــه شناســنامه اش ســن او را حــدود ۶۰ ســال نشــان 
ــش ســن او  ــای صورت ــن و چروک ه ــا چی ــی داد، ام م
را بیشــتر می نمــود و می شــد حــدس زد کــه ایــن 

ــردد. ــرش برمی گ ــل پس ــه قت ــوع، ب موض
متهــم،  حضــور  از  پیــش  پرونده هــا،  تمــام  مثــل 
ــه طــور کامــل مطالعــه کــردم. خســرو در  ــده را ب پرون
ــل رســانده  ــه قت ــی پســرش را ب یــک درگیــری خیابان
ــن  ــی داشــت و م ــی عجیب ــرد میانســال زندگ ــود. م ب
زمانــی از ایــن موضــوع بــا خبــر شــدم کــه او شــروع بــه 
صحبــت کــرد. او عامــل قتــل ســه فرزنــدش بــه نحوی 
شــده بــود و ایــن موضــوع شــاید دردناک تریــن چیــز 

ــد. ــد باش ــدر می توان ــک پ ــرای ی ب
ــت: »حاصــل ازدواج مــن و همســرم ســه  خســرو گف
ــتیم و  ــدی نداش ــی ب ــود. زندگ ــر ب ــک دخت ــر و ی پس
بدبختی هــای مــا بــا اعتیــاد پســر بزرگــم شــروع شــد. 
ارشــیا، پســرم را می گویــم، خیلــی خوش اخــاق و 
ــود؛ امــا از زمانــی کــه معتــاد شــد همــه چیــز  کاری ب
ــواد  ــن م ــرای تأمی ــارش. او ب ــی رفت ــرد؛ حت ــر ک تغیی
ــراد  ــه اف ــت. هم ــول می گرف ــا پ ــا زور از م مخــدرش ب
خانــه از ارشــیا و درگیری هایــی کــه در خانــه بــه 
ــس  ــد. هیچ ک ــده بودن ــگ آم ــه تن ــی آورد، ب ــود م وج
ــن  ــا ای ــا ب ــد؛ ام ــل کن ــارش را تحم ــت رفت نمی توانس
حــال ارشــیا، پســر بزرگــم بــود و زمانــی کــه برادرهــای 
دیگــرش می خواســتند بــا او برخــورد کننــد، مــن 
ــی  ــه او حرف ــردم و اجــازه نمــی دادم ب مخالفــت می ک

ــد.  بزنن
آن روز، روز قتــل ارشــیا را می گویــم، پســرم خمــار 
مــواد بــود و داد و بیــداد راه انداختــه بــود؛ پســر دومــم 
ــر  ــد. امی ــر ش ــیا درگی ــا ارش ــت ب ــام داش ــر ن ــه امی ک
ــواده  ــخصیت او و خان ــرو و ش ــیا آب ــه ارش ــت ک می گف
ــد.  ــد کن ــل بلن ــرش را در مح ــد س ــرده و نمی توان را ب
ــث  ــر باع ــکایت های امی ــیا و ش ــای ارش داد و بیداده
شــد تــا بیــن دو بــرادر درگیــری رخ دهــد و پایــان ایــن 
درگیــری مــرگ پســر بزرگــم بــود. امیــر بــه دلیــل قتــل 
ــت  ــی عل ــرادرش دســتگیر شــد و در مراحــل بازجوی ب
ــش  ــیا و آزار و اذیت های ــاد ارش ــل را اعتی ــزه قت و انگی
اعــام کــرد؛ امــا پســرم مرتکــب جنایــت شــده بــود و 
ــز محاکمــه رفــت و در  ــای می ــل عمــد پ ــام قت ــه اته ب

ــه اعــدام شــد. دادگاه محکــوم ب
خســرو ادامــه داد: همســرم مخالــف بــود و می گفــت 
ــر  ــه پس ــرم، بلک ــا همس ــم. نه تنه ــت بدهی ــد رضای بای
کوچکــم و دختــرم نیــز خواهــان بخشــش بودنــد؛ امــا 

مــن قصــاص می خواســتم. تنهــا حرفــی کــه مــی زدم 
اعــدام امیــر بــود. نمی توانســتم بــه دلیــل قتــل ارشــیا 
ــم همســرم و دو  ــان اجــرای حک ــا زم او را ببخشــم. ت
فرزنــدم خیلــی تــاش کردنــد کــه رضایــت مــرا جلــب 
کننــد، امــا بی فایــده بــود. مــن تصمیــم خــودم را 
ــد اعــدام می شــد. در نهایــت  ــر بای ــودم و امی ــه ب گرفت
هــم بــه خواســت مــن و بــه رأی صادرشــده از ســوی 
ــد  ــد و چن ــوم ش ــدام محک ــه اع ــم ب ــر دوم دادگاه پس

ــه شــد. ــه دار آویخت ــت ب مــاه پــس از جنای
ــا قصــاص امیــر زندگــی مــا  مــرد میانســال گفــت: »ب
ــدان و همســرم  ــن و فرزن ــن م ــل شــد. بی ــر از قب بدت
اختــاف بــه وجــود آمــد. آن هــا مــرا عامــل مــرگ امیــر 
ــه  ــک خان ــن در ی ــا م ــتند ب ــتند و نمی توانس می دانس
زندگــی کننــد و پــس از مدتــی هــم مــرا تــرک کردنــد. 
ــارج  ــه خ ــد از خان ــرای خری ــی ب ــل وقت ــاه قب ــد م چن
شــدم، خیلــی اتفاقــی دختــر و پســر کوچکــم کاوه را در 
خیابــان دیــدم. هیــچ چیــز تغییــر نکــرده بــود؛ آن هــا 
ــه  ــتند. کاوه ب ــر می دانس ــل امی ــبب قت ــرا مس ــوز م هن
جــای اینکــه بــه مــن ســام کنــد و حــال مــرا بپرســد 
شــروع بــه شــکایت کــرد و گفــت: تــو باعــث شــدی کــه 
امیــر کشــته شــود، باعــث مــرگ ارشــیا هــم تــو بــودی. 
اگــر آن قــدر بــه حرف هــای او گــوش نمــی دادی و 
ــه دام  هرچــه ارشــیا می گفــت گــوش نمی کــردی، او ب
ــه جــای  ــو ب اعتیــاد نمی افتــاد. بعــد از مــرگ ارشــیا ت
ــه خاطــر  اینکــه پســر دیگــرت را نجــات دهــی، او را ب

مــرگ ارشــیا قصــاص کــردی.
مــا  شــد  باعــث  حرف هــای کاوه  خســرو گفــت: 
بــا هــم درگیــر شــویم. آن قــدر عصبــی بــودم کــه 
ــودم  ــه خ ــی ب ــم و زمان ــکار می کن ــودم چ ــه نب متوج
ــت  ــتم اس ــی در دس ــوی خون ــدم چاق ــه دی ــدم ک آم
ــاده  ــن افت ــون روی زمی ــرق در خ ــم غ ــر کوچک و پس
ــد،  ــع شــده بودن ــا جم ــراف م ــادی اط ــردم زی ــود. م ب
صداهــا را مبهــم می شــنیدم، یکــی می گفــت بــا 
ــت  ــری می گف ــد و صــدای دیگ ــاس بگیری ــس تم پلی
ــمانم  ــل چش ــد. کاوه در مقاب ــگ بزنی ــس زن ــه اورژان ب
روی برانــکارد و بــه بیمارســتان انتقــال داده شــد و 
ــنل  ــای پرس ــفانه تاش ه ــدم. متاس ــتگیر ش ــن دس م
درمانــی هــم بی نتیجــه مانــد و پســر کوچکــم تســلیم 
مــرگ شــد. مــن پســر کوچکــم را کشــتم و بــه اتهــام 
قتــل پــای میــز محاکمــه رفتــم. طولی نکشــید کــه دور 
ــا شــایدم چنــد ســال  عــوض شــد؛ چنــد مــاه قبــل ی
ــود  ــل پســر دومــم در همــان جایگاهــی ایســتاده ب قب
کــه مــن روز محاکمــه ایســتاده بــودم. مــن محاکمــه 
شــدم و دادگاه از آنجایــی کــه پــدر قصــاص نمی شــود، 

ــرد. ــه ک ــی جــرم محاکم ــه عموم ــرا از جنب م
پــاک  را  اشــک هایش  بــا دســت  مــرد میانســال 
ــث  ــه ای مک ــد؛ لحظ ــد ش ــی بلن ــرد و از روی صندل ک
ــه  ــت: س ــد و گف ــم برگردان ــه طرف ــرش را ب ــرد و س ک
پســرم را از دســت دادم و در مــرگ هــر کدامشــان 
ــودم. بــر اســاس خاطــره بازپــرس ســابق  مــن مقصــر ب

تهــران جنایــی 

پدریکه3فرزندشراکشت



زندگیامروز شنبه 14 مردادماه 1396 - سال سوم - شماره 493 روزنامه
ک 43   کوچه 16- پال کشور 87  چاپ: آنیل رسانه برتر  دفتر مرکزی: اصفهان-خیابان صغیر اصفهانی-بعد از  کیمیای وطن  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری نسیم هنر اصفهان  مدیرمسئول: مظفر حاجیان  سردبیر: صدیقه ایروانی  امتیاز: 39.7  رتبه در  کثیراالنتشار  روزنامه 

http://telegram.me/kimia_vatan :کانال تلگرامی   http://eskimia.ir/?page_id=16523 :میثاق نامه  info@eskimia.ir :پست الکترونیکی  eskimia.ir :تلفکس: 4-95013701-031     7-32504254-031  سامانه پیامکی: 3000573433  سایت اینترنتی

معــاون خدمــات شــهری شــهرداری اصفهــان بــا 
تاکیــد بــر اینکــه بــا درختــان آب بــر خداحافظــی 
ــر، ۱۲۵  ــال اخی ــی ۲ س ــت: در ط ــم، گف می کنی
ــر بی آبــی و گرمــا در  ــه جدیــد مقــاوم در براب گون
ــرورش داده  ــاد پ ــی محمودآب ــه تحقیقات مجموع
شــده کــه در آســتانه ورود و کاشــت در شــهر 

ــان اســت. اصفه
ــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری  ب
اصفهــان، احمدرضــا مصــور اظهــار کــرد: احــداث 
تصفیه خانه هــای سپاهان شــهر و شاهین شــهر 
حــوزه  در  به تازگــی  اســت کــه  پــروژه ای  دو 

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــهری ب ــات ش خدم
پســاب  تکمیلــی  تصفیه خانــه  افــزود:  وی 
سپاهان شــهر آبیــاری فضــای ســبز سپاهان شــهر 
تــا کــوه صفــه، مناطــق ۱۳، ۶ و کمربنــد شــرق را 

ــد. ــن می کن ــه تامی ــر در ثانی ــا ۱۴۰ لیت ب
ــان  ــهرداری اصفه ــهری ش ــات ش ــاون خدم مع
ادامــه داد: ایــن پــروژه بــرای اولیــن بــار در کشــور 
 بــا روش اوزون زنــی  بــا یــک تکنیــک بــاال 
ــرای  ــیار ب ــه بس ــد ک ــرا ش ــه اج ــه پرهزین و البت

ــت. ــمند اس ــان ارزش ــهر اصفه ش
ایــن  کنــار  در  کــرد:  خاطرنشــان  مصــور 
ــال  ــر خطــوط انتق ــه، حــدود ۵ کیلومت تصفیه خان
ــهر  ــوب ش ــم در جن ــا بتوانی ــده ت ــی ش لوله کش
اصفهــان از سپاهان شــهر تــا کــوه صفــه، بخشــی 
ــای  ــه ۶ پارک ه ــی از منطق ــه ۱۳ و بخش از منطق
جنگلــی هــزار دره تــا کمربنــد فضــای ســبز شــهر 

ــم. ــاری کنی ــر آبی ــتفاده از ۱۴۰ لیت ــا اس را ب
وی اظهــار کــرد: جهــت اطمینــان از کارکــرد ایــن 
ــر روی  ــش ب ــاه آزمای ــدود ۲ م ــه، ح تصفیه خان
ــچ  ــبختانه هی ــد و خوش ــام ش ــروژه انج ــن پ ای

ــرد. ــد ک ــد نخواه ــهروندان را تهدی ــری ش خط
معــاون خدمــات شــهرداری اصفهــان تاکیــد کــرد: 
در مرحلــه طراحــی، اجــرا و پــس از افتتــاح عالوه 
بــر نظارت هــای آب و فاضــالب، ســازمان محیــط 

زیســت نیــز بــر تصفیه خانــه کامــال نظــارت دارد.
مصــور اظهــار کــرد: بــا احــداث ایــن تصفیه خانــه 
نگرانــی ســال های قبــل از بابــت آبیــاری فضــای 

ســبز جنــوب شــرق برطــرف می شــود.
وی بیــان کــرد: از تصفیه خانــه شاهین شــهر نیــز 
ــاری فضــای ســبز کل شــهر اســتفاده  ــرای آبی ب

می شــود.
ــان  ــهرداری اصفه ــهری ش ــات ش ــاون خدم مع
ــه طــول  گفــت: در ایــن طــرح خطــوط انتقــال ب
۶.۹ کیلومتــر پیش بینــی شــده اســت تــا مشــکل 
تامیــن آب ۱۴۰۰ هکتــار از عرصه هــای فضــای 
ســبز بختیاردشــت کــه رو بــه نابــودی بــود، حــل 

شــود.
ــن طــرح  ــاز دوم ای ــه ف ــرد: البت ــه ک مصــور اضاف
نیــز بــرای احــداث خطــوط انتقــال بــه طــول ۱۲ 
ــه انتخــاب  ــم در مرحل ــراه معل ــا بزرگ ــر ت کیلومت

ــکار اســت. پیمان
تکمیلــی   تصفیه خانــه  کــرد:  بیــان  وی 
سپاهان شــهر توســط شــرکت دانش بنیــان در 

حــال اجــرا بــوده و قــرار اســت ایــن تصفیه خانــه 
ظــرف مــدت یکســال احــداث شــود.

ــان  ــهرداری اصفه ــهری ش ــات ش ــاون خدم مع
ــاب  ــر روی پس ــار ب ــن ب ــرای اولی ــرد: ب ــار ک اظه
ــود  ــتفاده می ش ــز اس ــالب از روش الکترولی فاض
ــار در  ــرای اولیــن ب ــه روز اســت و ب کــه روشــی ب
ــا کمــک  ــه م ــن کار ب ــرد. ای ــران انجــام می گی ای
می کنــد کمربنــد فضــای ســبز را در شــمال شــهر 

حفــظ کنیــم.
حاضــر  حــال  در  کــرد:  خاطرنشــان  مصــور 
ــه  ــت ک ــن اس ــان ای ــهرداری اصفه ــت ش سیاس
پســاب ها گرچــه تصفیــه تکمیلــی شــده اند، امــا 
ــان  ــامل درخت ــه ش ــبزهایی ک ــای س ــاره فض درب
ــرده  ــه کار ب ــتند، ب ــبزیجات و ... هس ــر و س مثم

ــود. نش
ــده در  ــاب تصفیه ش ــن پس ــرد: ای ــد ک وی تاکی
ــود؛  ــرده می ش ــه کار ب ــی ب ــبز جنگل ــای س فض
تــالش بــر ایــن اســت کــه اگــر خواســتیم از ایــن 
ــردم  ــه م ــک ب ــبز نزدی ــای س ــرای فض ــاب ب پس
اســتفاده کنیــم، حتمــا اســتانداردهای تصفیــه را 

ــم. ــر ببری باالت
ــان  ــهرداری اصفه ــهری ش ــات ش ــاون خدم مع
زمــان  در  فعالیــت  ســال  دو  کــرد:  عنــوان 
دکتــر جمالی نــژاد واضــح اســت کــه یکــی 
بیــن  تعامــل  دوره هــای  درخشــان ترین  از 
و  زیســت  محیــط  به ویــژه  دســتگاه ها، 

اســت. بــوده  شــهرداری 
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــرد: واقعی ــار ک ــور اظه مص
ــتن  ــرای داش ــل ب ــک درک متقاب ــه ی ــی ب همگ
ــاداب تر  ــالم و ش ــی س ــر و مردم ــی زیبات اصفهان

رســیده ایم.
مثــل  مشــکالتی  متاســفانه  داد:  ادامــه  وی 
آلودگــی هــوا، کمبــود آب، خشکســالی، ریزگردها، 
آلودگی هــای ناشــی از کارخانه هــا و صنایــع و ... 
ــث  ــتگاه باع ــن ۲ دس ــل ای ــه تعام ــود دارد ک وج
ــن  ــع ای ــرای رف ــی در شــهر ب ــات خوب شــد اتفاق

ــم بخــورد. معضــالت رق
ــان  ــهرداری اصفه ــهری ش ــات ش ــاون خدم مع
ــت  ــان دهنده وضعی ــای نش ــرد: تابلوه ــه ک اضاف
هــوا، اصــالح پروســه های پســماند و دفــن زبالــه، 

ــت محیطی  ــای زیس ــا و پروژه ه ــالح روش ه اص
ــد  ــام دادن ــن ۲ ارگان انج ــه ای ــود ک ــی ب تعامالت
و بــا صداقــت در عرصه هــای مختلــف بــرای 
داشــتن شــهری بهتــر، ســالم تر و شــاداب تر 

ــد. ــت کردن فعالی
ــه  ــخن ب ــم س ــه  هاض ــداث کارخان ــور از اح مص
ــه طــی یــک  ــن کارخان ــان آورد و گفــت: در ای می
ــه  ــد بیولوژیــک، پســماند جامــد شــهری ب فرآین
بیــوگاز تبدیــل می شــود و خروجــی ایــن کارخانــه 
کــود مرغــوب و بــرق خواهــد بــود؛ در عیــن حــال 

شــیرابه های مضــر را می ســوزاند.
ــرای  ــر ب ــوژی مدنظ ــه تکنول ــان اینک ــا بی وی ب
از  اصفهــان  بیــوگاز شــهر  تأســیس کارخانــه 
همــراه  بــه  المــان  شــرکت های  معتبرتریــن 
دانــش فنــی انتقــال داده خواهد شــد، ادامــه داد: 
ــی،  ــوان مشــارکت کننده ایران ــه عن ــا ب ــروه مپن گ
وظیفــه انتقــال دانــش فنــی، ســاخت و اجــرا را 

ــت. ــد داش ــده خواه ــه عه ب
ــان  ــهرداری اصفه ــهری ش ــات ش ــاون خدم مع
هزینــه کارخانــه نیروگاهــی  هاضــم را ۱۰۰ میلیــارد 
ــد  ــدود ۳۰ درص ــت: ح ــرد و گف ــالم ک ــان اع توم
توســط شــهرداری و بقیــه بــه عهــده ســرمایه گذار 

اســت.
مصــور بــا اشــاره بــه اینکــه شــعار اصفهــان ۱۴۰۰ 
ــرد:  ــه ک ــت، اضاف ــماند« اس ــدون پس ــهر ب »ش
ــای  ــه ج ــت ک ــن اس ــا ای ــدف م ــن ه مهم تری
ــا  ــه ی ممکــن زباله هــای شــهر روی زمیــن ریخت

ــود. ــن نش در آن دف
ــت  ــن اس ــر ای ــالش ب ــه ت ــان اینک ــا بی ــور ب مص
ــه طــور اســتاندارد  ــز ب کــه زباله هــای خشــک نی
بازیافــت شــود، گفــت: تــا ســال ۹۴ کل پســماند 
خشــک جمع آوری شــده در شــهر، روزانــه حــدود  
۳۵ تــا ۶۰ تــن بــوده و در حــال حاضــر ایــن 

ــن رســیده اســت. ــه ۱۲۰ ت ــدار ب مق
کنترل شــده  پروســه  یــک  در  افــزود:  وی 
شــهرداری ایــن زباله هــا را از پیمانــکاران می خــرد 

ــود. ــر ش ــل بهت ــه تبدی ــا وارد پروس ت
ــان  ــهرداری اصفه ــهری ش ــات ش ــاون خدم مع
تصریــح کــرد: ۱۲۰ تــن زبالــه  جمع آوری شــده در 
ــه  ــود؛ ب ــف می ش ــن تکلی ــمی تعیی ــاری رس مج

طــور مثــال کاغــذ و مقــوا فقــط بــه کارخانه هــای 
ــود. ــاع داده می ش ــتی ارج بهداش

ــه   ــا هم ــر ب ــال حاض ــرد: در ح ــان ک ــور بی مص
ــای  ــار فض ــه ۵۳۰۰ هکت ــای صورت گرفت تالش ه

ــت. ــود اس ــبز موج س
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــا بــه میــراث تاریخــی 
بــر اســاس  نبوده ایــم، گفــت:  شــهر وفــادار 
اســتانداردهای داخلــی در شــهر اصفهــان ســرانه 
ــت؛ در  ــر اس ــهروند ۲۵ مت ــر ش ــبز ه ــای س فض
ــا  ــا ب ــر اســت؛ ام ــه اســتاندارد ۴۹ مت ــی ک صورت
ــم. ــرار داری ــه اول ق ــن در کشــور در رتب وجــود ای

ــان  ــهرداری اصفه ــهری ش ــات ش ــاون خدم مع
افــزود: ســرانه تفرجگاهــی هــر شــهروند ۳.۲ متر 

مربــع اســت کــه بایــد ۸.۵ متــر باشــد.
مصــور عنــوان کــرد: در ســال ۹۴ -۹۵، ۹۵ هــزار 
ــی   ــم؛ ول ــه کردی ــبز اضاف ــای س ــه فض ــار ب هکت

ــم. ــا اســتانداردها داری ــادی ت ــه زی ــوز فاصل هن
ــوده  ــن ب ــر ای ــتگذاری ب ــرد: سیاس ــد ک وی تاکی
کــه درختــان مقــاوم بــه کم آبــی و اقلیــم جدیــد 

کاشــته شــود.
ــان  ــهرداری اصفه ــهری ش ــات ش ــاون خدم مع
بیــان کــرد: اقلیــم اصفهــان معتــدل بــوده کــه در 
ــرم و  ــه گ ــک دوره ۵۰ ســاله ب حــال حاضــر در ی

ــه اســت. ــر یافت خشــک تغیی
ــرآب  ــان پ ــا درخت ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی مصــور ب
درنتیجــه  داد:  ادامــه  خداحافظــی می کنیــم، 
بایــد گونه هــا تغییــر یابــد؛ در ایــن راســتا ســازمان 
پارک هــا و فضــای ســبز حــوزه خدمــات شــهری 
در طــی دو ســال اخیــر، ۱۲۵ گونــه جدیــد مقــاوم 
در برابــر بی آبــی و گرمــا را در مجموعــه تحقیقاتــی  
محمودآبــاد پــرورش داده کــه در آســتانه ورود بــه 

شــهر اســت.
ــاخت های  ــن زیرس ــرای تامی ــرد: ب ــوان ک وی عن
ــرای  ــه ب ــده ک ــاغل آالین ــژه مش ــاغل، به وی مش
محیــط زیســت مضــر اســت، تنهــا ســازمان 
میادیــن ۴۰۰ میلیــارد تومــان هزینــه کــرده اســت.

احــداث شــهرک خشــکبار  داد:  توضیــح  وی 
ــازار گل و  ــالمت و ب ــهرک س ــار و ش ــوار و ب و خ
گیــاه از جملــه اقدامــات شــهرداری در حــوزه 

ســاماندهی مشــاغل اســت.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان:

شهرداری 400 میلیارد تومان برای ساماندهی مشاغل هزینه کرده است

ترفندهایخانهداری
در ادامــه مطالــب پیشــین بــه راهکارهایــی بــرای از بیــن 

ــا اشــاره می شــود. ــده غذاه ــا باقی مان ــا ی ــردن لکه ه ب
 لکه های خشک شده

ــه،  ــه روی گاز ریخت ــی ک ــذای داغ ــردن غ ــاک ک ــرای پ ب
روی اســکاچ مایــع ظرفشــویی بریزیــد و کــف آن را 
ــاک  ــا پ ــه لکه ه ــس از ۱۰ دقیق ــد. پ ــا بمالی روی لکه ه
ــک  ــا ی ــته، ب ــک روز گذش ــتر از ی ــر بیش ــود. اگ می ش
قاشــق جــوش شــیرین و ۳ قاشــق آب مایعــی درســت 
ــاعت آن را  ــم س ــد از نی ــد و بع ــه بریزی ــد، روی لک کنی

ــد. ــاک کنی پ
 غذای گیرکرده در آبکش

وقتــی برنــج در ســوراخ های صافــی گیــر کنــد و خشــک 
شــود، بایــد صافــی را نیــم ســاعت در آب گــرم بگذاریــد و 
بعــد آن را بــه دیــواره ســینک بکوبیــد تــا برنج هــا کامــال 
ــای  ــکاچ و لوله بازکن ه ــد از اس ــد. می توانی ــرون بیاین بی

باریــک هــم کمــک بگیریــد.
 قابلمه یا تابه سوخته

ــر و  ــا آب پ ــه ظــرف چســبیده آن را ب ــر ســوختگی ب اگ
یــک قاشــق جــوش شــیرین بــه آن اضافــه کنیــد و آن 
ــل از  ــد و قب ــن کنی ــر گاز را روش ــد. زی را روی گاز بگذاری
اینکــه آب جــوش بیایــد ظــرف را از روی حــرارت برداریــد 
ــر  ــار دیگ ــک ب ــن کار را ی ــر الزم اســت ای و بشــویید. اگ
تکــرار کنیــد تــا مشــکل بــه کلــی برطــرف شــود. آکاایــران

سالمباشیم
نمک، مهم ترین عامل میگرن

کارشــناس بهداشــت مــواد غذایــی هشــدار داد: شــهروندان 
را جــدی  نمــک طعــام  بی رویــه  زیان هــای مصــرف 

ــد. بگیرن
ــار داشــت: اســتفاده  ــزی اظه مهنــدس حســین عبدالعزی
کــم از نمــک طعــام مطلــوب اســت؛ امــا خــوردن غــذا بــا 

نمــک مســئله دیگــری اســت.
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــواد غذای ــن کارشــناس بهداشــت م ای
میــزان مصــرف نمــک طعــام ۶ تــا ۱۸ گــرم اســت، افــزود: 
مصــرف بیــش از ایــن میــزان نمــک طعــام باعــث افزایش 

فشــار خــون و بیمــاری قلبــی می شــود.
کارشناســان  کــرد:  تصریــح  عبدالعزیــزی  مهنــدس 
ــن عامــل  ــه نمــک، مهم تری ــه مصــرف بی روی ــد ک معتقدن

ــت. ــی( اس ــردرد عصب ــرن )س میگ
وی در ادامــه اذعــان کــرد: نمــک همچنیــن باعــث جمــع 
شــدن آب در بــدن، از دســت دادن پتاســیم و تــورم در پاهــا 
ــرای جــذب و اســتفاده پروتئیــن در  می شــود. پتاســیم ب

بــدن ضــروری اســت.
ایــن کارشــناس مــواد غذایــی یــادآور شــد: چنانچــه 
شــهروندان بخواهنــد میــزان نمــک خــود را کاهــش دهنــد، 
ــد از نوشــیدن کوشــاب )ماء الشــعیر(، اســتفاده از  می بای
ــز  ــودر پخت وپ ــیرین، پ ــوش ش ــات، ج ــدیم گلوتام منوس

ــد. شــهر خبــر بپرهیزن

سبکزندگی
عبادت و طریق بندگی

 امــام علــی)ع( بــه حکــم آیــه ۵۶ ســوره ذاریــات فلســفه 

آفرینــش انســان را عبــادت و عبودیــت و بندگــی دانســته 
ــادق)ع(  ــرت ص ــرد. حض ــت می ک ــیر حرک ــر آن مس و ب
فرموده انــد: حضــرت امیرالمومنیــن هنــگام وضــو گرفتــن 
اجــازه نمــی داد کســی برایــش آب بریــزد و می فرمودنــد: 
دوســت نــدارم در نمــازم بــه درگاه خــدا کســی را شــریک 

ــرایع، ج۱، ص ۳۲۳(  ــم. )علل الش ــرار ده ق
ــدگان  ــه بن ــت ک ــی اس ــت اله ــاز، امان ــان نم ــر ایش از نظ
ــام  ــر آن اهتم ــن ب ــرای همی ــاند. ب ــی می رس ــه بندگ را ب
خــاص داشــتند. در تفســیر قشــیری آمــده اســت: هــرگاه 
ــن  ــره امیرالمومنی ــگ چه ــید، رن ــاز می رس ــت ادای نم وق
ــه او  ــی ب ــد. وقت ــود می لرزیدن ــر خ ــت و ب ــر می یاف تغیی
می گفتنــد: ایــن چــه حالــت اســت؟ می فرمودنــد: هنــگام 
ادای امانتــی رســیده کــه بــر آســمان ها و زمیــن و کوه هــا 
ــد و انســان  ــل آن ســرباز زدن ــا از حم عرضــه شــد و آن ه
ــب، ج۲، ص ۱۲۴؛  ــت. )المناق ــت را برداش ــار امان ــن ب ای

ــه 7۲(  ــزاب، آی االح
از همیــن رو، ایشــان نمازخانــه ای داشــت کــه در آنجــا 
ــی می پرداخــت. حضــرت صــادق)ع(  ــادت و بندگ ــه عب ب
ــی  ــود اتاق ــه خ ــن در خان ــرت امیرالمومنی ــد: حض فرمودن
ــه نمــاز  ــزرگ اختصــاص ب ــه ب ــود و ن ــه کوچــک ب را کــه ن
ــد.  ــان جــا نمازهایشــان را می خواندن ــد و در هم داده بودن

)المحاســن، ج۲، ص ۴۲۵ ح ۲۵۵7( بیتوتــه

سن همسرم باالست؛ آیا می توانم 
صاحب فرزند باهوشی شوم؟

ــن دو  ــر ای ــن؛ در ظاه ــن والدی ــدان و س ــوش فرزن ه
موضــوع ارتباطــی بــا یکدیگــر ندارنــد؛ ولــی تحقیقــات 

ــد. ــان می ده ــری را نش ــت دیگ ــمندان واقعی دانش
ــد؛  ــاور باش ــل ب ــدری قاب ــا ق ــرای م ــت ب ــن اس ممک
ــات  ــن تحقیق ــده از آخری ــت آم ــه دس ــج ب ــا نتای ام
ــه در  ــی ک ــران مردان ــد پس ــان می ده ــده نش انجام ش
ــری  ــغلی بهت ــده ش ــده اند، از آین ــدر ش ــاال پ ــنین ب س
برخــوردار هســتند. ایــن در حالــی اســت کــه یافته هــای 
پیشــین افزایــش احتمــال ابتــال بــه شــیزوفرنی و 
ــاال  ــنین ب ــدن در س ــدر ش ــای پ ــم را از پیامده اوتیس

می دانســتند.
ــد،  ــرح می ش ــته مط ــه در گذش ــالف آنچ ــع خ در واق
ــار  ــاال بــودن ســن والدیــن هنــگام تولــد فرزنــدان آث ب
فوق العــاده مثبتــی در آینــده تحصیلــی و شــغلی آن هــا 
می گــذارد؛ موضوعــی کــه بــه طــور ویــژه دربــاره پســران 

و پــدران مصــداق دارد. 
بــر اســاس پژوهش هــای انجام شــده در دانشــگاه 
ــنین  ــه در س ــی ک ــته مردان ــران آن دس ــورک، پس نیوی
ــر  ــر ب ــتر و بهت ــزی بیش ــوند، تمرک ــدر می ش ــر پ باالت
عالیــق خــود دارنــد و همیــن موضــوع منجــر بــه 
ــل و ســپس کار  ــان تحصی ــا در زم ــر آن ه ــرد بهت عملک

می شــود. ســالمت نیــوز

خانواده

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریکیمیای وطن

ــتان  ــات اســالمی اس ــی تبلیغ ــورای هماهنگ ــس ش رئی
ــیس  ــالروز تاس ــیدن س ــبت فرارس ــه مناس ــان ب اصفه
ــه فرمــان حضــرت امــام  ایــن شــورا کــه در ســال ۵۹ ب
خمینــی)ره( بنیــان گذاشــته شــد و در ســال ۱۳7۴ 
ایــن شــورا در اســتان اصفهــان رســما کار خــود را شــروع 
ــال ها  ــن س ــی ای ــه ط ــکالتی ک ــع و مش ــه موان ــرد، ب ک
ــه  ــوده اســت، پرداخــت و ب ــه رو ب ــا آن روب ایــن شــورا ب
ایــن نکتــه مهــم اشــاره داشــت کــه متاســفانه بــا وجــود 
فعالیت هــای بــزرگ فرهنگــی کــه بــر عهــده ایــن نهــاد 
گذاشــته شــده، بودجــه قابــل تاملــی بــرای اینکــه بتوانیم 
جوابگــوی مطالبــات قشــر جدیــد باشــیم، وجــود نــدارد.

 کار فرهنگی نیاز به بودجه دارد
ــاز  ــی نی ــت کار فرهنگ ــد اس ــه معتق ــکری ک ــر عس جعف
بــه بودجــه مالــی فــراوان دارد تــا بتــوان در مقابــل 
توطئه هــای فرهنگــی دشــمنان اقدامــات تاثیرگــذار 
انجــام داد، بــه ایــن موضــوع اشــاره دارد کــه بودجــه ایــن 
ــال  ــان در س ــون توم ــت ۵۰۰ میلی ــاالنه در نهای ــورا س ش
ــی  ــه شــورای هماهنگ ــی اســت ک ــن در حال اســت و ای
تبلیغــات اســالمی اســتان اصفهــان بــا احتســاب حــدود 
۵۰ برنامــه در ســال آن هــم فقــط در ســطح شهرســتان 
اصفهــان، بــه بودجــه بیشــتری بــرای برگــزاری مراســم 
ــه  ــاز هم ــد نی ــا بتوان ــاز دارد ت ــی نی ــای انقالب و آیین ه
برگــزاری مراســم مختلــف  را در  قشــرهای جامعــه 

ــد. ــخگو باش پاس
بــه برخــورداری شــورای هماهنگــی  بــا اشــاره  وی 
موجــود  امکانــات  کمتریــن  از  اســالمی   تبلیغــات 
و تــالش بــرای رســیدن بــه بهتریــن نتیجه هــا، تصریــح 
ــی  ــورای هماهنگ ــتانی ش ــران شهرس ــی مدی ــرد: برخ ک
تبلیغــات اســالمی فــی ســبیل هللا کار می کننــد و بــرای 
ــن  ــد؛ ای ــت نمی کنن ــی دریاف ــود مبلغ ــای خ فعالیت ه
موضــوع نمونــه بــارز فعالیت هــای جهــادی اســت؛ 
در حالــی کــه بودجه هــای فرهنگــی شــهر در دســت 
ــی  ــورای هماهنگ ــه ش ــت، بودج ــری اس ــخاص دیگ اش
ــر ۵۰۰  ــال زی ــان در س ــتان اصفه ــالمی اس ــات اس تبلیغ

ــان اســت. ــون توم میلی
ــتان  ــات اســالمی اس ــی تبلیغ ــورای هماهنگ ــس ش رئی
ــودن  ــتقل ب ــی و مس ــر غیردولت ــد ب ــا تأکی ــان ب اصفه
از دولت هــا،  تبلیغــات اســالمی  شــورای هماهنگــی 
اظهــار کــرد: رســانه ها بایــد بانــک اطالعاتــی بــرای 

ــد. ــن کنن ــالب تدوی ــالگرد انق ــن س چهلمی
ــی در  ــک اطالعات ــاد بان ــزوم ایج ــر ل ــد ب ــا تأکی وی ب

رســانه ها دربــاره ظرفیت هــا و دســتاوردهای انقــالب 
ــروزی شــکوهمند  ــرای چهلمیــن ســالگرد پی اســالمی ب
انقــالب اســالمی تصریــح کــرد: شــورای هماهنگــی 
تبلیغــات اســالمی هــم اقدامــات الزم را بــرای برگــزاری 
مراســم چهلمیــن ســالگرد پیــروزی شــکوهمند انقــالب 
ــه  ــا ب ــم ت ــالش می کنی ــرده اســت و ت ــاز ک اســالمی آغ
ــالب اســالمی در  ــی انق ــن مبان ــی در راســتای تبیی خوب

ــم. ــدام کنی ــه اق جامع
 شورای هماهنگی وام دار هیچ جناحی نیست

وی بــا تأکیــد بــر اســتقالل شــورای هماهنگــی تبلیغــات 
در  انقالبــی  مواضــع  اتخــاذ  و  دولت هــا  از  اســالمی 
ــتقالل و وام دار  ــظ اس ــت: حف ــف گف ــای مختل عرصه ه
هیــچ گــروه و جنــاح سیاســی نشــدن و پــای کار آوردن 
ــام هللا  ــرای بزرگداشــت ای تمــام ظرفیت هــای موجــود ب
و مراســم، از سیاســت های شــورای هماهنگــی تبلیغــات 

اســالمی اســت.
عســکری سیاســتگذاری های درســت و دقیــق و همکاری 
رســانه ها و مــردم را موجــب خلــق حماســه های بــزرگ در 
اصفهــان دانســت و تصریــح کــرد: مــردم در عرصه هــای 
کرده انــد  خوبــی  بســیار  نقش آفرینــی  مختلــف 
اصفهــان  اســالمی  انقــالب  ابتــدای  در  همیشــه  و 
ــکاری  ــه هم ــوع نتیج ــن موض ــت؛ ای ــیده اس می درخش
ــخاص در  ــتگاه ها و اش ــا و دس ــه نهاده ــی هم و همدل

ــت. ــوده اس ــان ب ــتان اصفه ــطح اس س
رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســالمی اصفهــان، 
بــا اشــاره بــه نقــش تبلیــغ در اثرگــذاری بــه روی جامعــه 

ــه آن  ــد ب ــه خداون ــت ک ــزی اس ــم چی ــرد: قل ــار ک اظه
قســم خــورده و قطعــا کســانی کــه بــا قلــم خــود شــورای 
هماهنگــی تبلیغــات اســالمی اســتان اصفهــان را یــاری 
کرده انــد، در دســتیابی ایــن نهــاد بــه موفقیت هــای 

بســیار نقش آفرینــی داشــته اند.
وی بــا اشــاره بــه گســترش امکانــات شــورای هماهنگــی 
تبلیغــات اســالمی عنــوان کــرد: امــروزه جوانــان و مــردم 
ــات اســالمی از  ــد شــورای هماهنگــی تبلیغ انتظــار دارن
ــد؛  ــتفاده کنن ــب اس ــای مناس ــه روز و ابزاره ــات ب امکان
بایــد بتوانیــم  هــم زیرســاخت های الزم را فراهــم کنیــم 
هــم اینکــه در حــوزه نرم افــزاری اقدامــات الزم را انجــام 

دهیــم.
 امــروزه انتظــارات بســیاری بــا توجــه بــه اهمیــت 
ــر و  ــه بهت ــزاری هرچ ــرای برگ ــگاه ها ب ــم،  از دانش مراس

بانشــاط تر مراســم ملــی و مذهبــی مــی رود.
 رسانه ها، مدافع شورای هماهنگی باشند

عســکری آشــنایی بــا ســبک زندگــی اســالمی و در 
پیــش گرفتــن مســائل مهمــی نظیــر اقتصــاد مقاومتــی 
را از رویکردهــای مهــم مراســم ملــی و مذهبــی برشــمرد 
کــه الزم اســت مســئوالن مربوطــه بــه آن توجــه داشــته 
و  همــکاری  رســانه ها  خاطرنشــان کــرد:  و  باشــند 
همســویی خوبــی بــا شــورای هماهنگــی تبلیغــات 
اســالمی داشــته اند و همــواره یــار و یــاور شــورا بوده انــد.

ــه  ــا ک ــر کج ــه ه ــت ک ــن اس ــانه ها ای ــا از رس ــار م  انتظ
الزم اســت از شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســالمی 

ــد. ــورا بدانن ــوی از ش ــود را عض ــد و خ ــاع کنن دف

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان:

 شورای هماهنگی، نهادی انقالبی 
و مستقل از دولت هاست


