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 تحلیف 
رخدادی تاثیرگذار

دیــروز 14 مردادمــاه 1396، یکــی از رویدادهــای 
کــه  کشــور رقــم خــورد؛ رویــدادی  مهــم و تاثیرگــذار 

در تاریــخ مانــدگار خواهــد بــود و  نقطــه عطفــی اســت 
 بــر یــک حرکــت تــازه در راســتای تحولــی نــو در داخــل 
بیــش  رویــداد  ایــن  در  کــه  چــرا  کشــور؛  از  ج  خــار و 
کشــورهای مختلــف جهــان  از یکصــد شــخصیت از 
کردنــد و ایــن بابــی جدیــد را بــه روی روابــط  شــرکت 
کیــد مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر  خارجــی بــاز و تا

کــرد.  توســعه رابطــه بــا دنیــا را محقــق خواهــد 
گرچــه طبــق قانــون حضــور شــخصیت های سیاســی  ا
-بــه غیــر از آنچــه در اصــل 1۲1 آمــده- و میهمانــان 
خارجــی در مراســم تحلیــف ضــروری نیســت و مراســم 
تحلیــف را از مشــروعیت و مقبولیــت نمی انــدازد، ولــی  

دارای آثــار تبلیغاتــی داخلــی و خارجــی اســت...

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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کشور  ۲۹ میلیون نفر در 
چاق هستند
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گرم تر خواهد شد هوا 
سازمان هواشناسی برای اغلب استان های کشور افزایش نسبی 
آخرین  اساس  بر  کرد.  پیش بینی  آینده  روزهای  طی  را  دما 
مناطق  بیشتر  در  آینده  روزهای  هواشناسی  نقشه  اطالعات 
کشور جّو آرام و پایدار همراه با آسمانی صاف و آفتابی پیش بینی 

می شود. ..
در صفحه اجتماعی )11( بخوانید اخبار روز

سوگند روحانی
گسترش عدالت سازم کشور، ترویج دین و اخالق، پشتیبانی از حق و  که خود را وقف خدمت به مردم و اعتالی  سوگند یاد می کنم 

رئیس جمهور در مراسم تحلیف: ایران هرگز در بن بست قرار نمی گیرد
کشورهای مختلف حضور داشتند گذشته بیش از 1200 میهمان داخلی و خارجی از  در مراسم تحلیف روز 

نگاهی به فیلم 
»بیست و یک روز بعد« 

حسی که 
رهایتان نمی کند

صفحه 10

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
سرمایه و دانش فنی فوالد مبارکه انجام شد:

بهره برداری از اولین و 
بزرگ ترین گندله سازی 

شرق کشور در سنگان
خراسان رضوی

 صفحه 3

 دکتر مظاهری، متخصص طب سنتی 
کرد: ح  کیمیای وطن مطر گفت وگو با  در 

| زندگی سالم با شناخت مزاج
صفحه 6

 محمدبن سلمان از سوء قصد 
جان سالم به در برد

 | ترور نافرجام شاهزاده
صفحه 2

جزئیات روند انتخاب شهردار اصفهان

گزینه انتخابی شورا  ۱۵ |
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در صفحه سیاست )2( بخوانید



بینالملل

جنایت جدید آمریکا در سوریه 
مدعــی  آمریکایــی  ائتــاف  جنگنده هــای 
ــا داعــش، در تجــاوز آشــکار دیگــری  ــارزه ب مب
ــه«  ــودکان شــهر »الرق ــی و ک بیمارســتان دولت
 ســوریه را مــورد هــدف قــرار دادنــد کــه در ایــن 
حمــات ده هــا تــن از غیرنظامیــان کشــته 

ــدند. ش
 خبــر دیگــر اینکــه عضــو آلبانیایی تبــار داعــش 
کــه قربانیــان خــود را بــا شــلیک موشــک 
حملــه  در  می کــرد،  اعــدام  »آر      پی جــی« 
ــه درک  ــوریه، ب ــه« س ــهر »الرق ــه ش ــی ب هوای

ــد. ــل ش واص
گــروه  ســرکرده های  از  ابومالــک«  »حمــود 
ــه دســت  ــز ب ــر الشــام« نی تروریســتی »تحری
ــوریه،  ــب« س ــوب »ادل ــناس در جن ــراد ناش اف
مقاومــت  رصــد  مرکــز  رســید.  هاکــت  بــه 

ُنَجبــا اســامی 

 افزایش قربانیان وبا در یمن 
به ۱۹۰۰ نفر 

وزارت بهداشــت یمــن از افزایــش قربانیــان در 
ــا  ایــن کشــور بــه دنبــال گســترش بیمــاری وب

خبــر داد.
ناصــر باعــوم، وزیــر بهداشــت یمــن، اعــام کرد: 
ــترش  ــال گس ــه دنب ــه ب ــی ک ــداد یمنی های تع
وبــا در ایــن کشــور از ۲۷ آوریــل تــا پایــان ژوئیه 
ــه بیــش  ــام اســتان ها ب ــد، در تم ــوت کرده ان ف

از ۱۸۹۰ تــن رســیده اســت.
ــا  ــداد فوتی ه ــتر تع ــزود: بیش ــه اف وی در ادام
الحدیــده،  صنعــا،  حجــه،  اســتان های  در 

عمــران و إب اســت.
ــا حمایــت شــورای همــکاری  ــه ب ایــن وزارتخان
ــان  ــای امدادرس ــر نهاده ــارس و دیگ ــج ف خلی
توانســته مقــداری از نیــاز روزانــه یمــن بــه دارو 

و تجهیــزات طبــی را تامیــن کنــد.
ــته  ــی وابس ــای بین الملل ــز نهاده ــر نی پیش ت
بــه ســازمان ملــل دربــاره افزایــش تعــداد 
ــترش  ــال گس ــه دنب ــن ب ــدگان در یم کشته ش
وبــا هشــدار داده بودنــد. پایــگاه خبــری روســیا 

الیــوم

 گاردین: ابطال برجام 
فاجعه است 

یــک روزنامــه انگلیســی ســرمقاله خــود را بــه 
موضــوع توافــق هســته ای ایــران و گــروه ۵+۱ 

)برجــام( اختصــاص داد. 
ــه  ــن مقال ــوان ای ــن« در عن ــه »گاردی روزنام
ــه  ــته ای، فاجع ــق هس ــت: »تواف ــته اس نوش
نیســت؛ امــا ابطــال آن می توانــد ]فاجعــه[ 

ــد.« باش
ــی«  ــکا موگرین ــور »فدری ــه حض ــن روزنام ای
ــه و  ــس، فرانس ــورهای انگلی ــی از کش و وزرای
آلمــان را در مراســم تحلیــف حســن روحانــی، 
ــانه ای  ــنبه، نش ــران در روز ش ــور ای رئیس جمه
ــا  ــی ب ــورهای غرب ــط کش ــدن رواب ــرم ش از گ
ــوری وی  ــت  جمه ــی در دوره اول ریاس روحان

دانســته اســت. 
ــی  ــای روحان ــای آق ــاره وعده ه ــن درب گاردی
دربــاره توافــق هســته ای برجام نوشــته اســت: 
ــق،  ــن تواف ــه ای ــی وعــده داد ک ــای روحان »آق
رونــق را بــه ارمغــان خواهــد آورد. اقتصــاد 
ایــران، بــار دیگــر رو بــه رشــد اســت. او تــورم را 
کاهــش داده و نــرخ ارز را ثابــت کــرده اســت؛ 
ــارم  ــرده، یک چه ــدا ک ــترش پی ــر گس ــا فق ام
ســرمایه گذاری  و  هســتند  بیــکار  جوانــان 
کمتــر  بســیار  پیش بینی هــا  از  خارجــی 
اســت. ایرانی هــا هنــوز مزایایــی را کــه انتظــار 

داشــته اند، بــه دســت نیاورده انــد.«
از  دیگــری  بخــش  در  انگلیســی  روزنامــه 
دولــت  زمینه چینی هــای  بــه  یادداشــت 
»دونالــد ترامــپ«، رئیس جمهــور آمریــکا، 
ــه  ــته ای پرداخت ــق هس ــروج از تواف ــرای خ ب
ــات در  ــی، ثب ــن اقدام ــت: چنی ــته اس و نوش
منطقــه را بــه هــم می زنــد و در راســتای 

منافــع آمریــکا نیســت. 
ــی  ــت: »حت ــده اس ــن آم ــرمقاله گاردی در س
جیمــز متیــس، وزیــر دفــاع آمریــکا کــه 
جدی تریــن تهدیــد پیــش روی آمریــکا را 
ایــران، ایــران و ایــران توصیــف کــرده، از جملــه 
کســانی اســت کــه خواســتار حفــظ ایــن 

توافــق اســت.« 
در پایــان ایــن مقالــه آمــده اســت: »بــا وجــود 
زیــر  متیــس  رئیس جمهــوری کــه  ایــن، 
ــه  ــق را فاجع ــن تواف ــد، ای ــرش کار می کن نظ
ــه  ــل همیش ــپ، مث ــای ترام ــا آق ــد. ام می دان
ــام  ــردن برج ــاره ک ــن پ ــد. ای ــتباه می کن اش
بیافرینــد.«  فاجعــه  می توانــد  اســت کــه 

دانشــجو

ترور نافرجام ولیعهد عربستان 
ولیعهــد جــوان و جاه طلــب عربســتان هنــگام 
ــی از  ــه یک ــا نقش ــده« ب ــهر »ج ــور در ش حض
مــورد ســوء قصد  شــاهزاده های مســتعفی 

ــود.  ــانس ب ــی خوش ش ــت، ول ــرار گرف ق
ــعودی  ــاه س ــار پادش ــه درب ــک ب ــع نزدی مناب
و محمدبن ســلمان، ولــی عهــد عربســتان، 
ــه  ــل هفت ــن ســلمان اوای ــه ب ــد ک ــاش کردن ف
جــاری در معــرض عملیــات تــرور ناموفــق 

ــت. ــرار گرف ق
ایــن عملیــات را یکــی از افــراد خانــدان حاکــم 
ســعودی، هنــگام حضــور محمدبن ســلمان در 
یکــی از قصرهــای خــود در شــهر جــده انجــام 

داده اســت.
یــک منبــع دیپلمــات غربــی در ریــاض، پایتخت 
عربســتان، اعــام کــرده کــه به محمدبن ســلمان 
آســیبی نرســیده و شــاهزاده ای کــه قصــد 
ــت.  تــرور او را داشــته، بازداشــت شــده اس

جــام جــم

کوتاهازسیاست
معاون اول رئیس جمهور:

 تحریم های جدید آمریکا 
 علیه ایران و روسیه 

محکوم و غیرقابل قبول است 
معــاون اول رئیس جمهــور گفــت: امــروز در شــرایط 
تحریم هــای جدیــد  و  قــرار گرفته ایــم  ویــژه ای 
آمریــکا علیــه ایــران و روســیه محکــوم و غیرقابــل 

ــول هســتند.  قب
بــا  دیــدار  در  روز گذشــته  اســحاق جهانگیــری 
هیئت مدیــره  رئیــس  سرکیســیان«،  »تیگــران 
اظهــار داشــت:  اوراســیا،  اقتصــادی  کمیســیون 
ــه  ــه ب ــت ک ــر آن داش ــا را ب ــا، م ــه تحریم ه تجرب
خودکفایــی بیندیشــیم و امــروز توانســته ایم در 
ــه  ــدم ب ــر گن ــاورزی نظی ــوالت کش ــی از محص برخ

خودکفایــی دســت یابیــم.
وی بــا اشــاره بــه مذاکــرات ایــران و اتحادیــه 
اقتصــادی اوراســیا درخصــوص توافــق تجــارت 
ــران و کشــورهای  ــوری اســامی ای آزاد گفــت: جمه
فراوانــی  فرصت هــای  اوراســیا  اتحادیــه  عضــو 
بــرای توســعه اقتصــادی دارنــد کــه می تواننــد ایــن 

فرصت هــا را در اختیــار یکدیگــر قــرار دهنــد.
ــی  ــه بعض ــاره ب ــا اش ــور ب ــاون اول رئیس جمه مع
موانــع جزئــی در توافــق تجــارت آزاد ایــران بــا 
ــان  ــیا، خاطرنش ــه اوراس ــو اتحادی ــورهای عض کش
ــه جــز بعضــی مســائل کوچــک، دو طــرف  ــرد: ب ک
ــه  ــه توافــق رســیده اند ک در بیشــتر موضوعــات ب
الزم اســت کمیســیونی فرعــی متشــکل از دو طــرف 
بــرای تبــادل نظــر و رفــع اختــاف نظرهــا تشــکیل 

شــود.
ــژه ای قــرار  ــح کــرد: امــروز در شــرایط وی وی تصری
گرفته ایــم و تحریم هــای جدیــد و یــک جانبــه 
آمریــکا علیــه ایــران و روســیه محکــوم و غیرقابــل 
ــا  قبــول هســتند و در ایــن شــرایط ارتقــاء روابــط ب
همســایگان و اســتفاده از ظرفیــت اتحادیــه اوراســیا 
ــرای بعضــی از  ــه حــل مشــکاتی کــه ب ــد ب می توان
ــد،  ــش می آی ــیه پی ــران و روس ــژه ای ــورها به وی کش

ــد. باشــگاه خبرنــگاران کمــک کن

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

تحلیف، رخدادی تاثیرگذار  
ــا  و می توانــد مســیر را بــرای روابــط آینــده ایــران ب

آن کشــورها همــوار ســازد.
اینکــه تعــدادی از مقامــات عالی رتبــه کشــورها،  
رؤســای جمهــور، معاونــان یــا وزرای خارجــه آن هــا 
در مراســم رســمی تحلیــف ریاســت جمهــوری 
دوازدهــم شــرکت کردنــد، نشــان از آمادگــی دنیــا در 

ــران دارد. ــا ای ــط ب ــل و توســعه رواب تعام
  افزایــش همکاری هــای دوجانبــه میــان ایــران 
و ســایر کشــورها موجــب می شــود کــه ایــن رابطــه 

دوســتانه و صمیمــی، غنــای بیشــتری یابــد.
ــورها  ــان کش ــاری می ــبات تج ــت مناس ــی اس بدیه
ــای  ــت و زمینه ه ــوردار اس ــادی برخ ــت زی از اهمی
ــای  ــترک در حوزه ه ــکاری مش ــرای هم ــادی را ب زی
متنــوع اقتصــادی مبتنــی بــر ظرفیت هــای موجــود 
ــم  ــژه کــه امــروز مــا در تحری ــد؛ به وی فراهــم می کن
ــه  ــرای رابط ــورها ب ــتیم و کش ــکا هس ــدید آمری ش
ــن حضــور  ــا ای ــد؛ ام ــاط می کنن ــران گاه احتی ــا ای ب
ــا  ــه ب ــه رابط ــا ب ــورهای دنی ــه کش ــت از عاق حکای
ایــران دارد کــه بایــد ایــن اســتقبال را قــدر دانســت. 
ــه دوران   ــد ب ــوری بای ــت جمه ــم ریاس دوره دوازده
ــل  ــا تبدی ــا کشــورهای دنی رابطــه بیــش از پیــش ب
شــده و از توانایی هــای دیگــران بــرای رشــد کشــور 

بهره بــرداری شــود.
ــه  ــی جامع ــودن در تعال ــرای ســهیم ب ــن ب  همچنی
ــم  ــه ک ــورمان را ک ــای کش ــد توانمندی ه ــری بای بش
ــرار داد.  ــای بشــری ق ــار دنی هــم نیســت، در اختی

امــروز کشــور مــا یکــی از کشــورهای پیشــرفته دنیــا 
در زمینــه علــم و تکنولــوژی اســت. مــا در بســیاری 
تک رقمــی  رتبه هــای  در  عرصه هــا  و  رشــته ها  از 
دنیــا قــرار داریــم کــه می توانــد نیازهــای دنیــا 
را فراهــم کنــد؛ از علــم نانــو گرفتــه تــا انــرژی 
هســته ای، پزشــکی و ... ؛ این هــا چیزهایــی اســت کــه 
ــان  ــه نیازهایش ــیدن ب ــرای رس ــا را ب ــد دنی می توان

ــد.  ــاری کن ی
ایــن فرصتــی دیگــر اســت کــه در دوره جدیــد 
ریاســت جمهــوری بایــد از آن بهــره بــرد؛ فرصتــی که 
غنیمــت شــمردنش یــک تکلیــف اســت. مــا بــرای 
ادامــه حیــات، نیازمنــد دوســتی بــا کشــور های 
دیگــر هســتیم. مــا نبایــد بــه هــر بهانــه ای خــود را از 
دیگــر کشــورها منفــک و روابطمــان را بــا آنــان قطــع 
کنیــم؛ بایــد دنیــا را بــا خــود همــراه کنیــم و ســعه 
صــدر بیشــتری داشــته باشــیم؛ البتــه و صــد البتــه 
ــن  ــدف و زمی ــی ه ــای فراموش ــه معن ــن ب ــه ای ک

گذاشــتن اصــول نیســت. 
تعامــل بــا دنیــا بــه معنــای حفــظ اصــول و در عیــن 
حــال حفــظ رابطــه اســت؛ مــا در هــر بریدنــی زیــان 
و خســارتی خواهیــم داشــت کــه جبرانــش ســخت 
ــا  ــا مشــخص اســت. مــا ب ــا دنی اســت. مــرز مــا ب
ــا  کشــورهای ســلطه گر و ظالــم رابطــه ای نداریــم؛ ب
صهیونیســم و آمریکایــی کــه جنایت پیشــه هســتند 
ارتباطــی نداریــم و نخواهیــم داشــت؛ امــا بــا ســایر 
ــه  ــل و رابطــه هســتیم ک ــه تعام ــر ب کشــورها ناگزی
ــال  ــن خــط را دنب ــه و هوشــیاری ای ــا برنام ــد ب بای

کنیــم.
بــه یقیــن در راســتای تامیــن معیشــت و رفــاه 
مــردم و رشــد اقتصــادی و نیــز صابــت نظــام بایــد 
ــوه  ــای بالق ــردم و توانایی ه ــدرت م ــه ق ــی ب  متک
و بالفعــل خودمــان باشــیم و هرگــز در انتظــار 

نباشــیم. دیگــران 
ان شــاءهللا ایــن دوره کــه دوازدهمیــن دوره ریاســت 
ــد  ــارک باش ــران مب ــت ای ــر مل ــت، ب ــوری اس  جمه
و در پایــان آن کشــورهای دنیــا بــرای رابطــه منطقــی 

بــا مــا ســبقت بگیرنــد.

ادامه از صفحه اول

دبیر قرارگاه 
محرومیت زدایی سپاه:

سپاه از هیچ گونه کوششی 
 برای آبادانی کشور 
دریغ نخواهد کرد 

دبیــر قــرارگاه محرومیت زدایــی ســپاه 
گفــت: ســپاه همــواره در کنــار مــردم 
بــرای  تاشــی  هیچ گونــه  از  و  بــوده 

توســعه و آبادانــی کشــور دریــغ نخواهــد 
ــرد. ک

ســردار ســید ضیاءالدیــن حزنــی، دبیــر 
در  ســپاه،  محرومیت زدایــی  قــرارگاه 
گرمــی  شهرســتان  شــهدای  یــادواره 
ــخ  ــول تاری ــت: در ط ــار داش ــان اظه مغ
انقــاب اســامی بــرای دفــاع از تمامیــت 
ارضــی کشــور شــهدای زیــادی را تقدیــم 
مرهــون  موجــود  امنیــت  و  کرده ایــم 
ــاب  ــدگان انق ــهدا و رزمن ــانی ش جانفش

ــت. ــامی اس اس
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از فعالیت هــای 
مهــم ســپاه محرومیت زدایــی اســت، 
ــردم  ــار م ــواره در کن ــپاه هم ــزود: س اف
بــرای  تاشــی  هیچ گونــه  از  و  بــوده 
توســعه و آبادانــی کشــور دریــغ نخواهــد 

ــرد. ک
دبیــر قــرارگاه محرومیت زدایــی ســپاه، دفاع 
و امنیــت را از مهم تریــن مأموریت هــای 
پیــش  روی ســپاه برشــمرد و بیــان کــرد: 

ــن  ــاش ای ــر ت ــال های اخی ــول س در ط
ــن  ــت ای ــام درس ــار انج ــه در کن ــوده ک ب
محرومیت زدایــی  بحــث  ماموریت هــا، 

ــرد. ــرار بگی ــت ق ــز در اولوی نی
ســردار حزنــی بــا اشــاره بــه نقــش مهــم 
مباحــث فرهنگــی در جامعــه اضافــه 
کــرد: توســعه و بازســازی مســاجد و 
حوزه هــای علمیــه و مراکــز مذهبــی و 
ــژه در مناطــق محــروم در  فرهنگــی به وی

ــجو ــرار دارد. دانش ــتورکار ق دس

امنیت
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رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک:

اروپا درباره برجام، سیاست مستقل تری اتخاذ کند 
رئیس شورای راهبردی و سیاست خارجی:

ایران تنها به صلح و امنیت در منطقه می اندیشد 

رئیــس مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک گفــت: انتظــار 
ــته ای  ــق هس ــاره تواف ــا درب ــه اروپ ــم اتحادی داری
سیاســت مســتقل تری را ماننــد گذشــته اتخــاذ 

ــد.  کن
تحقیقــات  مرکــز  رئیــس  والیتــی،  علی اکبــر 
اســتراتژیک مجمــع تشــخیص مصلحت نظــام، روز 
ــی، مســئول سیاســت  ــکا موگرین ــا فدری گذشــته ب
ــرد. ــو ک ــدار و گفت وگ ــا، دی ــه اروپ ــی اتحادی خارج

ــوری  ــت: جمه ــار داش ــدار اظه ــن دی ــی در ای والیت
اســامی ایــران دربــاره توافق نامــه هســته ای و 
ــت؛  ــرده اس ــل ک ــفاف عم ــورت ش ــه ص ــام ب برج
هرچنــد کــه شــاهد هســتیم رئیس جمهــور آمریــکا 

ــد. ــخن می گوی ــد س ــیوه ای جدی ــا ش ــر روز ب ه
ــه  ــه اتحادی ــن اســت ک ــار ای ــرد: انتظ ــد ک وی تأکی
سیاســت های  اروپایــی  کشــورهای  و  اروپــا 
مســتقل تری را ماننــد گذشــته  خــود دربــاره برجــام 

ــد. ــاذ کنن اتخ
ــه  ــتیم ک ــاهد هس ــوریه ش ــزود: در س ــی اف والیت

حــدود 6 ســال علیــه مــردم و دولــت قانونــی 
بــا  را  زیرســاخت ها  همــه  و  جنایــت کرده انــد 
کمــک بعضــی کشــورهای غربــی و آمریــکا از بیــن 
ــی  ــورهای اروپای ــت کش ــروری اس ــه ض ــد ک برده ان
در ایــن زمینــه حساســیت بیشــتری داشــته باشــند 
و ایــن موضــوع درخصــوص عــراق و بعضــی دیگــر 

ــد. ــت می یاب ــم اهمی ــه ه ــورهای منطق از کش
مجمــع  اســتراتژیک  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
مــا  کــرد:  بیــان  نظــام  مصلحــت  تشــخیص 
همچنــان متعهــد هســتیم کــه در ســوریه و در 

بــا تروریســم مبــارزه کنیــم. منطقــه 
ــرای ایجــاد  ــران ب  در واقــع  جمهــوری اســامی ای
صلــح و ثبــات جهانــی ایســتادگی کــرده اســت؛ در 
غیــر ایــن صــورت شــاهد رشــد ایــن پدیــده شــوم 
در اروپــا و دیگــر مناطــق جهــان خواهیــم بــود و در 
ــکاری  ــرای هم ــای الزم را ب ــت آمادگی ه ــن جه ای
باشــگاه  داریــم.  و  داشــته  اروپــا  اتحادیــه  بــا 

خبرنــگاران

کمــال خــرازی، رئیــس شــورای راهبــردی و سیاســت 
ــگاران حضــور یافــت و اظهــار  خارجــی، در جمــع خبرن
ــت  ــات و امنی ــاره ثب ــی درب ــم موگرین ــا خان داشــت: ب
منطقــه صحبــت کردیــم؛ همچنیــن درخصــوص اوضــاع 
ــی  ــه مباحث ــی منطق ــری از بی ثبات ــا جلوگی ــود ب موج

مطــرح شــد.
ــم  ــا خان ــا ب ــه صحبت ه ــزود: در ادام ــه اف وی در ادام
تأمیــن  از  جلوگیــری  مســئله  دربــاره  موگرینــی 
ــراق  ــوریه و ع ــارض در س ــای مع ــرای نیروه ــاح ب س
ــران را  ــن مواضــع ای ــی مطــرح شــد. همچنی بحث های
بــرای ایجــاد ثبــات در منطقــه اعــام کردیــم؛ چــرا کــه 
ایــران تنهــا بــه صلــح و امنیــت در منطقــه می اندیشــد.

خــرازی درخصــوص برجــام نیــز تصریــح کــرد: دربــاره 
برجــام و مشــکاتی کــه بــر ســر اجــرای آن وجــود دارد 
ــر اینکــه بدعهدی هــا  مباحثــی مطــرح شــد؛ مضــاف ب
ــکا درخصــوص برجــام  ــه از ســوی آمری و نقضــی را ک

صــورت گرفتــه نیــز، اعــام داشــتیم.
ــر  ــد در براب ــا بای ــه اروپ ــزود: اتحادی ــه اف وی در ادام

سیاســت های آمریــکا مقاومــت و از نقــض برجــام 
ــد. در هــر صــورت گفت وگوهــای بســیار  ــری کن جلوگی
شــفاف و خوبــی بیــن مــا صــورت گرفــت و امیدواریــم 

ــد. ــی رخ ده ــات مثبت ــده اتفاق در آین
ــی  ــر همراه ــی ب ــوالی مبن ــه س ــخ ب ــرازی در پاس خ
ــران  ــر ای ــکا در بحــث موشــک ماهواره ب ــا آمری ــا ب اروپ
ــورای  ــه ۲۲3۱ ش ــا قطع نام ــازگاری آن ب ــام ناس و اع
امنیــت گفــت: بــه خانــم موگرینــی اعــام کردیــم کــه 
موشــک ماهواره بــر ســیمرغ تنهــا بــرای فرســتادن 
ماهــواره طراحــی شــده و قابلیــت حمــل کاهــک 
اتمــی را نــدارد؛ پــس لزومــی نــدارد دربــاره ایــن 

ــود. ــادر ش ــه ای ص ــن بیانی ــک چنی موش
ــران و  ــط ای ــائل رواب ــن مس ــزود: ای ــه اف وی در ادام
اتحادیــه اروپــا را کــه هم اکنــون مســیر توســعه را 
ــن  ــد؛ بنابرای ــکل می کن ــار مش ــه، دچ ــش گرفت در پی
اتحادیــه اروپــا درخصــوص ایــن مســائل بایــد فکــری 
کنــد و مانــع از بی اعتمــادی بیــن ایــران و اروپــا  

ــزان ــود. می ش

حجت االســام دکتــر حســن روحانــی عصــر 
دیــروز )شــنبه، ۱4 مردادمــاه( در مراســم تحلیف، 
پــس از ادای ســوگند در حضــور رئیــس قــوه 
قضائیــه در راســتای اجــرای اصــل ۱۲۱ قانون اس

اسی                                                                             و 
امضــای ســوگندنامه، بــه ســخنرانی پرداخت.

رئیس جمهــور دوازدهــم در ســخنان خــود بــا 
ــه  ــت دوگان ــران حاکمی ــه در ای ــر اینک ــد ب تاکی
ــش از 4۰  ــه بی ــوری ک ــت: کش ــدارد، گف ــود ن وج
میلیــون رأی در صنــدوق دارد، هرگــز در بن بســت 

قــرار نمی گیــرد.
محورهــای ســخنان رئیس جمهــور بــه شــرح 

ــت: ــر اس زی
* اکنــون 4۰ ســال از انقــاب اســامی می گــذرد 
ــوری  ــت جمه ــن ریاس ــاز دوازدهمی ــروز آغ و ام
در  ایــران  مــردم  اســت.  اســامی  انقــاب 
اردیبهشــت ماه بــار دیگــر بــا حضــور خــود بــا مــا 
ســخن گفتــه و بــا زبــان گفتنــد چــه می خواهنــد 
رأی معنــادار خــود  بــا  نمی خواهنــد،  و چــه 
مســیری را انتخــاب کردنــد کــه 4 ســال در مقابل 
مــا قــرار خواهــد داشــت و از ایــن پــس مــا بایــد 
پاســخگوی ملتــی باشــیم کــه بــه کشــور، ملــت و 

ــد. ــاره ای دادن نظــام پاســخ دوب
* بایدخواســته های ملــت را دیــد و دســتگاه های 
اجرایــی را بــه رنــگ ایــن خواســته ها درآورد. 
ــر  ــته از آرای اکث ــر برخاس ــئولیت ام ــه مس گرچ
مــردم اســت، امــا بــه عنــوان رئیس جمهــور 
مکلــف بــه پاســخگویی بــه مطالبــات همــه 
مــردم هســتم و پاســخگویی بــه آن جــز بــا یاری 

ــت. ــر نیس ــه امکان پذی هم
* مــا دولــت اعتــدال هســتیم و سیاســت 
داخلــی و خارجــی و صلــح را بــر جنــگ و اصــاح 
ــا  ــتیبان م ــم. پش ــح می دهی ــود ترجی ــر جم را ب
ــش از 4۰  ــه بی ــوری ک ــت؛ کش ــران اس ــت ای مل
میلیــون رأی در صنــدوق دارد، هرگــز در بن بســت 
قــرار نمی گیــرد. در کشــور مــا حاکمیــت دوگانــه 
ــا متکــی  ــه ســاح م ــا ب ــح م ــدارد؛ صل وجــود ن

اســت.
ــام  ــتاورد نظ ــا دس ــی، تنه ــاالری دین * مردم س
جمهــوری اســامی نبــوده و ایــن نظــام بــه 
اقتــدار  کشــور،  اســتقال  چــون  توفیقاتــی 
نیروهــای مســلح و توســعه تــوان دفاعــی و 
نفــوذ جالــب توجــه در دل مردمــان منطقــه 
ــوم  ــاع از مظل ــا دف ــت م ــه و سیاس ــت یافت دس
اســت. عــزت و مصلحــت از ارکان ما در سیاســت 

ــت. ــوده اس ــی ب خارج
* باگذشــت ســال ها از انقــاب ســطح آمــوزش 
دنیــا  بــا  مقایســه  در  بهتــری  اســتاندارد  از 
برخــوردار بــوده و وضعیــت معیشــتی مــردم 

ــت. ــرده اس ــر ک تغیی
* در دولــت یازدهــم اقداماتــی انجــام شــد؛ 
ثبــات نــرخ ارز و کاهــش تــورم، افزایــش بیــش 
ــل ارزش  ــت و تکمی ــکه نف ــون بش ــک میلی از ی
ــت.  ــوده اس ــت ب ــات دول ــت از اقدام ــزوده نف اف
ــده و  ــام ش ــی انج ــز اقدامات ــاه نی ــوزه رف در ح
امــروز همــه ایرانیــان تحــت پوشــش بیمــه 

گرفته انــد.  قــرار  ســامت 
در حــوزه ارتباطــات تحــوالت زیــادی ایجــاد شــده 
و دسترســی مــردم بــه اینترنــت بیــش از ده 
برابــر شــده اســت و در عرصــه سیاســت داخلــی 
ــوق  ــه ایجــاد ســند حق ــدام ب ــت یازدهــم اق دول
شــهروندی کــرد و دولــت دوازدهم آن را ســرلوحه 

ــد. ــرار می ده ــود ق خ
* بحــران آب، بیــکاری جوانــان و مشــکات 
ــعار  ــت و ش ــور اس ــکات کش ــتی از مش معیش
دولــت دوازدهــم همــان ســه شــعار اصلــی آزادی، 
امنیــت، آرامــش و پیشــرفت خواهــد بــود. دولت 
ــرای همــکاری در برنامــه مهــم  دســت خــود را ب
دراز  دســتگاه ها  همــه  و  مــردم  ســمت  بــه 

می کنــد.
ــاره  ــا وجــود همــه مشــکات درب * می توانیــم ب
باشــیم  داشــته  نظــر  اتفــاق  مهــم  مســائل 
و مشــکات کشــور مانــع رســیدن بــه ایــن 
اتفــاق نمی شــود. خــط مشــی مــا در حــوزه 

افزایــش  ماننــد گذشــته  سیاســت خارجــی 
ــه  ــا هم ــوازن ب ــازنده و مت ــترده، س ــل گس تعام

کشورهاســت.
 افزایــش ســطح همــکاری با کشــورهای دوســت 
ضرورتــی اســت کــه امنیــت صلــح منطقــه ای در 

گــرو آن اســت.
ــل  ــه دلی ــام ب ــکا در برج ــای آمری * بدعهدی ه
اعتیــاد ایــن دولــت بــه سیاســت تحریــم و تهدید 
اســت و غیرقابــل اعتمــاد بــودن آمریــکا را بــرای 
جهــان بیشــتر می کنــد. جمهــوری اســامی 
ــود. ایــران نیــز آغازگــر نقــض برجــام نخواهــد ب

بــرای  ایــران  اســامی  جمهــوری  دولــت   *
همــکاری بــا هــر یــک از کشــورهای شــما هیــچ 
ــه  ــا هم ــاط ب ــتار ارتب ــدارد و خواس ــی ن محدودیت
کشــورها و همســایگان اســت. ما دســت دوســتی 
بــه ســوی همســایگان خــود دراز می کنیــم و 
معتقدیــم از ایــن طریــق می توانیــم صلــح و 

ــم. ــی کنی ــان ارزان ــه جهانی ــه هم ــتی را ب دوس
ــت؛  ــا نیس ــادر تحریم ه ــی از م ــان رونمای * زم

ــم. ــی کنی ــرات رونمای ــادر مذاک ــد از م بیایی
* بــه نوآمــدگان سیاســت کاری نداریــم؛ امــا بــه 
ــدل  ــد م ــام می توان ــم برج ــواران می گویی کهن س

خوبــی بــرای همــکاری باشــد.
 جمهوری اسالمی ایران از 

پارادوکس های نظام لیبرالی خالی است
ــم  ــی در مراس ــی  الریجان ــت هللا آمل ــن آی همچنی
تحلیــف رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه 
مردم ســاالری دینــی نظــام مبتنــی بــر آرای 
ــن  ــت: ای ــی اســت، گف ــای دین ــردم و ارزش ه م
ــی  ــی خال ــام لیبرال ــای نظ ــام از پارادوکس ه نظ

ــت. اس
ــت:  ــم گف ــن مراس ــه در ای ــوه قضائی ــس ق رئی
ــا  ــه ب ــردم ک ــم از حضــور م ــر خــود الزم می دان ب
شــرکت بیــش از 4۰ میلیــون نفــری جمهوریــت 
ــمنان  ــه دش ــیدند و ب ــم کش ــه رخ عال ــام را ب نظ
پــای  ســال   4۰ بــا گذشــت  دادنــد  نشــان 

کنــم. تشــکر  ایســتاده اند،  آرمان هــا 
آیــت هللا آملــی الریجانــی بــا بیــان اینکــه امــروز 
انقــاب اســامی و نظــام بــا وجــود توطئه هــا بــا 
حضــور مــردم در صحنــه بــه حیــات عزتمنــد خود 
ــر  ــئوالن ب ــرد: مس ــح ک ــد، تصری ــه می ده ادام
ــا رأی مــردم بــر مســند  اســاس اصــل ششــم ب

ــد. ــرار می گیرن ــت ق خدم
اعــام  افتخــار  بــا  اینجانــب  داد:  ادامــه  وی 
اســاس  بــر  اســامی  جمهــوری  می کنــم 
آموزه هــای دینــی و تمــدن قــوی خــود بــا وجــود 
تهدیــدات فــراوان توانســته ســکاندار اســتقال و 

مظهــر مردم ســاالری در جهــان باشــد.
کــرد:  خاطرنشــان  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
مردم ســاالری دینــی نظامــی مبتنــی بــر آرای 
ــام  ــن نظ ــت. ای ــی اس ــای دین ــردم و ارزش ه م

ــی اســت. ــی خال از پارادوکس هــای نظــام لیبرال
تحلیــف  بــا  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
رئیس جمهــور در ایــن مجلــس دوره جدیــدی 
در حیــات سیاســی کشــور گشــوده می شــود 
و متــن ســوگند بســیار مهــم اســت، گفــت: 
ــی  ــون اساســی لوازم پاســداری از مذهــب و قان
اساســی،  قانــون  مبنــای  بنیادی تریــن  دارد. 
نــگاه توحیــدی اســت؛ به ویــژه کــه در اصــل دوم 
ــوری  ــه جمه ــده ک ــح ش ــی تصری ــون اساس قان
اســامی بــر اســاس ال الــه اال هللا و لــزوم تســلیم 

ــت. ــی اس ــر اله ــر ام در براب
آیــت هللا آملــی الریجانــی بــا بیــان اینکــه در 
سیاســت خارجــه ایــن اصــول می گویــد از هیــچ 
قدرتــی جــز خــدا نترســید، گفــت: نــگاه توحیــدی 
ــزد خــدا  ــد در ن ــد عــزت را بای اســت کــه می گوی
جســت. هــدف از حکومــت، رشــد دادن انســان 
ــان را از  ــه انس ــت ک ــدی اس ــگاه توحی ــت. ن اس

ــد. ــوی می رهان ــای دنی بنده
ــت  ــک و تهنی ــه ضمــن تبری ــوه قضائی رئیــس ق
ــد  ــار داشــت: نیــک بنگری ــور اظه ــه رئیس جمه ب
کــه تاش هــای شــما در تــرازوی نــگاه توحیــدی 
ــن مســیر  ــه در ای ــی ک ــر قدم ــه اســت؛ ه چگون
شــما  همــکار  مســئوالن  و  مــردم  برداریــد، 
ــی میســر  ــر خدمت ــم ه ــن ه ــود و م ــد ب خواهن

باشــد، دریــغ نمی کنــم.
ــای  ــد تاش ه ــام نیازمن ــروز نظ ــزود: ام وی اف
ــد در ایــن  ــه آحــاد ملــت اســت و خداون خالصان
ــی( باشــد. طریــق دشــوار مــددکار شــما )روحان

 مجلس از اهتمام دولت برای رفع 
موانع کنونی حمایت می کند

ــد  ــم تاکی ــن مراس ــز در ای ــس نی ــس مجل رئی
ــا چالش هــای  ــده در مواجهــه ب کــرد: دولــت آین
اصلــی کشــور بــا نــگاه واقع بینانــه بــه حــل آن هــا 
بپــردازد و رویکــرد توســعه ای در همــه بخش هــا 
عینــی  تبلــور  خارجــی  سیاســت  در   حتــی 

یابد.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی تصریــح 
کــرد: شــرکت بیــش از ۷۲ درصــد مــردم در 
انتخابــات اخیــر، تعلــق خاطــر جــدی ملــت بــه 
نظــام اســامی و دخالــت در سرنوشــت خویــش 
ــوای  ــی پیش ــه از دوراندیش ــد ک ــان می ده را نش
بــزرگ ملــت ایــران حضــرت امــام خمینــی)ره( 
ــر از اســتبداد در  ــن تدبی ــا ای ــه ب ــت دارد ک حکای
کشــور جلوگیــری و راه را بــرای چرخــش نیروهــا 

ــرد. فراهــم ک
ــی  ــک در حال ــرد: این ــان ک ــی خاطرنش الریجان
در آســتانه دور جدیــد دولــت جنــاب آقــای 
ــه 4  ــم تجرب ــه ه ــم ک ــرار داری ــی ق ــر روحان دکت
ســال گذشــته و هــم تغییــرات بین المللــی و 
ــل  ــرای ح ــه ای را ب ــاش مجاهدان ــه ای ت منطق

مشــکات یــک کشــور ایجــاب می کنــد.

منطقــه  آشــفته  فضــای  در  افــزود:  وی 
خوشــبختانه ایــران از امنیــت بســیار خوبــی 
ــت  ــمند مل ــای ارزش ــت و تاش ه ــوردار اس برخ
در مبــارزه بــا تروریســم، امنیــت بهتــری را بــرای 
ــد و از  ــد می ده ــی نوی ــال های آت ــه در س منطق
طرفــی راهنمایی هــای رهبــر فرزانــه انقــاب 
اســامی، حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، در پویایــی 
ــی  ــکاری و هماهنگ ــن هم ــادی و همچنی اقتص
ــرای  ــاعدی ب ــای مس ــور زمینه ه ــوه کش ــه ق س
ســرمایه گذاری داخلــی و خارجــی فراهــم کــرده 

ــت. اس
رئیــس مجلــس شــورای اســامی اظهــار داشــت: 
ــام  ــه اهتم ــامی از هرگون ــورای اس ــس ش مجل
ــد و  ــع تولی ــع موان ــت و رف ــن جه ــت در ای دول
ــی  ــرمایه گذاری های داخل ــعه س ــن توس همچنی
ــت خواهــد  و خارجــی و توســعه صــادرات حمای
کــرد و امیــدوار اســت دولــت آینــده در مواجهــه با 
ــه  ــگاه واقع بینان ــا ن ــی کشــور ب چالش هــای اصل
ــعه ای  ــرد توس ــردازد و رویک ــا بپ ــل آن ه ــه ح ب
ــی  ــت خارج ــی در سیاس ــا حت ــه بخش ه در هم

تبلــور عینــی یابــد.
ــس  ــرد: مجل ــان خاطرنشــان ک ــی در پای الریجان
ــی  ــف قانون شــورای اســامی در چارچــوب وظای
خــود هــم در ایــن امــور مســاعدت الزم را خواهــد 
داشــت و هــم نظــارت خواهــد کــرد کــه اقدامــات 
دولــت در چارچــوب قوانیــن به ویــژه قانــون 

ــد. برنامــه ششــم ســامان یاب
گفتنــی اســت متــن ســوگندنامه رئیس جمهــوری 

بــه این شــرح اســت:
ــوان  ــه عن ــن ب ــم، م ــن الرحی ــم هللا الرحم »بس
رئیس جمهــور در پیشــگاه قرآن کریــم و در برابر 
ملــت ایــران بــه خداونــد قــادر متعــال ســوگند 
ــمی و  ــب رس ــدار مذه ــه پاس ــم ک ــاد می کن ی
ــی  ــون اساس ــامی و قان ــوری اس ــام جمه نظ
ــت  ــتعداد و صاحی ــه اس ــم و هم ــور باش کش
خویــش را در راه ایفــای مســئولیت هایی کــه بــر 
ــه کار گیــرم و خــود را وقــف  عهــده گرفتــه ام، ب
ــج  ــور، تروی ــای کش ــردم و اعت ــه م ــت ب خدم
دیــن و اخــاق، پشــتیبانی از حــق و گســترش 
خودکامگــی  هرگونــه  از  و  ســازم  عدالــت 
و  اشــخاص  و حرمــت  آزادی  از  و  بپرهیــزم 
حقوقــی کــه قانــون اساســی بــرای ملــت 
ــت  ــم. در حراس ــت کن ــت، حمای ــناخته اس ش
ــادی و  ــی و اقتص ــتقال سیاس ــا و اس از مرزه
فرهنگــی کشــور از هیــچ اقدامــی دریــغ نــورزم 
ــر  ــد و پیــروی از پیامب ــا اســتعانت از خداون و ب
ــی را  ــام قدرت ــار علیهم الس ــه اطه ــام و ائم اس
کــه ملــت بــه عنــوان امانتــی مقــدس بــه مــن 
ســپرده اســت، همچــون امینی پارســا و فــداکار 
نگاهــدار باشــم و آن را بــه منتخــب ملــت پــس 

ــپارم.« ــود بس از خ

سوگند یاد می کنم که خود را وقف خدمت به مردم و اعتالی کشور، ترویج دین و اخالق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم

سوگند روحانی
رئیس جمهور در مراسم تحلیف: ایران هرگز در بن بست قرار نمی گیرد

در مراسم تحلیف روز گذشته بیش از ۱2۰۰ میهمان داخلی و خارجی از کشورهای مختلف حضور داشتند



کوتاه اخبار 

 گرانی اینترنت ثابت 
بیخ گوش کاربران

ترافیــک  100 گیــگ  حــدود   ADSL اکنــون کاربــران 
خارجــی را 100 هــزار تومــان می خرنــد کــه بــا تعرفه هــای 
ــترک  ــم مش ــگ حج ــود 30 گی ــرار ب ــت ق ــد اینترن جدی
ــد و  ــان بخرن ــزار توم ــه 50 ه ــی را ماهان ــی و خارج داخل

ــد.  ــتر بپردازن ــد بیش ــش از 60 درص بی
جــای  بــه  اتصال محــور  اینترنــت  ارائــه  طــرح 
اینترنــت تعرفه محــور در آخریــن روزهــای مســئولیت 
شــد  تصویــب  ارتباطــات  وزارت  در  واعظــی   محمــود 
ــم  ــن تصمی ــوان آخری ــه عن ــت ب ــه می رف ــی ک و در حال
ــراض  ــل اعت ــه دلی ــود، ب ــرا ش ــم اج ــت یازده ــر دول وزی

ــد.  ــی ش ــه 90 منتف ــران در دقیق کارب
همچنیــن در مقایســه قیمــت اینترنــت ثابــت و موبایــل، 
ــرای مثــال  ــر موبایــل امــکان خریــداری ب هم اکنــون کارب
ــت  ــدون محدودی ــی ب ــزار تومان ــگ 175 ه ــته 100 گی بس
ــل و  ــت داخ ــک اینترن ــارغ از تفکی ــکان و ف ــرعت و م س
ــرار هــر گیــگ ترافیــک 1750 تومــان دارد.  خــارج را از ق
ــی قیمــت اینترنــت  ــرم جهان بنابرایــن در حالــی کــه در ن
ــا  ــت، ب ــر اس ــواره گران ت ــت هم ــت ثاب ــل از اینترن موبای
ــه  ــت بســیار ب ــن دو قیم ــران ای ــد در ای ــای جدی تعرفه ه

ــد.  هــم نزدیــک شــده بودن
اگرچــه مســئوالن تاکیــد دارنــد کــه در هــر ســطح میــزان 
ترافیــک داخلــی از 2 برابــر تــا 20 برابــر ترافیــک خارجــی 
قابــل افزایــش اســت، امــا بــه اعتقــاد کاربــران ایــن بنــد 
ــای  ــال تعرفه ه ــاز اعم ــه از آغ ــل اینک ــه دلی ــه ب از مصوب
ــد  ــای جدی ــش قیمت ه ــر افزای ــت، اث ــد نیس ــد نق جدی
را کــم نمی کنــد. بنابرایــن شــاید تعرفه هــای جدیــد 
بــرای  امــا  بــود،  توجیه پذیــر  کم مصرف هــا  بــرای 
ــور  ــه ط ــتر ب ــم بیش ــرعت و حج ــتفاده کنندگان از س اس

محســوس گران تــر می شــد. فــارس

CNG ضرورت کاهش قیمت
جایگزیــن،  ســوخت های  اتحادیــه کشــوری  رئیــس 
ــه  ــت CNG ب ــات وابســته از کاهــش قیم CNG و خدم
عنــوان راهــکار جدیــد مقابلــه بــا واردات بنزیــن خبــر داد. 
ــیخته  ــد افسارگس ــه رش ــاره ب ــا اش ــان ب ــی محمودی عل
متوســط مصــرف بنزیــن در کشــور از ابتــدای ســال جــاری 
ــون  ــاه امســال تاکن ــدای فروردین م ــت: از ابت ــون گف تاکن
متوســط مصــرف بنزیــن بــه حــدود ۸0 میلیــون لیتــر در 
روز رســیده کــه جهشــی حــدود ۸.5 درصــدی نســبت بــه 

مــدت مشــابه پارســال داشــته اســت. 
 CNG ،ــه کشــوری ســوخت های جایگزیــن رئیــس اتحادی
ــون ســهم  ــر اینکــه هم اکن ــد ب ــا تاکی و خدمــات وابســته ب
CNG در ســبد ســوخت خودروهــای کشــور حــدود 21 
ــوده و ایــن در حالــی اســت کــه امــکان  ــا 23 درصــد ب ت
افزایــش ســهم ایــن حامــل انــرژی پــاک بــه ۴5 تــا 50 
ــت و  ــت: دول ــت، گف ــر اس ــی امکان پذی ــه راحت ــد ب درص
وزارت نفــت در صــورت موافقــت بــا کاهــش قیمــت 
ــرای اســتفاده  CNG می توانــد ضمــن افزایــش انگیــزه ب
از ایــن حامــل انــرژی بــدون کوچک تریــن اقــدام و 
ســرمایه گذاری دوبــاره حجــم واردات بنزیــن را مدیریــت 

ــد. مهــر کن

افزایش صادرات در مناطق آزاد
ــادی  ــژه اقتص ــق آزاد و وی ــی مناط ــورای عال ــر ش دبی
کشــور از افزایــش 30 درصــدی صــادرات در مناطــق آزاد 

ــر داد.  در ســال گذشــته خب
ــا اشــتغال مناســب  ــرخ رشــد ب ــق ن ــرکان تحق ــر ت اکب
ــت:  ــمرد و گف ــران برش ــق آزاد ای ــداف مناط ــزو اه را ج
بعضــی از صنایــع بــزرگ بــرای ایجــاد هــر نفــر اشــتغال 
ــد؛ در  ــاز دارن ــرمایه گذاری نی ــون دالر س ــک میلی ــه ی ب
ــزار  ــه ســرمایه گذاری 20 ه ــد ب ــا عالقه من ــه م ــی ک حال

ــر اشــتغال هســتیم. ــه ازای هــر نف دالری ب
 وی بــا بیــان اینکــه کارهــای خوبــی بــرای اجــرای نــرخ 
ــده  ــام ش ــب در ارس انج ــتغال مناس ــاال و اش ــد ب رش
اســت، تحقــق 350 شــغل در ســه ماهــه نخســت 
امســال بــر اســاس پیش بینــی ایجــاد 1900 نفــر شــغل 
ــای ارس  ــت برنامه ه ــر موفقی ــاری را بیانگ ــال ج در س
ــدی  ــش 30 درص ــق افزای ــرکان از تحق ــرد. ت ــوان ک عن
داد  خبــر  ســال گذشــته  در  آزاد  مناطــق   صــادرات 
و گفــت: افزایــش صــادرات از 620 میلیــون دالر در ســال 
ــانگر  ــال 1395 نش ــون دالر در س ــه ۸30 میلی 139۴ ب

ایــن موضــوع اســت. 

یادداشت

تجارت در کالم امام باقر)ع(
A.Hajian@eskimia.ir

علی حاجیانجانشین سردبیر

تجــارت بــه عنــوان یکــی از مصداق هــای کار، نقــش 
فراوانــی در ســوددهی و رونــق اقتصــادی دارد و بــه همیــن 
ســبب مــورد توجــه و ســفارش اهــل بیــت علیهم الســالم 

بــوده اســت. 
ــی  ــل اصل ــی از عوام ــارت، یک ــات تج ــث و روای در احادی
ــه  ــده ک ــی ش ــتی معرف ــر و تهیدس ــردن فق ــه کن ک ریش

ــود.  ــت ش ــا برک ــان ب ــی انس ــود دارای ــبب می ش س
حضــرت باقرالعلــوم علیه الســالم از رســول گرامــی اســالم 
ــَرُة  ــُة َعْش ــد: »اْلَبرَکَ ــل می کنن ــه نق ــه و آل ــی هللا علی صل

جــاَرِة« َاْجــزاٍء: ِتْســَعُة َاْعشــارِها ِفــی التِّ
 »برکت ده جزء دارد که ُنه جزء آن در تجارت است.«

 الزمــه یــک تجــارت ســودآور، آگاهــی تاجــر از قوانیــن و 
اصــول ایــن کار اســت؛ بــه عبــارت دیگــر امــور تجــاری، بــه 
عقــل اقتصــادی نیازمنــد اســت تــا بــر اثــر آن، ســوددهی 

خویــش را تضمیــن کنــد. 
فرموده انــد:  بــاره  ایــن  در  علیه الســالم  پنجــم  امــام 
ــوٍد َوال  ــُر َمْحُم ــراِئِه َغْی ــِه َوَش ــی َبْیِع ــوَن ِف ــِانَّ اْلَمْغُب »... َف

ــور«ٍ َمأُج
ــادی الزم را  ــل اقتص ــش ]عق ــد و فروش ــه در خری  »آنک
نــدارد و[ ضــرر می کنــد، نــه ســتایش می شــود و نــه 

پاداشــی دارد.«
 جالــب آنکــه آن حضــرت در ســخنی حکیمانــه بــه یکــی از 
ــد:  ــد و می فرماین ــن تجــارت ســودآور اشــاره می کنن قوانی
ــُه ِفــی َاْرٍض  ــْم َیَضــْع َثَمَن »اِنَّ َمــْن بــاَع َاْرضــا َاْو مــاءا، َوَل

َومــاٍء َذَهــَب َثَمُنــُه َمْحقــا« 
»هــر کــه زمیــن یــا آبــی )چشــمه و قناتــی( را بفروشــد 
ــول او از  ــد، پ ــل نکن ــن و چشــمه ای دیگــر تبدی ــه زمی و ب

بیــن خواهــد رفــت.« 
تجــارت  بــه  دینــی  آموزه هــای  توصیــه  کنــار   در 
بــه شــیوه حــالل آن نیــز ســفارش فراوانــی شــده اســت 
و اینکــه تاجــر بایــد بــه قوانیــن شــرعی ایــن حرفــه نیــز 
آگاه باشــد تــا از ایــن طریــق کســبش حــالل و درآمــدش 
ــان کــه از امــام پنجــم علیه الســالم در  پاکیــزه باشــد؛ چن

می خوانیــم:  این بــاره 
ــالم(  ــجاد علیه الس ــام س ــین )ام ــاب علی بن الحس در کت
چنیــن دیدیــم: آگاه باشــید کــه اولیــای خــدا نــه ترســی 
دارنــد و نــه دچــار انــدوه می شــوند؛ در صورتــی کــه 
فریضه هــای خــدا را ادا کننــد و ســنت های پیامبــر را 
ــد و از  ــاب ورزن ــدا اجتن ــای خ ــد و از حرام ه ــه کار بندن ب
خوشــی های زودگــذر دنیــا درگذرنــد و بــه آنچــه نــزد 
ــب خــدا را  ــب باشــند و روزی حــالل و طی خداســت، راغ
بــا کســب و کوشــش بــه دســت آورنــد؛ بــه دور از تکاثــر و 
تفاخــر  و ســپس حقــوق واجبــی را کــه بــر عهــده دارنــد، 
بپردازنــد کــه در ایــن صــورت از کســانی هســتند کــه خــدا 
ــاداش  ــه پ ــد و ب ــت می ده ــان برک ــب و کار ایش ــه کس ب
آنچــه بــرای آخــرت از پیــش فرســتاده اند، خواهنــد    

رســید.
می فرماینــد:  علیه الســالم  باقــر  حضــرت  همچنیــن   
»الِعبــاَدُة َســْبُعوَن ُجــزءا، افضل هــا َطَلــُب اْلَحــالل«ِ 
ــب  ــا کس ــن آن ه ــه برتری ــزء دارد ک ــاد ج ــادت، هفت »عب

ــت.« ــالل اس ح

کوتاه خبر 
 بیش از ۶ هزار زائر با ۳۴ پرواز 

به حج تمتع رفتند
از ابتــدای شــروع عملیــات رفــت زائــران حــج تمتــع در روز 
۸ مردادمــاه امســال هواپیمایــی جمهــوری اســالمی ایــران 
تــا پایــان روز 12 مردادمــاه تعــداد 3۴ پــرواز بــرای انتقــال 

زائــران ایســتگاه های 5 فــرودگاه انجــام داده اســت. 
از ابتــدای شــروع عملیــات رفــت زائــران حــج تمتــع در روز 
هشــتم مردادمــاه امســال هواپیمایــی جمهــوری اســالمی 
ــداد  ــاه تع ــم مردادم ــان روز دوازده ــا پای ــا( ت ــران )هم ای
3۴ پــرواز بــرای انتقــال زائــران ایســتگاه های بندرعبــاس، 
اردبیــل، تهــران، همــدان و اصفهــان انجــام داده اســت. بــا 
ــه  انجــام ایــن تعــداد پــرواز، تعــداد ۸ هــزار و 616 زائــر ب

ســرزمین وحــی اعــزام شــدند. وزارت راه

ــان  ــی می ــی مهم ــای بانک ــته، تفاهم نامه ه ــه گذش ــر هفت آخ
بانک هــای مرکــزی  بــه امضــا رســید.  ایــران و روســیه 
ــی و  ــروه همکاری هــای مال ــران در نشســت کارگ روســیه و ای
بانکــی دو کشــور، یادداشــت تفاهــم همــکاری بانکــی امضــا 
ــارت  ــی تج ــیون دائم ــط کمیس ــت توس ــن نشس ــد. ای کردن
ــده و  ــزار ش ــیه برگ ــران و روس ــادی ای ــای اقتص و همکاری ه
ریاســت آن را دیمیتــری اســکوبلکین، معــاون بانــک مرکــزی 
ــران،  ــک مرکــزی ای ــاون بان ــاب، مع ــی کامی روســیه و غالمعل
بــه عهــده داشــتند. در پــی ایــن نشســت، نماینــدگان بانکــی 
ایــران و مســکو توافــق کردنــد کــه سیســتم بانکــی شــتاب بــه 
شــبکه خودپردازهــای روســیه متصــل شــود. بــر ایــن اســاس، 
ــای  ــد از کارت ه ــفر می توانن ــگام س ــور هن ــهروندان دو کش ش
خــود در کشــور مقصــد اســتفاده و روبــل یــا تومــان دریافــت 
کننــد. نشســت چهــارم کارگروه هــای بانکــی شــهریورماه 

ــرات  ــزار شــد و در حاشــیه مذاک ــران برگ ســال گذشــته در ته
0۸ فروردین مــاه حســن روحانــی و والدیمیــر پوتیــن، رؤســای 
جمهــوری ایــران و روســیه در کاخ کرملیــن، مقامــات مســئول 
بانکــی دو کشــور نیــز بــرای توســعه روابــط در حوزه هــای 
مرتبــط مذاکــره کــرده بودنــد. نمایندگان بانکــی ایران و روســیه 
در مســکو توافــق کردنــد کارت هــای الکترونیــک پرداخــت پــول 
شــتاب ایــران )ATM( از مــاه نوامبــر )آبــان- آذر( در روســیه 
قابــل اســتفاده شــود. فروردیــن مــاه امســال بــود کــه ولــی هللا 
ــزی، در بازگشــت از مســکو از  ــک مرک ســیف، رئیــس کل بان
ایــن پــروژه خبــر داده و گفتــه بــود: »بــا بانــک مرکــزی روســیه 
ــی  ــور یعن ــی دو کش ــای بانک ــوئیچ کارت ه ــال س ــاره اتص درب
ســامانه شــتاب ایــران و ســامانه میــر روســیه مذاکــره کردیــم 
تــا بــا نهایــی شــدن آن، گردشــگران دو کشــور از خدمــات ایــن 

ــوند.« ایــران جیــب ــد ش ــا بهره من کارت ه

ــتغال در  ــده اش ــت و امیدوارکنن ــای مثب ــار آماره ــی انتش در پ
ــه  ــبت ب ــا نس ــش نگرانی ه ــوالی و کاه ــاه ج ــی م ــکا ط آمری
اوضــاع اقتصــادی ایــن کشــور، ارزش دالر بــا افزایــش روبــه رو 
ــادالت روز  ــان مب ــال را در پای ــت ط ــئله قیم ــن مس ــده و ای ش

ــت.  ــش داده اس ــه کاه جمع
ــر اســاس ایــن گــزارش قیمــت هــر اونــس طــال روز شــنبه  ب
ــن  ــید. تازه تری ــر از 125۸ دالر رس ــه کمت ــش ب ــا 11 دالر کاه ب
ــن  ــکا نشــان می دهــد کــه اقتصــاد ای گــزارش وزارت کار آمری
ــد  ــزار فرصــت شــغلی جدی ــاه جــوالی، 209 ه کشــور طــی م

ایجــاد کــرده اســت.
ــی داد  ــان م ــادی نش ــان اقتص ــی از کارشناس ــنجی قبل نظرس
کــه اقتصــاد آمریــکا در ایــن مــدت 1۸3 هــزار فرصــت شــغلی 
ایجــاد کــرده اســت. نــرخ بیــکاری آمریــکا نیــز در ایــن مــدت 
ــال  ــم در 16 س ــن رق ــه پایین تری ــیده ک ــد رس ــه ۴.3 درص ب

ــاه  ــه م ــز نســبت ب ــه شــمار مــی رود و دســتمزدها نی ــر ب اخی
ــا رشــد 0.3 درصــدی همــراه شــده اســت.  ــل از آن ب قب

ــدرال رزرو  ــوی ف ــی از س ــول مثبت ــتمزدها تح ــش دس افزای
بهبــود  نشــانگر  می توانــد  و  می شــود  ارزیابــی  آمریــکا 
اوضــاع اقتصــادی و افزایــش فشــارهای تورمــی باشــد. البتــه 
دســتمزدها در آمریــکا طــی 12 مــاه گذشــته تنهــا 2.5 درصــد 
رشــد داشــته؛ دســتمزدها معمــوال در آمریــکا در شــرایطی کــه 
اقتصــاد حالــت عــادی داشــته باشــد، در یــک دوره زمانــی 12 

ــا ۴ درصــد رشــد دارد.  ــش از 3 ت ــه بی ماه
بــه اعتقــاد برخــی تحلیلگــران اقتصــادی، فــدرال رزرو آمریــکا 
اتخــاذ سیاســت های ســختگیرانه پولــی را طــی ماه هــای 
آینــده نیــز ادامــه خواهــد داد. در بازارهــای بین المللــی قیمــت 
ــر از  ــه کمت ــش ب ــد کاه ــا 2.12 درص ــز ب ــره نی ــس نق ــر اون ه

ــت. پــول نیــوز ــیده اس 16.27 دالر رس
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۴۵,۴۷۵ ریال 

  یورو 

۱۱,۰۰۰ ریال 

  لیر ترکیه 

۹,۰۹۰ ریال

  رینگت مالزی

۳۷,۹۳۲ ریال 

  دالر آمریکا 

۱۰,۴۲۶ ریال 

  درهم امارات 

۵,۷۵۰ ریال 

 اتحادیه طال   یوان چین 
جواهر و سکه 

تهران ۵۰,۶۷۰ ریال 

پوند انگلیس 

۱۰,۲۰۰ ریال 

ریال عربستان 

شهد ایران
شــرکت شــهد ایــران بــا هــدف تولیــد آب میــوه در پاییــز 1361 شمســی در شــهر مشــهد واقــع در 
شــمال شــرق ایــران و مرکــز اســتان خراســان رضــوی تأســیس و بهره بــرداری از خطــوط تولیــدی 

آن از ســال 1365 آغــاز شــده اســت. 
ــل شــرایط اقلیمــی  ــه دلی ــه ب ــران اســت ک ــی و ســیاحتی در ای ــن شــهر زیارت مشــهد، بزرگ تری
مناســب، وســعت زیــاد، زمین هــای حاصلخیــز و آفتــاب فــراوان، قطــب مناســبی بــرای کشــاورزی 

در ایــران بــه شــمار مــی رود. 
شــرکت شــهد ایــران، نخســتین مجتمــع صنایــع غذایــی در اســتان خراســان اســت کــه با فــرآوری 
انــواع میــوه تــازه و مرغــوب و تبدیــل آن بــه آب میــوه، کنســانتره میــوه و پــوره میــوه، گام هایــی 
بلنــد در مســیر شــکوفایی ایــن صنایــع و توســعه اقتصــادی ایــران برداشــته و اینــک بــه جایگاهــی 
شایســته از نظــر ارتقــای کیفیــت تولیــد و نیــز فــرآوری محصــوالت کشــاورزی دســت یافته اســت.
ــم  ــی فراه ــق اســتاندارهای جهان ــت، مطاب ــن کیفی ــا برتری ــران ب ــای شــرکت شــهد ای  فرآورده ه
ــوالت  ــران محص ــهد ای ــرکت ش ــود. ش ــه می ش ــی عرض ــی و خارج ــای داخل ــه بازاره ــده و ب ش
ــد. ایــن شــرکت  ــازار عرضــه می کن ــه ب ــی و بنیــس ب ــا نام هــای تجــاری گلدیــس،  هان خــود را ب
ــرده  ــه ک ــمگیر عرض ــوع چش ــا تن ــش ب ــت خوی ــال های فعالی ــول س ــود را در ط ــای خ فرآورده ه
اســت. در حــال حاضــر شــرکت شــهد ایــران یکــی از بزرگ تریــن تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان 

ــت. ــران اس ــوه ای در ای ــای می فرآورده ه

در پــی کاهــش بیــش از 9 درصدی 
صــادرات غیرنفتــی در چهــار ماهــه 
امســال، تجــارت پســته ایرانــی در 
ــه  ــد ک ــان می ده ــدت نش ــن م ای
صــادرات ایــن محصــول بیــش از 
ــغ  ــی و بال ــر وزن ــد از نظ ۴1 درص
از نظــر ارزشــی  بــر 36 درصــد 
ــی  ــازه زمان ــن ب ــه همی ــبت ب نس
در ســال گذشــته کاهــش پیــدا 
کــرده اســت. البتــه ایــن محصــول 
ارزآور نســبت بــه پارســال گران تــر 

مبادلــه می شــود. 
بر اســاس آخریــن آمار منتشرشــده 

از گمــرک طــی چهــار ماهــه امســال 16 هــزار و 659 تــن و 617 کیلوگرم 
ــه 56 کشــور مختلــف صــادر شــده کــه  ــواع پســته و مغــز پســته ب ان
ارزشــی بالــغ بــر 173 میلیــون و 663 هــزار و 927 دالر داشــته اســت. 
ایــن آمــار نشــان می دهــد کــه صــادرات پســته ۴1.79 درصــد از نظــر 
وزنــی و 36.۴6 درصــد از نظــر ارزشــی نســبت بــه چهــار ماهه نخســت 

ســال گذشــته کاهــش یافتــه اســت. 
ارمنســتان،  آرژانتیــن،  اردن،  )یوگســالوی(،  مقدونیــه  جمهــوری 
جنوبــی،  آفریقــای  اســلوواکی،  اســترالیا،  اســپانیا،  ازبکســتان، 
افغانســتان، آلبانــی، آلمــان، امــارات متحــده عربــی، انگلســتان، 
برزیــل،  بحریــن،  ایتالیــا،  آمریــکا،  متحــده  ایــاالت  اوکرایــن، 
بلغارســتان، بنــگالدش، پاکســتان، تاجیکســتان، تایلند، تایــوان، ترکیه، 
ترکمنســتان، تونــس، جماهیــر عربــی لیبــی، جمهــوری عربــی ســوریه، 
جمهــوری مولــداوی، چیــن، رمانــی، ژاپن، ســنگاپور، ســوئد، ســوئیس، 

صربســتان، عــراق، امان، فدراســیون 
قرقیزســتان،  فرانســه،  روســیه، 
ــت،  ــادا، کوی ــر، کان ــتان، قط قزاقس
لبنــان، لهســتان، لیتوانــی، مالــزی، 
ویتنــام، هلنــد، هنــد، هنگ کنــگ و 
یونان 56 مشــتری پســته ایرانی در 
ماه هــای گذشــته هســتند کــه البته 
ــد آلمــان،  کشــورهای اروپایــی مانن
ســوئیس،  فرانســه،  انگلســتان، 
ایتالیــا و ... بــه همــراه آمریــکا 
بــه عنــوان یکــی از بزرگ تریــن 
صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان 
ــان در فهرســت  ــز همچن پســته نی

ــد.  ــرار دارن ــران ق ــول از ای ــن محص ــداران ای خری
ــال  ــر از پارس ــا ارزش ت ــی ب ــته ایران ــه پس ــد ک ــان می ده ــا نش آماره
ــازار جهانــی مبادلــه شــده اســت؛ چــرا کــه بــر اســاس آمارهــای  در ب
ــته 9 دالر و  ــرم پس ــر کیلوگ ــته ه ــال گذش ــمی در س ــده رس منتشرش
ــی  ــان صــادر می شــد، در حال ــزار و 7۸ توم ــادل 29 ه 55 ســنت مع
ــن 10 دالر و  ــورت میانگی ــه ص ــال ب ــی امس ــته صادرات ــه ارزش پس ک
۴2 ســنت معــادل 33 هــزار تومــان شــده اســت. البتــه در صــادرات 
طــالی ســبز نکتــه جالــب توجــه دیگــری وجــود دارد و آن اینکــه هــر 
کیلوگــرم محمولــه صادراتــی در زمینــه ایــن محصــول از پوســت پســته 
25 ســنتی )حــدود 900 تومــان( و پســته تــازه 2.5 دالری )حــدود 9000 
تومــان( بــا مغــز پســته 25 دالری )معــادل ۸۸ هــزار تومــان( متفــاوت 
ــی  ــه صادرات ــن محمول ــن و گران تری ــه نشــان دهنده ارزان تری اســت ک

در بازارهــای جهانــی اســت. خبــر فارســی

ــش  ــرکت پاالی ــل ش ــر عام مدی
و پخــش فرآورده هــای نفتــی 
ــان اینکــه متوســط  ــا بی ــران ب ای
در  بنزیــن  مصــرف  میــزان 
ــون  کشــور از ابتــدای ســال تاکن
ــاره  ــوده، درب ــر ب ــون لیت 79 میلی
ــخ  ــن پاس ــره بنزی ــزان ذخی می
بنزیــن  ذخیــره  میــزان  داد: 
از  بیــش  حاضــر  حــال  در 
ــن  ــر و مطمئ ــارد لیت ــک میلی ی
ایــن ذخیــره شــامل  اســت. 
بنزیــن ســوپر، معمولــی و یــورو 

 . د می شــو
ــروژه  ــه پ ــای توافق نام ــم امض ــیه مراس ــی در حاش ــاس کاظم عب
ــی در جمــع  ــا کــره جنوب ــز ب ارتقــای کیفــی پاالیشــگاه نفــت تبری
خبرنــگاران دربــاره میــزان واردات بنزیــن توضیــح داد: میــزان 
واردات بنزیــن از ابتــدای ســال تاکنــون کمتــر از 12 میلیــون لیتــر و 

ــوده اســت.  ــر ب ــون لیت حــدود 11.5 میلی
وی در ادامــه دربــاره واحــد بنزین ســازی پاالیشــگاه خلیــج فــارس 
ــر  ــون لیت ــن واحــد در حــال حاضــر روزی 7 میلی ــرد: ای ــار ک اظه
ــد  ــزان تولی ــهریور می ــا ش ــم ت ــد و امیدواری ــد می کن ــن تولی بنزی
بنزیــن ایــن پاالیشــگاه بــه 11 میلیــون لیتــر برســد. در مجمــوع از 
زمــان راه انــدازی ایــن واحــد تاکنــون بیــش از 300 میلیــون لیتــر 
توســط ایــن پاالیشــگاه بنزیــن تولیــد و وارد بــازار شــده اســت. 

مدیــر عامــل شــرکت پاالیــش و پخــش فرآورده هــای نفتــی 
ایــران بــا تاکیــد بــر اینکــه فــاز نخســت پاالیشــگاه ســتاره خلیــج 

فــارس تــا پایــان امســال تکمیــل 
می شــود، تصریــح کــرد: فــاز 
نخســت تقریبــا تکمیــل شــده و 
در ســرویس قــرار دارد و در حــال 
تثبیــت عملیاتــی اســت. فــاز دوم 
نیــز ســال آینــده تکمیــل خواهــد 

شــد. 
کاظمــی در ادامــه دربــاره امضــای 
ســایر  ارتقــای  بــرای  قــرارداد 
پاالیشــگاه های کشــور توضیــح 
ــگاه  ــاری پاالیش ــرارداد تج داد: ق
اصفهــان و تبریــز امضــا شــده 
ــگاه های  ــای پاالیش ــرای ارتق و ب
تهــران و بندرعبــاس پیشــرفت خوبــی حاصــل شــده و ایــن 
پاالیشــگاه ها بــا فاینانس هــا در حــال مذاکــره هســتند. ایــن 
قراردادهــا بایــد امضــا شــود تــا میــزان مــازوت تــا ســال 1۴0۴ بــه 
ــا شــرکت دایلــم  کمتــر از 10 درصــد برســد. پاالیشــگاه اصفهــان ب
ــورو  ــارد ی ــرمایه گذاری آن 2.5 میلی ــت و س ــره اس ــال مذاک در ح

ــود.  ــد ب خواه
ــوالت  ــگاه ها محص ــای پاالیش ــس از ارتق ــه پ ــان اینک ــا بی وی ب
ــرارداد پاالیشــگاه  ــاره امضــای ق ــورو 5 خواهــد شــد، درب ــا ی آن ه
تبریــز توضیــح داد: پــس از اینکــه قــرارداد تجــاری و مالــی ایــن 
پاالیشــگاه بــا شــرکت SK کــره جنوبــی امضــا شــد، زمــان ســاخت 
آن ۴۸ مــاه خواهــد بــود. زمــان امضــای قــرارداد مالــی و تجــاری 
ــره    ــک ک ــزی و بان ــک مرک ــرات، بان ــرفت مذاک ــه پیش ــتگی ب بس

ــنا دارد. ایس

تولید ملی ذخیره بنزین کشور بیش از یک میلیارد لیتر استکاهش ۴۰ درصدی صادرات طالی سبز

کاهش نسبتا شدید قیمت جهانی طالعابربانک های ایران و روسیه به هم متصل می شوند

اولیــن و بزرگ تریــن کارخانــه  گندله ســازی شــرق 
ــر  ــکا ب ــا ات کشــور در ســنگان خراســان رضــوی ب
ســرمایه و دانــش فنــی فــوالد مبارکــه و پیمانکاران 
ــر  ــت زاده وزی ــدس نعم ــا حضــور مهن ــی و ب داخل
صنعــت، معــدن و تجــارت، دکتــر بهــرام ســبحانی 
مدیــر عامــل گــروه فــوالد مبارکــه، محمــود نگهبان 
ســالمی نماینــده  مــردم خــواف و رشــتخوار، 
 مدیـــران عامــل شــرکت های فــوالد خراســان 
و صنایــع معدنــی فــوالد ســنگان، اســتاندار، 
تجــارت  و  رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن 
ــالمی و  ــورای اس ــای ش ــوی و اعض ــان رض خراس
مســئوالن محلــی خــواف بــه بهره بــرداری رســید. 
در آییــن بهره بــرداری از کارخانــه  گندله ســازی 
5 میلیــون تنــی فــوالد ســنگان خراســان کــه 
ــام  ــاری انج ــال ج ــاه س ــنبه 10 مردادم روز سه ش
 شــد، محمدرضــا نعمــت زاده وزیــر صنعــت، معــدن 
ــد  ــی از اقدامــات هدفمن و تجــارت، ضمــن قدردان
ــه  ــه منجــر ب ــه  ســنگان ک ــه در منطق ــوالد مبارک ف
تکمیــل هرچــه بیشــتر زنجیــره  فــوالد کشــور شــده 
اســت، گفــت: بایــد ظرفیت هــای معــدن و صنایــع 
معدنــی در کشــور بــه گونــه ای افزایــش یابــد 
کــه صــادرات ســنگ آهــن خــام و ســنگ آهــن 
ــواع  ــای آن ان ــه ج ــده و ب ــف ش ــدی متوق دانه بن
ــاط  ــه اقصــی نق ــت ب ــوالدی باکیفی محصــوالت ف

دنیــا صــادر شــود.
وی یکــی از اهــداف جــدی ایــن وزارتخانــه را 
ــی  ــی معرف ــواد معدن ــد م ــره  تولی ــل زنجی تکمی
ــری از صــادرات مــواد خــام   کــرد و گفــت: جلوگی
و تبدیــل آن بــه محصــوالت بــا ارزش افــزوده  
باالتــر کــه فناوری، اشــتغال و بازگشــت ســرمایه را 
در پــی دارد، از اولویت هــای ایــن وزارتخانــه اســت.

ــه  ــاره ب ــا اش ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
توســعه  اکتشــافات معدنــی افــزود: هم اینــک در 
یکــی از بزرگ تریــن مناطــق دارای ذخایــر ســنگ 
ــزار  ــواف، 12 ه ــنگان خ ــع در س ــور واق ــن کش آه
ــوص  ــی درخص ــاف تکمیل ــع اکتش ــر مرب کیلومت
ــج آن نشــان  ــه نتای ســنگ آهــن انجــام شــده ک
می دهــد بایــد تولیــد کنســانتره را در منطقــه  
ســنگان بــه 22/5 میلیــون تــن و تولیــد گندلــه را 

ــانیم. ــن برس ــون ت ــه 17/5 میلی ب
ــزان  ــن می ــد ای ــرای تولی ــد: ب ــادآور ش ــان ی ایش
ــون  ــد ۴0 میلی ــت کم بای ــه دس ــانتره و گندل کنس
تــن ســنگ آهــن از معــادن ســنگان تأمیــن شــود.

وی بــا اشــاره بــه محدودیــت آب در منطقــه  
ســنگان ابــراز داشــت: درخصــوص تأمیــن آب 
ــام  ــرو انج ــا وزارت نی ــی ب ــاز رایزنی های ــورد نی م

ــت. ــه اس گرفت
ــد  ــا چن ــه ت ــب ک ــن مطل ــر ای ــا ذک ــت زاده ب نعم
ســال گذشــته ایــران واردکننــده  فــوالد بــود، اظهــار 
ــی  ــع معدن ــدن و صنای ــرد توســعه  مع ــرد: رویک ک
شــرایطی را فراهــم کــرده کــه خوشــبختانه ســال 
ــون  ــه 5 میلی ــوالد ب ــادرات ف ــزان ص ــته می گذش
تــن رســید؛ ایــن در حالــی اســت کــه بــر اســاس 
برنامه ریزی هــای بــه عمــل آمــده امیدواریــم 
ــن  ــون ت ــزان ۸ میلی ــه می ــم ب ــن رق ــال ای امس

برســد.

ــرد:  ــح ک ــارت تصری ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ــد ســنگ  ــت یازدهــم، حجــم تولی ــدای دول در ابت
ــن  ــون ت آهــن در کشــور ســاالنه حــدود 63 میلی
ــیده و  ــن رس ــون ت ــه 75 میلی ــک ب ــا این ــود؛ ام ب
قــرار اســت تــا پایــان ســال تولیــد ســاالنه  ســنگ 

ــن برســد. ــون ت ــه 100 میلی ــران ب آهــن در ای
ــت  ــت دول ــدای فعالی ــه در ابت ــان اینک ــا بی وی ب
یازدهــم، ســاالنه 2۸ میلیــون تــن کنســانتره تولیــد 
ــون  ــه ۴6/5 میلی ــون ب ــم اکن ــن رق ــد و ای می ش
تــن کنســانتره در ســال ارتقــا یافتــه اســت، ادامــه 
ــت  ــده اس ــرر ش ــا مق ــر برنامه ریزی ه ــا ب داد: بن
تــا پایــان ســال، میــزان کنســانتره  تولیــدی بــه 55 
میلیــون تــن برســد؛ ضمــن اینکــه در بخــش گندله 
ــه  ــود ک ــن ب ــون ت ــد 21/5 میلی ــزان تولی ــز می نی
اکنــون بــه 39/5 میلیــون تــن رســیده و تــا آخــر 
ــه ای برنامه ریــزی شــده اســت  ــه گون ســال نیــز ب

کــه بــه ۴5 میلیــون تــن دســت یابیــم.
ــفنجی را در  ــن اس ــد آه ــزان تولی ــت زاده می نعم

ســال 92، 1۸/7 میلیــون تــن اعــالم کــرد و افــزود: 
در ایــن بخــش اکنــون بــه رقــم 30 میلیــون تــن 
در ســال دســت یافته ایــم و طبــق برنامــه تــا آخــر 
ــن را در  ــون ت ــا 3۴ میلی ــد ت ــش تولی ســال افزای

دســتورکار قــرار داده ایــم. 
ــزان  ــز می ــمش نی ــش ش ــن در بخ ــر ای ــالوه ب ع
تولیــد 23/5 میلیــون تــن بــود کــه اکنــون بــه 31 
میلیــون تــن رســیده و تــا آخــر ســال نیــز بــه 37 

میلیــون تــن دســت خواهیــم یافــت.
 طرح های توسعه گروه فوالد مبارکه

بنا بــــر ایــــــن گـــزارش، در ایـــــن مراســـــم 
دکتــر بهــرام ســبحانی، مدیــر عامــل گــروه فــوالد 
مبارکــه، نیــز از ســرمایه گذاری 5,500 میلیــارد 
ــای  ــرای طرح ه ــرای اج ــرکت ب ــن ش ــی ای تومان
توســعه  گــروه فــوالد مبارکــه در طــول دولــت 
ــزان  ــن می ــه ای ــان اینک ــا بی ــر داد و ب یازدهــم خب
توســعه  طرح هــای  تمامــی  و  ســرمایه گذاری 
ــری  ــس از دیگ ــی پ ــه یک ــوالد مبارک ــروه ف در گ
ــراز خرســندی  ــن اب ــار نشســته اســت، ضم ــه ب ب
 5 گندله ســازی  رســیدن  بهره بــرداری  بــه  از 
ــت:  ــان گف ــنگان خراس ــوالد س ــی ف ــون تن میلی
ــون  ــانتره 5 میلی ــز کنس ــه ج ــا ب ــی پروژه ه تمام
تنــی ســنگان، کــه بیــش از 52 درصــد پیشــرفت 
فیزیکــی دارد، بــه طــور کامــل عملیاتــی شــده و به 

بهره بــرداری رســیده اســت.
ــازی  ــروژه  گندله س ــی پ ــبحانی در معرف ــر س دکت
ــن  ــور تأمی ــه منظ ــروژه ب ــن پ ــزود: ای ــنگان اف س
زنجیــره   در  تــوازن  ایجــاد  و  گندلــه  پایــدار 
ــال، در  ــن در س ــون ت ــت 5 میلی ــه ظرفی ــوالد ب ف
ــتان  ــنگان اس ــن س ــنگ آه ــادن س ــاورت مع مج
ــا  ــار ب ــه مســاحت 2۴ هکت خراســان، در زمینــی ب
ــدت  ــال در م ــارد ری ــزار میلی ــرمایه گذاری 10 ه س

ــد. ــرا ش ــت اج ــا موفقی ــاه ب 36 م
وی ظرفیــت کنونــی تولیــد در گــروه فــوالد مبارکــه 
را 10/3 میلیــون تــن فــوالد خــام و 11/۸ میلیــون 
ــح  ــالم و تصری ــال اع ــفنجی در س ــن اس ــن آه ت
کــرد: گــروه فــوالد مبارکــه بــرای تولیــد ایــن میزان 
 محصــول بــه 17/5 میلیــون تــن گندلــه نیــاز

 دارد.
فوالدســازی  بزرگ تریــن گــروه  عامــل  مدیــر 
ــه  مــورد نیــاز  ــادی تأمیــن گندل کشــور افــزود: مب
گــروه فــوالد مبارکــه از خــارج شــرکت بــه میــزان 
5/3 میلیــون تــن در ســال، در ســنگان بــه میــزان 

5 میلیــون تــن در ســال و در خــود شــرکت فــوالد 
ــن در ســال اســت. ــون ت مبارکــه 7/2 میلی

او بــا بیــان اینکــه 7,500 میلیــارد تومــان ســرمایه 
ــرد: در  ــار ک ــده، اظه ــت ش ــه ثب ــن مجموع در ای
بخــش زنجیــره  تأمیــن فــوالد در بخش باالدســت 
ــا  ــن ت ــنگ آه ــادن س ــم از مع ــرکت، اع 2۸00 ش
تأمیــن قطعــات یدکــی و در بخــش پایین دســت 
1000 شــرکت، از جملــه شــرکت های خودروســازی 

و لــوازم خانگــی قــرار دارنــد.
ســخنان  پایانــی  بخــش  در  ســبحانی  دکتــر 
خــود بــا تأکیــد بــر اینکــه شــرکت فــوالد مبارکــه 
بزرگ تریــن تولیدکننــده  ورق هــای فــوالدی تخــت 
در خاورمیانــه و شــمال آفریقاســت، تصریــح کــرد: 
ــه  ــتقیم ب ــاء مس ــد احی ــا 12 واح ــرکت ب ــن ش ای
ظرفیــت 12 میلیــون تــن، بزرگ تریــن تولیدکننــده  
ــن  ــی از موفق تری ــان و یک ــن اســفنجی در جه آه

ــت. ــازی اس ــرکت های فوالدس ش
 تکمیل زیرساخت صنایع معدنی

در ادامــه  ایــن مراســم، محمــود نگهبــان ســالمی، 
شــورای  مجلــس  در  خــواف  مــردم  نماینــده  
اســالمی، نیــز بــا اشــاره بــه اهمیــت تأمیــن 
زیرســاخت در توســعه  طرح هــای معدنــی، تأکیــد 
بــزرگ در  از دغدغه هــای بســیار  کــرد: یکــی 
حــوزه  معــدن، تأمیــن زیرســاخت اســت و از آنجــا 
ــز  ــی نی ــع معدن ــاز صنای ــورد نی ــن آب م ــه تأمی ک
ــوب  ــش محس ــن بخ ــاخت های ای ــی از زیرس یک

ــی منطقــه  ــه کم آب ــا توجــه ب می شــود، بنابرایــن ب
بایــد چــاره  ای جــدی نیــز در ایــن زمینه اندیشــیده 
شــود کــه بــا توجــه بــه انتقــال آب از دریــای عمان 
بــه شــرق کشــور، تأمیــن آب صنایــع ایــن منطقــه 

بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
ــه  حمــل  ــود زیرســاخت های الزم را در زمین وی نب
و نقــل جــاده ای و ریلــی در صنایــع معدنــی، یکــی 
دیگــر از معضــالت معــدن و صنایــع معدنی کشــور 
ــی  ــوق دولت ــادآور شــد: از ســهم حق برشــمرد و ی
ــاخت  ــل زیرس ــرای تکمی ــبی ب ــار مناس ــد اعتب بای

صنایــع معدنــی منطقــه تأمیــن شــود.
 بومی سازی صنایع معدنی فوالد 

سنگان با اتکا بر دانش فنی و 
سرمایه گذاری فوالد مبارکه و حضور 

پیمانکاران داخلی از ویژگی های بارز این 
پروژه است

در بخــش دیگــری از ایــن مراســم ســید محســن 
صنایــع  شــرکت  عامــل  مدیــر  میرمحمــدی، 
اشــتغال زایی  از  نیــز  ســنگان  فــوالد  معدنــی 
ــی  ــی و پیمان ــه صــورت امان ــر ب بیــش از 1300 نف
شــرق  بزرگ تریــن گندله ســازی  و  اولیــن  در 
ــر داد و  ــوی خب ــان رض ــنگان خراس ــور در س کش
بومی ســازی صنایــع معدنــی فــوالد ســنگان را 
بــا اتــکا بــر دانــش فنــی و ســرمایه گذاری فــوالد 
ــارز  ــای ب ــی، از ویژگی ه ــکار داخل ــه و پیمان مبارک

ــد. ــروژه خوان ــن پ ای

با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و سرمایه و دانش فنی فوالد مبارکه انجام شد:

 بهره برداری از اولین و بزرگ ترین گندله سازی 
شرق کشور، در سنگان خراسان رضوی

،،
ایــن پــروژه بــه منظور تأمین پایدار گندله و 
ایجاد توازن در زنجیره  فوالد به ظرفیت ۵ 
میلیــون تــن در ســال، در مجــاورت معادن 
اســتان خراســان  آهــن ســنگان   ســنگ 
بــا  بــه مســاحت ۲۴ هکتــار  در زمینــی 
ســرمایه گذاری ۱۰ هــزار میلیــارد ریــال در 

مــدت ۳۶ مــاه بــا موفقیــت اجــرا شــد



هشتبهشت
اختتامیه دهمین جشنواره 
مطبوعات و خبرگزاری های 

استان اصفهان  
از  تجلیــل  و  اختتامیــه  آییــن  کیمیای وطن
مطبوعــات،  جشــنواره  دهمیــن  برگزیــدگان 
اســتان  خبــری  پایگاه هــای  و  خبرگزاری هــا 
ــان  ــی اصفه ــاق بازرگان ــان ۱۶ مــرداد در ات اصفه

برگزار مـی شـود.
برگزیــده  آثــار  اعــام  و  اختتامیــه  مراســم 
دهمیــن جشــنواره مطبوعــات، خبرگزاری هــا و 
پایگاه هــای خبــری اســتان اصفهــان ۱۶مردادمــاه 
اتــاق  بین المللــی  همایش هــای  ســالن  در 
کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی، 
اســتان اصفهــان از ســاعت ۱۶ و 30 دقیقــه 
جشــنواره،  شــرکت کنندگان  حضــور  بــا 
و  خبرنــگاران  اســتان،  رســانه های  مدیــران 
ــتگاه های  ــران دس ــتان، مدی ــگاران اس روزنامه ن
ــزار  ــی برگ ــتانی و مل ــئوالن اس ــی و مس  حام

می شود.
و  حرفــه ای  بخــش  دو  در  شــرکت کنندگان 
جنبــی در مجمــوع ۱20۶ اثــر ارســال کردنــد 
کــه تعــداد کل آثــار بخــش حرفــه ای 84۱ 
ــت  ــرمقاله و یادداش ــه ۶3، س ــرح مقال ــه ش ب
تیتــر ۱۱۶، صفحه آرایــی  ۱30، مصاحبــه ۱20، 
ــر  ــور 35، خب ــوب 55، کاریکات ــز مکت 4۶، طن
39، گــزارش ۱80، تک عکــس 3۱ و گــزارش 

ــت. ــر اس ــری 2۶ اث تصوی
ــژه(  ــی )وی ــار بخــش جنب ــن تعــداد آث همچنی
عتــرت  و  قــرآن  موضوعــات  تفکیــک  بــه 
 ،۶ خانــواده  در  نمــاز  فرهنــگ  ترویــج   ،44
اقتصــاد  فرهنگ ســازی  و  گفتمان ســازی 
آســیب   ،47 خــاق  شــهر   ،29 مقاومتــی 
 ،۶4 روانگــردان  و  مخــدر  مــواد  اجتماعــی، 
 ،45 عمــل  و  اقــدام  مقاومتــی،  اقتصــاد 
مدیریــت مصــرف آب شــرب و بهداشــت 35، 
اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال ۶۱ و 

شــهردار موفــق 33 اثــر اســت.

 با هدف تقدیر و تجلیل از 
برگزیدگان استانی

برگزاری آیین اختتامیه هفتمین 
 جشنواره کتابخوانی رضوی 

در اصفهان
ــی اداره  ــط عموم ــئول رواب کیمیای وطن مس
کل کتابخانه هــای عمومــی اســتان اصفهــان 
ــنواره  ــن جش ــه هفتمی ــن اختتامی ــت: آیی گف
کتابخوانــی رضــوی ۱8 مــرداد و بــا حضــور 
برگزیــدگان  و  اســتانی  مســئوالن کشــوری، 
جشــنواره هفتــم کتابخوانــی رضــوی در اصفهان 

برگزار می شود.

ــن  ــت: آیی ــار داش ــم اظه ــن منتظرالقائ  محس
کتابخوانــی  جشــنواره  هفتمیــن  اختتامیــه 
پانزدهمیــن  برنامه هــای  ســری  از  رضــوی 
از  رضــا)ع(،  امــام  بین المللــی  جشــنواره 
ــرداد در  ــنبه ۱8 م ــح روز چهارش ــاعت 9 صب س
ســالن همایش هــای موسســه تحقیقــات و 
ــد  ــزار خواه ــت)ع( برگ ــل بی ــارف اه ــر مع نش

ــد. ش
ــا مشــارکت  ــه ب ــن مراســم ک ــزود: در ای وی اف
اســتان  عمومــی  کتابخانه هــای  کل  اداره 
نشــر  و  تحقیقــات  موسســه  و  اصفهــان 
ــد،  ــد ش ــزار خواه ــت)ع( برگ ــل بی ــارف اه مع
کتابخانه هــای  نهــاد  مســئوالن  از  جمعــی 
ــاالن  ــتانی، فع ــئوالن اس ــور، مس ــی کش عموم
فرهنگــی، عاقه منــدان بــه کتــاب و کتابخوانــی، 
کتابــداران کتابخانه هــای عمومــی اســتان و 
نیــز برگزیــدگان هفتمیــن جشــنواره کتابخوانــی 

ــت. ــد داش ــور خواهن ــوی حض رض
مراســم  ایــن  در  داد:  ادامــه  منتظرالقائــم 
ضمــن تقدیــر از برگزیــدگان اســتانی هفتمیــن 
جشــنواره کتابخوانــی رضــوی، از دســتگاه ها 
کتابــداران  مشــارکت کننده،  ســازمان های  و 
ایــن  برگــزاری  کمیتــه  اعضــای  و  فعــال 

جشــنواره تقدیــر خواهــد شــد.
از  تکریــم  مراســم  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
برگزیــدگان بخــش کتابخانــه ای ایــن جشــنواره 
ــه نهــادی برگــزار خواهــد شــد،  در ۱75 کتابخان
ــه  ــزاری اختتامی ــر برگ ــاوه ب ــرد: ع ــح ک تصری
ملــی و نیــز اختتامیــه اســتانی در تمامــی مراکز 
کتابخانه هــای  ســطح  در  بایــد  اســتان ها، 
ــود  ــر ش ــرکت کنندگان تقدی ــز از ش ــی نی عموم
ــرای  ــم ب ــرکت کنندگان و ه ــرای ش ــم ب ــا ه ت
ــی ایجــاد  ــزه دوچندان ــاش انگی ــداران پرت کتاب

ــد. کن
گفتنی اســت هفتمیــن دوره جشــنواره کتابخوانی 
رضــوی بــه همــت نهــاد کتابخانه هــای عمومــی 
در  کتــاب  عنــوان   ۶ معرفــی  بــا  کشــور، 
بزرگســال  و  نوجــوان  بخش هــای کــودک، 
برگــزار شــد و بیــش از 22 هــزار نفــر از مــردم 
اســتان اصفهــان در ایــن جشــنواره کتابخوانــی 

ــد. ــرکت کردن ش

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرا نصیریگروه اصفهان

جلســه مردادمــاه فرمانــده انتظامــی اســتان 
از  متفاوت تــر  خبرنــگاران  بــا  اصفهــان 
ــیه ای  ــوال حاش ــد س ــا چن ــا، ب ــر ماه ه دیگ
ــی  ــا آقاخان ــردار عبدالرض ــگاران از س خبرن
در حالــی خاتمــه یافــت کــه وی بــا درایــت 
همیشــگی خــود در پاســخ دهی و البتــه بــا 
زبــان طنــز مخصــوص بــه خــودش بــه ایــن 

ســواالت پاســخ داد.
ــا  ــه از عبدالرض ــی ک ــوال مطرح ــن س اولی
آقاخانــی شــد دربــاره عملکــرد و طــول 
دوران اضافه خدمتــی ایشــان در اصفهــان 
بــود و نقــل قول هایــی کــه  گاه دربــاره 

بازنشســتگی ایشــان مطــرح اســت.
 وی در ایــن زمینــه بــا صراحــت پاســخ 
ــت؛  ــاله اس ــی 3 س ــکام فرمانده داد:  اح
امــا مــن پنــج ســال اســت در ایــن مســند 

ــه  ــی مــن  در ناجــا ب هســتم و دوره خدمت
37 ســال می رســد.

ســردار آقاخانــی خــود را ســرباز نظــام 
مقــدس جمهــوری اســامی و تابــع فرمــان 
ــه  ــه ب ــر آنچ ــزود: ه ــت و اف ــوق دانس ماف
مــا حکــم کننــد، انجــام می دهیــم و البتــه 
ــا  ــت؛ ام ــتگی اس ــودم بازنشس ــت خ اولوی
قطــع بــه یقیــن ناجــا بــا بازنشســتگی مــن 

ــرد. ــد ک ــت نخواه موافق
ــای  ــا تور ه ــاره برخــورد ب ــن درب وی همچنی
غیرمجــاز گردشــگری و آمــوزش قوانیــن و 
مقــررات امنیتــی و انتظامــی بــه گردشــگران 
ورودی بــه اصفهــان گفــت: از ابتــدای ابــاغ 
مبــارزه بــا تورهــای غیرمجــاز تــا بــه امــروز 
بیــش از ۱7 تــور بــدون مجــوز توســط 

ــف شــده اســت. ــی متوق ــروی انتظام نی
در زمینــه توجیــه گردشــگران نیــز قــرار 
زمینــه  ایــن  در  را  تفاهم نامــه ای  اســت 

بــا میــراث فرهنگــی منعقــد کنیــم تــا 
ــای الزم  ــه آموزش ه ــن زمین ــم در ای بتوانی
را بــه تورگردانــان و دفاتــر گردشــگری ارائــه 

ــم. دهی
وی تصریــح کــرد: البتــه در ایــن زمینــه 
بروشــورهایی توســط پلیــس چــاپ شــده 
ــی  ــگران خارج ــار گردش ــا در اختی ــت ت اس

ــرد. ــرار گی ق
 افزایش دوربین های ثبت تخلف 

در اصفهان
فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان بــا 
اشــاره بــه افزایــش دوربین هــای ثبــت 
تخلــف گفــت: اصفهــان بایــد در ســال 
را  دیگــر  دوربیــن   500 تــا   450 جــاری 
در ســامانه  خــود اضافــه کنــد. پلیــس 
ــه  ــال ب ــای س ــا انته ــدی ت ــورت ج ــه ص ب
افزایــش نظــارت خــود از ایــن طریــق ادامــه 

داد. خواهــد 
ــزات  ــه به روزرســانی تجهی ــا اشــاره ب  وی ب
ــراز داشــت: در ســال  ــات پلیــس اب و امکان
ــتگاه  ــتیکی 40 دس ــه لجس ــاری در زمین ج
خــودرو بــه نــاوگان پلیــس اســتان اضافــه  

شــده اســت.
ــروی  ــه در حــوزه نی ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــروی  ــرو در نی ــر نی ــز یکصــد نف انســانی نی
انتظامــی اســتان اصفهــان اســتخدام شــده، 
ــته  ــال گذش ــاه دوم س ــش م ــزود: از ش اف
نیــروی  کارکنــان  حقــوق  نیــز  تاکنــون 
ــتی  ــای سرانگش ــژه نیروه ــی و به وی انتظام
ســه بــار افزایــش یافتــه اســت. همچنیــن 
پلیــس  الکترونیکــی  و  فــاوا  تجهیــزات 
پلیــس  و  ارتقاســت  در حــال  روزبــه روز 
ــوژی گام  ــا تکنول ــد همــگام ب تــاش می کن

ــردارد. ب
 کاهش ۱۴ درصدی متوفیان 

حوادث جاده ای 
 رئیــس پلیــس راه اســتان اصفهــان نیــز بــا 
اشــاره بــه کاهــش ۱4 درصــدی فوتی هــای 
ــت:  ــان گف حــوادث جــاده ای اســتان اصفه
امســال کاهــش  تیرمــاه  در  آمــار  ایــن 

داشــته اســت.
ــاره  ــا اش ــری ب ــین پورقیص ــرهنگ حس  س
بــه اینکــه در ۱05 نقطــه از اســتان اصفهــان 
نصــب شــده  دوربیــن کنتــرل ســرعت 
اســت، اظهــار داشــت: برخــورد بــا تخلفــات 
اصفهــان  اســتان  جاده هــای  ســطح  در 
مــورد توجــه جــدی نیــروی انتظامــی قــرار 

ــت. ــه اس گرفت

ــاری  ــال ج ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــل عموم ــل و نق ــزار دســتگاه حم ۱80 ه
در ســطح جاده هــای اســتان اصفهــان زیــر 
ــا  ــزود: ب ــرار داشــتند، اف ــن پلیــس ق ذر ه بی
ــا  ــن خودروه ــورد از ای ــزار م ــات 7 ه تخلف

برخــورد شــده اســت.

ــی از رســانه های اســتان  وی ضمــن قدردان
ــا نیــروی انتظامــی  اصفهــان در همــکاری ب
 ابــراز داشــت: رســانه ها دیده بــان مــردم 
مطالبــات  و  مشــکات  انتقال دهنــده  و 
مــردم بــه پلیــس هســتند و از ایــن رو 

خبرنــگاران در ایــن زمینــه ایثارگرنــد.
 افزایش کشفیات پلیس فتا    

رئیــس پلیــس فتــای اســتان اصفهــان  
ــا  دیگــر معــاون رئیــس پلیــس اصفهــان ب
ــای  ــه اینکــه کشــفیات پلیــس فت اشــاره ب
اســتان اصفهــان در چهــار مــاه ســال جــاری 
ــته  ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس
ــت:  ــت، گف ــته اس ــد داش ــد رش 4.7 درص
بــرای مقابلــه بــا افزایــش 2۱ درصــدی 
وقــوع جرایــم ســایبری در اســتان اصفهــان 
بــه  آمــوزش  و  فرهنگ ســازی  نیازمنــد 

شــهروندان هســتیم.
ســرهنگ ســید مصطفــی مرتضــوی بــا 
حــوزه  در  رســانه ها  اینکــه  بــه  اشــاره 
اجتماعــی  آســیب های  کنتــرل کاهــش 
نقــش بســزایی دارنــد، افــزود: بایــد توجــه 
داشــته باشــیم کــه آســیب های اجتماعــی 
ابعــاد مختلــف  متوقــف نمی شــود و در 
فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و ... در 

ــت. ــرفت اس ــال پیش ح
ــزان کشــفیات  ــه اینکــه می ــا اشــاره ب وی ب
ــال  ــاه س ــان در تیرم ــای اصفه ــس فت پلی
ــال  ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــاری نس ج
ــت،  ــته اس ــد داش ــد رش ــته 27 درص گذش
افــزود: بایــد بــاور داشــته باشــیم کــه 
آهنــگ جرایــم ســایبری رو بــه رشــد اســت؛ 
برنامه ریــزی  زمینــه  ایــن  در  بایــد  لــذا 

ــرد. ــورت پذی ص

میادیــن  عمده فروشــان  اتحادیــه  رئیــس 
ــاز  ــت پی ــت: قیم ــان گف ــار اصفه ــوه و تره ب می
ــزار  ــن 2 ه ــر بی ــد حداکث ــی بای در خرده فروش
و 200 تومــان و دســت کم یــک هــزار و 300 
تومــان در نوســان باشــد و مــردم بایــد مراقــب 

ــا  ــه آن ه ــاز ب ــت پی ــن قیم ــش از ای باشــند بی
ــود. ــه نش فروخت

ناصــر اطــرج بــا اشــاره بــه کاهــش قیمــت پیــاز 
ــا 20  ــن ۱5 ت ــتیم بی ــار داش ــرد: انتظ ــار ک اظه
مردادمــاه قیمــت پیــاز کاهــش یابــد؛ امــا از دو 

تــا ســه روز پیــش قیمــت آن شکســته شــد.
ــهرهای  ــاز ش ــول پی ــرد: محص ــح ک وی تصری
ــن  ــه همی ــان شــده و ب ــر درو و وارد اصفه دیگ
ــدا  ــش پی ــف کاه ــه نص ــاز ب ــت پی ــل قیم دلی

ــت.  ــرده اس ک
همچنیــن پیــاز کشــت پاییــزه اصفهــان رســیده 
اســت کــه ایــن موضــوع نیــز در کاهــش قیمــت 

آن تاثیــر داشــت.

بایــد مراقــب  اینکــه مــردم  بیــان  بــا  وی 
باشــند پیــاز را بــا قیمــت بیشــتر نخرنــد، 
عمده فروشــی  در  پیــاز  قیمــت  داد:  ادامــه 
تومــان   700 و  هــزار  تــا  هــزار  یــک  بیــن 
بــا  بایــد  نیــز  اســت و در خرده فروشــی ها 
برســد؛  فــروش  بــه  افزایــش  درصــد   30
خرده فروشــی  در  پیــاز  قیمــت  یعنــی 
بایــد بیــن حداکثــر 2 هــزار و 200 تومــان و 

 دســت کم یــک هــزار و 300 تومــان در نوســان 
باشد.

رئیــس  اســماعیلی،  نوروزعلــی  همچنیــن 
اصفهــان  و سبزی فروشــان  میــوه  اتحادیــه 
ــر  ــهرهای دیگ ــاز از ش ــار پی ــا ورود ب ــزود: ب اف
ــه  ــتان، عرض ــاز در اس ــل درو پی ــیدن فص و رس
پیــاز افزایــش یافتــه و بــه همیــن دلیــل شــاهد 

کاهــش قیمــت آن بوده ایــم. ایســنا 

ــورای  ــن دوره ش ــان پنجمی ــخنگوی منتخب  س
اســامی شــهر اصفهــان جزئیــات انتخــاب 

ــرد. ــریح ک ــان را تش ــهردار اصفه ش
ــاره رونــد انتخــاب شــهردار  فتــح هللا معیــن درب
جدیــد اصفهــان اظهــار داشــت: طــی یــک 
ــد، همــه اعضــای شــورای پنجــم مکلــف  فرآین
بــه انتخــاب چهــار گزینــه بــر اســاس نام هایــی 
اســت،  مطــرح  و گروه هــا  محافــل  در   کــه 

شدند. 
وی افــزود: بــر اســاس همیــن صحبت هــا 
ــادی از  ــام جمــع زی حــدود 59 اســم شــامل ن
ــهرهای  ــق ش ــهرداران موف ــی و ش ــران مل مدی
دیگــر در شــورای منتخــب مطــرح شــد. پــس از 
مطــرح شــدن ایــن اســامی دربــاره همــه آن هــا 
ــی از  ــت؛ بعض ــورت گرف ــص ص ــق و تفح تحقی
ــکات  ــودن مش ــل دارا ب ــه دلی ــامی ب ــن اس ای
ــدرک  ــود م ــا نب ــتگی ی ــم از بازنشس اداری اع
ــذف  ــت ح ــن لیس ــاز از ای ــورد نی ــی م تحصیل
ــری  ــامی رأی گی ــایر اس ــا س ــپس ب ــدند. س ش

ــدند. ــاب ش ــر انتخ ــت و 2۶ نف ــورت گرف ص
وی افــزود: دربــاره ایــن 2۶ نفــر تحقیقــات 
ــرای  ــا ب ــه آن ه ــد و از هم ــام ش ــری انج ویژه ت
ــی  ــه صــورت تلفن ــن مســئولیت ب ــن ای پذیرفت
تأییدیــه رســمی گرفتــه شــد؛ از ایــن افــراد 
خواســته شــد تــا برنامه هــای خــود را بــه شــورا 

ــد. ــه دهن ارائ
مشــاهده  از  پــس  کــرد:  تصریــح  معیــن 
ارائه شــده  برنامه هــای  و  گزارش هــا  همــه 
دوبــاره رأی گیــری صــورت گرفــت و لیســت 
۱5 نفــره ای مشــخص شــدند؛ قــرار اســت 
بــا تحقیقــات دوبــاره  آینــده ای نزدیــک  در 
نفــر   ۱5 ایــن  بــا  حضــوری  ماقــات   و 
و رأی گیــری دوبــاره یــک لیســت 7 نفــره 

شــود. مشــخص 
وی ادامــه داد: ایــن 7 نفــر بایــد برنامــه اجرایــی 
خــود را بــرای اداره شــهر ارائــه دهنــد و در 
گفت وگــو و مصاحبــه حضــوری بــا اعضــای 
شــورای شــهر نیــز شــرکت کننــد تــا از ایــن بیــن 

شایســته ترین فــرد بــه عنــوان شــهردار اصفهــان 
انتخــاب شــود.

ســخنگوی پنجمیــن دوره شــورای اســامی 
شــاخص های  دربــاره  پایــان  در  اصفهــان 
انتخــاب شــهردار جدیــد گفــت: عــاوه بــر 
شــاخص هایی کــه بــه عنــوان قانــون جــزو 
ــتن  ــتند، داش ــهردار هس ــاب ش ــات انتخ ملزوم
ــت و  ــته، مدیری ــه در گذش ــل ارائ ــرد قاب عملک
ــا حــوزه شــهرداری و  ــط ب ــای مرتب انجــام کاره
خوشــنامی بیــن مــردم جــزو شــاخص های 

ــود.  ــد ب ــان خواه ــهردار اصفه ش
 لیســت ۱5نفــره گزینه هــای تصــدی شــهرداری 
اصفهــان عبارتنــد از:  ســید مهــدی ابطحــی 
دانشــگاه  فنــاوری  و  پژوهــش  )معــاون 
صنعتــی اصفهــان، دانشــیار، عضــو هیئــت 
ــدی  ــان(، مه ــی اصفه ــگاه صنعت ــی دانش علم
ــاون  ــان، مع ــی اصفه ــژاد )شــهردار فعل جمالی ن
ــی جــوادی  ــان(، عل ــی اســتانداری اصفه عمران
)شــهردار اســبق اصفهــان، معــاون توســعه 

منابــع انســانی وزارت جهــاد کشــاورزی(، ســید 
محمــود حســینی )اســتاندار اســبق اصفهــان در 
ــتان  ــبق سیس ــتاندار اس ــات، اس ــت اصاح دول
و بلوچســتان در دولــت اصاحــات(، پیــروز 
شهرســازی  و  معمــاری  )معــاون  حناچــی 
ابوالفضــل  ســید  شهرســازی(،  و  راه  وزارت 
ــق  ــتایی و مناط ــعه روس ــاون توس ــوی )مع رض
محــروم کشــور، نماینــده اســبق نائیــن در 
ــر کل  ــجاد )مدی ــین س ــس(، محمدحس مجل
نوســازی مــدارس اســتان اصفهــان از ســال 
۱375 تاکنــون(، ســید رضــا عقدایــی )معــاون 
اصفهــان،  اســتانداری  امنیتــی  و  سیاســی 
ــان(،  ــهرداری اصفه ــه 5 ش ــبق منطق ــر اس مدی
عمــران  اســبق  )معــاون  عموشــاهی  علــی 
ــس ســازمان  ــان، رئی شــهری شــهرداری اصفه
نظــام مهندســی ســاختمان اســتان اصفهــان(، 
مهــدی فاتحــی )رئیــس شــورای راهبــردی 
ــتان(،  ــهردار بهارس ــور، ش ــد کش ــهرهای جدی ش
ــر  ــر و مدی ــاور وزی ــان )مش ــود فتاح الجن محم
کل امــور اســتان های وزارت جهــاد کشــاورزی(، 
ــی و  ــن ایران ــی )کارآفری ــه مقیم ــیده فاطم س
مدیــر عامــل شــرکت حمــل و نقــل بین الملــل 
ســدید بلــر، عضــو هیئت رئیســه اتــاق بازرگانــی، 

صنعــت، معــدن و کشــاورزی تهــران(، حجت هللا 
وزارت  اقتصــادی  امــور  )معــاون  میرزایــی 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، عضــو هیئــت 
علمــی دانشــکده اقتصــاد دانشــگاه عامــه 
طباطبایــی(، ســید محمــود میریــان )عضــو 
ــران  ــی عم ــادر تخصص ــرکت م ــره ش هیئت مدی
ــازمان  ــبق س ــر کل اس ــد، مدی ــهرهای جدی ش
هرمــزگان(  اســتان  شهرســازی  و  مســکن 
قــدرت هللا نــوروزی )عضــو هیئــت علمــی و 
مدیــر گــروه حقــوق دانشــگاه اصفهــان، فرماندار 

اصفهــان در دولــت اصاحــات(. تســنیم 

حضــور  بــا  مراســمی  در  کیمیای وطن
شــهردار و جمعــی از مســئوالن شــهری کاشــان 
ــه آب افتتــاح شــد و  میــدان آب و بنــای گنجین

به بهره برداری رسید.
ــم  ــن مراس ــان در ای ــای کاش ــل آبف ــر عام مدی
ــیراز  ــران و ش ــس از ته ــان پ ــرد: کاش ــار ک اظه
ــا احــداث  ســومین شــهر در کشــور اســت کــه ب
ــع آب شــهری از  مخــازن هوایــی و شــبکه توزی
آب شــرب بهداشــتی بهره منــد شــده و ایــن 

اهمیــت و جایــگاه کاشــان در  نشــان دهنده 
ــت. ــور اس کش

ــه   ــزود: ســاختمان گنجین محمدرضــا اســدی اف
نشــان دهنده  ســاله  نــود  تاریــخ  بــا  آب 
تجهیــزات و امکاناتــی اســت کــه از طریــق اتــاق 
کنتــرل، آب را بــا اســتفاده از تکنولوژی هــای روز 
ــهری در  ــع آب ش ــبکه توزی ــق ش ــا و از طری دنی

ــت. ــرار داده اس ــهروندان ق ــار ش اختی
وی تصریــح کــرد: احیــای ســاختمان گنجینه  آب 

تنهــا نمایــش اتاقــک قدیمــی چــاه و منصوبــات 
ــای  ــی و مکانیکــی و حفاظت ه ــزات برق و تجهی
بهداشــتی در ســال های بســیار دور نیســت؛ بلکه 
افــزون بــر آن، احیــای یــک هویــت و شناســنامه 
ــان  ــذر زم ــار گ ــرد و غب ــده در گ ــاری گمش اعتب
اســت کــه نشــان از همــت نیــاکان مــا دارد کــه با 
تــاش فــراوان، آب را در اختیــار شــهروندان قــرار 
ــتی را  ــالم و بهداش ــه آب س ــی ب داده و دسترس

ــد. ــرای همــگان آســان کرده ان ب

رئیــس هیئت مدیــره آبفــای کاشــان گفــت: 
کاشــان از گذشــته از منظــر سیاســی، اقتصــادی 
و اجتماعــی از جایــگاه ویــژه ای در ســطح کشــور 
برخــوردار بــوده و فراتــر از یــک شهرســتان و 
ــم  ــای مه ــی از ایالت ه ــوان یک ــه عن ــه ب منطق
ــته  ــرار داش ــردان ق ــه دولتم ــورد توج ــور م کش
ــبکه  ــه ش ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــت؛ ب اس
توزیــع آب شــهری بــه روش هــای مــدرن پــس 
از تهــران و شــیراز در کاشــان مــورد توجــه قــرار 

ــه اســت. گرفت
ســاختمان  تاریخــی  بنــای  داد:  ادامــه  وی 
گنجینــه آب موســوم بــه تلمبه خانــه از آثــار 
حــدود  قدمــت  بــا  کاشــان  منحصربه فــرد 

90 ســال اســت. ایــن بنــا در گذشــته بــرای 
ــاورزی  ــهروندان و کش ــی ش ــن آب مصرف تامی
ــورد  ــده م ــاه حفرش ــرق و چ ــپ ب ــق پم از طری
اســتفاده بــوده و بــه نوعی نخســتین ســاختمان 
ــه  ــان ب ــن آب در کاش ــدرن تامی ــاتی م تاسیس

ــی رود. ــمار م ش
ــدان  ــن می ــاخت ای ــرای س ــرد: ب ــد ک وی تاکی
ــع آزادســازی  ــر مرب ــزار و 550 مت بیــش از 4 ه
صــورت گرفتــه و عملیــات عمرانــی و تاسیســاتی 
ــرداری   میــدان آب کــه شــامل زیرســازی، خاکب
و خاکریــزی، کــف فــرش و آســفالت می شــود 
و بیــش از 700 میلیــون تومــان هزینــه را در بــر 

داشــته اســت.

 مردم گران تر نخرند

حداکثر قیمت پیاز 2200 تومان است  

جزئیات روند انتخاب شهردار اصفهان

۱۵ گزینه انتخابی شورا

مدیر عامل آبفای کاشان خبر داد:

بهره برداری از ساختمان گنجینه آب در کاشان

ــعه  ــاخت و توس ــاون س مع کیمیای وطن

اینکــه ســرمایه گذار  بیــان  بــا  آزادراه هــا 
پــروژه آزادراه اصفهان - شــیراز از ایزدخواســت 
تــا اصفهــان مشــخص شــد، گفــت: بــا عقــد 
ــت  ــه دول ــذ مصوب ــی آن اخ ــرارداد و در پ ق
کریــدور تهــران - اصفهــان - شــیراز کامــل 

می شود.
 بــه  نقــل از روابــط  عمومــی اداره  کل راه 
ســید  اصفهــان،  اســتان  شهرســازی  و 
ــداث  ــد اح ــاره رون ــفیع درب ــین میرش حس
آزادراه اصفهــان - شــیراز اظهــار داشــت: 
ــداث  ــاره اح ــده درب ــات انجام  ش ــا مطالع ب
ــان - شــیراز، ســعی می شــود  آزادراه اصفه
بــا  فاصلــه  نزدیک تریــن  در  آزادراه  ایــن 
ــه  ــهر ب ــن ش ــا ای ــود ت ــداث ش ــهرضا اح ش

ــرود.  ــیه ن حاش
عملیــات ســاخت ایــن آزادراه از ســمت 
ــا ایزدخواســت در حــال اجراســت   شــیراز ت

و تــا شــهریورماه ســال آینــده بــه بهره بــرداری 
ــد. می رس

معــاون ســاخت و توســعه آزادراه هــای کشــور 
گفــت: ســرمایه گذار در حــوزه اصفهــان از 
ــده  ــخص  ش ــان مش ــا اصفه ــت ت ایزدخواس
ــا عقــد  ــه عقــد قــرارداد اســت. ب و در مرحل
ایــن قــرارداد و در پــی آن اخــذ مصوبــه 
دولــت و اجــرای ایــن پــروژه، کریــدور تهــران 
ــد. ــد ش ــل خواه ــیراز کام ــان - ش - اصفه

مجلــس  در  شــهرضا  مــردم  نماینــده 
از  یکــی  گفــت:  نیــز  اســامی  شــورای 
ــور آزادراه   دغدغه هــای مــردم شهرســتان عب
اصفهــان - شــیراز از شهرســتان شــهرضا 
بــوده کــه همــواره بــه  عنــوان یــک پتانســیل 
ــرای شــهرضا محســوب می شــده اســت. ب

ــور  ــا عب ــار داشــت: ب ســمیه محمــودی اظه
ــائل  ــی از مس ــهرضا بخش ــن آزادراه از ش ای
اقتصــادی ایــن شهرســتان مرتفــع خواهــد 

شــد.

ــن  ــهرضا را در ای ــن ش ــیه رفت ــه حاش وی ب
ــت:  ــت و گف ــول دانس ــل قب ــیر غیرقاب مس
ــا رعایــت اصــول  چنانچــه مقــدور باشــد و ب
ــا از پتانســیلی  احــداث آزادراه الزم اســت ت

کــه بــرای ایــن شهرســتان بــه لحــاظ 
ــوب  ــه جن ــمال ب ــاهراه ش ــری در ش قرارگی
کشــور ایجــاد شــده، کمــال اســتفاده را 
بــرده و ایــن آزادراه بــه  مــوازات مســیر قبلــی 

ــود. ــداث ش اح
در پایان ســید حســین میرشــفیع در پاســخ 
بــه خواســته نماینــده مــردم و فرمانــدار 
رعایــت  بــر  مبنــی  شــهرضا  شهرســتان 
قوانیــن  و  اصــول  طبــق  آزادراه  احــداث 
تعریف شــده، گفــت: ســعی می شــود بــا 
توجــه بــه مطالعــات انجام شــده نســبت بــه 
ایجــاد ارتبــاط در ورودی و خروجــی شــهرضا 

ــود. ــدام ش ــن آزادراه اق ــا ای ب
تــا  خواســت  مشــاور  از  ادامــه  در  وی 
ــی  ــورد بررس ــز م ــری را نی ــای دیگ طرح ه
اصــول  رعایــت  ضمــن  تــا  دهــد  قــرار 
ــز مــورد  ســاخت آزادراه، خواســته مــردم نی

توجــه قــرار گیــرد.  
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8.5 درصد تماس های اورژانس 
اجتماعی مربوط به کودک آزاری 

است
ــور  ــتی کل کش ــازمان بهزیس ــی س ــور اجتماع ــاون ام مع
گفــت: راهبــرد مثمــر ثمــر در توقــف کــودک آزاری، رســانه ها 
ــون  ــازمان هایی همچ ــکاری س ــا هم ــد ب ــه بای ــتند ک هس
ــد و  ــام دهن ــداوم انج ــانی را م ــن اطاع رس ــتی ای بهزیس
ــرد. ــا را جــدی بگی ــن آموزش ه ــد ای ــرورش بای آموزش وپ

ــی از  ــات حمایت ــت اقدام ــعودی فرید تقوی ــب هللا مس حبی
کــودکان و نوجوانــان را موضوعــی دانســت کــه اگــر مــورد 

توجــه قــرار گیــرد، کمتــر شــاهد کــودک آزاری هســتیم.  
امــروز ۱0 هــزار کــودک در 590 مرکــز کــودکان بی سرپرســت 
و بدسرپرســت توســط بهزیســتی نگهــداری می شــوند 
ــد  ــک وال ــت کم ی ــا دس ــد از آن ه ــر 85 درص ــغ ب ــه بال ک
بــرای  شــده  داده  تشــخیص  و  دارنــد  شناخته شــده 
ــد در  ــر بای ــیب های دیگ ــودک آزاری و آس ــری از ک جلوگی

ــوند. ــداری ش ــتی نگه ــز بهزیس مراک
ــد  ــه بای ــتند ک ــانه ها هس ــدی رس ــرد بع ــزود: راهب وی اف
بــا همــکاری ســازمان هایی همچــون بهزیســتی ایــن 
ــرورش،  ــد. آموزش وپ ــام دهن ــداوم انج ــانی را م اطاع رس
ــد  ــازمان ها بای ــر س ــت و دیگ ــوم، وزارت بهداش وزارت عل
ــود  ــای خ ــد و در پروتکل ه ــدی بگیرن ــوع را ج ــن موض ای

ــد.   ــات الزم را بگنجانن اقدام
وی گفــت: مطالعــه ملــی در رابطــه بــا کــودک آزاری وجــود 
ــاس  ــر اس ــتی ب ــازمان بهزیس ــه س ــاری ک ــا آم ــدارد؛ ام ن
ــه در ســال گذشــته از  ــن اســت ک ــرش خــود دارد، ای پذی
ــزار  ــه ۱۶0 ه ــک ب ــی نزدی ــاس تلفن ــزار تم ــدود 700 ه ح
ــی  ــت؛ یعن ــوده اس ــودک آزاری ب ــا ک ــه ب ــاس در رابط تم
ــی  ــس اجتماع ــای اورژان ــد از تماس ه ــدود 8.5 درص ح
دربــاره ایــن موضــوع اســت. ایــن آمــار نســبت بــه 
ــه  ــاداری نداشــته اســت. البت ــاوت معن ســال گذشــته تف
احســاس می شــود میــزان شناســایی افزایــش پیــدا 

ــت. ایســنا ــرده اس ک

 اهمیت به حاشیه نشینی 
اولویت نخست اردوهای جهادی

ســازندگی  بســیج  ســازمان  رئیــس  کیمیای وطن
اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه اولویــت نخســت اردوهای 
جهــادی امســال حاشیه نشــینی اســت، گفــت: امســال 20 
هــزار داوطلــب اصفهانــی در قالــب اردوهــای جهــادی بــه 

استان  های محروم اعزام می شوند.

احســان هللا رضاپــور بــا اشــاره بــه اردوهــای جهــادی 
امســال در اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: اردوهــای 
جهــادی متشــکل از 300 گــروه اســت کــه ۶0 درصــد آن هــا 

را آقایــان و 40 درصــد را بانــوان تشــکیل می دهنــد.
وی افــزود: اردوهــای جهــادی امســال بــا تعــداد 20 هــزار 
ــه  ــوند و در عرص ــزام می ش ــروه اع ــب 300 گ ــر و در قال نف

ــد. ــت می کنن ــتانی فعالی ــتانی و فرااس اس
ــا  ــان ب ــتان اصفه ــازندگی اس ــیج س ــازمان بس ــس س رئی
ــرد:  ــح ک ــادی تصری ــای جه ــت گروه ه ــه فعالی ــاره ب اش
عمرانــی،  عرصه هــای  در  جهــادی  اردوهــای  امســال 
ــت  ــانی فعالی ــی و خدمت رس ــی، آموزش ــکی، خدمات پزش
ــت  ــت نخس ــینی  اولوی ــه حاشیه نش ــت ب ــد و اهمی دارن

ــت. آن هاس
از  حاشیه نشــینی  بــه  اهمیــت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
نگرانی هــای رهبــر معظــم انقــاب اســت، افــزود: بــا 
توجــه بــه فرمایش هــای مقــام معظــم رهبــری و اهمیــت 
ــن  ــه حاشیه نشــینی، امســال ســرلوحه کار خــود را در ای ب

ــم. ــرار دادی ــتا ق راس
ــرا«  ــادی »الزه ــروه جه ــتا گ ــن راس ــت: در ای ــور گف رضاپ
از  یکــی  در  دندانپزشــکی  یونیــت   5 دادن  قــرار  بــا 
دبیرســتان های منطقــه حصــه بــه معاینــه رایــگان دنــدان، 
ــد  ــکان تمدی ــد و ام ــی می پردازن ــت های جانب ــد و تس قن

ــود دارد. ــردم وج ــتقبال م ــل اس ــه دلی آن ب
کهگیلویــه  اســتان های  در  خدمت رســانی  گفــت:   وی 
ــام، خوزســتان،  ــد، سیســتان و بلوچســتان، ای و بویراحم
کرمــان و چهارمحــال بختیــاری از اقدامــات اســتانی و 

ــت. ــادی اس ــای جه ــان اردوه ــتانی داوطلب فرااس
وی بــا اشــاره بــه تاثیــر ایــن اقدامــات در مناطــق محــروم 
اظهــار داشــت: خدمت رســانی جهــادی، مدیریــت انقابــی، 
رســیدگی بــه مناطــق فراموش شــده و آتــش بــه اختیــار از 

جملــه تاثیــرات فعالیــت گروه هــای جهــادی اســت.

 دولت به بازنشستگان فوالد 
۳۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است

مدیــر عامــل کانــون بازنشســتگان ذوب آهــن گفــت: دولــت 
ــی  ــن در حال ــت و ای ــکار اس ــوالد بده ــتگان ف ــه بازنشس ب
ــن و بدهــکاری خــودش  ــر دی ــه نمی خواهــد از زی اســت ک

ــه بازنشســتگان خــارج شــود. نســبت ب
مجتبــی احمــدی بــا بیــان اینکــه بازنشســتگان فــوالد از این 
ــت  ــا دول ــوند ت ــارج نمی ش ــامان خ ــیار نابس ــت بس وضعی
بدهــکاری اش را بــه ایــن مجموعــه بدهــد، ادامــه داد: بدهی 

دولــت بیــش از ٣٠ هــزار میلیــارد تومــان اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اکنــون راهــی جــز پرداخــت بــه موقــع 
حقــوق و ســامان دادن بــه وضعیــت درمــان بازنشســتگان 
فــوالد نیســت، افــزود: بایــد بازنشســتگان قدیــم بــا 

بازنشســتگان جدیــد همسان ســازی شــوند.
ــوالد در  ــر بازنشســته ف ــزار نف ــرد: 8۶ ه ــام ک  احمــدی اع
ســخت ترین شــرایط در محیط هــای آلــوده و بیمــاری زا 
بــرای کشــور افتخــار آفریدنــد؛ امــا دولــت نســبت بــه آن هــا 

ــد. ــی نمی کن ــدک توجه ان
وی گفــت: دولــت از کســورات بازنشســتگان اســتفاده کامــل 
در توســعه کشــور و تأســیس یــا ترمیــم واحدهــای فــوالدی 
کــرده؛ امــا مجموعــه بازنشســتگان را در فضــای پــر از ابهــام 

و اســترس و آینــده ای نامعلــوم نــگاه داشــته اســت. مهــر

 کریدور تهران - اصفهان - شیراز کامل می شود

تعیین سرمایه گذار پروژه آزادراه اصفهان - شیراز  

،،
قــرار  در زمینــه توجیــه گردشــگران 
اســت تفاهم نامــه ای را در ایــن زمینه 
بــا میــراث فرهنگــی منعقــد کنیــم تــا 
ــه آموزش هــای  ــن زمین بتوانیــم در ای
الزم را به تورگردانان و دفاتر گردشگری 

ارائــه دهیــم

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد:

آموزش امنیتی پلیس و میراث فرهنگی به گردشگران خارجی
برای بازنشستگی تابع فرمان مافوق هستم 
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رخداد
۸ هزار میلیارد تومان فروش 

اینترنتی در چهارمحال و بختیاری  
مدیــر کل پســت چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
پیش بینــی می شــود امســال ۸۱ هــزار و ۷۵۴ مــورد 
فــروش اینترنتــی بــا بــرآورد ارزش کاالیــی بیــش از 

۸ میلیــارد تومــان انجــام شــود.
توســعه  زمینــه  در  افــزود:  عنایتــی  حســین 
پــروژه  دو  الکترونیــک  دولــت  زیرســاخت های 
اجــرا می شــود  اســتان  در  جی نــف و ســیماک 
ــی  ــانه مل ــگاه نش ــان پای ــع هم ــف در واق ــه جی ن ک
ــات  ــهیل خدم ــت.وی تس ــان اس ــده ایرانی ژئوکدش
ــاری،  ــع آم ــام جام ــریع در نظ ــهروندان، تس ــه ش ب
ــرم و  ــوع ج ــگیری از وق ــا، پیش ــی و بانک ه مالیات
ــی  ــوارد اورژانس ــه م ــریع ب ــخگویی س ــت، پاس جنای
و بهینــه کــردن سیاســت ها را از مزایــای اجــرای 
طــرح جی نــف دانســت و افــزود: ســامانه یکپارچــه 
ــات  ــر از خدم ــی دیگ ــینا(، یک ــاک )س ــانی ام نش
پســت اســت کــه در آن بــا وارد کــردن کــد پســتی در 
ســامانه اطاعــات کامــل ملــک و محیــط جغرافیایــی 

آن شــهر مشــخص می شــود.
 ۸ الکترونیــک  دولــت  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــول  ــتی، پ ــد پس ــی، ک ــد مل ــد ک ــگاه داده مانن پای
الکترونیــک، جی نــف، شناســه ملــی و حقوقــی 
ــح  ــود دارد، تصری ــا وج ــی فعالیت ه ــه مل و شناس
کــرد: اعمــال مدیریــت و نظــارت بــر فرآینــد صــدور 
مجوزهــا، قانونمنــدی و بهینه ســازی فرآیندهــا و 
ــان از مهم تریــن  ــاب  رجــوع و کارکن ــاط ارب قطــع ارتب
اهــداف اجــرای ســامانه یکپارچــه مدیریــت امــاک 
کشــور )ســیماک( اســت.عنایتی بــا اشــاره بــه نبــود 
کارگــروه تخصصــی بــرای مدیریــت کســب و کار 
الکترونیــک در اســتان بیــان کــرد: پســت انتظــار دارد 
امســال ۸۱ هــزار و ۷۵۴ مــورد فــروش اینترنتــی بــا 
ــان  ــارد توم ــش از ۸ میلی ــی بی ــرآورد ارزش کاالی ب
انجــام شــود.وی تاکیــد کــرد: پیش بینــی می شــود 
ــه  ــر ب ــک ۱0 نف ــارت الکترونی ــوزه تج ــال در ح امس
صــورت مســتقیم و 30 نفــر بــه صــورت غیرمســتقیم 

شــاغل شــوند.
ــزود:  ــاری اف ــال و بختی ــت چهارمح ــر کل پس مدی
ــهری  ــل ش ــل و نق ــات حم ــزار خدم ــرای نرم اف اج
هوشــمند، نرم افــزار کماجــدان و نرم افــزار  هایپــر 
مارکــت مجــازی چهــارراه بــازار در دســتورکار شــرکت 

ــرار دارد. ــتان ق ــت اس پس

 نرخ بیکاری استان یزد 
به 13.2 رسید 

بــر اســاس جدیدتریــن گــزارش مرکــز آمــار از بــازار 
ــل  ــزد در فص ــتان ی ــکاری اس ــرخ بی ــور، ن کار کش
ــگاه  ــزد در جای ــیده و ی ــه ۱3.2 رس ــال ب ــار امس به
ــکاری  ــرخ بی ــترین ن ــا بیش ــتان ب ــن اس دوازدهمی

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق

بنابرایــن بــا توجــه بــه نــرخ بیــکاری ۱2.6 درصــدی 
ــن  ــال، ای ــه اول امس ــه ماه ــور در س ــرای کل کش ب
میــزان بــرای اســتان یــزد در همیــن مــدت 0.6 درصد 

از میانگیــن کشــوری باالتــر رفتــه اســت.
تغییــرات فصلــی نــرخ بیــکاری در اســتان یــزد نیــز 
ــدی  ــش 0.۴ درص ــود کاه ــا وج ــد ب ــان می ده نش
ــه  ــبت ب ــال نس ــار امس ــل به ــکاری در فص ــرخ بی ن
مــدت مشــابه ســال قبــل، ایــن میــزان نســبت بــه 
نــرخ بیــکاری ۷.2 درصــدی بهــار ســال 92، تقریبــا 

ــرده اســت. ــه ک ــری را تجرب ــش دو براب افزای
همچنیــن مقایســه تغییــرات فصلــی نــرخ بیــکاری 
نشــان می دهــد اســتان یــزد از بیســت و ششــمین 
اســتان بــا بیشــترین نــرخ بیــکاری )پنجمیــن 
ــه  ــکاری( در ســه ماه ــرخ بی ــن ن ــا کمتری اســتان ب
اول ســال 92 بــه دوازدهمیــن اســتان بــا بیشــترین 
نــرخ بیــکاری در ســه ماهــه اول ســال جــاری 

ــت. ــیده اس رس
ــز حاکــی از  ــکاری در اســتان ها نی ــرخ بی مقایســه ن
ــد،   ــا 20.۴ درص ــرز ب ــتان های الب ــه اس ــت ک آن اس
چهارمحــال و بختیــاری بــا 20.3 درصــد و کرمانشــاه 
بــا 20.2 درصــد بیشــترین بیــکار را در بهــار امســال در 
خــود جــای داده انــد و اســتان های مرکــزی، ســمنان 
ــد،  ــا ۷.۴، ۸.۸ و ۸.9 درص ــب ب ــه ترتی ــدان ب و هم
کمتریــن نــرخ بیــکاری را بــه خــود اختصــاص 

ــد. داده ان
ــازار کار کشــور در  ــار ب ــز آم ــزارش مرک ــر اســاس گ  ب
ــتان  ــا 6 اس ــتان،  تنه ــن 3۱ اس ــال در بی ــار امس به
ــدران و  ــزگان، مازن ــدان، هرم ــمنان، هم ــزی، س مرک
فــارس بــا نــرخ بیــکاری تک رقمــی مواجهنــد و بقیــه 

ــوند. یــزد آوا ــی می ش ــکاری دورقم ــرخ بی ــامل ن ش

توقیف 50 موتورسیکلت  متخلف 
در شهر بن

ــن  ــتان ب ــی شهرس ــده انتظام فرمان کیمیای وطن

گفــت: در پــی مطالبــات مردمــی درخصــوص ایجــاد 
ــدارک  ــد م ــه فاق ــواران ک ــط موتورس ــت توس  مزاحم
و کاه ایمنــی یــا از رده خــارج هســتند، ایــن موتورهــا 
ــن  ــتان ب ــزی شهرس ــگ مرک ــه پارکین ــف و ب توقی
 منتقــل شــدند و مــدارک ایــن افــراد طبــق ضوابــط 
و قوانیــن نیــروی انتظامــی مــورد بررســی قــرار 
گرفــت و جهــت رفــع توقیــف آن هــا اقــدام خواهــد 

شد.
ســرهنگ  مجیــد ایمان پــور افــزود: عامــل بیــش از 
۷0 درصــد تصادفاتــی کــه در ســطح شهرســتان بــن 
رخ می دهــد، موتورســورارانی فاقــد مــدارک هســتند 

کــه بــا قوانیــن رانندگــی آشــنایی ندارنــد.

 مدیــر عامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس 
ــال  ــک س ــی ی ــه ط ــان اینک ــا بی ــران ب ای
گذشــته حــدود 300 هــزار تــن مــس 
ــت،  ــده اس ــد ش ــان تولی ــوا در کرم محت
گفــت: پــس از برجــام اعتبــار بین المللــی 
ایــران  مــس  صنایــع  ملــی  شــرکت 
ــروز بیشــترین ســطح  ــی شــد و ام بازیاب
ــده  ــد آم ــه پدی ــن مجموع ــه ای ــاد ب اعتم

ــت. اس
ــاز  ــه آغ ــاره ب ــا اش ــزاده ب ــد مرادعلی احم
توســعه همه جانبــه شــرکت ملــی صنایــع 
مــس ایــران در دولــت تدبیــر و امیــد 
ــا رونــدی کــه طــی چهــار ســال  افــزود: ب
اخیــر در ایــن مجموعــه نهادینــه شــد، 
توفیقــات زیــادی بــه دســت آمــد؛ در غیــر 
ایــن صــورت شــرکت ملــی صنایــع مــس 
ــا مشــکات عدیــده ای مواجــه می شــد. ب

وی بــا بیــان اینکــه کاهــش مصــرف 
ــرار  ــه طــور عــام در دســتورکار ق ــرژی ب ان
ــس  ــرکت م ــان ش ــزود: کارکن ــت، اف گرف
بــه  نســبت  همــه حوزه هــای کاری  در 
ــادی  ــیت زی ــعه ای، حساس ــث توس مباح
ــا جایــی کــه امــکان  ــد ت ــد کــه بتوانن دارن

بــه  مقــرون  را  مجموعــه  ایــن  دارد 
صرفه تــر کننــد و بــا ایــن رویکــرد، قیمــت 
تمام شــده مــس از ۴ هــزار و 900 دالر بــه 
ــرد. ــدا ک ــش پی ــزار و ۵00 دالر کاه 3 ه

وی بــا اشــاره بــه رونــد رو بــه رشــد 
شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران اضافــه 
کــرد: طرح هــای توســعه ای متعــددی 
ــام  ــرای اتم ــه ب ــم ک ــتورکار داری را در دس
تومــان  میلیــارد  هــزار   ۱۴ بــه  آن هــا 

اســت. نیــاز  ســرمایه گذاری 
وی اظهــار کــرد: امــروز بــه ازای هــر نفــر 

در مجموعــه مــس ۱۴ تــن و ۵00 کیلوگــرم 
مــس تولیــد می شــود؛ در حالــی کــه 
ســال 92 تنهــا 9 هــزار و ۷00 کیلوگــرم 

ــد. ــد می ش ــس تولی م
مرادعلیــزاده عنــوان کــرد: طــی چنــد 
ســال اخیــر بیــش از 3 هــزار میلیــارد 
 تومــان در بخش هــای ذوب، پاالیشــگاه 
ــس  ــه م ــی مجموع ــاخت های فن و زیرس

هزینــه شــده اســت.
مدیــر عامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس 
ــه رشــد  ــه مســیر رو ب ــا اشــاره ب ــران ب ای
ــام  ــس از برج ــور پ ــادن کش ــعه مع توس
ســال های  متاســفانه  داشــت:  اظهــار 
ضعیــف  اکتشــاف،  حــوزه  در  زیــادی 
عمــل مــی کردیــم؛ امــا بــا تدابیــر دولــت 
ــتیم از  ــرات توانس ــت مذاک ــج مثب و نتای
ــی  ــر بین الملل ــت شــرکت های معتب ظرفی
ــتفاده  ــافی اس ــور اکتش ــعه ام ــرای توس ب
ــش  ــتیم از دان ــن توانس ــم و همچنی کنی
ــد شــویم. ــر بهره من ــی کشــورهای دیگ فن

وی بیــان کــرد: بــا تــاش و اراده ای کــه در 
ایــن مجموعــه بــه وجــود آمــده، تــا پایــان 
ســال 9۸ بــه تولیــد ۴00 هــزار تــن مــس 

دســت خواهیــم یافــت و ایــن میــزان 
برداشــت در همیــن پهنه هــای موجــود تــا 

30 ســال آینــده ادامــه خواهــد داشــت.
مالــی شــرکت  وی در زمینــه گــردش 
مــس نیــز گفــت: در گذشــته بــه واســطه 
قیمــت  کاهــش  و  تحریم هــا  وجــود 
مــس، درآمــد آنچنانــی حاصــل نمی شــد 
و همــان مقــدار هــم بــه محــض ورود 
بــه حســاب، بابــت حقــوق پرســنل و 
می شــد؛  برداشــت  دیگــر  هزینه هــای 
امــا امــروز درآمــد شــرکت بیشــتر از 
ــی  ــردش مال ــا گ ــده و مطمئن ــته ش گذش
حاصــل از ایــن درآمــد در اســتان کرمــان 

ــود. ــد ب خواه
ــارد  ــت ۱20 میلی ــه پرداخ ــن ب وی همچنی
تومــان حقــوق دولتــی شــرکت مــس 
ــکات  ــرای مش ــرد: ب ــوان ک ــاره و عن اش

ــارد  ــی، ســاالنه ۴۵ میلی ناشــی از آالیندگ
بــا  امــا  می شــود؛  پرداخــت  تومــان 
ــر در  ــال اخی ــه س ــی س ــه ط ــری ک تدابی
ــا  ــده ت ــاذ ش ــی اتخ ــرل آلودگ ــه کنت زمین
ــه  ــبز نمون ــت س ــه صنع ــده ب ــال آین 2 س

ــد. ــم ش ــل خواهی ــور تبدی کش
مــس  منطقــه  مدیــر  دیــدار  ایــن  در 
اقدامــات و  بــا تشــریح  کرمــان هــم 
مــس  در  انجام شــده  فعالیت هــای 
سرچشــمه، خاتون آبــاد و شــهر بابــک 
هــزار   ۱۵ از  بیــش  هم اکنــون  افــزود: 
ــع  ــن مجتم ــه طــور مســتقیم در ای ــر ب نف

مشــغول بــه کار هســتند.
ــوزه  ــت: در ح ــار داش ــنی اظه ــد حس محم
زیســت محیطی ومســئولیت های اجتماعــی 
ــه  ــی را ب ــات خوب ــع اقدام ــن مجتم ــز ای نی

ســرانجام رســانده اســت. ایرنــا 

مدیر عامل مس ایران خبر داد:

بازیابی اعتبار بین المللی شرکت ملی 
صنایع مس ایران در پسابرجام

  فرمانــدار شهرســتان شــهرکرد گفــت: کمبــود مکان هــای 
اســت  غــرب شــهرکرد  در  مشــکات  از  یکــی   فرهنگــی، 
و امیدواریــم بــا ســاخت محوطــه امامــزاده ســید محمــد)ع( 
ــار  ــزاده در اختی ــکان فرهنگــی مناســب در جــوار امام ــک م ی

مــردم قــرار دهیــم.
قبــل کــه  از ســه ســال  تاکیــد کــرد:  ملک پــور  حمیــد 
در فرمانــداری شــروع بــه کار کردیــم، هنــوز ایــن مــکان 
ــا  ــت امن ــت هیئ ــا هم ــروز ب ــا ام ــود؛ ام ــده ب ــاماندهی نش س
ــه در تــاش  ــران و مشــارکت اوقــاف و امــور خیری کمــک خی
ــرب  ــمند را در غ ــی ارزش ــه فرهنگ ــن مجموع ــه ای ــتیم ک هس

ــم. ــاد کنی ــهرکرد ایج ش
ملک پــور یــادآور شــد: مــا بــه مالــکان زمیــن در ایــن منطقــه 
پیشــنهاد دادیــم زمین هــای مجــاور امامــزاده را تــا کنــار جــاده 

آزاد کننــد تــا بــا همــکاری شــهرداری پارکــی در ایــن قســمت 
احــداث شــود.

وی گفــت: طــرح تفصیلــی و طــرح جامــع در حــال بازنگــری 
ــن  ــکان ای ــی مال ــه همراه ــن کار ب ــام ای ــرای انج ــت و ب اس

ــم. ــاز داری قســمت از شــهرکرد نی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تخریــب بعضــی از قســمت های 
امامــزاده بــرای توســعه فضــای امامــزاده بــا مشــارکت هیئــت 
امنــا انجــام شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: کمک هــای 
ــت و  ــدود اس ــازی ها مح ــروع ساختمان س ــرای ش ــی ب دولت

ــد. ــام ده ــی کار را انج ــه تنهای ــد ب ــت نمی توان دول
ــود  ــی خ ــر توانای ــا ب ــی بن ــر کس ــرد: ه ــد  ک ــور تاکی ملک پ
مشــارکت و کمــک  کنــد تــا بتوانیــم کار را بــا مدیریــت هیئــت 

ــانیم. جهان بیــن نیــوز ــرانجام برس ــه س ــا ب امن

ــدم  ــت گن ــاه از برداش ــه م ــدود س ــه ح ــا اینک ب
و گنــدم  مــزارع جنــوب کرمــان می گــذرد  از 
ــده  ــداری ش ــت خری ــط دول ــده توس برداشت ش
ــه حــدود ۴0 درصــد از کشــاورزان  ــون ب ــا تاکن ام

ــت. ــده اس ــت نش ــه ای پرداخ هزین
  کشــاورزان بــه عنــوان یکــی از قشــرهای ضعیــف 
جامعــه کــه نیــاز بــه حمایت هــای بیشــتری 
 از ســوی دولــت دارنــد، محســوب می شــوند 
ــن  ــت از ای ــردان حمای ــعار دولتم ــه ش و همیش
ــی متاســفانه آنچــه در  ــوده و هســت؛ ول قشــر ب
واقعیــت مشــاهده می شــود بــا ســخنان مدیــران 

ــرق دارد. ــا آســمان ف ــن ت و مســئوالن زمی

تنهــا خواســته کشــاورزان از مســئوالن درک کــردن 
شــرایط آن هــا و عمــل بــه وعده هایشــان اســت. 
بیشــترین دغدغــه کشــاورزان به ویــژه گندمــکاران 
 جنــوب کرمــان، فرارســیدن سررســید وام هــا 
ــدی  ــع درآم ــا منب ــت و تنه ــان اس و بدهی هایش
ــان  ــاط وام هایش ــی و اقس ــت بده ــرای پرداخ ب
هــم بهــای گنــدم خریداری شــده از ســوی دولــت 

اســت.
خریــد تضمینــی گنــدم، یکــی از اقدامــات دولــت 
ــد ایــن محصــول  ــرای حمایــت از تولی گذشــته ب
مهــم در جهــت تامیــن امنیــت غذایــی کشــور بــود 
ــر  ــال هایی منج ــی در س ــا حت ــن حمایت ه و ای

ــا  ــراه ب ــدم هم ــد گن ــی تولی ــه جشــن خودکفای ب
بارش هــای مناســب جــوی شــد؛ امــا گندمــکاران 
جنــوب کرمــان دیگــر شــاهد واریــز یکــی، دو روزه 
ــود  ــا وج ــتند و ب ــت نیس ــرف دول ــان از ط طلبش
گذشــت دو تــا ســه مــاه از پایــان برداشــت گنــدم 
هنــوز چشــم انتظار دریافــت وجــه گنــدم هســتند 
تــا بدهــی خــود را بــا کمبایــن داران، کارگــران و ... 

تســویه کننــد. 
ــی موجــب سلســله ای  ــاد دولت ــی نه ــن بدقول ای
از بدقولی هــا توســط کشــاورزان بــه طلبــکاران 
ــه  ــتند ک ــا هس ــا بانک ه ــه تنه ــت؛ البت ــده اس ش
ــد  ــرد اقســاط وام خــود را می گیرن ــه دیرک جریم
کــه در واقــع دولــت بایــد جریمــه ایــن دیرکــرد را 

پرداخــت می کــرد.
مدیــر جهــاد  بــه گفتــه محســن ســعیدی، 
کشــاورزی شهرســتان رودبــار جنوب، گفــت: از ۱6 

هــزار هکتــار مــزارع گنــدم ایــن شهرســتان بیــش 
ــدم برداشــت شــده اســت. ــن گن ــزار ت از 60 ه

 راه رسیدن به خودکفایی گندم، 
پرداخت پول گندمکاران است

ــتان های  ــردم شهرس ــده م ــزه، نماین ــد حم احم
ــاب و  ــج، فاری ــوب، قلعه گن ــار جن ــوج، رودب کهن
منوجــان در تذکــر بــه وزیــر کشــاورزی گفــت: اگر 
ــیم  ــی برس ــه خودکفای ــدم ب ــم در گن می خواهی

ــول گندمــکاران پرداخــت شــود. ــد پ بای
 دولت باید حق دسترنج کشاورزان را 

بپردازد
ــاری، در ایــن  ســنجری، یکــی از کشــاورزان رودب
ــدم خــود  ــد مــاه اســت کــه گن رابطــه گفــت: چن
را بــه ســیلو تحویــل دادیــم؛ ولــی هنــوز پــول آن 

پرداخــت نشــده اســت.
وی ادامــه داد: االن کشــاورزان نــه پــول دارنــد کــه 

ــود  ــی خ ــد بده ــه می توانن ــد و ن ــذر ذرت بخرن ب
ــد. ــوری و کمباین هــا بپردازن ــه تراکت ب

ایــن کشــاورز رودبــاری تصریــح کــرد: نپرداختــن 
ــوی  ــده از س ــدم خریداری ش ــول گن ــع پ ــه موق ب
میــل  و  رغبــت  تــا  می شــود  باعــث  دولــت 
گندمــکاران بــه فعالیت هــای زراعــی کاهــش 
یابــد و در نتیجــه ایــن مهــم در درازمــدت باعــث 
ــتان  ــاورزی شهرس ــش کش ــد بخ ــش تولی کاه

رودبــار جنــوب می شــود.
ــز  ــان نی ــوب کرم ــاورزان جن ــر از کش ــی دیگ یک
بــا گایــه شــدید از بدقولی هــا و بی توجهــی 
ــار  ــت اظه ــوی دول ــاورزان از س ــرایط کش ــه ش ب
کــرد: واقعــا بــرای مســئوالن جــای تاســف 
ــرق  ــه ع ــه نتیج ــاورز را ک ــق کش ــه ح ــت ک اس
ریختنــش در دمــای بیــش از ۴0 درجــه هواســت، 

مــا رودبــار  نمی پردازنــد. 

فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه شهرســتان رابــر از 
برگــزاری جشــنواره گردشــگری، بومــی و  محلــی عشــایر در اوایــل 

ــر داد. ــال خب ــهریورماه امس ش
ــنواره  ــن جش ــه ای ــان اینک ــا بی ــش ب ــی امام بخ ــرگرد مصطف س
عشــایر  ورزشــی  و  فرهنگی هنــری  بومی محلــی،  جشــنواره 
ــی  ــنواره معرف ــن جش ــدف از ای ــت: ه ــی رود، گف ــمار م ــه ش ب
معرفــی  عشــایر،  فرهنگی هنــری  و  اقتصــادی  ظرفیت هــای 
محصــوالت کشــاورزی طبیعــی و بازاریــان ایــن محصــوالت، 
ــاء آداب و رســوم  ــف عشــایر، احی ــن طوائ ــاد وحــدت در بی ایج
فراموش شــده عشــایر و معرفــی الگوهــای برتــر و موفــق عشــایر 

ــت. اس
ــا  ــه ب ــکیل جلس ــی و تش ــه، هماهنگ ــرای برنام ــت: اج وی گف
ادارات جهــاد کشــاورزی، ســازمان امور عشــایری و ســران عشــایر 

و طوائــف ســاکن شهرســتان، شناســایی ظرفیت هــای مختلــف 
ــروی انســانی و  ــای اقتصــادی، کشــاورزی، نی عشــایر در حوزه ه
...، تشــکیل کمیته هــای مختلــف جشــنواره، فراخــوان جمــع آوری 
آثــار هنــری، فرهنگــی و صنایــع دســتی عشــایر، فراخــوان جهــت 
معرفــی فرزنــدان موفــق عشــایر، ایثارگــران، زنــان موفــق عشــایر، 
ــه  ــی از جمل ــای فرهنگ ــن و فعالیت ه ــر و خیری ــن برت کارآفری

ــه اســت. ــن زمین برنامه هــای پیشنهادشــده در ای
وی بــا بیــان اینکــه بحــث گردشــگری بــه عنــوان یکــی از 
محورهــای توســعه قلمــداد می شــود، گفــت: برگــزاری جشــنواره 
ــاورزی  ــوالت کش ــتی محص ــع دس ــای صنای ــزاری غرفه ه ــا برگ ب
طبیعــی و ...، مصاحبــه بــا عشــایر موفــق در حوزه هــای مختلــف 
کارآفریــن برتــر، نخبــگان، مســئوالن اســتانی و شهرســتانی، 

ــا  ــود. راه دان ــد ب ــراه خواه ــس و... هم ــده مجل نماین

استانها

 کمبود مکان های فرهنگی 
مشکل مردم در غرب شهرکرد

صدای کشاورزان به جایی نمی رسد

خرید تضمینی گندم آب رفت

 برگزاری اولین جشنواره گردشگری، بومی و عشایر 
شهرستان رابر  

 مسجد جامع نی ریز، یادگاری از 
معماری دوره ساسانی 

ــران و  ــن مســاجد ای ــز، یکــی از کهن تری ــر نی ری  مســجد جامــع کبی
بــه بــاور برخــی، از آتشــکده های زرتشــتیان بــوده کــه در دوره اســامی 

بــه مســجد تبدیــل شــده اســت. 
ایوان هــای بــه جــا مانــده از ایــن مســجد بــه شــیوه معمــاری 
ــرداد ۱3۱2  ــا در 09 م ــن بن ــت. ای ــده اس ــاخته ش ــانیان س دوره ساس

ــید.  ــت رس ــه ثب ــران ب ــی ای ــار مل ــت آث ــیدی در فهرس خورش
ــه ای  ــانی و نقش ــاری ساس ــر از معم ــا تأثی ــز ب ــع نی ری ــجد جام مس
تک ایوانــی ســاخته شــده و در طــول دوره هــای مختلــف، بخش هایــی 
ــار  ــره آث ــه و در زم ــورت گرفت ــی در آن ص ــزوده و تعمیرات ــه آن اف ب
برگزیــده از ســیر تکامــل هنــر و تزئینــات معمــاری ایــران قــرار گرفتــه 

اســت.
مقدســى در »احســن التقاســیم« در نیمــه اول ســده چهــارم هجــرى 
ــرده  ــاد ک ــازار ی ــار ب ــز از مســجدى در کن ــى نی ری ــل معرف ــرى ذی قم

اســت. 
مهم تریــن تحقیــق دربــاره ایــن مســجد، توســط آنــدره     گــدار در اوایــل 

ــا عنــواِن »مســجد جمعــه  ســده بیســتم میــادى انجــام گرفتــه و ب
نی ریــز« بــه زبــان فرانســوى در آثــار ایــران بــه طبــع رســیده اســت. 
ــده ســاِل  ــر جــاى مان ــن مســجد ب ــه در ای ــن تاریخــى ک قدیمی تری
363 ه ق تاریــخ محــراب اســت کــه البتــه بنــاى مســجد بــه احتمــال 

ــه پیــش از ایــن تاریــخ بازمى    گــردد.  ــاد ب زی
ــه  ــود ک ــده مى    ش ــز در آن دی ــرى نی ــاى دیگ ــن تاریخ    ه ــر ای ــاوه ب ع
ــاى  ــد در دوره    ه ــاى جدی ــاق بناه ــازى و الح ــر، بازس ــان از تعمی نش

ــف دارد. مختل
 ایــن مســجد در دوره    هــاى مختلــف تاریخــى از جملــه در ســال 
 ۴60 ه ق و ۵60 ه ق و در دوره صفــوی تعمیــر و بازســازى شــده

است. 
ــه اســامى  ــر دور محــراب نصــب شــده ک ــث ب ــه خــط ثل ــه    اى ب کتیب
ــه در 9۴6 ه ق  ــن کتیب ــد. ای ــرى کرده    ان ــى گچب ــا زیبای ــام را ب دوازده ام
ــوى )حــک 930 - 9۸۴ ه ق(  ــى در دوره شــاه طهماســب اول صف یعن
نوشــته شــده اســت. کتیبــه    اى نیــز بــر ســردر شــمالى مســجد قــرار 

دارد.
ــه  ــاله ای اســت ک ــن مســجد درخــت ســرو ۱۱00 س ــن در ای  همچنی
شــاید کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه، امــا قدمتــی بســیار زیــاد دارد.

#میراث تاریخی_معنوی 

روزنه

عملکرد دولت در چهارمحال و بختیاری 
اطالع رسانی شود

مدیــران  گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار 
ــود را در  ــرد خ ــد عملک ــتان بای ــی اس ــتگاه های اجرای دس
چهــار ســال گذشــته و مقایســه آن بــا مــدت مشــابه آمــاده 
ــردم  ــاع م ــه اط ــی ب ــانه های گروه ــق رس ــد و از طری کنن

ــانند . برس

قاســم ســلیمانی بــا اشــاره به رونــق تجــارت الکترونیک در 
کشــور افــزود: بــه منظــور آگاهــی بیشــتر مــردم از مزایــای 
تجــارت الکترونیــک و تشــریح روش های توســعه آن، یک 
ــا حضــور اســتادان مطــرح در اســتان  ــی ب ــش علم همای

برگــزار شــود.
ســلیمانی تصریــح کــرد: پرداخت تســهیات قرض الحســنه 

بــرای توســعه تجــارت الکترونیــک در رونــق آن تاثیــر دارد.
ــری  ــی راهب ــروه تخصص ــکیل کارگ ــد: تش ــادآور ش وی ی
ــد  ــاری، بای ــال و بختی ــال در چهارمح ــب و کار دیجیت کس

ــود. ــام ش ــریع تر انج ــه س هرچ
ــز  ــاری نی ــال و بختی ــرکت گاز چهارمح ــل ش ــر عام   مدی
گفــت: ۱۴6 واحــد تولیــدی بخــش کشــاورزی و صنعــت 
ــی  ــت گاز طبیع ــاله از نعم ــه س ــدی س ــه زمان بن در برنام

برخــوردار می شــوند.
ــون  ــداد تاکن ــن تع ــرد: از ای ــح ک ــدری تصری ســیامک حی
بــه ۱2 واحــد گازرســانی صــورت گرفتــه و 60 واحــد دیگــر 
بــا ۴0 میلیــارد ریــال اعتبــار تــا پایــان امســال گازرســانی 

خواهــد شــد.
ــرای گازرســانی هــر واحــد تولیــدی بخــش  ــزود: ب وی اف
کشــاورزی و صنعــت تــا ســقف 2 میلیــارد و ۴00 میلیــون 

ــد. ــاص می یاب ــه اختص ــال یاران ری
ســید عبــاس جزایــری، مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی چهارمحــال و بختیــاری، نیــز گفــت: بــرای 
ــال  ــارد ری ــی در اســتان 22۵ میلی توســعه مشــاغل خانگ
ســهمیه تســهیات قرض الحســنه دیگــر بــه ایــن اســتان 
ابــاغ شــد. ایــن تســهیات بــرای توســعه مشــاغل خانگی 
بــا هــدف بهبــود وضعیــت اشــتغال، کاهــش نــرخ بیــکاری 
و رونــق اقتصــادی بــه متقاضیــان واجــد شــرایط پرداخــت 

می شــود. ایرنــا

معدوم سازی ۸0 کیلوگرم 
 فرآورده های خام دامی فاسد 

در کوهبنان
کیلوگــرم   ۸0 گفــت:  کوهبنــان  دامپزشــکی  رئیــس 
فرآورده هــای خــام دامــی فاســد از مرغ فروشــی ها و 
شــد. معدوم ســازی  و  ضبــط  قصابی هــای کوهبنــان 

مهــدی قاســمی کیا اظهــار داشــت: طــی بررســی های 
و  غذایــی  مــواد  فروشــگاه های عرضــه  از  انجام شــده 
گوشــت، بعضــی فرآورده هــای خامــی غیــر قابــل مصــرف 
ــپ  ــط اکی ــی توس ــن بازرس ــه ای ــده ک ــخیص داده ش تش
ســیار نظــارت شــبکه دامپزشــکی کوهبنــان در امر بازرســی 
ــان انجــام  بهداشــتی فرآورده هــای خــام دامــی در کوهبن

شــده اســت.
ــی و  ــای لبن ــی و فرآورده ه ــواد غذای ــرد: م ــوان ک وی عن
 گوشــتی در ســامت افــراد جامعــه اثرگــذار هســتند 
و بی توجهــی بــه ایــن مهــم ممکــن اســت بحــران 
شــدیدی را ایجــاد کنــد کــه رفــع آن نیازمنــد صــرف 
ــه  ــامت اولی ــه س ــاره ب ــا دوب ــت ت ــزاف اس ــای گ هزینه ه

خــود بازگــردد. فــارس

خدمت رسانی 2 کلینیک سیار 
دندان پزشکی در مناطق محروم یزد

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی یــزد گفــت: 2 
کلینیــک ســیار دندان پزشــکی در مناطــق محــروم اســتان 

ــد. ــانی می کنن ــزد خدمت رس ی
 معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی یــزد از افتتــاح 
کلینیک هــای ســیار دندانپزشــکی در یــزد بــا هــدف 
خدمت رســانی بــه مناطــق محــروم و کمتــر برخــوردار 
خبــر داد و گفــت: در ادامــه اجــرای طــرح تحــول ســامت 
 دهــان و بــا هــدف ارائــه خدمــت در مناطــق محــروم 
و دورافتــاده، ناوگانی متشــکل از ۸0 دســتگاه کلینیک ســیار 

دندان پزشــکی بــا حضــور وزیــر بهداشــت افتتــاح شــد.
ــاوگان  ــن ن ــزود: 2 دســتگاه از ای ــی اف  محمدحســن لطف
در اختیــار دانشــگاه علــوم پزشــکی یــزد قــرار گرفتــه 
ــگان  ــات رای ــکی خدم ــطح ۱ و 2 دندان پزش ــه در دو س ک
زیــر ۱۴  بــه گروه هــای هــدف شــامل دانش آمــوزان 
ــاردار و یــک ســال پــس از زایمــان ارائــه  ســال، مــادران ب

می دهــد.
وی افــزود: در ایــن کلینیک هــای ســیار یــک دندان پزشــک 
آمــوزش  معاینــه،  نظیــر  خدماتــی  دســتیار  یــک  و 
بهداشــت، وارنیــش فلورایــد، ترمیــم، پرکــردن، کشــیدن و 
ــرای عمــوم مــردم مناطــق حاشیه نشــین  ــری را ب جرم گی

ــد. ــه می کنن ــتان ارائ ــروم اس و مح

دستگیری 5 سارق با 10 فقره سرقت 
در چهارمحال و بختیاری  

جانشــین فرمانــده انتظامــی چهارمحال و  کیمیای وطن
بختیــاری گفــت: مامــوران فرماندهــی انتظامــی اســتان 
ــره ســرقت،  ــا ۱0 فق طــی2۴ ســاعت گذشــته ۵ ســارق را ب

دستگیر کردند.
ــن  ــوع چندی ــی وق ــت: در پ ــی گف ــه برزوی ســرهنگ فضل ال
فقــره ســرقت موتورســیکلت، اماکــن خصوصــی و احشــام 
رســیدگی بــه موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتورکار 

ــت. ــرار گرف ــتان ق ــی اس ــی انتظام ــوران فرمانده مام
وی افــزود: مامــوران پلیــس آگاهــی اســتان، شــهرکرد، 
ــا انجــام اقدامــات گســترده پلیســی و  فارســان و لــردگان ب
بررســی آثــار و عائــم بــه جــا مانــده در صحنه هــای ســرقت 

ــد. موفــق شــدند ۵ ســارق را دســتگیر کنن
ــی پلیــس،  ــات علمــی و فن ــر اســاس تحقیق ــزود: ب وی اف
اماکــن  موتورســیکلت،  ســرقت  فقــره   ۱0 بــه  ســارقان 
خصوصــی و احشــام اعتــراف کردنــد و جهــت ســیر مراحــل 

ــدند. ــی ش ــی معرف ــع قضائ ــه مراج ــی ب قانون

رئیــس بیمارســتان امــام جعفــر صــادق)ع( 
گفــت: راه انــدازی اورژانــس ســرپایی بیمارســتان 
میبــد بــا ۱3 تخــت و بهره بــرداری و تجهیــز اتــاق 
زایمــان بــا قابلیــت ۵ اتــاق LDR، مهم تریــن 
ــود. ــته ب ــال گذش ــتان در س ــای بیمارس پروژه ه

ناصــر آقایــی بــا اشــاره بــه جــذب 3۸ نفــر 
نیــروی جدیــد اظهــار داشــت: در ســال 9۵ تغییــر 
ــه رســمی  ــی ب وضعیــت ۸0 نفــر از پرســنل پیمان
ــرو در  ــذب نی ــرای ج ــری ب ــی و پیگی و آزمایش
ــه  ــود مواج ــا کمب ــتان ب ــه بیمارس ــی ک بخش های

ــد. ــام ش ــت، انج اس
 مشکل کمبود تخت خالی در 

بیمارستان میبد
و  بیمارســتان  تخت هــای  تعــداد  دربــاره  وی 
مشــکل کمبــود تخــت خالــی در پــاره ای از مواقــع 
گفــت: پیگیری هــای زیــادی بــرای افزایــش 
ــز تعــداد  ــه و در ســال 9۵ نی تخــت صــورت گرفت

تخت هــای بیمارســتان از 2۱9 بــه 2۵9 تخــت 
افزایــش پیــدا کــرد؛ امیدواریــم امســال نیــز 
بتوانیــم بــا اخــذ مجوزهــای الزم تعــداد تخــت را 

ــم. ــش دهی افزای
وی همچنیــن از تجهیــز و راه انــدازی بخش هــای 
جدیــد در ســال 9۵ در بیمارســتان میبــد خبــر داد 
و عنــوان کــرد: در ایــن خصــوص فضــای فیزیکــی 
بخــش ICU  توســعه یافتــه، قســمت زنــان 
بخــش روان پزشــکی راه انــدازی شــده و فــاز دوم 
ــت.  ــیده اس ــرداری رس ــه بهره ب ــز ب ــات نی تاسیس
ــا ۱3 تخــت نیــز  همچنیــن اورژانــس ســرپایی ب

راه انــدازی شــده اســت.
 تجهیز و راه اندازی اتاق زایمان 

آقایــی افــزود: یکــی از مهم تریــن پروژه هــای 

ــرداری  ــورد بهره ب ــال 9۵ م ــه در س ــاختمانی ک س
ــان  ــاق زایم ــدازی ات ــز و راه ان ــت، تجهی ــرار گرف ق
ــا طــرح و چیدمــان جدیــد بــه متــراژ ۷00 متــر  ب

ــود. ــاق LDR ب ــت ۵ ات ــا قابلی ــع ب مرب
رئیــس بیمارســتان امــام جعفــر صــادق)ع( 
بــه دیگــر طرح هــای اجراشــده در  اشــاره ای 
بیمارســتان داشــت و گفــت: افتتــاح مهــد کــودک، 
شــروع پــروژه ســاخت درمانــگاه دیابــت، کلینیک 
ــی،  ــکی، فیزیوتراپ ــگاه چشم پزش ــب کار، درمان ط
اقامتــگاه بیمــاران غیربومــی و ســالن کنفرانس با 
مشــارکت خیــران و تامیــن اعتبــار جهــت تکمیــل 
ــه مرحــوم میهن دوســت از  ســاختمان ســه طبق
ــر بیمارســتان در ســال 9۵  ــات دیگ ــه اقدام جمل

اســت.

ــل جراحــی ســال  ــداد عم ــه  تع ــا اشــاره ب وی ب
ــرپایی  ــی س ــای جراح ــاب عمل ه ــا احتس 9۵ ب
نســبت بــه ســال 9۴ کــه بــا ۴0 درصــد افزایــش 
ــون عمل هــای  ــوده اســت؛  گفــت: تاکن ــه رو ب روب
ــزار عمــل  ــه ۱۵ ه ــن بیمارســتان ب جراحــی در ای
رســیده و مراجعــان بــه کلینیــک تخصصــی 
بــه 30 درصــد  نزدیــک  بــا  نیــز  بیمارســتان 

ــیده اند. ــر رس ــزار نف ــه ۱6۱ ه ــش ب افزای
 خریداری تجهیزات پزشکی 

رئیــس بیمارســتان میبــد در ادامــه بــه خریــداری 
نیــاز  مــورد  پزشــکی  تجهیــزات  از  تعــدادی 
اشــاره کــرد و گفــت: در بعضــی از بخش هــا 
ــد داریــم و در  ــه تجهیــزات جدی ــاز ب ــان نی همچن
ــزات را                    ــن تجهی ــا ای ــتیم ت ــری هس ــال پیگی ح

ــم. ــن کنی تامی
دندانپزشــکی،  یونیــت  دســتگاه   3 تامیــن   
یورتروســکوپی،  دنــدان، دســتگاه  رادیوگرافــی 
نصــب دســتگاه اکــو در درمانــگاه، نصــب دســتگاه 
ــتگاه  ــدازی دو دس ــگاه، راه ان ــری در درمان ادیومت
ــدازی دســتگاه کمــی لونســانس  ــور، راه ان ونتیات
در آزمایشــگاه، راه انــدازی ۴ دســتگاه دیالیــز 
ــرای  ــگ ب ــتم مانیتورین ــدازی سیس ــد، راه ان جدی
بخش هــای اعصــاب و روان و دیالیــز و راه انــدازی 
از  بعضــی   ،ICU بخــش  در  دیالیــز  دســتگاه 
اقداماتــی اســت کــه در بخــش تجهیزات پزشــکی 

ــت. ــده اس ــام ش انج
 آقایــی همچنیــن از کمــک و مســاعدت بــه حدود 
۱6 هــزار نفــر از بیمــاران بی بضاعــت بــه مبلــغ ۴۵0 
ــت:  ــر داد و گف ــال 9۵ خب ــان در س ــون توم میلی
خیــران شهرســتان نیــز حــدود 30 میلیــون تومــان 

بــه بیمــاران نیازمنــد کمــک کرده انــد. میبــد خبــر

رئیس بیمارستان امام جعفر صادق)ع( میبد عنوان کرد:

راه اندازی اورژانس سرپایی بیمارستان میبد با ۱۳ تخت 

،،
احمــد مرادعلیــزاده بــا اشــاره بــه آغــاز 
ملــی  شــرکت  همه جانبــه  توســعه 
 صنایــع مــس ایــران در دولــت تدبیــر 
و امیــد افــزود: بــا رونــدی کــه طــی 
ــن مجموعــه  ــر در ای چهــار ســال اخی
نهادینــه شــد، توفیقــات زیــادی بــه 

دســت آمــد



ــت:  ــی گف ــادات غذای ــی و ع ــات چاق ــز تحقیق ــاون مرک مع
متاســفانه در کشــور 29 میلیــون نفــر چــاق هســتند کــه علــت 
اصلــی ایــن عارضه شــان، کم تحرکــی و تغذیــه نادرســت 

ــت.  ــی اس غذای
ــی و  ــات چاق ــز تحقیق ــاون مرک ــر، مع شــیرین حســنی رنجب
ــا  ــتقیمی ب ــاط مس ــی ارتب ــرد: چاق ــار ک ــی، اظه ــادات غذای ع
مســئله دیابــت دارد؛ چــرا کــه باعــث تجمــع چربــی در اعضــای 
حیاتــی بــدن و بــروز بیماری هــای غیرواگیــردار خطرناکــی از 
جملــه ســکته های قلبــی و مغــزی و همچنیــن انــواع ســرطان 

می شــود.
ــدود 29  ــراد، ح ــه اف ــر تغذی ــل تغیی ــه دلی ــرد: ب ــان ک وی بی
میلیــون نفــر جمعیــت کشــور چــاق بــوده و اضافــه وزن دارنــد 
ــراد  ــددی در اف ــروز مشــکالت متع ــث ب ــن مســئله باع و همی
ــه کشــور  شــده و هزینه هــای هنگفتــی را در حــوزه ســالمت ب

ــای  ــد پیش بینی ه ــل بای ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــل می کن تحمی
الزم را درخصــوص کاهــش وزن و تغییــر ســبک زندگــی انجــام 

داد.
حســنی عنــوان کــرد: بیــش از ۵۰۰ میلیــون نفــر از مــردم دنیــا 
چــاق هســتند و ایــن افــراد معمــوال دچــار اختــالالت تنفســی، 
کلیــوی و ســکته های قلبــی و مغــزی شــده و همیــن مســئله 
ــازمان  ــود و س ــا می ش ــی آن ه ــت زندگ ــش کیفی ــبب کاه س
ــی  ــردم و کم تحرک ــه وزن م ــه اضاف ــی در زمین ــت جهان بهداش

ــه کــرده اســت. آن هــا هشــدار های بســیاری ارائ
ــر اســاس چشــم انداز ۵ ســاله ایــن مرکــز  وی تاکیــد کــرد: ب
ــی  ــگیری از چاق ــوزش و پیش ــرای آم ــی ب ــزی خوب برنامه ری
در بیــن جوانــان و نوجوانــان کــرده اســت تــا از بــروز عــوارض 
ناشــی از اضافــه وزن در مــردم کشــورمان در آینــده ای نزدیــک 

جلوگیــری شــود. باشــگاه خبرنــگاران

امیــد عبــدی، مســئول ســازمان غــذا و داروی کشــور، بــا هشــدار 
ــن  ــار داشــت: متأســفانه ای ــه وضعیــت عطاری هــا اظه نســبت ب
ــی  ــان داروی ــل گیاه ــه تحوی ــود ک ــی خ ــرد اصل ــز از عملک مراک
اســت، خــارج شــدند و بــه  ســمت تولیــد مــواد مخــدر و به ویــژه 
ــواع  ــرص، دارو و ان ــه ق ــه عرض ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــه رفتن شیش
ــن اقــالم در عطاری هــا  مکمل هــا در عطاری هــا گفــت: عرضــه ای
ــر  ــر نظ ــز زی ــن مراک ــه ای ــل اینک ــه  دلی ــا ب ــت؛ ام ــاز اس غیرمج
وزارت بهداشــت نیســتند، نظــارت بــر آن هــا ســخت اســت و بایــد 

ــود. ــدید ش ــز تش ــط نی ــازمان های ذی رب ــط س ــا توس نظارت ه
ــن  ــزود: ویتری ــور اف ــذا و داروی کش ــازمان غ ــئول س ــن مس ای
بعضــی از عطاری هــا، گیاهــان دارویــی اســت و پشــت پرده 
انــواع مــواد مخــدر عرضــه می شــود و شــاهدیم ترکیبــات شیشــه 
ــوان داروهــای الغــری و  ــه  عن و مــواد روانگــردان در عطاری هــا ب

ــود. ــه می ش ــراد عرض ــه اف ــی ب چاق

ــه  ــد ب ــا می توان ــد عطاری ه ــن رون ــه ای ــه ادام ــان اینک ــا بی وی ب
ســالمت جامعــه آســیب جــدی وارد کنــد، گفــت: در ایــن زمینــه 
بایــد ســاماندهی اساســی صــورت گیــرد و بــا مداخــالت پزشــکی 

ــود. ــورد ش ــا برخ در عطاری ه
ــوص  ــازی درخص ــزوم فرهنگ س ــه ل ــبت ب ــر نس ــا تذک ــدی ب عب
نخریــدن کاالهــای ســالمت محور از عطاری هــا گفــت: افــراد بایــد 
بــه  هنــگام خریــد از عطاری هــا بــه پروانــه واحــد صنفــی توجــه 

کــرده و از عطاری هــا فقــط گیاهــان دارویــی خریــداری کننــد.
ایــن مســئول ســازمان غــذا و داروی کشــور اعــالم کــرد: عرضــه 
هرگونــه پمــاد، قــرص، دارو و مکمل هــای ورزشــی در عطاری هــا 
ممنــوع اســت. عبــدی بــا اشــاره بــه فعالیــت خطرنــاک 
آرایشــگاه ها، باشــگاه های ورزشــی و عطاری هــا، گفــت: متأســفانه 
ــز  ــه مراک ــی خــود خــارج شــده و ب ــت اصل ــز از فعالی ــن مراک ای

ــدند. شــفاآنالین ــل ش ــالمت تبدی ضدس

 کاهش کلسترول خون 
با مصرف »کنجد« 

ــی سرشــار  ــای روغن ــه دانه ه ــه کنجــد از جمل دان
از اســیدهای چــرب اشباع نشــده اســت و 7۵ 
ــن و 2۵  ــی و پروتئی ــد را چرب ــه کنج ــد دان درص
کربوهیدرات هــا  معدنــی،  مــواد  را  آن  درصــد 

)قنــد( و فیبــر تشــکیل می دهــد.
ویتامین هــا،  انــواع  دارای  همچنیــن  کنجــد 
 E و ویتامیــن B به ویــژه ویتامین هــای گــروه
ــم، روی،  ــیم، منیزی ــر کلس ــی نظی ــواد معدن و م
ــد،  ــواص کنج ــه »خ ــت؛ مقال ــفر اس ــس و فس م
ــه خــواص  ــرای ســالمتی« ب 9 خاصیــت کنجــد ب
کنجــد بــرای ســالمت انســان می پــردازد کــه از آن 
جملــه می تــوان بــه کاهــش خطــر ســکته قلبــی، 
ــاره  ــت اش ــان یبوس ــرطان و درم ــگیری از س پیش
کــرد. همچنیــن کنجــد در افزایــش تــوان جنســی 

ــر اســت. ــردان مؤث در م

 خواص کنجد در کاهش کلسترول
یکــی از مهم تریــن خــواص کنجــد بــرای ســالمتی 
انســان، تأثیــر آن در کاهــش کلســترول بــد خــون 
اســت؛ فیتواســترول ها، ترکیباتــی هســتند کــه در 
گیاهــان یافــت می شــوند و ســاختمان شــیمیایی 
مشــابهی بــا کلســترول دارنــد؛ بــا دریافــت میــزان 
مناســبی از فیتواســترول ها، میــزان کلســترول 

ــد. ــش می یاب ــون کاه خ
از ســوی دیگــر، دانه هــای کنجــد جــزو خوراکی هایی 
حــاوی بیشــترین میــزان لیگنان هــا هســتند؛ 
لیگنان هــا ترکیباتــی گیاهــی  هســتند کــه هماننــد 
بــرای  می کننــد؛  عمــل  اســتروژن  هورمــون 
ــد.  ــب فیتواســتروژن داده ان ــا لق ــه آن ه ــن ب همی
لیگنان هــای موجــود در کنجــد به ویــژه کنجــد 
آسیاب نشــده هماننــد لیگنان هــای موجــود در 

ــوند. ــدن می ش ــذب ب ــان ج ــه  کت دان
 خواص کنجد برای استخوان ها

اگرچــه تصــور بــر ایــن اســت کــه پوکــی اســتخوان 

ــا  ــود، ام ــالمند می ش ــان س ــر زن ــب گریبان گی اغل
حقیقــت ایــن اســت کــه مــردان ســالمند نیــز در 
معــرض پوکــی اســتخوان قــرار دارنــد؛ تقریبــا 3۰ 
درصــد شکســتگی های اســتخوان لگــن در مــردان 
ــاالی ۵۰ ســال  ــد و از هــر 8 مــرد ب ــاق می افت اتف
یــک نفــر شکســتگی ناشــی از پوکــی اســتخوان را 

ــد. ــه می کن تجرب
ــرد در گســتره  ــر روی 396 م ــه ب ــه ای ک در مطالع
ســنی 4۵ تا 99 ســال انجام شــد، مشــخص شــد 
کــه بیــن دریافــت کــم روی و کمبود امــالح معدنی 
در بــدن، بــا بــروز پوکــی اســتخوان در ناحیــه لگــن 
ــود دارد؛  ــی وج ــاط واضح ــرات ارتب ــتون فق و س
ــی  ــی امــالح معدن ــر روی در چگال ــل تأثی ــه  دلی ب
ــه مــردان ســالمند توصیــه می شــود  اســتخوان، ب
ــب در  ــور مرت ــه  ط ــی از »روی« را ب ــای غن غذاه
برنامه هــای غذایــی خــود بگنجاننــد. خوشــبختانه 
کنجــد بــو داده یــک منبــع فوق العــاده از ایــن 

ــود. تســنیم ــوب می ش ــی محس ــاده  معدن م

ــی  ــص جراح ــوق تخص ــت، ف ــین حج ــر حس دکت
پالســتیک، ترمیــم و زیبایــی، بــا اشــاره بــه صنعتی 
بــودن یــزد و قــرار گرفتــن مــردم ایــن اســتان در 
معــرض نــور شــدید خورشــید، معتقــد اســت کــه 
یزدی هــا مســتعد ابتــال بــه ســرطان پوســت 

ــتند. هس
دکتــر حســین حجــت بــا اشــاره اینکــه یــزد، یکــی 
از اســتان هایی اســت کــه ســاکنان آن بــه شــدت 
در معــرض ســرطان پوســت قــرار دارنــد، تصریــح 
ــن  ــرار گرفت ــا و ق ــن یزدی ه ــت روش ــرد: پوس ک
آن هــا در معــرض تابــش مســتقیم نور خورشــید از 
عوامــل زمینه ســاز ســرطان پوســت در ایــن اســتان 

ــود. ــوب می ش محس

ــه  ــال ب ــد ابت ــفانه درص ــه متاس ــان اینک ــا بی وی ب
ســرطان پوســت در اســتان افزایــش یافتــه، ایــن 
موضــوع را نگران کننــده و هشــداری بــرای رعایــت 

اصــول پیشــگیری از ایــن بیمــاری ذکــر کــرد.
حجــت پیشــگیری از ســرطان پوســت را یکــی از 
مهم تریــن مباحــث کــه کمتــر نیــز مــورد توجــه قرار 
گرفتــه، عنــوان کــرد و گفــت: هرچنــد ســاکنان یــزد 
عمدتــا بــه دلیــل خصلــت سختکوشــی و تولیــدی 
ــرض  ــدت در مع ــه ش ــتان ب ــودن اس ــی ب و صنعت
ــور خورشــید هســتند، ولــی ضــروری اســت کــه  ن
ــید و  ــتقیم خورش ــور مس ــدن از ن ــاندن ب ــا پوش ب
اســتفاده از عینــک آفتابــی و کرم هــای ضدآفتــاب، 
ــر پوســت خــود  ــور مســتقیم خورشــید ب ــار ن از آث

ــد. جلوگیــری کنن
انــواع  از شــایع ترین  ادامــه   ایــن متخصــص در 
 »Basal cell carcinoma« ســرطان پوســت به نــوع
اشــاره کــرد و گفــت: از ویژگی هــای ایــن نــوع 
ســرطان می تــوان بــه بــزرگ شــدن تدریجــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــرد ک ــاره ک ــل اش ــده در مح زائ
ســرایت نکــردن بــه دیگــر نقــاط بــدن، بــا جراحــی 

می تــوان از انتشــار آن جلوگیــری کــرد.
وی افــزود: البتــه پوســت اطــراف زائــده ســرطانی 
ــرطانی  ــده  س ــاد زائ ــرای ایج ــاعدی ب ــه مس زمین
ــتر از  ــی بیش ــن نواح ــد ای ــذا بای ــدی دارد؛ ل جدی

ــوند. ــت ش ــت محافظ ــر پوس ــای دیگ بخش ه
وی نــوع دوم از ســرطان های شــایع پوســتی را 

ــوان  »Squamous cell carcinoma« ذکــر و عن
ــورد  ــوع ســرطان پوســت برخــالف م ــن ن ــرد: ای ک
اول پــس از رشــد در موضــع، از طریــق غــدد 
لنفــاوی در بــدن منتشــر می شــود کــه بــرای 
ــده  ــود زائ ــل وج ــه مح ــر معاین ــالوه ب ــان ع درم
ســرطانی، بایــد غــدد لنفــاوی مجــاور آن نیــز 
معاینــه شــود و در صــورت ابتــال بــه ســرطان، آن هــا 

ــرد. ــدا ک ــدن ج ــی از ب ــق جراح را از طری
ســرطان های  نــوع  ســومین  دربــاره  حجــت 
 »Melanoma« افــزود:  نیــز  پوســتی  شــایع 
از بدخیم تریــن انــواع شــایع ســرطان پوســت 
ــای   ــورت زائده ه ــه ص ــه ب ــود ک ــوب می ش محس
معمــوال  کــه  پوســتی  مشــکوک  و  کوچــک 
ســیاه رنگ هســتند و از ســلول هایی مالنیــن دار 
و  می کنــد  پیــدا  نمــود  می شــوند،   تشــکیل 
می توانــد بــه راحتــی در بــدن منتشــر شــود.

بــه گفتــه وی معمــوال بــر اســاس میــزان انتشــار 
جراحــی،  روش هــای  بــا  بــدن  در  بیمــاری 
ــو  ایمونوتراپــی، لنفادنکتومــی، شــیمی درمانی، پرت
ــان  ــری درم ــداول دیگ ــای مت ــی و روش ه درمان

می شــود. انجــام 
وی میــزان موفقیــت درمــان را وابســته بــه میــزان 
انتشــار بیمــاری در بــدن ذکــر کــرد و گفــت: البتــه 
ــز  ــع نی ــی مواق ــاری در بعض ــار بیم ــرعت انتش س
زیــاد اســت و مراحــل درمــان را ســخت می کنــد.

ــه در  ــوع تغذی ــان اینکــه ن ــا بی ــان ب حجــت در پای
ایــن نــوع ســرطان تاثیــری نــدارد و نــور خورشــید 
عامــل موثــر در بــروز ایــن ســرطان فراگیــر و شــایع 
ــت  ــه پوس ــانی ک ــه کس ــرد: البت ــار ک ــت، اظه اس
افــراد عــادی  بــه  دارنــد نســبت  روشــن تری 
بیشــتر در معــرض ابتــال بــه ســرطان پوســت 

ــتند. ایســنا هس

#طب_سنتی
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فوق تخصص جراحی پالستیک: 

یزدی ها مستعد ابتال به سرطان پوست هستند

تازههایپزشکی

تسکین افسردگی با یوگا  
بــه گفتــه محققــان، یــوگا می توانــد بــه عنــوان 
ــار شــیوه های اســتاندارد  یــک شــیوه تکمیلــی در کن

ــد. ــر باش ــردگی موث ــان افس درم
پزشــکی  مرکــز  محقــق  لینــدزی  هاپکینــز،   
قطعــا  می گویــد:  این بــاره  در  سان فرانسیســکو، 
ــا شــواهد  ــی باشــد؛ ام ــان کامل ــد درم ــوگا نمی توان ی
بالینــی نشــان می دهــد پتانســیل زیــادی بــرای 

دارد. درمــان 
هاپکینــز در مطالعــه خــود کــه شــامل 23 کهنه ســرباز 
ــراد  ــن اف ــر ای ــوگا ب ــر ی ــی تاثی ــه بررس ــود، ب ــرد ب م
ــه و  ــت هفت ــدت هش ــه م ــردان ب ــن م ــت. ای پرداخ
ــرکت  ــا ش ــای یوگا هات ــار در کالس ه ــه ای دو ب هفت
کردنــد. یوگا هاتــا بــر تمرینــات جســمانی، همــراه بــا 

ــز دارد. ــه و تنفــس تمرک ــات مراقب تمرین
یافته هــا نشــان داد شــرکت کنندگانی کــه در ابتــدای 
مطالعــه دارای افســردگی بودنــد، نشانه هایشــان 
ــی  ــب توجه ــکل جال ــه ش ــه ب ــت هفت ــس از هش پ

ــه اســت. تســکین یافت
در مطالعــه دوم بــه بررســی یــوگا بیکــرام کــه شــامل 

۵2 زن 2۵ تــا 4۵ ســاله بــود، پرداختــه شــد. 
ــه  ــه ب ــرادی ک ــته از اف ــان داد آن دس ــا نش یافته ه
مــدت هشــت هفتــه و دو بــار در هفتــه در ایــن 
کالس هــا شــرکت کــرده بودنــد، در مقایســه بــا 
ــانه های  ــدید نش ــش ش ــاهد کاه ــرل ش ــروه کنت گ

افســردگی خــود بودنــد. مهــر

خطر اضافه وزن پس از بارداری 
ــارداری و  ــش از ب ــان پی ــان وزن زن ــه محقق ــه گفت ب
میــزان اضافه وزنشــان در طــول بــارداری از جملــه 
ــارداری اســت. دیابــت  فاکتورهــای پرخطــر دیابــت ب
ــول  ــه در ط ــت ک ــون باالس ــد خ ــی قن ــارداری نوع ب

بــارداری روی می دهــد.
 ایــن عارضــه می توانــد هــم بــرای مــادر و هــم بــرای 

نــوزاد عوارضــی بــه همــراه داشــته باشــد.
محققــان دانشــگاه برگــن نــروژ ریســک دیابــت را در 
ــاردار شــده  ــار ب ــا دو ب ــک ی ــال ی ــه قب ــی ک ــن زنان بی

ــد. ــد، بررســی کردن بودن
ایــن مطالعــه شــامل حــدود 24 هــزار و 2۰۰ زن بــود 
ــرده  ــان ک ــا 2۰۱4 زایم ــال های 2۰۰6 ت ــن س ــه بی ک

ــد. بودن
ــارداری  ــت ب ــه دیاب ــال ب ــی ابت ــابقه قبل ــان س  محقق
را در   )BMI( بدنی شــان تــوده  زنــان و شــاخص 

ــد. ــرار دادن ــر ق ــارداری مدنظ ــان ب زم
حــدود 36 درصــد زنــان بیــن اولیــن و دومیــن 
اضافــه وزن   BMI ۱ واحــد  از  بیــش  بارداری شــان 
ــان  ــه وزنش ــی ک ــش از زنان ــان بی ــن زن ــتند. ای داش
ــه  ــال ب ــارداری دوم مبت ــود، در طــول ب ــده ب ــت مان ثاب

ــد.  ــده بودن ــت ش دیاب
 BMI محققــان دریافتنــد زنانــی کــه وزنشــان 2 واحــد
ــرض  ــتر در مع ــر بیش ــود، دو براب ــه ب ــش یافت افزای
دیابــت بــارداری بودنــد و ایــن ریســک در زنــان دارای 

بیشــترین اضافــه وزن پنــج برابــر بــود. ســالمتی

تغذیه

آشنایی با پادشاه ادویه ها
فلفــل ســیاه نه تنهــا طعــم خوبــی بــه غــذا می دهــد، بلکــه 
می توانــد بســیاری از امــراض و بیماری هــا را از مشــکالت 
تنفســی گرفتــه تــا اختــالالت تناســلی، درمــان کنــد. فلفــل 
ــاد را  ــر رشــد ســرطان های ح ــد خط ــی می توان ســیاه حت

بــه حــد صفــر برســاند.
در ایــن مقالــه می توانیــد بــا چنــد خاصیــت مفیــد فلفــل 

ســیاه آشــنا شــوید.
 بهبود سیستم گوارش

فلفــل ســیاه، باعــث تحریــک ترشــح اســید هیدروکلریــک 
در معــده شــده و ایــن کار موجــب گــوارش بهتــر در بــدن 
می شــود. فلفــل ســیاه، عــالوه بــر کمــک بــه رونــد هضــم 
ــد،  ــری کن ــای روده جلوگی ــاد گازه ــد از ایج ــذا، می توان غ
ســم ها را از بــدن دفــع کنــد و ریســک ایجــاد بیمــاری در 
محیــط روده و معــده را بــه حداقــل برســاند و حتــی مانــع 

ســرطان روده بــزرگ شــود.
فلفــل ســیاه، خاصیــت ضــد نفــخ دارد و موجــب می شــود 

گازهــای اضافــی از مســیر طبیعی شــان دفــع شــوند.
 کاهش وزن و الغری 

ــد، موجــب  مــواد مغــذی کــه در فلفــل ســیاه وجــود دارن
ــن  ــی می شــوند. بنابرای شکســته شــدن ســلول های چرب
بــدن بــه  جــای ذخیــره کــردن چربــی، ســاختار چربــی را 
ــل  ــوزاند. فلف ــا را بس ــد آن ه ــاده تر می توان ــکند و س می ش
ــد و موجــب  کاهــش  ــک می کن ــا را تحری ســیاه، آنزیم ه
تــورم می شــود کــه ایــن کار می توانــد حتــی باعــث 

ــری و  کاهــش وزن شــود. الغ
 سالمت پوست

گروهــی از محققــان بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه فلفــل 
برگردانــد  را  پوســت  ســفید  رنــگ  می توانــد  ســیاه 
بیمــاری  نــوع  )یــک  ویتیلیگــو  درمــان  شــاه کلید  و 
پوســتی کــه موجــب از بیــن رفتــن رنگدانه هــای پوســت 

باشــد.  می شــود(، 
پایپریــن  نــام  بــه  مــاده ای  حــاوی  ســیاه،  فلفــل 
ــا  ــد ت ــک کن ــت را تحری ــد پوس ــن می توان ــت. پایپری اس
رنگدانه هــای بیشــتری تولیــد کنــد. ایــن مــاده عــالوه بــر 
ــی  ــای درمان ــه رو ش ه ــبت ب ــو، نس ــر ویتیلیگ ــان بهت درم
ــیاه  ــل س ــار دارد. فلف ــرای بیم ــری ب ــر کمت ــر، خط دیگ
می توانــد خطــر گســترش ســرطان پوســت را هــم از بیــن 

ــرد. بب
 ضد عفونت و تحریک پوستی

فلفــل ســیاه خاصیــت آنتی باکتریــال دارد کــه بــا عفونــت 
ــه  و تحریــک پوســتی ناشــی از گزیدگــی حشــرات، مقابل
می کنــد. فلفــل ســیاه همچنیــن می توانــد التهابــات 

ــد. ــان و آرام کن ــا درم ــر تحریک ه ــت را در براب پوس
 ترمیم آسیب های سلولی 

ــوی اســت  ــل ســیاه، حــاوی نوعــی آنتی اکســیدان ق فلف
ــت  ــلولی محافظ ــیب س ــر آس ــدن در براب ــا از ب ــه نه تنه ک
ــر رادیکال  هــای آزاد  ــا را در براب ــد م ــد، بلکــه می توان می کن

هــم محافظــت کنــد.
 رادیکال هــای آزاد بــه وســیله سوخت وســاز ســلولی، 
تولیــد می شــوند و بــه ســلول های ســالم حملــه می کننــد. 
بــدن  تــا  می شــود  موجــب  رادیکال هــا  ایــن   DNA

ســلول های ســرطانی تولیــد کنــد. آشپزباشــی

زیبایی

مراقب بوتاکس های تقلبی باشید! 
عضــو انجمــن متخصصــان پوســت ایران حساســیت 
شــدید و خطرنــاک، دوبینــی و حتــی شــوک و مــرگ 
را از عــوارض اســتفاده از بوتاکس هــای تقلبــی و 

غیراســتاندارد عنــوان کــرد. 
همایــون مژدهــی آذر بــا اشــاره بــه اینکــه بوتاکــس 
اعمــال  در  اســت کــه  دارو هایــی  رایج تریــن  از 
ــا  ــس ب ــرد: بوتاک ــان ک ــی رود، بی ــه کار م ــی ب زیبای
فلــج کــردن عضــالت خــاص، چیــن و چروک هــای 
مربــوط بــه انقبــاض ایــن عضــالت را کاهــش 

می دهــد.
ــان و  ــن دارو در درم ــرد ای ــده کارب ــزود: عم وی اف
کاهــش چین هــای عمیــق صــورت و در درجــه بعــد 

درمــان تعریــق شــدید کــف دســت و پاســت.
ــراد از  ــتفاده اف ــوه اس ــوص نح ــی آذر درخص مژده
بوتاکــس گفــت: متخصصــان پوســت و مــو بــا توجه 
بــه اینکــه از زمــان تحصیــل در دوره هــای تخصصــی 
ــوارض  ــه ع ــال ب ــدند و کام ــنا ش ــن دارو آش ــا ای ب
صالحیت تریــن  بــا  هســتند،  وارد  آن  فوایــد  و 
شــمار  بــه  دارو  ایــن  تزریــق  بــرای   افــراد 

می روند.
بــا  ایــران  پوســت  انجمــن متخصصــان  عضــو 
ــور  ــه وف ــی ب ــای تقلب ــه بوتاکس ه ــه اینک ــاره ب اش
و بــا قیمــت بســیار کــم در بــازار مصــرف بــه مــردم 
ــن دارو هــا هرگــز  ــح کــرد: ای ــه می شــود، تصری ارائ
ــت را  ــی های وزارت بهداش ــی و بررس ــل قانون مراح
ــا  ــن بوتاکس ه ــته و راه ورود ای ــر نگذاش ــت س پش

ــاق اســت. ــه صــورت قاچ ــع ب ــوم و در واق نامعل
مژدهــی آذر هشــدار داد: چگونگــی نگهــداری، حمــل 
ــود در  ــدار داروی موج ــوص و مق ــز خل ــل و نی و نق
ــه  ــا غیراســتاندارد اســت؛ ب ــوع از بوتاکس ه ــن ن ای
ــس  ــه بوتاک ــک شیش ــال در ی ــه مث ــی ک ــن معن ای
ــته  ــود نداش ــال دارو وج ــت اص ــن اس ــی ممک تقلب
باشــد و در شیشــه دیگــر چنــد برابــر مقــدار مجــاز 
ــته  ــود داش ــص آن وج ــوع ناخال ــم از ن دارو، آن ه

باشــد.
ــو حساســیت شــدید  ــن متخصــص پوســت و م ای
ــوارض  ــرگ را ع ــوک و م ــی، ش ــاک، دوبین و خطرن
ــتاندارد  ــی و غیراس ــای تقلب ــتفاده از بوتاکس ه اس
ــی  ــای تقلب ــن بوتاکس ه ــت: ای ــرد و گف ــوان ک عن
بــا کمــال تعجــب در بــازار مصــرف بــه وفــور یافــت 
بــرای  بازدارنــده ای  اقــدام  هیــچ  و  می شــود 
جمــع آوری یــا مشــخص کــردن واردکننــدگان و 

نمی گیــرد. صــورت  آن  توزیع کننــدگان 
وی افــزود: ایــن عــوارض در صــورت انجــام تزریــق 
متخصصــان  توســط  تاییدشــده  و  اصــل  داروی 
خبــره و بــا صالحیــت و نیــز بــرای بیمــاران مناســب 
و معاینه شــده و تاییدشــده توســط متخصصــان 

ــر اســت. پوســت در حــد صف
مژدهــی آذر یــاد آور شــد: افــراد بــرای تزریــق داروی 
ــط  ــه توس ــری ک ــز معتب ــه مراک ــا ب ــس حتم بوتاک
ــو(  ــت و م ــان پوس ــت )متخصص ــا صالحی ــراد ب اف

ــد. شــهر خبــر ــه کنن ــود، مراجع ــت می ش مدیری

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل بیست و یکم: آموزش زندگى 
و علوم مورد نیاز 

َغــرِ کَالنَّقــِش َعلــى  ــُم فــِى الصِّ َعلُّ قــاَل علــى )ع(: »َالتَّ
اْلَحَجــِر«

ــر روى  ــش ب ــون نق ــالى همچ ــرى در دوران خردس »یادگی
ــد.« ــد مان ــدار خواه ــنگ پای س

ایــن آمــوزش همه جانبــه اســت. والدیــن بایــد کــودک را بــا 
خــوردن غــذا، طــرز پوشــیدن لبــاس، رعایــت بهداشــت فردى 
و اجتماعــى، احتــرام گذاشــتن بــه دیگــران، شــیوه هاى 
ــه و آنچــه  ــا دوســتان همســال، شــیوه هاى مطالع ــاط ب ارتب
نیــاز امــروز و فــرداى آن هاســت، آشــنا کننــد و در ایــن 

ــد.  ــوزش دهن ــه او آم ــا ب زمینه ه
آنچــه فرزنــد در کودکــى مى آمــوزد، چــراغ راه او در بزرگســالى 
اســت. فرزنــد در دوران خردســالى هماننــد دوربینــى اســت 
ــاق  ــد و مى شــنود و آنچــه اطــراف او اتف کــه از آنچــه مى بین
ــد  ــردارى مى کن ــا تیزبینــى کامــل و دقیــق فیلمب ــد، ب مى افت
و ایــن فیلــم را در دوران بزرگســالى بــه نمایــش مى گــذارد.

ــه را  ــان آنچ ــه فرزندش ــه ب ــت ک ــن اس ــن ای ــه والدی وظیف
ــا  ــد ت ــد بیاموزن ــه فرزن ــد و ب ــوزش دهن ــت، آم ــد اس نیازمن
توانایى هــا و اســتعدادهاى خــود را در انجــام امــور مربــوط بــه 
خــود بــه محــک آزمایــش بگــذارد تــا خــود طعــم شکســت 
و پیــروزى را بچشــد؛ لکــن بــراى بیــرون آمــدن از مشــکالت 

بایــد بــه او آمــوزش بدهنــد.
ــتقیم  ــاى مس ــر آموزش ه ــالوه ب ــد ع ــوزش فرزن ــراى آم  ب
بایــد از روش هــا و ابزارهــاى غیرمســتقیم نیــز اســتفاده 
شــود؛ در ایــن راســتا بایــد بــراى کــودک کتاب هــاى خــوب و 
مفیــد تهیــه کــرد و برایــش خوانــد یــا اینکــه در دســترس او 
قــرار داد تــا خــودش آن را مطالعــه کنــد و بــه رشــد دســت 
یابــد. بــه یــک حدیــث شــریف در ایــن رابطــه توجــه فرمایید: 
ْم  ــدَّ ــْم َیَتَق ــرِ َل َغ ــْم فــِى الصِّ ــْم َیَتعلَّ ــْن َل قــاَل علــى )ع(: »َم

فــِى الِکَبــَر«
 »کســی کــه در کودکــى بــه کســب علــم و دانــش نپــردازد در 

بزرگســالى تقــدم اجتماعــى نخواهــد داشــت.«
پــس والدیــن بایــد بــراى اینکــه فرزندشــان در دوران 
ــه از  ــد و در جامع ــته باش ــى داش ــدم اجتماع ــالى تق بزرگس
جایــگاه واالیــى بــراى خدمــت کــردن بــه دیگــران برخــوردار 
ــارى  ــش ی ــم و دان ــب عل ــود را در کس ــدان خ ــود، فرزن ش

ــد. دهن
ــر و صــالح  ــه حــق و خی ــد ب ــت فرزن ــراى آمــوزش و هدای ب
ــه  ــن دوره ب ــرا در ای ــت؛ زی ــى اس ــن دوران، دوره جوان بهتری
رشــد عقلــى رســیده و توانایــى تمیــز و جــدا ســاختن حــق 
ــوان صــالح و مصلحــت  ــا اســتدالل مى ت و باطــل را دارد و ب
و خیــر و حــق را بــه او فهمانــد و آمــوزش داد. ایــن بهتریــن 
و آخریــن فرصــت بــراى پــدران و مــادران در امــر آمــوزش و 
ــوزش،  ــه کار آم ــن مرحل ــس از ای ــت و پ ــد اس ــت فرزن تربی
ــه شــدت مشــکل  آموختــن، تعلیــم دادن و تربیــت کــردن ب
ــای  ــارات هم ــت«، انتش ــول تربی ــاب »اص کت ــود. از  ــد ب خواه

رحمــت

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سالمت

مزاج شناســی، مهم تریــن بخــش در فهــم 
طــب ســنتی ایــران و همچنیــن طب اســالمی 
ــود،  ــخص نش ــار مش ــزاج بیم ــا م ــت و ت اس

ــود.  ــان نخواهــد ب ــل درم بیمــاری او قاب
ــفانه  ــروز متاس ــکی ام ــه در پزش ــی ک در حال
ایــن اصــل بــه کلــی فرامــوش شــده، در 
پزشــکی ســنتی، تشــخیص مــزاج در ابتــدای 
کار انجــام و ســپس بــه درمــان پرداختــه 

می شــود.
ممکــن اســت بــه دالیــل مختلــف، افــراد 
ــرای  ــذا ب ــا غلبــه شــوند؛ ل دچــار ســوء مزاج ی
ــاالت و  ــد ح ــرد بای ــک ف ــزاج ی ــخیص م تش
ــورد  ــر م ــنین کمت ــزاج را در س ــانه های م نش
بررســی قــرار داد و از بهتریــن راه هــای آن 
پرســش از والدیــن دربــاره خصوصیــات دوران 

ــت. ــی اس کودک
مزاج شناســی  بتــوان گفــت کــه  شــاید   
مهم تریــن بخــش در فهــم طــب ســنتی 
ایــران و همچنیــن طــب اســالمی اســت.

ــه  ــد چ ــان بدان ــه انس ــوع ک ــن موض درک ای
خــوب  حالــش  چگونــه  و  زمانــی، کجــا 
تجربــه  اســاس  بــر   می شــود، می توانــد 

ــرای  ــه ب ــد و البت ــت آی ــه دس ــان ب ــذر زم و گ
گروهــی بــر اســاس آگاهــی مبتنــی بــر 

دانــش اســت.
ــراد دارای  ــه اف ــن موضــوع ک ــاره ای امــروز درب
مــزاج ســرد و خشــک چــه خصوصیــات 
ظاهــری و رفتــاری دارنــد، گفت وگویــی را 
بــا دکتــر محمــد مظاهــری، متخصــص طــب 
ســنتی و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی اصفهــان، انجــام داده ایــم کــه در 

ادامــه مشــروح آن را مطالعــه می کنیــد.
 افرد دارای مزاج سرد و خشک چه 

مشخصاتی دارند؟ 
ــنتی  ــب س ــف ط ــه عط ــن و نقط ــرگ زری ب
ایــران اشــاره بــه موضــوع مــزاج و تاکیــد بــر 

ــت.  آن اس
افــرادی کــه از مــزاج ســرد و خشــک بــه 
ــتر  ــتند، بیش ــد هس ــادرزادی بهره من ــکل م ش
ــد و پوســت  ــگ پوســت تیره ان ــا رن ــرادی ب اف
آن هــا نســبت بــه ســایر هم ســن و ســاالن و 
ــر  ــوی س ــت، م ــک اس ــان خش هم جنسانش
ــاد  ــان زی ــوی بدنش ــا م ــت، ام ــا کم پش آن ه
ــی  ــای تیره رنگ ــت لکه ه ــن اس ــت و ممک اس

ــود. ــر ش ــا ظاه ــت آن ه در پوس
اغلــب ایــن افــراد اندامــی الغــر و تکیــده 

چانــه  و  اســت صــورت  ممکــن  و  دارنــد 
کشــیده تری نســبت بــه ُنــرم جامعــه داشــته 
بیشــتر  و  دارنــد  اشــتهایی کاذب  باشــند. 
ــا  ــن اســت ب ــی ممک ــوار هســتند؛ یعن ریزه خ
ــش  ــوب از افزای ــتهای خ ــتن اش ــود داش وج

وزن شــاکی نباشــند.
 افــراد دارای مــزاج ســرد و خشــک فکــر 
ــی  ــی از بی خواب ــد و حت ــاد دارن ــال زی و خی

گالیه مندنــد. 
افــردی کــه مــزاج ســرد و خشــک مــادرزادی 
دارنــد، بــا وجــود اینکــه مســتعد بیماری هــای 
اعصــاب و روان هســتند، ولــی اگــر مــزاج 
ــتر  ــد، بیش ــت کنن ــی مدیری ــه خوب ــود را ب خ

ــد شــد. ــای بزرگــی خواهن فالســفه و ادب
ایــن افــراد در ارتبــاط بــا دوســتان خــود خیلی 
و  نمی کننــد  ســاطع  خودشــان  از  انــرژی 
بیشــتر انــرژی را ِســیر می کننــد. در ارتباطــات 
خیلــی دلچســب نیســتند و بــه عقیــده افــراد 
نشــان  خودشــان  از  ســردی  رابطه هــا،  در 
ــن ســردی عمــدی نیســت؛  ــه ای ــد ک می دهن
بلکــه برگرفتــه از مــزاج ذاتــی آن هاســت. 
بیشــتر در دوران تحصیــل بــه رشــته ریاضیات، 
ــوغ  ــد نب ــد در ح ــی می توانن ــفه و نقاش فلس

ــد. ادامــه دهن

از نظــر طــب ایرانــی بــا توجــه بــه اینکــه بیــن 
نبــوغ و جنــون مــرز باریکــی وجــود دارد، اگــر 
ایــن افــراد تدبیــر نکننــد ممکــن اســت دچــار 
افزایــش نشــانه های ســودا شــوند کــه در 
ــرار  ــان ق ــد تحــت درم ــرد بای ــن صــورت ف ای
ــار درد  ــت دچ ــن اس ــراد ممک ــن اف ــرد. ای گی
معــده باشــند، از خشــکی پوســت گلــه دارنــد 
و نســبت بــه ســایر افــراد لختــه خــون داشــته 
ــت  ــا مدیری ــن اســت ب ــا ای ــد م باشــند. تاکی
مــزاج می تــوان از زندگــی بســیار خوبــی بهــره 

بــرد. 
 آیا می توان با تغذیه مزاج را در حد 

کنترل شده و طبیعی نگه داشت؟ 
تعییــن مــزاج شــاید در ظاهــر امــری آســان 
ــخت  ــیار س ــع کاری بس ــی در واق ــد، ول باش
پرسشــنامه های  راســتا  ایــن  در  اســت؛ 
مزاج یابــی تعریــف شــده کــه بــا پاســخ فــرد 
ــرآورد  ــاالت او ب ــه ح ــوال آن، کلی ــه 24 س ب

می شــود.
در تعییــن مــزاج بایــد معدل های دهگانه بررســی 
شــود. بعضــی خوراکی هــا و آشــامیدنی های 
ســرد و خشــک هســتند کــه سردســته آن هــا 
گوشــت گاو، سوســیس و کالبــاس و همبرگــر 
ــک  ــرد و خش ــزاج س ــراد دارای م ــت و اف اس

بایــد کمتــر از آن هــا اســتفاده کننــد.
لوبیــا ســبز،  بــه  در ســبزیجات می تــوان 
گشــنیز، ریــواس، گوجه فرنگــی و ســیب زمینی 
ــار  ــال، ان ــا پرتق ــان میوه ه ــرد؛ در می ــاره ک اش
تــرش، لیمــو، ســنجد، توت فرنگــی، تمشــک، 
زالزالــک، شــاتوت، زغال اختــه و گریپ فــروت 
ــراد دارای  ــد و اف ــک دارن ــرد و خش ــزاج س م
این گونــه مــزاج در خــوردن ایــن میوه هــا، 
ــد. ــاده روی کنن ــد زی غذاهــا و ســبزیجات نبای

همچــون  اقالمــی  حبوبــات  و  دانه هــا  در 
ــیدنی ها  ــال، ذرت و در نوش ــدس، باق ــو، ع ج
گوجــه،  ســس  ســرکه،  طعم دهنده هــا  و 
آب لیمــو، یــخ، آب میوه هــای ترش و ترشــیجات 
توصیــه  و  دارنــد  و خشــک  مــزاج ســرد 
می شــود ایــن افــراد از ایــن مــواد کمتــر 

ــد. ــتفاده کنن اس
 برای رفع سردی و خشکی، گوشت 

سفید را می توان جایگزین گوشت 
گاو کرد؟ 

در طــب ایرانــی گوشــت گوســفند توصیــه 

می شــود؛ چــون ســایر گوشــت ها از حــد 
ــا گــرم می شــوند  اعتــدال خــارج می شــوند ی

ــک. ــرد و خش ــا س ی
حکمــای ایرانــی بــه دلیــل اینکــه مــزاج ماهی 
ســرد و بلغم زاســت، بــرای پیشــگیری از غلبــه 
ــه خــوردن  ــه ب ــت ســردی ماهــی توصی کیفی

ــد. ــات می کردن چــای نب
 مزاج سرد و خشک برای باروری 

ضرر دارد؟ 
بانوانــی کــه از مزاج ســرد و خشــک مــادرزادی 
بهره منــد هســتند، اگــر مــزاج آن هــا در طیــف 
ســالمت باشــد، از نظــر قــدرت بــاروری هیــچ 

تفاوتــی بــا ســایر مزاج هــا نخواهنــد داشــت.
آنچــه می توانــد نگران کننــده باشــد، ایــن 
اســت کــه فــرد از حالــت طیــف طبیعــی خــود 
خــارج شــود؛ در آن صــورت بــاروری می توانــد 

ــد. ــاز باش مسئله س

 خوراکی هایی وجود دارد که مزاج 
سرد و خشک  را به اعتدال برساند؟ 

ــط دم در  ــر خل ــرم و ت ــای گ ــه؛ خوراکی ه بل
بــدن ایجــاد می کننــد یــا از اعتــدال بهره منــد 
ــه  ــوان ب ــبزیجات می ت ــال در س ــتند؛ مث هس
هویــج، تــرب، شــلغم و زیتون اشــاره کــرد و در 
میوه هــا مــوز، انجیــر، انگــور، ســیب شــیرین 

ــود. ــه می ش ــفید توصی ــوت س و ت
در ارتبــاط بــا روغن هــا، روغــن کنجــد و روغــن 
نوشــیدنی ها  در  توصیــه می شــود؛  زیتــون 
ــد از آب انگــور، شــیرموز، آب هویــج،  می توانن
ــد شــوند.  شــیره انگــور و شــیر عســل بهره من
در ایــن ارتبــاط مصــرف غذاهایــی کــه از 
گوشــت گوســفند تهیــه می شــود نیــز، توصیــه 

شــده اســت.

،،
شــناخت مــزاج انســان یعنــی شــناخت 
همه رفتارهای انســان؛ پس تشــخیص 
کمــک  و  اســت  مهــم  بســیار  مــزاج 
می کنــد انســان ویژگی هــای بــدن خــود 

را بشناســد و دچــار بیمــاری نشــود

دکتر مظاهری، متخصص طب سنتی، مطرح کرد:

زندگی سالم با شناخت مزاج
مزاج شناسی، اساس طب سنتی ایران 

ممنوع ها در عطاری ها ۲۹ میلیون نفر در کشور چاق هستند 
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آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 
13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

برابــر آراء هیاتهــای موضــوع قانــون تعییــن 
ــاختمانها  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
فاقــد ســند رســمی در واحــد ثبتــی منطقــه 
بــا  و  مالکانــه  تصرفــات  اصفهــان  شــمال 
معــارض متقاضیــان  محــرز گردیــده اســت. لــذا 
مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا به 
شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی میشــود در صورتــی 
ــه صــدور ســندمالکیت  ــه اشــخاص نســبت ب ک
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد  
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
اعتــراض خــود را بــا اداره ثبــت اســناد و امــاک 
محــل تســلیم  و پــس از اخــذ رســید.ظرف مدت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت 
خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمایــد. 
بدیهــی اســت در صــورت  انقضــای مــدت مذکــور 
و عــدم وصــول اعتــراض نســبت بــه صــدور ســند 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 16- رای شــماره 02674 1396603020260 مورخ 
بــه  هوشــیاری  صدیقــه  خانــم   1396/02/17
ــی 1285641930  ــماره 149 کدمل ــنامه ش شناس
صــادره اصفهــان فرزند ســید حســین بصــورت دو 
ــاب ســاختمان  ــگ مشــاع از ششــدانگ یکب دان
بــه مســاحت 152.90متــر مربــع از پــاک شــماره 
485فرعــی از99اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
الواســطه از مالــک رســمی خانــم گیتــی نــادران 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ــده ــی  واگذارش ــم اله ــد حکی ــه محم 108 ب
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ماره   139660302026002902    مورخ    1396/02/20   
خانــم زهــره امیــن الرعایائــی بــه شناســنامه شــماره 
1775 کدملــی 1286870909 صــادره اصفهــان فرزند 
مهــدی در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب 
خانــه  بــه مســاحت  211.96  مترمربــع پــاک 
شــماره 90  فرعــی از 14874 اصلــی واقــع در بخــش 
5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مع 
ــان  ــد خبازی ــای احم ــک رســمی آق الواســطه از مال
اصفهانــی بــوده کــه بموجــب وکالتنامــه 25320 
ــم  ــد حکی ــه محم ــر 108 ب ــورخ 1383/12/16 دفت م

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شــمس ابــادی 
م الف 12986

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

زهره ایروانی
رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــاک شــمال 

اصفهــان 
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کوتاه از ورزش

سیلی پدیده، عامل بیداری سپاهان 
می شود

ســپاهان حتــی در بدتریــن روزهــای خــودش بــا مربیانــی 
مثــل انگیــن فیــرات و ایگــور اســتیماچ هــم شکســت ۴ 
بــر 0 را در لیــگ نپذیرفتــه بــود، امــا درســت در فصلــی کــه 
همــه هــواداران ســپاهان بــه تیمشــان امیــدوار بودنــد یــک 
ــا خــواب از ســر  نتیجــه عجیــب در مشــهد رقــم خــورد ت

کرانچــار و بازیکنانــش بپــرد. 
ــر روی  خــوردن ۴ گل از تیمــی مثــل پدیــده ک معمــوال ب
ــد، از لحــاظ  ــت حرکــت می کن ــک خــط مســتقیم و ثاب ی
فوتبالــی دو پیــام ویــژه بــرای ســپاهان بــه همــراه داشــت؛ 
ــه در  ــی ک ــرات فراوان ــا وجــود تغیی اول اینکــه ســپاهان ب
ــوش را  ــن ملی پ ــته و ۲ بازیک ــش داش ــی تیم ــط دفاع خ
ــن پســت  ــان در ای ــه کــرده، همچن ــه لیســت اضاف هــم ب
ــریع تر  ــه س ــر چ ــد ه ــار بای ــت و کرانچ ــف اس ــار ضع دچ
فکــری بــه حــال اشــتباهات خــط دفاعــی تیمــش بکنــد. 
دوم اینکــه ساســان انصــاری بــه عنــوان دومیــن مهاجــم 
ــد  ــی نمی توان ــه تنهای ــته ب ــل گذش ــگ در فص ــزن لی گل
ــش از  ــد توان ــد در ح ــد و بای ــات باش ــته نج ــک فرش ی
ــر  ــپاهانی ها ب ــد س ــش از ح ــور بی ــت. مان ــار داش او انتظ
روی بخشــش محرومیــت ساســان انصــاری و بازگشــت 
او مســئولیت را از روی دوش بقیــه بازیکنــان برداشــت 
تــا تقریبــا هیــچ بازیکنــی بــه وظایــف اصلــی خــود عمــل 
ــچ  ــان هی ــدی صدقی ــه مه ــه ک ــد. از درون دروازه گرفت نکن
ــا خــط  ــر آمــاده هفتــه اول لیــگ نداشــت ت نشــانی از گل
 هافبــک جــوان ســپاهان کــه نتوانســت موقعیــت آنچنانــی 

ــد.  ــش ایجــاد کن ــرای مهاجمان ب
ایــن شکســت تلنگــر بزرگــی بــه ســپاهان وارد کــرد تــا از 
خــواب نــاز بیــدار شــود و شــاید بــازی ایــن تیــم در هفتــه 
ســوم کــه در مقابــل پــارس جنوبــی برگــزار می شــود 
بتوانــد ســپاهان را بــه وضعیــت خــوب خــودش در ۶ هفته 

پایانــی فصــل گذشــته برگردانــد. ایمنــا

 بسکتبالیست ۲۱۸ سانتی متری 
در کاپ آسیا

ــا  ــز ب ــر نی ــت دیگ ــدادی دو بسکتبالیس ــد ح ــار حام در کن
قامــت ۲۱۸ ســانتی متر در رقابت هــای کاپ آســیا حضــور 

ــد.  دارن
ایــن مســابقات از ۱7 مــرداد در بیــروت آغــاز می شــود کــه بــر 
ــان شــرکت کننده در ایــن تورنمنــت  اســاس فهرســت بازیکن
ــا قامــت  ــی بســکتبال 3 بازیکــن ب توســط فدراســیون جهان
۲۱۸ ســانتی متر لبنــان دســت بــه تــوپ خواهنــد شــد. حامــد 
حــدادی، ســنتر بی نظیــر و کاپیتــان تیــم ملــی ایــران، موهائــو 
ــی هســتند  ــد بازیکنان ــارام از هن ــن و ســانتام بیه ــی از چی ل
ــت های  ــن بسکتبالیس ــد، بلندتری ــانتی متر ق ــا ۲۱۸ س ــه ب ک
تورنمنــت شــناخته می شــوند. ووژان هــان از تیــم ملــی چیــن 
نیــز بــا قامــت ۲۱۵ ســانتی متر دیگــر بازیکــن بلنــد تورنمنــت 
ــوژی از  ــاالد پویام ــت ب ــن تورنمن ــد. در ای ــه حســاب می آی ب
هنــد بــا ۱7 ســال ســن، جوان تریــن بازیکــن جــام شــناخته 
می شــود و فــادی الخطیــب ســتاره بســکتبال لبنــان نیــز بــا 
ــام  ــا ن ــت رقابت ه ــن ترین بسکتبالیس ــن مس ــال س 3۸ س

گرفتــه اســت. ایســنا

کوتاه اخبار 
رقیب کیمیا باز هم طالیی شد

در  رقابت هــای گرندپــری  اول  از مرحلــه  نخســت  روز 
ــدوکاران  ــط تکوان ــا توس ــدال ط ــب م ــا کس ــال ۲0۱7 ب س
ــید.  ــان رس ــه پای ــتان ب ــیه و انگلس ــاج، روس ــاحل ع س
دیــدار نهایــی وزن ۶7- کیلوگــرم زنــان را دو قهرمــان 
ــه در  ــاج ک ــی« از ســاحل ع ــد. »گباگ ــزار کردن ــان برگ جه
فینــال رقابت هــای جهانــی ۲0۱7 کــره جنوبــی برابــر کیمیــا 
علیــزاده بــه برتــری رســید و طــا گرفــت بــه همــراه »تاتــار 
ــب  ــان را کس ــای جه ــرم ط ــه در وزن ۶7- کیلوگ ــور« ک ن
کــرده بــود، یــک مبــارزه جــذاب و دیدنــی را بــه نمایــش 
گذاشــتند کــه در نهایــت ایــن »گباگــی« بــود کــه بــا برتری 

ــه نشــان طــا دســت یافــت.  ــر ۴ ب 7 ب
ــده مــدال طــای بازی هــای  در ایــن وزن »هیــوری« دارن
المپیــک ۲0۱۶ از کــره جنوبــی و »مــگ پرســون« دارنــده 
ــه  ــکا هــم ب ــره از آمری ــی ک ــره رقابت هــای جهان مــدال نق

نشــان برنــز دســت پیــدا کردنــد. مهــر

 قوچان نژاد، بهترین گزینه 
برای حضور در لیگ برتر

درخشــش  توانســت  قبــل  فصــل  قوچان نــژاد  رضــا 
خیره کننــده ای در لیــگ برتــر داشــته باشــد و در 37 بــازی 
بــرای تیــم خــود یعنــی هیرنفیــن ۲۲ گل بــه ثمــر رســاند 
ــان  ــور او در تیمش ــال حض ــه دنب ــا ب ــی از تیم ه ــا خیل ت

باشــند. 
ــی  ــم مل ــاره مهاجــم تی ســایت انگلیســی زبان HITC درب
ایــران نوشــت: بــه نظــر می رســید رضــا قوچان نــژاد 
بهتریتــن گزینــه بــرای وســت برومویــچ بــرای حضــور در 
لیــگ برتــر باشــد. تونــی پولیــس ســرمربی وســت بــروم 
ــک مهاجــم  ــال حضــور ی ــه دنب ــه شــدت ب ــا ب ــن روزه ای
گلــزن در تیمــش اســت و بایــد بــه همیــن منظــور مهاجــم 
ایرانــی را مدنظــر قــرار دهــد. او توانســته بــا زدن ۲۲ گل در 
ــات  ــود را اثب ــای خ ــته ارزش ه ــل گذش ــدار در فص 37 دی
کنــد و نشــان دهــد مهاجــم خطرناکــی اســت. عــاوه بــر 
ــران  ــرای ای ــواره ب ــز هم ــی نی ــژاد در رده مل ــن قوچان ن ای
عملکــرد خوبــی از خــود نشــان داده و مهــره ای قابــل اتــکا 

ــوده اســت. نــود ب

عادت خوب رشتی ها ترک نشد
ــوز  ــود هن ــازی خ ــپیدرود در دو ب ــه س ــت ک ــت اس درس
از آوردگاه لیــگ هفدهــم کســب  نتوانســته امتیــازی 
کنــد، امــا هــواداران ایــن تیــم قدیمــی تــا اینجــای لیــگ 
ــش  ــه نمای ــا ب ــال م ــازه را در فوتب ــی ت توانســته اند فرهنگ
ــه  ــان کیس ــان مسابقه ش ــس از پای ــتی ها پ ــد. رش بگذران
زبالــه بــه دســت می گیرنــد و بــه جمــع کــردن زباله هــای 
ــد.  ــده از حضورشــان در ورزشــگاه می پردازن ــر جــای مان ب
ــاق  ــی اتف ــپیدرودی ها در حال ــر س ــت کم نظی ــن حرک ای
افتــاده کــه آن هــا در هــر دو بــازی بــا شکســت ورزشــگاه را 

ــد. ورزش 3 ــرک کردن ت

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

فوتبــال  برتــر  لیــگ  هفتــه  دومیــن 
ــارس«  ــج ف ــران »جــام خلی باشــگاه های ای
ــه  ــازی مقتدران ــا ب ــهر ب ــگاه فوالدش در ورزش
ــن  ــم ذوب آه ــرگل تی ــروزی پ ــن پی و اولی
ــه  ــاوی هفت ــا تس ــد ت ــراه ش ــان هم اصفه

نخســت را جبــران کنــد. 
از ســاعت ۱9 و 30 دقیقــه روز جمعــه ۱۴ 
فوالدشــهر  ورزشــگاه  جــاری  مردادمــاه 
ــت.  ــی داش ــوای خاص ــال و ه ــان ح اصفه
هــواداران متعصــب ذوب آهــن بــرای پیــروزی 
ــرار  ــن آرام و ق ســفید و سبزپوشــان ذوب آه
بــا تشــویق های بی امانشــان  نداشــتند و 
ــه  ــم را دعــوت ب ــن تی ــای ای مهاجمــان تیزپ
حملــه می کردنــد تــا شــاهد فروریختــن 
چندبــاره دروازه تیــم گســترش فــوالد تبریــز 
ــری  ــچ رهب ــوکا بوناچی ــط ل ــه توس ــند ک باش

می شــد.
 نیمه اول

شــاگردان امیــر قلعه نویــی کــه در هفتــه اول 
ــر در مشــهد مقــدس،  رقابت هــای لیــگ برت
ــد،  ــوض کردن ــاوی ع ــا تس ــرده را ب ــازی ب ب
ــران  ــال جب ــه دنب ــازی خانگــی ب در اولیــن ب
ــد؛  ــیاه جامگان بودن ــم س ــر تی ــاوی براب تس
ــی  ــازی تهاجم ــدا ب ــل از ابت ــن دلی ــه همی ب
را در دســتورکار داشــتند؛ امــا بــا وجــود 

موقعیت هــای خــوب گلزنــی تــا دقیقــه ۴۴ 
ــد. ــدون گل ماندن ــازی ب ب

ــوپ  ــه ت ــا ب ــت پ ــف حرک ــه لط ــت ب  درنهای
ربیــع عطایــا از جنــاح چــپ محوطــه جریمــه 
گســترش فــوالد و ســانتر زیبــا و دقیــق ایــن 
بازیکــن، اســماعیل شــریفات بــه پــرواز 
ــوپ را  ــر، ت ــم س ــه محک ــا ضرب ــد و ب درآم
در کنــج دروازه فرنــادو دخســوس جــای 
ــن                      ــه رختک ــری ب ــا برت ــن ب ــا ذوب آه داد ت

ــرود. ب

 نیمه دوم
ــه  ــن ک ــرژی ذوب آه ــده و پران ــم جوان ش تی
ــن  ــد بازیک ــگ چن ــت لی ــای نخس در روزه
بــا  دارد،  خــود  دســت  روی  را  مصــدوم 
ــدار ظاهــر  ــن دی ــرات محسوســی در ای تغیی

ــا  ــم نیمــه دوم را هــم ب ــن تی ــود. ای شــده ب
ــه  ــادی ک ــار زی ــا فش ــرد و ب ــاز ک ــری آغ برت
ــرد  ــرد، کاری ک ــزی وارد ک ــف تبری ــر حری ب

ــتان. کارس
شــاگردان قلعه نویــی بــا وجــود فرصت هــای 
خــوب گلزنــی کــه از دســت دادنــد، در دقیقــه 
۶7 صاحــب ضربــه کرنــر شــدند کــه مهــدی 
رجــب زاده، کاپیتــان باتجربــه ذوبی هــا کــه از 
ــی وارد  ــا عباس ــای محمدرض ــه ۵3 ج دقیق
ــا ارســال تــوپ از نقطــه  بــازی شــده بــود، ب
کرنــر جنــاح چــپ و شــوت ســنگین وحیــد 
محمــدزاده از پشــت محوطــه جریمــه شــش 
ــن را  ــه ۶9، گل دوم ذوب آه ــری در دقیق مت

رقــم زد.
ــا  ــان ب ــف جه ــار نص ــته دی ــده شایس نماین
ــرد و  ــال ک ــازی را دنب ــی ب ــه دو چندان روحی
ــا  ــه ب ــب زاده ک ــی رج ــا هنرنمای ــر ب ــار دیگ ب
اســتفاده از عــدم پوشــش دفاعــی تیــم 
ــلیکی  ــا ش ــری ب ــه ۲۵ مت ــف از فاصل حری
ــرای  ــه زد، ب ــوپ ضرب ــه ت دقیــق و محکــم ب
ــز  ــوالد تبری ــار دروازه گســترش ف ســومین ب
فروریخــت تــا پیــروزی پــرگل ذوبی هــا 

ــود.  ــل ش کام
نکتــه شــایان ذکــر اینکــه اخــراج اســماعیل 
کارت  دومیــن  دریافــت  بــا  شــریفات 
نفــره   ۱0 را  ذوبی هــا   ،۸۱ دقیقــه  از   زرد، 

کرد.

 مدیریت
تیــم  در  مدیریــت  اصــل  اغــراق  بــدون 
ــه  ــت ک ــری اس ــارز دیگ ــه ب ــن نکت ذوب آه
تاریکی هــای ایــن تیــم شایســته و قدیمــی 
ــرده و  ــت ک ــنایی هدای ــه روش ــان را ب اصفه
ــر  ــا ب ــی تاریکی ه ــت برخ ــداده اس ــازه ن اج

ــد.  ــه کن ــنایی غلب روش
جــان کام اینکــه ذوب آهــن یــک مجموعــه 
ــه  ــای آن ب ــه حلقه ه ــه ای ک ــت؛ مجموع اس
ــه هــم متصــل هســتند  صــورت زنجیــروار ب
ــا از هــم جــدا شــوند  و اجــازه داده نشــده ت
و درنهایــت بــا هــدف آرمانــی و دلخــواه 
رونــدی را کــه از دیربــاز بــا برنامه هــای 
راهبــردی و خــرد جمعــی آغــاز کــرده، ادامــه 
داده اســت. طبیعــی اســت وقتــی اتحــاد و 
همدلــی در تیمــی حاکــم باشــد و مدیریــت 
ــم چاشــنی آن  شــود،  ــی ه ــح و اصول صحی
ــر آورد.  ــه زی ــری را ب ــرخ نیلوف ــوان چ می ت

بــا نگاهــی بــه نام هــا و چهره هایــی کــه 
ــم ذوب آهــن  ــب تی ــی در ترکی ــر قلعه نوی امی
ذوب آهــن  کــه  درمی یابیــم  داده،  قــرار 
چشــم بــه نتایــج دلخــواه در هفدهمیــن 
ــل  ــا مث ــر دارد ت ــگ برت ــابقات لی دوره مس
ــت  ــت و هوی ــرو و حیثی ــع آب ــته مداف گذش
خــود باشــد. بــا انــدک توجــه بــه چهره هــای 
امیــر  سیاســت  و  باانگیــزه  و  جــوان 
قلعه نویــی ســرمربی جدیــد تیــم ذوب آهــن 
بــا بازیکنانــی کــه در ترکیــب ایــن تیــم قــرار 
داده اســت، بــه روشــنی پیداســت کــه ســفید  
و سبزپوشــان ذوب آهــن عــزم خــود را جــزم 
کرده انــد تــا از جملــه مدعیــان پروپــا قــرص 
ــه شــرطی  ــن دوره از مســابقات باشــند؛ ب ای
ــان  ــایر مصدوم ــر و س ــم حدادی ف ــه قاس ک
تیــم جوان شــده ذوب آهــن هــر چــه زودتــر 
بــه بهبــودی کامــل برســند و بــه ترکیــب تیــم 

ــه شــوند. اضاف

در هفته دوم لیگ برتر فوتبال کشور »جام خلیج فارس«

ذوب آهن با پیروزی پرگل جبران کرد

ــا نمایشــی تکنیکــی و فراتــر از حــد  ســتاره جدیــد اســتقال ب
تصــور در کمتــر از 30 دقیقــه بــه قلــب هــواداران آبــی نفــوذ کرد. 
ــه محرومیــت کــه  باشــوی کوچــک آبی هــا پــس از یــک هفت
دلیــل موجهــی بــرای آن وجــود نداشــت، بــه  عنــوان نخســتین 
ــه ۶3  ــتان، از دقیق ــتقال خوزس ــر اس ــتقال براب ــی اس تعویض
جــای امیــد نورافکــن را گرفــت؛ امــا بــا وجــود فرصــت کمتــر از 
نیم ســاعت توانســت توانایی هــای خــود را نشــان دهــد و کاری 
کنــد کــه در روز تســاوی ناراحت کننــده بــرای هــواداران، آن هــا 
ــت  ــش گذاش ــه نمای ــود ب ــه از خ ــری ک ــرد موث ــه او و عملک ب

امیــدوار باشــند. 
ــر اســتقال  ــخ لیــگ برت ــن بازیکــن تاری ــدی کــه جوان تری قائ
ــدون اســترس کارش را در ورزشــگاه  اســت، برخــاف تصــور ب
آزادی دنبــال کــرد و طــوری در زمیــن حاضــر شــد کــه کســی بــه 
ایــن فکــر نکــرد او فقــط ۱۸ ســال ســن دارد؛ باشــوی اســتقال 

بــا حرکتــی کــه در دقیقــه 7۱ از میانــه زمیــن آغــاز شــد، فاصلــه 
ــا میثــم دورقــی، کاپیتــان اســتقال  چنــد متــری در کــورس ب
ــع  ــن دو مداف ــوذ بی ــد از نف ــود آورد و بع ــه وج ــتان ب خوزس
ــه  ــاری ک ــده نیم ــرکات ویران کنن ــاد ح ــه ی ــه را ب ــف، هم حری
ــا عــاوه  به تازگــی راهــی پاری ســن ژرمــن شــده انداخــت. ام
بــر حــرکات تکنیکــی، ســانتر کوتــاه قائــدی در دقیقــه 7۲ کــه 
ــی  ــی عال ــتان و در موقعیت ــتقال خوزس ــان اس ــد از مدافع بع
ــد  ــرود آم ــاری ف ــر انص ــای جاب ــل پ ــرک دوم مقاب ــل تی  مقاب
و البتــه توســط ایــن بازیکــن بــه اوت زده شــد، نشــان داد بــا 
ــای  ــد پاس ه ــد و می توان ــازی می کن ــال ب ــاز فوتب ــمانی ب چش

طایــی منجــر بــه گل هــم بدهــد. 
ســتاره جــوان اســتقال در نخســتین تجربــه لیــگ برتــری خود 
بــا عملکــردی بــدون اشــتباه و خیره کننــده خیلــی زود تبدیــل 

بــه چهــره محبــوب آبی هــا شــد. ورزش 3

مهاجــم نیجریــه ای پرســپولیس اولیــن گل خــود را در ترکیــب 
ــا  ــاند ت ــت رس ــه ثب ــتگاهی ب ــه ایس ــم از روی ضرب ــن تی ای

ــد.  ــت کن ــه ثب ــی را این گون ــرای گلزن ــود ب ــتارت خ اس
گادویــن منشــا کــه در هفتــه اول بــا توجــه بــه عمــل جراحــی 
صورت گرفتــه، دقایــق کوتاهــی را بــرای حضــور در ترکیــب 
ــی  ــت عل ــار از محرومی ــن ب ــت آورد، ای ــه دس ــپولیس ب پرس
ــی  ــدی طارم ــار مه ــس در کن ــوری فیک ــرای حض ــور ب علی پ

ــرد.  ســود ب
منشــا کــه البتــه هنــوز بــا آمادگــی صددرصــدی فاصلــه زیــادی 
ــه ایســتگاهی،  ــی توانســت از روی ضرب ــق ابتدای دارد، در دقای

گل اول سرخپوشــان را بــه ثمــر برســاند. 
او البتــه پــس از گلزنــی در اتفاقــی عجیــب بــه ســمت 
هــواداران تراکتورســازی رفــت و رو بــه آن هــا بــه شــادی 
پرداخــت، موضوعــی کــه تصــور می شــد واکنشــی بــه اتفاقــات 

ــازی در  ــواداران تراکتورس ــی ه ــور برخ ــازی و حض ــل از ب قب
ــد. ــیه چرده باش ــن س ــن بازیک ــه ای ــعار علی ــرودگاه و ش ف

 او البتــه توضیــح عجیــب و جالــب توجهــی در ایــن رابطــه دارد 
و ایــن شــادی برابــر هــواداران تراکتورســازی را اصــا انتقامــی 
نمی دانــد: مــن از گلــی کــه بــرای پرســپولیس زدم، خوشــحال 
بــودم. کا از زدن گل خوشــحال می شــوم و ایــن اتفــاق عجیبی 
ــود کــه آن هــا طرفــدار  ــا ایــن حــال تصــورم ایــن ب نیســت. ب
پرســپولیس هســتند و بــه همیــن دلیــل ســمت آن هــا رفتــم و 

نمی خواســتم هــواداران تراکتورســازی را ناراحــت کنــم.
 او در پاســخ بــه اینکــه چطــور متوجــه اینکــه آن هــا هــواداران 
ــد  ــز بودن ــتر قرم ــا بیش ــت: آن ه ــد، گف ــتند نش ــب هس  رقی
و ایــن باعــث شــد تــا اشــتباه کنــم. ایــن تنهــا یــک اشــتباه از 
ســمت مــن بــود و فکــر کــردم چــون قرمــز هســتند، حامــی 

مــا هســتند! کاپ

ورزش

،،
فوتبــال  برتــر  لیــگ  دومیــن هفتــه 
خلیــج  »جــام  ایــران  باشــگاه های 
فــارس« در ورزشــگاه فوالدشــهر بــا 
بــازی مقتدرانــه و اولین پیــروزی پرگل 
تیــم ذوب آهــن اصفهــان همــراه شــد

آگهی فقدان سند مالکیت  
ــگ  ــج دان ــت  پن ــند مالکی ــه س ــه اینک ــر ب نظ
مشــاع ششــدانگ پــاک ثبتــی شــماره 9۱۲   
فرعــی از ۲۴ اصلــی  واقــع در بخــش ۱۴ اصفهان  
ذیــل  ثبــت  ۲۸۱7۲ صفحــه ۴۱۸ دفتــر امــاک 
جلــد ۲۶0 امــاک  بــه نــام رضــا شــعبانی آفارانی  
تحــت شــماره چاپــی  مسلســل ۵300۴9 صــادر 
و تســلیم گردیــده اســت   و وراث مالــک بــا ارائــه 
ــورخ 9۶/۴/۲۵  ــی ۲۵0۱۴۵0۴ م ــت کتب درخواس
ــه  ــی  ک ــرگ استشــهادیه محل ــام دو ب ــه انضم ب
ــورخ  ــماره 3۵3۶7 م ــل ش ــهود آن ذی ــا ش امض
9۶/۴/۲0 گواهــی دفترخانــه  ۲0 اصفهــان رســیده 
ــت  آن  ــند مالکی ــه س ــت  ک ــی اس ــت مدع اس
ــت  و در  ــده اس ــود گردی ــای مفق ــت جابج بعل
خواســت صــدور المثنــای ســند مالکیــت ملــک 
ــه اســتناد تبصــره  ــذا مراتــب ب فــوق را نمــوده  ل
یــک اصاحــی ذیــل مــاده ۱۲0 آییــن نامــه 
ــود  ــی ش ــی م ــت آگه ــک نوب ــت در ی ــون ثب قان
ــه نســبت  ــی انجــام معامل چنانچــه کســی مدع
بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد 
خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظرف 
مــدت ده روزاعتــراض خــود را کتبــًا ضمــن ارائــه 
اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن 
ــب  ــا مرات ــد ت ــذ نمای ــید اخ ــلیم و رس اداره تس
صــورت مجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه 
ــده ســند مســترد گــردد بدیهــی اســت اگــر  کنن
ــا در  ــید ی ــی نرس ــرر اعتراض ــدت مق ــرف / م ظ
صــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند 
ــند  ــدور س ــه ص ــدام ب ــود اق ــه نش ــه ارائ معامل
مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد . 
م الــف ۱۴7۴9  علیرضــا حیــدر ی-رئیســں 

ــان ــرب اصفه ــاک غ ــناد و ام ــت اس ثب

  دادنامه
 : دادنامــه  9۶-۴شــماره    : پرونــده  کاســه 
۱9۱ مــورخ 9۶/۴/3مرجــع رســیدگی : شــعبه 
۴9 شــورای حــل اختــاف  خواهــان محمــد 
بخــش  اصفهــان   نشــانی  نــوروزی    علــی 
شــخصی   منــزل  نــور  ثنــا  روســتای  جلگــه 
ــاغ  ــار ب ــان  چه ــی  اصفه ــد قدرت ــل : حمی وکی
ــان  ــاختمان حس ــه ۱7 س ــش کوچ ــو  نب خواج
ط ســوم واحــد ۶     خوانــده محمــد رضــا 
ــکان خواســته :  ــول الم باصــری   نشــانی  مجه
مطالبــه وجــه چــک   گردشــکار : بــا عنایــت بــه 
محتویــات پرونــده و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضا 
شــورا ختــم رســیدگی را اعــام و بــه شــرح آتــی 
مبــادرت بــه صــدور رای مــی  نمایــد رای قاضــی 
شــورای حــل اختــاف  در خصــوص دادخواســت 
وکالــت حمیــد  بــا  نــوروزی   علــی  محمــد 
قدرتــی   بــه طرفیــت محمــد رضــا باصــری 
ــال  ــغ 379۲۵000  ری ــه مبل ــته مطالب ــه خواس ب
وجــه 3 فقــره  چــک بــه شــماره های 73۶۴۸7  
مــورخ ۸۴/۱0/30 و 73۶۴۸۶ مــورخ ۸۴/۱۱/۱۵ 
و ۸۵۵۴۲۵ مــورخ ۸۴/۱۱/۵ عهــده بانــک ملــی 
و ملــت   بــه انصمــام خســارات دادرســی و 

تاخیــر تادیــه  بــا توجــه بــه دادخواســت تقدیمــی  
ــه  ــوی و اینک ــتندات  دع ــول مس ــه اص و ماحظ
خوانــده  بــا ابــاغ قانونــی  وقــت و نتظــار کافــی  
در جلســه شــورا حاضــر نشــده و در قبــال  دعــوی 
مســتندات  ابــرازی  خواهــان  ایــراد و تکذیبــی به 
ــرازی  نیــز اشــتغال  عمــل نیــاورده  و مســتندا اب
ذمــه خوانــده  بــه خواهــان را حکایــت مــی کنــد  
ــه  ــوی ب ــتن  دع ــت دانس ــن ثاب ــذا  ضم ــی ه عل
آئیــن  قانــون  ۱9۸و۵۱9و۵۲۲  مــواد  اســتناد  
دادرســی مدنــی  و مــواد 3۱۵و3۱0و309و307 
ــت  ــه محکومی ــم ب ــارت حک ــون  تج و ۲۴9  قان
ــال   ــغ 379۲۵000 ری ــت  مبل ــه پرداخ ــده  ب خوان
بــه عنــوان اصــل خواســته و پرداخــت  ۱۱00000 بــه 
ــه وکیــل   عنــوان خســارت دادرســی و حــق الوکال
و پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه  از تاریــخ 
ــول  ــان  وص ــت زم ــا   لغای ــید  چک ه ــر رس س
ــزی در  ــک مرک ــاخص بان ــق ش ــال  آن طب ایص
ــردد رای  ــی گ ــام م ــادر و اع ــان  ص ــق خواه ح
ــاغ  ــس از اب ــرف ۲0 روز  پ ــی  و ظ ــادره غیاب ص
ــود .و  ــن شــعبه  خواهــد ب ــل واخواهــی در ای قاب
ــت  روز  ــرف بیس ــی  ظ ــت واخواه ــس از مهل پ
قابــل تجدیــد نظــر خواهــی  در محاکــم  عمومــی 

ــد . ــی باش ــان  م ــی اصفه حقوق
ــل  ــورای ح ــعبه ۴9 ش ــی ش ــف ۱۲۱۲3 قاض م ال

ــان ــاف  اصفه اخت

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا زهــرا عباســی بهارانچــی          دارای 
ــت  ــرح دادخواس ــه ش ــنامه 3۶ ب ــماره شناس ش
بــه کاســه 797/9۶ از ایــن شــورا درخواســت 
ــح  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصــر وراث گواه
بــه  حســینی  عصمــت  شــادروان  کــه  داده 
ــخ ۸3/۱۲/۲۵ در  شــماره شناســنامه ۶0۲ در تاری
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
آنمرحــوم منحصــر اســت بــه پنــج پســر و چهــار 
دختــر  ۱-محســن عباســی  ش ش 79۴ فرزنــد 
ــی  ش ش  ــی بهارانچ ــد عباس ــی ۲- حمی متوف
79۵ فرزنــد متوفــی3- مجیــد عباســی بهارانچــی  
ــی عباســی  ــی۴- عل ــد متوف ش ش ۱3۶۸ فرزن
متوفــی۵-  فرزنــد   ۱3۶9 ش  ش  بهارانچــی  
مهــدی عباســی بهارانچــی  ش ش ۸7۴3 فرزنــد 
ــی  ش ش  ــی بهارانچ ــرام عباس ــی۶- احت متوف
ــی   ــی بهارانچ ــزت عباس ــی7- ع ــد متوف ۲7 فرزن
زهراعباســی  متوفــی۸-  فرزنــد   ۲۶ ش  ش 
ــد متوفــی9- اعظــم  بهارانچــی  ش ش 3۶ فرزن
عباســی بهارانچــی  ش ش ۱370 فرزنــد متوفــی 
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــا  ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی مزب
ــا وصیتنامــه ای از  هــر کســی اعتراضــی دارد و ی
ــاه از  ــک م ــرف ی ــد ظ ــی باش ــزد او م ــی ن متوف
تاریــخ نشــر آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، 
ــا انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی  بدیهــی اســت ب

ــت صــادر خواهــد شــد.  انحصــار وراث
الــف ۱۴۲00.  رئیــس شــعبه ۵۴ مجتمــع  م 

شــماره 3 شــورای حــل اختــاف اصفهــان

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا اکبــر ســر لــک  چیوائــی          دارای 
شــماره شناســنامه 333 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه ۸0۸/9۶ از ایــن شــورا درخواســت 
ــح  ــن توضی ــت نمــوده و چنی گواهــی حصــر وراث
داده کــه شــادروان  امیــد علــی ســر لــک  چیوائی 
ــه شــماره شناســنامه ۲9۶ در تاریــخ 9۶/۴/۲7  ب
ــه  ــدرود زندگــی گفت ــگاه دائمــی خــود ب در اقامت
ورثــه آنمرحــوم منحصــر اســت بــه ۲ پســر و یــک 
همســر  ۱-علــی ســرلک چیوائــی  ش ش 33۲ 
فرزنــد متوفــی ۲- اکبرســرلک چیوائــی  ش 
ش 333 فرزنــد متوفــی3- کتایــون ســرلک 
ــا  چیوائــی  ش ش ۵ همســر  متوفــی  اینــک ب
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد 
ــر  ــخ نش ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــد ظ ــی باش او م
آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت 
بــا انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت 

صــادر خواهــد شــد .  
الــف رئیــس شــعبه ۲3 مجتمــع  :۱۴۱97 م 
شــماره ســه شــورای حــل اختــاف اصفهــان

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: رســول  کاظمــی 
ــول المــکان  ــور    نشــانی محــل اقامــت: مجه پ
مشــخصات محکــوم لــه: نــام: رضــوان محقیقــان  
نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان خ شــیخ بهایــی  
ــه  ــوم به:ب ــام   محک ــن پی ــژاد  ب ــتی ن ک بهش
 9۶0997۶79۵3003۸۱ شــماره  رای  موجــب 
حــل  شــورای    ۲3 حــوزه   9۶/3/3 تاریــخ 
اختــاف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه 
اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت به:پرداخــت 
ــته  ــل خواس ــت اص ــال باب ــغ ۱33۵00000 ری مبل
و مبلــغ ۴۴۲0000 ریــال و مبلــغ ۱۵00000 ریــال 
هزینــه کارشــناس و هزینــه نشــر آگهــی  در حــق 
خواهــان  صــادر گردیــده و پرداخــت نیــم عشــر 
ــون اجــرای احــکام:  ــاده 3۴ قان حــق االجــرا  م
ــاغ  ــه اب ــوم علی ــه محک ــه ب ــه اجرائی ــن ک همی
شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت 
ــا  ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق ــاد آن را ب ده روز مف
ــا  ــد ی ــه بده ــوم ب ــرای پرداخــت محک ــی ب ترتیب
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء 
محکــوم بــه از آن میســر باشــد و در صورتــی کــه 
ــد،  ــه ندان ــاد اجرائی ــه اجــرای مف ــادر ب خــود را ق
بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی 
ــر  ــد و اگ ــلیم کن ــرا تس ــمت اج ــه قس ــود را ب خ

ــد. ــدارد، صریحــا اعــام نمای ــی ن مال
ــک  ــماره ی ــع ش ــعبه ۲3مجتم ــف۱۴۱۵۸  ش  ال

ــان ــتان اصفه ــاف شهرس ــل اخت ــورای ح ش

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانــم / آقــا شــمس الزمــان یقینــی          دارای 
ــه شــرح دادخواســت  شــماره شناســنامه ۲77 ب
بــه کاســه ۸۱۲/9۶ از ایــن شــورا درخواســت 

ــح  ــن توضی ــت نمــوده و چنی گواهــی حصــر وراث
ــم ســعیدی زاده  ــه خان داده کــه شــادروان فخری
اصفهانــی بــه شــماره شناســنامه ۴9۶۴ در تاریــخ 
بــدرود  دائمــی خــود  اقامتــگاه  در   9۵/۱۱/۱3
زندگــی گفتــه ورثــه آنمرحــوم منحصــر اســت بــه 
ــین  ــی   ۱-حس ــر  اصفهان ــر و 3 دخت ــک پس ی
یقینــی ش ش ۱33 فرزنــد متوفــی ۲- شــمس 
الزمــان یقینــی ش ش ۲77 فرزنــد متوفــی 3- 
فــروغ الزمــان  یقینــی ش ش ۵۱ فرزنــد متوفــی 
۴- یقینــی ش ش ۱۱۱7 فرزنــد متوفــی  اینــک 
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبور 
را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی 
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد 
ــر  ــخ نش ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــد ظ ــی باش او م
آگهــی بــه ایــن شــورا تحویــل دارد ، بدیهــی اســت 
بــا انقضــای مهلــت مقــرر گواهــی انحصــار وراثــت 

صــادر خواهــد شــد .  
الــف رئیــس شــعبه ۵۴ مجتمــع  ۱۴۲۲۴ م 

شــماره 3 شــورای حــل اختــاف اصفهــان

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــی          دارای  ــا رئوف ــد رض ــا محم ــم / آق خان
ــه شــرح دادخواســت  شــماره شناســنامه ۱۱09 ب
بــه کاســه ۸۱۴/9۶ از ایــن شــورا درخواســت 
ــح  ــن توضی ــت نمــوده و چنی گواهــی حصــر وراث
ــه  ــدی ب ــی افج ــری توکل ــادروان کب ــه ش داده ک
ــخ9۵/۱۲/۱۱ در  ــنامه ۵3۲ در تاری ــماره شناس ش
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه 
ــر و  ــه: ۲ پس ــت ب ــر اس ــوم منحص ــه آنمرح ورث
ــی ش ش ۱۱09  ــا رئوف ــد رض ــر  ۱-محم ۲ دخت
فرزنــد متوفــی ۲- علیرضــا رئوفــی بــرد شــاهی 
ــد متوفــی3- ســیما رئوفــی  ش ش ۱۱37 فرزن
ــی ۴-  ــد متوف ــاهی ش ش ۱۲۵۲ فرزن ــرد ش ب
ثریــا رئوفــی بــرد شــاهی ش ش ۶۱ فرزنــد 
ــی  ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــی این متوف
آگهــی  نوبــت  یــک  در  را  مزبــور  درخواســت 
ــا  ــر کســی اعتراضــی دارد و ی ــا ه ــد ت ــی نمای م
وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد ظــرف 
ــن شــورا  ــه ای ــی ب ــخ نشــر آگه ــاه از تاری یــک م
تحویــل دارد ، بدیهــی اســت بــا انقضــای مهلــت 
ــد ــادر خواه ــت ص ــار وراث ــی انحص ــرر گواه  مق

 شد .  
ــع  ــعبه ۵۴ مجتم ــس ش ــف  رئی : ۱۴۲۲3 م ال

ــان ــاف اصفه ــل اخت ــورای ح ــماره 3 ش ش

احضار متهم 
ــده کاســه 9۶0۱۶۲ب۲0  ــه اینکــه  در پرون نظــر ب
آقــای نســرین چغاجــردی فرزنــد عبــاس  متهــم 
ــکایت   ــب ش ــر حس ــال غی ــال  م ــه انتق ــت ب اس
آقــای علــی  رمضانــی اشــنی فرزنــد اصغــر  کــه 
ــدم  ــودن  و ع ــکان ب ــول الم ــطه  مجه ــه واس ب
دسترســی  جهــت ابــاغ بــه نامبــرده میســر نمــی 
باشــد لــذا مقتضــی اســت  دســتور فرماییــد 
برابــر مــاده ۱7۴ قانــون آییــن دادرســی  کیفــری 
ــی  در  ــر آگه ــخ نش ــاه از تاری ــرف یکم ــم ظ مته

ــن  ــه ای ــار  ب ــر االنتش ــای کثی ــی از روزنامه ه یک
شــعبه مراجعــه نمایــد  درج و نســخه ای از 
ــه  ــی  ب ــرداری  قضای ــره ب ــت به ــه را جه روزنام
ایــن مرجــع ارســال نماینــد   ضمنــا حضــور متهــم  
 جهــت ادای توضیــح در ایــن شــعبه الزامــی

 است . 
م الــف ۱۴۱۲۱ بازپــرس شــعبه ۲0 دادســرای 
ــاق  ــوش اخ ــان – خ ــاب  اصفه ــی و انق عموم

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ششــدانگ  حــدود  تحدیــد  اینکــه  بــا  نظــر 
ســاختمان پــاک شــماره ۶۵/۴0 واقــع در بخش 
۱۴ ثبــت اصفهــان  کــه طبــق رای هیــات بــه نــام 
صفــر علــی غریــب  عاشــق آبــادی  فرزند حســن 
ــات  ــت و عملی ــت اس ــان ثب ــروز و   در جری مف
ــده  ــل نیام ــه عم ــی آن  ب ــدود قانون ــد ح تحدی
اســت اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 
۱۵ قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد 
ــنبه 9۶/۶/۵  ــوم در روز یکش ــاک مرق ــدود پ ح
ــل  ــه عم ــروع و ب ــل ش ــح  در مح ــاعت 9 صب س
ــه  ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ــذا ب ــد، ل ــد آم خواه
ــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و  ــه مجاوری کلی
ــور  ــل حض ــی در مح ــن آگه ــرر در ای ــاعت مق س
یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابق 
ــم صــورت  ــخ تنظی ــت از تاری ــون ثب ــاده ۲0 قان م
ــد  ــه خواه ــا 30 روز پذیرفت ــدی ت ــس تحدی  مجل

شد. 
تاریخ انتشار : 9۶/۵/۱۵ 

 م الــف ۱۴9۲۲ رئیــس منطقــه  ثبــت اســناد و 
امــاک غــرب اصفهــان – حیــدری

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ قطعــه 
زمیــن مشــجر مشــهور بــه خیــر آبــاد یــک 
ــی  ــی از ۴9 اصل ــماره ۱7۲۶ فرع ــه ش ــی ب جریب
ــه  ــی قمصــر ک ــوزه ثبت ــک ح ــع در بخــش ی واق
ــام مرحــوم  ــه ن ــی ب ــده ثبت ــق ســوابق و پرون طب
خانــم آغــا بیگــم ســعادتی قمصــری در جریــان 
ــی  ــد حــدود قانون ــات تحدی ــت اســت و عملی ثب
آن بعمــل نیامــده اســت . اینــک بنــا بــه دســتور 
ــق  ــت و طب ــون ثب ــاده ۱۵ قان ــر م ــمت اخی قس
تقاضــای حســن ســعادتی قمصــری بعنــوان 
ــد حــدود  ــره تحدی ــرده و غی ــه نامب احــدی از ورث
پــاک مرقــوم در روز شــنبه مــورخ 9۶/0۶/۱۱ 
ــل  ــه عم ــروع و ب ــل ش ــح در مح ــاعت 9 صب س
ــه  ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ــذا ب ــد ل ــد آم خواه
ــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و  ــه مجاوری کلی
ــور  ــل حض ــی در مح ــن آگه ــرر در ای ــاعت مق س
مجاوریــن  یــا  مالکیــن  اعتراضــات  و  یابنــد 
ــم  ــخ تنظی ــت از تاری ــون ثب ــاده ۲0 قان ــق م مطاب
ــه  ــا 30 روز پذیرفت ــدی ت ــس تحدی ــورت مجل ص

ــد .  ــد ش خواه
تاریخ انتشار : 9۶/0۵/۱۵

ــر –  ــاک قمص ــناد و ام ــت اس ــس اداره ثب رئی
ــی  ــا طویل رض

 احضار متهم 
ــده کاســه 9۶0۱۸۲ب  ــه  در پرون ــه اینک ــر ب نظ
فرزنــد  امینــه  آســیه کامیابــی  خانــم    ۲0
اصغــر متهــم اســت بــه اســتفاده از ســند 
مجعــول  حســب گــزارش شــعبه ۲3 دادگاه 
تجدیــد نظــر اصفهــان کــه بــه واســطه  مجهــول 
المــکان بــودن  و عــدم دسترســی  جهــت 
ــذا  ــد ل ــی باش ــر نم ــرده میس ــه نامب ــاغ ب اب
ــاده  ــر م ــد براب مقتضــی اســت  دســتور فرمایی
ــم  ــری مته ــی  کیف ــن دادرس ــون آیی ۱7۴ قان
ــی  ــی  در یک ــخ نشــر آگه ــاه از تاری ظــرف یکم
از روزنامه هــای کثیــر االنتشــار  بــه ایــن شــعبه 
ــه  ــخه ای از روزنام ــد  درج و نس ــه نمای مراجع
را جهــت بهــره بــرداری  قضایــی  بــه ایــن 
ــم   ــا حضــور مته ــد   ضمن مرجــع ارســال نماین
ــی  ــعبه الزام ــن ش ــح در ای ــت ادای توضی  جه

است . 
ــرای  ــعبه ۲0 دادس ــرس ش ــف ۱۴۱0۸ بازپ م ال
عمومــی و انقــاب  اصفهــان – خــوش اخــاق 

احضار متهم 
نظــر بــه اینکــه  در پرونــده کاســه 9۶0۱۲9ب۲0 
ــت  ــم اس ــی   مته ــا ابراهیم ــد رض ــای محم آق
بــه جعــل و اســتفاده از ســند مجعــول  حســب 
شــکایت  آقای هاشــم  انصــاری  طــادی  فرزنــد 
احمــد کــه بــه واســطه  مجهــول المــکان بــودن  
ــرده  ــه نامب ــاغ ب ــت اب ــی  جه ــدم دسترس و ع
میســر نمــی باشــد لــذا مقتضی اســت  دســتور 
فرماییــد برابــر مــاده ۱7۴ قانــون آیین دادرســی  
ــر  ــخ نش ــاه از تاری ــرف یکم ــم ظ ــری مته کیف
آگهــی  در یکــی از روزنامه هــای کثیــر االنتشــار  
بــه ایــن شــعبه مراجعــه نمایــد  درج و نســخه 
ای از روزنامــه را جهــت بهــره بــرداری  قضایــی  
بــه ایــن مرجــع ارســال نماینــد   ضمنــا حضــور 
متهــم  جهــت ادای توضیــح در ایــن شــعبه 

الزامــی اســت .
ــرس شــعبه ۲0 دادســرای  ــف ۱۴۱07 بازپ  م ال
عمومــی و انقــاب  اصفهــان – خــوش اخــاق 

احضار متهم 
نظــر بــه اینکــه  در پرونــده کاســه ۸د9۵0۶۶9   
حســب شــکایت  محســن نــادری فرزنــد اکبــر 
ــم  ــدر مته ــد حی ــی فرزن ــد کریم ــای فری ، آق
ــیکلت ۶۱۸- ــور س ــرقت موت ــه س س ــت ب اس

9۸3۴3 و از طــرف ایــن دادیــاری  تحــت 
تعقیــب مــی باشــد و ابــاغ احضاریــه  نیــز بــه 
ــوم  ــم و معل واســطه نقــل مــکان نمــودن  مته
نبــودن محــل اقامــت وی ممکــن نگردیــده  لــذا 
ــون  ــاده ۱7۴ قان ــرای  م ــیله در اج ــن وس بدی
ــرده  ــه نامب ــب ب ــری مرات ــی  کیف ــن دادرس آیی
ــی   ــخ نشــر آگه ــاه از تاری ــا ظــرف یکم ــاغ ت اب
درشــعبه ۸ دادیــاری  دادســرای عمومــی و 
ــع  ــان  واق ــماره ۵ اصفه ــع ش ــاب  مجتم انق
پاســخگویی   جهــت  شــریعتی   خیابــان  در 
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

آمــد. 
دادیــاری   هشــتم  شــعبه   ۱۴۱۶۴ الــف  م 

اصفهــان انقــاب   و  عمومــی  دادســرای 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
در خصــوص پرونــده کاســه 9۶0۵۴۶ خواهــان 
ــه  نمایندگــی   ــام ســاز ســپاهان  ب شــرکت تم
امیــر مســعود مهربــد  و مدیریــت عاملــی 
دادخواســتی مبنــی بــر..............  بــه طرفیــت 
ــه  ــرح و اندیش ــاور ط ــین مش ــرکت مهندس ش
ــم  ــی کاظ ــد عل ــی محم ــه نمایندگ ــس  ب پردی
ــرای  ــیدگی ب ــت رس ــوده و وق ــم نم زاده تقدی
روز .......................  مــورخ 9۶/۶/۱9 ســاعت 
9 صبــح تعییــن گردیــده اســت . باعنایــت 
ــب  ــده مرات ــودن خوان ــکان ب ــول الم ــه  مجه ب
ــت  ــل از وق ــده قب ــا خوان ــر ت ــد منتش در جرای
ــان  ــع در خیاب ــعبه واق ــن ش ــه ای ــیدگی ب رس
ســجاد- اول خیابــان  اربــاب – روبــه روی 
ــا  ــاختمان صب ــب س ــور – جن ــی پ ــه نیل مدرس
 ۸۱۶۵7۵۶۴۴۱ پســتی  کــد   ۵7 پــاک   –
اختــاف اصفهــان – شــعبه  شــورای حــل 
۱3 مراجعــه و نســخه ثانــی دادخواســت و 
ضمائــم را اخــذ نمایــد. در صــورت عــدم حضــور 
تلقــی  قانونــی   ابــاغ  رســیدگی  وقــت  در 
 شــده  و تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد

 شد.
شــماره: ۱۴۱۴۸م الــف مدیــر دفتــر شــعبه ۱3 

شــورای حــل اختــاف اصفهــان

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
پالک 16/379 بخش 14 ثبت 

اصفهان 
نظــر بــا اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن  پــاک شــماره ۱۶/379 واقــع در 
بخــش ۱۴ ثبــت اصفهــان  کــه طبــق ســوابق  و 
پرونــده  ثبتــی  بــه نــام صدیقه صادقــی  فرزند 
مهــدی و شــرکا ء    در جریــان ثبــت اســت و 
عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن  بــه عمــل 
ــا بــه دســتور قســمت  نیامــده اســت اینــک بن
اخیــر مــاده ۱۵ قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای 
ــوم در روز  ــاک مرق ــد حــدود پ ــرده تحدی نامب
یکشــنبه  مــورخ 9۶/۶/۵ ســاعت 9 صبــح  در 
ــذا  ــد، ل ــد آم ــل خواه ــه عم محــل شــروع و ب
ــن  ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ب
ســاعت  و  روز  در  مــی گــردد کــه  اخطــار 
ــد  ــور یابن ــل حض ــی در مح ــن آگه ــرر در ای مق
ــق  ــن مطاب ــا مجاوری ــن ی ــات مالکی و اعتراض
مــاده ۲0 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت 
 مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد 

شد. 
تاریخ انتشار : 9۶/۵/۱۵ 

 م الــف ۱۵0۶۱ رئیــس منطقــه  ثبــت اســناد و 
امــاک غــرب اصفهــان – حیدری

توضیح گادوین منشا درباره شادی گل جنجالینیمار در آزادی درخشید



پیشهناد فیلم

استراحت مطلق

کوتاه اخبار 

 شاهد اجرای »۱۳« 
در تاالر هنر باشید

هومــن  و کارگردانــی  نویســندگی  بــه  نمایــش »۱۳« 
ــان  ــر اصفه ــاالر هن ــاه در ت ــا ۳۱ مردادم ــدری، از ۱۶ ت حی

روی صحنــه مــی رود. 
کارگــردان ایــن نمایــش دربــاره جزئیــات آن گفــت: 
ــد  ــام حام ــه ن ــردی ب ــه  م ــر قص ــتان »۱۳«، روایتگ داس
ــتان  ــه، انگش ــه در کارخان ــک حادث ــر ی ــر اث ــه ب ــت ک اس
دســت راســتش را از دســت داده و خانه نشــین می شــود. 
مشــکالت مالــی همســر او را مجبــور بــه کار کــردن در یــک 
کارگاه خیاطــی می کنــد و حامــد کــه تحــت تأثیــر مصــرف 
قرص هــای مســکّن اســت، کم کــم بــه همســر خــود 

ــه... .  ــا اینک ــد ت ــک می کن ش
ــا  ــی و مون ــاد فهیم ــرد: فرش ــح ک ــدری تصری ــن حی هوم
بدیــع صنایــع در ایــن نمایــش بــه عنــوان بازیگــر ایفــای 

نقــش می کننــد. 
ــوان منشــی  ــه عن ــی ب ــن رضــا موگوی ــزود: همچنی وی اف
ــده  ــه، بن ــر صحن ــوان مدی ــه عن ــان ب ــه، غــزل کریمی صحن
ــوان  ــه عن ــل زاده ب ــالد جمی ــه، می ــوان طــراح صحن ــه عن ب
ــاز،  ــوان آهنگس ــه عن ــاری ب ــاس، آرش جان نث ــراح لب ط
ــوان  ــه عن ــر ب ــب نص ــم، زین ــرای گری ــدی ب ــمیه محم س
نورپــرداز، امیرمهــدی رحیمیــان بــه عنــوان عــکاس، 
علیرضــا عســکری فر بــه عنــوان طــراح گرافیــک و مــرداس 
ســیدین، امیرحســین اســماعیلی و امیــر حســین پور نیــز 
بــه عنــوان عوامــل اجرایــی، مــا را در اجــرای ایــن نمایــش 

یــاری می کننــد. 
عالقه منــدان بــرای دیــدن نمایــش »۱۳« می تواننــد از 
ــه  ــا ۳۱ مردادمــاه، هــر روز رأس ســاعت ۱۹ ب ــخ ۱۶ ت تاری
ســالن کوچــک تــاالر هنــر اصفهــان مراجعــه کننــد. ایمنــا

»شکرآباد« به »افسانه هزار پایان« 
تغییر نام داد

مجموعــه تلویزیونــی »شــکرآباد« بــه کارگردانــی شــهاب 
ــزار  ــه »افســانه ه ــد در شــبکه نســیم ب ــرای تولی عباســی ب

ــام داد.  ــر ن ــان« تغیی پای
ــه  ــت ب ــی »دس ــه نمایش ــردان مجموع ــن، کارگ ــش از ای پی
ــن  ــه روی آنت ــکرآباد ۱ و ۲« را ب ــای »ش ــد«، مجموعه ه نق
داشــته و هم اکنــون طبــق پیش بینــی گــروه کارگردانــی، 
نیمــه مردادمــاه ســریال تلویزیونــی »افســانه هزار پایــان« در 
شــهرک ســینمایی غزالــی کلیــد می خــورد. جــام جــم آنالیــن

»24 فریم«، پایان بخش جشنواره  
فیلم »هنگ کنگ«

آخریــن ســاخته عبــاس کیارســتمی در مراســم اختتامیــه 
ــگ«  ــم »هنگ کن ــی فیل ــتانی و بین الملل ــنواره  تابس جش

بــه روی پــرده مــی رود. 
نمایش هــای  ادامــه  در  فریــم«   ۲4« تجربــی  فیلــم 
تابســتانی  فیلم هــای  در جشــنواره  خــود  بین المللــی 
ــخ ۲5  ــه از تاری ــی رود ک ــرده م ــه روی پ ــگ« ب »هنگ کن
ــا 7 شــهریور( برگــزار می شــود.  ــا ۲۹ اوت )۲4 مــرداد ت ت

ســینماپرس

تلویزیون

»گمشدگان« از کلیشه ها به دور است
تهیه کننــده ســریال »گمشــدگان« دربــاره ایــن ســریال توضیــح 
ــر  ــده باورپذی ــعی ش ــت و س ــه دور اس ــه ها ب ــه از کلیش داد ک

باشــد. 
علــی حجازی مهــر گفــت: مــا بــا ایــن ســریال بــه نوعــی بحــث 
اعتیــاد را آسیب شناســی کردیــم و از ایــن طریــق هشــدارهایی 

ــم.  ــا می دهی ــه خانواده ه ب
وی ادامــه داد: قصه هــای ایــن ســریال سرنوشــت خانــواده ای 
ــان  ــد و نش ــر می کش ــه تصوی ــاده، ب ــاد افت ــه دام اعتی ــه ب را ک
ــوان  ــه عن ــج« ب ــام »ترن ــا ن ــری ب ــه دخت ــه چگون ــد ک می ده
تــالش               دام  ایــن  از  درآمــدن  بــرای  قصــه  ایــن  قهرمــان 

 . می کنــد
تهیه کننــده »گمشــدگان« دربــاره اینکــه چقــدر ایــن ســریال بــا 
ــاوت دارد،  ــاد ســاخته شــده، تف ــاره اعتی ــه درب ــاری ک ســایر آث
اظهــار کــرد: مــا تــالش کردیــم هشــدارهایی کــه در ایــن ســریال 
بیــان می کنیــم، بــه صــورت پنهــان و در الیه هــای قصــه 

مطــرح شــود. 
ــورت  ــه ص ــا ب ــه م ــد ک ــا بفهمی ــود ت ــده ش ــریال دی ــد س بای
 مســتقیم بــه مســائل نپرداخته ایــم؛ بلکــه رئــال کار کــرده 
و ســعی کردیــم باورپذیــری آن بــه گونــه ای باشــد کــه کلیشــه 
ــریال  ــن س ــگارش ای ــه ن ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــراری نباش و تک
توضیــح داد: از آنجایــی کــه ســریال مــا بــر اســاس تحقیقــات 
اجتماعــی  زمینه هــای  از  شــده،  نوشــته   جامعه شناســی 

و آسیب شناسانه برخوردار است.
ــوع  ــه موض ــردان ب ــنده و کارگ ــه نویس ــگاه نقادان ــن ن همچنی
ــه دور باشــد.  ــن مســئله از کلیشــه ها ب ــاد باعــث شــده ای اعتی

صداوســیما

تئاتر

عروسک های ایرانی به لهستان می روند
زهــرا صبــری، کارگــردان تئاتــر کشــورمان کــه پیــش از ایــن 
عروســک های ۶ نمایشــش در اســپانیا بــه نمایــش درآمــده 
ــر داد.  ــتان خب ــور لهس ــگاه در کش ــن نمایش ــی ای ــد، از برپای بودن
زهــرا صبــری، کارگــردان تئاتــر و تئاتــر عروســکی، گفــت: ۱۲۰ 
عروســک کوچــک و بــزرگ از ۶ نمایــش مــن بــا نام هــای 
ــا«، »هشــت لحظــه«، »طوطــی  ــاردا آلب ــه برن ــه دالور«، »خان »نن
پــر«، »تــا یــک بشــمار« و »زمیــن و چــرخ« از ۲7 شــهریور )۱۸ 
ــد  ــش درخواهن ــه نمای ــی شــهر ورشــو ب ــر ویلک ســپتامبر( در تئات

ــد.  آم
وی ادامــه داد: تئاتــر ویلکــی، یکــی از بزرگ تریــن تئاترهــای 
ــی رود  ــه شــمار م ــرا ب ــه و اپ ــش بال ــز نمای ــه مرک ورشــو اســت ک
و نمایشــگاه »خیالــی از ایــران« قــرار اســت بــه مــدت ۲ مــاه در 

ــا باشــد.  ــن محــل برپ ای
ــح  ــز توضی ــن نمایشــگاه نی ــرای ای ــزی ب ــاره برنامه ری ــری درب صب
داد: وقتــی نمایشــگاه »خیالــی از ایــران« در شــهر تولوســای 
اســپانیا برگــزار شــد، عکس هایــی از ایــن نمایشــگاه بــرای 
ــای  ــد و آق ــال ش ــام ارس ــاس تم ــروه ی ــی گ ــتان بین الملل دوس
ــن  ــز در ای ــنواره ای نی ــر جش ــه دبی ــتان ک ــکی در لهس مارکزوراس
ــا نمایشــگاه عروســک ها  ــد شــد ت ــی عالقه من کشــور اســت، خیل

ــود.  ــا ش ــز برپ ــو نی در ورش
ــا  ــون 7 مــاه پیگیــری کــرد ت وی افــزود: او از ســال گذشــته تاکن
ــام  ــاه تم ــه اول مردادم ــگاه در هفت ــزاری نمایش ــرای برگ ــه ب اینک

ــد.  ــت ش ــو پس ــه ورش ــپانیا ب ــک ها از اس عروس
ــرد:  ــح ک ــران تصری ــه ای ــک ها ب ــت عروس ــاره بازگش ــری درب صب
عروســک ها را از اســپانیا بــه ایــران برنگردانــدم؛ چــون در کشــورم 

مکانــی بــرای نگهــداری آن هــا نــدارم! ایــران تئاتــر

تجسمی

 اسامی داوران جشنواره ادبی 
»رقص سقوط« اعالم شد

اســامی داوران جشــنواره ادبــی »رقــص ســقوط« بــا محوریــت 
ــازمان  ــهری س ــای ش ــت ویژه برنامه ه ــوی مدیری ــز از س ــعار طن اش

اعــالم شــد. فرهنگی تفریحــی 
ــهرداری  ــی ش ــازمان فرهنگی تفریح ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
اصفهــان، مدیــر ویژه برنامه هــای شــهری بــا بیــان ایــن مطلــب 
گفــت: فراخــوان ایــن جشــنواره بــه ارســال اشــعار بــا موضــوع هجــو 
ــز  ــب طن ــه در قال آل ســعود، تروریســم و جریان هــای مرتجــع منطق

ــه اســت. اختصــاص یافت
ــای  ــت ویژه برنامه ه ــت: مدیری ــار داش ــینی اظه ــم حس ــید ابراهی س
ــا همــکاری  شــهری ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان ب
ــی  ــزاری جشــنواره ادب ــه برگ ــی قلمســتان ب ــای ادب ــز آفرینش ه مرک

»رقــص ســقوط« اقــدام کــرده اســت.
وی افــزود: ســعید بیابانکــی، اســماعیل امینــی و ناصــر فیــض 
طنــز  و  ادبیــات  حــوزه  در  مطــرح  و  سرشــناس  چهره هــای  از 
ــی  ــاب و معرف ــنواره انتخ ــن جش ــوان داوران ای ــه عن ــه ب ــتند ک  هس

شده اند.
مدیــر ویژه برنامه هــای شــهری ســازمان فرهنگی تفریحــی ادامــه 
داد: داوری آثــار شــامل تمامــی قالب هــای شــعری می شــود و 

ــدارد. ــود ن ــعار وج ــب اش ــی در قال محدودیت
حســینی خاطرنشــان کــرد: مهلــت ارســال آثــار بــه جشــنواره »رقــص 
ــق  ــد از طری ــدان می توانن ــه عالقه من ــوده ک ــرداد ب ــا ۳۰ م ــقوط« ت س
ــا  ــانی raghsesoghoot@gmail.com ی ــه نش ــنواره ب ــل جش ایمی
کانــال تلگــرام @raghsesoghoot آثــار خــود را ارســال کننــد و 
ــاس  ــماره ۰۹۱۹7۳۸7۹۲۸ تم ــا ش ــتر ب ــات بیش ــب اطالع ــرای کس ب

ــد. ایمنــا بگیرن

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه فرهنگ

ــاخته  ــد« س ــک روز بع ــت و ی ــم »بیس فیل
ــش  ــس از درخش ــدان پ ــا خردمن محمدرض
و  کــودک  فیلــم  جشــنواره  در  بی نظیــر 
ــا در سراســر کشــور در  ــن روزه ــوان، ای نوج

ــت.  ــران اس ــال اک ح
ایــن فیلــم بــا وجــود اینکــه در ســی و 
پنجمیــن جشــنواره فیلــم فجــر بســیار مــورد 
اســتقبال قــرار گرفــت، امــا در عیــن نابــاوری 
ــد  ــه رو ش ــب داوران روب ــی عجی ــا بی توجه ب
و نتوانســت هیــچ جایــزه ای بــه دســت آورد. 
ــا  ــنواره ب ــس از جش ــه پ ــوع البت ــن موض ای
ســینمایی  منتقــدان  از  بســیاری  انتقــاد 
روبــه رو شــد. پــس از ایــن اتفــاق ایــن فیلــم 
ــودکان  ــای ک ــنواره فیلم ه ــی امین جش در س
و نوجوانــان اصفهــان خــوش درخشــید و 
موفــق بــه کســب 7 پروانــه زریــن )بهتریــن 

ــر،  ــن بازیگ ــزه بهتری ــوان، ۲ جای ــم نوج فیل
بهتریــن کارگردانــی،  فیلمنامــه،  بهتریــن 
فیلــم منتخــب یونیســف ایــران، جایــزه 

ــد.  ــان( ش ــرای جهانی ــزرگ ب ــقی ب عش
بــا موفقیــت ایــن فیلــم در جشــنواره کــودک 
و نوجــوان زمینــه بــرای اکــران عمومــی ایــن 
ــن  ــران ای ــد اک ــر چن ــد؛ ه ــم ش ــم فراه فیل
ــترده  ــا گس ــر فیلم ه ــدازه دیگ ــه ان ــم ب فیل

نیســت.
 داستان

ــدان  ــا خردمن ــاخته محمدرض ــتین س نخس
فیلمــی اجتماعــی اســت. مرتضــی، قهرمــان 
فیلــم، در راه تحقــق آرزوهــای بربادرفتــه 
ــه رو  ــیاری روب ــای بس ــا چالش ه ــدرش ب پ

می شــود. 
شــعار فیلــم »حســی کــه رهایتــان نمی کنــد« 
انتخــاب شــده اســت و شــاید بهتریــن 
باشــد؛  همیــن  هــم  فیلــم  از  تعریــف 

ــی  ــد«، فیلم ــک روز بع ــت و ی ــرا »بیس زی
ــا  ــما را ره ــا ش ــن زودی ه ــه ای ــه ب ــت ک اس

. نمی کنــد
 سینمای نوجوان

ــن  ــد«، اولی ــک روز بع ــت و ی ــم »بیس فیل
ــزار  ــم »م ــس از فیل ــری پ ــد حــوزه هن تولی
شــریف« اســت. حــوزه هنــری در دو ســال 
ــا  ــا ب ــود؛ ام ــرده ب ــد نک ــی تولی ــر، فیلم اخی
ــد«  ــک روز بع ــت و ی ــم »بیس ــاخت فیل س
قــدم در راه درســتی گذاشــته کــه همــواره از 

ــت.  ــار می رف ــاد انتظ ــن نه ای
مدت هاســت در ســینمای ایــران فیلمــی 
دربــاره نوجوانــان ســاخته نمی شــود یــا 
ــدر  اگــر فیلمــی هــم ســاخته می شــود، آنق
ضعیــف و ســطحی اســت کــه کســی رغبتــی 

ــدارد.  ــش ن ــرای دیدن ب
فرامــوش کــردن قشــر مهــم نوجــوان در 
ــن  ــود ای ــده ب ــث ش ــته باع ــال های گذش س
 قشــر بــه قهرمانــان غربــی پنــاه ببرنــد 
آن  اتفاقــات  دل  در  را  خــود  آرزوهــای  و 

کننــد.  جســت وجو  مرزهــا  ســوی 
پــس از دوران موفــق ســینمای کــودک و 
نوجــوان در دهــه ۶۰ و 7۰ بــه یکباره ســینمای 
ــد.  ــی ش ــای این چنین ــی از فیلم ه ــا خال م
ــا  ــا ب ــت ت ــه داش ــال ها ادام ــأ س ــن خ ای
تنهــا«  تنهــای  »تنهــای  فیلــم  ســاخت 

ــه  ــا ب ــر نظره ــار دیگ ــور یکب احســان عبدی پ
ــب شــد.  ــن ســینمای خــاص جل ســوی ای
موفقیت هایــش  و  فیلــم  ایــن  از  پــس 
انتظــار می رفــت شــاهد رونــق این گونــه 
فیلم هــا باشــیم؛ امــا بــاز هــم اتفاقــی 
ــک  ــت و ی ــم »بیس ــه فیل ــا اینک ــاد ت نیفت
ــی  ــه بی توجه ــد. البت ــاخته ش ــد« س روز بع
ــر،  ــم فج ــنواره فیل ــم در جش ــن فیل ــه ای ب
قطعــا بــه فــروش آن لطمــه خواهــد زد؛ امــا 
امیدواریــم خردمنــدان و کســانی ماننــد او از 
ایــن اتفاقــات نومیــد نشــوند و بــه ســاخت 

ــد. ــه دهن ــان ادام ــاره نوجوان ــم درب فیل

 چرا باید این فیلم را دید؟
لحظــات  فیلــم  بایــد گفــت  نهایــت  در 

درخشــان فراوانــی دارد. بــازی ســاره بیــات، 
حمیدرضــا آذرنــگ و قهرمــان فیلــم مهــدی 

ــت.  ــان اس ــی درخش قربان
ــاس  ــات حس ــم در لحظ ــوب فیل ــاژ خ دکوپ
بــا  کارگــردان  و  اســت  دقیــق  بســیار 
ــرای  هوشــمندی از فیلم هــای گانگســتری ب
الهــام  داســتانش  قهرمــان  دادن  نشــان 

گرفتــه اســت. 
شــاید بــه عقیــده برخــی ایــن نماهــا جــزو 
ــت از  ــتفاده درس ــا اس ــد؛ ام ــه ها باش کلیش
کلیشــه ها در ســینما نه تنهــا بــد نیســت 
ــم باشــد.  ــد بســیار جــذاب ه ــه می توان بلک
امــا  نیســت،  درســتی  قیــاس  هرچنــد 
ــن  ــد کوئنتی ــی مانن ــرود کارگردانان ــان ن یادم
همیــن کلیشــه های  مــدد  بــا  تارانتینــو 
ســینمای درجــه دو و ســه شــاهکارهای 
ــا  ــش« ی ــل را بک ــد »بی ــینمایی ای مانن س

خلــق کرده انــد.  را  »جنگــو« 
ماننــد  فیلم هایــی  بایــد گفــت  انتهــا  در 
»بیســت و یــک روز بعــد« نیازمنــد حمایــت 

ــتند.  هس
اگــر از دیــدن فیلم هــای کلیشــه ای ایــن 
ــزده شــده اید  ــای ســینما خســته و دل روزه
و بــه دنبــال قهرمانانــی نــاب از دل واقعیــت 
ــت  ــم را از دس ــن فیل ــدن ای ــد، دی می گردی

ــد. ندهی

علــی خودســیانی، نویســنده ســریال »هیئت مدیــره«، بــه 
کارگردانــی مازیــار میــری و تهیه کنندگــی مهــران رســام گفــت: 
هــدف اصلــی ایــن ســریال آشــنایی مــردم بــا قوانیــن زندگــی 

ــت.  ــینی اس آپارتمان نش
ــا در  ــی  ســریال اســت؛ منته ــن موضــوع کل وی ادامــه داد: ای
قالــب طنــز و نمایــش بــه تصویــر کشــیده می شــود. تاکنــون 
ــز  ــن نی ــن ســریال نوشــته شــده اســت. م ۱5 قســمت از ای
بــرای بــار ســوم مشــغول بازنویســی هســتم و تــا ایــن لحظــه 

۲ قســمت را بازنویســی کــردم. 
ــن  ــه ای ــاره قص ــبختی« درب ــرز خوش ــریال »م ــنده س نویس
ســریال بیــان داشــت: قصــه در یــک آپارتمــان ســی واحــدی 
ــک قصــه  ــم در هــر قســمت ی ــد و ســعی کردی ــاق می افت اتف

مســتقل داشــته باشــیم.
 وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آیــا ایــن ســریال 

شــباهت هایی بــه ســریال »زیــر آســمان شــهر« خواهــد 
داشــت، گفــت: ایــن ســریال هیــچ شــباهتی بــه »زیــر آســمان 

ــدارد.  ــهر« ن ش
ایــن نویســنده همچنیــن افــزود: هنــوز بازیگرهایمــان انتخــاب 
نشــدند و گــروه در حــال پیــدا کــردن آپارتمانــی مناســب بــرای 

لوکیشــن اصلــی ایــن ســریال هســتند. 
ــت:  ــز گف ــریال نی ــن س ــوردن ای ــد خ ــان کلی ــاره زم وی درب
ــام  ــمت اول تم ــگارش 5 قس ــده ن ــه آین ــا هفت ــاءهللا ت ان ش

می شــود و کار بــرای تولیــد آمــاده خواهــد شــد. 
خودســیانی در پایــان گفــت: در حــال حاضــر »هیئت مدیــره« 
۳۰ قســمت اســت؛ امــا ایــن احتمــال وجــود دارد تــا بــا توجــه 
ــه اســتقبال مخاطبــان ایــن ســریال در تعــداد قســمت های  ب
بیشــتری نیــز تولیــد شــود.  ایــن ســریال در شــبکه پنــج ســیما 

تهیــه و تولیــد خواهــد شــد. فــارس

ــنواره  ــورد داوران جش ــار و برخ ــه از رفت ــا گالی ــی ب ــو صالح تین
ــش »نحــس«، از اجــرای  ــردن نمای ــی نک آیینی ســنتی و بازبین
ــر داد.  ــر شــهر خب ــل ســال ۹7 در تئات ــر در اوای ــن اث عمومــی ای
ــائلی  ــاره مس ــر، درب ــردان تئات ــنده و کارگ ــی، نویس ــو صالح تین
کــه در جریــان بازبینــی جشــنواره آیینی ســنتی برایــش رخ داد، 
گفــت: بــرای حضــور در هجدهمیــن جشــنواره نمایش هــای 
»نحــس«  نمایــش  آماده ســازی  حــال  در  آیینی ســنتی 
ــاط  ــن نمایــش در ارتب ــودم. میزانســن و حــرکات بازیگــران ای ب
ــن  ــدون ای ــن ب ــود و م ــی ب ــک ســازه ۲۰۰ کیلوی ــا ی مســتقیم ب
ســازه نمی توانســتم کار را تمریــن کنــم؛ بــه همیــن دلیــل بــرای 
ــم و ۱۰ روز  ــزرگ گرفت ــو ب ــک پالت ــش ی ــن نمای ــای ای تمرین ه
ــه اعــالم  ــه دبیرخان ــه صــورت شــفاهی ب قبــل از بازبینــی نیــز ب
کــردم کــه بــه دلیــل وجــود ایــن ســازه مجبــورم در یــک پالتــو 

ــم.  ــا باش ــان بازبین ه ــر، میزب دیگ

وی ادامــه داد: حتــی ســه روز پیــش از بازبینــی نیــز در یــک نامه 
ــا ۲ ســاعت  ــردم؛ ام ــی درخواســتم را مطــرح ک ــه صــورت کتب ب
مانــده بــه بازبینــی بــه مــن اعــالم کردنــد کــه داورهــا نمی تواننــد 
ــا ایــن کار الزمــه اش  ــه دیــدن کار بیاینــد. در واقــع مخالفــت ب ب
ایــن اســت کــه از قبــل بــه مــن اطــالع دهنــد؛ امــا ایــن اتفــاق 
ــن  ــی از ای ــه بازبین ــود ک ــن ب ــز ای ــا نی ــاد و اســتدالل داوره نیفت
ــه  ــک ســازه عادالن ــا وجــود ی ــر و ب ــو دیگ ــک پالت نمایــش در ی
ــود  ــوب نمی ش ــور محس ــازه دک ــن س ــه ای ــی ک ــت؛ در حال نیس
و مثــل یکــی از بازیگــران نمایــش اســت و بازیگــران بــدون آن 
نمی تواننــد بــه درســتی در میزانســن قــرار گیرنــد و بــازی کننــد. 
ــا  ــر نمایشــی ب ــرای اجــرای عمومــی ایــن اث وی اضافــه کــرد: ب
تئاتــر شــهر صحبت هایــی کــرده ام؛ امــا بــه دلیــل فشــرده بــودن 
ــه  ــرای کار ب ــاال اج ــال ۹۶ احتم ــه در س ــن مجموع ــای ای اجراه

ــود. مهــر ــول می ش ــال ۹7 موک ــل س اوای
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معرفی سبک هنری

فیلم جنایی
 Crime( ــتری ــا گنگس ــی ی ــای جنای فیلم ه
Film( نــام نوعــی از ژانرهــای ســینمایی 

ــت.  اس
ــخصیت  ــت وجوی ش ــه در آن جس ــی ک فیلم
ــا مأمــور  اصلــی فیلــم، کــه معمــوال کارآگاه ی
ــت،  ــل اس ــا وکی ــگار ی ــا روزنامه ن ــس ی پلی
بــه افشــای اســرار یــک جنایــت منتهــی 

می شــود. 
ایــن فیلم هــا بــه تاریخچه هــای واقعــی 
از  اقتبــاس  یــا  می پــردازد  جنایت هــا 
داســتان های جنایــی تبهــکاران و جنایتــکاران 

مافیــا و... هســتند. 
 R بیشــتر این گونــه فیلم هــا درجــه ســنی
)افــراد زیــر 17 ســال بایــد بــه همــراه والدیــن 

ــا  ــم را تماش ــود فیل ــر از خ ــک بزرگ ت ــا ی ی
کننــد( گرفته انــد.

 انواع فیلم های جنایی
فیلم های جنایی دلهره آور 

ایــن فیلم هــا بیشــتر بــا قالــب اکشــن 
آمیختــه شــده اند و جهــت بــه هیجــان آوردن 
ــتر  ــد بیش ــتند. مانن ــب هس ــاگر مناس تماش
ــال  ــور مث ــه ط ــر )ب ــد فینچ ــای دیوی فیلم ه

ــت«( ــم »هف فیل
فیلم های جنایی ترسناک

ــتان های  ــا داس ــی ب ــا، فیلم های ــن فیلم ه ای
جنایــی هســتند کــه بــا ژانــر ترســناک )فراتــر 
از دلهــره آور( آمیختــه شــده اند؛ ماننــد ســری 
معروف تریــن  کــه  هانیبــال  فیلم هــای  
ســری  و  بره ها«ســت  »ســکوت  آن هــا 

»اره«. فیلم هــای 

فیلم های نوآر 
ــا  ــی کــه در دهه هــای 1۹۴۰ ت فیلم هــای جنای
ــروزی  ــه ام ــدند. نمون ــامل می ش 1۹7۰ را ش
آن هــا فیلــم »شــهر گنــاه« قســمت اول و دوم 

اســت.
 mob فیلم های

اصیــل  گنگســتری  فیلم هــای  این گونــه 
نوعــی دســتگاه مافیــا  بــه  هســتند کــه 
می پردازنــد. بســیاری از آن هــا جنبــه  اقتباســی 
دارنــد؛ ماننــد آثــار تحسین شــده ای مثــل: 
»پدرخوانــده«، »روزی روزگاری در آمریــکا«، 
»جــاده ای بــه ســوی تباهــی«، »داســتان 
ــته های  ــگان« و »دار و دس ــند«، »رفت عامه پس

ــر. ــوارد دیگ ــیاری م ــی« و بس نیویورک
فیلم های جنایی حقیقی

ــی  ــوادث واقع ــاس ح ــر اس ــا ب ــن فیلم ه  ای

ــای  ــای »رفق ــد فیلم ه ــده اند؛ مانن ــاخته ش س
ــد«. ــی و کالی خــوب« و »بان

فیلم های درباره  دزدی
 فیلم هایــی هســتند کــه بــر اســاس حــوادث 
ــواه  ــی، خ ــرقت های جنای ــد از س ــل و بع قب
چــه حقیقــی و چــه خیالــی ســاخته شــده اند؛ 
ماننــد فیلم هــای »بعــد از ظهــر ســگی«، 

ــه«. ــاری« و »مخمص ــگ های انب »س
فیلم های کارآگاهی

اول  شــخصیت های  بــا  فیلم هــا  ایــن   
ــک  ــردن ی ــل ک ــاره  ح ــس  درب کارآگاه و پلی
ــا  معمــا هســتند و اغلــب اوقــات تماشــاگر ب
آن هــا همــراه می شــود؛ مثــل فیلــم »محلــه  
و  پوالنســکی  رومــن  ســاخته   چینی هــا« 
برایــان  ســاخته   همیشــگی«  »مظنونیــن 

ــینگر. س

،،
بعــد«  روز  یــک  و  »بیســت  فیلــم 
ســاخته محمدرضــا خردمنــدان پــس 
از درخشــش بی نظیــر در جشــنواره 
فیلــم کــودک و نوجــوان، ایــن روزها در 
سراســر کشــور در حــال اکــران اســت

نگاهی به فیلم »بیست و یک روز بعد« ساخته محمدرضا خردمندان

حسیکهرهایتاننمیکند

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

دستمال سرخ ها
نویسنده رقیه ذاکری

قیمت 5 هزار تومان
نشر روایت فتح    

آهن قراضه، نان خشک، دمپایی 
کهنه!

نویسنده آذردخت بهرامی
قیمت ۱۶ هزار تومان

نشر چشمه  

 بازیابی امر محسوس: 
هفت  گفتار در زیبایی شناسی

نویسنده مجید اخگر
قیمت 24 هزار تومان

نشر بیدگل       

کارگردان: عبدالرضا کاهانی
نویسنده: عبدالرضا کاهانی، سعید قطبی زاده

بازیگــران: ترانــه علیدوســتی، بابــک حمیدیــان، 
ــرزی،  ــده فرام ــاران، فری ــد صالحــی، رضــا عط مجی

ــان ــهاب رضوی ــی، امیرش ــی میالن عل
ــتمین  ــق«، هش ــتراحت مطل ــینمایی »اس ــم س فیل
ســاخته عبدالرضــا کاهانــی اســت. »اســتراحت 
مطلــق«، یــک فیلــم پــر لوکیشــن و اجتماعــی 
ــوی  ــران جل ــای آن در ته ــه صحنه ه ــه هم ــت ک اس

ــت.  ــه اس ــن رفت دوربی
ــت«،  ــی ســاخت فیلم هــای »بی خــود و بی جه کاهان
»هیــچ«، »اســب حیــوان نجیبــی اســت«، »بیســت« 

و ... را در کارنامــه  ســینمایی خــود دارد. 
رضــا عطــاران و همســرش، فریــده فرامــرزی بــرای 
ــتراحت  ــم »اس ــر در فیل ــار یکدیگ ــار در کن ــن ب اولی
مطلــق« بــازی می کننــد. ۱۶ مــورد اصالحیــه در 
بــه فیلــم  بازبینــی ســازمان ســینمایی  اولیــن 
از  پــس  امــا  شــد؛  داده  مطلــق«  »اســتراحت 
مذاکــرات کارگــردان فیلــم بــا اعضــای شــورای 

بازبینــی از تعــداد اصالحیه هــا کاســته شــد. 
»اســتراحت مطلــق« را بایــد در امتــداد همــان 
ــه در  ــرد ک ــیر ک ــی تفس ــگی کاهان ــینمای همیش س
ــه  ــیاه ب ــدی س ــزورد و کم ــری از اب ــای فراخ ت فض
ــتی و  ــت پلش ــردازد. روای ــود می پ ــه خ ــت قص روای
پوچــی در قصــه ای شــهری از طبقــات فرودســت و 
آســیب پذیر کــه نه تنهــا معیشتشــان کــه روابطشــان 
ــت.  ــی اس ــی اخالق ــی و فروپاش ــر تباه ــز درگی نی
ــه  ــه معنــای متعــارف کلیشــه ای کــه ب ــه ب اخــالق ن
معنــای مجموعــه کنش  هایــی کــه رفتارشناســی 
ــی از اعوجــاج  ــد. صورت ــدی می کن آن هــا را صورت بن
ــراد در  ــی اف ــه از اســتیصال درون ــی ک و لجبازی های
ــا  ــت جهان آن ه ــری و زیس ــود، دیگ ــا خ ــه ب مواجه

برســاخته شــده اســت.
 »اســتراحت مطلــق« روایــت تــن  دادن انســان 
باطــل  دور  در  اســت کــه  ناامیــدی  و  افســرده 
اســتیصال دســت  و پــا می زنــد و مــدام در فضــای 
ــی را  ــتی ذهنی عین ــن پلش ــت، ای ــود و بی جه بی خ

تجربــه می کنــد.

»نحس«اجرایعمومیمیشودسریال»هیئتمدیره«بهزودیآمادهتولیدمیشود

حرف و نقل

 ناصــر فرهــودی، صدابردار پیشکســوت موســیقی 
و مدیــر اســتودیو پــاپ، دار فانــی را وداع گفــت.

 هرچنــد مهلــت ۲ ماهــه وزیــر فرهنــگ و ارشــاد 
ــرای تعییــن تکلیــف فیلم هــای توقیفــی  اســالمی ب
بــه پایــان رســیده، امــا وضعیــت کار کمیتــه مربوطــه 
ــس  ــوده و رئی ــور رســمی مشــخص نب ــه ط ــوز ب هن

کمیتــه نیــز پاســخگو نیســت.
 »خورشــید تــوی بشــقاب اژدهــا« نوشــته ســودابه 
فرضی پــور روانــه بــازار شــد. ایــن کتــاب بــا تصویرگری 
ســحر غیاثونــد در ۱۶۸ صفحــه بــا شــمارگان ۱۱۰۰ 
ــگان  ــان در نشــر آفرین ــزار توم نســخه و قیمــت ۱۱ ه

منتشــر شــده اســت.
ــرای   »نســیم گرام«، نرم افــزار شــبکه »نســیم«، ب
ــان  ــل اســتفاده شــد. مخاطب گوشــی های همــراه قاب
می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه اطالع رســانی 
شــبکه بــه نشــانی tvnasim.ir ایــن نرم افــزار را نصــب 

و از آن اســتفاده کننــد.
ــا  ــان« ب ــروه »دست افش ــی گ ــرت هم آوای  کنس
ــای  ــا و کم بین ــدان نابین ــدادی از هنرمن ــی تع همراه
شهرســتان کاشــان بــه همراهــی محمــد معتمــدی در 

ــود. ــزار می ش ــران برگ ــدت ته ــاالر وح ت
ــپ«  ــرا ُول ــاخته »پت ــی« س ــان اله ــم »فرم  فیل
ــه  ــق ب ــکا موف ــم ترایب ــه امســال در جشــنواره فیل ک
کســب ســه جایــزه اصلــی از جملــه بهتریــن فیلــم 
شــد، نماینــده ســینمای کشــور ســوئیس در نودمیــن 

ــود. ــز ســینمایی اســکار خواهــد ب دوره جوای
 دو تــاالر »تمبــر« و »هــزار داســتان« در آســتانه 
ــه و مــوزه  ــه فضــای کتابخان والدت امــام رضــا)ع( ب
ملــی ملــک اضافــه شــد تــا در کنــار دومیــن گنجینــه 
تخصصــی و بــزرگ تمبــر )پــس از مــوزه ارتباطــات(، 
ــا  ــوزه ای ب ــاالر م ــتین ت ــب نخس ــوزه صاح ــن م ای

ــود. ــخ« ش ــرایی در تاری ــوع »داستان س موض
ــش  ــس بخ ــاز و رئی ــایاس، فیلمس ــه آس  الیوی
رقابتــی بین المللــی جشــنواره فیلــم لوکارنــو، در 
ــوش  ــت بین ــا ژولی ــر ب ــار دیگ ــدی اش ب ــم بع فیل
همــراه می شــود تــا بــا یــک فیلــم کمــدی بــه نــام 

»ای بــوک« بــه پرده هــای نقــره ای بازگردنــد.
ــر اجرایــی تولیــد  ــوان مدی ــه عن ــی ب  جــرج کلون
یــک ســریال مســتند جنایی سیاســی انتخــاب 
شــده اســت. ایــن مجموعــه ۶ قســمتی بــر مبنــای 
کتــاب غیرداســتانی »هنــر قتــل سیاســی« ســاخته 

ــود. ــد ب ــز خواه ــم نی ــی راوی فیل ــود و کلون می ش
ــینمایی  ــم س ــده فیل ــدزاده، تهیه کنن ــف صم  یوس
»همســایه محبــوب مــن«، بــه کارگردانــی حمیدرضــا 
ــاره آخریــن وضعیــت ایــن اثــر گفــت:  صالحمنــد درب
آن  و کارهــای  شــده  آغــاز  پیش تولیــد  به تازگــی 
ــن  ــر همی ــی رود؛ ب ــش م ــری پی ــورت جدی ت ــه ص ب
اســاس در نظــر داریــم در شــهریورماه ایــن فیلــم را کلید                                                                                       

بزنیــم.
 رضــا اکبرپــور، بازیگــر فیلــم »آپاندیــس«، بیــان 
کــرد کــه ایــن فیلــم حــرف پیچیــده و عجیبــی نــدارد 
 و بــه همیــن دلیــل می توانــد در اکــران موفــق

 باشد.
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 بازدید نماینده ولی فقیه 

از محل اقامت زائران
ــه  ــی خان ــران ایران ــت زائ ــه و سرپرس ــی فقی ــده ول نماین
خــدا جمعــه وارد مدینــه منــوره شــد و بــه طــور ســرزده از 
هتــل محــل اقامــت زائــران در مدینــه منــوره دیــدن کــرد. 
حجت االســام ســید علــی قاضی عســکر در ایــن بازدیــد از 
نزدیــک بــا زائــران کشــورمان و نیــز مســئوالن و مدیــران و 
کارگــزاران حــج کــه در خدمــت زائــران هســتند، در فضایــی 

گــرم و صمیمــی دیــدار و احوالپرســی کــرد. 
سرپرســت زائــران ایرانــی خانــه خــدا در ایــن بازدیــد بــه 
ــی  ــد نب ــی مرق ــع در نزدیک ــب« واق ــدن تولی ــل »گل هت

ــت. مهــر ــد)ص( رف ــرت محم ــام حض ــرم اس مک

هوا گرم تر خواهد شد
ــور  ــتان های کش ــب اس ــرای اغل ــی ب ــازمان هواشناس س
افزایــش نســبی دمــا طــی روزهــای آینــده را پیش بینــی 
ــات نقشــه هواشناســی  ــن اطاع ــر اســاس آخری ــرد. ب ک
روزهــای آینــده در بیشــتر مناطــق کشــور جــّو آرام و 
ــی  ــی پیش بین ــاف و آفتاب ــمانی ص ــا آس ــراه ب ــدار هم پای

می شــود. 
در بخشــی از ســواحل شــمالی به ویــژه غــرب اســتان 
ــی رود  ــال م ــزی، احتم ــرز مرک ــات الب ــدران و ارتفاع مازن
در ســاعت عصــر شــاهد افزایــش ابــر و بارندگــی خفیــف 
ــش  ــور، افزای ــرق کش ــوب ش ــرق و جن ــرای ش ــیم. ب باش
ــتان  ــمال سیس ــرای ش ــل و ب ــژه در زاب ــاد به وی ــدت ب ش
ــود.  ــی می ش ــاک پیش بین ــرد و خ ــد گ ــتان پدی و بلوچس
ســواحل دریــای عمــان به ویــژه نواحــی شــرقی ایــن 
مناطــق همــراه بــا وزش بــاد و دریــای متاطــم پیش بینــی 

هواشناســی می شــود. 

 استفاده از تکنولوژی روز 
در احداث مدارس

 محمدتقــی نظرپــور، معــاون عمرانــی وزارت آمــوزش 
و پــرورش و رئیــس ســازمان نوســازی، توســعه و تجهیــز 
مــدارس کشــور، در بازدیــد از دو مدرســه در حــال ســاخت 
کرمانشــاه اظهــار کــرد: اســتفاده از تکنولــوژی روز بایــد در 

اولویــت احــداث مــدارس باشــد. 
ــاط  ــا نش ــای ب ــه فض ــه ب ــتار توج ــن خواس وی همچنی
ــود  ــاش ش ــد ت ــزود: بای ــد و اف ــدارس ش ــی م در طراح
تــا فضــای بــا نشــاطی در مــدارس بــرای اســتفاده 

شــود.  ایجــاد  دانش آمــوزان 
مــدارس  ســاخت  پیمانــکاران  و  معمــاران  از  نظرپــور 
خواســت در زمــان شــروع بــه کار ســاخت مــدارس، 
محوطه ســازی و فضــای ســبز آن را در نظــر داشــته باشــند 
تــا مــدارس بــرای اســتفاده دانش آمــوزان از فضــای 
ــر  ــری، مدی ــان نظ ــد. مرزب ــوردار باش ــبی برخ ــبز مناس س
کل نوســازی مــدارس اســتان کرمانشــاه، نیــز در حاشــیه 
ایــن بازدیدهــا، اظهــار کــرد: نخســتین بازدیــد از دبیرســتان 
ــاه  ــهر کرمانش ــان رازی ش ــتعدادهای درخش ــه اس دختران
صــورت گرفــت کــه ایــن دبیرســتان بــا زیربنــای 2800 متــر 
ــوده و در  ــاخت ب ــت س ــاه در دس ــهر کرمانش ــع در ش مرب

ــی دارد. ایســنا حــال حاضــر 90 درصــد پیشــرفت فیزیک

جامعه
30 درصد متکدیان خارجی هستند

معــاون اجتماعــی مرکــز اجتماعــی و فرهنگــی وزارت 
اجتماعــی  آســیب های  قرارگاه هــای  گفــت:  کشــور 
ــا  ــا ب ــتند؛ ام ــت هس ــال فعالی ــده و در ح ــدازی ش راه ان

مشــکات زیــادی دســت و پنجــه نــرم می کننــد. 
رضــا محبوبــی در ادامــه بــه بیــان مشــکات قــرارگاه 
ــی  ــرد: یک ــح ک ــت و تصری ــی پرداخ ــیب های اجتماع آس
از مشــکات جــدی ایــن قــرارگاه شناســایی فاقــدان 
ــاماندهی  ــری و س ــیر غربالگ ــه در مس ــت ک ــت اس هوی
ــان  ــت آن ــه هوی ــرادی ک ــه بیشــتر اف ــد؛ البت ــرار می گیرن ق
ــه  ــا توج ــتند و ب ــی نیس ــاع ایران ــود، اتب ــخص می ش مش
 بــه اینکــه ضعــف در قوانیــن دربــاره اتبــاع نیــز وجــود دارد 
و دارای ضوابــط خــاص اســت، در حقیقــت محدودیت های 

قانونــی در ایــن امــر مشــاهده می شــود. 
محبوبــی بــا اشــاره بــه اینکــه 30 درصــد متکدیــان اتبــاع 
ــون شــهرداری ها در تعریــف  خارجــی هســتند، گفــت: قان
ــه  ــی فروخت ــی کاالی ــد وقت ــری می گوی ــه تکدیگ ــدام ب اق
شــود، دیگــر تکدیگــری نیســت؛ در حالــی کــه می دانیــم 
ایــن کار گونــه ای از تکدیگــری اســت. وقتــی بــه زور کاالیی 
ــری اســت. در  ــی تکدیگ ــن نوع ــروش می رســد، ای ــه ف ب
حقیقــت نمی تــوان بــه لحــاظ قانونــی بــا افــرادی کــه بــر 
ــرا  ــرد؛ زی ــی می فروشــند، برخــورد ک ســر چهارراه هــا کاالی

آن هــا جرمــی مرتکــب نشــده اند. ایســنا

 ادامه طرح سالمت دهان و دندان
دانش آموزان

ــت از  ــان وزارت بهداش ــامت ده ــورای س ــس ش رئی
ــوزان  ــدان دانش آم ــان و دن ــه طــرح ســامت ده ادام
ــت:  ــر داد و گف ــطه خب ــی در دوره متوس ــع ابتدای مقط
دهــان  در   1400 ســال  در  طــرح  ایــن  انجــام  بــا 
دانش آموزانــی کــه در ایــن طــرح تحــت پوشــش قــرار 
ــد  ــود خواه ــیده وج ــدان پوس ــک دن ــا ی ــد، تنه گرفتن

ــت.  داش
ادامــه  دربــاره چگونگــی  دکتــر ســعید عســکری 
خدمــات حــوزه دندانپزشــکی بــرای دانش آمــوزان 
ــق  و مــردم مناطــق محــروم توضیــح داد و گفــت: طب
تفاهم نامــه ای کــه بــا آمــوزش و پــرورش منعقــد 
شــده، اســتمرار ایــن حرکــت تــا ســال 1400 بایــد ادامــه 
ــه  ــر اینکــه ب ــر ایــن اســاس عــاوه ب داشــته باشــد. ب
دانش آمــوزان در دوره ابتدایــی ایــن خدمــت ارائــه 
ــوز  ــا دانش آم ــات ب ــن خدم ــت ای ــرار اس ــود، ق می ش
مقطــع ابتدایــی وارد دوره دبیرســتان شــود؛ یعنــی 
ــن  ــه ای ــوز ب ــون دانش آم ــک میلی ــدود ی ــالیانه ح س

ــود.  ــزوده می ش ــی اف ــداد کنون تع
وی افــزود: مــا منتظریــم در فــرم نهایــی ارائــه خدمات 
و  ابتدایــی  مقطــع  در  دانش آمــوزان  پیشــگیرانه، 
دانش آمــوز  میلیــون   14 از  بیــش  متوســطه کــه 

ــدا ــد. وب ــرار گیرن ــش ق ــت پوش ــود، تح ــد ب خواهن

کوتاه حوادث 
سد عباس آباد جان چهار نفر را 

گرفت
رئیــس فوریت هــای پزشــکی شهرســتان بانــه از مــرگ 
ــاد  ــد عباس آب ــدن در س ــرق ش ــر غ ــر اث ــر ب ــار نف چه
ــود  ــا وج ــرد: ب ــار ک ــی اظه ــا فاتح ــر داد. رض ــه خب بان
توصیه هــای اکیــد مبنــی بــر شــنا نکــردن در محــدوده 
ســد عباس آبــاد همچنــان عــده ای بــرای شــنا بــه ایــن 
ــامگاه روز  ــفانه ش ــه متاس ــد ک ــه می کنن ــد مراجع س

جمعــه چهــار نفــر در ایــن ســد غــرق شــدند. 
وی افــزود: افــراد غرق شــده شــامل دو دختــر 10 و 1۵ 
ــک مــرد 41 ســاله از  ــک پســر 10 ســاله و ی ســاله، ی
دو خانــواده هســتند کــه بــرای تفریــح بــه ایــن مــکان 
ــای پزشــکی  ــس فوریت ه ــد. رئی ــرده بودن ــه ک مراجع
شهرســتان بانــه عنــوان کــرد: اجســاد ایــن چهــار نفــر 
صاح الدیــن  بیمارســتان  ســردخانه  در  هم اکنــون 
ــوم  ــگاه عل ــان دانش ــاون درم ــت. مع ــه اس ــی بان ایوب
پزشــکی کردســتان نیــز در ایــن بــاره گفــت: ایــن افــراد 
در ســاعت 1۷:20 بــدون هیچ گونــه عائــم حیاتــی 
ــل  ــه منتق ــن بان ــتان صاح الدی ــس بیمارس ــه اورژان ب
ــردخانه  ــه س ــق ب ــس از CPR ناموف ــه پ ــوند ک می ش
ــن  ــت ای ــزود: عل ــری اف ــن قص ــدند. هوم ــل ش منتق
ــواده و تــاش  اتفــاق، غــرق شــدن یکــی از افــراد خان
افــراد دیگــر بــرای نجــات وی و در نهایــت غــرق شــدن 

ــوده اســت. ایســنا همــه آن هــا ب

 کشته شدن پنج نفر 
در درگیری محلی

ــی  ــی و امنیت ــاون سیاس ــته پور مع ــب هللا خجس حبی
ــان ســفرش  اســتانداری لرســتان جمعه شــب در جری
بــه الیگــودرز بیــان داشــت: متاســفانه صبــح روز 
ــاد شهرســتان  ــرداد، در روســتای ملک آب ــه 13 م جمع
الیگــودرز درگیــری محلــی و فامیلــی منجــر بــه کشــته 
شــدن پنــج نفــر شــد. وی ادامــه داد: در ایــن حادثــه 
ــس  ــه پلی ــه بافاصل ــدند ک ــی ش ــز زخم ــدادی نی تع
ــل را  ــه قت ــون ب ــراد مظن ــد و اف ــر ش ــه حاض در صحن

دســتگیر کــرد. فــارس

 رسیدگی به پرونده ملیکا 
در مشـــهد و اصفهان

ــال  ــک س ــر ی ــکا« دخت ــدن »ملی ــوده ش ــده رب پرون
ــن  ــدن در ای ــوده ش ــس از رب ــه پ ــهدی ک ــه مش و نیم
ــود، در شــعبه 24  ــه ب ــال یافت ــان انتق ــه اصفه شــهر ب
بازپرســی دادســرای عمومــی و انقــاب اصفهــان نیــز 
ــن  ــژه پیگیــری خواهــد شــد. پیــش از ای ــه  طــور وی ب
ــم از  ــهد ه ــتان مش ــاون دادس ــینی مع ــی حس قاض
ارجــاع پرونــده بــه شــعبه 409 جرائــم خــاص مشــهد 
ــام دادســتان مشــهد  ــر اســاس اع ــود. ب ــر داده ب خب
مظنونــی در پرونــده شناســایی شــده و تحقیقــات 
مشــترک قضایــی و پلیســی در ایــن بــاره در مشــهد و 

ک اصفهــان جریــان دارد. تابنــا

ــنبه  ــه روز چهارش ــده ای ک ــر بری ــای دو س ــی از بدن ه یک
هفتــه گذشــته در خیابــان شــیخ بهایــی تهــران رهــا شــده 

بــود، کشــف شــد. 
ــک زن و  ــه ی ــق ب ــده متعل ــر بری ــف دو س ــی کش در پ
ــن زن در  ــران، ت ــی ته ــان شــیخ بهای ــرد در خیاب ــک م ی
مرکــز بازیافــت تهــران پیــدا شــد. بازپــرس امــور جنایــی 
تهــران نیــز بــا بیــان اینکــه صاحبــان ســرهای پیداشــده 
در خیابــان شــیخ  بهایــی توســط شــلیک گلولــه بــه قتــل 
ــک  ــی از ی ــه و بخش ــک نیم تن ــت: ی ــد، گف ــیده بودن رس
پــا در منطقــه کهریــزک پیــدا شــده کــه احتمــال مــی رود 

ــه یکــی از ســرهای پیداشــده باشــد.  متعلــق ب
ــده  ــرهای بریده ش ــاد س ــاره اجس ــی آذر درب ــجاد مناف س
ــدا شــده  ــی پی ــان شــیخ بهای ــه روز چهارشــنبه در اتوب ک
بــود، گفــت: یــک نیم تنــه و بخشــی از پــا در نقطــه 
دیگــری از تهــران پیــدا شــده کــه در حــال انجــام 
ــن  ــا مشــخص شــود ای ــای DNA هســتیم ت آزمایش ه
ــر.  ــا خی ــه ســرهای پیداشــده هســت ی ــق ب پیکــر متعل
ــدا  ــر پی ــنبه عص ــه پنجش ــن نیم تن ــه ای ــان اینک ــا بی او ب
ــت  ــز بازیاف ــه در مرک ــه ک ــن نیم تن ــه داد: ای ــده، ادام ش
زبالــه تهــران در منطقــه کهریــزک رهــا شــده بــود، 
ــوان  ــی ج ــه زن ــق ب ــوخته و متعل ــرها نس ــاف س برخ
ــی روی  ــق و بررس ــال تحقی ــان در ح ــا همچن ــت. م اس
ایــن پرونــده هســتیم تــا ان شــاءهللا هرچــه ســریع تر بــه 

ــیم.  ــی برس ــج قطع نتای
بازپــرس امــور جنایــی تهــران بــا بیــان اینکــه مقتــوالن به 
ضــرب گلولــه بــه قتــل رســیده اند، خاطرنشــان کــرد: دو 
گلولــه بــه ســر خانــم و یــک گلولــه بــه ســر آقــا شــلیک 
ــوده و  ــا ب ــن گلوله ه ــز همی ــرگ نی ــل م ــه عام ــده ک ش

ــد.  ــس از مــرگ سرهایشــان را جــدا کرده ان پ
هفتــه گذشــته در پــی تمــاس فــردی و اطــاع از وجود دو 
ســر ســوخته در خیابــان شــیخ بهایــی، پیگیــری مامــوران 
ــرای یافتــن عامــان و شناســایی هویــت ســرها آغــاز  ب
ــه یــک  ــد، ب شــد. ایــن دو ســر کــه ســوخته شــده بودن

مــرد و یــک زن تعلــق دارنــد. 
بــا حضــور نیــروی انتظامــی در محــل مشــخص شــد کــه 
محــل ایــن جنایــت جــای دیگــری بوده و ســپس ســرها 
بــه ایــن منطقــه منتقــل شــده اســت. بــا دســتور قضایــی 
ــوران  ــد و مام ــل ش ــی منتق ــکی قانون ــه پزش ــرها ب س
تحقیقــات خــود را برای کشــف تــن قربانیان و شناســایی 

هویــت آن هــا آغــاز کردنــد. تحقیقــات در ایــن بــاره ادامــه 
داشــت تــا اینکــه روز پنجشــنبه کارگــران مرکــز بازیافــت 
زبالــه تهــران بــا تــن زنــی در میــان زبالــه روبــه رو شــدند 

و موضــوع را بــه پلیــس گــزارش دادنــد. 
ــن  ــه ت ــدند ک ــه ش ــل متوج ــور در مح ــا حض ــوران ب مام
متعلــق بــه زن جوانــی اســت کــه ســر نــدارد. بــه دلیــل 
اینکــه احتمــال می دادنــد تــن متعلــق بــه ســر ســوخته 
باشــد، آزمایــش در این بــاره را در دســتورکار قــرار دادنــد و 

مشــخص شــد فرضیــه آن هــا درســت بــوده اســت. 
عامــل یــا عامــان ایــن جنایــت هولنــاک تــن زن جــوان 
را پــس از قتــل در داخــل ســطل زبالــه ای در تهــران رهــا 
کــرده بودنــد. جســت وجو بــرای یافتــن تــن مــرد جــوان 
هــم ادامــه دارد. مامــوران بــه دنبــال هویــت ایــن دو نفــر 
ــنبه  ــران روز چهارش ــی ته ــوران اداره آگاه ــتند. مام هس
هفتــه گذشــته جســد یــک ســر بی تــن کــه متعلــق بــه 
زنــی بــود را در خیابــان شــیخ بهایــی کشــف کردنــد و این 
ــه  ــان ب ــه جست وجوهای ش ــه در ادام ــود ک ــی ب در حال
فاصلــه کمــی از ســر کشف شــده متوجــه وجــود نایلونــی 
ــل  ــدند داخ ــه ش ــی آن متوج ــدند و در بررس ــر ش دیگ

نایلــون ســر ســوخته یــک مــرد قــرار دارد. 
بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع، بافاصلــه تیم بررســی 
صحنــه جــرم پلیــس آگاهــی تهــران و ســجاد منافــی آذر، 
ــی در محــل حاضــر شــدند. بررســی های  بازپــرس جنای
ــه  ــق ب ــده متعل ــرهای کشف ش ــی داد س ــان م ــه نش اولی
یــک زن و مــرد جــوان اســت و باقــی اجســاد آن هــا در 
محــل نیســت. ســرها متعلــق بــه زن و مــردی اســت کــه 

بیــن 30 تــا 3۵ ســال ســن دارنــد. 
ــس  ــان پ ــا قات ــل ی ــد قات ــال می دهن ــوران احتم مام
از ارتــکاب جنایــت و مثلــه کــردن اجســاد، تکه هــای 
مختلــف بــدن ایــن زن و مــرد را در نقــاط مختلــف 
تهــران رهــا کــرده باشــند. ســرانجام بــا دســتور بازپــرس 
ــرای انجــام  ــژه قتــل پایتخــت ســرهای کشف شــده ب وی
آزمایش هــای الزم و تعییــن هویــت بــه پزشــکی قانونــی 
منتقــل شــد و تحقیقــات دربــاره ایــن پرونــده ادامــه دارد. 
ــران  ــی ته ــرای جنای ــس دادس ــهریاری، رئی ــد ش محم
ــات  ــوع تحقیق ــاع از موض ــض اط ــه مح ــا ب ــت: م گف
خــود را دربــاره ایــن حادثــه شــروع کردیــم. پرونــده ایــن 
حادثــه در دادســرای جنایــی مفتــوح شــده و موضــوع در 

حــال بررســی اســت. رکنــا

ــه  ــروزه در جامع ــه ام ــکاتی ک ــی از مش یک
ــی  ــث زندگ ــت، بح ــد اس ــال رش ــا در ح م
مراحــل  اســت کــه  زوجینــی  مشــترک 
شــرعی، قانونــی و عرفــی را نپیموده انــد، 
ولــی بــا هــم زندگــی می کننــد؛ ایــن پدیــده 

ــت. ــروف اس ــفید« مع ــه »ازدواج س ب
 تقلید از فرهنگ غربی

در اصــل، ازدواج از تشــکیل زندگی مشــترک 
یــک زن و یــک مــرد در زیــر یــک ســقف بــه 
ــت،  ــن طبیع ــق قوانی ــا طب ــد ت وجــود می آی
احساســی، جنســی،  عاطفــی،  نیازهــای 
مثلشــان  تولیــد  و  خدماتــی  حمایتــی، 
تأمیــن و تضمیــن شــود و بــه نوعــی تکامــل 
یابنــد؛ زیــرا نــه زن و نــه مــرد بــدون یکدیگر 

ــت.  ــل نیس ــان کام زندگی ش
ــاس  ــر اس ــکل گیری ازدواج ب ــن ش همچنی
قوانیــن »عرفــی«، »قانــون رســمی« کشــور 
بــه  جامعــه ای  هــر  دینــی«  »قانــون  و 

رســمیت شــناخته می شــود. 
ــوان  ــت زوج ج ــن اس ــه ممک ــی ک از آنجای
زندگــی  از  زمانــی  گــذر  طــی  از  پــس 
ــدک  ــد ان ــر چن ــی، ه ــان اختافات مشترکش
بینشــان بــه وجــود آیــد و در مواقعــی ســریع 
تصمیــم بــه جدایــی و متارکــه بگیرنــد، 
ــن  ــمی و موازی ــون رس ــرف و قان ــن ع قوانی
شــرع، شــرایطی را بــرای زن و مــرد فراهــم 
می کنــد کــه هــم مانــع جدایــی ســریع 
آن هــا از یکدیگــر می شــود و هــم اســتحکام 

می کنــد.  تضمیــن  را  زندگی شــان 
ضمــن اینکــه جدایــی زن و مرد آســیب های 
فــردی و اجتماعــی را نیــز بــه دنبــال دارد کــه 
ــه  ایــن قوانیــن عرفــی، قانونــی و شــرعی ب
نوعــی آن هــا را پیش بینــی می کننــد؛ البتــه 
ــل نیســتند  ــن مای ــن قوانی ــک از ای ــچ ی هی
ــار یکدیگــر  ــه زن و مــرد بســوزند و در کن ک
بســازند. در ادیــان مختلــف بــرای مثــال در 
مســیحیت بــا حضــور در کلیســا و در مقابــل 
کشیشــی و در اســام بــا حضــور یــک 
ــرف،  ــای دو ط ــع خانواده ه ــی در جم روحان
زن و مــردی کــه قصــد تشــکیل زندگــی 
ــد  ــه عق ــت خطب ــا قرائ ــد، ب ــترک دارن مش
ــت  ــن دریاف ــر دی ــن کار را از منظ ــد ای تأیی

می کننــد. 
در واقــع حضــور دیــن یــک قــرارداد اخاقــی 
و انســانی را بیــن زن و مــرد برقــرار می کنــد؛ 
لــذا حضــور اخاقیــات در هــر لحظــه از 

خانواده هایــی  چنیــن  مشــترک  زندگــی 
ضامــن بقــا و اســتحکام و حافــظ حریــم و 
حرمــت خانــواده و مانــع از روابطی خــارج از 

ــواده اســت.  محــدوده خان
در قوانیــن رســمی جوامــع غربــی مثــل 
فرانســه بــا حضــور در شــهرداری و ثبــت 
ــر ازدواج  ــا در محض ــه م ــی و در جامع قانون
ــود.  ــی می ش ــت قانون ــترک ثب ــی مش زندگ
ــداوم  ــی ت ــت قانون ــز ضمان ــش نی ــن بخ ای
زندگــی مشــترک را کــرده و تــاش می کنــد 
ــی جــان بخشــد.  ــن زندگ ــای ای ــه بق ــا ب ت
ــرای  ــی را ب ــون وظایف ــت، قان ــن حال در ای
ــا حــق هیــچ  مــرد و زن در نظــر می گیــرد ت
ــال  ــری پایم ــط دیگ ــن توس ــک از زوجی ی
نشــود. ایــن قوانیــن کــه وظایفــی را هــم در 
ــا  ــی ی ــس از جدای ــم پ ــی و ه ــن زندگ حی
ــه  ــت نفق ــه، پرداخ ــت مهری ــاق )پرداخ ط
و ...( بــر عهــده مــرد می گــذارد، مانعــی 
تعمق برانگیــز اســت تــا مــرد و زن جدی تــر 
ــات  ــل اختاف ــل و فص ــه ح ــر ب و عاقانه ت
ــن  ــه ممک ــی ک ــا جای ــند و ت ــود بیندیش خ
ــب  ــه عواق ــد و ب ــی بپرهیزن ــت از جدای اس
ــه  ــوند؛ البت ــف ش ــز واق ــای آن نی و پیامده
نــه اینکــه زن و مــرد بســوزند و بســازند 
دهنــد؛  ادامــه  ُپرتنشــی  زندگــی  بــه  و 
بلکــه بیاموزنــد و کمــی بیندیشــند کــه 
مشکاتشــان هــر چقــدر  هــم عمیــق باشــد، 

ســطحی و حل شــدنی اســت.

 عرف
قوانیــن عــرف در هــر جامعــه ای حضــور 
ــان  ــترک نش ــی مش ــاز زندگ ــود را در آغ خ
می دهــد تــا در چگونگــی شــکل گیری و 
ــد  ــا کن ــش ایف ــی مشــترک نق ــداوم زندگ ت
قوانیــن  همیــن  مشــکات  مواقــع  در  و 

عرفــی حضــور پررنــگ خــود را جهــت رفــع 
اختافــات زوج مشــکل دار نشــان می دهــد. 
مجلــس  خواســتگاری،  مراســم  وجــود 
ــه  ــا معارف ــول امروزی ه ــه ق ــا ب ــران ی بله ب
ــرد و زن،  ــواده م ــزرگان دو خان ــا حضــور ب ب
در نظــر گرفتــن مبلغــی یــا چیــزی همچــون 
تعــداد ســکه، ملــک و ... بــه عنــوان مهریــه، 
ــپس  ــمی و س ــد رس ــم عق ــزاری مراس برگ
جشــن شــادی و شــرکت و آشــنایی دو 
ــای  ــاد، دادن هدای ــروس و دام ــواده ع خان
 مختلــف و...، همــه این هــا بــا اندازه هــا 
و کیفیت هــای متفــاوت، هــر یــک شــرایطی 
را بــرای زن و مــرد فراهــم می کنــد تــا 
زندگــی مشترکشــان، هرچــه شــیرین تر، 

بهتــر و مســتحکم تر باشــد. 
ضمــن اینکــه در صــورت بــروز کوچک تریــن 
ــای  ــت و آمده ــا و رف ــات، برخورده اختاف
حضــور  یــادآور  دوســتان،  و  خانوادگــی 
مختلــف  لحظــات  در  عــرف  همیشــگی 
ــمت  ــه س ــرد را ب ــت و زن و م ــی اس زندگ
حــل مشــکات و کاســتن اختافــات و 
ســازگاری بــا یکدیگــر ســوق می دهــد. 
ممکــن اســت آشــنایی قبلی دختر و پســری 
و بــه وجــود آمــدن عاقــه و در نهایت عشــق، 
تقاضــای زندگــی مشــترک را فراهــم ســازد و 
شــرایط قانونــی، عرفــی و دینی بــه دنبال آن 
اجــرا شــود یــا برعکــس بــه شــکل ســنتی 
ــم  ــرد و کم ک ــکل بگی ــترکی ش ــی مش زندگ
ــر  ــد. در ه ــه وجــود بیای ــه و عشــقی ب عاق
حــال پــس از گــذر زمانــی متفــاوت، بســته 
بــه خواســته های پســر و دختــر یــا فرهنــگ 
خانواده هــا و جامعــه و نیــز بــه عنــوان یکــی 
از کارکردهــای تشــکیل خانــواده، یعنی تولید 
مثــل و جانشــینی نســل بعــد از خــود، فرزند 
ــه دارای  ــد ک ــا می آین ــه دنی ــی ب ــا فرزندان ی
پــدر و مــادری مشــخص باشــند و در فضایی 
ــد و  ــد کنن ــرعی رش ــی و ش ــی و قانون عرف
ــوان  ــه عن ــدان ب ــن فرزن ــوند. ای ــزرگ ش ب
ــف  ــای مختل ــن زوج در نهاده ــدان ای فرزن
اجتماعــی ثبــت و شــناخته خواهنــد شــد و 
در شــرایط خــوب و مقبــول فرهنــگ جامعه، 

وارد جامعــه خواهنــد شــد.
 اصل ماجرا

اخیــرا در جامعــه مــا زندگــی مشــترک بیــن 
زوج هایــی بــدون ازدواج در زیــر یــک ســقف 
شــکل می گیــرد کــه تقریبــا پایبنــد بــه هیــچ 

یــک از قوانیــن عرفــی، قانونــی و دینــی 
ــت  ــن جه ــت دی ــه دخال ــی ن ــتند؛ یعن نیس
آغــاز زندگی شــان وجــود دارد، نــه رســما در 
مراجــع قانونــی ثبــت می شــوند و نــه عــرف، 
نقــش چندانــی در تشــکیل زندگی شــان 
ــهر و در  ــکوت ش ــب در س ــن ترتی دارد؛ بدی
خلــوت شــب، زن و مــردی، بیشــتر جــوان، 
تصمیــم می گیرنــد تــا روزهایــی نامشــخص 

را در زیــر ســقفی بگذراننــد.
بــدون شــک توافــق قلبــی و عقلــی طرفیــن 
ــوع رســمی مهــم اســت، در  کــه در ازدواج ن
ــود و  ــز وج ــترک نی ــی مش ــوع زندگ ــن ن ای
ــه و عشــقی  ــه بســا عاق ــت دارد و چ اهمی
هــم چاشــنی آغــاز ایــن نــوع زندگــی 

ــت.  ــترک اس مش
احساســی،  عاطفــی،  نیازهــای  طبیعتــا 
دو  هــر  خدماتــی  و  حمایتــی  جنســی، 
ــی  ــود؛ ول ــن می ش ــن و تضمی ــرف تأمی ط
بــه دالیلــی کــه ذکــر خواهــد شــد، خطراتــی 
یعنــی  مشــترک  زندگی هــای  این گونــه 
»ازدواج هــای ســفید« را تهدیــد می کنــد. 
ــن زوج، آســیب هایی  ــی ای در صــورت جدای
ــد خــورد و  ــم خواه ــر دو طــرف رق ــرای ه ب
ــن  ــتر ای ــا، بیش ــی م ــه فعل ــه در جامع البت

ــد. ــد ش ــان خواه ــب زن ــیب ها نصی آس
نشــدن صیغــه  جــاری  شــاید  نخســت 
عقــد در شــروع زندگــی مشــترک بــرای 
تعــدادی از زوج هــا چنــدان مشکل ســاز 
این گونــه  غالبــا  اینکــه  به ویــژه  نباشــد؛ 
ــی  ــکام دین ــه اح ــوی ب ــدی ق ــا پایبن زوج ه

ندارنــد یــا اصــا ندارنــد؛ ولــی بــه هــر 
ــی در  ــرارداد اخاق ــن، ق ــت دی ــت غیب جه
تشــکیل زندگی شــان را کم رنــگ می کنــد 
و وابســتگی های اخاقــی در زمــان بــروز 
ایفــا  را  نقشــی  احتمالــی،  مشــکات 
ــاب  ــا در غی ــن زوج ه ــن ای ــد؛ بنابرای نمی کن
قوانیــن دینــی و اخاقــی، یکــی از پایه هــای 
ــترک را از  ــی مش ــتحکام زندگ ــادی اس بنی

می دهنــد.  دســت 
دوم فرهنــگ فعلــی جامعــه مــا هنــوز 
مشــترکی  زندگی هــای  چنیــن  پذیــرای 
گونــه  ایــن  ســویی  از  زیــرا  نیســت؛ 
ــی  ــرایط عرف ــدن ش ــدون گذران ــا ب زندگی ه
خواســتگاری و مراســم مختلــف جــاری 
در فرهنــگ جامعــه شــکل گرفته انــد و از 
ســوی دیگــر غالبــا دور از چشــم خانواده هــا 
و گاهــی بــا مخالفــت والدیــن تشــکیل 
ــی  ــی زندگ ــیوه نوع ــن ش ــذا ای ــده اند؛ ل ش
مشــترک مخفیانــه تلقــی می شــود. همیــن 
خطراتــی  می توانــد  خــود  مخفــی کاری 
بــروز  در صــورت  بیــاورد.  همــراه  بــه  را 
ــه  ــن ک ــن زوجی ــات بی ــکات و اختاف مش
ــت،  ــی اس ــری طبیع ــا ام ــه زندگی ه در هم
خانواده هــای دو طــرف چنــدان خــود را درگیــر 
ماجــرا نخواهنــد کــرد؛ زیــرا یــا از تشــکیل این 
زندگــی باخبــر نبوده انــد یــا مخالــف بوده انــد؛ 
در نتیجــه نبــود قوانیــن عــرف نیــز پایــه مهــم 
دیگــر کانــون ایــن نــوع خانواده هــا را سســت 
می کنــد. مرتضــی منــادی، جامعه شــناس 

تربیتــی، دانــا

ازدواج سفید، تقلیدی ناهمگون از فرهنگ غربی

،،
یکــی از مشــکالتی کــه امــروزه در جامعــه 
مــا در حــال رشــد اســت، بحــث زندگــی 
مراحــل  کــه  اســت  زوجینــی  مشــترک 
شــرعی، قانونــی و عرفــی را نپیموده انــد 
ولــی بــا هــم زندگــی می کننــد؛ ایــن پدیده 

بــه »ازدواج ســفید« معــروف اســت

ســحرگاه پنجشــنبه گذشــته درحالــی کــه قاضــی ویــژه قتــل عمــد 
ــی در شــمال  ــده جنای ــک پرون ــه ی مشــهد مشــغول رســیدگی ب
شــهر بــود، ناگهــان صــدای زنــگ تلفــن همراه رشــته ســخنان وی 

را بریــد و ســکوت صبحگاهــی در محــل حکمفرمــا شــد. 
ــه قاضــی کاظــم  یکــی از مامــوران انتظامــی از آن ســوی خــط ب
میرزایــی گفــت: اجســاد زن جــوان و یــک نــوزاد در زمینــی 
محصــور واقــع در منطقــه ناظریــه مشــهد و ابتــدای جــاده 
کمربنــدی ســبز کشــف شــده اســت. مأمــور انتظامــی کانتــری 
ــدش  ــر و فرزن ــاد همس ــه اجس ــردی ک ــرد: م ــوان ک ــل عن مح
پیــدا شــده بــه همــراه پســرعمویش در کانتــری حضــور دارنــد و 
مدعــی هســتند کــه زن جــوان از 3 روز قبــل بــرای رفتــن بــه خانه 
ــه خــارج شــده و دیگــر بازنگشــته اســت.  پــدر شــوهرش از خان
در ایــن هنــگام بــود کــه قاضــی میرزایــی بــا طــرح چنــد ســؤال 
ــه را  ــه حادث ــظ صحن ــتور حف ــه دس ــی ک ــر و در حال ــی دیگ تلفن
ــور  ــرد مذک ــت 2 م ــی خواس ــای انتظام ــرد، از نیروه ــادر می ک ص
نیــز بــرای پــاره ای توضیحــات در کانتــری حضــور داشــته باشــند. 
قاضــی گوشــی را قطــع کــرد و بــا ایــن جملــه کــه »ایــن پرونــده 

جنایــی هــم بســته شــد!« تعجــب همــه را برانگیخــت. 
ــه  ــه شــعبه 211 دادســرای عمومــی و انقــاب ک ــرس باتجرب بازپ
حیــرت را در چهره هــای سرنشــینان خــودرو می دیــد، ادامــه داد: 
ایــن جنایــت وحشــتناک یــک ســناریوی از پیــش تعریــف شــده 
اســت و تنهــا یــک ســاعت کافــی اســت تــا قاتــل مــادر و فرزنــد 

بــه جــرم خــود اقــرار کنــد! 
ــاره چگونگــی کشــف اجســاد  قاضــی میرزایــی گفــت: آنچــه درب
بیــان می شــود، صحــت نــدارد و یــک ماجــرای ســاختگی اســت؛ 
ــاخته،  ــود س ــن خ ــا را در ذه ــن صحنه ه ــه ای ــردی ک ــن ف بنابرای
قاتــل زن جــوان و فرزنــد خردســالش اســت. حــدود 20 دقیقــه 
ــژه  ــی وی ــی و قاض ــده اداره آگاه ــان ورزی ــه کارآگاه ــود ک ــد ب بع
قتــل عمــد وارد زمیــن بزرگــی شــدند کــه دیوارهــای بلنــدی از آجر 
اطــراف آن را محصــور کــرده بــود. جســد زنــی کــه آثــار شکســتگی 
جمجمــه بــر ســر وی مشــهود بــود، خون آلــود روی خــار و 
خاشــاک قــرار داشــت. لحظاتــی بعــد جســد نــوزاد 11 ماهــه ای که 
در آن ســوی دیــوار افتــاده بــود، چشــم های رهگــذران و راننــدگان 
ــه طــرز دلخراشــی  ــز ب ــوزاد نی ــن ن ــرد. ای ــوری را اشــکباران ک عب
ــود کــه کارآگاهــان اداره  ــود. در ایــن هنــگام ب ــه قتــل رســیده ب ب
جنایــی بــه سرپرســتی ســرگرد ســلطانیان )رئیــس دایــره قتــل( 
ــول  ــر مقت ــی، همس ــام قضای ــتورات مق ــا و دس ــا راهنمایی ه ب
ــه  ــرد ک ــن م ــد. ای ــال دادن ــاد انتق ــف اجس ــه کش ــه صحن را ب
ــؤاالت  ــه س ــخ ب ــرد، در پاس ــاک می ک ــک هایش را پ ــدام اش م
کارآگاهــان دربــاره چگونگــی ماجــرا گفــت: روز سه شــنبه گذشــته 
ــد  ــز قص ــرم نی ــدم و همس ــارج ش ــار خ ــم در گلبه ــن از منزل م
ــرم را  ــوازم پس ــرود. او ل ــهد ب ــدرم در مش ــزل پ ــه من ــت ب داش
ــه ســوی مشــهد حرکــت  داخــل ســاک ریخــت و بعــد از مــن ب
کــرده بــود؛ ولــی دیگــر از او اطاعــی نداشــتم تــا اینکــه صبــح روز 
چهارشــنبه وقتــی فهمیــدم کــه بــه منــزل پــدرم نرفتــه، احتمــال 
ــرای  ــکایتی را در دادس ــل ش ــن دلی ــه همی ــی دادم و ب آدمربای
گلبهــار مطــرح کــردم و خــودم بــه همــراه پســرعمویم در همیــن 
مســیر بــه جســت وجو پرداختیــم. یکــی از بســتگانمان هــم نــزد 

ــود کــه آن فال بیــن از  ــه ب ــر مشــهد رفت ــی در منطقــه کوث فال بین
طریــق نــگاه کــردن در آینــه گفتــه بــود همســر و فرزنــدم را کشــته 
ــرا  ــوع م ــن موض ــد. همی ــان انداخته ان ــا را در بیاب ــاد آن ه و اجس
بــه بیابان هــای حاشــیه جــاده گلبهــار- مشــهد کشــاند تــا اینکــه 
ــواری  ــن چهاردی ــرعمویم در زمی ــراه پس ــه هم ــا را ب ــاد آن ه اجس

ــه کانتــری اطــاع دادیــم. یافتیــم و موضــوع را ب
 ایــن همــان جماتــی بــود کــه مأمــور انتظامــی بــه صــورت تلفنــی 
و در مســیر حرکــت بــه ســمت ناظریــه )محــل کشــف اجســاد( 
ــی  ــن قاض ــرد؛ بنابرای ــو ک ــد بازگ ــل عم ــژه قت ــی وی ــرای قاض ب
میرزایــی کــه بــه روشــنی دریافتــه بــود ســخنان ایــن مــرد تنهــا 
یــک ســناریوی ســاختگی اســت، دســتور بازداشــت وی را صــادر 
کــرد و بدیــن ترتیــب مــرد 31 ســاله توســط کارآگاهــان بــه داخــل 
ــام  ــور مق ــا در حض ــان ج ــد و هم ــت ش ــس هدای ــودروی پلی خ
قضایــی مــورد بازجویی هــای تخصصــی قــرار گرفــت. تنهــا متهــم 
ایــن پرونــده جنایــی کــه می دانســت حرف هایــش را کســی بــاور 
نمی کنــد و هــر بــار در پاســخ بــه ســؤاالت فنــی عاجــز می مانــد، 

ناگهــان فریــاد زد: »خــودم کشــتم!« 
ــه  ــد او را ب ــه بودن ــن جمل ــر همی ــه منتظ ــان ک قاضــی و کارآگاه
آرامــش دعــوت کردنــد تــا اینکــه لحظاتــی بعــد لــب بــه اعتــراف 
گشــود و گفــت: وضعیــت مالــی ام خــوب نبــود؛ از حــدود ۵ مــاه 
قبــل خــودم و همســرم را بیمــه عمــر کــرده بــودم تــا اینکــه فکــر 
دریافــت پــول از بیمــه بــه ســرم زد. از حــدود 4 روز قبــل نقشــه 
ــول  ــانم و پ ــل برس ــه قت ــرم را ب ــه همس ــه چگون ــیدم ک می کش
بیمــه عمــر او را بگیــرم! وقتــی داســتان قتــل را تکمیــل کــردم و 
فهمیــدم کــه بــا ایــن نقشــه کســی بــه مــن مشــکوک نمی شــود 
مقدمــات اجــرای قتــل همســر و فرزنــدم را فراهــم کــردم. 
ــا  صبــح روز دهــم مــرداد ابتــدا خــودم از منــزل بیــرون آمــدم ت
ــرون  ــزل بی ــی از من ــه تنهای ــرم ب ــه همس ــد ک ــایگان ببینن همس
مــی رود؛ امــا بــا او در کنــار فضــای ســبز قــرار گذاشــته بــودم. بــه 
او گفتــم مــن بــه منــزل یکــی از دوســتانم مــی روم وقتــی زنــگ 
زدم، بیــا کنــار فضــای ســبز تــا بــا هــم بــه مشــهد برویــم. بــا ایــن 
نقشــه همســر و فرزنــد 11 ماهــه ام را ســوار خــودروی آردی کــردم 
و بــه ســوی مشــهد بــه راه افتادیــم. ســاح شــکاری ســاچمه زنی 
را هــم بــا خــودم برداشــتم؛ چــرا کــه بعضــی از اوقــات بــه همــراه 
همســرم نشــانه زنی می کردیــم. آن روز هــم عصــر بــود کــه آن هــا 
را بــه داخــل زمیــن بــزرگ محصــوری بــردم کــه از قبــل شناســایی 
کــرده بــودم. زیراندازهــا را انداختــم و مشــغول تیرانــدازی شــدیم 
کــه ناگهــان از پشــت ســر و از فاصلــه نزدیــک بــه ســر همســرم 
شــلیک کــردم و او در حالــی کــه فرزنــدش را در آغــوش گرفتــه 
بــود و رهــا نمی کــرد، خون آلــود بــه زمیــن افتــاد. در ایــن لحظــه 
ــرم در  ــون همس ــه خ ــرق ب ــر غ ــر پیک ــه ام را از زی ــر 11 ماه پس
حالــی بیــرون کشــیدم کــه گریــه می کــرد. او را بــه دیــوار آجــری 
کوبیــدم و پیکــرش را بــه آن ســوی حصــار انداختــم!! بعــد از آن 
ــان  هــم اســلحه و گوشــی همــراه همســرم را شکســتم و در بیاب
انداختــم. بــا اعترافــات صریــح متهــم، در حضــور مقــام قضایــی و 
کارآگاهــان اداره جنایــی، وی بــه مقــر پلیــس آگاهــی خراســان 
ــزه  ــاره انگی ــا بررســی های بیشــتری درب رضــوی انتقــال یافــت ت
ابهام آمیــز وی از ارتــکاب ایــن جنایــت وحشــتناک صــورت گیــرد.

 قتل فجیع مادر و نوزاد 11 ماهه 
در مشهد

کشفچندتکهمرموزدرمیانزبالهها

   #هموطن_سالم

   0913....942
تو خیابونای اصفهان که اول صبح دور بزنی 

می بینی جلو هر مغازه ای را با گذاشتن یک شی 
مثل تایر یا کارتن خالی یا عائم و... گرفته اند که 
کسی پارک نکنه؛ جاهایی که تابلو پارک ممنوع 

ندارند، دست مغازه دارهاست. راستی آیا خیابون 
جلوی مغازه  را مغازه دار خریده؟ اگر نه، چرا 

راهنمایی و رانندگی وارد عمل نمی شود؟

بختیاری   
 سام دولت محترم! تو رو خدا جلوی گرونی 

 رو بگیرین. من چهار ماهه حقوق نگرفتم؛ 
 وضع ها بحرانیه تا کی شرمنده همسر و بچه هام 

باشم؟

احمد   
جناب دکتر نوبخت! قرار بود حقوق نیروهای 

رسمی زیر 2 میلیون نباشه، چی شد این وعده؟

   0913....205
چرا هر هفته و هرروز مواد غذایی رو گرون 

 می کنن؟ مگه هر ماه حقوق مردم زیاد 
می  شه؟

علی حیدری   
در خبرها آمده بود که موسسه کوثر و مهر اقتصاد 

و ثامن هر سه می خوان ادغام و بانکی شن به 
نام بانک بهمن؛ آیا صحت دارد؟ کی قراره انجام 

بشه؟ تو ثامن پول داریم نزدیک 2ماهه پول 
رو نمی ده الزم داریم؛ شدید گرفتار شدیم؛ کی 
قراره مشکل اینا حل بشه تا بتونیم پولمون رو 

برداریم؛ کی؟

   0913....684 
آقای روحانی!

ضمن تبریک. لطفا به قول هایی که پیش از 
انتخابات درباره افزایش حقوق بازنشستگان 

فرهنگی به ویژه بازنشسته های سال های گذشته، 
8۵ و بعد داده بودید، عمل کنید. واقعا در تنگنا 

هستیم. موفق و کامیاب باشید!
بازنشسته ای از نصف جهان

خ - جهانی   
مسئوالن! خوابید یا بیدار؟ دیگر مردم قدرت 
خرید ندارند با گرانی نمی شود بیشتر از این 

دست و پنجه نرم کرد؛ به داد ملت برسید.

منتظر پیام های شما هستیم
3000573433

09213394736
@eskimia
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ریاســت  نــوآوری  و  تجاری ســازی  معــاون 
جمهــوری بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون 3 هــزار 
تأییــد صالحیــت  و 100 شــرکت دانش بنیــان 
ــان  ــرکت دانش بنی ــزار ش ــت: 3 ه ــده اند، گف ش
نیــز در صــف دریافــت تأییــد صالحیــت هســتند.

محمــود شــیخ زین الدین در آییــن افتتاحیــه 
نویــن  فناوری هــای  بین المللــی  جشــنواره 
شــهری بــا تاکیــد بــر اینکــه اقتصــاد دانش بنیان 
نیــاز جــدی کشــور ایــران اســت، اظهــار کــرد: بــا 
ــر  ــه ب ــت محیطی ک ــکالت زیس ــه مش ــه ب توج
کشــور ایــران حاکــم اســت، ضــروری اســت کــه 
ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــان م ــاد دانش بنی اقتص

وی بــا اشــاره بــه اینکــه اقتصــاد دانش محــور از 
ســال 73 و بــا ایــده راه انــدازی شــهرک علمــی 
ــان مطــرح شــد، تصریــح  ــی در اصفه و تحقیقات
کــرد: راه انــدازی ایــن شــهرک در ســال 76 
ــته  ــه داش ــد توج ــد و بای ــی ش ــوب و اجرای مص
اقتصــادی  فعالیت هــای  همــه  کــه  باشــیم 
ــی  ــالب اجرای ــس از انق ــان از دوران پ دانش بنی

شــده اســت.
ریاســت  نــوآوری  و  تجاری ســازی  معــاون 
ــر اینکــه در حــال حاضــر  ــا تاکیــد ب جمهــوری ب
موضــوع  جهــان  در  دانش بنیــان  اقتصــاد 
ــزود: اقتصــاد دانش محــور  ملموســی اســت، اف
ــای دانــش و خالقیــت، یکــی  ــر مبن و توســعه ب
از مطالبــات رهبــر معظــم انقــالب در بحــث 

اقتصــاد مقاومتــی اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه امــروزه مشــکالت 
فرصت هــای  واقــع  در  شــهرها  معضــالت  و 
ــل  ــل و نق ــت: حم ــراز داش ــت، اب ــادی اس اقتص
ــت،  ــهری اس ــل ش ــروز معض ــه ام ــک ک و ترافی
تبدیــل بــه یــک فرصــت بــزرگ اقتصــادی شــده 
دانش بنیــان  و شــاهد هســتیم شــرکت های 
ــد و  ــه ای 10 درصــد رشــد می کنن ــی، هفت ترافیک
ــا  ــهری ب ــفرهای درون ش ــداد س ــته اند تع توانس
حمــل و نقــل عمومــی را بــه ســه برابــر برســانند.

پســماندهای  و  زباله هــا  شــیخ زین الدین 
شــهری را نیــز یکــی از ظرفیت هــای توســعه 

ــی  ــزود: کار علم ــت و اف ــهری دانس ــاد ش اقتص
ــت  ــدأ و بازیاف ــا در مب ــک زباله ه ــردن و تفکی ک
ســمت  یــک  از  آن هــا  از  اســتفاده  بــار  و 
اجتناب ناپذیــر بــوده و از ســویی دیگــر یــک 

فرصــت اقتصــادی بــزرگ اســت.
ــت یازدهــم 100  ــه در دول ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــی  ــی و تحقیقات ــای علم ــع فض ــر مرب ــزار مت ه
ــه  ــالمی اضاف ــران اس ــی ای ــای علم ــه فضاه ب
ــدی  ــدون اســتفاده از توانمن شــد و ایــن مهــم ب
ــراز  ــود، اب ــن نب ــان ممک ــرکت های دانش بنی ش
داشــت: در ایــن دولــت بــرای اولیــن بــار دو هزار 
ــه  ــه مشــکالت ب ــا وجــود هم ــان ب ــارد توم میلی

ــت. ــده اس ــاص داده ش ــوع اختص ــن موض ای
ــوری  ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــاون علم مع
ــون 3 هــزار  ــه اینکــه تاکن ــا اشــاره ب ــه ب در ادام
تأییــد صالحیــت  و 100 شــرکت دانش بنیــان 
ــان  ــرکت دانش بنی ــزار ش ــت: 3 ه ــده اند، گف ش
نیــز در صــف دریافــت تأییــد صالحیــت هســتند.

ــخنان  ــری از س ــش دیگ ــیخ زین الدین در بخ ش
خــود بــا تاکیــد بــر اینکــه اصفهــان بیشــتر 
ــرای تامیــن آرامــش شــهر و  تعهــدات خــود را ب
شــهروندان انجــام داده اســت، افــزود: توافقــات 
خوبــی بــرای موتورســیکلت برقــی صــورت گرفتــه 
ــن  ــد ای ــه بای ــرکتی ک ــفانه ش ــا متاس ــت؛ ام اس
فعالیــت را انجــام مــی داد، بــه دلیــل مشــکالت 
داخلــی نتوانســت بــه تعهــدات خــود عمــل کنــد.

 فناوری، نخستین محور توسعه 
اصفهان

شــهردار اصفهــان گفــت: امیدواریــم نمایشــگاه و 
ــن شــهری  ــی فناورهــای نوی جشــنواره بین الملل
بتوانــد چالش هــا و تهدیداتــی را کــه کالنشــهرها 

را دربرگرفتــه، برطــرف کنــد.
افتتاحیــه  آییــن  در  جمالی نــژاد  مهــدی 
نمایشــگاه و جشــنواره فناورهــای نویــن شــهری 
گذشــته  ســال های  طــول  در  کــرد:  اظهــار 
توســعه  درخصــوص  مختلفــی  رویکردهــای 
شــهرها در نشســت های علمــی و همایش هــای 

شــهری مطــرح شــده اســت.

وی بــا بیــان اینکــه در ایــن همایش هــا واژه هــای 
ــهری در  ــران ش ــود و مدی ــرح می ش ــد مط جدی
ــه  ــرد: ب ــح ک ــد، تصری ــت می کنن ــب آن حرک قال
عنــوان مثــال شــهرهای ســبز، شــهرهای خــالق 
و شــهرهای دانش محــور کــه هم اکنــون مطــرح 
ــن رو  ــت؛ از همی ــاب اس ــن ب ــود، در همی می ش
شــهرهای قــرن ۲1 را شــهرهای دانشــی مطــرح 

کرده انــد.
شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه تاکیــد اســالم بــر 
یادگیــری علــم و دانــش گفــت: در دیــن اســالم 
بــر کســب دانــش تاکیــد بســیاری شــده اســت؛ 
بــه نحــوی کــه دانــش حتــی اگــر در چیــن هــم 

باشــد، بایــد آن را کســب کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه افــق کســب دانــش و علــم 
ــی  ــه حدیث ــاره ب ــا اش ــت، ب ــیع اس ــیار وس بس
ایشــان  کــرد:  تاکیــد  صــادق)ع(  امــام  از 
می فرمایــد: »اگــر دانــش ۲7 حــرف داشــته 
باشــد، تمــام آنچــه پیامبــران بــرای بشــر آوردنــد، 
ــخن  ــن س ــت.« ای ــوده اس ــتر نب ــرف بیش ۲ ح

مســیر طوالنــی علــم را گوشــزد می کنــد.
ــش  ــفر دان ــه اتمس ــان اینک ــا بی ــژاد ب جمالی ن
ــرد:  ــار ک ــت، اظه ــاری اس ــان ج ــف جه در نص
ــان  ــای فعالیت هــای اصفه ــاوری، مبن ــم و فن عل
اســت؛ مــا بایــد بــه ســمت شــهرهای دانشــی و 
ــات  ــام اقدام ــم. در تم ــت کنی ــور حرک دانش مح
ــه دانــش و  ــم ب ــل عل شــهری و رویکردهــا تبدی

ــرد. ــوش ک ــد فرام ــروت را نبای ث
ــم  ــا داری ــان 1۴00 بن ــرد: در اصفه ــح ک وی تصری
دانش محــور،  شــهر  بــه  را  اصفهــان  شــهر 
و  خــالق  شــهر  زیســت،  محیــط  دوســتدار 

دوســتدار کــودک تبدیــل کنیــم.
شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه اســتاندار 
ــتان را  ــن اس ــعه ای ــور توس ــن مح ــان اولی اصفه
ــت:  ــت، گف ــرده اس ــالم ک ــاوری« اع ــم و فن »عل
ــهری  ــعه ش ــدی در توس ــم جدی ــم رژی امیدواری
ــمت  ــه س ــهرها ب ــیم و ش ــاهد باش ــهرها ش ش
شــهرهای کارآفریــن و فن آفریــن حرکــت کننــد.

مشــخصات  زمانــی  اگــر  شــد:  یــادآور  وی 

صنعتگــران،  تعــداد  پیشــرفته  شــهرهای 
کارگاه هــای فعــال و آموزشــگاه های صنعتــی 
ــد از ســمت فناوری هــای  ــا امــروز بای ــد، ام بودن
ــت  ــرم حرک ــای ن ــمت فناوری ه ــه س ــخت ب س

ــم. کنی
ــرفته  ــهر پیش ــک ش ــخصات ی ــژاد مش جمالی ن
را شــهروندان خــالق و هنرمنــدان، نخبــگان، 
فرهنگســراها،  کارآفرینــان،  فن آفرینــان، 
گالری هــا،  دســتی،  صنایــع  کارگاه هــای 
فرهنگســراها، مراکــز جــذب ایــده و اقتــدار 
آن،  دانشــگاه های  بــر  حاکــم  دانشــی 
دیپلماســی علــم فنــاوری، خالقیــت و نــوآوری، 
ــی و  ــوآور، آینده پژوه ــای ن ــاماندهی گروه ه س
ــهر  ــفر ش ــزود: اتمس ــت و اف ــگاری دانس آینده ن
اصفهــان بایــد بــه اتمســفر دانشــی تبدیــل 

ــود. ش
وی ادامــه داد: در طــول ســال های گذشــته 
مســئوالن  همــه  حمایــت  بــا  خوشــبختانه 
شــهری، اســتانی و کشــوری، شــهر اصفهــان 
مختلــف  زمینه هــای  در  را  خوبــی  عناویــن 

کســب کــرده اســت.
ــهر  ــوان ش ــب عن ــت: کس ــان گف ــهردار اصفه ش
خــالق بــرای شــهر اصفهــان بســیار ارزنــده بــود. 
ــتن  ــا داش ــان ب ــدم اصفه ــن معتق ــد م ــر چن ه
ــار  ــر آث ــان و دیگ ــار جنب ــروآقا، من ــام خس حم
فاخــر تاریخــی خــود از ســال های گذشــته، 

ــت. ــوده اس ــالق ب خ
وی ابــراز امیــدواری کــرد ایــن جشــنواره بتوانــد 
نه تنهــا در جهــت ارتقــای ســطح دانش محــوری 
شــهر اصفهــان مؤثر باشــد، بلکــه پشــتوانه خوبی 
ــرای افزایــش همگرایــی، پویایــی و گســترش  ب
بخش هــای  بیــن  مشــترک  همکاری هــای 
و  چالش هــا  و  باشــد  اجرایــی  و  علمــی 
تهدیداتــی را کــه کالنشــهرها را دربــر گرفتــه، 

ــد. ــرف کن برط
 اصفهان ظرفیت دودکش های جدید 

ندارد
اســتاندار اصفهــان گفــت: از تمــام اســتادان 

درخواســت  ایده پــردازان  و  دانشــگاه ها 
ــم و  ــژه عل ــه وی ــده ایجــاد منطق ــه ای ــم ب می کن
فنــاوری بپیوندنــد؛ چــون تنهــا راه نجــات اســتان 

ــت. ــن اس ــان، همی اصفه
ــگاه  ــه نمایش ــن افتتاحی ــور در آیی ــول زرگرپ رس
و جشــنواره فناوری هــای نویــن شــهری بــا 
بیــان اینکــه در دیــدار بــا رئیــس مجلــس 
ــرح  ــی مط ــی خوب ــث علم ــی مباح ــره جنوب ک
ــن رئیــس  ــدار ای ــن دی ــرد: در ای ــار ک شــد، اظه
ــا  ــان تنه ــردم اصفه ــر می ک ــه فک ــود ک ــه ب گفت
ــی خــود اســتوار  ــر اســاس داشــته های میراث ب
ــن  ــان در ای اســت و نمی دانســتم اســتان اصفه
زمینــه فعــال و خواســتار توســعه علــوم بیــن دو 

ــت. ــور اس کش
ــان و  ــی اصفه ــت تاریخ ــه قدم ــاره ب ــا اش وی ب
بــا بیــان ایــن پرســش کــه آیــا بایــد بــر اســاس 
ــت کــرد  ــان را مدیری داشــته های قدیمــی اصفه
یــا برنامه هــای جدیــدی بــرای آن داشــت، 
پایتخــت  حــال حاضــر  در  اصفهــان  گفــت: 
فرهنــگ و تمــدن ایــران اســالمی اســت و ایــن 
اســتان بــرای برنامــه بلندمــدت خــود بایــد 

ــد. ــته باش ــد داش ــای جدی فکره
ــه تابســتان داغ  ــا اشــاره ب ــان ب اســتاندار اصفه
علــم و فنــاوری در اصفهــان گفــت: بــا توجــه بــه 
ــداد هــم گرمــای  ــن روی ــا، ای داغــی فصــل گرم
خاصــی بــه شــهر بخشــیده اســت و ایــن 
ــان  ــده روشــن اصفه ــق آین ــرای تحق موضــوع ب

ــر اســت. موث
ــا  ــت امن ــره، هیئ ــان اینکــه هیئت مدی ــا بی وی ب
و هیئــت موســس منطقــه ویــژه علــم و فنــاوری 
اصفهــان تشــکیل شــده و مدیــر عامــل آن را نیــز 
انتخــاب کرده ایــم، افــزود: موفــق شــدیم پــس 
از 16 ســال اولیــن منطقــه ویــژه علــم و فنــاوری 

را در شــهر اصفهــان تاســیس کنیــم.
زرگرپــور ادامــه داد: اصفهــان دیگــر ظرفیــت 
ــدارد  ــد را ن ــای جدی ــا و موتورپمپ ه دودکش ه
ــم و  ــرای توســعه راهــی جــز عل ــن شــهر ب و ای

ــدارد.  ــاوری ن فن

ــده ســه محــور توســعه شــامل  در ۲0 ســال آین
ــع دســتی  ــاوری، گردشــگری و صنای ــم و فن عل
و هنــر بــرای اســتان اصفهــان ترســیم شــده کــه 
بــر مبنــای مطالعــات طــرح آمایــش ســرزمینی 
اســتان اصفهــان برنامه ریــزی شــده اســت. 
حرکــت بــر اســاس ایــن محورهــا یــک انتخــاب 
نیســت؛ بلکــه یــک ضــرورت حیاتــی بــرای 

اســتان اســت.
وی بیــان داشــت: شــهر اصفهــان از ایــن پــس 
و  دانش بنیــان  شــرکت های  ایجــاد  بســتر 
توســعه بــر مبنــای علــم و فنــاوری اســت. البتــه 
ــی و  ــاد مقاومت ــد اقتص ــتی مانن ــناد باالدس اس
ــان ســر جــای خــود خواهــد  اقتصــاد دانش بنی

بــود.
زرگرپــور بــا بیــان اینکــه بــه دنبــال ایجــاد 
دودکش هــای جدیــد در اصفهــان نیســتیم و 
دودکش هــای موجــود را هــم آرام آرام پاییــن 
خواهیــم کشــید و خامــوش می کنیــم، تصریــح 
ــه  ــی ب ــچ راه ــتان هی ــعه اس ــرای توس ــرد: ب ک
جــز مســیر علــم و فنــاوری و شــرکت های 
ــان  ــن زم ــا در کوتاه تری ــم ت ــان نداری دانش بنی
ممکــن، علــم را بــه ثــروت تبدیــل کنیــم؛ یعنــی 
همــان کاری کــه در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی 

اصفهــان اتفــاق می افتــد. ایــن شــهرک کــه 
شــامل 550 شــرکت دانش بنیــان اســت، بیــش 
از 6 هــزار دانش آموختــه صنعتــی و بیــش از 13 
هــزار میلیــارد گــردش مالــی در آغــاز کار داشــته 

اســت.
ــام  ــت تم ــرار اس ــزود: ق ــان اف ــتاندار اصفه اس
ــل  ــاوری تبدی ــم و فن ــهرک عل ــه ش ــان ب اصفه
ــاوری  ــم و فن ــژه عل ــه وی ــی منطق ــود و معن ش

ــت. ــن اس همی
ــم  ــته تصمی ــه گذش ــرد: هفت ــان ک وی خاطرنش
ــوزه  ــاوری در ح ــم و فن ــارک عل ــد پ ــه ش گرفت
ســالمت در جنــوب شــهر اصفهــان تأســیس 
ــورد  ــن م ــرکت در ای ــون ۲0 ش ــه تاکن ــود ک ش

ــت. ــده اس ــکیل ش تش
زرگرپــور بــا تقدیــر از شــهرداری اصفهــان بــرای 
جشــنواره  و  نمایشــگاه  نخســتین  برگــزاری 
فناوری هــای نویــن شــهری گفــت: ایــن اولیــن 
قــدم اجرایــی بــرای اســتقرار منطقــه ویــژه 
ــت. از  ــان اس ــتان اصفه ــاوری در اس ــم و فن عل
ایده پــردازان  و  دانشــگاه ها  اســتادان  تمــام 
ــه  ــاد منطق ــده ایج ــه ای ــم ب ــت می کن درخواس
ویــژه علــم و فنــاوری بپیوندنــد؛ چــون تنهــا راه 

ــت. ــن اس ــان همی ــتان اصفه ــات اس نج

معاون تجاری سازی و نوآوری ریاست جمهوری در آیین افتتاحیه جشنواره بین المللی فناوری های نوین شهری:
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