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تعامل گسترده با دنیا
کشــورها نیازمنــد  در دنیــای پیشــرفته امــروز همــه 
می توانــد  کشــوری  هســتند؛  یکدیگــر  بــا  ارتبــاط 

کــه  بپیمایــد  را  تعالــی  راه  آشــفته  دنیــای  ایــن  در 
و  متقابــل  احتــرام  بــا  همــراه  و  ســالم  تعامــل  بتوانــد 
بــه  کشــورها  بــا دیگــر  تعبیــر درســت تر مقتدرانــه  بــه 
معنــای دولت هــا داشــته باشــد و از طرفــی بتوانــد بــا 
کنــد، ملت هــا را بــا اهــداف و  ملت هــا ارتبــاط برقــرار 
کشــوری  سیاســت های خــود همــراه ســازد و بــه عنــوان 
توانمنــد و بــا شــجاعت و مســتقل در اذهــان عمومــی 

شــود.  شــناخته  دیگــر  ملت هــای 
کــه مقــام معظــم رهبــری بــه عنــوان  از همیــن روســت 
بــر  از جهت گیری هــای مهــم دولــت دوازدهــم  یکــی 
تعامــل گســترده بــا دنیــا و ارتباطــات وســیع بــا ملت هــا و 
کردنــد و ایــن موضــوع رابــه عنــوان... کیــد  دولت هــا تا

ادامه مطلب را در صفحه 2 بخوانید
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در صفحه اقتصاد )3( بخوانید

یارانه های غیرهدفمند
کامی دولت یازدهم در قطع یارانه ثروتمندان نا

نگاهی به مشکالت تیم استقالل

 کابوس های آبی 
صفحه 9

کل میراث فرهنگی، صنایع دستی  مدیر 
گردشگری استان اصفهان: و 

 اولویت اصفهان 
حفاظت از آثار تاریخی است

صفحه 4

  | شکاف زیاد میان دستمزد 

و هزینه معیشت  صفحه 3

فرمانده انتظامی استان اصفهان مطرح کرد:

 | شهادت محسن حججی 
تلنگری برای همه 

آزادی خواهان جهان  صفحه 2

 نگاهی به فیلم »فصل نرگس« 
ساخته نگار آذربایجانی

کم رنگ  صفحه 10  | عاشقانه 

 | جشنواره فیلم های جنایی 

در شبکه چهار  صفحه 10

 | خاک اصفهان با خاک 

کشور   سایر شهرهای 
تفاوتی ندارد  صفحه 4

کشور   | حجم بارش های 

کاهش یافت  صفحه 3

گهی روزنامه کیمیای وطن 4-95013701جذب آ

 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان خبر داد:

کاهش 14 درصدی میزان آب 
بدون درآمد در اصفهان

صفحه 12

روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فاریس

آگهی مزایده 
)نوبت اول(

بانک مهر اقتصاد استان اصفهان در نظر دارد امالک مشروحه ی ذیل را از طریق مزایده 
به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ این آگهی بمدت 10 روز )بدون احتساب 
روزهای تعطیل( جهت کسب اطالعات بیشتر، بازدید از ملک، دریافت فرم شرکت در 
مزایده، تکمیل مدارک و ارائه ی پیشنهاد قیمت، به نشانی اصفهان، پل ابوذر، ابتدای خ 
توحید، سرپرستی بانک مهر اقتصاد، طبقه ی چهارم، مدیریت پشتیبانی و  مهندسی 
مراجعه نموده و یا با شماره تلفن 38100 داخلی 133 و تلفن همراه 09131081361 آقای 

مصدق  تماس حاصل نمایند.

توضیحات :
1- کلیه امالک با وضع موجود به فروش می رسد و جهت ارائه پیشنهاد، بازدید از ملک 

ضروری است.
2- صرف شرکت در مزایده هیچگونه تعهدی برای مزایده گر )متقاضی خرید( ایجاد نکرده 

و مزایده گذار )بانک( در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.
3- هزینه آگهی بر عهده ی برندگان مزایده می باشد. 

اداره امور شعب استان اصفهان                                                        

قیمت پایه کارشناسی وضعیت انتقال 
سند اعیان عرصه نوع ملک  نشانی ملک  ردیف

3.200.000.000ریال انتقال قطعی 161 161 آپارتمان  خانه اصفهان، خیابان نوبهار  1

14.000.000.000 ریال انتقال قطعی 205 205 آپارتمان سه راه نظر، خیابان نظر غربی  2

40.003.000.000 ریال انتقال قطعی 599 566 ویالیی خیابان توحید میانی، جنب بانک 
سامان  3

رحمانی فضلی، موافقان و مخالفان
کشــور، در جلســه بررســی  عبدالرضــا رحمانــی فضلــی، وزیــر پیشــنهادی 
شــد  توفیــق  گفــت:  دوازدهــم  کابینــه  پیشــنهادی  وزرای  صالحیــت 

کمیســیون های تخصصــی  و  کــه در مجلــس  روزی  در چنــد 
کنــم؛  بررســی  را  مســائل  بــودم،  نماینــدگان  محضــر  در 

کــه دلســوزانه بــرای اجــرای قانــون بــود... مســائلی 

در صفحه سیاست )2( بخوانید

گروه پیشگیری از حوادث   رئیس 
وزارت بهداشت:

7 درصد جان باختگان 
تصادفات، کودکان هستند
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یادداشت

شاخص های وزرای کارآمد 
نماینــدگان مجلــس در رأی اعتمــاد بــه کابینــه 
شــاخص هایی  بایــد  رئیس جمهــور  پیشــنهادی 
را در نظــر بگیرنــد کــه مــاک کارآمــدی اســت؛ 
ــام در  ــی نظ ــش اجرای ــته در بخ ــه در گذش ــرا ک چ
مقاطعــی بــا ناکارآمدی هایــی مواجــه بوده ایــم. 
ــران در  ــامی ای ــوری اس ــام جمه ــبختانه نظ خوش
بخــش امنیتی نظامــی و تــا حــدودی در بخــش 
علمــی و فنــاوری کارآمدی هــای خوبــی داشــته 
اســت؛ امــا در امــور اجرایــی، به ویــژه مســائل 
ــا مشــکاتی در  اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی ب

ــت. ــوده اس ــه ب ــدی مواج ــه کارآم زمین
انتظــار مــردم از دولــت، کارآمــد بــودن در حــل 
مشــکاتی اســت کــه پیــش  رو دارنــد. بخش هایــی 
از جامعــه در زمینــه اقتصــادی واقعــا احســاس 
ــد  ــران می کنن ــارت و خس ــدی، خس ــای ج کمبوده
ــن  ــه مشــکات در ای ــن اســت ک و احساسشــان ای

ــد. ــش می یاب ــه روز افزای ــه، روزب زمین
ــه ای داشــته باشــیم  ــن انتظــار مــی رود کابین بنابرای
کــه از نظــر مدیریــت، قوی تــر از گذشــته باشــد 
ــن  ــردم را تامی ــی م ــت عموم ــد رضای ــر بتوان و بهت
ــه  ــد و ب ــته باش ــیه  نداش ــه حاش ــه ای ک ــد؛ کابین کن
مســائل بــه صــورت اساســی و ریشــه ای نــگاه کنــد؛ 
همچنیــن ســرعت عمــل، دقــت و اقــدام بهنــگام از 
ــردم را  ــه م ــت عام ــیار رضای ــه بس ــت ک ــی اس نکات

ــرد. ــن خواهــد ک تأمی
نماینــدگان مجلــس در انتخــاب وزرایــی کــه مربــوط 
بــه امــور سیاســت داخلــی و خارجــی هســتند، 
بایــد دقــت کننــد تــا ایــن وزرا در مدیریــت اجرایــی 
فراجناحــی باشــند و در محــدوده احــزاب و تمایــات 
جناحــی عمــل نکننــد؛ همچنیــن افــرادی انتخــاب 
شــوند کــه در انتصابــات آینــده خــود در وزارتخانه هــا 

ــد. ــه کار گیرن ــته ترین ها را ب شایس
ــه سیاســت خارجــی ســه اصــل  ــن در زمین همچنی
حکمــت، عــزت و مصلحــت مبنــای کار اســت و بایــد 
اولویــت روابــط را بــه همســایگان اختصــاص داد و 
ــراه  ــه هم ــود ک ــل ب ــا در تعام ــا آن ه ــه ای ب ــه گون ب
بــا ســه اصــل یادشــده روابــط بهتــری داشــته 
ــه  ــد ک ــه ای باش ــه گون ــط ب ــن رواب ــیم. همچنی باش
نشــان دهنده وحــدت منطقــه البتــه در راســتای 
اهــداف نظــام باشــد. بــه تعبیــری بایــد بــه دنبــال 
ــا کشــورهای همســایه بــدون عــدول  روابــط بهتــر ب
ــود. ــران ب ــوری اســامی ای از اصــول اساســی جمه

ــه  ــر از منطق ــورهای غی ــه کش ــبت ب ــن نس همچنی
و همســایگان البتــه بــه  جــز آمریــکا و رژیــم 
ــم  ــار کنی ــه ای رفت ــه گون ــد ب ــم، بای صهیونیســتی ه
ــب  ــن ترتی ــه ای ــا ب ــت ت ــام اس ــای نظ ــه اقتض ک
ــاکام  ــود را ن ــمن خ ــرده و دش ــت ک ــاط را تقوی ارتب
بگذاریــم و بــه گونــه ای عمــل کنیــم کــه تصمیمــات 

ــود. ــه ش ــت مواج ــا شکس ــا ب آن ه
بایــد  نیــز  اجتماعــی  و  در حوزه هــای فرهنگــی 
ــرو  ــه قلم ــبت ب ــه نس ــوند ک ــاب ش ــی انتخ وزرای
زیــادی  آگاهــی  و  و بصیــرت  از علــم  کارشــان 
ــی  ــی و اجتماع ــائل فرهنگ ــند. مس ــوردار باش برخ
بایــد دقیقــا مبتنــی بــر هویــت  ایرانی اســامی 
باشــد و مشــکات ناگــوار اجتماعــی موجــود در 
ــد. ــل کن ــاد و... را ح ــاق، اعتی ــه ط ــه از جمل جامع

فضــای  بــرای  چاره اندیشــی  بــاره  همیــن   در 
مجــازی و سالم ســازی آن از اولویت هاســت تــا 
هــم میــدان بــرای بهره منــدی از آن هــا بــاز شــود و 

هــم شــاهد کاهــش ناهنجاری هــا باشــیم.
غالمرضــا مصباحــی  مقــدم، عضــو مجمــع تشــخیص 

مصلحــت نظــام

بینالملل

دستگیری عناصر داعش در غزه
ــزه  ــرز غ ــر در م ــتی اخی ــه تروریس ــس از حادث پ
ــی از اعضــای  ــه شــهادت یک ــر ب ــه منج و مصــر ک
ــی  ــتگاه های امنیت ــد، دس ــام ش ــای القس گردان ه
ــر را در باریکــه غــزه دســتگیر  ــن نف حمــاس چندی

ــد. کردن
ــاس  ــی حم ــر سیاس ــو دفت ــا«، عض ــاد الظاظ »زی
اعــام کــرد: دســتگاه های امنیتــی حمــاس دســت 
بــه بازداشــت هایی در میــان عناصــر ســلفی وابســته 
بــه گروهــک داعــش در نــوار غــزه زدنــد؛ ایــن 
ــح  ــر در رف ــاری اخی ــات انتح ــس از عملی ــدام پ اق
ــای  ــی از نیروه ــدن یک ــته ش ــه کش ــر ب ــه منج ک
ــت. دانشــجو ــورت گرف ــد، ص ــاس ش ــی حم امنیت

حمالت شیمیایی داعش به اروپا 
در راه است 

مقــام ســابق رژیــم صهیونیســتی تاکیــد کــرد: 
ــات  ــوز فرانرســیده و حم ــا هن ــر اروپ ــای بدت روزه

شــیمیایی داعــش در راه اســت.
رئیــس ســابق بخــش مبــارزه بــا تروریســم رژیــم 
صهیونیســتی هشــدار داد: روزهــای بدتــر اروپــا 
ــه  ــش ب ــت های داع ــت و تروریس ــوز در راه اس هن
حمــات شــیمیایی مبــادرت خواهنــد ورزیــد. شــهر 

خبــر

ترامپ از استراتژیست 
برکنارشده اش تشکر کرد

پــس از انتشــار رســمی خبــر برکناری استراتژیســت 
ارشــد کاخ ســفید، دونالــد ترامــپ از »اســتیو بنــن« 

تشــکر کــرد و بــه هیــاری کلینتــون تاخــت.
در حالــی کــه برکنــاری استراتژیســت ارشــد دونالــد 
ترامــپ در کاخ ســفید، حاکــی از وضعیــت متزلــزل 
دولــت آمریکاســت، رئیس جمهــور ایــن کشــور 
بــرای اولیــن بــار رســما دربــاره کنــار رفتــن »اســتیو 

بنــن« اظهارنظــر کــرد.
خبــر  جمعه شــب  آمریکایــی  رســانه های 
ــد  ــت ارش ــن«، استراتژیس ــتیو بن ــه »اس ــد ک دادن
برکنــار  ســفید،  کاخ  در  آمریــکا   رئیس جمهــور 

شد.
ــر خــروج  ــا گذشــت دقایقــی پــس از انتشــار خب ب
بنن از ســمت استراتژیســت کاخ ســفید، ســخنگوی 

کاخ ســفید ایــن خبــر را تاییــد کــرد. فــارس

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

تعامل گسترده با دنیا
ــه  ــد؛ »پرداختــن ب ــه ای مهــم مطــرح فرمودن مطالب
مشــکات مــردم به ویــژه مشــکات معیشــتی و 
ــل  ــی، »تعام ــت اصل ــوان اولوی ــه عن ــادی« ب اقتص
ــا  ــا ملت ه ــیع ب ــات وس ــا و ارتباط ــا دنی ــترده ب گس
ــت و  ــا صاب ــراه ب ــتادگی هم ــا«، و »ایس و دولت ه
ــری  ــه جهتگی ــلطه طلبان«، س ــل س ــدرت در مقاب ق
اصلــی اســت کــه بایــد بــه  طــور همزمــان در 

ــد.  ــت باش ــتورکار دول دس
ایــن تعامــل در شــرایطی کــه دنیــا بــا تهاجــم 
فرهنگــی از طریــق ماهواره هــا و شــبکه های وســیع 
ــران  ــه ای ــمارش علی ــانه های بی ش ــی و رس اجتماع
ــدام  ــاز و اق ــک نی ــی دارد، ی ــر ایران هراس ــاش ب ت
ــه پیشــرفت  ــاز ب ــا نی ــه عــاوه م اساســی اســت؛ ب
از  بســیاری  و  داریــم  دنیــا  تکنولــوژی  و  علــم 
ــرفت های  ــتفاده از پیش ــد اس ــم نیازمن ــورها ه کش

ــتند. ــا هس ــریع م س
ــد از روش و  ــوان کشــوری مســلمان بای ــه عن ــا ب م
شــیوه پیامبــر اعظــم در جهــت تحقــق مطالبــه رهبــر 

عزیــز بهــره بگیریــم. 
ســیره  رســول خــدا در سیاســت خارجــی همــواره بــا 
ســعه  صــدر و گشــاده رویی همــراه بــود؛ امــا از آنجــا 
کــه در تعامــل بــا ملــل بیگانــه همــواره حقــوق جمیع 
مســلمانان مطــرح اســت و هرگونــه تصمیم گیــری، 
ــود  ــر خ ــت تأثی ــامی را تح ــه  اس ــت جامع سرنوش
قــرار می دهــد، ســجایای بــارز اخــاق و عفــو و 
گذشــت شــخصی آن حضــرت هیــچ گاه باعــث 
ــوز  ــمنان کینه ت ــر دش ــرت در براب ــا آن حض ــد ت نش
خارجــی و منافقــان توطئه گــر داخلــی، نرمــش 
ــد.  ــه حــال خــود رهــا کن ــان را ب نشــان دهــد و آن

پیامبــر اســام)ص( در عیــن برخــورداری از شــفقت 
و رحمــت، در صــورت کشــف توطئــه  و پیمان شــکنی 
دشــمن و تجــاوز آن هــا بــه مرزهــا و مقــر حکومــت 
عقیدتــی  و  فرهنگــی  مرزهــای  یــا  اســامی 
مســلمانان، بــا قاطعیــت تمــام بــا دشــمنان برخــورد 
ــان  ــال ننگینش ــزای اعم ــه س ــان را ب ــرد و آن می ک
»رحمــٌة  کــه  پیامبــر  همیــن  لــذا  می رســاند. 
للعالمیــن« اســت، در مقابلــه بــا کفــار و جنــگ بــا 
دشــمنان دســتور »فشــّرد بهــم مــن خلفهــم« یعنــی 
»کســانی کــه بــا تــو در جنــگ هســتند را تــار و مــار 

کــن«، می گیــرد و بــه آن عمــل می کنــد. 
همچنیــن خداونــد پیامبــر خــود را ملــزم می ســازد 
ــد و از  ــر ش ــا خب ــمن ب ــه  دش ــرگاه از توطئ ــه ه ک
حســن نیــت آن هــا نســبت بــه خــود مطمئــن نبــود، 
ــا  ــن خــود و آن ه ــان بی ــی پیم ــام قبل ــا اع ــورا ب ف

را لغــو کنــد.
ــه  ــت ک ــانی اس ــا کس ــاط ب ــل و ارتب ــن تعام بنابرای
ــرام را  ــرام و اک ــتی و احت ــح و دوس ــای صل مرزه

ــتمگران و... . ــدران و س ــا قل ــه ب ــد، ن ــظ کنن حف
البتــه پیامبــر اکــرم بــرای تعامــل بــا اقــوام و ملــل 
دیگــر اصولــی را ســرلوحه  عمــل سیاســی خــود قرار 
داده بــود و نحــوه  رفتــار خویــش را بــر اســاس ایــن 

اصــول تنظیــم می کــرد. 
از آنجــا کــه ایــن اصــول تأمین کننــده و حافــظ 
ــت،  ــام اس ــان اس ــان جه ــلمین و کی ــع مس مناف
اخاقــی سیاســی در حــوزه  سیاســت خارجــی کــه 
زمامــداران جامعــه  اســامی بایــد واجــد آن باشــند، 
ــه آن  ــدی ب ــول و پایبن ــن اص ــل ای ــد در مقاب تعه
ــی را  ــل و دول خارج ــا مل ــی ب ــات سیاس در تعام

 . می طلبــد
اولیــن اصــل نفــی ســبیل اســت: »لــن یجعــل هللا 
للکافریــن علــی المؤمنیــن ســبیًا«؛ بدیــن معنــی 
کــه بــر دولتمــردان جامعــه  اســامی واجــب اســت 
تــا بــه هــر نحــو ممکــن از تحقــق ایــن امــر و 
ــر کشــور اســامی  ــه ب ــل بیگان ــار و مل  اســتیای کف
ــراردادی  ــر ق ــه ه ــد و ب ــری کنن ــع آن جلوگی و مناف
ــن  ــد، ت ــض می کن ــی را نق ــل اساس ــن اص ــه ای ک

ــد. ندهن
ــه  ــت ک ــزت اس ــی ع ــل دوم در سیاســت خارج اص
بایــد بــه آن توجــه شــود؛ در واقــع همــه مســلمانان 
ملزمنــد از هــر اقدامــی کــه ایــن عــزت را خدشــه دار 

ــد.  ــد، بپرهیزن می کن
بدیهــی اســت کــه گســترش روابــط بین الملــل 
ــک و  ــش ســطح تعامــات دیپلماتی مســتلزم افزای
چانه زنــی بــر ســر منافــع اســت. در ایــن میــان بــر 
ــت  ــی الزم اس ــت خارج ــزاران سیاس ــان و کارگ والی
تــا هــر چــه بیشــتر در تعامــات سیاســی خــود بــا 
دیگــر کشــورها، به ویــژه کشــورهای غیراســامی 
ایــن اصــل اساســی را مدنظــر قــرار دهنــد و عــزت 
ــد.  ــه نکنن ــچ امــر دیگــری معامل ــا هی اســامی را ب
ــگ  ــای کم رن ــه معن ــئله ب ــن مس ــه ای ــی ب بی توجه
شــدن عــزت اســامی و توســل بــه بیگانــگان و کفــار 

جهــت کســب عزتــی پوشــالی اســت.
و  بین المللــی  قوانیــن  و  تعهــدات  بــه  احتــرام 
پایبنــدی بــه توافقاتــی کــه کشــور مــا بــا دول دیگــر 
ــت  ــه اهمی ــت ک ــر اس ــی دیگ ــرده، اصل ــد ک منعق
ــا مشــرکین مکــه،  زیــادی دارد. برخــورد حضــرت ب
ــوام و  ــرب، نصــارای نجــران و دیگــر اق ــان یث یهودی

ــت. ــن مدعاس ــر ای ــاهدی ب ــی ش ــل، همگ مل
چهارمیــن اصــل صلــح و زندگــی مســالمت آمیز 
آنچــه ســرلوحه کار جمهــوری اســامی  اســت؛ 

ــت.  اس
اصــل مهــم دیگــر گفت وگوســت. پیامبــر اســام بــر 
ــه  دعــوت  ــی خویــش، وظیف اســاس رســالت جهان
همــه  امــم و اقــوام دیگــر را بــه ســوی خداونــد بــه 
ــه از  ــش از آنک ــدف بی ــن ه ــا ای ــت؛ ام ــده داش عه
طریــق جنــگ و جهــاد محقــق شــود، از طریــق 
شــیوه   نخســتین  می گرفــت.  صــورت  دعــوت 
پیامبــر)ص( بــرای رســیدن بــه هــر هدفــی، شــیوه  

مســالمت آمیز دعــوت بــود. 
ــل  ــای تعام ــد راهگش ــول می توان ــن اص ــت ای رعای
گســترده، منطقــی و درســت بــا دنیــا باشــد و ایــن 
ضــرورت را جهــت دار کنــد کــه ایــن تکلیف بــر دوش 
ــل  ــت؛ تعام ــده اس ــته ش ــم گذاش ــت دوازده دول

ــا.  ــا دنی گســترده ب

وزیــر  فضلــی،  رحمانــی  عبدالرضــا 
پیشــنهادی کشــور، در جلســه بررســی 
کابینــه  پیشــنهادی  وزرای  صاحیــت 
دوازدهــم گفــت: توفیــق شــد در چنــد 
روزی کــه در مجلــس و کمیســیون های 
ــودم،  ــدگان ب ــر نماین ــی در محض تخصص
مســائل را بررســی کنــم؛ مســائلی کــه 

دلســوزانه بــرای اجــرای قانــون بــود.
ــه  ــی ک ــوان کس ــه عن ــده ب ــزود: بن وی اف
تجربــه دوره نمایندگــی، معاونــت پارلمانــی 
در صــدا و ســیما و دبیرخانــه شــورای 
عالــی امنیــت ملــی و دو دور رأی اعتمــاد 
بــرای دیــوان محاســبات و یــک دور وزارت 
ــدگان را  ــه نماین ــتم، دغدغ ــور را داش کش
ــات  ــری موضوع ــه قصــد پیگی ــم ک می دان

ــد. ــردم را دارن ــه ای م منطق
ــه داد: خــدا  ــر پیشــنهادی کشــور ادام وزی
ــردم و  ــه همــت م ــه ب ــم ک را شــکر می کن

ــل  ــام راح ــای ام ــهدا و هدایت ه ــون ش خ
ــا در  ــا و دهیاری ه ــری فرمانداری ه و رهب
اختیــار بنــده اســت تــا بــه واســطه آن بــه 

ــم. مــردم خدمــت کنی
 برقراری امنیت و آرامش برای 

مردم
وی گفــت: از رئیس جمهــور کــه لطفشــان 
ــن را  ــام م ــد و ن ــده ش ــال بن ــامل ح ش
بــرای رأی اعتمــاد بــه مجلــس دادنــد 

تشــکر می کنــم.
وزارت کشــور  فضلــی گفــت:  رحمانــی 
بــا توجــه بــه ابعــاد کاری و جنبه هــای 
ــا آن مواجــه  ــه ب ــی ک اســتراتژیک و امنیت
امنیــت  برقــراری  در  می توانــد  اســت، 
و آرامــش بــرای مــردم نقــش مهمــی 
وزارت کشــور می توانــد  باشــد.  داشــته 
در جهــت تامیــن امنیــت ملــی و آرامــش 
ــد. ــته باش ــازنده ای داش ــش س ــردم نق م

 سعیدی در مخالفت با وزیر 
پیشنهادی کشور: ساالنه 4 هزار نفر 

قربانی مواد مخدر می شوند 
ــردم شهرســتان  ــده م ــرا ســعیدی، نماین زه
رأی  جریــان  در  مجلــس،  در  مبارکــه 
ــه کابینــه دوازدهــم و در مخالفــت  اعتمــاد ب
وزیــر  فضلــی،  رحمانــی  عبدالرضــا  بــا 
پیشــنهادی کشــور، اظهــار داشــت: مخالفــت 
ــاب  ــر اســاس بداخاقی هــا و از ب ــه ب مــن ن
ــا  ــه عهــد مــن ب ــر پای ســنگ اندازی، بلکــه ب

ــت. ــت اس مل
ســعیدی گفــت: اگــر در برنامــه بودجــه 
اســتانی  اعتبــارات  درصــد   30 امســال 
اســتانداران  کار  نمی دادیــم،  افزایــش  را 

می شــد. بی اســاس 
دلیــل  بــه  متاســفانه  گفــت:  وی 
فــردی  نداشــتن  و حضــور  کم توجهی هــا 
مصمــم مشــکات بیشــتر شــده و در زمینــه 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر برنامــه ای مشــخص 
پیــدا نکردیــم؛ بیــکاری، تــورم و مــواد مخــدر 

اســت. مــردم  نگرانی هــای  از 
در  مبارکــه  شهرســتان  مــردم  نماینــده 
ــزار  ــاالنه 4 ه ــه س ــان اینک ــا بی ــس ب مجل
نفــر قربانــی مــواد مخــدر می شــوند، گفــت: 
درصــد   30 همســرآزاری ها،  درصــد   65
کودک آزاری هــا و 25 درصــد قتل هــا ناشــی 

ــت. ــدر اس ــواد مخ از م
 تربتی نژاد در موافقت با وزیر 

پیشنهادی کشور: برنامه های رحمانی 
فضلی منطبق با اسناد باالدستی 

است 
ــرگان و آق  ــده گ ــژاد، نماین نورمحمــد تربتی ن
ــی  ــی فضل ــای رحمان ــت: برنامه ه ــا، گف ق
منطبــق بــا برنامــه ششــم توســعه، اقتصــاد 

ــی و اســناد باالدســتی اســت.  مقاومت

رأی  جریــان  در  تربتی نــژاد  نورمحمــد 
اعتمــاد بــه کابینــه دوازدهــم و در موافقــت 
وزیــر  بــا عبدالرضــا رحمانــی فضلــی، 
ــت: وزارت  ــار داش ــور، اظه ــنهادی کش پیش
ــا از  ــن وزارتخانه ه ــی از مهم تری ــور یک کش

ــت. ــور اس ــث ام حی
وی افــزود: رهبــری و پشــتیبانی انتخابــات 
شــهر و روســتا، اداره بهیاری هــا، هماهنگــی 
ــور  ــه ام ــیدگی ب ــتانداری ها، رس ــور اس ام
اتبــاع و مهاجــران، رســیدگی بــه حــوادث و 
ــور  ــف وزارت کش ــه از وظای ــور غیرمترقب ام

اســت.
ــن اســاس  ــر ای ــرد: ب ــد ک ــژاد تأکی تربتی ن
شــخصی  بــه  بایــد  وزارت کشــور  اداره 
ســپرده شــود کــه از حیــث برنامــه و تعهــد 
خــوب عمــل کنــد کــه رحمانــی فضلــی بــا 
توجــه بــه شــناخت بنــده، فــردی توانمنــد 
ــه  ــاره ایــن وزارتخان ــرای ســکان داری دوب ب

ــت. اس
نماینــده مــردم گــرگان بــا اشــاره بــه 
ــی  ــی فضل ــده از رحمان ــه شــناخت بن اینک
مبتنــی بــر شــناخت 20 ســاله از وی اســت، 
تصریــح کــرد: رحمانــی فضلــی خــاق، 

اعتدال گراســت. و  انقابــی  دلســوز، 
ســوابق  نظــر  از  افــزود:  ادامــه  در  وی 
اجرایــی رحمانــی  فضلــی تاکنــون در 20 
جایــگاه مدیریتــی در 32 ســال اخیــر قــرار 
داشــته کــه از مهم تریــن آن هــا ســتاد 
ــر،  ــال احم ــدر، ه ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب
ــبات، وزارت  ــوان محاس ــیما، دی ــدا و س ص

ــت. ــوده اس ــور و ... ب کش

نیم نگاهی به چهارمین روز بررسی صالحیت »وزرای پیشنهادی دولت«

رحمانی فضلی، موافقان و مخالفان

ادامه از صفحه اول

ــخنان  ــه س ــش ب ــل در واکن ــازمان مل ــران در س ــده ای نماین
ــته اش  ــتباهات گذش ــکا از اش ــت: آمری ــی« گف ــی هیل »نیک

درس بگیــرد.
غامعلــی خوشــرو، نماینــده جمهــوری اســامی ایــران در 
ــی  ــز نیک ــای تحریک آمی ــه ادعاه ــخ ب ــل، در پاس ــازمان مل س
هیلــی، نماینــده آمریــکا در ایــن ســازمان، بیانیــه ای مطبوعاتــی 
ــتباهات  ــی از اش ــردان آمریکای ــرد: دولتم ــد ک ــر و تاکی منتش
ــح در  ــات و صل ــال ثب ــه دنب ــران ب ــد؛ ای ــته درس بگیرن گذش

ــه اســت. منطق
در بیانیــه نماینــده جمهــوری اســامی ایــران در ســازمان ملــل 
آمــده اســت: اظهــارات پانزدهــم اوت نیکــی هیلــی، نماینــده 
آمریــکا در ســازمان ملــل دربــاره ایــران عــاری از هرگونــه 
ــران  ــه ای ــه علی ــات بی پای ــا و اتهام ــود. تندگویی ه ــت ب حقیق

کــه در ایــن اظهــارات بــود، دســت کم نمونــه ای از ســری 
اقدامــات  و  آشــکار  تهدیــدات  تحریک کننــده،  اقدامــات 
غیرمســئوالنه  برخــی مقامــات آمریــکا در نشــان دادن چهــره ای 
زشــت از ایــران و تضعیــف برجــام بــود کــه مغایــر بــا تعهــدات 
مصــرح آمریــکا در پاراگــراف بیســت و هشــتم در توافــق 
ــارات  ــف اظه ــای تحری ــه ج ــد. ب ــمار می آی ــه ش ــته ای ب هس
ــازمان  ــکا در س ــده آمری ــی، نماین ــور روحان ــر رئیس جمه اخی
ملــل بایــد از تاریــخ بیامــوزد و بــه برخــی از مقامــات آمریــکا 

ــد.  ــرار نکنن ــان اشــتباهات گذشــته را تک ــا هم ــوزد ت بیام
رئیس جمهــور روحانــی در اظهــارات خــود در پانزدهــم اوت 
ــه  ــر گون ــد و ه ــد می مان ــام متعه ــه برج ــران ب ــرد ای ــد ک تاکی
نقــض دیگــر طرف هــا را بــه شــکلی متناســب پاســخ خواهــد 

داد.

نماینده ایران در سازمان ملل:

آمریکا از اشتباهات گذشته اش درس بگیرد
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،،
وزارت کشــور بــا توجــه بــه ابعــاد کاری 
و جنبه هــای اســتراتژیک و امنیتــی 
کــه بــا آن مواجــه اســت، می توانــد در 
برقــراری امنیــت و آرامــش بــرای مردم 

نقــش مهمــی داشــته باشــد.

جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه ثارهللا:

آمریکا خطا کند، باید جنازه نیروهایش را از آب بگیرد! 
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی خبر داد:

پرداخت سود سهام عدالت، به زودی

ــامی  ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــده کل س ــین فرمان جانش
ایــران در قــرارگاه ثــارهللا بیانیــه اخیــر ارتــش آمریــکا دربــاره 
ــز در  ــر نیمیت ــاو هواپیماب ــراز ن ــر ف ــی ب ــاد ایران ــور پهپ حض
خلیــج فــارس را نوعــی جنــگ روانــی خوانــد و گفــت: آن هــا 
ــر  ــتند و اگ ــت هس ــغول ماموری ــت مش ــرس و وحش ــا ت ب
ــود را از  ــای خ ــد جنازه ه ــد، بای ــر بزن ــا س ــی از آن ه خطای

ــد.  ــع آوری کنن روی آب جم
ســردار اســماعیل کوثــری ضمــن انتقــاد از حضــور غیرموجــه 
نیــروی دریایــی آمریــکا در آب هــای خلیــج فــارس افــزود: 
ــی  ــه قانون ــران در منطق ــامی ای ــوری اس ــای جمه پهپاده
ــروازی  ــت پ ــا مداوم ــد ب ــوده و بای ــرواز ب ــغول پ ــود مش خ
هــر لحظــه شــرایط منطقــه را مــورد رصــد قــرار دهنــد و ایــن 
ماموریــت در چارچــوب قوانیــن بین المللــی در حــال انجــام 

اســت.
ــا  ــه آمریکایی ه ــرد: اینک ــح ک ــوص تصری ــن خص وی در ای
خــود  بحث برانگیــز  حضــور  وجــود  بــا  دارنــد  عاقــه 
 در آب هــای خلیــج فــارس، هیــچ چیــز اعــم از قایــق 
گشــتی- پهپــاد و هواپیمــا در پیرامــون آن هــا وجود نداشــته 
باشــد، نشــان می دهــد در وضعیــت تــرس و وحشــت 

ــی در حــال انجــام ماموریــت هســتند. فراوان
ــای  ــه یگان ه ــاب ب ــداران خط ــپاه پاس ــد س ــده ارش فرمان
مســتقر آمریکایــی در منطقــه گفــت: اینجــا منطقــه ماســت 
و مــا بــرای تســلط بــر منطقــه بــا هــدف صیانــت از مرزهــای 
ــت  ــی ماموری ــن جــاری بین الملل ــق موازی ــی مطاب آبی خاک

ــرح  ــذا ط ــم داد؛ ل ــه خواهی ــق ادام ــور دقی ــه ط ــود را ب خ
ــه ای از  ــای فرامنطق ــع نیروه ــاف واق ــای خ ــه ادع هرگون

ــه نیســت. ــران پذیرفت ــوری اســامی ای ســوی جمه
ــر  ــه اخی ــک ماه ــات ی ــا اقدام ــه آی ــوص اینک وی درخص
ــه ســوی  ــور ب ــاب من ــه پرت ــکا از جمل ــی آمری ــروی دریای نی
گشــتی های ســپاه و همچنیــن صــدور بیانیــه ضــد عملیــات 
اقدامــات  بــرای  توجیهــی  می توانــد  ایــران  پهپــادی 
ــار  ــد، اظه ــا باش ــای م ــه نیروه ــا علی ــی آن ه ــی آت احتمال
ــوده و  ــه ب ــرکات از روی واهم ــل تح ــن قبی ــا ای ــرد: قطع ک
خــود آمریکایی هــا بــه خوبــی می داننــد در صــورت ارتــکاب 
کوچک تریــن خطایــی بایــد جنازه هــای خــود را از روی آب 

ــد. ــع آوری کنن جم
ــا  ــط ت ــوب ضواب ــا در چارچ ــا دقیق ــرد: م ــد ک ــری تاکی کوث
آخریــن لحظــه ای کــه مســئولیت داریــم بــه ماموریــت خــود 
در منطقــه ادامــه خواهیــم داد و بــه تحــرکات و بیانیه هــای 

ــم. ــی نمی کنی ــاالت متحــده توجه ای
امــا در ادامــه مصاحبــه پیــرو اعــام عملیــات قریــب الوقــوع 
ــد  ــی«، چن ــن حجج ــهید محس ــام »ش ــرای انتق ــپاه ب  س
و چــون عملیــات را از ایــن ســردار ســپاه ســوال کردیــم کــه 
وی پاســخ داد: بــه لطــف خــدا تــا بــه امــروز جبهــه مقاومت 
ــتی  ــروه تروریس ــار گ ــوان و انص ــه اع ــی ب ــی پی درپ ضربات
داعــش وارد آورده و چنانچــه اراده ای بــرای چنیــن عملیاتــی 
وجــود داشــته باشــد کــه حتمــا هــم وجــود دارد، ضربــه ای 

بــه پیکــر رده فرماندهــی داعــش خواهیــم زد. جــام جــم

ســید جعفــر ســبحانی، مشــاور رئیــس کل ســازمان 
ــرط  ــه ش ــازمان ب ــن س ــت: ای ــازی، گف خصوصی س
ــی  ــت های کل ــرای سیاس ــی اج ــورای عال ــه ش اینک
ــون اساســی مــوارد و مســائل مهمــی  اصــل 44 قان
ــوارد  ــدی و م ــی، اولویت بن ــوه، چگونگ ــون نح همچ
مشــابه را در زمینــه ارائــه ســودهای پرداختــی تعییــن 

ــردازد. ــود را می پ ــن س ــد، ای ــف کن و تکلی
وی گفــت: ســازمان خصوصی ســازی پیشــنهادی 
درخصــوص تعییــن و تکلیــف مــوارد و مســائل 
ــر  ــرده و منتظ ــه ک ــر ارائ ــورای مدنظ ــه ش ــور ب مزب

تصویــب مــوارد پیشــنهادی بــرای اجراســت.
ســبحانی اظهــار امیــدواری کــرد: در صورتــی کــه 
رونــد بــه درســتی انجــام شــود، قبــل از شــش ماهــه 
دوم ســال جــاری نخســتین مرحلــه واریــزی ســود 
ســهام بــه حســاب مشــموالن عملیاتــی خواهــد 

شــد.
ــته  ــال گذش ــفندماه س ــم اس ــزود: در هفده وی اف
ــا  ــت ب ــهام عدال ــامانه س ــا س ــاماندهی ی ــرح س ط
حضــور معــاون اول رئیس جمهــوری و مشــموالن 

ــد. ــی ش ــور رونمای ــر کش سراس
ســبحانی تصریــح کــرد: در عیــن حــال بــرای تمامــی 
صورت حســاب  یــک  کشــور  سراســر  مشــموالن 
ــن روز مشــموالن می توانســتند  ــم شــده و از ای تنظی
را  خــود  و صورت حســاب  مراجعــه  ســامانه  بــه 

ــد. ــت کنن دریاف
ــام  ــا اع ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
اینکــه مرحلــه دوم طــرح ســاماندهی ســهام عدالــت 
از ســی ام فروردین مــاه ســال جــاری در کشــور 
آغــاز شــده اســت، گفــت: از آنجــا کــه ســود عملکــرد 
ــه  ســال 95 شــرکت های ســرمایه پذیر اختصاصــی ب
خزانــه و پرداخــت بــه حســاب دولــت نــدارد و بایــد 
ــت  ــن جه ــز شــود، بدی ــه حســاب مشــموالن واری ب
ــت خواســته شــد  از تمامــی مشــموالن ســهام عدال
ــت  ــهام عدال ــامانه س ــود را در س ــبای خ ــماره ش ش

ثبــت کننــد.
ســبحانی افــزود: از ســی ام فروردیــن ســال جــاری 
تاکنــون 30 میلیــون نفــر از مشــموالن شــماره شــبای 
خــود را در ســامانه مزبــور ثبــت کرده انــد کــه شــماره 
شــبای 98 درصــد از مشــموالن بــدون اشــکال و 

درســت بــوده اســت.
خصوصی ســازی  ســازمان  کل  رئیــس  مشــاور 
همچنیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه تمامــی مشــموالن در 
هــر گــروه ســنی بایــد یــک شــماره شــبا در ســامانه 
ســهام عدالــت ثبــت کننــد، یــادآور شــد: تمــام تاش 
ســازمان خصوصی ســازی ایــن اســت کــه بتوانــد تــا 
ــه  ــان شــهریورماه ســال جــاری نخســتین مرحل پای
ســود ســهام عدالــت را بــه حســاب مشــموالن واریــز 

ــیما ــزاری صداوس ــد. خبرگ کن

گزینه هــای  لیســت  مردادمــاه   17 رئیس جمهــور 
ــی ها  ــز مجلس ــم را روی می ــه دوازده ــنهادی کابین پیش
ــوم  ــت وزارت عل ــگاه پس ــوز جای ــه هن ــت؛ اگرچ گذاش
ــس در  ــه وزرا در مجل ــی بقی ــی بررس ــت، ول ــی اس خال

ــند. ــه برس ــه نتیج ــا ب ــت ت ــری اس ــال پیگی ح
ــامی، در  ــورای اس ــس ش ــو مجل ــی، عض ــم جال کاظ
ــی در  ــاره گفــت: فکــر می کنیــم رایزنی هــای خوب ایــن ب
ــس در حــال شــکل گیری اســت و  ــا مجل ــن رابطــه ب ای
اعضــای مجلــس بــا دقــت زیــاد تمــام وزرای پیشــنهادی 

ــد. ــی می کنن را بررس
ــنهادی  ــا وزرای پیش ــس ب ــای مجل ــت: رایزنی ه وی گف
ــا  ــای آن ه ــا برنامه ه ــم ب ــه ه ــت ک ــن اس ــل ای ــه دلی ب
آشــنا شــویم و هــم مطالباتــی که دوســتان مــا در مجلس 

بــه دنبــال آن هســتند، از ایــن طریــق گفتــه شــود.
جالــی دربــاره اینکــه چــه کســانی بــرای تیــم اقتصــادی 
دولــت دوازدهــم انتخــاب شــوند بــه نفــع کشــور اســت 
گفــت: در بخــش وزارت صنعــت بایــد فــردی بــر ســر کار 
بیایــد کــه مهم تریــن دغدغــه امــروز کــه اشــتغال اســت 

را برطــرف کنــد. 
ــد  ــع کوچــک بای ــکاری و توســعه صنای ــردن بی ــن ب از بی
ــکل  ــا مش ــرد ت ــرار بگی ــه ق ــن وزارتخان ــتورکار ای در دس

ــود.  ــرف ش ــور برط ــادی کش اقتص
ــل و  ــد داخ ــه تولی ــه ب ــم توج ــوع ه ــن موض ــل ای راه ح
ــد  ــه می توان ــع کوچــک در کشــور اســت ک توســعه صنای
ــر اشــتغال و اقتصــاد کشــور. انقــالب  ــی باشــد ب مرهم

نیــوز

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

اولویت تیم اقتصادی دولت جدید، بحث اشتغال باشد

فرمانده انتظامی استان اصفهان 
مطرح کرد:

شهادت محسن حججی تلنگری 
برای همه آزادی خواهان جهان  

ــده انتظامــی  ــدی معصوم بیگــی، فرمان ســردار مه
اســتان اصفهــان، بــا اشــاره بــه شــهادت مظلومانــه 
شــهید حججــی اظهــار داشــت: باالتــر از هــر 
نیکویــی، خوبــی وجــود دارد و تــا زمانــی کــه 
انســان در راه خــدا شــهید می شــود، باالتــر از 
ــدارد. ــود ن ــی وج ــی و نیکوی ــچ خوب ــهادت هی ش
ــرم و  ــی از ح ــهید حجج ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب

حریــم دفــاع  کــرد، افــزود: ایــن شــهید والیتمــدار 
در ســوریه جلــوی حرامیــان را گرفــت و اجــازه 
نزدیــک شــدن بــه مرزهــای ایــران را نــداد؛ پــس 
ــه  ــن راه را ادام ــه ای ــت ک ــا الزم اس ــه م ــر هم ب

ــم. ــیر آن بیفزایی ــر مس ــم و ب دهی
انتظامــی اســتان اصفهــان تصریــح  فرمانــده 
کــرد: پیــام حضــور مــردم در مراســم شــهید 
ــد در  ــود کــه مــردم آمادگــی دارن حججــی ایــن ب
راه ارزش هــا و دیــن خــدا جانفشــانی، حمایــت و 

ــد. ــداری کنن پاس
گفــت:  اصفهــان  اســتان  انتظامــی  فرمانــده 
شــهادت محســن حججــی، تلنگــری بــرای همــه 
ــه پیــروی از امــام  آزادی خواهــان جهــان شــد و ب

ــرد.  ــدا ک ــود را ف ــر خ ــان و س ــین )ع( ج حس
ســردار معصوم بیگــی بــا اشــاره بــه اینکــه نیــروی 
ــه خدمــات  ــرای ارائ ــت ب انتظامــی در مســیر والی
حداکثــری به مــردم اســتان اصفهان آمادگــی دارد 
و بــه صــورت شــبانه روزی ایفــای نقــش می کنــد، 
خاطرنشــان کــرد: رهبــر معظــم انقــاب لفــظ 
ــد  ــرو دادن ــن نی ــه ای ــدان فی ســبیل هللا را ب مجاه
و ایــن نهــاد در سراســر کشــور از نقطــه صفــر 
مــرزی تــا درون اســتان های مرکــزی کشــور 
 مشــغول بــوده و در حــال خدمــت بــه مــردم 

است.
وی بــا بیــان اینکــه نیــروی انتظامی از بطــن مردم 
و بــرای مــردم اســت، افــزود: هیــچ فاصلــه ای بین 

ــرای  ــدارد و ب ــود ن ــی وج ــروی انتظام ــردم و نی م
پیشــگیری از جــرم و افزایــش انضبــاط اجتماعــی 
و تســهیل در امــر آمــد و شــد و موضوعــات 
ــود دارد  ــتر وج ــارکت بیش ــه مش ــاز ب ــی نی ترافیک
ــی  ــروی انتظام ــا نی ــردم ب ــه م ــی ک ــر زمان و در ه
ــای  ــاهد ارتق ــند، ش ــته باش ــکاری الزم را داش هم

امنیــت بوده ایــم.
فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان گفــت: اولویت 
نیــروی انتظامــی ارتقــا، افزایــش نظــم و امنیــت 
ــت  ــا جدی ــوع را ب ــن موض ــه ای ــت ک ــی اس عموم
ــگیری از  ــر پیش ــز ب ــه تمرک ــم و ب ــال می کنی دنب
ــا رونــد وقــوع جــرم و ســرقت  جــرم معتقدیــم ت

ــم. تســنیم ــم و آن را کاهــش دهی ــرل کنی را کنت

امنیت



کوتاه اخبار 
مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام 

استان اصفهان:
 نیازمند واردات ۱۰۰ هزار تن 
گوشت قرمز در سال هستیم

ــور دام اســتان  ــر کل شــرکت پشــتیبانی ام مدی
اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه قیمــت نهاده هــای 
دامــی از ثبــات نســبی در ۵ ماهــه نخســت 
امســال برخــوردار بــوده، گفــت: در حــال حاضــر 
میــزان تولیــد گوشــت در کشــور حــدود ۸۰۰ هــزار 
ــا ســرانه مصــرف ۱۱ کیلوگــرم،  ــن اســت کــه ب ت
نیــاز بــه واردات بیــش از ۱۰۰ هــزار تــن در ســال 

داریــم. 
علی اکبــر نجفــی بــا بیــان اینکــه هــر گونــه 
ــای  ــرخ نهاده ه ــان در ن ــت و نوس ــش قیم افزای
قیمت هــای  افزایــش  بــه  وابســته  دامــی 
و  داخلــی  بــازار  در  دالالن  وجــود  جهانــی، 
ــد نقــش بســزایی  سیاســت های دولــت می توان
داشــته باشــد، اظهــار داشــت: خوشــبختانه 
ــات نســبی در ۵  ــی از ثب قیمــت نهاده هــای دام

ــود.  ــوردار ب ــال برخ ــت امس ــه نخس ماه
ــر در  ــاه اخی ــک م ــا در ی ــه تنه ــزود: البت وی اف
بخــش قیمــت جــو افزایــش جزئــی داشــته ایم 
کــه بــه دلیــل فصــل برداشــت جــو و بــر اســاس 
سیاســت های دولــت هرگونــه فــروش و عرضــه 
جــو توســط بخش هــای دولتــی ممنــوع اســت. 
ــت  ــل برداش ــام فص ــا اتم ــته ب ــه گذش در هفت
ــدل و  ــیری – معت ــق گرمس ــام مناط ــو در تم ج
سردســیر اســتان، فــروش و توزیــع جــو توســط 
ــه صــورت نقــدی از محــل  شــرکت پشــتیبانی ب
ــورس  ــزاران ب ــق کارگ ــای اســتان و از طری انباره
قابــل دریافــت بــوده کــه ایــن رونــد تأثیــر 
بســزایی در جلوگیــری از افزایــش قیمــت جــو در 
ــت. ایمنــا ــد داش ــده خواه ــای آین ــی هفته ه ط

طال در سراشیبی کاهش قیمت
ــکه  ــار و س ــای ۱۸ عی ــت ط ــی قیم ــا بررس ب
بهــار آزادی دریافتیــم قیمــت ایــن کاالهــای 
ســرمایه ای طــی هفتــه گذشــته کاهــش قیمــت 

ــت.  ــته اس ــی داش ــب توجه جال
ــا  ــه گذشــته را ب ــار هفت هــر گــرم طــای ۱۸ عی
ــرد. در  ــاز ک ــان آغ ــزار و 46 توم ــت ۱۱9 ه قیم
ــه  ــت ب ــش قیم ــا افزای ــه ب ــن روز از هفت دومی
ــان رســید و ســپس  ــم ۱۱9 هــزار و ۱73 توم رق
ــا  ــه داد ت ــود ادام ــه کار خ ــی ب ــد نزول ــا رون ب
جایــی کــه در اواســط هفتــه بــه رقــم ۱۱7 هــزار 

ــید. ــز رس ــان نی و ۸۱۱ توم
ــی  ــد افزایش ــا رون ــاره ب ــس از آن دوب ــا پ  ط
ــان  ــزار و 4۵7 توم ــت ۱۱۸ ه ــا قیم ــه را ب هفت
ــار آزادی  ــکه به ــت س ــاند. قیم ــان رس ــه پای ب
ــا رقــم یــک میلیــون و ۱92  ــه ب در ابتــدای هفت
هــزار تومــان معاملــه شــد. ایــن ســکه در طــول 
ــه کار خــود ادامــه داد  ــد نزولــی ب ــا رون هفتــه ب
تــا جایــی کــه مبلــغ یــک میلیــون و ۱79 هــزار 
ــن  ــت در آخری ــرد و در نهای ــه ک ــان را تجرب توم
ــا افزایــش جزئــی در رقــم  روز هفتــه گذشــته ب
ــه کار خــود  ــان ب ــون و ۱۸۰ هــزار توم ــک میلی ی

ــان داد.  پای
هفتــه گذشــته  طــول  در  آزادی  بهــار  ســکه 
تومانــی داشــت.  کاهــش قیمــت ۱2 هــزار 

ن ا میــز

کوتاه اخبار 
 فروش خودروی ساینا اتوماتیک 

از 6 شهریورماه
زمــان فــروش ســاینا اتومــات بــه عنــوان نخســتین 
خــودروی ملــی مجهــز بــه گیربکــس اتوماتیــک از 

ســوی ســایپا اعــام شــد. 
در نیمه هــای ســال 9۵ بــود کــه مدیــر عامــل 
ــه  ــات ب ــس اتوم ــا گیربک ــاینا ب ــایپا از ورود س س
بــازار خبــر داد و عرضــه بــا قیمــت رقابتــی و 
مناســب را از مزایــای آن برشــمرد. بــا گذشــت یــک 
ســال از وعــده جمالــی، دیــروز زمــان آغــاز فــروش 

ــام شــد.  ــور رســمی اع ــه ط ــات ب ســاینا اتوم
ســایپا زمــان فــروش ســاینا را کــه بــه نســل جدیــد 
تیبــا بیــن خریــداران شــهرت یافتــه، از صبــح 
ــت.  ــرده اس ــام ک ــهریورماه اع ــنبه 6 ش روز دوش
ــتی  ــده  دس ــس ۵ دن ــا گیربک ــون ب ــاینا هم اکن س
ــار ســیلندر ۸ ســوپاپ  ــری چه و پیشــرانه ۱.۵ لیت
کــه ۸7 اســب بخــار قــدرت دارد، بــه بــازار عرضــه 
می شــود و قیمتــی حــدود 2۸ تــا 29 میلیــون 

ــان دارد.  توم
بــا وجــود اینکــه قیمــت ســاینا بــا گیربکــس 
ــا  ــا ب ــده، ام ــام نش ــمی اع ــور رس ــه ط ــات ب اتوم
ــه صحبت هــای پیشــین مدیــران شــرکت  توجــه ب
ایــن محصــول،  رقابتــی  دربــاره  قیمت گــذاری 
انتظــار مــی رود ســاینا اتومــات بــا قیمتــی حــدود 
ــد.  ــروش برس ــه ف ــان ب ــون توم ــا 3۸ میلی 32 ت

ســایپا نیــوز

 قیمت منطقی سیب زمینی 
۹۰۰ تومان است

دبیــر انجمــن ســیب زمینی ایــران بــر لــزوم توســعه 
ــد  ــاورزی تاکی ــوالت کش ــی محص ــای صادرات بازاره
ــازاد  ــان م ــد در زم ــادرات می توان ــت: ص ــرد و گف ک
تولیــد بعضــی از محصــوالت کشــاورزی بــه تعــادل 

ــازار و همخوانــی عرضــه و تقاضــا کمــک کنــد.  ب
نیلــی بــا بیــان اینکــه صــادرات بخــش جالــب توجه 
ــد،  ــازار را متعــادل می کن ــد را جــذب و ب ــازاد تولی م
ــار داشــت: صــادرات در فضــای رقابتــی امــروز  اظه
نیازمنــد فعالیتــی هدفمنــد بــه همــراه بازارشناســی، 

بازاریابــی و حتــی بازارســازی اســت. 
دبیــر انجمــن ســیب زمینی ایــران گفــت: تعرفه گــذاری 
بــازار  در  ســیب زمینی  قیمــت  رشــد  زمــان  در 
ــرای  ــت ب ــان هنگف ــاد ضــرر و زی ــن ایج ــی ضم داخل
هــدف  بازارهــای  بــه  می توانــد  صادرکننــدگان 

وارد کنــد.  صادراتــی خدشــه 
وی اضافــه کــرد: قیمــت هــر کیلوگــرم ســیب زمینی 
در مزرعــه ۵۰۰ تــا 7۰۰ تومــان و در میادیــن میــوه و 

تره بــار بیــن ۸۰۰ تــا 9۰۰ تومــان اســت. خبرآنالیــن

خروج دولت از قیمت گذاری 
کلید خورد

ــی  ــور اقتصــادی و بازرگان ــاون ام ــی، مع ــه صادق یدال
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، بــا تأکیــد بــر 
ضــرورت شفاف ســازی هــر چــه بیشــتر قیمت گــذاری 
ــدن  ــت، مع ــم وزارت صنع ــرد: تصمی ــوان ک کاال عن
ــی  ــروه کاالی ــد گ ــت چن ــرای درج قیم ــارت ب و تج
توســط توزیع کننده هــا و حــذف قیمت گذاری هــا 
در  بــه جهــت شــفافیت  تولیدکننــدگان  توســط 
بــوده  بــازار  رقابتی تــر شــدن  و  قیمــت کاالهــا 
ــی  ــای کاالی ــلولزی و گروه ه ــوالت س ــت. محص اس
شــامل شــیرینی، شــکات، چیپــس، پفــک و ســایر 
تنقــات کــه غیرضــروری بــوده و از حساســیت 
ــه اول شــامل  ــری برخــوردار هســتند، در مرحل کمت

ایــن طــرح می شــوند. خبــر فارســی

اگرچــه هنــوز مشــخص نیســت دولــت 
ــت  ــرای پرداخ ــه ای ب ــه برنام ــم چ دوازده
یارانــه  امــا  دارد،  نقــدی  یارانه هــای 
ثروتمندانــی کــه تــا پیــش از انتخابــات 
ــز نمی شــد، پــس از گذشــت ســه مــاه  واری

می شــود.  پرداخــت  همچنــان 
ــده  ــا وع ــدا ب ــه در ابت ــم اگرچ ــت یازده دول
یارانــه  قطــع  و  یارانه هــا  هدفمندســازی 
نقــدی ثروتمنــدان روی کار آمــد، امــا حداقل 
در چهــار ســال عمــرش نتوانســت برنامــه ای 
ــد  ــرای پرداخــت یارانه هــای هدفمن جامــع ب
داشــته باشــد؛ بــه نحــوی کــه ســعی و خطــا 
ــدن  ــا نمان ــرای ج ــزی ب ــژه برنامه ری و به وی
از رقبــای انتخاباتــی، حتــی ایــن برنامــه 
دســت و پــا شکســته را نیــز بــه ســامت بــه 

مقصــد نرســاند.
 پرداخت یارانه به متموالن

انتخابــات  از  پیــش  هفته هــای  درســت 
ــه  ــود ک ــم ب ــوری دوره دوازده ریاســت جمه
حســن روحانــی بــه هم تیمانــش ایــن چــراغ 
ســبز را نشــان داد کــه یــک بــار دیگــر افرادی 
کــه تــا پیــش از ایــن نــام آن هــا در فهرســت 
متمــوالن و متمکنــان قــرار گرفتــه بــود، 
ــه  ــت یاران ــمول دریاف ــه مش ــدون ماحظ ب
نقــدی شــوند و بتواننــد همیــن رقــم انــدک 
را هــم دریافــت کننــد؛ رقمــی کــه البتــه 
ــت  ــت وضعی ــا می توانس ــع آن ه ــاید جم ش

ــد. ــود بخش ــا را بهب ــیاری از خانواره بس

 برنامه غیرهدفمند پرداخت 
یارانه های نقدی

ــده  ــم روی کار آم ــت دوازده ــال دول ــا ح ام
ــده  ــام ش ــم تم ــی ه ــای انتخابات و رقابت ه
هــم  بــاز  نیــز  روحانــی  اســت. حســن 
برنامــه  امــا  شــد؛  ایــران  رئیس جمهــور 
غیرهدفمنــد پرداخــت یارانه هــای نقــدی 
هــم  مشــخص  و  دارد  ادامــه  همچنــان 
ــا  ــه کج ــد راه ب ــت جدی ــه در دول ــت ک نیس
خواهــد بــرد؛ به ویــژه اینکــه هنــوز هیــچ 
بــرای  وزرا  ســوی  از  مشــخصی  برنامــه 
قانــون  زمانبندی شــده  و  دقیــق  اجــرای 
ــه  هدفمندســازی یارانه هــا اعــام نشــده و ب
نظــر می رســد طــی چهــار ســال آینــده نیــز 
همچنــان حرکت هــای پوپولیســتی در حــوزه 
یارانه هــای نقــدی ادامــه پیــدا خواهــد کــرد.

طبــق آمــار منتشرشــده یارانــه یــک میلیــون 
و 2۰۰ هــزار نفــر خانــوار کــه حــدود 4 میلیون 
نفــر اســت، قطــع شــد کــه ایــن کار عمدتــا از 
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــوی وزارت تع س
ــات  ــه انتخاب ــا در بحبوح ــت؛ ام صــورت گرف
یارانــه تمــام ایــن افــراد واریــز می شــد؛ 
در حالــی کــه دولــت پیــش از آن اعــام 
ــرادی  ــرای اف ــه ب ــه قطــع یاران ــود ک ــرده ب ک
همچــون پزشــکان، وکا، اعضــای هیئــت 
لوکــس،  خودروهــای  دارنــدگان  علمــی، 
ایــن  از  افــرادی  بانک هــا و  هیئت مدیــره 
دســت صــورت گرفتــه اســت؛ البتــه در بیــن 
حذف شــدگان، افــرادی نیــز حضــور داشــتند 
کــه نامشــان اگرچــه در فهرســت پردرآمدهــا 
ــزو  ــت ج ــا در حقیق ــود، ام ــده ب ــوان ش عن

قشــرهای آســیب پذیر بودنــد.
 قطع یارانه حدود ۱۴ میلیون نفر

 ۱4 تبصــره  بــا  مطابــق  نیــز  امســال 
ســازمان   ،۱396 ســال  بودجــه  قانــون 
هدفمندســازی یارانه هــا مجــاز اســت فقــط 
33.۵ هــزار میلیــارد تومــان از منابــع خــود را 
صــرف پرداخــت یارانــه نقــدی بــه خانوارهــا 
ــه عبــارت دیگــر اگــر قــرار باشــد در  کنــد. ب
ســال ۱396 ماهیانــه 4۵ هــزار و ۵۰۰ تومــان 
ــت  ــه پرداخــت شــود، دول ــر یاران ــه هــر نف ب
ــه  ــر یاران ــون نف ــه 6۱ میلی ــد ب ــط می توان فق
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــردازد؛ ای ــدی بپ نق
در اســفندماه ۱39۵ بــه حــدود 7۵ میلیــون 

نفــر یارانــه پرداخــت می شــد؛ ایــن یعنــی در 
ــه حــدود ۱4  ــد یاران ــت بای ســال ۱396، دول

ــد. ــن را قطــع کن ــون ت میلی
علــی طیب نیــا، وزیــر امــور اقتصــادی و 
ــه ایــن ســؤال کــه  دارایــی، نیــز در پاســخ ب
بــا توجــه بــه پیــروزی گفتمــان حســن 
ــوری،  ــت  جمه ــات ریاس ــی در انتخاب روحان
حــذف  بــرای  برنامــه ای  دولــت  آیــا 
یارانه هــا در دوره دوازدهــم خــود خواهــد 
ــذف  ــا ح ــت:  یارانه ه ــر، گف ــا خی ــت ی داش
ــد  ــال تاکی ــن ح ــد. وی در عی ــد ش نخواهن
هدفمنــد  یارانه هــا  پرداخــت  کــه   کــرد 

می شود.
تــا بــه امــروز و بــا گذشــت حــدود پنــج مــاه 
ــچ  ــه هی ــوز یاران ــت هن ــال ۱396، دول از س

شــخصی را قطــع نکــرده اســت.
ــو  ــان، عض ــدهللا رضی ــه عب ــن زمین  در همی
کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس در ۱7 
ــت  ــردن دول ــدام نک ــت اق ــرداد ۱396، عل م

 96 انتخابــات  را  یارانه هــا  قطــع  بــرای 
عنــوان کــرد و گفــت: طــی ماه هــای گذشــته 
بــه دلیــل انتخاباتــی شــدن فضــای کشــور، 
ــدی  ــاالی درآم ــای ب ــه دهک ه ــذف یاران ح
بــه تعویــق افتــاد؛ بــه همیــن منظــور، انتظــار 
ــاهد  ــت ش ــر دول ــات مؤث ــا اقدام ــی رود ب م

ــر باشــیم. ــن ام ــق ای تحق
تمــام این هــا در شــرایطی اســت کــه دولــت 
ــا  ــود باره ــاله خ ــار س ــم در دوران چه یازده
تــاش کــرده بــا اســتفاده از شــیوه های 
مختلــف، قشــرهای پردرآمــد را شناســایی و 

ــد.  ــع کن ــا را قط ــه آن ه یاران
ــزان  ــه کاهــش می ــه ب ــا توج ــز ب ــال نی امس
منابــع پرداخــت یارانــه در بودجــه 96، دولــت 
ــون را  ــه ۱4 میلی ــان ســال یاران ــا پای ــد ت بای
ــا گذشــت  ــه امــروز و ب ــا ب ــه ت ــد ک قطــع کن
ــری در  ــال 96، خب ــاه از س ــج م ــدود پن ح
زمینــه حــذف یارانــه قشــرهای پردرآمــد 

ــت. مهــر ــده اس ــر نش منتش

ناکامی دولت یازدهم در قطع یارانه ثروتمندان

یارانه های غیرهدفمند

اپراتــور اول در اطاعیــه ای بــه مشــترکین خــود هشــدار داد کــه 
ــر فــروش،  ســیم کارت همــراه اول را فقــط از درگاه هــای معتب

خریــداری کننــد. 
اداره کل ارتباطــات شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران اعــام کــرد: 
ــام  ــا اع ــز باره ــن نی ــش از ای ــراه اول پی ــه هم ــور ک همان ط
کــرده، اخیــرا مشــاهده شــده افــرادی از طریــق تلفــن ثابــت در 
تمــاس بــا مشــترکین ایــن اپراتــور، خریــد ســیم کارت همــراه 
ــت  ــتر از قیم ــی بیش ــابه و قیمت ــماره مش ــک ش ــا ی اول را ب
ــه  ــد ک ــنهاد می دهن ــژه، پیش ــیار وی ــرایط بس ــا ش ــوب و ب مص
اغلــب از خریــداران کاهبــرداری شــده و پــس از فــروش 
فروشــنده پاســخگو نیســت. ایــن در حالــی اســت کــه اپراتــور 
اول فقــط از طریــق درگاه هــای رســمی فــروش خــود، اقــدام 

ــد.  ــیم کارت می کن ــروش س ــذاری و ف ــه واگ ب
همــراه اول در اطاعیــه خــود تأکیــد کــرده: فروشــندگان 

یادشــده رابطــه ای بــا همــراه اول ندارنــد و مشــترکین نبایــد بــه 
ــد.  ــاد کنن ــا اعتم ــه آن ه ــار همــراه اول، ب اعتب

همچنیــن همــراه اول تصریــح کــرده اســت: مشــترکین 
بــرای خریــد ســیم کارت می تواننــد از طریــق فروشــگاه های 
ــن  ــال ای ــر خدمــات مشــترکین و پرت ــره ای همــراه اول، دفات زنجی
 ،sim.mci.ir اپراتــور بخــش »ثبت نــام گلچیــن« بــه نشــانی 
اقــدام بــه خریــد ســیم کارت بــا قیمــت مصــوب کننــد. ســامانه 
ــودم ــروش م ــامل ف ــط ش ــراه اول، فق ــی هم ــروش تلفن  ف
 دانــگل، گوشــی همــراه و محصــوالت نوترینو اســت و ســفارش
ــط  ــزل فق ــراه اول درب من ــوالت هم ــل محص ــد و تحوی خری
بــا ارســال یــک پیامــک رایــگان بــه سرشــماره ۸۰۱۸ صــورت 
ــه  ــه ایــن صــورت کــه پــس از ارســال پیامــک ب ــرد؛ ب می پذی
ایــن سرشــماره، از شــماره ۰9۱29999۰۰۰ بــا مشــترک تمــاس 

ــود. ایســنا ــام می ش ــول انج ــد محص ــه و خری گرفت

معــاون وزیــر کار بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه شــکاف دســتمزد 
و تــورم از ســالیان گذشــته، شــاهد عــدم پوشــش هزینــه ســبد 
ــی  ــه میزان ــد ب ــاالنه بای ــتمزد س ــت: دس ــتیم، گف ــت هس معیش
ــود.  ــران ش ــته جب ــای گذش ــه عقب ماندگی ه ــد ک ــش یاب افزای
ــرای کاهــش  ــه ب ــن وزارتخان ــه ای ــاره برنام احمــد مشــیریان درب
فاصلــه حداقــل دســتمزد بــا هزینــه معیشــت کــه ســال گذشــته 
ــان  ــزار توم ــون و 4۸9 ه ــی 2 میلی ــرکای اجتماع ــق ش ــا تواف ب
ــون کار  تعییــن شــد، گفــت: حداقــل دســتمزد ســاالنه طبــق قان
ــی و  ــری، کارفرمای ــای کارگ ــق ســه جانبه گروه ه ــر اســاس تواف ب

ــی کار بررســی و تعییــن خواهــد شــد.  ــت در شــورای عال دول
ــر اینکــه طــی چهــار ســال گذشــته تــاش شــد  ــا تاکیــد ب وی ب
ــورم ســاالنه افزایــش  ــرخ ت ــا ن ــا حداقــل دســتمزد متناســب ب ت
یابــد، افــزود: متاســفانه طــی ســالیان گذشــته حداقــل دســتمزد 
متناســب بــا نــرخ تــورم رشــد نکــرده بــود یــا اینکــه رشــد نــرخ 

ــداد؛  ــل دســتمزد را پوشــش ن ــه حداق ــود ک ــی ب ــه میزان ــورم ب ت
بــه همیــن دلیــل در ابتــدای آغــاز بــه کار دولــت یازدهــم فاصلــه 

زیــادی بیــن دســتمزد و تــورم ایجــاد شــده بــود. 
ــقف  ــن س ــکان تعیی ــا ام ــه آی ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
ــبد  ــه س ــه هزین ــتمزد ب ــل دس ــیدن حداق ــرای رس ــان ب مدت زم
معیشــت وجــود دارد نیــز، ادامــه داد: شــاخص های تعییــن 
حداقــل دســتمزد در قانــون کار عنــوان شــده؛ امــا موضوعــی مبنی 
بــر تعییــن مدت زمــان رســیدن دســتمزد بــه هزینــه معیشــت در 
قانــون دیــده نشــده اســت؛ وظیفــه مــا بــه عنــوان دولــت جبــران 

ــت. ــته اس ــنوات گذش ــی س ــتمزد ط ــای دس عقب ماندگی ه
 مشــیریان تاکیــد کــرد: بایــد ســعی کنیــم هــم تــورم را کنتــرل 
ــال های  ــی س ــه ای ط ــه گون ــتمزد را ب ــزان دس ــم می ــم و ه کنی
ــران  ــته جب ــای گذش ــه عقب ماندگی ه ــم ک ــش دهی ــده افزای آین

شــود. ایرنــا

۳۹ میلیون تومان، متوسط درآمد 17.۳    2 
ساالنه خانوار ایرانی

میلیون تن، کاهش حجم 
گندم خریداری شده

سال، متوسط سن ناوگان 
حمل و نقل باری

ــوار در ســال 95  متوســط درآمــد ناخالــص ســاالنه یــک خان
ــوده اســت. ــال ب ــون و 373 هــزار ری حــدود 392 میلی

میــزان گنــدم خریداری شــده در مقایســه بــا مــدت مشــابه 
ســال گذشــته، 2 میلیــون و ۱۰۰ هــزار تــن کاهــش یافتــه 

اســت.

در حــال حاضــر میانگیــن طــول عمــر نــاوگان بــاری کشــور 
برابــر ۱7.3 ســال اســت.
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 برنامه غیرهدفمند پرداخت یارانه های 
نقدی همچنان ادامه دارد و مشخص 
هــم نیســت کــه در دولــت جدیــد راه به 

کجــا خواهد برد

شرکت سیمان تهران
 شــرکت ســیمان تهــران )ســهامی عــام( در ســال ۱333 بــا ســرمایه ۸۵ میلیــون ریــال بــه ثبــت رســید. 
اولیــن واحــد تولیــدی آن در ســال ۱33۵ بــا ظرفیــت 3۰۰ تــن در روز آغــاز بــه کار کــرد و بــه تدریــج بــا 
راه انــدازی 6 واحــد تولیــدی دیگــر تــا ســال ۱36۵، ظرفیــت خــود را بــه 96۰۰ تــن در روز افزایــش داد. در 
نهایــت در ســال ۱3۸۵ بــا احــداث واحــد 34۰۰ تنــی در روز و متوقــف کــردن ســه خــط قدیمــی میــزان 

تولیــد کلینکــر ایــن شــرکت بــه ۱2۱۰۰ تــن در روز افزایــش یافــت. 
هم اکنــون شــرکت ســیمان تهــران در حــال احــداث واحــد جدیــد بــا ظرفیــت 34۰۰ تــن اســت کــه بــا 
راه انــدازی آن تولیــد ایــن شــرکت بــه ۱۵۵۰۰ تــن در روز خواهــد رســید. شــرکت ســیمان تهــران بــه عنــوان 
یکــی از بزرگ تریــن تولیدکننــدگان ســیمان در داخــل کشــور، مصمــم اســت بــا ایجــاد تــوازن در نیازهــای 
ذی نفعــان خویــش و محــور قــرار دادن نیازهــا و انتظــارات مشــتریان و پایــداری اقتصــادی ســازمان در 
ــش  ــم انداز خوی ــند چش ــده در س ــداف تعیین ش ــه اه ــتیابی ب ــتای دس ــه در راس ــا، بی وقف جهتگیری ه
تــاش کنــد. ســیمان تهــران بــا اســتقرار و به کارگیــری نظــام مدیریــت یکپارچــه و شــعار »کیفیــت برتــر 
محیــط زیســت بهتــر«، ایمنــی و ســامت و بازدهــی بیشــتر انــرژی را ســرلوحه فعالیت هــای خــود قــرار 
داده و عــاوه بــر تولیــد محصــوالت فعلــی، بــا توجــه بــه انجــام تحقیقــات گســترده بــر روی ســیمان های 

مختلــف، هــم اکنــون پتانســیل الزم را بــرای تولیــد انــواع ســیمان بــا کاربردهــای مختلــف دارد.

پیراهــن دوزان  اتحادیــه  رئیــس 
واحدهــای  درصــد   4۰ تعطیلــی  از 
ســال  در  صنــف  ایــن  تولیــدی 
گذشــته خبــر داد و گفــت: حــدود 
ــن  ــه در ای ــم ک ــرادی ه ــد اف 9۰ درص
ــه  ــور ب ــد، مجب ــت می کنن ــازار فعالی ب
آن شــده اند کــه کاالی خــود را بــه 
ــای  ــا لیبل ه اســم کاالی خارجــی و ب
فــروش  بــه  مختلــف  برندهــای 

برســانند. 
مجتبــی درودیــان اظهــار کــرد: در 
ــازار پوشــاک رکــود  حــال حاضــر در ب

ــود را  ــن رک ــده ای ــل عم ــی از دالی ــه یک ــت ک ــم اس ــدیدی حاک ش
می تــوان بــه واردات برندهــای مختلــف مربــوط دانســت. 

وی همچنیــن عنــوان کــرد: البتــه مــا بــه هیــچ عنــوان مخالــف ورود 
پوشــاک برنــد نیســتیم، امــا الزم اســت قبــل از واردات ایــن کاالهــا، 
امکاناتــی در اختیــار تولیدکننــدگان قــرار گیــرد و تمهیداتــی اندیشــیده 

شــود تــا بــرای ایــن بخــش قــدرت رقابــت وجــود داشــته باشــد. 
رئیــس اتحادیــه پیراهــن دوزان بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر بــه 
ــادی  ــا از مب ــیاری از کااله ــی بس ــای گمرک ــش تعرفه ه ــال کاه دنب
ــه در  ــرادی ک ــیاری از اف ــت: بس ــوند، گف ــور می ش ــمی وارد کش رس
ــادی  ــد مب ــاق وارد می کردن ــکل قاچ ــه ش ــود را ب ــته کاالی خ گذش
قانونــی را جایگزیــن کرده انــد و بــر همیــن اســاس هــر روز شــاهدیم 
کــه تعــداد تولیدی هــای پوشــاکی کــه تعطیــل می شــوند، افزایــش 

می یابنــد.
ــت  ــری مثب ــد ام ــاک برن ــا واردات پوش ــه داد: قطع ــان ادام  درودی

آن  مهم تــر  نکتــه  امــا  اســت؛ 
واردات  ایــن  کنــار  در  کــه  اســت 
بگیــرد  صــورت  برنامه ریزی هایــی 
ــازار  تــا شــرکت های خارجــی تنهــا از ب
ایــران ســود نجســته و کاالی خــود 
را بــه تنهایــی وارد بازارهــای ایــران 
نکننــد؛ بلکــه بــه تولیــد در داخــل 
کشــور پرداختــه و حتــی ســهمی بــرای 

صــادرات در نظــر بگیرنــد. 
ــاید  ــون ش ــرد: اکن ــان ک ــان بی درودی
ــا حــدی  ــی ت ــای ایران ــت نمونه ه قیم
ــر از کاالهــای خارجــی باشــد کــه  باالت
ــای  ــه واحده ــه ب ــددی ک ــای متع ــه در هزینه ه ــوع ریش ــن موض ای
ــوان  ــون می ت ــب اکن ــن ترتی ــود، دارد. بدی ــل می ش ــدی تحمی تولی
ــر از  ــا 2۰ درصــد گران ت ــی حــدود ۱۵ ت گفــت کــه قیمــت کاالی ایران

ــت.  ــن اس ــا چی ــرک ی ــای ت نمونه ه
رئیــس اتحادیــه پیراهــن دوزان همچنیــن اظهــار کــرد: شــاید بتــوان 
یــک پیراهــن درجــه 2 ایرانــی را بــا قیمتــی معــادل 3۰ تــا 3۵ هــزار 
تومــان بــه دســت مــردم رســاند. دربــاره کاالیــی کــه کیفیــت بهتــری 
ــان  ــزار توم ــا 4۵ ه ــدود 4۰ ت ــی ح ــد، قیمت های ــته باش ــز داش نی
ــه  ــن از پارچ ــت پیراه ــرای دوخ ــه ب ــواردی ک ــت و در م ــم اس حاک
تایلنــدی اســتفاده شــود، پیراهن هــای آن بــه طــور عمــده 4۰ تــا 6۵ 
هــزار تومــان قیمــت خواهنــد داشــت؛ در حالــی کــه ممکــن اســت 
کشــور چیــن نمونه هایــی از 3۰ هــزار تومــان و حتــی کمتــر داشــته 
ــه طــور معمــول قیمــت آن هــا  ــاره کاالهــای تــرک نیــز ب باشــد. درب

بیــن ۵۰ تــا 6۰ هــزار تومــان و بیشــتر اســت. خبــر فارســی

از 4۰۰  بیــش  تاکنــون  در حالــی 
ــده  ــادر ش ــی ص ــون کارت بانک میلی
کــه بــه طــور حتــم امنیــت اســتفاده 

ــرار دارد.  ــت ق ــا در اولوی از آن ه
بــه اعتقــاد برخــی کارشناســان ایــن 
کارت هــا از امنیــت زیــادی برخوردار 
نیســتند و احتمــال هــک شــدن 

آن هــا وجــود دارد. 
به ویــژه  بانکــی،  شــبکه  امنیــت 
الکترونیــک  بانکــداری  حــوزه  در 
ــورد  ــب م ــه اغل ــی اســت ک موضوع
بحــث میــان دســتگاه های ذی ربــط 

ــاد وجــود دارد  ــن انتق ــرد. گاهــی ای ــرار می گی ــا کارشناســان ق ی
ــوزه  ــه در ح ــی ک ــب توجه ــرفت های جال ــود پیش ــا وج ــه ب ک
بانکــداری الکترونیــک ایــران رخ داده، امــا همچنان در پــاره ای از 
مســائل امنیــت بــه طــور کامــل وجــود نداشــته و ورود هکرهــا به 

ــد.  ــد باش ــک تهدی ــد ی ــی می توان ــی بانک ــبکه اطاعات ش
در ســوی دیگــر البتــه مقامــات بانکــی تاکیــد دارنــد کــه امنیــت 
در حــوزه بانکــداری الکترونیــک در ســطح باالیــی بــوده و نتایــج، 

ایــن موضــوع را تأییــد می کنــد. 
ــد کــه گرچــه در حــال  ــر ایــن عقیده ان اغلــب کارشناســان نیــز ب
حاضــر شــبکه بانکــداری الکترونیکــی ایــران در قیــاس بــا ســایر 
بانک هــای جهــان در ســطح مــورد قبولــی قــرار دارد ولــی 
ــه طــور کامــل  ــا صراحــت گفــت کــه ورود هکرهــا ب ــوان ب نمی ت
ــرای  ــد ب ــوع می توان ــن موض ــه ای ــرا ک ــت؛ چ ــده اس ــذف ش ح
حــوزه الکترونیــک در هــر نقطــه از جهــان وجــود داشــته باشــد و 

اجتناب ناپذیــر نیســت. 
امــا یکــی از مســائلی کــه می توانــد 
ــع  ــد مناف ــرای تهدی ــی ب خــود عامل
بــه  باشــد  بانک هــا  در  مــردم 
کارت هــای بانکــی کــه در دســت 
برمی گــردد؛  دارد،  قــرار  آن هــا 
ــر آن  ــان ب ــه کارشناس ــی ک موضوع
تاکیــد دارنــد و معتقدنــد اکنــون 
صــدور  تــا  فرارســیده  آن  زمــان 
کارت هــای بانکــی تغییــر کنــد. 

کارشناســان  ایــن  اعتقــاد  بــه 
فعلــی  مغناطیســی  کارت هــای 
قابلیــت هــک شــدن دارد و بــه راحتــی می تــوان آن را از طرقــی 
مثــل نصــب دســتگاه های کوچــک بــه دســتگاه های کارت خــوان 
کپــی و هــک کــرد؛ مــوردی کــه بارهــا شــاهد بوده ایــم و 
ــاره آن اعــام شــده  گزارش هــای مختلفــی از ســوی مــردم درب
ــزی و  ــک مرک ــه بان ــد ک ــد دارن ــان تاکی ــه کارشناس ــت. البت اس
ــن  ــه دار را جایگزی ــای تراش ــد کارت ه ــه بای ــتگاه های مربوط دس
کارت هــای مغناطیســی کننــد و دســتور تعویض کارت هــای فعلی 
ــد؛ چــرا کــه  ــا بانک هــا در ایــن رابطــه اقــدام کنن صــادر شــود ت
وجــود نــوار مغناطیســی قابــل کپــی در کارت هــای مغناطیســی 
فعلــی بــه عنــوان خطــری بــرای ســرمایه مــردم در شــبکه بانکــی 
ــا وجــود مســائلی کــه در  ــن حــال ب ــا ای محســوب می شــود. ب
ــون  ــا امنیــت کارت هــای بانکــی مطــرح می شــود، تاکن رابطــه ب
بانــک مرکــزی موضــع صریحــی را دربــاره ایــن انتقــادات اعــام 

ــت. خبرآنالیــن ــرده اس نک

تولید ملی خطری که ۴۰۰ میلیون کارت بانکی را تهدید می کندکاالی ایرانی ۱۵ تا ۲۰ درصد گران تر از نمونه خارجی

شکاف زیاد میان دستمزد و هزینه معیشتفقط از مراکز معتبر سیم کارت بخرید

حجــم بارش هــای کشــور از ابتــدای ســال 
ــابه  ــدت مش ــا م ــه ب ــون در مقایس ــی تاکن آب
ســال گذشــته، 3 درصــد کاهــش داشــته 

ــت.  اس
ــزان  ــده، می ــار ثبت ش ــن آم ــاس آخری ــر اس ب
ــاه گذشــته  ــدای مهرم بارش هــای کشــور از ابت
روز شــنبه 2۸ مردادمــاه جــاری، 22۸  تــا 
میلیمتــر بــوده کــه در مقایســه بــا مــدت 
ــی گذشــته و متوســط 4۸  مشــابه در ســال آب

ــت.  ــته اس ــش داش ــد کاه ــاله، 3 درص س
ــرد در  ــتگاه چلگ ــزارش، ایس ــن گ ــر ای ــا ب بن
 ۱4۰۰ بــا  بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان 
میلیمتــر بیشــترین و ایســتگاه زابــل در اســتان 
سیســتان و بلوچســتان بــا 2۰.4 میلیمتــر 
کمتریــن میــزان بــارش را بــه خــود اختصــاص 

ــد.  داده ان

ــور  ــی کش ــز اصل ــای آبری ــن حوضه ه همچنی
شــامل حوضــه آبریــز خلیــج فــارس و دریــای 
عمــان 367، حوضــه آبریــز دریــای خــزر 
33۱، حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه 2۰۸، 
حوضــه آبریــز قره قــوم ۱۸۱، حوضــه آبریــز 
فــات مرکــزی ۱۵9 و حوضــه آبریــز شــرق 62 

میلیمتــر بــارش داشــته اند. 

حوضــه آبریــز خلیــج فــارس و دریــای عمــان 
دارای بیشــترین و حوضــه آبریــز مــرزی شــرق 

ــد.  ــارش بوده ان ــزان ب ــن می دارای کمتری
عــاوه بــر ایــن حوضــه آبریــز دریــای خــزر نیــز 
پــس از حوضــه آبریــز خلیــج فــارس و دریــای 
ــور از آن  ــا را در کش ــام دوم بارش ه ــان مق عم

خــود کــرده اســت. 

در حوضــه آبریــز خلیــج فــارس و دریــای 
عمــان بیشــترین بارش هــا در ایســتگاه کشــور 
ــر  ــا ۸97 میلیمت ــتان ب ــتان لرس ــع در اس  واق
ــع  ــن بارش هــا در ایســتگاه اهــواز واق و کمتری
میلیمتــر                          ۸3.9 بــا  خوزســتان  اســتان  در 

ــت.  اس
ــان  ــا پای ــارش اول مهرمــاه گذشــته ت حجــم ب
2۸ مردادمــاه معــادل 37۵ میلیــارد و 7۵۰ 

ــب اســت. ــر مکع ــون مت میلی

حجم بارش های کشور کاهش یافت

۳۸,۱۱۵ ریال  

  دالر آمریکا 

۴۴,۵۴۲ ریال   

  یورو 

۴۹,۶۷۰ ریال  

  پوند انگلیس  

۸,۹۹۰ ریال 

  رینگت مالزی

۵,۷۸۰ ریال 

  یوان چین

۱۰,۱۸۰ ریال 

  ریال عربستان 
 اتحادیه سکه 

طال و جواهر تهران ۱۰,۹۵۰ ریال

  لیر ترکیه 

۱۰,۴۵۴ ریال 

  درهم امارات 



کوتاه از نصف جهان
خاک اصفهان با خاک سایر 
شهرهای کشور تفاوتی ندارد

رئیــس دانشــگاه علــوم 
پزشــکی اصفهــان اظهــار 
داشــت: خــاک اصفهــان 
بــا خــاک ســایر شــهرهای 
و  نــدارد  تفاوتــی  کشــور 
ــن  ــی در ای ــه صحبت هرگون
ارتبــاط بایــد علمــی باشــد.
غالمرضــا اصغــری گفــت: متأســفانه بعضــی اطالعــات 
ــال  ــار ابت غیرمســتند و شــایعاتی همچــون افزایــش آم
بــه ســرطان، اصفهــان مرکــز ام اس در کشــور یــا 
ــان  ــودن خــاک اصفه ــوده ب ــن موضــوع آل ــی همی حت
ــه  ــری پخــش می شــود ک ــای مجــازی و خب در فضاه

هیچ کــدام صحــت نــدارد.
ــا ســالمت  ــه شــایعات تنه ــان اینکــه این گون ــا بی وی ب
روانــی مــردم را تهدیــد می کنــد، تأکیــد دارد کــه فقــط 

مراجــع علمــی بایــد در ایــن ارتبــاط اظهارنظــر کننــد.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بیــان کــرد: 
ــان  ــه نش ــده ک ــام نش ــی انج ــن آزمایش ــون چنی تاکن
ــه خــاک ســایر  ــا نمون ــان ب ــه خــاک اصفه دهــد نمون
شــهرها متفــاوت اســت؛ بنابرایــن چنیــن ادعایــی فعــال 

ــت. باشــگاه خبرنــگاران ــه نیس پذیرفت

سارقان سرقت های میلیاردی 
منازل در اصفهان دستگیر شدند 

ســرهنگ ســتار خســروی، رئیــس پلیــس آگاهــی 
اســتان اصفهــان، بــا اشــاره بــه دســتگیری ســارقان 
منــازل اظهــار داشــت: در پــی شــکایت یکــی از 
شــهروندان مبنــی بــر ســرقت از منــزل وی بررســی 
موضــوع در دســتورکار مامــوران پایــگاه غــرب پلیــس 

آگاهــی قــرار گرفــت.
ــن  ــود را در ای ــات خ ــان تحقیق ــزود: کارآگاه وی اف
زمینــه آغــاز و بــا انجــام اقدامــات تخصصــی 2 نفــر 
از عامــالن وقــوع ایــن ســرقت ها را شناســایی کــرده 
ــتگیر  ــی دس ــام قضای ــا مق ــی ب ــس از هماهنگ و پ

ــد. کردن
ــح  ــان تصری ــتان اصفه ــی اس ــس آگاه ــس پلی رئی
کــرد: ایــن دو متهــم در بازجویی هــای صورت گرفتــه 
بــه ســرقت 3 میلیــارد و 500 میلیــون ریالــی اموال از 
منــازل شــهروندان اصفهانــی اعتــراف کردنــد. پایــگاه 

خبــری پلیــس

 5 هزار و 500 مدرسه 
در استان اصفهان 

ــی و ســالمت  ــت  بدن ــاون تربی عبدالرضــا رئیســی، مع
ــار  ــان، اظه ــتان اصفه ــرورش اس ــوزش و پ اداره کل آم
ــون  ــرار دارد و هم اکن ــز کشــور ق ــان در مرک ــرد: اصفه ک
ــود  ــتان وج ــر در اس ــون نف ــش از 5 میلی ــی بی جمعیت
دارد کــه 50 درصــد از ایــن جمعیــت در شــهر اصفهــان 

زندگــی می کننــد.
ــزار و 500  ــدود 5 ه ــان ح ــتان اصفه ــزود: در اس وی اف
مدرســه بــا بیــش از 52 هــزار همــکار فرهنگــی شــاغل 

وجــود دارد. مهــر

قهرمانی اصفهان در مسابقات 
بین المللی کاراته جام نقش جهان 
ــی دومیــن  ــان مقــام قهرمان ــه اســتان اصفه تیــم کارات
ــوتوکان  ــبک ش ــه س ــی کارات ــابقات بین الملل دوره مس
جــام نقــش جهــان، یادبــود شــهید مدافــع حــرم 

ــرد.  ــب ک ــی« را کس ــن حجج »محس
ــی ســبک شــوتوکان  دومیــن دوره مســابقات بین الملل
جــام نقــش جهــان، بزرگداشــت شــهید مدافــع حــرم 
ــا حضــور 770  ــان ب محســن حججــی، در بخــش آقای
نفــر شــرکت کننده از 25 اســتان کشــور و ورزشــکارانی از 
کشــور های افغانســتان، عــراق، پاکســتان، تاجیکســتان 
ــاد  و فیلیپیــن در دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد نجف آب

برگــزار شــد. خبــر فارســی

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه اصفهان

ــالت  ــنه رس ــک قرض الحس ــل بان ــر عام مدی
در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه 
اصفهــان اظهــار کــرد: فضــای بانکــداری 
محورهــای متعــددی دارد کــه قرض الحســنه 

ــت. ــن فضاهاس ــی از ای یک
ــه  ــان اینک ــا بی ــین زاده ب ــین حس محمدحس
ــاری،  ــی، تج ــته های دولت ــه دس ــا ب بانک  ه
غیردولتــی، توســعه ای، اجتماعــی و ... در 
گفــت:  می شــوند،  تقســیم بندی  جهــان 
کارکردهــای بانــک در کشــور مــا بــه درســتی 
ــی  ــردم اطــالع کاف شفاف ســازی نشــده و م

ــد. ــه ندارن ــن زمین در ای
ــی از  ــا، یک ــدون رب ــداری ب ــزود: بانک وی اف
ــه  ــت ک ــالمی اس ــداری اس ــای بانک مؤلفه ه
راه هــای  از  یکــی  قرض الحســنه،  بانــک 

ــت. ــالمی اس ــداری اس ــق بانک تحق
 قرض الحسنه، نماد بانکداری 

اجتماعی
ــالت  ــنه رس ــک قرض الحس ــل بان ــر عام مدی

ــگاه  ــک بن ــک تجــاری ی ــه بان ــان اینک ــا بی ب
ــی  ــات پول ــرای خدم ــه ب ــت ک ــاری اس تج
توســعه  الزمــه  می گیــرد، گفــت:  شــکل 
ــک اســت. ــوع بان اقتصــادی کشــور، همــه ن

حســین زاده بــا اشــاره بــه کارکردهــای بانــک 
اجتماعــی اظهــار کــرد: بانــک اجتماعــی 
ــا  ــه در کشــور م ــق نشــده ک ــرای ســود خل ب
ــنه ها  ــی قرض الحس ــن بانک  های ــاد چنی نم
ــا ســود  هســتند. بانــک اجتماعــی ســپرده ب
زیــاد نــدارد و برعکــس تســهیالت و وام هایی 
کــه می دهــد جــزو قرض الحســنه حرفــه ای 
اســت و بانــک رســالت ایــن ویژگــی را دارد.
 بانک رسالت، اولین بانک خصوصی 

قرض الحسنه در کشور
وی بــا تصریــح اینکــه بانــک رســالت اولیــن 
ــور  ــنه در کش ــی قرض الحس ــک خصوص بان
اســت، گفــت: ایــن قرض الحســنه دارای 
ابــزار بانکــی اســت؛ ولــی تمرکــز خــود را روی 

ــت. ــته  اس ــنه گذاش قرض الحس
مدیــر عامــل بانــک قرض الحســنه رســالت با 
بیــان اینکــه ایــن قرض الحســنه یــک بانــک 

اجتماعــی اســت، اظهــار کــرد: در ایــن بانــک 
بــه هیــچ ســپرده ای ســود تعلــق نمی گیــرد؛ 
قرض الحســنه  قالــب  در  نیــز  تســهیالت 

پرداخــت می شــود.
 سقف وام در بانک قرض الحسنه 

رسالت، 30 میلیون تومان 
ــک  ــن بان ــهیالت ای ــقف تس ــین زاده س حس
ــزود:  ــرد و اف ــوان ک ــان عن ــون توم را 30 میلی
ــک قرض الحســنه رســالت، بانکــی خــرد  بان
اســت و مخاطبــان آن ۸0 درصــد از افــراد 
جامعــه هســتند کــه نیــاز بــه تســهیالت کالن 

ــد. ندارن
مردادمــاه،   26 اینکــه  اظهــار  بــا  وی 
ــی  ــک خصوص ــن بان ــکیل اولی ــالروز تش س
گفــت:  اســت،  کشــور  در  قرض الحســنه 
ســپرده های مــا در سراســر کشــور حــدود 4 
میلیــون تومــان اســت کــه 95 درصــد آن هــا 

زیــر 5 میلیــون تومــان اســت.
 وام های قرض الحسنه 

با سود 2 درصد
ــالت  ــنه رس ــک قرض الحس ــل بان ــر عام مدی
وام هــای  تمامــی  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا 
کــرد:  اظهــار  اســت،  قرض الحســنه  مــا 
کارمزدهــای وام هــای داده شــده 2 درصــد 

اســت.
حســین زاده بــا بیــان اینکــه مــا می خواهیــم 
ــته  ــان داش ــرعی، ارزان و آس ــک ش ــک بان ی
باشــیم، گفــت: بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه 
ــداری  ــوب در بانک ــوی خ ــک الگ ــم ی بتوانی
قرض  الحســنه بــه کشــورهای اســالمی ارائــه 

کنیــم.
 سامانه مرآت در بانک 

قرض الحسنه رسالت
وی بــا اشــاره بــه راه انــدازی ســامانه مــرآت 
افــزود:  بانــک قرض الحســنه رســالت  در 

ــک  ــن بان ــنجی در ای ــرای اعتبارس ــرآت ب م
ــک نمــره  ــه مشــتریان ی ــه ب ایجــاد شــده ک
اعتبــاری اعطــا و بــر اســاس آن میــزان 
پرداخــت تســهیالت را مشــخص می کنــد 
کــه از امســال بــه  صــورت عملیاتــی در حــال 

ــت.  اجراس

 ثبت نام 2 هزار نفر در اصفهان 
در سامانه مرآت 

ــه در ســال جــاری از  ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ایــن ســامانه رونمایــی شــده، گفــت: نزدیــک 
بــه 2 هــزار نفــر در اصفهــان در ســامانه مــرآت 
بتوانیــم  امیدواریــم  و  کرده انــد  ثبت نــام 
خدمــات شایســته و مــورد نیــاز مشــتریانمان 

را بــه آن هــا ارائــه کنیــم.
ــالت  ــنه رس ــک قرض الحس ــل بان ــر عام مدی
بــا اظهــار اینکــه قرض الحســنه یــک حرکــت 
ــاد  ــای زی ــت: هزینه ه ــت، گف ــی اس اجتماع
ــی گــران شــدن  ــل اصل شــعب، یکــی از دالی

بانکــداری ســنتی اســت.
 سامانه همیاری قرض الحسنه 

در بانک رسالت
را  قرض الحســنه  همیــاری  ســامانه  وی 
در بانــک رســالت یــک کمک کننــده بــه 

ــدازی  ــرد: راه ان ــار ک ــوان و اظه ــتریان عن مش
ــه ارزان شــدن خدمــات  چنیــن ســامانه ای ب

ــت. ــده اس ــر ش ــک منج ــرای بان ب
ــن  ــال ای ــه دنب ــرد: ب ــد ک ــین زاده تأکی حس
ــات  ــده خدم ــال های آین ــه در س ــتیم ک هس
درون شــعبه ای را کاهــش دهیــم و بــه مــردم 

ــم. ــه دهی ــات غیرحضــوری ارائ خدم
 تشویق مشتریان به دریافت 

خدمات غیرحضوری 
ــالت  ــنه رس ــک قرض الحس ــل بان ــر عام مدی
اســتان اصفهــان در ادامــه نشســت گفــت: در 
اســتان اصفهــان بالــغ بــر 250 هــزار مشــتری 
ــا  بانــک قرض الحســنه رســالت داریــم کــه ب
ــک اجتماعــی هســتیم  ــه بان ــه اینک توجــه ب
ــوری  ــات غیرحض ــن خدم ــه گرفت ــا را ب آن ه

ــم.  ــویق می کنی تش
ابراهیــم مســکین اظهــار داشــت: بانــک 
قرض الحســنه رســالت، یــک بانــک اجتماعــی 
اســت کــه بــه صــورت ســنتی و غیرحضــوری 
بــه مشــتریان خــود خدمــات می دهــد و 
همــه مشــتریان خــود را بــه اســتفاده از 
ــویق  ــوری تش ــورت غیرحض ــه ص ــات ب خدم

می کنیــم.
وی تصریــح کــرد: ایــن بانــک در قالــب 
کانــون اجتماعــی بــا حضــور یــک راهنمــا در 
ــون، مشــتریان را در گروه هــای 500  رأس کان
ــراد  ــن اف ــرار داده و ای ــم ق ــار ه ــره در کن نف
بــدون نیــاز بــه مراجعــه حضــوری بــه بانک از 

خدمــات بانــک بهره منــد می شــوند.
ــالت  ــنه رس ــک قرض الحس ــل بان ــر عام مدی
اســتان اصفهــان خاطرنشــان کــرد: در اســتان 
اصفهــان ۸00 کانــون اجتماعــی در ســازمان ها، 
تشــکیل  مســاجد  و  روســتاها  محــالت، 
ــه حضــوری  ــه مراجع ــازی ب ــه نی ــم ک داده ای

ــد. ــک ندارن ــه بان ب

 حجت االســالم رضــا صادقــی، مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه 
اســتان اصفهــان، بــا اشــاره بــه ثبــت 2۸0 وقــف جدیــد در ســال 
گذشــته اظهــار داشــت: در ســال جــاری نیــز تاکنــون 70 وقــف 
ــه  ــان ب ــتان اصفه ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــد در ادارات اوق جدی

ثبــت رســیده اســت.
وی ارزش ریالــی موقوفــات ســال جــاری را 7 میلیــارد تومــان 
ــه  ــراز داشــت: اوقــاف، طــی ســال های اخیــر ب اعــالم کــرد و اب
ــالت و  ــل معض ــرای ح ــات ب ــد موقوف ــتفاده از درآم ــور اس منظ
درخصــوص  را  مشــاوره ای  پایگاه هــای  جامعــه،  مشــکالت 
نیــت واقفــان راه انــدازی کــرده و ســعی در هدایــت درآمدهــای 

ــر دارد. ــن ام ــرای ای ــات ب موقوف
مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهــان در ادامــه بــا 
اشــاره بــه اینکــه ســاماندهی مطالبــات اوقــاف از دیگــر ارگان هــا 

در دســتورکار قــرار گرفتــه، تصریــح کــرد: بــرای ایــن امــر 
تفاهم نامــه ای را بــا نیروهــای مســلح بــه امضــا رســانده ایم تــا 

ــق بخشــیم. ــات را تحق ــات موقوف مطالب
ــه اداره  ــلح ب ــای مس ــی نیروه ــه بده ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
 کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهــان اعــم از پذیــره 
ــن  ــه کــرد: ای ــارد تومــان اســت، اضاف و مال االجــاره 49.5 میلی
بدهــی جــزء دیــون دولــت قــرار گرفتــه و قــرار اســت تــا پایــان 
ســال جــاری 4.5 میلیــارد تومــان از ایــن بدهــی پرداخت شــود.

 حجت االســالم صادقــی همچنیــن بدهــی اداره کل آمــوزش 
و پــرورش را بــه اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه تــا پایــان 
ســال 95 حــدود 4 میلیــارد و 500 میلیــون تومــان اعــالم کــرد و 
گفــت: قــرار اســت ایــن بدهــی تــا پایــان ســال جــاری پرداخــت         

شــود. مهــر

کریــم زارع، معــاون امــور فرهنگــی کمیتــه امــداد اســتان 
اصفهــان، بــا بیــان اینکــه ایــن نهــاد برنامه هــای متنوعــی 
را بــرای بــارور کــردن اعتقــادات دینــی و مذهبــی جامعــه 
ــت:  ــار داش ــرا دارد، اظه ــال اج ــش در ح ــر پوش ــدف زی ه
کمیتــه امــداد بــه  منظــور تقویــت بنیــه اعتقــادی و دینــی 
مددجویــان بــرای اعــزام آن هــا بــه اماکــن زیارتــی همچون 
مشــهد مقــدس، عتبــات عالیــات و قــم و همچنیــن 
ــن  ــب ای ــف در قال ــی مختل ــای آموزش ــزاری کالس ه برگ

ــد. ــدام می کن ــی اق ــای اردوی دوره ه
ــا اشــاره بــه اینکــه در ســال گذشــته 9 هــزار و 47۸  وی ب
مددجــوی زیــر پوشــش بــا اعتبــار 11 میلیــارد و 229 
ــزام   ــی اع ــی و آموزش ــای زیارت ــه اردوه ــال ب ــون ری میلی
ــر از  ــزار و 120 نف ــک ه ــزود: ســال گذشــته ی شــده اند، اف

ــه  ــو ب ــدس، 400 مددج ــه اردوی مشــهد مق ــان ب مددجوی
ــور،  ــان ن ــای راهی ــه اردوه ــر ب ــم، 570 نف ــی ق ــفر زیارت س
ــو  ــزار و 1۸۸ مددج ــتانی، 6 ه ــای اس ــه اردوه ــر ب 600 نف
بــه ســایر اردوهــا و 600 نفــر بــه مرقــد امــام خمینــی)ره( 

اعــزام  شــده اند.
ــان  ــتان اصفه ــداد اس ــه ام ــی کمیت ــور فرهنگ ــاون ام مع
بیــان کــرد: کمیتــه امــداد از ابتــدای ســال 96 تاکنــون 960 
مددجــو را بــه اردوهــای زیارتی و آموزشــی عتبــات عالیات، 

مشــهد مقــدس و قــم اعــزام کــرده اســت.
ــرای  ــات ب ــی و صدق ــای مردم ــرانه کمک ه ــت: س وی گف
اعــزام مددجویــان بــه اردوی زیارتــی مشــهد مقــدس و قم 
و عتبــات عالیــات بالــغ  بــر 9 میلیــارد و 937 میلیــون ریال 

کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان اســت. روابــط  عمومــی 

 بدهی ۴۹.۵ میلیارد تومانی 
نیروهای مسلح اصفهان به اوقاف 

 اعزام بیش از ۹ هزار مددجوی کمیته امداد اصفهان 
به اردوهای آموزشی و زیارتی 

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری اســتان اصفهــان گفــت: حفاظــت 
ــتی  ــع دس ــت از صنای ــی، حمای ــار تاریخ از آث
و  بازاریابــی  و  صنایــع  ایــن  صــادرات  و 
زیرســاخت ها در بخــش گردشــگری از جملــه 
اولویت هــای مهــم اســتان اصفهــان هســتند.

ــت اول  ــرد: اولوی ــار ک ــاری اظه ــدون الهی فری
ــتی  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــان، می اصفه
و گردشــگری اســت و اگــر قــرار باشــد بناهــا 
و ســایت های باســتانی را حفاظــت کنیــم 
ــی هســتیم. ــارات مرمت ــت اعتب ــد تقوی نیازمن
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــار تاریخ ــزود: آث وی اف
به ویــژه در شــهر اصفهــان از آثــار فاخــر و 
شــاخص کشــور بــه شــمار می آینــد و ویتریــن 
میــراث فرهنگــی کشــور محســوب می شــوند؛ 
ــن  ــار از ای ــص اعتب ــا تخصی ــد ب ــن بای بنابرای

ــم. ــداری کنی ــه درســتی نگه ــن ب ویتری
ــع دســتی  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
و گردشــگری اســتان اصفهــان ادامــه داد: 
میــراث  بحــث  در  دیگــری کــه  موضــوع 
ــه  ــود، زمین ــه ش ــدی گرفت ــد ج ــی بای فرهنگ
ــرمایه های  ــب س ــذب و جل ــرای ج ــتر ب و بس
بخــش خصوصــی در میــراث فرهنگــی اســت. 
بــرای چنیــن موضوع مهمــی نیازمنــد حمایت، 
ــه  ــن نکت ــتیم؛ ای ــارات هس ــهیالت و اعتب تس
بایــد بــه جــد مــورد توجــه باشــد کــه اصفهــان 
22 هــزار اثــر تاریخــی دارد کــه 1۸50 مــورد آن 
ــت شــده  و همــه آن هــا  ــی ثب در فهرســت مل

نیازمنــد حفاظــت هســتند و بایــد جریــان 
ســریع حفاظــت کــه طــی چهــار ســال پیــش 

ــد. ــدا کن ــه پی رخ داده، ادام
الهیــاری تصریــح کــرد: در دولــت یازدهــم بــا 
همــه تنگناهایــی کــه وجود داشــت توانســتیم 
دریافــت  ملــی  خــوب  بســیار  اعتبــارات 
ــع  ــن مناب ــاخص تامی ــای ش ــم و پروژه ه کنی
شــدند. هرچنــد ایــن نکتــه از اهمیــت زیــادی 
برخــوردار اســت کــه اصفهــان، اســتانی پهنــاور 
ــارات بیشــتری اســت و  ــد اعتب ــوده و نیازمن ب
امیدواریــم ســازمان میــراث فرهنگــی در شــأن 

ــد. ــت کن ــان از آن حمای اصفه

ســفر  اعتبــارات  درخصــوص  وی 
 20 گفــت:  اصفهــان  بــه  رئیس جمهــوری 
میلیــارد تومــان از 40 میلیــارد تومــان اعتبارات 
ــالغ  ــان اب ــه اصفه ــوری ب ســفر ریاســت جمه
شــده و امیدواریــم کــه ایــن رقــم تامیــن 
منابــع شــود تــا بتوانیــم بــا قــدرت بیشــتری 

پیــش برویــم.
ــع دســتی  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
ــوع  ــه موض ــان ب ــتان اصفه ــگری اس و گردش
صنایــع دســتی اشــاره کــرد و گفــت: اصفهــان 
ــت و 199  ــتی اس ــع دس ــی صنای ــهر جهان ش
ایــن  دارد؛  فعــال  دســتی  صنایــع  رشــته 

صنعــت در اقتصــاد مقاومتــی و اشــتغال 
می توانــد پیشــرو باشــد.

الهیــاری اضافــه کــرد: ترویــج خانه هــای 
صنایــع دســتی به ویــژه در روســتاها و در 
ســازمان  اولویت هــای  از  عشــایر  میــان 
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث 

اســت.  گردشــگری 
همچنیــن مســئله بازاریابــی به ویــژه در بخــش 
ایــن  صــادرات  و  خارجــی  و  بین المللــی 
صنایــع از اولویت هــای بســیار مهــم هســتند.

وی بــه موضــوع گردشــگری پرداخــت و تاکید 
کــرد: اولویــت جــدی اســتان اصفهــان در 
ــاخت های  ــئله زیرس ــگری، مس ــث گردش بح
توزیــع  تــوازن  موضــوع  و  گردشــگری 
ــتان  ــر اس ــات در سراس ــاخت ها و امکان زیرس

ــنا ــت. ایس اس
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کوتاه از شهرستان ها

 آغاز برداشت بادام درختی 
در کاشان 

ــاورزی  ــاد کش ــر جه مدی
کاشــان از برداشــت بادام 
از 6۸6 هکتــار باغ هــای 
مناطــق کوهســتانی ایــن 

ــر داد.  شهرســتان خب
مجیــد کافی زاده، متوســط 
ــن محصــول  برداشــت ای
را  1200 کیلوگــرم بــادام خشــک در هــر هکتــار اعــالم 
ــو و  ــرزک، نیاســر، جوشــقان و کام ــزود: ب ــرد و اف ک
قمصــر، عمــده مناطــق کوهســتانی تولیــد بــادام در 

کاشــان اســت. باشــگاه خبرنــگاران

جشنواره دوقلوها و چندقلوها 
در خوانسار 

و چندقلوهــای  دوقلوهــا  نخســتین جشــنواره 
خوانســار بــا حضــور خانواده هــای آنــان و اجــرای 

ــد. ــزار ش ــرح برگ ــاد و مف ــای ش برنامه ه
مهــدی احمــدی، دبیــر جشــنواره چندقلوهــا، 
در  ایــن آییــن بــه ارائــه گزارشــی در زمینــه 
برگــزاری جشــنواره پرداخــت و ابــراز کــرد: بــا 
تشــکیل انجمــن دوقلوهــای خوانســاری می تــوان 
رفــع  جهــت  پتانســیل ها  از  بهره گیــری  بــا 
 مشــکالت، پیشــرفت و آبادانــی شهرســتان اقــدام

 کرد. شهر خبر

 پایان خرید تضمینی کلزا 
از کشاورزان اصفهانی 

مدیــر کل شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی 
منطقــه 10 اصفهــان گفــت: از خــرداد تاکنــون 
هــزار و 146 تــن کلــزای دانــه روغنــی از کلــزاکاران 

ــت. ــده اس ــداری ش ــتان خری اس
را در  رضــا نیک نــداف خریــد تضمینــی کلــزا 
مشــابه  مــدت  از  بیشــتر  درصــد   70 امســال 
ــزان  ــن می ــزود: ارزش ای ــرد و اف ــان ک پارســال بی
کلــزای خریداری شــده 2۸ هــزار و 211 میلیــارد 
ریــال اســت کــه هــم اکنــون بیــش از 93 درصــد 
ــت. خبــر  ــده اس ــت ش ــرداران پرداخ ــه بهره ب آن ب

فارســی

 افت آب های زیرزمینی 
در آران و بیدگل

ــدگل گفــت: ســاالنه بیــش از  ــدار آران و بی  فرمان
ــی در  ــای زیرزمین ــطح آب ه ــع س ــر مرب ــک مت ی

ــت دارد.  ــدگل اف آران و بی
ابوالفضــل معینی نــژاد در شــورای حفاظــت از 
منابــع آب شهرســتان آران و بیــدگل در محــل 
فرمانــداری بــا اعــالم ایــن مطلــب اظهــار داشــت: 
فرهنــگ نادرســت در برداشــت آب و اســتفاده 
بیــش از حــد از آب در بخــش کشــاورزی در 
منطقــه باعــث افــت ایــن میــزان آب شــده اســت.

وی افــزود: حفــظ ذخایــر آبــی محدود شهرســتان، 
بــه نحــوی کــه هــم بــه ســفره های آب زیرزمینــی 
ــا تامیــن آب مــورد  خســارت وارد نشــود و هــم ب
ــرداران  ــت بهره ب ــا، رضای ــی بخش ه ــاز در تمام نی
از منابــع آبــی ایجــاد شــود، مســتلزم برنامه ریــزی 
رابطــه  ایــن  در  و مدیریــت درســت   مناســب 

است. مهر

ورزشکار گلپایگانی، قوی ترین مرد 
استان اصفهان شد

محمــد رضــوی، دبیــر هیئت بدنســازی شهرســتان 
تیــران و کــرون، گفــت: 19 نفــر در مســابقات 
قوی تریــن مــرد اســتان اصفهــان شــرکت داشــتند 
ــن  ــی، قوی تری ــکار گلپایگان ــت ورزش ــه در نهای ک

مــرد اســتان اصفهــان شــد.
ایــن  در  شــرکت کنندگان  کــرد:  تصریــح  وی 
اســتان  شهرســتان های  نماینــدگان  مســابقه 
ــتان های  ــکارانی از اس ــن ورزش ــان و همچنی اصفه
کــرج، ســمنان، قزویــن، اردبیــل و کرمــان بودنــد. 

فــارس

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان:

اولویت اصفهان، حفاظت از آثار تاریخی است

،،
مدیــر عامــل بانــک قرض الحســنه 
رسالت با بیان اینکه ما می خواهیم 
یــک بانــک شــرعی، ارزان و آســان 
داشــته باشــیم، گفــت: بــه دنبــال 
ایــن هســتیم کــه بتوانیــم یــک الگوی 
خوب در بانکداری قرض الحسنه به 

کشــورهای اســامی ارائــه کنیــم

»آگهی تحدید حدود اختصاصی  
ــد حــدود ششــدانگ ســاختمان  ــه تحدی ــا اینک نظــر ب

پــالک شــماره 34۸2 فرعــی مجــزی شــده از 25/546 

واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان کــه طبــق رای 

هیــات بــه نــام حســین جوانــی جونــی فرزنــد رحیــم 

و شــریک مفــروز و درجریــان ثبــت اســت و عملیــات 

ــت.  ــده اس ــل نیام ــه عم ــی آن ب ــدود قانون ــد ح تحدی

اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 قانــون 

ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک 

مرقــوم در روز یکشــنبه مــورخ 96/06/19 ســاعت 9 

صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد. لــذا 

ــار  ــن اخط ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ب

مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در 

محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاورین 

مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت 

ــه خواهــد شــد. ــا 30 روز پذیرفت ــدی ت مجلــس تحدی

تاریخ انتشار: سه شنبه 96/05/29

رئیــس منطقــه ثبــت اســناد وامــالک غــرب اصفهــان  

علیرضــا حیــدری 

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 

ــی  ــمی آگه ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س اراض

موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه 

ــی و  ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی قان

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

ــون  ــوع قان ــات موض ــل هی ــماره های ذی ــر آرای ش براب

تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضی و ســاختمانهای 

فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبت 

ــان  ــت اصفه ــاد برخــوار بخــش 16 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 بالمع

ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــق م ــذا طب ل

ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و بــه 

منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه 15 

روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 

بــه صــدور اســناد مالکیــت متقاضیــان اعتراضی داشــته 

باشــند  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 اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 

ــورت  ــت در ص ــی اس ــد . بدیه ــم نماین ــی تقدی قضای

انقضــای  مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات اســناد مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور 

ــه دادگاه  ــرر ب ــه متض ــع از مراجع ــت مان ــند مالکی س

 13966030201۸000242 شــماره  رای  نیســت.برابر 

آقــای   139211440201۸0002۸4 پرونــده  کالســه 

ــا  ــی باب ــد عل ــادی فرزن ــل آب ــگری فی ــز هللا عس عزی

ــه  بشــماره شناســنامه 11 صــادره از فارســان  نســبت ب

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  211.90 متــر 

ــر  ــی ب ــی احداث ــه اعیان ــاء ثمنی ــه اســتثناء به ــع ب مرب

ــت  ــع در دول ــی واق ــالک 103  اصل ــمتی از پ روی قس

ــع  ــور م ــداری بط ــان خری ــت اصفه ــاد بخــش 16 ثب آب

ــاد زاده  ــای علیرضــا عم الواســطه از آق

تاریخ انتشار نوبت اول: 1396/05/29

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/06/13

اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  

 شماره: 494 /37/05/الف/م به تاریخ 96/05/24

تاریخ ارسال: 96/05/2۸

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
آقــای علیرضــا داوری  دادخواســتی بــه خواســته 

مطالبــه بــه طرفیــت حســین صادقــی بــه ایــن 

ــرای  ــه کالســه 96/173  ثبــت و ب شــورا تســلیم کــه ب

96/05/31 ســاعت 17:15 وقــت رســیدگی تعییــن 

شــده اســت نظــر بــه اینکــه خوانــده مجهــول المــکان 

میباشــد لــذا حســب مــاده 73 قانــون آئیــن دادرســی 

ــای  ــی از روزنامه ه ــت در یک ــک نوب ــب ی ــی مرات مدن

کثیــر االنتشــار طبــع و نشــر میشــود و از خوانــده 

ــت  ــت دریاف ــد جه ــی آی ــل م ــه عم ــوت ب ــور دع مذک

ــورا  ــه دفترش ــم ب ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان نس

مراجعــه و در وقــت مقــرر فــوق نیــز جهــت رســیدگی 

ــت  ــور دادخواس ــدم حض ــورت ع ــود. در ص ــر ش حاض

ابــالغ شــده محســوب و شــورا تصمیــم مقتضــی 

اتخــاذ خواهــد نمــود چنانچــه بعــدًا نیــازی بــه آگهــی 

 باشــد فقــط یــک نوبــت درج و نوبــت آن ده روز 

است.

ــتان   ــک شهرس ــماره ی ــع ش ــعبه دوم مجتم ــر ش دفت

ــوار برخ

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ خانــه 

ــماره 3479  ــالک ش ــی  پ ــه اعیان ــتثنای  ثمین بااس

فرعــی مجــزی شــده  از 25/3173  واقــع در بخــش 

ــام  ــه ن ــات ب ــق رای هی ــه طب ــان   ک ــت اصفه 14 ثب

ــم   ــید رحی ــد س ــی فرزن ــجادی  جوئ ــی  س ــید عل س

ــروزو   مف

ــدود  ــد ح ــات تحدی ــت و عملی ــت اس ــان ثب در جری

ــه  ــا ب ــک بن ــده اســت این ــل نیام ــه عم ــی آن  ب قانون

دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 قانــون ثبــت و طبــق 

تقاضــای نامبــرده تحدیــد حدود پــالک مرقــوم در روز 

یکشــنبه مــورخ 96/6/19  ســاعت 9 صبــح  در محــل 

شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه موجــب ایــن 

آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در 

روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور 

ــق  ــن مطاب ــا مجاوری ــن ی ــات مالکی ــد و اعتراض یابن

مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت 

مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه خواهــد شــد. 

تاریخ انتشار : 96/5/29 

رئیــس منطقــه  ثبــت اســناد و امــالک غــرب اصفهــان 

– حیــدری م الــف 16460

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
18/۹060 بخش 1۴ ثبت اصفهان 

ــاب  ــدانگ یکب ــدود شش ــد ح ــه تحدی ــه اینک ــر ب نظ

خانــه  پــالک شــماره 1۸/9060 مجــزی شــده از 

ــن  ــون تعیی ــالک 1۸/2496 در اجــرای موضــوع قان پ

تکلیــف  واقــع در بخــش 14 ثبــت اصفهــان  کــه طبــق 

ــی   ــرا  عباس ــام زه ــه ن ــی  ب ــده ثبت ــوابق  و پرون س

ــات  ــت و عملی ــت اس ــان ثب ــد  در جری ــد محم فرزن

ــه عمــل نیامــده اســت  ــی آن  ب ــد حــدود قانون تحدی

اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 15 قانــون 

ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک 

مرقــوم در یــک شــنبه مــورخ 96/6/19 ســاعت 9 

ــد،  ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع و ب ــل ش ــح  در مح صب

ــن  ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای ــه موج ــذا ب ل

اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن 

آگهــی در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن 

یــا مجاوریــن مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ 

تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز پذیرفتــه 

خواهــد شــد. 

تاریخ انتشار : 96/5/29  

رئیــس منطقــه  ثبــت اســناد و امــالک غــرب اصفهــان 

– حیــدری م الــف 16595

   آگهی مفادآراصادره از هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقردرثبت نایین

دراجــرای مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 

ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی وبــر 

حســب مــاده 3قانــون مذکــور  آرا ذیــل کــه از طــرف 

ــادی ویاســهم  ــال ع ــد انتق ــی برتایی ــات مبن ــن هی ای

ــه  ــت ب ــده دردونوب ــادر گردی ــی ص ــروزی متقاض مف

فاصلــه 15روزآگهــی  مــی شودتاشــخص یااشــخاصی 

اولیــن  دارندازتاریــخ  مذکوراعتــراض  آرا  بــه  کــه 

ــه  انتشــارآگهی ظــرف مــدت دومــاه اعتــراض خودراب

مــاه  یــک  ودرمهلــت  نمــوده  تســلیم  اداره  ایــن 

ــه  ــبت ب ــت دارندنس ــراض فرص ــلیم اعت ــخ تس ازتاری

تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه صالحــه وارایــه گواهــی 

مبنــی برطــرح دعــوی اقــدام نماینــد درایــن صــورت 

اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارایــه حکــم قطعــی دادگاه 

ــول  ــدم وص ــت وع ــورت انقضامهل ــود ودرص ــد ب خواه

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد 

ــع از مراجعــه متضــرر  شــد وصدورســند مالکیــت مان

ــود. ــه دادگاه نخواهــد ب ب

 96/3/6-1396603020310000۸5 شــماره  1-رای 

آقــای علــی توســلی  فرزنــد عبدالکریــم ســه دانــگ 

مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه احداثــی 

در پــالک ثبتــی قســمتی  از26  اصلــی واقــع در 

روســتای کجــان بخــش 17 ثبــت ناییــن بــه مســاحت 

ــادی از  ــداری ع ــع خری ــر مرب ــدانگ 430/05مت شش

ــمی ــک رس ــلی مال ــم توس عبدالکری

 96/3/6-1396603020310000۸6 شــماره  2-رای 

خانــم صدیقــه توســلی کجانــی  فرزندمیرزاابوالقاســم 

ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــان  س خ

خانــه احداثــی در پــالک ثبتــی قســمتی  از26  اصلــی 

واقــع در روســتای کجــان بخــش 17 ثبــت ناییــن بــه 

مســاحت  ششــدانگ 430/05متــر مربــع خریــداری 

ــک  ــلی مال ــم توس ــطه از عبدالکری ــع الواس ــادی م ع

رســمی

 96/4/31-139660302031000155 شــماره  3-رای 

آقــای علــی اکبــر اکبــری  فرزنــد رضاقلــی ســه 

دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه احداثــی 

در پــالک ثبتــی قســمتی  از4126  اصلــی واقــع 

در روســتای جــوزدان ســفلی بخــش 3 ثبــت 

نائیــن بــه مســاحت ششــدانگ 402/25 متــر مربــع 

ــرده ــاعی نامب ــمی مش ــت رس ازمالکی

 96/4/31-139660302031000156 شــماره  4-رای 

خانــم قمرمحمــدی نائینــی  فرزنــد غالمحســین ســه 

دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه احداثــی 

ــع در  ــی واق ــی قســمتی  از4126  اصل ــالک ثبت در پ

روســتای جــوزدان ســفلی بخــش 3 ثبــت نائیــن بــه 

مســاحت ششــدانگ 402/25 متــر مربــع ازمالکیــت 

رســمی مشــاعی نامبــرده

 96/5/24-13966030203100020۸ شــماره  5-رای 

حســین  فرزنــد  محمدرضاپوربافرانــی  آقــای 

ــی 20233  ــالک ثبت ــه پ ــه ب ــدرب خان ششــدانگ یک

اصلــی واقــع دربافــران بخــش 2 حــوزه ثبــت ناییــن 

بمســاحت 272/60 مترمربــع خریــداری عــادی از 

وراث صغــری بافرانــی

 96/5/24-139660302031000209 شــماره  6-رای 

ــید  ــد س ــی فرزن ــی کاظم ــی موس ــید عل ــای س آق

عبدالــه ششــدانگ زمیــن مزروعــی بــه پــالک ثبتــی 

4040 اصلــی واقــع درکشــتزارحنفش بخــش 2 حــوزه 

ــداری  ــع خری ــاحت 142۸ مترمرب ــن بمس ــت نایی ثب

عــادی مــع الواســطه از محمــد علــی مفیــدی مالــک 

رســمی 

تاریخ انتشار نوبت اول : 96/5/29

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/6/12

  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نائین                               

  اباذر مهیمن م الف 19۸

مدیر عامل بانک قرض الحسنه رسالت مطرح کرد:

بانک رسالت، اولین بانک خصوصی قرض الحسنه در کشور 
راه اندازی »سامانه اعتبارسنجی مرآت« برای پرداخت وام
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کوتاه اخبار 

قاتل نوجوان یزدی دستگیر شد 
یــک  درگیــری  پــی  در 
ــزدی  ــاله ی ــوان 18 س ج
بــه نــام فــرزاد زارع بــا 
یــک جــوان 19 ســاله بــر 
ســر مســائل شــخصی در 
پــارک بــاغ ملــی یــزد، 
ــن جــوان 18 ســاله در  ای
اثــر ضربــات چاقــو بــه قتــل رســید و قاتــل متــواری 

ــد. ش
بــا پیگیری هــای پلیــس آگاهــی اســتان یــزد 
ــای  ســرانجام ظــرف مــدت 8 ســاعت محــل اختف
قاتــل در حومــه یــزد شناســایی و وی دســتگیر شــد. 

ــی ــر فارس خب

سفر برنده جایزه گوهرشاد به 
رودبار جنوب 

دکتــر لعبــت گرانپایــه، برنــده جایــزه گوهرشــاد، بــا 
گــروه مــدد بــه شهرســتان رودبــار در جنــوب کرمــان 

ســفر کــرد.
دکتــر لعبــت گرانپایــه برنــده جایــزه گوهرشــاد 
گفــت: تــا بــه حــال 29 ســفر را انجــام داده و حــدود 
54 هــزار ویزیــت و بیــش از 1500 عمــل جراحــی در 

رشــته های مختلــف داشــته ایم.
وی افــزود: گــروه مــدد مخفــف مجمــع داوطلبــان 
درمانگــر اســت کــه از نظــام پزشــکی در ســال 1390 
مجــوز تشــکیل دریافــت کــرده اســت. باشــگاه 

خبرنــگاران

موکب ها ی یزدی شناسنامه دار 
می شوند 

ســتاد  مســئول  خرمــی،  جعفــری  محمدرضــا 
بازســازی عتبــات عالیــات اســتان یــزد، گفــت: 
ــادر  ــزد ص ــتان ی ــب در اس ــوز 20 موک ــون مج تاکن
ــا توجــه  ــم ب ــن رق ــی می شــود ای شــده و پیش بین

ــد. ــب برس ــه 22 موک ــردم ب ــتقبال م ــه اس ب
اینکــه ســال های  بیــان  بــا   جعفــری خرمــی 
ــد و  ــمی نبودن ــوز رس ــا دارای مج ــته موکب ه گذش
بــه صــورت توافقــی برپــا می شــدند، اظهــار داشــت: 
دارای  و  می شــوند  مدیریــت  موکب هــا  امســال 

شناســنامه های رســمی هســتند. شــهر خبــر

بازآفرینی ساالنه 9 بافت فرسوده 
در چهارمحال و بختیاری

ــهری  ــی ش ــی بازآفرین ــتاد مل ــر س ــر کل دفت مدی
وزارت راه و شهرســازی گفــت: تــا پایــان برنامــه 
ــت  ــوده، باف ــت فرس ــاالنه 9 باف ــعه س ــم توس هفت
ــال و  ــمی در چهارمح ــکونتگاه غیررس ــی و س تاریخ

بختیــاری بازآفرینــی و ســاماندهی می شــود.
ــهری  ــی ش ــه بازآفرین ــی در جلس ــان مصطفای نریم
چهارمحــال و بختیــاری اظهــار کــرد: در شــهرکرد 3 
محلــه مهدیــه، اشــکفتک و چالشــتر و در شــهرهای 
غیررســمی  فارســان، ســکونتگاه های  و  لــردگان 

شناســایی شــده اســت.
بــرای  بختیــاری  و  چهارمحــال  وی  گفتــه  بــه 
ســاماندهی  و  بازآفرینــی  طــرح  سرعت بخشــی 
ــی  ــند بازآفرین ــد س ــمی بای ــکونتگاه های غیررس س

شــهری اســتان را تدویــن کنــد. ایرنــا

 آتش زدن خودرو روحانی 
آمر به معروف در جیرفت 

ــده  ــین فرمان ــی، جانش ــا محمدرضای ــرهنگ رض س
انتظامــی، گفــت: در اقدامــی مغرضانــه عــده ای 
ناشــناس، خــودرو روحانــی مســجد محلــه ســرجاز 

ــیدند. ــش کش ــه آت ــت را ب جیرف
وی افــزود: بالفاصلــه پــس از وصــول خبــر بــه 
اتفــاق رئیــس پلیــس آگاهــی و رؤســای کالنتــری 
11 و 15 در محــل وقــوع حادثــه حاضــر شــدیم و از 
نزدیــک موضــوع را بــه صــورت ویــژه بررســی کــرده 
ــک  ــم. ی ــاز کردی ــه آغ ــن زمین ــات را در ای و تحقیق
ــا  نفــر متهــم نیــز در ایــن زمینــه دســتگیر شــد و ب
هماهنگــی مقــام محتــرم قضایــی تحــت نظــر قــرار 

ــت. رویــداد 24 گرف

 فرمانداری یزد، فرماندار برتر 
کارگاه مدیریت بحران 

ــر کارگاه  ــدار برت ــوان فرمان ــه عن ــزد ب ــداری ی فرمان
ــد.  ــی ش ــزد معرف ــتان ی ــران اس ــت بح مدیری

هــادی هادی نســب، مدیــر کل بحــران اســتان یــزد، 
در مراســم اختتامیــه کارگاه آموزشــی و تمریــن 
ســتادی مدیریــت بحــران غدیــر 3 در بافــق گفــت: 
بــا ارزیابــی انجام شــده فرمانــداری یــزد از مجمــوع 
ــا کســب امتیــاز یــک  10 شهرســتان شــرکت کننده ب
ــن  ــر در ای ــداری برت ــوان فرمان ــه عن ــزار و 286 ب ه

ــد. خبرگــزاری صداوســیما ــی ش کارگاه معرف

 جهان شهر یزد، میزبان 
مسابقات بین المللی شین  کاراته

ــتان  ــه اس ــت کارات ــس هیئ ــی، رئی ــی کریم عل
ــورای  ــت ش ــن نشس ــرد: در نهمي ــار ک ــزد، اظه ی
بــا برگــزاری  برون مــرزی فدراســيون كاراتــه، 
بین المللــی ســبک شــين كاراتــه  مســابقات 
ــت                ــاه موافق ــزد در آبان م ــتان ی ــی اس ــه میزبان ب

ــد.  ش
وی افــزود: موافقــت بــا میزبانــی کردســتان 
 ،iku كيوكوشــين  بین المللــی  مســابقات  در 
شــوتوكان ski در اردبيــل و هيئــت كاراتــه قزويــن 
در هميــن اســتان )جــام رياســت جمهــوری( در 
شــهريورماه، از دیگــر مصوبــات ایــن شــورا بــوده 

ــت. مهــر اس

ــر  ــا تانک ــزد ب ــتان ی ــتای اس ــه 330 روس ب
آبرســانی می شــود و روســتاهای بســیاری 
بــا مشــکالت ناشــی از کم آبــی قنــوات و 
چشــمه ها مواجهنــد کــه نــام آن هــا نیــز یــک 
ــانی  ــراری آبرس ــای برق ــک در اولویت ه ــه ی ب

ــرد.  ــرار می گی ــر ق ــا تانک ب
اســتان یــزد کــه در مرکــز فــالت ایــران واقــع 
ــس از  ــه پ ــت ک ــده، دارای 1200 روستاس ش
خشکســالی های 17 ســاله ایــن اســتان، 
بیشــتر قنــوات و چشــمه هایی کــه منبــع 
تأمیــن آب روســتاها بودنــد، خشــک یــا کــم 

شــده اند. آب 
پــس از کاهــش دسترســی بــه منابــع آبــی در 
روســتاهای اســتان یــزد، آبرســانی بــا تانکر به 
روســتاهایی کــه وضعیــت بغرنج تــری نســبت 
بــه بقیــه روســتاها دارنــد، در دســتورکار قــرار 
ــه 330 روســتای  گرفــت و در حــال حاضــر ب

ــا تانکــر آبرســانی می شــود. ایــن اســتان ب
ــا  ــانی ب ــذف آبرس ــی ح ــرح مل ــب ط در قال
طرح هــای  اجــرای  جریــان  در  و  تانکــر 
ــال  ــور، در س ــاط کش ــی نق ــانی در اقص آبرس
92 بــه 7 روســتای ایــن اســتان بــا جمعیتــی 
بالــغ بــر 7 هــزار و 558 نفــر آبرســانی شــد. 
ــه 12 روســتای ایــن  در ســال 93 آبرســانی ب
اســتان بــا جمعیتــی بالــغ بــر 14 هــزار و 329 

نفــر انجــام گرفــت. ایــن رونــد در طــول ســال 
94 ادامــه یافــت و در ایــن ســال آبرســانی بــه 
14 روســتای دیگــر ایــن اســتان بــا جمعیتــی 

بالــغ بــر 17 هــزار و 6 نفــر اجرایــی شــد. 

رونــد  ســرعت گرفتــن  بــا   95 ســال  در 
ــداد  ــه تع ــه روســتاهای کشــور، ب آبرســانی ب
ــر  ــغ ب ــی بال ــا جمعیت ــزد ب ــتای ی 44 روس
39 هــزار و 366 آبرســانی شــد و اکنــون 
کــه در میانــه ســال 96 قــرار داریــم، بــه 
تانکــر  بــا  اســتان  ایــن  روســتای   330
آبرســانی می شــود و روســتاهای بســیاری 
ــوات و  ــی قن ــم آب ــی از ک ــکالت ناش ــا مش ب
چشــمه ها مواجهنــد کــه نــام آن هــا نیــز یــک 

ــانی  ــراری آبرس ــای برق ــک در اولویت ه ــه ی ب
بــا تانکــر قــرار می گیــرد.

 فقط 67 روستا از 1200 روستای یزد 
آب دارند 

ــرکت آب  ــل ش ــر عام ــی، مدی ــد فاتح محم
ــن  ــزد، در ای ــتان ی ــتایی اس ــالب روس و فاض
ــال  ــزد در 20 س ــتان ی ــت : اس ــوص گف خص
گذشــته بــا مشــکل خشکســالی شــدید 
مواجــه بــوده و منابــع آبــی به ویــژه منابــع آب 
روســتایی در اســتان یــزد افــت شــدیدی را در 

ــت. ــته اس ــال ها داش ــن س ای
ــرب  ــت آب ش ــترین برداش ــزود: بیش وی اف
ــی  ــفره های آب ــزد از س ــتان ی ــتایی اس روس
زیرزمینــی بــوده و تنهــا 67 روســتا در اســتان 
یــزد از آب انتقالــی اســتفاده می کننــد و بقیــه 

ــد. ــه آب ندارن روســتاها دسترســی ب
فاتحــی تصریــح کرد: از مســائلی کــه در زمینه 
تأمیــن آب روســتاها بــا آن روبــه رو هســتیم، 
ــه  ــت ک ــدی آب در روستاهاس ــث نوبت بن بح
االن آبرســانی بــه 400 روســتا در یــزد بــه ایــن 
وســیله انجــام می شــود و در روســتاهایی کــه 
ــاال و  ــه ده ب ــد از جمل ــادی دارن ــت زی جمعی
طزرجــان، ایــن نوبت بنــدی بیشــتر بــه چشــم 
می خــورد؛ ســعی شــده بــه ایــن وســیله 

کمبــود آب مدیریــت شــود.

 کسری 400 لیتر در هر ثانیه 
در تأمین آب روستاها

وی خاطــر نشــان ســاخت: منابــع آب بیشــتر 
روســتاهای اســتان یــزد از طریــق چشــمه ها 
ــی،  ــع آب و قنات هــا تأمیــن شــده و 422 منب
ــمه و 48  ــه چش ــاه، 15 دهان ــه چ 333 حلق
ــات، تأمیــن آب شــرب روســتایی اســتان  قن

یــزد را بــر عهــده دارنــد.
ــی در  ــاز آب ــزد گفــت: نی ــر عامــل آبفــار ی مدی
روســتاهای اســتان یــک هــزار و 200 لیتــر در 
ثانیــه اســت و متاســفانه در حــال حاضــر تنهــا 
800 لیتــر آب در ثانیــه در اختیــار داریــم و 400 

لیتــر دیگــر را بــا کمبــود مواجــه هســتیم.
 انتقال آب از خلیج فارس برای 

تأمین آب شرب روستاهای یزد
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: از یــک هــزار و 
200 روســتا در اســتان یــزد، 700 روســتا تحــت 

ــه بخــش  ــن شــرکت هســتند ک پوشــش ای
جالــب توجهــی از آب شــرب مــورد نیــاز آن هــا 

توســط تانکــر تأمیــن می شــود.
ــن  ــه در تأمی ــودی ک ــن کمب ــه ای ــا توجــه ب  ب
آب شــرب روســتاها بــا آن روبــه رو هســتیم، 
در حــال حاضــر آبرســانی بــه 330 روســتا بــه 

ــام می شــود. ــر انج وســیله تانک
فاضــالب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
روســتایی اســتان یــزد گفــت: در حــال حاضــر 
ــژه  ــزد به وی ــی موجــود در اســتان ی ــود آب کمب
در بخــش روســتایی در حــال تبدیــل بــه 
بحــران از تنــش آبــی شــده و امیــد اســت بــا 
انتقــال آب خلیــج فــارس و خــط دوم انتقــال 
ــن  ــا ای ــی ب ــه چندان ــه فاصل ــتاهایی ک روس
پروژه هــا ندارنــد، از آب انتقالــی بهره منــد 
شــوند تــا گوشــه ای از مشــکالت مرتفــع 

ــنیم ــود. تس ش

 آب روستاهای یزد 
به وضعیت بحرانی رسید

پیرحیاتــی، مدیــر کل گمــرک اســتان یــزد، در جمــع صنعتگران 
ــزد  ــرک ی ــات گم ــه اقدام ــا اشــاره ب ــزدی ب ــدگان ی و تولیدکنن
در راســتای تســهیل و تســریع صــادرات و واردات گفــت: کلیــه 
ــزد الکترونیکــی  ــی در گمــرک ی ــا و تشــریفات گمرک فرآینده

شــده اســت.
وی افــزود: اکنــون اگــر مــدارک و اســناد کامــل باشــد، کاالی 
ــص  ــرف ســه روز ترخی ــر ظ ــزد حداکث ــرک ی واردشــده در گم
ــش  ــته و پی ــه در گذش ــت ک ــی اس ــن در صورت ــود و ای می ش
ــی 26 روز  ــن کار ط ــی ای ــامانه های الکترونیک ــدازی س از راه ان

ــد. ــام می ش انج
ــن در  ــش  از ای ــه پی ــی ک ــرد: کاالی ــان ک ــی خاطرنش پیرحیات
مــدت هفــت روز بــه خــارج از کشــور ارســال می شــد، اکنــون 
در گمــرک یــزد بــه  واســطه ســامانه های الکترونیکــی در کمتــر 

ــود. ــادر می ش ــاعت ص از 3 س
ــی  ــهیالت صادرات ــه تس ــان اینک ــا بی ــزد ب ــرک ی ــر کل گم مدی
گمــرک در هفته هــای اخیــر بیشــتر هــم شــده، اظهــار داشــت: 
بــر ایــن اســاس محمولــه اظهارنامه هــای صادراتــی بــا کنتــرل 
ــی  ــا اظهارنامه هــای صادرات ســطح یــک )ســبز( و دو )زرد( ی
متقاضــی ارزیابــی در محــل نیــازی بــه ورود بــه گمــرک مبــدأ 
ندارنــد و مســتقیم بــه مرزهــای خروجــی هدایــت می شــوند.

ــد  ــهیالت جدی ــن در تس ــزود: همچنی ــئول اف ــام مس ــن مق ای
ــام  ــدأ انج ــرک مب ــن در گم ــش  از ای ــه پی ــن ک ــد توزی فرآین
ــرده  ــاد ک ــا ایج ــرای کامیون ه ــی ب ــی فراوان ــد و معطل می ش
بــود، نیــز حــذف  شــده و آن هــا می تواننــد پــس از بارگیــری از 
انبــار بــدون معطلــی، مســتقیم بــه ســمت مرزهــای خروجــی 

ــد. خبرگــزاری صداوســیما ــت کنن حرک

ساشــا ریاحــی مقــدم، سرپرســت معاونــت میــراث فرهنگی 
اســتان یــزد، گفــت: از ویژگی هــای خانــه تاریخــی کارگــر در 
ــه بادگیــر و حیــاط و باغچــه، ســاختمانی  ــوان ب میبــد می ت
ــک از  ــر ی ــه ه ــی ک ــه شــمالی و جنوب ــا ســاختار دو جبه ب
ــی در  ــا داالن ــه ب ــت ک ــی تودرتوس ــا دارای صفه های جبهه ه

ــرد. ــه متصــل می شــوند، اشــاره ک ورودی خان
ــم  ــاده پنج ــرای م ــتای اج ــزود: در راس ــدم اف ــی مق ریاح
ــه  ــوب 1309 و ب ــی مص ــار مل ــظ آث ــوص حف ــون درخص قان
ــار  ــرداران آث ــدگان و بهره ب ــکان، دارن ــت از مال ــور حمای منظ

ــود. ــازی می ش ــت و بازس ــا مرم ــن بن ــی ای تاریخ
ــا، در  ــن بن ــگاه ای ــت جای ــه اهمی ــه ب ــا توج ــت: ب وی گف
ــش  ــد و بخ ــی میب ــراث فرهنگ ــت اداره می ــتورکار مرم دس
ــت آن  ــز مرم ــت و در حــال حاضــر نی ــرار گرف خصوصــی ق

ادامــه دارد.
ــهری  ــق ش ــالت و مناط ــتر مح ــت بیش ــر اس ــایان ذک ش
ــمند  ــی ارزش ــت تاریخ ــطه باف ــه واس ــد ب ــتان میب شهرس
در فهرســت آثــار تاریخــی ایــران بــه ثبــت رســیده و از 
جملــه آثــار تاریخــی ایــن شهرســتان بایــد از ناریــن  قلعــه، 
کاروانســراهای شــاهی، کاروانســرای ربــاط، بــرج کبوترخانــه، 
ســلطان رشــید، قلعــه بشــنیغان و مســجد جامــع میبــد نام 

بــرد.
ایــن خانــه کــه قدمــت آن بــه دوران پهلــوی اول برمی گــردد 
در ابتــدای بلــوار قاضــی میرحســین، جنــب مجموعــه 
کاروانســرای شــاه عباســی و در یکــی از قدیمی تریــن نقــاط 
ــه  ــا مجموع ــواری ب ــل همج ــه دلی ــده و ب ــع ش ــد واق میب

ــه اســت. فــارس ــاط شــهرت یافت ــه رب ــه خان ــی ب کاروان

ــان  ــتان کرم ــت شهرس ــز بهداش ــس مرک ــکندری، رئی اس
ــا مصــرف  ــروزه اساســی ترین مشــکل کشــور م ــت: ام گف

ــت. ــان اس ــیگار و قلی ــد س ــش از ح بی
ــود  ــای موج ــه توتون ه ــه هم ــم ک ــد بدانی ــزود: بای وی اف
ــش  ــا را آزمای ــه آن ه ــا هم ــتند. م ــرطان زا هس ــازار س در ب
کرده ایــم؛ امــا ناشــناخته آن را مصــرف می کنیــم؛ هــر 
وعــده مصــرف قلیــان بــا 80 نــخ ســیگار برابــری می کنــد 

ــاک اســت. ــه بســیار خطرن ک
اســکندری گفــت: دود قلیــان بــه دلیــل مرطــوب بــودن در 
ــه  ــادی از جمل ــکالت زی ــود و مش ــین می ش ــا ته نش ریه ه
ســرطان ریــه را در پــی داشــته و روی تنفــس اثــر مســتقیم 

دارد.
رئیــس مرکــز بهداشــت شهرســتان کرمــان افــزود: بیشــتر 

ــه  ــد ک ــاد دارن ــد، اعتق ــان مصــرف می کنن ــه قلی کســانی ک
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ــد؛ ام ــات بی بهره ان از تفریح
مــا بــرای تفریحــات خــود برنامــه نداریــم کــه بــه ســمت 

ــم. ــان می روی ــیگار و قلی س
ــرف  ــرات مص ــه خط ــوزش در زمین ــت: آم ــکندری گف اس
امــا  کرده ایــم؛  آغــاز  مــدارس  در  را  قلیــان  و  ســیگار 
ــم ناجــی  ــا بتوانی ــد ت ــوزش ببینن ــد آم ــا هــم بای خانواده ه

ــیم. ــده باش ــل آین نس
رئیــس مرکــز بهداشــت شهرســتان کرمــان از پاییــن آمــدن 
ســن بیماری هــای خطرنــاک در کشــور ابــراز نگرانــی کــرد 
ــه  ــی ب ــکته های قلب ــن س ــور س ــروزه در کش ــزود: ام و اف
زیــر 30 رســیده کــه اغلــب بــدون عالمــت هســتند و ایــن 
تنهــا بــه تغذیــه نامناســب برمی گــردد. باشــگاه خبرنــگاران

ــی  ــورای عال ــتان های ش ــور اس ــر کل ام ــدی، مدی ــی احم عل
ــار  اســتان ها، در کارگاه آمــوزش شــوراهای اســالمی شــهر اظه
کــرد: در طــرح مدیریــت شــهری کــه در مجلــس مطــرح شــده، 
وظیفــه و اختیــارات 15 نهــاد بــه شــورای شــهر واگــذار می شــود.

ــه  ــهر ب ــد ش ــرح چن ــب ط ــس از تصوی ــه پ ــان اینک ــا بی وی ب
انتخــاب می شــوند، گفــت:  اجــرا  بــرای  پایلــوت   عنــوان 
شــوراهای اســالمی شــهر بایــد بــا عملکــرد و نظــارت مناســب 

ــد. ــب کنن ــس را جل ــت و مجل ــاد دول ــرح، اعتم ــن ط ــر ای ب
ــه  ــتان ها ادام ــی اس ــورای عال ــتان های ش ــور اس ــر کل ام مدی
و  شــهر  شــورا   های  روی  پیــش   چالــش  بزرگ تریــن  داد: 
روســتا در ســطح کشــور هماهنــگ نبــودن اعضــای شوراســت؛ 
ــه  ــرای رســیدن ب ــن مجمــع ب ــد اعضــای ای ــن راســتا بای در ای
اهــداف تعیین شــده بــا هماهنگــی و در چارچــوب قانــون 

ــد. ــت کنن حرک
ــرای  ــت ب ــی راح ــاد زندگ ــه ایج ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب احم
شــورا های  همــه  اولویــت  روســتا ها  و  شــهر ها  در  مــردم 
شــهر و روستاســت، اضافــه کــرد: چالــش دیگــر ایــن شــورا ها 
ــا نهاد هــای حاکمیتــی، دولتــی و  برقــرای تعامــالت ســازنده ب

ــت. ــی اس مردم
احمــدی چهارمحــال و بختیــاری را یکــی از بهتریــن اســتان های 
کشــور در برقــراری تعامــالت بــا شــورای عالــی اســتان ها 
خوانــد و افــزود: دوره هــای آموزشــی شــورا های شــهر  در کشــور 
در ســال های گذشــته بــه دلیــل تأمیــن نشــدن اعتبــار برگــزار 
ــده 7  ــاه آین ــول 2 م ــار در ط ــن ب ــرای اولی ــال ب ــد و امس نش
هــزار نفــر از اعضــای شــورا های شــهر تحــت آمــوزش پایــه قــرار 

می گیرنــد. مهــر

استانها

مدیر کل گمرک استان یزد خبر داد:

الکترونیکی شدن کلیه تشریفات گمرکی در گمرک یزد 
رئیس مرکز بهداشت شهرستان کرمان مطرح کرد:

سیگار و قلیان، اساسی ترین عامل بیماری در کشور  

سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان یزد خبر داد:

مرمت و بازسازی خانه تاریخی کارگر در شهرستان میبد 
مدیر کل امور استان های شورای عالی استان ها مطرح کرد:

هماهنگ نبودن اعضا، بزرگ ترین چالش شورای شهر

 دره عشق، قطعه ای از بهشت 
در چهارمحال و بختیاری 

ــال و  ــتان چهارمح ــردی در اس ــل طبیعت گ ــال، فص ــه دوم س نیم
بختیــاری بــه شــمار مــی رود؛ بــه گونــه ای کــه هــر منطقــه از اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری بــه بهشــت کوچکــی تبدیــل می شــود کــه 

هــر بازدیدکننــده ای را مجــذوب خــود می کنــد.
اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــا داشــتن بیــش از 250 جاذبــه 
ــق  ــن مناط ــی از مهم تری ــی و مذهب ــی، تاریخ ــده طبیع شناخته ش

کشــور بــرای جــذب گردشــگر بــه شــمار مــی رود.
ــن  ــرکات زمی ــا ح ــان ب ــده همزم ــود آم ــه وج ــت های ب فرونشس
ســاختی زاگــرس و آب حاصــل از ذوب بــرف کوه هــای بلنــد 
ــف اســتان  ــی را در مناطــق مختل ــای گردشــگری بی بدیل جاذبه ه
ایجــاد کــرده و وجــود ایــن مواهــب خــدادادی، گردشــگری طبیعی 

ــادی برخــوردار ســاخته اســت. اســتان را از پتانســل بســیار زی
اســتان  مناطــق گردشــگری  زیباتریــن  از  یکــی  عشــق،  دره 
چهارمحــال و بختیــاری بــه شــمار مــی رود کــه هــر ســاله مســافران 

ــاند. ــود می کش ــمت خ ــه س ــیاری را ب بس

ــی کارون  ــتان، یعن ــه اس ــن رودخان ــذر مهم تری ــل گ ــن دره مح ای
اســت. در ایــن دره روســتاهای زیبایــی دارای خانه هــای روســتایی 
ــه در  ــد ک ــود دارن ــیاری وج ــه بس ــب توج ــای جال ــا معماری ه ب
ــی خاصــی بخشــیده  ــه زیبای ــه منطق ــار جاذبه هــای طبیعــی ب  کن

است.
روســتاهای مهــم ایــن دره عبارتنــد از: گل ســفید، جوزســتان، 
پــوراز، برنجــگان، دورک، دره عشــق، ســرکون بــاال و ســرکون 

پاییــن، دره بیــد، دره یــاس، ســررک، گل کلــه و معــدن.
ــع  ــت و در واق ــرس اس ــی زاگ ــل اصل ــر گس ــق ب ــق منطب دره عش
ایــن دره محــل برخــورد دو صفحــه بــزرگ تکتونیکــی در گذشــته 
زمین شناســی اســت. کوه هــای مملــو از درختــان بلــوط بــه 
غــرب  جنــوب  در  فــراوان  پرتگاه هــای  و  صخره هــا  همــراه 

می کننــد. جلوه گــری 
آبشــار زیبــای دره عشــق در نزدیکــی روســتای دره عشــق یکــی از 
جاذبه هــای مهــم ایــن منطقــه بــه شــمار مــی رود. ایــن آبشــار در 
دل جنگل هــای منطقــه حفاظت شــده هلــن و در منطقــه مشــایخ 
ــه  ــدان ب ــرای عالقه من ــی را ب ــا و دیدن ــره ای زیب ــرار دارد و منظ ق

طبیعــت رقــم زده اســت. برترین هــا

#دیدنی_ها

کوتاه از استان ها

 خرید تضمینی 50 هزار تن گندم 
چهارمحال و بختیاری

تولیــدات  بهبــود  معــاون 
جهــاد  ســازمان  گیاهــی، 
و  چهارمحــال  کشــاورزی 
ــزار  ــد 50 ه ــاری از خری بختی
تــن از محصــول گنــدم مــازاد 
ایــن  کشــاورزان  نیــاز  بــر 
اســتان خبــر داد و گفــت: 
مطالبــات گندمــکاران اســتان نیــز امســال در زمــان مقــرر 

پرداخــت شــد.
حمیدرضــا دانــش اظهــار کــرد: تــا پایــان زمــان برداشــت، 
بیــش از 21 هــزار تــن محصــول گنــدم دیگــر از کشــاورزان 

ــه صــورت تضمینــی خریــداری می شــود.  ب
وی بهبــود کیفیــت و کاهــش افــت محصــول گنــدم 
ــادآور شــد و گفــت:  ــدی را در ســال زراعــی جــاری ی تولی
بارش هــای بهــاری و مبــارزه گســترده بــا آفــت ســن 
گنــدم از عمــده دالیــل افزایــش کیفیــت ایــن محصــول در 

ــا ــت. ایرن ــتان اس اس

 بخشودگی سود تسهیالت 
در جنوب کرمان 

ــاد در مجلــس  کمالی پــور، نماینــده مــردم جیرفــت و عنبرآب
شــورای اســالمی، بــا بیــان اینکــه شــغل بیــش از 70 درصــد 
ــی از  ــت: یک ــت، گف ــاورزی اس ــان کش ــوب کرم ــردم جن م
ــه  ــا توجــه ب ــه ب ــن منطق ــردم ای ــن خواســته های م مهم تری
ــاورزی،  ــش کش ــر در بخ ــال اخی ــد س ــی چن ــای مال ضرره
ایــن  در  دریافت شــده  تســهیالت  بخشــودگی ســودهای 

ــود. بخــش ب
وی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه مذاکــرات انجام شــده بــا وزیــر 
کشــاورزی و مدیــر ســتادی بانــک کشــاورزی جنــوب کرمــان، 
طــرح بخشــودگی جرایــم تســهیالت کشــاورزان جنــوب 
کرمــان بــر اســاس نخســتین قــرارداد اجــرا شــد. رویــداد 24

استقرار 2 کلینیک سیار دندان پزشکی 
در یزد

علــوم  دانشــگاه  دنــدان  و  دهــان  ســالمت  مســئول 
پزشــکی شــهید صدوقــی یــزد از اســتقرار 2 کلینیــک 
ســیار دندان پزشــکی در ایــن شــهر خبــر داد و گفــت: ایــن 
کلینیک هــا فعالیــت خــود را از 14 مردادمــاه آغــاز کردنــد.

دکتــر حســن فتوحــی افــزود: ایــن مراکــز کــه از مجمــوع 
80 کلینیــک مــورد بهره بــرداری در 9 مردادمــاه امســال در 
ســطح کشــور اســت، در محــل مســجد امــام حســین)ع( 
ــدند.  ــر ش ــات دای ــه خدم ــرای ارائ ــیر ب ــن آباد مش و حس

باشــگاه خبرنــگاران

 کشف کاالی قاچاق 
در چهارمحال و بختیاری 

فرمانــده انتظامــی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: مأمــوران 
ــی در  ــت و بازرس ــات ایس ــی عملی ــتان ط ــی اس انتظام
ــون  ــتگاه کامی ــک دس ــه ی ــردگان ب ــه ل ــوج ب ــور یاس مح
کشــنده حامــل بــار مشــکوک شــدند و آن را متوقــف 
ــد. ســردار غالمعبــاس غالمــزاده افــزود: در بازرســی  کردن
ــه  از ایــن خــودرو 2 هــزار و 940 قطعــه مانیتــور قاچــاق ب

ــد. فــارس ــط ش ــف و ضب ــال کش ــارد ری ارزش 2 میلی

 دو کودک، قربانی 
خواب آلودگی راننده 

ــده در  ــی رانن ــت خواب آلودگ ــه عل ــی ب ــی خودروی واژگون
محــور ماهــان بــه گلبــاف باعــث کشــته و مجــروح شــدن 

دو کــودک شــد. 
ــاعت 3:40  ــتان س ــمال اس ــس راه ش ــالم پلی ــر اع ــا ب بن
بامــداد دیــروز و در کیلومتــر 91 محــور ماهــان بــه گلبــاف 
دوراهــی حرمــک، واژگونــی پرایــد بــه دلیــل بی توجهــی بــه 
جلــو ناشــی از خســتگی و خواب آلودگــی راننــده، موجــب 
جــان باختــن پســری 10 ســاله  و مجــروح شــدن دختــری 

4 ســاله شــد. شــهر خبــر

 برگزاری اردوی جهادی 
در مناطق محروم 

نعمــت هللا شــفیعی، معــاون دانشــجویی فرهنگی دانشــگاه 
ــادی  ــت: اردوی جه ــار داش ــت، اظه ــکی جیرف ــوم پزش عل
ــوم پزشــکی جیرفــت  دانشــجویان بســیجی دانشــگاه عل
ــیج  ــجویی و بس ــی دانش ــت فرهنگ ــکاری معاون ــا هم ب
دانشــجویی در مناطــق محــروم درب  بهشــت »ســاردوئیه« 

ــار برگــزار شــد. و شهرســتان رودب
غربالگــری،  بهداشــتی درمانی  خدمــات  افــزود:  وی 
فشــار خــون، ارائــه مشــاوره های درمانــی و دارویــی، 
ــل  ــی مکم ــالم داروی ــع اق ــی، توزی ــاوره مامای ــام مش انج
ــد انجــام شــد. ایســنا ــراد نیازمن ــان اف ــده می و تقویت کنن

 نجات جوان گرفتار 
در کوه های سکُنج

حســین رســتمی، رئیــس جمعیــت هــالل  احمــر ماهــان 
اظهــار داشــت: ظهــر دیــروز گزارشــی مبنــی بــر گیرافتــادن 
جوانــی 22 ســاله در دیــواره یکــی از کوه هــای دره ســکُنج 
بــه کشــیک جمعیــت هــالل  احمــر ماهــان واصــل شــد و 
بالفاصلــه تیــم کوهســتان جمعیــت هــالل  احمــر ماهــان 

بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند.
وی افــزود: پــس از چنــد ســاعت تــالش نجاتگــران هــالل 
ــوه  ــن ک ــه پایی ــت و ب ــات یاف ــاده نج ــرد گیرافت ــر ف  احم

ــزاری صداوســیما ــد. خبرگ ــل ش منتق

طرح هویت گذاری شتر در عنبرآباد 
انجام شد

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان عنبرآبــاد اظهــار داشــت: 
در  کــردن شــتر  و شناســنامه دار  هویت گــذاری  طــرح 
شهرســتان عنبرآبــاد آغــاز و تاکنــون تعــداد 130 نفــر شــتر 

در شهرســتان هویت گــذاری شــده اند.
محســن طاهــری گفــت: هــدف از اجــرای ایــن طــرح بهبود 
ــود سیســتم های پرورشــی، اصــالح  ــات، بهب ــار و اطالع آم
برنامه ریــزی کالن در بخش هــای  نــژادی و طراحــی و 

مختلــف صنعــت دامپــروری اســت. خبــر فارســی

مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه  کیمیای وطن
اجتماعــی چهارمحــال و بختیــاری از ایجــاد 21 
هــزار شــغل در اســتان تــا پایــان امســال خبــر 
ــق  ــا تحق ــغل ب ــداد ش ــن تع ــت: ای داد و گف
تعهــد 16 هــزار و 700 فرصــت شــغلی از ســوی 
ــی و ایجــاد 6 هــزار و 700  دســتگاه های اجرای
ــی در اســتان  ــوزه مشــاغل خانگ شــغل در ح

ایجاد می شود.
ــورای  ــت ش ــری در نشس ــاس جزای ــید عب س
اســتان  ایــن  ســرمایه گذاری  و  اشــتغال 
ــزان  ــون از می ــال تاکن ــدای امس ــزود: از ابت اف
تعهــد دســتگاه های اجرایــی اســتان، 6 هــزار 
و 700 شــغل ایجــاد شــده کــه تحقــق 38 

درصــدی را نشــان می دهــد.
وی بــه اختصــاص 225 میلیــارد ریــال اعتبــار 
ــاره  ــتان اش ــی اس ــاغل خانگ ــش مش ــه بخ ب
کــرد و گفــت: افــراد متقاضــی در 307 ردیــف 
ــتی،  ــع دس ــی، صنای ــامل قالی باف ــغلی ش ش
کتــاب،  تولیــد  تبلیغاتــی،  فعالیت هــای 
گردشــگری، مــرغ بومــی، تولیــد مــواد غذایــی 
ــه  ــد ب ــی می توانن ــای خانگ و ســایر فعالیت ه
ــا از طریــق پشــتیبان از ایــن  طــور مســتقل ی

ــوند. ــد ش ــهیالت بهره من تس
جزایــری خاطرنشــان کــرد: در ســال گذشــته 
ســهم اســتان از تســهیالت مشــاغل خانگــی، 
ــک  ــق بان ــه از طری ــود ک ــال ب ــارد ری 30 میلی

ــان پرداخــت شــد. ــه متقاضی ــت ب مل
 سهم بخش تعاون در ایجاد اشتغال

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری نیــز در ایــن 
نشســت بــا تاکیــد بــر همــکاری و هماهنگــی 
دســتگاه ها و بانک هــای عامــل در تحقــق 
میــزان تعهــد اشــتغال اســتان در ســال جــاری 
اظهــار کــرد: بــا تســهیل شــرایط اعطــای 
تســهیالت بــه متقاضیــان می تــوان در جــذب 
ــژه  ــتر به وی ــاغل بیش ــاد مش ــارات و ایج اعتب
در حــوزه مشــاغل خانگــی، گام هــای بهتــری 

برداشــت.
قاســم ســلیمانی دشــتکی افــزود: بــرای 
مشــاغل  حــوزه  در  تســهیالت  پرداخــت 

خانگــی الزامــی بــه وجــود پشــتیبان نیســت 
تشــخیص  مــواردی کــه  در  دســتگاه ها  و 
بدهنــد می تواننــد افــراد را بــه طــور مســتقل و 
انفــرادی بــه بانک هــای عامــل معرفــی کننــد.

ســلیمانی دشــتکی بــا تاکیــد بــر اینکــه ســهم 
ــال  ــتغال در س ــاد اش ــاون در ایج ــش تع بخ
95 تنهــا 2.5 درصــد اســت کــه بســیار ناچیــز 
بــوده، افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه تعاون 
شــامل همــه عرصه هــا همچــون صنعــت، 
بایــد  و  و... می شــود  معــدن، گردشــگری 
ســهم بیشــتری از اشــتغال اســتان را داشــته 

باشــد.
وی خاطرنشــان کــرد: طــرح کاج، طرح بســیار 
مفیــدی هــم بــرای جوانــان و هــم کارفرمایــان 
اســت کــه زمینــه اشــتغال بســیاری از جوانــان 

ــد. را فراهــم می کن

در نشست شورای اشتغال و سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری مطرح شد:

ایجاد 21 هزار شغل در چهارمحال و بختیاری تا پایان امسال

،،
بیشترین برداشت آب شرب روستایی 
استان یزد از سفره های آبی زیرزمینی 
بوده و تنها 67 روســتا در اســتان یزد از 
آب انتقالــی اســتفاده می کننــد و بقیه 

روستاها دسترســی به آب ندارند



حبیــب مفخــم، متخصــص طــب فیزیکــی و توانبخشــی، بــا 
اشــاره بــه بیمــاری تونــل مــچ دســتی گفــت: خــواب رفتــن 
انگشــتان دســت، به ویــژه هنــگام اســتفاده از تلفــن یــا 
ــان خــواب  ــت شــدیدتر آن  در زم ــا  حال ــای دســتی ی کاره
ــکان  ــا ت ــود و ب ــرد  می ش ــدن ف ــدار ش ــه بی ــر ب ــه منج ک
ــدا  ــکین پی ــت تس ــچ دس ــه م ــی در ناحی دادن و حرکت های
ــل  ــام  تون ــه ن ــاری ای ب ــانه ای از بیم ــد نش ــد، می توان می کن
ــه  ــه شــکل مخفــف ب مــچ دســتی باشــد کــه در اصطــاح ب

می گوینــد.  cts آن 
وی ادامــه داد: بیمــاری تونــل مــچ دســتی بــه علــت تحــت 
فشــار قــرار گرفتــن عصبــی بــه اســم عصــب مدیــن، موجــب 
ــواب  ــان خ ــژه در زم ــت به وی ــتان دس ــن انگش ــواب رفت خ

می شــود.

ــرد:  ــوان ک ــی و توانبخشــی عن ــن متخصــص طــب فیزیک ای
عصــب مدیــن، عصبــی اســت کــه انگشــت شــصت، انگشــت 
نشــانه، انگشــت بلنــد یــا وســطی و نیمــی از انگشــت حلقــه 
را کــه بــه ســمت انگشــت بلنــد دســت اســت، عصــب دهــی 
می کنــد؛ فشــار روی ایــن عصــب در ناحیــه مــچ باعــث 
ــواب  ــان خ ــژه در زم ــت به وی ــتان دس ــن انگش ــواب رفت خ
ــوار  ــق بررســی ن ــن مشــکل از طری می شــود و تشــخیص ای

ــرد. ــورت می گی ــه، ص ــب و عضل عص
وی اظهــار کــرد: اگــر مشــکل خــواب رفتــن انگشــتان دســت 
ــا ایــن روش هــا  رفــع نشــود، بایــد عمــل جراحــی انجــام  ب
ــه  ــا ایجــاد شــکاف مختصــر و کوچکــی در ناحی ــه ب شــود ک
مــچ دســت، عصــب از فشــار رهــا می شــود و عائــم، بهبــود 

ــد. شــبکه رادیویــی ســامت ــدا می کنن پی

امیــد مــرادی مقــدم، فــوق تخصــص مراقبت هــای ویــژه 
ــاره  ــا اش ــران، ب ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل ــتادیار دانش و اس
بــه تحمیــل هزینه هــای زیــاد ناشــی از ترومــا بــه نظــام 
درمانــی کشــور اظهــار کــرد: در مواقعــی افــراد جوانــی در 
ــای  ــی در بخــش مراقبت ه ــدت طوالن ــه م ــا ب ــر تروم اث
ویــژه بســتری هســتند کــه بــا وجــود تعرفه هــای دولتــی، 
هزینه هــای بســیاری بــه نظــام ســامت ایــران تحمیــل 
ــی،  ــل درمان ــام مراح ــام تم ــود انج ــا وج ــد و ب می کنن
هنــوز وضعیــت جســمی آنــان تغییــری نکــرده و عائــم 

بهبــودی حاصــل نشــده اســت.
بــرای  ویــژه  بازتوانــی  سیســتم  داد:  ادامــه  وی 
مراقبت هــای بعــد از  آی.ســی.یو در کشــور هنــوز تعریــف 
نشــده؛ در حالــی کــه راه انــدازی چنیــن بخشــی در همــه 

مراکــز درمانــی به ویــژه قطب هــای ترومــای کشــور 
ــای  ــرای خانواده ه ــن ب ــت؛ بنابرای ــروری اس ــیار ض بس
ــا در بخــش  ــه ماه ه ــی ک ــی و بیماران ــان ترومای مصدوم
مراقبت هــای ویــژه بســتری هســتند، بایــد حمایت هــای 
بیمــه ای جهــت ارائــه خدمــات مراقبــت در منــزل در نظــر 

ــه شــود. گرفت
تصریــح  ویــژه  مراقبت هــای  تخصــص  فــوق  ایــن 
کــرد: بخــش مراقبــت ویــژه از نظــر تجهیــزات، پرســنل 
قســمت  پرهزینه تریــن  شــبانه روزی  مراقبت هــای  و 
ــه از  ــن اســتفاده بهین در هــر بیمارســتانی اســت؛ بنابرای
ــه ســایر بیمــاران  ــه خدمــات ب ــرای ارائ ــات ب ــن امکان ای
جدیــدی کــه نیــاز بــه تخــت مراقبت هــای ویــژه دارنــد، 

ــت. ــاری اس اجب

 خدمات مراقبت در منزل 
باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرد 

 اگر انگشتان دستتان خواب می روند
 بخوانید 

آشنایی با خواص تخمه هندوانه 
تخمــه هندوانــه بــرای ســامت و زیبایــی پوســت، درمــان جــوش صورت 

و کمبــود آهــن بــدن و کنتــرل فشــار خــون بســیار مفیــد اســت.
تخمــه هندوانــه سرشــار از نیاســین اســت کــه باعــث قــدرت ارتجاعــی 
مناســب در پوســت، ســفت شــدن پوســت، محــو خــط و چیــن 
ــدگی  ــارش و زردش ــع خ ــیاه، رف ــای س ــردن لکه ه ــن ب ــا، از بی چروک ه

پوســت می شــود.
ــای آن را  ــی دانه ه ــد، ول ــرف می کنن ــه را مص ــراد هندوان ــیاری از اف بس
ــه  ــد. در بســیاری از کشــورهای آســیایی تخمه هــای هندوان دور می ریزن
ــوند و  ــک می ش ــوص خش ــای مخص ــی فرآینده ــده، ط ــع آوری ش جم
ســپس آن هــا را بــه صــورت بــو می دهنــد و در بازارهــا عرضــه می کننــد. 
ــت و  ــر اس ــردم مص ــول م ــای معم ــی از میان وعده ه ــا یک ــن تخمه ه ای
در تهیــه نان هــا، ســوپ ها و بســیاری از غذاهــا کاربــرد دارد. در بســیاری 
از کشــورهای آفریقایــی نیــز روغــن ایــن دانه هــا اســتخراج می شــود و 

در ترکیــب بســیاری از محصــوالت آرایشــی و پوســتی بــه کار مــی رود.
 تخمه هندوانه بسیار پرکالری است

ــیدهای  ــا، اس ــرب، پروتئین ه ــیدهای چ ــار از اس ــه سرش ــه هندوان تخم

ــن،  ــای تیامی ــان، ویتامین ه ــن و تریپتوف ــون لیزی ــروری چ ــه ض آمین
نیاســین، فــوالت و B6 و مــواد معدنــی چــون منیزیــم، منگنــز، فســفر، 
ــه 6۰۰  ــه هندوان ــرم از تخم ــت. ۱۰۰ گ ــس اس ــیم و م ــن، پتاس روی، آه

ــان اســت. ــرش از ن ــا ۱۰ ب ــرژی دارد کــه معــادل ب ــری ان کال
 تخمه هندوانه سرشار از اسیدهای آمینه  ضروری

ــدن بعضــی از اســیدهای  ــاز ب ــه  مــورد نی ــن تمــام اســیدهای آمین از بی
می شــوند  شــناخته  ضــروری  اســیدآمینه های  عنــوان  بــه  آمینــه 
ــق  ــا از طری ــت ت ــاز اس ــد و نی ــد کن ــا را تولی ــد آن ه ــدن نمی توان ــه ب ک
مــواد غذایــی مختلــف تامیــن شــوند. از جملــه ایــن اســیدهای آمینــه 
تریپتوفــان و لیزیــن بــوده و تخمــه هندوانــه سرشــار از آرژنیــن، لیزیــن، 

ــت. ــید اس ــک اس ــان و گلوتامی تریپتوف
 پوستی شفاف با روغن تخمه هندوانه

دو روش بــرای اســتفاده از تخمــه هندوانــه بــه منظــور مراقبــت از پوســت 
دارد:  وجود 

ــی،  ــتفاده موضع ــی و اس ــورت خوراک ــه ص ــه ب ــه هندوان ــرف تخم مص
به ویــژه از روغــن تخمــه هندوانــه. 

تخمــه هندوانــه سرشــار از نیاســین اســت که تولید ســرامید و اســیدهای 
کاایــران چــرب موثــر در مراقبــت پوســتی را افزایش می دهــد. آ

رئیــس گــروه پیشــگیری از حــوادث مرکــز 
مدیریــت بیماری هـــای غیـرواگیـــردار وزارت 
بهداشــت گفــت: علــت فــوت حــدود 6۰ درصــد 
از سرنشــینان خودروهــا، ضربــه بــه ســر اســت. 
ــب  ــن مطل ــوان ای ــا عن ــر علیرضــا مغیثــی ب دکت
کــه حــوادث ترافیکــی در ایــران بــه عنــوان یــک 
ــد،  ــاب می آی ــه حس ــم ب ــتی مه ــل بهداش معض
افــزود: جــدی بــودن تصادفــات و تلفــات ناشــی 
از آن در ایــران بــه عنــوان یــک معضــل بهداشــتی 
ــام  ــتقیم نظ ــتقیم و غیرمس ــور مس ــه ط ــه ب ک
بهداشــتی را متأثــر می کنــد، شــناخته شــده 

اســت.
ــق از  ــی و دقی ــی علم ــت: آگاه ــار داش وی اظه
آنچــه در ســطح جامعــه در حــال رخ دادن اســت 
ــل  ــف و عوام ــاط ضع ــایی نق ــه شناس ــر ب منج
مســتعدکننده ایــن معضــل می شــود کــه همیــن 

شناســایی مهم تریــن گام در راه برنامه ریــزی 
درســت جهــت برطــرف کــردن مشــکل حــوادث 

رانندگــی اســت.
مغیثــی افــزود: تابســتان فصــل رونــق مســافرت 
اســت. شــهرهای ســیاحتی و زیارتــی مقصــد 
مســافران تابســتانی اســت کــه تعــداد ایــن 
تفرجگاه هــا اتفاقــا در کشــورمان کــم هــم نیســت. 
ــر  ــری ه ــی توریســت و گردش پذی ــردش مال گ
شــهر باعــث رونــق اقتصــادی مردمــان شــهرهای 
از  جــدا  امــا  می شــود؛  مقصــد گردشــگران 
خاطــرات خــوب یــک ســفر چنــد ســالی اســت 
کــه افزایــش تصادفــات و تلفــات ناشــی از 
تصــادف خودروهــا، زنگ هــای خطــر را بــه صــدا 

درآورده اســت.
رئیــس گــروه پیشــگیری از حــوادث دفتــر 
گفــت:  غیرواگیــردار  بیماری هــای  مدیریــت 
می دهــد  نشــان  تصادفــات  علــل  بررســی 
ــی  ــتگی و خواب آلودگ ــاز و خس ــرعت غیرمج س
راننــدگان و بی توجهــی بــه جلــو و رعایــت نکــردن 
حــق تقــدم بیشــترین عامــل حــوادث جــاده ای 
بوده انــد؛ شــایان ذکــر اســت در تابســتان روزهــا 
راننــدگان  بــرای همیــن  و  اســت  طوالنی تــر 

ــد. ــری دارن ــتراحت کمت اس
ــه  مغیثــی ادامــه داد: اولیــن و مهم تریــن توصی
ــرل ســرعت را در  ــدگان کنت ــه رانن ــن اســت ک ای
ــا در  ــد. تابلوه ــرار دهن ــود ق ــفر خ ــت س اولوی

مشــخص  محورهــا  و  جاده هــا  جای جــای 
ــد  ــده در مســیر خــود بای ــد کــه یــک رانن کرده ان
ــن  ــد؛ بنابرای ــته باش ــرعت داش ــزان س ــه می چ
راننــدگان حتمــا بــه ایــن تابلوهــا و قوانیــن 

ــد. ــت کنن ــی دق رانندگ
ــرای  ــه می شــود کــه ب مغیثــی ادامــه داد: توصی
یــک »ســفر ایمــن« برنامه ریــزی کننــد. راننــده 
ــی  ــص فن ــدان نق ــان از فق ــن اطمین ــد ضم بای
ــدأ و مقصــد ســفر خــود را تعریــف  اتومبیــل مب
کنــد. در طــول ســفر حتمــا مطابــق آن برنامــه ای 
ــه  ــد. توصی ــت کن ــرده، حرک ــی ک ــه پیش بین ک
ایــن اســت کــه در ازای هــر دوســاعت رانندگــی، 

ــه اســتراحت شــود. ۱۵ دقیق

بســتن  فرهنــگ  خوشــبختانه  گفــت:  وی 
کمربنــد ایمنــی بــرای راننــده و سرنشــین جلــو 
ــرای  ــوع ب ــن موض ــر ای ــت. اگ ــاده اس ــا افت ج
ــود،  ــازی ش ــم فرهنگ س ــب ه ــینان عق سرنش
ــات در  ــداد تلف ــش تع ــه کاه ــایانی ب ــک ش کم
ــوت  ــت ف ــه عل ــرا ک ــد؛ چ ــد ش ــا خواه جاده ه
خودروهــا،  از سرنشــینان  درصــد   6۰ حــدود 
ضربــه بــه ســر اســت و بســتن کمربنــد ایمنــی 
کمــک مهمــی بــه برخــورد نکــردن ســر بــه بدنــه 

می کنــد. خــودرو 
ــتفاده  ــا اس ــور م ــت: در کش ــان داش ــی بی مغیث
از صندلــی کــودک، قانونــی نشــده؛ امــا توصیــه 
می کنیــم راننــدگان حتمــا از صندلــی کــودک 
ــد.  ــتفاده کنن ــال اس ــینان خردس ــرای سرنش ب
حــدود ۷ درصــد جان باختــگان تصادفــات در 

ــتند. مهــر ــودکان هس ــال، ک ــول س ط
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رئیس گروه پیشگیری از حوادث وزارت بهداشت:

۷ درصد جان باختگان تصادفات، کودکان هستند

تازههایپزشکی
نوید کشفی جدید در دنیای پزشکی

فراموش کردن خاطرات ناگوار 
برخــی افــراد خاطــرات ناگــوار را هرگــز فرامــوش 
نمی کننــد کــه ایــن موضــوع تاثیــر مخربــی بــر ذهــن 
آن هــا می گــذارد؛ امــا کشــفی جدیــد در دنیــای 
پزشــکی نویــد فرامــوش کــردن خاطــرات منفــی را بــه 

افــراد می دهــد. 
کارشناســان به تازگــی موفــق بــه کشــف منطقــه 
آنجــا  در  انســان شــده اند کــه  در مغــز  جدیــدی 
ــد  ــرات تولی ــردازش خاط ــرای پ ــد ب ــلول های جدی س
بخــش  در  بنیــادی  ســلول های  ایــن  می شــود. 
آمیگــدال مغــز وجــود دارد و بــا یــادآوری یــا فرامــوش 
افــراد مرتبــط  ناگــوار در ذهــن  کــردن خاطــرات 
ــت  ــان می رف ــق گم ــن تحقی ــش از ای ــا پی ــت؛ ت اس
بخــش  در  تنهــا  کــه ســلول های مغــزی جدیــد 

هیپوکامــپ مغــز تولیــد می شــوند.
دانشــمندان امیــدوار هســتند یافته هــای آن هــا منجــر 
بــه کشــف درمــان جدیــدی بــرای کمــک بــه تســکین 
شــرایط روحــی ناپایــدار از جملــه اســترس، اضطــراب، 

افســردگی و درمــان شــوک پــس از حادثــه شــود.
ایــن یافته هــا حاصــل پژوهش هــای دانشــمندان 
دانشــگاه کوئیزلنــد اســت کــه موفــق بــه کشــف 
منطقــه ای جدیــد در مغــز شــده اند کــه در آنجــا 

می شــود. تولیــد  مغــزی  ســلول های 
منطقــه آمیگــدال مغــز همچنیــن نقــش مهمــی 
در برخــورد و رویارویــی بــا تــرس دارد و می توانــد 
ــد. ــار کن ــرل و مه ــرس را کنت ــاد ت ــای ایج محرک ه

ــات  ــی ارتباط ــد نوع ــن دریافته ان ــان همچنی کارشناس
ــود دارد  ــز وج ــه از مغ ــن ناحی ــده در ای ــیار پیچی بس
کــه بــا ایجــاد شــرایط استرســی و اضطــراب در افــراد 

ــط اســت. مرتب
تــا پیــش از ایــن تحقیــق دانشــمندان اعتقــاد داشــتند 
ــد  ــزی جدی ــای مغ ــالی نورون ه ــه در دوران بزرگس ک
ســاخته نمی شــود؛ امــا تحقیقــات جدیــد نشــان 
ســاخت  حــال  در  همچنــان  مغــز  می دهــد کــه 
بــا  مرتبــط  بخش هایــی  در  مغــزی  ســلول های 

ــت. ــف اس ــات و عواط احساس
در اثــر تــرس، اســترس و نیــز شــوک ناشــی از حادثــه، 
بــدن انســان دچــار مشــکاتی از جملــه افزایــش 
ضربــان قلــب، خشــکی دهــان، افزایــش تعریــق بــدن 
به ویــژه پیشــانی و کــف دســت ها، لکنــت زبــان، 
ریــزش مــوی ســر، گشــاد شــدن مردمــک چشــم ها 

ــود. ــدن می ش ــرزش ب و ل
عــاوه بــر مشــکات فیزیکــی اختــاالت روحــی نیــز 
در اثــر تــرس در افــراد ایجــاد می شــود کــه زمینه ســاز 
ــواع بیماری هــای اعصــاب و روان  ــه ان ــرد ب ــای ف ابت

می شــود.
کارشناســان، ســلول های ایــن بخــش خــاص از مغــز 
ــرار  ــپ ق ــدال و هیپوکام ــه آمیگ ــن 2 ناحی ــه بی را ک
ــال بررســی  ــد و در ح ــذاری کرده ان ــز نامگ دارد نوروژن
ــه  ــک ب ــرای کم ــی ب ــای درمان ــردن راهکار ه ــدا ک پی
کاهــش اســترس و فرامــوش کــردن حــوادث ناگــوار 

ــتند. خبــر فارســی ــدگان هس در بازمان

تغذیه

 از معجزه ویتامین ب 
تا نقش ویتامین د

چــرا بــه ویتامیــن ب نیــاز داریــم؟ ویتامین هــا بــه 
گروهــی از مــواد مغــذی گفتــه می شــوند کــه بــرای بــدن 
بــه مقــدار متعــادل مــورد نیــاز هســتند؛ از مهم تریــن ایــن 
ــاره  ــروه ب اش ــای گ ــه ویتامین ه ــوان ب ــا می ت ویتامین ه
ــا در  ــروه از ویتامین ه ــن گ ــژه ای ــم و وی ــش مه ــرد؛ نق ک
متابولیســم انــرژی، کربوهیدرات هــا و پروتئین هاســت.

 فواید ویتامین ب 
بهبــود عملکــرد سیســتم عصبــی، تولیــد ســلول های قرمــز 
ــی و ایجــاد پروتئیــن؛  ــه متابولیســم چرب خــون، کمــک ب
بــرای ســامت کبــد، پوســت، موهــا و چشــم ها ضــروری 
اســت؛ نقــش بســیار برجســته ای در تبدیــل غــذا بــه 
ــدن  ــار ب ــاز را در اختی ــورد نی ــرژی م ــته و ان ــوخت داش س

ــد. ــرار می ده ق
 چرا آزمایش کمبود ویتامین ب می دهیم؟

ــر ۵  ــده از ه ــت آم ــه دس ــار ب ــق آم ــفانه طب متأس
ــن ب  ــود ویتامی ــه کمب ــر ب ــک نف ــر، دســت کم ی نف
ــود ب ۱2  ــاری کمب ــه بیم ــا ب ــت؛ ابت ــار اس ۱2 دچ
ــی  ــکات عصب ــوژی، مش ــه هماتول ــت ب ــن اس ممک
ــام  ــن انج ــود؛ بنابرای ــر ش ــز منج ــکی نی و روان پزش
ــری از  ــرای جلوگی ــن ب ب ــطح ویتامی ــش س آزمای
ــا از  ــر بیماری ه ــی و دیگ ــدی عصب ــیب های ج آس

ــت. ــوردار اس ــادی برخ ــت زی اهمی
 چه زمانی آزمایش ویتامین ب را انجام دهیم؟

ــر  ــوارد زی ــدام از م ــر ک ــامل ه ــه ش ــی ک در صورت
می شــوید، احتمــال ابتــا بــه کمبــود ویتامیــن ب در 
شــما نیــز وجــود دارد؛ بهتــر اســت در اولیــن فرصــت 

ــد. ــرای انجــام آزمایــش ویتامیــن ب اقــدام کنی ب
ــورت  ــه ص ــت؛ ب ــال اس ــش از ۵۰ س ــما بی ــن ش س
منظــم الــکل مصــرف می کنیــد؛ بــرای مــدت طوالنی 
ــه  ــا ب ــد؛ مبت ــرف می کرده ای ــی را مص داروی خاص
بیمــاری دیابــت هســتید )تفاوتــی نــدارد کــه دیابــت 
نــوع ۱ اســت یــا نــوع 2(؛ برنامــه غذایــی مناســبی 
نداریــد )برنامــه غذایــی شــما بایــد بــه صورتی باشــد 
کــه تمامــی گــروه ویتامیــن ب مــورد نیــاز بدنتــان را 
ــر  ــد؛ در غی ــن کنی ــی تأمی ــه  وســیله غــذای مصرف ب
ایــن صــورت، شــما نیــز یکــی از افــرادی هســتید کــه 

بــه کمبــود ایــن ویتامیــن مبتــا خواهیــد بــود.(
 نقش ویتامین د ۳ در درمان و پیشگیری از 

بیماری ها
ویتامیــن د ۳ منجــر بــه ســامت اســتخوان ها، 
سیســتم ایمنــی بــدن، سیســتم عصبــی و ســامت 

قلــب و عــروق می شــود.
ــرای رشــد بهتــر  فرامــوش نکنیــد کــه ویتامیــن د ب
کــودکان، رویــش دنــدان و سیســتم ایمنــی نــوزادان 
ــه  ــبت ب ــد نس ــن بای ــی دارد؛ بنابرای ــت فراوان اهمی
ــودکان وســواس بیشــتری داشــته  ــی ک ــم غذای رژی

باشــید.
ایــن ویتامیــن تــا ۵۴ درصــد خطــر ابتــا بــه بیمــاری 
ــف  ــن د از ضعی ــد. ویتامی ــش می ده ام اس را کاه
شــدن عضــات نیــز جلوگیــری کــرده و باعــث بهبــود 

عملکــرد تیروئیــد می شــود. فیتامیــن

زیبایی

 مناسب ترین شیوه برای 
درمان چاقى 

فرزانــه شــهیدی، مشــاور تغذیــه و رژیم درمانــی 
بیماری هــای  بــه  افــراد  ابتــاى  کــرد:  اظهــار 
ــی  ــت، بیماری هــای قلب ــردار همچــون دیاب غیرواگی
و عروقــی، ســکته های قلبــی، مغــزی و ســرطان ها 
ــا  ــت آن ه ــت نخس ــه عل ــد ک ــى دارن ــل مختلف دالی
دوم  دلیــل  و  غذایــی  مصــرف  الگــوی  تغییــر 
کم تحرکــی بدنــی در جامعــه اســت کــه نظــام 
ــان و  ــرای درم ــادى را ب ــه زی ســامت ســاالنه هزین

کنتــرل ایــن بیماری هــا هزینــه می کنــد.
ــامت  ــان س ــخنان متولی ــه س ــاره ب ــن اش وی ضم
ــات نشــان می دهــد  ــت: بعضــی مطالع ــه گف جامع
9۰ درصــد مــردم تحــرک کافــی ندارنــد و ایــن 
موضــوع در خانم هــا بیشــتر از آقایــان شــایع اســت.

بــه  توجــه  اهمیــت  بــر  تاکیــد  بــا  شــهیدی 
ــی  ــه وزن و چاق ــزود: اضاف ــی اف ــه وزن و چاق اضاف
خطــر ابتــا بــه دیابــت، فشــار خــون و چربــی خــون 
بــاال، ســکته های قلبــی، مغــزی و ســرطان های 
ــار  ــر آم ــد؛  اگ ــتر می کن ــوارش را بیش ــتگاه گ دس
ــت  ــی صح ــه وزن و چاق ــدی اضاف ــا ۷۰ درص 6۰ ت
ــد نظــام ســامت و رســانه ها در  داشــته باشــد، بای
آگاه ســازی جامعــه نقــش پررنگ تــری  ایفــا کننــد 
و خودمراقبتــی و ســبک زندگــی ســالم را ســرلوحه 

ــد. ــرار دهن ــور ق ام
 عوامل افزایش ابتالى افراد به 

بیمارى هاى مزمن
ــد  ــش قن ــرای کاه ــت ب ــاش وزارت بهداش وی از ت
و نمــک در اقــام خوراکــی خبــر داد و افــزود: ابتــا 
بــه بیمارى هــاى مزمــن از جملــه دیابــت نــوع 
ــرطان از  ــواع س ــى و ان ــاال، چاق ــون ب ــار خ 2، فش
ــل،    ــن دلی ــه ای ــود و ب ــاز مى ش ــى آغ ــداى جوان ابت
از  بایــد  را  ایــن بیماری هــا  بــروز  از  پیشــگیری 

ــرد. ــاز ک ــی آغ جوان
ــح  ــه صحی ــیوه تغذی ــر ش ــد ب ــا تاکی ــبی ب طهماس
اظهــار  مزمــن  بیمارى هــاى  از  پیشــگیرى  در 
کــرد: آنچــه امــروزه بــه عنــوان شــیوه زندگــی 
مى شناســیم، شــامل یــک رژیــم غذایــی نامناســب 
و اســترس های روانــی اســت کــه بــه صــورت 
خواســته و ناخواســته بــه خــود وارد می کنیــم؛ 
نامناســب  شــیوه  در  نیــز  دخانیــات  اســتعمال 
زندگــی بى تاثیــر نیســت؛ شــدت شــیوع دخانیــات 
ــر  ــه در ســال هاى اخی ــه طــوری ک بیشــتر شــده، ب
2.۵ برابــر افزایــش پیــدا کــرده اســت. همگــی ایــن 
عوامــل می تواننــد در بــروز بیماری هــای مزمــن 

ــند. ــته باش ــر داش تاثی
طهماســبی در پایــان گفــت: اگــر متولیــان ســامت، 
رســانه ها  و  تاثیرگــذار  مردم نهــاد  ســازمان های 
خودمراقبتــی،  ســالم،  تغذیــه  آمــوزش  دربــاره 
نقــش تغذیــه در پیشــگیری و کنتــرل بیماری هــای 
واگیــردار و مزمــن فرهنگ ســازی کننــد، می توانیــم 
شــاهد کاهــش هزینــه و تقویــت اقتصــاد ســامت 

باشــیم. باشــگاه خبرنــگاران

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل سی ام:  واداشتن به نیکى ها و 
بازداشتن از بدى ها از طریق محبت )1( 

بــراى واداشــتن کــودک بــه نیکى هــا و بازداشــتن او 
ــت  ــاس محب ــان احس ــا زب ــن روش ب ــا، بهتری از بدى ه
ســخن گفتــن اســت. بایــد بــه کــودک گفــت کــه فــان 
ــد  ــع بای ــت؛ در واق ــوب اس ــان کار خ ــت و ف ــد اس کار ب
بــه گونــه اى برخــورد کــرد کــه خوبــى کــودک زیــر ســؤال 
نــرود؛ کار خــوب او را بایــد تحســین کــرد و اگــر او دســت 
بــه کار بــد و نامطلوبــى زد، بایــد کار او را تقیبــح کــرد، نــه 
ــا بیــان  خــود او را؛ ایــن روش قــرآن کریــم اســت کــه ب
دوســت داشــتن و دوســت نداشــتن خــدا ســخن گفتــه و 
مؤمنــان را بــه کارهــاى نیــک ترغیــب کــرده و از کارهــاى 

زشــت بازداشــته اســت. 
توجــه کنیــد: »اِنَّ الّلــه یحــب الُمْقِســطیَن« یــا مى فرمایــد: 

»اِنَّ الّلــه الیحــبُّ المعتدیــن«.
ــد:  ــا مى فرمای ــن« ی قی ــب الُمتَّ ــه یح ــن: »اِنَّ الّل همچنی

ــه الیحــبُّ الفســاد«. »َو الّل
ــد: »َو  ــا مى فرمای ــن« ی وابی ــب التَّ ــه یح ــز: »اِنَّ الّل و نی

ــن«. ــه الیحــبُّ الظالمی الّل
ــا دوســت داشــتن  ــد متعــال ب ماحظــه شــد کــه خداون
بعضــى از امــور و دوســت نداشــتن بعضــى دیگــر 
انســان ها و به ویــژه مؤمنــان را بــه انجــام نیکى هــا و 
دورى از بدى هــا ترغیــب فرمــوده اســت و ایــن امــر، هــم 
معرفــى خــوب و بــد اســت و دادن معیــار و هــم نوعــى 
تبلیــغ بــراى امــر تربیــت کــه بایــد مــورد توجــه خــاص 

ــرد. ــرار گی ــن ق والدی
ــه  ــت او ب ــد و هدای ــن راه تربیــت فرزن ــا بهتری ــا راه ی تنه
نیکى هــا، محبــت کــردن بــه او و معرفــى خوبى هــا 
بــا اســتفاده از شــیوه هاى محبت آمیــز اســت. اگــر 
ــد  ــیده باش ــت را نچش ــش محب ــم لذت بخ ــى طع کودک
نمى توانــد بــه تکلیــف خــود کــه بشردوســتى و خدمــت 
بــه انســان هاى دیگــر و نیکــى کــردن بــه دیگــران اســت، 

عمــل کنــد.
ــاد و  ــا داد و فری ــرده ب ــر کارى ک ــه ه ــى ک ــوال کودک اص
ــه  ــر چ ــى ه ــت و در زندگ ــده اس ــه رو ش ــونت روب خش
دیــده حکایــت از ســردى و بى مهــرى بــوده بــا اطرافیــان 
و مــردم همان طــور رفتــار مى کنــد کــه بــا او رفتــار شــده 
اســت؛ از چنیــن فــردى انتظــار بشردوســتى و خدمــت به 
دیگــران و از جملــه خدمــت بــه والدیــن نبایــد داشــت.

ــا کار نیــک و اعمــال خیــر  ــد از راه درســت ب وقتــى فرزن
آشــنا شــد، در جایــى کــه الزم اســت محبــت کنــد، حتــى 
حاضــر اســت از جــان و مــال نیــز بگــذرد؛ وقتــى پزشــک 
شــود و جــان انســانى در دســت او قــرار گیــرد، دلبســته 
مــال و منــال نیســت کــه اگــر او هزینــه عمــل را نداشــته 
ــن  ــر خــاف ای ــدارد؛ اگ ــن ربطــى ن ــه م ــد ب باشــد بگوی
ــواده  ــه اش را در خان ــد ریش ــم، بای ــرادى مى بینی را در اف

آن هــا یافــت.
کتاب »اصول تربیت«، انتشارات همای رحمت  از 

ــه احســاس ناراحتــی و درد  ســوءهاضمه ب
در قســمت فوقانــی شــکم اطــاق می شــود 
کــه در بیشــتر مواقــع هیــچ علتــی بــرای آن 

ــود. ــدا نمی ش پی
ســوء هاضمه، یــک درد گوارشــی بــدون 
بــا نشــانه هایی همــراه  زخــم اســت و 
اســت؛ احســاس درد و ســیری زودرس 
هنــگام خــوردن، ســوزش شــکم، نفــخ، 
تهــوع،  شــکم،  در  زیــاد  گاز  احســاس 

اســتفراغ خونــی و تــرش کــردن.
هــر چنــد کــه ســوء هاضمه مشــکلی شــایع 
ــه  ــردی ب ــت از ف ــن اس ــی ممک ــت، ول اس

فــرد دیگــر متفــاوت باشــد.
نشــانه های ســوء هاضمه ممکــن اســت 
هــر روز یــا فقــط گاهــی اوقــات بــروز کنــد؛ 
ــنتی  ــب س ــتورات ط ــت دس ــا رعای ــا ب ام

ســوء هاضمه را می تــوان کنتــرل کــرد.
هــر  بــر  و  ســنی  هــر  در  ســوء هاضمه 
اگــر  می گــذارد؛  تاثیــر  جنســیتی 
وزن،  همــراه کاهــش  بــه  ســوء هاضمه 
اســهال بــا خــون یــا بــدون خــون، کاهــش 
اشــتها، خــون در مدفــوع باشــد، بایــد فــورا 
ــن  ــون ممک ــرد؛ چ ــه ک ــک مراجع ــه پزش ب
ــد. ــی باش ــد زندگ ــانه ای از تهدی ــت نش اس

دکتــر محمــد انصاری پــور، متخصــص طــب 
ســنتی معتقــد اســت کــه ســوء هاضمه 
مجموعــه ای از شــکایات دســتگاه گــوارش 

اســت.
ــت  ــاره اهمی ــور درب ــد انصاری پ ــر محم دکت
ــراد  ــد اف ــد: ۳۰ درص ــاری می گوی ــن بیم ای

جامعــه مبتــا بــه ســوءهاضمه هســتند.
دیــدگاه طــب  از  وی تصریــح می کنــد: 
ــت؛  ــراض اس ــوء هاضمه ُام االم ــنتی س س
ــل  ــری مث ــای دیگ ــث بیماری ه ــی باع یعن
ســردرد، ســرگیجه، یبوســت، بیماری هــای 
مفصلــی، بیماری هــای پوســتی و حتــی 

ــی شــود. نازای
ــه  ــان اینک ــا بی ــنتی ب ــب س ــص ط متخص
ــه دلیــل نجویــدن  ــد ب ســوءهاضمه می توان
کامــل غــذا، مصــرف بیــش از حــد ادویــه و 
غذاهــای پرچــرب و ســیگار کشــیدن اتفــاق 
بیفتــد، ادامــه مـی دهـــد: اســتفراغ های 
مــداوم، یکــی از نشــانه های هشــداردهنده 

ــت. ــوء هاضمه اس س
بــه  مبتــا  افــراد  می کنــد:  تاکیــد  وی 
ســوء هاضمه بایــد از مصــرف داروهــای 
ــپرین  ــتروئیدی، آس ــی غیراس ــد التهاب ض
ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــودداری کنن ــن خ و ایبوبروف

ــده  ــم مع ــراد زخ ــن اف ــت ای ــن اس ممک
ــن داروهــا  ــا مصــرف ای داشــته باشــند و ب

دچــار خونریــزی شــوند.
ــرادی  ــد: اف ــار می کن ــور اظه ــر انصاری پ دکت
کــه دچــار اشــکال در سیســتم عصبــی 
ــا  ــده آن ه ــوردن مع ــذا خ ــا غ ــتند، ب هس
تحریــک شــده و باعــث می شــود کــه غــذا 
بــا حــرکات معــده بــه ســمت روده باریــک 
رانــده شــود و اگــر ایــن سیســتم بــه خوبــی 
ــه  ــه کار تخلی ــود ک ــث می ش ــد، باع کار نکن
معــده بــه خوبــی انجــام نگیــرد؛ همچنیــن 
خــوردن  غــذا  بیشــتر  بــا  افــراد  ایــن 
احســاس می کننــد کــه معــده آن هــا دچــار 
ــه  ــاس درد در ناحی ــده و احس ــش ش کش

ــد. ــود می کنن ــده خ مع
عفونــت  وجــود  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
می توانــد  فــرد  معــده  در  هلیکوباکتــر 
ــد،  ــر کن ــی عش ــده و اثن ــم مع ــاد زخ ایج
ــا  ــت ب ــن عفون ــن ای ــد: بی ــه می کن اضاف
رابطــه ای  می توانــد  هــم  ســوء هاضمه 

وجــود داشــته باشــد.
 سوءهاضمه، شایع ترین بیماری 

گوارشی در کشور
ایــن متخصــص طــب ســنتی بــر ایــن 
بــاور اســت کــه بهتریــن درمــان بــرای ایــن 
بیمــاران ایــن اســت کــه بــه آن هــا اطمینــان 
دهیــم کــه بیمــاری خطرناکــی ندارنــد؛ 
ــانه های  ــی از نش ــات کاف ــد اطاع ــا بای ام
هشــداردهنده ایــن بیمــاری داشــته باشــند 
ــود  ــک خ ــا پزش ــتقیم ب ــورت مس ــه ص و ب

ــد. ــت کنن صحب
گاهــی  می کنــد:  اظهــار  ادامــه  در  وی 
ــن بیمــاران مشــاوره روان شناســی  ــرای ای ب
برخــی  درخواســت می شــود؛ چــرا کــه 
ــترس  ــل اس ــه دلی ــت ب ــن اس ــراد ممک اف
ــات روحــی  ــا افســردگی و هیجان شــدید ی
شــده  ســوء هاضمه  دچــار  روانــی   و 

باشند.
رژیم هــای  دربــاره  انصاری پــور  دکتــر 
درمانــی ایــن افــراد گفــت: افــراد مبتــا بــه 
ســوء هاضمه، بایــد در عــادات غذایــی خــود 
تغییراتــی ایجــاد کننــد و از مصــرف غذاهای 
را ســخت تر  تخلیــه معــده  چــرب کــه 
می کنــد خــودداری کننــد، غذاهــای بــا 
حجــم کــم در وعده هــای بــاال مصــرف 
کننــد و از خــوردن غذاهایــی کــه احســاس 

ــد؛  ــد، بپرهیزن ــر می کن ــوء هاضمه را بدت س
البتــه حساســیت افــراد بــه غــذا فــرق 
می کنــد؛ امــا بایــد بدانیــم کــه تمــام 
گروه هــای غذایــی را نبایــد یکدفعــه قطــع 
ــود  ــک خ ــا پزش ــورد ب ــن م ــرده و در ای ک

ــد. ــورت کنن مش
ــه  ــه اینک ــا توجــه ب ــادآور می شــود: ب وی ی
۳۰ درصــد مــردم از ســوء هاضمه در کشــور 
ایــن  گفــت  می تــوان  می برنــد،  رنــج 
ــاری  ــایع ترین بیم ــوان ش ــه عن ــکل ب مش
گوارشــی در کشــور بــه شــمار مــی رود؛ 
مراجعــه  علــت  بیشــترین  همچنیــن 
ــوارش  ــه پزشــکان متخصــص گ ــاران ب بیم

ــت. اس
یــادآور  ایــن متخصــص طــب ســنتی 
ــندروم روده  ــده، س ــس مع ــود: رفلک می ش
تحریک پذیــر و اختــاالت دفعــی، از دیگــر 
ــردم  ــان م ــی می ــایع گوارش ــکات ش مش
ــمانی  ــاد جس ــای زی ــه ناراحتی ه ــت ک اس

ــراه دارد. ــه هم ــان ب ــرای آن ب
 مصرف فلفل سیاه به رفع 

سوءهاضمه کمک می کند 
بــه گفتــه متخصصــان تغذیــه رژیــم غذایــی 
ــی ناســالم  ــواد غذای مناســب و مصــرف م
ــد؛  ــش می ده ــی را افزای ــکات گوارش مش
ــرو  ــذا، س ــوردن غ ــد خ ــه تن ــوری ک ــه ط ب
از  اســتفاده  نامناســب،  زمــان  در  غــذا 
فســت فودها و انــواع ســس و نوشــابه 
بیماری هــای  ایجــاد  ســبب  می توانــد 

گوارشــی در افــراد شــود.
دیگــر  از  ســیگار  اســتعمال  همچنیــن 
علــل ســوء هاضمه، رفلکــس، مشــکات 
بیماری هــای گوارشــی  دیگــر  و   کبــدی 

می شود.
ماشــینی،  زندگــی  انصاری پــور  دکتــر 
غذایــی  برنامــه  نداشــتن  و  کم تحرکــی 
مناســب را ســه علــت عمــده بیماری هــای 
ــندروم  ــمردومی گوید: س ــی برمی ش گوارش
روده تحریک پذیــر از دیگــر بیماری هــای 
شــایع گوارشــی بــوده کــه بــا اختــال دفــع، 
اســهال، یبوســت، دفــع گاز زیــاد روده و 

ــت. ــراه اس دل درد هم
تأکیــد  ســنتی  طــب  متخصــص  ایــن 
مناســب،  غذایــی  رژیــم  بــا  می کنــد: 
کاهــش اســترس روحــی،   ورزش و عــدم 
اســتعمال ســیگار می تــوان از بیماری هــای 

ــرد. ــری ک ــی جلوگی گوارش
وی دیگــر راه هــای درمــان ســوءهاضمه 
ــل  ــل فلف ــا مث ــی ادویه ه ــرف بعض را مص
ســیاه، هــل، دارچیــن و زردچوبــه می دانــد 
ــوءهاضمه  ــع س ــذا و رف ــم غ ــه هض ــه ب ک

کمــک می کنــد.
ــرای  ــد: ب ــه می ده ــور ادام ــر انصاری پ دکت
می شــود  توصیــه  ســوء هاضمه  درمــان 
کــه از جوشــانده های ســنتی مثــل رازیانــه 
اســتفاده شــود؛ همچنیــن مصــرف جعفری 

ــه هضــم غــذا کمــک می کنــد. نیــز ب
ــل ســیاه  ــه مصــرف فلف ــان اینک ــا بی وی ب
 نیــز بــا ترشــح اســید معــده بــه هضــم غــذا 
می کنــد،  کمــک  ســوءتغذیه  رفــع  و 
می افزایــد: اســتفاده از زردچوبــه در غذا برای 
 درمــان دردهــای معــده و نفخ کارســاز اســت 
ــا  ــی مصــرف بعضــی ادویه ه ــه طــور کل و ب
ــل و  ــر، میخــک، ه ــره ســیاه، گلپ ــل زی مث
آویشــن بــرای رفــع نفــخ و ســوءتغذیه موثر                        

اســت.
متخصــص طــب ســنتی خــوردن بادرنجبویه 
ــه  ــاه ب ــد: ایــن گی را توصیــه و تاکیــد می کن
ــتهایی و  ــان بی اش ــرای درم ــا ب ــراه نعن هم

رفــع ســوءهاضمه مؤثــر اســت.

ــو  ــرگ ب ــل، ب ــرف زنجبی ــزود: مص وی اف
و هــل نیــز بــرای درمــان ســوءهاضمه 
ــده  کارســاز هســتند؛ چــون از ســوزش مع
و دردهــای ناشــی از عــدم هضــم غــذا 

می کننــد. جلوگیــری 
می شــود:  یــادآور  انصاری پــور  دکتــر 
ــل  ــی مث ــا و عرق های ــج و نعن خــوردن هوی
ــن  ــر اســت. همچنی ــز موث ــه نی ــره و پون زی
مصــرف دارچیــن ضــد اســترس بــوده و بــه 

ــا ــد. ایمن ــک می کن ــذا کم ــم غ هض

،،
ناراحتــی  احســاس  بــه  ســوءهاضمه    
و درد در قســمت فوقانــی شــکم اطــاق 
می شــود که در بیشــتر مواقع هیچ علتی 

بــرای آن پیــدا نمی شــود

سوء هاضمه، اُم  االمراض است

۳۰ درصد از افراد جامعه به سوءهاضمه مبتال هستند
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نمونه بودن اصفهان به لحاظ 
 شهادت و ایثارگری، به  برکت 

وجود ۷۲۰ امامزاده است
ــتان  ــان، اس ــر اصفه ــت: اگ ــان گف ــتاندار اصفه اس
ــت  ــه برک ــت، ب ــری اس ــهادت و ایثارگ ــه ش نمون
ــوان  ــه عن ــم ب ــزاده واجب التعظی ــود ۷۲۰ امام وج

ــت. ــی اس ــوی و فرهنگ ــی و معن ــز مذهب مراک
 رســول زرگرپــور در جلســه بررســی مســائل و 
علی بن محمــد  ســلطان  امامــزاده  مشــکالت 
ــوع کار و  ــران دو ن ــه مدی ــان اینک ــا بی ــر)ع(، ب باق
ــه  ــی وظیف ــزود: یک ــد، اف ــده دارن ــر عه ــه ب وظیف
ــر  ــت خی ــا نی ــر ب ــه اگ ــت ک ــی و اداری اس قانون
انجــام شــود، توشــه ای بــرای آخــرت خواهــد بــود 
و دیگــری کارهایــی اســت کــه صرفــا بــرای آبــادی 
ــت  ــی اس ــود و فعالیت های ــام می ش ــرت انج آخ
کــه اگــر انجــام شــود، می توانــد حتــی خطاهــای 

ــاند.  ــم بپوش ــمت اول را ه قس
زرگرپــور بــا بیــان اینکــه رســیدگی بــه امــور 
امامــزادگان جــزو ایــن قبیــل فعالیت هاســت، 
ادامــه داد: آنچــه از انســان باقــی می مانــد اقدامــات 
آخــرت صــورت  بــرای  اســت کــه  و کارهایــی 

می گیــرد.
ــود ۲۳  ــرد: وج ــان ک ــان خاطرنش ــتاندار اصفه اس
ــان و ۱۱ درصــد شــهدا  ــزار شــهید اســتان اصفه ه
و ایثارگــران بــا وجــود 6 درصــد از جمعیــت کشــور 
در اســتان اصفهــان بــه  برکــت وجــود امامــزادگان 
حججــی  شــهید  قبیــل  از  شــهدایی  و  اســت 
هســتند. امامزاده هــا  همیــن  پرورش یافتــگان 

زرگرپــور طــرح تبدیــل آســتان مقــدس امامــزادگان 
بــه مراکــز گردشــگری فرهنگــی و مذهبــی را 
طــرح بزرگــی خوانــد کــه تبلیــغ کمــی از آن 
ــای  ــر طرح ه ــه اگ ــان دارم ک ــزود: ایم ــده و اف ش
خــود  عنایــت  بــا  شــود  آغــاز  این گونــه ای 

اتمــام می رســد. بــه  امامــزادگان 
ــع  ــرح جام ــریع تر ط ــه س ــب هرچ ــر تصوی وی ب
ــد  ــر)ع( تاکی ــد باق ــلطان علی بن محم ــزاده س امام
کــرد و گفــت: بایــد مســائل مربــوط بــه ایــن طــرح 

ــود. ــرف ش ــریع تر برط ــه س هرچ
ــران کل  ــا حضــور مدی وی از تشــکیل جلســه ای ب
ــوارد  ــن جلســه م ــت: در ای ــر داد و گف ــط خب مرتب

ــل خواهــد شــد.  ــه و تحلی تجزی
ــرفیابی  ــه ش ــاره ب ــن اش ــان ضم ــتاندار اصفه اس
رهبــر انقــالب اســالمی بــه ایــن منطقــه و آســتان 
ــا قبــل  علی بــن محمــد باقــر)ع( تصریــح کــرد: ت
از ایــن ســفر ایــن منطقــه اعتبــار خــود را داشــت؛ 
ولــی بعــد از ســفر مقــام معظــم رهبــری، اعتبــار 

ــدان شــده اســت. آن دو چن
زرگرپــور بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد مســائل امنیتــی 
ــار  ــود، اظه ــه ش ــدی گرفت ــارک ج ــه مب ــن بقع ای
ــی اســت  ــت آســتان، موضــوع مهم داشــت: امنی
ــذا  ــد و ل ــا را می طلب ــی نهاده ــکاری تمام ــه هم ک
ــژه در  ــن آســتان به وی ــه تأمیــن امنیــت ای ــد ب بای

ــد. رســا  روزهــای خــاص اهتمــام ورزی

گردشگری
دشت الله های واژگون

ــی  ــرد و در نزدیک ــتان چلگ ــری شهرس در ۱۲ کیلومت
روســتای بنواســتکی از توابــع شهرســتان کوهرنــگ 
منطقــه ای بــه وســعت ۳۴۰۰ هکتــار قــرار دارد 
کــه هــر ســال در اواخــر اردیبهشــت ماه پــر از 
ــه  ــه ب ــت ک ــن دش ــود. ای ــون می ش ــای واژگ الله ه
ــت، از ۳5  ــروف اس ــون مع ــای واژگ ــت الله ه دش
کیلومتــری جنــوب شــرقی مرکــز الیگــودرز شــروع 
می شــود و تــا فــراز دامنه هــای زاگــرس ادامــه 

می یابــد.
اللــه واژگــون برخــالف ســایر گونه هــای اللــه و 
ــته  ــن برگش ــوی زمی ــه س ــاقه ب ــا از س ــایر گل ه س
اســت و بدیــن ســبب نامــش را واژگــون نهاده انــد. 
همــه ســاله بــا فرارســیدن بهــار به ویــژه اوایــل 
میزبــان  بختیــاری  و  چهارمحــال  اردیبهشــت، 
ــرای  ــه ب ــت ک ــتانی اس ــگران و طبیعت دوس گردش
دیــدن الله هــای واژگــون بــه ایــن منطقــه می آینــد.

ــعت دارد،  ــار وس ــه ۳۴۰۰ هکت ــا ک ــت زیب ــن دش ای
ــی  ــرد و در نزدیک ــتان چلگ ــری شهرس در ۱۲ کیلومت
روســتای بنواســتکی از توابــع شهرســتان کوهرنــگ 
ــر طبیعــی  ــن دشــت یکــی از ۲۰ اث ــع شــده. ای واق
ملــی ایــران و مــورد حمایــت ســازمان محیــط 

ــت. ــت اس زیس
از  واژگــون  الله هــای  دشــت  بایــد گفــت کــه 
گردشــگری  و  طبیعــی  جاذبه هــای  زیباتریــن 
ایــران و حتــی جهــان در فصــل اردیبهشــت اســت. 
ایــن دشــت باشــکوه پوشــش گیاهــی زیبایــی 
از الله هــای واژگــون و اشــک مریــم در دو نــوع 
قرمــز و زرد را از اواســط اردیبهشــت تــا اواخــر 
ــی                                                                     ــا دیدن ــه واقع ــذارد ک ــش می گ ــه نمای ــرداد ب خ

ــت.  اس
روزه طبیعت دوســتان   5۰ تــا   ۴۰ زمــان  ایــن  در 
فرصــت را غنیمــت می شــمرند و ســاالنه ده هــا 
ــای  ــن الله ه ــس ای ــدن و لم ــرای دی ــر ب ــزار نف ه
واژگــون از نزدیــک بــه ایــن خطــه از ایــران می آینــد. 
در ســال های اخیــر بــه دلیــل ازدیــاد جمعیــت 
ــت  ــن دش ــه ای ــگران ب ــیب گردش ــن آس و همچنی
ــه  ــرای گردشــگران در نظــر گرفت ــی ب محدودیت های

ــت. ــده اس ش
اللــه واژگــون، یکــی از ۱۲ هــزار گونــه گیاهــی 
شناخته شــده در ایــران و همچنیــن یکــی از ۱5 
گیــاه منحصربه فــرد ایــران اســت کــه فقــط در 

رشــد می کنــد.  ایــران 
بگریــو  محلــی گل  زبــان  در  واژگــون  الله هــای 
ــوند.  ــده می ش ــم نامی ــک مری ــان( و اش )گل گری
ــنگالخی  ــره ای و س ــق صخ ــه در مناط ــاه ک ــن گی ای
ــای  ــه کوه ه ــی اش، دامن ــگاه اصل ــد، رویش می روی
آب کاســه خوربــه، گرگانــک و مناطــق بنواســتکی و 

ــت. گردشــگری  ــه زرده اس مل

امــام خمینــی)ره(  در آثــار مختلــف خــود بــه 
ــی  ــت وح ــوص کیفی ــی درخص ــان مباحث بی
پرداخته انــد؛ در ادامــه بــه بررســی وحــی 
و مراتــب آن از منظــر امــام خمینــی)ره( 

می شــود.  پرداختــه 
وحــی از منظــر امــام خمینــی)ره( در پارادایــم 
فلســفی مالصــدرا قابــل تفســیر اســت. 
مالصــدرا در اســفار اربعــه بــه تشــریح ۴ 
ســفر عرفانــی می پــردازد. در ایــن چهــار 
ــالک از  ــدا س ــه ابت ــت ک ــی اس ــفر عرفان س
ــرت  ــع حض ــدا و در واق ــوی خ ــه س ــق ب خل
حــق حرکــت می کنــد؛ آنــگاه در حضــرت 
حــق ســیر کــرده و بــه صیــد حقایــق در بــاب 
ذات ربوبــی می پــردازد؛ ســپس بــا انبانــی از 
ــردد  ــق بازمی گ ــه ســوی خل ــی ب ــارف اله مع
و در پایــان بــا همــراه کــردن خلــق بــه ســوی 

حــق بازمی گــردد.
 ماهیت وحی 

نیــز مراحــل ســیر و  امــام خمینــی)ره( 
ســلوک را چنیــن تقســیم کــرده اســت. 
قلوبــی بــه تعبیــر ایشــان بــه طریــق ســلوک 
معنــوی و باطنــی، ســیر الــی هللا کــرده و 
از منــزل تاریــک نفــس و خانــه انانیــت 

می کننــد.  مهاجــرت 
ــا  ــه ب ایشــان دو دســته  هســتند؛ گروهــی ک

ــا  ــان ســفر الــی هللا در حــال جــذب و فن پای
باقــی می ماننــد و گروهــی کــه پــس از ســیر 
ــه خــود رجــوع کــرده و  ــی هللا و فــی هللا ب ال
حالــت هوشــیاری را در یافتــه و بــرای تکمیل 

ــد.  ــق بازمی گردن ــوی خال ــه س ــدگان ب بن
 کالم خدا

ــارش  ــی از آث ــی)ره(  در فرازهای ــام خمین ام
ــز ســخن  درخصــوص کیفیــت کالم الهــی نی
گفتــه اســت. ایــن بحــث در فضــای نظــری 
ــن  ــادری در ای ــرات گاه ن ــده و نظ ــث ش بح
زمینــه مطــرح شــده اســت؛ در همین جاســت 
کــه نگاهــی تفصیلــی بــه نظــرات امــام 

خمینــی)ره(  می توانــد راهگشــا باشــد. 
ایشــان بــر آننــد کــه »حقیقــت تکلــم متقــوم 
بــه کالم، از مخــرج دهــان نیســت و اگــر 
وقتــی  مــردم،  متعــارف  لغــت  عــرف  در 
صحبــت از کالم می شــود بــه ایــن گونــه 
ــرج  ــان و از مخ ــا زب ــه ب ــود ک ــی می ش تلق
و  انــس  اثــر  در  آمــده،  بیــرون  دهــان 
عــادت مــردم اســت. حقیقــت تکلــم، اظهــار 
مکنونــات خاطــر و ابــراز مــا فی الضمیــر 
ــای  ــزار ســخن در معن ــدون آنکــه اب اســت، ب
ــذا کالم  ــد؛ ل ــته باش ــی داش ــم مدخلیت تکل
ــه وجــود اســت و هــر چــه  از اوصــاف کمالی
ــه کمــال و قــوت باشــد، ظهــور و  وجــود رو ب

 اظهاراتــش بیشــتر اســت تــا بــه افــق اعلــی 
رســد کــه نــور االنــوار و نــور علــی نــور اســت؛ 
در آن صــورت کــه پیامبــر ســخن می گویــد و 
از زبــان وحــی می گویــد، تجلــی حــق و کالم 
ــات  ــما و صف ــنونده اس ــدس و ش ــض اق فی
ــه  ــت ک ــی اس ــن تجل ــت و در ای ــی اس اله
متکلــم ذات مقــدس حــق و واحــدی اســت 
ــت...  ــات اس ــما و صف ــه اس ــه دارای هم ک
ــی  ــارت اســت از تجل ــی عب ــم حــق تعال تکل
حــق کــه ایــن تجلــی حاصــل تعلــق یافتــن 
اراده و قــدرت او بــر ایجــاد و اظهــار آنچــه در 

ــد.«  ــت، می باش ــب اس غی
ــدا از  ــی)ره( از کالم خ ــام خمین ــل ام تحلی
صفــات خداونــد عنــوان شــده اســت؛ در 
حالــی کــه بعضــی از نظریــات آن را از صفــات 
ــه نظــر امــام)ره( وقتــی  ــد. ب ــر می دانن پیامب
پیامبــر وحــی را بیــان می کنــد، از زبــان 
وحــی ســخن می گویــد و ایــن یعنــی تجلــی 

حــق.
 انتساب وحی به خداوند

ــه  ــد ک ــد بوده ان ــمندان معتق ــی از اندیش برخ
وحــی ناشــی از ذات انســانی پیامبــر اســت. 
ــه  ــن نظری ــل ای ــی)ره( در مقاب ــام خمین ام
معتقــد اســت کــه ایجــاد کالم متجــدد و 
زوال پذیــر، بــدون اینکــه واســطه ای در میــان 

باشــد، موجــب مفاســد بســیاری اســت؛ از 
ــی  ــق تعال ــات ذات ح ــدد در صف ــه تج جمل
پیــش می آیــد؛ بدیــن روی بایــد بگوییــم کــه 
ــات  ــار مکنون ــی و اظه ــی ازل ــی،  تجل کالم اله
ــن  ــر در باالتری ــت و پیغمب ــی اس ــی ذات غیب
ــده  ــک ش ــدر نزدی ــه و آنق ــای گرفت ــق ج اف
کــه بــه تعبیــر قــرآن، بــه انــدازه دو کمــان یــا 
ــه او وحــی شــده  ــر رســیده و ســپس ب کمت
اســت و مفهــوم چنیــن تفســیری از انتســاب 
کالم بــه خداونــد ایــن اســت کــه کالم پیامبــر 

ــاری اســت.  ــن کالم ب عی
 کیفیت غیرقابل درک وحی

درخصــوص کیفیــت وحــی مباحــث متفاوتی 
ــه  ــد ک ــی معتقدن ــت. برخ ــده اس ــرح ش مط
وحــی از جنــس صداســت؛ برخــی آن را 
ادراک باطنــی می داننــد و برخــی انجــام آن را 
از طریــق فرشــته  و ملــک توصیــف کرده انــد؛ 
ــد: »مســئله  امــام در ایــن خصــوص می گوی

ــا هســت  ــه در انبی ــن وحــی ک وحــی و گرفت
ــی از  ــت - یک ــاوت اس ــم متف ــا ه - و آن ه
ــه انســان تصــورش را  ــور مهمــی اســت ک ام
ــد بکنــد کــه مســئله چــی هســت و  نمی توان

ــوده  اســت. از چــی ب
 واســطه جبرئیــل اســت؟ جبرئیــل چــه جــور 
واســطه بــوده اســت؟ آیــا پیغمبــر نــازل کرده 

ــت جبرئیل را؟« اس
 حدود فهم وحی 

امــام خمینــی)ره( معتقدنــد کــه فهــم وحــی 
ــد  از علومــی اســت کــه کمتــر کســی می توان

بــه آن برســد. 
ــت  ــد: کیفی ــه می گوی ــن زمین ــان در ای ایش
وحــی از امــوری اســت کــه غیــر از خــود 
خلــوت  در  و کســانی کــه  خــدا  رســول 
بــا ایشــان بودنــد، یــا اینکــه از او الهــام 
گرفته انــد، کیفیــت نــزول وحــی را کســی 

ایکنــا بفهمــد.  نمی توانــد 

 بازخوانی ماهیت و مراتب وحی
 از منظر امام خمینی)ره(

ربــاط  روســتای  شــهید   ۴۳ یــادواره  دومیــن 
کرمــان بــا ســخنرانی حجت االســالم و  المســلمین 

می شــود. برگــزار  ابوترابی فــرد 
 همزمــان بــا شــب شــهادت امــام نهــم شــیعیان 
ــاط از  ــتای رب ــهید روس ــادواره ۴۳ ش ــن ی دومی
ــود. ــزار می ش ــان برگ ــزی کرم ــش مرک ــع بخ تواب

مســئول برگــزاری یــادواره شــهدای روســتای 
ــع  ــاط از تواب ــتای رب ــت: روس ــار  داش ــاط اظه رب
دهســتان باغیــن کرمــان اســت کــه ۴۳ نفــر 
ــالمی  ــالب اس ــم انق ــتا تقدی ــن روس ــهید از ای ش

ــت. ــده اس ــران ش ای
ــه اینکــه امســال  ــا اشــاره ب حســین انجم شــعاع ب
ــزار  ــاط برگ ــتای رب ــهدای روس ــادواره ش ــن ی دومی

 ۳۰ دوشــنبه  مراســم  ایــن  گفــت:  می شــود، 
مرداد مــاه جــاری همزمــان بــا شــب شــهادت امــام 
ــل  ــا در مح ــرب و عش ــاز مغ ــد از نم ــواد )ع( بع ج

ــود. ــزار می ش ــاط برگ ــهدای رب ــینیه ش حس
ــادواره  ــن ی ــخنران دومی ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
حجت االســالم  ربــاط،  روســتای  شــهید   ۴۳ 
ــرد  ــین ابوترابی ف ــید  محمد حس ــلمین س و  المس
اهــل  بیــت )ع(  مــداح  مداحــی  بــا  و  بــوده 
محمدرضــا احمــدی همــراه اســت، افــزود: از 
۴۳ شــهید روســتای ربــاط، ســه شــهید در گلــزار 
شــهدای روســتا و بقیــه آن هــا در گلزارهــای 
شــهدای کرمــان و تهــران بــه خــاک ســپرده 

تســنیم  شــده اند. 

 روز گذشــته مــردم دهســتان نصرآبــاد یــزد بــا ۱۰ 
هــزار نفــر جمعیــت، نخســتین نمــاز جمعــه خــود 

را اقامــه کردنــد.
همچنیــن طــی مراســمی بــا حضــور رئیــس 
شــورای سیاســتگذاری ائمــه جمعــه اســتان یــزد، 
ــدار  ــدار و بخش ــاد، فرمان ــتان نصرآب ــردم دهس م
مرکــزی تفــت و جمعــی از مســئوالن محلــی، 
ــاد معرفــی  اولیــن امــام جمعــه دهســتان نصرآب

ــد. ش
مســئول شــورای سیاســتگذاری ائمــه جمعــه 
ــاد و  ــت ی ــا گرامیداش ــم ب ــن مراس ــتان در ای اس
خاطــره شــهید حججــی گفــت: انقــالب اســالمی 
ــار  ــی ب ــهید حجج ــطه ش ــه واس ــروز ب ــران ام ای

دیگــر بــه نقــاط مختلــف جهــان شناســانده شــد.
ــزاری  ــه برگ ــاره ب ــا اش ــریفی ب ــالم ش حجت االس
اولیــن نمــاز جمعــه در دهســتان نصرآبــاد افــزود: 
ــد ســالی اســت کــه شــما مــردم درخواســت  چن
ــد  ــه خــود داری ــه را در منطق ــاز جمع ــزاری نم برگ
ــه احقــاق  ــا پیگیری هــای مســتمر موفــق ب کــه ب
آن شــدیم و اکنــون در ۲۷ نقطــه اســتان یــزد 
ــزار              ــردم برگ ــور م ــور پرش ــا حض ــه ب ــاز جمع نم

می شــود.
گفتنــی اســت دهســتان نصرآبــاد بــا ۱۰ هــزار نفــر 
ــت و  ــزی شهرســتان تف ــت در بخــش مرک جمعی
ــهر  ــرب ش ــری غ ــه 6۰ کیلومت ــز آن در فاصل مرک

ــزد واقــع اســت. حــوزه  ی

 یادواره شهدای رباط کرمان 
برگزار می شود

 مردم دهستانی ۱۰ هزار نفری در یزد 
نخستین نماز جمعه خود را اقامه کردند 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و 
ماده ۱3 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 

ــه و بــال معــارض متقاضیــان  محــرز  تصرفــات مالکان

گردیــده اســت. لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــالک 

مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم 

در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱5 روز آگهــی میشــود در 

صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســندمالکیت 

ــد  از  ــی توانن ــان اعتراضــی داشــته باشــند م متقاضی

تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 

اعتــراض خــود را بــا اداره ثبــت اســناد و امــالک 

ــدت  ــید.ظرف م ــذ رس ــس از اخ ــلیم  و پ ــل تس مح

یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود 

ــت  ــی اس ــد. بدیه ــم نمای ــی تقدی ــع قضای ــه مرج را ب

ــول  ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای م ــورت  انقض در ص

ــق  ــت طب ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــراض نس اعت

ــد. ــد ش ــدام خواه ــررات اق مق

مــورخ      ۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰ رای شــماره  ۰۳68۱   -۱

۱۳95/۰۳/۰۴ خانــم معصومــه قاســمی بــه شناســنامه 

شــماره 6 کدملــی 5۷596۲۷۴۱۴ صــادره چــادگان 

ــه  ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــی نس ــد قل فرزن

 ۱۳9۰۰ شــماره  پــالک  مترمربــع   ۷۴.9۰ مســاحت 

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

ــک رســمی  مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مال

ــی ــعلی غزال ــای عباس اق

۲- رای شــماره  ۰5۴۷5 ۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰   مــورخ  

۱۳96/۰۴/۰۷  اقــای نصــرت الــه ایــران دوســت   بــه 

شناســنامه شــماره  ۲۰  کدملــی  ۱۱59۷9۲۱۱9  صــادره  

ــدانگ  ــورت شش ــه   بص ــیف ال ــد  س ــدن  فرزن فری

ــر  ــاحت  ۲89.۴8  مت ــه مس ــاختمان   ب ــاب  س یکب

مربــع از پــالک شــماره  ۴۱   فرعــی از  ۱5۱۷۷  اصلــی 

واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

مالــک رســمی مــی باشــد     

۳-  رای شــماره  ۰5۴8۲ ۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰   مــورخ  

۱۳96/۰۴/۰۷  آقــای  فضــل هللا صلواتــی خوزانــی 

۱9 کدملــی ۱۱۴۱۴8۰۴۳۳  بــه شناســنامه شــماره 

ــد محمد هاشــم بصــورت  ــی شــهر  فرزن صــادره خمین

ششــدانگ یکبــاب مغــازه تجــاری بــه مســاحت ۱8.8۰ 

مترمربــع از پــالک شــماره ۲8۳ فرعــی از ۱۴9۱5 

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

ــک رســمی  مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مال

ــا ــن الرعای ــم امی وراث رحی

۴- رای شــماره  ۰۴556 ۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰   مــورخ   

علویجــه  قنبریــان  اصغــر  اقــای      ۱۳96  /۰۳/۲۰

بــه شناســنامه شــماره  9۲  کدملــی  ۱۰9۱96۷۲۴5   

صــادره  نجــف ابــاد   فرزنــد  رضــا   بصورت ششــدانگ 

ــه   بــه مســاحت  9۲.۱۰   متــر مربــع از  یکبــاب  خان

پــالک شــماره 9   فرعــی از ۱۳9۲8  اصلــی  واقــع در 

بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد     

5- رای شــماره  ۰59۱۲ ۱۳96۴6۰۳۰۲۰۲6۰   مــورخ  

۱۳96/۰۴/۱5  خانــم مهیــن تاجــی بــه شناســنامه 

صــادره    ۱۲8۱۷5۰859 کدملــی   655۳۱ شــماره 

اصفهــان فرزنــد مصطفــی بصــورت ششــدانگ یکبــاب 

خانــه  بــه مســاحت 9۴.۴۰ مترمربــع از پــالک شــماره 

۱5۱8۲ اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــی مورنان ــان صدیق ــای رمض ــمی اق رس

۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰   مــورخ   6- رای شــماره  ۰5۳8۰ 

۰۴ /۱۳96/۰۴   آقــای  تقــی مشــفقی بــه شناســنامه 

صــادره   ۱۲8۰86۲5۲۱ کدملــی   ۴۳69۳ شــماره 

اصفهــان فرزنــد اصغــر بصــورت ششــدانگ ســاختمان 

ــالک  ــع از پ ــاحت ۲۲5 مترمرب ــه مس ــام ب ــه تم نیم

ــش ۱6  ــع در بخ ــی واق ــی از99  اصل ــماره 6۳ فرع ش

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

ــی ــن اتش ــای حس ــمی اق ــک رس ــطه از مال الواس

مــورخ   ۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰  ۰۴5۷۳ شــماره   رای   -۷

۱۳96/۰۳/۲۱    آقــای حجــت شــیرانی بیدابــادی 

بــه شناســنامه شــماره ۴۴۲ کدملــی ۱۲85۰8۲۷6۱ 

صــادره اصفهــان فرزند هاشــم در  ششــدانگ  یــک 

ــع  ــاحت ۱۴9.۷۲  مترمرب ــه مس ــاختمان   ب ــاب س ب

پــالک شــماره    569  فرعــی از    99  اصلــی واقــع در 

بخــش ۱6  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــی باشــد      رســمی م

مــورخ   ۱۳956۰۳۰۲۰۲6۰  ۱998۲ شــماره   رای   -8

بــه  اصغرلــو  علــی  مختــار  اقــای      ۱۳95/۱۱/۱6

  ۲8۰۰۳۱۱۱۰۱ کدملــی    ۳۱۳۷9 شــماره  شناســنامه 

صــادره خــوی  فرزنــد حســن  نســبت بــه ششــدانگ 

ــالک  ــع از پ ــاحت ۱۲۱.۲۰  مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان

ثبــت    5 بخــش  در  واقــع  اصلــی   ۱۳9۰۰ شــماره 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد     

مــورخ   ۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰  ۰۴66۳ شــماره   رای   -9

۱۳96/۰۳/۲۲    آقــای اکبــر یزدانــی جوزدانــی بــه 

شناســنامه شــماره ۴ کدملــی ۱۲9۱86۴66۰ صــادره 

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

خانــه  بــه مســاحت  ۱۷۱.۷5  مترمربــع پــالک شــماره 

ــت  ــع در بخــش 5  ثب ــی واق -  فرعــی از ۱5۱۷8 اصل

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد     

مــورخ   ۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰  ۰565۲ شــماره   رای   -۱۰

ــنامه  ــه شناس ــور ب ــدر مهرپ ــای  حی ۱۳96/۰۴/۱۱   آق

شــماره 8 کدملــی ۴6۷9۴۷6۷6۱ صــادره فارســان 

یکبــاب  بصــورت ششــدانگ  علــی  فضــل  فرزنــد 

پــالک  از  مترمربــع   ۱5۰.۴۱ مســاحت  بــه  خانــه  

ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از۱۴9۱5  اصل ــماره ۱۰6 فرع ش

5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

الواســطه از مالــک رســمی اقــای مصطفــی محســنی 

ــی ــا گرائ هم

مــورخ   ۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰  ۰۲6۱6 شــماره  رای   -۱۱

۱۳96/۰۲/۱۷  آقــای حســین قهقرایــی رنانــی بــه 

شناســنامه شــماره ۱۲۲۴ کدملــی ۱۲9۰8۳۳۱۰9 صــادره 

خمینــی شــهر فرزنــد محمدرضــا نســبت بــه ششــدانگ 

یکبــاب مغــازه بــه مســاحت ۲5.55 مترمربــع پــالک 

شــماره8۲۷ فرعــی از ۴5۲اصلــی واقــع در بخــش ۱6  

ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد     

مــورخ   ۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰  ۰۳۷۴۱ شــماره   رای   -۱۲

۱۳96/۰۳/۰۷ آقــای محمــد زارعــی خوابجانــی بــه 

 ۱۲868۰۳۴۳8 کدملــی   ۷۴۰ شــماره  شناســنامه 

بــه  نســبت  غالمعلــی  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 

ــاحت 8۰.۲5  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب شش

واقــع در  اصلــی  پــالک شــماره ۱5۱۷8  مترمربــع 

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 

عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی صدیقــه وطیبــه 

امیدیــان

مــورخ   ۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰ رای شــماره  ۰۴۳56   -۱۳

ــتانی  ــی قهجاورس ــم متول ــم مری ۱۳96/۰۳/۱۷    خان

بــه شناســنامه شــماره ۷ کدملــی ۱۲9۱۷۲955۰ صــادره 

ــاب  ــک ب ــدانگ  ی ــدی در  شش ــد مه ــان فرزن اصفه

خانــه  بــه مســاحت  ۱۰5.۰۴  مترمربــع پــالک شــماره 

ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از ۱5۱8۲ اصل ۴  فرع

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی ــاس صدیقــی مورنان ــای عب ــک رســمی آق از مال

مــورخ   ۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰  ۰5۳88 شــماره  رای   -۱۴

۱۳96/۰۴/۰۴   آقــای حســن شــفیعی بــه شناســنامه 

ــان  ــادره اصفه ــی ۱۲869۳۷9۷۳ ص ــماره ۷۱۱ کدمل ش

ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــا در  شش ــد رض فرزن

مســاحت  5۷.9۰  مترمربــع پــالک شــماره ۱6  فرعــی 

از ۱۴9۱5 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه 

ــک رســمی مــی باشــد      خــود متقاضــی مال

مــورخ   ۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰  ۰۳66۳ شــماره  رای   -۱5

۱۳96/۰۳/۰۴   آقــای  ســید علــی اکبــر شــاهزیدی بــه 

شناســنامه شــماره ۳۴۷۱۲ کدملــی ۱۲8۲۲۷۴5۳8 

ــه  ــید عبــدهللا نســبت ب صــادره اصفهــان فرزنــد س

ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 8۳.۴۳ مترمربــع 

ــع در  ــی واق ــی از۱۴9۱5 اصل ــماره۳۲8 فرع ــالک ش پ

بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد     

مــورخ   ۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰  ۰۴۳۲۲ شــماره  رای   -۱6

پناهــی  یــزدان  عبدالرســول  آقــای     ۱۳95/۰۳/۱6

 ۲۴۱۱۴۰۷8۰۷ ۲6 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه 

ــه  ــودرز نســبت ب ــد گ ــاده فرزن صــادره ایزدخواســت آب

ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت ۱۴۴.۴5 مترمربــع 

ــع در  ــی واق ــی از ۱۴9۱5 اصل ــالک شــماره ۱۲۳ فرع پ

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عادی 

مــع الواســطه از مالــک رســمی ایــران وبتــول ورضــوان 

ــهیداول  ش

مــورخ   ۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰  ۰۳۷۴۷ شــماره  رای   -۱۷

ــنامه  ــه شناس ــاری ب ــه مخت ــای یدال ۱۳96/۰۳/۰۷  آق

شــماره ۳6 کدملــی 5۱۲9۷59۰۲8 صــادره ســمیرم 

ششــدانگ  بــه  نســبت  حســین  فرزنــد  ســفلی 

یکبابخانــه بــه مســاحت ۲۲9.۲۷ مترمربــع پــالک 

ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از۱۴9۱5اصل ــماره 6۷8فرع ش

5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

ــد     ــی باش م

مــورخ   ۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰  ۰۳66۲ شــماره  رای   -۱8

ــه  ــاره ب ــی قهس ــا قربان ــای علیرض ۱۳96/۰۳/۰۴   آق

 ۱۲86۷۰۲99۲ کدملــی   ۲۴۱9 شــماره  شناســنامه 

صــادره اصفهــان فرزنــد غالمحســین نســبت بــه 

ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت ۱۷۳.8۳ مترمربــع 

ــع در  ــی واق ــی از ۱۴9۱5اصل ــماره۳۳5 فرع ــالک ش پ

بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــد    ــی باش ــمی م رس

مــورخ   ۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰  ۰۴86۷ شــماره  رای   -۱9

ــی  ــی خونداب ــد طالب ــی محم ــای عل ۱۳96/۰۳/۲۴  آق

 ۱۰9۱95۴۴۱۰ کدملــی   ۳۱ شــماره  شناســنامه  بــه 

صــادره نجــف آبــاد فرزنــد حســین بصــورت ششــدانگ 

یکبــاب ســاختمان  بــه مســاحت 56.85 مترمربــع از 

پــالک شــماره ۱5۱8۰  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــای محمــد حســین زارعــی  ــک رســمی آق از مال

مــورخ   ۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰  ۰5۷۲۰ شــماره  رای   -۲۰

باصــری  احمــدی  آقــای  مرتضــی     ۱۳96/۰۴/۱۲

ــی ۱۲8۷۷۳۲5۲6  ــه شناســنامه شــماره ۱۲۴6 کدمل ب

صــادره اصفهــان فرزنــد خــان جــان بصورت ششــدانگ 

یکبــاب خانــه  بــه مســاحت ۱6۳.6۰ مترمربــع از پــالک 

ــع در بخــش  ــی واق ــی از۱۴8۷۴ اصل شــماره 55 فرع

5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــای مســعود احمــدی ــک رســمی آق الواســطه از مال

مــورخ   ۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰  ۰۴۰۴۰ شــماره  رای   -۲۱

۱۳96/۰۳/۰9   اقــای اصغــر عطریــان    بــه شناســنامه 

شــماره  ۴۲۳  کدملــی  ۱۲86۳۲۳۷89   صــادره  

اصفهــان   فرزنــد  حســن   بصــورت ششــدانگ یکبــاب  

ســاختمان تجــاری مســکونی    بــه مســاحت  ۴۱.8۰   

متــر مربــع از پــالک شــماره  9۰   فرعــی از ۱۴9۱5  

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

ــی باشــد    ــک رســمی م متقاضــی مال

مــورخ   ۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰  ۰5۴۳۲ شــماره  رای   -۲۲

ــه  ــنی ب ــی اش ــل ناظم ــای ابوالفض ۱۳96/۰۴/۰۴   آق

 ۱۲8۱85۴5۰6 کدملــی   ۷6۰5۰ شــماره  شناســنامه 

صــادره اصفهــان فرزنــد محمدرضــا بصــورت ششــدانگ 

یکبــاب ســاختمان تجــاری - مســکونی بــه مســاحت 

6۷ مترمربــع از پــالک شــماره ۱۰۳ فرعــی از۱5۱8۷  

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

ــد    ــی باش ــک رســمی م ــی مال متقاض

مــورخ   ۱۳956۰۳۰۲۰۲6۰  ۲۲696 شــماره  رای   -۲۳

بــه  لعــل   دریــای  غــالم  اقــای      ۱۳95/۱۲/۲۱

شناســنامه شــماره ۳۳۱۲  کدملــی ۴۲۳۱۱۴۱8۳5  

صــادره بویراحمــد  فرزنــد بــرزو  نســبت بــه ششــدانگ 

یکبابخانــه  بــه مســاحت ۱5۲  مترمربــع از پــالک 

ــع در بخــش  ــی واق شــماره ۱۲8 فرعــی از ۱۴9۱5 اصل

5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

ــی باشــد    م

مــورخ   ۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰  ۰5۴۲۲ شــماره  رای   -۲۴

ــادی  ــمس آب ــی ش ــا زراعت ــای  رض ۱۳96/۰۴/۱5   آق

بــه شناســنامه شــماره 9۴6 کدملــی ۱۲8۳96۱۷9۲ 

ــدانگ  ــورت شش ــدر بص ــد حی ــان فرزن ــادره اصفه ص

یکبــاب خانــه  بــه مســاحت ۲6۰.۷5 مترمربــع از 

پــالک شــماره  ۱۳9۰۰ اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد   

مــورخ   ۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰  ۰۴۰89 شــماره  رای   -۲5

بــه  باغــی  محمــد کوچــه  آقــای      ۱۳96/۰۳/۱۰

شناســنامه شــماره 965 کدملــی ۱۲8۳96۱95۴ صــادره 

اصفهــان فرزنــد مانــده علــی بصــورت ششــدانگ 

یکبــاب خانــه  بــه مســاحت ۱5۳.۷5 مترمربــع از 

پــالک شــماره ۱۳9۰۰  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــاری ــی جب ــای رجبعل ــمی اق ــک رس از مال

مــورخ   ۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰  ۰5۳۲۱ شــماره  رای   -۲6

۱۳96/۰۴/۰۱ آقــای اکبــر پهلوانــی نــژاد خوابجانــی بــه 

ــی ۱۲9۱۲698۷8 صــادره  شناســنامه شــماره ۲۴ کدمل

اصفهــان فرزنــد محمــد در ششــدانگ  یــک بــاب 

خانــه  بــه مســاحت  ۱6۷.۳۰  مترمربــع پــالک شــماره 

ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از ۱5۱6۷ اصل -  فرع

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

الرعایــا  احــد از ورثــه مرحــوم غالمعلــی بــوده بموجــب 

ــورخ ۱۳۴۲/۰۱/۱6 دادگاه  ــت ۳۱ م ــر وراث ــی حص گواه

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

ــذار شــده اســت  ــه متقاضــی واگ ــه ب بموجــب قولنام

مــورخ   ۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰  ۰۴۰۱5 شــماره  رای   -۲۷

بــه  رکنــا چرمینــی  مهنــاز  خانــم      ۱۳96/۰۳/۰9

شناســنامه شــماره ۳6 کدملــی ۱۲8896۲5۲5 صــادره 

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

ــاحت  ۱8۴  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی از شش

مترمربــع پــالک شــماره -  فرعــی از ۳۰9 اصلــی 

واقــع در بخــش ۱6 ثبــت اصفهــان کــه  حســین نــوری  

بموجــب ســند ۷9۱۲8  مــورخ ۱۳۷5/۰۴/۳۰ دفتــر 

ــورخ  ــه ۳9۳۰۴ م ــوده بموجــب وکالتنام ــان ب 9  اصفه

۱۳89/۱۲/۲۳ دفتــر ۱۱۴ اصفهــان بــه علیرضــا یزدانــی 

 ۴۲5 دفتــر   ۱۳9۰/۰9/۲6 مــورخ   ۱5۷9 وکالــت  و 

ــینی  ــد حس ــید محم ــدی و س ــید مه ــه س ــان ب اصفه

و امیــر ســمیعی و مهــدی جعفــری و تفویــض وکالــت 

ــمیعی  ــر س ــر ۳8۱ امی ــورخ ۱۳9۱/۱۰/۲۱ دفت 6۲۰8 م

ــا چرمهینــی و وکالتنامــه 6۲۳۱9 مــورخ  ــاز رکن ــه مهن ب

ــه  ــری ب ــدی جعف ــرف مه ــر 89 از ط ۱۳9۱/۰6/۱۲ دفت

ــدم  ــل ع ــده و بدلی ــذار ش ــی واگ ــی خاص ــا عل علیرض

امــکان انتقــال قطعــی درخواســت ســند مالکیــت 

ــت ــوده اس ــروزی نم مف

مــورخ   ۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰  ۰۴۰۱۴ شــماره  رای   -۲8

بــه  خاصــی  علــی  علیرضــا  آقــای    ۱۳96/۰۳/۰9

 ۱۲868۰9886 کدملــی   ۱۳8۳ شــماره  شناســنامه 

صــادره اصفهــان فرزنــد مرتضــی در یــک و نیــم دانــگ 

ــه  بــه مســاحت   مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب خان

۱8۴ مترمربــع پــالک شــماره -  فرعــی از ۳۰9 اصلــی 

واقــع در بخــش ۱6 ثبــت اصفهــان کــه  حســین نــوری  

بموجــب ســند ۷9۱۲8  مــورخ ۱۳۷5/۰۴/۳۰ دفتــر 

ــورخ  ــه ۳9۳۰۴ م ــوده بموجــب وکالتنام ــان ب 9  اصفه

۱۳89/۱۲/۲۳ دفتــر ۱۱۴ اصفهــان بــه علیرضــا یزدانــی 

 ۴۲5 دفتــر   ۱۳9۰/۰9/۲6 مــورخ   ۱5۷9 وکالــت  و 

ــینی  ــد حس ــید محم ــدی و س ــید مه ــه س ــان ب اصفه

و امیــر ســمیعی و مهــدی جعفــری و تفویــض وکالــت 

ــمیعی  ــر س ــر ۳8۱ امی ــورخ ۱۳9۱/۱۰/۲۱ دفت 6۲۰8 م

ــا چرمهینــی و وکالتنامــه 6۲۳۱9 مــورخ  ــاز رکن ــه مهن ب

ــه  ــری ب ــدی جعف ــرف مه ــر 89 از ط ۱۳9۱/۰6/۱۲ دفت

ــدم  ــل ع ــده و بدلی ــذار ش ــی واگ ــی خاص ــا عل علیرض

امــکان انتقــال قطعــی درخواســت ســند مالکیــت 

ــت ــوده اس ــروزی نم مف

مــورخ   ۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰  ۰۴۰۱۳ شــماره  رای   -۲9

ــواه  ــینی خ ــد حس ــید محم ــای  س ۱۳96/۰۳/۰9   آق

کدملــی   ۴88۴ شــماره  شناســنامه  بــه  علویجــه 

ــی در  ــد ســید عل ــان فرزن ۱۲9۱9۷9999 صــادره اصفه

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

ــماره  ــالک ش ــع پ ــاحت  ۱8۴ مترمرب ــه مس ــه  ب خان

-  فرعــی از ۳۰9 اصلــی واقــع در بخــش ۱6 ثبــت 

ــوری  بموجــب ســند ۷9۱۲8   ــان کــه  حســین ن اصفه

مــورخ ۱۳۷5/۰۴/۳۰ دفتــر 9  اصفهــان بــوده بموجــب 

وکالتنامــه ۳9۳۰۴ مــورخ ۱۳89/۱۲/۲۳ دفتــر ۱۱۴ 

ــورخ  ــت ۱5۷9 م ــی و وکال ــه علیرضــا یزدان ــان ب اصفه

ــدی  ــید مه ــه س ــان ب ــر ۴۲5 اصفه ۱۳9۰/۰9/۲6 دفت

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

جعفــری و تفویــض وکالــت 6۲۰8 مــورخ ۱۳9۱/۱۰/۲۱ 

ــی  ــا چرمهین ــاز رکن ــه مهن ــر ســمیعی ب ــر ۳8۱ امی دفت

ــر 89 از  ــورخ ۱۳9۱/۰6/۱۲ دفت ــه 6۲۳۱9 م و وکالتنام

ــی  ــی خاص ــا عل ــه علیرض ــری ب ــدی جعف ــرف مه ط

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

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

مــورخ   ۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰  ۰۳989 شــماره  رای   -۳۰

۱۳96/۰۳/۰9  آقــای ســید مهــدی حســینی خــواه 

علویجــه بــه شناســنامه شــماره ۱۲8۷۰۳۷6۰۷ کدملــی 

۱۲8۷۰۳۷6۰۷ صــادره اصفهــان فرزنــد ســید علــی در 

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

ــماره  ــالک ش ــع پ ــاحت  ۱8۴ مترمرب ــه مس ــه  ب خان

-  فرعــی از ۳۰9 اصلــی واقــع در بخــش ۱6 ثبــت 

ــوری  بموجــب ســند ۷9۱۲8   ــان کــه  حســین ن اصفه

مــورخ ۱۳۷5/۰۴/۳۰ دفتــر 9  اصفهــان بــوده بموجــب 

وکالتنامــه ۳9۳۰۴ مــورخ ۱۳89/۱۲/۲۳ دفتــر ۱۱۴ 

ــورخ  ــت ۱5۷9 م ــی و وکال ــه علیرضــا یزدان ــان ب اصفه

ــدی  ــید مه ــه س ــان ب ــر ۴۲5 اصفه ۱۳9۰/۰9/۲6 دفت

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

جعفــری و تفویــض وکالــت 6۲۰8 مــورخ ۱۳9۱/۱۰/۲۱ 

ــی  ــا چرمهین ــاز رکن ــه مهن ــر ســمیعی ب ــر ۳8۱ امی دفت

ــر 89 از  ــورخ ۱۳9۱/۰6/۱۲ دفت ــه 6۲۳۱9 م و وکالتنام

ــی  ــی خاص ــا عل ــه علیرض ــری ب ــدی جعف ــرف مه ط

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

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

مــورخ   ۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰  ۰۳6۷۱ شــماره  رای   -۳۱

ــه  ــاد ب ــال آب ــای خســرو تشــکر کم ۱۳96/۰۳/۰۴   آق

شناســنامه شــماره ۳۰5 کدملــی ۰۰۴۱8۳۴۳۷۲ صادره 

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

یکبابخانــه بــه مســاحت ۲۳۱ مترمربــع پــالک شــماره 

ــت  ــع در بخــش 5  ثب ــی واق ۱۲۷فرعــی از۱۴9۱5 اصل

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد  

مــورخ   ۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰  ۰5865 شــماره  رای   -۳۲

جعفــری  عــرب  همــدم  خانــم     ۱۳96/۰۴/۱۴

۲۳ کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  محمدآبــادی 

56۴96۲۳۷۲۴ صــادره جرقویــه  فرزنــد خانعلــی 

بصــورت ششــدانگ یکبــاب مغــازه  بــه مســاحت 

فرعــی   989۰ شــماره  پــالک  از  مترمربــع   ۲۳.۰8

ــی  ــالک ۴۱ فرع ــت پ ــال« تح ــی )) قب از۱5۱۷۷  اصل

ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــت (( واق ــوده اس ــده ب باقیمان

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

از مالــک رســمی اقــای مســعود همــوار

مــورخ   ۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰  ۰۴۰6۲ شــماره  رای   -۳۳

ــه شناســنامه  ــزرگ زاد ب ــرم ب ــم اک ۱۳96/۰۳/۱۰   خان

ــان  ــادره اصفه ــی ۱۲8۷۷۰9۴۱9 ص ــماره ۴6۲ کدمل ش

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

ــماره 6۴۷   ــالک ش ــع پ ــاحت  ۱۳۷  مترمرب مس

فرعــی از 99 اصلــی واقــع در بخــش ۱6 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــی اصفهان ــای  محمدحســین روحان رســمی اق

مــورخ   ۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰  ۰۴8۱۷ شــماره  رای   -۳۴

فروشــان  ســبزی  حســن  آقــای   ۱۳96/۰۳/۲۳

کدملــی   ۷68 شــماره  شناســنامه  بــه  اصفهانــی 

۱۲85۴9۳۴9۴ صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد باقــر 

در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  

ــماره ۳۷   ــالک ش ــع پ ــاحت ۱۲۷.۴۰ مترمرب ــه مس ب

فرعــی از ۱۴9۱5 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت 

ــی  ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه

ــد   باش

مــورخ   ۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰  ۰۴8۲۱ شــماره  رای   -۳5

۱۳96/۰۳/۲۳  خانــم فاطمــه تقــی زاده کلیشــادی 

ــی ۱۲88685۴8۳  ــه شناســنامه شــماره 9۳۷ کدمل ب

صــادره اصفهــان فرزنــد براتعلــی در ســه دانــگ مشــاع 

از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت ۱۲۷.۴۰ 

مترمربــع پــالک شــماره ۳۷  فرعــی از ۱۴9۱5 اصلــی 

واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

مالــک رســمی مــی باشــد  

مــورخ   ۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰  ۰۴8۳۲ شــماره  رای   -۳6

۱۳96/۰۳/۲۴   آقــای عبــاس ربیعیــان نــژاد بــه 

 ۱۲85۴۲۰659 کدملــی   6۴۰ شــماره  شناســنامه 

صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد نســبت بــه ششــدانگ 

یکبابخانــه بــه مســاحت ۱۲6.۳9مترمربــع پــالک 

شــماره ۴۱فرعــی از۱5۱۷۷ اصلــی واقــع در بخــش 5 

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

ــم  ــاس ابراهی ــای  عب ــمی اق ــک رس ــطه از مال الواس

زاده

۳۷- رای شــماره ۰۳۷۴۲ ۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰ مــورخ 

۱۳96/۰۳/۰۷    آقــای  بهــزاد مظاهــری بــه شناســنامه 

شــماره 6۴۱ کدملــی ۱۲886۴6۳6۴ صــادره اصفهــان 

فرزنــد حســین نســبت بــه چهاردانــگ ونیــم مشــاع 

مســاحت  بــه  ســاختمان  یکبــاب  ازششــدانگ 

۲۷8.۴۰ مترمربــع پــالک شــماره ۱۳9۰۰ اصلــی واقــع 

در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــی باشــد   ــک رســمی م مال

۳8- رای شــماره ۰۳۷۴۴ ۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰ مــورخ 

ــه  ــادی ب ــم ناهیــد آیتــی نجــف آب ۱۳96/۰۳/۰۷  خان

شناســنامه شــماره ۱6۴۰9 کدملــی ۱۲8۲6۳۳۳۷6 

ــک  ــه ی ــد عشــقعلی نســبت ب ــان فرزن صــادره اصفه

دانــگ ونیــم مشــاع ازششــدانگ یکبــاب ســاختمان 

بــه مســاحت ۲۷8.۴۰ مترمربــع پــالک شــماره ۱۳9۰۰ 

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

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد  

مــورخ   ۱۳966۰۳۰۲۰۲6۰ رای شــماره ۰۴۳۱۳   -۳9

ــه  ــودی ب ــه محم ــور خلیف ــای منص ۱۳96/۰۳/۱6   آق

 ۱۲85۴55۰5۳ ۳55 کدملــی  شــماره  شناســنامه 

بــه  نســبت  حســین  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 

ششــدانگ یکبــاب کارگاه بــه مســاحت ۲۴۷ مترمربــع 

پــالک شــماره ۴۱۳ اصلــی واقــع در بخــش ۱6 ثبــت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه 

امیــن عادلــی  غــالم  اقــای  رســمی  مالــک   از 

ادامه در صفحه 8 ابادی
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مــورخ   1395603020260  04326 شــماره  رای   -40

بــه شناســنامه  ایــزدی  1395/11/16  آقــای احمــد 

شــماره 563 کدملــی 4072222178 صــادره خــرم ابــاد 

فرزنــد عبــاس نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب کارگاه بــه 

مســاحت 84.05 مترمربــع پــاک شــماره 413 اصلــی 

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

نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای غــام 

ــادی ــن اب ــی امی عادل

مــورخ   1395603020260  22990 شــماره  رای   -41

1395/12/26    اقــای مهــدی منتظــری  بــه شناســنامه 

شــماره 1080278516  کدملــی 1080278516  صــادره 

اصفهــان  فرزنــد حمیــد  نســبت بــه شــش ســهم 

مشــاع از نــه ســهم ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 

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

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

ــد   ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

مــورخ   1395603020260  22991 شــماره  رای   -42

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

ــادره  ــی 1080198377  ص ــماره 1080198377  کدمل ش

اصفهــان  فرزنــد حمیــد  نســبت بــه ســه ســهم مشــاع 

از نــه ســهم ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 89.70  

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

واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

مالــک رســمی مــی باشــد    

مــورخ   1396603020260  05349 شــماره  رای   -43

1396/04/03   آقــای روزعلــی جهــان بخشــی بــه 

شناســنامه شــماره 45 کدملــی 1971992151 صــادره 

مســجد ســلیمان فرزنــد مرادعلــی در  ششــدانگ  یــک 

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

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

ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد    

مــورخ   1396603020260  03748 شــماره  رای   -44

1396/03/07   آقــای مصطفــی ســعادت بــه شناســنامه 

ــان  ــادره اصفه ــی 1287570941 ص ــماره 985 کدمل ش

فرزنــد فتــح الــه نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه 

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

از 15187اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــتیان ــادی پوس ــای باقروه ــمی اق رس

مــورخ   1396603020260  04321 شــماره  رای   -45

1396/03/16   آقــای مهــدی ایــزدی بــه شناســنامه 

شــماره 267 کدملــی 1291128859 صــادره اصفهــان 

فرزنــد عبــاس نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب کارگاه بــه 

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

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

نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای غــام 

ــادی ــن اب ــی امی عادل

مــورخ   1396603020260  03266 شــماره  رای   -46

شناســنامه  بــه  زارعــی  زهــرا  خانــم    1396/02/28

اصفهــان  صــادره   1291369848 5 کدملــی  شــماره 

فرزنــد عباســعلی در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه 

باســتثناء بهــاء ثمنیــه اعیانــی آن بــه مســاحت136.20 

مترمربــع پــاک شــماره  - فرعــی از 13900 اصلــی واقــع 

در   بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــد     ــی باش ــمی م رس

مــورخ   1395603020260  21048 شــماره  رای   -47

13956/11/27   آقــای  حســین گل افشــان منــش 

بــه شناســنامه شــماره 28277 کدملــی 1280283432 

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

یکبــاب خانــه بــه مســاحت 209.25 مترمربــع از پــاک 

شــماره  13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــدر صلوات ــای حی رســمی اق

مــورخ   1396603020260  04048 شــماره  رای   -48

بــه  باقــری   حســن  محمــد  اقــای    1396/03/09

شناســنامه شــماره  1  کدملــی  6219807537   صــادره  

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

خانــه  بــه مســاحت  150  متــر مربــع از پــاک شــماره  

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

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

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

 1395603020260  22249 شــماره  رای   -49

شــماره  اصاحــی  رای  و    1395  /12/14 مــورخ 

خانــم    1396/05/02 مــورخ   139660302026006741

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

1818266415  صــادره آبــادان  فرزنــد جهانبخــش  

نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان مخروبــه 

بــه مســاحت 232.05  مترمربــع از پــاک شــماره 

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

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

از مالــک رســمی اقــای حــاج شــیخ علــی نقــی نجفــی 

مــورخ   1395603020260  22341 شــماره  رای   -50

بــه  رضائــی  اصغــر  علــی  آقــای       1395/12/15

ــادره  ــی 1290096945 ص ــماره 42 کدمل ــنامه ش شناس

اصفهــان فرزنــد یدالــه بصــورت ششــدانگ یکبــاب 

مغــازه بــه مســاحت 25.50 مترمربــع از پــاک شــماره 

4 فرعــی از14039 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی ــم لوالک ــای ابوالقاس ــمی اق ــک رس از مال

51- رای شــماره   139660302026004376    مــورخ    

1396/03/17      آقــای علــی حاجیــان حســین آبــادی 

14 کدملــی 5649596425  بــه شناســنامه شــماره 

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

یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  154  مترمربــع پــاک 

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

ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد 

52- رای شــماره   139660302026003182    مــورخ    

1396/02/27    آقــای  اصغــر ماهرانــی برزانــی بــه 

 1282989049 کدملــی   2834 شــماره  شناســنامه 

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

از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  201  

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

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

نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی رضــا 

ــی ــی برزان ماهران

53- رای شــماره   139660302026003181    مــورخ    

1396/02/27    خانــم نصــرت ماهرانــی برزانــی بــه 

 1282990977 کدملــی   3125 شــماره  شناســنامه 

صــادره اصفهــان فرزنــد حســین در  ســه دانــگ مشــاع 

از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  201  

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

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

نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی رضــا 

ــی ــی برزان ماهران

54- رای شــماره   139660302026001896    مــورخ    

1396/02/06   خانــم الهــه کلباســی بــه شناســنامه 

شــماره 250 کدملــی 1287010881 صــادره اصفهــان 

فرزنــد رضــا نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه 

مســاحت 152.15  مترمربــع پــاک شــماره 13447  

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

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

55- رای شــماره   139560302026022241    مــورخ    

1395/12/14   خانــم صدیقــه اســماعیلی خرزوقــی  

  5110424977 3  کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه 

صــادره برخــوار  فرزنــد نادعلــی  نســبت بــه ششــدانگ 

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

ثبــت  واقــع در بخــش 5  شــماره 13745  اصلــی 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــزی ــحاقیان ری ــمی محمداس ــک رس از مال

56- رای شــماره   139660302026003157    مــورخ    

1396/02/27    آقــای مصطفــی احمــدی بــه شناســنامه 

شــماره 294 کدملــی 6219410351 صــادره فریــدن 

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

مســاحت 212.21   مترمربــع پــاک شــماره   - فرعــی 

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

ــک رســمی مــی باشــد خــود متقاضــی مال

57- رای شــماره   139660302026004261    مــورخ    

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

شــماره 610 کدملــی 4171677300 صــادره الیگــودرز 

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

ــه مســاحت 249.62  ــاب ســاختمان ب ازششــدانگ یکب

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

16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

الواســطه از مالــک رســمی حســین محمــدی ســیچانی

58– رای شــماره   13966030202604262    مــورخ    

1396/03/13   آقــای روشــن علــی اســماعیلی بــه 

شناســنامه شــماره 34 کدملــی 6219785355 صــادره 

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

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

249.62 مترمربــع پــاک شــماره 309 اصلــی واقــع در 

بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عادی 

مــع الواســطه از مالــک رســمی حســین محمــدی 

ــیچانی س

59- رای شــماره   139660302026005411    مــورخ    

بــه  عســکریان  مرتضــی  آقــای     1396/04/04

شناســنامه شــماره 24 کدملــی 1291390081 صــادره 

اصفهــان فرزنــد حســین در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  

بــه مســاحت  73.25  مترمربــع پــاک شــماره  - 

فرعــی از 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــادی ــمس آب ــی ش ــه زارع ــمی یدال رس

60- رای شــماره   139660302026005503    مــورخ    

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

شــماره 2115 کدملــی 4171555396 صــادره الیگــودرز 

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

مســاحت 246.75 مترمربــع از پــاک شــماره 266 

ثبــت  واقــع در بخــش 5  اصلــی  از14915   فرعــی 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــودانی ــی س ــد زارع ــمی محم ــک رس از مال

61- رای شــماره   139660302026002759    مــورخ    

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

شــماره 6 کدملــی 1159695024 صــادره فریــدن فرزنــد 

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

ــی از 14915   ــماره123   فرع ــاک ش ــع پ 228  مترمرب

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

ــد ــی باش ــک رســمی م ــی مال متقاض

62- رای شــماره   139660302026003794    مــورخ    

1396/03/07   آقــای رضــا ســعادت بــه شناســنامه 

شــماره 4 کدملــی 5649658749 صــادره حــوزه 1 

اصفهــان فرزنــد محمــد علــی در ششــدانگ  یــک بــاب 

ــع پــاک شــماره  ــه مســاحت 85.50   مترمرب ــه  ب خان

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

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــادی   ــفیعی خیرآب ــم ش ــمی ابراهی ــک رس از مال

63- رای شــماره   139660302026004886    مــورخ    

1396/03/25   آقــای  حســن محمــدی بــه شناســنامه 

ــان  ــادره اصفه ــی 5649499691 ص ــماره 1066 کدمل ش

از  مشــاع  دانــگ  ســه  بصــورت  محمــود  فرزنــد 

بــه مســاحت 253  یکبــاب ســاختمان  ششــدانگ 

مترمربــع از پــاک شــماره 309  اصلــی واقــع در بخــش 

16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

الواســطه از مالــک رســمی بهــرام غامحســین گــودرزی

64- رای شــماره   13966030202604887    مــورخ    

1396/03/25   خانــم فاطمــه حســینی بــه شناســنامه 

شــماره 11 کدملــی 5649885273 صــادره جرقویــه 

فرزنــد ســید حســین بصــورت ســه دانــگ مشــاع 

از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 253 

مترمربــع از پــاک شــماره 309  اصلــی واقــع در بخــش 

16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

الواســطه از مالــک رســمی بهــرام غامحســین گــودرزی

65- رای شــماره   139660302026002621    مــورخ    

بــه  محمــدی  محمدعلــی  آقــای     1396/02/17

 4720691021 کدملــی   53968 شــماره  شناســنامه 

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

ان  اعیانــی  اســتثنابهاثمنیه  بــه  ســاختمان  یکبــاب 

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

و13808  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

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

66- رای شــماره   139660302026004209    مــورخ    

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

ــادره  ــی 1291270523 ص ــماره 23 کدمل ــنامه ش شناس

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

یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 202.60 مترمربــع 

ــی واقــع در  پــاک شــماره 394 فرعــی از 15177  اصل

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

ــی باشــد رســمی م

67- رای شــماره   139660302026001416    مــورخ    

بــه  ذبیحــی  حبیبــه  محمــد  آقــای     1396/01/30

شناســنامه شــماره 1554 کدملــی 1287806570 صــادره 

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

ــاحت  ــه مس ــتحدثات آن ب ــن محصوربامس ــه زمی قطع

ــی  ــاک شــماره 18 فرعــی از31  اصل ــع پ 338 مترمرب

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

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

ــی زنجان

68- رای شــماره   139660302026001852    مــورخ    

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

صــادره   1286884901 کدملــی   3175 شــماره 

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

بــه مســاحت 196  یکبــاب ســاختمان  ازششــدانگ 

ــی  ــی از14458  اصل ــاک شــماره 107 فرع ــع پ مترمرب

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

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال

69-  رای شــماره   139660302026001853    مــورخ    

1396/02/06   خانــم مهنــاز جــوادی الیادرانــی بــه 

ــادره  ــی 1284802205 ص ــماره 118 کدمل ــنامه ش شناس

اصفهــان فرزنــد حســین نســبت بــه چهاردانــگ مشــاع 

بــه مســاحت 196  یکبــاب ســاختمان  ازششــدانگ 

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

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

ــی باشــد ــک رســمی م مال

70- رای شــماره   139660302026000045    مــورخ    

1396/01/09   آقــای فــرزاد صادقیــان لوردیچــه بــه 

 1291983872 کدملــی   5272 شــماره  شناســنامه 

صــادره اصفهــان فرزنــد ناصــر در  ششــدانگ  یــک بــاب 

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

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

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی ــوی مورنان ــادات موس ــمی فخرالس ــک رس از مال

71- رای شــماره   139660302026004295    مــورخ    

1396/03/16   خانــم مرضیــه نیکخــواه دهنــوی بــه 

شناســنامه شــماره 1059 کدملــی 1293127221 صــادره 

ــاب  ــک ب ــدانگ  ی ــعلی در  شش ــد عباس ــان فرزن اصفه

ــاک  ــع پ ــاحت  193.48  مترمرب ــه مس ــکونی   ب مس

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

ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد

72- رای شــماره   139660302026004842    مــورخ    

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

شــماره 59744 کدملــی 1281692263 صــادره اصفهــان 

ــه 33.5 ســهم مشــاع از200  ــد اقامیــرزا نســبت ب فرزن

ســهم ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 200 

مترمربــع پــاک شــماره 13900  اصلــی واقــع در بخــش 

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

مــی باشــد

ــورخ     ــماره   139660302026004843    م 73- رای ش

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

شــماره 39630 کدملــی 1280821876 صــادره اصفهــان 

ــه 133 ســهم مشــاع از200  ــرزرا نســبت ب ــد آقامی فرزن

ســهم ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 200 

مترمربــع پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 

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

مــی باشــد

74- رای شــماره   139660302026004844    مــورخ    

ــنامه  ــه شناس ــدم ب ــدف مق ــم ص 1396/03/24     خان

شــماره 24504 کدملــی 1292397942 صــادره اصفهــان 

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

ســهم ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 200 

مترمربــع پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 

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

مــی باشــد

75- رای شــماره   139660302026004170    مــورخ    

1396/03/11    آقــای محمــد علــی محقــق دولــت 

آبــادی بــه شناســنامه شــماره 121 کدملــی 6609517101 

صــادره برخــوار  فرزنــد عبدالحســین بصورت ششــدانگ 

یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 180.30 مترمربــع از پــاک 

شــماره 15180  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــن 

رســمی مصطفــی و زهــرا محســنی هماگرائــی

76- رای شــماره   139660302026005936    مــورخ    

1396/04/15    آقــای  ســید علــی فاتحــی پیکانــی بــه 

ــی 5649654141 صــادره  شناســنامه شــماره 116 کدمل

جرقویــه فرزنــد ســید عبــاس بصــورت ششــدانگ 

یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 117.20 مترمربــع از پــاک 

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

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

مــی باشــد

ــورخ     ــماره   139660302026003734    م 77- رای ش

1396/03/07    آقــای علیرضــا نریمانــی بــه شناســنامه 

ــان  ــادره اصفه ــی 6609223440 ص ــماره 1098 کدمل ش

ــه  ــه ب ــه ششــدانگ یکبابخان ــد مرتضــی نســبت ب فرزن

مســاحت 82.75 مترمربــع پــاک شــماره 13883 

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

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

ــاری ــا افش غامرض

-78 رای شــماره   139660302026005472    مــورخ    

1396/04/07    اقــای  جلیــل قربانــی مزرعــه   بــه 

  5659417159 کدملــی    479 شــماره   شناســنامه 

صــادره  اصفهــان   فرزنــد  محمــد علــی   بصــورت 

ششــدانگ یکبــاب  خانــه   بــه مســاحت  153.67  متــر 

مربــع از پــاک شــماره  133  فرعــی از  14915  اصلــی 

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

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

ــزاد ــرت کیان ــم نص ــزاد و خان ــدر کیان حی

-79 رای شــماره   139660302026005473    مــورخ    

1396/04/07   خانــم  گل طــا زارع جونقانــی    بــه 

شناســنامه شــماره  6  کدملــی  4679476745  صــادره  

جونقــان   فرزنــد  علــی اکبــر  بصــورت ششــدانگ 

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

پــاک شــماره  15178  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی ــرزاق صادق ــای عبدال ــک رســمی اق از مال

-80 رای شــماره   139660302026001483    مــورخ    

1396/01/31    اقــای ایــت الــه شــیروانی فیــل ابــادی  

بــه شناســنامه شــماره 70  کدملــی 4679576669  

صــادره فارســان  فرزنــد نادعلــی  نســبت بــه ششــدانگ 

یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 37.48  مترمربــع از پــاک 

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

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

مــی باشــد

81- رای شــماره   139660302026003632    مــورخ    

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

شناســنامه شــماره 1267 کدملــی 4668950114 صــادره 

لــردگان فرزنــد علــی پنــاه نســبت بــه ششــدانگ 

یکبابخانــه بــه مســاحت 164  مترمربــع پــاک شــماره 

اصفهــان  ثبــت   5 بخــش  در  واقــع  اصلــی    13900

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــا یمین ــن الرعای ــی امی ــمی عل رس

82- رای شــماره   139660302026021007    مــورخ    

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

بــه شناســنامه شــماره 9  کدملــی 1091959153  صــادره 

نجــف ابــاد  فرزنــد هاجــی اقــا  نســبت بــه  ششــدانگ 

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

مســاحت 106.96  مترمربــع از پــاک شــماره 2 فرعــی 

از 15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

83- رای شــماره   139660302026005480    مــورخ    

1396/04/07      خانــم  صدیقــه صفــا پــور   بــه 

   1287679481 شناســنامه شــماره  588  کدملــی  

صــادره  اصفهــان   فرزنــد  محمــد تقــی   بصــورت 

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

مســاحت  139  متــر مربــع از پــاک شــماره  41  فرعــی 

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

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــان ــین امیدی ــمی عبدالحس رس

84- رای شــماره   139660302026005478    مــورخ    

1396/04/07   اقــای  هوشــنگ قرمــزی  بــه شناســنامه 

صــادره     2391526733 کدملــی     231 شــماره  

ــد  داراب  بصــورت چهــار دانــگ مشــاع  ممســنی  فرزن

از ششــدانگ یکبــاب  خانــه   بــه مســاحت  139  

متــر مربــع از پــاک شــماره  41  فرعــی از  15177  

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

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

عبدالحســین امیدیــان

85- رای شــماره   139660302026004873    مــورخ    

1396/03/24    آقــای  محمداســماعیل محمودیــان بــه 

شناســنامه شــماره 71718 کدملــی 1281816371 صادره 

اصفهــان فرزنــد رضــا در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 

بــه مســاحت 84.85 مترمربــع از پــاک شــماره 13718 

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

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

86- رای شــماره   139660302026000374    مــورخ    

1396/01/16    آقــای عبدالمهــدی ذبیحــی نائینــی 

بــه شناســنامه شــماره 15 کدملــی 1249438543 

یــک  ششــدانگ   در  رضــا  فرزنــد  نائیــن  صــادره 

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

شــماره  - فرعــی از 13900 اصلــی واقــع در بخــش 

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

می باشد                           

87- رای شــماره   139660302026003732    مــورخ    

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

صــادره   1280341785 کدملــی   45455 شــماره 

اصفهــان فرزنــد احمــد نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانه 

ــاک شــماره  13900  ــع پ ــه مســاحت 102.94 مترمرب ب

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

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

ــودجانی ــدری س ــی حی مرتض

88- رای شــماره   139660302026002195    مــورخ    

بــه  1396/02/11   آقــای محمــد احمــدی دهقــی 

شناســنامه شــماره 59 کدملــی 1091968810 صــادره 

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

ســاختمان مســکونی بــه مســاحت  186.55 مترمربــع 

پــاک شــماره  - فرعــی از 14496 اصلــی واقــع در 

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عادی 

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

89- رای شــماره   139660302026004058    مــورخ    

بــه  طــادی  مهاجــر  امیــر  آقــای      1396/03/10

شناســنامه شــماره 2208 کدملــی 1287104584 صادره 

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

ــع  ــاحت 299.57 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــاب س یکب

پــاک شــماره 136 فرعــی از 99 اصلــی واقــع در بخــش 

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

مــی باشــد

90- رای شــماره   139660302026004581    مــورخ   

1396/03/21    آقــای محمدعلــی ترابــی بــه شناســنامه 

شــماره 30554 کدملــی 1282233106 صــادره اصفهــان 

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

مســاحت 238.55 مترمربــع پــاک شــماره4و5و6 

ثبــت  بخــش 5  در  واقــع  اصلــی  از15177  فرعــی 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

91- رای شــماره   139660302026004242    مــورخ    

1396/03/13   آقــای غامرضــا ســلمانی بــه شناســنامه 

شــماره 2 کدملــی 5759600516 صــادره چــادگان فرزنــد 

شــیرعلی نســبت بــه ششــدانگ قســمتی ازیکبابخانــه 

بــه مســاحت 33.76 مترمربــع پــاک شــماره 13380 

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

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

ــی احمدصدیق

92- رای شــماره   139660302026004242    مــورخ    

1396/03/13   آقــای غامرضــا ســلمانی بــه شناســنامه 

شــماره 2 کدملــی 5759600516 صــادره چــادگان فرزنــد 

شــیرعلی نســبت بــه ششــدانگ قســمتی ازیکبابخانــه 

بــه مســاحت 33.76 مترمربــع پــاک شــماره 13380 

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

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

ــی احمدصدیق

93- رای شــماره   139660302026004648    مــورخ   

1396/03/22   آقــای مصطفــی مصطفائــی دهنــوی بــه 

ــادره  ــی 1290403627 ص ــماره 114 کدمل ــنامه ش شناس

اصفهــان فرزنــد حســن در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  

بــه مســاحت  132.10  مترمربــع پــاک شــماره  8 

فرعــی از 452   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

رســمی حســن مصطفائــی دهنــوی

94- رای شــماره   139660302026005328    مــورخ    

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

شــماره 11 کدملــی 1091903409 صــادره نجــف آبــاد 

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

مســاحت  210.60  مترمربــع پــاک شــماره 17  فرعــی 

از 15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

95- رای شــماره   139660302026003009    مــورخ    

1396/02/24   آقــای محســن مومنــی بــه شناســنامه 

صــادره   1281757705 کدملــی   65961 شــماره 

اصفهــان فرزنــد شــعبانعلی نســبت بــه ششــدانگ 

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

مســاحت 656.45 مترمربــع پــاک شــماره 15178 

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

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

ســیدجعفربحرینی

96- رای شــماره   139660302026004862    مــورخ    

1396/03/24   آقــای  ســید مهــدی ســجادی بــه 

ــادره  ــی 1270738712 ص ــماره  و  کدمل ــنامه ش شناس

اصفهــان فرزنــد رضــا بصــورت دو دانــگ مشــاع از 

ــاحت 204.15  ــه مس ــاختمان  ب ــاب س ــدانگ یکب شش

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

ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد

97- رای شــماره   139660302026004861    مــورخ    

1396/03/24      خانــم هاجیــه هــادی مولنجانــی 

ــی 1291681051 صــادره  ــه شناســنامه شــماره 5 کدمل ب

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

ــاحت 204.15  ــه مس ــاختمان  ب ــاب س ــدانگ یکب شش

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

204.15 مترمربــع از پــاک 15182  اصلــی واقــع در 

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

رســمی مــی باشــد

98- رای شــماره   139660302026004860    مــورخ    

1396/03/24    آقــای  سیدرســول ســجادی مولنجانــی 

بــه شناســنامه شــماره 8 کدملــی 1291448276 صــادره 

اصفهــان فرزنــد رضــا بصــورت دو دانــگ مشــاع از 

ــاحت 204.15  ــه مس ــاختمان  ب ــاب س ــدانگ یکب شش

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

204.15 مترمربــع از پــاک 15182  اصلــی واقــع در 

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

رســمی مــی باشــد 

99- رای شــماره   139660302026005880    مــورخ    

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

شــماره 1914 کدملــی 0055464661 صــادره تهــران 

ــه  ــه  ب ــاب خان ــد حســن بصــورت ششــدانگ یکب فرزن

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

از14915  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــر میرزای رســمی اکب

100- رای شــماره   139660302026003676    مــورخ    

خانــم محدثــه ســادات کرمانــی       1396/03/04

 1276693532 شــماره  شناســنامه  بــه  القریشــی 

ــد ســید  کدملــی 1276693532 صــادره اصفهــان فرزن

رضانســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 390 

مترمربــع پــاک شــماره 13900   اصلــی واقــع در بخــش 

ــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع  ــان خری 5 ثبــت اصفه

الواســطه از مالکیــن رســمی رضاجبــارزارع واشــرف 

ــارزارع ــری جب ــوت زاده وصغ ــکینه قن ــی وس رضوان

101- رای شــماره   139660302026002357    مــورخ    

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

ــان  ــی 1285477596 صــادره اصفه شــماره 1096 کدمل

یکبــاب  ششــدانگ  بصــورت  اســماعیل  فرزنــد 

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

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

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

ــی باشــد م

102- رای شــماره   139560302026020854    مــورخ    

بــه  امیدرحمــت   ابراهیــم  اقــای      1395/11/26

شناســنامه شــماره 28277  کدملــی 1280711434 

صــادره اصفهــان  فرزنــد عبدالرحیــم  نســبت بــه 

ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 335.95  مترمربع 

از پــاک شــماره 13900   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

103- رای شــماره   139660302026004057    مــورخ    

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

شــماره 1277340374 کدملــی 1277340374 صــادره 

عــراق فرزنــد عبدالحســین نســبت بــه ششــدانگ 

ــع پــاک  ــه مســاحت 43.57 مترمرب یکبــاب مغــازه ب

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

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

رســمی محمدرضــا حــق شــناس 

104- رای شــماره   139660302026004059    مــورخ    

1396/03/10     خانــم زهــرا رفیعــی بــه شناســنامه 

ــد  ــادره داران فرزن ــی 1159657130 ص ــماره 7 کدمل ش

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

مســاحت 18.07مترمربــع پــاک شــماره23 فرعــی 

از14915   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

ــی باشــد ــک رســمی م خــود متقاضــی مال

105- رای شــماره   139660302026005397    مــورخ    

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

ــان  ــی 1286254051 صــادره اصفه شــماره 1455 کدمل

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

از پــاک شــماره 268    مســاحت 76.55 مترمربــع 

فرعــی از 452   اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

106- رای شــماره   139660302026000056    مــورخ    

ــه شناســنامه  1396/01/09    آقــای حســین نصیــری ب

ــان  ــی 1280942096 صــادره اصفه شــماره 51604 کدمل

فرزنــد علــی بصــورت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 

یکبــاب ســاختمان مســکونی و دوبــاب مغــازه متصلــه  

پــاک شــماره  از  بــه مســاحت 262.50 مترمربــع 

986 فرعــی از 15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

107- رای شــماره   139660302026000055    مــورخ    

بــه  بروجنــی  آقــای فــرزاد زمانــی      1396/01/09

شناســنامه شــماره 11914 کدملــی 1292047232 صادره 

ــگ مشــاع  ــد حســین بصــورت ســه دان ــان فرزن اصفه

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

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

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

در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد

108- رای شــماره   139660302026005499    مــورخ    

1396/04/08    آقــای  غامرضــا اســکندر بــه شناســنامه 

شــماره 30 کدملــی 1249908019 صــادره نائیــن فرزنــد 

ــاب ســاختمان نیمــه  اســکندر بصــورت ششــدانگ یکب

تمــام بــه مســاحت 190 مترمربــع از پــاک شــماره  

13998   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

109- رای شــماره   139660302026006194    مــورخ    

1396/04/21    آقــای عبدالکریــم ســعیدی قهســاره 

ــی 1285863577  ــه شناســنامه شــماره 1439 کدمل ب

بــه  نســبت  محمدعلــی  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 

ششــدانگ یکبابخانــه بــه اســتثنابهاثمنیه اعیانــی ان بــه 

ــاک شــماره 118فرعــی  ــع پ مســاحت 149.40 مترمرب

از14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

ــی باشــد   ــک رســمی م خــود متقاضــی مال

110- رای شــماره   139660302026002602    مــورخ    

1396/02/17   اقــای رســول حقیقــی امیــن ابــادی بــه 

ــی 1284950638صــادره  شناســنامه شــماره 1020کدمل

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

خانــه بــه مســاحت 179.50  متــر مربــع از پــاک 

شــماره 413    اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

رســمی موروثــی مرحــوم اصغــر حقیقــی امیــن ابــادی

111- رای شــماره   139660302026005376    مــورخ    

1396/04/03    آقــای  ابوالفضــل یزدانــی به شناســنامه 

شــماره 1098 کدملــی 1219019161 صــادره گلپایــگان 

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

مســاحت 106.50 مترمربــع از پــاک شــماره 49 فرعــی 

از 15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــوی زاده ــر صف رســمی اصغ

112- رای شــماره   139660302026005363    مــورخ    

1396/04/03   آقــای  محمداســماعیل بهرامــی بــه 

ــادره  ــی 6219816641 ص ــماره 49 کدمل ــنامه ش شناس

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

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

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

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

ــی باشــد رســمی م

113- رای شــماره   139660302026004631    مــورخ    

1396/03/21    آقــای عقیــل بختیارنــژاد بــه شناســنامه 

صــادره   1740361121 1740361121 کدملــی  شــماره 

اهــواز فرزنــد عبــاس در یــک دانگ مشــاع از ششــدانگ  

یــک بــاب ســاختمان مســکونی بــه مســاحت  183.65  

مترمربــع پــاک شــماره  - فرعــی از 309   اصلــی واقــع 

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

عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی فاطمــه رفیعــی 

دولــت آبــادی

114- رای شــماره   139660302026004628    مــورخ    

مطلبــی  مــژگان  خانــم  مالکیــت     1396/03/21

شــماره 2237 کدملــی  شناســنامه  بــه  کربکنــدی 

1286793440 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد در 5 

دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان 

ــاک  ــع پ ــاحت  183.65  مترمرب ــه مس ــکونی ب مس

شــماره  - فرعــی از 309 اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از 

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

ــورخ     ــماره   139660302026005477    م 115- رای ش

1396/04/07       اقــای حســین باقــری کچــی ئــی   بــه 

شناســنامه شــماره  2  کدملــی  5659597815  صــادره  

کوهپایــه   فرزنــد  مرتضــی   بصــورت ششــدانگ یکباب  

ســاختمان   بــه مســاحت  157.50  متــر مربــع از پاک 

شــماره  128   فرعــی از  14915  اصلــی واقــع در بخــش 

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

مــی باشــد

116- رای شــماره   139660302026000017    مــورخ    

1396/01/07    خانــم ژیــا شــیران بــه شناســنامه 

شــماره 234 کدملــی 1291139109 صــادره اصفهــان 

فرزنــد امیــر قلــی بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 

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

109   فرعــی از  14458    اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از 

مالــک رســمی میــرزا امیــن الرعایایــی

ــورخ     ــماره   139560302026022953    م 117- رای ش

1395/12/25    آقــای مصطفــی قدوســی پــور بــه 

شناســنامه شــماره 947 کدملــی 1286518709 صــادره 

اصفهــان فرزنــد حســین در ســه دانــگ مشــاع از 

ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  209  

مترمربــع پــاک شــماره  12 فرعــی از31   اصلــی واقــع 

در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــی باشــد رســمی م

118- رای شــماره   139560302026022951    مــورخ    

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

شناســنامه شــماره 123 کدملــی 6199548418 صــادره 

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

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

مترمربــع پــاک شــماره  12  فرعــی از31  اصلــی واقــع 

در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد

119- رای شــماره   139660302026005470    مــورخ    

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

شناســنامه شــماره  58677 کدملــی  1281012246  

صــادره  اصفهــان  فرزنــد  محمــود  بصــورت ششــدانگ 

یــک بــاب  ســاختمان نیمــه تمــام  بــه مســاحت  

240.80  متــر مربــع از پــاک شــماره  13832  اصلــی 

واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــک رســمی مــی باشــد مال

120- رای شــماره   139560302026021185    مــورخ    

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

ــی 1092015566  صــادره  شناســنامه شــماره 23  کدمل

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

ــع از  ــه مســاحت 121.45  مترمرب یکبــاب ســاختمان ب

پــاک شــماره 13966   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

از مالــک رســمی کریــم شــیرانی

121- رای شــماره   139660302026004593    مــورخ    

بــه  اســکندریان  عبدالرحیــم  آقــای     1396/03/21

ــادره  ــی 1229635262 ص ــماره 4 کدمل ــنامه ش شناس

خوانســار فرزنــد حســن نســبت بــه ســه دانــگ وســه-

یازدهــم دانــگ مشــاع ازششــدانگ ســاختمان بــه 

ــی  ــماره66 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 25.10  مترمرب مس

از99 اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــی باشــد ــک رســمی م متقاضــی مال

ــورخ     ــماره   139660302026004594    م 122- رای ش

1396/03/21      خانــم ملیحــه عطــارزاده به شناســنامه 

شــماره 4582 کدملــی 5418665820 صــادره اصفهــان 

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

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

ــع پــاک شــماره66 فرعــی از99 اصلــی  25.10  مترمرب

واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

مالــک رســمی مــی باشــد

ــورخ     ــماره   139560302026022441    م 123- رای ش

بــه  برزانــی  مارانــی  عبــاس  آقــای     1395/12/16

شناســنامه شــماره 732 کدملــی 1290443106 صــادره 

خمینــی شــهر فرزنــد احمــد بصــورت ششــدانگ 

ــه  بــه مســاحت 188.15 مترمربــع پــاک  یکبــاب خان

شــماره 13900  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــدری جون رســمی حســین حی

ــورخ     ــماره   139660302026004856    م 124- رای ش

1396/03/24    آقــای  ســید خلیــل حســینی دهنــوی 

ــی 1283109565   ــماره 3925 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب

بصــورت  رســول  ســید  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 

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

202.17 مترمربــع از پــاک شــماره 8 فرعــی از 452   

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

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

ــوی ــی دهن ــن عبداله حس

125- رای شــماره   139660302026005451    مــورخ    

1396/04/04      خانــم زهــره روحانــی اصفهانــی 

بــه شناســنامه شــماره 1331 کدملــی 1286561639 

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

دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 

122.17 مترمربــع از پــاک شــماره 394 فرعــی از 

15177   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

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

ــورخ     ــماره   139660302026005452    م 126- رای ش

1396/04/04    آقــای  عبــاس نــواب اصفهانــی بــه 

 1281628484 53152 کدملــی  شــماره  شناســنامه 

ــگ  ــد حســین بصــورت ســه دان ــان فرزن صــادره اصفه

مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه به مســاحت 122.17 

از 15177    فرعــی  پــاک شــماره 394  از  مترمربــع 

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

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

ــورخ     ــماره   139660302026005381    م 127- رای ش

1396/04/04    خانــم مهنــاز نیــک ســیر بــه شناســنامه 

ــان  ــادره اصفه ــی 1285973968 ص ــماره 450 کدمل ش

فرزنــد اکبــر در ششــدانگ  یــک بــاب کارگاه  بــه 

مســاحت  75 مترمربــع پــاک شــماره  268   فرعــی 

از 452   اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه 

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

ــورخ     ــماره   139660302026005331    م 128- رای ش

ــه شناســنامه  1396/04/03    آقــای محســن ســعید ب

شــماره 2 کدملــی 5110525390 صــادره برخــوار فرزنــد 

شــکراله در  ششــدانگ  یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت  

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

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

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

مرتضــی صــدری

129- رای شــماره   139660302026004100    مــورخ    

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

ــان  ــادره صفه ــی 1290529884 ص ــماره 1860 کدمل ش

فرزنــد یدالــه در نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 

بــاب خانــه  بــه مســاحت  256.47  مترمربــع پــاک 

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

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

ــد صــدری ــک رســمی محم الواســطه از مال

130- رای شــماره   139660302026004098    مــورخ    

بــه  آفارانــی  1396/03/10   خانــم ســهیا چراغــی 

شناســنامه شــماره 8 کدملــی 1293104213 صــادره 

از  مشــاع  دانــگ  نیــم  در  اکبــر  فرزنــد  اصفهــان 

ــه مســاحت  256.47   ــه  ب ــاب خان ششــدانگ  یــک ب

مترمربــع پــاک شــماره  - فرعــی از13900  اصلــی واقع 

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

عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی محمــد صــدری

131- رای شــماره   139660302026004095    مــورخ    

بــه  رنانــی  بختیــاری  رضــا  آقــای      1396/03/10

 1283174871 کدملــی   6566 شــماره  شناســنامه 

صــادره اصفهــان فرزنــد حســین در پنــج دانــگ مشــاع 

از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  256.47  

مترمربــع پــاک شــماره  - فرعــی از13900  اصلــی واقع 

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

عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی محمــد صــدری

ــورخ     ــماره   139660302026003657    م 132- رای ش

اخــاری  ازآن  صفــری  الهــه  خانــم     1396/03/04

بــه شناســنامه شــماره 1952 کدملــی 1289051951 

صــادره اصفهــان فرزنــد حســن نســبت بــه ششــدانگ 

پــاک  مترمربــع   108.91 مســاحت  بــه  یکبابخانــه 

شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــادی ــمس اب ــی ش ــم زراعت ــمی کری رس

133- رای شــماره   139660302026000061    مــورخ    

بــه  علــی  شــمس  طاهــره  خانــم     1396/01/10

 1286572274 کدملــی   272 شــماره  شناســنامه 

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

ــع از پــاک  ــه مســاحت 101.05 مترمرب ــه ب یکبــاب خان

شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــری باطان ــی جاب ــمی رجبعل رس

ادامه از صفحه 7

ادامه در صفحه 9
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توپ و تور
مدیر رسانه ای سپاهان:

مظاهری باید اخراج می شد
مرتضــی رمضانــی راد، مدیــر رســانه ای ســپاهان، در 
ــت،  ــرار داده اس ــانه ها ق ــار رس ــه در اختی ــتی ک یادداش
بعضــی نــکات را دربــاره ایــرادات واردشــده بــه قضــاوت 

ــرد.  ــرح ک ــان مط ــهرآورد اصفه ش
ــا توجــه  ــن یادداشــت آمــده اســت: »ب در بخشــی از ای
ــی  ــن ایرادات ــان در باشــگاه ذوب آه ــه همکارانم ــه اینک ب
ــا ســپاهان وارد  ــدار تیمشــان ب ــه تصمیمــات داور دی را ب
ــن  ــه ای ــان ب ــا نگاهش ــده م ــه عقی ــه ب ــتند و البت دانس
ــی را  ــا نکات ــت ت ــوده، الزم اس ــه ب ــک طرف ــرادات ی ای
یــادآور شــوم؛ دوســتانمان در باشــگاه ذوب آهــن بــر روی 
صحنه هــا و تصمیمــات داور نقــد دارنــد؛ امــا بهتــر اســت 
نــگاه بــه صحنه هــای مشــکوک ایــن دیــدار یــک ســویه 
ــم در دقیقــه  ــاد داری ــال مــا اعتق ــوان مث ــه عن نباشــد؛ ب
۳۴ رشــید مظاهــری، گلــر سبزپوشــان بیــرون از محوطه 
جریمــه تــوپ را بــا دســت می زنــد؛ در صورتــی کــه ایــن 
صحنــه دیــده می شــد، آن هــا بایــد حــدود ۶۰ دقیقــه ۱۰ 
ــن شــهرآورد را ادامــه  ــر دوم ای ــا گل ــره می شــدند و ب نف
می دادنــد یــا اینکــه در دقیقــه ۶۴ یــک خطای مشــکوک 
بــه پنالتــی توســط بازیکنــان ذوب آهــن بــر روی شــاهین 
ــل از  ــد قب ــا معتقدن ــد. ذوب آهنی ه ــی رخ می ده ثاقب
ــا  ــب خط ــری مرتک ــن جعف ــپاهان، ابوالحس گل اول س
ــدار و  ــن دی ــم ای ــاره فیل ــد ب ــی چن ــا بازبین ــه ب ــده ک ش
ســوال از برخــی کارشناســان ایــن دیــدگاه وجــود دارد کــه 
در برخــورد جعفــری خطایــی در کار نبــوده و یــک صحنــه 
عــادی و طبیعــی فوتبالــی اتفــاق افتــاده اســت؛ ضمــن 
ــابهی  ــه مش ــز صحن ــازی نی ــی ب ــق پایان ــه در دقای اینک
ــی  ــون فغان ــی همچ ــدگاه داوران ــه در دی ــاد ک ــاق افت اتف
باشــد. همچنیــن  نمی توانــد خطــا  ایــن صحنه هــا 
ــده  ــه عقی ــه ب ــه گل دوم ک ــاره صحن ــد ب ــی چن در بازبین
ــازی  ــم ب ــا آفســاید اســت در فیل دوســتان ذوب آهنی ه
ــه دو  ــه نظــر می رســد ک ــه ب ــه در عکــس(، این گون )و ن
بازیکــن ذوب آهــن و ســپاهان هــر دو بــر روی یــک خــط 

هســتند. ایمنــا

بحران جدی در ماشین سازی
قصــد  دیگــر  تبریــز  ماشین ســازی  باشــگاه  مالــک 
ــن  ــی ای ــان و کادر فن ــات بازیکن ــدارد و مطالب ــم داری ن تی

تیــم را پرداخــت نکــرده اســت. 
ــن  ــه ای ــی ک ــم زمان ــم ه ــن تی ــی ای ــان و کادر فن بازیکن
ــد قراردادشــان  ــد، تصمیــم دارن اتفاقــات را مشــاهده کردن
ــک  ــریعت زاده، مال ــد. ش ــخ کنن ــگاه فس ــن باش ــا ای را ب
باشــگاه ماشین ســازی تبریــز بــه تمــام کادر فنــی و 
ــل داده  ــرارداد تحوی ــخ ق ــه فس ــم، برگ ــن تی ــان ای بازیکن
ــا تمــام اســتعفاها و فســخ قراردادهــای  ــا ایــن کار ب ــا ب ت

ــد.  ــت کن ــش موافق تیم
ــرار  ــال ق ــر انح ــازان در خط ــدام، ماشین س ــن اق ــا ای ب
می گیرنــد و مســئوالن لیــگ یــک، بــا یــک بحــران 
روبــه رو می شــوند. البتــه از شــهر تبریــز خبــر می رســد کــه 
ــه  ایــن احتمــال وجــود دارد کــه باشــگاه ماشین ســازی ب
هیئــت فوتبــال اســتان آذربایجــان شــرقی یــا شــهرداری 

ــود. ورزش 3 ــذار ش ــز واگ تبری

کوتاه اخبار 
آغاز اردوی تیم ملی تکواندو

ــری  ــابقات گرندپ ــه مس ــن مرحل ــور در دومی ــرای حض ب
2۰۱7، نخســتین مرحلــه تمرینــی تیــم ملــی تکوانــدو 
ــز  ــح روز شــنبه در مرک ــدوکار از صب ــا ۴ تکوان کشــورمان ب

ــد.  ــاز ش ــدو آغ ــی تکوان جهان
ــا  ــال 2۰۱7 ب ــری در س ــابقات گرندپ ــه مس ــن مرحل دومی
حضــور تکوانــدوکاران برتــر جهــان در ۴ وزن المپیکــی زنــان 
ــاط«  ــدت ۳ روز در »رب ــه م ــهریورماه ب ــردان از ۳۱ ش و م

مراکــش برگــزار خواهــد شــد. 
اردوی تیــم ملــی تکوانــدو کشــورمان بــرای حضــور در ایــن 
رقابت هــا از صبــح روز شــنبه بــا حضــور فــرزان عاشــورزاده، 
ــی  محمــد کاظمــی، امیرحســین ساســان و ســجاد مردان
آغــاز شــد. همچنیــن پــس از بازگشــت تیــم ملــی 
تکوانــدو دانشــجویان از بیســت و نهمیــن دوره بازی هــای 
یونیورســیاد، آرمیــن  هادی پــور، میرهاشــم حســینی و 
ــوند.  ــق می ش ــی ملح ــم مل ــه اردوی تی ــی ب ــعید رجب س
ــم   ــی تی ــب نهای ــام ترکی ــاک درخصــوص اع ــدی بی ب مه
ملــی بــرای حضــور در مرحلــه دوم مســابقات گرنــد 
ــه از مســابقات از ۳۱ شــهریورماه  پــری گفــت: ایــن مرحل
تــا 2 مهرمــاه در مراکــش برگــزار می شــود کــه بــرای 
ــه ایــن مســابقات منتظــر اعــام  اعــام نفــرات اعزامــی ب
ــا  ــی هســتیم ت ــی اســامی از ســوی فدراســیون جهان نهای
درخصــوص نفــرات تصمیم گیری هــای الزم انجــام شــود. 

فدراســیون تکوانــدو

 توضیح خیابانی 
درباره نقل قول جنجالی

جــواد خیابانــی، مجــری و گزارشــگر فوتبــال ایــران، عقیده 
دارد کــه طبــق معمــول اظهاراتــش دربــاره شــهید محســن 

حججــی بــد فهمیــده و منتقــل شــده اســت. 
ــر دقایقــی  ــال برت ــی روز پنجشــنبه در برنامــه فوتب خیابان
ــن شــهید پرداخــت و در  ــام ای ــاره مق ــت درب ــه صحب را ب
ــرم را  ــه س ــرت ک ــدای س ــت: ف ــش گف ــان حرف های می

می بــری. 
ایــن جملــه خیلــی ســریع در شــبکه های اجتماعــی مثــل 

توئیتــر دســتمایه انتقاداتــی تند شــد. 
ــم  ــد بگوی ــط بای ــن فق ــد: م ــاره می گوی ــی در این ب خیابان
ــوع  ــن موض ــدن در ای ــده ش ــد فهمی ــون ب ــفم؛ چ متاس
 ویــژه، اصــا محلــی از اعــراب نــدارد. وقتــی کــه مــا دربــاره 
ــم  ــت می کنی ــام او صحب ــهید و مق ــک ش ــت ی بزرگداش
ــوش  ــا خطاپ ــد نگاه ه ــم، بای ــن اشــتباه کن ــر م ــی اگ حت
باشــد؛ چــرا کــه پــای یــک شــهید عزیــز در میــان اســت. 
ــت؛  ــح اس ــن واض ــور م ــد: منظ ــه می ده ــی ادام خیابان
مــن گفتــم فــدای ســرت کــه ســرم را می بــری و منظــورم 
ایــن بــود کــه شــهید حججــی باکــی از بریــده شــدن ســر 
ــم  ــن نمی دان ــت. م ــته اس ــران نداش ــرای ای ــش ب مبارک
چــه چیــز عجیبــی در ایــن جملــه مــن هســت کــه دوبــاره 

ــا شــده اســت. ورزش 3 ــن صحبت ه ــث ای باع

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه ورزش

علیرضــا منصوریــان، ســرمربی جــوان آبی هــای 
پایتخــت، ایــن روزهــا آمــاج حمــات منتقــدان 

اســت. 
ــا بیشــتر پیشکســوتان باشــگاه اســتقال  تقریب
ــا  ــتند ی ــان هس ــی منصوری ــان جدای ــا خواه ی
ترجیــح  و  کرده انــد  اختیــار  ســکوت  فعــا 
می دهنــد از ایــن مربــی جــوان حمایــت نکننــد.

ــار  ــر از رفت ــم بهت ــتقال ه ــواداران اس ــار ه  رفت
پیشکســوتان این باشــگاه نیســت و بســیاری از 
هــواداران در همیــن آغازیــن روزهــای لیــگ برتر 
فریــاد »حیــا کــن رهــا کــن« را ســر می دهنــد؛ 
ــات  ــاج حم ــه آم ــان این گون ــرا منصوری ــا چ ام

منتقــدان قــرار گرفتــه اســت؟
 منصوریان

منصوریــان فصــل قبــل روزهــای ســختی را 
ســپری کــرد؛ او بــا محرومیــت اســتقال از 
خریــد بازیکــن مجبــور بــه اســتفاده از بازیکنــان 
جــوان شــد؛ بــا ایــن حــال ایــن ماجــرا تبدیــل 
ــد  ــق ش ــتقال موف ــاری و اس ــی اجب ــه توفیق ب
ــرده  ــاز ک ــدول آغ ــای ج ــا انته ــه ب ــی را ک فصل

ــان برســاند.  ــه پای ــه دوم ب ــا رتب ــود، ب ب
جهــش خیره کننــده تیــم منصوریــان به ویــژه در 
ــده  ــویق ها و »زن ــی از تش ــل دوم، موج نیم فص
بادهــا« را بــرای ایــن مربــی بــه همــراه داشــت. 

ــه  ــه ب ــا توج ــل و ب ــن فص ــرای ای ــان ب منصوری
حضــور در رقابت هــای آســیایی ســعی کــرد 
چنــد بازیکــن بــا تجربــه و جــوان جویــای نــام 
ــه تیــم اضافــه کنــد. ایــن خریدهــا موجــی  را ب
از امیــدواری کاذب را بــرای هــواداران بــه وجــود 
آورد و همــه بــه یــک بــاره و بــر اســاس منطقــی 
غیرواقعــی بــه ایــن بــاور رســیدند کــه اســتقال 
در ایــن فصــل می توانــد حاکــم بامنــازع لیــگ 

برتــر باشــد. 

البتــه منصوریــان هــم در مقابــل ایــن بــاور 
مقاومتــی نکــرد تــا توقــع از اســتقال به شــکلی 
کامــا حبابــی افزایــش یابــد و ایــن حبــاب در 
همــان اولیــن بــازی فصل و شکســت اســتقال 
ــادان ترکیــد. پیامدهــای  برابــر صنعــت نفــت آب

ترکیــدن ایــن حبــاب هــم متوجــه هیــچ کســی 
نشــد جــز منصوریــان و او در عــرض نــود دقیقــه 
از قهرمــان فصــل قبــل بــه مربــی نــاکام و عامل 

ســرافکندگی اســتقال تبدیــل شــد. 
ایــن اتفــاق البتــه نکتــه تــازه ای در فوتبــال ایران 
نیســت و مــا حتــی شــاهد بوده ایــم یــک 
ــابقه  ــک مس ــه در ی ــرض ۱۰ دقیق ــی در ع مرب
ــل  ــی ســوخته تبدی ــه مرب ــان ب ــال از قهرم فوتب

شــده اســت.
 تماشاگران

متاســفانه درک تماشــاگران از فوتبــال در لیــگ 
ــطح  ــن س ــه کمتری ــر ب ــال های اخی ــا در س م
ممکــن رســیده اســت؛ رفتارهــای پرخاشــگرانه، 
حــزب بــاد بــودن، انــواع رفتارهــای غیرورزشــی 
ــواده  ــه خان ــن، فحاشــی ب ــزر انداخت ــد لی )مانن
بازیکنــان خــودی و حریــف، پرتــاپ ســنگ 
و ترقــه و ...(، تنهــا نمونــه ای از درک پاییــن 

ــت.  ــال اس ــاگران از فوتب تماش
نه تنهــا  مــا  فوتبــال حرفــه ای  در  متاســفانه 
بیشــتر  بلکــه  نیســتند،  حرفــه ای  تیم هــا 
نیــز، کوچک تریــن  مــا  فعلــی  تماشــاگران 
رفتارهــای حرفــه ای را نیاموخته انــد و در چنیــن 
ــرادی  ــا اف ــی ب ــای این چنین ــی برخورده فوتبال
ماننــد منصوریــان چنــدان عجیــب نیســت.

 پیشکسوتان
در کنــار این هــا پیشکســوتان فوتبــال مــا نیــز بــه 

ــواداران  ــن ه ــگاه و همی ــی باش ــل بی توجه دلی
ــه  ــوند ک ــو می ش ــه ورزش مح ــان از صحن آنچن
مجبورنــد بــرای بازگشــت دســت بــه جنجــال و 
ــد روزی در صــدر  ــا شــاید چن ــد ت ــن بزنن توهی

اخبــار حضــور داشــته باشــند. 
متاســفانه برخــاف همــه دنیــا کــه پیشکســوتان 
آن  ســرمایه های  مهم تریــن  باشــگاه  یــک 
مــا  در کشــور  بــه حســاب می آینــد،  تیــم 
پیشکســوتان تبدیــل بــه عاملــی بــرای تخریــب 
ملــی  تیــم  حتــی  و  باشــگاهی  تیم هــای 

ند. می شــو
در ایــن فوتبــال آشــفته جایــی بــرای تحلیل های 
کارشناســی و درک واقعیت هــا باقــی نمی مانــد 
ــوب،  ــای خ ــد بازی ه ــی مانن ــای مهم و نکته ه
ــدای  ــزی و ... ف ــده دار، برنامه ری ســتاره های آین

ــود.  ــی می ش نتیجه گرای
اســتقال بــه گــواه کارشناســان مســتقل و البتــه 
ــم در  ــی ه ــم بســیار خوب بی طــرف، امســال تی
ــن  ــا ای ــت؛ ام ــت اس ــم روی نیمک ــن و ه زمی
ــادی طــول  ــرات مــدت زی ــل تغیی ــه دلی ــم ب تی

ــد.  ــی برس ــه هماهنگ ــا ب ــد ت می کش
از اســتقال نمی تــوان انتظــار داشــت در همیــن 
ــد پرســپولیس منســجم و  ــدای فصــل مانن ابت
ــپولیس  ــان پرس ــد. بازیکن ــازی کن ــگ ب هماهن
مدت هاســت در کنــار هــم مشــغول بــازی 
هســتند و شــاکله کلــی ایــن تیــم حفــظ شــده 
ــن  ــان ای ــم بازیکن ــل ه ــن دلی ــه همی ــت؛ ب اس
ــد.  ــدا می کنن ــر را پی ــته همدیگ ــم چشم بس تی
ــث  ــم باع ــتقال ه ــتاره های اس ــت س مصدومی
شــده ایــن تیــم در هــر بــازی مجبــور بــه تغییــر 
ــن  ــا ای ــم ب ــن تی ــا ای ــود و قطع ــک ش تاکتی
وضعیــت بــه ایــن زودی بــه وحــدت تاکتیکــی 
ــرور  ــه م ــم ب ــوع ه ــن موض ــا ای ــد؛ ام نمی رس
رفــع خواهــد شــد و ماننــد هــر تیمــی اســتقال 
هــم بــا ثبــات بازیکنــان، تاکتیــک ویــژه خــود را 
خواهــد داشــت. هــر چنــد ایــن مشــکات گــذرا 
در نهایــت حــل خواهــد شــد، امــا بعیــد بــه نظــر 
می رســد کــه فوتبــال ایــران بــه ایــن زودی هــا از 
دســت پیشکســوتان تخریبگــر و تماشــاگرنماها 

نجــات پیــدا کنــد.

نگاهی به مشکالت تیم استقالل

کابوس های آبی

حمیدرضــا گرشاســبی، عضــو هیئت مدیــره باشــگاه پرســپولیس 
گفــت: حراســت ایــن باشــگاه پیگیــر موضــوع توهیــن بــه مهــدی 

طارمــی اســت. 
حمیدرضــا گرشاســبی دربــاره وضعیــت تیــم فوتبــال پرســپولیس 
پیــش از ســفر بــه عمــان اظهــار کــرد: تیــم طــی روزهــای 
ــاش  ــی در ت ــام داده و کادر فن ــی را انج ــات خوب ــته تمرین گذش
بــود آمادگــی بازیکنــان را در بهتریــن حالــت نگــه دارد. االن هــم 
بازیکنــان بســیار ســر حــال هســتند و فکــر می کنــم تیــم بــا ایــن 
شــرایط بــازی خوبــی برابــر االهلــی انجــام خواهــد داد. امیــدوارم 
همــه از پرســپولیس کــه بــه نوعــی نماینــده فوتبــال ایــران اســت، 
حمایــت کننــد تــا بتوانیــم از حیثیــت فوتبــال ایــران دفــاع کنیــم. 
ــای  ــت: آق ــپولیس  گف ــر پرس ــی اخی ــاره حواش ــه درب او در ادام
طاهــری بــه عنــوان مدیــر عامــل باشــگاه تــاش زیــادی کردنــد 

تــا حواشــی را جمــع کننــد. بــه هــر حــال ایشــان پیگیــر موضــوع 
ــه مهــدی طارمــی هســتند. حتــی حراســت باشــگاه  فحاشــی ب
هــم ایــن قضیــه را پیگیــری می کنــد تــا مشــخص شــود قضیــه 
از چــه قــرار اســت. طارمــی بازیکــن خــوب ماســت کــه دو ســال 
ــه  ــد ب ــواداران نبای ــت دارد. ه ــه حمای ــاز ب ــده و نی ــای گل ش آق

ــد.  ــت کنن ــگاه اهان ــرمایه های باش س
ایــن عضــو هیئت مدیــره باشــگاه پرســپولیس در بخــش دیگــری 
از صحبت هایــش دربــاره اینکــه آیــا قــرار اســت شــهرآورد 
دوســتانه در آلمــان برگــزار شــود یــا خیــر، گفــت: هنــوز نامــه یــا 
درخواســتی بــه باشــگاه پرســپولیس نرســیده اســت. هــر زمانــی 
کــه درخواســت دادنــد ایــن موضــوع را بررســی می کنیــم و اگــر 
ــه دســت  ــی ب ــول خوب ــود و باشــگاه پ ــی مناســب ب شــرایط مال

ــم. ایســنا ــت می دهی ــا جــواب مثب ــه آن ه ــا ب ــی آورد، مطمئن م

ــنامه  ــق بخش ــت: طب ــران گف ــو ای ــیون ووش ــس فدراس رئی
ــارزات  جدیــد حضــور هــر کــدام از ووشــوکاران ایــران در مب
ــراه  ــا هم ــرای آن ه ــدت ب ــت طوالنی م ــا محرومی MMA ب

اســت. 
وزارت  جدیــد  بخشــنامه  دربــاره  علی نــژاد  مهــدی 
 MMA ــارزات ــدن مب ــام ش ــوع اع ــر ممن ــی ب ورزش مبن
ــه  ــه هم ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــران اظه ــرای ورزشــکاران ای ب
ــده و  ــام ش ــمی اع ــران غیررس ــته در ای ــن رش ــائل، ای مس
ورزشــکاران نبایــد در ایــن مســابقات حاضــر شــوند؛ چــون 
بــا محرومیــت مواجــه می شــوند. هــر ورزشــکاری کــه 
بخواهــد در مســابقات برون مــرزی شــرکت کنــد، بایــد 
ــل  ــه دلی ــرد و ب ــوز بگی ــران مج ــرزی ای ــورای برون م از ش
اینکــه هیــچ فدراســیونی در جهــان پشــتوانه ایــن مســابقات 
ــرای ایــن رقابت هــا داده  نیســت، بنابرایــن مجــوزی هــم ب

نمی شــود. 
او افــزود: ممنوعیــت ایــن رشــته در ایــران و حتــی خــارج از 
کشــور اتفــاق جدیــدی نیســت و در همــه جــای جهــان بــه 
ایــن مبــارزه بــه چشــم ورزش نــگاه نمی شــود؛ بلکــه یــک 
ــی اســت. متاســفانه در گذشــته هــم  ــوع بیزینــس جهان ن
چنــد نفــر از ورزشــکاران فدراســیون ووشــو در ایــن مبــارزات 
شــرکت کــرده بودنــد کــه بــا محرومیت هــای طوالنی مــدت 
مواجــه شــدند. وی دربــاره آثــار ایــن ممنوعیــت بــر 
روی ورزشــکاران ایــران در رشــته های مختلــف گفــت: 
رشــته هایی چــون کاراتــه، ووشــو، بوکــس و تکوانــدو از 
جملــه رشــته های المپیکــی مــا هســتند کــه ورزشــکاران مــا 
بایــد یکــی از ایــن دو را انتخــاب کننــد کــه آیــا المپیــک را 
می خواهنــد یــا بــا توجــه بــه بخشــنامه جدیــد، مســابقات 

MMA و محرومیت هــای پــس از آن را. مهــر

 حراست باشگاه پرسپولیس 
پیگیر موضوع توهین به طارمی

MMA تهدید ووشوکاران حاضر در

ورزش
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نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت 8۴.78 مترمربــع پــاک 
شــماره225 فرعــی از۱5۱77  اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
ــن  ــمی حس ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

ــی ــژاد خوابجان ــی ن پهلوان
    ۱۳9۶۶۰۳۰2۰2۶۰۰2۱85 شــماره    رای   -۱۳5
ــه  ــه عبدال ــم محبوب ــورخ    ۱۳9۶/۰2/۱۱    خان م
بــه شناســنامه شــماره ۴۰59۰  زفــره  قاضــی 
فرزنــد  تهــران  صــادره   ۰۰788۱9۰9۱ کدملــی 
ناصــر نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
یکبابخانــه بــه مســاحت 8۴.78 مترمربــع پــاک 
شــماره225 فرعــی از۱5۱77   اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
ــن  ــمی حس ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

ــی ــژاد خوابجان ــی ن پهلوان
    ۱۳95۶۰۳۰2۰2۶۰2۰97۰ شــماره    رای   -۱۳۶
مــورخ    ۱۳95/۱۱/27   اقــای حمیــد کریمــی  بــه 
شناســنامه شــماره 2۶۱9  کدملــی ۱28۶8۴8792  
صــادره اصفهــان  فرزنــد ناصــر  نســبت بــه 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
2۶۶.75 مترمربــع از پــاک شــماره ۱۱۱ فرعــی از 
۱۴9۱5   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــی باشــد ــک رســمی م ــه خــود متقاضــی مال ک

    ۱۳9۶۶۰۳۰2۰2۶۰۰5۴۴7 شــماره    رای   -۱۳7
مــورخ    ۱۳9۶/۰۴/۰۴   خانــم میتــرا معیــن 
صمدانــی بــه شناســنامه شــماره 57۶۳۴ کدملــی 
۱28۱۰۰2585 صــادره اصفهــان فرزنــد علــی اکبــر 
بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 
ــی  ــماره 2۴۳ فرع ــاک ش ــع از پ 79.7۴ مترمرب
از۱۴9۱۶  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
    ۱۳95۶۰۳۰2۰2۶۰2299۶ شــماره    رای   -۱۳8
احمدعلــی  اقــای     ۱۳95/۱2/2۶ مــورخ    
ــی  ــماره ۳۱۴  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی  ب نعیم
۱۱89۳۱9۶2۴  صــادره اردســتان  فرزنــد مصیــب  
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ۱۱8.۶۰  مترمربع 
ــی  ــی از ۱5۱77  اصل ــماره ۱۶9  فرع ــاک ش از پ
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
ــن  ــطه از مالکی ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع
ــی  ــدی زارع ــاورزخوابجانی ومه ــمی محمدکش رس

ــی خوابجان
    ۱۳95۶۰۳۰2۰2۶۰22997 شــماره    ۱۳9-رای 
ــوادی   ــته ج ــم فرش ــورخ    ۱۳95/۱2/2۶   خان م
بــه شناســنامه شــماره 259  کدملــی ۰۰۴۳۰5۱۱89  
صــادره تهــران  فرزنــد حســین  نســبت بــه ســه 
ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش دان
پــاک  از  مترمربــع    ۱۱8.۶۰ مســاحت  بــه 
ــع  ــی واق ــی از ۱5۱77  اصل شــماره ۱۶9 فرع

ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب دربخ
ــمی  ــن رس ــطه از مالکی ــع الواس ــادی م ــه ع نام
محمدکشــاورزخوابجانی ومهــدی زارعــی خوابجانی
   ۱۳9۶۴۶۰۳۰2۰2۶۰  ۰۴289 شــماره   رای   -۱۴۰
ــه  مــورخ  ۱۳9۶/۰۳/۱۶  آقــای  عبــاس طــاکار ب
ــی ۱28۶8۱98۰۶  شناســنامه شــماره 2۳75 کدمل
بــه  صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد نســبت 
گاراژ  یکبــاب  ازششــدانگ  مشــاع  دودانــگ 
مخروبــه  بــه مســاحت ۴59۱.5۰ مترمربــع پــاک 
شــماره۳5 فرعــی از۴52 اصلــی واقــع در بخــش 
۱۶ ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــد ــی باش ــمی م رس
   ۱۳9۶۴۶۰۳۰2۰2۶۰  ۰۴29۰ شــماره   رای   -۱۴۱
ــه  ــای افشــین طــاکار ب مــورخ  ۱۳9۶/۰۳/۱۶  آق
ــی ۱29۰87۱۰۴۳  ــماره 27۴8 کدمل ــنامه ش شناس
بــه  صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد نســبت 
گاراژ  یکبــاب  ازششــدانگ  مشــاع  دودانــگ 
مخروبــه  بــه مســاحت ۴59۱.5۰ مترمربــع پــاک 
شــماره۳5 فرعــی از۴52 اصلــی واقــع در بخــش 
۱۶ ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــد ــی باش ــمی م رس
   ۱۳9۶۴۶۰۳۰2۰2۶۰  ۰۴29۱ شــماره   رای   -۱۴2
طــاکار  علــی  آقــای    ۱۳9۶/۰۳/۱۶ مــورخ  
کدملــی   ۴858۳ شــماره  شناســنامه  بــه 
ــد  ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه ۱28۰۳7۴7۱۳ ص
نســبت بــه دودانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب 
ــع  ــاحت ۴59۱.5۰ مترمرب ــه مس ــه  ب گاراژ مخروب
پــاک شــماره۳5 فرعــی از۴52 اصلــی واقــع 
ــان کــه خــود متقاضــی  در بخــش ۱۶ ثبــت اصفه

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال
   ۱۳9۶۴۶۰۳۰2۰2۶۰  ۰۴۶7۱ شــماره   رای   -۱۴۳
مــورخ  ۱۳9۶/۰۳/22  آقــای اســداله صادقــی 
ــی ۱۰9۰۶۰۳7۱۱  ــه شناســنامه شــماره ۶۶۴ کدمل ب
در  الــه  امیــن  فرزنــد  آبــاد  نجــف  صــادره 
ــه مســاحت  ــاب ســاختمان ب ــک ب ششــدانگ  ی
ــی از  ــماره ۶۰  فرع ــاک ش ــع پ 2۳7.۶5 مترمرب
۱۴87۴ اصلــی واقــع در بخــش ۱۶ ثبــت اصفهــان 
ــد  ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک
   ۱۳9۶۴۶۰۳۰2۰2۶۰  ۰۴58۶ شــماره   رای   -۱۴۴
ــمی  ــای سیدمجید هاش ــورخ  ۱۳9۶/۰۳/2۱  آق م
ــی  ــماره 258۴ کدمل ــنامه ش ــه شناس ــارکی ب فش
۱287۳۶7۱8۶ صــادره اصفهــان فرزنــد ســیدعلی 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب نس
۱۱۳.85 مترمربــع پــاک شــماره ۳۳9فرعــی 
از۱۴9۱5 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
   ۱۳9۶۴۶۰۳۰2۰2۶۰  ۰۳۱52 شــماره   رای   -۱۴5
رضــا  علــی  آقــای     ۱۳9۶/۰2/27 مــورخ  
 98 شــماره  شناســنامه  بــه  اصــل  عقیلــی 
آزادگان  دشــت  صــادره   ۱9897۰۱28۰ کدملــی 
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــف نس ــد یوس فرزن
ســاختمان بــه مســاحت ۱7۱ مترمربــع پــاک 
شــماره ۱۶۳و۱۶۴فرعــی از۱۴9۱5 اصلــی واقــع 
ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای 

داســتانی محمدحســین 
   ۱۳9۶۴۶۰۳۰2۰2۶۰  ۰۴۶7۱ شــماره   رای   -۱۴۶
ــه  ــی ب ــری امین ــم مه مــورخ  ۱۳9۶/۰۳/22   خان
ــی ۱2858۰۱2۴5  ــماره ۱۶8۳ کدمل ــنامه ش شناس
صــادره اصفهــان فرزنــد یدالــه بصــورت ششــدانگ 
ــع از  ــه مســاحت ۴۴.۱۰ مترمرب ــاب مغــازه  ب یکب
ــع  ــی واق ــی از ۱۴۴58 اصل ــماره ۱ فرع ــاک ش پ
ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای 

ــه امینــی ازادانــی ســیف ال
   ۱۳9۶۴۶۰۳۰2۰2۶۰  ۰۴۱۶۳ شــماره   رای   -۱۴7
مــورخ  ۱۳9۶/۰۳/۱۱ خانــم عصمــت رنجبــران 
بــه شناســنامه شــماره 27 کدملــی ۱29۱229۳88 
ــه  ــبت ب ــن نس ــد سیدحس ــان فرزن ــادره اصفه ص
ــاحت ۴2.۰7  ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــدانگ یکب شش
مترمربــع پــاک شــماره 5 فرعــی از ۱5۱78 اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــران ــه رنجب ــمی صدیق رس
   ۱۳9۶۴۶۰۳۰2۰2۶۰  ۰۴۱۶5 شــماره   رای   -۱۴8
مــورخ  ۱۳9۶/۰۳/۱۱  خانــم عصمــت رنجبــران 
بــه شناســنامه شــماره 27 کدملــی ۱29۱229۳88 
ــه  ــبت ب ــن نس ــد سیدحس ــان فرزن ــادره اصفه ص
ــرگاه  ــاب تعمی ــدانگ یکب ــاع ازشش ــگ مش دودان
مکانیکــی بــه مســاحت ۴5۳.۶۰ مترمربــع پــاک 
شــماره 5 فرعــی از ۱5۱78 اصلــی واقــع در بخــش 
5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
مــع الواســطه از مالــک رســمی صدیقــه رنجبــران
   ۱۳9۶۴۶۰۳۰2۰2۶۰  ۰۴۱۶۶ شــماره   رای   -۱۴9
مــورخ  ۱۳9۶/۰۳/۱۱  خانــم فاطمــه بیگــم رنجبران 
بــه شناســنامه شــماره ۴۴ کدملــی ۱29۱2۳۴55۱ 
ــه  ــبت ب ــن نس ــد سیدحس ــان فرزن ــادره اصفه ص
چهاردانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب تعمیــرگاه 
مکانیکــی بــه مســاحت ۴5۳.۶۰ مترمربــع پــاک 
شــماره 5 فرعــی از ۱5۱78 اصلــی واقــع در بخــش 
5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
مــع الواســطه از مالــک رســمی صدیقــه رنجبــران 
   ۱۳9۶۴۶۰۳۰2۰2۶۰  ۰5۴۴۳ شــماره  رای   -۱5۰
لنــدی  آقــای  احمــد  مــورخ  ۱۳9۶/۰۴/۰۴   
ــی  ــماره ۱۱۱۰۳ کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب اصفهان
ــا  ــد غامرض ــان فرزن ــادره اصفه ۱2922۶۴۰2۰ ص
بصــورت ششــدانگ یکبــاب مغــازه  بــه مســاحت 
ــی  ــماره ۱۳9۰۰ اصل ــاک ش ــع از پ ۱۶.۳۰ مترمرب
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
   ۱۳9۶۴۶۰۳۰2۰2۶۰  ۰۴۰8۶ شــماره   رای   -۱5۱
مــورخ  ۱۳9۶/۰۳/۱۰  آقــای حســین رحیمــی 
بــه شناســنامه شــماره ۱۴ کدملــی ۶2۱97995۴2 
صــادره فریــدن فرزنــد امیــر در پنــج دانــگ مشــاع 
ــاحت   ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی از شش
فرعــی    - پــاک شــماره  مترمربــع    ۱5۶.۴۰
از۱5۱78  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــع الواســطه از  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــی   ــن زارع ــای حس ــمی  آق ــک رس مال
   ۱۳9۶۴۶۰۳۰2۰2۶۰  ۰۴۰9۰ شــماره   رای   -۱52

مــورخ  ۱۳9۶/۰۳/۱۰   خانــم خدیجــه قاســمی 
بــه شناســنامه شــماره ۳7۰ کدملــی ۰۰525۰۶۱۶9 
ــد محمدعلــی در یــک دانــگ  صــادره تهــران فرزن
مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 
مســاحت  ۱5۶.۴۰  مترمربــع پــاک شــماره 
-  فرعــی از۱5۱78  اصلــی واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 
الواســطه از مالــک رســمی  آقــای حســن زارعــی   
   ۱۳9۶۴۶۰۳۰2۰2۶۰ شــماره  ۰۳۶78  رای   -۱5۳
ــه  ــی ب ــی مهرعل ــای عل ــورخ  ۱۳9۶/۰۳/۰۴   آق م
 ۱29۰۰59۰۴7 ۱2۰ کدملــی  شــماره  شناســنامه 
بصــورت  نصرالــه  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 
بــه مســاحت ۳۱9  ششــدانگ یکبــاب خانــه 
مترمربــع از پــاک شــماره 8 فرعــی از ۴52 اصلــی 
واقــع در بخــش ۱۶ ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
   ۱۳95۴۶۰۳۰2۰2۶۰  ۱5۱9۶ شــماره   رای   -۱5۴
ــه  ــی ب ــی مهرعل ــای  عل ــورخ  ۱۳95/۰9/۰7  آق م
 ۱29۰۰59۰۴7 ۱2۰ کدملــی  شــماره  شناســنامه 
ــدانگ   ــه در  شش ــد نصرال ــان فرزن ــادره اصفه ص
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت ۱5۴.2۴   مترمربع 
پــاک شــماره  8 فرعــی از ۴52 اصلــی واقــع در 
ــی  ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش ۱۶ ثب بخ

ــی باشــد  ــک رســمی م مال
   ۱۳9۶۴۶۰۳۰2۰2۶۰  ۰۴۰۶7 شــماره   رای   -۱55
محمدحســین  آقــای      ۱۳9۶/۰۳/۱۰ مــورخ  
ــی  ــماره 7۴ کدمل ــنامه ش ــه شناس ــدری ب میرحی
ــد اســمعیل  ــان فرزن 5۶۴9۶2۱۱28 صــادره اصفه
ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب نس
فرعــی   ۴۱ شــماره  پــاک  مترمربــع   99.۳۰
از۱۴9۱5 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک

   ۱۳9۶۴۶۰۳۰2۰2۶۰  ۰2۳۱۴ شــماره   رای   -۱5۶
ــه  ــی ب ــره اعلم ــم طاه ــورخ  ۱۳9۶/۰2/۱۳ خان م
شناســنامه شــماره ۱95۱۶ کدملی ۴722۳۶85۳8 
صــادره عــراق فرزنــد محمدحســین بصــورت 
ــاحت ۱28.۳۱  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب شش
ــع  ــی واق ــماره ۱۴95۶ اصل ــاک ش ــع از پ مترمرب
ــود متقاضــی  ــه خ ــان ک ــت اصفه در بخــش 5 ثب

ــی باشــد ــک رســمی م مال
   ۱۳9۶۴۶۰۳۰2۰2۶۰  ۰۱9۶9 شــماره   رای   –۱57
رضــا  محمــد  آقــای    ۱۳9۶/۰2/۰7 مــورخ  
ــی  ــماره ۱2۱۳ کدمل ــنامه ش ــه شناس ــدی ب محم
ــه  ــد عزیزال ــان فرزن ــادره اصفه ۱28۶5۴۰۶۱5 ص
ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب نس
۱۶2مترمربــع پــاک شــماره 72۳فرعــی از99 
اصلــی واقــع در بخــش ۱۶ ثبــت اصفهــان کــه خود 

ــد  ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
   ۱۳9۶۴۶۰۳۰2۰2۶۰  ۰۱987 شــماره   رای   -۱58
ــی  ــه حضرت ــی ال ــای  ول مــورخ  ۱۳9۶/۰2/۰7  آق
ــی  ــه شناســنامه شــماره ۶7۰ کدمل ــی بکــی ب کلب
ــد غامعلــی  ۶299۶2۶7۶۳ صــادره بروجــن فرزن
نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه تجــاری بــه 
مســاحت 98.۴۰ مترمربــع پــاک شــماره ۱ فرعــی 
از ۱5۰۱7 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
   ۱۳9۶۴۶۰۳۰2۰2۶۰  ۰257۳ شــماره   رای   -۱59
مــورخ  ۱۳9۶/۰2/۱۶   خانــم زهــرا خانــی حبیــب 
5۰5۱کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  ابــادی 
۶۶۰9۳8۱۴9۶صــادره برخــوار و میمــه فرزنــد علــی 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان بصــورت ششــدانگ یکب
۱۶۱.۶۰متــر مربــع از پــاک شــماره ۱5۱82 اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
   ۱۳9۶۴۶۰۳۰2۰2۶۰  ۰۴۶۳9 شــماره   رای   -۱۶۰
ــای علیرضــا معتمــدی  ــورخ  ۱۳9۶/۰۳/22   آق م
بــه شناســنامه شــماره ۱992 کدملــی ۶۶۰92۰۶929 
حســین  فرزنــد  اصفهــان   ۱7 حــوزه  صــادره 
ــاحت  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی در  شش
۱9۴.۶۳ مترمربــع پــاک شــماره  - فرعــی از 
ــان  ــت اصفه ــی واقــع در بخــش 5 ثب ۱5۱82 اصل
ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک

   ۱۳95۴۶۰۳۰2۰2۶۰  ۱578۶ شــماره   رای   -۱۶۱
مــورخ  ۱۳95/۰9/۱7   خانــم زینــت نــوروزی 
خوزانــی  بــه شناســنامه شــماره  ۳۶  کدملــی  
۱29۱۱۶۴9۶۰  صــادره اصفهــان  فرزنــد فتــح 
الــه  نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان  بــه مســاحت ۱۴۱.2۰  مترمربع 
از پــاک شــماره 2 فرعــی از ۱5۱87 اصلــی واقــع 
ــود متقاضــی  ــه خ ــان ک ــت اصفه در بخــش 5 ثب

ــی باشــد ــک رســمی م مال
   ۱۳95۴۶۰۳۰2۰2۶۰  ۱5785 شــماره   رای   -۱۶2
اقــای محمــد حاتمــی  مــورخ  ۱۳95/۰9/۱7  
ــی   ــماره  ۱592  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی  ب کوپائ
ــین   ــد حس ــواز  فرزن ــادره اه ۱755۴۰۳۴۳7  ص
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
  ۱۴۱.2۰ مســاحت  بــه  ســاختمان   یکبــاب 
مترمربــع از پــاک شــماره 2 فرعــی از ۱5۱87 
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
   ۱۳9۶۴۶۰۳۰2۰2۶۰  ۰۴8۴۱ شــماره   رای   -۱۶۳
مــورخ  ۱۳9۶/۰۳/2۴   خانــم مریــم فخریــان بــه 
شناســنامه شــماره 82۳۳ کدملی ۴۶2۰۶۶8۴۴۳ 
صــادره شــهرکرد فرزنــد براتعلــی نســبت بــه 
بــه مســاحت  یکبــاب ســاختمان  ششــدانگ 
۳۴فرعــی  شــماره  پــاک  مترمربــع   ۱۰9.۴۶
ــان  ــت اصفه ــش ۱۶ ثب ــع در بخ ــی واق از99 اصل
ــع الواســطه از  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری
مالــک رســمی  حــاج ابوالقاســم اتشــی دلیگانــی

   ۱۳95۴۶۰۳۰2۰2۶۰  229۰9 شــماره   رای   -۱۶۴
ــه  ــه ب ــا یکدان ــای رض ــورخ  ۱۳95/۱2/2۴    آق م
شناســنامه شــماره ۴۰۱8۳ کدملــی ۱28۰827۴۰8 
بصــورت  رجبعلــی  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 
ــه  ــه ب ــاب خان ــگ مشــاع از ششــدانگ یکب دودان
مســاحت 99.92 مترمربــع از پــاک شــماره ۱ 
فرعــی از۱۳927  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 
الواســطه از مالــک رســمی مرتضــی احــد از وراث 

ــدادادی ــم خ ــید کاظ س
   ۱۳95۴۶۰۳۰2۰2۶۰  229۰5 شــماره   رای   -۱۶5

مــورخ  ۱۳95/۱2/2۴    آقــای ســعید برقــی کار بــه 
ــی ۱2857۴2۰95  شناســنامه شــماره ۱۶۴8 کدمل
صــادره اصفهــان فرزنــد اکبــر بصــورت ســه دانــگ 
ــه بــه مســاحت  مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خان
فرعــی   ۱ شــماره  پــاک  از  مترمربــع   99.92
از۱۳927  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهان 
ــع الواســطه از  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری
مالــک رســمی مرتضــی احــد از وراث ســید کاظــم 

خــدادادی
   ۱۳95۴۶۰۳۰2۰2۶۰  22897 شــماره   رای   -۱۶۶
ــم اشــرف الســادات  ــورخ  ۱۳95/۱2/2۴    خان م
میراحمــدی بــه شناســنامه شــماره ۱۶98 کدملــی 
۱2855۶7۳۰7 صــادره اصفهــان فرزنــد نجــف 
ششــدانگ  از  مشــاع  دانــگ  یــک  بصــورت 
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 99.92 مترمربــع 
اصلــی  از۱۳927   فرعــی   ۱ شــماره  پــاک  از 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 
ســید کاظــم وراث  از  احــد  مرتضــی   رســمی 

 خدادادی 
   ۱۳9۶۴۶۰۳۰2۰2۶۰  ۰59۴۶ شــماره   رای   -۱۶7
ــاروادار  ــه چ ــم صدیق ــورخ  ۱۳9۶/۰۴/۱5  خان م
2۶989 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  زاده 
ــه  ــح ال ــد فت ــان فرزن ۱282۱9۶995 صــادره اصفه
ــه مســاحت  ــه  ب بصــورت ششــدانگ یکبــاب خان
فرعــی  پــاک شــماره ۴۱  از  مترمربــع   ۶۱.۶5
باقیمانــده  از۱5۱77 اصلــی )) کــه بــه پــاک 
۱5۱77.989۰ فرعــی تبدیــل شــده اســت (( واقــع 
ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی خانــم 

ــرواری ــا م ــیمین پ س
   ۱۳9۶۴۶۰۳۰2۰2۶۰ شــماره  ۰۳7۳8  رای   -۱۶8
جبــاری  بتــول  خانــم   ۱۳9۶/۰۳/۰7 مــورخ  
ــی  ــماره ۶85۰۰ کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب باطان
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   ۱28۱78۱7۰۳
ــه  ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــی نس رجبعل
شــماره  پــاک  مترمربــع   2۴9.9۰ مســاحت 
از ۱5۱77 اصلــی واقــع در بخــش  22 فرعــی 
5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 
عــادی  نامــه  مبایعــه  وخریــداری  رســمی 
حســین  رســمی  مالــک  از  الواســطه   مــع 

همت زاده
   ۱۳9۶۴۶۰۳۰2۰2۶۰  ۰5922 شــماره   رای   -۱۶9
مــورخ  ۱۳9۶/۰۴/۱5 آقــای  حســین شــیرانی 
شــمس ابــادی بــه شناســنامه شــماره 2۱ کدملــی 
۱29۱2۰285۴ صــادره اصفهــان فرزنــد حســن 
ــکونی و  ــه مس ــاب خان ــدانگ یکب ــورت شش بص
مغــازه متصلــه بــه مســاحت 2۰۱.۴۳ مترمربــع از 
ــع در بخــش 5  ــی واق ــاک شــماره ۱۳9۰۰  اصل پ
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد 
   ۱۳95۴۶۰۳۰2۰2۶۰  ۱۳5۰5 شــماره   رای   -۱7۰
ادیبــی  پــوران  خانــم   ۱۳95/۰8/۱۳ مــورخ  
کدملــی     ۱۳۳2 شــماره   شناســنامه  بــه 
ــد   ۱97۱۳85۶۳8  صــادره  مسجدســلیمان  فرزن

کرمعلــی  نســبت بــه ششــدانگ  یکبابخانــه  
بــه مســاحت  ۶5.۱۴  مترمربــع از پــاک شــماره 

۱5۰82  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک
   ۱۳9۶۴۶۰۳۰2۰2۶۰  ۰5۴7۱ شــماره   رای   -۱7۱
مــورخ  ۱۳9۶/۰۴/۰7  اقــای ابراهیــم ملکیــان 
کدملــی    ۴۳۳25 شــماره   شناســنامه  بــه 
۱28۰۳2۱989  صــادره  اصفهــان  فرزنــد  حســن  
بصــورت ششــدانگ یکبــاب  خانــه  بــه مســاحت  
پــاک شــماره  ۱۴9   از  متــر مربــع    2۰۶.2۳
فرعــی از  ۱۴87۴  اصلــی ) کــه بــه شــماره 
۱۴87۴.۱2۰7۴ فرعــی تبدیــل شــده اســت ( 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــژاد ــاری ن ــد فخ ــای محم ــمی  آق رس
   ۱۳95۴۶۰۳۰2۰2۶۰  22۱۰8 شــماره   رای   -۱72
اشــکان خیامیــم  اقــای   ۱۳95/۱2/۱۱ مــورخ  
کدملــی   2۳۰۱۴ شــماره  شناســنامه  بــه 
ــدی  ــد مه ــان فرزن ــادره اصفه ۱292۳8۳28۳ ص
ششــدانگ  از  مشــاع  دانــگ  دو  بــه  نســبت 
ــع  ــاحت 72.۶۰ مترمرب ــه مس ــازه  ب ــاب مغ یکب
اصلــی  از۴52  فرعــی  شــماره 2۶8  پــاک  از 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 
متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد و ))منافــع 
بــه  متعلــق  الحیــوه   مــادام  ششــدانگ 
 مهــدی خیامیــم و پــس از فــوت تابــع عیــن 

میباشد ((
   ۱۳95۴۶۰۳۰2۰2۶۰  22۰9۴ شــماره   رای   -۱7۳
ــه  ــم ب ــار خیامی ــای افش ــورخ  ۱۳95/۱2/۱۱ اق م
شناســنامه شــماره ۴9۴8  کدملــی ۱2922۰2297 
ــه دو  ــبت ب ــدی نس ــد مه ــان فرزن ــادره اصفه ص
ــه  ــازه  ب ــاب مغ ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش دان
مســاحت 72.۶۰ مترمربــع از پــاک شــماره 2۶8 
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از۴52 اصل فرع
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 
باشــد و ))منافــع ششــدانگ مــادام الحیــوه  
متعلــق بــه مهــدی خیامیــم و پــس از فــوت تابــع 

ــن میباشــد (( عی
   ۱۳95۴۶۰۳۰2۰2۶۰  22۱۰۴ شــماره   رای   -۱7۴
ــه  مــورخ  ۱۳95/۱2/۱۱ اقــای افشــین خیامیــم ب
ــی ۱2922۰2۳۰۰  ــماره ۴9۴9 کدمل ــنامه ش شناس
ــه دو  ــبت ب ــدی نس ــد مه ــان فرزن ــادره اصفه ص
ــه  ــازه  ب ــاب مغ ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش دان
مســاحت 72.۶۰ مترمربــع از پــاک شــماره 2۶8 
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از۴52 اصل فرع
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 
باشــد و ))منافع ششــدانگ مــادام الحیوه  متعلق 
 بــه مهــدی خیامیــم و پــس از فــوت تابــع عیــن 

میباشد ((
تاریخ انتشار نوبت   ۱۴ /9۶/۰5

تاریخ انتشار نوبت 9۶/5/29
م الف /   ۱۴۶2۳     

زهره ایروانی
ــت اســناد و امــاک شــمال  ــه ثب ــس منطق رئی

ــان اصفه

،،
جــوان  ســرمربی  منصوریــان،  علیرضــا 
آمــاج  روزهــا  ایــن  پایتخــت،  آبی هــای 
حمــات منتقــدان اســت. تقریبــا بیشــتر 
پیشکسوتان باشگاه استقال یا خواهان 
جدایی منصوریان هستند یا فعا سکوت 
اختیــار کرده انــد و ترجیــح می دهنــد از ایــن 

مربــی جــوان حمایــت نکننــد
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پیشهناد فیلم

طعم شیرین خیال

کارگردان: کمال تبریزی
نویسنده: علی میرمیرانی، نغمه ثمینی

ــادر  ــی، ن ــن بیات ــینی، نازنی ــهاب حس ــران: ش بازیگ
ــه ــوش نظری ــی، پری ــن فراهان ــاح، نازنی ف

 خالصه داستان فیلم
ــواده اش را  شــیرین، ماجــرای آشــنایی خــود و خان
بــا کســی کــه قــرار اســت بــه خواســتگاری او بیایــد 

ــد. ــت می کن روای
فیلــم »طعــم شــیرین خیــال«، پانزدهمیــن ســاخته 
ــران  ــینمای ای ــرکار س ــردان پ ــزی، کارگ ــال تبری کم
اســت. لوکیشــن های ایــن فیلــم در اســتان کرمــان 
انتخــاب و ســعی شــده در کنــار نقــل داســتان، بــه 
مقــوالت و مفاهیمــی چــون انرژی هــای پــاک، 
تعامــل ســازنده و ســالم انســان بــا طبیعــت و 
محیــط  زیســت و مصــرف بهتــر منابــع طبیعــی 
ــزی، یکــی از فیلمســازان  ــال تبری اشــاره شــود. کم
ــه   ــه در کارنام ــت ک ــه ای اس ــدی و خوش قریح ج
ــم  ــه ه ــرده ک ــت ک ــدودی ثاب ــا ح ــینمایی اش ت س
ــی  ــد؛ یعن ــم ب ــازد و ه ــوب بس ــم خ ــد فیل می توان
ــا  ــی ب ــد »لیل ــش مانن ــار بســیار خوب ــزی در آث تبری
ــوده  ــوب ب ــیار خ ــک« بس ــت« و »مارمول ــن اس م
و توانســته از پــس درام خطــی و کمیکــش بــر 
بیایــد و هــم دیده ایــم کــه در فیلم هــای بــد و 
متوســطش ماننــد »طبقــه  حســاس«، کمــی در دام 
انفعــال و ســرگردانی رهــا شــده اســت؛ امــا اوضــاع 
ــد؛  ــرق می کن ــی ف ــال« کم ــیرین خی ــم ش در »طع
ــلخته  ــدت ش ــه ش ــده ای ب ــا پدی ــار ب ــن ب ــون ای چ
ــد گفــت  ــا بای و ســرگردان مواجــه هســتیم. در انته
ــم  ــوان یــک »فیل ــال« را نمی ت »طعــم شــیرین خی
ــک  ــوان ی ــه عن ــوان ب ــا می ت ــد؛ ام ســینمایی« نامی

ــرد. ــا ک ــه آن اعتن ــی« ب ــم آموزش »فیل

حرف و نقل

 آتیــا پســیانی و نــگار جواهریــان بــرای نخســتین بــار 
در نمایــش »نمی تونیــم راجــع بهــش حــرف  بزنیــم« روی 
صحنــه هم بــازی شــدند. نــگار جواهریــان بــا ایــن نمایش ۶ 
ســال پــس از »دیــوار چهــارم« امیررضــا کوهســتانی، دوبــاره 

ــد. ــه می آی روی صحن
ــت  ــرار اس ــه ق ــق« ک ــت وجوی عش ــه »در جس  برنام
بــه زودی راهــی آنتــن شــبکه چهــار ســیما شــود، بــه مقوله 
»عشــق« بــه عنــوان پدیــده ای گمشــده در زندگــی امــروز 

ــردازد. ــا می پ آدم ه
ــینمایی »دو  ــم س ــده فیل ــی، تهیه کنن ــد عباس  مجی
ــه متولیــان  ــگارش یادداشــتی خطــاب ب ــا ن ــر«، ب لکــه اب
ــر  ــگ و هن ــی فرهن ــور و اهال ــینمایی کش ــئوالن س و مس
ــه ســینمای مســتقل واقعــی گایــه کــرد.  از بی توجهــی ب
فیلــم ســینمایی »دو لکــه ابــر«، ششــمین ســاخته 

ــت. ــی اس ــاد کارخان مهرش
 مدیــر کل دفتــر موســیقی وزارت ارشــاد بــا ارائــه 
حــوزه  در  یازدهــم  دولــت  فعالیت هــای  از  گزارشــی 
موســیقی از تدویــن اساســنامه جشــنواره موســیقی فجــر 
توســط منتقــدان و کارشناســان و ارائــه آن بــه وزیــر بــرای 

ــر داد. ــب خب تصوی
ــزرگ  ــن ب ــن جش ــر یازدهمی ــودرزی، دبی ــر گ  جعف
ــران، در یادداشــتی  ــدان و نویســندگان ســینمایی ای منتق
ــی  ــوی یک ــن از س ــه روی س ــی ک ــی از رفتارهای ــه بعض ب
از کارگردانــان ســینما در قبــال اهــدای جایــزه بــه یکــی از 
کارگردانــان جوانــان ســینما رخ داد، واکنــش نشــان داد و 
ــه دور از قواعــد اخاقــی و حرفــه ای ســینما  ــار را ب آن رفت

دانســت.
 محســن اســام زاده، کارگــردان »تنهــا میــان طالبــان« 
ــور در  ــم و حض ــن فیل ــان ای ــه ای زم ــش ۸ دقیق از افزای

ــر داد. ــی خب ــنواره های خارج جش
ــوان  ــه عن ــدن مــن اســت« ب  فیلــم مســتند »ایــن ب
ــاده  ــعیدی نژاد آم ــم س ــد ابراهی ــاخته بلن ــتین س نخس

ــش شــد. نمای
ــت و  ــر بهداش ــام وزی ــازی، قائم مق ــادی ای  محمده
رئیــس جشــنواره فیلــم »ســامت«، از برگزاری نکوداشــت 
علــی معلــم و وحیــد نصیریــان در ایــن جشــنواره گفــت.

ــتی از  ــاپ دس ــاالنه چ ــگاه دوس ــن دوره نمایش  اولی
ســوی دفتــر تخصصــی هنرهــای تجســمی مــوزه هنرهای 
معاصــر اصفهــان و بــا همــکاری ســازمان فرهنگی تفریحی 
ــان  ــای معاصــر اصفه ــوزه هنره ــان در م شــهرداری اصفه

برگــزار شــده اســت.
 دفتــر تخصصــی موســیقی هنرســرای خورشــید 
در  اصفهــان  شــهرداری  فرهنگی تفریحــی  ســازمان 
ــت  ــدف نکوداش ــا ه ــه« ب ــه »کارنام ــن برنام چهاردهمی
هنرمنــدان عرصــه موســیقی اصفهــان بــه تجلیــل از 

نــی، می پــردازد. نوازنــده  قاضــی«،  »مهــران 
 ناصــر آقایــی، پیشکســوت تئاتــر، بــه تماشــای 
نمایــش »ســرخ، ســفید، آبــی« بــه کارگردانــی ســروش 
طاهــری نشســت و گفــت: بــه نســل امــروز تئاتــر 

خوش بینــم.
ــه نمی کننــد«  ــم »مــردان گری  ســینمای بوســنی فیل
را بــه عنــوان نماینــده ایــن کشــور در شــاخه بهتریــن فیلــم 

خارجــی جوایــز اســکار معرفــی کــرد.

کوتاه اخبار 

بررسی سریال »کالغ های سیاه« 
در کافه نقد

ــیاه«  ــای س ــی »کاغ ه ــریال جنجال س کیمیای وطن
روز یکشــنبه 29 مردادمــاه در کتابخانــه مرکــزی مــورد 

تحلیل و بررسی قرار می گیرد. 
ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــود:  ــب س ــی »غرابی ــریال جنجال ــان، س ــهرداری اصفه ش
کاغ هــای ســیاه« در هفتمیــن پاتــوق رســانه ای اصفهــان 
»کافــه نقــد« ویــژه تابســتان 9۶ نمایــش داده می شــود. 
ــان در  ــش زن ــش و نق ــت پیدای ــا محوری ــریال ب ــن س ای
ــبکه  ــک ش ــش از ی ــتی داع ــک تروریس ــترش گروه گس
ــرب  ــران ع ــراض کارب ــه اعت ــده ک ــش ش ــان پخ عرب زب
ــی  ــه تلویزیون ــن مجموع ــرا در ای ــت؛ زی ــه اس را برانگیخت
دربــاره شــخصیت زن هــای ســنی ســیاه نمایی شــده 
و آن هــا را نســبت بــه مســائل دینــی بی توجــه و بــه 
ــد.  ــان داده ان ــد نش ــوی عاقه من ــای دنی ــائل و گناه ه مس
همچنیــن در ایــن ســریال تــاش شــده تــا حافظــان قرآن 

ــوند.  ــوه داده ش ــت جل تروریس
ــل  ــا تحلی ــراه ب ــی هم ــر داعــش در رســانه های غرب تصوی
ــریال  ــول mbc و س ــیاه« محص ــای س ــریال »کاغ ه س
تلویزیونــی »احمــد بــن حنبــل« بــا حضــور »محمــد 
رضایــی« پژوهشــگر جغرافیــای تشــیع و »علــی رضایــی« 
ــن  ــن در هفتمی ــده روش ــه آین ــی مؤسس ــاون فرهنگ مع

ــود.  ــل می ش ــی و تحلی ــد بررس ــه نق ــه کاف برنام
ایــن برنامــه روز یکشــنبه 29 مردادمــاه ســاعت 17 در 
ــاغ گلدســته  ــان ب ــه مرکــزی واقــع در خیاب محــل کتابخان
برگــزار می شــود. سلســله نشســت های »کافــه نقــد« بــه 
عنــوان پاتــوق رســانه ای اصفهــان ویــژه عمــوم شــهروندان 
عاقه منــد بــه مباحــث روز رســانه تــا 19 شــهریورماه 
ــگان  ــورت آزاد و رای ــه ص ــه ب ــر هفت ــنبه ه ــای یکش روزه

ــزار خواهــد شــد. برگ

 »آهای تو دیگه کی هستی« را 
در تاالر هنر ببینید

نمایــش »آهــای تــو دیگــه کــی هســتی« بــه نویســندگی و 
ــر  ــاالر هن ــا 12 شــهریورماه در ت ــی اســدهللا اســدی ت کارگردان

ــه مــی رود.  ــان روی صحن اصفه
کارگــردان ایــن نمایــش دربــاره جزئیــات آن گفــت: موضــوع 
»آهــای تــو دیگــه کــی هســتی« دربــاره نیکــی و بــدی اســت 
و در کنــار نوجوانــان ســایر رده هــای ســنی نیــز می تواننــد از 
مفاهیــم آن بهــره ببرنــد. اســد هللا اســدی تصریــح کــرد: ایــن 
نمایــش را می تــوان اقتباســی از یکــی از داســتان های کتــاب 
ــی  ــد عوف ــر محم ــات« اث ــع روای ــات و لوام ــع الحکای »جوام
ــن  ــه« نوشــته  قطب الدی ــرد فرزان ــه و م ــر دیوان ــاب »بب و کت
صادقــی بــه شــمار آورد. وی افــزود: در ایــن نمایــش بیــژن 
گنجعلــی، شــهران باقــری، مهــدی فدایــی، امیــن طاهــری، 
مهــراد باقــری، حمیــد اکبــری، حمیــد کــرد ســیچانی، ســینا 
فاضلــی، علیرضــا خــدری، مهــدی بصــراوی و ســهیا توکلــی 

ــد.  ــش می کنن ــای نق ایف
عاقه منــدان بــرای دیــدن ایــن نمایــش می تواننــد از امــروز 
تــا 12 شــهریورماه هــر شــب رأس ســاعت 2۰:۳۰ بــه ســالن 

اصلــی تــاالر هنــر اصفهــان مراجعــه کننــد. ایمنــا

تلویزیون

تدوین »گمشدگان« ادامه دارد
ــد  ــس از تولی ــه مراحــل پ ــا اشــاره ب ــده ســریال »گمشــدگان« ب تهیه کنن
ایــن ســریال عنــوان کــرد کــه تدویــن و صداگــذاری همچنــان ادامــه دارد. 
ــه  ــب ها ب ــن ش ــه ای ــدگان« ک ــریال »گمش ــاره س ــر درب ــی حجازی مه عل
ــه  ــت: اگرچ ــود، گف ــش می ش ــبکه دو پخ ــی از ش ــا کریم ــی رض کارگردان
ــا  ــد، ام ــام ش ــا تم ــرداری م ــط و تصویرب ــش ضب ــه پی ــک هفت ــدود ی ح

ــه دارد.  ــان ادام ــریال همچن ــد س ــس از تولی ــل پ مراح
وی ادامــه داد: ســریال هنــوز مراحــل تدویــن و صداگــذاری را طــی می کنــد 
ــیده ایم.  ــه رس ــای مجموع ــه نیمه ه ــد ب ــس از تولی ــل پ ــا در مراح و تقریب
تهیه کننــده ســریال »گمشــدگان« عنــوان کــرد: ایــن ســریال ۳۰ قســمت 
ــود و در  ــش می ش ــریال پخ ــمت 11 س ــاه قس ــب 2۸ مردادم دارد و امش
قســمت هایی کــه ایــن شــب ها قصــه در آن هــا پیــش مــی رود، بازیگرانــی 
ــتان  ــادری و... وارد داس ــا ن ــگان، فریب ــانه بای ــی، افس ــان بازغ ــل پژم مث

شــده اند. 
ــه نمایــش اعتیــاد و چگونگــی مصــرف مــواد در  ــاره واکنش هــا ب وی درب
ســریال اظهــار کــرد: بــه هــر حــال مــا مجبــور بودیــم نشــان دهیــم یــک 
ــاند و  ــودی می کش ــه ناب ــود را ب ــی خ ــواد زندگ ــرف م ــا مص ــور ب ــر چط نف
تنهــا در چنــد قســمت مســائلی را نمایــش دادیــم کــه البتــه همــان را هــم 
ــا نوعــی نــگاه آسیب شناســانه نمایــش  محدودتــر کردیــم؛ ولــی این هــا ب

داده شــد تــا معضــات اجتماعــی را بــه تصویــر بکشــیم. 
حجازی مهــر اضافــه کــرد: چــون ســریال مضمونــی اجتماعــی دارد 
ضــرورت داشــت کــه مشــکاتی را کــه شــخصیت ها و قهرمــان داســتان بــا 

ــم. مهــر ــش دهی ــوند، نمای ــه می ش آن مواج

کتاب ادبیات و 

»رزیتا خاتون« و طنز تلخ رزیتا بودن
ــم ســید مهــدی شــجاعی نوشــته شــده و  ــه قل ــون« ب ــا خات کتــاب »رزیت
مجموعــه ای از مطالــب طنــزی اســت کــه ایــن نویســنده در طــول حیــات 
دو ســال و نیمــه  ماهنامــه  »نیســتان« در ایــن مجلــه منتشــر کــرده اســت. 
ــاب  ــن کت ــاره  ای ــون«، درب ــا خات ــنده  »رزیت ــجاعی، نویس ــدی ش ــید مه س
می گویــد: »رزیتــا خاتــون«، یــک مطلــب نیســت؛ یــک سلســله مطالــب 
اســت و در قالــب طنــز بــه اســتهزا و تخطئــه و تمســخر تفکــری می پــردازد 
ــی  ــای ذات ــد ارزش ه ــاند، می خواه ــاد بکش ــه فس ــد زن را ب ــه می خواه ک
زن را از او بســتاند و لبــاس زشــت و نامــوزون غــرب را بــه تــن او بپوشــاند. 
می خواهــد زن را بــه تبــع بینــش و تفکــر غربــی، بــه جــای مــرد بنشــاند.« 
ایــن کتــاب از ســوی نشــر کتــاب نیســتان در ســال 1۳7۸ منتشــر شــده 
اســت. در صفحــه  نخســت ایــن کتــاب می خوانیــم: »اگــر مــا نســوان، زنــان 
و بانــوان نخواهیــم کســی از حقــوق مــا دفــاع کنــد، بــه کجــا بایــد مراجعــه 
کنیــم؟! بــه عبــارت دیگــر اگــر مــا بخواهیــم هیچ کــس از حقوقمــان دفــاع 
نکنــد، چــه کســی را بایــد ببینیــم؟! بــه بیــان روشــن تر اگــر مــا نخواهیــم 
مــورد حمایــت واقــع شــویم، بــه کجــا بایــد دخیــل ببندیــم؟! راســتش مــا 
خســته شــدیم از بــس مــورد حمایــت واقــع گردیدیــم، از بــس حقوقمــان 
ــأن و  ــس ش ــم و از ب ــدا کردی ــور پی ــه حض ــس در صحن ــد، از ب ــاق ش احق
ــا  ــه کناره ــن گوش ــدت همی ــک م ــد ی ــر می ش ــت. اگ ــاال رف ــان ب منزلتم
ــه  ــدا را چ ــود. خ ــوب ب ــی خ ــم، خیل ــتراحت کنی ــله ها اس ــت و پس و پش
ــرای اهــل تبلیــغ و سیاســت و مدیریــت  دیــدی شــاید وســیله دیگــری ب
و مســئولیت پیــدا شــد و مــا توانســتیم چنــد صباحــی را همچــون ایــام و 

لیالــی ماضیــه در محــاق مظلومیــت در کنیــم. ایمنــا

تئاتر

»ماهی های نه ماهی« به صحنه رفت
نمایــش »ماهی هــای نــه ماهــی« بــه نویســندگی صابــر محمــدی 
بــا کارگردانــی کــوروش شــمس تــا اول شــهریورماه در کانــون 

ــی رود.  ــه م ــهر روی صحن ــت شاهین ش ــی هدای فرهنگ
کارگــردان ایــن نمایــش دربــاره جزئیــات آن گفــت: نمایــش 
ــه   ــگاه مادران ــخصی از ن ــه ای ش ــی«، واگوی ــه ماه ــای ن »ماهی ه
ــته  ــه در گذش ــش و ن ــده می بینیم ــه در آین ــه ن ــت ک ــری اس دخت
مانــده اســت. قصــه  زنــان بــه دنیــا نیامــده کــه تجربــه  زیســتن را از 
هم جنســان خــود بــه ارث برده انــد؛ بی هیــچ تاشــی دانســته هایی 
از زیســتن در کنــار دیگــران دارنــد کــه هرگــز نمی شــود آن هــا را از 

ــت.  ــود آموخ ــوع خ هم ن
کــوروش شــمس تصریــح کــرد: در ایــن نمایــش نیلــو مــادر مریــم 
ــو  ــل خــود نیل ــا نیامــده؛ درســت مث ــه دنی ــوز ب ــم هن اســت و مری
ــو  ــان نیل ــن می ــا زیســته. در ای ــود در دنی ــن خ ــم در ذه ــه او ه ک
بــرای زایــش مریــم بایــد کــه جفتــی داشــته باشــد؛ امــا بــه راســتی 
ــو  ــادری گفت وگ ــا م ــه ب ــن میان ــو در ای ــی دارد؟ نیل ــو جفت ــا نیل آی
می کنــد کــه نــه مــادر حقیقــی اوســت و نــه بــه حقیقــت 
داشــتنش ایمــان دارد و نیلــو بــا ننــه دریــا از مردانــی می گویــد کــه 
ــد شــده                                                                                         ــده ای کــه او متول ــود، در آین ــد ب ــم خواهن ــدر مری شــاید پ

باشــد. 
عاقه منــدان بــرای دیــدن ایــن نمایــش تــا اول شــهریورماه فرصــت 
دارنــد هــر روز رأس ســاعت 1۸ بــه کانــون فرهنگــی هدایــت، واقــع 

در خیابــان مخابــرات شاهین شــهر مراجعــه کننــد. خبــر فارســی
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ــن  ــم ســینمایی »فصــل نرگــس«، دومی فیل
ســاخته نــگار آذربایجانــی اســت. آذربایجانی 
پیــش از ایــن فیلــم خــوب »آیینه هــای 
ــه  ــورد توج ــه م ــود ک ــاخته ب ــرو« را س روب

ــت.  ــرار گرف ــدان ق منتق
ــش  ــن فیلم ــا اولی ــه ب ــی ک ــگار آذربایجان ن
ــود کارگــردان شــجاعی اســت   نشــان داده ب
و از دســت گذاشــتن بــر ســوژه های نامتعــارف 
ترســی نــدارد، در دومیــن فیلــم بســیار 
می تــوان گفــت  و  عمــل کــرده  محتــاط 

ــت.  ــته اس ــب برداش ــه عق ــی ب گام
نــگار  اول  فیلــم  کــه  انــدازه  هــر  بــه 
ــم  ــود، فیل ــجاعانه ب ــی ش ــی فیلم آذربایجان
دوم او را می تــوان فیلمــی آرام و بی رنــگ 

و بــو توصیــف کــرد.
 داستان

»فصــل نرگــس«، درامــی اجتماعــی دربــاره 

قصــه ای  فیلــم  داســتان  اســت.  عشــق 
ــاره مفهــوم انســانیت  مثبــت و اخاق گــرا درب

ــت.  اس
ــی  ــاختار خوب ــد س ــس« هرچن ــل نرگ »فص
دارد، امــا فیلــم بــه شــدت دچــار شــعارزدگی 
ــت.  ــانیت اس ــان دادن انس ــراق در نش و اغ
بــاز هــم برخــاف فیلــم اول آذربایجانــی در 
ایــن فیلــم داســتان بیــش از اینکــه واقعــی 
ــتان های  ــده از داس ــی اغراق ش ــد، روایت باش

عشــقی دم دســتی اســت. 
ــی  ــه حت ــت ک ــدی اس ــه ح ــراق ب ــن اغ ای
ــر  ــم را هــم تحــت تأثی ــم بازیگــران فیل گری
قــرار داده و بــا نوعــی اغــراق یــا تیپ ســازی 
شــخصیتی حتــی در گریــم بازیگــران فیلــم 

مواجــه هســتیم.
ــا  ــووار پژمــان بازغــی ی چهــره شــازده کوچول
گریــم و خالکوبــی امیــر آقایــی آنچنــان 
اغراق آمیــز اســت کــه بــا منطــق یــک فیلــم 

ــد. ــور درنمی آی ــال ج رئ

 مشکالت
یکــی از اشــکاالت اصلــی فیلــم »فصــل 
نرگــس«، دیــر شــروع شــدن بحــران در 

ــت.  ــه اس قص
ــه  ــد ب ــیار کن ــی بس ــم ابتدای ــا ریت ــم ب فیل
ــرای جــذب  ــی ب ــان طای ــروف زم ــول مع ق
ــود  ــا وج ــد و ب ــب را از دســت می ده مخاط
میانه هــا،  در  فیلــم  ریتــم  شــدن  تنــد 
بــاز هــم کنــدی ابتــدای داســتان باعــث 
فیلــم  بــا  نهایــت  می شــود مخاطــب در 

ــود.  ــراه نش هم
ــرای  ــی ب در فیلمســازی مــدرن، زمــان طای
ــدا  ــش پی ــدت کاه ــه ش ــب ب ــذب مخاط ج
کــرده اســت. اگــر تــا 2۰ ســال پیــش 
ــا  ــت ت ــت داش ــه فرص ــم ۳۰ دقیق ــر فیل ه
ــد و  ــر کن ــه درگی ــا قص ــود را ب ــب خ مخاط
ــا  ــدازد و ت ــاب ان ــه ق ــی ب ــد ماه او را مانن
ــن  ــروزه ای ــد، ام ــراه کن ــم هم ــای فیل انته
زمــان بــه زیــر 1۰ دقیقــه کاهــش پیــدا 
ــدود  ــا ح ــنده تنه ــردان و نویس ــرده و کارگ ک
ــا  ــا مخاطــب را ب ــد ت 1۰ دقیقــه فرصــت دارن

ــد.  ــراه کنن ــود هم خ
ــا  ــس« ب ــل نرگ ــم »فص ــه فیل ــن زمین در ای
ــی  ــان طای ــن زم ــد و آهســته ای ریتمــی کن
را از دســت می دهــد و پــس از آن هــر قــدر 
ــص را  ــن نق ــد ای ــد، نمی توان ــاش می کن ت

جبــران کنــد.

اگــر از ایــن اشــکاالت بگذریــم، فیلــم نــکات 
ــا  ــه آن ه ــوان ب ــه می ت ــم دارد ک ــی ه مثبت

اشــاره کــرد.

 نکات مثبت
ــوب  ــازی خ ــم، ب ــت فیل ــه مثب ــن نکت اولی
ریمــا رامین فــر و یکتــا ناصــر در ایــن فیلــم 

اســت. 
ریمــا رامین فــر، بازیگــر توانایــی اســت و 
ــات کــرده اســت؛  ــن موضــوع را اثب بارهــا ای
ــم نشــان داده  ــن فیل ــا ناصــر در ای ــا یکت ام
ــای  ــازی در نقش ه ــی ب ــم توانای ــه او ه ک
متفــاوت را دارد و اگــر ســختگیری بیشــتری 
دهــد  انجــام  نقش هایــش  انتخــاب  در 
بازیگــران  ســطح  از  را  خــود  می توانــد 
ــطح  ــه س ــط ب ــف و متوس ــای ضعی فیلم ه

ــاند. ــک برس ــه ی ــران درج بازیگ
در  و  منطقــی  هــم  فیلــم  فیلمبــرداری   
ــم  ــه کمــک فیل خدمــت داســتان اســت و ب
آمــده؛ زیــرا اگــر فیلمبــرداری اندکــی ضعیف 
ــه مــی زد و  ــم ضرب ــه فیل ــه شــدت ب ــود، ب ب
نمی شــدند  حاضــر  تماشــاگران  احتمــاال 

ــینند. ــا بنش ــه تماش ــا ب ــا انته ــم را ت فیل
 نکته پایانی

در پایــان بایــد گفــت اگرچــه فیلــم »فصــل 
ــگار  ــا ن ــت، ام ــی اس ــم خوب ــس« فیل نرگ
ــه  ــود ب ــات را از خ ــطح توقع ــی س آذربایجان
شــدت بــاال بــرده و بــه همیــن دلیــل انتظــار 

ــت.  ــتر اس ــان از او بیش ــا و مخاطب م
در  دارنــد  عاقــه  همیشــه  تماشــاگران 
فیلم هــای کارگــردان مــورد عاقــه خــود هــر 
ــوند؛  ــگفت زده ش ــته ش ــش از گذش ــار بی ب
ایــن شــگفتی در فیلــم دوم آذربایجانــی بــه 

ــدارد.  ــود ن ــوان وج ــچ عن هی
ــاره دومیــن  البتــه قضــاوت ســختگیرانه درب
فیلــم یــک کارگــردان شــاید بی رحمانــه 
ــاره  ــا ســینما فرصــت اشــتباه دوب باشــد؛ ام
را بــه کســی نمی دهــد و آذربایجانــی در 
صــورت ســاختن یــک فیلــم بــد دیگــر 
در چشــم منتقــدان و مخاطبــان، از یــک 
کارگــردان جســور و متفــاوت بــه کارگردانــی 
تبدیــل  جماعــت  هم رنــگ  و  معمولــی 

ــد. ــد ش خواه

ــا  ــه ب ــد: کســانی ک ــم اخــوت، داســتان نویس، می گوی محمدرحی
هزینــه شــخصی خــود کتــاب منتشــر کــرده و فکــر می کننــد بــا 
چــاپ کتــاب نویســنده می شــوند، تصویــر عوامانــه ای از نویســنده 

شــدن دارنــد. 
ــِب نوشــتن از کجــا نشــأت  ــاره اینکــه ت ایــن داســتان نویس درب
ــی  ــه دالیل ــا ب ــت بن ــن اس ــی ممک ــر کس ــت: ه ــرد، گف می گی
بنویســد؛ یــک عامــل مشــخص و منفــرد نیســت کــه همــه را وادار 

ــد.  ــه نوشــتن کن ب
ــرد،  ــه کار نمی ب ــرای نوشــتن ب ــب را ب ــان اینکــه کلمــه ت ــا بی او ب
خاطرنشــان کــرد: تــب یــک هــوس و انگیــزه گــذرا و فــوری اســت 
و چــه بســا زود فرامــوش شــود. افــرادی هســتند کــه چنــد مــاه 
ــرای  ــان را ب ــد و نوشته های ش ــتن دارن ــوق نوش ــال ش ــد س و چن
دوستانشــان می خواننــد و ممکــن اســت آن هــا را چــاپ کننــد؛ امــا 
تعــداد کســانی کــه نوشــتن بــرای آن هــا حیاتــی اســت، کم اســت.

ــد و  ــر می کنن ــاب منتش ــک کت ــه ی ــانی ک ــاره کس ــوت درب  اخ
ــاز شــدن فضــای چــاپ  ــرد: ب ــار ک ــد، اظه ــه نمی دهن ــر ادام دیگ
و نشــر کتــاب، تنهــا کاری اســت کــه می شــود بــرای کســانی کــه 
ــد،  ــه نمی دهن ــه نوشــتن ادام ــد و ب ــی می مانن ــاب اول باق در کت
ــا  ــد ت ــور نکن ــدازه سانس ــش از ان ــاد بی ــع ارش ــام داد. در واق انج
کســانی کــه نوشــتن برای شــان جــدی اســت بــا هــول و هــراس 

ــد. ننویســند و خودسانســوری نکنن
او افــزود: اگــر متنــی بــا فکــر نوشــته شــود و ســاختارمند باشــد، 
ــته  ــت نوش ــه تمامی ــد، ب ــذف کنن ــه ح ــمتی از آن را ک ــر قس ه
ــان  ــر نوشته های ش ــاپ و نش ــی از چ ــود. برخ ــه وارد می ش لطم
ــرای کســب مجــوز  ــرا حاضــر نیســتند ب منصــرف می شــوند؛ زی
بــه حــذف چنــد صفحــه از نوشته شــان تــن بدهنــد. البتــه ایــن 
ــه نوشــتن برای شــان  ــد ک ــرای کســانی صــدق می کن موضــوع ب

جــدی اســت. ایســنا

ــر جنایــی  ــاری را در ژان ــده آث شــبکه چهــار ســیما هفتــه آین
ــه روی  ــب جشــنواره فیلم هــای تابســتانه ب و اکشــن در قال

ــرد.  ــن می ب آنت
ــام« و  ــه«، »ســارقین«، »انتق ــب خــروج از صحن ــه ترتی »ب
»پرونــده پــر خطــر«، عناویــن فیلم هــای ســینمایی هســتند 
ــینمایی  ــای س ــنواره فیلم ه ــهریور در جش ــم ش ــا یک ــه ت ک

ــد.  ــش درمی آین ــه نمای ــار ب ــبکه چه ش
ــم  ــک فیل ــه«، ی ــروج از صحن ــب خ ــه ترتی ــینمایی »ب س
نــروژی در ژانــر کمــدی ســیاه و جنایــی اســت کــه در ســال 
ــرداد از  ــنبه 29 م ــم روز یکش ــن فیل ــد. ای ــر ش 2۰1۴ منتش
ــتان  ــد. در داس ــش درمی آی ــه نمای ــیما ب ــار س ــبکه چه ش
ــرف روب  ــین ب ــده ماش ــک رانن ــز ی ــت: نیل ــده اس ــم آم فیل
ــل  ــه دلی ــر او ب ــت؛ پس ــروژ اس ــهر در ن ــی دور از ش در جای
ــرش  ــه پس ــود ک ــن ب ــرد. او مطمئ ــوت ک ــن ف اوردوز هروئی

معتــاد نیســت؛ ولــی نمی دانســت چــه اتفاقــی افتــاده 
ــد  ــد بان ــت بفهم ــراوان توانس ــاش ف ــعی و ت ــا س ــت؛ ب اس
مــواد مخــدر محلــی پشــت ایــن جنایــت اســت. در تــاش 
بــرای دســتیابی بــه رئیــس ایــن بانــد، اتفاقــات عجیــب و 

غیرمنتظــره ای رخ می دهــد و ... . 
ــه کارگردانــی دونــگ هویــن  فیلــم ســینمایی »ســارقین« ب
چونــگ، دوشــنبه ۳۰ مردادمــاه ســاعت از شــبکه چهــار روی 

آنتــن مــی رود. 
فیلــم ســینمایی »انتقــام« بــه کارگردانــی جانــی تــو 
محصــول 2۰۰9 هنگ کنــگ و فرانســه اســت. ایــن فیلــم روز 
سه شــنبه ۳1 مــرداد از شــبکه چهــار ســیما پخــش می شــود. 
همچنیــن فیلــم ســینمایی »پرونــده پرخطــر« بــه کارگردانی 
ــار  جــو جوهانســون، چهارشــنبه 1 شــهریورماه از شــبکه چه

ــود. صداوســیما ــش می ش ــیما پخ س
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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

ــه  ــیمین ب ــای س ــی در نامه ه ــاره های سیاس اش
ــه  ــرا ک ــت؛ چ ــت اس ــا پراهمی ــدک، ام ــال ان ج
مــرداد  کودتــای 28  از  پیــش  ســال های   در 
و آشــفتگی های سیاســی آن زمــان نوشــته شــده 

 . ست ا
ــیمین  ــال، س ــه ج ــفند 1331 ب ــه 20 اس در نام
تاریــخ  اســتادان  از  یکــی  پیش بینــی  بــه 
دانشــگاه اســتنفرد اشــاره می کنــد: »اســتاد 
ــخ می گفــت ســقوط مصــدق حتمــی اســت  تاری
ــه  ــدارد. هم ــی ن ــا تازگ ــرای م ــم ب ــن گفت و م
قهرمان هایمــان را همین طــور از دســت داده ایــم. 
امیرکبیــر، فراهانــی و غیــره و در کشــوری مثــل ما 
ــد... .«  ــه وجــود نمی آی ــه دم قهرمــان ب کــه دم ب

امیــدی کــه در دل ایرانیــان ریشــه دوانــده و بــه 
ــیمین در  ــوای کام س ــد، از فح ــکی می گرای خش
ــر  ــت. در زی ــی اس ــی دریافتن ــه خوب ــا ب نامه ه
ــن  ــی از ای ــراز نگران ــه اب ــای او ک ــی از نامه ه یک
بابــت و فعالیت هــای حزبــی جــال اســت، آورده 

می شــود.
دوشنبه 2 مارچ 11/1953 اسفند 1331

ــازه از کارم  ــن ت ــت و م ــاعت دوازده اس »االن س
اطــاق کســتیوم  در  شــده ام. کاســی  فــارغ 
داشــتیم بــرای نمایــش خیمه شــب بازی کــه 
چهــار ســاعت طــول کشــید و همــه چیــز را 
یادمــان داد. بیچــاره معلــم خوبــی اســت؛ ولــی 
ــود. حواســم  مــن حواســم بکلــی جــای دیگــر ب
ــود و پیــش اوضــاع ایــران بدبخــت  ــو ب پیــش ت
فلــک زده. وقتــی اینجــا همــه روزنامه هــا این طــور 
ــد و  ــه نمی کن ــا ک ــه خیال ه ــند، آدم چ می نویس

ــن دوری.  ــه ای ب

ــر  ــودن بهت ــش ب ــودم. در آت ــا ب کاش همان ج
اســت تــا آدم در آتــش نباشــد هــزار خیــال درباره 
وطــن و عزیزانــش بکنــد، مخصوصــا دربــاره تــو. 
ــم ناراحــت اســت کــه نزدیــک  اصــا آنقــدر خیال
ــه  ــا شــدم صبحان ــه پ ــح ک ــم. صب اســت دق بکن
کــه خــوردم، روزنامــه خبــر اوضــاع ایــران را داده 
ــه  ــتم خان ــم؛ برگش ــه نرفت ــه مدرس ــن ب ــود. م  ب
ــدم و دود از  ــح را خوان ــای صب ــام روزنامه ه و تم
ــه ام برخاســت. بعــد رفتــم کاس. دو ســاعت  کل
ــزت  ــذ عزی ــتم و کاغ ــر برگش ــتم. ظه درس داش
آمــده بــود و چــه کاغــذی! آشــفته، پــر از بی تابــی 
ــودی وضــع  و ناراحتــی و یقیــن دارم نخواســته ب
را بــه مــن خبــر بدهــی... تــازه فــراق داشــت بــه 
ســر می رســید و مــن بدبخــت مثــل خرگوش هــا 
ــت  ــر پس ــم و منتظ ــج بکن ــردن ک ــی گ ــد ه بای
باشــم تــا کاغــذ تــو را برســاند یــا روزنامــه را هــی 
ورق بزنــم و رادیــو را بیچــاره بکنــم... مــن اینجــا 

ــرد...  ــم ک ــال دق خواه ــی خی ــه و ناراحت از غص
ــد. تمــام  ــا راه انداخته ان روزنامه هــای اینجــا غوغ
ــه  ــد، ب ــران را ســرمقاله کرده ان ــر ای روزنامه هــا خب
اســم بحــران در ایــران و اینطــور کــه می نویســند 
میــان آیــت هللا و مصــدق بــه هــم خــورده از یــک 
ــر و  ــرف دیگ ــاه از ط ــدق و ش ــان مص ــرف، می ط
ــا  ــده و توده ای ه ــاد ش ــی ایج ــمکش عجیب کش
هــم از آب گل آلــود ماهــی می گیرنــد. ولــی خــدا 
ــا را نجــات خواهــد  وجــود دارد و همــو وطــن م
داد. امشــب تــوی رختخــواب گریــه و بــه وطنــم 
دعــا خواهــم کــرد. جــال عزیــزم، اگــر ایــن هفته 
کاغــذت نرســد، تلگــراف خواهــم کــرد. همــه کار را 
ــرم.  ــا می می ــد. اینج ــم آم ــم و خواه ول می کن
ــد  ــد. چقــدر امی همــه ایرانی هــا ناراحــت و نگرانن
ــاال  ــم و ح ــرافراز بودی ــرور و س ــه مغ ــتیم. چ بس
آیزنهــاور همــه احتــرام مــا را بــه خودمــان ازمــان 

ــت.« )ص 299 – 300( ــد گرف خواه

،،
فیلــم »فصــل نرگــس« بــا ریتمــی 
کنــد و آهســته ایــن زمــان طالیــی را 
از دســت می دهــد و پــس از آن هــر 
قــدر تــالش می کنــد، نمی توانــد ایــن 

نقــص را جبــران کنــد

نگاهی به فیلم »فصل نرگس« ساخته نگار آذربایجانی

عاشقانهکمرنگ

جشنوارهفیلمهایجناییدرشبکهچهارتصویرعوامانهازنویسندهشدن ا�ن �ن ا�ب ک�ت

نیمه شب دریاچه
نویسنده عباس عبدی

قیمت 16 هزار تومان
نشر پیدایش  

خواب در ذوزنقه
نویسنده ایوب صادقیانی

قیمت 5800 تومان
نشر چشمه

خودنوازی ساز تنها
نویسنده گالره جمشیدی

قیمت 8 هزار تومان
نشر فصل پنجم
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 درس هایی از زندگی 

از نگاه امام رئوف
M.Hajian@eskimia.ir

محمدحاجیانجانشین مدیرمسئول

ــارت  ــه عب ــام ک ــه علیهم الس ــگ ائم ــی در فرهن ــبک زندگ س
ــه راه کمــال  ــاب محمــدی اســت، انســان ها را ب ــگ ن از فرهن
رهنمــون می کنــد و »انمــا بعثــت التمــم مــکارم االخــاق« را 

ــازد. ــق می س محق
 یکــی از شــیوه های و ســبک زندگــی امامــان مهــرورزی 
ــس  ــچ ک ــد: هی ــام می فرماین ــوف علیه الس ــام رئ ــت. ام اس

ــود.  ــرش نمی ش ــون همس ــرای زن، همچ ب
ایــن درس بــزرگ زندگــی اســت. همســر، یــار و یــاور و 
بهتریــن محــرم اســرار و دژ محکــم نفوذناپذیــری اســت کــه 
بــا آرامــش تمــام می تــوان بــه او تکیــه کــرد؛ البتــه همســری 
ــی او  ــوده و زندگ ــی ب ــار دین ــه اخــاق تمام عی ــق ب ــه متخل ک
ــا راه و  ــای انســانی باشــد. ام ــا و ارزش ه ــه معیاره ــن ب مزی
رســم درســت زندگــی بــه ســبک ائمــه بــه چنــد چیــز وابســته 

اســت.
1( هدیه دادن

ــه دادن کینه هــا را از قلب هــا  ــد: هدی ــام رضــا )ع( فرمودن  ام
می بــرد. دادن هدیــه بــه همســر محبــت و عشــق آور اســت و 

بــه زندگــی ســرور و شــادمانی می بخشــد. 
2( آراستگی و زینت برای همسر 

امــام رضــا)ع( فرمودنــد: یکــی از دالیــل فاصلــه گرفتــن زنــان 
از پاکدامنــی و عفــت، بی توجهــی مــردان آن هــا بــه آراســتگی 
خــود و مرتــب نکــردن ظاهرشــان اســت. همان طــور کــه زن 
بایــد خــود را بــرای مــردش بیارایــد مــرد نیــز تکلیــف مشــابه 
دارد. همســران بایــد در خودآرایــی بــرای همســر دقــت و توجه 
داشــته باشــند تــا فضــای زندگــی آب و رنــگ بهتــری بیابــد. 

3(تبّسم 
یکــی از روش هــای ســبک زندگــی مســلمانی اســت. ابراهیــم 
ــه  ــدم ک ــا)ع( را ندی ــام رض ــز ام ــد: هرگ ــاس می گوی ــن عب ب
تبّســم نداشــته باشــند. و نیــز امــام رضــا)ع( فرمودنــد: هــر 
ــا مســلمانی دیــدار کنــد و او را شــاد ســازد،  مســلمانی کــه ب

ــد وی را خوشــحال و مســرور خواهــد ســاخت.  خداون
4(احترام متقابل

 تکلیفــی دیگــر در زندگــی اســت کــه مــرد و زن بایــد رعایــت 
کننــد و هــر یــک از همســران بایــد زمــان ورود بــه خانــه بــه 
ــا)ع(  ــام رض ــد؛ ام ــام کن ــت، س ــه اس ــه در خان ــری ک دیگ
ــه همســر و فرزندانــت ســام کــن.  ــگام ورود ب ــد: هن فرمودن

5(صداقت 
الزمــه یــک زندگــی صحیــح اســت. امــام رضــا)ع( فرمودنــد: 
بــه نمــاز و روزه  بســیار آنــان منگریــد، بــه زیــادی انجــام حــج 
ــان نــگاه نکنیــد؛ بلکــه  و کارهــای خیــر و شــب زنــده داری آن
بــه راســتگویی و امانتــداری آنــان بنگریــد. گذشــت و تغافــل، 
ــا)ع(  ــام رض ــت. ام ــی اس ــرای زندگ ــندیده ب ــکاری پس راه
ــد، نصــرت  ــزاع کردن ــا یکدیگــر ن ــد: هــرگاه دو گــروه ب فرمودن
خــدا بــه کســی می رســد کــه بــا گذشــت تر باشــد. همچنیــن 
فرمودنــد: بهتریــن بنــده  خــدا کســی اســت کــه هــرگاه 
احســان کنــد بــا خوش رویــی باشــد، هنــگام خطــا اســتغفار 
کنــد، هــرگاه بــه او هدیــه داده شــود شــکرگزارد، هــرگاه بایــی 
ــت  ــود، گذش ــاک ش ــرگاه غضبن ــد و ه ــر کن ــد صب ــه او رس ب

پیشــه کنــد.

جامعه
اصالح قانون تابعیت

ــا  ــت: ب ــی کشــور گف ــور داخل عضــو کمیســیون شــوراها و ام
ــد  ــت، ۷۰ درص ــون تابعی ــاح قان ــرح اص ــف ط ــن تکلی تعیی
مشــکات هویتــی فرزنــدان ناشــی از ازدواج زنــان ایرانــی بــا 

ــود.  ــع می ش ــی رف ــاع خارج اتب
ابوالفضــل ابوترابــی بــا یــادآوری طــرح اصــاح قانــون 
ــان  ــل از ازدواج زن ــدان حاص ــت فرزن ــف هوی ــن تکلی تعیی
ایرانــی بــا مــردان خارجــی بــا بیــان اینکــه متأســفانه 
ــراد  ــن اف ــرای تعییــن تکلیــف ای ــی کــه در ســال ۸۵ ب قانون
تصویــب شــد بــا مشــکات و موانــع بســیاری همــراه 
بــر  مبنــی  اطاعــات  وزارت  پیش بینــی  اســت، گفــت: 
ــا  ــت؛ ام ــور اس ــنامه در کش ــرد بی شناس ــزار ف ــود ۳۰۰ ه وج
 بــه دلیــل آمــار ســیاهی کــه در ایــن رابطــه وجــود دارد 
ــون  ــک میلی ــدود ی ــی آن ح ــار تخمین ــد آم ــر می رس ــه نظ ب
نفــر باشــد. وی بــا بیــان اینکــه طــرح اصــاح قانــون تعییــن 
ــا  ــی ب ــان ایران ــدان حاصــل از ازدواج زن تکلیــف هویــت فرزن
ــات آن رأی آورد  ــی و کلی ــروه بررس ــی در کارگ ــاع خارج اتب
تصریــح کــرد: مجلــس بــه صــورت جــدی بــه دنبــال 
ــت ترافیــک  ــه عل ــا ب ــن طــرح اســت؛ ام ــن تکلیــف ای تعیی
ــب  ــوده و تصوی ــر نب ــح بررســی آن امکان پذی ــا و لوای طرح ه
ــر اینکــه حــدود ۷۰  ــد ب ــا تاکی ــی ب ــر اســت. ابوتراب آن زمان ب
درصــد مشــکات هویتــی کــودکان بــا تعییــن تکلیــف طــرح 
اصــاح قانــون تابعیــت رفــع می شــود، ادامــه داد: ۲۰ درصــد 
مشــکات آنــان نیــز بــا رســیدن بــه ســن قانونــی ۱۸ ســال 

رفــع خواهــد شــد. مهــر

پیامدهای »انتخاب رشته« نادرست
تعامــل  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  جامعه شــناس  یــک 
ــی  ــاوره های تحصیل ــرورش و مش ــوزش و پ ــا، آم خانواده ه
در انتخــاب رشــته دانش آمــوزان گفــت: مشــاوران تحصیلــی 
ــن  ــا دریافــت اطاعــات الزم از خانواده هــا و همچنی ــد ب بای

ــد.  ــام دهن ــی را انج ــت تحصیل ــر هدای ــوزان ام دانش آم
مرضیــه ابراهیمــی بــا انتقــاد از اینکــه در کشــور مــا انتخــاب 
رشــته از ابتــدای دوره تحصیلــی بــه صــورت نظام منــد، 
اِقناعــی و مبتنــی بــر نیــاز بــازار کار دنبــال نمی شــود ادامــه 
داد: ایــن مشــکل حتــی بــه دانشــگاه هــم انتقــال می یابــد؛ 
ــوند،  ــگاه می ش ــجویان وارد دانش ــه دانش ــی ک ــی زمان یعن
بــه جــای آنکــه ســریع تر خودشــان را پیــدا کننــد همچنــان 
ــت  ــن اس ــا ممک ــور م ــتند. در کش ــردرگمی هس ــار س دچ
ــاوران  ــد، مش ــزی بگوی ــواده چی ــرورش و خان ــوزش و پ آم
تحصیلــی حــرف دیگــری بزننــد و جامعــه نیــز توقــع 
دیگــری از دانش آمــوزان داشــته باشــد؛ بدیــن ترتیــب افــراد 
ــه  ــی ک ــه داد: در صورت ــوند. وی ادام ــارض می ش ــار تع دچ
فعالیــت اقناعــی درســتی بــرای دانش آمــوزان انجــام نشــود 
ــه انتخــاب  ــور ب ــک ســال محــدود مجب ــا در ی ــا تنه و آن ه
رشــته شــوند، نتیجــه مطلوبــی نخواهنــد گرفــت؛ امــا اگــر 
ــا  ــی دارد و آن ه ــه نیازهای ــه چ ــد جامع ــوزان بدانن دانش آم
ــل  ــه ح ــد ب ــد، می توانن ــام دهن ــد انج ــه کاری می توانن چ

ــد. ایســنا ایــن تعارضــات کمــک کنن

کوتاه حوادث 
 حمله افراد ناشناس به 

سرنشین یک خودرو در شهرکرد
معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی چهارمحــال و 
ــه سرنشــین  ــرادی ناشــناس ب ــه اف ــاری از حمل بختی
یــک دســتگاه خــودرو در خیابــان ورزش شــهرکرد خبر 

داد. 
ــن  ــق ای ــریح دقی ــدری در تش ــهریار حی ــرهنگ ش س
خبــر گفــت: عصــر روز جمعــه ۳ سرنشــین یــک 
خــودروی چــری در حالــی کــه پاک هــای آن بــه 
ــردد  ــیر ت ــود، مس ــده ب ــیده ش ــب پوش ــیله برچس وس
ــان »ورزش«  ــارس را در خیاب ــژو پ ــودروی پ ــک خ ی
شــهرکرد مســدود کــرده و سرنشــین مــرد 4۸ ســاله 
ایــن خــودرو را بــا اســتفاده از چاقــو مصــدوم می کننــد 

ــوند.  ــواری می ش ــرعت مت ــه س و ب
وی افــزود: سرنشــین خــودروی پــژو پــارس بــه کمک 
اهالــی بــه بیمارســتان کاشــانی شــهرکرد منتقــل شــده 

و پــس از مــداوای ســرپایی ترخیــص می شــود. 
بــرای  پلیــس  تاش هــای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــهروندان  ــه ش ــه دارد، از کلی ــان ادام ــایی ضارب شناس
ــورد  ــه م ــر گون ــاهده ه ــورت مش ــه در ص ــت ک خواس
مشــکوک ســریع پلیــس را بــا شــماره گیری تلفــن ۱۱۰ 
یــا ســامانه پیامکــی ســه شــماره ای ۱۱۰ مطلــع کننــد. 

خبرنــگاران باشــگاه 

کودک آزاری دلخراش در سیرجان
ــان  ــر نیمه ج ــنبه پیک ــی روز پنجش ــاعت های پایان س
کــودک یــک و نیــم ســاله ای بــه اورژانــس بیمارســتان 

امــام رضــا)ع( شهرســتان ســیرجان منتقــل شــد.
و  دســت  مــچ  در  شــدید  بســیار  بریدگــی  آثــار   
ــودی  ــار کب ــت و آث ــر دو دس ــتخوان ه ــتگی اس شکس
ــرح  ــث مط ــودک باع ــن ک ــدن ای ــوختگی روی ب و س

شــدن فرضیــه کــودک آزاری شــد. 
جراحــات شــدید بــدن ایــن کــودک ســبب انتقــال وی 

بــه کرمــان بــه منظــور درمــان شــد. 
پلیــس ســیرجان تحقیقــات خــود را بــرای پــی بــردن 
بــه علــت و پشــت پــرده ماجــرای آســیب دیــدن ایــن 

کــودک آغــاز کــرده اســت. خبــر فارســی

 آخرین خبر از محاکمه 
شیطان پارس آباد

ــن  ــی ای ــا اصان ــده قتــل آتن ــه پرون دادگاه رســیدگی ب
هفتــه برگــزار خواهــد شــد. 

ــز  ــاب مرک ــی و انق ــتان عموم ــی، دادس ــر عتبات ناص
اســتان اردبیــل، آخریــن وضعیــت پرونــده قاتــل آتنــا 
اصانــی را تشــریح کــرد و گفــت: دادگاه کیفــری یــک 
ــام داده  ــوع انج ــاره موض ــری را درب ــات جامع ت تحقیق
ــات  ــاره اتهام ــی درب ــی و کامل ــدارک کاف ــل و م و دالی

ــت.  ــرده اس ــع آوری ک ــده جم مطرح ش
ــن  ــان ممک ــریع ترین زم ــرد: در س ــان ک وی خاطرنش
کــه احتمــاال همیــن هفتــه باشــد، دادگاه برگــزار خواهد 

شــد. باشــگاه خبرنــگاران جــوان

   #هموطن_سالم

   0913....991
در اتوبان دختر خانمی را با وضعی بسیار بد دیدم 

که از ماشینی پیاده شد و چند متر آن طرف تر سوار 
ماشین دیگری شد و ترافیک وحشتناکی را به وجود 

آورده بود. من که یک زنم از دیدن سر و وضع آن 
خانم حالم بد شد و ناراحت شدم... واقعا فحشا 

بیداد می کند.

   0913....445
آقازاده ها فقط در مسیر آمریکا و اروپا می چرخند. این 
همه هزینه که می کنند را از کجا می آورند؟ بیت المال 
یا مال پدرشان! یکی می گفت همه تاجر و بازرگانند و 

مامور خرید برای رفع نیازهای داخلی! اما... .

رضا ایزدی   
وام گرفتم؛ چند قسط آخر را گفتند اگر پرداخت کنی، 

جریمه هایش بخشیده می شود. من هم پرداختم؛ 
ولی هر کاری می کنم برگ تسویه را نمی دهند؛ 

می ترسم چند وقت دیگر دوباره بگویند باز قسط 
داری. 

ناشناس   
سام شوهرم توی یک بانک صد میلیون برنده شده، 

فقط حضرت ولی عصر می دونه چقدر خوشحال 
شدم. پس از مدتی پول را گرفت؛ از دوستانم شنیدم 

که رفته یه زن گرفته، اونم وقتی که االن چهل و 
چهار سالشه و دو تا دختر دم بخت داریم. خودم از 

شانزده سالگی وقتی فقط هفده سال داشت، با دار و 
ندارش ساختم تا اونکه دیروز علنا گفت که پیر شدی 

پنج میلیون را به تو می دهم به دخترهامون هم کار 
نداشته باش آن ها می روند سر زندگیشون. به شدت 

تحقیرم کرد...

   0913....125
حقوق بازنشستگان فوالد کی واریز می شه؟

علی پناهی   
در دنیا دو چیز است که بی صدا می ماند:

۱-مرگ افراد ندار و فقیر ۲-عیب های ثروتمندان

   0913....714
امسال گوشت گوسفندی خیلی پرکشیده، مرغ هم 

که روز به روز گرون تر می شه؛ مونده بود یکم پیاز داغ 
و آب و رب که به سامتی پیازم پر کشید و رفت تو 

سفره های برتر.

منتظر پیام های شما هستیم
3000573433

09213394736
@eskimia

شوخیبهقیمتجانآدمها

ــه دارد.  ــم ادام ــوز ه ــی هن ــان تلفن ــل مزاحم معض
گرچــه ایــن معضــل از طریــق تلفن هــای ثابــت 
ــه  ــد ب ــر می رس ــه نظ ــه و گاه ب ــش یافت ــیار کاه بس
ــتند  ــرادی هس ــوز اف ــا هن ــد، ام ــیده باش ــر رس صف
تلفنــی  مزاحمــت  تفریحشــان  بزرگ تریــن  کــه 
ــن  ــه ای ــود ک ــتر می ش ــی بیش ــکل زمان ــت؛ مش اس
اورژانــس،  مثــل  مراکــزی  دربــاره  مزاحمت هــا 
البتــه  گیــرد.  صــورت  پلیــس  و  آتش نشــانی 

می شــوند.  پلیــس  مزاحــم  مزاحمــان کمتــر 
بــه گفتــه کارشناســان 9۵ درصــد از مزاحمــان تلفنــی 
از مشــکات رفتــاری و روانــی رنــج می برنــد و 
ــای  ــه رفتاره ــث این گون ــی باع ــتی های فرهنگ کاس

ــه شــده اســت. بیمارگون
 از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه مزاحمــت تلفنــی، 
کاری بــرای پرکــردن اوقــات فراغــت اســت، بــا 

ــد.  ــدا می کن ــش پی ــدارس افزای ــی م تعطیل
بعضــی از ایــن مزاحمت هــای تلفنــی بــا ســازمان های 
خدماتــی همچــون آتش نشــانی،  اورژانــس و پلیــس 
می توانــد بــه قیمــت گرفتــن جــان و مــال یــک 
شــهروند تمــام شــود؛ چــون تماســی کــه بــرای 
مزاحمــان جنبــه ســرگرمی و مــزاح دارد، شــاید بــرای 
شــهروند دیگــری کــه در آن لحظــه نیازمنــد حضــور و 
ــه  ــی اســت، جنب ــا عملیات ــروی امــدادی ی کمــک نی
ــه  ــورد توج ــه م ــی ک ــد؛ موضوع ــته باش ــی داش حیات

ــوده اســت.  مزاحمــان تلفنــی نب
ــس  ــی اورژان ــط عموم حســن عباســی، رئیــس رواب
ــدی  ــود، درص ــرده ب ــام ک ــن اع ــش از ای ــران، پی ته
ــود  ــه می ش ــس گرفت ــا اورژان ــه ب ــی ک از تماس های

ــی اســت.  ــان تلفن ــه مزاحم ــوط ب مرب
ــترین  ــردان بیش ــاری و م ــای اعتب ــان تلفن ه صاحب
تشــکیل  را  تهــران  اورژانــس  تلفنــی  مزاحمــان 

. هنــد می د
در  تلفنــی  مزاحمــان  بیشــتر  اســت  معتقــد  او   
ــا ۲۰ ســال هســتند. همچنیــن  میانگیــن ســنی ۱۰ ت
ــان  ــتگاه های خدمت رس ــرای دس ــت ب ــاد مزاحم ایج
ــای  ــران پیامده ــس ته ــون اورژان ــی همچ و حساس
متعــددی در بــر دارد. به ویــژه بایــد بــه بچه هــا و 
نوجوانــان آموزش هــای الزم را بدهیــم تــا آن هــا 
بداننــد فقــط در زمان هــای ضــروری و اورژانســی 

ــاس  ــازمان ها تم ــن س ــا ای ــی ب ــرای کمک خواه و ب
ــد.  بگیرن

ــه  ــت ب ــری دس ــده ای پس ــال در پرون ــور مث ــه ط ب
ــدن  ــا دی ــال او ب ــرادر خردس ــود. ب ــی زده ب خودکش
ایــن صحنــه تلفنــی بــا اورژانــس تمــاس گرفتــه بــود 
و بــه درســتی نتوانســته بــود موضــوع را خبــر دهــد. 
ــا  ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ــود ب ــده ب ــث ش ــن باع همی
ــه  ــم ب ــد مزاح ــس در آن روز چن ــامانه ۱۱۵ اورژان س
همــان شــیوه تمــاس گرفتــه بودنــد، ابتــدا گفتــه آن 

ــود.  ــه نش ــدی گرفت ــودک ج ک
مزاحمــان تلفنــی آگاه باشــند کــه ممکــن اســت 
ــد  ــران نتوانن ــا باعــث شــود امدادگ تماس هــای آن ه
ــرای امدادرســانی  ــه درســتی و در زمــان مناســب ب ب
در محــل حاضــر شــوند و ممکــن اســت جــان فــردی 
ــر  ــه خط ــانی دارد ب ــک و امدادرس ــه کم ــاز ب ــه نی ک
بیفتــد. همچنیــن مزاحمــان تلفنــی بایــد آگاه باشــند 
ــد.  ــورد می کن ــا برخ ــای آن ه ــا مزاحمت ه ــون ب قان
ــرگاه  ــامی ه ــازات اس ــون مج ــاده 64۱ قان ــق م طب
کســی بــه وســیله تلفــن یــا دســتگاه های مخابراتــی 
ــا  ــد، بن ــت کن ــاد مزاحم ــخاص ایج ــرای اش ــر ب دیگ
بــر رأی مراجــع قضایــی عــاوه بــر اجــرای مقــررات 
ــس از  ــه حب ــب، ب ــرات، مرتک ــرکت مخاب ــاص ش خ

ــا شــش مــاه محکــوم خواهــد شــد.  یــک ت
ــار  ــی اخط ــرد خاط ــه ف ــدا ب ــم ابت ــرات ه اداره مخاب
می دهــد اگــر دوبــاره بــه مزاحمــت خــود ادامــه 
می شــود.  ســلب  وی  از  خــط  آن  امتیــاز  داد، 
ــت  ــاف وق ــاد ات ــث ایج ــا باع ــه مزاحمت ه این گون
ــس،  ــه اورژان ــازمان هایی از جمل ــرای س ــه ب و هزین

می شــود.  پلیــس  و  آتش نشــانی 
در ضمــن اگــر فــرد دیگــری نیــاز بــه کمــک واقعــی 
امدادرســانی  در  تأخیــر  باعــث  باشــد،  داشــته 
واقعــا  خــاص  اتفاقــات  مــواردی  در  می شــود. 
رخ می دهــد و نیــاز بــه امدادرســانی وجــود دارد؛ 
اعــزام  می شــود  باعــث  مزاحمت هــا  ایــن  امــا 
امدادرســان ها بــرای کمــک کمــی دیــر انجــام شــود. 
اطاع رســانی، آمــوزش همگانــی و فرهنگ ســازی 
کاهــش  در  می توانــد  مــردم  میــان  مناســب 
ــان  ــازمان های امدادرس ــرای س ــی ب ــان تلفن مزاحم

ــذارد. ــر بگ اث

بعیــد اســت شــما در طــول یــک روز از میــدان، 
خیابــان یــا کوچــه ای عبــور کنیــد ولــی خشــونت 
و تندخویــی را نبینیــد؛ ایــن خشــونت می توانــد 
ــرای  ــر دو ب ــه ه ــد ک ــی باش ــا فیزیک ــی ی کام

ســامت جامعــه مضــر و زیــان آور اســت. 
ــادی روبه روســت؛  ــا مشــکات زی جامعــه مــا ب
ــونت  ــکات، خش ــن مش ــع ای ــل رف ــا راه ح ام
می توانــد  تندخویــی  و  خشــونت  نیســت. 
مســائل را حادتــر کنــد، امــا نمی توانــد آن هــا را 
رفــع کنــد؛ ایــن موضــوع را علــم و تجربــه ثابــت 

ــرده اســت.  ک
چــرا چیــزی را کــه علــم و تجربــه ثابــت کــرده، 
بــاز هــم در جامعــه مــا تکــرار و تکــرار می شــود؟ 

ریشــه تکــرار ایــن مکــررات در کجاســت؟ 
ــونت  ــن، خش ــت و دی ــی اس ــا دین ــه م جامع
را نفــی می کنــد؛ پــس چــرا بــه آن عمــل 
نمی کنیــم؟ آنــان کــه دســت بــه خشــونت 
ــا  ــی زود پشــیمان می شــوند؛ ام ــد، خیل می زنن
وقتــی پشــیمان می شــوند کــه مشــکات آنــان 
ــر شــده  ــه واســط همیــن خشــونت چنــد براب ب

ــت. اس
 کنترل خشم

کنتــرل خشــم و عصبانیــت باعــث پخته تــر 
ــن  ــه چنی ــانی ک ــود و کس ــان می ش ــدن انس ش
زندگــی  در  گیرنــد،  پیــش  در  را  رویــه ای 

نــد.  موفق تر
ــه همــه  ــی می شــوند، ب افــرادی کــه زود عصبان
ــرد  ــه ف ــیب ب ــن آس ــه ای ــانند ک ــان می رس زی

ــی بیشــتر اســت.  عصبان

پــس از فــرد عصبانــی، بیشــترین عــوارض 
حرکــت ایــن افــراد بــه کــودکان و نوجوانــان کــه 
ــا  آینده ســازان جامعــه هســتند، می رســد کــه ب

ــت.  ــدنی نیس ــر جبران ش ــز دیگ ــچ چی هی
نیازهــای جامعــه  از  امــروز  کنتــرل خشــم 
ــی  ــم و تندخوی ــرل خش ــارت کنت ــت. مه ماس
ــیدن  ــرای رس ــا ب ــن نیازه ــروز از ضروری تری ام
ــد  ــه آرام می توان ــت. جامع ــه آرام اس ــه جامع ب
بــه خیلــی از نیازهــای اساســی انســان از جملــه 
محیــط مســاعد بــرای رشــد اســتعدادها و 
پیشــرفت پاســخ دهــد؛ امــا جامعــه نــاآرام 
و متاطــم هرگــز چنیــن دســتاوردی بــرای 

ــدارد. ــراه ن ــه هم ــریت ب بش

 نابرابری و افزایش خشونت
ــر  ــا از نظ ــه م ــهر و جامع ــه ای از ش ــر منطق ه
روبه روســت.  تفاوت هایــی  بــا  خشــونت 
ــهر  ــن ش ــه پایی ــه ب ــر چ ــی ه ــونت کام خش

ــت  ــوه جمعی ــل انب ــه دلی ــویم، ب ــر ش نزدیک ت
ــت  ــارف جمعی بیشــتر می شــود. ازدحــام نامتع
در منطقــه ای، آســیب ها را بــاال می بــرد کــه 
یکــی از ایــن زیان هــا، خشــونت اســت. هرچــه 
خانه هــا کوچک تــر، مســافرت، اماکــن ورزشــی 
ــت  ــات فراغ ــذران اوق ــی و گ ــایل تفریح و وس
جملــه  از  هنــری  مکان هــای  همچنیــن  و 
منطقــه ای  در  تجســمی  و هنرهــای  ســینما 
خشــونت های  بــه  جامعــه  شــود،  کمتــر 
نتیجــه  بنابرایــن  مــی آورد؛  روی  بیشــتری 
می گیریــم کــه انســان در کنــار کار و تــاش 
 بایــد از ایــن امکانــات بــرای آرامــش نیــز بهــره 

بگیرد. 
اماکــن  افزایــش  حــال  بــه  فکــری  اگــر 
یادشــده نکنیــم، دامنــه ایــن خشــونت ها کمتــر 
ــن  ــم ای ــر کرده ای ــز فک ــا هرگ ــد؛ آی ــد ش نخواه
ــده  ــه نســل های آین ــن طــور ب خشــونت ها همی

نیــز منتقــل می شــود؟ 
چگونگــی  بایــد  خشــونت  کاهــش  بــرای 
دســتیابی انســان بــه فضایــل و مــکارم اخاقــی 
از آموزش هــای مدرســه شــروع شــود؛ بــه 
ــوای آموزشــی طــوری  ــد محت ــارت دیگــر بای عب
تدویــن شــود کــه خشــونت ها در آن نهــی شــده 
و رفتارهــای مبتنــی بــر ارزش هــای جامعــه 

ــود.  ــج ش تروی
خشــم  کنتــرل  مهارت هــای  بایــد  افــراد 
را بیاموزنــد و یــاد بگیرنــد کــه دربــاره هــر 
مســئله ای زود نرنجنــد و در چنیــن زمان هایــی 

موقعیــت خــود را تغییــر دهنــد.

 گذشت
ــن مبحــث درســی در کتاب هــای پایه هــای  تعیی
از ضروری تریــن  یکــی  تحصیلــی،  مختلــف 
نیازهــای جامعــه اســت کــه می توانــد از کودکــی 
ــر  ــه ب ــه چگون ــود ک ــوزش داده ش ــرد آم ــه ف ب

ــد.  ــه کن خشــم خــود غلب
ــد  ــه می توان ــی ک ــل مهم ــی از عوام ــاید یک ش
خشــونت و تندخویــی در جامعــه، خانــواده و 
ــت«  ــد، »گذش ــش ده ــا را کاه ــایر مکان ه س
ــه  ــت، بلک ــف نیس ــا ضع ــت نه تنه ــد. گذش باش
نشــانه قــوت فــرد اســت. خیلــی از افــراد 
ــل  ــن عام ــه همی ــد ک ــد گذشــت می کنن قدرتمن
شــخصیت و بزرگــواری آنــان را در نــزد دیگــران 
ــراد  ــی از اف ــال خیل ــن ح ــرد و در عی ــاال می ب ب
ــه  ــی و جامع ــائل زندگ ــل مس ــف در مقاب ضعی
گذشــت ندارنــد و مــردم بــه نیکــی از آنــان یــاد 

نمی کننــد. بنابرایــن گذشــت نشــانه بــزرگ بودن 
انســان اســت. خیلــی از افــراد حتــی در زندگــی 
ــد کــه  ــواده نیــز گذشــت ندارن خصوصــی و خان
همیــن مســئله مشــکات آنــان را افزایــش داده 
ــن موضــوع مســائل کوچــک  ــل همی ــه دلی و ب
تبدیــل  حل نشــدنی  و  بــزرگ  مســائل  بــه 
ــتند  ــز هس ــراد نی ــی از اف ــی خیل ــوند؛ ول می ش
کــه بــا گذشــت مســائل بــزرگ را رفــع کرده انــد 
کــه ایــن مســئله تفــاوت بیــن گذشــت کــردن و 

ــد.  ــادآوری می کن ــا ی ــه م ــردن را ب نک
می کنــم  یــادآوری  را  نکتــه  ایــن  پایــان  در 
ــودن و خشــونت  ــد ب ــرای ب کــه هیــچ دلیلــی ب
ــودن  ــرای خــوب ب ــل ب ــی هــزار دلی ــم؛ ول نداری
و گذشــت داریــم کــه اگــر گذشــت کنیــم، نــزد 
همــه عزیــز هســتیم؛ حتــی آن هایــی کــه در نــزد 

ــا ــوند. ایرن ــور می ش ــد تص ــردم ب م

معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور بــا بیــان آنکــه 
ــان معتــاد در خــارج از نظــام ســامت  ــا ۱۰ درصــد زن حــدود ۷ ت
)مراکــز بهداشــتی و درمانــی( و عمدتــا در پاتوق هــا زایمــان 
ــژه  ــارداری وی ــای دوران ب ــرح »مراقبت ه ــرای ط ــد، از اج می کنن
ــتی  ــازمان بهزیس ــط س ــم توس ــت دوازده ــاد« در دول ــان معت زن

ــر داد.  کشــور خب
حبیــب هللا مســعودی فریــد بــا بیــان آنکــه طبــق قانــون حمایت از 
حقــوق کــودکان و نوجوانــان مصــوب ســال ۸۱، کــودک آزاری جــرم 
عمومــی اســت و نیــاز بــه شــاکی خصوصــی نــدارد، گفــت: هرچند 
ــه ایــن مــوارد نقــش پــر رنگ تــری  قــوه قضائیــه در رســیدگی ب
ــژه  ــودکان دچــار آســیب به وی ــا بهزیســتی درخصــوص ک دارد، ام
کودکانــی کــه بــه دلیــل اعتیــاد مــادر یــا پــدر در معــرض آســیب 
قــرار می گیرنــد و همچنیــن دربــاره زنــان بــارداری کــه دارای اعتیــاد 

هســتند و می خواهنــد زایمــان کننــد، وظایفــی بــر عهــده دارد. 

ــا وزارت بهداشــت  وی در ادامــه تصریــح کــرد: از ســال گذشــته ب
همــکاری را جهــت حمایــت از زنــان بــارداری کــه معتــاد هســتند 
و می خواهنــد زایمــان کننــد، آغــاز کردیــم تــا بــه ایــن ترتیــب هــر 
زن بــارداری کــه بــرای زایمــان بــه بیمارســتان مراجعــه می کنــد، 
بیمارســتان در مرحلــه اول بررســی های مــددکاری را انجــام دهــد 
و در صــورت تشــخیص بــه اعتیــاد مــادر، نــوزاد را ترخیــص نکنــد؛ 
مگــر آنکــه بررســی های تفصیلــی مــددکاران اجتماعــی ســازمان 

بهزیســتی انجــام شــده باشــد.
وی ادامــه داد: در همیــن راســتا معــاون بهداشــت و درمــان وزیــر 
 بهداشــت نامــه ای بــه دانشــگاه های علــوم پزشــکی ارســال 
ــان  ــرای زایم ــادی ب ــاردار معت ــه زن ب ــه چنانچ ــد ک ــام کردن و اع
بــه بیمارســتان مراجعــه کنــد، بیمارســتان ها موظفنــد در کمتریــن 
ــازه  ــد و اج ــاع دهن ــی اط ــس اجتماع ــه اورژان ــورد را ب ــان م زم

ــد. ایســنا ــوزاد را ندهن ترخیــص ن

رئیــس شــبکه هپاتیــت ایــران بــا اشــاره بــه بعضــی اقدامات 
در  هپاتیــت  بیمــاری  غربالگــری  زمینــه  در  انجام شــده 
زندان هــا گفــت: ســاالنه ۳۰۰ هــزار نفــر از زندانیــان در کشــور، 

ــد.  ــت می کنن ــت دریاف ــن هپاتی واکس
دکتــر مؤیــد علویــان دربــاره وضعیــت زندان هــا از نظــر شــیوع 
هپاتیــت و اقدامــات انجام شــده در راســتای کاهــش آســیب 
ــرآورد ســازمان امــور  بیمــاری در ایــن مراکــز گفــت: طبــق ب
زندان هــا، در ۱۰ درصــد از کســانی کــه ســابقه زنــدان یــا ورود 
بــه زنــدان دارنــد، ریســک ابتــا بــه هپاتیــت C وجــود دارد. 

وی بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته ۳۰۰ هــزار نفــر از 
افــزود:  زندانیــان واکســن هپاتیــت دریافــت کرده انــد، 
همچنیــن نزدیــک بــه 4۰ درصــد کســانی کــه ســابقه اعتیــاد 
ــت  ــه هپاتی ــا ب ــد، مبت ــه ســر می برن ــا ب ــد و در زندان ه دارن
هســتند. در کشــور مــا تخمیــن زده می شــود کــه ۱۸6 هــزار 

ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــود دارد ک ــت c وج ــه هپاتی ــا ب مبت
بخــش عمــده ای از مبتایــان ایــن بیمــاری در کشــور را افــراد 
زندانــی یــا کســانی کــه ســابقه زنــدان یــا اعتیــاد دارنــد، بــه 

ــد.  ــاص می دهن ــود اختص خ
علویــان بــا اشــاره بــه آغــاز فعالیت هــای مربــوط بــه 
ــر  ــال اخی ــت از دو س ــه هپاتی ــا ب ــاران مبت ــری بیم غربالگ
ادامــه داد: از دو ســال اخیــر هــر ســال ۳۰۰ هــزار بیمــار مبتــا 
بــه هپاتیــت در زندان هــا واکســن دریافــت می کننــد. اخیــرا 
ــر  ــه ب ــم ک ــاز کردی ــرج آغ ــای ک ــی را در زندان ه ــم طرح ه
اســاس آن تاکنــون ۱۰۰۰ زندانــی را از نظــر ابتــا بــه هپاتیــت 
ــی ۵  ــان، یعن ــداد ۵۰ نفرش ــن تع ــه از ای ــم ک ــک کرده ای چ
ــبکه  ــاس ش ــن اس ــر ای ــد. ب ــت بوده ان ــا مثب ــد از آن ه درص
هپاتیــت یــک کار پایلــوت را بــا همــکاری دانشــگاه های 

علــوم پزشــکی در زندان هــا انجــام می دهــد. ایرنــا

واکسیناسیون زندانیان معتاد علیه »هپاتیت« 10 درصد زنان معتاد در پاتوق ها »زایمان« می کنند

ریشه خشونت در جامعه کجاست؟

،،
کنتــرل خشــم و عصبانیــت باعــث 
و  می شــود  انســان  شــدن  پخته تــر 
کســانی کــه چنیــن رویــه ای را در پیــش 

گیرنــد، در زندگــی موفق ترنــد

ــش را در  ــر موقت ــش همس ــال پی ــه ۱۲ س ــی ک ــرد جوان م
جریــان مشــاجره خانوادگــی خفــه کــرده و جســدش را 
ــود، پــس از  ــه آتــش کشــیده ب ــار جــاده ب ــن در کن ــا بنزی ب
ــه  ــرز ب ــری اســتان الب ــم دادگاه کیف ــه در شــعبه یک محاکم

ــد. ــوم ش ــس محک ــاص نف قص
رســیدگی بــه ایــن پرونــده جنایــی از بیســت وپنجم اســفند 
ســال ۸4 در حالــی کلیــد خــورد کــه مأمــوران آتش نشــانی 
ــوع آتش ســوزی  ــر وق ــی ب ــت گزارشــی مبن ــا دریاف ــرج ب ک
ــا  در کنــار جــاده ماهدشــت، راهــی محــل مدنظــر شــده و ب
جســد ســوخته زن جوانــی روبــه رو شــدند. پــس از حضــور 
تیــم جنایــی در محــل و بررســی های مقدماتــی، جســد بــه 
پزشــکی قانونــی انتقــال یافــت تــا اینکــه مشــخص شــد زن 

جــوان پیــش از ســوزانده شــدن، خفــه شــده اســت. 
ــوان  ــت زن ج ــایی هوی ــرای شناس ــاش ب ــه ت ــی ک در حال
ادامــه داشــت، زنــی بــا مراجعــه بــه پلیــس از مفقــود شــدن 
ناگهانــی خواهــرش خبــر داد. از آنجــا کــه جســد کشف شــده 
ــا  ــاه و ب ــد م ــس از چن ــود، ســرانجام پ ــل شناســایی نب قاب
ــزه ۳۲  کمــک آزمایــش »دی ان ای« هویــت زن جــوان - فائ

ســاله - مشــخص شــد.
ایــن در حالــی بــود کــه »امیــر« ۳۸ ســاله، همســر زن جوان 
گمشــده کــه از همــان ابتــدا تحــت بازجویــی قــرار گرفتــه بود 
بــا داستانســرایی، مســیر تحقیقــات را بــه بی راهــه کشــانده 
بــود. او بــه کارآگاهــان گفــت: »مــن شــوهر دوم فائــزه 
بــودم؛ امــا احتمــال می دهــم همســرم بــه دلیــل اختافــات 
ــه  ــی توطئ ــا شــوهر ســابقش داشــت، قربان ــه ب شــدیدی ک

شــومی از ســوی ایــن مــرد شــده باشــد.« 
در جریــان تحقیقــات فنــی پلیســی، هیــچ ردپایــی از شــوهر 
ســابق ایــن زن در ناپدیــد شــدن قربانــی ماجــرا بــه  دســت 

نیامــد.
 راز جنایت در خودروی مقتول

ــت دو  ــا گذش ــول و ب ــت مقت ــایی هوی ــا شناس ــرانجام ب س
ــرقتی  ــوی س ــودروی رن ــوز، خ ــت مرم ــن جنای ــال از ای س
ــز  ــودرو نی ــک خ ــد. مال ــف ش ــایی و توقی ــوان شناس زن ج
ادعــا کــرد ایــن خــودرو را از فــردی بــه نــام »امیــر« -شــوهر 
ــر  ــار دیگ ــر ب ــب امی ــن  ترتی ــت. بدی ــده اس ــول- خری مقت
تحــت بازجویــی قــرار گرفــت و ســرانجام راز جنایــت را فــاش                                                                                    

کــرد.
 همسرم را کشتم، چون آبرویم را برد!

ــوروز  ــد ن ــه عی ــد روز ب ــت: »چن ــا گف ــم در بازجویی ه  مته
مانــده بــود کــه فائــزه هنــگام مصــرف مــواد مخــدر صدایــش 
ــم  ــه آبروی ــرس اینک ــوع از ت ــن موض ــر همی ــرد. س ــاال ب را ب
بــرود، بــا دســتم دهانــش را گرفتــم تــا صدایــش را پاییــن 
بیــاورد؛ امــا چنــد دقیقــه کــه گذشــت پاهایــش شــل شــد 
ــرف  ــل مص ــه دلی ــردم ب ــر ک ــاد. اول فک ــن افت و روی زمی
ــازی می کنــد؛  مــواد مخــدر بیهــوش شــده یــا دارد نقــش ب
ــل شــبانه  ــن دلی ــه همی ــرده. ب ــدم م ــی زود فهمی ــا خیل ام
جســدش را در خــودروش گذاشــتم و آن را در بیابــان بــا 
بنزیــن ســوزاندم تــا دیگــر هیــچ اثــری از او نمانــد. چنــد روز 
بعــد هــم موضــوع گــم شــدن ناگهانــی اش را بــه خواهــرش 

ــاع دادم.« اط
 پــس از تکمیــل تحقیقــات تخصصــی کیفرخواســت متهــم 

بــه اتهــام قتــل عمــد و ســرقت خــودروی زن جــوان صــادر 
شــد. در حالــی کــه رســیدگی بــه ایــن پرونــده جنجالــی چند 
ســال بــه دلیــل نواقــص و جمــع آوری اســناد و مــدارک بــه 
طــول انجامیــده بــود، هفتــه گذشــته محاکمــه عامــل جنایت 
ــه شــعبه یکــم  ــدان ب ــا انتقــال او از زن پــس از ۱۲ ســال و ب
دادگاه کیفــری اســتان البــرز بــه ریاســت قاضــی رنجبــر و بــا 
حضــور دو قاضــی مستشــار برگــزار شــد. در ابتــدای جلســه 
دادگاه متــن کیفرخواســت توســط نماینــده دادســتان خوانده 
شــد. آنــگاه خواهــر و دختــر نوجــوان مقتــول در جایــگاه قــرار 
گرفتنــد و خواســتار قصــاص عامــل جنایــت شــدند. ســپس 
متهــم پــای میــز محاکمــه ایســتاد تــا بــه ســؤاالت قضــات 

پاســخ دهــد.
 چند سال  داری و چه مدت است که بازداشت 

هستی؟  
تقریبا ۵۰ ساله ام و ۸ سال است که زندان هستم.
 چه اتفاقی افتاد که همسرت را به قتل 

رساندی؟ 
ــه  ــود ک ــد ماهــی ب ــود. چن ــن ب ــه ای م ــزه، همســر صیغ فائ
ــه  ــاد ب ــدم معت ــه ش ــه متوج ــم ک ــی می کردی ــم زندگ ــا ه ب
مــواد مخــدر شــده اســت. عصــر روز حادثــه هنــگام مصــرف 
مــواد مخــدر ســروصدا کــرد. بــه  دلیــل اینکــه بــرادرم 
زندگــی می کردنــد،  آپارتمــان مجــاور  در  و خانــواده اش 

ترســیدم ســروصدایش را بشــنوند و آبرویــم بــرود.
 چرا سروصدا کرد؟ 

او گفــت می خواهــد بــرای تعطیــات عیــد بــرود شهرســتان 
نــزد خواهــرش و دختــری کــه از همســر ســابقش داشــت. 
مــن هــم ناراحــت شــدم و ســر همیــن موضــوع بــا هــم دعوا 

کردیــم کــه یکدفعــه ســر و صدایــش بــاال گرفــت.
 چطور او را کشتی؟ 

ــد  ــه بع ــد دقیق ــم؛ چن ــش را گرفت ــم دهان ــت چپ ــا دس ب
متوجــه شــدم او بی حــال شــده. اول فکــر کــردم خــودش را 

ــود. ــا او مــرده ب ــا واقع ــه مــردن زده، ام ب
 چرا جسدش را به آتش کشیدی؟ 

می خواستم هیچ اثری از او نماند.
 چطور این کار را انجام دادی و جسد را کجا به 

آتش کشیدی؟ 
او مــرده بــود و از تــرس نمی دانســتم چطــور بایــد ایــن ماجرا 
را پنهــان کنــم. رفتــم حیــاط و ماشــین رنو خــودش را نزدیک 
در ورودی جابه جــا کــردم و جســد فائــزه را روی دوشــم بــه 
خــودرو انتقــال دادم؛ بعــد هــم بــردم کنــار جــاده و جســد را 

ــن ســوزاندم. با بنزی
 چرا چند سال راز جنـــــــــایت را پنهان کردی؟ 

می ترسیدم. از مرگ واهمه داشتم؛ اما همیشه عذاب وجدان 
داشتم و کابوس می دیدم.

 سابقه کیفری داری؟
بله، یک بار به اتهام حمل ساح جنگی دستگیر شدم.

 با اسلحه می خواستی چه کار کنی؟ 
قصد سرقت مسلحانه داشتم که موفق نشدم. 

پــس از پایــان اظهــارات متهــم، قضــات وارد شــور شــدند و 
ــه اتهــام قتــل عمــد بــه قصــاص نفس-اعــدام-  متهــم را ب

ــد. جــام نیــوز محکــوم کردن

همسرم را کشتم، چون آبرویم را برد



زندگیامروز یکشنبه 29 مردادماه 1396 - سال سوم - شماره 506 روزنامه

ک 43   کوچه 16- پال کشور 87  چاپ: آنیل رسانه برتر  دفتر مرکزی: اصفهان-خیابان صغیر اصفهانی-بعد از  کیمیای وطن  صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری نسیم هنر اصفهان  مدیرمسئول: مظفر حاجیان  سردبیر: صدیقه ایروانی  امتیاز: 39.7  رتبه در  کثیراالنتشار  روزنامه 
http://telegram.me/kimia_vatan :کانال تلگرامی   http://eskimia.ir/?page_id=16523 :میثاق نامه  info@eskimia.ir :پست الکترونیکی  eskimia.ir :تلفکس: 4-95013701-031     7-32504254-031  سامانه پیامکی: 3000573433  سایت اینترنتی

امام علی )ع( )به مالک اشرت( فرمودند: 
از مجله خدمت رسانی تو این است که نیازهای مردم را 

هنگامی که به تو مراجعه می کنند، بر آورده سازی 
آن خدماتی را که معاونان تو از اجنام آن کارها ناتوانند.

حدیث روز

»نهج البالغه، نامه 53«

   ترفندهای خانه داری
 قند ادکلنی:

بــرای خوشــبو شــدن فضــا و محیــط خانــه می توانیــد 
بــه روش زیــر عمــل کنیــد: در یــک نعلبکــی کمــی  ادکلــن 
ــوش در آن  ــار گ ــد چه ــه قن ــک حب ــد و ی ــبو بریزی خوش
ــد و قنــد  ــد؛ طــوری کــه ادکلــن را خــوب جــذب کن بیندازی
خیــس شــود؛ ســپس قنــد را آتــش بزنیــد و وقتــی ادکلــن 
تمــام شــد، قنــد را خامــوش کنیــد. بــا ایــن تدبیــر فضــای 

ــه بســیار معطــر خواهــد شــد. خان

 فساد میوه ها:
البــد بــرای شــما هــم پیــش آمــده کــه وقتــی میوه هــا را در 
قســمت جامیــوه ای پاییــن یخچــال قــرار می دهیــد، بعــد از 
چنــد روز کم کــم شــروع بــه کپــک زدن می کننــد و خــراب 
ــی  ــال و آب ــگی  یخچ ــت همیش ــت آن رطوب ــوند. عل می ش
اســت کــه بــه تدریــج در جامیــوه ای جمــع می شــود. بــرای 
رفــع مشــکل یــک قطعــه اســفنج )طبیعی یــا مصنوعــی( را 
در جامیــوه ای قــرار دهیــد تــا رطوبــت و آب هــا را جــذب و از 

ــد.  کپک زدگــی جلوگیــری کن

 از بین بردن بوی غذا:
ــی  ــث ناراحت ــده و باع ــذا پرش ــوی غ ــما از ب ــه ش ــر خان اگ
خانــواده می شــود، از دود اســفند یــا دود خاکشــیر اســتفاده 
کنیــد. بــا دود کــردن دارچیــن هــم می توانیــد بــوی غــذا را 
کامــا از بیــن ببریــد. عــاوه بــرآن دود اســفند باعــث ضــد 

ــاز ــارس ن ــط هــم می شــود. پ ــردن محی ــی ک عفون

   سالم باشیم
غذا خوردن بی موقع روی پوست 

تأثیر منفی دارد
متخصصــان تغذیــه و ســامت دریافتنــد کــه خــوردن 
ــری  ــه پی ــر ب ــدت منج ــب در طوالنی م ــر ش در اواخ
ــه ســرطان های پوســتی می شــود. ــا ب پوســت و ابت

بعضــی از افــراد عاقــه بــه خــوردن میان وعــده 
افــرادی  دریافتنــد  دارنــد. متخصصــان  در شــب 
ــد،  ــرف می کنن ــی مص ــواد غذای ــب م ــه در نیمه ش ک

دارنــد. آســیب پذیر  پوســت های 
خــوردن بی موقــع باعــث کاهــش توانایــی محافظــت 
 )UV(از پوســت در برابــر تابــش اشــعه مــاورا بنفــش
می شــود. متخصصــان دانشــگاه تگــزاس اظهــار 
زمــان  بدانیــم  اســت کــه  شــگفت انگیز  کردنــد: 
خــوردن روی پوســت تاثیــر می گــذارد. ایــن بررســی 
روی موش هــا انجــام شــد و نشــان داد اگــر برنامــه 
ــر  غذایــی منظــم باشــد، محافظــت از پوســت در براب
ــد و  ــل می کن ــر عم ــید بهت ــر خورش ــعه های مض اش
اگــر برنامــه غذایــی غیرطبیعــی باشــد، ایــن تغییــرات 

ــی خواهــد گذاشــت. ــر منف روی پوســت تاثی
درک  بــرای  کردنــد:  عنــوان  متخصصــان  ایــن   
ارتبــاط بیــن الگــوی خــوردن و آســیب اشــعه مضــر 
ــتری ــی های بیش ــه بررس ــاز ب ــراد نی ــید در اف  خورش

 است. ایسنا

   سبک زندگی
امر به معروف و نهی از منکر

ــن  ــق یافت ــر، محــور تحق ــی از منک ــه معــروف و نه ــر ب ام
ــع  ــای رفی ــت. بن ــو پلیدی هاس ــا و مح ــت ارزش ه حکمی
جامعــه  اســامی بــر ســتون مســتحکم امــر بــه معــروف 
و نهــی از منکــر گذاشــته شــده و امــت مســلمان، بهتریــن 
امتــی هســتند کــه بــرای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 

برانگیختــه شــدند.
ــن  ــد: »َوْلَتکُ ــه بودن ــن آی ــداق ای ــین)ع( مص ــام حس ام
ــُروِف  ــُروَن ِباْلَمْع ــرِ َوَیأُْم ــی اْلَخْی ــوَن ِإَل ــٌه َیْدُع ــْم ُأمَّ نکُ مِّ

ــون« ــُم اْلُمْفِلُح ــَک ُه ــرِ َوُأْوَل ــِن اْلُمنکَ ــْوَن َع َوَیْنَه
»بایــد از میــان شــما گروهــی بــه نیکــی دعــوت کننــد و بــه 
ــان همــان  ــد و آن ــد و از زشــتی بازدارن کار شایســته وادارن

رســتگارانند.«
ــه  ــر ب ــی و ام ــام خــود را اصاح طلب ــدف قی ــوار ه آن بزرگ
معــروف و نهــی از منکــر معرفــی کــرد. از اولیــن مراحــل 
امــر بــه معــروف کــه همــان انــدرز و نصیحــت اســت، آغــاز 
ــن  ــا آخری ــد داد و ت ــان را پن ــا یزیدی ــا و باره ــرد و باره ک
مرحلــه کــه گذشــتن از جــان خویــش اســت، در راه احیــای 
ــاره  ــرت در این ب ــود. آن حض ــا ب ــم کوش ــر مه ــن عنص ای
چنیــن می فرماینــد: »اِنَّمــا َخَرْجــُت لَِطَلــِب األِصــاح فــی 
َأّمــِه َجــّدی محمــد -صلــی هللا علیــه و الــه وســلم- ُاریــُد 
ــَر ِبالَمعــروف َوانهــی عــِن الُمنکــر...«؛ »مــن بــرای  َأن آُم
اصــاح در امــت جــدم محمــد)ص( قیــام کــردم و امــر بــه 

معــروف و نهــی از منکــر را طالبــم... .« کــرب و بــا

 ضربه ای به روح کودک 
وارد نکنید

ــای  ــژه بچه ه ــا، به وی ــوزش بچه ه ــم در آم اصــل مه
دبســتانی، عاقه منــد کــردن آنــان بــه تحصیــات و 
کنجــکاو کــردن بچه هــا بــرای دانســتن اســت؛ ایــن 
هــر دو اصــل ربطــی بــه نتیجــه امتحانــات ندارنــد. 
درســت اســت کــه دانش آمــوزان بایــد از پایــه قــوی 
شــوند و قــوی بــاال برونــد، امــا رعایــت ایــن مســئله 
ــت  ــن اهمی ــم و والدی ــرای معل ــد ب ــی بای ــا جای ت
داشــته باشــد کــه ضربــه ای بــه روح و قلــب کــودک 

وارد نکنــد.
درس  ناراحتــی  و  اضطــراب  بــا  کــه  کودکــی 
بعدهــا  می دهــد  انجــام  تکلیــف  و  می خوانــد 
ــرای  ــت کم ب ــا دس ــرد ی ــد ک ــا خواه ــل را ره تحصی
ــر  ــان اگ ــرد. خودم ــد ک ــی نخواه ــش تاش موفقیت
فکــر  دبســتانمان  دوران  و  بــه کودکــی  اکنــون 
ــان  ــره امتح ــم نم ــاد نمی آوری ــه ی ــز ب ــم، هرگ کنی
یــاد  بــه  زود  آنچــه  بــود؟  چنــد  ریاضی مــان 
ــر  ــرش احساســاتمان تغیی ــم و تحــت تاثی می آوری
می کنــد، رفتــاری اســت کــه در طــول تحصیــل 
اگــر  دیده ایــم.  هم کاســی  و  معلــم  ســوی  از 
ــوز هــم آرزو  خاطــرات خوشــی داشــته باشــیم، هن
می کنیــم پشــت میــز و نیمکت هــا بنشــینیم و 

آکاایــران بخوانیــم.  درس 
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 فروش در دکه های روزنامه فروشی ش
و یا تماس با شماره تلفن 
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فاضــاب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
 86 ســال  در  اصفهــان گفــت:  اســتان 
ــد اســتان حــدود  ــدون درآم ــزان آب ب می
31 درصــد بــوده، در حالــی کــه ایــن رقــم 
ــد  ــدود 17 درص ــه ح ــته ب ــال گذش در س
ــوان  ــه طــوری کــه می ت کاهــش یافــت؛ ب
گفــت طــی 9 ســال اخیــر میــزان آب 
بــدون درآمــد شــرکت آب و فاضــاب 
درصــد   14 حــدود  اصفهــان  اســتان 

ــت. ــه اس ــش یافت کاه
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــم امین ــدس  هاش مهن
بــدون  آب  کاهــش  در  کــه  عواملــی 
ــرد:  ــام ک ــدند، اع ــع ش ــر واق ــد مؤث درآم
فــروش،  و  تولیــد  آمــار  شفاف ســازی 
ــور  ــه کنت ــد ب ــادی تولی ــز تمامــی مب تجهی
و فلومتــر، کنتــرل مــداوم فلومترهــا و 
خــراب،  تعویــض کنتورهــای  کنتورهــا، 
و  مــداوم  رصــد  کــم کار،  و  فرســوده 
ماهانــه مقــدار تولیــد و فــروش، مدیریــت 
ــرل  ــری و تله کنت ــبکه تله مت ــمند ش هوش
و تحلیــل هیدرولیکــی شــبکه از جملــه 
مــواردی بودنــد که بــا اجرای آن توانســتیم 
 میــزان بــدون درآمــد را در اســتان کاهــش 

دهیم.
برنامــه  اجــرای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
به ویــژه  نشــت یابی،  جامــع شناســایی 
بــرای مناطــق دارای مقــدار آب بــدون 
بــاال بســیار مؤثــر در کاهــش  درآمــد 
آب بــدون درآمــد بــوده اســت، اظهــار 

داشــت: در چنــد ســال اخیــر برنامــه 
ــه منظــور  ــع شناســایی نشــت یابی ب جام
جلوگیــری از هدررفــت آب در بســیاری 
از مناطــق عملیاتــی شــد؛ بــه طــوری 
ــپ  ــت دو اکی ــا فعالی ــال 95 ب ــه در س ک
نشــت یابی در ســطح اســتان در زمینــه 
بررســی 109 کیلومتــر شــبکه توزیــع آب و 
ــره انشــعاب  ــزار و 400 فق ــش 12 ه پیمای
آب از هدررفــت 91 لیتــر آب بــر ثانیــه 

ــد. ــل آم ــه عم ــری ب جلوگی

فاضــاب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
اســتان اصفهــان شناســایی انشــعابات 
ــدون  ــش آب ب ــر در کاه ــاز را مؤث غیرمج
درآمــد برشــمرد و بیــان داشــت: در چنــد 
ســال اخیــر بــه منظــور کاهــش آب بــدون 
درآمــد، شناســایی انشــعابات غیرمجــاز در 
همــه کاربری هــا بــا پیمایــش محلــی، 
فضــای  انشــعابات  پیمایــش  به ویــژه 
ســبز شــهرداری ها، پارک هــا و اماکــن 
دســتورکار  در   ... و  عمومــی  خدمــات 

ــال  ــه در س ــه ای ک ــه گون ــت؛ ب ــرار گرف ق
گذشــته در ســطح اســتان 237 مــورد 
شــد؛  شناســایی  غیرمجــاز  انشــعاب 
بعضــی  شناســایی  امــکان  همچنیــن 
از انشــعابات غیرمجــاز بــا اســتفاده از 
ــرار  ــتورکار ق ــت یابی در دس ــزات نش  تجهی

دارد.
همچنیــن از ســال 93 تاکنــون بــه منظــور 
ــه  ــرای تفاهم نام ــرف و اج ــت مص مدیری
ــتای  ــور در راس ــا وزارت کش ــرو ب وزارت نی

ــی  ــبز ط ــای س ــعابات فض ــش انش کاه
هماهنگــی بــه عمــل آمــده آبفــای اســتان 
انشــعاب  فقــره   511 شــهرداری ها،  بــا 
انشــعاب  فقــره   81 بــه  فضــای ســبز 
کاهــش یافتــه اســت؛ ایــن مهــم در 
جهــت اســتفاده بهینــه از منابــع آب در 
زمینــه تأمیــن و توزیــع پایــدار آب شــرب 
ــت  ــتان اس ــطح اس ــترکین در س ــه مش ب
و نیــز تمهیــدات الزم اتخــاذ شــده تــا 
انشــعابات فضــای ســبز کــه از آب شــرب 

ــد. ــر برس ــه صف ــد، ب ــتفاده می کنن اس
تأثیــر  بــه  امینــی  مهنــدس  هاشــم 
ــش آب  ــر کاه ــبکه ب ــار ش ــت فش مدیری
ــرد:  ــح ک ــت و تصری ــد پرداخ ــدون درآم ب
بــا مدیریــت فشــار شــبکه قطعــا کاهــش 
درنتیجــه  می گیــرد.  صــورت  حــوادث 
هــم  آب  هدررفــت  حــوادث،  کاهــش 
کمتــر می شــود؛ ایــن در حالــی اســت 
ســامانه  منظــور  بــه  هم اکنــون  کــه 
ایســتگاه   322 شــبکه،  فشــار  پایــش 
وجــود  اســتان  کل  در   فشارســنجی 

دارد. 
همچنیــن تســت کنتور خوشــه ای، نوشــتن 
برنامــه جهــت ارســال اطاعــات از 122 بــه 
ــوادث  ــم ح ــه های تراک ــه نقش ــپتا، تهی س
و برنامه ریــزی جهــت اصــاح شــبکه از 
ــون کاهــش  ــر پیرام ــات دیگ ــه اقدام جمل
اســتان  ســطح  در  درآمــد  بــدون   آب 

است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد:

 کاهش 14 درصدی میزان 
آب بدون درآمد در اصفهان

مــن اكنــون بــه ملت هــای شــریف ســتمدیده و بــه ملــت عزیــز ایــران توصیــه می كنــم كــه از راه مســتقیم الهی كه نه به شــرق ملحد و 
نــه بــه غــرب ســتمگر كافــر وابســته اســت، بلكــه بــه صراطــی كــه خداونــد بــه آن هــا نصیب فرموده اســت، محكــم و اســتوار و متعهد 

و پایــدار و پایبنــد بــوده، و لحظــه )ای( از شــكر ایــن نعمــت غفلــت نكــرده ودســت های ناپــاك عمــال ابرقدرت هــا، چــه 
عمــال خارجــی و چــه عمــال داخلــی بدتــر ازخارجــی، تزلزلــی در نیــت پــاك و اراده آهنیــن آنــان رخنه نكند.

پای درس امام ؟هر؟

وصیتنامه الهی سیاسی امام

راه مستقیم اهلی


