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رأی اعتماد
روز  از  پیشــنهادی  وزیــران  صالحیــت  بررســی 
شــورای  مجلــس  در  گذشــته  هفتــه  سه شــنبه 

گذشــت یــک هفتــه از معرفــی  اســالمی، درســت پــس از 
شــد.  آغــاز  آن هــا، 

کــه  اخبــار حکایــت از آن دارد و طبیعــی هــم هســت 
افــراد و وزیــران پیشــنهادی در مجلــس و  البی هــای 
ــم در  ــمی و ه ــی رس ــش از بررس ــم در پی ــس، ه غیرمجل
کــه در تمــام دوره هــا  جریــان آن انجــام شــده و می شــود 

ــود.  ــه طــور قطــع در آینــده هــم خواهــد ب ــوده و ب ب
البتــه بــرای معرفــی توانمندی هــا و پاســخ بــه شــبهات 
کار خوبــی اســت؛ مشــروط بــر  و ســؤال های احتمالــی 
اینکــه ایــن البی هــا بــه معاملــه نینجامــد و مســئولیت ها 
را بــه چالــش نکشــد؛ چــه در ارتبــاط بــا انتصابــات بعدی 

و چــه در توزیــع بودجــه و اولویت هــا و...

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

در صفحه اجتماعی )11( بخوانید

ازدواج لوکس
کاوی یک معضل ناپیدا وا

شهردار اصفهان در بهره برداری از پروژه 
ح های زیست محیطی: اشکاوند و طر

اصفهان به مسیر توسعه 
بازگشته است 

صفحه 12

گرفت: در چهار ماه نخست امسال صورت 

ثبت بیش از 27 هزار تولد 
در استان اصفهان

صفحه 4

 رئیس جمهور در دیدار با 
خانواده شهیدان اصغری ترکانی:

کشور مدیون   | استقالل 

فرهنگ ایثار و شهادت است   
صفحه 2

امام جمعه اصفهان:

 | دشمن برای از بین بردن 

 نفوذ ایران، به دنبال 
تقویت داعش است   صفحه 2

 در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران 
)جام خلیج فارس(

  | سپاهان، برنده 

شهرآورد اصفهان   صفحه 9

 در ششمین همایش آیین سرآمدان 
گرفت: روابط عمومی ایران صورت 

  | اعطای تندیس زرین 

 به روابط عمومی شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان   همین صفحه

معاون اجتماعی دادگستری اصفهان مطرح کرد:

گسترش احساس امنیت   |  

گرو مبارزه با خشونت   در 
صفحه 4

  | ابرچالش های پیش روی

کار  صفحه 3  وزیر 

کل منابع طبیعی و آبخیزداری  مدیر 
کرد: ح  چهارمحال و بختیاری مطر

 | گسترش بحران 
زیست محیطی فرونشست 

زمین در چهارمحال و بختیاری  
صفحه 5

/منطقه ای استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری رتبه نخست روزنامه های استا�ن
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 فروش در دکه های روزنامه فروشی ش
و یا تماس با شماره تلفن 

4 الی 95013702

کرد: ح  کل ارشاد اصفهان مطر مدیر 

لزوم استفاده از ظرفیت 
هنرستان های هنرهای زیبا

صفحه 4

 در ششمین همایش 
»آیین سرآمدان روابط عمومی ایران« صورت گرفت:

 اعطای تندیس زرین 
 به روابط عمومی 

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

حمله تروریستی داعش در اسپانیا
گذاشت  دست کم ۱۴ کشته بر جای 

جوی خون در قاره سبز
حمله یک خودروی ون به مردم در بارســلونای اســپانیا که روز پنجشــنبه به وقوع پیوســت، منجر به کشــته 
شــدن دســت کم 14 نفــر و زخمــی شــدن بیــش از 50 نفــر شــد. پنجشــنبه گذشــته، یــک خــودروی ون بــا ورود 
کرد.خبرگــزاری أعمــاق  ناگهانــی بــه محــل تجمــع عابــران پیــاده در مرکــز شــهر بارســلونا، ده هــا نفــر را مصــدوم 

وابســته بــه گــروه تروریســتی داعــش در پیامــی اعــالم کــرد کــه عامــل حملــه تروریســتی در شــهر بارســلون...
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ــر  در ششــمین همایــش »آییــن تقدی
از ســرآمدان روابــط عمومــی ایــران« از 
روابــط عمومــی شــرکت فــوالد مبارکــه 
ــن  ــس زری ــای تندی ــا اعط ــان ب اصفه

قدردانــی شــد.
در ایــن همایــش از ۴۰ روابــط عمومــی 
پیشــگام در تعالــی و ســرآمدی کشــور 

تقدیــر بــه عمــل آمــد.
ــمین  ــر شش ــفیدی، دبی ــمند س هوش
روابــط  ســرآمدان  آییــن  دوره 
عمومــی، گفــت: »جایــزه تعالــی در 
ــوی  ــر اســاس الگ ــی« ب ــط عموم رواب
بــه  عمومــی  روابــط  در  ســرآمدی 

روابــط عمومی هایــی تعلــق گرفتــه کــه 
دســت کم ۵۰ درصــد امتیــاز ممکــن را 
ــد. ــاز کســب کرده ان ــزار امتی ــک ه از ی

ــط  ــر رواب ــاز ه ــزود: امتی ــفیدی اف س
و  ارزیابــی  اســاس  بــر  عمومــی 
ــزی  ــده و ممی ــن گردی ــزی تعیی ممی
از روابــط عمومی هــا بــا حضــور ۹۰ 
صاحبنظــر، اســتاد و محقــق روابــط 

عمومــی انجــام گرفتــه اســت.
گفتنــی اســت در ایــن همایــش از 
روابــط عمومــی شــرکت فــوالد مبارکــه 
ــن  ــس زری ــای تندی ــا اعط ــان ب اصفه

ــد. ــر ش تقدی



یادداشت
28 مرداد    

                                                                                      A.Karimi@eskimia.ir
اکبر کریمیگروه سیاست

28 مــرداد، یــادآور کودتــای ننگیــن و ســیاهی اســت کــه 
ــت را در کام  ــت نف ــدن صنع ــی ش ــت مل ــیرینی نهض ش

ــخ کــرد.  ــران تل ــت ای مل
ــت هللا  ــری آی ــه رهب ــر ب ــی تی ــام س ــروزی قی ــس از پی پ
ــر محمــد  ــاره دکت کاشــانی کــه باعــث روی کار آمــدن دوب
مصــدق شــد، مصــدق درصــدد افزایــش اختیــارات خــود و 
محــدود کــردن اختیــارات مجلــس شــورای ملــی برآمــد و 

ــا آیــت هللا کاشــانی را گذاشــت.  بنــای اختــاف ب
بدیــن ترتیــب او بــدون توجــه بــه نقــش و رهبــری آیــت هللا 
کاشــانی در قیــام ســی تیــر کــه منجــر بــه روی کار آمــدن 
ــن  ــی دی ــعار »جدای ــردن ش ــاده ک ــه پی ــد، ب ــاره او ش دوب
ــکان  ــون و نزدی ــی روحانی ــت و برخ ــت« پرداخ از سیاس

ــرد.  ــت هللا کاشــانی را دســتگیر ک آی
ــن  ــان شــخصیت ای ــز آنچن ــی و خارجــی نی ــل داخل عوام
مــرد روحانــی بــزرگ و شــریف را لکــه دار کردنــد کــه شــاید 

ــران بی ســابقه دانســت.  ــخ ای ــوان آن را در تاری بت
ــک  ــد در اصــل ی ــای نظامــی 28 مــرداد را بای طــرح کودت
ــاه  ــس از کوت ــه پ ــس ک ــت. انگلی ــی دانس ــرح انگلیس ط
شــدن دســت خــود از صنعــت نفــت ایــران، منابــع 
بســیاری را در منطقــه و به ویــژه ایــران از دســت داده بــود، 
بــا قطــع امیــد از رســیدن بــه توافــق، وارد مطالعــه طــرح 

ــی شــد.  ــای نظام ــک کودت ی
ــود؛ امــا پیــروزی آیزنهــاور در  ــکا مخالــف ب در ابتــدا آمری
ــرات  ــث تغیی ــکا باع ــوری آمری ــت جمه ــات ریاس انتخاب

ــد.  ــکا ش ــی آمری ــت خارج ــده ای در سیاس عم
ــازمان  ــک س ــاور نزدی ــس اداره خ ــت، رئی ــت روزول کرمی
ــکا  ــد و آمری ــاب ش ــات انتخ ــی عملی ــه فرمانده ــیا، ب س
و انگلیــس، ســتاد مشــترکی را در ایســتگاه اطاعاتــی 
ــا را  ــات کودت ــد و عملی ــرس تشــکیل دادن انگلیــس در قب

طرح ریــزی کردنــد. 
اگرچــه اجــرای نقشــه کودتــا در 25 مــرداد شکســت خــورد 
و شــاه از ایــران فــرار کــرد، امــا سســتی مصــدق و دالیــل 
مختلــف دیگــر باعــث شــد کــه در 28 مــرداد 1332 کودتــا 

عملــی شــود.
 سرلشــکر فضــل هللا زاهــدی مجــری طــرح کودتــا بــه جای 
ــه  ــا قبض ــب ب ــن ترتی ــد و بدی ــت وزیر ش ــدق نخس مص
ــتعمار  ــی و اس ــتبداد داخل ــت اس ــدرت در دس ــدن ق ش
خارجــی، یکــی از ننگین تریــن دوره هــای اســتبداد در 
تاریــخ معاصــر ایــران رقــم خــورد و بــه حاکمیــت 25 ســال 
ــتکبران و  ــت مس ــا حمای ــاه ب ــا ش ــوری محمدرض دیکتات

ــد.  ــکا انجامی ــژه آمری به وی
ایــن واقعــه تاریخــی در س هــا و عبرت هــای فراوانــی 
بــرای ملــت ایــران بــه همــراه د اشــت و بــه عنــوان یکــی 
ــت.  ــده اس ــت ش ــران ثب ــخ ای ــا در تاری ــن روزه از تلخ تری

نماز جمعه
امام جمعه اصفهان:

دشمن برای از بین بردن نفوذ ایران 
به دنبال تقویت داعش است

امــام جمعــه اصفهــان گفــت: دشــمن بــرای از بیــن بــردن 
ــال تقویــت داعــش در  ــه دنب ــه ب ــران در خاورمیان نفــوذ ای
ــه  منطقــه اســت و ایــن توصیــه ای اســت کــه کســینجر ب

ترامــپ کــرده بــود.
آیــت هللا ســید یوســف طباطبایی نــژاد ظهــر دیــروز در 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــهر اصفه ــه ش ــاز جمع ــای نم خطبه ه
ــار  ــه دســت داعشــیان اظه شــهادت محســن حججــی ب
کــرد: اســتقبال مردمــی از مراســم بزرگداشــت ایــن شــهید 

ــود. ــی ب ــیار پرارزش ــاد کار بس ــوار در نجف آب بزرگ
وی ادامــه داد: شــهادت مظلومانــه، ایســتادگی و خلــوص 
ــرد و  ــه دار ک ــران جریح ــات را در ای ــوان احساس ــن ج ای

ــه شــور واداشــت. ــردم را ب م
امــام جمعــه اصفهــان تصریــح کــرد: دشــمن بــرای از بیــن 
بــردن نفــوذ ایــران در خاورمیانــه بــه دنبــال تقویــت داعش 
در منطقــه اســت و ایــن توصیــه ای اســت کــه کســینجر بــه 

ترامــپ کــرده بــود.
وی بــا بیــان اینکــه امریــکا از اعتــراف بــه تروریســت بــودن 
داعــش و اســرائیل تاکنــون امتنــاع کــرده، افــزود: ایــن در 
حالــی اســت کــه برخــاف جنایاتــی کــه ایــن دو تاکنــون 
مرتکــب شــده اند، هنــوز امریــکا ایــران را ضــد حقــوق بشــر 

ــد. ــی می کن معرف
امــام جمعــه اصفهــان در پایــان ســخنان خــود بــا اشــاره 
ــرادر شــهید حججــی در نمــاز جمعــه امــروز  ــه حضــور ب ب
اصفهــان خطــاب بــه ایشــان و خانواده شــان گفــت: چنیــن 

مرگــی باعــث عظمــت اســت و تســلیت نــدارد.

امام  جمعه شهرکرد:
 چتر حمایتی آمریکا 

باالی سر داعش است
ــر  ــام ظه ــی نکون ــلمین محمدعل ــام و المس حجت االس
ــان  ــا بی ــهرکرد ب ــه ش ــاز جمع ــای نم ــروز در خطبه ه دی
اینکــه هــر دولــت ابتکاراتــی دارد، گفــت: توصیــه می کنــم 
خاقیــت دولت هــا مــورد توجــه قــرار گیــرد و هــر دولــت 
ــه  ــر هم ــذارد؛ اگ ــادگار بگ ــه ی ــود ب ــژه از خ ــک کار وی ی
ــانی  ــه خدمت رس ــگاه وارد عرص ــن ن ــا ای ــردان ب دولتم

ــت. ــد داش ــی خواه ــج خوب ــوند، نتای ش
نکونــام تصریــح کــرد: همــه دولت هــا بایــد تــاش کننــد 
ارکان نظــام جمهــوری اســامی نقــض نشــود و فرهنــگ 

اصیــل نظــام اســامی را مخــدوش نکننــد.
ــکا  ــات آمری ــه ای از جنای وی 28 مردادمــاه 1332 را نمون
ــکا را در  ــات آمری ــم جنای ــر بخواهی ــزود: اگ ــد و اف خوان
ایــن کشــور فهرســت کنیــم، بســیار طوالنــی خواهــد شــد؛ 
ــه  ــای ننگیــن خــود زمین ــا آن کودت آمریــکا در ایــن روز ب
ــرد  ــم ک ــور فراه ــه کش ــوی را ب ــا پهل ــت محمدرض  بازگش
و تــا 25 ســال دیگــر وجــود چنــگال خونیــن خــود را در 

ایــران تــداوم بخشــید.
ــه  ــاری اضاف ــه در چهارمحــال و بختی ــی  فقی ــده ول نماین
کــرد: امــروز هــم آمریــکا در دنیــا و به ویــژه جهــان اســام 
ــا تروریســت ها  ــه ب ــات از جمل ــواع ســتم ها و جنای ــا ان ب
ــر  ــش اگ ــال داع ــت؛ امث ــاده اس ــا افت ــان ملت ه ــه ج ب
از پیــش  چتــر حمایتــی آمریــکا را نداشــتند، کاری 

نمی بردنــد.
ــدن شــهید  ــی شــبیه ســر بری ــار داشــت: جنایات وی اظه
مظلــوم محســن حججــی فرامــوش نخواهــد شــد؛ 
شــهیدی کــه خــم بــه ابــرو نیــاورد و بــه  واســطه ایمــان 
محکمــش در آن لحظــات ســخت، چهــره ای پــر از 

ــارس ــت. ف ــاط داش ــت و نش صاب

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

رأی اعتماد 
بــه هــر حــال جلســات رأی اعتمــاد بــه گزینه هــای 
ــدی  ــرای تص ــی ب ــن روحان ــر حس ــنهادی دکت پیش
کرســی وزارت در هفــده وزارتخانــه تــا ظهــر پنجشــنبه 
ــار  ــر اظه ــر وزی ــف ه ــق و مخال ــد و مواف ــام ش انج
نظــر کردنــد و ادامــه کار بــه روز شــنبه موکــول شــد. 
انتظــار مــی رود تکلیــف وزیــران پیشــنهادی در اولین 
روز هفتــه، یعنــی امــروز و حداکثــر روز بعــد یکشــنبه 
تعییــن شــود و کابینــه دوازدهــم بــا ترکیــب جدیــد 
کار خــود را رســما کلیــد بزنــد؛ تنهــا یــک وزارت 
می مانــد بــرای بعــد کــه بــا ســر پرســت اداره 

ــد شــد. خواه
 باالخــره امــروز معلــوم می شــود چــه کســانی 
بــه کابینــه راه خواهنــد یافــت؛ آنچــه می مانــد 
ــا چــه شــرایطی  ــه ب ــن بررســی اســت ک ســابقه ای
ــد و  ــظ ش ــا حف ــد حریم ه ــه ح ــا چ ــام و ت کار انج
بی تعصــب شــخصی و گروهــی و بــا رعایــت امانــت 
و اصــول اخــاق سیاســی و توجــه بــه منافــع ملــی 
ــیر  ــن مس ــه، ای ــده جامع ــای پذیرفته ش و ارزش ه

ــد. طــی گردی
اگرچــه تمامــی وزارتخانه هــا ماموریــت و رســالت 
ســنگینی بــر عهــده دارنــد و هــر یــک در گره گشــایی 
و پیشــبرد امــور کشــور و مــردم صاحــب نقــش 
هســتند، امــا بــه دلیــل شــرایط موجــود در کشــور و 
دغدغــه اصلــی مــردم کــه رفــاه و معیشــت و رونــق 
کســب و کار و تولیــد و اشــتغال اســت، کار وزیرانــی 
کــه مســتقیم بــا اقتصــاد ارتبــاط دارنــد، حســاس تر 

اســت. 
انتظــار ایــن اســت کــه ضمــن توانمنــدی و کارآمــدی 
ــوردار  ــی برخ ــادی و هماهنگ ــر اقتص ــی فک از نزدیک
باشــند تــا بتواننــد گره هــای نســبتا کــوری را کــه بــر 

اقتصــاد خــورده و مشــهود اســت، بــاز کننــد. 
ــاره  ــه آن درب ــّو اولی ــس و ج ــورد مجل ــن برخ اولی
هفــده وزیــر پیشــنهادی، این گونــه بــود کــه از هفــده 
ــس را  ــاد مجل ــا رأی اعتم ــر حتم ــازده وزی ــر، ی وزی
کســب خواهنــد کــرد و شــش وزیــر هســتند کــه از 
ــال رأی آوری  ــه احتم ــه گزین ــا س ــا دو ی ــن آن ه بی

ــد داشــت.  نخواهن
اظهارنظرهــای  در  مجلــس  نماینــدگان  بیشــتر 
خودشــان بــه ایــن مســئله اشــاره داشــتند و افتــادن 
ــان  ــی آن ــس از معرف ــه مجل ــری ک ــه وزی ــا س دو ی
راضــی بــه نظــر نمی رســید، تقریبــا قطعیــت داشــت؛ 
ــای  ــئله در مصاحبه ه ــن مس ــه ای ــه ب ــوی ک ــه نح ب
ــه صراحــت اشــاره می شــد.  ــت ب ــه مل اعضــای خان
جلســات  در  پیشــنهادی  وزیــران  حضــور  امــا 
فراکســیون ها و کمیســیون های تخصصــی به ویــژه 
ــاد و عــدم رأی  ــری کــه در معــرض انتق شــش وزی
اعتمــاد نماینــدگان مجلــس قــرار داشــتند، شــرایط 
را بــه مــرور بهتــر و نماینــدگان را همراه تــر کــرد؛ 
ــنهادی،  ــران پیش ــا وزی ــدگان ب ــنایی نماین ــرا آش زی
بیشــتر  آنــان  برنامه هــای  و  ســخنان  تفکــرات، 
بــه  نســبت  بهارســتانی ها  مواضــع  لــذا  شــد؛ 
ــوان  ــنهادی عن ــه پیش ــاره کابین ــت درب ــه نخس آنچ
می کردنــد، نرم تــر شــد کــه بــه نظــر می رســد 
ــته اند  ــت توانس ــای دول ــنهادی و اعض ــران پیش وزی
تــا حــد بســیاری نظــرات نماینــدگان مــردم در خانــه 
ملــت را بــرای گرفتــن رأی اعتمادشــان جلــب کننــد 
و احتمــال افتــادن بســیار کمتــر شــده اســت و 
شــرایط بــرای رأی آوری تعــداد بیشــتری از وزیــران 
پیشــنهادی رئیس جمهــور بــرای عضویــت در دولــت 

ــت.  ــده اس ــاعدتر ش ــم مس دوازده
ایــن موضــوع نشــان می دهــد آشــنایی بیشــتر 
و  وزارت  پیشــنهادی  بــا گزینه هــای  نماینــدگان 
انجــام البی هــای مؤثــر بــرای اخــذ رأی اعتمــاد 
ــده  ــاز ش ــادی کارس ــیار زی ــد بس ــا ح ــدگان ت نماین
و ایــن رویــه می توانــد منجــر بــه عبــور وزیــران 
بیشــتری از فیلتــر و صافــی مجلــس بــرای حضــور 

ــود. ــده بش ــت آین در دول
ــود و  ــن می ش ــه روش ــف کابین ــه تکلی ــن هفت در ای
دولــت دوازدهــم آغــاز بــه کار می کنــد؛ البتــه دولــت 
منهــای وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و شــاید 
یکــی، دو وزیــر دیگــر می توانــد بــا حداکثــر ظرفیــت 
و تــوان کار خــود را بــرای پیشــبرد برنامه هایــش 

خیلــی جــدی آغــاز و دنبــال کنــد.
ــاد  ــات رأی اعتم ــس در جلس ــای مجل ــت فض کلی
ــد  ــان می ده ــد و نش ــد می کن ــب را تأیی ــن مطل ای
کــه احتمــاال همــه یــا بیشــتر کابینــه موفــق بــه اخــذ 
ــس شــورای اســامی  ــدگان مجل ــاد نماین رأی اعتم
ــه  ــا دغدغ ــد ب ــز می توان ــت نی ــد و دول ــد ش خواهن

ــد. ــده آغــاز کن ــه آین ــری کار خــود را از هفت کمت
ــر  ــده نف ــن دارد کــه هــر هف ــت از ای  نشــانه ها حکای
و شــاید هــم شــانزده نفــر از هفــده وزیــر رأی اعتماد 
مجلــس را بگیرنــد؛ در هــر حــال بایــد منتظــر نظــر و 
رأی نهایــی نماینــدگان مجلــس بــه کابینــه مانــد کــه 

احتمــاال امــروز تکلیــف آن مشــخص خواهــد شــد.
ــخت  ــیر س ــد مس ــت جدی ــت دول ــد هیئ ــد دی بای
ــه ســرعتی  ــا چ ــه  و ب ــردم  را چگون ــه م ــت ب خدم
طــی خواهــد کــرد و امیــد مــردم بــه تدبیــر بــه کجــا 
ــا چــه حــد  ــد و در یکصــد روز اول ت خواهــد انجامی
ــد شــد. ــق خواه ــرم محق ــور محت ــول رئیس جمه ق

ــگ  ــرای جن ــالگرد آزادی اس ــا س ــان ب همزم
تحمیلــی، ســعید جلیلــی، عضــو مجمــع 
تشــخیص مصلحت نظــام، در جمــع »آزادگان 
ــد و  ــر ش ــن حاض ــل 1« در خمی اردوگاه موص

ــراد ســخنرانی پرداخــت. ــه ای ب
کــه  پرســش  ایــن  طــرح  بــا  جلیلــی 
ــی  ــی معن ــا آزادگ ــارت را ب ــروز اس ــرا ام »چ
مفهــوم  شــما  زیــرا  می کنیــم؟«، گفــت: 
ــاید  ــد. ش ــر کردی ــی براب ــا آزادگ ــارت را ب اس
دشــمن بتوانــد جســم را بــه بنــد بکشــد، امــا 
روح و اراده انســان ها بزرگ تــر از آن اســت 
کــه چنــد دولــت زبــون آن را بــه اســارت 
بکشــند؛ اســارت می توانــد محــل بــروز و 
خودنمایــی آزادگــی باشــد. شــما تجربــه 
کردیــد کــه چگونــه اســارت کنندگان خــود 

ــدند. ــیر ش اس
ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم عض
ــت  ــد آن اس ــل جدی ــه نس ــه داد: وظیف ادام
ــدن  ــی و خوان ــی دوران آزادگ ــه بازخوان ــه ب ک
بپــردازد؛  عزیــز  آزادگان  شــما  خاطــرات 

چــرا کــه وقتــی کتــاب خاطــرات شــما را 
می خوانیــم، تنهــا خاطــره نیســت، بلکــه 
درس مقاومــت و آزادگــی اســت. دشــمن 
نیــز از همیــن مقاومــت می ترســد؛ زیــرا 
دشــمن هرچــه قــدرت داشــت، بــه کار بــرد تــا 
ــد؛  ــل کن ــران تحمی ــت ای ــه مل اراده خــود را ب
ــا شــما آزادگان منطــق اســتکبار را در هــم  ام
ــیر  ــوان اس ــد می ت ــان دادی ــتید و نش شکس

ــید. ــارت کش ــه اس ــمن را ب ــود و دش ب
جلیلــی ادامــه داد: بــه همیــن دلیــل دشــمن 
ــه 60  ــا ده ــرد ت ــه کار ب ــش را ب ــام تاش تم
تکــرار نشــود؛ امــا 30 ســال بعــد، نســل جوان 
ــازی های  ــا و حماسه س ــه 90، آزادگی ه در ده
رو  همیــن  از  می کنــد.  تکــرار  را   60 دهــه 
می بینیــد شــهید حججــی اســیر اســت، امــا 
ــک  ــا ی ــه اســارت می کشــد. دنی دشــمن را ب
ــام  ــا او پی ــد، ام ــارت از او می بین ــر اس تصوی

ــد. ــره می کن ــی را مخاب ــت و آزادگ مقاوم
ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم عض
ــما  ــد ش ــم مانن ــی ه ــهید حجج ــت: ش گف

هــم  حضیــض  در  داد  نشــان  عزیــزان 
ــام شــهید حججــی  ــود. پی ــز ب ــوان عزی می ت
ــدر  ــر چق ــه ه ــن اســت ک ــرای دشــمنان ای ب
ــدا  ــه پی ــاب ادام ــه انق ــد ک ــاش کنن ــم  ت ه
نکنــد، امــا در دهــه 90، حماســه های دهــه 60 

می شــود. تکــرار 
وی اظهــار داشــت: شــهید حججــی در داخــل 
حجــت را بــر همــه کســانی کــه تردیــد دارنــد 
ــا مقاومــت می شــود پیشــرفت کــرد، تمــام  ب
کــرد و اگــر امنیــت دهــه 60 با شــهدا و آزادگان 
محقــق شــد، امنیــت امــروز مــا بــا شــهادت 
محقــق  حــرم  مدافعــان  و  حججی هــا 

می شــود.
جلیلــی گفــت: دشــمن چــرا بــه تحریــم 
ــا  ــر ج ــد ه ــون می دان ــد؟ چ ــه می ده ادام
ــوده،  ــا ب ــاف اراده آن ه ــا برخ ــت م اراده مل

خورده انــد.  شکســت 
اوبامــا پــس از هشــت ســال در بیانیــه پایــان 
دوران ریاســت جمهــوری خــود می گویــد مــا 
پیروزی هــای بزرگــی بــه دســت آوردیــم، امــا 
در »ســوریه« نتوانســتیم موفــق شــویم؛ چون 
ــوری  ــداد! جمه ــازه ن ــامی اج ــوری اس جمه
اســامی کیســت؟ همیــن شــهید حججی هــا 

. هستند
کســی  امــروز  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ــا  ــور م ــر کش ــه اگ ــد ک ــکار کن ــد ان نمی توان

ــع حــرم  ــون شــهدای مداف ــت دارد، مدی امنی
ــن  ــرای چــه تامی ــت ب ــن امنی ــا ای اســت؛ ام
ــت  ــی مل ــرای تعال ــت ب ــن امنی می شــود؟ ای
و پیشــرفت کشــور و اهــداف انقــاب اســت. 
ــم  ــهدا بدانی ــون ش ــود را مدی ــم خ نمی توانی
ــم. شــهدا  ــا را فرامــوش کنی ــا هــدف آن ه ام
ــه  ــد ک ــان آوردن ــه ارمغ ــا ب ــرای م ــت را ب امنی
کشــور مــا یــک جامعــه نمونــه بــرای جهانیان 

ــود. بش

جلیلــی در بخــش دیگــری از ســخنانش 
تاکیــد کــرد: امــروز یــک وفــاق عمومــی 
بــرای تکریــم جوانــان انقابــی همچــون 
شــهید حججــی و همچنیــن اعتمــاد نکــردن 
حتــی  و  آمــده  وجــود  بــه  آمریــکا  بــه 

می گوینــد  هــم  افــراد  خوش بین تریــن 
آمریــکا بدعهــد اســت و بــا اعتمــاد بــه آمریکا 
ــن  ــد از ای ــذا بای ــرد؛ ل ــرفت ک ــوان پیش نمی ت
وفــاق درس گرفــت، تجربــه آموخــت و مســیر 
ــا جدیــت بیشــتری دنبــال کــرد. انقــاب را ب
ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم عض
ــه  ــه بهان ــم ک ــه کردی ــروز تجرب ــا ام ــزود: م اف
دشــمن را نمی تــوان بــا هزینــه کــردن از 
ــرای دشــمنی  ــت. ب ســرمایه های کشــور گرف
بهانه جویــی اســت، هــر  بــه دنبــال  کــه 
چقــدر هــم بهانه زدایــی کنیــم، بهانه هــای 
جدیدتــری خواهــد آورد. کســی را کــه خــواب 
ــدار کــرد، امــا کســی کــه  ــوان بی اســت، می ت

ــز!  ــواب زده، هرگ ــه خ ــود را ب خ
مســئول تیــم مذاکره کننــده هســته ای ســابق 
کشــورمان ادامــه داد: قانــون تحریم هــای 
جدیــد امریــکا علیــه ملــت ایــران را ببینیــد؛ هم 
ــای  ــم تحریم ه ــد و ه ــض می کن ــام را نق برج
ــد! از  ــع می کن ــا وض ــور م ــه کش ــد علی جدی

ــت. ــد درس گرف ــا بای این ه
وی در پایــان اظهــار داشــت: تدبیــر و عقانیت 
ــه  ــا تجرب ــن بی اعتمادی ه ــه از ای آن اســت ک
بیاموزیــم، بــه دشــمن بدعهــد اعتمــاد نکنیــم 
ــن خــط »مقاومــت« اســت  ــه ای ــم ک و بدانی
کــه می توانــد آینــده پرشــکوه همــراه بــا رفــاه و 

تعالــی را بــرای ملــت مــا محقــق کنــد. فــارس

جلیلی در جمع آزادگان اردوگاه موصل:

دشمن همه کار کرد تا حماسه های دهه 60 تکرار 
نشود؛ اما حججی ها آزادگی را تکرار کردند

ادامه از صفحه اول

حجت االســام حســن روحانــی، عصــر پنجشــنبه بــا حضــور در 
ــری  ــر و محمدرضــا اصغ ــر، علی اصغ ــزل شــهیدان علی اکب من
ــدار  ــام دی ــهدای واالمق ــن ش ــواده ای ــادر و خان ــا م ــی، ب ترکان

کــرد.
رئیس جمهــور در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه اینکــه خداونــد بــه 
دلیــل صبــر فــراوان و نیت هــای پــاک بــه خانواده هــای شــهدا 
ــواده  ــت: خان ــد، گف ــت می کن ــری عنای ــر باالت ــران اج و ایثارگ
ــران موجــب افتخــار  ــت ای ــرای همــه مل شــهدا و ایثارگــران ب
ــدان و  ــخت فرزن ــای س ــه در روزه ــی ک ــتند؛ خانواده های هس

ــه مصــاف دشــمنان فرســتادند. ــن خــود را ب پاره هــای ت
را  حججــی  شــهید  مظلومانــه  شــهادت  نحــوه  روحانــی 
ــری در  ــت های تکفی ــیانه تروریس ــات وحش ــه ای از جنای نمون
پیشــگاه تاریــخ و جهانیــان برشــمرد و افــزود: روحیــه، ایمــان 

ــرای ایســتادگی و دفــاع از حــرم  ــان ب و اســتقامت ایــن جوان
ائمــه و حیثیــت مســلمانان نشــان می دهــد رزمنــدگان و 
شــهدای مــا توانســتند راه ایثــار و شــهادت را در جامعــه زنــده 
نگــه دارنــد و ایــن راه را بــرای همیشــه پیــش روی ملــت قــرار 

ــد. دهن
ــتقال  ــور اس ــروز در کش ــر ام ــرد: اگ ــد ک ــور تاکی رئیس جمه
داریــم و دشــمنان اجــازه تجــاوز بــه ایــن آب و خــاک را 
ــه و  ــان و روحی ــان جوان ــل ایم ــه دلی ــد، ب ــود نمی دهن ــه خ ب

ــت. ــور اس ــن کش ــهادت در ای ــار و ش ــگ ایث فرهن
روحانــی بــا اشــاره بــه ضــرورت توجــه بــه فرامیــن رهبــری و 
پشــتیبانی از والیــت فقیــه گفــت: امیدواریــم بتوانیــم وظایــف 
ــون  ــم و مدی ــام دهی ــیر انج ــن مس ــی در ای ــه خوب ــود را ب خ

خــون شــهدا و شــرمنده در پیشــگاه خــدا و ملــت نباشــیم.

ــای  ــزد، در خطبه ه ــه ی ــام جمع ــت هللا محمدرضــا ناصــری، ام آی
ایــن هفتــه نمــاز جمعــه یــزد بــا اشــاره بــه روز جهانــی مســجد 
ــی  ــای اجتماع ــام پایگاه ه ــدر اس ــاجد از ص ــت: مس ــار داش اظه
ــی خــود را در  ــای جمع ــد و مســلمین فعالیت ه ــه بودن در جامع

ــد. ــرا می کردن ــاجد اج مس
وی عنــوان کــرد: انقــاب اســامی ایــران نیــز بــا اتــکا بــر قــدرت 
مردمــی کــه در مســاجد گــرد هــم جمــع می شــدند و آگاهــی پیدا 
ــت نقــش  ــن نشــانگر اهمی ــروزی رســید و ای ــه پی ــد، ب می کردن

مســجد در جامعــه اســامی اســت. 
ناصــری بــا تاکیــد بــر اینکــه مســاجد و جایــگاه آن بایــد دوبــاره 
احیــا شــود، تاکیــد کــرد: مســئوالن نیــز حضــور بســیار کم رنگــی 
در مســاجد و حتــی نمــاز جمعــه دارنــد؛ در حالــی کــه مســجد و 
ــرای حضــور در جمــع مــردم و  ــد فرصتــی ب نمــاز جمعــه می توان

رصــد مشــکات آن هــا باشــد. 
خطیــب جمعــه یــزد ادامــه داد: مســئوالن گمــان می کننــد 
مســجد فقــط جــای مــردم عــادی اســت؛ در حالــی کــه این گونــه 
ــر  ــم هرچــه ســریع تر شــاهد حضــور پررنگ ت نیســت و امیدواری
ــی اســتان در صفــوف نمــاز جمعــه و  ــران اجرای مســئوالن و مدی

مســاجد اســتان یــزد باشــیم. 
ناصــری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه اینکــه 
فعالیــت شــوراها بــه زودی بــه طــور رســمی آغــاز می شــود، اظهــار 
ــاب  ــوراها، انتخ ــئولیت های ش ــن مس ــی از اصلی تری ــت: یک داش
شــهردار اســت کــه ایــن مهــم به ویــژه در مرکــز اســتان یــزد بایــد 

فــارغ از نگاه هــای سیاســی انجــام شــود. 
وی تاکیــد کــرد: مــاک در انتصــاب شــهردار باید مســئولیت پذیری، 

تخصــص و کارآمــدی باشــد. مهــر

رئیس جمهور در دیدار با خانواده شهیدان اصغری ترکانی:

استقالل کشور مدیون فرهنگ ایثار و شهادت است
امام جمعه یزد مطرح کرد:

انتقاد از حضور کم رنگ مدیران در نماز جمعه

نماینده ولی فقیه در استان کرمان 
مطرح کرد:

 صنعت دفاعی کشور 
از دغدغه های اصلی مسئوالن 

ــه در  ــی فقی ــده ول ــری، نماین ــی جعف ــید یحی ــت هللا س آی
ــه  ــاز جمع ــای نم ــروز در خطبه ه ــر دی ــان، ظه ــتان کرم اس
ایــن هفتــه کرمــان از مــردم، رســانه ها و اســتاندار کرمــان 
بــه دلیــل واکنش هــا درخصــوص اســتعفایش تشــکر کــرد 
و گفــت: تاکنــون پاســخی در ایــن خصــوص از ســوی دفتــر 
مقــام معظــم رهبــری داده نشــده و منتظــر دریافــت پاســخ 

ــتم. ــه هس معظم ل

ــاره و  ــه اش ــون در جامع ــش روحانی ــه نق ــه ب وی در ادام
تصریــح کــرد: هــرگاه جامعــه روحانــی حامــی و پشــتوانه 
مســئول و دولتــی باشــد، آن مســئول یــا دولــت بــه 

ــت. ــد یاف ــت خواه ــت دس موفقی
ــل  ــی از دالی ــکا را یک ــه آمری ــاد ب ــری اعتم ــت هللا جعف آی
ــار  ــت: کن ــت و گف ــدق دانس ــی مص ــت قانون ــقوط دول س
گذاشــتن آیــت هللا کاشــانی و خیانــت آمریــکا باعــث کودتــا 

ــد. ــدق ش ــت مص ــقوط دول و س
وی بــا اشــاره بــه روز جهانــی مســجد گفــت: امــروز مســئله 
ــام  ــان اس ــی جه ــای اساس ــی از نگرانی ه ــطین، یک فلس
اســت و ایــن موضــوع بــرای ایــران اســامی بســیار حائــز 

اهمیــت اســت.

امــام جمعــه کرمــان حمایت هــای ایــران از مــردم مظلــوم 
ــش از 60  ــزود: بی ــرار داد و اف ــاره ق ــورد اش ــطین را م فلس
ــوم  ــودکان مظل ــران و ک ــرادران و خواه ــه ب ــت ک ــال اس س
ــه خــاک  ــی صهیونیســت ب ــم جعل فلســطینی توســط رژی
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــوند و ای ــیده می ش ــون کش و خ
ــار  ــن خصــوص ســکوت اختی ــان حقــوق بشــر در ای مدعی

کرده انــد.
ــدار  ــران را طرف ــامی ای ــوری اس ــری جمه ــت هللا جعف آی
واقعــی مــردم فلســطین دانســت و گفــت: متاســفانه بقیــه 
کشــورها در ایــن خصــوص بی اعتنــا هســتند و حتــی 
ــروز می دهنــد. برخــی از آن هــا آشــکارا دشــمنی خــود را ب

وی بــا اشــاره بــه پیشــرفت های جمهــوری اســامی ایــران 

ــئله  ــن مس ــزود: ای ــی اف ــی و دفاع ــوزه نظام ــژه در ح به وی
دشــمنان را دچــار هــراس کــرده اســت.

ــی  ــت دفاع ــان صنع ــتان کرم ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
و  دانســت  اصلــی مســئوالن  دغدغه هــای  از  را  کشــور 
بیــان کــرد: آمریــکا از تــوان دفاعــی بــاالی ایــران اســامی 

ــت. ــران اس ــمگین و نگ خش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــران اســامی بــه لحــاظ قــدرت 
دفاعــی بــه حــدی رســیده کــه هیــچ قدرتــی توانایــی مقابله 
ــورهای  ــکا کش ــور آمری ــت: رئیس جمه ــدارد، گف ــا آن را ن ب
مســتقل از جملــه ایــران را تروریســت می نامــد؛ امــا بدانیــد 
کــه اســتقامت و پایــداری همــراه بــا ایمــان نتیجــه ای جــز 

پیــروزی بــر ایمــان بــه همــراه نــدارد. مهــر
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،،
بــرای  عمومــی  وفــاق  یــک  امــروز 
همچــون  انقالبــی  جوانــان  تکریــم 
نکــردن  اعتمــاد  و  شــهید حججــی 
بــه آمریــکا بــه وجــود آمــده و حتــی 
خوش بین تریــن افــراد هــم می گوینــد 
آمریــکا بدعهــد اســت و با اعتمــاد به 

آمریــکا نمی تــوان پیشــرفت کــرد

استاندار ایالم:

عراق تمایلی به لغو روادید اربعین ندارد
حمله تروریستی داعش در اسپانیا، دست کم ۱۴ کشته بر جای گذاشت

جوی خون در قاره سبز

محمدرضــا مرواریــد، اســتاندار ایــام، دربــاره آخریــن 
ــم  ــزاری مراس ــور برگ ــه منظ ــده ب ــدات انجام ش تمهی
ــه  ــه ای ک ــت: در جلس ــار داش ــینی اظه ــن حس اربعی
اخیــرا در وزارت کشــور برگــزار شــد، دربــاره موضوعــات 
ــرای  ــی ب ــات رفاه ــاد امکان ــه ایج ــی از جمل مختلف

ــم. ــم گرفتی ــن تصمی ــران اربعی زائ
ــزود: ســه  ــران اف ــردد زائ ــه مســیر ت ــا اشــاره ب وی ب
مــرز در ســال های گذشــته مســیر تــردد زائــران 
بــود؛ امــا امســال احتمــاال مــرز خســروی هــم بــرای 
برگــزاری مراســم اربعیــن بازگشــایی می شــود و ایــن 
ــراق  ــران و ع ــل دو کشــور ای ــم و تمای موضــوع تصمی

اســت.
ــان  ــن بی ــران اربعی ــد زائ ــو روادی ــاره لغ ــد درب مرواری
کــرد: ایــران آمادگــی خــود را بــرای لغــو روادیــد 
اعــام کــرده اســت؛ امــا عــراق بــا توجــه بــه شــرایط 

ــدارد. ــد ن ــو روادی ــه لغ ــی ب ــورش تمایل کش
ــام  ــر کشــور اع ــه وزی ــان اینک ــا بی ــام ب اســتاندار ای
ــم،  ــک را داری ــد الکترونی ــدور روادی ــی ص ــرد آمادگ ک
تصریــح کــرد: طبــق اظهــارات وزیــر کشــور می توانیــم 
بــه کشــور عــراق در زمینــه صــدور روادیــد الکترونیــک 
ــرای اربعیــن  ــه نظــر نمی رســد ب ــم؛ امــا ب کمــک کنی

ــد الکترونیــک صــادر شــود. ســال جــاری روادی

وی همچنیــن دربــاره نحــوه فعالیــت موکــب داران در 
ــل  ــای داخ ــد: موکب ه ــادآور ش ــن ی ــای اربعی روزه
کشــور از ســتاد عتبــات عالیــات مجــوز فعالیــت 
ــارج از  ــای خ ــن موکب ه ــد؛ همچنی ــت می کنن دریاف
کشــور هــم بایــد بــا هماهنگــی ســتاد عتبــات بــرای 

ــد. ــذ کنن ــه اخ ــوز و پروان ــود مج ــت خ فعالی
مرواریــد بــا اشــاره بــه تامیــن امنیــت زائــران و 
مبــارزه بــا تروریســم اضافــه کــرد: طبــق تاکیــد وزیــر 
ــن،  ــان مراســم اربعی ــس از پای ــد پ ــی بای کشــور حت
بازرســی ها و نظــارت بــر مســائل امنیتــی ادامــه 
ــول داده  ــم ق ــی ه ــه طــرف عراق داشــته باشــد؛ البت

ــد.  ــن می کن ــن را تامی ــران اربعی ــت زائ ــه امنی ک
ــال ورود  ــری از احتم ــاره جلوگی ــام درب ــتاندار ای اس
گفــت:  بــه کشــور  زائــران  همــراه  تروریســت ها 
ــا  ــدارد؛ چــرا کــه مرزهــای م ــن امــری امــکان ن چنی
ــه دقــت  ــران هــم ب ــدارک زائ ــرل و م ــی کنت ــه خوب ب
بررســی می شــود؛ بنابرایــن افــراد مشــکوک کــه 
ویــزا و مــدارک ورود و خــروج نداشــته باشــند، اجــازه 
ورود بــه کشــور را پیــدا نمی کننــد؛ البتــه افــرادی کــه 
ــق  ــتند، از طری ــر هس ــایی معتب ــدارک شناس دارای م
سیســتم های مشــخص، هویــت آن هــا را بررســی 

خبــر شــهر  می کنیــم. 

ــلونای  ــردم در بارس ــه م ــودروی ون ب ــک خ ــه ی حمل
اســپانیا کــه روز پنجشــنبه بــه وقــوع پیوســت، منجــر 
ــر و زخمــی شــدن  ــه کشــته شــدن دســت کم 14 نف ب

ــر شــد. بیــش از 50 نف
ورود  بــا  ون  خــودروی  یــک  پنجشــنبه گذشــته، 
ناگهانــی بــه محــل تجمــع عابــران پیــاده در مرکز شــهر 

ــرد. ــدوم ک ــر را مص ــا نف ــلونا، ده ه بارس
ــر منتشرشــده مشــخص اســت،  آن طــور کــه در تصاوی
ــیاری را  ــردم بس ــد، م ــبتا بلن ــیری نس ــودرو در مس خ

ــر گرفتــه اســت. زی
خبرگــزاری أعمــاق وابســته بــه گــروه تروریســتی 
داعــش در پیامــی اعــام کــرد کــه عامــل حملــه 
تروریســتی در شــهر بارســلون از »ســربازان خافــت« 

ــت. ــوده اس ب
ــه در  ــن حمل ــه ای ــرد ک ــام ک ــن اع ــش همچنی داع
ــه  ــه ب ــر حمل ــی ب ــت های آن مبن ــه درخواس ــخ ب پاس
ــش  ــد داع ــی ض ــاف بین الملل ــو ائت ــورهای عض کش

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص
پلیــس اســپانیا اعــام کــرد کــه پــس از حملــه 
تروریســتی پنجشــنبه، یــک خــودرو در پســت ایســت 
ــت.  ــه اس ــر گرفت ــور را زی ــس، دو مأم ــی پلی و بازرس
ــای  ــش نیروه ــا آت ــم ب ــودروی مهاج ــن خ ــده ای رانن

ــد. ــته ش ــی کش امنیت
بــر اســاس ایــن گــزارش، مقامــات پلیــس کاتالونیــای 
اســپانیا نیــز اعــام کردنــد روز پنجشــنبه در اثــر انفجــار 
ــا، یــک نفــر کشــته  ــزل در منطقــه کاتالونی در یــک من

شــد.
ــه  ــد ایــن حادث ــا اعــام کردن مقامــات پلیــس کاتالونی
بــا حملــه خــودروی ون بــه عابــران پیــاده در بارســلونا 

مرتبــط بــوده اســت.
دولــت اســپانیا در پــی حمــات تروریســتی بارســلون، 
ــام  ــی اع ــزای عموم ــور 3 روز ع ــن کش ــر ای در سراس
ــروع  ــام ش ــس از اع ــاعتی پ ــت س ــی اس ــرد. گفتن ک
ــس«  ــاحلی »کامبریل ــهرک س ــس در ش ــات پلی عملی
شــدن 4  کشــته  از  پلیــس  بارســلون،  جنــوب  در 
ــر  ــی خب ــای امنیت ــا نیروه ــری ب ــت در درگی تروریس
ــش  ــادل آت ــه در تب ــز ک ــت نی ــن تروریس داد. پنجمی
بــا پلیــس بارســلون زخمــی شــده بــود، در اثــر شــدت 

ــد. ــای درآم ــده از پ ــات واردش جراح
ــراح  ــی ط ــروه اصل ــد گ ــپانیایی می گوین ــات اس مقام
و  بارســلونا  در  تروریســتی  عملیــات  اجراکننــده  و 
کمبریلــس، یــک تیــم 12 نفــره مراکشــی االصل بودنــد 
ــته  ــپانیا برگش ــه اس ــوریه، ب ــرد در س ــس از نب ــه پ ک

ــد. بودن



کوتاه اخبار 
حذف قبوض کاغذی تلفن ثابت 

تا پایان سال
ــی  ــذف قطع ــران از ح ــرات ای ــرکت مخاب ــاون ش مع
قبــوض کاغــذی تلفــن ثابــت شــرکت مخابــرات ایــران 
ــان  ــت: همزم ــر داد و گف ــاری خب ــال ج ــان س ــا پای ت
ــا ایــن طــرح، برنامــه افزایــش کانال هــای ارســال و  ب
دریافــت صورت حســاب و اعــام صورت حســاب یــک 

ماهــه در دســتورکار اســت. 
داوود زارعیــان از حــذف قطعــی قبــوض کاغــذی تلفــن 
ثابــت شــرکت مخابــرات ایــران تــا پایــان ســال جــاری 
ــه  ــک پروس ــن کار در ی ــت: ای ــار داش ــر داد و اظه خب
ــود.  ــرا می ش ــور اج ــر کش ــه در سراس ــدودا 8 ماه ح
ــزود:  ــران اف ــرات ای ــرکت مخاب ــتریان ش ــاون مش مع
ــت،  ــن ثاب ــوض تلف ــذف قب ــه ح ــا برنام ــان ب همزم
دریافــت  و  ارســال  کانال هــای  افزایــش  برنامــه 
صورت حســاب و اعــام صورت حســاب یــک ماهــه 
بــرای رفــع نیــاز مشــترکان در دســتورکار اســت. زارعیان 
ــی و  ــورت پیامک ــه ص ــاب ب ــرد: صورت حس ــح ک تصری
صوتــی بــرای مشــترکان ارســال خواهــد شــد و عــاوه 
ــرویس  ــه س ــدی از جمل ــای جدی ــن، روش ه ــر ای ب
ــط  ــاب توس ــت صورت حس ــا پرداخ ــت ی ــت دبی دایرک

ــه خواهــد شــد.  ــز ارائ ــک از طــرف مشــترک نی بان
وی ادامــه داد: پروســه حــذف قطعــی قبــوض کاغــذی 
ــروع  ــون ش ــات از اکن ــه مطالع ــت از مرحل ــن ثاب تلف
ــام می رســد. فــارس ــه اتم ــان ســال ب ــا پای شــده و ت

درج قیمت کاال در واحدهای صنفی 
الزامی است

ــت  ــذف درج قیم ــت: ح ــران گف ــاف ای ــاق اصن ــس ات رئی
ــان  ــی همچن ــای صنف ــت و واحده ــه اس ــط در کارخان فق

ــت هســتند. ــه نصــب برچســب قیم ــزم ب مل
ــت،  ــر صنع ــه وزی ــه اباغی ــان اینک ــا بی ــی ب ــی فاضل  عل
معــدن و تجــارت فقــط بــرای شــیرینی و شــکات اســت، 
افــزود: بــر اســاس قانــون نظــام صنفــی، درج قیمــت کاال 
در واحدهــای صنفــی الزامــی بــوده و کنتــرل بــازار از ســوی 

ــون انجــام می شــود.  ــن قان ــر اســاس ای بازرســان ب
ــط  ــد فق ــت می توان ــر صنع ــه وزی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
حــذف درج قیمــت از کارخانــه را اعــام کنــد، گفــت: 
ــت  ــت، درج قیم ــر صنع ــتورکار وزی ــن دس ــاس ای ــر اس ب
ــد.  ــد ش ــذف خواه ــه ح ــوی کارخان ــده کاال از س تمام ش
و  گرانفروشــی  از  جلوگیــری  بــرای  داد:  ادامــه  وی 
ــده  ــت تمام ش ــی، قیم ــای صنف ــتفاده در واحده سوء اس
کاالی صنعتــی در فاکتــور فــروش حتمــا لحــاظ می شــود 
ــران  ــرد. ای ــد ک ــی خواه ــرات آن را بررس ــازمان تعزی و س

جیــب

 موافقت گمرک با تسهیل 
واردات مواد اولیه پوشاک

در جلســه کارگــروه دســتورکار واردات پوشــاک بــا 
ــو  ــرکت های عض ــد ش ــرر ش ــرک، مق ــس کل گم رئی
اتحادیــه تولیــد و صــادرات نســاجی و پوشــاک ایــران 
ــا  ــود ب ــاز خ ــورد نی ــه م ــواد اولی ــور واردات م ــه منظ ب
اســتفاده از تســهیات خــط ســبز گمرکــی، بــدون 
ــود را  ــاز خ ــورد نی ــه م ــواد اولی ــرک، م ــف در گم توق

ــد. ــل بگیرن تحوی
ــا الزم  ــه تنه ــن توافــق، اعضــای اتحادی ــر اســاس ای  ب
ــل از ورود کاال  ــود را قب ــی خ ــای واردات ــت نمونه ه اس
بــه کشــور جهــت تأییــد بــه اداره اســتاندارد بــه گمــرک 

ــد. تســنیم ــه کنن مربوطــه ارائ

فناوری

 میت ۱۰ هواوی با پردازنده  
کرین 97۰ عرضه خواهد شد

هرچنــد گوشــی میــت ۱۰ هــواوی هنــوز بــه  صــورت 
رســمی معرفــی نشــده، امــا مقامــات هــواوی تأییــد 
کرده انــد کــه ایــن گوشــی بــا پردازنــده  جدیــد کریــن 

۹۷۰ عرضــه خواهــد شــد. 
فبلــت جدیــد میــت ۱۰ هــواوی در تاریــخ ۱6 اکتبــر 
در شــهر مونیــخ آلمــان بــه  صــورت رســمی معرفــی 
ــی  ــرکت چین ــن ش ــات ای ــا مقام ــد؛ ام ــد ش خواه
تأییــد کرده انــد کــه ایــن گوشــی بــه پردازنــده  کریــن 
۹۷۰ مجهــز خواهــد بــود. اگــر کنجــکاو هســتید 
ــد هــواوی بیشــتر  ــده  جدی ــاره قــدرت پردازن ــا درب ت
بدانیــد، بــد نیســت نگاهــی بــه مشــخصات منتســب 
ــده داشــته باشــیم. هشــت هســته   ــن پردازن ــه ای ب
ــس  ــاری کورتک ــا معم ــته ب ــار هس ــی )چه پردازش
  )A53 و چهــار هســته بــا معمــاری کورتکــس A۷3
فرآینــد  حداکثــر ســرعت کاک ۲.8 گیگاهرتــز، 
 LPDDR4 ــوع ــری، حافظــه  رم از ن ــد ۱۰ نانومت تولی
دو  از  پشــتیبانی  مگاهرتــز،   ۱866 فرکانــس  بــا 

.LTE ســیم کارت
ــار  ــواوی از چه ــات ه ــده، مقام ــن پردازن ــار ای  در کن
بهبــود اساســی در میــت  ۱۰ــ خبــر دادنــد. ایــن 
بهبودهــا عبارتنــد از: عمــر زیــاد باتــری، از بیــن 
ــی،  ــزاری گوش ــدن نرم اف ــد ش ــا و کُن ــردن تأخیره ب
ــازی  ــاوری 4G و آماده س ــه  فن ــازی در زمین بهینه س
ــت  ــاوری 5G و کیفی ــتفاده از فن ــت اس ــی جه گوش
تصویربــرداری عالــی. الزم بــه ذکــر اســت کــه فبلــت 
آینــده  هــواوی بــه یــک نمایشــگر 6.۱ اینچــی بــدون 

ــد شــد. زومیــت ــز خواه ــز مجه حاشــیه نی

 ایسوس رسما از خانواده 
زنفون 4 رونمایی کرد

ــون  ــواده  گوشــی های هوشــمند زنف ایســوس از خان
4، نــه بــا یــک محصــول، بلکــه بــا 5 گوشــی مختلف 
رونمایــی کــرد. زنفــون 4 پــرو، زنفــون 4، زنفــون 4 
ــس  ــون مک ــلفی و زنف ــون 4 س ــرو، زنف ــلفی پ س
ــد  ــر از اندروی ــال حاض ــی ها در ح ــن گوش ــرو. ای پ
ــی  ــه تمام ــد شــده ک ــا تأیی ــد؛ ام ــره می برن ــا به نوق
ــد.  ــد ش ــانی خواهن ــد O به روزرس ــه اندروی ــا ب آن ه
ــون  ــا مضم ــم ب ــن مراس ــعار ای ــه از ش ــور ک همان ط
ــی  ــد، تمام ــتیم« برمی آی ــس هس ــق عک ــا عاش »م
ایــن پنــج مــدل، یــک ویژگــی مشــترک دارنــد و آن  
هــم دوربیــن دوگانــه اســت. بــا ایــن حــال، دوربیــن 
دوم در یکــی از مدل هــا بــرای زوم اپتیــکال دو 
ــرای  ــا ب ــی مدل ه ــی رود و در باق ــه کار م ــری ب براب
عکســبرداری بــا زاویــه  فــوق عریــض اســتفاده 

ایتنــا می شــود. 

 گوگل در حال تست 
سرچ الیت است

ــزی  ــران اندون ــرای کارب ــی ب ــرا تبلیغات ــوگل اخی گ
ــراد  ــه در آن از اف ــش درآورده ک ــه نمای ــوک ب فیس ب
ــت  ــد را تس ــن جدی ــک اپلیکیش ــد ی ــوت می کن دع

ــد.  کنن
بــرای افــرادی کــه آگهــی یادشــده را مشــاهده و در 
ــک  ــود ی ــرای دانل ــی ب ــد، لینک ــام کرده ان آن ثبت ن
اپلیکیشــن آزمایشــی از طــرف گــوگل ارســال شــده 
اســت. ایــن اپ ســرچ الیت نــام دارد و ظاهــرا بــازار 

هــدف آن کشــور انــدوزی و شــاید هنــد اســت. 
ــخه   ــد نس ــت همانن ــرچ الیت درس ــن س در اپلیکیش
اســتاندارد در اپ جســت وجوی گــوگل، می تــوان 
عبــارات مدنظــر را بــا اســتفاده از دســتورات صوتــی و 

ــرد. ایســنا ــت وجو ک ــی جس متن

در حــال حاضــر »فقــر«، »بحــران منابــع 
زیســت محیطی«،  »مســائل  کشــور«،  آب 
ــت«،  ــه دول ــتگی«، »بودج ــدوق بازنشس »صن
ــای  ــکاری« و »بحران ه ــی«، »بی ــام بانک »نظ
ابرچالش هــای  عنــوان  بــه  اجتماعــی« 
کشــور مطــرح می شــوند؛ موضوعاتــی کــه 
ــادی  ــاور اقتص ــی، مش ــعود نیل ــوی مس از س
مختلــف  محافــل  در  نیــز  رئیس جمهــور، 

ــت.  ــده اس ــرح ش مط
صندوق هــای  »بحــران  بیــن  ایــن  در 
»معضــل  مطلــق«،  »فقــر  بازنشســتگی«، 
بــه  اجتماعــی«  »بحران هــای  و  بیــکاری« 
ــف وزارت  ــوزه وظای ــش در ح ــوان 4 ابرچال عن
دارد؛  قــرار  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون، 
چالش هایــی کــه علــی ربیعــی در صــورت 
ــا  ــا آن ه ــت ب ــه مل ــاد از خان ــب رأی اعتم کس

مواجــه اســت. 
عنــوان  بــه  بازنشســتگی  صندوق هــای 
بخشــی از نظــام تأمیــن اجتماعــی وظیفــه 
ــد. در  ــتگان را دارن ــت بازنشس ــن معیش تأمی
حــال حاضــر ۱8 صنــدوق بازنشســتگی در 
ــن  کشــور وجــود دارد کــه بخــش مهمــی از ای
ــتمری بگیران  ــت مس ــوان پرداخ ــا ت صندوق ه
ــته  ــال گذش ــاه س ــد. آبان م ــم ندارن ــود را ه خ
ــور  ــابق رئیس جمه ــر س ــس دفت ــه رئی ــود ک ب
در همایــش صندوق هــای بازنشســتگی گفــت: 
وابســتگی ایــن صندوق هــا بــه درآمدهــای 
ــا ۹5  ــال های 8۷ ت ــی س ــازه زمان ــت در ب دول
ــت. ــیده اس ــد رس ــه 58  درص ــد ب از 36 درص

ــه  ــده هزین ــار تکان دهن ــه آم ــاره ب ــا اش  وی ب
مالــی  گــردش  گفــت:  نیــز  صندوق هــا 
ــارد  ــر 4۰ میلی ــغ ب ــا در ســال ۹4 بال صندوق ه
ارزی  درآمــد  حالــی کــه کل  در  بــود؛  دالر 
حاصــل از فــروش نفــت خــام بــه ۲۷ میلیــارد 

نمی رســد.  دالر 
رئیــس دفتــر ســابق رئیس جمهــور ایــن را هــم 

گفــت کــه هم اکنــون آمــار تکان دهنــده ای 
از میــزان گــردش مالــی پرداخــت حقــوق، 
وجــود  درمــان  هزینه هــای  و  مســتمری 
دارد کــه بــر اســاس آن در ســال ۹4، ۱۲۰ 
هــزار میلیــارد تومــان اعــام می شــود کــه 
ــارد دالر اســت. همــه  ــزی معــادل 4۰ میلی چی
ایــن آمارهــا مهــر تاییــدی بــر بحــران در 
ــه ربیعــی  صندوق هــای بازنشســتگی اســت ک
ــاره  ــرای آن چ ــد ب ــری بای ــر دیگ ــر وزی ــا ه ی

اساســی بیندیشــد.

 آمارهای نگران کننده
ــق  ــر مطل ــده ای از فق ــای نگران کنن ــا آماره ام
از مســئولیت های  یکــی دیگــر  بــه عنــوان 
وزیــر آینــده تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
اعــام می شــود. »۱۲ میلیــون نفــر از جمعیــت 
کشــور زیــر خــط فقــر قــرار دارنــد!« ایــن 
آمــاری اســت کــه محمــد مخبــر دزفولــی، 
حضــرت  فرمــان  اجرایــی  ســتاد  رئیــس 
ــی  ــنواره مل ــاه در جش ــه تیرم ــام)ره(، نیم ام
برکــت جهادگــران اعــام کــرده اســت. بــه 
گفتــه وی وضعیــت فقــر در کشــور بســیار 
نامناســب اســت؛ بــه گونــه ای کــه ۱۲ میلیــون 
نفــر، زیــر خــط فقــر مطلــق قــرار دارنــد و ۲5 
تــا 3۰ میلیــون نفــر، زیــر خــط نســبی فقــر بــه 

ــد ۱5  ــار نشــان می ده ــن آم ــد. ای ســر می برن
درصــد از جمعیــت ایــران زیــر خــط فقــر قــرار 

ــد! دارن
 معضل بیکاری

از  یکــی  عنــوان  بــه  بیــکاری  معضــل 
ــده ای  ــار نگران کنن ــادی، آم ــای اقتص ابرچالش ه
دارد. در حــال حاضــر جمعیــت بیــکار کشــور بالغ 
ــه  ــر اســت. البت ــزار نف ــون و 3۰۰ ه ــر 3 میلی ب
در کنــار افزایــش نــرخ بیــکاری، نــرخ اشــتغال 
نیــز افزایــش داشــته، امــا نکتــه مهــم افزایــش 
ســاالنه جمعیــت متقاضــی نیــروی کار به ویــژه 

در قشــر دانش آموختــه اســت. 
ــاون  ــری، مع ــحاق جهانگی ــته اس ــه گذش هفت
ــی مجلــس  ــور، در جلســه علن اول رئیس جمه
و در جریــان دفــاع از عملکــرد دولــت در حــوزه 
اشــتغال گفــت: طــی 4 ســال گذشــته 6۰۰ 
ــه در 8  ــی ک ــد؛ در حال ــاد ش ــغل ایج ــزار ش ه
ســال دولت هــای نهــم و دهــم، نــرخ اشــتغال 

ــود. در کشــور صفــر ب
 اشتغال زایی

دولــت،  روی  پیــش  چالش هــای  از  یکــی 
میلیــون  یــک  حــدود  بــرای  اشــتغال زایی 
ــخ  ــرای پاس ــت ب ــت و دول ــال اس ــر در س نف
بــه تقاضــای فعلــی در کنــار تقاضــای انباشــت 
ــر  ــته، ناگزی ــال های گذش ــکار از س ــروی بی نی
بــه اشــتغال یــک میلیــون نفــر در ســال اســت 
ــی  ــم بزرگ ــتغال زایی رق ــزان اش ــن می ــه ای ک

ــود.  ــد ب خواه
در عیــن حــال بحران هــای اجتماعــی از دیگــر 
ــن  ــده ای ــر آین ابرچالش هــای پیــش روی وزی
وزارتخانــه اســت. ایــن بحــران افزایــش زنــان 
را   ... و  معتــادان  متکدیــان،  بدسرپرســت، 

شــامل می شــود.
 راهکارهای ربیعی برای مقابله با 4 

ابرچالش اقتصادی چیست؟
ربیعــی کــه بــه عنــوان وزیــر پیشــنهادی تعاون، 

کار و رفــاه اجتماعــی روز چهارشــنبه هفتــه 
گذشــته در صحــن علنــی مجلــس ســخنرانی 
می کــرد، در بخشــی از اظهــارات خــود بــه 
ــش  ــار ابرچال ــن چه ــا ای ــه ب برنامه هــای مقابل

ــرد.  اشــاره ک
ربیعــی در همــان جلســه و در مقابــل دیــدگان 
نخســتین  را  مطلــق  فقــر  امحــای  ملــت، 
ــه و  ــت: نظری ــرد و گف ــام ک ــود اع ــت خ اولوی
ایــده، پایــه هــر کاری اســت و امــروز در زمینــه 
ــه  ــه نظری ــن وزارتخان ــی ای سیاســت های رفاه

دارد. 
وی پیــش از ایــن هــم بارهــا اعــام کــرده بــود 
در صــورت کســب رأی اعتمــاد از مجلــس، 
ــت  ــه دول ــن برنام ــق مهم تری ــر مطل ــع فق رف
صندوق هــای  حــوزه  در  اســت.  دوازدهــم 
بازنشســتگی نیــز ربیعــی بــه وجــود بحــران در 
تمــام ۱8 صنــدوق بازنشســتگی کشــور اعتــراف 

کــرد.
ــدوق  ــه ۱8 صن ــا هم ــه تقریب ــان اینک ــا بی  او ب
بازنشســتگی کشــور بــا چالــش و بحــران 
ــده ای مواجــه  ــا پدی ــد، گفــت: امــروز ب مواجهن
 ۱.5 ســال گذشــته  چهــار  طــی  هســتیم؛ 
میلیــون نفــر بــه جمعیــت بازنشســتگان کشــور 

شــده اند. اضافــه 

رفــاه  و  کار  تعــاون،  پیشــنهادی  وزیــر   
اجتماعــی خــروج صندوق هــا از بنگاهــداری 
را مهم تریــن اســتراتژی و برنامــه خــود در 
حــوزه ســاماندهی صندوق هــای بازنشســتگی 

ــرد.  ــام ک اع
 ربیعــی در حــوزه بیــکاری نامحســوس بــودن 
امــروز  و گفــت:  پذیرفــت  را  اشــتغال زایی 
بســیاری معتقدنــد کــه اشــتغال زایی طــی 
محســوس  جامعــه  در  ســال های گذشــته 
نبــوده و در بســیاری از خانوارهــا همچنــان فــرد 
بیــکار وجــود دارد؛ امــا ایــن را بایــد بدانیــم کــه 
ــون  ــائلی چ ــر از مس ــتغال متأث ــکاری و اش بی
تحــوالت جمعیتــی اســت. وی در صحــن علنی 
مجلــس بــا تاکیــد بــر نیــاز اشــتغال زایی 
ســاالنه بــرای حــدود یــک میلیــون نفــر اظهــار 
داشــت: امــروز رشــد اقتصــادی بیــش از 4۰۰ 
اشــتغال  نمی توانــد  در ســال  هــزار شــغل 
ــری  ــا به کارگی ــد ب ــن بای ــد؛ بنابرای ــاد کن ایج
ابزارهــای مختلــف در جهــت اشــتغال زایی، 
ــرخ بهــره وری و اشــتغال را افزایــش دهیــم؛  ن
ــد  ــی بای ــای تکمیل ــن ابزاره ــا ای ــن ب همچنی
ــم.  ــاد کنی ــاز را ایج ــورد نی ــتغال م ــازاد اش م
حــوزه  در  دولــت  برنامه هــای  بدانیــد کــه 

ــت. مهــر ــده اس ــاز ش ــتغال آغ ــش اش افزای

 ابرچالش های پیش روی
 وزیر کار

مرتضــی دهقــان، معــاون هوانــوردی ســازمان هواپیمایــی 
کشــوری دربــاره آزادســازی نــرخ بلیــت هواپیمــا گفــت: اجــرای 
قانــون آزادســازی نــرخ بلیــت هواپیمــا باعــث شــد ســرمایه گذار 
رغبــت کنــد وارد ایــن صنعــت شــود؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
ــود شــرکت های  ــی و ســبب شــده ب ــا دولت در گذشــته، تعرفه ه
هواپیمایــی مــا بدهی هــای زیــادی بــاال بیاورنــد؛ در حالــی کــه اجرا 
شــدن ایــن قانــون باعــث شــده بدهــی شــرکت ها کاهــش یابــد. 
هواپیمــا،  بلیــت  نــرخ  آزادســازی  بــا  اکنــون  افــزود:  وی 
مصرف کننــده هــم راضی تــر اســت؛ زیــرا قبــا در همــه روزهــای 
ــی  ــرخ مســافرت می کــرد و شــرکت هواپیمای ــک ن ــا ی ســال، ب
مجبــور بــود بلیتــش را هــم در پیــک مســافر و هــم در موقعــی 

ــه یــک قیمــت بفروشــد.  ــود، ب ــن ب ــه تقاضــا پایی ک
ــس از  ــم پ ــافران ه ــکایت مس ــزان ش ــان می ــه دهق ــه گفت ب
آزادســای نــرخ بلیــت کاهــش و شــبکه پــروازی افزایــش یافتــه 

ــرواز در  ــراری پ ــه برق ــب ب ــی راغ ــرکت های هواپیمای ــت؛ ش اس
مســیرهایی کــه قبــا وجــود نداشــت، شــده اند و تقاضــای 
ســرمایه گذاری در ایــن بخــش هــم افزایــش پیــدا کــرده اســت؛ 
ــد،  ــه می ده ــوب ارائ ــت خ ــرمایه گذار خدم ــب س ــن ترتی ــه ای ب
ــد.  ــت می کن ــم دریاف ــه آن را ه ــرد و هزین ــاال می ب ــت را ب کیفی
وی بــا اشــاره بــه راه انــدازی ســامانه آمــاری در ســازمان 
هواپیمایــی کشــوری بــرای دریافــت شــکایات مســافران از 
شــرکت های هواپیمایــی ادامــه داد: از آنجایــی کــه بیشــتر 
می شــود،  هواپیمایــی  شــرکت های  از  کــه  شــکایت هایی 
ملــزم  را  شــرکت ها  اســت،  مشــتری  رضایــت  حــوزه  در 
ــی  ــی و فن ــوزه عملیات ــد در دو ح ــه بای ــر اینک ــاوه ب ــم ع کردی
از ســازمان هواپیمایــی کشــوری، مجــوز دریافــت کننــد، در 
ــه             ــه خــود را ارائ ــه مســافران هــم برنام ــه خدمت رســانی ب زمین

دهنــد. ایســنا

ــده مؤسســات  بانــک مرکــزی می گویــد کــه قــرار اســت پرون
اعتبــاری غیرمجــاز را تــا پایــان ســال ۹6، مختومــه اعــام کنــد؛ 
ــه  ــپرده گذاران ب ــان س ــه اطمین ــت ک ــزی اس ــان چی ــن هم ای

ــد. ــاری مجــاز را هــم بازمی گردان مؤسســات اعتب
پــس از جنجال هــای بســیاری کــه بــر ســر ایجــاد مؤسســات 
اعتبــاری غیرمجــاز در بــازار پولــی و مالــی کشــور ایجــاد شــد، 
همــه دســتگاه های نظارتــی و سیاســتگذاری بســیج شــدند تــا 
مشــکل را بــرای همیشــه حــل کننــد؛ اینجــا بــود کــه پرونــده 
برخــورد بــا مؤسســات اعتبــاری غیرمجــاز با ســرعت بیشــتری 
پیــش رفــت تــا شــاید مؤسســات اعتبــاری مجــازی کــه زیــر 
ــی  ــس راحت ــد، نف ــزی کار می کردن ــک مرک ــی بان ــر نظارت چت

بکشــند.
حــال مؤسســات اعتبــاری مجــاز می تواننــد بــار دیگــر اعتمــاد 
ســپرده گذاران را برگرداننــد و یــک بــار دیگــر بگوینــد کــه ایــن 

ــی  ــور حرف ــی کش ــی و مال ــازار پول ــد در ب ــات می توانن مؤسس
بــرای گفتــن داشــته باشــند؛ چــرا کــه غیرمجازهــا بــازار آن هــا 
ــت  ــا ذهنی ــد ب ــازه نمی دادن ــد و اج ــرده بودن ــاد ک ــم کس را ه
شــکل گرفته از مــردم و ســپرده گذاران در ایــن آشــفته بازار، 
مــردم اعتمــادی بــه مؤسســات اعتبــاری مجاز داشــته باشــند؛ 
امــا اکنــون ورق برگشــته؛ چــرا کــه ســره از ناســره بــه خوبــی 

قابــل تشــخیص اســت.
ــد کــه مؤسســات اعتبــاری  ــر ایــن باورن کارشناســان بانکــی ب
ــد  مجــاز ایــن پــس، اگرچــه فصــل ســختی را پیــش رو دارن
و بایــد دوبــاره اعتمــاد از دســت رفتــه بــه مؤسســات اعتبــاری 
ــدوار  ــم امی ــه مســیر ه ــه ادام ــد ب ــا می توانن ــد، ام را بازگردانن
باشــند و تــاش کننــد کــه در ایــن بــازار، طبــق ضوابطــی عمــل 
کننــد کــه آن هــا را در رأس انتخــاب ســپرده گذاران قــرار          

ــد. اقتصــاد آنالیــن ده

60 42.2  هزار رأس، نیاز کشور به 13
دام زنده برای عید قربان

 دالر، افزایش قیمت طال 
در یک ماه اخیر

  درصد، کاهش ذخایر 
نفت آمریکا

گوشــت  فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس  اعــام  طبــق 
گوســفندی کشــور در عیــد قربــان بــه 50 تــا 60 هــزار رأس 

دارد. نیــاز  زنــده  دام 
قیمــت طــا نســبت بــه یــک مــاه گذشــته 42.2 دالر افزایــش 

داشــته است.

می دهــد  نشــان  آمریــکا  انــرژی  اطاعــات  اداره  آمارهــای 
کاهــش  درصــد   13 آمریــکا،  تجــارت  قابــل  نفــت  ذخایــر 

اســت. داشــته 

3 قتصـــادامروز شنبه 28 مردادماه 1396 - سال سوم - شماره 505 روزنامه ا

،،
»بحران صندوق های بازنشستگی«، 
»فقــر مطلــق«، »معضــل بیــکاری« 
و »بحران هــای اجتماعــی« بــه عنوان 
4 ابرچالــش در حــوزه وظایــف وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی قــرار دارد

تابا الکترونیک
ــا الکترونیــک، یکــی از بزرگ تریــن و پیشــروترین شــرکت ها در تولیــد  شــرکت تاب
درب بازکن هــای تصویــری، صوتــی، سیســتم های ارتبــاط داخلــی، درب بازکــن 
اتوماتیــک پارکینــگ و الم پهــای روشــنایی LED در ایــران اســت کــه از ســال 
ــریع و  ــانی س ــا، خدمات رس ــه بهترین ه ــدف عرض ــا ه ــود را ب ــت خ ۱36۲ فعالی

ــرد.  ــاز ک ــتریان آغ ــدی مش رضایتمن
بیــش از چنــد ســال اســت کــه محصــوالت ایــن واحــد بــه خــارج از کشــور صــادر 
ــت  ــود نهای ــی خ ــی و خارج ــای داخل ــظ بازاره ــرای حف ــد ب ــن واح ــوند و ای می ش

ســعی و دقــت را در حفــظ کیفیــت تولیــــدات بــه عمــل آورده اســت. 
ــا  ــرکت ب ــن ش ــعه )R&D( ای ــق و توس ــی )QC( و تحقی ــرل کیف ــای کنت واحده
ــک  ــود کم ــه خ ــد ک ــوالت دارن ــت محص ــش کیفی ــعی در افزای ــتمر س ــاش مس ت

ــت.  ــی اس ــی و خارج ــای داخل ــعه بازاره ــزایی در توس بس
ویژگی هــای منحصربه فــرد محصــوالت تابــا الکترونیــک بــه همــراه زیبایــی، 
کیفیــت و قیمــت مناســب محصــوالت، همگــی در جهــت رضایتمنــدی مشــتریان 

اســت.

ناخالــص  درآمــد  بررســی 
اســت  آن  از  حاکــی  خانوارهــا 
ــی در ســال  ــوار ایران ــر خان ــه ه ک
متوســط  طــور  بــه  گذشــته 
میلیــون   3۹ حــدود  درآمــدی 

اســت.  داشــته  تومــان 
بانــک مرکــزی گزارشــی از نتیجــه 
درآمــد  و  هزینــه  از  آمارگیــری 
در  شــهری کشــور  خانوارهــای 
ســال ۱3۹5 و بــا نمونه گیــری 
ــر  ــوار منتش ــزار و 6۰۰ خان از ۱۷ ه
کــرد کــه نشــان می دهــد در ایــن 

ســال متوســط تعــداد افــراد خانــوار ایرانــی 3.33 نفــر بــوده 
ــش دارد.  ــل از آن کاه ــال قب ــه س ــبت ب ــه نس ک

همچنیــن از کل تعــداد خانوارهــا، خانوارهــای چهــار نفــره بــا 
۲۹.4 درصــد بیشــترین و خانوارهــای ۱۰ نفــر و بیشــتر بــا ۰.۱ 
ــد  ــا بررســی درآم ــن ســهم را دارا هســتند. ام درصــد کمتری
ناخالــص خانوارهــا حاکــی از آن اســت کــه هــر خانــوار 
ایرانــی در ســال گذشــته بــه طــور متوســط درآمــدی حــدود 
3۹ میلیــون و ۲3۷ هــزار تومــان داشــته کــه ایــن رقــم 
ــد ســاالنه در ســال ۱3۹4 حــدود  ــوع درآم ــه مجم نســبت ب
ــی اســت کــه 6۹.3  ــن در حال ۱۱.3 درصــد افزایــش دارد. ای
ــص و  ــی ناخال ــد پول ــص را درآم ــد ناخال ــد از کل درآم درص
ــاره  ــامل ارزش اج ــه ش ــی ک ــد غیرپول ــد را درآم 3۰.۷ درص
ــن  ــت. همچنی ــکیل داده اس ــود، تش ــخصی می ش ــه ش خان
ــن  ــی از ای ــای ایران ــص خانواره ــای ناخال ــی هزینه ه بررس

حکایــت دارد کــه متوســط هزینــه 
ناخالــص ســاالنه یــک خانــوار 
حــدود 3۹ میلیــون و 3۰۰ هــزار 
ــن  ــه ای ــت ک ــال اس ــان در س توم
ــدود  ــا ح ــاه ت ــر م ــرای ه ــم ب رق
3 میلیــون و ۲۷5 هــزار تومــان 

بــرآورد می شــود. 
درآمــد  از  منظــور  مجمــوع  در 
ناخالــص، میــزان درآمــد قبــل 
از کســر مبالــغ مالیــات و حــق 
ــد  ــن درآم بازنشســتگی و همچنی
کاالهــای  فــروش  از  حاصــل 
دســت دوم اســت. ایــن موضــوع نیــز مــورد توجــه اســت کــه 
ــری  ــان آمارگی ــا در جری ــص خانواره ــد ناخال ــرآورد درآم در ب
ممکــن اســت کــه خانوارهــا دربــاره اعــام ایــن مبلــغ 
ــات هزینه هــای  ــرده باشــند. بررســی جزئی ــز ک ــی نی کم گوی
بــه  درصــد  می دهــد 35.3  نشــان  ایرانــی  خانوارهــای 
مســکن، آب، بــرق، گاز و ســایر ســوخت ها، ۲۲.۹ درصــد بــه 
ــل،  ــل و نق ــه حم ــد ب ــامیدنی ها، ۱۰.6 درص ــا و آش خوراکی ه
ــه  ــه کاالهــا و خدمــات متفرقــه، 5.۹ درصــد ب 8.4 درصــد ب
ــش، 4  ــاک و کف ــه پوش ــد ب ــان، 4.3 درص ــت و درم بهداش
درصــد بــه لــوازم، اثــاث و خدمــات مــورد اســتفاده در خانــه، 
۲.۱ درصــد بــه هــر یــک از دو گــروه ارتباطــات و رســتوران و 
هتلــداری، ۱.۹ درصــد بــه هــر یــک از دو گــروه تفریــح و امــور 
ــات  ــه دخانی ــل و ۰.3 درصــد ب ــن تحصی فرهنگــی و همچنی

ــت. ایســنا ــته اس ــاص داش اختص

هــر  قیمــت  حاضــر  حــال  در 
ــرگ از اوراق تســهیات مســکن  ب
حــدود 8۰ هــزار تومــان اســت 
و زوج هــای ایرانــی بســته بــه 
اینکــه در کــدام شــهر زندگــی 
می کننــد، می تواننــد بــا خریــد 
۱۱ تــا ۱8 میلیــون تومــان اوراق 
از وام مســکن 6۰ تــا ۱۱۰ میلیــون 

تومانــی اســتفاده کننــد. 
ــرگ  در ایــن روزهــا قیمــت هــر ب
از اوراق تســهیات مســکن حــدود 
8۰ هــزار تومــان اســت کــه نســبت 

بــه ماه هــای گذشــته تــا حــدودی افزایــش قیمــت را نشــان 
می دهــد. بــر ایــن اســاس اگــر زوج هــای تهرانــی بخواهنــد 
از وام ۱۰۰ میلیــون تومانــی مســکن اســتفاده کننــد، بایــد ۲۰۰ 
ــت  ــه آن پرداخ ــه نتیج ــد ک ــکن بخرن ــهیات مس ــه تس برگ
۱6 میلیــون تومــان بــرای دریافــت وام مســکن اســت. 
ــا احتســاب ۱۰ میلیــون تومــان وام جعالــه کــه  ایــن مبلــغ ب
بابتــش بایــد ۲۰ بــرگ بهــادار بــه قیمــت یــک میلیــون و 6۰۰ 
ــد،  هــزار تومــان از اوراق تســهیات مســکن را خریــداری کنن
در مجمــوع بــرای دریافــت وام ۱۱۰ میلیــون تومانــی مســکن 

ــان می شــود.  ــزار توم ــون و 6۰۰ ه حــدود ۱۷ میلی
همچنیــن زوج هــای غیرتهرانــی کــه در شــهرهایی بــا جمعیت 
ــا  ــد ت ــد، می توانن ــی می کنن ــر زندگ ــزار نف ــتر از ۲۰۰ ه بیش
ــن  ــرای گرفتــن ای ــد؛ ب ــون تومــان وام بگیرن ســقف 8۰ میلی
ــن  ــا ای ــه ب ــد ک ــداری کنن ــادار خری ــد ۱6۰ ورق به ــغ بای مبل

ــون و 8۰۰  ــد ۱۲ میلی ــاب بای حس
ــن  ــد ای ــت خری ــان باب ــزار توم ه
ــاب  ــا احتس ــه ب ــد ک اوراق بپردازن
ــون و 6۰۰ هــزار تومــان  یــک میلی
مجمــوع  در  جعالــه،  وام  اوراق 
بــرای دریافــت وام ۹۰ میلیــون 
ــون و 4۰۰  ــد ۱4 میلی ــی بای تومان

ــد. ــان بپردازن ــزار توم ه
ســایر  در  ســاکن  زوج هــای   
زیــر  جمعیــت  بــا  شــهرهای 
۲۰۰ هــزار نفــر می تواننــد بــرای 
گرفتــن 6۰ میلیــون تومــان وام 
مســکن، ۱۲۰ بــرگ بهــادار خریــداری کننــد کــه بایــد ۹ 
میلیــون و 6۰۰ هــزار تومــان بابــت خریــد اوراق بپردازنــد کــه 
ــه  ــت وام جعال ــر باب ــان دیگ ــون توم ــت ۱۰ میلی ــرای دریاف ب

بایــد یــک میلیــون و 6۰۰ هــزار تومــان بپردازنــد. 
ــون  ــت وام ۷۰ میلی ــرای دریاف ــوع ب ــا در مجم ــن زوج ه ای
ــد. الزم  ــان بپردازن ــزار توم ــون و ۲۰۰ ه ــد ۱۱ میلی ــی بای تومان
بــه توضیــح اســت کــه مجردهــای تهرانــی نیــز می تواننــد تــا 
ــز  ــه در مراک ــی ک ــان و غیرزوج های ــون توم ــقف 6۰ میلی س
ــت ســکونت  ــر جمعی ــزار نف ــش از ۲۰۰ ه ــا بی اســتان هایی ب
دارنــد تــا ســقف 5۰ میلیــون تومــان و در نهایــت غیرزوج های 
ــا ســقف 4۰ میلیــون تومــان وام  ســاکن در ســایر مناطــق ت
دریافــت کننــد کــه بــه ترتیــب هــر کــدام بایــد ۱۲۰، ۱۰۰ و 8۰ 
ــران  ــورس ای ــادار اوراق تســهیات مســکن را از فراب ــرگ به ب

ــد. خبــر آنالیــن ــداری کنن خری

تولید ملی وام مسکن چقدر آب می خورد؟درآمد و هزینه ساالنه خانوارهای ایرانی چقدر است؟

اعتماد به بازار پولی برمی گردد؟رضایت مردم از آزادسازی نرخ بلیت هواپیما

عصر خودرو
57 میلیون و 500 هزار 

تومان

)C3( برلیانس کراس  
55 میلیون و 700 هزار 

تومان

  برلیانس H330 اتوماتیک
55 میلیون و 700 هزار 

تومان

  ساندرو استپ وی اتوماتیک
49 میلیون و 200 هزار 

تومان

  ساندرو استپ وی معمولی
49 میلیون و 900 هزار 

تومان

  ساندرو با گیربکس اتوماتیک
43 میلیون و 800 هزار 

تومان

  ساندرو با گیربکس معمولی
39 میلیون و 496 هزار 

تومان

  تندر 90 ای دو
41 میلیون و 453 هزار 

تومان

  پارس تندر



کوتاه از نصف جهان
پایان مرداد

اصفهان، میزبان وزیر بهداشت 
خواهد بود

قاضــی زاده  حســن  ســید 
 هاشــمی، وزیــر بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی 
بــه منظــور افتتــاح ۳۳ پــروژه 
دانشــگاه  بهداشــتی درمانی 
ــان ۳۰  ــکی اصفه ــوم پزش عل
ــن شــهر ســفر  ــه ای ــرداد ب م

. می کنــد
همزمــان بــا ســفر وزیــر بهداشــت بــه اصفهــان ۳۳ پــروژه 
بهداشــتی درمانی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان و 
نیــز فــاز نخســت شــهرک ســامت اصفهــان و بیمارســتان 
خصوصــی میــاد افتتــاح می شــود و بــه بهره بــرداری 

می رســد.
ــتان  ــمی بیمارس ــی زاده  هاش ــور قاض ــا حض ــن ب همچنی
و  توســعه  طــرح  خمینی شــهر،  )منظریــه(  والیــت 
اورژانــس جدیــد بیمارســتان امیــن و ۳۰ پــروژه بهداشــتی 
و  شــهری  ســامت  جامــع  خدمــات  مراکــز  شــامل 
ــگاه ســامت و پانســیون و محــل زیســت  روســتایی، پای
در سراســر اســتان و نیــز دو پــروژه فــاز نخســت شــهرک 
ســامت اصفهــان و بیمارســتان میــاد متعلــق بــه بخــش 
ــرداری می رســد.  ــه بهره ب ــاح می شــود و ب خصوصــی افتت

تســنیم

27 مجروح در اثر واژگونی اتوبوس 
مسافربری اصفهان - مشهد

واژگونــی اتوبــوس مســافربری اصفهــان -مشــهد 27 مجروح 
ــوی  ــان رض ــس راه خراس ــس پلی ــت. رئی ــای گذاش ــر ج ب
ــه کــه صبــح پنجشــنبه در کیلومتــر 4۰  گفــت: در ایــن حادث
ــا 25  ــافربری ب ــوس مس ــهد رخ داد، اتوب ــه مش ــابور ب نیش

ــون شــد. ــده از مســیر منحــرف و واژگ مســافر و 2 رانن
ــد  ــک فرون ــا ی ــدگان ب ــزود: حادثه دی ــدوار اف ــرهنگ امی س
بالگــرد اورژانــس 115 و دو دســتگاه اتوبــوس آمبوالنــس 
ــی  ــتان های طالقان ــه بیمارس ــس ب ــتگاه آمبوالن ــار دس و چه
ــزام  ــابور اع ــن نیش ــتان 22 بهم ــهد و بیمارس ــدادی مش و ام
شــدند. او گفــت: از ایــن تعــداد مصــدوم 5 نفــر در بیمارســتان 
امــدادی مشــهد، 4 نفــر در بیمارســتان 22 بهمــن نیشــابور و 2 
نفــر نیــز در بیمارســتان طالقانــی مشــهد بســتری و بقیــه بــه 

صــورت ســرپایی مــداوا و مرخــص شــدند.
رئیــس پلیــس راه خراســان رضــوی خســتگی و خواب آلودگــی 
راننــده را علــت وقــوع ایــن حادثــه اعــام کــرد. صداوســیما

 تشکیل شورای راهبری 
برای موزه ریسباف اصفهان

مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان گفــت: 
و  شــده  انجــام  دولــت  توســط  ریســباف  مالکیــت 
مهم تریــن کاربــری آن مــوزه بــوده کــه بــرای آن صحبــت 
ــرای  ــری ب ــورای راهب ــن ش ــود ای ــا وج ــا ب ــد؛ ام کرده ان
آن تشــکیل شــده تــا سیاســتگذاری ها و برنامه هــای 

پیرامــون آن را انجــام دهــد.
فریــدون الهیــاری بــا اشــاره بــه مــوزه ریســباف اصفهــان 
اظهــار داشــت: یــک شــورا در ســطح ملــی و یــک شــورا در 
ســطح اســتانی داریــم؛ هنگامــی کــه امــور شــورای ملــی 
ــه شــورای  ــور ب ــه ام ــکان انجــام شــود، بقی ــن م ــرای ای ب

اســتانی می رســد. تســنیم

 نوشابه های تریاکی 
در خور و بیابانک

ــک از کشــف 7  ــور و بیابان ــی شهرســتان خ ــده انتظام فرمان
کیلــو و 9۰۰ گــرم تریــاک کــه در بســته های نوشــابه جاســازی 

شــده بــود، خبــر داد.
نعمــت خلیلــی بــا اشــاره بــه کشــف محمولــه مــواد مخــدر 
اظهــار داشــت: مأمــوران انتظامــی شهرســتان خــور و بیابانــک 
ــک  ــه ی ــوری ب ــای عب ــر خودروه ــارت ب ــرل و نظ ــن کنت حی
ســواری پــژو 4۰5 مشــکوک شــدند و آن را متوقــف کردنــد.

وی افــزود: در بازرســی از ایــن خــودرو مقــدار 7 کیلــو و 9۰۰ 
ــه ای  ــه طــرز حرف ــه در 14 بطــری نوشــابه ب ــاک ک ــرم تری گ

ــود، کشــف شــد. جاســازی شــده ب
فرمانــده انتظامــی شهرســتان خــور و بیابانــک بیــان داشــت: 
ــوداگر زن  ــک س ــرد و ی ــوداگر م ــک س ــوص ی ــن خص در ای
دســتگیر و جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی 

تحویــل داده شــدند.
ــا  ــی ب ــروی انتظام ــرد: نی ــان ک ــان خاطرنش ــی در پای خلیل
ســوداگران مــرگ و قاچاقچیــان مــواد مخــدر برخــورد قاطــع 
ــان نخواهــد داد.  ــه آن ــد و اجــازه فعالیــت ب ــی می کن و قانون

پایــگاه خبــری پلیــس

 اسباب بازی های میلیاردی 
به مقصد نرسید

یــک  کشــف  از  شــهرضا  انتظامــی شهرســتان  فرمانــده 
ــال و  ــارد ری ــه ارزش 2 میلی ــه اســباب بازی خارجــی ب محمول

ــر داد. ــی خب ــک قاچاقچ ــتگیری ی دس
 ســرهنگ حمیــد امیرخانــی گفــت: مامــوران انتظامــی 
ایســتگاه ایســت و بازرســی شــهید امامی شهرســتان شــهرضا 
حیــن کنتــرل خودروهــای عبــوری بــه یــک دســتگاه کشــنده 

دانگ فنــگ مشــکوک شــدند و آن را متوقــف کردنــد.
وی ادامــه داد: ایــن خــودرو کــه از جنــوب کشــور بــه مقصــد 
تهــران در حرکــت بــود، حامــل 27۳ کارتــن انــواع اســباب بازی 
ــی را  ــده گمرک ــدارک ثبت ش ــده آن م ــه رانن ــود ک ــی ب خارج

ارائــه نــداد.
ســرهنگ امیرخانــی بــا اشــاره بــه اینکــه محمولــه کشف شــده 
ــده  ــذاری ش ــال ارزش گ ــارد ری ــان  دو میلی ــط کارشناس توس
اســت، بیــان داشــت: در ایــن رابطــه راننــده خــودرو دســتگیر 
و پــس از تشــکیل پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه 

مراجــع قضائــی تحویــل داده شــد. باشــگاه خبرنــگاران

معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم 
دادگســتری اصفهــان گفــت: بعــد از نیازهــای 
ــن  ــت مهم تری ــاس امنی ــی، احس ــه زندگ اولی
نیــازی اســت کــه انســان ها در همــه جوامــع 
ــد  ــال آن بوده ان ــه دنب ــال ب ــا ح ــته ت از گذش
و هــر چــه افــراد احســاس امنیــت بیشــتری 
ــدازه  ــه همــان ان در جامعــه داشــته باشــند، ب
ــی  ــی نقش آفرین ــوالت اجتماع ــد تح در فرآین

ــد. ــتری می کنن بیش
ــی از  ــت: یک ــار داش ــری اظه ــا قنب محمدرض
ــر کشــور  ــی ه شــاخص های توســعه اجتماع
می توانــد  آن  وجــود  کــه  اســت  امنیــت 
ــردی در  ــی ف ــاس ایمن ــی احس ــب نوع موج

ــود. ــمی ش ــی و جس ــی، روان ــاد روح ابع
ــی،  ــه زندگ ــای اولی ــد از نیازه ــزود: بع وی اف
ــت  ــازی اس ــن نی ــت مهم تری ــاس امنی احس
ــا  کــه انســان ها در همــه جوامــع از گذشــته ت

حــال بــه دنبــال آن بوده انــد و هــر چــه افــراد 
احســاس امنیــت بیشــتری در جامعــه داشــته 
باشــند، بــه همــان انــدازه در فرآینــد تحــوالت 
ــد. ــی بیشــتری می کنن ــی نقش آفرین اجتماع

معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم 
ــن  ــت تأمی ــت: جه ــان گف ــتری اصفه دادگس
ــا بررســی  ــت ب ــت، معاون هرچــه بیشــتر امنی
وضعیــت میــزان همــکاری مشــترک نیروهای 
راســتای شناســایی  در  و ســپاه  انتظامــی 
راهکارهــای  احصــاء  و  حرفــه ای  ســارقان 
عملیاتــی بســیج و ناجــا بــه  منظــور شناســایی 
ــکاری  ــازمان ها هم ــا س ــل ب ــارقان در تعام س

ــرده اســت. ک
ــکیل 2  ــن تش ــرد: همچنی ــوان ک ــری عن قنب
نشســت تخصصــی و تصویــب 12 مصوبــه 
درخصــوص همــکاری عملیاتــی بســیج و 
ــه ای و  ــارقان حرف ــایی س ــت شناس ــا جه ناج

تقویــت گشــت های انتظامــی و اطاع رســانی، 
برگــزاری گردهمایــی جهــت آمــوزش معاونــان 
ــان  ــه اصفه ــق 15گان ــهری مناط ــات ش خدم
ــه  ــرای شناســایی ســارقان حرفــه ای از جمل ب

ــت. ــات اس ــن اقدام ای
بــرای  اقدامــات صورت گرفتــه  دربــاره  وی 
ــرد:  ــه ک ــت اضاف ــتر امنی ــه بیش ــن هرچ تأمی
ــای  ــتان های حوزه ه ــه دادس ــه ب ــال نام ارس
ــه  ــزاری جلس ــت برگ ــتان در جه ــی اس قضای
ــی  ــروی انتظام ــیج و نی ــان بس ــا فرمانده ب
شهرســتان ها بــه لحــاظ رفــع موانــع همــکاری 
بســیج و ناجــا در راســتای شناســایی ســارقان 
ــت های انتظامــی و  ــه ای و تقویــت گش حرف
ــه و  ــت، تهی ــن معاون ــه ای ــزارش ب ــال گ ارس
ــتانی و  ــیمای اس ــاله س ــد 5 س ــیم رون ترس
ــای  ــوان برنامه ه شهرســتانی خشــونت، فراخ
دســتگاه های ذی نفــع در حــوزه خشــونت 
تبییــن  و  اقدامــات  از  و دریافــت گــزارش 
اقدامــات  جملــه  از  مطلــوب  وضعیــت 

اســت. صورت گرفتــه 
از وقــوع  اجتماعــی و پیشــگیری  معــاون 
جــرم دادگســتری اصفهــان بــا اشــاره بــه 
اهمیــت موضــوع آمــوزش تأکیــد کــرد: یکــی 

موفقیــت  الزمــه  و  راهکارهــا  مهم تریــن  از 
اجتماعــی،  آســیب های  از  پیشــگیری  در 
آمــوزش اســت کــه حمایــت از 15 پایان نامــه 
در حــوزه خانــواده و آســیب های آن، حمایــت 
از 7 طــرح پژوهشــی در حــوزه خانــواده، 
ــژه  ــی وی ــی تخصص ــزاری 6 کارگاه آموزش برگ
بــا  کارشناســان مشــاوره مراکــز مشــاوره 
ــه  ــورت یافت ــتان، ص ــتی اس ــکاری بهزیس هم

ــت. اس

وی تصریــح کــرد: انجــام تحقیــق بــا موضــوع 
بررســی انگیزه هــای طــاق متقاضیــان طــاق 

در شــهر اصفهــان، برگــزاری 1۳ کارگاه آموزشــی 
مهارت هــای خانــواده بــرای زوجیــن متقاضــی 
طــاق و دچــار تعــارض زناشــویی در 77 
 1۰۰ بــه  نزدیــک  بــرای  آموزشــی  ســاعت 
نفــر، چــاپ طنزنامــه خانوادگی اجتماعــی 
ــه و  ــی، تهی ــای ارتباط ــوای مهارت ه ــا محت ب
تدویــن پوســترهایی بــا عناویــن خانوادگــی و 
طنــز، تهیــه و تدویــن کتــاب در دســت چــاپ 
بــا عنــوان »بازســازی زندگــی پــس از طــاق«، 
زمینــه  در  اســت کــه  اقداماتــی  دیگــر  از 

ــت. ــده اس ــی ش ــوزش عملیات آم
قنبــری در پایــان ابــراز داشــت: ســامانه میثــاق 
مهــر شــامل آمــوزش مجــازی مهارت هــای 
خانــواده ویــژه افــراد در شــرف ازدواج مراجعه کننده 
ــی  ــای آموزش ــاوی محتواه ــر ازدواج ح ــه دفات ب
مهارت هــای ارتباطــی و زندگــی، آموزش هــای 
فیلم هــای  قالــب  در  ازدواج   از  پیــش 
ــه  آموزشــی، فایل هــای صوتــی، معرفــی مقال
و کتاب هــای مرتبــط بــا خانــواده، انجــام 
ــا  ــل و ... ب ــی کت ــخصیت 16 عامل ــت ش تس
ــون  ــناد، و کان ــت اس ــتی، ثب ــکاری بهزیس هم
ســردفتران ازدواج و طــاق بــا هــدف کاهــش 

ــی ــر فارس ــت. خب ــده اس ــی ش ــاق طراح ط

معاون اجتماعی دادگستری اصفهان مطرح کرد:

 گسترش احساس امنیت 
در گرو مبارزه با خشونت

کیمیــای وطــن مهــدی جمالی نــژاد، شــهردار اصفهــان، در 
ــه  ــه نمــاز جمعــه ایــن هفت ســخنرانی های پیــش از خطب
اصفهــان اظهــار کــرد: خــدا را شــاکرم توفیــق داشــتم بــه 
مــدت دو ســال خــادم ایــن شــهر شــهیدپرور و والیتمــدار 
باشــم و ســالروز ورود آزادگان بــه میهــن اســامی را 

تبریــک می گویــم.
ــا  ــرای م ــردم ب ــرات م ــه نظ ــه ب ــرد: توج ــح ک وی تصری
ــا  ــد ب ــا بای ــرات م ــود؛ نظ ــم ب ــیار مه ــال ها بس ــن س در ای
ــد و  ــن می ش ــگاه عجی ــوزه و دانش ــتادان ح ــرات اس نظ
برنامــه ای در 6 هــزار و 7۰۰ ســاعت تهیــه کردیــم؛ امــا بایــد 
اعتــراف کنــم کــه شــأن و منزلــت مــردم واالتــر از خدماتــی 
بــوده کــه اجــرا شــده و ســعی کردیــم در همــه حــاالت در 
ــریک  ــا ش ــادی آن ه ــم و ش ــوده و در غ ــردم ب ــت م خدم

باشــیم.
ــردم  ــه م ــود ک ــم ب ــا مه ــرای م ــان گفــت: ب شــهردار اصفه
ــل  ــات ناقاب ــام از خدم ــی نظ ــان اصل ــوان صاحب ــه عن ب
ــای  ــد را در رض ــای خداون ــند؛ رض ــی باش ــهرداری راض ش
مــردم و به ویــژه بخــش محــروم جســت وجو کــرده 
ــف شــهر  ــاح در محــات مختل ــن افتت ــه چندی و هــر هفت
اجــرا کردیــم و بیــش از 7۰ هفتــه در ایــن محــات حاضــر 

ــدیم. ش
وی اشــاره کــرد: جــا دارد کــه تنهــا از همــکاری مســئوالن 
و همــه مــردم عزیــز تشــکر کنــم و مراتــب عمیــق 
سپاســگزاری خــودم را از آیــت هللا مظاهــری و رهنمود هــای 
ــا  ــن شــهر داشــته باشــم و ت ــژاد در ای آیــت هللا طباطبایی ن
جــان در بــدن دارم در خدمــت مــردم شــهرم خواهــم بــود.

مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان گفــت: بــه 
منظــور حفــظ و حراســت از اراضــی دولتــی و حفــظ حقــوق 
ــر  ــزار و ۳66 مت ــون و ۸1 ه ــک میلی ــش از ی ــال بی بیت الم
مربــع از اراضــی دولتــی اســتان اصفهــان در ســال جــاری بــا 

ــع تصــرف شــد. ــی رف اجــرای احــکام قضای
ــی  ــرف از اراض ــع تص ــه رف ــاره ب ــا اش ــی ب ــت هللا غام حج
ملــی اســتان اظهــار داشــت: ارزش ایــن میــزان اراضــی رفــع 

ــت. ــان اس ــارد توم ــدود 12۰میلی ــده، ح تصرف ش
وی بــا بیــان اینکــه ادارات راه و شهرســازی بــر اســاس 
قانــون متولــی زمین هــای دولتــی در محــدوده و حریــم 
در  تصرف شــده  اراضــی  ایــن  افــزود:  شهرهاســت، 
ــان، کاشــان، خوانســار، آران  شهرســتان های اردســتان، اصفه
ــه،  ــان، مبارک ــه، لنج ــگان، جرقوی ــمیرم، گلپای ــدگل، س و بی

ــی در  ــور غیرقانون ــه ط ــز و شــهرضا ب ــن، نطن ــاد، نایی نجف آب
ــروی  ــکاری نی ــا هم ــه ب ــود ک ــودجو ب ــخاص س ــک اش تمل
حفاظــت از اراضــی ســازمان ملــی زمیــن و مســکن و نیــروی 

ــد. ــرف ش ــع تص ــی رف انتظام
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان گفت: شــهروندان 
ــی  ــی اراض ــرف غیرقانون ــات تص ــد تخلف ــی می توانن اصفهان
داخلــی              ۳66۸1۰6۸ شــماره گیری  بــا  را  اســتان  ملــی 

ــد. ــزارش دهن ــا گ ــه م 41۸، 419 و 42۰ ب
ــی  ــی و دولت ــای مل ــرف زمین ه ــرد: تص ــان ک وی خاطرنش
اقدامــی خــاف قانــون اســت کــه ســامت جامعــه و منابــع 
پایــه کشــور را بــا تهدیــد جــدی مواجــه می کنــد؛ بــه همیــن 
ــن  ــان در ای ــا متخلف ــی ب ــع قضای ــت مراج ــا حمای ــبب ب س

ــود. تســنیم ــورد می ش ــت برخ ــا جدی ــه ب زمین

معــاون اســناد هویتــی اداره کل ثبــت احــوال اســتان اصفهــان از 
ثبــت 27 هــزار و 6۰2 والدت در چهــار مــاه نخســت امســال در 

ایــن اســتان خبــر داد.
ــع  ــت وقای ــی ثب ــورای هماهنگ ــه ش ــجاعی در جلس ــروز ش به
حیاتــی شهرســتان شــهرضا بــا اشــاره بــه ثبــت 796 والدت در 
چهــار مــاه نخســت امســال در ایــن شهرســتان اظهــار کــرد: آمار 
والدت در ایــن شهرســتان در مقایســه بــا مدت مشــابه در ســال 
گذشــته کــه ۸66 مــورد بــوده، ۸ درصــد کاهــش داشــته اســت.

وی همچنیــن از ثبــت 276۰2 والدت در 4 ماهــه نخســت ســال 
ــن  ــاروری در ای ــرخ ب ــزود: ن ــر داد و اف ــان خب در اســتان اصفه
ــا 1.۸ درصــد کاهــش یافتــه و ایــن در حالــی اســت  اســتان ت

کــه ایــن میــزان بایــد 2.1 درصــد باشــد.
معــاون اســناد هویتــی اداره کل ثبــت احــوال اســتان اصفهــان 

ــت  ــه نخس ــوت در 4 ماه ــورد ف ــت 762۳ م ــه ثب ــاره ب ــا اش ب
امســال در اســتان اصفهــان اظهــار کــرد: در همیــن مــدت تعــداد 
ایــن واقعــه در شهرســتان شــهرضا 29۸ نفــر بــوده کــه نســبت 

بــه ســال گذشــته بــا 241 نفــر افزایــش داشــته اســت.
شــجاعی گفــت: در 4 ماهــه نخســت امســال در اســتان 
ــار  ــن آم ــه ای ــده ک ــت ش ــام و ثب ــان 1۰576 ازدواج انج اصفه
ــا  ــه ب ــه در مقایس ــوده ک ــره ب ــهرضا ۳77 فق ــتان ش در شهرس
ــش  ــورد 55۳ ازدواج، کاه ــا رک ــال 95 ب ــابه در س ــدت مش م

ــت. ــه اس یافت
ــه  ــوزاد ب ــرای ۸1 هــزار و 794 ن وی گفــت: در ســال گذشــته ب
دنیــا آمــده شناســنامه صــادر شــده اســت. نداشــتن شناســنامه 
بــه معنــی نبــود فــرد در جامعــه اســت و فــرد را از همــه 

خدمــات ارائه شــده در کشــور محــروم می کنــد.

ــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان گفــت:  مدی
زیبــای  هنرهــای  هنرســتان  های  در  خوبــی  ظرفیت هــای 
ــن  ــا اســتفاده از ای ــم ب ــه می توانی ــوده ک ــار ب ــان در اختی اصفه
ــد  ــن و هنرمن ــی، مؤم ــای انقاب ــرورش نیروه ــه پ ــت ب ظرفی

ــم. بپردازی
حجت االســام و المســلمین حبیب رضــا ارزانــی در جلســه 
شــورای اداری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان 
ــه  ــا توج ــور اداری ب ــام ام ــزوم انج ــر ل ــد ب ــا تاکی ــان ب اصفه
ــه  ــژه ب ــام وی ــت اهتم ــت: الزم اس ــار داش ــر اظه ــت نظ و دق
برگــزاری ایــن جلســات هــر 45 روز یــک بــار داشــته باشــیم؛ 
ــی  ــی کــه انجــام شــده و کارهای ــد کارهای در ایــن جلســات بای
قــرار اســت انجــام شــود، مطــرح و دربــاره آن هــا تصمیم گیــری 

شــود.

ــا بیــان اینکــه بــرای داشــتن آرامــش خاطــر الزم اســت  وی ب
ــح کــرد:  ــه مســائل داشــته باشــیم، تصری نگاهــی دوســتانه ب
هدایــت، حمایــت و نظــارت بــر امــور فرهنگــی اســتان اصفهــان 
و مجــوز انجــام فعالیت هــای فرهنگــی اســتان بــر عهــده ایــن 

اداره کل اســت.
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان بــا اشــاره 
بــه اینکــه ظرفیت هــای خوبــی در هنرســتان  های هنرهــای 
زیبــای اصفهــان در اختیــار داریــم، خاطرنشــان کــرد: می توانیــم 
بــا اســتفاده از ایــن ظرفیت هــا بــه پــرورش نیروهــای انقابــی، 
ــش از 17۰۰  ــود بی ــن وج ــم؛ همچنی ــد بپردازی ــن و هنرمن مؤم
کانــون فرهنگی هنــری مســجد در اســتان اصفهــان نیــز ظرفیت 
ــرد. روابــط عمومــی  ــره ب ــوان از آن به ــه می  ت ــت ک ــی اس خوب

کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان اداره 

شهردار اصفهان:

برای ما رضایت مردم از خدمات شهرداری مهم بود
در چهار ماه نخست امسال صورت گرفت:

ثبت بیش از 27 هزار تولد در استان اصفهان

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد:

رفع تصرف بیش از یک میلیون متر مربع از اراضی ملی
مدیر کل ارشاد اصفهان مطرح کرد:

لزوم استفاده از ظرفیت هنرستان های هنرهای زیبا 

نارین قلعه، نارنجی در دل کویر
شــهر تاریخــی نائیــن درســت در میانــه جــاده بــادرود بــه یــزد قــرار دارد. 
از بــادرود تــا نائیــن 15۰ کیلومتــر اســت کــه ایــن جــاده دو بانــده اســت و 
ــن در  ــهر نایی ــود. ش ــوب می ش ــوب محس ــران- جن ــاده ته ــی از ج بخش
ــرآوازه اســتان  ــر مرکــزی واقــع اســت و از شــهرهای تاریخــی و پ دل کوی

اصفهــان بــه شــمار مــی رود. 
ــا نارنــج قلعــه، قدیمی تریــن بنــای تاریخــی شــهر ناییــن  ناریــن قلعــه ی
ــد.  ــانیان می رس ــی ساس ــان و حت ــه دوران پارتی ــت آن ب ــه قدم ــت ک اس
ــان محله هــای قدیمــی  ــن قلعــه در مرکــز بافــت تاریخــی ناییــن و می ای
ایــن شــهر بــه نام هــای باب المســجد، کلــوان و نوآبــاد قــرار گرفتــه اســت. 
ناریــن قلعــه از مهم تریــن و قدیمی تریــن بناهــای شــهر ناییــن اســت کــه 

ــا دوران ساســانیان بازمی گــردد.  ــان ی ــه دوره  پارتی قدمــت آن ب
ــس از  ــت و پ ــن اس ــی نایی ــای تاریخ ــن بن ــام قدیمی تری ــه ن نارین قلع
ــای  ــن بن ــاع، بلندتری ــر ارتف ــا 4۰ مت ــن شــهر، ب ــع ای ــاره  مســجد جام من
ــه   ــه ب ــن قلع ــی از ای ــته حت ــود. در گذش ــوب می ش ــهر محس ــی ش قدیم

ــت. ــده اس ــتفاده می ش ــن دژ اس ــا که ــن ی ــوان دژ که عن
ــواد  ــا م ــا مــی شــود کــه مث ــت نامگــذاری »نارین قلعــه« ادع ــاره عل درب

ناریــه در آن وجــود داشــته و از ایــن قبیــل یعنــی در آن مــواد ناریــه 
نگهــداری می شــده اســت؛ از ســویی دیگــر واژه ناریــن بــه معنــای تابــان و 
روشــن اســت و ایــن قلعــه بــه نارنج قلعــه نیــز شــهرت دارد؛ دیــوار قلعــه از 
دور مثــل پوســت نارنــج دون دون بــه نظــر می آیــد؛ لــذا بــه آن نارنج قلعــه 
گفتــه شــده کــه در محــاوره نارین قلعــه گفتــه می شــود؛ ضمــن اینکــه از 

ــز اســتفاده می شــود. ــده نی ــروی زندگی دهن ــای نی ــه معن ــج، ب نارن
دربــاره کاربــرد ایــن قلعــه چنــد نظریــه وجــود دارد و کاربــرد دقیــق آن کاما 
مشــخص نیســت. بــه اعتقــاد برخــی ایــن قلعه پیــش از اســام بــه عنوان 
ــه  ــرای اثبــات حــرف خــود ب آتشــگاه مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت و ب
کتــاب »ابراهیــم اصطخــری« اســتناد می کننــد. وی در کتــاب خــود 
نوشــته اســت کــه 5 هــزار قلعــه در شــهرها و کوه هــای پــارس وجــود دارد 
ــد؛ چــون در اطــراف  ــاالی نارین قلعــه اشــاره می کن ــه آتشــکده ای در ب و ب

قلعــه خندقــی حفــر شــده اســت.
ــک دژ  ــا ی ــه ی ــن قلع ــه ناری ــد ک ــا می کنن ــتدالل ادع ــن اس ــا ای ــی ب برخ
ــوده اســت. عــده ای نیــز  ــوده یــا مرکــز اداری و نظامــی شــهر ب نظامــی ب
ــن  ــاره ناری ــه درب ــی آنچ ــوده؛ ول ــین ب ــه حاکم نش ــن قلع ــد ای معتقدن
قلعه هــا در مناطــق شــهرهای کویــری و مرکــزی ایــران وجــود دارد، هســته  

ــه  شــهری تاریخــی اســت. ایمنــا اولی

فــردی که بــه عنــوان شــهردار کان شــهری 
ــد  ــود، بای ــاب می ش ــان انتخ ــل اصفه مث
ــه  ــی مشــخص، تجرب دارای ســوابق اجرای
ــهری  ــائل ش ــا مس ــط ب ــص مرتب و تخص

باشــد.
مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
ــه  ــا توج ــرد: ب ــار ک ــامی اظه ــورای اس ش
ــات شــوراهای اســامی  ــه نتیجــه انتخاب ب
آرای مــردم  بــه  بایــد  و روســتا  شــهر 
احتــرام گذاشــت و طبعــا شــورای اســامی 
ــون  ــاس قان ــر اس ــز ب ــان نی ــهر اصفه ش

اختیــار انتخــاب شــهردار را دارد.
ــزود: شــهرداری در  ــر اف حمیدرضــا فوالدگ
ــوان یــک  ــه عن ــا ب کان شــهر اصفهــان تنه
ــک شــهر  ــت ی ــه مدیری اداره نیســت؛ بلک

بــزرگ بــا جمعیتــی بالــغ بــر 2 میلیــون و 
2۰۰ هــزار نفــر اســت کــه بــا صدهــا مســئله 
مســائل  ایــن  روبه روســت؛  چالــش  و 
تنهــا بــه بخــش عمرانــی و ســاخت و ســاز 
بخش هــای  بــه  و  نمی شــود  محــدود 
مختلــف اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی 

نیــز مرتبــط اســت.
مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــامی گف ــورای اس ش
ــازمان ها  ــهرداری، س ــاختار ش ــعت س وس
ــارات  ــه آن، اختی و شــرکت های وابســته ب
و اعتباراتــی کــه شــهرداری ها دارنــد و 

عمدتــا میــزان آن از اعتبــارات دولتــی هــم 
ــب  ــه مرات ــت آن ب ــت، مدیری ــتر اس بیش

اســت. پیچیده تــر 
ــه ویژگی هــای شــهردار  ــان اینک ــا بی وی ب
باشــد،  جامــع  بایــد  اصفهــان  آینــده 
تصریــح کــرد: فــردی کــه بــه عنــوان 
اصفهــان  مثــل  کان شــهری  شــهردار 
انتخــاب می شــود، بایــد دارای ســوابق 
اجرایــی مشــخص، تجربــه و تخصــص 
باشــد؛  شــهری  مســائل  بــا  مرتبــط 
ــوده  ــد ب ــخصی متعه ــد ش ــن بای همچنی
باشــد؛  را پــس داده  امتحــان خــود  و 

ــان  ــل اصفه ــهری مث ــرای ش ــه ب ــرا ک چ
ــرای  ــی ب ــرد و زمان ــک ک ــوان ریس نمی ت

آزمــون و خطــا نیســت.
فوالدگــر ادامــه داد: نمی تــوان گفــت یــک 
فــرد بی تجربــه را بــه عنــوان شــهردار 
ــه  ــد تجرب ــازه بخواه ــه ت ــرد ک ــی ک معرف
بیامــوزد و آب دیــده شــود؛ بنابرایــن چنیــن 
عهــده  بــر  بایــد  خطیــری  مســئولیت 
افــرادی قــرار داده شــود کــه امتحــان 
خــود را پــس داده و تجربــه، تعهــد و 
تخصــص کافــی را داشــته باشــند. باشــگاه 

خبرنــگاران
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کوتاه از شهرستان ها
 فرماندار مبارکه 

مشاور استاندار اصفهان شد
ــان  ــا حکــم اســتاندار اصفه ب
ــه  ــدار شهرســتان مبارک فرمان
به ســمت مشــاور اســتاندار و 
مدیــر کل دفتــر برنامه ریــزی، 
اداری  تحــول  و  نوســازی 

اســتان منصــوب شــد.
 47 ذاکــری  علی اصغــر 
ــه  ــت ک ــور اس ــداران کش ــدود فرمان ــه مع ــاله از جمل س
تجربــه حضــور در دو حــوزه سیاســی و عمرانــی را در 

ســطح مدیریتــی در کارنامــه خــود دارد.
ــداری  ــئولیت فرمان ــدی مس ــابقه تص ــر س ــاوه ب وی ع
دیگــری همچــون بخشــدار  مبارکــه، در ســمت های 
شاهین شــهر،  شــهردار  لنجــان،  شهرســتان  مرکــزی 
ــت  ــز فعالی ــد و... نی ــهردار هرن ــهر، ش ــهردار زرین ش ش

ــا ــت. ایمن ــته اس داش

 ثبت آمار طالق در دهاقان 
واقعی نیست

ــاق  ــار ط ــت آم ــت: ثب ــان گف ــتان دهاق ــدار شهرس فرمان
ــد  ــامل چن ــت و ش ــی نیس ــان واقع ــتان دهاق در شهرس

ــود. ــز می ش ــوار نی ــتان همج شهرس
ــی  ــع حیات ــت وقای ــه ثب ــمیان در جلس ــر قاس علی اصغ
ــه  ــل اینک ــه دلی ــار داشــت: ب ــب اظه ــن مطل ــان ای ــا بی ب
در شهرســتان های شــهرضا، ســمیرم، بروجــن و... دفتــر 
ثبــت طــاق وجــود نــدارد، برخــی از زوج هــا بــرای ثبــت 
ــورت  ــن ص ــه در ای ــد ک ــان می آین ــه دهاق ــه ب ــن واقع ای
آمارهــا بــه نــام شهرســتان ثبــت می شــود و ایــن مــورد 

ــی مــردم و مســئوالن شــده اســت. دغدغــه و نگران
وی گفــت: متاســفانه در هفتــه گذشــته آمــاری کــه 
داد،  ارائــه  دهاقــان  در  طــاق  ثبــت  از  اســتانداری 
ــد،  ــت را ببین ــن واقعی ــس ای ــر ک ــوده و ه ــی ب ــم باالی رق

می شــود. شــگفت زده 
ــر اینکــه آمــار  ــا تاکیــد ب ــدار شهرســتان دهاقــان ب فرمان
ــد در  ــح کــرد: بای ــان واقعــی نیســت، تصری طــاق دهاق

ــد. خبــر فارســی ــل ش ــک قائ ــع تفکی ــن وقای ــام ای اع

 لزوم اصالح فرهنگ ازدواج 
در جامعه

فرمانــدار شــهرضا گفــت: بایــد فرهنــگ ازدواج در جامعــه 
بــا هــدف اصــاح رویکــرد خانواده هــا و جوانــان بــه ایــن 
ســنت حســنه و نیــز احیــای آداب و رســوم کهــن ایرانــی 

اســامی دربــاره آن، اصــاح شــود.
محســن گابــی در جلســه کارگــروه تخصصــی فرهنگــی 
اجتماعــی شهرســتان شــهرضا عنــوان کــرد: آداب و 
ــار و در  ــته ای پرب ــا گذش ــامی م ــن ایرانی اس ــوم که رس
ــذار در مناســبات اجتماعــی را نشــان  ــن حــال تأثیرگ عی
می دهــد کــه میراثــی گرانبهــا بــرای مــا محســوب 

می شــود.
ــوان  ــه عن ــزرگان هــر قــوم ب وی ادامــه داد: در گذشــته ب
ــا در نظــر  ــد و خانواده هــا ب ــات بودن مرجــع حــل اختاف
گرفتــن مجموعــه ای از شــرایط تــا جــای ممکــن از 
تحمیــل شــرایط ســخت بــه زوج هــای در آســتانه ازدواج، 
ــد. ــه ازدواج آســان را فراهــم می کردن حتی المقــدور زمین

خبر شهر

آموزش مقدم بر اعمال قانون 
است

ــه  ــدگل گفــت: همان گون رئیــس پلیــس راهــور آران و بی
کــه پیشــگیری مقــدم بــر درمــان اســت، در برنامــه کاری 

مــا آمــوزش مقــدم بــر اعمــال قانــون اســت.
ــه ســال گذشــته تصــادف  ــان اینک ــا بی ــی ب ــاس نراق عب
منجــر بــه فــوت در شهرســتان اتفــاق نیفتــاد، امــا امســال 
ــاق  ــوت اتف ــه ف ــر ب ــی منج ــه رانندگ ــورد حادث ــد م چن
افتــاده، اظهــار کــرد: در مراحــل قانونــی بنــا را بــر آمــوزش 
ــه  ــون و جریم ــال قان ــه اعم ــوزش را ب ــته ایم و آم گذاش

ــم. ــح می دهی ــردن ترجی ک
ــون  ــت قان ــرام و رعای ــک احت ــدون ش ــه داد: ب وی ادام
ــیبی  ــی آس ــه کس ــا ب ــت ت ــی اس ــا الزام ــه م ــرای هم ب
ــن  ــردم در ای ــه م ــئولیم ب ــم مس ــا ه ــه م ــد و البت نرس

ــم. ایســنا ــک کنی ــه کم زمین

 کاهش 50 درصدی تخلفات 
صید و شکار در اردستان

رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت اردســتان گفــت: 
میــزان تخلفــات شــکار کل و بــز، قــوش و میــش و آهــو 
در پنــج مــاه ابتدایــی ســال96 نســبت بــه مــدت مشــابه 

5۰ درصــد کاهــش یافتــه اســت.
حســین شــواخی بــا بیــان اینکــه شــکار چهارپــا ممنــوع 
اعــام شــده اســت، اظهــار کــرد: ایــن موضــوع یکــی از 
دالیــل کاهــش میــزان تخلفــات شــکار و تقویــت و تکثیــر 

ــوده اســت. جمعیــت چهــار پایــان یادشــده ب
وی تصریــح کــرد: میــزان تخلفــات شــکار و صیــد در پنــج 
ماهــه ابتدایــی ســال 96 در شهرســتان اردســتان دو مــورد 

بوده اســت. باشــگاه خبرنــگاران

 آغاز برداشت بادام درختی 
در کاشان

مدیــر جهــاد کشــاورزی کاشــان از برداشــت بــادام از 6۸6 
ــتان  ــن شهرس ــتانی ای ــق کوهس ــای مناط ــار باغ ه هکت

ــر داد. خب
ــول را   ــن محص ــت ای ــط برداش ــی زاده متوس ــد کاف مجی
ــار اعــام کــرد  ــادام خشــک در هــر هکت  12۰۰ کیلوگــرم ب
ــر  ــو و قمص ــقان و کام ــر، جوش ــرزک، نیاس ــزود: ب و اف
 عمــده مناطــق کوهســتانی تولیــد بــادام در کاشــان 

است.
ــه و  ــوادث غیرمترقب ــبب ح ــه س ــال ب ــزود: امس  وی اف
کاهــش ۳۰ درصــدی کاشــت محصــول، پیش بینــی 
ــق  ــای مناط ــادام از باغ ه ــن ب ــش از ۸۰۰ ت ــود بی می ش

ــود. صداوســیما ــت ش ــان  برداش ــتانی کاش کوهس

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

شهردار آینده اصفهان باید جامع باشد

،،
احســاس امنیــت، مهم تریــن نیــازی 
اســت که انســان ها در همه جوامع از 
گذشته تا حال به دنبال آن بوده اند و 
هرچه افراد احساس امنیت بیشتری 
در جامعــه داشــته باشــند، بــه همــان 
انــدازه در فرآینــد تحــوالت اجتماعــی 

نقش آفرینــی بیشــتری می کننــد
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دریچه
تغییر الگوی کشت در چهارمحال و 

بختیاری ضروری است
طبیعــی   منابــع  کل  مدیــر 

چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
در  کشــت  الگــوی  تغییــر 
چهارمحال و بختیــاری ضروری 
اســت. علــی محمــدی مقــدم 
ــکل های  ــا تش ــت ب در نشس
بــا اشــاره  زیســت محیطی 
ــاری ســال  ــه خشکســالی در چهارمحــال و بختی ــه اینک ب
ــع  ــه ســال تشــدید می شــود، عنــوان کــرد: کاهــش مناب ب
آب زیرزمینــی در ایــن اســتان از مشــکالت مهــم بــه 
شــمار مــی رود. وی اظهــار داشــت: افــت ســطح آب هــای 
ــت  ــاد فرونشس ــب ایج ــتان موج ــن اس ــی در ای زیرزمین
زمیــن در بعضــی نقــاط اســتان شــده اســت. تغییــر الگوی 
کشــت در چهارمحــال و بختیــاری ضــروری اســت و باید از 
مهــر شــود.  جلوگیــری  آب بــر  گیاهــان  کشــت 

 آغاز برداشت بادام 
از باغ های شهرستان خاتم

مدیــر امــور باغبانــی جهــاد کشــاورزی خاتــم از آغــاز 
ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــای ای ــادام از باغ ه ــت ب برداش

محمدرضــا تاج آبــادی اظهــار داشــت:  کار برداشــت بــادام 
ــم شــروع  شــده  ــار از باغ هــای شهرســتان خات از 45 هکت
ــر  ــادام در ه ــت ب ــط برداش ــود متوس ــی می ش و پیش بین

هکتــار هــزار و 500 کیلوگــرم باشــد.
ــار از  ــتای چن ــادام در روس ــای ب ــزود: باغ ه ــادی اف تاج آب
ــادام دارد  توابــع خوانســار 20 هکتــار ســطح زیــر کشــت ب
کــه در ایــن رابطــه 30 بهره بــردار عملیــات برداشــت از ایــن 

ــا ــد. ایرن ــاز کرده ان ــا را آغ باغ ه

 مشکل بیمه خبرنگاران 
پیگیری می شود

 نماینــده مــردم شهرســتان های فارســان، کوهرنــگ، اردل 
ــری  ــگاران پیگی ــه ای خبرن ــکالت بیم ــت: مش ــار گف و کی

می شــود.
علــی کاظمــی بــا اشــاره بــه اینکــه بیمــه یکــی از مهم تریــن 
ــرد:  ــد ک ــی رود، تاکی ــمار م ــه ش ــگاران ب ــکالت خبرن مش

ــری می شــود. ــگاران پیگی ــه ای خبرن مشــکالت بیم
ــیاری از  ــگاران، بس ــا خبرن ــت ب ــی نشس ــزود: ط وی اف
ــو شــد  ــگاران بازگ ــن بخــش از ســوی خبرن مشــکالت ای
ــن قشــر  ــن مشــکالت ای ــه از مهم تری ــه مشــکالت بیم ک

ــی رود. ــه شــمار م ب
ــگ، اردل  ــده مــردم شهرســتان های فارســان، کوهرن نماین
ــری  ــگاران پیگی ــار ادامــه داد: مشــکل بیمــه ای خبرن و کی
ــدن  ــه ش ــرای بیم ــه ب ــم زمین ــالش می کنی ــود و ت می ش

خبرنــگاران فراهــم شــود. آنــا

 دستگیری عامل تیراندازی 
به سمت ماموران در عنبرآباد

ــتان  ــی شهرس ــین انتظام ــی، جانش ــدر رفیع ــرگرد حی س
ــتان  ــی شهرس ــوران انتظام ــت: مام ــار داش ــاد، اظه عنبرآب
عنبرآبــاد در ادامــه رســیدگی بــه پرونــده تیرانــدازی یکی از 
شــرورین بــا هویــت معلــوم بــه ســمت مامــوران و اخــالل 
ــردد وی در  ــرنخ هایی از ت ــی، س ــت عموم ــم و امنی در نظ

ایــن شهرســتان بــه دســت آوردنــد.
وی افــزود: مامــوران انتظامــی بــا اشــراف و رصــد اطالعاتی 
محــل اختفــاء ایــن شــرور را کــه ســابقا هــم تحــت 
ــوده، شناســایی و  ــب دســتگاه قضــای شهرســتان ب تعقی
ضمــن هماهنگــی  بــا مقــام قضایــی، وی را در حالــی که با 
یــک دســتگاه خــودرو در حــال تــردد بــود، محاصره کــرده و 
در یــک عملیــات ضربتــی و غافلگیرانــه نامبرده را دســتگیر 
ــری  ــی و مقادی ــالح جنگ ــه س ــک قبض ــد و از وی ی کردن

مهمــات کشــف شــد. پایــگاه خبــری پلیــس

 حضور در مسابقات بسکتبال 
جام ملت های آسیا

ــتان  ــکاران اس ــی، ورزش ــام یخچال ــیدی و بهن ــد جمش محم
ــی  ــم مل ــب تی ــرکت در ترکی ــا ش ــاری، ب ــال و بختی چهارمح
ــی بســکتبال جــام  ــارم نهای کشــورمان در مســابقات یک چه
ــن  ــران در ای ــی ای ــم مل ــد. تی ــای آســیا حضــور یافتن ملت ه
ــه  ــان را شکســت داد و ب ــر ۷0 لبن ــا نتیجــه ۸0 ب رقابت هــا  ب
ــای  ــام ملت ه ــکتبال ج ــابقات بس ــی مس ــه نیمه نهای مرحل

ــت. باشــگاه خبرنــگاران ــیا راه یاف آس

 توقیف محموله آرد قاچاق 
در فارسان

مأمــوران  میرزایــی گفــت:  ســیروس  دوم  ســرهنگ 
ــی  ــگام کنتــرل مســیر های مواصالت انتظامــی فارســان هن
ایــن شهرســتان، یــک دســتگاه کامیونــت ایســوزو حامــل 

ــد. ــف کردن ــاق را متوق ــازی قاچ آرد خب
وی افــزود: در بازرســی از ایــن خــودرو، ۹0 کیســه آرد 
قاچــاق فاقــد مــدارک قانونــی کشــف و راننــده نیــز 
دســتگیر شــد. میرزایــی اضافــه کــرد: راننــده کامیــون بــه 
ــی  ــرات حکومت ــه اداره تعزی ــی ب ــه توقیف ــراه محمول هم

چهارمحــال و بختیــاری تحویــل داده شــد. ایرنــا

 راهیابی انیمیشن »تماشاچی« 
به سه جشنواره جهانی

ــری  ــن باق ــاخته محس ــاچی« س ــاه »تماش ــن کوت انیمیش
دســتگردی هنرمنــد اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــه 
بخــش مســابقه ســه جشــنواره جهانــی در کشــور های 

اندونــزی، آمریــکا و اســترالیا راه یافــت.  
عنــوان  بــا  اندونــزی  مینی کینــو  جشــنواره  ســومین 
فیلم هــای  بخــش  ســه  در    MINIKINO FILM WEEK   
ــا  ــاه اندونــزی، جنــوب شــرقی آســیا و بین الملــل از ۷ ت کوت
۱4 اکتبــر در شــهر بالــی برگــزار خواهد شــد. »تماشــاچی« در 
  Marquee on Main  بخــش مســابقه نخســتین جشــنواره
 Historic  آمریــکا از ۱5 تــا ۱۷ ســپتامبر در ســالن تئاتــر

Turnage  واشــنگتن نیــز حضــور دارد. صداوســیما

آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  کل  مدیــر 
ــی  ــر بحران ــد ب ــا تاکی ــاری ب چهارمحــال و بختی
ــن  ــت زمی ــده فرونشس ــترش پدی ــدن و گس ش
ــن  ــه ای ــادآور شــد: در صــورت ادام در اســتان ی
رونــد در آینــده ای نزدیــک، دومیــن بحــران 
در  کشــور  اخیــر  زیســت محیطی ســال های 

ایــن اســتان حــادث می شــود.
علــی محمــدی مقــدم در نشســتی بــا مســئوالن 
ــی  ــع طبیع ــت محیطی و مناب ــکل های زیس تش
اســتان اظهــار کــرد: پدیــده نشســت زمیــن در 
ــال  ــه ای در ح ــه گون ــاری ب ــال و بختی چهارمح
گســترش اســت کــه در صــورت انجــام نشــدن 
اقدامــات پیشــگیرانه بــا صــرف هزینه هــای 

ــت.  ــدنی اس ــت جبران نش هنگف
وی افــزود: دشــت خان میــرزای شهرســتان 
طرح هــای  بعضــی  اجــرای  بــا  لــردگان 
ــدون  ــد، ب ــش تولی ــور افزای ــه منظ کشــاورزی ب
زیســت محیطی  مخــرب  آثــار  بــه  توجــه 
دنبــال  بــه  و  طرح هــا  ایــن  بلندمــدت  و 
آب  ســفره های  از  بی رویــه  برداشــت های 
ــه  ــا، ب ــد چاه ه ــش از ح ــر بی ــی و حف زیرزمین

کویــر تبدیــل شــده اســت. 
محمــدی مقــدم ادامــه داد: در حالــی کــه 
وضعیــت نشســت 4 میلیمتــری ســاالنه زمیــن 

از ســوی اتحادیــه اروپــا بحــران اعــالم می شــود 
ــتان،  ــه ای اس ــرکت آب منطق ــزارش ش ــق گ طب
دشــت شــهرکرد 56 و دشــت خان میــرزا بیــش 

از ۷0ســانتیمتر نشســت داشــته اســت. 

بعضــی گونه هــای  کشــت  از  همچنیــن  وی 
و  چهارمحــال  از  مناطقــی  در  آب بــر  زراعــی 
بختیــاری کــه بــا کــم آبــی مواجــه اســت، اظهــار 
تاســف کــرد و افــزود: در شــرایط کنونــی داشــتن 
ــه  ــد ب ــردار نبای ــرای بهره ب ــاه ب ــر چ ــوز حف مج
ــرای هــر  ــی ب ــع آب ــای اجــازه مصــرف مناب معن

ــود. ــداد ش ــی قلم ــت و زراعت ــوع کش ن
ــرای  ــن الگــوی کشــت ب محمــدی مقــدم تدوی

ضــروری  را  اســتان  ممنوعــه  دشــت های 
ــی  ــع عموم ــا مناف ــرد: آب ه ــان ک ــت و بی دانس
ــد  ــرف آن بای ــرای مص ــاورزان ب ــتند و کش هس
ملــزم بــه تبعیــت از الگوهــای کشــت متناســب 

ــوند.  ــه ش ــم منطق ــا اقلی ب
وی بــا بیــان اینکــه صــدور غیرکارشناســانه 
مجــوز حفــر چــاه در آینــده ای نزدیــک خــاک و 
عوامــل تولیــد را نابــود می کنــد، اظهــار کــرد: بــا 
ــی کشــاورزی حتمــی  ــد تعطیل ــن رون ــه ای ادام

اســت. 
آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  کل  مدیــر 
ــه  ــرد: البت ــح ک ــاری تصری ــال و بختی چهارمح
انجــام بعضــی اقدامــات اخیــر ســازمان جهــاد 
کشــاورزی اســتان بــرای تغییــر الگــوی کشــت 
و افزایــش راندمــان تولیــد در ســطح شایســته 

ــت.  ــر اس تقدی
ــتانداری  ــه داد: اس ــدم ادام ــدی مق ــی محم عل
ــر  ــی ب ــوان »نکاشــت« مبن ــا عن ــز طرحــی ب نی
ــه برداشــت  ــی را ک ــف کشــاورزی در مناطق توق
ــود  ــام می ش ــی انج ــع زیرزمین ــه از مناب بی روی
ــد  ــادل درآم ــه مع ــنهاد داده ک ــت پیش ــه دول ب
ســاالنه ایــن کشــاورزان بــه ازای توقــف کشــت 

ــود.  ــت می ش ــه پرداخ ــان یاران ــه آن ب
ــه  ــوار ب ــزار خان ــتگی 3۸ ه ــان وابس ــا بی وی ب

ــط  ــئوالن ذی رب ــتان از مس ــی اس ــع طبیع مناب
در امــر سوخت رســانی بــه ایــن خانوارهــا و 
روســتاهای جنگل نشــین ســخت گذر، اقــدام 
ــن  ــوخت ای ــن س ــرای تامی ــریع تر ب ــه س هرچ
مناطــق و حــل مشــکالت معیشــتی بــرای 
ــری از  ــراد و جلوگی ــن اف کاهــش وابســتگی ای

ــد.  ــتار ش ــی را خواس ــع طبیع ــب مناب تخری
مناســبت  بــه  کــه  نشســت  ایــن  در  وی 
بزرگداشــت ســالروز تشــکل های زیســت محیطی 
و فعــاالن اجتماعــی منابــع طبیعــی )22 مــرداد 
مــاه( برگــزار شــد، تشــکل های زیســت محیطی 
و منابــع طبیعــی را بــازوان توانمند و یاری رســان 
منابــع طبیعــی در حفــظ و حراســت از منابع ملی 
عنــوان و از تــالش آنــان در جلــب مشــارکت های 
مردمــی بــرای مهــار آتش ســوزی ها تقدیــر 

کــرد. 
دبیــر شــبکه تشــکل های محیــط زیســتی و 
ــز،  ــاری نی ــال و بختی ــی چهارمح ــع طبیع مناب

برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــرای اعضــا و 
ــود  ــر فرهنگــی و نب ــن تشــکل ها، فق فعــاالن ای
اطالع رســانی کافــی از فعالیــت ایــن انجمن هــا 
به ویــژه در جوامــع محلــی را از مشــکالت حــوزه 
فعالیــت تشــکل های زیســت محیطی برشــمرد. 
ــه  ــکل ها حلق ــن تش ــزود: ای ــی اف ــال اخالص لی
ــت  ــردان و ظرفی ــردم و دولتم ــن م ــط بی واس
ســازمان های  مشــاوران  قالــب  در  مطلوبــی 

ــد.  ــمار می رون ــه ش ــی ب دولت
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ــرد: ای ــان ک وی بی
ــود تشــکل های تخصصــی در اســتان،  ــل نب دلی
کمــاکان پیکــره دبیرخانــه ایــن تشــکل ها از 

ــت.  ــره اس ــص بی به ــراد متخص ــود اف وج
ــای  ــار از عرصه ه ــزار هکت ــون و ۹0 ه ــک میلی ی
طبیعــی چهارمحــال و بختیــاری را مراتــع و 30۷ 
ــه  ــود ک ــامل می ش ــا ش ــار را جنگل ه ــزار هکت ه
۸6 درصــد از ســطح منابــع طبیعــی ایــن اســتان 

را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ایرنــا

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

 گسترش بحران زیست محیطی 
فرونشست زمین در چهارمحال و بختیاری 

علــی بابایــی، شــهردار کرمــان، بــا بیــان اینکــه از ۱300 هکتــار 
ــی  ــت تاریخ ــار باف ــان، 500 هکت ــهر کرم ــوده ش ــت فرس باف
اســت، افــزود: از ایــن میــزان ۱50 هکتــار بــه عنــوان محــور 
ــده  ــازی ش ــهرداری بهس ــط ش ــف و توس ــگری تعری گردش

اســت.
ــال  ــاه ح ــت رف ــر جه ــال اخی ــه در دو س ــان اینک ــا بی وی ب
شــهروندان و اســتفاده بهینــه از فضاهــای موجــود در شــهر، 
بوســتان های زیــادی در شــهر کرمــان بــه بهره بــرداری 
ــدر،  ــزرگ پ ــتان ب ــتا بوس ــن راس ــزود: در همی ــیده، اف رس
بوســتان جبلیــه و اکوپــارک انقــالب در ســطح منطقــه یــک 
ــز در حــال اجراســت. احــداث شــده و بوســتان آرامــش نی
ــی  ــای تاریخ ــود بناه ــه وج ــاره ب ــا اش ــان ب ــهردار کرم ش
ــای ســید  ــح کــرد: بن متعــدد در ســطح منطقــه یــک تصری

جعفــر اولیــاء واقــع در ضلــع جنوبــی اکوپــارک کــه پیــش از 
ایــن تخریــب شــده و در حــال نابــودی کامــل بــود، بــه همت 

شــهرداری منطقــه یــک مرمــت و بازســازی شــد.
بابایــی بــا تاکیــد بــر اینکــه یکــی دیگــر از اقدامــات 
ــن  ــت: ای ــت، گف ــی اس ــه حیات ــازی مدرس ــهرداری بازس ش
بنــای ارزشــمند بــه همــت شــهرداری منطقــه یــک اصــالح، 
بازســازی و بــه مــوزه اقتصــادی شــهر کرمــان تبدیــل شــد.

وی همچنیــن بــا اشــاره بــه ادامــه رونــد کف ســازی و 
بدنه ســازی بــازار بــزرگ کرمــان افــزود: حمــام بــاغ لـــله نیــز 
اثــر تاریخــی ارزشــمندی اســت کــه ســال ها متــروک مانــده 
ــه  ــک، مرمــت و ب ــه ی ــه همــت شــهرداری منطق ــه ب ــود ک ب
ــه  ــده ک ــل ش ــان تبدی ــام گنجعلی خ ــر از حم ــی زیبات فضای

بــه زودی بــه بهره بــرداری می رســد. باشــگاه خبرنــگاران

مصطفــی ســاالری، فرمانــدار یــزد، بــا تاکیــد بــر حضــور 
ــوادث  ــت ح ــه مدیری ــتان در عرص ــران اس ــال مدی فع
عنــوان کــرد: حضــور مدیــران در خــط مقــدم حــوادث، 
ــران  ــت بح ــل مدیری ــن عام ــت و مهم تری ــز موفقی رم

اســت.
ــران  ــال مدی ــور فع ــی از حض ــا قدردان ــزد ب ــدار ی فرمان
و  حــوادث  مدیریــت  در  اجرایــی  دســتگاه های 
دســت اندرکاران برگــزاری ایــن کارگاه در شهرســتان 
ــد پیــش از  ــه دارن ــرد: مســئوالن وظیف ــوان ک ــق عن باف
وقــوع بحــران بــا آموزش هــای الزم و اطالع رســانی بــه 
مــردم در مواقــع بحرانــی از تلفــات و خســارات ناشــی 
ــن  ــرا همــکاری مــردم بهتری ــد؛ زی ــری کنن از آن جلوگی
ــت. ــارات اس ــش خس ــران و کاه ــل بح ــه ح ــک ب کم

وی افــزود: مدیــران تــا زمانــی کــه در ســخت ترین 
شــرایط در دل حادثــه حضــور پیــدا نکننــد، نمی تواننــد 
نیروهــا و امکانــات تحــت امــر خــود را مدیریــت کننــد؛ 
زیــرا بــدون حضــور در محــل حادثــه نمی تــوان ابعــاد و 

وســعت فاجعــه را درک کــرد.
رئیــس شــورای هماهنگــی مدیریــت بحران شهرســتان 
ــد  ــن دوره بای ــان ای ــس از پای ــه پ ــالم اینک ــا اع ــزد ب ی
ارائــه  شــهروندان  عمــوم  بــه  الزم  آموزش هــای 
ــات و  ــی، مطبوع ــانه مل ــرد: رس ــان ک ــود، خاطرنش ش
ــی دادن  ــوزش و آگاه ــد در آم ــازی بای شــبکه های مج
بــه مــردم نهایــت همــکاری و کمــک را داشــته باشــند 
و آمــوزش را بایــد از مــدارس، دانشــگاه ها، ادارات و 

خانواده هــا شــروع کنیــم. مهــر

محســن صادقیــان، مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل 
جــاده ای اســتان یــزد، در نشســت کارگــروه توســعه صــادرات 
ــال  ــفانه در ح ــت: متاس ــار داش ــزد اظه ــتان ی ــی اس غیرنفت
حاضــر بعضــی بارهــا کــه نبایــد از طریــق جــاده حمــل و نقــل 
شــود، از ایــن طریــق منتقــل می شــود؛ به ویــژه بارهــای 
ــن  ــت در ای ــه الزم اس ــی ک ــافت های طوالن ــا مس ــم ب حجی

ــم. ــی بروی ــق خطــوط ریل ــه ســمت حمــل از طری ــه ب زمین
ــیرهای  ــم در مس ــای حجی ــل باره ــه حم ــان اینک ــا بی وی ب
ــرا تصادفــات و تلفــات بســیاری  ــی پرخطــر اســت، زی طوالن
ــوط  ــد در خط ــش از 20 درص ــر بی ــرد: اگ ــه ک ــته، اضاف داش
ریلــی در زمینــه حمــل بــار افزایــش داشــتیم، در ســال جــاری 
ــار در جاده هــا افزایــش داشــته کــه  هــم ۱6 درصــد حمــل ب
بایــد بــرای تــوازن و حفــظ جاده هــا اقداماتــی صــورت گیــرد.

مدیــر کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان یــزد بــا 
بیــان اینکــه اکنــون در معــادن اســتان کمتــر از 20 درصــد بــار 
از طریــق جــاده حمــل می شــود، تصریــح کــرد: بیــش از ۸0 
ــی جابه جــا می شــوند  ــق خطــوط ریل ــا از طری درصــد از باره

ــه مقصــد می رســند. و ب
وی عنــوان کــرد: تمــام تــالش مــا بــرای کاهــش هزینه هــای 
ــت؛  ــوادث آن اس ــی از ح ــات ناش ــاده ای و تلف ــداری ج نگه
ضمــن اینکــه هزینــه راه هــا از منابــع داخلــی ســازمان حمل و 

ــود. ــن می ش ــاده ای تامی ــل ج نق
ــا هــم  ــت ب ــوان رقاب ــل و جــاده ت ــد کــرد: ری ــان تاکی صادقی
را ندارنــد؛ مگــر اینکــه هزینه هــای حمــل جــاده ای افزایــش 
ــته   ــش داش ــی کاه ــوط ریل ــا خط ــل ب ــه حم ــد و هزین یاب

باشــد. مهــر

ــال و  ــتاندار چهارمح ــتکی، اس ــلیمانی دش ــم س قاس
بختیــاری، بــا اشــاره بــه اینکــه اعتبــار اجــرای پــروژه 
ــت،  ــش یاف ــاری افزای ــال و بختی ــن چهارمح راه آه
اظهــار داشــت: بــا افزایــش اعتبــار ایــن پــروژه زمینــه 
بــرای اجرایــی شــدن ایــن طــرح فراهــم شــده 

اســت.
ــارد  ــرح از ۷0 میلی ــن ط ــار ای ــرد: اعتب ــوان ک وی عن
ریــال بــه 4۷0 میلیــارد ریــال در ســال جــاری 

ــت. ــرده اس ــدا ک ــش پی افزای
ــروژه  ــاری ادامــه داد: پ اســتاندار چهارمحــال و بختی
ورود  شــامل  بختیــاری  و  چهارمحــال  راه آهــن 
ــهر  ــمت ش ــه س ــه ب ــمت مبارک ــن از س ــل راه آه ری

سفیددشــت و ســپس بــه شــهرکرد اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه ورود راه آهــن بــه چهارمحــال 
و بختیــاری از خواســته های مــردم ایــن اســتان 
ــا جدیــت ایــن پــروژه  اســت، تاکیــد کــرد: دولــت ب

را پیگیــری می کنــد.
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه 
اینکــه ورود راه آهــن بــه چهارمحــال و بختیــاری 
ــن اســتان  ــش ســرمایه گذاری در ای زمینه ســاز افزای
ــه چهارمحــال و  ــد کــرد: ورود راه آهــن ب اســت، تاکی
ــن  ــن اســتان را چندی ــاری ســرعت توســعه ای بختی

برابــر می کنــد.
ــب توجهــی  ــون بخــش جال ــد کــرد: هم اکن وی تاکی
از ایــن پــروژه انجــام شــده و در تــالش هســتیم ایــن 

پــروژه هرچــه ســریع تر تکمیــل شــود. شــهر خبــر

استانها

شهردار کرمان عنوان کرد: 

بهسازی 150 هکتار از بافت تاریخی کرمان
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد: 

کاهش هزینه های نگهداری جاده ها را دنبال می کنیم

 آموزش های مقابله با بحران 
باید از مدارس و خانواده ها آغاز شود

اعتبار اجرای پروژه راه آهن چهارمحال و بختیاری 
افزایش یافت

خانه تاریخی شاه شجاع
یــزد شــهر بادگیرهــا و مهــد یکــی از بی نظیرتریــن 
اســت.  میراث هــای معمــاری گلیــن جهــان 
ــف  ــالت مختل ــهر دارای مح ــی ش ــت قدیم باف
ــا  ــه از آنج ــی دارد ک ــه مرکزیت ــر محل اســت و ه
نیازهــای روزمــره مــردم کــه در دســترس بــوده، 

ــت.  ــده اس ــن می ش تامی
حمــام،  مســجد،  معمــوال  محلــه  مراکــز  در 
کارگاه هــای  بازارچــه،  و  حســینیه  آب انبــار، 
کوچــک و جــوی )جهــت دسترســی بــه آب 
قنــات( قــرار داشــته کــه هنــوز بســیاری از آن هــا 

پابرجاســت.
ــه  ــوان ب ــزد می ت ــار تاریخــی شــهر ی ــه آث از جمل

خانــه شــاه شــجاع اشــاره کــرد. 
ــت  ــه ای اس ــجاع، خان ــاه ش ــی ش ــه تاریخ خان
قدیمــی واقــع در قلــب بافــت تاریخــی یــزد 
همجــوار بــا مجموعــه امیرچخمــاق و بازار ســنتی 

ــدان سرشــناس  ــی مامــن خان ــه روزگاران ــزد ک ی
ــوده اســت.  رشــتیان ب

ــه کــه تاریــخ پایــان ســاخت آن طبــق  ایــن خان
کتیبه هــای موجــود ۱2۱2 هجــری قمــری اســت، 

ــا و چشــم نوازی دارد. معمــاری بســیار زیب
 3 حیــاط بــزرگ و کوچــک، 4 ورودی در جهــات 
زیرزمین هــای  قنــات،  پایاب هــای  مختلــف، 
تاالرهــای  و  بلنــد  بادگیرهــای  آرام،  و  خنــک 
ــت و  ــت از قدم ــه حکای ــه و هم ــین، هم دلنش

ــه دارد. ــت خان اصال
ــت  ــا قدم ــزد )ب ــکان ی ــد اتاب ــه در عه ــن خان ای
4۸6 ســال( بنــا شــده و منســوب بــه شــاه 
شــجاع پایه گــذار سلســله آل مظفــر اســت. 
خانــه شــاه شــجاع دارای حیــاط گــودال باغچــه 
ــه زرتشــتیان  ــزد در محل ــه در ی ــن خان اســت. ای
واقــع شــده و نزدیــک بــه اماکــن دیدنــی چــون 
آتشــکده و میــدان امیرچخمــاق و مســجد جامــع 

اســت.

#دیدنی_ها

کوتاه اخبار 

 رشد 22 درصدی صادرات 
از استان یزد 

 معــاون فنــی گمــرک اســتان 
ــت  ــریح وضعی ــه تش ــزد ب ی
اســتان  واردات  و  صــادرات 
پرداخــت و گفت: صــادرات از 
اســتان یــزد در ســال جــاری 
داشــته  رشــد  درصــد   22

ــت. اس
ــروه  ــی کارگ ــت تخصص ــلمانی در نشس ــن س محمدحس
ــت:  ــار داش ــزد اظه ــتان ی ــی اس ــادرات غیرنفت ــعه ص توس
ــزار  ــی  662 ه ــر وزن ــزد از نظ ــتان ی ــادرات اس ــزان ص می
ــوده  و 56۸ تــن و از نظــر ارزشــی ۱۷2 هــزار و ۸63 دالر ب
اســت کــه در مقایســه بــا ســال قبــل در همیــن مــدت از 
ــد  ــد رش ــی 22 درص ــر ریال ــد و از نظ ــی ۱6 درص ــر وزن نظ

داشــته اســت.
وی ادامــه داد: عمــده صــادرات اســتان یــزد بــه کشــورهای 
عــراق، افغانســتان، پاکســتان، ترکیــه، هلنــد، ســوریه، هند، 

ایتالیــا، گرجســتان و امــارات صــورت می گیــرد. مهــر

 تولد نوزادی از عشایر 
در آمبوالنس اورژانس 115

ــس  ــی اورژان ــط عموم ــئول رواب ــی، مس ــن ابراهیم محس
ــی  ــرد: ط ــار ک ــاری، اظه ــال و بختی ــتان چهارمح ۱۱5 اس
ــر  ــی ب ــس ۱۱5 مبن ــام اورژان ــز پی ــا مرک ــی ب ــاس تلفن تم
ــاردار در چــادر عشــایری بیــن  شــروع درد زایمــان مــادر ب
روســتای موســی آباد و گیشــنیز جــان واقــع در  شهرســتان 
ــه همــراه دو  کیــار، بالفاصلــه آمبوالنــس اورژانــس ۱۱5  ب
کارشــناس فوریت هــای پزشــکی بــه محــل اعــزام شــدند.

وی ادامــه داد: کارشناســان اقدامــات درمانــی را بــرای 
مــادر بــاردار 30 ســاله انجــام می دهنــد و در حــال انتقــال 
بــه مرکــز درمانــی مــادر بــاردار نــوزاد پســر خــود را داخــل 

ــا مــی آورد. فــارس ــه دنی آمبوالنــس ب

 احداث نیروگاه خورشیدی 
در بردسیر

فرمانــدار بردســیر از احــداث نیــروگاه خورشــیدی ۱00 
ــیر  ــارس در بردس ــاور پ ــرکت زیبوفن ــط ش ــی توس مگاوات

خبــر داد.
ــه  ــیه جلس ــیر، در حاش ــدار بردس ــور، فرمان ــد نجف پ مجی
ــت:  ــان داش ــارس بی ــاور پ ــرکت زیبوفن ــرمایه گذاران ش س
ــرژی  ــع ان ــایر مناب ــا س ــه ب ــیدی در مقایس ــرژی خورش ان
پاک تریــن  و  دســترس ترین  در  مهم تریــن،  از  یکــی 
منابــع کــره زمیــن اســت کــه بــرای بهره بــرداری از آن نیــاز 

ــوژی پیشــرفته و پرخــرج نیســت. ــه تکنول ب
وی افــزود: ایــن انــرژی بــه عنــوان منبعــی مفیــد کــه فاقد 
ــد  ــوب زیســت محیطی اســت، می توان ــار نامطل خطــر و آث
در مناطقــی کــه محدودیــت منابــع زیرزمینــی دارنــد 
ــان و  ــتان کرم ــه اس ــک از جمل ــق خش ــن مناط و همچنی
شهرســتان بردســیر بــرای رشــد و توســعه اقتصــادی 

ــگاران ــود. باشــگاه خبرن ــتفاده ش اس

 آغاز برداشت خرما 
از باغ های منوجان

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان منوجــان گفــت: 
برداشــت محصــول خرمــا از 4 هــزار و 500 هکتــار از 

شــد. آغــاز  شهرســتان  ایــن  در  نخلســتان ها 
ــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان منوجــان  ــدگاری، مدی  مان
ــر  ــه باالت ــا توجــه ب ــا در منوجــان ب ــت: برداشــت خرم گف
ســایر  بــه  نســبت  شهرســتان  ایــن  در  دمــا  بــودن 
شهرســتان های جنــوب کرمــان زودتــر آغــاز می شــود.

وی افــزود: عملیــات برداشــت ارقــام میــان رس خرمــا از 
ــا  نیمــه دوم مــرداد در شهرســتان منوجــان آغــاز شــد و ت

ــد. شــهر خبــر ــه می یاب ــهریور ادام ــر ش اواخ

 خرید ۶2۸ تن کلزای 
چهارمحال و بختیاری

ذبیــح هللا غریــب، رئیــس جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و 
بختیــاری، بــا اشــاره بــه اینکــه 62۸ تــن کلــزا در چهارمحال 
و بختیــاری خریــداری شــد، اظهــار داشــت: طــرح خریــد 
ــاری  ــال وبختی ــزا در چهارمح ــی کل ــه روغن ــی دان تضمین

اجــرا شــد.
وی عنــوان کــرد: بیشــترین میــزان خریــد تضمینــی کلزا در 

شهرســتان لــردگان انجام شــد.
ــار  ــاری اظه ــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختی رئیــس جه
ــاری در ســال  ــزا در چهارمحــال و بختی ــد کل داشــت: تولی

ــه اســت. ایســنا ــش یافت جــاری افزای

 پرواز های فرودگاه شهرکرد 
افزایش می یابد

قاســم ســلیمانی، اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری، 
و  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  شــورای  نشســت  در 
ســرمایه گذاری اســتان گفــت: بــر اســاس هماهنگی هــای 
صورت گرفتــه بــا مدیــر شــرکت هواپیمایــی جمهــوری 
ــس از بررســی های  ــرر شــد پ ــا( مق ــران )هم اســالمی ای
ــش،  ــت، کی ــای کوی ــش پرواز ه ــه افزای ــی، زمین کارشناس
قشــم و اهــواز از طریــق فــرودگاه بین المللــی شــهید 

ــود. ــم ش ــهرکرد فراه ــتکی ش اس
وی افــزود: افزایــش پرواز هــای داخلــی و خارجــی از 
ــهرکرد  ــتکی ش ــهید اس ــی ش ــرودگاه بین الملل ــق ف طری
زمینــه تســریع در رونــد توســعه همه جانبــه و پویــای 
باشــگاه  می کنــد.  فراهــم  را  بختیــاری  و  چهارمحــال 

خبرنــگاران

 حضور در مسابقات قهرمانی 
کاراته بانوان

بانــوان کاراتــه کار چهارمحــال و بختیــاری در مســابقات 
قهرمانــی ســبک شــیتوریو کوبــه اوزاکا کشــور رقابــت 
و  چهارمحــال  بانــوان کاراتــه کار  از  نفــر   60 می کننــد. 
بختیــاری از جمعــه 2۷ مــرداد ۹6 بــه مــدت 2 روز در 
مســابقات قهرمانــی کشــور ســبک شــیتوریو کوبــه اوزاکا به 
میزبانــی تهــران شــرکت می کننــد. فرزانــه حمــزه و زهــرا 
ــز تعــدادی از ایــن  ــه اســتان نی خدابخشــی از داوران کارات

دیدار هــا را قضــاوت خواهنــد کــرد. ایســنا

ــزد  ــر عامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی ی مدی
بــا اشــاره بــه انتقــاد تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
ــن تشــریفات گمرکــی در  اســتان از ســرعت پایی
اســتان گفــت: ســرعت پاییــن تشــریفات گمرکــی 

بــه زیــان تولیــد و صنعــت اســتان اســت.
 تشریفات گمرکی

ســید مســعود عظیمــی در نشســت کارگــروه 
ــار  ــزد اظه ــتان ی ــی اس ــادرات غیرنفت ــعه ص توس
داشــت: در بعضــی مواقــع در تشــریفات گمرکــی 
معطلــی زیــادی داریــم و اشــخاصی کــه در 
ــا  ــش پ ــائلی پی ــتند، مس ــتقر هس ــرک مس گم

افتــاده را طوالنــی انجــام می دهنــد.
وی بــا بیــان اینکــه الزم اســت دغدغــه خاطــری 

را کــه در کارگــروه توســعه صــادرات غیرنفتــی 
مطــرح اســت، ببینیــم و مــورد توجــه قــرار دهیــم، 
افــزود: در حــوزه صــادرات بســیار بــرای تشــریفات 
گمرکــی مشــکل داریــم و در مــوارد متعــددی نیــز 
درخواســت دیمانــد می شــود؛ ایــن در حالــی 
ــت  ــه پرداخ ــاز ب ــژه نی ــق وی ــه در مناط ــت ک اس
ــاس  ــر اس ــورد ب ــن م ــد ای ــم و بای ــد نداری دیمان
مــوارد ابالغــی از ســوی وزارتخانــه بــه خزانــه واریز 

شــود.
 آسیب های شدید معطلی های گمرکی

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه معطلی هــای گمرکــی بــه 
ــان  ــد، خاطرنش ــیب می زن ــد آس ــه تولی ــدت ب ش
کــرد: اینکــه ماشــین پــر از کاال و بــار صادراتــی یــا 

وارداتــی را در گمــرک معطــل کننــد، رقابت پذیــری 
را  رقابــت  تــوان  و  می برنــد  بــاال  را  تولیــد 
می گیرنــد کــه چیــزی جــز ضــرر و آســیب نــدارد.

 درخواست توسعه خطوط ریلی
عظیمــی همچنیــن در بخــش دیگــری از ســخنان 
ــی و اتصــال  خــود خواســتار توســعه خطــوط ریل
ــه  ــژه اقتصــادی ب ــه وی ــی و منطق شــهرک صنعت
ــه  ــزد دارای منطق ــت: ی ــی شــد و گف خطــوط ریل
ــت  ــار اس ــعت 5۷0 هکت ــادی در وس ــژه اقتص وی
ــر  ــه ۱3 کیلومت ــاری دارد ک ــار ۱۸0 هکت ــک انب و ی
هــم تــا نظرآبــاد بــرای اتصــال بــه خطــوط ریلــی 
ــال را  ــن اتص ــوان ای ــر می ت ــه نظ ــه دارد و ب فاصل

ــام داد. انج

ــا بیــان اینکــه در ایــن محــدوده 600 واحــد  وی ب
ــه  ــی را ب ــوط ریل ــر خط ــزود: اگ ــم، اف ــال داری فع
منطقــه ویــژه برســانیم و صــادرات و واردات را در 
ایــن زمینــه تقویــت کنیــم، بــه طــور قطــع حمــل و 
نقــل هــم رقابتــی می شــود و تولیــد مقــرون بــه 

ــت. ــر اس صرفه ت
صنعتــی  شــهرک های  شــرکت  عامــل  مدیــر 
ــی را  ــر اهداف ــوع اگ ــت: در مجم ــان داش ــزد بی ی
کــه بــرای ارتقــای صنعــت از جملــه تامیــن مــواد 
 اولیــه و صــادرات و .. داریــم، تقویــت کنیــم 
و تصویــب شــود کــه راه آهــن بررســی ویــژه بــرای 
ــته  ــی داش ــوط ریل ــه خط ــه ب ــن نقط ــال ای اتص
ــه  ــا را ب ــن فض ــی در ای ــای عموم ــد و انباره باش
ــی  ــی اتصــال دهیــم، اقدامــات خوب راه آهــن اصل
ــد  ــتان خواه ــعه آن در اس ــادرات و توس ــرای ص ب

ــود. مهــر ب

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی یزد:

سرعت پایین تشریفات گمرکی به زیان صنعت استان یزد است

،،
پدیده نشســت زمین در چهارمحال 
حــال  در  گونــه ای  بــه  بختیــاری  و 
گســترش اســت که در صورت انجام 
نشدن اقدامات پیشگیرانه با صرف 
هزینه هــای هنگفــت جبران نشــدنی 

اســت



ــروق  ــب و ع ــص قل ــوق تخص ــادی زاده، ف ــود  ه ــر محم دکت
دربــاره آمــار فشــار خــون بــاال و عــوارض آن گفــت: ۲۶ درصــد 
جمعیــت بالــغ در جهــان و ۲۰ درصــد جمعیــت بالــغ در کشــور 

مــا  فشــار خــون بــاال دارنــد.
ــا افزایــش ســن، شــیوع  ــزود: ب ــر محمــود  هــادی زاده اف دکت
ــه طــوری کــه حــدود ۲۸  ــاد می شــود؛ ب ــاال زی فشــار خــون ب

ــد. ــاال دارن ــاالی ۳۰ ســال، فشــار خــون ب درصــد افــراد ب
ایــن فلوشــیپ آنژیوپالســتی و نارســایی قلــب در ادامــه بیــان 
ــر فشــار  داشــت: در هــر ســال بیــش از ۷ میلیــون نفــر در اث
خــون بــاال فــوت می کننــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه حــدود 
نیمــی از افــرادی کــه مبتــال بــه فشــار خــون بــاال هســتند، از 
ــع  ــیاری از مواق ــرا در بس ــتند؛ زی ــر هس ــود بی خب ــاری خ بیم
ــا چــک  ــدارد و فقــط ب ــچ عالمــت خاصــی ن فشــار خــون هی

ــرد. ــی ب ــه وجــودش پ ــوان ب ــم آن می ت منظ
وی افــزود: حــدود ۸۵ درصــد از بیمارانــی کــه فشــار خــون بــاال 
دارنــد، موفــق بــه کنتــرل فشــار خــون خــود نشــده اند کــه ایــن 
موضــوع نیــاز بــه کنتــرل دقیــق و مصــرف منظــم دارو و توجــه 

بــه دســتورات پزشــکان را بیــش از پیــش نشــان می دهــد.
ــا  ــکا و انجمــن نارســایی قلــب اروپ عضــو انجمــن قلــب امری
دربــاره عــوارض ایــن بیمــاری خامــوش بیــان داشــت: 
ــزی و حــدود ۴۵ درصــد  ــش از ۵۰ درصــد ســکته های مغ بی
ــد.  ــاق می افت ــاال اتف ــر فشــار خــون ب ــی در اث ســکته های قلب
ــا  کاهــش  ــی اســت کــه کاهــش فشــار خــون ب ــن در حال ای
میــزان ۴۵-۴۰ درصــد در ســکته های مغــزی و ۲۵-۲۰ درصــد 
ــش  ــد کاه ــدود ۵۰ درص ــی و ح ــکته های قلب ــش در س کاه

ــود. شــهر خبــر ــراه می ش ــی هم ــایی قلب نارس

باقــر شــهنی زاده، رئیــس انجمــن دندان پزشــکان عمومــی ایــران، 
در ششــمین همایــش زیبایــی و اخــالق انجمــن دندان پزشــکان 
عمومــی ایــران کــه صبــح دیــروز در هتــل المپیــک برگــزار شــد، 
اظهــار کــرد: خدمــات زیبایــی دندان پزشــکی صرفــا بــرای زیبایــی 
ــز  ــی در مواقعــی همچــون ازدواج و شــغل نی ــه حت نیســت؛ بلک
تاثیرگــذار اســت و ژاپنی هــا بــا وجــود اینکــه پیشــرفته ترین 
آن  تجهیــزات  بــه  و  بلــد هســتند  را  بلیچینــگ  روش هــای 
دسترســی دارنــد، امــا از بلیچینــگ چنــدان اســتفاده نمی کننــد.

وی بیــان کــرد: باالتریــن آمــار جراحــی زیبایــی پالســتیک بینــی 
ــران اســت؛ زیبایــی در دندان پزشــکی بایــد  ــه کشــور ای ــق ب متعل
ــا اخــالق تــوام شــود. رئیــس انجمــن دندان پزشــکان عمومــی  ب
ــاره برگــزاری  ــا وجــود تمــام وعده هایــی کــه درب ــران افــزود: ب ای
ــود،  ــده ب ــراد داده ش ــه اف ــی ب ــورت الکترونیک ــه ص ــات ب انتخاب

ــن  ــرر م ــای مک ــود تماس ه ــا وج ــد و ب ــق نش ــر محق ــن ام ای
ــا  ــس ب ــده مجل ــکی و نماین ــام پزش ــازمان نظ ــت س ــا ریاس ب
تمدیــد زمــان انتخابــات موافقــت نشــد. شــهنی زاده گفــت: اگــر 
بــه مطالبــات صنفــی و علمــی مــا پاســخ مناســب داده نشــود، 
میــزان مشــارکت مــردم کاهــش پیــدا می کنــد و از ۹ هــزار و ۶۰۰ 
ــا   ــر اول تنه ــد، نف ــت می کنن ــران فعالی ــه در ته ــک ک دندان پزش
ــا وجــود  ــه در اهــواز ب ــی اســت ک ــن در حال ۲۴۰ رای داشــت؛ ای
گرمــای طاقت فرســا میــزان مشــارکت افــراد در انتخابــات نظــام 
پزشــکی بیشــتر بــود. وی تاکیــد کــرد: اگــر دولــت بــه مــا اهمیــت 
ندهــد مــا از مشــارکت در انتخابــات و فعالیت هایــی از ایــن قبیــل 
دلســرد می شــویم؛ از ســوی دیگــر اگــر مــا در انتخابــات حضــور 
پیــدا نکنیــم، شــخص شایســته ای از صنــف دندان پزشــکان 

ــی ــر فارس ــود. خب ــاب نمی ش انتخ

 ۴۵درصد سکته های قلبی در اثر فشار خون باال 
اتفاق می افتد

 اخالق در دندان پزشکی زیبایی 
فراموش شده است

خواص هل در طب سنتی
مصــرف هــل به ویــژه در فصل هــای ســرد بــرای افــرادی کــه دچــار 
ــوب  ــیار خ ــوند، بس ــپ می ش ــده چ ــر دن ــه زی ــی در ناحی دردهای
ــاط و  ــد و نش ــش می ده ــدن افزای ــا را در ب ــل انرژی ه ــت. ه اس
ــای  ــن دنی ــل در ای ــرف ِه ــد؛ مص ــاد می کن ــراد را زی ــادمانی اف ش
پــر ســر و صــدا و اضطــراب امــروزی، تــوان مقابلــه بــا مشــکالت را 

افزایــش می دهــد.
ــار نیــز  ــه نام هــای قاقلــه صغــار و کب هــل در طــب ســنتی ایــران ب
خوانــده می شــود. ایــن گیــاه علفــی دارای میــوه تخم مرغــی شــکل 
ــر(  ــواع طوالنی ت ــه طــول ۱ ـ cm ۲ )در بعضــی ان کوچکــی اســت ب
کــه بــه  طــور متوســط ۱۵ـ  ۲۰ )در بعضــی کمتــر یــا بیشــتر( دانــه بــه 

رنــگ قهــوه  ای، ســبز، زاویــه  دار و معطــر در آن وجــود دارد.
ــه  صــورت میــوه  ــرای آنکــه عطــر آن حفــظ شــود، ب هــل معمــوال ب
ــا کپســول آن نگهــداری می شــود و در مواقــع مصــرف کپســول را  ی
ــز  ــول آن نی ــت کپس ــازند؛ پوس ــارج می س ــا را خ ــته و دانه ه شکس
ــان، تخــم و  ــورد اســتفاده در درم دارای اســانس اســت. بخــش م

ریشــه آن اســت. مــزاج ایــن گیــاه گــرم و خشــک اســت.

 هل، ضدافسردگی و نشاط آور
هــل خــواب آور و شــادی بخش اســت؛ بنابرایــن بــرای افــرادی کــه 

دچــار افســردگی، خمودگــی و غمگیــن هســتند، مفیــد اســت.
ــدن افزایــش می دهــد و نشــاط و شــادمانی  ــا را در ب هــل انرژی ه
ــر  ــر س ــای پ ــن دنی ــل در ای ــرف ه ــد؛ مص ــاد می کن ــراد را زی  اف
و صــدا و اضطــراب امــروزی، تــوان مقابلــه بــا مشــکالت را افزایــش 

می دهــد.
ــت  ــک اس ــرم و خش ــد، گ ــه ش ــه گفت ــور ک ــل، همان ط ــزاج ه  م
و درجــه گرمــی خیلــی قــوی نــدارد؛ امــا مصــرف افراطــی آن بــرای 
گــرم  مزاجــان ضــرر دارد و می توانــد در گــرم  مزاجــان موجــب 
ســردرد شــود؛ در حالــی کــه روغــن آن بــرای رفــع برخــی از 
ــینوزیت  ــرما و س ــاد، س ــی از ب ــردردهای ناش ــژه س ــردردها به وی س

ــت. ــد اس مفی
 مالیدن روغن هل به گردن و پس سر موجب رفع 

سردردهای سوداوی می شود
مالیــدن روغــن هــل بــه گــردن و پــس ســر موجــب رفع ســردردهای 
ســوداوی ناشــی از گرفتگــی عضــالت می شــود کــه ایــن ســردردها، 

معمــوال در شــب و اول صبــح بیشــتر بــروز پیــدا می کنــد. تبیــان

عبــاس کبریایی زاده، رئیس ســندیکای داروســازان 
در نشســت خبــری شــانزدهمین همایــش انجمن 
داروســازان ایــران کــه صبــح دیــروز برگــزار شــد، 
ــار  ــن همایــش اظه ــه محور هــای ای ــا اشــاره ب ب
ــه  ــم ک ــت می کنی ــمتی حرک ــه س ــا ب ــرد: م ک
ــای  ــه داروی بیماری ه ــژه ب ــه وی ــد توج نیازمن
ــش امســال را  اعصــاب و روان هســتیم و همای

ــم. ــزار می کنی ــه برگ ــن زمین در ای
وی ادامــه داد: دلیــل انتخــاب ایــن موضــوع آن 
اســت کــه وقتــی گروه هــای مختلــف درمانــی را 
از نظــر نــرخ نــوآوری و توجــه مطالعــه می کنیــم 
می بینیــم کــه بیماری هــای مربــوط بــه اعصــاب 
و روان در صــدر تحقیقــات بودنــد و جــزو چهــار 

گــروه اول مــورد تحقیــق در جهــان هســتند.
کبریایــی زاده عنــوان کــرد: الگــوی زندگــی بشــر 
ــرده و بیــش از ۶۰ درصــد  ــر ک ــه ســرعت تغیی ب
ــی  ــد و حت ــی می کنن ــهر ها زندگ ــت در ش جمعی
روســتاییان نیــز در زمینــه مشــکالت اعصــاب در 

معــرض آســیب هســتند.
ــت: در طــول  رئیــس ســندیکای داروســازان گف
ــد  ــاب رش ــای اعص ــته بیماری ه ــال گذش ۱۰۰ س
زیــادی داشــته و در ایــران هــم دارو هــای گــروه 
اعصــاب و روان رشــد مصرفــی بیشــتری نســبت 
بــه ســایر گروه هــای دارویــی پیــدا کرده انــد 
ــز و  ــا تجوی ــم ت ــل الزم دیدی ــن دلی ــه همی و ب
مصــرف منطقــی دارو های حــوزه اعصــاب و روان 

ــازان  ــالع داروس ــه اط ــوزه ب ــن ح ــای ای و تازه ه
برســد.

بیماری هــای اعصــاب و روان در  افــزود:  وی 
ــه  ــد ک ــرار دارن ــای روان شناســی ق رده بیماری ه
دارودرمانــی و مصــرف منطقــی در شــانزدهمین 
ــه  ــرار گرفت ــورد توجــه ق همایــش داروســازان م

اســت.
ــی  ــوزه دارودرمان ــرد: ح ــح ک ــی زاده تصری کبریای
ــک مبحــث اجتماعــی  بیماری هــای اعصــاب، ی
ــوزه  ــن ح ــه در ای ــاره جامع ــد درب ــت و بای اس
بحــث شــود؛ مــا در ایــن همایــش آخریــن 
وضعیــت دارودرمانــی را بــا حضــور متخصصــان 
بررســی  دارو  اقتصــاد  و  بهداشــت  وزارت 

. می کنیــم
ــه  ــاره ب ــا اش ــازان ب ــندیکای داروس ــس س رئی
مصــرف غیرمنطقــی دارو در کشــور گفــت: در 

بلکــه  نمی شــود؛  زیــاد مصــرف  دارو  ایــران 
ــال مصــرف  ــی اســت؛ مث مصــرف دارو غیرمنطق
دارو هــای آنتی بیوتیــک بســیار زیــاد اســت 
و دارو هــای دیابــت و بیماری هــای قلبــی و 

عروقــی کــم مصــرف می شــود.
در  متاســفانه  کــرد:  تصریــح  کبریایــی زاده 
فرهنــگ عامــه مــا مصــرف دارو هــای اعصــاب و 
روان نشــانه دیوانگــی اســت و بــه همیــن دلیــل 
ــر  ــن بیماری هــا دی ــه ای ــال ب مــردم در زمــان ابت
بــه پزشــک مراجعــه می کننــد و توجــه بــه ایــن 
ــوب  ــران محس ــدی در ای ــی ج ــوع، چالش موض

می شــود.
ــتیم  ــور هایی هس ــه کش ــا از جمل ــزود: م وی اف
ــد درد را  ــای ض ــی دارو ه ــرف غیرمنطق ــه مص ک
داریــم؛ در حالــی کــه درد بیمــاری نیســت و یــک 
عالمــت محســوب می شــود و نبایــد بــا مصــرف 

مســکّن درد را ســرکوب کــرد؛ بلکــه بایــد نشــانه 
و علــت آن را یافــت.

همایــش  در شــانزدهمین  عنــوان کــرد:  وی 
ــی  ــز یک ــی درد نی ــران دارودرمان ــازان ای داروس
ــی از  ــت و گزارش های ــث اس ــورد بح ــوارد م از م
عــوارض جانبــی دارو هــای ضــد درد و پیامد هــای 
ــود. ــدن داده می ش ــالمت ب ــرای س ــی آن ب منف

کبریایــی زاده ادامــه داد: آســیب های کلیــوی 
عصبــی و قلــب و عــروق ناشــی از مصــرف 
مســکّن بســیار اســت و بایــد در زمینــه مصــرف 

مســکن فرهنگ ســازی صــورت گیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه دارودرمانــی آخریــن اقــدام 
ــوزه  ــت: در ح ــت، گف ــواب اس ــالل خ ــرای اخت ب
ــدد  ــد درص ــه اول بای ــواب در درج ــالالت خ اخت
ایجادکننــده باشــیم.  برطــرف کــردن عامــل 

خبرنــگاران باشــگاه 
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بیماری های قلبی و کلیوی در کمین 
مصرف کنندگان داروهای مسکّن 

تازههایپزشکی

 درمان ورم استخوان 
به روش جدید

محققــان در کشــور موفــق بــه طراحــی داربســت 
بــا  بارگذاری شــده  نانــوذرات  حــاوی  اســتخوانی 
ــاری  ــان بیم ــت درم ــین جه ــک وانکومایس آنتی بیوتی

ورم اســتخوان شــدند.
ــت  ــی عفون ــه معن ــتخوان ب ــا ورم اس ــتئومیلیت ی اس
ــام  ــه در آن تم ــت ک ــتخوان اس ــز اس ــتخوان و مغ اس
ــت  ــار عفون ــت دچ ــن اس ــدن ممک ــتخوان های ب اس
شــوند. علــت ایــن بیمــاری اغلــب عفونت هــای 
ــد  ــی ســایر باکتری هــا مانن اســتافیلوکوکی اســت؛ ول
اســترپتوکوک، انتروباکترهــا و مایکوباکتریــوم و گاه 
قارچ هــا نیــز می تواننــد علــت آن باشــند. عــالوه 
در  اســتخوانی کــه  بیــن  باکتری هــای  ایــن  بــر 
ــز  ــد نی ــدا کرده ان ــت پی ــا مقاوم ــل آنتی بیوتیک ه مقاب

می تواننــد موجــب اســتئومیلیت مزمــن شــوند.
ــه  ــد ب ــن آن می توان ــوع مزم ــژه ن ــتئومیلیت به وی اس
فلــج شــدن، قطــع عضــو و حتــی مــرگ نیــز منجــر 
شــود. از آنجایــی کــه اســتئومیلیت یــک بیمــاری 
جــدی و خطرنــاک اســت، نیــاز بــه درمــان فــوری بــا 

ــی دارد.  ــل جراح ــا عم ــک ی آنتی بیوتی
ــی  ــه در خیل ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــه وج ــه ای ک نکت
از مواقــع بــه علــت مقاومــت میکروارگانیســم های 
دخیــل در بیمــاری بــه درمان هــای رایــج آنتی بیوتیکــی، 
میــزان درمــان ایــن بیمــاری محــدود اســت؛ بنابرایــن 
ــه  ــه روش هــای درمانــی مناســب تر ضــروری ب نیــاز ب

ــد. ــر می رس نظ
در ایــن خصــوص بــه نظــر می رســد بــا کمــک 
ــو، ســاختارهای  علــوم مهندســی بافــت و فنــاوری نان
مناســبی جهــت درمــان ایــن بیمــاری شــایع در 
ــور  ــان کش ــتا محقق ــن راس ــود. در ای ــه ش ــر گرفت نظ
ــتخوانی  ــت اس ــاخت داربس ــوان »س ــا عن ــی ب طرح
حــاوی نانــوذرات بارگذاری شــده بــا آنتی بیوتیــک 
وانکومایســین جهــت درمــان بیمــاری اســتئومیلیت« 
ــگران و  ــت از پژوهش ــدوق حمای ــتیبانی صن ــا پش را ب
فنــاوران معاونــت علمــی انجــام دادنــد. در ایــن پــروژه 
ســعی شــده بــا اســتفاده از پلیمرهــای زیست ســازگار 
ــوذرات و داربســت مناســب  و زیســت تخریب پذیر، نان
ــر  ــت رهایــش آنتی بیوتیک هــای موث اســتخوانی، جه

ــاری اســتئومیلیت طراحــی شــود.  ــه بیم علی
ــر  ــب ب ــوذرات مناس ــی نان ــا طراح ــروژه ب ــن پ در ای
پایــه پلیمــر ابریشــم، ســاختار مناســبی جهــت انتقــال 
آنتی بیوتیــک vancomycin فراهــم شــده اســت. علــت 
ــرای  ــرد گســترده آن ب ــک، کارب ــن آنتی بیوتی انتخــاب ای
درمــان عفونت هــای مقــاوم بــه درمــان از جملــه باکتــری 

اســت.   )S.aureus( Staphylococcus aureus
مشــخص شــده کــه اســتفاده از نانــوذرات جهــت 
ــه  ــف نســبت ب ــای مختل ــش کنترل شــده داروه رهای
روش هــای مرســوم دارورســانی دارای مزایــای زیــادی 
ــال  ــب، انتق ــر تخری ــت دارو در براب ــون محافظ همچ
هدفمنــد دارو، کاهــش میــزان تزریــق، امــکان انتقــال 
چنــد دارو بــه طــور همزمــان و افزایــش میــزان جــذب 

دارو توســط بافــت هســتند. خبــر مهــم

تغذیه
 بهترین ویتامین ها 

برای افزایش سطح انرژی
اگــر بــرای افزایــش ســطح انــرژی بــه دنبــال 
ویتامین هــای مفیــد و بی ضــرر در مــواد غذایــی یــا 
ــای  ــت ویتامین ه ــوان گف ــتید، می ت ــا هس مکمل ه
گــروه B و ویتامیــن D بــه افزایــش ســطح انــرژی 
ــت  ــد. دریاف ــک می کن ــتگی کم ــع خس ــدن و رف ب
ــی  ــن اثربخش ــر باالتری ــا یکدیگ ــا ب ــن ویتامین ه ای
را در افزایــش ســطح انــرژی بــدون ایجــاد عــوارض 

ــی دارد. ــی منف جانب
B ویتامین های گروه 

ویتامیــن   ۸ حــاوی   B گــروه  ویتامین هــای 
ــن، نیاســین، اســید پانتوتنیــک،  ــن، ریبوفالوی تیامی
ــن، فــوالت و کوباالمیــن اســت.  پیریدوکســین، بیوتی
تمــام ایــن ویتامین هــا بــه تبدیــل غــذا بــه ســوخت 
بــرای تولیــد انــرژی در بــدن کمــک می کننــد. 
ســاخت  در  ویتامینــی  گــروه  ایــن  همچنیــن 
ســلول های قرمــز خــون کــه اکســیژن را در سراســر 

بــدن حمــل می کننــد، کاربــرد دارد. 
بــدن بــه ویتامیــن B۱ بــرای تولیــد آدنوزیــن تــری 
ــاز  ــورد نی ــاده م ــه م ــاز دارد ک ــفات )ATP( نی فس
ســلول ها بــرای انــرژی در بــدن اســت. اگرچــه هــر 
کــدام از ویتامین هــای گــروه B عملکــرد مخصــوص 
بــه خــود را دارنــد، امــا مصــرف تمــام ویتامین هــای 
ایــن گــروه بــه میــزان کافــی بــرای اثربخشــی 
ــه بــدن  ــود؛ بــرای نمون بیشــتر مــورد نیــاز خواهــد ب
ــرای جــذب ویتامیــن B۱۲ نیــاز  ــه ویتامیــن B۶ ب ب

دارد.
 ویتامین B12 یا کوباالمین

 B۱۲ ویتامیــن ،B از میــان ویتامین هــای گــروه 
ســطح  افزایش دهنــده  ویتامیــن  بــه  معــروف 
انــرژی اســت. بــر اســاس انســتیتوی ملــی ســالمت 
ایــاالت متحــده، ویتامیــن B۱۲ بــرای بهبــود خلــق و 
خــو، انــرژی و تمرکــز کاربــرد دارد. همچنیــن کمبــود 
ــرژی،  ــا کاهــش ســطح ان ــدن ب ایــن ویتامیــن در ب
خســتگی، ضعــف و بیماری هــای دیگــری در ارتبــاط 
خواهــد بــود. ویتامیــن B۱۲ در منابــع گیاهــی قابــل 
ــد  ــی مانن ــع حیوان ــه در مناب ــت؛ بلک ــت نیس دریاف
گوشــت، تخم مــرغ، مــرغ و لبنیــات وجــود دارد. 
ایــن ویتامیــن همچنیــن از طریــق مصــرف مکمــل 

ــل دریافــت اســت. ــه صــورت تزریقــی، قاب ــا ب ی
D ویتامین 

ــرای عملکــرد ماهیچــه ای و افزایــش  ویتامیــن D ب
ســطح انــرژی در بــدن ضــروری اســت. زمانــی کــه 
ــور خورشــید قــرار می گیــرد،  کــه بــدن در معــرض ن

ــود.  ــاخته می ش ــت س ــن D در پوس ویتامی
از جملــه مــواد غذایــی حــاوی ویتامیــن D می تــوان 
بــه ماهــی، روغــن ماهــی کاد، زرده تخم مــرغ و 
ــن  ــن ویتامی ــا ای ــده ب ــی غنی ش ــواد غذای ــایر م س
اشــاره کــرد. همچنیــن در صورتــی کــه امــکان جــذب 
ــما  ــرای ش ــید ب ــور خورش ــق ن ــن D از طری ویتامی
وجــود نــدارد، می توانیــد از مکمل هــای محتــوی 

ــد. نســخه ــتفاده کنی ــن D اس ویتامی

زیبایی

 چرا قبل از میهمانی 
جوش می زنیم؟

ــی  ــا وقت ــه ســروکله جوش ه ــروف اســت ک مع
ــی  ــه مهمان ــت ب ــرار اس ــه ق ــود ک ــدا می ش پی
برویــد یــا ســر یــک قــرار مهــم حاضــر شــوید. 
وقتــی کــه ناگهــان بــا آکنــه روی پوســت 
نقــش  بایــد  می شــویم،  مواجــه  خودمــان 

ــم. ــر بگیری ــم در نظ ــترس را ه اس
اســترس در ایــن وضعیــت، ســطح هورمون هــای 
کورتیــزول و تستوســترون را افزایــش می دهــد 
ــز  ــدن نی ــای ب ــد چربی ه ــر تولی ــه ب و درنتیج

ــذارد. ــر می گ تاثی
ــیدن  ــش از فرارس ــه پی ــم همیش ــما ه ــا ش آی
بــا  خــاص  رویدادهــای  یــا  مهــم  مراســم  
جوش هــای عجیــب و غریــب روی صــورت 
ــس  ــه پ ــه همیش ــا اینک ــوید؟ ی ــه می ش مواج
شــدید،  اســترس  تحمــل  و  اضافــه کاری  از 
ــد؟  ــه می کنی ــت را تجرب ــکی پوس ــدید خش تش
بیحالــی،  و  مواقــع خســتگی  در  حتــی  یــا 
ــای  ــن و چروک ه ــه چی ــد ک ــاس می کنی احس

می شــوند؟ عمیق تــر  پوســتی تان 
دکتــر لینــدا پاپادوپولــوس )روان شــناس( می گوید 
کــه یــک دلیــل مهــم بــرای ایــن اتفاقــات 
ــا هــم  ــا ب ــا و ســالمتی م ــکار م وجــود دارد؛ اف

ــتند.  ــط هس مرتب
و  روان  بیــن  مختلفــی  ارتباطــات  درواقــع 
و  پوســت  دارد.  وجــود  انســان ها  پوســت 
سیســتم عصبــی مرکــزی از قســمت مشــابهی 
در دوره رشــد جنینــی بــه وجــود می آینــد. ایــن 
دو قســمت مهــم از بــدن حتــی هورمون هــا، 
انتقال دهنده هــای عصبــی و گیرنده هــای مختلفــی 

ــد. ــتراک می گذارن ــه اش ــم ب ــا ه را ب
پوســت  در  عصبــی  انتهایــی  قســمت های 
ــد و درنتیجــه  ــاط دارن ــز ارتب ــا مغ ــا ب ــم دائم ه
اســترس می توانــد در عملکــرد سیســتم ایمنــی 
تداخــل ایجــاد کنــد و بــه قابلیــت پوســت بــرای 

ــاند. ــیب برس ــودش آس ــام خ التی
ــه  ــت ک ــی اس ــی از عوامل ــن، یک ــترس مزم اس
ــت  ــی پوس ــای دفاع ــرد الیه ه ــد عملک می توان
ــادی  ــت ع ــا در حال ــن الیه ه ــد. ای ــل کن را مخت
بایــد عناصــر مضــر را از پوســت دور نگــه دارنــد 
ــای  ــود در الیه ه ــه آب موج ــد ک ــازه ندهن و اج
ســلولی پوســت تحلیــل بــرود. بنابرایــن وقتــی 
ناگهــان بــا آکنــه روی پوســت خودمــان مواجــه 
می شــویم، بایــد نقــش اســترس را هــم در نظــر 

ــم.  بگیری
اســترس در ایــن وضعیــت، ســطح هورمون های 
کورتیــزول و تستوســترون را افزایــش می دهــد 
ــز  ــدن نی ــای ب ــد چربی ه ــر تولی ــه ب و درنتیج
ــد، شــانس انســداد  ــن رون ــذارد. ای ــر می گ تاثی
ــت  ــد و درنهای ــتر می کن ــتی را بیش ــذ پوس مناف
ــده منجــر  ــه شــکل گیری جوش هــای آزاردهن ب

ک می شــود. نمنــا

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل بیست و نهم:  سختى و صبر 
در دوران کودکــى والدیــن بــه اشــتباه ســعى مى کننــد 
ــى  ــى زمان ــه نشــود و حت ــا ســختى ها مواج فرزندشــان ب
کارهــاى  از  بعضــى  اســت  مایــل  خــود  کــه کــودک 
ــام  ــد انج ــر آی ــه نظ ــخت ب ــاید س ــه ش ــخصى اش را ک ش
دهــد، والدیــن از آن ممانعــت مى کننــد. چنیــن فرزندانــى 
ــد و  ــار می آین ــى ب ــا چلفت ــت و پ ــه دس ــر عامیان ــه تعبی ب
ــام  ــارت انج ــت و جس ــالى جرئ ــى و بزرگس در دوران جوان
دادن کارهــاى بــزرگ و ســخت را از دســت مى دهنــد و 
ــادران در حــق  ــدران و م ــه پ ــاى بزرگــى اســت ک ــن جف ای

فرزندانشــان انجــام می دهنــد. 
ــود  ــت خ ــن اس ــالگى ممک ــن دو س ــى در س ــودک حت ک
ــه  ــیرش را ب ــه ش ــورد، شیش ــذا بخ ــق غ ــا قاش ــد ب بخواه
دســت بگیــرد و بخــورد و... ؛ اگــر ممانعــت شــد، کار بــدى 
انجــام شــده، امــا اگــر والدیــن کار را بــه او ســپردند تــا او 
تجربــه کنــد و جرئــت و جســارت بیابــد، ایــن کار درســت 
و خوبــى اســت. البتــه در اینجــا کمــک و راهنمایــى مفیــد 

ــرى از انجــام کار مضــر. ــا جلوگی اســت؛ ام
توجــه  موســى بن جعفر)ع(  امــام  از  فرمایشــى  بــه 
ــوَن  ــرِِه لَِیکُ ــِى ِصَغ ــالِم ف ــُة الُغ ــَتَحبُّ َغراَم ــد: ُیْس فرمایی

ــرِه. ــى کبی ــا ف حلیم
بهتــر آن اســت کــه طفــل در کودکــى با ســختى و مشــکالت 
اجتناب ناپذیــر حیــات کــه غرامــت زندگــى اســت، روبــه رو 

شــود تــا در جوانــى و بزرگســالى، بردبــار و صبــور باشــد.
مواجهــه کــودک بــا ســختى او را آبدیــده مى کنــد و انجــام 
ــودک از  ــردن ک ــن و دور ک ــط والدی ــخت توس ــاى س کاره

ــى آورد. ــار م ــوس ب ــختى ها او را ل س
فرزند خرد را به مشقت بزرگ کن  

کز رحمت است هر که به راحت رسیده است 
ور نه ز چشم دهر بیفتد چو طفل اشک  

آن بى هنر پسر که تو را نور دیده است 
پیوسته در نیاز و نقم پاید آن پسر  
کو را پدر به ناز و نعم پروریده است 

آسان کشد به ساحل مقصود رخت بخت  
آن ناخدا که سختى دریا کشیده است 

َرجــاُت  ــدیِد ُتــدرُِک الدَّ َعــِب الشَّ و علــى )ع( فرمودنــد: »ِبالتَّ
الرَّفیَعــُة َو الّراَحــُة الّداِئَمــُة«

ــنگین،  ــاى س ــخت و زحمت ه ــاى س ــل رنج ه ــا تحم » ب
آدمــى بــه پایه هــاى بلنــد زندگــى و آســایش دائمــى نائــل 

مى شــود.«
ــایش  ــى و آس ــات واالی زندگ ــا و درج ــه پایه ه ــیدن ب رس
همیشــگى منتهــاى آرزوى هــر پــدر و مــادرى بــراى 
ــد  ــن آرزو بای ــه ای ــیدن ب ــراى رس ــت و ب ــش اس فرزندان
ــى  ــى و جوان ــى و در دوران نوجوان ــد را از دوران کودک فرزن
ــه  ــختی ها را تجرب ــود س ــا خ ــرد ت ــنا ک ــختی ها آش ــا س ب
ــدر  ــه پ ــى ب ــه متک ــد و همیش ــدا کن ــل پی ــش راه ح و برای
کتــاب »اصــول  و مــادر نباشــد تــا ســعادتمند شــود. از 

رحمــت همــای  انتشــارات  تربیــت«، 

ــوص ورزش  ــینا درخص ــی س ــزرگ ابوعل ــم ب حکی
ــث  ــه باع ــت ک ــی اس ــا عامل ــد: ورزش تنه می گوی
ــی  ــود؛ یعن ــدن می ش ــزی ب ــرارت غری ــاش ح انع
ــاد زدن  ــا ب ــه ب ــش ک ــر آت ــتر زی ــون خاکس همچ
شــعله ور و برافروختــه می شــود، ورزش نیــز باعــث 
ــود. ــدن می ش ــزی ب ــرارت غری ــدن ح ــعله ور ش ش

کم تحرکــی، پدیــده ای اســت کــه ســبب بــروز 
ــود و  ــردار می ش ــای غیرواگی ــیاری از بیماری ه بس
ــه،  ــد فشــار خــون اولی ــی مانن ــع بیماری های در واق
ــار  ــه آث ــی ک ــای قلبی عروق ــتئوپروز و بیماری ه اس
آن در ســنین جوانــی و میانســالی ظاهــر می شــود 
ــه  ــی از جمل ــی دوران کودک ــیوه زندگ ــه در ش ریش

دارد. کم تحرکــی 
ــب  ــی مناس ــت فیزیک ــه فعالی ــه اینک ــه ب ــا توج  ب
می توانــد تاثیــر مهمــی در پیشــگیری از بــروز 
بیماری هــا، عــوارض آن هــا و در نهایــت مــرگ 
و میــر ناشــی از آن هــا داشــته باشــد، بررســی 
ــا و  ــاط بیماری ه ــاره ارتب ــی درب ــای علم پژوهش ه
فعالیت هــای فیزیکــی، گویــای ایــن مطلــب اســت 
کــه ورزش پیــاده روی دارای آثــار مفیــدی در زمینــه 
ــردار  ــن و غیرواگی ــای مزم ــگیری از بیماری ه پیش

ــت. اس
دکتــر محمــود باباییــان، عضــو گــروه طــب ســنتی 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان، ب ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــی  ــر اســاس طــب ایران ــر ورزش در ســالمت ب تاثی
می گویــد: طــب ایرانــی همــان قــدر کــه بــه تغذیــه 
اهمیــت می دهــد، بــه همــان انــدازه هــم بــه 

ــد. ــت می ده ــت اهمی حرک
ایــن متخصــص طــب ســنتی می افزایــد: ریاضــت 
یــا ورزش در طــب ســنتی ایــران اهمیــت فراوانــی 
دارد؛ بــه طوری کــه حکیــم بوعلــی ســینا در کتــاب 
قانــون در بحــث تدابیــر مشــترک، مهم تریــن تدبیــر 
بــرای تندرســتی را در درجــه نخســت، ورزش کــردن 
ــد و  ــواب می دان ــر خ ــذا و تدبی ــر غ ــپس تدبی و س
ــاز  ــر ورزش آغ ــا تدبی ــود را ب ــخن خ ــن رو س از ای

می کنــد.
ــال  ــذا مح ــدون غ ــات ب ــد: حی ــح می کن وی تصری
اســت و غذایــی کــه تمامــی آن جــزء عضــو شــود، 
معمــوال وجــود نــدارد؛ بلکــه در هــر مرحلــه از مراحل 
هضــم بخشــی از آن بــه صورت مــاده زائــد درمی آید 
و طبیعــت می کوشــد آن را از طریــق مدفــوع، ادرار، 
ــد؛ امــا همیشــه مقــدار  ــدن دفــع کن عــرق و... از ب
ــدن  ــع نمی شــود و در ب ــن فضــوالت دف کمــی از ای
باقــی می مانــد کــه بــه مــرور زمــان در بــدن تجمــع 
ــود و  ــاری می ش ــاد بیم ــبب ایج ــرده و س ــدا ک پی
بخارهــای ایــن مــواد باقی مانــده مــزاج گوهــر روح 

ــد. ــاه می گردان را تب
ــرون  ــه بی ــان اینک ــا بی ــان ب ــود بابایی ــر محم دکت
رانــدن مــواد از بــدن بــه چنــد طریــق صــورت 
می گیــرد، تصریــح می کنــد: اگــر آن هــا را بــه 
وســیله داروهــای ســمی از بــدن دفــع کنیــم، خــود 
داروی ســمی حــرارت غریــزی را کاهــش می دهــد؛ 
اگــر دفــع آن هــا بــا داروی غیرســمی ممکــن باشــد، 
بــاز بــار ســنگینی بــر طبیعــت اســت؛ لــذا بهتریــن 

ــت  ــد، ورزش و حرک ــواد زائ ــن م ــع ای ــرای دف راه ب
ــی اســت. بدن

وی بزرگ تریــن تدبیــر بــرای ســالمتی را ورزش 
ــد و ادامــه می دهــد: ورزش حرکتــی  کــردن می دان
اســت تابــع اراده؛ هــرگاه مــردم حرکــت کننــد، 
حــرارت  و  می شــوند  از حرکــت گــرم  اندام هــا 
غریــزی برمی افــروزد و تــازه می شــود و چنیــن 

ریاضــت )ورزش( می گوینــد. را  حرکتــی 
 با ورزش کردن رطوبت های بدن رقیق 

می شوند
عضــو گــروه طــب ســنتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــار  ــد ورزش اظه ــه دیگــر فوای ــا اشــاره ب ــان ب اصفه
می کنــد: ورزش حــرارت مالیــم پدیــد مــی آورد 
و حــرارت غریــزی را افزونــی می دهــد؛ در اثــر 
عضــالت  و  رباط هــا  وترهــا،  مفاصــل،  ورزش 
ــرای  ــر ورزش ب ــا در اث ــوند؛ اندام ه ــم می ش محک
ــرا  ــد؛ زی ــتری می یابن ــی بیش ــذا آمادگ ــرش غ پذی
مــواد دفعــی آن هــا دفــع شــده و جــای غــذا 
خالــی مانــده اســت  و نیروهــای جاذبــه و دافعــه 
اعضــای بــدن در اثــر ورزش بــه حرکــت و اندام هــا 
ــق  ــدن رقی ــای ب ــد، رطوبت ه ــش درمی آین ــه نرم ب
 شــده و مســامات )منافــذ ریــز بــدن( فراخ تــر

 می شوند.
ــر  ــن ورزش اگ ــه همی ــد: البت ــح می کن وی تصری
ــدازه مناســب صــورت نگیــرد، خــود  بــه شــکل و ان
مشکل ســاز خواهــد بــود. فــردی را تصــور کنیــد کــه 
ــه ورزش  ــم ب ــی تصمی ــال ها بی تحرک ــس از س پ

کــردن می گیــرد. بــدن ایــن فــرد بــه احتمــال زیــاد 
ــردن  ــواد نامناســب اســت و ورزش ک انباشــته از م
به ویــژه اگــر شــدید باشــد، باعــث  افزایــش حــرارت 
ــظ و چســبنده  ــواد غلی ــق شــدن م ــدن وی و رقی ب
بــه  منجــر  رقیــق شــدن  ایــن  و  آن می شــود 
جابه جایــی آن هــا خواهــد شــد. ممکــن اســت ایــن 
ــرازیر  ــی س ــف و حیات ــای ضعی ــه اندام ه ــواد ب م
ــاک  ــی خطرن ــف و گاه ــکالت مختل ــوند و مش ش
مثــل گرفتگــی عــروق را بــه دنبــال داشــته باشــند.
چنیــن  می کنــد:  خاطرنشــان  باباییــان  دکتــر 
افــرادی بایــد در قــدم اول زیــر نظــر پزشــک 
غذایــی  رژیم هــای  ســنتی،  طــب  متخصــص 
مناســب و دســتورات پاک ســازی را انجــام دهنــد و 

بــه تدریــج ورزش را شــروع کننــد.
ــاص  ــام و خ ــوع ع ــه دو ن ــه وی ورزش ب ــه گفت  ب
تمــام  شــامل  عــام  ورزش  می شــود؛  تقســیم 
ــدن  ــه کل ب ــع آن ب ــدن و اعضــای آن اســت و نف ب
ــی  ــن؛ ول ــتی گرفت ــدن و کش ــد دوی ــد؛ مانن می رس
ــد  ــژه عضــو خاصــی اســت؛ مانن ورزش خــاص وی
ــرای  ــدن ب ــت ها، آواز خوان ــرای دس ــرداری ب وزنه ب
حنجــره، نــگاه کــردن بــه دور و خوانــدن خطــوط ریز 

بــرای چشــم ها و ... .
 تاب، طناب و درازنشست فراموش نشود

ــس از  ــه پ ــرادی ک ــد اف ــه ش ــه گفت ــور ک همان ط
مدت هــا تــرک ورزش دچــار انباشــتگی بــدن از 
ــه  ــان ب ــد ناگه ــده اند، نبای ــد ش ــواد زای ــالط و م اخ

ورزش هــای ســنگین روی بیاورنــد.
ــت در  ــد اس ــنتی معتق ــب س ــص ط ــن متخص ای
ــی از  ــم یک ــا شــتاب ک ــت تاب ســواری ب ــن حال ای
بهتریــن ورزش هاســت کــه اگــر بــه صــورت مــداوم 
ــر  ــی منج ــود، حت ــام ش ــار در روز انج ــن ب و چندی
ــه  ــود ک ــرادی می ش ــح در اف ــش وزن واض ــه کاه ب
ــد. همچنیــن ایــن  امــکان ســایر ورزش هــا را ندارن
ــه  ورزش باعــث آرامــش، کاهــش نفــخ و کمــک ب

ــت. ــواب آور اس ــود و خ ــه می ش ــود حافظ بهب
وی می افزایــد: پــس از آن طنــاب زدن ســبک 
بــرای افــرادی کــه تــوان آن را داشــته باشــند 
درازنشســت  ورزش  امــا  می شــود؛  توصیــه 
آن  دربــاره  تبلیغــات گســترده ای کــه  برخــالف 
افــرادی کــه  بــرای  به ویــژه  می شــود،  انجــام 
ــد  ــد، مفی ــه ورزش کنن ــدام ب ــد اق ــازه می خواهن ت
ــت  ــد داش ــی خواه ــادی در پ ــوارض زی ــوده و ع نب
و  بافت هــا  جابه جایــی  آن هــا  مهم تریــن  کــه 
ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــکم و لگ ــه ش ــاهای ناحی غش
 اصطــالح افتادگــی یــا دررفتگــی نــاف نامیــده 

می شود.

ــژه در  ــه به وی ــن عارض ــد: ای ــان می گوی ــر بابایی دکت
ــه طــور کامــال مســتقیم  ــد ب حالتــی کــه فــرد نتوان
حرکــت را انجــام دهــد و درنتیجــه بــه چــپ 
 یــا راســت انحــراف پیــدا کنــد، بیشــتر اتفــاق 

می افتد.
ــرم  ــزاج گ ــا م ــراد ب ــه در اف ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
و خشــک ورزش هــای ســنگین مضــر اســت و 
ــد:  ــح می کن ــاری می شــود، تصری ــروز بیم ســبب ب
بهتریــن زمــان ورزش در فصــل بهــار نزدیــک ظهــر، 
در تابســتان اول روز و در زمســتان آخــر روز اســت و 
البتــه شــروع ورزش بایــد بــا حرکات آهســته باشــد 
و بــه  تدریــج حــرکات ســخت تر شــوند و بــه حــدی 
برســد کــه قــوت فــرد ورزشــکار بتوانــد تحمــل کند و 
ســپس دوبــاره بــه تدریــج آهســته تر شــود تــا فــرد 

از ورزش بازایســتد.
عضــو گــروه طــب ســنتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــد: در طــب ســنتی توصیــه  اصفهــان اضافــه می کن
شــده پیــش از شــروع ورزش، دســت و پــا و 
پشــت فــرد ورزشــکار را بــا دســت یــا بــا پارچــه زبــر 
ــازه  ــا روغــن کنجــد ت ــادام ی ــا روغــن ب ــد و ب بمالن
عصب هــا و عضــالت را چــرب کننــد و بــه آهســتگی 
بمالنــد؛ چــرا کــه ایــن کار حــرارت غریــزی را اندکــی 
برمی انگیــزد و منافــذ را گشــاد می کنــد و فضــوالت 
را بــه ســوی پوســت می کشــد تــا بــا ورزش تحلیــل 
یابــد. البتــه فــردی کــه عضله هــای او نــرم و غــذای 
ــاز  ــی نی ــن مالش ــه چنی ــد، ب ــورده باش ــظ نخ غلی

نــدارد. 

ــی ورزش  ــده وقت ــه ش ــود: توصی ــادآور می ش وی ی
ــا آب  ــرود و ب ــه ب ــه گرماب ــرد ب ــود، ف ــام می ش تم
ــا  ــت و پ ــر دس ــار دیگ ــوید و ب ــود را بش ــرم، خ  ول
ــا باقــی فضــوالت  ــد ت ــه نرمــی بمال و عضله هــا را ب
کــه بــا حرکــت ورزش گداختــه شــده اند، از مســام 
)منافــذ( پوســت بیــرون آینــد و بــه تحلیــل                   

ــد. ایمنــا رون

،،
انجــام فعالیت هــای ورزشــی، تاثیر مهمی 
بــر ســامت جســمی و روانــی افــراد و بــه 
تبــع آن جامعــه دارد؛ پــس هــر قدمــی کــه 
در راســتای افزایــش امکانــات پرداختن به 
ایــن فعالیت هــا برداشــته شــود، شــایان 

تقدیــر اســت

ورزش کردن، بزرگ ترین تدبیر برای سالمتی است

ورزش و حرکت بدنی، بهترین راه دفع مواد زائد بدن



7 و گردشگریامروز شنبه 28 مردادماه 1396 - سال سوم - شماره 505 روزنامه معارف  معارف
 اگر دانشمندان و علما نبودند 

راه به جایی نمی بردیم
نماینــده ولی فقیــه در اســتان و امــام  جمعــه اصفهــان 
ــس  ــه پ ــود ک ــانی ب ــی از کس ــت هللا امین ــت: آی گف
از دســتگیری امــام)ره(، حکــم مرجعیــت ایشــان 
را تأییــد و صــادر کــرده و از شــهید شــدن امــام 
ــودن  ــع ب ــان مرج ــرا در آن زم ــد؛ زی ــری کردن جلوگی
ــت و  ــت نداش ــع مصونی ــت و غیرمرج ــت داش مصونی
بنابرایــن ایشــان و تعــدادی دیگــر طــی نامــه ای تأییــد 
ــد شــیعه هســتند و  ــام از مراجــع تقلی ــه ام ــد ک کردن

ــد. ــام بودن ــار ام ــه در کن ــان همیش ایش
نماینــده  طباطبایی نــژاد،  یوســف  ســید  آیــت هللا 
ــان، روز  ــه اصفه ــام  جمع ــتان و ام ــه در اس ــی  فقی ول
پنجشــنبه در مراســم تجلیــل از آیــت هللا حــاج شــیخ 
ابراهیــم امینــی، معلــم اخــاق و عضــو مجلــس 
خبــرگان رهبــری کــه در نجف آبــاد برگــزار شــد، 
ــات،  ــوع جلس ــن ن ــکیل ای ــدف از تش ــرد: ه ــار ک اظه
ــر  ــا و دانشــمندان اســت و اگ ــام علم بزرگداشــت مق
ــی  ــه جای ــا راه ب ــد، م ــا نبودن ــن دانشــمندان و علم ای

نمی بردیــم.
ــده  ــام)ص( آم ــر اس ــی از پیامب ــزود: در روایت وی اف
کــه ایشــان فرمودنــد: »إنَّ َمَثــَل الُعَلمــاِء ِفــی األرِض 
ــماِء، یهَتــدی ِبهــا فــی  کَمَثــِل النُّجــوِم ِفــی السَّ
ُظُلمــاِت الَبــرِّ والَبحــِر، َفــِإَذا انَطَمَســِت النُّجوُم أوَشــک 

ــداُة«؛  ــلَّ الُه أن َتِض
»مَثــل دانشــمندان در زمیــن، ماننــد ســتارگان در 
ــا  ــرا و دری ــای صح ــه در تاریکی ه ــت ک ــمان اس آس
ــه آن هــا راهیابــی می شــود؛ پــس هــرگاه ســتارگان  ب
ناپدیــد شــوند، بیــم آن مــی رود کــه رهیافتــگان گمــراه 

شــوند.«
ــر ایــن اســاس مــا بایــد همــواره زیــر ســایه علمــا   ب

ــم. ــا را بدانی ــودی آن ه ــیم و ارزش وج باش
وی ادامــه داد: خداونــد در بیــن همــه نعمت هایــی کــه 
بــه مــا عرضــه کــرده، هیــچ نعمتــی را بــه جــز نعمــت 
ــر  ــروزه اگ ــت نگذاشــته و ام ــی و رســالت من راهنمای
ــهید  ــدود ۲۵۰۰ ش ــاد ح ــهر نجف آب ــه ش ــم ک می بینی
ــتند.  ــا هس ــی علم ــه راهنمای ــهدا نتیج ــن ش دارد، ای
اینجاســت کــه می گوینــد ارزش مرکــب علــم از خــون 
شــهید باالتــر اســت؛ زیــرا کــه عالم شهیدســاز اســت و 

بنابرایــن همــواره بایــد قــدر علمــا را بدانیــم.
امــام  جمعــه اصفهــان در ادامــه افــزود: از زمانــی کــه 
مــا بــرای تحصیــل وارد حــوزه علمیــه شــدیم، آیــت هللا 
ــرای  ــی ب ــر و ایشــان الگوی ــی جــزو فضــای برت امین
درس خوانــدن طلبه هــا بــود و اینــک ایشــان عالمــی 

ــت. ــر اس ــمندی بی نظی ــزرگ و دانش ب
وی در پایــان تاکیــد کــرد: آیــت هللا امینــی از کســانی 
بــود کــه پــس از دســتگیری امــام )ره(، حکــم 
مرجعیــت ایشــان را تأییــد و صــادر و از شــهید شــدن 
امــام جلوگیــری کردنــد؛ زیــرا در آن زمــان مرجــع بودن 
 مصونیــت داشــت و غیرمرجــع مصونیــت نداشــت 
ــه ای  ــی نام ــر ط ــدادی دیگ ــان و تع ــن ایش و بنابرای
تأییــد کردنــد کــه امــام از مراجــع تقلیــد شــیعه 
هســتند و ایشــان همیشــه در کنــار امــام بودنــد. ایکنــا

گردشگری
آبشار زرد لیمه )بوینه(

آبشــار زرد لیمــه در اســتان چهارمحــال و بختیــاری واقــع 
اســت. آبشــار زرد لیمــه یــا بوینــه در انتهــای دره زرد لیمــه 
ــت.  ــده اس ــع ش ــتان اردل واق ــاران شهرس ــه دین در منطق
ایــن آبشــار دارای عــرض تــاج 6۵ متــر و ارتفــاع 4۰ متــر 
ــرس،  ــوط زاگ ــای بل ــت جنگل ه ــار طبیع ــه در کن ــت ک اس
مراتــع سرســبز و آثــار باســتانی همچــون پــل خداآفریــن، 
ــه  ــاله ک ــده 6۰۰۰ س ــنگ حجاری ش ــتانی، س ــل راه باس ای
حــدود 73 پلــه از آن باقــی مانــده، واقــع شــده و ایــن امــر 
آن را بــه یکــی از زیباتریــن مناطــق گردشــگری ناشــناخته 

ایــران بــدل کــرده اســت.
ــوع  ــی و از ن ــا جنگل ــه عمدت ــوع پوشــش گیاهــی منطق  ن
بلــوط و بــادام و نــوع پوشــش مرتعــی اســت کــه عــاوه بر 
گنــدم و جــو دیــم بومیــان، گــون و ســایر گیاهــان مرتعــی 

نیــز قابــل مشــاهده اســت. 
در کنــار زیبایی  هــای ایــن منطقــه عواملــی همچــون 
به ویــژه  مســیر  در  آب  و کمبــود  دسترســی  ســختی 
ــد، از  ــی نباش ــد کاف ــه ح ــی ب ــه بارندگ ــال هایی ک در س

از ایــن منطقــه اســت. دشــواری  های بازدیــد 
بــرای دسترســی بــه آبشــار از شــهرکرد بــه ســمت دینــاران 
حرکــت کنیــد. پــس از عبــور از روســتاهای کاج، کریم آبــاد، 
ــه ســمت  ــاد - دشــتک را ب رســتم آباد، دو راهــی عباس آب
عباس آبــاد در پیــش بگیریــد. پــس از عبــور از روســتاهای 
ســلیمان،  چشــمه  روپینــه،  پینــه،  عباس آبــاد، گــرد 
الخشــک، بــه روســتای لشــتر گروئــی خواهیــد رســید کــه 
ــان اســت. از  ــی در ســمت راســت نمای ــوه میل در آنجــا ک
ــع و جــاده  ــل قط ــن موبای ــه آنت ــه دسترســی ب ــن نقط ای
ــور  ــه ریس ــه گردن ــیر ب ــه مس ــود. در ادام ــه می ش شوس
ــه  ــک س ــه ی ــه ب ــن منطق ــور از ای ــس از عب ــید. پ می رس
راهــی می رســید. مســیر فرعــی دوم ســمت راســت را 
ــک  ــه کوچ ــک رودخان ــه ی ــیر ب ــن مس ــد. ای ــاب کنی انتخ
ــان مســیر ماشــین رو  ــه پای ــی روســتایی ک ــک تعاون و ی
ــه و  ــرض رودخان ــور از ع ــا عب ــود. ب ــی می ش ــت، منته اس
ــه  ادامــه مســیر پاکــوب پــس از ۲ ســاعت کوهپیمایــی ب

ــد رســید. آبشــار زرد لیمــه خواهی

تنگ کوفی
ــط آن  ــاع متوس ــر و ارتف ــدود ۲ کیلومت ــه ح ــن تنگ ــول ای ط
ــگ  ــن تن ــوب ای ــت. در جن ــر اس ــا ۲۰4۰ مت ــطح دری از س
روســتای صمصامــی واقــع اســت. صمصامــی روســتایی در 
شهرســتان کوهرنــگ، بخــش بازفــت، اســتان چهارمحــال و 
ــد در دو ســوی ایــن  ــاری اســت. وجــود ارتفاعــات بلن بختی
ــه  ــت رودخان ــال و حرک ــگ چهارمح ــه کوهرن ــوه در منطق ک
ــر  ــگ مناظ ــن تن ــان ای ــی از می ــان دوآب صمصام خروش
ــی  ــه دوآب صمصام ــت. رودخان ــرده اس ــاد ک ــی ایج زیبای
در  شــیرین  آب  رودخانه هــای  پرآب تریــن  از  یکــی 
ــارف  ــرای مص ــه از آب آن ب ــت ک ــگ اس ــتان کوهرن شهرس
خانگــی، کشــاورزی و صنعتــی اســتفاده می شــود. عــاوه بــر 
ایــن پناهــگاه زیســتی موجــودات زیــادی است.گردشــگری 

ــور  ــی کش ــگ قرآن ــعه فرهن ــورای توس ــر ش دبی
لســانی،  شــهادت های  اینکــه  بیــان  بــا 
شــهادت های عملــی و مکمــل نیــز احتیــاج دارد 
ــق  ــن حقای ــه ای ــان ب ــه انس ــت ک ــن اس و آن ای
ــن  ــهید محس ــت: ش ــد، گف ــراف کن ــی اعت نوران
حججــی از مرحلــه شــهادت لســانی بــه شــهادت 

ــد. ــی وارد ش عمل
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، حجت االســام 
حمیــد محمــدی، قائم مقــام رئیــس و دبیــر 
کشــور،  قرآنــی  فرهنــگ  توســعه  شــورای 
پنجشــنبه ۲6 مردادمــاه در محفــل انس بــا قرآن 
کریــم کــه بــه یــاد شــهید محســن حججــی و بــا 
حضــور فعــاالن قرآنــی کشــور در مســجد جامــع 
ــا  ــان ب ــرد: انس ــار ک ــد، اظه ــزار ش ــاد برگ نجف آب
ــهادت  ــا ش ــذارد و ب ــا می گ ــه دنی ــا ب ــهادت پ ش
ــی  ــع در زندگ ــد؛ در واق ــرک می کن ــا را ت ــز دنی نی
ــدای شــهادت ســر داده  ــان ن ــردی، دو زم ــر ف ه
ــان  ــری زم ــد و دیگ ــگام تول ــی هن ــود؛ یک می ش
ــر  ــهادت دادن ب ــان ش ــع هم ــه در واق ــرگ ک م

ــت. ــر)ص( اس ــالت پیامب رس
ــه  ــت ک ــن اس ــهادت ای ــای ش ــزود: معن وی اف
ــد  ــا در ی ــام دنی ــه تم ــودی ک ــه آن وج ــان ب انس
و قــدرت اوســت، شــهادت دهــد و بــه ایــن 
حقیقــت کــه دنیــا مبــدأ و معــادی دارد، خداونــد 
ــا عبــس و  ــا هــدف خلقــت کــرده، دنی ــا را ب دنی

بیهــوده آفریــده نشــده و پیامبــر)ص( بــا کتــاب 
ــرای هدایــت انســان ها مبعــوث شــدند،  قــرآن ب

ــن داشــته باشــد.  ــان و یقی ایم

ــور  ــی کش ــگ قرآن ــعه فرهن ــورای توس ــر ش دبی
لســانی،  شــهادت های  ایــن  کــرد:  تصریــح 
شــهادت های عملــی و مکمــل نیــز احتیــاج 
ضمــن  انســان  اســت کــه  ایــن  آن  و  دارد 
ــی  ــی، آن  را عمل ــق نوران ــن حقای ــه ای ــراف ب اعت
ــان  ــا مخالف ــارزه ب ــل و مب ــه عم ــد و در صحن کن
کلمــه توحیــد بــه صــورت عملــی وارد شــود و بــا 
ــد  مخالفــان کلمــه هللا و رســول هللا مجاهــدت کن
ــذارد و در  ــن راه بگ ــود را در ای ــود خ ــام وج و تم
نهایــت بــه آخریــن مرحلــه شــهادت نائــل شــود. 

اینجاســت کــه انســان در کنــار شــهادت لســانی، 
شــهادت عملــی را نیــز بــه ظهــور رســانده اســت. 
ــه  ــی از مرحل ــن حجج ــهید محس ــت: ش وی گف
شــهادت لســانی بــه شــهادت عملــی وارد شــد و 
گردهمایــی محفــل امــروز بزرگداشــت شــهیدی 
اســت کــه حقیقتــا شــهادت های لفظــی را بارهــا 
گفــت و در نهایــت مرحلــه عملــی شــهادت را در 
مقابــل خونخوارتریــن و جنایتکارتریــن دشــمنان 
اســام کــه جنایت هــای ایــن گروهــک در طــول 

ــر اســت، در آغــوش کشــید. ــخ بی نظی تاری
ــل  ــی در مقاب ــن حجج ــهید محس ــت: ش وی گف
ــام  ــفیانی و اس ــام س ــان اس ــه هم ــش ک داع
اســت  پســتی هایی  از  تلفیقــی  و  آمریکایــی 
ــی  ــام اســام آمریکای ــه ن ــان عــرب ب کــه در جه
در غــرب ترویــج می شــود، ایســتادگی کــرد و 
هماننــد ســرور و ســاالرش،  بــه دســت پلیدترین 
ــکا و  ــان آمری ــه هم ــر ک ــن عص ــان های ای انس
ــث  ــن مثل ــوان اضاعــی از ای ــه عن صهیونیســم ب
خباثــت معاصــر هســتند، ســر از تنــش جدا شــد 

ــه شــهادت رســید. و ب
ــور  ــی کش ــگ قرآن ــعه فرهن ــورای توس ــر ش دبی
ــرد: شــهید محســن حججــی شــهادت  ــار ک اظه
لســانی و عملــی را بــه معنــای واقعــی کلمــه در 
زندگــی خویــش عملیاتــی کــرد و امــروز حجــت 
خداونــد را بــرای همــه مــا تمــام کــرده و حجــت 

ــرای همــه کارگــزاران نظــام اســت. ــد ب خداون
ــه شــهادت لســانی  ــزود: رســیدن ب محمــدی اف
و عملــی و یقیــن بــه ایــن حقایــق، مرتبــه و 
ــه  ــی ک ــت و کس ــوار اس ــهید بزرگ ــگاه آن ش جای
بــه ایــن حقایــق نائــل می شــود، از هیــچ چیــزی 
خــوف و ترســی نــدارد. آیــه »ال خــوف علیهــم و 
الهــم یحزنــون« اشــاره بــه زندگــی ایــن شــهید و 

ــال ایــن شــهید دارد. امث
ــور  ــی کش ــگ قرآن ــعه فرهن ــورای توس ــر ش دبی
ادامــه داد: امثــال شــهید محســن حججــی 
اولئــک  الســابقون  »الســابقون  بــارز  نمونــه 
المقربــون« هســتند؛ امثــال ایــن شــهید بزرگــوار 
هیــچ خوفــی از آینــده و هیــچ حزنــی از گذشــته 
ــن  ــه شــدن اولی ــا ریخت ــد ب ــرا خداون ــد؛ زی ندارن
ــل  ــه دلی ــن، ب ــر روی زمی ــره خــون شــهید ب قط
موقعیــت ممتــاز شــهید در ملکــوت عالــم همــه 
بــه یقیــن امــام  او را می بخشــد و  گناهــان 
حســین)ع( و ســایر  اهــل  بیــت)ع( موقــع 

شــهادت و جــان دادن بــه اســتقبال او می آینــد.
بهشــت  درجــات  عالی تریــن  داد:  ادامــه  وی 
محســن  شــهید  امثــال  شــهیدانی  نصیــب 
دســت  بــه  کــه  چــرا  می شــود؛  حججــی 
شــکل  فجیع تریــن  بــه  افــراد  شــقی ترین 
ــوع حیــات یعنــی  کشــته شــدند و عالی تریــن ن

دارنــد.  »عندالــرب« 
می شــوند،  خــدا کشــته  راه  در  کســانی کــه 
ــات واقعــی  ــه نوعــی حی ــم و ب ــد ربه ــات عن حی
ربهــم  عنــد  آنچــه  هــر  و  می کننــد  پیــدا 
می شــود، ارزش می یابــد. انســانی کــه عنــد 
ربهــم می شــود نمــادی از بقیــة هللا می گــردد، 
بــه یقیــن شــهید حججــی در ایــن عالــم مصــداق 
ــرادی  ــژه اف ــات وی ــوده و توانســته حی ــة هللا ب بقی
ــه دســت  کــه قتیــل فــی ســبیل هللا می شــوند ب
آورد؛ بــه همیــن منــوال گــوی ســبقت را شــهدای 
جبهه هــای حــق علیــه باطــل و شــهدای مدافــع 

ــد.  ــت آوردن ــه دس ــهدا ب ــایر ش ــرم و س ح

 تحقق رسالت قرآنی 
ادامه مسیر شهید حججی است

ــه شــب دحــواالرض  ــکارم  شــیرازی در ویژه برنام ــت هللا م آی
در حــرم امــام رضــا)ع( بــا اشــاره بــه دولــت بــه عنــوان یکــی 
ــل  ــرای ح ــت ب ــت: دول ــکاری گف ــل بی ــل معض از ارکان ح
بیــکاری بایــد هزینــه زیــاد خــودش را کــم و در گام بعــدی 
ــه  ــا ب ــده باره ــد. بن ــع کن ــد را قط ــردم ثروتمن ــای م یارانه ه
مســئوالن گفتــه ام مشــکل ایــن یارانــه را حــل کنیــد؛ بیــش 
از نیمــی از مــردم احتیــاج واقعــی بــه یارانــه ندارنــد. قطــع 
یارانه هــا عــزم، جــزم و اراده ســنگین می خواهــد؛ البتــه 
ــع  ــرا قط ــود؛ زی ــت ش ــد پرداخ ــی بای ــم دارد، ول ــه ه هزین

ــود. ــور می ش ــاد کش ــق اقتص ــبب رون ــا س یارانه ه
بانک هــای  جلــوی  بایــد  دولــت  داد:  ادامــه  وی 
افسارگســیخته را بگیــرد؛ روزی نیســت کــه از ســوی مــردم 
بــرای مــن نامــه نیایــد و از ســود بانک هــا شــکایت نداشــته 

ــته  ــا ورشکس ــن بانک ه ــا را ای ــی از کارخانه ه ــند. خیل باش
کرده انــد. در خــارج از کشــور ســود بانکــی یــک یــا دو درصــد 
اســت و همیــن امــر چــرخ صنعــت را در آنجــا می چرخانــد؛ 
اگــر تــورم 7 درصــد اســت، ســود بانکــی هــم بایــد زیــر 1۰ 

ــاد نشــود. ــا ورشکســتگی در کشــور زی درصــد باشــد ت
ایــن مفســر قــرآن کریــم تصریــح کــرد: گام بعــدی دولــت 
ــادی  ــداد زی ــی تع ــد. وقت ــاق باش ــری از قاچ ــد جلوگی بای
کامیــون کاالی قاچــاق وارد کشــور می کنــد، بــه یقیــن 

ــد.  ــد خوابی ــا خواه ــدی م ــتگاه تولی دس
رفــع معضــل بیــکاری یــک عمــل صالــح اســت کــه جوانــان، 
ســرمایه داران و دولــت بایــد آن را در کشــور حــل کننــد؛ جوان 
مــا تــا وقتــی کار نداشــته باشــد، کســی بــه او دختــر بــرای 

ازدواج نخواهنــد داد.

ــخگویی  ــتان پاس ــتان لرس ــه اس ــوزه علمی ــغ ح ــاون تبلی مع
ــالت های  ــف و رس ــن وظای ــی را از مهم تری ــبهات دین ــه ش ب
مبّلغــان طــرح هجــرت در روســتاها و مناطــق محــروم 

ــمرد. برش
ــون  ــه روحانی ــان اینک ــا بی ــور ب ــد ولی پ ــام محم حجت االس
و مبّلغــان طــرح هجــرت در خــط مقــدم جبهــه تبلیــغ 
ترویــج  داشــت:  بیــان  دارنــد،  قــرار  بصیرت افزایــی  و 
ــداف و  ــعائر، اه ــاختن ش ــه س ــامی و نهادین ــای اس آموزه ه
آرمان هــای انقــاب اســامی، به ویــژه در بیــن نســل جــوان و 
همچنیــن مشــارکت در حــل مشــکات فرهنگــی و اجتماعــی 
در روســتاها از جملــه وظایــف مبّلغــان طــرح هجــرت اســت.

وی اقامــه نمــاز جماعــت، برگــزاری کاس هــای قــرآن و 
ــال  ــول س ــبتی را در ط ــای مناس ــرای برنامه ه ــکام و اج اح

ــمرد  ــرت برش ــرح هج ــان ط ــف مبّلغ ــر وظای ــه دیگ از جمل
ــرت  ــرح هج ــان ط ــون و مبّلغ ــرد: روحانی ــان ک و خاطرنش
ــی  ــرت دین ــای بصی ــتای ارتق ــی در راس ــا دانش افزای ــد ب بای
ــا  ــم ب ــن مه ــد و اجــرای ای ــان گام بردارن و سیاســی مخاطب
ــر و شــکیبایی حاصــل خواهــد                 ســعه صــدر، اخــاص و صب

شــد.
معــاون تبلیــغ حــوزه علمیــه اســتان لرســتان بــا بیــان 
ــود در  ــم خ ــور دائ ــا حض ــرت ب ــرح هج ــان ط ــه مبّلغ اینک
روســتاها و مناطــق محــروم بــا مشــکاتی روبــه رو هســتند، 
گفــت: بی شــک تحمــل ایــن مشــکات و حضــور و زحمــات 
روحانیــون در مناطــق فاقــد روحانــی در امــر تبلیــغ در جامعــه 
ــام و  ــمنان اس ــوم دش ــداف ش ــا و اه ــوذ برنامه ه ــع نف مان

ــد. حــوزه ــد ش ــاب خواه انق

 پاسخگویی به شبهات دینی 
از وظایف خطیر مبلّغان طرح هجرت است 

،،
دبیــر شــورای توســعه فرهنــگ قرآنــی 
کشــور بــا بیــان اینکــه شــهادت های 
و  عملــی  شــهادت های  لســانی، 
گفــت:  دارد،  احتیــاج  نیــز  مکمــل 
شــهید محســن حججــی از مرحلــه 
شــهادت لســانی بــه شــهادت عملــی 

وارد شــد

اداره ثبت اسناد و امالک شمال 
اصفهان

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی  
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــای موض ــر آراء هیاته براب

وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانها فاقــد ســند 

رســمی در واحــد ثبتــی منطقــه شــمال اصفهــان 

ــان  محــرز  ــارض متقاضی ــا مع ــه و ب ــات مالکان تصرف

و  متقاضیــان  مشــخصات  لــذا  اســت.  گردیــده 

امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور 

ــی  ــه 1۵ روز آگه ــه فاصل ــت ب ــوم در دو نوب ــاع عم اط

ــه صــدور  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک میشــود در صورت

ســندمالکیت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی 

ــدت دو  ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد  از تاری توانن

ــا اداره ثبــت اســناد و امــاک  مــاه اعتــراض خــود را ب

محــل تســلیم  و پــس از اخــذ رســید.ظرف مــدت یــک 

مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه 

مرجــع قضایــی تقدیــم نمایــد. بدیهــی اســت در صورت  

انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض نســبت 

بــه صــدور ســند مالکیــت طبــق مقــررات اقــدام خواهــد 

شــد.

مــورخ      13966۰3۰۲۰۲6۰  ۰6۰۰1 شــماره   رای   -1

ــب  ــادی حبی ــکل آب ــین ش ــای حس 139۵/۰4/17 آق

کدملــی   6497۰ شــماره  شناســنامه  بــه  آبــادی 

ــعلی در   ــد عباس ــان فرزن ــادره اصفه 1۲8174۵898 ص

ــه مســاحت   1۲۲.۰۵  ــه  ب ــاب خان ششــدانگ  یــک ب

ــی  ــی از 1۵177 اصل ــماره  18 فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــع در بخــش ۵ ثب واق

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

ــی ــاورز خوابجان ــد کش محم

۲- رای شــماره  ۰۵7۵۵ 13966۰3۰۲۰۲6۰   مــورخ  

بــه  شــهابی  رضــا  محمــد  آقــای     1396/۰4/1۲

شناســنامه شــماره 16 کدملــی ۵649۵76۵7۲ صــادره 

جرقویــه  فرزنــد علــی در  ششــدانگ  یــک بــاب مغــازه  

ــماره 8۵   ــاک ش ــع پ ــاحت  34.۰7  مترمرب ــه مس ب

فرعــی از 1491۵ اصلــی واقــع در بخــش ۵  ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد    

3-  رای شــماره  1۰313 139۵6۰3۰۲۰۲6۰   مــورخ  

139۵/۰6/17   آقــای محمدباقــر عطائــی به شناســنامه 

ــان  ــادره اصفه ــی 1۲871۲۲6۲۰ ص ــماره 7۵4 کدمل ش

فرزنــد محمدرضــا در ششــدانگ  یــک بــاب کارگاه 

صنعتــی بــه مســاحت 886.67 مترمربــع پــاک 

شــماره 14۰  فرعــی از41۲  اصلــی واقــع در بخــش 

ــم  ــمی محمد هاش ــک رس ــه مال ــان ک ــت اصفه 16  ثب

برومنــد بموجــب ســند ۲48۵7  مــورخ 1343/۰4/3۰  

دفتــر6۵   اصفهــان بــوده کــه نامبــرده بموجــب حصــر 

وراثــت شــماره 17  دفتــر 13۵۲/۰1/19 شــعبه 4 دادگاه 

ــد از  ــه وی عبارتن ــوده و ورث ــوت نم ــان ف بخــش اصفه

ــد  ــو نصــرت برومن ــد و بان ــی برومن ــام امیرعل پســر بن

ــی  ــه امیرعل ــه بموجــب قولنام ــال دائمــی ک جــزی عی

مقــدار 3۲ متــر مربــع از ســهم االرث خــود را بــه 

ــز در  ــی نی ــود متقاض ــوده و خ ــذار نم ــی واگ متقاض

صفحــه 18۵ دفتــر 813 امــاک مقــدار 8۵۵ 

ــت ــته اس ــمی داش ــت رس ــاع مالکی ــهم مش س

4- رای شــماره  ۰۵763 13966۰3۰۲۰۲6۰   مــورخ   

بــه  اندانــی  کاظمــی  ناصــر  آقــای    1396  /۰4/1۲

 1۲88۲94۰93 کدملــی   4۵۵4 شــماره  شناســنامه 

ــک  ــدانگ  ی ــاس در شش ــد عب ــان فرزن ــادره اصفه ص

ــع پــاک  ــه مســاحت  179.۵7  مترمرب ــه  ب ــاب خان ب

ــع در  ــی واق ــی از1491۵  اصل ــماره 4۰۵ و 4۰6  فرع ش

ــک  ــه خــود متقاضــی مال ــان ک ــت اصفه بخــش ۵  ثب

ــد     ــی باش ــمی م رس

۵- رای شــماره  ۰4۰61 139646۰3۰۲۰۲6۰   مــورخ  

ــنامه  ــه شناس ــری ب ــد نصی ــای محم 1396/۰3/1۰  آق

ــگان  ــادره گلپای ــی 1۲19۰93777 ص ــماره ۵18 کدمل ش

فرزنــد محمدحســین نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه 

شــماره  پــاک  مترمربــع   ۲۰9.94 مســاحت  بــه 

ــی واقــع در بخــش ۵  ثبــت  ۲48فرعــی از1۵177 اصل

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد    

مــورخ      13966۰3۰۲۰۲6۰  ۰۰۰44 شــماره   رای   -6

ــنامه  ــه شناس ــفیعی ب ــه ش ــم رقی ۰9 /1396/۰1   خان

شــماره 7۲ کدملــی ۵64961۰14۲ صــادره جرقویــه 

فرزنــد حســینعلی در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 

ــع پــاک شــماره  - فرعــی  مســاحت  11۲.4۰  مترمرب

از 14987 اصلــی واقــع در بخــش ۵  ثبــت اصفهــان کــه 

ــک رســمی مــی باشــد     خــود متقاضــی مال

مــورخ   13966۰3۰۲۰۲6۰  ۰1967 شــماره   رای   -7

1396/۰۲/۰7    آقــای  فــرج الــه دوروش بــه شناســنامه 

شــماره ۲88 کدملــی 1۲8۵343۵6۵ صــادره اصفهــان 

فرزنــد ســیف الــه نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 

ســاختمان بــه مســاحت 17۵.7۵ مترمربــع پــاک 

شــماره 8 فرعــی از4۵۲ اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از 

مالــک رســمی اقــای قربانعلــی شــیرمحمدی دهنــوی

مــورخ   139۵6۰3۰۲۰۲6۰  ۰317۰ شــماره   رای   -8

139۵/1/۲7  خانــم نوشــین ســلیمانی طــادی بــه 

شناســنامه شــماره 1۰11 کدملــی 1۲8۵794494 صــادره 

ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــه نس ــح ال ــد ذبی ــان فرزن اصفه

ــاک شــماره  ــع پ ــه مســاحت 19۵مترمرب ــه ب یکبابخان

ــت  ــش ۵  ثب ــع در بخ ــی واق ــی از14۰39 اصل 7۲فرع

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد    

مــورخ   13966۰3۰۲۰۲6۰  ۰۵418 شــماره   رای   -9

ــه  ــه ب ــی علویج ــیب ابراهیم ــای مس 1396/۰4/۰4   آق

ــادره  ــی 1۰9191197۵ ص ــماره ۲48 کدمل ــنامه ش شناس

نجــف ابــاد فرزنــد محمــد تقــی نســبت بــه ســه 

ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــاع ازشش ــگ مش دان

1۰۲ مترمربــع پــاک شــماره 4۰فرعــی از 1۵179اصلــی 

ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش ۵ ثب ــع در بخ واق

نامــه عــادی مــع الواســطه از مالک رســمی اقــای داراب 

ــی  ــه ثبت ــق اظهارنام ــی طب ــان گوانج خ

مــورخ   13966۰3۰۲۰۲6۰  ۰۵419 شــماره   رای   -1۰

1396/۰4/۰4  خانــم صدیقــه قنبریــان علویجــه بــه 

 1۰9۰۵14۲47 کدملــی   ۵717 شــماره  شناســنامه 

ــه  ــه س ــبت ب ــدر نس ــد حی ــاد فرزن ــف اب ــادره نج ص

ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــاع ازشش ــگ مش دان

1۰۲ مترمربــع پــاک شــماره 4۰فرعــی از 1۵179اصلــی 

ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش ۵ ثب ــع در بخ واق

نامــه عــادی مــع الواســطه از مالک رســمی اقــای داراب 

ــی ــه ثبت ــق اظهارنام ــی طب ــان گوانج خ

مــورخ   13966۰3۰۲۰۲6۰  ۰۵7۲۲ شــماره  رای   -11

1396/۰4/1۲   خانــم عــزت امیــن الضربیــان بــه 

 1۲86۲۵8۲78 کدملــی   1877 شــماره  شناســنامه 

صــادره اصفهــان فرزنــد احمــد در ششــدانگ  یــک بــاب 

خانــه  بــه مســاحت   1۵7.7۵ مترمربــع پــاک شــماره 

ــت  ــش ۵ ثب ــع در بخ ــی واق ــی از 13۲97 اصل -  فرع

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از 

ــمی ــر اصحاب هاش ــای اکب ــمی اق ــک رس مال

مــورخ   13966۰3۰۲۰۲6۰  ۰4836 شــماره   رای   -1۲

1396/۰3/۲4 خانــم اکبــر طوطــی بــه شناســنامه 

ــاد  ــت اب ــادره دول ــی 66۰97۲73۰9 ص ــماره 11 کدمل ش

فرزنــد حســن نســبت بــه ششــدانگ یکباب ســاختمان 

ــع پــاک شــماره 1۵18۲  ــه مســاحت 1۵۵.9۰ مترمرب ب

ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش ۵  ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــی باشــد    ــک رســمی م متقاضــی مال

مــورخ   13966۰3۰۲۰۲6۰  ۰۲6۰9 شــماره   رای   -13

بــه  نقنــه  اقــای حســین غامیــان     1396/۰۲/17

ــادره  ــی 46۵۰۵6۵774ص ــماره 8۲کدمل ــنامه ش شناس

بروجــن فرزنــد حجــت الــه بصــورت ششــدانگ یکبــاب 

ســاختمان مســکونی بــه مســاحت 44۰.۲۰متــر مربــع 

از پــاک شــماره 139۰۰اصلــی واقــع در بخــش ۵  ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد   

مــورخ   13966۰3۰۲۰۲6۰  ۰4۰9۲ شــماره  رای   -14

بــه  آبــون  محســن  ســید  آقــای     1396/۰3/1۰

شناســنامه شــماره ۲46 کدملــی 1۲8491۲۵31 صــادره 

اصفهــان فرزنــد ســید مهــدی بصــورت ششــدانگ 

یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 79.71 مترمربــع از پــاک 

شــماره 1۵11۰  اصلــی واقــع در بخــش ۵  ثبــت اصفهــان 

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

مــورخ   13966۰3۰۲۰۲6۰  ۰6۰16 شــماره  رای   -1۵

1396/۰4/18   آقــای  مجیــد شمســیان بــه شناســنامه 

ــان  ــی 1۲93488۵77 صــادره اصفه شــماره 1۰61 کدمل

ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدون در ششــدانگ  ی ــد فری فرزن

مســاحت  316.1۰  مترمربــع پــاک شــماره -  فرعــی 

از 3۰9 اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــا شــیرکش ــد آق ــای احم رســمی اق

مــورخ   13966۰3۰۲۰۲6۰  ۰6471 شــماره  رای   -16

139۵/۰4/۲۵   آقــای محمــد باقــر فقیــه زاده علویجــه 

بــه شناســنامه شــماره 1۰7 کدملــی 1۰91879۰36 صادره 

نجــف آبــاد فرزنــد ابوالفضــل در ششــدانگ  یــک بــاب 

خانــه  بــه مســاحت  16۲.۰4  مترمربــع پــاک شــماره  

ــت  ــع در بخــش ۵ ثب ــی واق ــی از 144۵7 اصل ۵9 فرع

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

از مالــک رســمی اقایــان مهــدی و محمــود شــکرانی  

مــورخ   13966۰3۰۲۰۲6۰  ۰614۵ شــماره  رای   -17

ــنامه  ــه شناس ــدادادی ب ــی خ ــای عل 1396/۰4/۲۰  آق

اردل  شــماره 1649 کدملــی 4689481۲۵3 صــادره 

ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــدار در شش ــد علم فرزن

مســاحت  ۲۲7.9۰  مترمربــع پــاک شــماره -  فرعــی 

از 139۰۰ اصلــی واقــع در بخــش ۵  ثبــت اصفهــان کــه 

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

مــورخ   13966۰3۰۲۰۲6۰  ۰۵41۲ شــماره  رای   -18

نســب  پوروزیــری  فــروغ  خانــم     1396/۰4/۰4

کدملــی   ۵۵۲ شــماره  شناســنامه  بــه  چتــرودی 

۲99۲16۰۵98 صــادره کرمــان فرزنــد منصــور نســبت بــه 

ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 48 مترمربــع پاک 

شــماره ۲44فرعــی از1491۵ اصلــی واقــع در بخــش ۵ 

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

الواســطه از مالــک رســمی اقــای محمودزارعی ســودانی

مــورخ   13966۰3۰۲۰۲6۰  ۰4۰7۵ شــماره  رای   -19

ــه شناســنامه  ــی ب ــای محســن قربان 1396/۰3/1۰   آق

ــان  ــادره اصفه ــی 1۲9۲48481۰ ص ــماره 9۲۵1 کدمل ش

ــه  ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــر نس ــد غضنف فرزن

فرعــی  پــاک شــماره31  مترمربــع  مســاحت ۲۰9 

از14874 اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــان  ــهرداری اصفه ــمی ش رس

مــورخ   139۵6۰3۰۲۰۲6۰  ۲۲719 شــماره  رای   -۲۰

ــنامه  ــه شناس ــیدی  ب ــی رش ــای عل 139۵/1۲/۲1   اق

لــردگان   شــماره 1  کدملــی 4669۵۰31۲1  صــادره 

ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــد نس ــی محم ــد ول فرزن

مغــازه بــه مســاحت 18.۵4  مترمربــع از پــاک شــماره 

1371۵ اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــران خوابجان ــت رنجب ــمی عف رس

مــورخ   13966۰3۰۲۰۲6۰  ۰438۰ شــماره  رای   -۲1

ــه شناســنامه  ــی ب ــراب صادق ــای ابوت 1396/۰3/17  آق

شــماره 134 کدملــی ۵۲79498866 صــادره آغاجــاری 

فرزنــد ابوطالــب در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 

مســاحت 199.۲۰   مترمربــع پــاک شــماره  4۵ فرعــی 

از 1491۵ اصلــی واقــع در  بخــش ۵  ثبــت اصفهــان کــه 

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد   

مــورخ   13966۰3۰۲۰۲6۰  ۰64۵9 شــماره  رای   -۲۲

بــه  ابــری  اتحــادی  مهــدی  آقــای    1396/۰4/۲۵

ــادره  ــی 18۲9۰۰۰3۰6 ص ــماره ۵68 کدمل ــنامه ش شناس

ــاب  ــک ب ــدانگ  ی ــی در  شش ــد براتعل ــهر فرزن خرمش

ــع پــاک شــماره   ــه مســاحت  11۰.6۰  مترمرب ــه  ب خان

1 فرعــی از 138۰6 اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی ــن الرعایائ ــه امی ــمی خدیج ــک رس از مال

مــورخ   13966۰3۰۲۰۲6۰  ۰6173 شــماره  رای   -۲3

ــه  1396/۰4/۲۰  آقــای ماشــاءاله ســلطانی محمــدی ب

ــادره  ــی 1۲499۲۲7۲۰ ص ــماره 76 کدمل ــنامه ش شناس

نائیــن فرزنــد رضــا در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 

مســاحت  1۵1.78  مترمربــع پــاک شــماره  116 فرعــی 

از 1491۵ اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی    رســمی آقــای مصطفــی موذن

مــورخ   13966۰3۰۲۰۲6۰  ۰۲878 شــماره  رای   -۲4

1396/۰۲/۲۰ آقــای عبدالرســول مانیــان بــه شناســنامه 

ــان  ــادره اصفه ــی 1۲83۲944۵1 ص ــماره 1۲1۰ کدمل ش

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

پــاک شــماره 1396۲  مترمربــع   168.1۰ مســاحت 

ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش ۵ ثب ــع در بخ ــی واق اصل

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

ــی ــی پیکان ــه فاتح فاطم

مــورخ   13966۰3۰۲۰۲6۰  ۰6176 شــماره  رای   -۲۵

1396/۰4/۲۰  آقــای مهــدی خونســاری بــه شناســنامه 

ــدن  ــادره فری ــی 6۲19۲993۲9 ص ــماره 3749 کدمل ش

فرزنــد ســیف الــه در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 

مســاحت  1۵8.3۵  مترمربــع پــاک شــماره  - فرعــی 

از 1۵18۲ اصلــی واقــع در بخــش ۵  ثبــت اصفهــان کــه 

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد   

مــورخ   13966۰3۰۲۰۲6۰  ۰۲688 شــماره  رای   -۲6

1396/۰۲/18  خانــم مرضیــه نــوری هفشــجانی بــه 

 46۲3۵8۲76۰ کدملــی   ۲13۲ شــماره  شناســنامه 

صــادره شــهرکرد فرزنــد علــی داد نســبت بــه ششــدانگ 

ــه  ــی ان ب ــه اســتثنابهاثمنیه اعیان ــاب ســاختمان ب یکب

مســاحت 73.۲8 مترمربــع پــاک شــماره 13744 

ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش ۵ ثب ــع در بخ ــی واق اصل

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

ــی ــن الرعایائ ــه امی ــل ال ــزت وفض ــن وع مهی

مــورخ   13966۰3۰۲۰۲6۰  ۰1319 شــماره  رای   -۲7

1396/۰1/۲9  خانــم زهــرا ســهیلیان بــه شناســنامه 

شــماره ۵8۲14 کدملــی 1۲81677۵۵8 صــادره اصفهان 

فرزنــد زیــن العابدیــن در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  

ــاک شــماره  18  ــع پ ــه مســاحت ۲۲3.۵۵   مترمرب ب

فرعــی از 1۵187 اصلــی واقــع در بخــش ۵  ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد  

مــورخ   139۵6۰3۰۲۰۲6۰  ۲114۲ شــماره  رای   -۲8

بــه  زاده  علینقــی  مهــدی  آقــای    139۵/11/۲8

 11893۲1۰۵1 کدملــی   131 شــماره  شناســنامه 

دو  بصــورت  اکبــر  علــی  فرزنــد  اردســتان  صــادره 

دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 

مســاحت 163.17 مترمربــع از پــاک شــماره 61 و 

بخــش ۵   در  واقــع  اصلــی   14874 از  فرعــی   11۵

ــمی  ــی مالــک رس ــه خــود متقاض ــت اصفهــان ک  ثب

می باشد  

مــورخ   139۵6۰3۰۲۰۲6۰  ۲1143 شــماره  رای   -۲9

139۵/11/۲8  خانــم مریــم برنجــی اردســتانی بــه 

شناســنامه شــماره 1۵8 کدملــی 118933۵۲1۲ صــادره 

اردســتان فرزنــد رضاقلــی بصــورت دو دانــگ مشــاع از 

ــاحت 163.17  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب شش

ــی از 14874  ــماره 61 و 11۵ فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب

ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش ۵  ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد   ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

مــورخ   139۵6۰3۰۲۰۲6۰  ۲1144 شــماره  رای   -3۰

ــنامه  ــه شناس ــارزاده ب ــا عص ــای  رض 139۵/11/۲8  آق

ــتان  ــادره  اردس ــی 118931۰8۰۵ ص ــماره 167 کدمل ش

ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــورت دو دان ــی بص ــد عل فرزن

ــع از  ــه مســاحت 163.17 مترمرب ــاب ســاختمان ب یکب

پــاک شــماره 61 و 11۵ فرعــی از 14874 اصلــی واقــع 

در بخــش ۵  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد  

مــورخ   13966۰3۰۲۰۲6۰  ۰۵943 شــماره  رای   -31

ــی اکبرخــان حســب  ــرزا عل ــه می 1396/۰4/1۵  موقوف

الوصیــه محمــد رحیم)فضــل ابــاد( بــه نمایندگــی اداره 

اوقــاف وامــور خیریــه شهرســتان اصفهــان اصفهــان بــه 

ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــی14۰۰۰61۲486۵ نس ــه مل شناس

عرصــه یــک قطعــه ملــک )بناهــای احداثــی متعلــق بــه 

متصرفیــن قانونی میباشــد( بــه مســاحت ۲۵69۵9.4۰ 

مترمربــع پــاک شــماره 3۰9 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش16 ازمالکیــت مالــک رســمی میرزاعلــی اکبرخان 

صــدری تحــت عنــوان موقوفــه محمدرحیــم خــان 

مــورخ   13966۰3۰۲۰۲6۰  ۰۵944 شــماره  رای   -3۲

ــی اکبرخــان حســب  ــرزا عل ــه می 1396/۰4/1۵  موقوف

الوصیــه محمــد رحیم)فضــل ابــاد( بــه نمایندگــی اداره 

اوقــاف وامــور خیریــه شهرســتان اصفهــان اصفهــان بــه 

ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــی14۰۰۰61۲486۵ نس ــه مل شناس

عرصــه یــک قطعــه ملــک )بناهــای احداثــی متعلــق بــه 

متصرفیــن قانونی میباشــد( بــه مســاحت 7۲8616.3۰ 

مترمربــع پــاک شــماره 3۰9 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش16 ازمالکیــت مالــک رســمی میرزاعلــی اکبرخان 

صــدری تحــت عنــوان موقوفــه محمدرحیــم خــان 

مــورخ   13966۰3۰۲۰۲6۰  ۰۵94۵ شــماره  رای   -33

ــی اکبرخــان حســب  ــرزا عل ــه می 1396/۰4/1۵  موقوف

الوصیــه محمــد رحیم)فضــل ابــاد( بــه نمایندگــی اداره 

اوقــاف وامــور خیریــه شهرســتان اصفهــان اصفهــان بــه 

ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــی14۰۰۰61۲486۵ نس ــه مل شناس

عرصــه یــک قطعــه ملــک )بناهــای احداثــی متعلــق بــه 

متصرفیــن قانونــی میباشــد( بــه مســاحت ۲9936.3۵ 

مترمربــع پــاک شــماره 3۰9 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش16 ازمالکیــت مالــک رســمی میرزاعلــی اکبرخان 

صــدری تحــت عنــوان موقوفــه محمدرحیــم خــان 

مــورخ   13966۰3۰۲۰۲6۰  ۰۵948 شــماره  رای   -34

ــب  ــان حس ــی اکبرخ ــرزا عل ــه می 1396/۰4/1۵ موقوف

الوصیــه محمــد رحیم)فضــل ابــاد( بــه نمایندگــی اداره 

اوقــاف وامــور خیریــه شهرســتان اصفهــان اصفهــان بــه 

ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــی14۰۰۰61۲486۵ نس ــه مل شناس

ــق  ــی متعل ــای احداث ــک )بناه ــه مل ــک قطع عرصــه ی

مســاحت  بــه  میباشــد(  قانونــی  متصرفیــن  بــه 

اصلــی   3۰9 شــماره  پــاک  مترمربــع   ۲36۲۲.۰7

واقــع در اصفهــان بخــش16 ازمالکیــت مالــک رســمی 

ــه  ــوان موقوف ــت عن ــدری تح ــان ص ــی اکبرخ  میرزاعل

محمدرحیم خان

مــورخ   13966۰3۰۲۰۲6۰  ۰۵949 شــماره  رای   -3۵

ــب  ــان حس ــی اکبرخ ــرزا عل ــه می 1396/۰4/1۵ موقوف

الوصیــه محمــد رحیم)فضــل ابــاد( بــه نمایندگــی اداره 

اوقــاف وامــور خیریــه شهرســتان اصفهــان اصفهــان بــه 

ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــی14۰۰۰61۲486۵ نس ــه مل شناس

ــق  ــی متعل ــای احداث ــک )بناه ــه مل ــک قطع عرصــه ی

مســاحت  بــه  میباشــد(  قانونــی  متصرفیــن  بــه 

اصلــی   3۰9 شــماره  پــاک  مترمربــع   ۵۲۵۲۰۵.۵۰

واقــع در اصفهــان بخــش16 ازمالکیــت مالــک رســمی 

ــه  ــوان موقوف ــت عن ــدری تح ــان ص ــی اکبرخ  میرزاعل

محمدرحیم خان

مــورخ   13966۰3۰۲۰۲6۰  ۰۵9۵7 شــماره  رای   -36

ــب  ــان حس ــی اکبرخ ــرزا عل ــه می 1396/۰4/1۵ موقوف

الوصیــه محمــد رحیم)فضــل ابــاد( بــه نمایندگــی اداره 

اوقــاف وامــور خیریــه شهرســتان اصفهــان اصفهــان بــه 

ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــی14۰۰۰61۲486۵ نس ــه مل شناس

ــق  ــی متعل ــای احداث ــک )بناه ــه مل ــک قطع عرصــه ی

مســاحت  بــه  میباشــد(  قانونــی  متصرفیــن  بــه 

اصلــی   3۰9 شــماره  پــاک  مترمربــع   67366.4۵

واقــع در اصفهــان بخــش16 ازمالکیــت مالــک رســمی 

ــه  ــوان موقوف ــت عن ــدری تح ــان ص ــی اکبرخ  میرزاعل

محمدرحیم خان

مــورخ   13966۰3۰۲۰۲6۰  ۰۵9۵8 شــماره  رای   -37

اکبرخــان  علــی  میــرزا  موقوفــه   1396/۰4/1۵

بــه  ابــاد(  رحیم)فضــل  محمــد  الوصیــه  حســب 

وامــور خیریــه شهرســتان  اوقــاف  اداره  نمایندگــی 

ــی14۰۰۰61۲486۵  ــه مل ــه شناس ــان ب ــان اصفه اصفه

نســبت بــه ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه ملــک 

)بناهــای احداثــی متعلــق بــه متصرفیــن قانونــی 

ــاک  ــع پ ــاحت 1۰۵۰9۲.8۰ مترمرب ــه مس ــد( ب میباش

بخــش16  اصفهــان  در  واقــع  اصلــی   3۰9 شــماره 

ازمالکیــت مالــک رســمی میرزاعلــی اکبرخــان صــدری 

تحــت عنــوان موقوفــه محمدرحیــم خــان   

مــورخ   13966۰3۰۲۰۲6۰  ۰367۰ شــماره  رای   -38

1396/۰3/۰4  آقــای مصطفــی تیرانــی شــمس ابــادی 

بــه شناســنامه شــماره 1۰17 کدملــی 1۲8396۲47۰ 

صــادره اصفهــان فرزنــد عبــاس نســبت بــه ششــدانگ 

ــاک  ــع پ ــه مســاحت 1۰4.6۰ مترمرب ــازه ب ــاب مغ یکب

شــماره 139۰۰ اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی رســمی محمدرضاماران

مــورخ   13966۰3۰۲۰۲6۰  ۰3669 شــماره  رای   -39

شــمس  تیرانــی  مصطفــی  آقــای     1396/۰3/۰4

کدملــی   1۰17 شــماره  شناســنامه  بــه  ابــادی 

عبــاس  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1۲8396۲47۰

مســاحت  بــه  یکبابخانــه  ششــدانگ  بــه  نســبت 

۲1۵ مترمربــع پــاک شــماره 139۰۰ اصلــی واقــع 

ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش ۵ ثب در بخ

 عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی محمدرضــا

مارانی

مــورخ   13966۰3۰۲۰۲6۰  ۰6491 شــماره  رای   -4۰

بــه  کرباســیون  صدیقــه  خانــم     1396/۰4/۲۵

شناســنامه شــماره ۲6۵ کدملــی 1۲8۵۲96۰6۰ صــادره 

اصفهــان فرزنــد حســن نســبت بــه یک ســهم مشــاع از 

پنــج ســهم ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 

ــع  ــی واق ــماره 1۵18۲ اصل ــاک ش ــع پ 8۵.۵۰ مترمرب

ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش ۵ ثب در بخ

 عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی رضــا خبازیــان 

اصفهانی

مــورخ   13966۰3۰۲۰۲6۰  ۰6498 شــماره  رای   -41

اصفهانــی  خبازیــان  متیــن  آقــای    1396/۰4/۲۵

کدملــی   1۲7۵1۵7793 شــماره  شناســنامه  بــه 

1۲7۵1۵7793 صــادره اصفهــان فرزنــد ســعید نســبت 

بــه یــک ســهم مشــاع از پنــج ســهم ششــدانگ یکبــاب 

ســاختمان بــه مســاحت 8۵.۵۰ مترمربــع پــاک 

شــماره 1۵18۲ اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی  ــان اصفهان ــا خبازی ــمی رض رس

مــورخ   13966۰3۰۲۰۲6۰  ۰6499 شــماره  رای   -4۲

1396/۰4/۲۵   خانــم ســیمین خبازیــان اصفهانــی بــه 

شناسنامه شــماره 41۲81 کدملی 1۲8۰838371 صادره 

اصفهــان فرزنــد رضــا نســبت بــه یــک ســهم مشــاع از 

پنــج ســهم ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 

ــع  ــی واق ــماره 1۵18۲ اصل ــاک ش ــع پ 8۵.۵۰ مترمرب

ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش ۵ ثب در بخ

 عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی رضــا خبازیــان 

اصفهانی

ادامه در صفحه 8

آیت هللا مکارم شیرازی:

دولت جلوی بانک های افسارگسیخته را بگیرد 
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مــورخ   1396603020260  06500 شــماره  رای   -43

اصفهانــي  خبازيــان  اقــای كســري     1396/04/25

كدملــي   1275587984 شــماره  شناســنامه  بــه 

مســعود  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1275587984

نســبت بــه یــک ســهم مشــاع از پنــج ســهم ششــدانگ 

یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 85.50 مترمربــع پــاك 

شــماره 15182 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــان اصفهان ــا خبازی ــمی رض رس

مــورخ   1396603020260  06502 شــماره  رای   -44

اصفهانــي  خبازيــان  كاميــار  آقــاي    1396/04/25

كدملــي   1275992749 شــماره  شناســنامه  بــه 

ــد منصــور نســبت  ــان فرزن 1275992749 صــادره اصفه

بــه یــک ســهم مشــاع از پنــج ســهم ششــدانگ یکبــاب 

پــاك  مترمربــع   85.50 مســاحت  بــه  ســاختمان 

شــماره 15182 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــان اصفهان ــا خبازی ــمی رض رس

مــورخ   1396603020260  06466 شــماره  رای   -45

بــه  بنــي  ســليمي  غامرضــا  آقــاي    1396/04/25

شناســنامه شــماره 138 كدملــي 4623077926 صــادره 

شــهرکرد  فرزنــد ســعادتقلي در  ششــدانگ  یــک 

ــاك شــماره  ــع پ ــه مســاحت 190 مترمرب ــه  ب ــاب خان ب

ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــي واق ــي از 14874 اصل 31  فرع

اصفهانکــه مالــک  رســمی علــی ناقــه ای نســبت بــه 50 

ســهم و آقــای حســن دهاتــی نســبت بــه 140 ســهم بوده 

کــه مــورد درخواســت مــع الواســطه بموجــب قولنامــه و 

وکالتنامــه هــای 71253 و 71254 مــورخ 1393/03/03 

دفتــر 108 اصفهــان از طــرف تعــدادی از ورثــه نامبــردگان 

ــه متقاضــی واگــذار شــده اســت  ب

مــورخ   1396603020260  03735 شــماره  رای   -46

بــه  قاســميان  الــه  نعمــت  آقــاي      1396/03/07

ــي 6609768498 صــادره  شناســنامه شــماره 165 كدمل

برخوارومیمــه فرزنــد عبــاس نســبت بــه ششــدانگ 

یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 291.45 مترمربــع 

پــاك شــماره 166 فرعــي از 13900 اصلــي واقــع در 

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

ــد ــی باش ــمی م رس

مــورخ   1396603020260  00440 شــماره  رای   -47

ــه  ــم طاهــره رمضانــی دســتجردی  ب 1396/01/19    خان

ــادره  ــي 1290964068  ص ــماره 69  كدمل ــنامه ش شناس

بــه ششــدانگ  نســبت  فرزنــد رجبعلــی  اصفهــان  

یکبابخانــه بــه مســاحت 107  مترمربــع از پاك شــماره 2 

فرعــی از 15003 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

ــی باشــد ــک رســمی م ــه خــود متقاضــی مال ک

مــورخ   1396603020260  05420 شــماره  رای   -48

ــه  ــي ب ــرادران اصفهان ــا ب ــاي حميدرض 1396/04/04 آق

شناســنامه شــماره 1630 كدملــي 1286869455 صــادره 

ــاب مغــازه   ــد علــي در ششــدانگ  یــک ب اصفهــان فرزن

بــه مســاحت 41.79   مترمربــع پــاك شــماره  6 فرعــي 

ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــي واق از 15181 اصل

مالــک رســمی عــذرا مجلســی و رضــا مائــی دســتجردی 

مــورخ   35833 وکالتنامــه  بموجــب  کــه  بــوده 

ــه  ــی ارج و وکالتنام ــه مصطف ــر 82 ب 1357/11/28 دفت

ــوری  ــه قــدرت ن 7721 مــورخ 1381/09/24 دفتــر 105 ب

دســتجردی و وکالتنامــه 25490 مــورخ 1388/09/02 

ــی اســفیدواجانی  ــود غام ــه محم ــان ب ــر 105 اصفه دفت

و وکالتنامــه 146685 مــورخ 1389/10/22 دفتــر 64 

ــذار شــده اســت  ــه متقاضــی واگ ــان ب اصفه

مــورخ   1396603020260  05430 شــماره  رای   -49

ــه  ــرادران اصفهانــي ب 04/04/ 1396   آقــاي حميدرضــا ب

شناســنامه شــماره 1630 كدملــي 1286869455 صــادره 

ــاب مغــازه   ــد علــي در ششــدانگ  یــک ب اصفهــان فرزن

بــه مســاحت 41.48   مترمربــع پــاك شــماره  6 فرعــي 

ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــي واق از 15181 اصل

مالــک رســمی عــذرا مجلســی و رضــا مائــی دســتجردی 

مــورخ   35833 وکالتنامــه  بموجــب  کــه  بــوده 

ــه  ــی ارج و وکالتنام ــه مصطف ــر 82 ب 1357/11/28 دفت

ــوری  ــه قــدرت ن 7721 مــورخ 1381/09/24 دفتــر 105 ب

دســتجردی و وکالتنامــه 25490 مــورخ 1388/09/02 

ــی اســفیدواجانی  ــود غام ــه محم ــان ب ــر 105 اصفه دفت

و وکالتنامــه 146685 مــورخ 1389/10/22 دفتــر 64 

ــذار شــده اســت ــه متقاضــی واگ ــان ب اصفه

مــورخ   1396603020260  05956 شــماره  رای   -50

1396/04/15   آقــاي  مســعود اســماعيلي به شناســنامه 

شــماره 748 كدملــي 1287290272 صــادره اصفهــان 

ــاب ســاختمان  ــد حســن بصــورت ششــدانگ یکب فرزن

نیمــه ســاز باســتثناء بهــا ثمنیــه اعیانــی ان  بــه مســاحت 

139.35 مترمربــع از پــاك شــماره  13476 اصلــي واقع 

در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد

مــورخ   1396603020260  04579 شــماره  رای   -51

1396/03/21  خانــم نصــرت زارعــي شــمس آبــادي 

بــه شناســنامه شــماره 26 كدملــي 1291270922 صــادره 

اصفهــان فرزنــد حســين نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 

ســاختمان بــه مســاحت 227.28 مترمربــع پــاك 

ــع در بخــش  ــي واق ــي از13900 اصل شــماره 3737 فرع

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

ــی باشــد م

مــورخ   1396603020260  05479 شــماره  رای   -52

1396/04/15 آقــاي علــي زارعــي بــه شناســنامه شــماره 

فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1291269861 23 كدملــي 

حســين در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  

ــي از 13444  ــماره  - فرع ــاك ش ــع پ 124.67  مترمرب

اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

53- رای شــماره   139660302026000036    مــورخ    

1396/01/08     آقــاي حميــد ميردامــادي بــه شناســنامه 

شــماره 424 كدملــي 1141598795 صــادره خمينــي 

شــهر فرزنــد مهــدي بصــورت ســه دانــگ مشــاع 

از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان تجــاری اداری بــه 

مســاحت 86.80 مترمربــع از پــاك شــماره 309  اصلــي 

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

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

ــامانی ــری س کبی

54- رای شــماره   139660302026000035    مــورخ  

ــه شناســنامه  1396/01/08   آقــاي حســن صفرعليــان ب

شــماره 129 كدملــي 1141537702 صــادره خمينــي 

ــاع  ــگ مش ــه دان ــورت س ــم بص ــد ابوالقاس ــهر فرزن ش

از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان تجــاری اداری بــه 

مســاحت 86.80 مترمربــع از پــاك شــماره 309  اصلــي 

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

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

ــامانی ــری س کبی

55- رای شــماره   139660302026003785    مــورخ    

1396/03/07   آقــاي محمــد حيــدري باطانــي بــه 

ــادره  ــي 1283659891 ص ــماره 156 كدمل ــنامه ش شناس

اصفهــان فرزنــد حيــدر نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه 

ــي  ــماره2 فرع ــاك ش ــع پ ــاحت 98.60 مترمرب ــه مس ب

از15177   اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــزدان ــین عبدی ــمی محمدحس رس

56- رای شــماره   139660302026004589    مــورخ    

ــه  ــادي ب ــف آب ــور نج ــاس غي ــاي عب 1396/03/21    آق

ــي 1818116723 صــادره  شناســنامه شــماره 1188 كدمل

آبــادان  فرزنــد رضاقلــي نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 

کارگاه بــه مســاحت 247.5 مترمربــع پاك شــماره 413   

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

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

ــادی ــی امیــن اب غــام عادل

57- رای شــماره   139660302026005179    مــورخ    

1396/03/31    آقــاي  احمــد حــق پرســتي نجــف ابادي 

بــه شناســنامه شــماره 2080 كدملــي 1090353766 

صــادره نجــف آبــاد فرزنــد محمــود در  ششــدانگ  یــک 

ــاك  ــع پ ــاحت  117.70  مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ب

شــماره   -فرعــي از15013  اصلــي واقــع در بخــش 

عــادی  نامــه  مبایعــه  اصفهــان خریــداری  ثبــت   5

ــی  ــر زارع ــید اکب ــمی س ــن رس ــطه از مالکی ــع الواس م

ــی ــدی زارع ــید مه ــی و س خوابجان

58– رای شــماره   139660302026005896    مــورخ    

1396/04/14    آقــاي  مجيــد صابــري علــي آبــادي بــه 

ــادره  ــي 1290974004 ص ــماره 1055 كدمل ــنامه ش شناس

ــاب  ــدانگ یکب ــورت شش ــد بص ــد محم ــان فرزن اصفه

ــع از  ــاحت 180 مترمرب ــه مس ــاز ب ــه س ــاختمان نیم س

ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــي واق ــماره 309  اصل ــاك ش پ

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــودی ــر هی ــمی گوه ــک رس از مال

59- رای شــماره   139560302026021151    مــورخ    

1395/11/28    خانــم جميلــه فخرنيــان بــه شناســنامه 

شــماره 1141 كدملــي 1286297052 صــادره اصفهــان 

ــدانگ   ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه در س ــكر ال ــد ش فرزن

یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  187.30  مترمربــع پاك 

ــع در بخــش  ــي واق شــماره   53 فرعــي از 15177  اصل

5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد

60- رای شــماره   139560302026021155    مــورخ  

بــه  فرهنــگ  علــي  حيــدر  آقــاي      1395/11/28

شناســنامه شــماره 71 كدملــي 5419220466 صــادره 

ــاع از  ــگ مش ــه دان ــين در س ــد غامحس ــه فرزن مبارك

ــاحت  187.30   ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی شش

ــي  ــي از 15177  اصل ــاك شــماره   53 فرع ــع پ مترمرب

ــود متقاضــی  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب واق

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال

61- رای شــماره   139660302026003733    مــورخ    

ــنامه  ــه شناس ــدور ب ــم مه ــاي ابراهي 1396/03/07   آق

ــودرز  ــادره اليگ ــي 4170694864 ص ــماره 520 كدمل ش

یکبــاب  ششــدانگ  بــه  نســبت  نوروزعلــي  فرزنــد 

پــاك  مترمربــع   357 مســاحت  بــه  ســاختمان 

ــش  ــع در بخ ــي واق ــي از 14874 اصل ــماره455 فرع ش

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

ــد ــی باش م

62- رای شــماره   139560302026022763    مــورخ    

1395/12/21   آقــاي كريــم حســين زاده بــه شناســنامه 

شــماره 27 كدملــي 1756652872 صــادره اهــواز فرزنــد 

محمــد بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 

مســاحت 164.40 مترمربــع از پــاك شــماره 15182  

اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

63- رای شــماره   139660302026004314    مــورخ    

1396/03/16    آقــاي شــميم بهيــن آئيــن بــه شناســنامه 

شــماره 197 كدملــي 1286068460 صــادره اصفهــان 

ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــه نس ــت ال ــد موهب فرزن

کارگاه بــه مســاحت 90.68 مترمربــع پــاك شــماره 413   

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

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

ــادی ــن اب ــی امی ــام عادل غ

64- رای شــماره   139660302026005409    مــورخ    

1396/04/04    آقــاي داريــوش صفيــان بــه شناســنامه 

ــان  ــادره اصفه ــي 1288899351 ص ــماره 794 كدمل ش

فرزنــد صفــي الــه نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 

ســاختمان بــه مســاحت 329.7 مترمربــع پــاك شــماره 

309 اصلــي واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری 

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

ــم محمدمقی

65- رای شــماره   139660302026005410    مــورخ    

1396/04/04    آقــاي داريــوش صفيــان بــه شناســنامه 

ــان  ــادره اصفه ــي 1288899351 ص ــماره 794 كدمل ش

فرزنــد صفــي الــه نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 

ــاك شــماره  ــع پ ــه مســاحت 329 مترمرب ســاختمان ب

اصفهــان  ثبــت   16 بخــش  در  واقــع  اصلــي    309

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــم ــمی محمدمقی رس

66- رای شــماره   139660302026003664    مــورخ    

ــه  ــادي ب ــري ميرآب ــو جعف ــه بان ــم م 1396/03/04 خان

شناســنامه شــماره 33 كدملــي 1092017100 صــادره نجف 

ــگ مشــاع  ــه ســه دان ــد عباســقلي نســبت ب ــاد فرزن اب

ازششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 283.30 مترمربــع 

ــع در  ــي واق ــي از  14039   اصل ــماره 126 فرع ــاك ش پ

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 

مــع الواســطه از مالــک رســمی علــی هوشــنگی

67- رای شــماره   139660302026003665    مــورخ    

1396/03/04   آقــاي  رضــا جعفــري بــه شناســنامه 

نجــف  صــادره   1090594402 1469 كدملــي  شــماره 

ــگ مشــاع  ــه ســه دان ــد ابوالفضــل نســبت ب ــاد فرزن اب

ازششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 283.30 مترمربــع 

ــع در  ــي واق ــي از 14039  اصل ــماره  126 فرع ــاك ش پ

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 

ــنگی ــی هوش ــمی عل ــک رس ــطه از مال ــع الواس م

68- رای شــماره   139660302026004389    مــورخ    

1396/03/17     اقــای  ســجاد نصیــری گلــه گــردی    

ــی  4689948712    ــماره  628  کدمل ــنامه ش ــه شناس ب

صــادره  اردل   فرزنــد  طالــب  بصــورت ششــدانگ 

ــع از  ــر مرب ــاحت  31.12   مت ــه مس ــازه   ب ــاب  مغ یکب

ــع در  ــی واق ــاک شــماره 269  فرعــی از 14915   اصل پ

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 

ــی ــک رســمی رضــا رضای ــع الواســطه از مال م

69-  رای شــماره   139660302026004311    مــورخ    

1396/03/16    آقــاي علــي رضــا زمانــي بــه شناســنامه 

شــماره 219 كدملــي 1284762874 صــادره اصفهــان 

فرزنــد محمــد نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب کارگاه بــه 

مســاحت 219.30 مترمربــع پــاك شــماره 413  اصلــي 

واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعه نامه 

ــی  ــام عادل ــمی غ ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

ــادی امیــن اب

70- رای شــماره   139660302026004566    مــورخ    

ــه  ــتگردي ب ــي دس ــي زارع ــاي مرتض 1396/03/21    آق

شناســنامه شــماره 2965 كدملــي 1286882801 صــادره 

اصفهــان فرزنــد حســن نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانه 

بــه مســاحت 117.35 مترمربــع پــاك شــماره 4  فرعــي 

از15182  اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــن 

رســمی علــی ورضــا وگیتــی وســیمین نیــک ســیر

71- رای شــماره   139660302026004566    مــورخ    

ــه  ــتگردي ب ــي دس ــي زارع ــاي مرتض 1396/03/21    آق

شناســنامه شــماره 2965 كدملــي 1286882801 صــادره 

اصفهــان فرزنــد حســن نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانه 

بــه مســاحت 117.35 مترمربــع پــاك شــماره 4  فرعــي 

از15182  اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــن 

رســمی علــی ورضــا وگیتــی وســیمین نیــک ســیر

72- رای شــماره   139660302026005898    مــورخ    

ــه  ــي ب ــي دهق ــه مومن ــي ال ــاي  ول 1396/04/14    آق

شناســنامه شــماره 9 كدملــي 1091873364 صــادره 

ــدانگ  ــورت  شش ــه  بص ــيف ال ــد س ــاد فرزن ــف آب نج

ــع از  ــاحت 195.70 مترمرب ــه مس ــاختمان  ب ــاب س یکب

پــاك شــماره 455  فرعــي از 14874  اصلــي واقــع 

در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــد ــی باش ــمی م رس

73- رای شــماره   139660302026004167    مــورخ    

1396/03/11    خانــم فاطمــه ابوفاضلــي بــه شناســنامه 

ــان  ــادره اصفه ــي 1286734691 ص ــماره 2513 كدمل ش

ــدانگ   ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه در س ــح ال ــد فت فرزن

ــع  ــاحت  123.32  مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ی

پــاك شــماره  - فرعــي از 13900  اصلــي واقــع در بخــش 

5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد

 74- رای شــماره   139660302026004164    مــورخ    

ــه شناســنامه  ــي ب ــد ابوفاضل ــاي احم 1396/03/11    آق

ــد  ــز فرزن ــي 1239787261 صــادره نطن شــماره 51 كدمل

حســين در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب 

خانــه  بــه مســاحت  123.32  مترمربــع پــاك شــماره  

- فرعــي از 13900  اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

75- رای شــماره   139660302026004047    مــورخ    

1396/03/09     اقــای   یوســف کریمــی    بــه شناســنامه 

شــماره  15  کدملــی  4623119726   صــادره  شــهرکرد  

فرزنــد  محــراب   بصــورت ششــدانگ یکباب  ســاختمان  

ــماره   ــاک ش ــع از پ ــر مرب ــاحت  173.90   مت ــه مس ب

ــت  ــع در بخــش 5 ثب ــی واق ــی از 15177  اصل 15   فرع

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

76- رای شــماره   139660302026005929    مــورخ    

بــه  1396/04/15    آقــاي يعقــوب دهقانــي پــوده 

ــادره  ــي 5129789504  ص ــماره 64 كدمل ــنامه ش شناس

ســمیرم ســفلی فرزنــد رضــا در  ششــدانگ یــک 

قطعــه زمیــن بــا بنــای مخروبــه  بــه مســاحت  220.50  

مترمربــع پــاك شــماره   128 فرعــي از 14874   اصلــي 

ــود متقاضــی  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب واق

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال

77- رای شــماره   139560302026020950    مــورخ    

ــل زاده شیشــوان   ــردی خلی ــای حقوی 1395/11/27    اق

  5069767321 26  كدملــي  شــماره  شناســنامه  بــه 

صــادره دیزجــرود  فرزنــد قلــی  نســبت بــه ششــدانگ 

یکبابخانــه بــه مســاحت 104.47  مترمربــع از پــاك 

ثبــت  بخــش 5  در  واقــع  اصلــي  شــماره 15084   

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

ــق گواهــی حصروراثــت شــماره  باشــد ضمــن اینکــه طب

ــم  ــعبه ده ــاف ش ــل اخت ــورای ح 2028-92/04/24 ش

حصروراثــت اصفهــان متقاضــی فــوق فــوت نمــوده کــه 

ــه  ــاری باغکم ــاور مخت ــام خ ــه بن ــک زوج وراث وی ی

فرزنــد مرتضــی وچهاردختربنامهــای زهــرا ولیــا وفریبــا 

ــین  ــدی وحس ــی ومه ــربنامهای عل ــه پس ــهناز وس وش

بــوده انــد کــه ســپس طبــق گواهــی حصروراثــت 11054-

ــن  ــی ازوارثی ــور یک ــت مذک ــعبه حصروراث 95/03/12 ش

ــا وارث وی  ــه تنه ــوده ک ــوت نم ــدی نیزف ــربنام مه پس

خانــم خاورمختــاری باغکمــه میباشــدلذاطبق قانــون ارث 

ســهم هردختــر یــک ســهم مشــاع از 10ســهم ششــدانگ 

موردتقاضــا بــه اســتثنابهاثمنیه اعیانی ان وســهم هرپســر 

دوســهم مشــاع از 10 ســهم ششــدانگ به اســتثنابهاثمنیه 

اعیانــی ان و خاورمختــاری باغکمــه مالــک ثمنیــه اعیانی 

وهمچنیــن مالک دوســهم مشــاع از 10 ســهم ششــدانگ 

میباشــد.

-78 رای شــماره   139660302026001147    مــورخ    

ــه  ــی  ب ــدی جبل ــه هرن ــح ال ــای ذبی 1396/01/27    اق

شناســنامه شــماره 2125  كدملــي 5658958121  صادره 

اصفهــان  فرزنــد محمــد نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 

ســاختمان بــه مســاحت 181.25  مترمربــع از پــاك 

شــماره 15180  اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

رســمی مصطفــی محســنی هماگرامــی

-79 رای شــماره   139660302026003003    مــورخ    

1396/02/24   آقــاي منوچهــر حضرتــي کلبــي بکــي 

بــه شناســنامه شــماره 2 كدملــي 6299846259 صــادره 

بروجــن فرزنــد عليميــرزا در ششــدانگ  یــک بــاب 

ــماره   ــاك ش ــع پ ــاحت  99.80  مترمرب ــه مس ــه  ب خان

ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــي واق ــي از 14915  اصل 190  فرع

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــدی ــک رســمی اســداله زاه مال

-80 رای شــماره   139660302026004358    مــورخ    

1396/03/17   آقــاي فتــح هللا شــاه مــرادي نجــف 

آبــادي بــه شناســنامه شــماره 400 كدملــي 1090899556 

ــگ  ــر در چهاردان ــد محمدباق ــاد فرزن ــف آب ــادره نج ص

مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان  به مســاحت 

ــي از 14458   ــماره 84  فرع ــاك ش ــع پ 214.60 مترمرب

اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــی باشــد ــک رســمی م متقاضــی مال

81- رای شــماره   139660302026004359    مــورخ   

1396/03/17     آقــاي احســان شــاه مــرادي نجــف 

آبــادي به شناســنامه شــماره 1830 كدملــي 1091231079 

صــادره نجــف آبــاد فرزنــد فتــح الــه در دو دانــگ مشــاع 

از ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان  بــه مســاحت 

ــي از 14458  ــماره 84  فرع ــاك ش ــع پ 214.60 مترمرب

اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــی باشــد ــک رســمی م متقاضــی مال

82- رای شــماره   139660302026001865    مــورخ    

ــه  ــي ب ــتاجران گورتان ــرا مس ــم زه 1396/02/06     خان

شناســنامه شــماره 48 كدملــي 1290382107 صــادره 

ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــان نس ــد رمض ــهر فرزن ــی ش خمین

یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 42.85 مترمربــع پــاك 

شــماره 15178 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــن 

ــم ســلطنت  ــی وخان ــی چمگردان رســمی اســداله عابدین

ــزی توانگرری

83- رای شــماره   139660302026005795    مــورخ    

1396/04/12   آقــاي قربانعلــي کامرانــي بــه شناســنامه 

چــادگان  صــادره   5759614126 12 كدملــي  شــماره 

ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــي در  شش ــد براتعل فرزن

مســاحت  111  مترمربــع پاك شــماره -  فرعــي از 13900  

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

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

ــه شهســواری ــت ال هیب

84- رای شــماره   139660302026005486    مــورخ    

1396/04/07    خانــم نصــرت معتمــدي بــه شناســنامه 

تيــران  صــادره   5499347451 64 كدملــي  شــماره 

ــه  ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ  ی ــن در  شش ــد حس فرزن

ــي  ــماره 56  فرع ــاك ش ــع پ ــاحت 32.50  مترمرب مس

از 14457 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــکرانی ــین ش ــمی حس رس

85- رای شــماره   139660302026006175    مــورخ    

1396/04/20    آقــاي علــي احمــدي بــه شناســنامه 

شــماره 1734 كدملــي 6609415625 صــادره برخــوار 

فرزنــد نعمــت الــه در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 

ــع پــاك شــماره  59 فرعــي  مســاحت  155.10  مترمرب

از 14874 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــلطانی تهران ــا س ــمی غامرض رس

86- رای شــماره   139660302026006175    مــورخ    

1396/04/20    آقــاي علــي احمــدي بــه شناســنامه 

شــماره 1734 كدملــي 6609415625 صــادره برخــوار 

فرزنــد نعمــت الــه در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 

ــع پــاك شــماره  59 فرعــي  مســاحت  155.10  مترمرب

از 14874 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــلطانی تهران ــا س ــمی غامرض رس

87- رای شــماره   139660302026005954    مــورخ    

ــنامه  ــه شناس ــي ب ــد صادق ــاي مجي 1396/04/15   آق

شــماره 618 كدملــي 1288145292 صــادره اصفهــان 

ــدانگ   ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــي در س ــد حيدرعل فرزن

یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  78.30  مترمربــع 

پــاك شــماره  69 و 79 فرعــي از 15177  اصلــي واقــع 

در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــی باشــد رســمی م

88- رای شــماره   139660302026005947    مــورخ    

1396/04/15    خانــم ليــا اميــري ســرارودي بــه 

شناســنامه شــماره 6 كدملــي 5419753111  صــادره 

لنجــان فرزنــد ســيد حبيــب الــه در ســه دانــگ مشــاع 

ــاحت  78.30   ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی از شش

مترمربــع پــاك شــماره  69 و 79  فرعــي از 15177   

اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

89- رای شــماره   139660302026005494    مــورخ    

ــنامه  ــه شناس ــگري ب ــم عس ــاي ميث 1396/04/08   آق

ــران  ــادره ته ــي 0078407486 ص ــماره 94413 كدمل ش

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

ــاك شــماره 46  فرعــي  ــع پ مســاحت  91.78  مترمرب

از 15179   اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــر ــاک ف ــد پ رســمی محم

90- رای شــماره   139660302026005494    مــورخ    

ــنامه  ــه شناس ــگري ب ــم عس ــاي ميث 1396/04/08   آق

ــران  ــادره ته ــي 0078407486 ص ــماره 94413 كدمل ش

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

ــاك شــماره 46  فرعــي  ــع پ مســاحت  91.78  مترمرب

از 15179   اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــر ــاک ف ــد پ رســمی محم

91- رای شــماره   139660302026003271    مــورخ    

1396/02/28   آقــاي رضــا كرمــي اردالــي بــه شناســنامه 

شــماره 89 كدملــي 1111474664 صــادره فاورجــان 

ــه  ــازه  ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ  ی ــف در  شش ــد يوس فرزن

مســاحت 45.10   مترمربــع پــاك شــماره  550 فرعــي 

از 452   اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــن 

ــران   ــعيد رهب ــد و س ــمی احم رس

92- رای شــماره   139660302026002915    مــورخ    

1396/02/21   آقــاي  اكبــر صابــري هســنيجه بــه 

ــي 1283628619 صــادره  شناســنامه شــماره 274 كدمل

اصفهــان فرزنــد كريــم در  ششــدانگ  یــک بــاب 

خانــه  بــه مســاحت  179  مترمربــع پــاك شــماره 189  

فرعــي از 99  اصلــي واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــی دلیگان ــن فرنگ ــمی حس رس

مــورخ   1395603020260  07749 شــماره  رای   -93

1395/04/27   آقــاي داود صالحــي بــه شناســنامه 

تيــران و  شــماره 22 كدملــي 5499795401 صــادره 

ــه   ــاب خان ــک ب ــه در  ششــدانگ  ی ــد يدال کــرون  فرزن

ــع پــاك شــماره    13900   ــه مســاحت 68.30  مترمرب ب

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

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

عبدالحســین صنعتــی  

مــورخ   1396603020260  03651 شــماره  رای   -94

1396/03/04   آقــاي ســعيد اســکندري بــه شناســنامه 

آبــادان  شــماره 2059 كدملــي 1818945800 صــادره 

فرزنــد حيــدر قلــي نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه 

مســاحت 105.85 مترمربــع پــاك شــماره 13900 اصلــي 

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

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

ــادی  ــمس اب ــی ش زارع

مــورخ   1396603020260  04105 شــماره  رای   -95

ــنامه  ــه شناس ــالمي ب ــدس س ــم اق 1396/03/10   خان

شــماره 315 كدملــي 1286215633 صــادره اصفهــان 

ــه  ــه  ب ــاب خان ــدانگ یکب ــورت شش ــم بص ــد کري فرزن

ــي  ــماره 80 فرع ــاك ش ــع از پ ــاحت 81.60 مترمرب مس

از99  اصلــي واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریداری 

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

ــی ــی دلیگان ــر خلیل جعف

مــورخ   1396603020260  03162 شــماره  رای   -96

بــه  خواجــوي  احمدرضــا  آقــاي      1396/02/27

ــادره  ــي 1189862670 ص ــماره 33 كدمل ــنامه ش شناس

اردســتان فرزنــد حــر نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه 

ــماره 15178  ــاك ش ــع پ ــاحت 76.65 مترمرب ــه مس ب

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

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

ــی ــن الرعایائ ــه امی ــاج نصرال ح

مــورخ   1396603020260  02436 شــماره  رای   -97

1396/04/12    آقــاي اصغــر فقيهــي اذرخوارانــي بــه 

ــادره  ــي 1287616976 ص ــماره 961 كدمل ــنامه ش شناس

اصفهــان فرزنــد محمداســمعيل بصــورت ششــدانگ 

یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 231.75 مترمربــع 

ــع در  ــي واق ــي از 14915 اصل ــماره 123 فرع ــاك ش از پ

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

ــد  ــی باش ــمی م رس

مــورخ   1396603020260  01462 شــماره  رای   -98

1396/01/31 اقــای مرتضــی خالقــی اصفهانــی  بــه 

  1285779665 كدملــي    1532 شــماره  شناســنامه 

ــهم  ــه دوس ــبت ب ــود نس ــد محم ــان  فرزن ــادره اصفه ص

ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــهم شش ــت س ــاع از هف مش

ــاحت 553.10   ــه مس ــی آن ب ــتثنابهاثمنیه اعیان ــه اس ب

مترمربــع از پــاك شــماره 14030 اصلــي واقــع در بخــش 

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

ــی ــی اصفهان ــمی محمودخالق ــک رس ــطه از مال الواس

مــورخ   1396603020260  01463 شــماره  رای   -99

ــه  ــی  ب ــی اصفهان ــا خالق ــای محمدرض 1396/01/31  اق

  1281012742 كدملــي    58627 شــماره  شناســنامه 

ــهم  ــه دوس ــبت ب ــود نس ــد محم ــان  فرزن ــادره اصفه ص

ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــهم شش ــت س ــاع از هف مش

ــاحت 553.10   ــه مس ــی آن ب ــتثنابهاثمنیه اعیان ــه اس ب

مترمربــع از پــاك شــماره 14030 اصلــي واقــع در بخــش 

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

ــی ــی اصفهان ــمی محمودخالق ــک رس ــطه از مال الواس

مــورخ   1396603020260  01464 شــماره  رای   -100

ــه  ــی  ب ــی اصفهان ــه خالق ــم محبوب 1396/01/31    خان

  1280924705 كدملــي    49908 شــماره  شناســنامه 

صــادره اصفهــان  فرزنــد محمــود نســبت بــه یــک ســهم 

ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــهم شش ــت س ــاع از هف مش

ــاحت 553.10   ــه مس ــی آن ب ــتثنابهاثمنیه اعیان ــه اس ب

مترمربــع از پــاك شــماره 14030 اصلــي واقــع در بخــش 

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

ــی ــی اصفهان ــمی محمودخالق ــک رس ــطه از مال الواس

مــورخ   1396603020260  01461 شــماره  رای   -101

بــه  اصفهانــی   خالقــی  شــهناز  خانــم   1396/01/31

  1281758604 كدملــي    66051 شــماره  شناســنامه 

صــادره اصفهــان  فرزنــد محمــود نســبت بــه یــک ســهم 

ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــهم شش ــت س ــاع از هف مش

ــاحت 553.10   ــه مس ــی آن ب ــتثنابهاثمنیه اعیان ــه اس ب

مترمربــع از پــاك شــماره 14030 اصلــي واقــع در بخــش 

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

ــی   ــی اصفهان ــمی محمودخالق ــک رس ــطه از مال الواس

مــورخ   1396603020260  01465 شــماره  رای   -102

1396/01/31   خانــم نفیســه خالقــی اصفهانــی  بــه 

  1281012750 كدملــي    58626 شــماره  شناســنامه 

صــادره اصفهــان  فرزنــد محمــود نســبت بــه یــک ســهم 

ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــهم شش ــت س ــاع از هف مش

ــاحت 553.10   ــه مس ــی آن ب ــتثنابهاثمنیه اعیان ــه اس ب

مترمربــع از پــاك شــماره 14030 اصلــي واقــع در بخــش 

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

ــی ــی اصفهان ــمی محمودخالق ــک رس ــطه از مال الواس

مــورخ   1396603020260  04605 شــماره  رای   -103

بــه  آقــای مظاهــر حســيني جبلــي     1396/03/21

شناســنامه شــماره 6179 كدملــي 1287332811 صــادره 

ــگ  ــک دان ــه ی ــبت ب ــه نس ــل ال ــد فض ــان فرزن اصفه

ــاحت 155.25  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــاع ازشش مش

مترمربــع پــاك شــماره61 فرعــي از15179 اصلــي واقــع 

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

عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی خدابخــش ایزدی

مــورخ   1396603020260  04602 شــماره  رای   -104

1396/03/21  آقــاي محســن حســيني جبلــي بــه 

شناســنامه شــماره 5626 كدملــي 1287397591 صــادره 

اصفهــان فرزنــد فضــل الــه نســبت بــه دو دانــگ مشــاع 

ازششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 155.25 مترمربــع 

پــاك شــماره61 فرعــي از15179 اصلــي واقــع در بخــش 

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

ــزدی ــش ای ــمی خدابخ ــک رس ــطه از مال الواس

مــورخ   1396603020260  04601 شــماره  رای   -105

1396/03/21  خانــم جميلــه احمــدي شــاپور آبــادي 

بــه شناســنامه شــماره 16 كدملــي 6609771138 صــادره 

ــگ  ــه دان ــه س ــبت ب ــن نس ــد حس ــه فرزن برخوارومیم

ــاحت 155.25  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــاع ازشش مش

مترمربــع پــاك شــماره61 فرعــي از15179 اصلــي واقــع 

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

عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی خدابخــش ایزدی 

مــورخ   1396603020260  001170 شــماره  رای   -106

ــه  ــان ب ــت اصفه ــه هش ــهرداری منطق 1396/01/27  ش

نمایندگــی علیرضــا حســینی طبــق معرفــی نامــه شــماره 

22564  نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 

ــاحت 516.10   ــه مس ــی ان   ب ــتثنابهاثمنیه اعیان ــه اس ب

مترمربــع از پــاك شــماره 13900 اصلــي واقــع در بخــش 

5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد

مــورخ   1395603020260  22311 شــماره  رای   -107

بــه  رنجبرنیســیانی  منصــور  آقــاي    1395/12/14

شناســنامه شــماره 3 كدملــي 1189763771 صــادره 

اردســتان فرزنــد محمــد در ســه دانــگ مشــاع از 

بــه مســاحت 230    بــاب خانــه   یــک  ششــدانگ  

ــي  ــي از14915  اصل ــماره  123 فرع ــاك ش ــع پ مترمرب

ــود متقاضــی  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب واق

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال

مــورخ   1395603020260  22304 شــماره  رای   -108

نیســیانی  رنجبــر  معصومــه  خانــم    1395/12/14

 1189763826 كدملــي   8 شــماره  شناســنامه  بــه 

ــگ مشــاع  ــد قاســم در ســه دان صــادره اردســتان فرزن

از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 230   

ــي  ــي از14915  اصل ــماره  123 فرع ــاك ش ــع پ مترمرب

ــود متقاضــی  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب واق

ــد  ــی باش ــمی م ــک رس مال

مــورخ   1395603020260  21228 شــماره  رای   -109

1395/11/30   آقــاي ابراهيــم خانــي رزوه بــه شناســنامه 

ــادگان  ــادره چ ــي 5759238450 ص ــماره 3116 كدمل ش

ــدانگ   ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــي در س ــد قربانعل فرزن

ــع  ــاحت    149.35 مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ی

ــع در  ــي واق ــي از 14458 اصل ــماره  45 فرع ــاك ش پ

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 

ــان ــک رســمی رضــا حاجی ــع الواســطه از مال م

مــورخ   1395603020260  21231 شــماره  رای   -110

ــه شناســنامه  ــم اكــرم كريمــي رزوه ب 1395/11/30  خان

شــماره 3923 كدملــي 5759246755 صــادره فریــدن 

ــگ مشــاع از ششــدانگ   ــه در ســه دان ــد قــدرت ال فرزن

ــع  ــاحت   149.35 مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ی

ــع در  ــي واق ــي از 14458 اصل ــماره  45 فرع ــاك ش پ

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 

ــان ــا حاجی ــمی رض ــک رس ــطه از مال ــع الواس م

مــورخ   1396603020260  06842 شــماره  رای   -111

1396/05/04    آقــاي ســيدمحمدصادق معيــن الدينــی 

بــه شناســنامه شــماره 3930 كدملــي 5759138561 

ــه  ــبت ب ــه نس ــن ال ــيد امي ــد س ــدن فرزن ــادره فری ص

ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 162.60 

ــع در بخــش  ــي واق ــاك شــماره 13900 اصل ــع پ مترمرب

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

الواســطه از مالــک رســمی  حــاج احمدشیشــه فــروش

مــورخ   1396603020260  04063 شــماره  رای   -112

1396/03/10  آقــاي خضيــر پــور زعفرانــي بــه شناســنامه 

ــراق  ــادره ع ــي 4722364249 ص ــماره 19087 كدمل ش

ــه  ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــاس نس ــد عب فرزن

ــي  ــماره199 فرع ــاك ش ــع پ ــاحت 89.65 مترمرب مس

ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــي واق از14916 اصل

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

مــورخ   1395603020260  20959 شــماره  رای   -113

ــنامه  ــه شناس ــی  ب ــی عباس ــای مهرعل 1395/11/27  اق

ــهرکرد  ــادره ش ــي 6339584993  ص ــماره 19  كدمل ش

ــه  ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــعلی  نس ــد عباس فرزن

ــع از پــاك شــماره 13900  ــه مســاحت 200.50  مترمرب ب

اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد  ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

مــورخ   1396603020260  04839 شــماره  رای   -114

1396/03/24  خانــم مريــم صفــري حبيــب آبــادي بــه 

ــادره  ــي 1284026515 ص ــماره 161 كدمل ــنامه ش شناس

ــاب  ــه ششــدانگ یکب ــد حســن نســبت ب اصفهــان فرزن

ســاختمان بــه مســاحت 36.73 مترمربــع پــاك شــماره 

15103 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خود 

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد 

مــورخ   1396603020260  05986 شــماره  رای   -115

ــه شناســنامه  ــي ب ــاس آقابابائ ــاي عب 1396/04/17   آق

شــماره 805 كدملــي 1289499497 صــادره اصفهــان 

فرزنــد محمــود در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک 

بــاب خانــه  بــه مســاحت 110.25  مترمربــع پــاك 

ــش 5  ــع در بخ ــي واق ــي از 13900 اصل ــماره  - فرع ش

ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

الواســطه از مالــک رســمی  آقــای رجبعلــی جبــاری 

ــی باطان

مــورخ   1396603020260  05977 شــماره  رای   -116

1396/04/17  خانــم ســميه علــي اكبــري بــه شناســنامه 

ــان  ــادره اصفه ــي 1286038626 ص ــماره 2290 كدمل ش

فرزنــد رضــا در چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک 

بــاب خانــه  بــه مســاحت 110.25  مترمربــع پــاك 

ــش 5  ــع در بخ ــي واق ــي از 13900 اصل ــماره  - فرع ش

ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

الواســطه از مالــک رســمی  آقــای رجبعلــی جبــاری 

ــی باطان

مــورخ   1395603020260  20055 شــماره  رای   -117

1395/11/16 خانــم فاطمــه پناهــی درچــه بــه شناســنامه 

شــماره 34  كدملــي 1293360503  صــادره اصفهــان  

ــه  ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــن  نس ــد حس فرزن

مســاحت 200.70  مترمربــع از پــاك شــماره 309 اصلــي 

ــان کــه خــود متقاضــی  ــت اصفه ــع در بخــش 16 ثب واق

ــک رســمی مــی باشــد مال

مــورخ   1396603020260  04076 شــماره  رای   -118

ــنامه  ــه شناس ــر ب ــي ف ــول جمال ــم بت 1396/03/10  خان

صــادره   1281734926 كدملــي   63560 شــماره 

اصفهــان فرزنــد حســين نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع 

ازششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 288.58 مترمربــع 

ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــي واق ــماره 13900 اصل ــاك ش پ

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

مــورخ   1396603020260  04077 شــماره  رای   -119

1396/03/10  خانــم فرزانــه جمالــي فــر بــه شناســنامه 

شــماره 66393 كدملــي 1281761672 صــادره اصفهــان 

مشــاع  دانــگ  ســه  بــه  نســبت  حســين  فرزنــد 

ازششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 288.58 مترمربــع 

ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــي واق ــماره 13900 اصل ــاك ش پ

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

مــورخ   1395603020260  21033 شــماره  رای   -120

ــه  ــارکي ب ــي فش ــي غام ــاي مصطف 1395/11/27   آق

ــي 1286631912 صــادره  شناســنامه شــماره 1262 كدمل

ــه   ــاب خان ــاذر در  ششــدانگ  یــک ب ــد اب ــان فرزن اصفه

بــه مســاحت  116.24  مترمربــع پــاك شــماره 64  

فرعــي از 14915 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

ــی باشــد ــک رســمی م ــه خــود متقاضــی مال ک

مــورخ   1396603020260  05481 شــماره  رای   -121

بــه  دهاقانــي  بيننــده  خانــم کبــري    1396/03/10

ــي 0042215080 صــادره  شناســنامه شــماره 1433 كدمل

ــاب  ــک ب ــدانگ  ی ــم در  شش ــيد کري ــد س ــران فرزن ته

ــاك شــماره   ــع پ ــه مســاحت  93.25  مترمرب ــه  ب خان

20 فرعــي از15187  اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد 

مــورخ   1396603020260  05776 شــماره  رای   -122

1396/04/12   خانــم کبــري تقــي پورفســخودي بــه 

شناســنامه شــماره 10 كدملــي 1189854694 صــادره 

ــاب  ــک ب ــدانگ  ی ــيدرضا در  شش ــد س ــتان فرزن اردس

خانــه  بــه مســاحت 71.75  مترمربــع پــاك شــماره  - 

فرعــي از 15178 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی  ــی باطان ــاس زارع ــای عب رســمی  آق

مــورخ   1396603020260  05930 شــماره  رای   -123

بــه  نــادر  پــور  الــه  نعمــت  آقــاي      1396/04/15

شناســنامه شــماره 4 كدملــي 1291656545 صــادره 

ــاب  ــي بصــورت ششــدانگ یکب ــد غامعل ــان فرزن اصفه

ــاك  ــع از پ ــاحت 226.75 مترمرب ــه مس ــاختمان  ب س

ــان  ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــي واق شــماره  309 اصل

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــفی گورت ــی یوس ــای قربانعل ــمی  آق رس

مــورخ   1395603020260  17247 شــماره  رای   -124

1395/10/07  آقــاي حســين فاتحــي بــه شناســنامه 

شــماره 6 كدملــي 1291891773 صــادره اصفهــان فرزنــد 

ــه مســاحت   ــه  ب ــاب خان محمــد در  ششــدانگ  یــک ب

163.50  مترمربــع پــاك شــماره 58 و 61  فرعــي از 

ــه   ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــي واق 15179 اصل

مالــک رســمی فرشــته ســوالنژ شــیروانی بموجــب ســند  

ــوده  ــان ب ــر29 اصفه ــورخ 1345/05/06  دفت 35276 م

کــه بموجــب وکالتنامــه 58826 مــورخ 1370/07/17 

دفتــر 10 اصفهــان بــه علیرضــا قصــری فــرد واگــذار شــده 

ــورخ 1390/05/15  ــه 914 م ــب نام ــه 10 بموج و دفترخان

ــورد  ــوده و  م ــد نم ــه را تایی ــار وکالتنام ــت و اعتب اصال

درخواســت مــع الواســطه بموجــب قولنامــه بــه متقاضــی 

واگــذار شــده اســت 

مــورخ   1396603020260  05771 شــماره  رای   -125

ــه شناســنامه  1396/04/12  آقــاي اســماعيل شــريفي ب

ــي 1129613666 صــادره فریدونشــهر  شــماره 144 كدمل

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

مســاحت 135.30   مترمربــع پــاك شــماره  670 فرعــي 

از 14915 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــان ــه لنجانی ــمی فاطم رس

مــورخ   1396603020260  06174 شــماره  رای   -126

ــه شناســنامه  ــو ب ــد رضــا عم ــاي محم 1396/04/20  آق

ــان  ــادره اصفه ــي 1287696872 ص ــماره 758 كدمل ش

ــاب  ــد اســمعيل در  ششــدانگ  قســمتی از یــک ب فرزن

ــماره394    ــاك ش ــع پ ــاحت  99 مترمرب ــه مس ــه ب خان

فرعــي از 15177 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهان 

ــک رســمی مــی باشــد  کــه خــود متقاضــی مال

مــورخ   1396603020260  06672 شــماره  رای   -128

1396/05/01   آقــاي مجيــد ميــوه چــي چهارســوقي بــه 

شناســنامه شــماره 4389 كدملــي 1285029305 صــادره 

ــاب  ــه ششــدانگ یکب ــد رســول نســبت ب ــان فرزن اصفه

بــه مســاحت 204.48 مترمربــع پــاك  ســاختمان 

شــماره990 فرعــي از452 اصلــي واقــع در بخــش 16 ثبت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــی قهفرخــی ــرام نکوئ مالــک رســمی به

مــورخ   1396603020260  06680 شــماره  رای   -129

1396/05/01  آقــاي  ســعيد ميــوه چــي چهارســوقي 

بــه شناســنامه شــماره 1643 كدملــي 1286109582 

ــه ششــدانگ  ــد رســول نســبت ب ــان فرزن صــادره اصفه

مترمربــع   89.20 مســاحت  بــه  ســاختمان  یکبــاب 

در  واقــع  اصلــي  از452  فرعــي  شــماره591  پــاك 

بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 

 عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی هیبــت الــه

 خاکزاد

مــورخ   1396603020260  05972 شــماره  رای   -130

1396/04/17   آقــاي عبــاس دائــي تقــي شــمس 

ــه شناســنامه شــماره 4 كدملــي 1291389881  ــادي ب آب

صــادره اصفهــان فرزنــد احمــد در  ششــدانگ  یــک بــاب 

خانــه  بــه مســاحت  150.55  مترمربــع پــاك شــماره  - 

فرعــي از 13900 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

رســمی مرتضــی صــدری

مــورخ   1396603020260  05767 شــماره  رای   -131

ــه  ــادي ب ــر آب ــي خي ــد رضائ ــاي محم 1396/04/12   آق

شناســنامه شــماره 30 كدملــي 1092083065 صــادره 

نجــف ابــاد فرزنــد حســين نســبت بــه ششــدانگ 

یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 206.45 مترمربــع 

پــاك شــماره 33و34و35 فرعــي از 13900 اصلــي واقــع 

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

عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی بانوربــاب زارعــی 

ــادی ــمس اب ش

مــورخ   1396603020260  04385 شــماره  رای   -132

ــادی     ــب اب ــی حبی ــد طالب ــای   محم 1396/03/17   اق

بــه شناســنامه شــماره  81  کدملــی  6609741204  

صــادره  دولــت ابــاد   فرزنــد  علــی   بصــورت ششــدانگ 

ــع از  ــر مرب ــاحت  29.90   مت ــه مس ــازه   ب ــاب  مغ یکب

ــع در  ــی واق ــی از 14915   اصل ــماره 111   فرع ــاک ش پ

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 

مــع الواســطه از مالــک رســمی ســید محمــد طباطبایــی 

مــورخ   1396603020260  04344 شــماره  رای   -133

بــه  صبــوري  عبدالرســول  آقــاي     1396  /03/17

شناســنامه شــماره 3207 كدملــي 1753728721 صــادره 

اهــواز فرزنــد محمدجــواد نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 

ســاختمان بــه مســاحت 387.26 مترمربــع پــاك 

شــماره  13900 اصلــي واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــهریاری ــن ش ــه حس ــمی فاطم رس

ادامه در صفحه 9

ادامه از صفحه 7
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توپ و تور

 دستبرد سارقان از منزل 
حمیدرضا صدر

ــران  ــال ای ــه حمیدرضــا صــدر، نویســنده و محقــق فوتب خان
ــت.  ــرار گرف ــارق ق ــه س ــرقت س ــورد س ــب م پنجشنبه ش
ســارقان پنجشنبه شــب از غیبــت حمیدرضــا صــدر اســتفاده 
کردنــد و بــه منــزل او دســتبرد زدنــد. صــدر در ایــن زمینــه 
می گویــد: بیشــتر از هــر چیــزی ناراحــت از ســرقت بعضــی 
ــه  ــم هســتم ک ــاپ و هاردهای ــل لپ ت ــوازم شــخصی ام مث ل
ــع آوری  ــرای جم ــن ب ــاش و زحمــت م ــر ت ــک عم ــره ی ثم
مطالــب و عکس هــای اســتثنایی فوتبــال ایــران در آن 

اســت. 
ایــن نویســنده و محقــق فوتبــال ایــران بــا حضــور در کانتری 
ســرقت از منــزل خــود را گــزارش داده و شــکایت نامه ای 
ــدن  ــرای بازگردان ــرایط ب ــت ش ــدوار اس ــرده و امی ــم ک تنظی
ــم شــود. آنچــه ســرقت شــده  ــرای او فراه ــن وســایل ب ای
ــت  ــی اس ــد قدیم ــده جرای ــا و بری ــر، متن ه ــامل تصاوی ش
ــادی دارد کــه امیــد مــی رود  ــرای او ارزش معنــوی زی کــه ب

ــه او برگــردد. خبــر فارســی ــا تــاش مامــوران انتظامــی ب ب

چرا بازیکن ملی فوتبال ساحلی باید 
پراید سوار شود؟

بازیکــن تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی دربــاره انتخــاب مارکــو 
ــو را  ــه جــای محمــد میرشمســی گفــت: اوکتاوی ــو ب اوکتاوی
دوســت داریــم، امــا نتایــج میرشمســی گویــای همــه چیــز 
اســت. بــه چــه دلیلــی او را کنــار می گذارنــد؟ مســلم 
ــه  ــرد ک ــی بگی ــد تصمیم ــیون بای ــزود: فدراس ــی گر اف مس
ــر  ــک نف ــه ی ــن ک ــه ای ــد، ن ــاحلی باش ــال س ــع فوتب ــه نف ب
بــرای بــه کرســی نشــاندن حــرف خــود،  کاری انجــام دهــد. 
مــا جانمــان را بــرای ایــن تیــم می دهیــم امــا برخــی 
چســبیده اند بــه میزشــان و نمی خواهنــد کار درســت انجــام 

شــود. 
او بــا اشــاره بــه پرداخــت نشــدن پــاداش ملی پوشــان 
ــوم در  ــام س ــب مق ــس از کس ــت: پ ــاحلی گف ــال س فوتب
جهــان، قــول پــاداش دادنــد؛ امــا هنــوز ۱۰۰۰ تومــان هــم بــه 
مــا نداده انــد. مــا بهتریــن جایــگاه را در رنکینــگ جهانــی در 
بیــن تمــام ورزش هــای گروهــی ایــران داریــم. آیــا بازیکــن 
ــال  ــی فوتب ــن مل ــت؟ بازیک ــت اس ــن وضعی ــزاوار ای ــا س م
ســاحلی چــرا بایــد پرایــد ســوار شــود؟ اصــا ایــن شــرایط 

ــد. ایســنا ــور در نمی آی ــل ج ــا عق ب

اومانیا در راه پارس جنوبی
ــی  ــارس جنوب ــئوالن پ ــا مس ــپولیس ب ــابق پرس ــع س مداف

ــق رســید.  ــه تواف ــن باشــگاه ب ــا ای ــرارداد ب ــد ق ــرای عق ب
اومانیــا فصــل گذشــته در لیــگ کاســتاریکا عملکــرد خوبی از 
خــود ارائــه داد تــا حــدی کــه دوبــاره بــه ترکیــب ثابــت تیــم 
ملــی کشــورش بازگشــت. تیــم ملــی کاســتاریکا هم اکنــون 
در گــروه خــود در رقابت هــای مقدماتــی جــام جهانــی 
روســیه از شــانس زیــادی بــرای صعــود بــه ایــن رقابت هــا 
برخــوردار اســت. اومانیــا روز پنجشــنبه بــا حضــور در ایفمارک 
تســت پزشــکی را پشــت ســر گذاشــت و اگــر اتفــاق خاصــی 
رخ ندهــد، بــه زودی بــا باشــگاه پــارس جنوبــی جــم قــرارداد 

امضــا خواهــد کــرد. کاپ

کوتاه اخبار 
پارک جی سونگ:

 ایران مثل اروپایی ها 
فوتبال بازی می کند

ــا  ــازی ب ــاره ب ــی درب ــره جنوب ــی ک ــم مل ــک ســابق تی هافب
ــت.  ــت پرداخ ــه صحب ــی ب ــام جهان ــی ج ــران در انتخاب ای
ــی  ــه جــام جهان ــرای رســیدن ب ــی ب ــره جنوب ــی ک ــم مل تی
روســیه کار ســختی در پیــش دارد. آن هــا امیــدوار هســتند 
بــا برتــری برابــر ایــران، خیــال خــود را بــرای حضــور در جــام 

ــد.  ــی راحــت کنن جهان
پــارک جــی ســونگ کــه بیــش از ۱۰۰ بــازی ملــی در کارنامــه 
خــود دارد، دربــاره شــرایط بازیکنــان تیــم ملــی کــره و بــازی 
بــا ایــران گفــت: در ایــن شــرایط فشــار زیــادی روی بازیکنان 
کــره اســت؛ ولــی آن هــا بازیکنــان تیــم ملــی هســتند و باید 
بتواننــد از ایــن شــرایط بــا موفقیــت خــارج شــوند و بتواننــد 
بــر فشــار موجــود غلبــه کننــد. در ایــن برهــه هــواداران نبایــد 
بازیکنــان را تنهــا بگذارنــد و بایــد حمایــت خوبــی از بازیکنان 
تیــم ملــی داشــته باشــند. هــواداران می تواننــد از تیــم ملــی 
انتقــاد کننــد؛ ولــی االن زمــان انتقــاد کــردن نیســت و بایــد 

همــه از تیــم ملــی حمایــت کننــد. 
پــارک ادامــه داد: ایــران در آسیاســت، ولــی فیزیــک 
ــال  ــان ایــن تیــم شــبیه اروپایی هاســت. آن هــا فوتب بازیکن
درگیرانــه و ســختی بــازی می کننــد و همیــن باعــث 
ــکل  ــران مش ــا ای ــازی ب ــر ب ــه خاط ــا ب ــا تیم ه ــود ت می ش

ــود ــند. ن ــته باش داش

تعطیلی چند ماهه تیم ملی بوکس
تیــم ملــی بوکــس ایــران بــا نظــر فدراســیون تــا چنــد مــاه 
آینــده هیــچ فعالیتــی نخواهــد داشــت. در حالــی کــه پــس 
ــاه  ــی بوکــس در یکــی، دو م ــم مل از مســابقات آســیایی تی
ــزی  ــی برنامه ری ــابقات خاص ــرای مس ــه ب ــدون اینک ــر ب اخی
ــری  ــی پیگی ــی کوبای ــر نظــر مرب ــات خــود را زی ــد، تمرین کن
می کــرد، بــا حضــور سرپرســت جدیــد فدراســیون اردوهــای 

تیــم ملــی تعطیــل شــده اســت. 
افشــین داوری پــس از کناره گیــری احمــد ناطــق نــوری 
ــا  ــرده و ب ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــت فعالی ــوان سرپرس ــه عن ب
ــی  ــرات اساس ــاد تغیی ــعی در ایج ــی س ــه فن ــکیل کمیت تش
دارد. فدراســیون در تصمیم هایــی جالــب و فــوری طــی یــک 
ــرای  ــران را ب ــه ای ــا ب ــی کوب ــم مل ــوت از تی ــر دع ــه اخی هفت
برپایــی تمرینــات مشــترک لغــو کــرد. همچنیــن اردوی تیــم 
ــن  ــرات مدنظــر ســرمربی و همچنی ــا حضــور نف ــه ب ــی ک مل
اضافــه شــدن احســان روزبهانــی پیگیــری می شــد، بــا 

ــد.  ــل ش ــاه تعطی ــا آبان م ــیون ت ــم فدراس تصمی
ــی  ــر مســابقات قهرمان ــاه دیگ ــه ۳ م ــک ب ــرار اســت نزدی ق
کشــور برگــزار شــود و تــا آن زمــان اردوهــای تیــم ملــی بــه 
دلیــل عــدم شــرکت در هــر گونــه مســابقه رســمی تــا یــک 
ــا  ــت برنامه ه ــرار اس ــده و ق ــام ش ــل اع ــده تعطی ــال آین س
اختیــار  در  بــه صــورت خصوصــی  فنــی  از ســوی کادر 

ملی پوشــان قــرار بگیــرد. ایســنا

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

تقابــل دو مربــی کهنــه کار و پرتجربــه فوتبــال 
در شــصت ودومین دربــی اصفهــان بــه ســود 

زالنکوکرانچــار بــه پایــان رســید. 
بــازی دو تیــم ذوب آهــن و فــوالد مبارکــه ســپاهان 
در هفتــه چهــارم لیــگ برتــر )جــام خلیــج فارس( 
در ورزشــگاه اختصاصــی ذوب آهن در )فوالدشــهر( 

بســیار جــذاب و تماشــایی از آب درآمــد. 
ــاه ۱۳96  ــنبه 26 مردادم ــیدن روز پنجش ــا فرارس ب
انتظــار هــواداران مشــتاق دو تیــم همشــهری بــرای 
ــان در لیــگ  ــی کان شــهر اصفه ــازی درب ــدن ب دی
هفدهــم بــه پایان رســید و هــواداران پرشــور دو تیم 
بــا حضــور در ورزشــگاه فوالدشــهر شــاهد یکــی از 
زیباتریــن و جذاب تریــن مســابقات فوتبــال لیــگ 
برتــر در هفتــه چهــارم بودنــد و بــا شــور و هیجــان 
خاصــی به تشــویق تیــم محبوبشــان پرداختنــد. از 
حــق نگذریــم بازیکنــان هــر دو تیــم عالــی بــازی 
کردنــد و شایســته پیــروزی در ایــن دیــدار بودنــد؛ 
امــا زردپوشــان ســپاهان از موقعیت هــا بــه خوبــی 
ــی در زدن  ــر قلعه نوی ــد و شــاگردان امی ــره بردن به
ضربه هــای پایانــی بی دقــت عمــل کردنــد و اســیر 

واکنش هــای بســیار زیبــای اولیویــرا شــدند.
 سپاهان به دنبال جبران ناکامی ها

ــه  ــم ب ــر دو تی ــرای ه ــی ب ــن درب ــیت ای حساس
اوج خــود رســیده بــود و زردپوشــان ســپاهان 

ــته  ــه گذش ــه هفت ــای س ــران ناکامی ه ــرای جب ب
ــود و  ــام وج ــا تم ــی و ب ــجام و هماهنگ ــا انس ب
تدارکــی وســیع پــای بــه میــدان تیــم همشــهری 
ــه حمــات   گذاشــتند و از آغــاز مســابقه دســت ب
گســترده ای زدنــد و چنــد موقعیــت گلزنی داشــتند 
محمدرشــید  خیره کننــده  واکنش هــای  کــه 
ــن  ــن دروازه ذوب آه ــع از فروریخت ــری مان  مظاه

شد. 

ــی  ــی تیمــش از بحران ــرای رهای زالنکــو کرانچــار ب
لیــگ  آغازیــن  هفته هــای  در  ناخواســته  کــه 
ــت  ــاع از حیثی ــرای دف ــود، ب ــده ب ــرش ش دامنگی
تیــم ریشــه دار فوتبــال ســپاهان اصفهــان در ایــن 
ــه  ــواداران ب ــی از ه ــور جمع ــا حض ــه ب ــی ک درب
میزبانــی تیــم ذوب آهــن برگــزار می شــد، بایــد بــه 

ــود را در روی  ــگاه خ ــا جای ــید ت ــروزی می رس پی
ــد.  ــتحکام بخش ــی اس ــت کادر فن نیمک

ــر  ــت امی ــا هدای ــن ب ــوان ذوب آه ــان ج سبزپوش
ــه  ــت، ب ــال روز اس ــه فوتب ــنا ب ــه آش ــی ک قلعه نوی
ــه در ســه  ــده ای ک ــج ارزن ــم شایســتگی و نتای رق
هفتــه گذشــته کســب کــرده و در رده چهــارم 
ــازی  ــود ب ــا وج ــد و ب ــه بودن ــای گرفت ــدول ج ج
خــوب و درخشــانی کــه در نیمــه اول نشــان 
ــه دوم  ــد، در نیم ــت نکنن ــی دریاف ــا گل ــد ت دادن
اســیر فرارهــای پیاپــی و مهارنشــدنی مهــرداد 
محمــدی شــدند کــه از جنــاح راســت بارهــا روی 
ــا ارســال های  دروازه ذوب آهــن خطرســاز شــد و ب
خــوب خــود روی دروازه سبزپوشــان در دقیقــه 7۳ 
توســط ساســان انصــاری گل اول فــوالد ســپاهان 

ــم زد.  را رق
فرصت هــای  قلعه نویــی کــه  امیــر  شــاگردان 
دانیــال  توســط  را  خــود  گلزنــی  اســتثنایی 
اســماعیلی فر و احســان پهلــوان از دســت داده 
ــار  ــن ب ــورده، چندی ــران گل خ ــرای جب ــد، ب بودن
دروازه ســپاهان را بــا خطــر فروریــزی مواجــه 
ــان شایســته  ــرا، دروازه ب ــی اولیوی ســاختند؛ امــا ل
ــه  ــت ب ــا مصدومی ــس از مدت ه ــه پ ــپاهان ک س
ــه  ــای گرفت ــیده و درون دروازه ج ــازی رس ــن ب ای
خــود  تحســین برانگیز  واکنش هــای  بــا  بــود، 
ــن  ــوان ذوب آه ــان ج ــی را از مهاجم ــازه گلزن اج

ــت. گرف

 درخشش محمدی
البتــه ایــن واقعیــت را بایــد بپذیریــم کــه تیــم 
ـ 4ـ   ـ ۱  ــتم 4  ــا سیس ــه ب ــن ک ــده ذوب آه جوان ش
۱ و بــا تک مهاجــم بلندقــد )مجتبــی تبریــزی( 
ــاع  ــود، در دف ــه ب ــپاهان رفت ــم س ــاف تی ــه مص ب
به ویــژه در ضــد حمــات کامــا جــا می مانــد 
کــه می تــوان گفــت نشــأت گرفته از خســتگی 
و  گذشــته  هفته هــای  ســخت  بازی هــای 
ــوالد  ــان ف ــد مهاجم ــش از ح ــی بی ــتهای گلزن اش
بــود کــه  محمــدی  مهــرداد  به ویــژه  ســپاهان 
دور از انتظــار در شــرایط ایــده آل در ایــن بــازی 
ــاس گل اول و  ــا پ ــود و ب ــده ب ــر ش ــهرآورد ظاه ش
بــه ثمــر رســاندن گل دوم بــه همــراه لــی اولیویــرا 
 بــه عنــوان بهتریــن بازیکــن دو تیــم شــناخته 
مربیــان  زودهنــگام  و  مکــرر  شــد.تعویض های 
ــادت درآمــده؛  ــک عــرف و ع ــه صــورت ی ــا ب تیم ه
ــر  ــی را ب ــری تیم ــکان رهب ــه س ــی ک ــی مربیان حت
ــان حاضــر  ــن زم ــد و در بحرانی تری ــده می گیرن عه
می شــوند مســئولیت ســنگینی را پذیــرا باشــند و بــا 

ــدا  ــد ابت ــی ســعی می کنن ــام داشــته های تجرب تم
آرامــش را بــه تیــم و بازیکنانــی کــه دچــار اســترس 
ــدون  ــا ب ــد ت ــده اند، بازگردانن ــی ش ــران روح و بح
ــه ســمت و ســوی کــورس  ــم خــود را ب دغدغــه تی
قهرمانــی ســوق دهنــد هــم از ایــن امــر مســتثنی 

نیســتند.
 ایــن سیاســت کاری مربیــان نامــدار و باتجربــه ای 
نظیــر کرانچــار و امیــر قلعه نویــی دقیقــا بــه خوبــی 
ــه  ــه و ب ــورت گرفت ــی ص ــم اصفهان ــن دو تی در ای
انجــام رســیده اســت؛ امــا بــا نگاهــی بــه ســال های 
گذشــته بــر ایــن بــاور یقیــن حاصــل می کنیــم کــه 
مدیــران عامــل و اعضــای هیئت مدیــره باشــگاه های 
هــرگاه  ســپاهان،  مبارکــه  فــوالد  و  ذوب آهــن 
تیمشــان دچــار بحــران مقطعــی شــده، مایوســانه 
ــری  ــض کادر مربیگ ــه تعوی ــت ب ــه دس و بی برنام
به ویــژه ســرمربی تیــم زده انــد و نشــان داده انــد کــه 
ــی بزرگــی  ــد و هیــچ مرب تحمــل شکســت را ندارن
هــم بعــد از یکــی دو شکســت، شــانس مانــدگاری 

ــدارد. در ســمت مربیگــری را ن

در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران )جام خلیج فارس(

جدال جذاب در شهرآورد اصفهان

باتجربــه تیــم ملــی  بازیکــن  اوشــین ســاهاکیان، 
لبنــان گفــت:  بــا  ایــران، دربــاره دیــدار  بســکتبال 
ــان  ــل لبن ــی را مقاب ــیار حساس ــازی بس ــتیم ب می دانس
ــازی  ــا اینکــه آن هــا می خواســتند ب ــم. ب در پیــش داری
را از دســت مــا بیــرون بیاورنــد و نتایــج کوارترهــای 
ــد، امــا نمایــش  ــه ســود خــود تمــام کنن اول و دوم را ب
خــوب بازیکنــان ایــران باعــث شــد تــا هیــچ گاه در طــول 
بــازی از لبنــان عقــب نیفتیــم. در تمــام طــول 4۰ دقیقــه 
ــرل  ــتیم، کنت ــه داش ــه ای ک ــا برنام ــان ب ــان لبن بازیکن
شــدند و تمرکــز خــوب بازیکنــان ایــران باعــث شــد تــا 
اختــاف هــم افزایــش یابــد. خــدا را شــکر می کنــم کــه 
از ایــن بــازی ســخت ســربلند بیــرون آمدیــم. متاســفانه 
هنــگام پخــش ســرود ملــی ایــران تماشــاگران لبنانــی 
ســوت زدنــد و هــو کردنــد. همیــن کارشــان بــه انگیــزه 

بچه هــای مــا اضافــه کــرد کــه بــه آن هــا نشــان دهیــم 
ــا را  ــه م ــد روحی ــیه ای نمی توانن ــای حاش ــن کاره ــا ای ب
خــراب کننــد. مــا بــا بــازی ای کــه در زمیــن ارائــه کردیــم 
و بــا توانایی هــای فنــی خودمــان بــه آن هــا ایــن پیــام را 

ــد.  ــران احتــرام بگذارن ــه ای ــد ب دادیــم کــه بای
وی دربــاره نقــش حامــد حــدادی گفــت: توانایــی حامــد 
حــدادی بــه همــه آســیا ثابــت شــده و او بــا محوریتــی 
کــه در تیــم دارد، نقــش مهمــی در پیــروزی ایــران ایفــا 
می کنــد. حامــد بــا اعتمادبه نفــس و تجربــه ای کــه 
دارد، هدایــت تیــم را در زمیــن خیلــی خــوب انجــام داد. 
ــم و  ــف می دیدی ــر ســبد خودمــان و حری او را دائمــا زی
در حملــه و دفــاع مثمرثمــر بــود. همــه بازیکنــان در کنــار 
حامــد اعتمادبه نفــس بیشــتری دارنــد و از حضــورش در 

ــد. ورزش 3 ــن اســتفاده می کنن زمی

گزینــه دولــت دوازدهــم بــرای وزارت ورزش تاکیــد کــرد قصــد 
ــد  ــر دهن ــرح پایتخــت را تغیی ــم مط ــد شــیوه اداره دو تی دارن
و طــوری برنامه ریــزی کننــد کــه درآمدزایــی ایــن دو باشــگاه 

بیشــتر شــود. 
مســعود ســلطانی فر بــا تاکیــد بــر اینکــه طبــق قوانیــن 
ورزش حرفــه ای امــکان کمــک مالــی بــه دو تیــم پرســپولیس 
نــدارد، دربــاره  از طــرف وزارت ورزش وجــود  اســتقال  و 
تیــم  دو  ایــن  اداره  بــرای  پیش بینی شــده  برنامه هــای 

توضیــح داد. 
ــی ســرخابی ها نســبت  ــت مدیریت ــان اینکــه وضعی ــا بی وی ب
بــه گذشــته نظــم و ثبــات بیشــتری پیــدا کــرده، خاطرنشــان 
ــپولیس و  ــیوه اداره پرس ــا ش ــتیم ت ــال آن هس ــه دنب ــرد: ب ک
اســتقال از حالــت تیمــی خــارج شــده و بــه باشــگاه تبدیــل 

شــود. 

ــیا  ــزرگ آس ــم ب ــم دو تی ــد: نمی توانی ــادآور ش ــر ورزش ی وزی
ــرح  ــای مط ــزو تیم ه ــان ج ــگ قهرمان ــه در لی ــه همیش را ک
بوده انــد، بــه صــورت یــک بخــش اقتصــادی معمولــی و 
تیمــی اداره کنیــم. بــه دنبــال ایــن هســتیم نحــوه اداره ایــن دو 
تیــم را ســاماندهی کنیــم. ایــن کار را بــا انتخــاب هیئت مدیــره 

ــم.  ــاز کرده ای ــا آغ ــرای آن ه ــی ب ــادی و ورزش اقتص
ســلطانی فر همچنیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه ظرفیــت درآمدزایــی 
ــت،  ــود اس ــت موج ــتر از وضعی ــتقال بیش ــپولیس و اس پرس
ــم  ــن دو تی ــم گذشــته ای ــک ســال و نی ــی ی ــادآور شــد: ط ی
بــدون اتــکا بــه کمــک مالــی دولــت و بــا اسپانســرهای خــود 
اداره شــدند. البتــه حجــم بدهی هــای بــه جــا مانــده از 
ــا خوشــبختانه  ــاد اســت، ام ســنوات گذشــته ســرخابی ها زی
طــی همیــن یــک ســال و نیــم گذشــته بخشــی از ایــن 

ــد. ایســنا ــت ش ــم پرداخ ــود دو تی ــرف خ ــا از ط بدهی ه

ورزش

،،
تقابــل دو مربــی کهنــه کار و پرتجربــه 
دربــی  شــصت ودومین  در  فوتبــال 
اصفهــان بــه ســود زالنکوکرانچــار بــه 

پایــان رســید

۱۳966۰۳۰2۰26۰ مــورخ  رای شــماره ۰4546   -۱۳4

۱۳96/۰۳/2۰  اقــای  احمــد عاقلیــان   بــه شناســنامه 

شــماره  295  کدملــی  ۱286۳225۰2  صــادره  اصفهان  

فرزنــد  ابوالقاســم  بصــورت ســه دانــگ مشــاع از 

ششــدانگ یکبــاب  خانــه  بــه مســاحت  25۰.26  متــر 

ــی  ــی از ۱5۱87  اصل ــماره 2۰  فرع ــاک ش ــع از پ مرب

واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

مالــک رســمی مــی باشــد

۱۳5- رای شــماره ۰4547 ۱۳966۰۳۰2۰26۰ مــورخ 

بــه  زاده     مولــوی  مهیــن  خانــم     ۱۳96/۰۳/2۰

ــی  ۱28۱656445   ــماره  55942  کدمل ــنامه ش شناس

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

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

ــماره 2۰   ــاک ش ــع از پ ــر مرب ــاحت  25۰.26  مت مس

فرعــی از ۱5۱87  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد 

۱۳6- رای شــماره ۰2758 ۱۳9646۰۳۰2۰26۰   مــورخ  

۱۳96/۰2/۱8   آقــای احمــد نیــک پــرور بــه شناســنامه 

شــماره 57729 کدملــی ۱28۱672۳5۱ صــادره اصفهان 

ــدانگ   ــاع از  شش ــگ مش ــه دان ــین در س ــد حس فرزن

ــع  ــاحت  ۱25.95  مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ی

پــاک شــماره  ۱ فرعــی از۱۳992  اصلــی واقــع در 

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 

عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی بمانعلــی 

ــادی ــمس آب ــی ش قدوس

۱۳7- رای شــماره ۰2757 ۱۳9646۰۳۰2۰26۰   مــورخ  

ــه  ــم طاهــره ســلیمانی سمســانی ب ۱۳96/۰2/۱8  خان

شناســنامه شــماره 7 کدملــی ۱۱۱۱7۰4589 صــادره 

ــاع از   ــگ مش ــه دان ــی در س ــد مرتض ــان فرزن فاورج

ــه مســاحت  ۱25.95   ــه  ب ــاب خان ششــدانگ  یــک ب

ــی  ــی از۱۳992  اصل ــماره  ۱ فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

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

نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی بمانعلــی 

ــادی  قدوســی شــمس آب

   ۱۳9646۰۳۰2۰26۰  ۰5۳۳7 شــماره    رای   -۱۳8

ــه  ــهابی ب ــی ش ــای فردوس ــورخ  ۱۳96/۰4/۰۳   آق م

شناســنامه شــماره ۱7کدملــی 4622۳۰9۳4۳ صــادره 

شــهرکرد فرزنــد حیــدر نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 

ــاک شــماره  ــع پ ــه مســاحت 62 مترمرب ســاختمان ب

7۰فرعــی از۱49۱5 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی  ــت نجف ــم عصم ــک رســمی خان از مال

   ۱۳9646۰۳۰2۰26۰  ۰7۰۳5 شــماره    رای   -۱۳9

ــه  ــم فرشــته امیراحمــدی ب ــورخ  ۰5/۰8/ ۱۳96 خان م

 5669۳8۳۱۳۳ ۳۳4 کدملــی  شــماره  شناســنامه 

ــه ششــدانگ  ــز نســبت ب ــد هرم صــادره خلخــال فرزن

یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 26۱.7۰ مترمربــع 

پــاک شــماره997۳ فرعــی از۱5۱77 اصلــی واقــع 

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

عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی ایــران نیرومنــد 

ــزی ج

   ۱۳9646۰۳۰2۰26۰  ۰7۰۳6 شــماره    ۱4۰-رای 

ــریفیان  ــا ش ــن آق ــای حس ــورخ  ۰5/۰8/ ۱۳96 آق م

ــی  ــه شناســنامه شــماره ۱۳72 کدمل ــی ب اصفهان

۱29۱۰472۰4 صــادره اصفهــان فرزند هاشــم نســبت بــه 

ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 

مســاحت ۱۱9.76 مترمربــع پــاک شــماره228 فرعــی 

از۱5۱77 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

ــک رســمی مــی باشــد خــود متقاضــی مال

ــورخ   ــماره  ۰7۰۳7 ۱۳9646۰۳۰2۰26۰   م ۱4۱- رای ش

ــادی  ــان آب ــی زم ــای حســین نریمان ۰5/۰8/ ۱۳96  آق

بــه شناســنامه شــماره ۱268۳ کدملــی ۱28۳8287۳۱ 

صــادره اصفهــان فرزنــد عبــاس نســبت بــه ســه دانــگ 

ــه مســاحت  ــاب ســاختمان ب مشــاع ازششــدانگ یکب

ــی از۱5۱77  ــماره228 فرع ــاک ش ــع پ ۱۱9.76 مترمرب

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

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد  

ــورخ   ــماره  2۰96۱ ۱۳9646۰۳۰2۰26۰   م ۱42- رای ش

بــه  خورســندی   مرتضــی  اقــای     ۱۳96/۱۱/27

شناســنامه شــماره 68۳  کدملــی ۱۱۱۰5۰۱978  صــادره 

ــاع  ــگ مش ــه دودان ــبت ب ــد  نس ــد محم ــه فرزن مبارک

از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 2۳۰  

مترمربــع از پــاک شــماره 456 فرعــی از ۱4874 

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

ــد   ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

۱4۳- رای شــماره  2۰962 ۱۳9646۰۳۰2۰26۰   مــورخ  

۱۳96/۱۱/27   اقــای محمــد خورســندی بــروزادی  بــه 

ــی 54۱9۳۰6794  صــادره  شناســنامه شــماره 9  کدمل

مبارکــه فرزنــد حســین  نســبت بــه چهاردانــگ مشــاع 

از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 2۳۰  

مترمربــع از پــاک شــماره 456 فرعــی از ۱4874 

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

ــک رســمی مــی باشــد    متقاضــی مال

ــورخ   ۱44- رای شــماره  ۰542۰ ۱۳9646۰۳۰2۰26۰   م

۱۳96/۰4/۰4   خانــم پرویــن رجبــی دهنــوی بــه 

شناســنامه شــماره 2۰98 کدملــی ۱28۳۰9۰724 صــادره 

ــه  ــه ب ــه در ششــدانگ یکبابخان ــد عزیزال ــان فرزن اصفه

ــی  ــماره8 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 257.25 مترمرب مس

از 452 اصلــی واقــع در بخــش ۱6 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــوی ــی دهن ــه رجب رســمی عزیزال

۱45- رای شــماره  ۰4656 ۱۳9646۰۳۰2۰26۰   مــورخ  

بــه  نــوی  ۱۳96/۰۳/22  خانــم زهــرا قدوســی ده 

ــادره  ــی ۱29۰۰587۱7 ص ــماره 87 کدمل ــنامه ش شناس

ــاب  ــک ب ــدانگ  ی ــل در شش ــد ابوالفض ــان فرزن اصفه

خانــه  بــه مســاحت  284.54  مترمربــع پــاک شــماره 

8  فرعــی از 452 اصلــی واقــع در بخــش ۱6 ثبــت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــوی ــزاده دهن ــم علی ــمی قاس ــک رس از مال

۱46- رای شــماره  ۰5456 ۱۳9646۰۳۰2۰26۰   مــورخ  

۱۳96/۰4/۰4    آقــای ظفــر رحیمــی دومکانــی بــه 

ــی 46695982۳6 صــادره  شناســنامه شــماره 2۰ کدمل

ــاب  ــک ب ــدانگ  ی ــی در  شش ــد نجفقل ــردگان فرزن ل

خانــه  بــه مســاحت  ۱۳۳.۳۰  مترمربــع پــاک شــماره  

- فرعــی از ۱۳9۰۰ اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــه شهســواری ــک رســمی رحمــت ال از مال

۱47- رای شــماره  22۱72 ۱۳9546۰۳۰2۰26۰   مــورخ  

۱۳95/۱2/۱4    اقــای محمــد اصفهانــی  بــه شناســنامه 

شــماره ۱289  کدملــی ۱288۰76568  صــادره اصفهــان  

فرزنــد حســین  نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه 

بــه مســاحت 44.86  مترمربــع از پــاک شــماره 

ــت  ــع در بخــش 5 ثب ــی واق ــی از ۱49۱5 اصل ۱2۱ فرع

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

از مالــک رســمی بانوایــران شــهیداول 

   ۱۳9546۰۳۰2۰26۰  ۱6524 شــماره   رای   -۱48

ــش   ــرح بخ ــین ف ــای حس ــورخ  ۱۳95/۰9/28   اق م

بــه شناســنامه شــماره 55  کدملــی 62۱9782976  

صــادره فریــدن  فرزنــد اســداله  نســبت بــه ششــدانگ 

یکبــاب مغــازه بــه مســاحت ۳۳.۰8  مترمربــع از پاک 

شــماره 277 فرعــی از ۱49۱5 اصلــی واقــع در بخــش 

5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــک رســمی رضــا نژادحســینی الواســطه از مال

۱49- رای شــماره  ۱۱922 ۱۳9546۰۳۰2۰26۰   مــورخ  

بــه  بلنــد  میــرزا  آقــای  حســن      ۱۳95/۰7/۱5

شناســنامه شــماره 65567 کدملــی ۱28۱75۳75۰ 

ــک  ــدانگ  ی ــر در  شش ــد ناص ــان  فرزن ــادره اصفه ص

بــاب  ســاختمان   بــه مســاحت   25۳      مترمربــع 

ــش ۱6  ــع در بخ ــی واق ــماره     ۳۰9   اصل ــاک ش پ

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

ــی ــول صدیق ــمی رس ــک رس ــطه از مال الواس

۱5۰- رای شــماره  ۰5854 ۱۳9646۰۳۰2۰26۰   مــورخ  

۱۳96/۰4/۱۳  آقــای محمــد رضــا تــرکان قلعــه شــاهی 

بــه شناســنامه شــماره 956 کدملــی ۱286۰76۰56 

ــدانگ   ــول در  شش ــد عبدالرس ــان فرزن ــادره اصفه ص

یــک بــاب ســاختمان مســکونی بــه مســاحت  ۱6۱.7۳  

ــی  ــی از ۱4986 اصل ــماره  - فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

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

نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی حســین 

ــادی زراعتــی شــمس آب

۱5۱- رای شــماره  2227۱ ۱۳9546۰۳۰2۰26۰   مــورخ  

۱۳95/۱2/۱4  خانــم مهــری مختــاری احمدابــادی  

ــی ۱28۱7۰8۰97   ــماره 6۱۱۰7  کدمل ــنامه ش ــه شناس ب

صــادره اصفهــان  فرزنــد محمدعلــی  نســبت بــه ســه 

ــه  ــاختمان  ب ــاب س ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش دان

مســاحت 2۳۰.۳8  مترمربــع از پــاک شــماره ۱5۱82 

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

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد    

   ۱۳9546۰۳۰2۰26۰  22272 شــماره   رای   -۱52

ــژاد   ــمت ن ــین حش ــای حس ــورخ  ۱۳95/۱2/۱4  اق م

ــی ۱2866۳۰584   ــماره ۱۱29  کدمل ــنامه ش ــه شناس ب

ــه  ــه س ــبت ب ــداله  نس ــد اس ــان  فرزن ــادره اصفه ص

ــه  ــاختمان  ب ــاب س ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش دان

مســاحت 2۳۰.۳8  مترمربــع از پــاک شــماره ۱5۱82 

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

ــد      ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

۱5۳- رای شــماره  ۰5959 ۱۳9646۰۳۰2۰26۰   مــورخ  

ــادی   ــر اب ــی خی ــاس رضائ ــای  عب ۱۳96/۰4/۱5     آق

بــه شناســنامه شــماره ۳ کدملــی ۱۰9۱99۱۳67 صــادره 

نجــف ابــاد فرزنــد عــزت هللا بصــورت ششــدانگ 

یکبــاب خانــه  بــه مســاحت ۱۱8.۳۰ مترمربــع از پــاک 

ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از۱5۱82  اصل ــماره 4 فرع ش

5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

الواســطه از مالــک رســمی کوکــب شــیرانی

۱55- رای شــماره  ۰۳947 ۱۳9646۰۳۰2۰26۰   مورخ  

۱۳96/۰2/۳۱   آقــای محمدرضــا صادقــی علــون آبادی 

ــی ۰۰46۳277۱۱  ــماره ۳۱85 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب

ــاع  ــگ مش ــر دان ــی در چه ــد عل ــران فرزن ــادره  ته ص

ــای  ــتثنای به ــه اس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی از شش

ثمنیــه اعیانــی آن   بــه مســاحت    ۱۳۰.4۰     مترمربــع 

ــی  ــی از    ۱5۱79   اصل ــماره   ۳9      فرع ــاک ش پ

واقــع در  بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

مالــک رســمی مــی باشــد     

   ۱۳9646۰۳۰2۰26۰  ۰۳948 شــماره   رای   -۱56

مــورخ  ۱۳96/۰2/۳۱ خانــم زینــب ملکوتــی خــواه 

ــی 5659۰67948  ــماره 765 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب

ــگ  ــن در دو دان ــد محمدحس ــه فرزن ــادره  کوهپای ص

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

بهــای ثمنیــه اعیانــی آن   بــه مســاحت    ۱۳۰.4۰     

ــی از    ۱5۱79  ــاک شــماره   ۳9      فرع ــع پ مترمرب

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

ــد          ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

۱57- رای شــماره  ۰4۰۳۱ ۱۳9646۰۳۰2۰26۰   مــورخ  

۱۳96/۰۳/۰9   اقــای  رحیــم عبدلــی   بــه شناســنامه 

شــماره  ۳۱6  کدملــی  ۱29۱۰5۱۰۱5  صــادره  اصفهــان   

ــاع از  ــگ مش ــار دان ــورت چه ــه  بص ــف ال ــد  لط فرزن

ششــدانگ یکبــاب  خانــه   بــه مســاحت  59.95  متــر 

مربــع از پــاک شــماره  82   فرعــی از ۱49۱5   اصلــی 

واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

مالــک رســمی مــی باشــد           

۱58- رای شــماره  ۰4۰۳2 ۱۳9646۰۳۰2۰26۰   مــورخ  

بــه  جــزی    لیا هادیــان  خانــم      ۱۳96/۰۳/۰9

ــی  ۱28242۱۰۳4   ــماره  4979۱  کدمل ــنامه ش شناس

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

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

ــماره  82    ــاک ش ــع از پ ــر مرب ــاحت  59.95  مت مس

ــت  ــش 5 ثب ــع در  بخ ــی واق ــی از ۱49۱5   اصل فرع

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد       

   ۱۳9646۰۳۰2۰26۰  ۰۳۱44 شــماره   رای   -۱59

ــه  ــان ب ــهباز محمدی ــای ش ــورخ  ۱۳96/۰2/27   آق م

ــادره  ــی ۱۱9979555۰ ص ــماره 66 کدمل ــنامه ش شناس

شــهرضا فرزنــد کیامــرث نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 

ســاختمان بــه مســاحت ۱۱9.8۰ مترمربــع پــاک 

ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از۱49۱5 اصل ــماره۱۳4 فرع ش

5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــری  ــی اب ــا فروغ ــمی رض ــک رس ــطه از مال الواس

تاریخ انتشار نوبت       28 /96/۰5

تاریخ انتشار نوبت        96/6/۱2

م الف /         ۱66۰4  کیمیای وطن                                                   

زهره ایروانی

 رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک کوهپایه

 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 

ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 

مســتقر در اداره ثبــت اســناد وامــاک کوهپایــه

آگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده ۱۳ آئیــن نامــه 

ــی و  ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان

ــماره  ــر رای ش ــمی براب ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س

ــون  ــوع قان ــات اول موض ۱۳946۰۳۰2۰28۰۰۰۳85 هی

تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 

ــوزه  ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س فاق

ــارض  ــه بامع ــات مالکان ــه تصرف ــک کوهپای ــت مل ثب

متقاضــی آقــای مهــدی ســعیدی کوپائــی فرزنــد 

محمدابراهیــم بشــماره شناســنامه 2۱74 دارای کــد 

ــه در  ــادره از کوهپای ــماره ۱95۰ 565886 ص ــی بش مل

ــاحت 4۰. 2۳  ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی شش

ــی  ــاک 648 فرع ــمتی از پ ــی در قس ــع احداث مترمرب

از 46 اصلــی واقــع در کوهپایــه بخــش ۱9 حــوزه ثبــت 

ملــک کوهپایــه ) خریــداری بصــورت عــادی مــع 

الواســطه از مالــک رســمی خانــم ســکینه مجلســی ( 

ــه منظــور اطــاع عمــوم  ــذا ب ــده اســت. ل محــرز گردی

ــی  ــی م ــه ۱5 روز اگه ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب مرات

ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــود در صورت ش

ــند  ــته باش ــی داش ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی س

مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت 

دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس 

از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 

ــی  ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس اعت

ــای  ــورت انقض ــت در ص ــی اس ــد. بدیه ــم نماین تقدی

مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ــد شــد ــت صــادر خواه ســند مالکی

م الف ۱6۱۰6. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳96/۰5/28

 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳96/۰6/۱2

اصغر علی خانی کوپایی  

رئیس ثبت اسناد و اماک کوهپایه 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 

ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 

آگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده ۱۳ آئیــن 

و  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  نامــه 

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر آرای 

شــماره های ذیــل هیــات موضــوع قانــون تعییــن 

تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــت  ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس س

ــان  ــت اصفه ــاد برخــوار بخــش ۱6 ثب ــت آب ــک دول مل

ــت مشــاعی  و اســناد  بااســتناد اســناد رســمی مالکی

عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکانــه و 

ــت  ــده اس ــرز گردی ــل مح ــان ذی ــارض متقاضی بامع

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــاده ۳ قان ــق م ــذا طب ل

ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و بــه 

منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه ۱5 

روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 

بــه صــدور اســناد مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی 

ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند  م ــته باش داش

ــن  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه

ــدت  ــرف م ــید ،  ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ اداره تس

یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود 

را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت 

ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای  م ــورت انقض در ص

اعتــراض طبــق مقــررات اســناد مالکیــت صــادر خواهــد 

شــد. صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر 

ــت. ــه دادگاه نیس ب

۱-برابــر رای شــماره ۱۳966۰۳۰2۰۱8۰۰۰۳۱۱ کاســه 

ــا  ــد رض ــای محم ــده ۱۳92۱۱44۰2۰۱8۰۰۱6۳5 آق پرون

ارفــع الرفیعــی  فرزنــد عباســعلی بشــماره شناســنامه 

5۳۱  صــادره از اصفهــان  نســبت بــه ششــدانگ 

ــه مســاحت  252.84  ــه نیمــه ســاز ب ــاب خان ــک ب ی

ــر روی قســمتی از پــاک ۳89  ــی ب ــع احداث ــر مرب مت

اصلــی واقــع در دولــت آبــاد بخــش ۱6 ثبــت اصفهــان 

خریــداری بطــور مــع الواســطه از آقــای عبــاس کثیــری 

ــادی ــت آب دول

2- برابــر رای شــماره ۱۳966۰۳۰2۰۱8۰۰۰۳۰۱ کاســه 

ــد رضــا  ــای محم ــده ۱۳92۱۱44۰2۰۱8۰۰۱6۳4 آق پرون

ارفــع الرفیعــی  فرزنــد عباســعلی بشــماره شناســنامه 

5۳۱  صــادره از اصفهــان  نســبت بــه ششــدانگ 

ــه مســاحت  ۳۱5.۳9  ــه ســاز ب ــه نیم ــاب خان ــک ب ی

ــر روی قســمتی از پــاک ۳89  ــی ب ــع احداث ــر مرب مت

اصلــی واقــع در دولــت آبــاد بخــش ۱6 ثبــت اصفهــان 

خریــداری بطــور مــع الواســطه از آقــای عبــاس کثیــری 

ــادی ــت آب دول

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳96/۰5/28

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳96/۰6/۱2

برخــوار   امــاک  و  اســناد  ثبــت   اداره 

 شماره: 5۰۱ /۳7/۰5/الف/م به تاریخ 96/۰5/26

تاریخ ارسال: 96/۰5/26

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 

ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 

آگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون و مــاده ۱۳ آئیــن 

و  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  نامــه 

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر آرای 

شــماره های ذیــل هیــات موضــوع قانــون تعییــن 

تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــت  ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس س

ــان  ــت اصفه ــاد برخــوار بخــش ۱6 ثب ــت آب ــک دول مل

ــت مشــاعی  و اســناد  بااســتناد اســناد رســمی مالکی

عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکانــه و 

ــت  ــده اس ــرز گردی ــل مح ــان ذی ــارض متقاضی بامع

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــاده ۳ قان ــق م ــذا طب ل

ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و بــه 

منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه ۱5 

روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 

بــه صــدور اســناد مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی 

ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند  م ــته باش داش

ــن  ــه ای ــود را ب ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب آگه

ــدت  ــرف م ــید ،  ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ اداره تس

یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت 

ــد . بدیهــی  ــم نماین ــه مراجــع قضایــی تقدی خــود را ب

اســت در صــورت انقضــای  مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات اســناد مالکیــت 

ــع از  ــت مان ــند مالکی ــدور س ــد. ص ــد ش ــادر خواه ص

ــت. ــه دادگاه نیس ــرر ب ــه متض مراجع

۱-برابــر رای شــماره ۱۳966۰۳۰2۰۱8۰۰۰۳۰4 کاســه 

مریــم  خانــم   ۱۳96۱۱44۰2۰۱8۰۰۰۰۱5 پرونــده 

مرادمنــد خرزوقــی   فرزنــد رحیــم بشــماره شناســنامه 

5۱۰۰۰۰7۰6۰  صــادره از خــورزوق  نســبت بــه دو دانــگ 

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

۱88.۰5 متــر مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از 

ــع در خــورزوق  ــی واق ــی از 42  اصل ــاک ۳88 فرع پ

بخــش ۱6 ثبــت اصفهــان خریــداری از مالــک رســمی 

ــدی ــوکت محم ــم ش خان

ــه  ــماره ۱۳966۰۳۰2۰۱8۰۰۰۳۰5 کاس ــر رای ش 2- براب

پرونــده ۱۳9۳۱۱44۰2۰۱8۰۰۰422 آقــای اکبــر امیــری 

خرزوقــی   فرزنــد رحیــم بشــماره شناســنامه 7۱  

ــگ مشــاع  ــار دان ــه چه صــادره از خــورزوق  نســبت ب

از ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  ۱88.۰5 

متــر مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از پــاک ۳88 

ــش ۱6  ــورزوق بخ ــع در خ ــی واق ــی از 42  اصل فرع

ــه ــاع ی اولی ــت مش ــان در ازای مالکی ــت اصفه ثب

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳96/۰5/28

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳96/۰6/۱2

ــماره: 489  ــوار   ش ــاک برخ ــناد و ام ــت اس اداره ثب

/۳7/۰5/الــف/م بــه تاریــخ 96/۰5/24

تاریخ ارسال: 96/۰5/26

آگهی فقدان سند مالکیت
بــرگ  دو  اســتناد  بــه  تبریزیــان  مهیــن  خانــم 

استشــهادیه محلــی کــه هویــت و امضــاء شــهود 

رســما گواهــی شــده مدعــی شــده کــه ســند مالکیــت 

4۱6.66ســهم مشــاع از ۱25۰ ســهم ششــدانگ قطعــه 

ــماره 54۰  ــه ش ــع ب ــاحت ۱۳52 مترمرب ــه مس ــاغ ب ب

فرعــی از 25 اصلــی واقــع در حــوزه ثبتــی قمصــر 

ــه  کــه ذیــل شــماره 88۰9 و صفحــه ۳4۱ دفتــر 59 ب

ــت صــادر  ــت و ســند مالکی ــان ثب ــن تبریزی ــام مهی ن

ــی  ــه جای ــر جاب ــه در اث ــده ک ــرده گردی ــلیم نامب و تس

مفقــود شــده اســت چــون درخواســت المثنــی ســند 

مالکیــت نمــوده و طبــق تبصــره یــک مــاده ۱2۰ 

ــون ثبــت آگهــی مــی شــود  اصاحــی آییــن نامــه قان

کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک 

مزبــور یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود مــی باشــد 

ــه ایــن اداره  ــا ده روز ب از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ت

ــا ضمــن ارایــه اصــل  مراجعــه و اعتــراض خــود را کتب

ــا  ــد ت ــلیم نمای ــه تس ــند معامل ــت و س ــند مالکی س

ــده  ــه کنن ــه ارای ــس و اصــل ســند ب ــب صورتمجل مرات

ــی  ــرر اعتراض ــت مق ــرف مهل ــر ظ ــردد و اگ ــترد گ مس

نرســد یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارایــه نشــود 

المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی 

ــد شــد. تســلیم خواه

تاریخ انتشار))96/۰5/۰28((

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک قمصر

575/ م الف

ادامه از صفحه 8

تغییر شیوه اداره استقالل و پرسپولیسبی احترامی لبنانی ها، انگیزه ما را دو برابر کرد



پیشهناد فیلم

کالشینکف

کارگردان: سعید سهیلی
نویسنده: سعید سهیلی، مهدی محمدنژادیان

عطــاران،  رضــا  هاشــم پور،  جمشــید  بازیگــران: 
ســاعد ســهیلی، فرهــاد اصالنــی، اندیشــه فوالدونــد، 
ــواد  ــت، ج ــهرام حقیقت دوس ــی، ش ــقایق فراهان ش
ــه  ــی، فاطم ــوش معظم ــهیلی، ان ــینا س ــی، س عزت
شــکری، بهــزاد اشــکان، مختــار ســائقی، ســارا 

ــاوی ــمن مع ــهیلی، یاس س
جــوان  دربــاره   »کالشــینکف«  فیلــم  داســتان 
ــت و آزار  ــورد اذی ــه خواهــرش م ســربازی اســت ک
اشــخاص ناشناســی قــرار گرفتــه اســت. او بــا 
ــی اش در  ــت نگهبان ــراه دارد پس ــه هم ــلحه ای ک اس
ــری  ــور انتقام گی ــه منظ ــد و ب ــرک می کن ــک را ت بان

ــی رود.  ــا م ــی آن ه ــراد، در پ ــن اف از ای
ســعید ســهیلی فیلمنامــه فیلــم »کالشــینکف« را از 
ــه دوربیــن در حرکــت  ــی کــه پشــت ب عکــس جوان
اســت و در دســت چــپ او، دســت یــک دختربچــه 
و در دســت راســتش یــک کالشــینکف اســت، الهــام 

گرفــت. 
ــرار  ــدا ق ــا در ابت ــرز عرب نی ــی و فریب ــوالد کیمیای پ
ــه در  ــد ک ــش کنن ــای نف ــود در »کالشــینکف« ایف ب

ــد.  ــی ش ــم منتف ــن فیل ــان در ای ــت حضورش نهای
»کالشــینکف« را می تــوان ادای دینــی بــه ســینمای 
ــه  ــهیلی آن را ب ــه س ــت ک ــی دانس ــعود کیمیای مس
هیــچ عنــوان پنهــان نمی کنــد و بــا وجــود حاکمیــت 
ــای  ــوان تم ه ــه عن ــت ب ــام و رفاق ــم انتق ــکار ت آش
اصلــی آثــار کیمیایــی و گفتمــان فاعلیــت بــه عنــوان 
گفتمــان مرســوم ســینمای کیمیایــی و مبرهــن 
بــودن بعضــی وجــوه شــخصیتی قهرمانــان کیمیایــی 
ــای  ــن کده ــهیلی و همچنی ــم س ــان فیل در قهرمان
ــوم در  ــر مرس ــه عناص ــوس ب ــال ملم ــانه ای کام نش
ــهیلی  ــینکف«، س ــی در »کالش ــار کیمیای ــان آث جه
لحظاتــی قبــل از بســته شــدن مدیــوم شــات دیــدار 
قهرمــان و رضــا روی پــل هوایــی، بــا نواختــن 
ــه  ــکارا ب ــر«، آش ــی »قیص ــراژ ابتدای ــیقی تیت موس
مخاطبــش می نمایانــد کــه چنیــن ادای دینــی 
ــه هیــچ عنــوان تصادفــی نبــوده  صــورت گرفتــه و ب

ــت. اس

حرف و نقل

 افشــین عزیــزی، آهنگســاز ســینما و تلویزیــون 
ــان  ــود بی ــای خ ــن فعالیت ه ــه تازه تری ــاره ب ــا اش ب
کــرد: به تازگــی کار مجموعــه تلویزیونــی »آنــام« بــه 
ــون  ــرده ام و چ ــاز ک ــار را آغ ــواد افش ــی ج کارگردان
ــالش  ــد، ت ــاق می افت ــز اتف داســتان ســریال در تبری
ــبرد کار  ــرای پیش ــز ب ــیقی آذری نی ــرده ام از موس ک

اســتفاده کنــم.
ــور  ــا حض ــود ب ــرار ب ــه ق ــوج« ک ــروه »آوای م  گ
ــدت  ــاالر وح ــاه در ت ــان« ۱۹ مردادم ــود جه »محم
ــن  ــل درگذشــت ای ــه  دلی کنســرت داشــته باشــد، ب
هنرمنــد، ۱۲ شــهریورماه بــا پخــش فیلــم و صــدای 
ایــن هنرمنــد پیشکســوت جنوبــی روی صحنــه 

ــی رود. م
ــتاره«  ــی و س ــردان »کات ــی، کارگ ــا مجلس  رض
ــر را  ــن اث ــش ای ــه نمای ــوز پروان ــه هن ــرد ک ــوان ک عن
ــن  ــه ای ــدام ب ــاه اق ــن م ــان ای ــا پای ــد و ت نگرفته ان

می کننــد. کار 
 اســتیون فریــرز کــه جایــزه بفتــا، جایــزه ســزار 
ــرای  ــا ب ــزه گوی ــی، جای ــم خارج ــن فیل ــرای بهتری ب
بهتریــن فیلــم اروپایــی و خــرس نقــره ای جشــنواره 
بین المللــی فیلــم برلیــن را در کارنامــه دارد، در 
ــا  ــز ب ــم ونی ــنواره فیل ــن دوره جش ــاد و چهارمی هفت
ــل  ــوری تجلی ــور گل ــزه جیگر-لوکولت ــت جای دریاف

می شــود.
ــون  ــدی ۲۶ میلی ــب درآم ــا کس ــتون ب ــا اس  ام
دالری، پردرآمدتریــن بازیگــر زن جهــان در ســال 

۲۰۱۷ شــد.
 قــدرت هللا عاقلــی، مجسمه ســاز، معتقــد اســت 
ــا در  ــن روزه ــه ای ــون ک ــور و نئ ــای ن ــه مدی توجــه ب
دنیــا طرفــداران زیــادی در شــاخه تجســمی دارد، در 

کشــور مــا مــورد غفلــت واقــع شــده اســت.
 »فصــل نرگــس« بــه کارگردانــی نــگار آذربایجانی 
بــا نمایــش در ۱۵ ســالن در ۱۰ روز نمایــش تاکنــون 
۴۰ میلیــون تومــان در تهــران و ۱۵ میلیــون تومــان در 

شهرســتان ها فروختــه اســت.
ــت  ــوص فعالی ــنده، درخص ــا، نویس ــد عنق  حام
همــراه گــروه  بــه  خــود گفــت:  اخیــر  هنــری 
ــریال  ــه س ــگارش فیلمنام ــغول ن ــندگان مش نویس
ــون  ــتیم. تاکن ــیما هس ــبکه دو س ــرای ش ــدر« ب »پ
ــالوه  ــت. ع ــده اس ــاده ش ــمت آن آم ــدود ۱۲ قس ح
بــر نــگارش فیلمنامــه، تهیه کنندگــی ایــن ســریال را 

ــده دارم. ــر عه ــز ب نی
ــا  ــدگان« ت ــر جــای مان  نمایــش »گفت وگــوی ب

روز دوشــنبه 3۰ مردادمــاه تمدیــد شــد.
 محمــود گبرلــو بــا اشــاره بــه اظهــارات جمشــید 
از  ســینمایی  منتقــدان  جشــن  در  مشــایخی 
برگزارکننــدگان مراســم  ســینمایی درخواســت کــرد که 
ســنجیده تر میهمانــان و پیشکســوتان را دعــوت کننــد.

 حمیدرضــا نعیمــی، کارگردان نمایش »ســقراط« 
از ســید عبــاس صالحــی وزیــر پیشــنهادی فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمی خواســت بــرای قــرار گرفتــن تئاتــر 
کشــور در مســیر رشــد، ســازمان یــا معاونتــی بــرای 

ایــن هنــر تشــکیل شــود.

کوتاه اخبار 

دو بازیگر جدید به فیلم تینا پاکروان 
پیوستند

فیلــم  بــه  یزدان بخــش  شــیرین  و  یــاری  زهیــر 
ــروان  ــا پاک ــی تین ــه کارگردان ــران« ب ــس - ته »لس آنجل
پیوســتند. بــا حضــور شــیرین یزدان بخــش و زهیــر یــاری 
بــه زودی فیلــم ســینمایی »لــس آنجلــس - تهــران« بــه 

ــی رود.  ــن م ــوی دوربی ــروان جل ــا پاک ــی تین کارگردان
ــاز افشــار،  ــن حضــور گوهــر خیراندیــش، مهن پیــش از ای
ماهایــا پطروســیان و ژوبیــن رهبــر در ایــن فیلم ســینمایی 
قطعــی شــده بــود. تینــا پاکــروان تهیه کنندگــی ایــن پــروژه 
را بــا مشــارکت علــی حســینی بــر عهــده دارد و نویســندگی 
ــی  ــروان و آنال ــا پاک ــه صــورت مشــترک توســط تین آن ب

اکبــری انجــام شــده اســت. 
از:  عبارتنــد  تهــران«  »لس آنجلــس-  عوامــل  ســایر 
ــم،  ــدواری: گری ــان امی ــردار، ایم ــدی: فیلمب ــاد محم فرش
ــران  ــاس، مدی ــه و لب مرجــان شــیرمحمدی: طــراح صحن
تولیــد: مهــدی چراغــی و روزبــه گیالنــی، دســتیار اول 
کارگــردان: مجتبــی وحیــدی، دســتیار دوم کارگــردان: 
رضــا عزیــزی، منشــی صحنــه: ســحر عقیقــی، صدابــردار: 
ــر  ــکاس: احمدرضــا شــجاعی، مدی ــن میرشــکاری، ع امی
آیــدا  آرش مجتهــدزاده، مشــاور رســانه ای:  تــدارکات: 
اورنــگ و تبلیغــات فضــای مجــازی: آریــان امیرخــان. ایرنا

آغاز فصل جدید »فیتیله ای«ها
محمــد مســلمی، کارگردان برنامــه تلویزیونــی »فیتیله«، از 
آغــاز فصــل جدیــد ایــن برنامــه بــرای تلویزیــون بــه همــراه 
تغییــرات در محتــوا و شــکل ظاهــری خبــر داد و در عیــن 
حــال از نبــود افــراد متخصــص در حــوزه کــودک انتقــاد و 
اظهــار کــرد کــه بــا نبــود نــگاه جــدی بــه ایــن حــوزه، مــرگ 
ــاره  ــردان درب ــن کارگ ــود. ای ــر می ش ــودک نزدیک ت کار ک
ــرد:  ــار ک ــه« اظه ــه »فیتیل ــد برنام ــری جدی ــات س جزئی
ــط  ــتیم و ضب ــد هس ــال پیش تولی ــر در ح ــال حاض در ح

برنامــه از یــک مــاه دیگــر آغــاز خواهــد شــد. 
ــه«  ــد برنامــه »فیتیل ــه داد: رویکــرد ســری جدی وی ادام
و  اجتماعــی  شــخصی،  بهداشــت  ســالمت،  موضــوع 
روحــی اســت. همچنیــن در فصــل جدیــد مهــدی بصیــری 
تهیه کنندگــی برنامــه را بــر عهــده دارد و گــروه نویســندگان 
بــه سرپرســتی کریــم قدســیانی نــگارش متن هــای 

ــت.  ــد گرف ــده خواه ــر عه ــه« را ب »فیتیل
ــه« در ۵۰ قســمت  ــد »فیتیل مســلمی گفــت: ســری جدی
۶۰ دقیقــه ای تولیــد خواهــد شــد و در آن تــالش می شــود 
ــا و  ــا آیتم ه ــر باشــیم و ب ــن قوی ت ــوا و مت از لحــاظ محت
ــری  ــر از س ــم متفاوت ت ــالش می کنی ــد ت ــای جدی فضاه

قبــل و بــا ســاختار جدیــدی روی آنتــن برویــم. 
ایــن کارگــردان همچنیــن از آمــوزش مســائل ایمنــی 
ــد  ــری جدی ــودکان در س ــخصی ک ــت ش ــی و امنی جنس
ــری از  ــن س ــت:  در ای ــر داد و گف ــه« خب ــه »فیتیل برنام
ــی  ــی جنس ــائل ایمن ــوزش مس ــت آم ــرار اس ــه ق برنام
و امنیــت شــخصی را بــرای کــودکان ارائــه دهیــم و 
بچه هــا را متوجــه حریــم خودشــان کنیــم. در ایــن راســتا 
رویکــردی داریــم کــه هــر چنــد برنامــه کــه جلــو می رویــم 
بخش هایــی از برنامــه را هــم بــه همیــن موضــوع حریــم 

صداوســیما اختصــاص می دهیــم.  شــخصی 

سریال

سرنوشت تولید چند سریال جدید شبکه ۵
مدیــر گــروه فیلــم و ســریال شــبکه پنــج ســیما از چنــد پــروژه کــه 
ایــن روزهــا در حــال پیش تولیــد هســتند و بــه زودی جلــوی دوربیــن 

ــت.  ــخن گف ــد، س می رون
ــه  ــج و اینک ــبکه پن ــد ش ــای جدی ــاره پروژه ه ــی درب ــا الماس غالمرض
ــد می رســند، گفــت: ســریال »زندگــی  ــه تولی ــه زودی ب ــک ب کــدام ی
ــده  ــر عه ــی آن را ب ــدی شــفیعی تهیه کنندگ ــود مه ــرار ب ــه ق ــو« ک از ن
ــه  ــینی ب ــجادی حس ــی کاوه س ــه کارگردان ــه زودی ب ــد، ب ــته باش داش

ــد خواهــد رســید.  تولی
ــر  ــال حاض ــریال های ح ــش س ــوه پخ ــه نح ــش ب ــی در واکن الماس
ــه در  ــش« ک ــت وجوی آرام ــر« و »در جس ــل »لژیون ــبکه مث ــن ش ای
روزهــای مختلــف هفتــه روی آنتــن می رونــد، گفــت: شــرایط آنتــن و 
شــبکه در تابســتان باعــث شــد کــه تصمیــم گرفتــه شــود ســریال ها 
ــن دو  ــت ای ــن اس ــما ممک ــد. ش ــن برون ــکل روی آنت ــن ش ــه ای ب
ــرف  ــم کالن از ط ــک تصمی ــن ی ــا ای ــد، ام ــوردی ببینی ــریال را م س
ــن ســریال ها  ــه پخــش ای ــگاه کالن ب ــد ن ــود و بای ــت ســیما ب معاون
داشــته باشــیم و آن هــا را فقــط در باکــس شــبکه پنــج نــگاه نکنیــم. 
ــریال  ــش س ــتی در پخ ــم درس ــد ریت ــر بتوانی ــرد: اگ ــه ک وی اضاف
ــود  ــم خ ــب ه ــید، مخاط ــته باش ــی داش ــی طوالن ــازه زمان ــک ب در ی
ــل »در  ــریالی مث ــال س ــور مث ــه ط ــد؛ ب ــگ می کن ــما هماهن ــا ش را ب
ــه و  ــر قص ــدا درگی ــان ابت ــب را از هم ــش« مخاط ــت وجوی آرام جس
ــی  ــوان کار هفتگ ــه عن ــوان ب ــل می ت ــن دلی ــه همی ــرد و ب ــتان ک داس
ــاره ســریال »پاهــای  ــن درب ــرد. الماســی همچنی روی آن حســاب ک
بی قــرار« کــه منوچهــر هــادی کارگردانــی آن را بــر عهــده دارد، توضیــح 
ــد  داد: ایــن ســریال هم اکنــون مراحــل پیش تولیــد خــود را می گذران
و بــه زودی کلیــد می خــورد؛ البتــه تســت گریم هــا هنــوز نهایــی 
ــد. مهــر ــان می یاب ــد پای ــاه پیش تولی ــن م ــان ای ــا پای ــا ت ــده، ام نش

کتاب

انتشار کتاب هایی درباره کودکان خاص
مهــدی  شــد.  منتشــر  خــاص  کــودکان  دربــاره  کتاب هایــی 
»آمــوزش  نوشــته، گفــت: کتــاب  نشــر  مدیــر  صاحب فصــول، 
اســتراتژی بــه دانش آمــوزان بــا ناتوانــی در یادگیــری« نوشــته رابــرت 
رایــد و تــاری لورتیــز لیزمــن بــا ترجمــه علی اکبــر ابراهیمــی منتشــر 

ــد.  ش
ــی  ــای اجرای ــه کارکرده ــی ک ــه کودکان ــرده ب ــعی ک ــاب س ــن کت ای
را طــی نمی کننــد و نیازمنــد مداخــالت و راهکارهایــی هســتند 
کمــک کنــد تــا بتواننــد در عرصــه زندگــی تحصیلــی و اجتماعــی بــه 

ــد.  ــت یابن ــت دس موفقی
او افــزود: همچنیــن کتــاب »تحلیــل رفتــار کاربــردی« نوشــته آلبــرت 
ــز  ــر ابراهیمــی نی ــه علی اکب ــی و شــیرا ریچمــن و ترجم جــی. کیرن
ــودکان  ــان ک ــن و مربی ــرای والدی ــاب ب ــن کت ــد. ای ــازار ش ــی ب راه
دارای اوتیســم اســت کــه بــا هــدف آشــنایی آن هــا بــا روش تحلیــل 
ــرای  ــن روش ب ــر ای ــی ب ــالت مبتن ــتفاده از مداخ ــردی و اس کارب

ــه چــاپ رســیده اســت. ــه ســؤاالت ب پاســخگویی ب
ایــن ناشــر در ادامــه اظهــار کــرد: یکــی دیگــر از کتاب هــای جدیــد 
ــته  ــدار« نوش ــاع درمان م ــی اجتم ــگ توصیف ــته »فرهن ــر نوش نش
علی اکبــر ابراهیمــی اســت. ایــن کتــاب بــا دانــش فنــی و عملیاتــی 
بــه درمــان و بازتوانــی مقیمــان در جهــت تغییــر هویــت و کســب یــک 

ــد.  ــی درســت کمــک می کن زندگ
ــورها«  ــاب » دایناس ــه دو کت ــاره ب ــا اش ــن ب ــول همچنی صاحب فص
ــن دو  ــت: ای ــیده اند، گف ــاپ دوم رس ــه چ ــه ب ــی« ک و »ستاره شناس
کتــاب نوشــته راشــل فــرث و ترجمــه صــدرا صاحب فصــول اســت. 
هــر دو کتــاب از »دانش نامــه نوجوانــان« اســت کــه در کتــاب 
ــه دنیــای آن هــا پرداختــه شــود و در  »دایناســورها« ســعی شــده ب

کتــاب »ستاره شناســی« ســتارگان بررســی می شــوند. ایســنا

تئاتر

اجرای دوباره نمایشی پس از ۵ سال
ــس  ــژاد پ ــکان خیل ن ــرد« اش ــط نب ــت خ ــای پش »پچ پچه ه

از ۵ ســال دوبــاره روی صحنــه رفــت. 
ــای  ــش، »پچ پچه ه ــن نمای ــی ای ــط  عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی  ــادری و کارگردان ــا ن ــته علیرض ــرد« نوش ــط نب ــت خ پش
اشــکان خیل نــژاد کــه آذر و دی ۹۱ در تــاالر مولــوی اجراهــای 
ــرداد  ــود، چهارشــنبه ۲۵ م ــی را پشــت  ســر گذاشــته ب موفق
پــس از ۵ ســال در ســالن شــماره یــک پردیــس تئاتــر 

ــت.  ــه رف ــاره روی صحن ــهرزاد دوب ش
ــی  ــالیانه کارگردان ــزه س ــال جای ــان س ــش در هم ــن نمای ای

ــرد.  ــب ک ــر را کس ــه تئات ــان خان ــون کارگردان کان
در ایــن نمایــش محمــد اشــکان فر، ســینا باالهنــگ، حمیــد 
ــدی  ــی، مه ــادی عطای ــاکت اف، محمده ــوان س ــی، کی رحیم
بــازی  نویــد محمــدزاده  امیراحمــد قزوینــی و  فریضــه، 

می کننــد.
سایر عوامل این اثر گروه تئاتر تازه عبارتند از: 

طــراح صحنــه و لبــاس: اشــکان خیل نــژاد، طــراح نــور: رضــا 
ــی  ــیقی: عل ــی، موس ــد غالم ــم: محم ــراح گری ــدری، ط حی
ــک:  ــراح گرافی ــتمی، ط ــیر رس ــاز: اردش ــهبازی، تصویرس ش
ــط  ــر رواب ــت، مدی ــان نقاب ــکاس: احس ــی، ع ــان کوچک آرم
عمومــی و مشــاور رســانه ای: عســل عباســیان، تبلیغــات 
ــد:  ــر تولی ــان و مدی ــن امیرخ ــی و آری ــر قالیچ ــازی: امی مج

ــدس. ــد ق محم
ــهریور ۹۶  ــان ش ــا پای ــرد« ت ــط نب ــت خ ــای پش »پچ پچه ه
هــر شــب ســاعت ۲۲:3۰ بــه مــدت ۱۲۰ دقیقــه روی صحنــه 
مــی رود و بلیت هــای آن در ســایت تیــوال در دســترس 

ــر ــت. ایــران تئات اس

پرونــده یازدهمیــن جشــن بــزرگ منتقــدان 
ــی  ــا معرف ــران ب و نویســندگان ســینمایی ای
ــد.  ــته ش ــران بس ــینمای ای ــای س برترین ه
پــرورش  کانــون  آفرینش هــای  مرکــز 
یازدهمیــن  میزبــان  کــودکان،  فکــری 
ــینمایی  ــندگان س ــدان و نویس ــن منتق جش
بــود؛ در ایــن جشــن عــالوه بــر اهــدای 
جوایــز برگزیــدگان، بزرگداشــت جمشــید 
فریــد  خیـراندیـــش،  هاشــم پور، گوهـــر 
نکوداشــت  و  امیــد  جمــال  مصطفــوی، 

زنده یــاد علــی معلــم برگــزار شــد.
ســخنان  کــه  را  مراســم  ایــن  اجــرای 
غیرمنتظــره ای در آن مطــرح شــد، فــرزاد 

حســنی بــر عهــده داشــت. 
حواشــی  و  ســخنان  ایــن  جملــه  از 
غیرمنتظــره، ســخنرانی جمشــید مشــایخی 
ــدون  ــی، ب ــران قدیم ــی از بازیگ ــاره  یک درب
نــام بــردن از او بــود کــه بــا لحــن اعتراضــی 

همــراه بــود و او ســپس ســالن را تــرک کرد؛ 
امــا در ادامــه فاضلــی، منتقــد، نیــز در دفــاع 
از مشــایخی بــا نــام بــردن از »آقــای بازیگر« 
اظهــارات غیرمنتظــره ای را مطــرح کــرد و در 
نهایــت نویــد محمــدزاده در دفــاع از عــزت هللا 

ــت.  ــی ســخن گف انتظام
ــت  ــم را تح ــن مراس ــادات کل ای ــن انتق ای
تأثیــر قــرار داد و تــا انتهــا بیشــتر برگزیــدگان 

ــد. ــاره ایــن اتفــاق ســخن گفتن درب
یازدهمیــن  مختلــف  بخش هــای  جوایــز 
ــه  ــران ب ــینمای ای ــدان س ــن منتق دوره جش

ــد: ــالم ش ــر اع ــرح زی ش
ــن  ــیقی مت ــن موس ــار بهتری ــم افتخ - دیپل
بــا حضــور کیــوان ســاکت تعلــق گرفــت بــه 
ســتار اورکــی بــرای فیلــم »ویالیی هــا« 
موســیقی  بهتریــن  جایــزه  همچنیــن  و 
ــم »رگ  ــرای فیل ــری ب ــهراب پورناظ ــه س ب

ــد. ــدا ش ــواب« اه خ

- جایــزه بهتریــن طراحــی صحنــه و لبــاس 
بــا حضــور رضــا درســتکار بــه بهــزاد جعفــری 
 طــادی بــرای فیلــم »ماجــرای نیمــروز« 

تعلــق گرفــت.
بهتریــن چهره پــردازی  افتخــار  دیپلــم   -
بــا حضــور چنگیــز جلیلونــد بــه ایمــان 
امیــدواری بــرای فیلــم »خفگــی« اهــدا شــد 
ــه  ــردازی ب ــزه بهتریــن چهره پ و ســپس جای
ــرای  ــم »ماج ــرای فیل ــنج ب ــن دارس محس

ــت. ــق گرف ــروز« تعل نیم
- در ادامــه جشــن، دیپلــم افتخــار بهتریــن 
و  بــا حضــور ســیامک شــایقی  تدویــن 
صلح جــو بــه ســجاد پهلــوان زاده بــرای فیلــم 
ــن  ــد. همچنی ــروز« داده ش ــرای نیم »ماج
ــرای  ــی ب ــرام دهقان ــه به ــن ب ــن تدوی بهتری

ــد. ــدا ش ــگار« اه ــی« و »ن ــم »خفگ فیل
- جایــزه بهتریــن بازیگــر نقــش مکمــل 
ــد  ــن و مجی ــاهین امی ــور ش ــا حض ــرد ب م
مظفــری بــه هــادی حجازی فــر بــرای فیلــم 

ــد. ــدا ش ــروز« اه ــرای نیم »ماج
- دیپلــم افتخــار نقــش اول مــرد بــا حضــور 
ــه  ــی ب ــران ملک ــی و کام ــوش مهرجوی داری
کــوروش تهامــی اهــدا شــد و ســپس جایــزه 
بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد بــه حامــد 
بهــداد بــرای فیلــم »ســد معبــر« تعلــق 

گرفــت.
ــور  ــا حض ــرداری ب ــن فیلمب ــزه بهتری - جای
علیرضــا زرین دســت و غالمعبــاس فاضلــی 
ــالمی  ــعود س ــه مس ــی ب ــره خلیل و ماه چه

ــم »خفگــی« اهــدا شــد. ــرای فیل ب

- جایــزه خالقیــت و اســتعداد درخشــان 
ــا حضــور هوشــنگ  ــژه فیلم ســازان اول ب وی
گلمکانــی، ســامان مقــدم و فاطمــه گــودرزی 
فیلــم  بــرای  قیــدی  منیــر  بــه  توامــان 
»ویالیی هــا« و اصغــر یوســفی نژاد بــرای 

ــد. ــدا ش ــو( اه ــه« )ائ »خان

- جایــزه بهتریــن بازیگــر زن نقــش مکمــل 
و مســعود  نویــد محمــدزاده  بــا حضــور 
رایــگان و علــی عالیــی بــه طنــاز طباطبایــی 

ــت. ــق گرف ــا« تعل ــم »ویالیی ه ــرای فیل ب
- دیپلــم افتخــار بهتریــن بازیگــر نقــش 
زن هــم بــه ثریــا قاســمی بــرای فیلــم 
ــه  »ویالیی هــا« اهــدا شــد و منیــر قیــدی ب
ــزه را  ــن جای ــمی ای ــا قاس ــی از ثری نمایندگ

ــرد. ــت ک دریاف
- جایــزه بهتریــن بازیگــر نقــش اول را نیــز 
لیــال حاتمــی بــرای فیلــم »رگ خــواب« 
ــود  ــر نب ــم حاض ــه در مراس ــرد ک ــت ک دریاف

ــرد.  ــت ک ــزه اش را دریاف ــده اش جای و نماین
)لیــال حاتمــی ایــن روزهــا در کانــادا بــه ســر 

می بــرد.(
بــه  بهتریــن فیلمنامــه هــم  تندیــس   -
معصومــه بیــات بــرای فیلــم »رگ خــواب« 

ــد. ــدا ش اه
حضــور  بــا  فیلــم  بهتریــن  تندیــس   -
ــر  ــی، جعف ــواد طوس ــری، ج ــر کوث جهانگی
گــودرزی، قائم مقامــی و منوچهر شاهســواری 
بــه حمیــد نعمــت هللا بــرای فیلــم ســینمایی 

ــد. ــدا ش ــواب« اه »رگ خ
کارگردانــی  بهتریــن  افتخــار  دیپلــم   -
امیــر  محســن  بنی اعتمــاد،  حضــور  بــا 
ــین  ــه محمدحس ــی ب ــر پناه ــفی، جعف یوس
ــم »ماجــرای نیمــروز«  ــرای فیل ــان ب مهدوی
ــد  ــه حمی ــی ب ــن کارگردان ــس بهتری و تندی
ــم »رگ خــواب« اهــدا                     ــرای فیل نعمــت هللا ب

ــد. ش
از میهمانــان حاضــر در ایــن مراســم می تــوان 
از نــادر مشــایخی، پرویــز پورحســینی، جــواد 
طوســی، حبیــب اســماعیلی، الهــام پاوه نــژاد، 
ناصــر هاشــمی، هســتی مهدوی فــر، نســیم 
ادبــی، فــرزاد مؤتمــن، بهــرام افشــاری، 
ــد  ــلیمانی، حمی ــد امیرس ــم، کمن ــد معل امی
ــژاد،  ــرا داوودن ــوکات، زه ــال بل ــژاد، لی فرخ ن
داوودنــژاد،  رضــا  داوودنــژاد،  علیرضــا 
ــوی،  ــود رض ــید محم ــی، س ــره خلیل ماه چه
طهماســب صلح جــو، خشــایار اعتمــادی، 
شاکردوســت،  النــاز  موســوی،  غالمرضــا 
چنگیــز جلیلونــد و... نــام بــرد. خبرآنالیــن

ــد  ــی فری ــه تهیه کنندگ ــمار« ب ــا ده بش ــینمایی »ت ــم س فیل
ــن  ــوی دوربی ــتام جل ــعادت بس ــی س ــا کارگردان ــی زاده ب ول

ــی رود.  م
ســعادت بســتام بــه عنــوان کارگــردان »تــا ده بشــمار« 
ــه  ــالمی ب ــوش اس ــد. کیان ــالمی ش ــوش اس ــن کیان جایگزی
دلیــل ســفارش و نــگارش یــک فیلمنامــه جدیــد و همچنیــن 
ــردان در  ــد در ســمت کارگ ــال نمی توان ــا فع ــه پ آســیب از ناحی
ایــن پــروژه ســینمایی حضــور داشــته باشــد و بــه دلیــل اینکــه 
»تــا ده بشــمار« بــه زودی وارد فــاز فیلمبــرداری می شــود 

ــرد.  ــر ک ــروژه تغیی ــن پ ــردان ای کارگ
فریــد ولــی زاده، تهیه کننــده ایــن پــروژه، گفــت: ضمــن تشــکر 
از کیانــوش اســالمی در کمــال رضایتمنــدی و خشــنودی وی از 
ایــن انتخــاب، همچنــان در ســمت نویســنده در خدمــت ایــن 
فیلــم خواهــد بــود. بایــد اضافــه کنــم سیاســت »فــوژان فیلم« 

بــر اســاس اســتفاده و معرفــی نیروهــای جــوان و خــالق بــه 
عرصــه فیلم ســازی کشــور اســت و بــا جرئــت ایــن مهــم را در 
ــار نیروهــای تازه نفــس قــرار می دهــد و از آن هــا در هــر  اختی
ــگان  ــت دانش آموخت ــف اس ــد و حی ــت می کن ــمتی حمای س
ایــن عرصــه بــه دلیــل نبــود حمایــت مالــی پشــت درب ایــن 

عرصــه بماننــد. 
وی تاکیــد کــرد: بنابرایــن ســعادت بســتام کــه ســابقه ســاخت 
چندیــن فیلــم کوتــاه و انیمیشــن و همچنیــن دســتیار و 
مجــری ویــژوال افکــت بهتریــن فیلم هــای ســینمایی در چنــد 
ســال اخیــر را در کارنامــه کاری خــود دارد، بــه عنــوان جایگزین 
کارگــردان انتخــاب شــد. همچنیــن به تازگــی مانیــا بابایــی بــه 
ــم پیوســت. فیلمنامــه  ــه ایــن فیل ــوان بازیگــر خردســال ب عن
»تــا ده بشــمار« بــا نگاهــی روان شناســانه بــه تحکیــم زندگــی 

ــر اجتماعــی خانوادگــی ســاخته می شــود. مهــر در ژان

ــوان  ــا عن ــار عکــس و چیدمــان آرزو طالبــی ب نمایشــگاهی از آث
»نــه همیــن لبــاس زیباســت...« در گالــری متــن برگــزار 

می شــود.
ــر  ــگاه ۶ اث ــن نمایش ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد ب ــن هنرمن  ای
عکــس دیجیتــال و ۴ اثــر اینستالیشــن ارائــه کــرده، گفــت: در 
آثــار اینستالیشــن یــا هنــر چیدمــان در ایــن نمایشــگاه، حتــی 
ــی  ــت مفهوم ــم، حال ــا می ده ــه لباس ه ــه ب ــی ک ــوع چیدمان ن
ــب از  ــه مخاط ــودم، آنچ ــر خ ــد نظ ــوم م ــر مفه ــالوه ب دارد و ع
چیدمــان لباس هــا برداشــت می کنــد، بــرای مــن اهمیــت دارد. 
طالبــی دربــاره علــت انتخــاب عنــوان »نــه همیــن لبــاس 
زیباســت« بــرای ایــن نمایشــگاه تصریــح کــرد: مــن در مجموعــه 
آثــارم بــه صــورت نمادیــن بــر روی لبــاس زنانــه فعالیــت کــرده 
و بــه نوعــی مفهومــی جنســیتی دربــاره زن را ارائــه می کنــم. در 
ایــن نمایشــگاه نیــز ســعی کــردم مخاطــب برداشــت خــودش را 

ــه مخاطــب نشــان دهــم  داشــته باشــد و فقــط می خواســتم ب
کــه چیــزی کــه می بینــد، تنهــا همیــن لبــاس ظاهــری نیســت. 
زن  موضــوع  بــه  تمــام مجموعه هایــم  در  مــن  وی گفــت: 
ــل  ــرای مــن جــدی و قاب ــوم همیشــه ب ــن مفه ــه ام و ای پرداخت

ــت. ــوده اس ــرح ب ط
ــجوی  ــی و دانش ــی نقاش ــه کارشناس ــی دانش آموخت  آرزو طالب
کارشناســی ارشــد ایــن رشــته در دانشــگاه هنــر اصفهــان اســت. 
ــان  ــای اصفه ــای زیب ــتان هنره ــی در هنرس ــدرس طراح وی م
ــیاری  ــی بس ــگاه های گروه ــون در نمایش ــی تاکن ــت. طالب اس
شــرکت کــرده و نمایشــگاه »نــه همیــن لبــاس زیباســت« 
ــا ۶  ــگاه ت ــن نمایش ــت. ای ــرادی اوس ــگاه انف ــومین نمایش س
شــهریورماه بــه جــز روزهــای جمعــه صبح هــا ســاعت ۱۰ تــا ۱3 
و بعدازظهرهــا ســاعت ۱۶:3۰ تــا ۲۰:3۰ در گالــری متــن واقــع در 

ــت. ایمنــا ــالک ۲۵ برپاس ــار اول، پ ــان آبش خیاب
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کتاب )نامه های ادبی( کوچه پس کوچه های  در 
نامه های سیمین و جالل

جالل عزیزم...
M.Ghasemi@eskimia.ir

مریم قاسمیگروه فرهنگ

بــا خوانــدن نامه هــا بــه تدریــج بــا دو 
گــروه از شــخصیت ها آشــنا می شــویم: 
یــک گــروه کســانی کــه دانشــور در امریــکا 
بــا آن هــا برخــورد می کنــد؛ همچــون جیــن 
کــه هم اتاقــی و دوســت صمیمــی اوســت  
ــا  ــه ب ــتادانی ک ــی ها و اس ــر همکالس و دیگ

ــر و کار دارد. ــا س آن ه
می گویــد:   1331 شــهریور   28 نامــه  در 
اصــال  ایرانــی  اســتنفرد  دانشــگاه  »در 

ــی  ــده ام، ول ــوز ندی ــی مــن هن نیســت یعن
ــرا  ــد؛ زی ــا نیای ــی اینج ــم کس ــور می کن تص
و  دخترهــا  اســت...  گــران  فوق العــاده 
ــد.  ــتثنا کار می کنن ــدون اس ــه ب ــرها هم پس
ــی  ــن هم اطاق ــا... جی ــی طاقت فرس کارهای
برایــت  را  بیچــاره شــرح حالــش  مــن 
ــه جنــگ کــره رفتــه  نوشــته ام. شــوهرش ب
اســت. ابــدا خبــری از او نــدارد. زنــی اســت 

زیبــا و جــوان...« )همــان، ص 50(
ــی  ــر امریکای ــک دخت ــز االن ی »جــالل عزی
آمــد و خــط مــرا دیــد، آنقــدر تعجــب کــرد 
ــم،  ــپ می نویس ــه چ ــت ب ــرا از راس ــه چ ک
ــم و  ــذاری می کن ــه نقطه گ ــن هم ــرا ای چ

ــه  ــج و کول ــا ک ــط م ــد خ ــن ح ــه ای ــرا ب چ
ــد  ــد بفهمن ــی نمی توانن ــا حت ــت. آن ه اس
ــکان  ــم ام ــپ ه ــه چ ــت ب ــط از راس ــه خ ک
ــان  ــه خودش ــوط ب ــه مرب ــط آنچ دارد؛ فق
ــن  ــچ. آدم ای ــر هی ــد و دیگ ــت می دانن اس
همــه کوتــاه نظــر! ولــی آدم هــای مهربانــی 
ــانی  ــه آس ــد ب ــان می خواه ــتند و دلش هس
چیــز یــاد بگیرنــد نــه بــه اشــکال و ســختی. 
ــت هــم باشــد کــه  ــه همیــن عل و شــاید ب

ــانیده اند.  ــکا کش ــه امری ــا را ب م
ــتنفرد  ــگاه اس ــن دانش ــز، در ای ــالل عزی ج
ــام  ــی از تم ــاگرد خارج ــا ش ــد ت ــب ص قری
جهــان هســت کــه بنــا بــه طــرح اســمیت 

ــا  ــد ی ــا دکترن ــه ی ــد و هم ــت آمده ان مون
فــوق لیســانس دارنــد؛ مثــال دختــری 
ــتاد  ــدی اس ــادام چان ــم م ــه اس ــدی ب هن
از  دختــری  اســت.  دهلــی  دانشــگاه 
ــت  ــه نف ــوط ب ــع مرب ــر در صنای ــرو دکت پ
اســت...« )همــان، ص 51، 31 شــهریور 

)1331
 گــروه دوم دوســتان، آشــنایان و بســتگانی 
دارنــد؛  حضــور  ایــران  در  هســتند کــه 
ــودش و  ــرادران خ ــران و ب ــون خواه همچ
ــیقی  ــه موس ــش در مدرس ــالل، همکاران ج
و ... کــه نــام و یــاد آن هــا در البــه الی 

می شــود. تکــرار  نامه هــا 

،،
حواشــی  و  ســخنان  ایــن  جملــه  از 
جمشــید  ســخنرانی  غیرمنتظــره، 
مشــایخی دربــاره  یکــی از بازیگــران 
قدیمــی، بــدون نــام بــردن از او بــود که 

بــا لحــن اعتراضــی همــراه بــود

انتقادات تند در جشن منتقدان

وا
�ن

یکی از ما
خواننده محسن افراسیابی

آهنگساز عماد طغرایی، محسن 
افراسیابی، محمد عسکری

ترانه سرا زهرا کالته، محمد بیرانوند 
مریم ناصرپور، امیر بذرافشان

گره
خواننده مهرداد پروین

آهنگساز بابک وزیری، مهرداد 
پروین، سیاوش وزیری

ترانه سرا حامد صوفی پور، علی 
بحرینی، مهرداد پروین، کیوان نظری

چمدون تو
خواننده مهدی یغمایی

آهنگساز وحید پویان، مهدی 
یغمایی، علیرضا قرائی منش

ترانه سرا بابک بابایی، پیمان 
طالبی، حامد صوفی پور

»نه همین لباس زیباست« به متن آمدکارگردان »تا ده بشمار« تغییر کرد
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فوت ۴ زائر ایرانی خانه خدا
رئیــس مرکــز پزشــکی جمعیــت هــال احمــر گفــت: 
عملیــات درمانــی و امدادرســانی بــه زائــران در مناســک 
حــج رونــد خوبــی را در شــهرهای مدینــه منــوره و مکــه 

ــد.  مکرمــه طــی می کن
دکتــر ســید علــی مرعشــی اظهــار کــرد: در مکــه مکرمه 
تقریبــا ۷۰ مطــب و درمانــگاه بــرای خدمات رســانی در 
ــت و در  ــال اس ــران فع ــتقرار زائ ــل اس ــای مح هتل ه
ــال  ــتان ه ــا و بیمارس ــز درمانگاه ه ــوره نی ــه من مدین
احمــر فعــال و در حــال ارائــه خدمــت بــه زائران اســت. 
ــه مطب هــا و  وی ادامــه داد: آمــار مراجعــات زائــران ب

درمانگاه هــای بســیار کــم اســت. 
ــتان  ــتری در بیمارس ــران بس ــداد زائ ــه تع ــی ب مرعش
ســعودی در مدینــه منــوره اشــاره کــرد و گفــت: ۴ 
ــه شــدن خــون،  ــل لخت ــه دلی ــر در حــال حاضــر ب زائ
پیچ خوردگــی روده، کمبــود پاکــت و مشــکل گوارشــی 

ــتند.  ــتری هس ــتان بس ــن بیمارس در ای
وی افــزود:  وضعیــت ســه نفــر از ایــن بیمــاران مســاعد 
ــی روده  ــر پیچ خوردگ ــه در اث ــری ک ــا زائ ــت و تنه اس
مــورد عمــل جراحــی قــرار گرفتــه، حال مســاعدی نــدارد. 
رئیــس مرکــز پزشــکی جمعیــت هــال احمــر گفــت: 
ــتان  ــی در بیمارس ــر ایران ــم ۵ زائ ــه ه ــه مکرم در مک
ــم در  ــر ه ــر دیگ ــتند و 8 نف ــتری هس ــعودی بس س
ــران  ــار زائ ــه آم ــی ب ــر. مرعش ــال احم ــتان ه بیمارس
ــاره  ــال اش ــج امس ــک ح ــی در مناس ــده ایران فوت ش
کــرد و گفــت: عــاوه بــر زائــری کــه هفتــه گذشــته در 
مکــه مکرمــه فــوت شــد، ســه زائــر دیگــر نیــز تاکنــون 

ــد. مهــر ــان باخته ان ــی ج ــت قلب ــر ایس در اث

آخرین خبرها از آزمون 
استخدامی آموزش و پرورش

معاونــت توســعه مدیریــت و پشــتیبانی وزارت آمــوزش 
پــرورش از احتمــال به کارگیــری پذیرفته شــدگان آزمــون 
ــه  ــاه ب ــرورش در مهرم ــوزش و پ ــتخدامی وزارت آم اس

ــر داد.  ــس خب ــورت حق التدری ص
ــروی  ــتخدامی نی ــت اس ــاره وضعی ــه درب ــین فرزان حس
انســانی در وزارت آمــوزش و پــرورش اظهــار کــرد: 
امســال تعــداد 8 هــزار و ۲۰۰ ســهمیه اســتخدامی نیروی 

ــد.  ــرورش داده ان ــوزش و پ ــه وزارت آم ــانی ب انس
ــه  ــتخدامی ب ــون اس ــه آزم ــل اینک ــه دلی ــزود: ب وی اف
برگــزار  دیگــر  دســتگاه های  بــا  مشــترک  صــورت 
ــد ســازمان ســنجش و  ــزاری را بای ــان برگ می شــود، زم

ــد.  ــن کنن ــتخدامی تعیی ــور اس ــن ام همچنی
معاونــت توســعه مدیریــت و پشــتیبانی وزارت آمــوزش 
ــه اول  ــم نیم ــی می کنی ــرد: پیش بین ــان ک ــرورش بی و پ

شــهریورماه آزمــون اســتخدامی برگــزار شــود. 
وی دربــاره تکلیــف پذیرفته شــدگان آزمــون اســتخدامی 
ــن  ــرای ای ــی ب ــای آموزش ــت: دوره ه ــته گف ــال گذش س
ــزار می شــود.  دســته از پذیرفته شــدگان در تابســتان برگ
فرزانــه ادامــه داد: احتمــال دارد در ســال تحصیلــی جدید 
9۷- 96 از مهرمــاه ســال جــاری از پذیرفته شــدگان 
آزمــون اســتخدامی ســال گذشــته اســتفاده کنیــم. ایرنــا

جامعه
 روند شناسایی چند بیمه ای ها 

ادامه دارد
معــاون بیمــه ای ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــا بیــان اینکــه 
ــاختمانی را  ــر س ــی کارگ ــرد مدع ــزار ف ــته 1۰۰ ه ــال گذش س
ــت:  ــد، گف ــاختمانی نبودن ــر س ــه کارگ ــم ک ــایی کردی شناس
ســال گذشــته ســامانه پنجــره رفاهــی دولــت راه انــدازی شــد 
و بیمه شــدگان ســاختمانی ملــزم بــه ثبت نــام در آن شــدند. 
ــن  ــه انجم ــران را ب ــتغال کارگ ــد اش ــایی و تأیی ــر شناس ام

ــم.  ــی آن هــا محــول کردی صنف
ــا  ــد بیمه ای ه ــایی چن ــد شناس ــاره رون ــن زدا درب محمدحس
و بیمه شــدگان مــن غیــر حــق اظهــار کــرد: شناســایی 
ــک  ــت ی ــتحقاق دریاف ــه اس ــرادی ک ــا و اف ــد بیمه ای ه چن
نــوع بیمــه را ندارنــد، از ســال گذشــته بــه صــورت جــدی در 

ــیدیم.  ــی رس ــج خوب ــه نتای ــت و ب ــرار گرف ــتورکار ق دس
ــه  ــم در بیم ــر را ه ــزار نف ــته ۷۰ ه ــال گذش ــزود: س وی اف
ــد و آن هــا  ــاف نبودن قالی بافــان شناســایی کردیــم کــه قالیب
را از ایــن فهرســت حــذف کردیــم. معــاون بیمــه ای ســازمان 
ــم  ــرا برنامــه مه ــه اینکــه اخی ــا اشــاره ب تأمیــن اجتماعــی ب
ــد،  ــرا ش ــک اج ــی الکترونی ــوان بازرس ــت عن ــری تح دیگ
ــم  ــل کرده ای ــی را تعطی ــی و خیابان ــای میدان ــت: بازدیده گف
و دیگــر بــه ســمت بازرســی سیســتمیک رفته ایــم. بــر 
ــم  ــا بیمه شــده تمــاس بگیری ــن اســاس ممکــن اســت ب ای
ــام  ــرد اع ــه ف ــال ب ــوان مث ــه عن ــم؛ ب ــتی آزمایی کنی و راس
می کنیــم وکیــل اســت امــا بیمــه کارگــر ســاختمانی شــده و 
بــه او تاکیــد می کنیــم از طریــق دفتــر وکالــت اقــدام کنــد و 
اجــازه دهــد یــک کارگــر ســاختمانی از ایــن امــکان اســتفاده 

ــود. ــوب می ش ــت محس ــا ران ــد. این ه کن
 زدا ادامــه داد: چــرا بایــد شــخصی کــه 6۰۰ میلیــارد تومــان 
تســهیات بانکــی گرفتــه یــا ۲۵۰ خــودروی گران قیمــت دارد، 
ــدون آنکــه بخواهیــم  بیمــه کارگــر ســاختمانی باشــد؟ مــا ب
ــدام  ــم، اق ــه خــود اســتفاده کنی ــوه قهری ــی و از ق قدرت نمای
می کنیــم و بیمــه افــرادی را کــه مســتحق دریافــت آن 

ــا ــم. ایرن ــع می کنی ــتند، قط نیس

 ضرورت بستن کمربند ایمنی 
برای سرنشینان عقب خودرو

فرمانــده پلیــس راه کشــور گفــت:  بســتن کمربنــد ایمنــی در 
جاده هــا بــرای تمامــی سرنشــینان خودروهــا الزامــی اســت. 
ســردار محمدحســین حمیــدی اظهــار کــرد:  بســتن کمربنــد 
ایمنــی بــرای تمامــی سرنشــینان خودروهــا در جــاده الزامــی 
ــدن افــرادی کــه  اســت و مامــوران پلیــس راه در صــورت دی
کمربنــد خــود را نبســته اند، اقــدام بــه برخــورد بــا ایــن 

ــد کــرد.  خودروهــا خواهن
وی دربــاره اینکــه بــه  نظــر می رســد دیگــر حساســیتی دربــاره 
کمربنــد سرنشــینان عقــب خودروهــا وجــود نــدارد، تصریــح 
ــد  ــتن کمربن ــت و بس ــت نیس ــی درس ــن موضوع ــرد: چنی ک
ایمنــی بــرای تمــام سرنشــینان خودروهــا اجبــاری اســت و 

نبســتن آن تخلــف محســوب مــی شــود. پلیــس

کوتاه حوادث 

نجات معجزه آسای دختر جوان
ــگاوری پــس از ســقوط از ســاختمان  ــر 1۷ ســاله کن دخت
ــتان  ــس بیمارس ــرد. رئی ــه در ب ــالم ب ــان س ــه ج ۴ طبق
ــه  ــاعت ۲۲ و ۳۰ دقیق ــت: س ــگاور گف ــران کن ــهید چم ش
ــگاور  ــاله در کن ــوان 1۷ س ــر ج ــک دخت ــب ی پنجشنبه ش
از پشــت بــام ســاختمان چهــار طبقــه ای در مســکن مهــر 
مهردشــت ایــن شهرســتان بــه پاییــن ســقوط کــرد کــه بــا 
ــوان  ــر ج ــن دخت ــس ای ــای اورژان ــع نیروه حضــور به موق
ــهید  ــتان ش ــه بیمارس ــود، ب ــی ب ــم حیات ــه دارای عائ ک
چمــران کنــگاور منتقــل شــد. احمــد طاهــر اصانــی افــزود: 
ایــن فــرد بــه طــور معجزه آســایی از مــرگ جــان ســالم بــه 
در بــرد؛ ولــی پایــش شکســته و مهــره کمــرش نیز آســیب 
دیــده اســت کــه جهــت مــداوا بــه مراکــز درمانی کرمانشــاه 
منتقــل شــد. بــه گفتــه شــاهدان عینــی، علــت ســقوط این 
ــاس  ــردن لب ــن ک ــگام په ــی هن ــوان، بی احتیاط ــر ج دخت

ــوان شــده اســت. صداوســیما ــاب عن روی طن

 مرگ راننده پیکان 
پس از برخورد با درخت

ــاهرود  ــت در ش ــا درخ ــکان ب ــودروی پی ــک خ ــورد ی برخ
ــتاد.  ــرگ فرس ــه کام م ــده را ب رانن

ناصــر ســلمان پور، معــاون اورژانــس 11۵ شــاهرود، گفــت: 
ــک  ــده ی ــه رانن ــح روز جمع ــه صب ــاعت 6 و ۲6 دقیق س
دســتگاه خــودرو پیــکان در جــاده شــاهرود- بســطام بــا 
یــک اصلــه درخــت برخــورد کــرد. وی افــزود: در اثــر ایــن 

ــه راننــده جــوان در دم جــان باخــت.  حادث
ــن  ــت ای ــوص عل ــاهرود درخص ــس 11۵ ش ــاون اورژان مع
حادثــه اظهــار کــرد: عوامــل پلیــس علــت ایــن حادثــه را 
ناتوانــی راننــده در کنتــرل وســیله نقلیــه ناشــی از تخطی از 

ــد. میــزان ــوان کرده ان ــه عن ســرعت مطمئن

 قتل هولناک خواهر 
به دست برادر و پسرعمو

پســر جــوان بــه قتــل خواهــرش بــا همدســتی پســر عمویش 
ــجاع،  ــد ش ــردار مجی ــرد. س ــراف ک ــتان اعت ــتان گلس در اس
فرمانــده انتظامــی خراســان جنوبــی، گفــت: بــا وقــوع قتــل 
زنــی بــه هویــت معلــوم در اوایــل تیرمــاه در اســتان گلســتان، 
پلیــس بــا بررســی مــدارک صحنــه جــرم و مســتندات 
موجــود، بــرادر مقتــول را بــه اتهــام قتــل دســتگیر و وی بــه 
ــا همدســتی پســرعمویش اعتــراف کــرد.  قتــل خواهــرش ب
وی اظهــار داشــت: بــا اعتــراف قاتــل عملیــات پلیــس 
ــاز  ــود، آغ ــواری شــده ب ــه مت ــن همدســت وی ک ــرای یافت ب
و مشــخص شــد کــه همدســت قاتــل در یکــی از یگان هــای 
ــدن دوره  ــال گذران ــی در ح ــان جنوب ــتان خراس ــی اس آموزش
ــوع  ــخ وق ــم در تاری آموزشــی خدمــت ســربازی اســت. مته
قتــل بــه مــدت ۵ روز بــه مرخصــی اعــزام شــده کــه زمــان 
ــا  ــح کــرد: ب ــوده اســت. ســردار شــجاع تصری ــل ب ــوع قت وق
اخــذ مجــوز مقــام قضایــی متهــم در کمتریــن زمــان ممکــن 
دســتگیر و جهــت انتقــال بــه محــل وقــوع جــرم بــه پلیــس 

ــل داده شــد. رکنــا اســتان گلســتان تحوی

کنش    وا

رئیس انجمن آلزایمر ایران   
بیماری آلزایمر پیش رونده و تحلیل برنده است و 

مراقبت بیمار مبتا به آن، خانواده را خسته می کند. 
عاوه بر آن هزینه های بسیار سنگینی دارد که 

خانواده ها را فرسوده می کند. 
امیدواریم با تصویب سند ملی دمانس، دولت 

در زمینه های مراقبت از این بیماران و همچنین 
هزینه داروهای آن ها کمک کند. هیچ وقت 

برای پیشگیری از آلزایمر دیر نیست، حتی دوره 
سالمندی. برای این کار نیز مردم باید در هر سنی 

که هستند، برنامه هایی داشته باشند که با آن ها 
بتوانند مغز خود را فعال نگهدارند. همچنین الزم 

است که سبک زندگی خود را به سمت استفاده از 
سبزیجات و روغن های غیراشباع، گوشت سفید و 

حذف شیرینی تغییر دهند.

معاون عملیات امداد و نجات هالل 
احمر   

کشور ما کشور کم آبی است؛ از همین رو در 
وهله اول توجه به زیرساخت ها باید به گونه ای 
باشد تا کمتر دچار سیل شویم. اگر جنگل های 
کشور تخریب شده باید به آن توجه شود. اگر 

تنگ کردن معبرهای آب رخ داده، باید از این کار 
اجتناب شود و اگر کانال ها نیاز به الیروبی دارد، 

باید این کار انجام شود تا گرفتار سیل نشویم. در 
مجموع تا جایی که امکان دارد و قوانین موجود 

اجازه می دهد باید از مداخات انسانی جلوگیری 
شود و مسئوالن مربوطه هم باید این مسئله را 

دنبال کنند.

رئیس سازمان حج و زیارت   
همه مدیران کاروان های ایرانی باید حجاج به غیر 
از وقوف اضطراری ها را در شب دهم در مزدلفه در 

منطقه تعیین شده مستقر کنند تا ضمن استراحت، 
به سهولت از امکانات بهداشتی و دیگر خدمات 

آنجا بهره مند شوند.
 کاروان ها صرفا پس از نماز صبح مجاز به خروج 

از منطقه خاص ایران هستند. اگر حجاج از جدول 
زمان بندی خروج از عرفات، آگاه باشند و از قبل 
بدانند که مثا تا ساعت 1۰ یا 11 شب در عرفات 

خواهند بود، قطعا به خوبی با مدیر کاروان و مدیر 
مجموعه همراهی می کنند تا برنامه ها به درستی 

انجام شود.

فرمانده نیروی انتظامی   
همزمان با دوران دفاع مقدس، رزمندگان اسام 
و انقاب برای دفاع از خاک و ارزش های والیی، 

دینی و انقابی از جان مایه گذاشتند و در این 
مسیر برخی شهید، عده ای جانباز و برخی نیز اسیر 

شدند؛ به هرحال همه رزمندگان و دالورمردان 
دوران دفاع مقدس برای صیانت از کیان و 

مرزهای کشور تاش کردند و جانفشانی همه این 
عزیزان ستودنی است.

صحنه سازی برای قتل دختر جوان

ــم  ــر از همکاران ــد نف ــراه چن ــس،  هم ــین پلی ــر ماش ــوار ب س
ــر  ــرم درگی ــوز فک ــا را پشــت ســر می گذاشــتیم. هن کوچه باغ ه
ــام  ــاند: »س ــهر کش ــیه ش ــه حاش ــا را ب ــه م ــود ک ــی ب تماس
ــن  ــهرم. همی ــراف ش ــداران اط ــی از باغ ــروان! یک ــاب س جن
ــه  ــم رفت ــه یکــی از باغ های ــرای کار ب ــد دقیقــه پیــش کــه ب چن
بــودم، چشــمم بــه شــبح ســیاهی خــورد کــه از درختــی آویــزان 
بــود و بــا وزش تندبــاد، تــکان می خــورد. جلوتــر کــه رفتــم، در 
کمــال نابــاوری متوجــه شــدم کــه جنــازه زنــی اســت کــه ظاهــرا 

ــت!«  ــرده اس ــز ک ــودش را حلق آوی خ
مــا هــم آدرس بــاغ را گرفتیــم و راهــی محــل شــدیم. پیرمــرد 
باغــدار بــه اســتقبالمان آمــد و بــا راهنمایی هــای او بــه جســد 
حلق آویــز زن جــوان رســیدیم. زنــی حــدودا ۳۰ ســاله بــا 

ــود. ــه ب ــان یافت ــاب زندگــی اش پای طن
 نامه ای داخل جیب زن جوان

جســد را پاییــن آوردیــم و بررســی ها آغــاز شــد. در همیــن حین 
ــم برگــه ای را از جیــب زن جــوان بیــرون آورد.  یکــی از همکاران
ظاهــرا نامــه ای بــود کــه بــا خطــی نســبتا خوانــا، امــا ناشــیانه 
و بــا عجلــه نوشــته شــده بــود؛ بــه  طــوری  کــه در همــه جــای 
آن خط خوردگــی دیــده می شــد. جمــات نامــه کوتــاه و ســاده 
ــی  ــذارم، خیل ــا می گ ــه شــما را تنه ــزم! از اینک ــدر عزی ــود: »پ ب
ناراحتــم. امــا هرچــه فکــر کــردم نتوانســتم از تصمیــم جــدی 
شــما بــرای رد کــردن خواســتگارم ســر دربیــاورم. او مــرد 
خوبــی بــود و می توانســت خوشــبختم کنــد؛ ولــی شــما مانــع 
ــا  ــم ب ــم گرفت ــرای همیــن تصمی ــن خوشــبختی ام  شــدید. ب ای
خودکشــی، زودتــر پیــش مــادر و بــرادرم بــروم تــا بیشــتر از این 

عــذاب نکشــم. خداحافــظ پــدر! دختــرت: ســیما«
 سرنخی از یک جنایت

ــد نشــده  ــه قی ــی در نام ــچ آدرس و شــماره  تلفن ــه هی ــا اینک ب
ــا در آن  ــاره آن وجــود داشــت، ام ــی درب ــات فراوان ــود و ابهام ب
ــه  ــی ماجــرا را داشــت. بافاصل ــخ اصل ــت حکــم ســر ن موقعی
نامــه را بــرای بررســی حرفــه ای بــه اداره آگاهــی فرســتادم. از 
طــرف دیگــر طنابــی کــه ســیما خــود را بــا آن حلق آویــز کــرده 
بــود، خیلــی ضخیــم بــود و نحــوه بســته شــدن آن بــه شــاخه 
ــن  ــد. همچنی ــک زن باش ــد کار ی ــه نمی توان ــی داد ک ــان م نش
ــدن  ــیده ش ــت از کش ــت حکای ــار درخ ــده کن ــای له ش برگ ه
ــود کــه  جســمی ســنگین روی زمیــن داشــت و ایــن امــکان ب

جســم ســنگین، جســد زن جــوان باشــد.
در بازرســی دقیــق محــل وقــوع جــرم، در چنــد متــری محــل 
حادثــه ته ســیگاری کشــف شــد. ته ســیگاری کــه متعلــق 
ــق  ــتر تحقی ــه بیش ــود. هرچ ــش نب ــدار و بچه های ــرد باغ ــه م ب
ــت  ــت می گرف ــگ واقعی ــتر رن ــه بیش ــن فرضی ــم، ای می کردی
کــه ممکــن اســت ســیما خودکشــی نکــرده و قربانــی جنایتــی 

شــده باشــد.
 گزارش یک گمشده

در حــال تحقیــق بودیــم کــه از طریــق بی ســیم مطلــع شــدیم 
ــزارش  ــام ســیما را گ ــه ن ــرش ب ــد شــدن دخت ــردی ناپدی پیرم
کــرده اســت. ســریع ســراغ پــدر ســیما رفتیــم. او می گفــت کــه 
ــا  ــرده، ام ــرک ک ــه مقصــد محــل کارش ت ــه را ب ــرش خان دخت
دیگــر برنگشــته اســت. از آنجایــی کــه دختــر جــوان در نامــه اش 
ــیما  ــدر س ــود، از پ ــان آورده ب ــه می ــخن ب ــتگاری س از خواس

ــان خواســتگار نداشــت؟ پرســیدیم دخترت
 ردپای یک مرد

پیرمــرد در پاســخ گفــت: مــرد جوانــی به نــام منصور خواســتگار 
دختــرم بــود. یــک روز منصــور در خیابــان جلــوی مــرا گرفــت و 
از مــن خواســت تــا دختــرم را راضــی بــه ازدواج بــا او کنــم؛ امــا 
ســیما زمانــی کــه از ایــن ماجــرا باخبــر شــد، خیلــی ناراحــت 
ــاز  ــاختمانی نیمه س ــل س ــم، او داخ ــور رفتی ــراغ منص ــد. س ش
مشــغول کار بــود. بــدون آنکــه مــرد جــوان از ماجــرا باخبــر شــود 
یــک هفتــه ای محــل کارش را زیــر نظــر گرفتیــم. بعــد از تکمیــل 
ــه مشــغول کشــیدن ســیگار  ــی ک ــات منصــور را در حال تحقیق

بــود، دســتگیر کردیــم.
ــه  ــا ب ــه م ــی ک ــا مدارک ــود، ام ــت ب ــر جنای ــدا منک ــور ابت منص
دســت آورده بودیــم باعــث شــد تــا حقیقــت را بــه زبــان بیــاورد: 
عاشــق ســیما شــده بــودم و بــه همیــن دلیــل ســراغش رفتــم؛ 
ــا او  ــد ب ــن کــرد و جــواب منفــی داد. بای ــه مــن توهی ــا او ب ام
ــد.  ــه بگوی ــن ن ــه م ــد ب ــد نمی توان ــا بدان ــردم ت ازدواج می ک
ســراغ پــدرش رفتــم، امــا او هــم بــا ایــن ازدواج مخالــف بــود.

 نقشه ای برای انتقام
بــا  انتقــام می گرفتــم. روز حادثــه  بایــد از دختــر و پــدر 
ــه  ــتم ک ــم و از او خواس ــیما رفت ــراغ س ــانه س ــی ملتمس حالت
ــی  ــل یک ــنود. او را داخ ــم را بش ــار حرف های ــن ب ــرای آخری ب
ــود  ــته ای ب ــای بس ــه فض ــل کارم ک ــن مح ــای زیرزمی از اتاق ه
بــردم و وقتــی مطمئــن شــدم کســی مــا را نمی بینــد، بــا چاقــو 
ــا مــرگ  تهدیــدش کــردم کــه یکــی از دو راه را انتخــاب کنــد ی

ــن. ــا م ــا ازدواج ب ی
 متهــم جــوان ادامــه داد: برخــاف تصورم ســیما با پرخاشــگری 
پاســخ منفــی اش را تکــرار کــرد و مــن از شــدت عصبانیــت بــه 
طرفــش حملــه کــردم و گلویــش را فشــار دادم. درگیــری مــن 
و ســیما بــه مــرگ او ختــم شــد و مــن بایــد جســد را از آنجــا 
ــدم و  ــی پیچی ــل پتوی ــیما را داخ ــازه س ــردم. جن ــرون می ب بی
داخــل ماشــینم گذاشــتم و بــه ســمت باغ هــای خــارج از شــهر 

بــه راه افتــادم. بعــد از آن را هــم خودتــان بهتــر می دانیــد.
بازنشســته  افســر  اســماعیلی،  غالمرضــا  خاطــرات  اســاس  بــر 
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ــن ازدواج و  ــش س ــاق، افزای ــاالی ط ــار ب آم
ــکات  ــه ای از مش ــا گوش ــفید، تنه ازدواج س

ــت.  ــوده اس ــر ب ــه اخی ــک ده ازدواج در ی
بســیاری  دالیــل  مشــکات  ایــن  دربــاره 
از  بــه طـــور مثـــال  عنـــوان مـی شـــود؛ 
مشــکات اقتصــادی، ازدواج هــای زودهنــگام 
ــوان  ــه عن ــان ب ــودن جوان و مســئولیت پذیر نب
عمده تریــن دالیــل ایــن مشــکات نــام بــرده 

می شــود. 
ــک  ــان ی ــی از کارشناس ــاد برخ ــه اعتق ــا ب ام
ــاره ایــن  موضــوع بســیار مهــم و کلیــدی درب
معضــات اجتماعــی همچنــان ناشــناخته 
باقــی مانــده اســت. هزینه هــای زیــاد ازدواج 
مراســم  برگــزاری  در  اشــرافیگری  رواج  و 
ــه نقــش  ازدواج، یکــی از ســدهایی اســت ک
ــد  ــرده ش ــام ب ــه ن ــی ک ــی در معضات پررنگ

دارد.
 ازدواج در سال های نه چندان دور

مراســم  دور،  نه چنــدان  ســال های  در 
ممکــن  بــه ســاده ترین شــکل  عروســی 
ــک  ــاد در ی ــروس و دام ــد و ع ــزار می ش برگ
جشــن خودمانــی کــه معمــوال در خانــه برگزار 
زندگــی  امکانــات،  بــا کمتریــن  می شــد 

مشــترک خــود را آغــاز می کردنــد. شــام 
ــد  ــک غــذای ســاده مانن عروســی معمــوال ی
چلوکبــاب بــود و در تجملی تریــن حالــت 
ــرو  ــر س ــوان دس ــه عن ــم ب ــه ه ــاالد و ژل س

 . می شــد
ــرداری  ــی فیلمب ــاده و گاه ــس س ــد عک چن
خیلــی معمولــی و یــک ماشــین ســاده 
ــام  ــاخه گل تم ــد ش ــکان( و چن ــوال پی )معم
ــای  ــوان هزینه ه ــه عن ــه ب ــود ک ــزی ب آن چی

عروســی شــناخته می شــد. 

ــرش  ــک ف ــزی بیــش از ی ــه هــم چی جهیزی
ــداری  ــک و مق ــاف و تش ــت لح ــد دس و چن

ــود. ــروف نب ــرف و ظ ظ

 تقریبــا بــا اطمینــان می تــوان گفــت مراســم 
ــه ۳۰  ــران از ده ــردم ای ــتر م ــی بیش عروس
ــزار  ــه برگ ــاد همین گون ــه هفت ــر ده ــا اواخ ت
می شــد و خبــری از تجمــات در مراســم 

ــود. نب
 ازدواج در سال های اخیر

ــاره  ــه یــک ب ــزده ســال اخیــر ب در حــدود پان
آنچنــان مراســم عروســی دچــار بریــز و 
بپــاش شــده کــه حــاال ایــن اشــرافیگری بــا 
هیــچ منطقــی جــور نیســت و جالــب اینکــه 
مــردم هــم حاضرنــد ازدواج نکننــد، امــا تــن 

ــد.  ــاده ندهن ــه ازدواج س ب
در حــال حاضــر فرقــی نمی کنــد کــه عــروس 
ــند.  ــه ای باش ــه طبق ــه چ ــق ب ــاد متعل و دام
قشــر ضعیــف، قشــر متوســط یــا قشــر مرفه، 
همــه در یــک نکتــه اشــتراک دارنــد و آن 
برگــزاری مراســم عروســی بیــش از نیــاز 
بــاورش  اســت. شــاید  توانایی هایشــان  و 
قشــرهای  در  حتــی  امــا  باشــد،  ســخت 
مرفــه جامعــه هــم آنچنــان مراســم عروســی 
از حــد و مــرز خــارج شــده کــه برگــزاری 
ــر  ــن قش ــادی از ای ــداد زی ــرای تع ــم ب مراس
هــم غیرممکــن شــده اســت. لبــاس عــروس 
۳۰۰ میلیــون تومانــی یــا ســالن 1۰۰ میلیونــی 
ــه  ــت ک ــی نیس ــی ارقام ــام ۵۰۰ میلیون و ش

حتــی تعــداد زیــادی از قشــرهای مرفــه هــم 
ــم و  ــل چش ــه دلی ــد و ب ــس آن بربیاین از پ
ــا  ــوم آن ه ــداول و مرس ــمی های مت هم چش
ندارنــد  را  تــوان چنیــن هزینه هایــی  کــه 

ترجیــح می دهنــد اساســا ازدواج نکننــد.
 ازدواج ایرانی، سوژه جهانی

هزینه هــای گــزاف ازدواج در ایــران حتــی 
بــه خــارج از مرزهــای مــا هــم کشــیده 
شــده و به تازگــی گاردیــن در گزارشــی بــه 
ــه  ــران پرداخت ــاد ازدواج در ای ــای زی هزینه ه

ــت.  اس
ــه  ــته: »هزین ــود نوش ــزارش خ ــن در گ گاردی
ازدواج یــک زوج در ایــران بیــن 16 تــا ۴۰ 
هــزار دالر )بیــن 6۰ تــا 1۵۲ میلیــون تومــان( 
ــه  ــه هزین ــت ک ــی اس ــن در حال ــت.« ای اس
معمــول ازدواج در بریتانیــا بیــن ۲ تــا 1۰ هــزار 

ــت.  دالر اس

بــا مقایســه ســطح درآمــد بریتانیایی هــا کــه 
ــاه اســت  ــت ۲۵۰۰ دالر در م ــن حال در کمتری
می تــوان نتیجــه گرفــت کــه هزینــه ازدواج در 
بریتانیــا، حداکثــر معــادل چهــار مــاه حقــوق 
ــن  ــه ای ــی اســت ک ــن در حال ــرد اســت؛ ای ف
ــوق  ــاه حق ــا 1۵۰ م ــن 6۰ ت ــران بی ــم در ای رق
فــرد را شــامل می شــود کــه رقمــی عجیــب و 

ــی اســت. باورنکردن
متاســفانه چشــم و هم چشــمی در ازدواج 
روزبــه روز در حــال گســترش اســت و جنــون 
ــام  ــرافی تم ــس و اش ــم لوک ــزاری مراس برگ
ــر را  ــا فقی ــی ت ــا از غن ــه م ــرهای جامع قش
بــا خــود درگیــر کــرده اســت. بــا ایــن حــال 
ایــن ســد بــزرگ ازدواج از چشــم بســیاری از 
ــا  ــده و عم ــئوالن دور مان ــان و مس کارشناس
ــه  ــن زمین ــوع فرهنگ ســازی ای در ای ــچ ن هی

صــورت نمی گیــرد.

ــس  ــورد پلی ــا از برخ ــی ناج ــی و رانندگ ــس راهنمای ــس پلی رئی
ــا  ــر ب ــه نصــب برچســب های مغای ــدام ب ــه اق ــی ک ــا خودروهای ب

ــر داد.  ــند، خب ــرده باش ــد ک ــم دی ــگ و مزاح فرهن
ــا مــواد مخــدر ناجــا از  ــارزه ب ــدی پیــش رئیــس پلیــس مب چن
ــی کــه برچســب ها  ــا خودروهای پلیــس راهــور درخواســت کــرد ب
و نمادهــای مــواد مخــدر همچــون مــاری جوانــا رویشــان نصــب 

ــد. شــده، برخــورد کن
ســردار تقــی مهــری، رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی ناجــا 
دربــاره خودروهایــی کــه برچســب های غیراخاقــی یــا نمــاد مــواد 
ــون  ــر قان ــت:  براب ــده، گف ــب ش ــان نص ــدر و ... روی بدنه ش مخ
ــاز  ــتیکرهای غیرمج ــه اس ــی ک ــا خودروهای ــس ب ــوران پلی مأم
ــوع  ــن موض ــرد و ای ــد ک ــورد خواهن ــده، برخ ــب ش ــان نص رویش
ــواد مخــدر نمی شــود.  ــه نصــب برچســب های م ــا محــدود ب تنه
ــوای  ــتیکرها دارای محت ــن اس ــی از ای ــه بعض ــان اینک ــا بی وی ب

نامناســب و تبلیــغ مــواد مخــدر هســتند، اظهــار کــرد:  برخــی دیگر 
ــن  ــد و ممک ــدود می کن ــا را مح ــد راننده ه ــز دی ــتیکرها نی از اس
اســت ســبب وقــوع حــوادث رانندگــی شــود. از ســوی دیگــر اگــر 
ــور چراغ هــا  ــور و ن ــا شــعاع ن تزئینــات خودرویــی باعــث شــود ت
ــود و  ــوب می ش ــف محس ــز، تخل ــرد نی ــرار بگی ــر ق ــت تأثی تح

ــد کــرد.  ــا آن برخــورد خواهن مأمــوران ب
مــورد  ایــن  در  گفــت:  نیــز  دودی  شیشــه های  دربــاره  وی 
اســتانداردهایی وجــود دارد کــه آموزش هــای الزم دربــاره آن 
بــه مأمــوران داده شــده اســت. همچنیــن از پلیــس اماکــن نیــز 
ــه  ــدام ب ــه اق ــه مراکــزی ک ــاف ب ــا هماهنگــی اصن خواســته ایم ب
دودی کــردن شیشــه خودروهــا می کننــد، توضیحــات الزم را ارائــه 
دهنــد. بــه طــور کلــی شیشــه دودی بایــد بــه  گونــه ای باشــد کــه 
امــکان دیــدن داخــل ماشــین وجــود داشــته باشــد؛ در غیــر ایــن 
ــه می شــود. ایســنا ــف شــده و جریم ــرد مرتکــب تخل صــورت ف

عضــو هیئــت علمــی دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه یــزد 
ــنامه  ــاق« از شناس ــت »ط ــذف ثب ــنهاد ح ــه پیش ــاره ب ــا اش ب
گفــت: اعتمادبه نفــس در افــرادی کــه در زندگــی گذشــته خــود 
ــنامه  ــاق« از شناس ــه »ط ــذف کلم ــا ح ــد، ب ــت خورده ان شکس
ــاط قــوت اجــرای  ــد از نق ــن امــر می توان ــد و ای افزایــش می یاب

ایــن طــرح باشــد. 
ملیحــه مانــدگاری بــا اشــاره بــه جنبه هــای مثبــت و منفــی ایــن 
طــرح افــزود: از طــرف دیگــر اگــر طرفیــن صداقــت را در بیــان 
ــدان  ــت چن ــن وضعی ــد، ای ــت نکنن ــود رعای ــته خ ــی گذش زندگ
مطلــوب نخواهــد بــود. در زندگــی مشــترک هــر دو طــرف حــق 
دارنــد کــه اطــاع داشــته باشــند شــخص در زندگــی گذشــته اش 
چــه وضعیتــی داشــته و اصــا چــه اتفاقــی بــرای او افتاده اســت 

کــه زندگــی مشــترک او منجــر بــه طــاق شــده اســت. 
ــه  ــرای دفع ــردی ب ــت ف ــن اس ــه ممک ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

ــد  ــته باش ــاق داش ــه ط ــر ب ــز ازدواج منج ــارم نی ــا چه ــوم ی س
ــرای مــردان نیــز ثبــت نشــدن طــاق در  تصریــح کــرد: البتــه ب
ــد؛  ــته باش ــی داش ــای مثبت ــد پیامده ــان می توان ــنامه زن شناس
بــرای مثــال شــاید بــرای مــردان چنــدان خوشــایند نباشــد کــه 
ــری از زندگــی گذشــته و نامــی از  در شناســنامه همسرشــان اث
فــرد طاق گرفتــه ببیننــد. ثبــت نشــدن ایــن اطاعــات می توانــد 
شــرایط را بــرای شــروع دوبــاره در زندگــی زناشــویی فراهــم کنــد 

ــد.  ــر باش ــرف مثبت ت ــر دو ط ــرای ه و ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اجــرای ایــن طــرح دربــاره خانواده هایــی 
ــزود:  ــود، اف ــد ب ــر نخواه ــتند، امکان پذی ــد هس ــه دارای فرزن ک
ــه از  ــود ک ــرا ش ــی اج ــرای زنان ــد ب ــا می توان ــرح صرف ــن ط ای
ــورت  ــن ص ــر ای ــد؛ در غی ــدی ندارن ــان فرزن ــی گذشته ش زندگ
از شناســنامه مــادر حــذف              را  پــدر فرزنــد  نــام  نمی تــوان 

ــن ــرد. خبرآنالی ک

جنبه های مثبت و منفی حذف »طالق« از شناسنامه برخورد پلیس با استیکرهای غیرمجاز روی خودروها

واکاوی یک معضل ناپیدا

ازدواج لوکس

،،
گاردین در گزارش خود نوشته  است: 
»هزینــه ازدواج یــک زوج در ایــران بیــن 
۱۶ تــا ۴۰ هــزار دالر )بیــن ۶۰ تــا ۱۵۲ 
میلیــون تومان( اســت.« ایــن در حالی 
اســت کــه هزینــه معمــول ازدواج در 

بریتانیــا بیــن ۲ تــا ۱۰ هــزار دالر اســت

عامــل قتــل دو ســربریده رهاشــده در عملیــات تخصصی 
پلیــس جنایــی تهــران دســتگیر شــد. فرماندهــی پلیس 
تهــران پنجشنبه شــب بــا حضــور در اداره آگاهــی از متهــم 
ــال  ــاه امس ــب 11 مردادم ــاعت 11 ش ــرد. س ــی ک بازجوی
ــف  ــر کش ــی 11۰ خب ــای پلیس ــز فوریت ه ــق مرک از طری
ــه انســان در محوطــه ای  ــق ب ســرهای بریده شــده متعل
ــان  ــر از اتوب ــی – پائین ت ــیخ بهای ــان ش ــی در خیاب خاک

ــه کانتــری 1۲۵ یوســف آباد اعــام شــد.  همــت ب
ــه  ــی اولی ــام بررس ــل و انج ــوران در مح ــور مأم ــا حض ب
ــه زن  ــق ب ــه ســرهای پیداشــده متعل مشــخص شــد ک
و مــردی اســت کــه آثــار شــلیک گلولــه بــه ســر هــر دو 
نفــر آن هــا مشــهود بــوده و قاتــل یــا قاتــان بــه منظــور 
شناســایی نشــدن هویــت ایــن زن و مــرد جــوان اقــدام 

ــد.  ــا کرده ان ــوزاندن آن ه ــه س ب
و  تهــران  آگاهــی  پلیــس  بــه  موضــوع  بافاصلــه 
ــی  ــم بررس ــام و تی ــران اع ــی ته ــور جنای ــرای ام دادس
صحنــه جنایــت اداره دهــم و قاضــی کشــیک ویــژه قتــل 
ــدند.  ــر ش ــده حاض ــرهای بریده ش ــف س ــل کش در مح
بــا تشــکیل پرونــده مقدماتــی بــا موضــوع قتــل عمـــد 
ــه  ــرس شــعبه ســوم دادســرای ناحی ــه دســتور بازپ و ب
۲۷ تهــران، پرونــده جهــت رســیدگی در اختیــار اداره دهم 
ویــژه قتــل پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ قــرار گرفــت.  
کارآگاهــان اداره دهــم بــا بررســی تصاویــر دوربین هــای 
مداربســته  محــدوده محــل کشــف ســرهای بریده شــده 
ــی  ــودرو شاس ــتگاه خ ــک دس ــایی ی ــه شناس ــق ب موف
ــرها در  ــف س ــل از کش ــاعاتی قب ــه س ــدند ک ــد ش بلن
نزدیکــی محــل توقــف داشــته و دقایقــی پــس از پیــاده 
شــدن راننــده از ماشــین، آتــش در محل کشــف ســرهای 
بریده شــده شــعله ور شــده اســت. در شــرایطی کــه 
ــده  ــن پرون ــه ای ــیدگی ب ــاز رس ــان آغ ــول مدت زم در ط
ــدن زن و  ــر گمش ــی ب ــکایتی مبن ــرح ش ــه ط هیچ گون
ــچ  ــان در هی ــخصات کارآگاه ــن مش ــا ای ــوان ب ــرد ج م
کــدام از مراکــز انتظامــی و کانتری هــا ثبــت نشــده 
ــه  ــق ب ــود موف ــات خ ــه تحقیق ــان در ادام ــود، کارآگاه ب
کشــف قســمت های دیگــری ازبقایــای متعلــق بــه 
تکمیلــی  بررســی های  در  زنــی شــدند کــه  جســد 
ــدن کشــف شــده  ــد کــه اعضــای ب ــدا کردن ــان پی اطمین
ــدن  ــه ب ــق ب ــزک متعل ــه کهری ــت منطق در محــل بازیاف
یکــی از مقتــوالن پرونــده اســت. کارآگاهــان اداره دهــم 
ــه شناســایی  ــا انجــام اقدامــات شــبانه روزی موفــق ب ب
ــه  ــدند ک ــاد ش ــه امیرآب ــاله در منطق ــردی ۷۵ س پیرم
ــر و  ــر، پس ــا همس ــایگانش ب ــارات همس ــر اظه ــا ب بن
ــش و  ــد روز پی ــا از چن ــد؛ ام ــی می کن ــش زندگ عروس
ــای  ــه نام ه ــش ب ــر و عروس ــی پس ــورت ناگهان ــه ص ب
ــرام ۳8 ســاله و نســرین ۳۵ ســاله دیگــر در محــل  به
ــوص  ــات درخص ــدند. تحقیق ــاهده نش ــان مش زندگی ش
علــت غیبــت بهــرام و نســرین در دســتورکار کارآگاهــان 
ــان  ــه همچن ــارات اولی ــا پیرمــرد در اظه ــرار گرفــت؛ ام ق
مدعــی آن بــود کــه بهــرام و همســرش نســرین حــدود 
1۰ روز پیــش از خانــه خــارج شــدند و از آن زمــان تاکنون 

ــدارد.  ــا ن ــی از آن ه ــر اطاع دیگ

ــوص  ــده درخص ــت آم ــه دس ــواهد ب ــه ش ــه ب ــا توج ب
احتمــال اطــاع ایــن پیرمــرد از جنایــت و بــا هماهنگــی 
ــه محــل ســکونت ایــن  ــده، کارآگاهــان ب بازپــرس پرون
ــه  ــه موفــق ب ــد و در اولیــن مرحل پیرمــرد مراجعــه کردن
شناســایی یــک دســتگاه خــودرو ســواری شاســی بلنــد 
ــده  ــد شناسایی ش ــی بلن ــودرو شاس ــابه خ ــا مش دقیق
ــف  ــدوده کش ــته مح ــای مداربس ــر دوربین ه در تصاوی

ــده شــدند.  ســرهای بری
بــا توجــه بــه قــوی شــدن احتمــاالت درخصــوص 
ارتــکاب جنایــت توســط ناپــدری بهــرام، بازرســی از محل 
ــرار  ــان ق ــتورکار کارآگاه ــخص در دس ــن ش ــکونت ای س
ــخیص  ــی و تش ــای تخصص ــور تیم ه ــا حض ــت و ب گرف
هویــت پلیــس آگاهــی در محــل و آثــار وقــوع جنایــت 
در محــل کشــف، پیرمــرد - ناپــدری بهــرام - بــه ناچــار 
ــراف گشــود و ســاعت 6 عصــر چهارشــنبه  ــه اعت ــب ب ل
ــا حضــور ســردار رحیمــی در  ۲۵ شــهریورماه همزمــان ب
ــرش  ــرام و همس ــل به ــه قت ــران ب ــی ته ــس آگاه پلی

ــراف کــرد. اعت
 متهــم در اعترافاتــش بــه کارآگاهــان گفــت: از مدت هــا 
قبــل بــا بهــرام اختــاف داشــتیم؛ چــون او معتاد شــدید 
ــی را  ــایل زندگ ــام وس ــود و تم ــراک ب ــه و ک ــه شیش ب
می بــرد و می فروخــت؛ قالــی، طــا، نقــره، وســایل 
زینتــی، هــر چــه را در خانــه قابــل فــروش بــود، می بــرد 
ــد  و می فروخــت؛ مــا بچــه دار نمی شــدیم و بهــرام فرزن
ــه   ــه خان ــود کــه مــا از کودکــی او را ب خواهــر همســرم ب
ــش  ــد روز پی ــم؛ از چن ــرده بودی ــزرگ ک ــود آورده و ب خ
از جنایــت تنــش و درگیــری بیــن مــا بیشــتر شــد؛ بــه 
طــوری کــه بهــرام حتــی همســرم را کتــک زد؛ بــه همیــن 
ــه   ــه خان ــاه ب ــنبه 8 مردادم ــرم را روز یکش ــت همس عل
ــرام و همســرش در  ــا به ــن ب خواهــرش فرســتادم و م
ــاره شــروع  ــرام دوب ــا شــدیم. روز یکشــنبه به ــه تنه خان
بــه فحاشــی و شکســتن در و دیــوار کــرد؛ رفــت داخــل 
آشــپزخانه؛ می خواســت برگــردد بــه اتــاق خــودش کــه 
ــاد  ــدازی کــردم؛ افت ــاز کــردم و ســریع تیران مــن در را ب
ــه ســرش زدم.  ــر دوم را ب ــو و تی روی زمیــن؛ رفتــم جل
زن بهــرام بــا شــنیدن صــدای تیرانــدازی آمــده بــود کــه 
ببینــد چــه شــده؛ تــا از الی در بیــرون آمــد بــا تیــر بــه 
ســینه اش زدم. رفــت و افتــاد روی تخــت؛ وقتــی رفتــم 
ــه  ــر دوم را ب ــه تی ــاده ک ــت افت ــدم روی تخ ــل دی داخ
ســرش زدم و کارش تمــام شــد. بعــد بــا اره ]برقــی[ کــه 
از قبــل در خانــه بــود شــروع کــردم بــه ...؛ از روز جنایــت 
در خانــه تنهــا هســتم و موضــوع را بــه هیچ کــس 
ــده                                                                  ــزل نیام ــه من ــوز ب ــرم هن ــم و از آن روز همس نگفت

اســت. 
ســرهنگ کارآگاه حمیــد مکــرم، معــاون مبــارزه بــا 
ــا اعــام ایــن  ــم جنایــی پلیــس آگاهــی تهــران، ب جرائ
خبــر گفــت: بــا اعتــراف صریــح متهــم بــه ارتــکاب هــر 
ــرس  ــوی بازپ ــت از س ــت موق ــرار بازداش ــت، ق دو جنای
ــات  ــام تحقیق ــت انج ــم جه ــد و مته ــادر ش ــده ص پرون
تکمیلــی در اختیــار اداره دهــم ویــژه قتــل پلیــس 

ــت. مهــر ــرار گرف ــزرگ ق ــران ب ــی ته آگاه

راز جنایت سرهای بریده فاش شد
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هفتادمیــن هفتــه از ســری برنامه هــای »هــر 
هفتــه، چنــد افتتــاح« شــهرداری اصفهــان بــه 
ــرداری از تقاطــع غیرهمســطح اشــکاوند  بهره ب
اختصــاص یافــت و بــا حضــور مســئوالن 
ارائــه  راســتای  در  پــروژه  ایــن  اســتانی 
ــرا  ــهروندان ق ــترس ش ــر در دس ــات بهت خدم

ــت. ر گرف
آییــن  در  اصفهــان  شــهری  مدیریــت 
ــئله  ــن مس ــه ای ــروژه ب ــن پ ــرداری از ای بهره ب
اشــاره داشــت کــه خوشــبختانه بــا عــزم 
جهــادی کمتــر پــروژه ای را طــی ایــن دو 
ســال شــاهد بودیــم کــه کلنــگ آن بــه زمیــن 
ــرداری نرســیده باشــد. ــه بهره ب ــا ب بخــورد، ام

ــود  ــرار ب ــرد: ق ــد ک ــژاد تاکی ــدی جمالی ن  مه
ســال  در  اشــکاوند  پــروژه  از  بهره بــرداری 
گذشــته انجــام شــود؛ امــا از آنجــا کــه رضایــت 
ــود،  ــم ب ــان مه ــی برایم ــردم محل ــوق م و حق

ــود. ــاح می ش ــون افتت ــروژه اکن ــن پ ای
پروژه هــای  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 
افــزود:  اصفهــان  شــهر  زیســت محیطی 
ــا  ــت الک ب ــط بازیاف ــدازی خ ــب و راه ان نص
مشــارکت بخــش خصوصــی بــرای نخســتین 
قــرار  بهره بــرداری  مــورد  اصفهــان  در   بــار 

گرفت.
جمالی نــژاد تصریــح کــرد: عــاوه بــر ایــن 
مخــزن  نخســتین  از  بهره بــرداری  پــروژه، 
ــه  ــره پســماند شــهری در منطق ــی ذخی زیرزمین
ــا مشــارکت  ــدازی خــط بازیافــت پــت ب 6، راه ان
بخــش خصوصــی، ســاخت و راه اندازی دســتگاه 
زیــر و رو کننــده تــوده کمپوســت و نصــب و 
ــدازی کیســه بازکــن پســماند شــهری را در  راه ان
ــه  ــا ب ــاندیم ت ــرداری رس ــه بهره ب ــه ب ــن هفت ای
ــهری  ــه ش ــان 1400 ک ــه اصفه ــم انداز برنام چش

ــیم. ــت، برس ــماند اس ــدون پس ب

شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه اســتفاده 
ــرف  ــرد: ظ ــد ک ــهری تاکی ــار ش ــردم از قط م
یــک مــاه آینــده امیدواریــم ســرفاصله زمانــی 
بیــن حرکــت قطارهــا را بــه 10 دقیقــه برســانیم 
تــا مــردم اســتفاده بیشــتری از قطــار شــهری 

داشــته باشــند.
آمــاده  پروژه هــای  بــه  ادامــه  در  وی 
کــرد  اشــاره  اصفهــان  شــهر  بهره بــرداری 
اســتقال،  غیرهمســطح  تقاطــع  افــزود:  و 
پروژه هــای منطقــه یــک شــهرداری و شــهرک 
ســامت ظــرف هفتــه آینــده و بســیاری دیگــر 
از پروژه هــای بــزرگ نیــز در آینــده نزدیــک بــه 

می رســد. بهره بــرداری 
 پروژه های فرهنگی برای اصفهان

شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه ســاخت 
برنامه هــای  اجــرای  بــرای  هنــر  پردیــس 
مختلــف فرهنگــی شــهرداری تاکیــد کــرد: 
مشــکلی کــه در گذشــته وجــود داشــت، ایــن 
ــاد  ــوع و ش ــای متن ــرای برنامه ه ــه اج ــود ک ب
بــا حضــور خیــل عظیــم مــردم در ســطح شــهر 
مشــکات ترافیکــی بســیاری ایجــاد می کــرد؛ 
امــا بــا ســاخت و احــداث پردیــس هنــر جهت 
ــن  ــی ای ــف فرهنگ ــای مختل ــرای برنامه ه اج

ــد. ــود نمی آی ــه وج ــکل ب مش
ــی  ــالن بین الملل ــروژه س ــرد: پ ــد ک وی تاکی
نمایشــگاه های اصفهــان ظــرف دو تــا ســه 
مــاه آینــده، ســالن شــهدای گلســتان شــهدا تا 
ــای  ــیاری از پروژه ه ــهریورماه و بس ــر ش اواخ
محله محــور حــدود 6 منطقــه دیگــر نیــز طــی 

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــده ب ــای آین روزه
 دوی امدادی شهرداری برای اجرای 

طرح های عمرانی
جمالی نــژاد کار در شــهرداری را ماننــد دوی 
ــروژه ای را  ــر پ ــت: کمت ــدادی دانســت و گف ام
طــی ایــن دو ســال شــاهد بودیــم کــه کلنــگ 
ــرداری  ــه بهره ب ــا ب ــورد، ام ــن بخ ــه زمی آن ب

ــت ناپذیر  ــیر برگش ــک مس ــد؛ ی ــیده باش نرس
زیســت محیطی،  در موضوعــات مختلــف  را 
ــاز  ــی آغ ــای عمران ــی و پروژه ه ــل و نقل حم
کردیــم و مدیــران شــهری آینــده اصفهــان بــه 
ــا ســرعت  طــور حتــم ایــن مســیر را بهتــر و ب

ــرد. ــد ک بیشــتری طــی خواهن
 افزایش عرض تقاطع غیرهمسطح 

اشکاوند
ــان  ــهرداری اصفه ــهری ش ــران ش ــاون عم مع
ــا  ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن ب ــن آیی ــز در ای نی
پــروژه  در  اصولــی صورت گرفتــه  اقدامــات 
غیرهمســطح  تقاطــع  زیرگــذر  اشــکاوند 
اشــکاوند بــه 36 متــر افزایــش یافــت، گفــت: 
ــطح  ــع غیرهمس ــروژه تقاط ــذر پ ــرض زیرگ ع
شــهدای اشــکاوند کــه قبــا 1۲ متــر و باریــک 
ــر  ــه 36 مت ــرح ب ــن ط ــرای ای ــا اج ــود، ب ب

ــید. رس
ــاده،  ــم ج ــرض ک ــه داد: ع ــر ادام ــرج مظف ای
ترافیــک ســنگین، پــل قدیمــی و باریــک 
اشــکاوند بــا تــردد صدهــا خــودرو در ســاعت و 
نابســامانی و نازیبایــی ورودی شــهر اصفهــان، 
ــل  ــا پ ــت ت ــرآن داش ــان را ب ــهرداری اصفه ش
ــژه  قدیمــی اشــکاوند را تخریــب و طرحــی وی

ــد. ــرای آن اجــرا کن ب
وی افــزود: تقاطــع اشــکاوند در کمربنــدی 
ــه  ــت ک ــی اس ــامل تقاطع ــان ش ــرق اصفه ش
ــه  ــاط حلق ــاس ترین نق ــی از حس ــون یک اکن
حفاظتــی در محــدوده شــمال شــرق اصفهــان 

ــه شــمار مــی رود. ب
ــان  ــهرداری اصفه ــهری ش ــران ش ــاون عم مع
افــزود: وســعت تقاطــع غیرهمســطح شــهدای 
ــع اســت  اشــکاوند حــدود 1۲0 هــزار متــر مرب

ــای  ــمت جهت ه ــه س ــا ب ــه گردش ه ــه هم ک
مختلــف شــهر اصفهــان انجــام می شــود و 
ــطح  ــع غیرهمس ــروژه تقاط ــذر پ ــرض زیرگ ع
شــهدای اشــکاوند کــه قبــا 1۲ متــر و باریــک 
ــر  ــه 36 مت ــرح ب ــن ط ــرای ای ــا اج ــود، ب ب

رســید.
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــا اج ــرد: ب ــد ک ــر تاکی مظف
مســیر اشــکاوند بــه ســمت اصفهــان بــه 
صــورت زیرگــذر احــداث شــد و بزرگــراه شــرق 
ــه غــرب در تــراز صفــر – صفــر باقــی مانــد. ب

 افتتاح صنایع تبدیلی در اصفهان
مدیــر عامــل ســازمان مدیریــت پســماند 
شــهرداری اصفهــان در مراســم بهره بــرداری از 
ــت:  ــان گف ــت محیطی اصفه ــای زیس پروژه ه
جدیــد،  پروژه هــای  افتتــاح  بــا  همزمــان 
ــت  ــا ظرفی ــهر ب ــی ش ــع تبدیل ــع صنای مجتم

اشــتغال زایی بــرای 30 نفــر رونمایــی شــد 
ــه   ــه، کارخان ــادی صورت گرفت ــاش جه ــا ت و ب
و  بــرق  تولیــد  بــرای  بی هــوازی  هاضــم 
 الکتریســیته تــا پایــان ســال اجرایــی خواهــد 

شد.
امیرحســین کمیلــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
اولیــن مجتمــع صنایــع تبدیلــی شــهر بــا 
ظرفیــت  و  خصوصــی  بخــش  مشــارکت 
اشــتغال زایی بــرای 30 نفــر احــداث شــد، 
شــهر  ســطح  از  بازیافتــی  مــواد  گفــت: 
ــه  ــردازش در منطق ــز پ ــه مرک ــع آوری و ب جم
14 شــهرداری اصفهــان منتقــل شــده و در آن 
ــود. ــام می ش ــه انج ــک زبال ــز تفکی ــکان نی م

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در کارخانــه پــردازش 
ماننــد  آن  پاســتیکی  پــت  مــواد  نیــز 
بطری هــای آب معدنــی جداســازی، خــرد 
ــواد  ــن م ــزود: ای ــی می شــود، اف و ضــد عفون
پــس از پردازش هــای الزم بــه الیاف هــای 

می شــود. تبدیــل  مصنوعــی 
 احداث اولین مجتمع صنایع 

تبدیلی اصفهان
مدیــر عامــل ســازمان مدیریــت پســماند 
اولیــن  احــداث  بــه  اصفهــان  شــهرداری 

ــا مشــارکت  ــی شــهر ب ــع تبدیل ــع صنای مجتم
ادامــه  و  اشــاره کــرد  خصوصــی  بخــش 
ظرفیــت  نویــن  فناوری هــای  ایــن  داد: 

دارد. را  نیــرو  نفــر   30 اشــتغال زایی 
ــا بیــان اینکــه امــروز نیــز  کمیلــی در ادامــه ب
کیســه بازکــن پســماند در خــط پــردازش 
ــتگاه  ــن دس ــزود: همچنی ــد، اف ــدازی ش راه ان
زیــر و رو کننــده کــود آلــی بــرای تولیــد 
کــود مرغــوب ضــروری اســت کــه اولیــن 
نمونــه داخلــی آن ســاخته و امــروز نیــز از آن 

ــد. ــی ش رونمای
 سوخت مشتق برای کارخانه 

پسماند
 RDF وی گفــت:  در تابســتان ســال آینــده
ســوخت مشتق شــده بــرای کارخانــه پســماند 

تولیــد می شــود.
مدیــر عامــل ســازمان مدیریــت پســماند 
ــم  ــه امیدواری ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــهرداری ب ش
ــوازی  ــم بی ه ــه هاض ــاز اول کارخان ــرارداد ف ق
تــا شــهریورماه منعقــد شــود، گفــت: در صورت 
انعقــاد قــرارداد فــاز اول کارخانــه  هاضــم 
ــیته  ــرق و الکتریس ــد ب ــرای تولی ــوازی ب بی ه

ــود. ــی می ش ــده اجرای ــال آین ــان س ــا پای ت
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شهردار اصفهان در بهره برداری از پروژه اشکاوند و طرح های زیست محیطی:

اصفهان به مسیر توسعه بازگشته است 
راه اندازی خط بازیافت الک برای نخستین بار در اصفهان


