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 قول و عهد 
در روابــط اجتماعــی افــراد جامعــه ایــن مثل که قرآنی 
هــم هســت، بســیار مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد: 
»المؤمــن إذا وعــد وفــا«؛ وفــای به عهد نشــانه ایمان 

و اعتقــاد اســت.
و  قــول  کاندیداهــا  انتخاباتــی،  هــر  جریــان  در 
وعده هایــی بــه مــردم می دهنــد تــا از ایــن طریــق 
رأی مــردم را بــه ســوی خــود جــذب کننــد و بتواننــد 
کرســی مســئولیت را که نام و عنوان واقعی برای هر 
جایگاهــی اســت از آن خــود کننــد. تــا اینجــای کار را 
خوشبینانه تالشی برای یافتن فرصت خدمت تعبیر 
می کنیــم؛ امــا از زمانــی کــه به طور رســمی کرســی در 
اختیــار کاندیــدا قــرار گرفــت، مــردم در انتظــار جامــه 
عمــل پوشــاندن بــه قــول و وعده هــا هســتند. حــاال 
 بایــد قــول و وعده هــا طبقه بنــدی و اولویت گــذاری

 شوند...

 نگاهی به ترکیب احتمالی تیم ملی 
در دیدار مقابل کره جنوبی و سوریه

ستاره باران فوتبال ایران

هݤݤݤݤݤݤ وسع�ت وط�ن ه ای ٮݬݬݬݬݬݓ �ش د�ی
روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فارسیا�ن

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن خبر داد:

پایان سال 96، آخرین زمان 
اعتبار کارت های ملی قدیمی

همزمان با تصدی سرپرستی شهرداری اصفهان

 جمالی نژاد 
سکاندار یزد شد

به بهانه پایان برنامه »دور همی«
 خداحافظی مدیری با 

»دور همی« یا تلویزیون؟!
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 تحلیلی بر کاهش دستوری 
نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی

 چالش های نرخ 
سود بانکی در ایران
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استاندار اصفهان:

 دستگاه های دولتی 
 در مدیریت شهری

تابع شهرداری ها باشند
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 تفسیر آیت اهلل مظاهری
 در ۴۰ جلد منتشر می شود
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نابودی 35 درصد منابع آبی 
استان اصفهان
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ثار  اجرای 5۰ طرح مرمت آ
تاریخی استان اصفهان
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اقتصاد اولویت است
12 توصیه رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رئیس جمهور و هیئت دولت دوازدهم؛

باید اقتصاد را از نفت خالص کنیم و این هدف مهم با توجه به امکانات، ظرفیت ها و نیروی انسانی کشور تحقق پذیر است
|صفحه 02باید در دیپلماسی از عمل به هنجارهای ملی  نظیر ایستادگی در مقابل استکبار و ظلم ستیزی احساس عزت کنیم



کوتاه اخبار 
مجمع تشخیص مصلحت نظام 

فعال تر می شود 
ــت:  ــام گف ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــو مجم عض
ــود؛  ــع تشــخیص مختصــر ب ــی مجم ــه قبل آیین نام
ــرار  ــری ق ــورد بازنگ ــد م ــرات جدی ــرای تغیی ــد ب بای

ــرد.  گی
آیــت هللا محســن مجتهــد شبســتری بــا اشــاره 
دوره  بــرای  رهبــری  معظــم  مقــام  حکــم  بــه 
ــار  ــام اظه ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــد مجم جدی
داشــت: مقــام معظــم رهبــری در ایــن حکــم 
خواســتار 5 تغییــر ضــروری در ســاختار و محتــوای 
ــام  ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــت های مجم سیاس

ــدند. ش
ــا بیــان  عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ب
ــی  ــاختار مدیریت ــه س ــیدن ب ــامان بخش ــه س اینک
اقدامــی  عنــوان  بــه  و چابک ســازی تشــکیالت 
ــخیص از  ــع تش ــت: مجم ــده، گف ــاز ش ــروری آغ ض
ــه  ــود و دبیرخان ــز ب ــا متمرک ــد ج ــی چن ــر مکان نظ
درصــدد ایــن اســت کــه قســمت های زائــد را حــذف 

ــد. کن
مجمــع  قبلــی  آیین نامــه  کــرد:  تصریــح  وی 
ــد  ــود و بای ــر ب ــام مختص ــت نظ ــخیص مصلح تش
ــرد  ــرار گی ــورد بازنگــری ق ــد م ــرات جدی ــرای تغیی ب

شــود. مفصل تــر  و 
آیــت هللا مجتهــد شبســتری بــا تاکیــد اینکــه  نظــارت 
ــر از  ــد جدی ت ــی بای ــت های کل ــرای سیاس ــر اج ب
ــال  ــرد: اعم ــان ک ــود، خاطرنش ــال ش ــته دنب گذش
ــد  ــری اشــاره کردن ــام معظــم رهب ــی کــه مق تغییرات
ــد؛  ــخیص می انجام ــع تش ــدن مجم ــر ش ــه فعال ت ب
ــه  ــم مجدان ــع ه ــن مجم ــد اعضــای ای ــن بای بنابرای

ــد. ــت کنن ــد فعالی ــداف جدی ــری اه ــرای پیگی ب

صالحی خبر داد: بهره برداری از 
طرحی جدید در فردو

رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی از بهره بــرداری از 
ــات  ــته ای در تاسیس ــی هس ــت طرح ــه نخس مرحل

ــر داد. ــده خب ــد روز آین ــا چن ــردو ت ف
ــن طــرح  ــاره گفــت: ای ــن ب ــر صالحــی در ای علی اکب
ــه ای از  ــدار و مجموع ــای پای ــا ایزوتوپ ه ــط ب مرتب
مراکــز تحقیقاتــی در فــردو اســت کــه مرحلــه اولیــه 
آن تــا یکــی، دو هفتــه آینــده بــه بهره بــرداری 
ــده  ــن آین ــی در 20 فروردی ــه اصل می رســد و افتتاحی

ــود. خواهــد ب
وی طــرح ایزوتوپ هــای پایــدار بــا مشــارکت ایــران 
و روســیه را رو بــه پیــش دانســت و بــا رد وقفــه در 
اجــرای ایــن طــرح افــزود: قراردادهــای ایــن طــرح 
امضــا شــده و بــرای امضــای آن گفت وگوهــای 
ــه  ــود ک ــه نب ــد و این گون ــام می ش ــد انج ــی بای فن
ــف  ــاد مختل ــا ابع ــد؛ این ه ــا برس ــه امض ــوری ب ف
فنــی دارد و کارشناســان مــا همــه ابعــاد آن را درنظــر              

گرفته انــد. 

بین الملل
پیام ترامپ برای مردم طوفان زده 

تگزاس: موفق باشید! 
طوفــان  وقــوع  بــا  همزمــان  آمریــکا  رئیس جمهــور 
ســهمگین »هــاروی« در ایالــت تگــزاس بــرای مــردم ایــن 

ــرد!  ــت ک ــت آرزوی موفقی ایال
ــرعت  ــا س ــاروی« ب ــد »ه ــان قدرتمن ــه طوف ــی ک در حال
بیــش از ۱20 مایــل در ســاعت بــه ســواحل تگــزاس 
در آمریــکا رســیده بــود، تنهــا پیــام دونالــد ترامــپ، 
ــزاس  ــت تگ ــردم ایال ــرای م ــور ب ــن کش ــور ای رئیس جمه

»موفقیــت« بــود.
ــرای  ــواده اش ب ــراه خان ــه هم ــی ک ــپ در حال ــد ترام دونال
ــن  ــوار »ماری ــد، س ــپ دیوی ــه در کم ــر هفت ــالت آخ تعطی
وان« )هوانــورد ویــژه رئیس جمهــور آمریــکا( می شــد 
در پاســخ بــه پرســش خبرنــگاران مبنــی بــر اینکــه بــرای 
مــردم تگــزاس چــه پیامــی دارد، گفــت: »بــرای تک تــک 

ــت دارم.« ــزاس آرزوی موفقی ــردم تگ م

داعش پاپ فرانسیس را تهدید کرد 
گــروه تروریســتی داعــش بــا انتشــار یــک فیلــم تبلیغاتــی 
جدیــد »پــاپ فرانســیس«، رهبــر کاتولیک هــای جهــان را 
تهدیــد و اعــالم کــرد تروریســت های ایــن گــروه بــه زودی 

بــه ُرم حملــه خواهنــد کــرد.
داعــش  تروریســت های  تبلیغاتــی،  فیلــم  ایــن  در 
ــاپ  ــر پ ــران و تصاوی ــاها را وی ــمه های درون کلیس مجس
فرانســیس را پــاره می کننــد. تروریســت ها در ایــن فیلــم 
7 دقیقــه ای همچنیــن هشــدار می دهنــد: »مــا بــه شــهر 

ُرم حملــه می کنیــم.«

 طرح ترور محمدبن سلمان 
فاش شد! 

تازه تریــن  در  ســعودی  مشــهور  وبالگ نویــس 
افشــاگری های خــود علیــه آل  ســعود از تغییــر محــل 
ــد برکنارشــده عربســتان و  بازداشــت خانگــی ولیعه
صحــت کامــل خبــر تــرور محمدبن ســلمان خبــر داد. 
در  ســعودی،  مشــهور  وبالگ نویــس  مجتهــد، 
تازه تریــن افشــاگری های خــود علیــه آل  ســعود، از 
تغییــر محــل بازداشــت خانگــی ولیعهــد برکنارشــده 
عربســتان، بازداشــت افســران نزدیــک بــه وی و 
صحــت بعضــی گزارش هــا دربــاره تــالش یــک 
شــاهزاده ســعودی بــرای تــرور محمدبن ســلمان 

ــر داد. خب

۹۰ درصد »تلعفر« آزاد شده است
ــراق  ــان ع ــی پارلم ــی و دفاع ــه امنیت ــت کمیت ریاس
اعــالم کــرد کــه ۹0 درصــد از اراضــی شهرســتان تلعفر 

اســتان نینــوا از چنــگ داعــش آزاد شــده اســت.
»حاکــم الزاملــی«، رئیــس کمیتــه امنیتــی و دفاعی 
ــه ۹0  ــرد ک ــالم ک ــروز اع ــر دی ــراق، عص ــان ع پارلم
درصــد از اراضــی شهرســتان »تلعفــر« واقــع در غــرب 

موصــل از چنــگ داعــش بازپــس گرفتــه شــد.
»عبدالرشــید یــارهللا«، فرمانــده عملیــات »قادمــون 
یــا تلعفــر«، بــا تاکیــد بــر پیشــروی نیروهــای 
عراقــی در تلعفــر اعــالم کــرد کــه »عملیــات نظامــی 

ــه دارد«. ــر ادام ــازی تلعف ــرای آزادس ب

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول
قول و عهد  

و بــر اســاس اهــم و مهــم بــه آن هــا پرداختــه 
شــود و بــه عمــل بپیونــدد. 

مدیــر  اســــتراتژیک«  »مدیریــت  علــم  در 
توانمنــد مدیــری نیســت کــه مســــائل مهــم را 
تشــخیص دهــد؛ بلکــه مدیــری توانمنــد اســت 
ــن  ــور« از بی ــم ام ــخیص »اه ــدرت تش ــه ق ک
مســائل مهــم را داشــته باشــد. در حقیقــت یک 
ــا« را  ــد »اولویت ه ــد بتوان ــره می بای ــر خب مدی

ــردازد.  ــه آن هــا بپ ــد و ب مشــخص کن
بنــده  می فرماینــد:  انقــالب  معظــم  رهبــر   
اوقــات  گاهــی  مختلــف،  دولت هــای  در 
اعتراض هــای ســــختی داشــتم بــه مســئولین 
گوناگــون... یکــی از مــوارد زیــاد اوقــات تلخــی، 
همیــن بــوده کــه چــرا ایــن اولویت هــا را 
رعایــت نمی کننــد؟ اولویــت  چیســت؟ در هــر 
ــد  ــت وجــود دارد؛ آن را بای ــک اولوی بخشــی ی
رعایــت کــرد، آن را بایــد دنبــال کــرد، آن را بایــد 

جلــو انداخــت.« )۹6/2/۱0(
دقــت کنیــم کــه امــروز تکلیــف کابینــه در 
مجلــس تعییــن و دولــت دوازدهــم بــا نفســی 
ــه  ــت. آنچ ــده اس ــور ش ــرای ام ــازه وارد اج ت
مهــم اســت اینکــه دولــت در برنامــه خــود 
بــه  بــرای رســیدن  تعییــن و  را  اولویت هــا 
ــالع  ــه اط ــا را ب ــد و اولویت ه ــدی کن آن زمانبن
ــرای  ــی ب ــردم آمادگ ــا م ــاند ت ــز برس ــردم نی م
ــند. ــته باش ــق داش ــیر تحق ــکاری در مس هم

امیرمؤمنــان علــی)ع( در حدیثــی انحطــاط 
چیــز  چهــار  در  را  حکومت هــا  و  دولت هــا 

 : ند برمی شــمر
َو  ِبالُفــُروعِ  ــِک  َمسُّ التَّ َو  ااُلصــوِل  »َتضییــِع 

االَفاِضــِل«:  َتاخیــرِ  َو  االَراِذِل  َتقدیــِم 
ــه  ــن ب ــی، پرداخت ــع کــردن مســائل اصل »ضای
مســائل فرعــی، گزینــــش افــراد فرومایــــه و 
بــه عقــب رانــدن عناصــر الیــق و شایســــته.« 
اکنــون دولــت دوازدهــم شــکل گرفتــه اســت؛ 
ــت دوازدهــم چیســت  ــت دول ــد اولوی ــد دی بای
و می بایــد چــه موضوعاتــی باشــد؟ کــدام 
مســائل بــه تعبیــر امیرالمؤمنیــن)ع( جــزو 
ــدام مســائل جــزو  ــی اســت و ک مســائل اصل
ــا  ــه آن ه ــی ب ــه بی توجه ــی ک ــات فرع موضوع
ــا و  ــاط دولت ه ــب انحط ــی موج ــد حت می توان

شــود؟  حکومت هــا 
بــه  خــود خطــاب  فرمــان  در  آن حضــرت 
ــاره یکــی از بااولویت تریــن و  مالــک اشــتر درب
مهم تریــن کارهــای ویــژه دولــت اســالمی چنین 
ــتنی ترین  ــه دوست داش ــد ک ــد: »بای می فرماین
ــبت  ــا در نس ــن آن ه ــو میانه تری ــزد ت ــا ن کاره
ــبت  ــا نس ــن آن ه ــد و فراگیرتری ــق باش ــا ح ب
بــه عدالــت و جامع تریــن آن هــا بــرای رضایــت 
تــوده مــردم کــه همانــا نارضایتــی عمــوم  مردم، 
ــرد  ــن می ب ــواص را از بی ــان و خ ــت خاص رضای
ــا وجــود رضایــت  ــا نارضایتــی خــواص ب و همان

ــی اســت.«  عمومــی، بخشــوده و پذیرفتن
ــردم  ــوده م ــت از ت ــه حمای ــل آنک حضــرت دلی
را بــر خشــنودی خــواص جامعــه ترجیــح 
می دهنــد، در فــراز دیگــری از فرمایش هایشــان 
ــردم  ــوده م ــن ت ــا ای ــد: »همان ــان فرموده ان بی
جمعیــت  و  دیــن  ســتون  کــه  هســتند 
مســلمین و وســیله دفــع دشــمنانند؛ بنابرایــن 
بایــد گــوش تــو بــه جانــب آن هــا و تمایــــل و 

ــد.«  ــان باش ــراه آن ــو هم ــش ت گرای
ــاد  ــو ب ــر ت ــد: »ب همچنیــن در ادامــه می فرماین
مراعــات طبقــه پاییــن از اهــل حاجــت و فقــر 
کــه رســیدگی و کمــک بــه آن هــا ســزاوار اســت 
و هــر کــدام آن هــا حقــی بــر عهــده والــی دارند 
و زمامــدار نمی توانــد از عهــده ایــن مســئولیت و 
حــق برآیــد، مگــر بــا اهتمــام و یاری جســــتن 
از خداونــد و پرورانــدن نقــش خــود بــرای 
ــه  ــر آن؛ چ ــکیبایی ب ــق و ش ــا ح ــی ب همراه

ســبک باشــد و چــه ســنگین.« 
ــد در پرداختــن  یکــی از اولویت هایــی کــه تردی
طبقــات  از  نــدارد، حمایــت  وجــود  آن  بــه 
ــد  ــا کم درآم ــد ی ــرهای بی درآم ــف و قش ضعی
در  محتــرم  رئیس جمهــور  آنچــه  اســت؛ 
مراســم تحلیــف بــه آن اشــاره کردنــد و گفتنــد 
ریشــه فقــر مطلــق را می کَنیــم و درواقــع فقــر 

را از کشــور می زدائیــم. 
پیکــر  یــک  »مــا  فرمودنــد:  عزیــز  رهبــر 
ــان  ــک انس ــر ی ــل پیک ــه مث ــتیم؛ جامع هس
ــه  ــف اســت، ب ــان ضعی ــم کجایم اســت؛ ببینی
ــت  ــاج رعای ــا محت ــد، کج ــون نمی رس ــا خ کج
ــه  ــه ب ــه اینک ــه آن برســیم؛ ن بیشــتر اســت، ب
ــه؛  ــم؛ نــ ــی کنی ــدن بی اعتنای ــه جاهــای ب بقی
ــم.«  ــرار بدهی ــش ق ــن بخ ــت را ای ــا اولوی ام

)۹6/2/۱0(
 همچنیــن فرمودنــد: »ایــن آقایانــی کــه امــروز 
نامــزد انتخاباتنــد، تصمیــم بگیرنــد و بیــن 
خودشــان و خــدای متعــال عهــد کننــد کــه اگــر 
از طــرف مــردم مقبــول شــدند و رأی آوردنــد، 
ــاز  ــتر نی ــه بیش ــی را ک ــد؛ آنجای ــت کنن اولوی
ــرار  ــه ق ــورد توج ــتر م ــت دارد،  بیش ــه مراقب ب
ــد.«  ــال کنن ــا را آن جــور دنب ــد؛ برنامه ه بدهنــ

)۹6/2/۱0(
»عهــد بــا خــدا« بــرای رعایــت اولویت هــا کــه 
ــات  ــرها و طبق ــه قش ــه ب ــن آن توج اصلی تری
ضعیــف جامعــه اســت، یــک روی ســکه 
اســت؛ امــا روی دیگــر ســکه، چگونگــی انجــام 
ــت  ــرای رعایـ ــه ب ــه آنک ــت؛ چ ــد اس ــن عه ای
ــف  ــای مختل ــوان از راه ه ــت می تـ ــک اولوی ی

ــرد.  ــتفاده ک اس
قول هــا و وعده هــا هــم جنبــه تعهــد الهــی 
ممکــن  فرصــت  اولیــن  در  بایــد  دارنــد؛ 
دولــت  کابینــه  و  محتــرم  رئیس جمهــور 

بپردازنــد. آن  بــه  دوازدهــم 

معظــم  رهبــر  خامنــه ای،  آیــت هللا  حضــرت 
انقــالب اســالمی، صبــح دیــروز بــه مناســبت 
و  رئیس جمهــور  بــا  دیــدار  در  دولــت  هفتــه 
ــه ضــرورت  ــا اشــاره ب ــت دوازدهــم، ب اعضــای دول
مســئوالن  مضاعــف  و  جهــادی  تــالش  و  »کار 
بــرای رفــع مشــکالت«، بــا بیــان توصیه هــای 
»شــخصیتی، رفتــاری و کاری« بــه اعضــای هیئــت 
ــردم« را  ــتی م ــائل معیش ــاد و مس ــت، »اقتص دول
مهم تریــن مســئله کشــور برشــمردند و تأکیــد 
کردنــد: جهت گیری هــا بایــد از »اقتصــاد رانتــی 
ــر   ــی« تغیی ــد و مردم ــه »اقتصــاد موّل ــی« ب و نفت

ــد. یاب
ــت  ــا گرامیداش ــالمی ب ــالب اس ــم انق ــر معظ رهب
هفتــه دولــت و بزرگداشــت یــاد و خاطــره شــهیدان 
رجایــی و باهنــر بــه  عنــوان دو نــام مانــدگار و 
نمادیــن گفتنــد: بــا اینکــه دوران مســئولیت ایــن دو 
ــی  ــوان قضاوت ــود و نمی ت ــاه ب ــوار، بســیار کوت بزرگ
دربــاره عملکــرد اجرایــی آنــان داشــت، امــا همــواره 
ــل  ــا تجلی ــی و ب ــه نیک ــز ب ــهید عزی ــن دو ش از ای
ــاد می شــود کــه علــت آن، روحیــات شــخصیتی  ی
ــن و  ــی، مؤم ــون »انقالب ــان، همچ ــی آن و مدیریت

ــودن« اســت. صــادق ب
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــه ای ب ــت هللا خامن ــرت آی حض
روحیــات شــهیدان رجایــی و باهنــر بایــد ســرلوحه 
ــات  ــد، از زحم ــردان باش ــئوالن و دولتم ــه مس هم
ــه در  ــی ک ــم و وزیران ــت یازده ــای دول و تالش ه
ــد  ــی کردن ــد، قدردان ــت دوازدهــم حضــور ندارن دول
و افزودنــد: امیدواریــم بــا تعییــن وزیــر نیــرو 
ــوم  ــز وزارت عل ــم اســت و نی ــه آن مه ــه وزارتخان ک
کــه وزارتخانــه ای بســیار مهم تــر اســت، دولــت 
دوازدهــم بــه صــورت کامــل، وظایــف خــود را انجــام 

دهــد.
ایشــان تشــکیل دولــت دوازدهــم در موعــد مقــرر 
ــت  ــکل گیری دول ــد ش ــاِن فرآین ــدن آس و انجام ش
اعــم از برگــزاری انتخابــات و مراســم تنفیــذ و 
تحلیــف و ســپس رأی اعتمــاد مجلــس را بســیار 
ــد:  ــان کردن ــد و خاطرنش ــر خواندن ــم و کم نظی مه
اکنــون نوبــت رئیس جمهــور و وزراســت کــه اقــدام 

ــد. ــاز کنن ــل را آغ و عم
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا تأکیــد بــر گذشــت 
ــتر  ــه بیش ــری هرچ ــزوم بهره گی ــان و ل ــریع زم س
ــئولیت  ــاله مس ــاظ دوران چهارس ــح از لح و صحی
خاطرنشــان کردنــد: ایــن مــدت بــرای انجــام 
ــان  کارهــای اساســی، زمــان کمــی نیســت؛ همچن

صــدارت  ســاله  ســه   دوران  در  امیرکبیــر  کــه 
ــه  خــود، کارهــای مهمــی کــرد کــه اکنــون کشــور ب

فعالیت هایــی از آن جنــس نیــاز دارد.
ادامــه  در  اســالمی  انقــالب  معظــم  رهبــر 
ــور و اعضــای  ــه رئیس جمه ــی خطــاب ب توصیه های
دولــت دوازدهــم بیــان کردنــد کــه »داشــتن نیــت 
الهــی بــرای خدمــت بــه مــردم بــه عنــوان بنــدگان 
خــدا و حــل مشــکالت آن هــا«، و »انــس بــا قــرآن 

ــود. ــان ب ــه ایش ــن توصی ــا«، اولی و دع
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در بیــان توصیــه دوم به 
لــزوم داشــتن »روحیــه جهــادی و تــالش مضاعــف 
و خســتگی ناپذیر و بــدون چشمداشــت« اشــاره 
کردنــد و در توصیــه ســوم افزودنــد: اعضــای دولــت 
عــالوه بــر اینکــه در تصمیمــات دولــت، مســئولیت 
مشــترک دارنــد، بایــد بــا یکدیگــر همــکاری داشــته 

باشــند و بــه صــورت تیمــی عمــل کننــد.
ــت  ــه دول ــاب ب ــر خط ــه ای دیگ ــان در توصی ایش
گفتنــد: تحمــل شــنیدن صــدای مخالــف را داشــته 
ــان  ــه هم ــود ک ــم خ ــردن حل ــاال ب ــا ب ــید و ب باش
ظرفیــت درونــی اســت، از نقــادی اســتقبال و 

ــد. ــتفاده کنی اس
ــر  ــه  منظــور درک بهت ــا مــردم ب ــاط نزدیــک ب »ارتب
توصیــه  پنجمیــن  مــردم«،  زندگــی  واقعیــات 
ــن خصــوص  ــود و در همی ــالب ب ــم انق ــر معظ رهب
ــات  ــش ارتباط ــتن بخ ــد: »داش ــان کردن خاطرنش
ــیار  ــتانی« بس ــفرهای اس ــوی« و »س ــی ق مردم

ــت. ــد اس ــوب و مفی خ
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای ششــمین توصیــه خود 
ــه  ــت روحی ــظ و تقوی ــزوم حف ــوع »ل ــه موض را ب
از اشــرافیگری«، اختصــاص  مردمــی و پرهیــز 
دادنــد و در بیــان توصیــه هفتــم افزودنــد: بــه 
خودجــوش  غالبــا  کــه  مردمــی  حرکت هــای 
اســت اعــم از فرهنگــی، اقتصــادی و خدماتــی 
ــا فرهنگــی، کمــک  ــادی ی همچــون گروه هــای جه

ــد. ــاعدت کنی و مس
»در نظــر گرفتــن کارآمــدی، تدیــن، انقالبــی بــودن، 
انتخــاب  در  عمــل کــردن  جهــادی  و  پــرکاری 
همــکاران و مدیــران زیرمجموعــه«، هشــتمین 
ــود و در  ــالمی ب ــالب اس ــم انق ــر معظ ــه رهب توصی
همیــن خصــوص گفتنــد: اگــر همــکاران و مدیــران 
شــما افــرادی بــا ایــن خصوصیــات نباشــند، اهداف 
و مقاصــد بــه ســرانجام نخواهــد رســید؛ همان گونــه 
ــه  ــرورش و نقش ــوزش و پ ــول آم ــرح تح ــه ط ک
جامــع علمــی کشــور بــه رغــم زحماتــی کــه بــرای 

ــه  ــه نتیج ــد، ب ــه بای ــه ک ــد، آن گون ــیده ش آن کش
ــت. ــیده اس نرس

ــری و  ــه ای موضــوع »پیگی حضــرت آیــت هللا خامن
ــتن  ــن »داش ــه« و همچنی ــر زیرمجموع ــارت ب نظ
ــد  برنامــه دقیــق و مــدون و علمــی« را مــورد تأکی
ــد: در  ــد و در بیــان توصیــه یازدهــم گفتن قــرار دادن
تصمیم گیری هــا و اقــدام، بــا در نظــر گرفتــن 
اســناد باالدســتی و ســند چشــم انداز و قوانیــن 
ــد و  ــرج دهی ــه خ ــجاعت ب ــس، ش ــوب مجل مص

ــید. ــته باش ــری داش ــه خطرپذی روحی
آخریــن توصیــه رهبــر معظــم انقــالب اســالمی بــه 
دولــت، موضــوع در نظــر گرفتــن اولویت هــا در هــر 

حــوزه و تمرکــز بــر اولویت هــای اصلــی بــود.
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در بخــش دیگــری 
از سخنانشــان، »اقتصــاد« را اولویــت واقعــی کشــور 
خواندنــد و بــا تأکیــد بــر تــالش بی وقفــه مســئوالن 
ــه  ــردم از جمل ــتی م ــکالت معیش ــل مش ــرای ح ب
ــت  ــد اولوی ــاد بای ــد: اقتص ــان گفتن ــکاری جوان بی

ــد. ــت باش ــای دول ــا و بخش ه ــه اعض هم
ــد:  ــان کردن ــه ای خاطرنش ــت هللا خامن ــرت آی حض
ــت،  ــاد، صنع ــد اقتص ــی مانن ــه وزارتخانه های اگرچ
ــاد کشــاورزی مســتقیما در  ــدن، تجــارت و جه مع
مســائل مهمــی نظیــر تولیــد و اشــتغال مســئولیت 
دارنــد، امــا دیگــر بخش هــای دولــت از جملــه 
ــوم  ــرورش، عل ــوزش و پ ــه، آم ــور خارج وزارت ام
مشــکالت  حــل  در  می تواننــد  نیــز  ارشــاد  و 

اقتصــادی، زمینه ســازی و کمــک کننــد.
ــش  ــده در بخ ــای ارائه ش ــد: آماره ــان افزودن ایش
مطــرح  علمــی  مبانــی  اســاس  بــر  اقتصــاد 
ــل و در  ــور کام ــه  ط ــا ب ــن آماره ــا ای ــود؛ ام می ش
همه جــا، نشــان دهنده وضــع واقعــی کشــور و 
ــان  ــن می ــن در ای ــت؛ بنابرای ــردم نیس ــی م زندگ
مشــکلی وجــود دارد کــه بایــد آن را شــناخت و 

ــرد. ــل ک ح
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی گفتنــد: بــر اســاس 
ــر ده  ــه زی ــد ده درصــد ب ــورم از چن ــا، ت ــن آماره ای
ــردم و  ــد م ــدرت خری ــا ق ــا آی ــیده؛ ام ــد رس درص
ــاال  ــاس، ب ــن مقی ــز در همی ــی نی ــول مل ارزشــی پ

ــه اســت؟ رفت
دیگــر  مثالــی  در  آیــت هللا خامنــه ای  حضــرت 
ــای  ــم آماره ــود ه ــاره رک ــد: درب ــان کردن خاطرنش
ــوز واحدهــای  ــی هن اعالم شــده درســت اســت؛ ول
کوچــک و متوســط فراوانــی وجــود دارنــد کــه زیــر 
ــن  ــل شــده اند و ای ــا تعطی ــد ی ــت کار می کنن ظرفی
واقعیــت نشــان می دهــد کــه یــک جــای کار عیــب 

ــرد. ــع ک ــری و رف ــد آن را پیگی ــه بای دارد ک
ایشــان مســئله بانک هــا، ســرمایه گذاری، رشــد 
نقدینگــی و مســئله قاچــاق را در موضــوع اقتصــاد 
مهــم دانســتند و تأکیــد کردنــد: مســئوالنی کــه در 
ــد، بایــد  ــاط مســتقیم دارن ــا اقتصــاد، ارتب دولــت ب
ماننــد یــک تیــم هماهنــگ، تصمیم گیــری و عمــل 

کننــد و دیگــران نیــز بــه آن هــا کمــک نماینــد.
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی اجــرای سیاســت های 
مهــم  ســرفصل های  دیگــر  از  را   44 اصــل 
ــن  ــش نرفت ــاد از پی ــا انتق ــمردند و ب ــاد برش اقتص
از  بســیاری  در  زمینــه گفتنــد:  ایــن  در  کارهــا 
مــوارد، سیاســت ها و مشــکالت روشــن اســت 
ــا  ــود؛ ام ــه می ش ــم گرفت ــی ه ــات خوب و تصمیم
کارهــا آن چنــان کــه بایــد و شــاید پیــش نمــی رود 
کــه ایــن واقعیــت نشــان می دهــد مشــکل اصلــی 

ــت. ــات اس ــرای تصمیم در اج
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای دســت بــه دســت 
شــدن بنگاه هــا و مراکــز اقتصــادی در بخش هــای 
ــد:  ــد و افزودن ــده خواندن ــت را بی فای ــف دول مختل
بایــد بــا اجــرای صحیــح سیاســت های اصــل 44، 
دولــت از تصدیگــری بــه تنظیم گرایــی، تغییــر 
وضعیــت دهــد و بــا مشــخص کــردن راه هــا و 

ــد. ــال کن ــم را اعم ــارت و نظ ــت ها، نظ سیاس
ــا مفاســد اقتصــادی«،  ایشــان »برخــورد جــدی ب
»مســئله روســتاها«، »مدیریــت واردات و صادرات« 
و »آمایــش ســرزمین« را از دیگــر موضوعــات 
خاطرنشــان  و  خواندنــد  ویــژه  توجــه  نیازمنــد 
ــد: در آمایــش ســرزمینِی اســتان ها کارهایــی  کردن
ــور  ــرزمینِی کش ــش س ــا در آمای ــت؛ ام ــده اس ش
 هنــوز ســندی نداریــم کــه بایــد بــرای تدویــن 
و اجــرای ایــن ســند مهــم، برنامــه زمان بنــدی 

ــود. ــه ش تهی
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی بــا اشــاره بــه 
فعالیت هــای ســتاد فرماندهــی اقتصــاد مقاومتــی 
و تصمیمــات خــوب ایــن ســتاد افزودنــد: همــه این 
تصمیمــات عملیاتــی نشــد و توقــع ایــن اســت کــه 
ــا تکالیــف تعیین شــده   نظــارت و پیگیــری شــود ت

ــود. ــق ش ــی محق ــه خوب ــتگاه ها، ب دس

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا تأکیــد بــر ضــرورت 
ــاد  ــور از »اقتص ــادی کش ــری اقتص ــر جهت گی تغیی
ــی«  ــد و مردم ــاد مول ــه »اقتص ــی« ب ــی و نفت رانت
ــم  ــالص کنی ــت خ ــاد را از نف ــد اقتص ــد: بای افزودن
و ایــن هــدف مهــم بــا توجــه بــه امکانــات، 
ــر  ــور تحقق پذی ــانی کش ــروی انس ــا و نی ظرفیت ه
ــدون  ــورهای ب ــی کش ــه برخ ــه ک ــت؛ همان گون اس

نفــت، ایــن کار را کرده انــد.
ــری  ــش دیگ ــه ای در بخ ــت هللا خامن ــرت آی حض
روحیــه  و  جهت گیــری  »حفــظ  سخنانشــان  از 
انقالبــی و دینــی در دیپلماســی« را مهــم خواندنــد 
ــه  ــی ب ــائل دیپلماس ــد در مس ــد: بای ــد کردن و تأکی
ــه  ــردن ب ــم و از عمــل ک ــالب خــود افتخــار کنی انق
هنجارهــای ملــی یعنــی هنجارهــای برآمــده از 
انقــالب، نظیــر ایســتادگی در مقابــل اســتکبار، 
ســلطه،  نظــام  بــا  مخالفــت  و  ظلم ســتیزی 

ــم. ــزت کنی ــاس ع احس
ایشــان خاطرنشــان کردنــد: پایبنــدی بــه مواضــع و 
هنجارهــای انقالبــی باعــث تشــخص و برانگیختــن 
احتــرام دیگــران می شــود؛ ضمــن اینکــه ایــن 
و  پیچش هــا  و  نرمش هــا  از  اســتفاده  بــا  کار 

ــدارد. ــی ن ــی منافات ــر دیپلماس ــای هن طنازی ه
»گشــودن چتــر دیپلماســی بــر همــه جهــان« 
و »تمرکــز نکــردن بــر روابــط بــا چنــد کشــور 
ــر معظــم  ــه رهب ــود ک ــی ب ــر نکات محــدود«، از دیگ

انقــالب در زمینــه سیاســت خارجــی بیــان کردنــد.
بایــد  دیپلماســی  عرصــه  در  افزودنــد:  ایشــان 
چابــک، بــه روز، ســریع و هوشــیار عمــل کــرد و بــه 
فضــل الهــی در آینــده نیــز همان گونــه کــه تاکنــون 
پیــش رفته ایــد و در مقابــل دشــمنان ایســتاده اید، 

عمــل کنیــد.
ــر معظــم انقــالب اســالمی،  پیــش از ســخنان رهب
آقــای روحانــی گزارشــی از اقدامــات دولــت یازدهم 
و برنامه هــا و اهــداف دولــت دوازدهــم بیــان کــرد.

روی  پیــش  معضــل  مهم تریــن  رئیس جمهــور 
ــکاری و مشــکالت اقتصــادی  ــت را مســئله بی دول
صندوق هــای  بانکــی،  نظــام  افــزود:  و  خوانــد 
بازنشســتگی، نبــود تعــادل در بودجه، مســئله آب و 
مشــکالت محیــط زیســت، از دیگــر مســائلی اســت 

ــده حــل شــوند. ــار ســال آین ــد در چه کــه بای
آقــای روحانــی بــا برشــمردن اهــداف اصلــی دولــت 
دوازدهــم خاطرنشــان کــرد: هــدف اول دولــت، 
ــم  ــالش می کنی ــت و ت ــکاری اس ــکل بی ــل مش ح

ســاالنه بیــش از ۹00 هــزار شــغل ایجــاد شــود.
ــارزه  ــدی، مب ــد 8 درص ــق رش ــور »تحق رئیس جمه
ــر  ــی« را از دیگ ــت اجتماع ــق عدال ــر و تحق ــا فق ب
ــرای  ــه ب ــان اینک ــا بی ــمرد و ب ــت برش ــداف دول اه
رســیدن بــه رشــد 8 درصــدی نیازمنــد 775 هــزار 
ــال  ــد در س ــرمایه گذاری جدی ــان س ــارد توم میلی
ــن هــدف،  ــه ای ــرای رســیدن ب ــزود: ب هســتیم، اف
ــد  ــت و بای ــی نیس ــت کاف ــات دول ــه و امکان بودج
ــی  ــعه مل ــدوق توس ــرمایه، صن ــازار س ــا، ب بانک ه
ــد و  ــدان بیای ــه می و ســرمایه بخــش خصوصــی ب

ــز جــذب شــود. ســرمایه خارجــی نی
ــر از 8 درصــد  ــورم ســاالنه را کمت ــی ت ــای روحان آق
ــن  ــم ای ــت دوازده ــالش دول ــزود: ت ــد و اف خوان

ــه دارد. ــی نگ ــورم را تک رقم ــه ت ــت ک اس
ســالی  ســال گذشــته،  افــزود:  رئیس جمهــور 
اســتثنایی بــرای اقتصــاد کشــور بــود؛ زیــرا شــاهد 
رشــد اقتصــادی دو رقمــی بودیــم و رشــد اقتصادی 

ــد. ــان اول ش ــران در جه ای
آقــای روحانــی بــا اشــاره بــه لــزوم مردمــی 
کــردن اقتصــاد و اصــالح نظــام بانکــی گفــت: اگــر 
ــود  ــد س ــیم، بای ــداف برس ــن اه ــه ای ــم ب بخواهی
ــا از  ــا و بانک ه ــد و وزارتخانه ه ــش یاب ــی کاه بانک

ــد. ــت بردارن ــگاه داری دس بن
ــول  ــردم ق ــه م ــه ب ــان اینک ــا بی ــور ب رئیس جمه
ــم  ــت دوازده ــان دول ــا پای ــق ت ــر مطل ــم فق داده ای
ریشــه کن شــود، خاطرنشــان کــرد: بــرای رســیدن 
ــه  ــی، فاصل ــا تحــول مالیات ــد ب ــه ایــن هــدف بای ب
دو دهــک بــاال و پاییــن جامعــه کــم و فقــر مطلــق 

ریشــه کن شــود.
ــع«،  ــازی صنای ــازی و بازس ــی »نوس ــای روحان آق
»تحــول در اقتصــاد دانش بنیــان« و »اتــکا بــر 
برنامه هــای  از دیگــر  را  درآمدهــای غیرنفتــی« 
ــش  ــم بی ــت دوازده ــزود: دول ــد و اف ــت خوان دول
ــد  ــه بای ــت و هم ــکالت آشناس ــا مش ــته ب از گذش
ــک                    ــت کم ــه دول ــور ب ــکالت کش ــل مش ــرای ح ب

ــد. کنن
رئیس جمهــور همچنیــن گفــت: تــالش شــد در 
انتخــاب وزرا و معاونــان رئیس جمهــور، افــرادی 
ــی و  ــتگی جناح ــدون وابس ــته ب ــد و شایس کارآم

ــوند. ــه کار ش ــوت ب ــی دع حزب
در پایــان ایــن دیــدار، نمــاز ظهــر و عصــر بــه امامــت 

رهبــر معظــم انقــالب اســالمی اقامه شــد.

ادامه از صفحه اول

سرلشکر باقری در مراسم معارفه 
فرمانده جدید ارتش:

هزینه تهاجم به ایران برای 
دشمن، سنگین و خفت بار 

خواهد بود 
رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح گفــت: دشــمنان 
بــه ایــن نتیجــه قطعــی رســیده اند کــه تهاجــم 
ــت  ــات و شکس ــه تلف ــر ب ــران منج ــه ای ــی ب نظام

خفت بارشــان خواهــد شــد.
 مراســم معارفــه امیــر سرلشــکر ســید عبدالرحیــم 
ــوری  ــده کل ارتــش جمه ــوان فرمان ــه عن موســوی ب

ــه  ــان عالی رتب ــور فرمانده ــا حض ــران ب ــالمی ای اس
نیروهــای مســلح در ســتاد فرماندهــی آجــا برگــزار 
شــد. ســردار سرلشــکر محمــد باقــری، رئیــس 
مراســم  ایــن  در  مســلح،  نیروهــای  ســتاد کل 
حســاس  دوره  کشــور  امــروز  اینکــه  بیــان   بــا 
ــش  ــت: ارت ــار داش ــه دارد، اظه ــری در منطق و خطی
ــمنان و  ــدات دش ــر تهدی ــی در براب ــش بازدارندگ نق
اســتکبار جهانــی داشــته و ارتقــای تــوان و آمادگــی 
ــری  ــه سال هاســت رهب ــه ای اســت ک رزمــی، مطالب

آن را بیــان می دارنــد.
 سرلشــکر باقــری افــزود: دشــمن بایــد در ارزیابــی 
ــه ایــن نتیجــه  ــه ایــران ب ــه و فایــده تهاجــم ب هزین

قطعــی برســد کــه هزینــه آن بســیار فراتــر از فایــده 
برایشــان خواهــد بــود. 

نتیجــه قطعــی  ایــن  بــه  وی گفــت: دشــمنان 
ــر  ــران منج ــه ای ــی ب ــم نظام ــه تهاج ــیده اند ک رس
ــد  ــد ش ــان خواه ــت خفت بارش ــات و شکس ــه تلف ب
ــی  ــای نیابت ــه جنگ ه ــه ب ــن اســت ک ــرای همی و ب
روی آوردنــد کــه بــا تــالش نیروهــای مســلح آینــده 

ــت.  ــش روی اس ــنی پی روش
ــی  ــئله تعال ــه مس ــان اینک ــا بی ــری ب ــکر باق سرلش
ــی مــورد انتظــار از  ــوی و بصیــرت، ویژگــی اصل معن
ــلح  ــای مس ــایر نیروه ــش و س ــدوم ارت ــروی خ نی
ــح کــرد: آنچــه در جنــگ انســان را در  اســت، تصری

کنــار ســالح و بــر دفــاع ثابــت مــی دارد، معنویــت و 
ــا و  ــن در فتنه ه ــزود: همچنی ــه اســت. وی اف روحی
مشــکالت سیاســی داخلــی، ایــن بصیــرت اســت که 

ــراد را در ســنگر انقــالب نگــه مــی دارد. اف
رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح ادامــه داد: 
ارتــش تــوان بســیاری دارد کــه بــا اســتفاده از آن هــا 
ــد و همــه  ــد مشــکالت معیشــتی را حــل کن می توان
ــکالت  ــل مش ــش در ح ــه ارت ــم ب ــه داری ــا وظیف م
ــان ارتــش کمــک کنیــم. سرلشــکر  معیشــتی کارکن
باقــری خاطرنشــان کــرد: ارتــش و ســپاه بــه عنــوان 
ــتاد کل و  ــا س ــار آن ه ــد و در کن ــازوی قدرتمن دو ب
ناجــا، یــک یــد واحــده در دفــاع از انقــالب هســتیم.

امنیت
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،،
دیــدار  در  انقــاب  معظــم  رهبــر 
هیــات  اعضــای  و  رئیس جمهــور 
لــزوم کار  دولــت ضمــن تاکیــد بــر 
جهــادی و تــاش بی وقفــه بــرای حــل 
ــد:  مشــکل معیشــت مــردم فرمودن
اقتصــاد بایــد اولویــت همــه اعضــا و 

باشــد. دولــت  بخشــهای 

مدیــر کل عتبــات ســازمان حــج و زیــارت گفــت: 
زائــران اربعیــن بایــد معــادل 40 
ــق  ــی از طری ــال ایران ــه ری دالر را ب
ســامانه ســماح جهــت صــدور ویــزا 

ــد.  ــز کنن واری
محســن نظافتــی، مدیــر کل عتبات 
ــا اشــاره  ســازمان حــج و زیــارت، ب
ــران اربعیــن اظهــار  ــام زائ ــه ثبت ن ب
ــماح  ــامانه س ــام در س ــرد: ثبت ن ک
ــن از  ــزای اربعی ــت وی ــرای دریاف ب

روز چهارشــنبه یکــم شــهریورماه ســاعت ۱0 صبــح آغــاز 
شــده و تــا روزهــای آینــده ادامــه دارد.

وی افــزود: تــا ایــن لحظــه 6 هــزار و 860 نفــر ثبت نــام 
ــد. کرده ان

وی بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته بــرای افــرادی 
ــد،  ــرده بودن ــام ک ــماح ثبت ن ــامانه س ــارج از س ــه خ ک
از  نتوانســتند  از آن هــا  حوادثــی رخ داد و عــده ای 
مزایــای بیمــه بهره منــد شــوند، ادامــه داد: حادثــه 

ســال گذشــته ســبب شــد تــا امســال بــا تأکیــد ســتاد 
ثبت نــام  تمــام  اربعیــن  مرکــزی 
زائــران از طریــق ســامانه ســماح 

ــود. ــام ش انج
ــج و  ــازمان ح ــات س ــر کل عتب مدی
ــزا  ــدور وی ــه ص ــاره ب ــا اش ــارت ب زی
ــد  ــت: در چن ــده گف ــد روز آین در چن
روز آینــده صــدور ویــزا از 4 مرکــز در 
ــاه  ــهد و کرمانش ــواز، مش ــران، اه ته
ــال  ــور ارس ــر کش ــه سراس ــاز و ب آغ
می شــود؛ همچنیــن در اوایــل مهرمــاه ۱2 مرکــز دیگــر 

ــود. ــه می ش ــز اضاف ــن 4 مرک ــه ای ب
وی بــا بیــان اینکــه زائــران بایــد در 2 هــزار و 400 
ــوان مراکــز رســمی هســتند،  ــه عن ــی کــه ب ــر زیارت دفت
طــوری  ســماح  ســامانه  افــزود:  کننــد،  ثبت نــام 
ــا نوشــتن آدرس محــل ســکونت  طراحــی شــده کــه ب
ــان  ــی نش ــر زیارت ــن دفت ــه نزدیک تری ــام اولی در ثبت ن

می شــود. داده 

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه گفــت: تعــدادی از ایرانیــان بــا 
ــکا  ــای آمری ــی در زندان ه ــات واه اتهام
حوزه هــای  در  کــه  چــرا  گرفتارنــد؛ 

ــتند.  ــت  داش ــاری فعالی تج
بهــرام قاســمی، ســخنگوی وزارت امــور 
ــه  وزارت  ــدور اطالعی ــاره ص ــه، درب خارج
خارجــه آمریــکا بــه منظــور  هشــدار 
ســفر بــه ایــران اظهــار داشــت: روال 
قبلــی طبــق همــان تصمیماتــی کــه بــه 
کمیتــه ویــژه ارجــاع می شــود، کمــاکان 

ــه دارد. ادام
وی افــزود: بــه هــر حــال کشــورها بــرای صــدور ویــزا مقــررات 
خــاص خــود را دارنــد؛ همان طــور کــه دولــت آمریــکا 
تصمیماتــی را اتخــاذ کــرده، ایــران هــم روال مشــخصی 
دارد و خــارج از ایــن قاعــده و اســتثنا نیســت؛ مــا هــم 
بــرای  شــهروندانمان، قواعــد خــود را برابــر ســایر کشــورها و 
به ویــژه آمریــکا داریــم و  بــا توجــه بــه عمــل متقابــل اقــدام 
ــل  ــل متقاب ــر عم ــا ب ــر کاری اساس ــه ه ــرا ک ــم؛ چ می  کنی

انجــام می شــود.
وی درخصــوص تبــادل زندانیــان ایرانــی 
ــکا  ــان در آمری ــدادی از ایرانی ــت: تع گف
زندانــی هســتند و در شــرایط خوبــی 
بــه ســر نمی برنــد؛ مــا هــم  نگــران 
ــتیم و  ــکا هس ــا در آمری ــت آن ه وضعی
ــه  ــم ب ــه بتوانی ــن اســت ک تالشــمان ای

ــم. ــک کنی ــا کم آن ه
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه بــا بیــان 
اینکــه ایــن افــراد بــا اتهامــات واهــی در 
زنــدان قــرار دارنــد، چــرا کــه در حوزه هــای تجــاری فعالیــت  
داشــتند، تصریــح کــرد: آمریــکا بایــد از تعقیــب شــهروندان 
ایرانــی در ســایر کشــورها خــودداری کــرده و ایــن سیاســت را 

هرچــه زودتــر متوقــف کنــد.
قاســمی گفــت: در حاشــیه کمیســیون مشــترک برجــام بــه 
دالیــل انسان دوســتانه موضــوع زندانیــان ایرانــی در آمریــکا را 
پیگیــری کردیــم و امیدواریــم ایــن مســائل هــر چــه ســریع تر 

مرتفــع شــود.

۱۲ توصیه رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با رئیس جمهور و هیئت دولت دوازدهم

 لزوم کار جهادی و تالش بی وقفه 
برای حل مشکل معیشت مردم

 اقتصاد باید اولویت همه اعضا و بخش های دولت باشد

مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت:

قیمت ویزای اربعین مشخص شد 
سخنگوی وزارت امور خارجه:

برابر آمریکا اقدام متقابل انجام می دهیم 



کوتاه اخبار 

 رشد ۷ درصدی ترانزیت ریلی 
در مرداد امسال

ــد 7  ــران از رش ــامی ای ــوری اس ــن جمه ــرکت راه آه ش
درصــدی ترانزیــت ریلــی در مردادمــاه ســال ۱۳۹۶ خبــر 

داد. 
ــده  ــرد ثبت ش ــه از عملک ــای صورت گرفت ــق برآورده  طب
خطــوط ریلــی ایــران در مــاه گذشــته ۸۴ میلیــون تــن  
ــاری  ــرد ب ــط عملک ــه متوس ــکل روزان ــه ش ــر ب کیلومت
ــدی را  ــدی 7 درص ــوع رش ــن موض ــوده و ای ــن ب راه آه
ــان  ــته نش ــال گذش ــابه س ــدت مش ــا م ــه ب در مقایس

می دهــد. 
ــی  ــورد عملکــرد ریل ــرده رک ــن اعــام ک راه آهــن همچنی
کشــور در ســال ۱۳۹۶ رشــدی ۱۵ درصــدی از نظــر تونــاژ 
ــته و  ــته داش ــال گذش ــابه س ــدت مش ــا م ــاس ب در قی
همچنیــن برنامه ریزی هــا بــه دنبــال آن اســت کــه 
ــتری  ــکل بیش ــه ش ــم ب ــن رق ــده، ای ــای آین در ماه ه

ــد.  ــدا کن ــش پی افزای
ــون  ــال تاکن ــدای س ــز از ابت ــار نی ــت ب ــوزه ترانزی در ح
عرصــه ریلــی، افزایشــی ۵7 درصــدی را بــه ثبــت 
رســانده و بــه رکــورد ۵۲۳ هــزار تــن رســیده اســت؛ در 
حالــی کــه ایــن رقــم در ســال گذشــته ۳۳۲ هــزار تــن 

ــود.  ب
بــر اســاس آمارهــای ارائه شــده از ســوی راه آهــن حمــل 
گوگــرد باالتریــن آمــار عملکــرد در ایــن حــوزه را داشــته 
ــز  ــارس نی ــج ف ــمت خلی ــه س ــتان ب ــیر ترکمنس و مس
بیشــترین اهمیــت را در حــوزه خطــوط ریلــی بــاری ایفــا 

کــرده اســت. 
طبــق اعــام راه آهــن، رشــد حجــم مــواد معدنــی و البتــه 
ــن  ــل تاثیرگذارتری ــق ری ــدم از طری ــی گن رشــد جابه جای
ــوان  ــا جایــی کــه می ت ــوده ت ــود آمــار ب ــل ایــن بهب دالی
افزایــش ۱۶۲ درصــدی را در ایــن مــوارد بــه ثبت رســاند. 
ــا  ــق برنامــه ششــم توســعه ت راه آهــن اعــام کــرده طب
ــار بــه  پایــان ایــن ســند ســهم خــود را در جابه جایــی ب
حــدود ۳۰ درصــد و در مســافر بــه ۲۰ درصــد کل عملکــرد 

کشــور افزایــش خواهــد داد.

 عرضه کنندگان خودرو 
به قانون تمکین نمی کنند

خودروســازان و واردکننــدگان خــودرو بــا وجــود صراحــت 
ــودرو  ــف خ ــارت توق ــت خس ــر پرداخ ــی ب ــی مبن قانون
ــه  ــارت ب ــن خس ــت ای ــان از پرداخ ــرگاه، همچن در تعمی

می کننــد.  خــودداری  مصرف کننــدگان 
بــر اســاس اصاحیــه آیین نامــه اجرایــی قانــون حمایــت 
عرضه کننــدگان  خــودرو،  مصرف کننــدگان  حقــوق  از 
ایــن محصــول در ایــران موظــف هســتند در صورتــی  کــه 
ــا بیــش از دو  ــن( آن ه ــی )تضمی خــودروی تحــت گارانت
ــل  ــه دلی ــرات ب ــان اســتاندارد تعمی ــا مدت زم روز کاری ی
ــا  ــب در تعمیرگاه ه ــع عی ــی در رف ــا ناتوان ــه ی ــود قطع نب
متوقــف شــود، خســارت توقــف خــودرو را بــه مالــک آن 

ــد.  بپردازن
ــت از  ــون حمای ــی قان ــه اجرای ــه آیین نام ــه اصاحی اگرچ
ــت  ــت دول ــدگان خــودرو مصــوب هیئ ــوق مصرف کنن حق
بــوده و اوایل ســال گذشــته )۱۳۹۵( از ســوی معــاون اول 
ــدن  ــت، مع ــه وزارت صنع ــرا ب ــرای اج ــوری ب رئیس جمه
ــاغ  ــودرو اب ــدگان خ ــازان و واردکنن ــارت، خودروس و تج
شــده، امــا بــر اســاس جدیدتریــن ارزیابــی صورت گرفتــه 
 شــرکت های خدمــات پــس از فــروش خودروســازان 
و واردکننــدگان خــودرو همچنــان بــه ایــن قانــون تمکیــن 
نکــرده و از اجــرای کامــل آن خــودداری می کننــد. در ایــن 
ــه  ــد وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت ب ــد دی شــرایط بای
عنــوان مســئول نظــارت بــر حســن اجــرای قانــون حمایت 
از حقــوق مصرف کننــدگان خــودرو در دوران فعالیــت وزیــر 
ــازان و  ــف خودروس ــن تخل ــا ای ــوردی ب ــه برخ ــد چ جدی

واردکننــدگان خــودرو خواهــد داشــت.

کارشناس امور اقتصادی
غالمحسین کریمیانگروه اقتصاد

نــرخ ســود بانکــی در اقتصــاد ایــران همیشــه 
ــگران و  ــران، پژوهش ــاد صاحب نظ ــورد انتق م
فعــاالن اقتصــادی بــوده اســت و هــر بــار نیــز 
خواهــان کاهــش آن هســتند؛ چــرا کــه قدرت 
ــن  ــد را از بی ــرمایه گذاری و تولی ــزه س و انگی
می بــرد و آثــار مخربــی در اقتصــاد بــر جــای 

می گــذارد. 
در پایــان مردادمــاه بانــک مرکــزی طــی 
ــه  ــرد ک ــام ک ــا اع ــه بانک ه ــنامه ای ب بخش
رقابت هــای  از  ســپرده ها  جــذب  بــرای 
غیرمجــاز اســتفاده نکننــد و مقــررات مربــوط 
ــال  ــه س ــی را ک ــپرده های بانک ــقف س ــه س ب
ــد.  ــت کنن ــیده، رعای ــب رس ــه تصوی ــش ب پی
ــال  ــاه س ــی در تیرم ــپرده های بانک ــرخ س ن
و  بانک هــا  کانــون  توافــق  بــا  گذشــته 
ــی  ــورای هماهنگ ــی و ش ــات خصوص مؤسس
بانک هــای دولتــی بــا موافقــت طرفیــن 

ــد.  ــن ش تعیی

در ایــن جلســه نــرخ ســود علی الحســاب 
ــر ۱۵ درصــد  ــک ســاله حداکث ســپرده های ی
 ۱۰ حداکثــر  کوتاه مــدت  ســپرده های  و 
درصــد تعییــن شــد. امــا ایــن کاهــش نــرخ 
ــا  ســود دســتوری رعایــت نشــد و بانک هــا ب
روش هــای مختلف محاســباتی و حســابداری 
ایــن نــرخ را نادیــده گرفتنــد و توانســتند ســود 
بیشــتری بــرای ســپرده های مشــتریان خــود 
در نظــر بگیرنــد تــا قــدرت رقابتــی بیشــتری 

در ایــن زمینــه داشــته باشــند. 
طــی  مرکــزی  بانــک  خصــوص  ایــن  در 
ــاری  ــال ج ــاه س ــنامه ای در ۳۱ مردادم بخش

ــاب  ــود علی الحس ــرخ س ــه ن ــرده ک ــد ک تاکی
تعیین شــده در ایــن بخشــنامه، ناظــر بــر 
قراردادهایــی اســت کــه پــس از تاریــخ صدور 
ــات  ــا و مؤسس ــن بانک ه ــنامه بی ــن بخش ای

اعتبــاری و مشــتری منعقــد می شــود. 
در  مذکــور  علی الحســاب  ســود  نــرخ 
قراردادهــای منعقدشــده قبلــی تــا پایــان 
یــک  حداکثــر  کــه  قــرارداد  مدت زمــان 
ــر اســت.  ــود، معتب ســال شمســی خواهــد ب
ــا نرخ هــای ســود  قراردادهــای منعقدشــده ب
علی الحســاب قبلــی بــه هیچ وجــه قابــل 
تمدیــد نیســتند و در صــورت تمایــل مشــتری 
بانک هــا  بــا  خــود  قــرارداد  تمدیــد   بــه 
ــا  ــد آن هــا صرف ــاری، تمدی و مؤسســات اعتب
نرخ هــای ســود  و  مقــررات  چارچــوب  در 
علی الحســاب  الزم االجــرا در زمــان تمدیــد 

قــرارداد امکان پذیــر خواهــد بــود.
 نرخ بهره، نشانه خوبی نیست

نــرخ ســود بانکــی )در قانــون بانکــداری 
بــدون ربــا بــه جــای نــرخ بهــره بانکــی 
اســتفاده شــده اســت( در اقتصــاد ایــران 
ــه عنــوان  ــر نــرخ تــورم و نــرخ ارز، ب عــاوه ب
کان  اقتصــاد  تعیین کننــده  متغیرهــای 
محســوب می شــوند و واضــح اســت کــه بــر 
ــای  ــز فعالیت ه ــور و نی ــادی کش ــد اقتص رون
اقتصــادی و معیشــت و رفــاه مــردم اثــر 

ــد.  ــی دارن ــب توجه جال
بخشــی از خانوارهــا پس انــداز خــود را در 
ــا  ــد و بانک ه ــرار می دهن ــا ق ــار بانک ه اختی
نیــز عــاوه بــر پرداخــت ســود ســپرده ها 
ــای  ــن تســهیات و وام ه ــرای تأمی ــی ب منبع

ــد.  ــار دارن ــود در اختی خ
بــه صــورت ســاده می تــوان نــرخ بهــره را 
ــه  ــک قیمــت در نظــر گرفــت ک ــوان ی ــه عن ب
مــردم دربــاره اینکــه ایــن قیمــت ســپرده در 
ــت  ــر اس ــه صرفه ت ــر ب ــای دیگ ــا ج ــک ی بان
ــه قیمــت  ــا توجــه ب ــرده و ب ــری ک تصمیم گی
تســهیات بانکــی درخصــوص اســتفاده از 
ایــن تســهیات بــرای اهــداف اقتصــادی خود 

می کننــد. برنامه ریــزی 
بانــک  ســوی  از  انتشــاریافته  آمارهــای   
کــه  ســودی  می دهــد  نشــان  جهانــی 
ــردم  ــپرده های م ــت س ــران باب ــای ای بانک ه
می پردازنــد، از باالتریــن  ســودها در میــان 

۱۳۸ کشــور جهــان اســت. 
بهــره  نــرخ  توســعه یافته  کشــورهای  در 
ســپرده ها حــدود یــک درصــد اســت و نــرخ 
بهــره تســهیات نیــز بیــن دو تــا ســه درصــد 
اســت؛ بــرای مثــال در منطقــه اروپــا می تــوان 
تســهیات مســکن بیســت ســاله را بــا نــرخ 
حداکثــر ۲.۵ درصددریافــت کــرد. نــرخ زیــاد 
بهــره در اقتصــاد ایــران، نشــانه خوبــی نیســت 
و حکایــت از ناپایــداری و ریســک بــاال در 
اقتصــاد کشــور دارد کــه حتــی بــا اصــول 

ــز ســازگار نیســت.  توســعه اقتصــادی نی
همچنیــن نــرخ زیــاد ســود ســپرده ها، گاهــی 
انگیــزه تولیدکننــدگان را کاهــش می دهــد 
و آن هــا بیشــتر بــه ســوی ســپرده گذاری 
و  ســرمایه گذاری  تــا  می شــوند  متمایــل 
ــرمایه گذار  ــک س ــر ی ــال اگ ــرای مث ــد؛ ب تولی
خارجــی چهــار ســال پیــش ســرمایه ای را وارد 
کشــور مــا کــرده باشــد و بــا نــرخ زیــاد بهــره 
بانکــی تمایــل پیــدا کند کــه ســرمایه اش را در 
ــروز  ــرده و ام ــپرده گذاری ک ــی س ــک ایران بان
پــس از چهــار ســال آن را بــه دالر تبدیــل کنــد، 
ــرای او عایــدی  حــدود صــد و ســی درصــد ب
دالری داشــته اســت؛ یعنــی بــه طــور متوســط 

هــر ســال ۳۲.۵ درصــد ســود خالــص داشــته 
اســت.

 بنــا بــر گفتــه رئیــس ســابق اتــاق بازرگانــی 
ــتیم  ــورهایی هس ــدود کش ــزو مع ــران، ج ای
ــود  ــد س ــت درص ــش از بیس ــاالنه بی ــه س ک
و  می کنیــم  ســپرده گذار  نصیــب  را  ارزی 
ــد  ــا نمی توان ــچ جــای دنی ســرمایه گذار در هی
بــدون کوچک تریــن فعالیــت اقتصــادی ایــن 
همــه ســود از بدنــه اقتصــاد ایــران بــه جیــب 

ــد.  بزن
ــه کاهــش  ــا ایــن شــرایط بانــک مرکــزی ب ب
آورده  روی  بانکــی  ســود  نــرخ  دســتوری 
ــه  ــتوری نتیج ــش دس ــن کاه ــا ای ــت؛ ام اس
ــت  ــد داش ــال نخواه ــه دنب ــار را ب ــل انتظ قاب
و انگیــزه بــرای ســرمایه گذاری را چنــدان 

ــرد. ــد ک ــک نخواه تحری
ــه  ــدگاه ک ــن دی ــا ای ــزی ب ــک مرک ــر بان اگ
چــون تــورم کاهــش پیــدا کــرده، نــرخ ســود 
ــت  ــد گف ــت، بای ــش داده اس ــی را کاه بانک
کــه انتظــارات تورمــی در اقتصــاد ایــران و 
اذهــان مــردم هنــوز باالســت و عواملــی 
ــد  ــرخ ارز می توان ــی ن ــش ناگهان ــد جه مانن
تــورم را دوبــاره افزایــش دهــد؛ از ایــن رو 

ســپرده گذاران نیــز قیمــت زیــادی بــرای 
پس انــداز خــود مطالبــه می کننــد؛ نظــام 
بانکــی کشــور نیــز بــا مشــکاتی هماننــد 
مطالبــات غیرجــاری و معــوق دســت و پنجــه 
نــرم می کنــد یــا دارایی هــای خــود را در 
زمیــن ســرمایه گذاری  و  بخــش مســکن 
کرده انــد کــه در شــرایط رکــود کنونــی امــکان 
ــت و  ــف اس ــی ضعی ــا خیل ــردن آن ه ــد ک نق
ــده  ــا وجــود بحــث پیچی ــن بیــن ب ــز در ای نی
صندوق هــا  دولــت،  از  بانک هــا  مطالبــات 
ــاد  ــای زی ــا نرخ ه ــاز ب ــات غیرمج و مؤسس
ســود، بــرای جــذب بیشــتر ســپرده مجبورنــد 
ــا  نــرخ زیــاد ســود بانکــی پیشــنهاد دهنــد ت
ــی  ــپرد ه های قبل ــود س ــت س ــی پرداخ توانای

ــند. ــته باش ــود را داش خ
ــد گفــت  ــان بای ــا همــه ایــن تفاســیر در پای ب
کــه ســاختار نظــام بانکــی کشــور نیازمنــد یک 
ــوان  ــا بت بازســازی و تحــول ســریع اســت ت
ــپرده ها  ــود س ــرخ س ــش ن ــاهد کاه ــم ش ه
ــازار باشــیم و هــم  ــا ســاز و کار ب هماهنــگ ب
ــط  ــگاه داری فق ــای بن ــه ج ــا ب ــه بانک ه اینک
ــت  ــاه و معیش ــطح رف ــد و س ــداری کنن بانک

ــد. ــوار نیــز افزایــش یاب خان

۴۰ 8.7 دالر، قیمت ویزای اربعین۵۰  میلیون تن، گندم خریداری شده 
از کشاورزان

هزار میلیارد تومان، سهم 
اینکــه پوشاک در اقتصاد کشور بیــان  بــا  زیــارت  مدیــر کل عتبــات ســازمان حــج و 

صــدور ویــزای اربعیــن از ۲۰ شــهریور بــا هزینــه ۴۰ دالر آغــاز 
می شــود، گفــت: حداکثــر اعتبــاری کــه ویــزای اربعیــن دارد، 

تــا ۱۳ مــاه صفــر اســت.
حجــم گنــدم خریداری شــده در ســال جــاری بــه ۸.۷ میلیــون 

تــن رســیده اســت.

ســهم  بــرآورد  لبــاس،  و  مــد  کارگــروه  دبیــر  اعــام  طبــق 
اقتصــادی مــد و لبــاس در کشــور حــدود ۵۰۰ هــزار میلیــارد 

اســت. ریــال 

3 قتصـــادامروز یکشنبه 05 شهریورماه 1396 - سال سوم - شماره 512 روزنامه ا

،،
آمارهــای انتشــاریافته از ســوی بانــک 
ــی نشــان می دهــد ســودی کــه  جهان
بانک هــای ایــران بابــت ســپرده های 
مردم می پردازند، از باالترین  ســودها 

در میــان ۱۳۸ کشــور جهــان اســت 

مؤسســه اعتبــاری کوثــر در اولیــن المپیــاد علمــی کارکنــان 
بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری خصوصــی توانســت رتبــه اول ایــن 

ــد. ــاص ده ــود اختص ــه خ ــی را ب ــداد علم روی
بــر اســاس اعــام رســمی 
ــات  ــا و مؤسس ــون بانک ه کان
اعتبــاری خصوصــی، مؤسســه 
امتیــاز  بــا  توانســت  کوثــر 
7۶۹.۵ از مجمــوع ۱۰۰۰ امتیــاز 
ــن  ــه اول، در میانگی ــز رتب حائ
رتبه هــای  انفــرادی  نمــرات 
اول و دوم و در دروس حقــوق 
بانکــی، بانکــداری داخلــی و 
مبــارزه بــا پولشــویی رتبــه اول 

ــد. ــب کن را کس
گــزارش  ایــن  اســاس  بــر 
نرگــس  و  نویــد  میــاد 
ــاری  حیــدری از مؤسســه اعتب
باالتریــن  توانســتند  کوثــر 
میانگیــن نمــرات فــردی را در 
کل دروس المپیــاد از آن خــود 
و دوم در  اول  رتبــه  و  کننــد 
ــه شــرکت کننده  بیــن ۱۴۰ نخب
در المپیــاد را بــه دســت آورند.

از  ایــن گــزارش می افزایــد: 
مجمــوع تیــم شــرکت کننده 

مؤسســه اعتبــاری کوثــر در ایــن المپیــاد علمــی، نرگــس حیــدری 
ــدری و  ــعید ق ــی، س ــداری داخل ــه اول در بانک ــد رتب ــاد نوی و می
عطیــه مرتضایــی رتبــه اول در حقــوق بانکــی، محمدرضــا ســربازی 
و ســپیده لیمویــی رتبــه اول 
ــه  ــویی را ب ــا پولش ــارزه ب در مب

ــد. ــت آوردن دس
ــن  ــت در اولی ــر اس ــایان ذک ش
ــی  ــاد علم ــزاری المپی دوره برگ
مؤسســات  و  بانک هــا 
ــک  ــاری خصوصــی ۱۴ بان اعتب
ــخ  ــاری در تاری و مؤسســه اعتب
رقابــت  بــه  مردادمــاه   ۱۲

پرداختنــد.
مؤسســه  نخبــه  اســامی ۱۵ 
از:  اعتبــاری کوثــر عبارتنــد 

نرگــس  بهــروزی،  حامــد 
میثــم  حیدری فــرد، 
محمدرضــا  رشــیدی منش، 
ســربازی، عطیــه مرتضایــی، 
ســعید  قهرمانــی،  مریــم 
لیمویــی،  ســپیده  قــدری، 
میــاد نویــد، النــاز حلیمــی، 
مجیــد  عبداللهــی،  ســهیل 
ــری،  ــی جعف ــی، مصطف مهراب
ــزاده. ــی و رضــا علی ــام رجب اله

ــاورزی  ــاد کش ــژاد دام وزارت جه ــاح ن ــز اص ــس مرک رئی
ــا اعــام اینکــه در حــال حاضــر جمعیــت گاو در کشــور ۸  ب

ــود  ــرآورد می ش ــون رأس ب میلی
گفــت: تأمیــن ۹۰ درصــد گوشــت 
بــه  نیــاز کشــور  مــورد  قرمــز 
ــا ۱۰  ــوده و تنه ــی ب ــورت داخل ص
ــت. ــه واردات اس ــد از ناحی درص
ــد  ــی از تولی ــا ماصالح محمدرض
ســاالنه افــزون بــر ۸۳۰ هــزار تــن 
گوشــت قرمــز در کشــور خبــر داد 
و گفــت: از ایــن میــزان تولیــد 
ــت  ــه گوش ــوط ب ــد مرب ۵۳ درص

ــز  ــه گوشــت گوســفند و ب گاو و ۴7 درصــد دیگــر متعلــق ب
اســت.

وی در ادامــه میــزان تولیــد گوشــت گاومیــش و شــتر را در 
کشــور بســیار ناچیــز توصیــف کــرد و اظهــار داشــت: حجــم 
عمــده گوشــت تولیــدی حــال حاضــر دام ســنگین در کشــور 

مربــوط بــه گاو بومــی و صنعتــی اســت.
ــاورزی  ــاد کش ــژاد دام وزارت جه ــاح ن ــز اص ــس مرک رئی
ــز  ــت قرم ــد گوش ــن ۹۰ درص ــر تأمی ــال حاض ــت: در ح گف
ــا ۱۰ درصــد از  ــی و تنه ــه صــورت داخل ــاز کشــور ب مــورد نی

ــت. ــه واردات اس ناحی
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود افــزود: ســاالنه ۲/۵ 
میلیــون تــن شــیر خــام در کشــور تولیــد می شــود کــه ۹۴ 

درصــد مربــوط بــه گاو اســت.

ــا اعــام اینکــه در حــال حاضــر جمعیــت گاو  ماصالحــی ب
در کشــور ۸ میلیــون رأس بــرآورد می شــود، اظهــار داشــت: 
ــرورش گاو در  ــی پ ــت اصل اولوی
ــه  ــیر و در مرتب ــد ش ــور تولی کش

ــت. ــت اس دوم گوش
اشــاره  ضمــن  همچنیــن  وی 
میلیــون   ۱۱/۵ پیش بینــی  بــه 
ــی شــیر خــام در کشــور طــی  تن
برنامــه ششــم توســعه گفــت: 
توســعه واحدهــای گاو شــیری 
ــیر  ــد ش ــرانه تولی ــای س ــا ارتق ی
جهــت دســتیابی بــه ایــن هــدف 

بســیار ضــروری بــه نظــر می رســد.
ــاورزی  ــاد کش ــژاد دام وزارت جه ــاح ن ــز اص ــس مرک رئی
افــزود: جــدا از ایــن در طــول برنامــه ششــم توســعه تولیــد 
گوشــت قرمــز از رقــم فعلــی ۸۳۰ هــزار تــن بایــد بــه ســطح 

یــک میلیــون تــن در ســال افزایــش یابــد.
ــز در  ــت قرم ــزان گوش ــن می ــن ای ــت: تأمی ــار داش وی اظه
ــر دام ســبک اســت  طــول برنامــه مدنظــر بیشــتر تمرکــز ب

ــا ســنگین.  ت
ــزون  ــر اف ــال حاض ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ماصالح
ــوط  ــران مرب ــز در ای ــت قرم ــد گوش ــن تولی ــزار ت ــر ۴۰۰ ه ب
ــرای  ــه ب ــادآور شــد: افزایشــی ک ــه دام ســنگین اســت، ی ب
ــعه  ــم توس ــه شش ــنگین در برنام ــت از دام س ــد گوش تولی

ــت. ــی نیس ــب توجه ــم جال ــده، رق ــی ش پیش بین

 درخشش مؤسسه کوثر در اولین المپیاد علمی 
کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری

 ۹۰ درصد گوشت قرمز مورد نیاز 
در داخل تأمین می شود

برتر
ــه صــورت  ــر در ســال ۱۳7۳ تأســیس شــد و ب ــی برت ــده  محصــوالت غذای ــدکاران«، تولیدکنن »شــرکت نوی
ــر«  ــام تجــاری »برت ــا ن ــدکاران ب رســمی در ســال ۱۳7۵ تولیــد خــود را آغــاز کــرد. محصــوالت شــرکت نوی
در محــل کارخانــه ایــن شــرکت توســط مجهزتریــن ماشــین آالت بســته بندی، در قالــب یــک فرآینــد کامــا 

ــود.  ــد می ش ــف تولی ــای مختل ــرفته در بخش ه ــتی و پیش بهداش
ــته بندی های  ــه و بس ــواد اولی ــت م ــر کیفی ــاوه ب ــر، ع ــی برت ــوالت غذای ــای محص ــن ویژگی ه از مهم تری
متنــوع و زیبــا، وجــود ســبد کاملــی از انــواع کاالهــای مصرفــی بــا یــک نــام تجــاری اســت کــه در حــال حاضر 
ــا یــک نــام تجــاری در کشــور اســت. ایــن ســبد می توانــد  بزرگ تریــن و متنوع تریــن ســبد مــواد غذایــی ب

بخــش بزرگــی از نیازهــای مصرف کننــدگان را تأمیــن کنــد. 
در آزمایشــگاه برتــر »فنــاوری«، »تعهــد« و »تخصــص« دســت یکدیگــر را می گیرنــد تــا فرآینــد تولیــد را بــه 
دقــت کنتــرل و کیفیــت محصــوالت را تضمیــن کنــد. ایــن آزمایشــگاه مجهــز بــه پیشــرفته ترین تجهیــزات 
ــی  ــرل کیفیــت اســت و تمــام آزمایش هــای فیزیکــی و شــیمیایی و میکروب آزمایشــگاهی و نظام نامــه کنت
الزم را قبــل و بعــد از بســته بندی روی محصــوالت انجــام می دهــد. پــس از نمونه بــرداری، محصــول از نظــر 
کیفــی بــه صــورت دائمــی بررســی و آزمایــش می شــود. مدیریــت دقیــق و تعهــد کارکنــان صنایــع غذایــی 
برتــر بــه هــر بانویــی اطمینــان می دهــد کــه دیگــر آشــپزی ســریع و آســان و باکیفیــت، یــک رؤیــای دور از 

دســترس نیســت.

تولید ملی

تحلیلی بر کاهش دستوری نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی

چالش های نرخ سود بانکی در ایران
 نرخ زیاد سود بانکی، حکایت از ناپایداری و ریسک باال در اقتصاد ایران دارد

 اتحادیه طال 
جواهر و سکه 

تهران  $ ۱,۲۹۱.۸

  اونس جهانی طال 

۶,۳۶۰,۰۰۰ ریال 

  نیم سکه بهار آزادی 

۱۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح قدیم

۱۲,۱۵۵,۰۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح جدید

۵,۲۲۴,۰۰۰ ریال 

  مثقال طال 

۱,۲۰۶,۰۴۰ ریال

  گرم طال 

۳,۶۶۰,۰۰۰ ریال 

ربع سکه بهار آزادی

۲,۴۸۰,۰۰۰ ریال 

سکه یک گرمی 

ــرارداد  ــه از ق ــک ده ــش از ی ــه بی ــی ک در حال
گازی میــان ایــران و پاکســتان گذشــته و 
طبــق آن، همــه زیرســاخت های الزم بــرای 
ــوی  ــتان از س ــه پاکس ــران ب ــادرات گاز از ای ص
ــرقی  ــایه ش ــن همس ــده، ای ــم ش ــران فراه ای
ــراری  ــد؛ اص ــرار می کن ــود اص ــدی خ ــر بدعه ب
کــه وزیــر نفــت را بــر آن داشــت تــا بــا ارســال 
ــان  ــتان، خواه ــت پاکس ــر نف ــه وزی ــه ای ب نام
یــک پاســخ صریــح از ایــن کشــور شــود؛ امــا 
بــه گفتــه زنگنــه بــه نظــر می رســد ایــن نامــه 

ــت. ــد داش ــرانجامی نخواه ــز س نی
ــاره  ــتان درب ــکوت پاکس ــه س ــود اینک ــا وج ب
ــت،  ــه داش ــان ادام ــران همچن واردات گاز از ای
ــر عامــل وقــت شــرکت  ــی، مدی علیرضــا کامل
ملــی صــادرات گاز ایــران، بــا بیــان اینکــه 
ــران  ــت گاز از ای ــه دریاف ــم ب ــتان مصم پاکس
ــد  ــچ گاه از خری ــام آباد هی ــت: اس ــت، گف اس

ــت.  ــده اس ــرف نش ــران منص گاز ای

ــن  ــران، ارزان تری ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــرای دریافــت گاز از ســوی پاکســتان  مســیر ب
اســت، یــادآور شــده بــود: وجــود مرز مشــترک 
بــا ایــران می توانــد بــه دریافــت ارزان تــر گاز از 
ســوی پاکســتان کمــک کنــد؛ ضمــن اینکــه در 
ــه  ــق خــط لول ــا صــادرات گاز از طری ــام دنی تم
ــت؛  ــر اس ــای دیگ ــر از راه ه ــرون به صرفه ت مق
ــود.   ــام ش ــی انج ــه کم ــه در فاصل ــژه آنک به وی

زنگنــه در آخریــن اظهــارات خــود اعــام کــرد: 
ــران  ــه ای طــرف پاکســتانی جــواب درســتی ب
ــاری  ــش از برکن ــا دو روز پی ــک ت ــد. ی نمی ده
آقــای نــواز شــریف، نخســت وزیر پیشــین 
ــاری  ــق مج ــمی از طری ــه رس ــتان، نام پاکس
دیپلماتیــک بــه شــاهد خاقــان عباســی، وزیــر 
ــی  ــت پیشــین پاکســتان، نوشــتم و آمادگ نف
ایــران را بــرای صــادرات گاز بــه پاکســتان 

اعــام کــردم. ۲ روز بعــد خاقــان عباســی پــس 
از برکنــاری نــواز شــریف، نخســت وزیر موقــت 
پاکســتان شــدند؛ از ایــن رو نتیجه و ســرانجام 

نامــه مشــخص نشــد. 
طــرف پاکســتانی در مقطعــی اعــام کــرد 
ــط  ــداث خ ــه اح ــادر ب ــا ق ــل تحریم ه ــه دلی ب
لولــه در خــاک پاکســتان نیســت؛ امــا اکنــون 
ــی وجــود  ــه تحریم ــک ۲ ســال اســت ک نزدی
تجــارت  عــرف  در  رفتــاری  چنیــن  نــدارد؛ 

بین المللــی پذیرفتــه نیســت.

ماجرای نامه بی سرانجام زنگنه

کوتاه اخبار 
 پیگیری مطالبات زنان کارگر 

رسما آغاز شد
انجمن هــای  عالــی  کانــون  زنــان  کمیتــه 
صنفــی کارگــران بــه منظــور پیگیــری مطالبــات 
و صیانــت از حقــوق زنــان کارگــر فعالیــت خــود 

ــرد.   ــاز ک را آغ
ــای  ــن برنامه ه ــت تبیی ــور در نشس ــمیه گلپ س
دلیــل  بــه  کــرد:  اظهــار  بانــوان  کمیتــه 
ــود  ــر وج ــان کارگ ــوزه زن ــه در ح ــی ک مظلومیت
داشــت و بــه جهــت اجرانشــدن درســت قانــون 
ــون  ــوان کان ــه بان ــی، کمیت ــواد قانون و بعضــی م
ــا هــدف  ــران ب ــی کارگ ــی انجمن هــای صنف عال
بــه مطالبــات صنفــی کارگــران و  رســیدگی 

ــد.  ــکیل ش ــا تش ــوق آن ه ــاق حق احق
ــان کارگــر  وی ادامــه داد: یکــی از مشــکات زن
درخصــوص اســتفاده از مرخصــی زایمــان اســت 
ــب  ــما تصوی ــس رس ــه مجل ــود آنک ــا وج ــه ب ک
ــی  ــاه از مرخص ــا ۶ م ــد ت ــان می توانن ــرده زن ک
ــه  ــم ک ــی می بینی ــد، ول ــتفاده کنن ــان اس زایم
ــان اخــراج  ــان از ســوی کارفرمای بســیاری از زن
ــاق  ــرای احق ــار ب ــم ناچ ــده ای ه ــوند و ع می ش
شــکایت  اداری  عدالــت  دیــوان  بــه  حــق 

 . می کننــد
ــان  ــای زن ــان گوی ــا زب ــرد: م ــح ک ــور تصری گلپ
خواهیــم بــود تــا بــا همراهــی آن ها مطالباتشــان 
را پیگیــری کنیــم و معتقدیــم کــه اگــر بتوانیــم 
ــما  ــه رس ــیم ک ــی برس ــدف حداقل ــن ه ــه ای ب
قانونــی  حــق  می خواهنــد  کــه  کســانی  از 
ــتاورد  ــک دس ــم، ی ــاع کنی ــد دف ــود را بگیرن خ
بــزرگ بــرای زنــان جامعــه کارگــر خواهــد                                                                      

ــود. ب

ادامه خرید توافقی شیر خام
ــا  ــه سراســری دامــداران ب ــر عامــل اتحادی مدی
بیــان اینکــه بنــا بــر دســتور وزیــر جهــاد خریــد 
توافقــی شــیر خــام تــا پایــان ســال ۹۶ ادامــه 
دارد، گفــت: قیمــت هــر کیلوگــرم جــو در بــازار 

۱۰۰ تومــان کاهــش یافتــه اســت. 
ــاز ســوم  ــان اینکــه ف ــا بی ــی ب علیرضــا عزیزاله
پرداخــت  هنــوز  لبنیــات  مشــوق صادراتــی 
ــه در دســت  ــن قضی ــار داشــت: ای نشــده، اظه
پیگیــری اســت تــا هرچــه ســریع تر فــاز ســوم 
ــای  ــاب کارخانه ه ــه حس ــز ب ــور نی ــه مذک یاران

ــز شــود.  ــی واری لبن
وی اضافــه کــرد: روزانــه حــدود ۸۵۰ تــن شــیر 
خــام از دامــداران خریــداری شــده و شــیر 
خشــک اســتحصالی آن صــادر می شــود؛ چــرا 
کــه صــادرات ایــن کاال شــرط بهره منــدی از 

ــت.  ــی اس ــه صادرات یاران
مدیــر عامــل اتحادیــه سراســری دامــداران 
ایــران گفــت: بنــا بــر دســتور وزیــر جهــاد 
کشــاورزی خریــد توافقــی شــیر خــام تــا پایــان 
ــد  ــاره ســال ۹7 بای ــه دارد و درب ســال ۹۶ ادام

دوبــاره تصمیم گیــری شــود. 
عزیرالهــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
دربــاره قیمــت نهــاده دامــی جــو افــزود: قیمــت 
ــان ارزان  ــدود ۱۰۰ توم ــازار ح ــاده در ب ــن نه ای
شــده و در شــمال تــا حــدود ۸7۰ تــا ۸۹۰ 
تومــان هــم رســیده؛ امــا در جنــوب کشــور 
مقــداری گران تــر و نزدیــک بــه ۹۳۰ تومــان 

ــت. اس



کوتاه از نصف جهان
اجرای 50 طرح مرمت آثار تاریخی 

استان اصفهان 
فریــدون الهیــاری، مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان 
ــارات  ــص اعتب ــه تخصی ــت ب ــا عنای ــت: ب ــان، گف اصفه
فرهنگــی  میــراث  کل  اداره  کارشناســان  عمرانــی، 
ــار  ــت آث ــت مرم ــترده ای را جه ــای گس ــتان طرح ه اس
ــه  ــی ک ــار تاریخ ــژه آث ــان، به وی ــتان اصفه ــی اس تاریخ
 در اســتان اصفهــان بــه ثبــت جهانــی رســیده اند، آغــاز 

کرده اند.
ــر  ــک 7 اث ــه هم این ــه ک ــن نکت ــر ای ــد ب ــا تاکی وی ب
و مجموعــه در حــوزه آثــار تاریخــی غیرمنقــول در 
ــد  ــیده، تاکی ــی رس ــت جهان ــه ثب ــان ب ــتان اصفه اس
در  مرمتــی  کارگاه   50 از  بیــش  هم اینــک  کــرد: 
تمامــی بناهــای تاریخــی اســتان کــه بــه ثبــت جهانــی 

هســتند. فعــال  رســیده اند، 

افزایش 20 درصدی شمار زائران 
اصفهانی حج

ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــارت اس ــج و زی ــر ح مدی
اینکــه در مقایســه بــا ســال 94 امســال بــا افزایــش 20 
درصــدی اعــزام زائــر روبــه رو هســتیم، گفــت: در ســال 
ــان  ــتان اصفه ــج از اس ــه ح ــر ب ــزار و 45 نف 94، 5 ه
ــه 5  ــداد در ســال جــاری ب ــن تع ــه ای ــزام شــدند ک اع

ــت. ــش یاف ــر افزای ــزار و 750 نف ه
ــه  ــه امســال هیچ گون ــان اینک ــا بی ــدی ب ــی زاه غالمعل
ــوی  ــه مراســم معن ــران ب ــه اعــزام زائ مشــکلی در زمین
حــج نداشــته ایم، اظهــار کــرد: در ســال جــاری 5 هــزار 
و 750 زائــر توســط 214 نفــر عوامــل اجرایــی به مراســم 

حــج اعــزام شــدند.

بهره مندی۴۱۷ مددجوی اصفهانی 
از آموزش های فنی وحرفه ای 

ــتان  ــداد اس ــه ام ــی کمیت ــتغال و خودکفای ــاون اش مع
اصفهــان گفــت: در 4 ماهــه ســال جــاری بیــش از 
57 میلیــون تومــان بابــت ارائــه آموزش هــای فنــی 
ــده  ــت ش ــی پرداخ ــان اصفهان ــه مددجوی ــه ای ب و حرف

ــت.  اس
بهــرام ســوادکوهی بــا بیــان اینکــه هــدف از ارائــه 
ــان، توانمندســازی  ــه مددجوی تســهیالت اشــتغال زایی ب
ــش از 5  ــان بی ــداد اصفه ــه ام ــت: کمیت ــت، گف آن هاس
ــه 7 هــزار  هــزار و 4۸۶ فقــره تســهیالت اشــتغال زایی ب
و 100 خانــواده تحــت حمایــت و نیازمنــدان متقاضــی از 
ــدادی در ســال 95 پرداخــت  ــی و ام ــع بانک محــل مناب

ــرده اســت. ک

 برگزاری کنگره ملی شعر 
شهدای مدافع حرم در نجف آباد

رئیــس اداره ارشــاد نجف آبــاد گفــت: کنگــره ملــی 
شــعر شــهدای مدافــع حــرم بــا محوریــت ویــژه شــهید 
»محســن حججــی« ۸ شــهریورماه در نجف آبــاد برگــزار 

می شــود.
اقبــال صالحــی افــزود: فراخــوان ایــن کنگــره ادبــی از 
یــک هفتــه قبــل از طریــق شــبکه های اجتماعــی اعــالم 
شــده بــود کــه 400 اثــر بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال 
ــه از ســاعت ۸:30  ــن اختتامی ــزاری ای ــن برگ شــد؛ آیی
ــتان  ــهروند شهرس ــای ش ــالن همایش ه ــح در س صب

نجف آبــاد برگــزار می شــود.
ــاره  ــا اش ــاد ب ــاد نجف آب ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
ایــن  بــه حضــور شــاعران ملــی و بین المللــی در 
کنگــره بیــان کــرد: حمیدرضــا برقــه ای، علیرضــا قــزوه، 
و  ملــی  برجســته  شــاعران  از  جهــان دار  مهــدی  و 
محمدکاظــم کاظمــی از شــاعران برجســته افغانســتان، 

ــت. ــد داش ــور خواهن ــره حض ــن کنگ در ای

افتتاح بیش از ۳ هزار واحد 
مسکن مهر در هفته دولت 

مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان گفــت: 
بیــش از 3 هــزار واحــد مســکن مهــر در هفتــه دولــت در 

ــود.  ــاح می ش ــان افتت اصفه
حجــت هللا غالمــی اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه نزدیــک 
شــدن بــه هفتــه دولــت، بالــغ بــر 3 هــزار و ۶37 واحــد 

ــاح می شــود. ــر افتت مســکن مه
وی بیــان داشــت: 57۸ واحــد مســکن مهر در شــهرهای 
بــاالی 25 هــزار نفــر جمعیــت، 130 واحــد در شــهرهای 
زیــر 25 هــزار نفــر جمعیــت و ۸95 واحــد در شــهر جدید 

فوالدشــهر افتتــاح شــد.

نابودی ۳5 درصد منابع آبی 
استان اصفهان

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان 
گفــت: 35 درصــد از منابــع آبــی اســتان از دســت  رفتــه 
اســت و علــت جــاری بــودن دوره ای رودخانــه زاینــده رود 
نیــز همیــن اســت کــه ایــن کاهــش منابــع آبــی ســبب 
ــده  ــت ش ــر کش ــی زی ــد اراض ــن 25 درص ــت رفت از دس

اســت.
ــرح  ــاح 303 ط ــالم افتت ــن اع ــان ضم ــن کریمی محس
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان اظهــار 
ــر 1۶1  ــغ  ب کــرد: افتتــاح ایــن 303 طــرح، هزینــه ای بال
میلیــارد تومــان داشــته کــه بخــش خصوصــی و دولتــی 
ــط  ــاری توس ــه ج ــد و در هفت ــرمایه گذاران آن بوده ان س

ــد شــد. ــاح خواه ــر اقتصــاد افتت وزی
ــوط  ــرح مرب ــروژه، 154 ط ــداد پ ــن تع ــزود: از ای وی اف
ــرح  ــی، 50 ط ــور مهندس ــاک و ام ــش آب  و خ ــه بخ ب
مربــوط بــه تولیــدات گیاهــی، 4۸ طــرح مربــوط بــه امور 
ــان و  ــور و آبزی ــش دام و طی ــرح در بخ ــایر، 47 ط عش
ــاح خواهــد شــد. ــی افتت ــع تبدیل ــز در صنای 4 طــرح نی
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بهره برداری از پروژه هایی به ارزش 
۱9 میلیارد تومان در نجف آباد

ســهراب مظفــر نجفــی، فرمانــدار نجف آبــاد، گفــت: 
ــرداری  ــاهد بهره ب ــت، ش ــه دول ــا هفت ــان ب همزم
 19 ارزش  بــه  عمرانــی  پروژه هــای  از  رســمی 
ــف  ــاط مختل ــان در نق ــون توم ــارد و 700 میلی میلی
شهرســتان هســتیم کــه در میــان آن هــا، خــط 
تولیــد پوشــش های جئومــت شــرکت تولیــدی 
گازســوزان نجف آبــاد بــا اعتبــار 10 میلیــارد تومانــی 
و اشــتغال زایی 40 نیــروی جدیــد از شــاخص ترین 

ایــن پروژه هاســت.
وی افــزود: ایــن خــط جدیــد بــه منظــور پوشــش 
قطعــات تولیــدی شــرکت در مقابــل رطوبــت و 
ــن  ــتفاده از جدیدتری ــا اس ــوی ب ــل ج ــر عوام دیگ
ــط زیســت  ــا محی ــا و ســازگار ب ــوژی روز دنی تکنول
نظــر  زیــر  آن  اولیــه  مــواد  و  شــده  طراحــی 
می شــود. تهیــه  فرانســه   NOF اســتاندارد های 

علی امیری، سرپرست شهرداری 
دهاقان شد

ــر اعــالم روابــط عمومــی شــورا و شــهرداری  ــا ب بن
دهاقــان بــا توجــه بــه مــاده 73 قانــون تشــکیالت، 
ــور  ــالمی کش ــورا های اس ــات ش ــف و انتخاب وظای
ــه  ــه مصوب ــت ب ــا عنای ــهرداران و ب ــات ش و انتخاب
ــاون  ــری، مع ــی امی ــهر عل ــالمی ش ــورای اس ش
حــوزه خدمــات شــهرداری، بــه عنــوان سرپرســت 
ــد  ــهردار جدی ــاب ش ــا انتخ ــان ت ــهرداری دهاق ش

منصــوب شــد.

 راه اندازی موزه علوم و فنون 
در شهرستان آران و بیدگل 

ــی  ــراث  فرهنگ ــس اداره می ــان، رئی ــواد صدیقی ج
شهرســتان آران و بیــدگل، از انعقــاد تفاهم نامــه 
ــوم  ــوزه عل ــدازی م ــارکت در راه ان ــکاری و مش هم
اداره کل میــراث  بیــن  بیــدگل  و فنــون آران و 
ــتان  ــگری اس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ
اصفهــان و مؤسســه خیریــه صالحــون بیــدگل 
 بــا تخصیــص 200 میلیــون ریــال اعتبــار خبــر 

داد.
وی افــزود: مــوزه  علــوم و فنون، یکــی از محورهای 
توســعه عمومــی بــوده و شهرســتان آران و بیــدگل 
نیازمنــد ایــن مــوزه اســت تــا پاســخگوی ســواالت 
و نیازهــای علمــی دانشــجویان و دانش آمــوزان 

. شد با

دیوارکشی، عامل گسترش آفت 
در باغ های تیران و کرون 

محســن حاج عابــدی، مدیــر جهــاد کشــاورزی 
از  انتقــاد  بــا  کــرون،  و  تیــران  شهرســتان 
و  باغ هــا  اطــراف  ســیمانی  دیوارکشــی های 
داشــت:  اظهــار  مــزارع کشــاورزی شهرســتان 
دیوارکشــی کوتــاه و گلــی قبــال در باغ هــا مرســوم 
ــل بی توجهــی  ــه دلی ــوده، امــا در حــال حاضــر ب ب
ــیمانی  ــی س ــاورزی، دیوارکش ــی کش ــه کارشناس ب
ایــن  کــه  می شــود  انجــام  باغ هــا  در  بلنــد 
دیوارکشــی ســیمانی اطــراف مــزارع و باغ هــا، 
عامــل گســترش آفــت در باغ هــای شهرســتان 

ــت. ــرون اس ــران و ک تی
وی افــزود: ایــن دیوارکشــی ســیمانی خــالف 
قانــون اســت و بــا هرگونــه دیوارکشــی و ســاخت و 
ســاز بــدون مجــوز در باغ هــای شهرســتان تیــران و 
ــظ اراضــی  ــرون برخــورد می شــود و کشــت حف ک
کشــاورزی در طــول ســال در تمامــی روزهــا فعــال 
اســت و بــرای متخلفــان تشــکیل پرونــده قضایــی 

می دهــد.

راه اندازی مرکز آموزش های آزاد و 
مجازی دانشگاه شهرضا 

معــاون آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه شــهرضا از 
آغــاز فعالیــت مرکــز آموزش هــای آزاد و مجــازی در 

ایــن دانشــگاه خبــر داد.
پژوهشــی  و  آموزشــی  معــاون  مطهــر،  صــادق 
ــدف  ــا ه ــز ب ــن مرک ــت: ای ــهرضا، گف ــگاه ش دانش
ــگ در  ــش و فرهن ــطح دان ــای س ــه ارتق ــک ب کم
جامعــه، ایجــاد زمینــه مناســب بــرای افزایــش 
اســتانداردهای  بــا  آمــوزش  بــه  دسترســی 
دانشــگاهی و تخصصــی، ارائــه آموزش هــای مــداوم 
ــات  ــگاه ها و موسس ــگان دانش ــرای دانش آموخت ب
ــارت و  ــردن مه ــه روز ک ــا و ب ــی و ارتق ــوزش عال آم
دانــش عمومــی جامعــه و گســترش هرچــه بیشــتر 
فعالیت هــای علمــی و ایجــاد ارتبــاط پویــا و مــداوم 
بیــن صنعــت و دانشــگاه، بــه عنــوان دو رکــن اصلــی 

ــت. ــده اس ــدازی ش ــور، راه ان ــعه کش توس

توقیف محموله میلیاردی 
خُشکبار قاچاق در سمیرم

ــده انتظامــی  ــی، فرمان ســرهنگ دوم غالمرضــا برات
شهرســتان ســمیرم، اظهــار کــرد: مامــوران انتظامــی 
مســتقر در ایســتگاه ایســت و بازرســی شــهید 
هنــگام کنتــرل  ســمیرم  شهرســتان  رئیســیان 
ــون  ــتگاه کامی ــک دس ــه ی ــوری ب ــای عب خودروه
ــون مشــکوک شــدند و جهــت بررســی بیشــتر  فوت

ــد. ــف کردن آن را متوق
ــک  ــودرو، ی ــن خ ــی از ای ــه داد: در بازرس وی ادام
ــردو،  ــز گ ــرم مغ ــی، 300 کیلوگ ــردوی خارج ــن گ ت
ــرم  ــی، 300 کیلوگ ــادام زمین ــز ب ــرم مغ 430 کیلوگ
ــن  ــک ت ــز کازو، ی ــرم مغ ــذی، 90 کیلوگ ــادام کاغ  ب
و 545 کیلوگــرم تخــم کــدو، ۶0 کیلوگــرم کشــمش، 
ــرم زرشــک  ــوت خشــک و 90 کیلوگ ــرم ت 100 کیلوگ
ــف  ــی کش ــه گمرک ــدارک مربوط ــد م ــی فاق خارج

شــد.

F.Ahmadi@eskimia.ir
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اســتاندار اصفهــان در نخســتین جلســه علنی 
پنجمین دوره شــورای اســالمی شــهر اصفهان 
بــا اشــاره بــه ســخنان آیــت هللا  هاشــمی 
رفســنجانی دربــاره شــوراها گفــت: متأســفانه 
منویــات ایشــان درخصــوص شــوراها نادیــده 
گرفتــه می شــوند؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
آیــت هللا  هاشــمی رفســنجانی در امــر شــوراها 

نقشــی اساســی داشــتند.
ــرات  ــورا نظ ــن ش ــزود: ای ــور اف ــول زرگرپ رس
کارشناســی متعــددی درباره مســائل شــهری 
ــائل،  ــکالت و مس ــود مش ــا وج ــتند و ب داش
اقدامــات شــهری زیــادی را انجــام دادنــد؛ از 
رئیــس این شــورا و اعضــای آن سپاســگزارم.
 شهرداران اصفهان همیشه سرآمد 

و نمونه بودند
ــان همیشــه  ــه داد: شــهرداران اصفه وی ادام
ــژاد  ــر جمالی ن ــد و دکت ــه بودن ســرآمد و نمون

هــم بــا روحیــه جوان گرایــی کــه داشــت، در 
کشــور زبانــزد شــد.

نمی شــود  اســت:  معتقــد  اســتاندار 
فقــط بــه نقــد پرداخــت و نقــاط مثبــت 
را ندیــد. امیدواریــم شــورای چهــارم هــم 
در زندگی شــان موفقیــت کســب کننــد و 
کارهــای آنــان در دوره گذشــته، توشــه ای 

باشــد. آخرتشــان  بــرای 
زرگرپــور خاطرنشــان کــرد: وقتــی کــه یــزد بــا 
مــن مشــورت کــرد، توصیــه کــردم اصــال دکتر 
ــود  ــه خ ــد و ب ــت ندهن ــژاد را از دس جمالی ن
ــان  ــت اصلی ت ــه اولوی ــم ک ــم گفت ــان ه ایش
یــزد باشــد و خوشــحالم کــه بــه یــزد رفــت.
 شوراها و شهرداری ها، مجموعه ای 

منظم هستند
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
دربــاره شــورای جدیــد تصریــح کــرد: شــوراها 
ــتند  ــم هس ــه ای منظ ــهرداری ها مجموع و ش
و هیــچ نقطــه تداخلــی بیــن ایــن دو نیســت 

بــه صــورت منظــم  را  و می شــود کارهــا 
پیگیــری کــرد؛ از طرفــی هــم چــون وظایــف 
شــهرداری ها صــرف مدیریــت شــهری اســت 
ســایر دســتگاه های دولتــی در ارتبــاط بــا ایــن 

ــند. ــهرداری ها باش ــع ش ــد تاب ــف، بای وظای
ــم  ــم ه ــورای پنج ــه داد: در ش ــور ادام زرگرپ
ــد  ــم امی ــا ه ــدند. م ــدی وارد ش ــراد کاربل اف
نبایــد  ایــن شــورا داریــم و  بــه  زیــادی 
از آن هــا کار  فرامــوش کننــد کــه مــردم 
می خواهنــد و بایــد در ایــن راه تــالش زیــادی 

ــد. کنن
اصفهــان  اســتان  اجرایــی  مقــام  ایــن 
همچنیــن اضافــه کــرد: اصفهــان ظرفیت هــا و 
معضــالت زیــادی دارد و رفــع این هــا نیــاز بــه 
کار کارشناســی و خالقیــت دارد و مــا و مــردم 

ــه ایــن شــورا خیلــی امیــد داریــم. ب
ــع  ــود در جم ــای خ ــان صحبت ه وی در پای
دولــت  داشــت:  اذعــان  پنجــم  شــورای 
اصفهــان  اســتان  در  اجرایــی  مدیــران  و 
ــژه  ــورایی به وی ــتم های ش ــده سیس کمک کنن
شــورای شــهر اصفهــان خواهنــد بــود و البتــه 
ــه  ــورا ب ــارم ش ــی در دوره چه ــن هماهنگ ای
خوبــی نمایــش داده شــد؛ در غیــر ایــن 

هیــچ  و  می شــوند  قفــل  صــورت کارهــا 
کلیــدی آن را بــاز نمی کنــد.

 شورا از ضروریات انقالب اسالمی 
است

رئیــس شــورای اســالمی شــهر اصفهــان 
هــم در ادامــه ایــن جلســه گفــت: از حضــور 
و  می کنیــم  تشــکر  فرمانــدار  و  اســتاندار 
مــردم  و  شــما  خیــر  دعــای  امیدواریــم 
پشــتوانه کار اعضــای جدیــد باشــد و شــروع 
ــال  ــه ف ــه را ب ــاه ذی الحج ــورا در م ــن ش ای

می گیریــم. نیــک 

فتــح هللا معیــن اضافــه کــرد: شــوراها از 
ضروریــات انقــالب اســالمی هســتند و آن هــا 
ــا اهــداف خدایــی و  را بایــد جــدی گرفــت ت
انقالبــی کــه در قانــون اساســی بــرای شــوراها 
در نظــر گرفتــه شــده، باعــث اســتحکام 

ــود. ــور ش ــالب در کش ــدرت انق ق
ــاس  ــر اس ــت: ب ــان داش ــن بی وی همچنی
اصــل 7 و 100 از قانــون اساســی پیشــبرد 
برنامه هــای اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی 
و  شــهر  هــر  در  مختلــف  برنامه هــای  و 
صــورت  شــوراها  اختیــار  بــا  روســتایی 
ــردم اعضــای آن را انتخــاب  ــه م ــرد ک می گی
ــوری  ــی از ارکان جمه ــوراها یک ــد؛ ش می کنن
اســالمی ایــران بــه معنــی مشــارکت مــردم 

در حاکمیــت هســتند.
رئیــس شــورای شــهر اصفهــان در پایــان 
اظهــار کــرد: مــا در ســوگندی کــه در روز 
شــروع بــه کار در پیشــگاه قــرآن یــاد کردیــم 
ــم  ــا از تعالی ــدیم ت ــزم ش ــم مل ــا ه ــه ب هم
قــرآن و فرمایش هــای رهبــر معظــم انقــالب 
جهــت اســتحکام پایه هــای نظــام اســالمی 
ــوان  ــام ت ــن راه از تم ــم و در ای ــتفاده کنی اس

ــم. ــتفاده می کنی ــود اس خ
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مدیــر عامــل شــرکت توزیــع برق شهرســتان 
ــه مناســبت  ــری ب ــان در نشســت خب اصفه
هفتــه دولــت گفــت: بــه همــت همــکاران ما 
ــوب  ــت خ ــرق و حمای ــع ب ــرکت توزی در ش
اهالــی رســانه، ایــن شــرکت در یــک ســال 
ــرد  ــر موفقیت هــای بزرگــی را کســب ک  اخی
رشــد  هــم  نظرســنجی ها  آخریــن  در  و 
ــه را شــاهد  ــن مجموع ــردم از ای ــت م رضای

ــتیم. هس
حمیـدرضـــا پیرپیـــران افــزود: خدمــات 
سـخت افـــزاری، نرم افـــزاری، نیروی انسانی 

و شــبکه تأسیســات از جمله زیرســاخت های 
ــان  ــتان اصفه ــرق شهرس ــع ب ــرکت توزی ش
شــدن  برطــرف  هــدف  بــا  اســت کــه 
مشــکالت و خدمــات مــردم بــه ســاده ترین 

صــورت ممکــن انجــام می شــود.
وی ادامــه داد: پروژه هــای هفتــه دولــت 
ــر 53  ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ــرکت ب ــن ش ای
میلیــارد و ۸00 میلیــون تومــان افتتــاح شــد 
کــه شــاهد رشــد 50 درصــدی افتتاحیه هــا 

ــم. بودی
پیرپیــران خاطرنشــان کــرد: 32۸ دســتگاه 
پســت زمینــی و هوایــی، ۶2 کابل کشــی 
فشــار متوســط و ضعیــف، 2۸2 کابل کشــی 

و  ضعیــف  و  متوســط  هوایــی  فشــار 
همچنیــن ۶1 کیلومتــر روشــنایی معابــر 
از جملــه اقدامــات شــرکت توزیــع بــرق 

شهرســتان اصفهــان اســت.
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع برق شهرســتان 
اصفهــان تصریــح کــرد: مــا در ســنجش 
ــه  ــی را ارائ ــزان خاموشــی عملکــرد مثبت می
دادیــم. از ســال 93 برنامه هــای جامعــی را 

ــتیم. ــی ها داش ــش خاموش ــاره کاه درب
ــر  ــه ازای ه ــال 94 ب ــه داد: در س وی ادام
مشــترک ۸50 دقیقــه خاموشــی بــوده و بــا 
ــان  ــن زم ــده، ای ــای انجام ش برنامه ریزی ه
ــر  ــه ازای ه ــه ب ــه 450 دقیق در ســال 95 ب

مشــترک رســیده اســت.
ایــن مقــام مســئول افــزود: در تــالش 
هســتیم تــا پایــان ســال جــاری ایــن عــدد 
ــزی  ــا برنامه ری ــد و ب ــه برس ــه 250 دقیق ب
ــی  ــزان خاموش ــال، می ــدت 5 س الزم در م
ــر  ــه ازای ه ــه ب ــه 30 دقیق ــتان ب را در اس

ــانیم. ــترک برس مش
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع برق شهرســتان 
اصفهــان دربــاره اقدامــات الزم بــرای کاهش 
ــتفاده از  ــرد: اس ــان ک ــی بی ــان خاموش زم
ــرم، اتوماســیون شــبکه،  گروه هــای خــط گ
تحلیــل اطالعــات شــبکه و برنامه ریــزی 
بــرای تعمیــرات شــبکه، از جملــه اقداماتــی 
ــان  ــه در راســتای کاهــش مدت زم اســت ک

ــود. ــام می ش ــی انج خاموش
ــه  ــه 300 نقط ــن لحظ ــا ای ــه داد: ت وی ادام
بــه اتوماســیون متصــل شــده و امــکان رصد 

ــا  ــه ت ــت ک ــد اس ــم و امی ــات را داری اطالع
پایــان ســال جــاری افزایــش تعــداد نقــاط 
اتوماســیون بــه 500 عــدد را داشــته باشــیم 
ــزو 3  ــان ج ــز، اصفه ــات نی ــوزه تلف و در ح
شــرکت برتــر توزیــع بــرق در کاهــش تلفات 

اســت.

ســید یوســف طباطبایی نــژاد، امــام جمعــه اصفهــان، در 
دیــدار بــا رئیــس جدیــد دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان 
ــا کارهــای تخصصــی  ــده ب ــان اینکــه بن ــا بی ــان، ب اصفه
ویــژه زنــان مخالفتــی نــدارم، اظهــار کــرد: حضــور 
ــوده و  ــی ب ــب کفای ــکی واج ــته های پزش ــوان در رش بان
ــونوگرافی  ــد س ــته هایی مانن ــه رش ــد در زمین ــت بای دول
ــر الزم را  ــت، تدابی ــاز اس ــا نی ــان در آن ه ــور زن ــه حض ک

بیندیشــد.
ــد  ــت بای ــه دول ــان اینک ــا بی ــان ب ــه اصفه ــام جمع ام
ــد،  ــت کن ــن رشــته را تربی ــاز در ای ــورد نی دانشــجویان م
تصریــح کــرد: در شــرایط کنونــی و بــا توجــه بــه وضعیت 

ــا مــردان باشــد. ــد ب ــت مشــاغل بای اشــتغال، اولوی
وی ادامــه داد: رشــته ها و جاهایــی کــه هــم زن می توانــد 

کار کنــد و هــم مــرد، بایــد اولویــت بــه مــرد داده شــود؛ 
امــا در رشــته های تخصصــی ایــن اولویــت نیــاز نیســت. 
ــته هایی  ــان در رش ــت زن ــه تربی ــاز ب ــر نی ــوی دیگ از س
ــر  ــوق نیســت و بهت ــا حق همچــون مهندســی معــدن ی
ــاز در ســطح کشــور درس  اســت در رشــته های مــورد نی

بخواننــد.
وی افــزود: در حــال حاضــر 15 هــزار دختــر وجــود دارد 
ــی  ــد قاض ــا نمی توانن ــد، ام ــوق خوانده ان ــه درس حق ک

شــوند و قــوه قضائیــه هــم نیازمنــد قاضــی اســت.
در  زنــان  اینکــه  بیــان  بــا  طباطبایی نــژاد  آیــت هللا 
ــح  ــد موفــق شــوند، تصری بســیاری از مشــاغل می توانن
کــرد: تامیــن مخــارج خانــه بــر اســاس دیــن اســالم بــر 
عهــده مــردان بــوده و ایــن قضیــه بــه نفــع زنــان اســت.

ــرد:  ــالم ک ــان اع ــهرداری اصفه ــد ش ــزی درآم ــس اداره ممی رئی
طبــق قانــون چنانچــه شــهروندی بــه میــزان نــرخ عــوارض 
اعتراضــی داشــته باشــد، مراتــب بــه کمیســیون 77 قانــون 

می شــود. داده  ارجــاع  شــهرداری 
ــون شــهرداری ها  ــرد: کمیســیون 77 قان ــار ک ــی اظه ــدی زارع مه
مســئول حــل اختــالف بیــن شــهرداری و شــهروندان درخصــوص 

عــوارض اســت.
ــرای  ــون ب ــه قان ــدی ک ــای درآم ــی از ردیف ه ــه داد: یک وی ادام
ــه  ــه، وصــول عــوارض نوســازی از کلی شــهرداری ها در نظــر گرفت

ــت. ــهر اس ــی ش ــدوده قانون ــاختمان ها در مح ــی و س اراض
زارعــی بــا اشــاره بــه اینکــه در 2 ســال اخیــر شــهرداری اصفهــان 
اقــدام بــه راه انــدازی سیســتم جدیــد مکانیــزه محاســبات کــرده، 
گفــت: ایــن اقــدام باعــث شــد تغییراتــی در توزیــع فیش هــای 

عــوارض نوســازی بــه وجــود آیــد. وی تصریــح کــرد: بــا 
ــع  ــن توزی ــت ممک ــن فرص ــده در اولی ــای انجام ش برنامه ریزی ه

ــد. ــد ش ــام خواه ــوه انج ــورت انب ــه ص ــا ب فیش ه
زارعــی بــا تاکیــد بــر پرداخــت بــه موقــع قبــوض عــوارض 
نوســازی و اســتفاده از جوایــز خوش حســابی افــزود: شــهروندان 
ــزه  ــد جای ــد از 10 درص ــوارض می توانن ــع ع ــه موق ــت ب ــا پرداخ ب

شــوند. بهره منــد  خوش حســابی 
ــه  ــه ب ــا مراجع ــد ب ــهروندان می توانن ــرد: ش ــان ک وی خاطرنش
شــهرداری، فیــش عــوارض را دریافــت و بــرای پرداخــت آن اقدام 
کننــد؛ ضمــن اینکــه طبــق قانــون چنانچــه شــهروندی بــه میــزان 
نــرخ عــوارض اعتراضــی داشــته باشــد، مراتــب بــه کمیســیون 77 
ــرار  ــورد رســیدگی ق ــون شــهرداری ارجــاع داده می شــود و م قان

می گیــرد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان مطرح کرد:

450 دقیقه خاموشی برق به ازای هر مشترک در سال 95

 دولت برای رشته های تخصصی پزشکی 
دانشجوی زن تربیت کند

 رسیدگی به اعتراضات مرتبط با نرخ عوارض 
در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری

توحیدخانه ، اثر تاریخی اصفهان 
توحیدخانــه در روزگار صفــوی محــل عبادت صوفیــان و جایگاه »خلیفةالخلفا«، 
ــکان  ــک م ــوان ی ــه عن ــه ب ــود ک ــوی ب ــان صف ــوای صوفی ــب و پیش قط
ــس  ــچ ک ــتند و هی ــت می نشس ــان در آن بس ــدس، گاه عدالت خواه مق

ــا ســالح وارد آن شــود.  حــق نداشــت ب
در ســال های حکومــت قاجــار، دیگــر ایــن محــل یــک مــکان مقــدس و 
ــا یــک اقــدام نســنجیده  ــوی ب ــه حســاب نمی آمــد و در دوران پهل امــن ب
زمین هــای  از  قســمتی  در  و  زنــدان  بــه  تبدیــل  توحیدخانــه  گنبــد 
ایــن  شــد.  احــداث  شــهربانی  بــرای  ســاختمان هایی  توحیدخانــه 
ــخ و  ــرار دارد، روزگاری مطب ــو ق ســاختمان کــه در پشــت عمــارت عالی قاپ

ــت. ــوده  اس ــدان کاخ ب زن
بنــای توحیدخانــه کــه در محــدوده باغ هــا و عمــارات )قصرهــا، حرمســراها 
و...( شــاهان صفــوی و بــا عملکــرد خــاص خــود و در غــرب میــدان نقــش 
جهــان قــرار داشــته، امــروز بــه عنــوان بنایــی بــا ویژگی هــای ممتــاز، ماننــد 
قــرار گرفتــن گنبدخانــه در وســط حیــاط و...، در محــدوده تاریخــی فرهنگی 

اصفهــان )مصــوب ســال 1349( قــرار دارد. 
ــع  ــد نظــر جام ــن در محــدوده تعیین شــده طــرح تجدی ــا همچنی ــن بن ای

ــت.  ــده اس ــع ش ــان واق ــی اصفه ــرح تفضیل ــب آن ط ــان و متعاق اصفه
در محدوده هــای تاریخــی موصــوف عــالوه بــر توحیدخانــه، بســیاری 
ــز اســتقرار  ــاالر اشــرف نی ــان، همچــون ت از بناهــای ارزشــمند شــهر اصفه

یافته انــد.
 بنــای توحیدخانــه پــس از مرمــت و نوســازی، بــا هــدف تغییــر عملکــرد 
بــه یــک دانشــکده هنــری احیــا شــده اســت. در دوره صفــوی، نظــارت بــر 

امــور صوفیــان توحیدخانــه بــر عهــده »خلیفةالخلفــا« بــود.
بــه گفتــه میــرزا رفیــع انصــاری از جملــه وظایــف خلیفةالخلفــا، تعلیــم ذکر 
َجلــی و خفــی و آداب طریــق بــه صوفیــان، امــر به معــروف و نهــی از منکر، 
تعییــن عملــه توحیدخانــه و نیــز توزیــع طعــام و حلــوا و شــمع توحیدخانــه 

و ضبــط نــذورات در ســفر و حضــر بــوده اســت.
ــود و از میــان صوفیــان، خلیفــه و  ــه اســتاد شــاه ب ــه منزل خلیفةالخلفــا ب
ــتاد و  ــف می فرس ــاالت مختل ــه ای ــان را ب ــرد و آن ــاب می ک ــد انتخ مرش
ــد و  ــذری )از نق ــت ن ــت، می بایس ــی می گرف ــه از وی منصب ــس ک ــر ک ه
جنــس و شــیرینی( بــه توحیدخانــه مــی آورد و میــان صوفیــان و مجــاوران 
توحیدخانــه تقســیم می کــرد و دویســت دینــار از وجــه آن را در کفگیــری 
ــاه  ــزد پادش ــا ن ــی داد ت ــه م ــه توحیدخان ــه خلیف ــت و ب ــی می گذاش طالی

ببــرد.

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیم قربانیکاشان

زینــب ابــن علــی، دختــر خــوش رو و بااخــالق 
کاشــانی کــه رتبــه چهــارم کنکــور انســانی را بــه 
خــود اختصــاص داده اســت، در گفت وگــو 
ــل  ــاره عام ــن درب ــای وط ــگار کیمی ــا خبرن ب
ــف  ــه اول لط ــت: در درج ــود گف ــت خ موفقی
ــرآن  ــظ ق ــن حاف ــه م ــرا ک ــرآن؛ چ ــدا و ق خ
ــرآن  ــه ق ــل ب ــم عام ــعی می کن ــتم و س هس
هــم باشــم و از برکــت قــرآن بــه موفقیت هــای 

ــی برســم. زندگ
ابــن علــی ادامــه داد: پــدر و مــادرم در موفقیت 
مــن بســیار مؤثــر بودند. پــدرم کارمنــد معاونت 
دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی اســت و 
ــه  مــادری باســواد دینــی دارم کــه ســعی در ب
وجــود آوردن خانــه ای امــن و پرمهــر و مکانــی 

آرام بــرای تحصیــل مــن و بــرادرم داشــتند.
مدرســه  معاونــان  و  مدیــران  افــزود:  وی 
فرزانــگان بــا آموزش هــای درســت خــود نیــز 

ــد. ــک کردن ــن راه کم ــن در ای ــه م ب
ــه  ــاره ب ــا اش ــانی ب ــور انس ــارم کنک ــه چه رتب
ــح کــرد: از ســن  ــی خــود تصری فعالیــت قرآن
دوســالگی بــا آموزش هــای مــادرم شــروع بــه 
حفــظ ســوره های کوچــک کــردم و بــه تدریــج 
بــه حفــظ پرداختــم؛ تــا ســال ســوم راهنمایــی 
کل قــرآن را در جامعــه القــرآن حفــظ شــدم و 
بعــد از آن در مســابقات قرآنــی زیادی شــرکت 
کــردم کــه دو بــار رتبــه اول و دو بــار رتبــه دوم 

اســتان را بــه دســت آوردم.

ابــن علــی دربــاره برنامه ریــزی درســی و 
ــور  ــرای کنک ــت: ب ــود گف ــت خ ــات فراغ اوق
ــرآن  ــار ق ــاعت در کل در کن ــا 11 س روزی 10 ت

درس می خوانــدم؛ همچنیــن مــن عالقــه 
ــه کتاب هــای تاریخــی و عبرت آمــوز  ــادی ب زی
ــر دارم. ــرآن تدب ــم ق دارم؛ بیشــتر روی مفاهی

وی افــزود: اهــل ســریال دیــدن و برنامه هــای 
برنامه هــای  نیســتم.  تلویزیــون  تفریحــی 
مســتند آموزشــی و برنامــه افــق را کمــی نــگاه 
ــردن  ــف ک ــل تل ــی اه ــور کل ــه ط ــم؛ ب می کن

وقــت نیســتم.
رتبــه برتــر کنکــور بــا توصیــه بــه دانش آمــوزان 
هم ســن خــود بیــان داشــت: ارزش وقــت 
ــازی و  ــبکه های مج ــا ش ــد و ب ــود را بدانی خ
تفریحــات غیرآموزشــی خــود را از هــدف دور 
ــد. هــدف مــا از خلقــت، رشــد و تکامــل  نکنی
اســت و خدمــت بــه خلــق؛ بــا مطالعــه زیــاد 
ــاالی علمــی برســانید. ــه درجــات ب خــود را ب

ــه برنامــه آینــده خــود  ــا اشــاره ب ابــن علــی ب
ــن  ــق هــدف م ــه خل ــت ب ــط خدم ــت: فق گف
ــادی  ــن  ه ــرآن بهتری ــه ق ــم ک اســت و می دان

ــرای ماســت. ــا ب و راهنم

#اصفهان_گردی

رتبه چهارم کنکور انسانی در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

هدف من فقط خدمت به مردم است

،،
شــوراها و شــهرداری ها، مجموعــه ای 
منظم هستند و هیچ نقطه تداخلی 
بین این دو نیســت و می شــود کارها 

را بــه صــورت منظم پیگیــری کرد

استاندار اصفهان:

دستگاه های دولتی در مدیریت 
شهری تابع شهرداری ها باشند
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کوتاه اخبار 
 ۵ طرح هادی روستایی 

در چهارمحال و بختیاری 
مدیــر کل بنیــاد مســکن چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
همزمــان بــا هفتــه دولــت ۵ طــرح  هــادی روســتایی و 
یــک طــرح شــهرک حوادثــی در چهارمحــال و بختیــاری 

ــد.  ــرداری می رس ــه بهره ب ب
ســهراب رئیســی اظهــار داشــت: طرح هــای  هــادی 
روســتایی در 4 شهرســتان شــهرکرد، اردل، کیار و لردگان 
و شــهرک حوادثــی دره مــوال در بخــش بازفت شهرســتان 

ــود. ــاح می ش ــگ افتت کوهرن
وی افــزود: محــل تأمیــن اعتبــار ایــن طرح هــای 
ــه در  ــت ک ــتانی اس ــارات اس ــل اعتب ــتایی از مح روس
ــرح  ــار و 2 ط ــتان کی ــتایی شهرس ــادی روس ــرح  ه ط
ــده  ــع ش ــز توزی ــگان نی ــر رای ــهرکرد، قی ــتان ش شهرس

ــت. اس

 دستگیری قاتل کیاری
در کمتر از 24 ساعت 

علــی رازانــی، فرمانــده انتظامــی شهرســتان کیــار اظهــار 
ــی 110  ــای پلیس ــز فوریت ه ــام مرک ــی اع ــرد: در پ ک
مبنــی بــر وقــوع یــک فقــره قتــل در یکــی از محله هــای 
شهرســتان کیــار، بافاصلــه مأمــوران پلیــس آگاهــی در 

محــل حاضــر شــدند.
وی افــزود: در بررســی اولیــه مأمــوران مشــخص شــد 
ــه قتــل رســیده  ــه  وســیله چاقــو ب مــردی 46 ســاله ب

اســت.
ــوران پلیــس آگاهــی پــس  ــرد: مام ــح ک ــی تصری رازان
ــات  ــام تحقیق ــرم و انج ــه ج ــق صحن ــی دقی از بررس
الزم متوجــه شــدند کــه مقتــول بــه  وســیله یــک تبعــه 

ــل رســیده اســت.  ــه قت خارجــی ب
ــام  ــا انج ــوران ب ــرد: مام ــح ک ــه تصری ــی در ادام رازان
ــدند و  ــل ش ــایی قات ــه شناس ــق ب ــی موف کار اطاعات
ــش  ــی وی را در مخفیگاه ــام قضای ــی مق ــا هماهنگ ب

ــد. ــتگیر کردن دس

 کشف موتورسیکلت قاچاق 
در بافق 

ســرهنگ محمــد کمالــی، فرمانــده انتظامی شهرســتان 
ــتان در  ــن شهرس ــی ای ــوران آگاه ــت: مام ــق، گف باف
راســتای ارتقــاء امنیــت اجتماعــی، هنــگام گشــت زنی 
ــکوک  ــژو مش ــواری پ ــودرو س ــتگاه خ ــک دس ــه ی ب

ــد. ــف کردن ــدند و آن را متوق ش
از  بازرســی  در  مامــوران  افــزود:  ســرهنگ کمالــی 
ــاق  ــیکلت قاچ ــتگاه موتورس ــک دس ــودرو، ی ــن خ ای
ــده را  ــه رانن ــن رابط ــرده و در ای ــف ک ــده را کش اوراق ش

دســتگیر کردنــد.

 انهدام باند حرفه ای 
سارقان احشام در شهرکرد

رئیــس پلیــس آگاهــی فرماندهــی انتظامــی چهارمحال 
و بختیــاری از انهــدام بانــد ســه نفــره ســارقان احشــام و 

کشــف پنــج فقــره ســرقت در شــهرکرد خبــر داد.
محمدرضــا محمــدی  مقــدم اظهــار کــرد: در پــی وقــوع 
چندیــن فقــره ســرقت احشــام در شــهرکرد رســیدگی به 
ــوران اداره  ــژه در دســتورکار مأم ــه  صــورت وی موضــوع ب
مبــارزه بــا ســرقت پلیــس آگاهــی فرماندهــی انتظامــی 

چهارمحــال و بختیــاری قــرار گرفــت.
 وی افــزود: مأمــوران بــا انجــام اقدامــات گســترده 
ــده در صحنه هــای  ــه  جــا مان ــار ب پلیســی و بررســی آث
ــارقان  ــره س ــه نف ــد س ــک بان ــدند ی ــق ش ــرقت موف س

ــد. ــتگیر کنن ــایی و دس ــام را شناس احش

درخشش 22 جودوکار سیرجانی 
رئیس هیئت ورزشی جودوی سیرجان گفت: 22 
جودوکار سیرجانی در مسابقات قهرمانی جودوی 
استان کرمان مدال های طا، نقره و برنز را کسب 

کردند.
ســید غامرضــا  هاشــمی در جمــع خبرنــگاران اظهــار 
ــتان  ــودوی اس ــی ج ــابقات قهرمان ــت: در مس داش
ــودوی  ــه ج ــر در خان ــور 160 نف ــا حض ــه ب ــان ک کرم
ســیرجانی  جــودوکار   22 شــد،  برگــزار  کرمــان 

مدال هــای طــا، نقــره و برنــز را کســب کردنــد.

پیگیری نیازهای بیمارستان 
شهید دکتر رهنمون در مجلس 

نماینــده مــردم یــزد و اشــکذر درخصــوص پیگیــری 
و رفــع نیازهــای پروژه هــای بیمارســتان شــهید 
وزیــر  و  مجلــس  نماینــدگان  توســط  رهنمــون 

بهداشــت قــول مســاعد داد. 
ابوالفضــل موســوی بیوکــی در بازدیــد از بیمارســتان 
ــن  ــه توانمندی هــای ای ــا اشــاره ب شــهید رهنمــون ب
ــای   ــا زمینه ه ــت ت ــرور ی اس ــت: ض ــتان گف بیمارس
ــدن  ــی ش ــم درمانی و بین الملل ــرای توریس الزم را ب

بیمارســتان شــهید دکتــر رهنمــون فراهــم کنیــم.

ایجاد ۸۷۶ شغل در بخش 
کشاورزی چهارمحال و بختیاری 

ــاری  ــال و بختی ــاورزی چهارمح ــاد کش ــس جه رئی
گفــت: ۸۷6 شــغل در بخــش کشــاورزی چهارمحــال 

و بختیــاری ایجــاد شــد. 
ذبیــح هللا غریــب اظهــار داشــت: بــا آغــار هفتــه 
دولــت 6۷ پــروژه دولتــی و بانکــی بــا اعتبــاری بالــغ 
بــر 4۸1 هــزار و ۹۹2 میلیــون ریــال بــه بهره بــرداری 

خواهــد رســید.
وی بــا بیــان اینکــه 1۷۵ هــزار و ۵2۸ میلیــون ریــال 
توســط اعتبــارات دولتــی، 21۹ هــزار و ۳60 میلیــون 
ــون  ــزار و ۸۵0 میلی ــی، ۸6 ه ــط متقاض ــال توس ری
ریــال توســط تســهیات بانکــی و 2۵4 میلیــون 
ــاح  ــا افتت ــزود: ب ــده، اف ــن ش ــایر تامی ــط س توس
پروژه هــای هفتــه دولــت تعــداد 2 هــزار و 2۵۸ 

ــد. ــد ش ــد خواهن ــتا بهره من ــوار و ۷۵ روس خان

محمدرضــا پورابراهیمــی، نماینــده مــردم کرمان 
ــتاد  ــامی، در س ــورای اس ــس ش و راور در مجل
ــت:  ــار داش ــان اظه ــتان کرم ــته اس ــی پس عال
طــی جلســات متعــدد مرتبــط بــا ســتاد عالــی 
ــه از  ــوده ک ــن ب ــا ای ــدف م ــتان، ه ــته اس پس
ــری  ــوزه تصمیم گی ــع در ح ــز مناب ــق تجهی طری

ــم. ــدام کنی صــادرات پســته اق
وی بیــان داشــت: بانــک کشــاورزی ســال 
زمینــه  ایــن  در  خوبــی  اقدامــات  گذشــته 
داشــت و بــا هماهنگــی مجمــع نماینــدگان 
ــی و  ــاق بازرگان ــت ات ــا محوری ــت هایی ب نشس

اســتانداری کرمــان برگــزار شــد.
 افزایش 2۵ درصدی قیمت پسته

ــی  ــته در زمان ــال گذش ــزود: س ــی اف پورابراهیم
ــا  ــود، ب کــه شــرایط قیمــت پســته نامطلــوب ب
نشســتی در زمینــه تامیــن مالــی قیمت پســته، 
حــدود 2۵ درصــد افزایــش را از اوایــل شــهریور 
نســبت بــه مهــر و آبــان ســال گذشــته شــاهد 

بودیــم.
 حمایت از صادرات

مجلــس  در  راور  و  مــردم کرمــان  نماینــده 
شــورای اســامی عنــوان کــرد: امســال پیشــنهاد 
ــرای  ــم مســیر ســال گذشــته ب ــه بتوانی شــد ک
ــورس  ــم و ب ــه دهی ــت از صــادرات را ادام حمای
ــال  ــا دنب ــر کاره ــا دیگ ــوازی ب ــز م ــته را نی پس

ــم. کنی
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای 

اســامی، استانداردســازی در صــادرات پســته، 
ــواع قراردادهــای جایگزیــن و  تامیــن مالــی، ان
ــری از  ــازار ســرمایه را در جلوگی ــای ب مکانیزم ه

ریســک در ایــن مســئله مؤثــر دانســت.
 خط اعتباری ویژه

وی خاطرنشــان کــرد: مقــرر شــد در حــوزه 
تامیــن منابــع، بخشــی از اعتبــارات را از صندوق 
ــژه  ــاری وی ــم و خــط اعتب ــی بگیری توســعه مل
ــه صــورت  ــارد تومــان ب ــا 200 میلی حــدود 100 ت

ــود. ــاورزی داده ش ــش کش ــه بخ ــتمر ب مس
پورابراهیمــی ادامــه داد: دومیــن راه تامیــن 

ــد  ــرار ش ــه ق ــت ک ــپرده گذاری اس ــع، س مناب
ــک کشــاورزی  ــزد بان ــی ن ــدوق توســعه مل صن
تــدارک ببینــد و راهکارهــای اســتفاده از آن 
ــته  ــی را داش ــوزه صادرات ــتفاده از ح ــرای اس ب

باشــیم و منابــع داخلــی بانــک کشــاورزی را کــه 
ــا کمــک  ــه م ــی کشــور ب در حــوزه مســائل مال

ــم. ــان داری ــز، همچن ــته نی ــادی داش زی
 سپرده گذاری در بانک کشاورزی

ــی  ــاق بازرگان ــی ات ــا همراه ــد ب ــت: بای وی گف
و بانــک کشــاورزی بــر اســاس توافق هــای 
ــک  ــی بان ــع داخل ــه مناب ــه از جمل صورت گرفت
ــعه  ــدوق توس ــی از صن ــع ریال ــاورزی، مناب کش
ــک  ــپرده گذاری در بان ــی س ــع ارزی یعن و مناب
ــم. ــی کنی ــی را عملیات ــن مال ــاورزی، تامی کش

 تشکیل صندوق پسته
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلس شــورای 
اســامی بــا اشــاره بــه اینکــه تشــکیل صنــدوق 
ــرد:  ــوان ک ــد می خــورد، عن ــروز کلی پســته از ام
طــی دو ســه مــاه اخیــر بــا جلســات مســتمر در 
تهــران تقریبــا بســتر راه انــدازی صــادرات کاالیی 

پســته از طریــق بــورس در حــال اتمــام اســت.
در  اســت  قــرار  عنــوان کــرد:  پورابراهیمــی 
شهرســتان های پســته خیز اســتان کرمــان از 
جملــه رفســنجان، زرنــد، ســیرجان، راور و ... 
شــعب بانــک کشــاورزی در اختیــار قــرار گیــرد 
ــی  ــورس کاالی ــژه ب ــل وی ــوان عوام ــه عن ــه ب ک

ــد. ــی  باش عملیات
 صادرات پسته از طریق بورس کاال

وی ادامــه داد: صنــدوق و ورود شــرکت های 
طــرح  در  نیــز  مباشــران  و  ســرمایه گذاری 
ــاکان  ــده و کم ــه ش ــر گرفت ــورس کاال در نظ ب

صــادرات ســنتی نیــز دنبــال می شــود.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای 
اســامی گفــت: مشــوق هایی نیــز در نظــر 
ــته از  ــادرات پس ــد ص ــه فرآین ــده ک ــه ش گرفت
ــای آن  ــه مزای ــه ب ــا توج ــورس کاال ب ــق ب طری

ــود. ــم ش فراه
 بهبود شرایط تولید، عرضه و صادرات 

پسته
محمدمهــدی زاهــدی، نماینــده مــردم کرمــان و 
ــیه  ــامی، در حاش ــورای اس ــس ش راور در مجل
ــار  ــتان اظه ــته اس ــی پس ــتاد عال ــت س نشس
نشســت،  ایــن  در  داریــم  انتظــار  داشــت: 
مســئوالن و نماینــدگان شــهرهای فعــال در 
ــرای  ــتان ب ــته اس ــرآوری پس ــت و ف ــر کش ام
ــود شــرایط تولیــد، عرضــه و صــادرات ایــن  بهب
ــازنده ای  ــات س ــتراتژیک تصمیم ــول اس محص
اتخــاذ کننــد.وی افــزود: در نشســت مهــم 
ــان در  ــدگان کرم ــتانداری و نماین ــئوالن اس مس
ــاورزی  ــک کش ــل بان ــر عام ــا مدی ــس ب مجل

کشــور در محــل اســتانداری کرمــان بــرای 
ــد و  ــرایط تولی ــای ش ــود و ارتق ــه بهب ــک ب کم
ــر  ــادل نظ ــث و تب ــتان، بح ــته اس ــه پس عرض
صــورت می گیــرد. رئیــس کمیســیون آمــوزش 
ــان  ــامی بی ــورای اس ــس ش ــات مجل و تحقیق
داشــت: امــروز نماینــدگان اســتان از تمــام 
ــب نظــر  ــرای جل ــی کــه ب ظرفیت هــا و ارتباطات
مســاعد مســئوالن کشــور در اختیــار دارنــد، 
بــرای بهبــود شــرایط تولیــد، عرضــه و صــادرات 
به ویــژه  اســتان  کشــاورزی  محصــوالت 
محصــوالت اســتراتژیک همچــون پســته و 

ــرد. ــد ک ــتفاده خواهن ــا اس خرم
و  کشــاورزان  دل  در  بایــد  گفــت:  زاهــدی 
ــتان  ــاورزی اس ــوالت کش ــدگان محص عرضه کنن
ــا  ــد کــه ب ــه وجــود آی ــان ب ــد و اطمین ــن امی ای
دلگرمــی و پشــتکار بــه توســعه، بهینه ســازی و 
افزایــش بهــره وری بــا رعایــت الگــوی مطلــوب 
ــد و  ــادرت ورزن ــد محصــوالت مب کشــت و تولی
ــد. ــت آورن ــه  دس ــن را ب ــع ممک ــترین نف بیش

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی: 

تشکیلصندوقپستهکلیدمیخورد
ایجاد بستر راه اندازی صادرات کاالیی پسته از طریق بورس

ــد  ــی و تولی ــغل خانگ ــاد 110 ش ــان از ایج ــتاندار کرم اس
ــال  ــک س ــی ی ــه ط ــن منطق ــا ای ــط ب ــوالت مرتب محص
گذشــته و مهاجــرت معکــوس در بخــش گلبــاف خبــر داد. 
ــا  ــی ب ــان داروی ــنواره گیاه ــینی در جش ــا رزم حس علیرض
ــه  ــک هفت ــاف ضمــن تبری ــت ترخــون بخــش گلب محوری
 دولــت و گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهیدان باهنــر 
ــد  ــت بتوان ــات دول ــی رود خدم ــد م ــزود: امی ــی اف و رجای
شــرایط خوبــی را بــرای زندگــی مــردم ایــران فراهــم کنــد.
وی گلبــاف را یکــی از تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان فرش 
در گذشــته دانســت و یــادآور شــد: بعضــی از مســائل 

ــه دیگــر نقــاط شــد. باعــث مهاجــرت مــردم گلبــاف ب
ــاد  ــودن اقتص ــی ب ــر مردم ــد ب ــا تاکی ــان ب ــتاندار کرم اس
ــش  ــعه ای در بخ ــات توس ــرد: اقدام ــار ک ــی اظه مقاومت
گلبــاف توســط بخــش غیردولتــی در حــال انجــام اســت 

ــن  ــوس در ای ــرت معک ــات مهاج ــن اقدام ــره ای ــه ثم ک
ــت. ــده اس ــش ش بخ

ــخن  ــدار س ــغل های پای ــاد ش ــزوم ایج ــینی از ل رزم حس
ــب و کار و  ــای کس ــون فض ــزود: اکن ــان آورد و اف ــه می ب
ــه  ــه ک ــق یافت ــاف رون ــش گلب ــی در بخ ــغل های خانگ ش
ــتند. ــدار هس ــغل های پای ــزء ش ــغل ها ج ــن ش ــتر ای بیش

ــرد:  ــح ک ــت و تصری ــان دانس ــاف را درخش ــده گلب وی آین
ــن  ــا ای ــط ب ــوالت مرتب ــد محص ــی و تولی ــغل خانگ 110 ش
ــاد  ــاف ایج ــک ســال گذشــته در بخــش گلب ــه در ی منطق

شــده اســت.
اســتاندار کرمــان بــا اشــاره بــه تنوع محصــوالت کشــاورزی 
در اســتان کرمــان گفــت: جشــنواره های متعــددی در 
اســتان کرمــان بــه دلیــل تنــوع در محصــوالت کشــاورزی 

ــود. ــزار می ش برگ

معــاون توســعه و پیش بینــی اداره  کل هواشناســی 
ــول  ــرما زدگی محص ــاره س ــاری درب ــال و بختی چهارمح
ــزارع شهرســتان شــهرکرد هشــدار  ــه ای در م ذرت علوف

داد.
ــش 6  ــه کاه ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــره اظه ــرداد قط مه
درجــه ای دمــا نســبت بــه 4 روز گذشــته هنــگام صبــح 
خطــر ســرما زدگی بــرای مــزارع ذرت در شهرســتان 
شــهرکرد وجــود دارد؛ بــه همیــن منظــور کشــاورزان بایــد 

ــد. ــدام کنن ــرای جمــع آوری محصــول خــود اق ب
ــا  ــهرکرد ب ــروز ش ــح دی ــه صب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــن  ــر خنک تری ــاالی صف ــانتیگراد ب ــه س ــای ۵ درج دم
ــته  ــاعت گذش ــزود: در 24 س ــود، اف ــور ب ــتگاه کش ایس
ــاالی  بیشــینه دمــا در شــهرکرد ۳1 درجــه ســانتیگراد ب

ــر  ــاالی صف ــانتیگراد ب ــه س ــردگان ۳6 درج ــر و ل صف
ــت. ــده اس ــزارش ش گ

معــاون توســعه و پیش بینــی اداره  کل هواشناســی 
ــی  ــد کاهش ــه رون ــاره ب ــا اش ــاری ب ــال و بختی چهارمح
ــی  ــده پیش بین ــا در 2 روز آین ــا دو درجــه ای دم ــک ت ی
ــنبه  ــروز یکش ــح ام ــهرکرد صب ــوای ش ــای ه ــرد: دم ک
ــر  ــاالی صف ــانتیگراد ب ــه س ــه 4 درج ــهریور ماه ب ۵ ش

می رســد.
داده هــای  اســاس آخریــن  بــر  داد:  ادامــه  قطــره 
ــا  ــاف ت ــمانی ص ــده آس ــرای 2 روز آین ــی، ب هواشناس
کمــی  ابــری گاهــی همــراه بــا وزش بــاد و غبــار رقیــق 
صبحگاهــی در بعضــی مناطــق اســتان پیش بینــی 

می شــود.

ــزد گفــت:  ــع دســتی و گردشــگری اســتان ی معــاون صنای
ــا  ــع دســتی ب ــی صنای بیســت و هشــتمین نمایشــگاه مل
ــدان ۳1 اســتان کشــور از اول شــهریورماه در  حضــور هنرمن
ــرد و  ــه کار ک ــاز ب ــران آغ ــی ته ــگاه بین الملل ــل نمایش مح
ــن  ــزد در ای ــتان ی ــران اس ــدان و صنعتگ ــر از هنرمن 1۳ نف

ــد.  ــی دارن نمایشــگاه حضــور فعال
محمدرضــا دهقــان مهرجــردی از حضــور فعــال هنرمنــدان 
صنایــع دســتی اســتان یــزد در بیســت و هشــتمین 
نمایشــگاه ملــی صنایــع دســتی ایران خبــر داد و افــزود: در 
ایــن نمایشــگاه 1۳ نفــر از هنرمنــدان و صنعتگــران اســتان 
و  ســفال  زیلوبافــی،  دارایی بافــی،  رشــته های  در  یــزد 
ســرامیک، کاشــی معــرق، نقاشــی روی ســفال، حکاکــی 
روی مــس، معــرق و مشــبک، مســگری، تولیــدات چــرم 
ــدات  ــد و تولی ــرکت کردن ــی ش ــت دوز و رودوزی الحاق دس

ــه معــرض نمایــش گذاشــتند. خــود را ب
ــه اینکــه غرفــه ایــن اداره کل و غرفه هــای  ــا اشــاره ب وی ب
ــزد در ســالن های ۹، ۸،  ــدان و صنعتگــران اســتان ی هنرمن
ــت: در  ــده، گف ــی ش ــگاه جانمای ــن نمایش A2۵ و D2۵ ای
ســالن A2۵ غرفــه ۳6 متــری اداره کل میــراث فرهنگــی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان بــا همــکاری پایــگاه 
پژوهشــی میــراث جهانــی شــهر تاریخــی یــزد، یــزد 
جهانــی و قابلیت هــا و ارزش هــای برجســته آن را بــه 

بازدیدکننــدگان معرفــی می کنــد.
 در بخــش برندینــگ شــرکت میــراس بــه سرپرســتی آقای 
ــته بندی  ــش بس ــه 12۸ و در بخ ــا در غرف ــی پوی ــید عل س
ــه سرپرســتی فاطمــه ســادات نســرین  شــرکت تکــوک ب
ــدات  ــه تولی ــاده ارائ ــه 10۵ در ســالن های ۸ و ۹، آم در غرف

خــود بــه بازدیدکننــدگان هســتند.

ــع دســتی و گردشــگری  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
اســتان یــزد از بهره  بــرداری از 2۵ طــرح در حوزه هــای میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی، گردشــگری و ســرمایه گذاری بــه 

مناســبت هفتــه دولــت در ایــن اســتان خبــر داد.
ــره  ــاد و خاط ــت ی ــن گرامیداش ــزدی ضم ــه دانش ی فاطم
شــهیدان رجایــی و باهنــر اظهــار کــرد: ایــن دو شــهید بزرگوار، 
شــیرینی خدمــت صادقانــه را بــه مــردم چشــاندند و از آن هــا 
بــه نیکــی یــاد می شــود کــه امیدواریــم بــا الگــو قــرار دادن 
ایــن شــهیدان، مــا نیــز بتوانیــم خدمتگــزاران خوبــی بــرای 

مــردم باشــیم.
وی افــزود: تــاش می  کنیــم بــا هم فکــری و ارائــه راهکارهــای 
ــراث  ــای می ــت در حوزه ه ــه دول ــای هفت ــب، برنامه ه مناس
ــا  فرهنگــی، صنایــع دســتی، گردشــگری و ســرمایه گذاری ب

رویکــردی جدیــد در اســتان اجرایــی شــود.
ــع دســتی و گردشــگری  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــر کل می مدی
اســتان خاطرنشــان کــرد: در همیــن راســتا 10 اقامتــگاه 
ــر  بوم  گــردی، ۵ ســفره خانه ســنتی، 1 هتل آپارتمــان، ۳ دفت
ــه  ــت ب ــه دول ــی هفت ــگری ط ــافرتی و گردش ــات مس خدم

ــید. ــد رس ــرداری خواهن بهره ب
ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد: مجتمــع خدمــات رفاهــی 
کاســپین واقــع در مســیر گردشــگری شهرســتان اردکان نیــز 

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ب
ــی  ــگاه جهان ــر پای ــدازی دفت ــزدی راه ان ــه دانش ی ــه گفت ب
قنــات حســن آباد مشــیر و دهنــو و بــاغ جهانــی پهلوان پــور 
از دیگــر برنامه هــای اجرایــی در هفتــه دولــت                مهریــز 

ــت. اس

استانها

معاون توسعه و پیش بینی اداره  کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری هشدار داد:

سرمازدگیدرکمینمحصولذرتمزارعشهرکرد
بهرهبرداریاز25طرحمیراثفرهنگییزد

درهفتهدولت

بلندترین مناره های جهان در یزد
ــی  ــاری و تاریخ ــاهکارهای معم ــی از ش ــزد، یک ــر ی ــع کبی ــجد جام مس
ــوان گفــت دارای بلندتریــن  ــه جرئــت می ت ــه شــمار مــی رود و ب جهــان ب

ــت.  ــان اس ــای جه مناره ه
ــخ تمــدن  ــای ایــن مســجد با شــکوه قرن هاســت کــه از فراســوی تاری بن
ایــن ســرزمین می درخشــد؛ بــه نحــوی کــه در کتــب تاریخــی یــزد آمــده: 
ــنگ بنای آن  ــاخته اند و س ــانی س ــگاه ساس ــای آتش ــر ج ــجد را ب »مس

ــاده شــده اســت.« ــه گرشاســب نه توســط عاء الدول
ــتور  ــه دس ــری و ب ــری قم ــم هج ــرن شش ــم در ق ــع قدی ــجد جام  مس
ــی  ــای اصل ــه کالنجــار ســاخته شــد و بن ــوادگان عاء الدول گرشاســب از ن

ــن محمــد قاضــی اســت. ــار ســید رکــن الدی ــی از آث مســجد کنون
 دو منــاره مســجد کــه ارتفــاع تقریبــی آن از کــف تــا نــوک بــه بیــش از 
۵2 متــر می رســد، دارای قطــری حــدود ۸ متــر اســت کــه در دوره صفــوی 
بــه بنــا افــزوده شــده؛ امــا در ســال 1۳1۳ هجــری شمســی فروریخــت و 

دوبــاره تجدیــد بنــا شــد. 
ــی در  ــردی حت ــیکاری منحصربه ف ــه کاش ــا و اینک ــن مناره ه ــدای ای بلن
ــن  ــرا ای ــزد؛ زی ــگان را برمی انگی ــب هم ــده، تعج ــام ش ــا انج اوج مناره ه

ــا  ــود و تنه ــر می ش ــرود، باریک ت ــاال ب ــمت ب ــه س ــه ب ــر چ ــا ه مناره ه
یکــی از آن هــا دارای پلــکان اســت؛ از ایــن رو ظرافــت کاشــیکاری در ایــن 
ارتفــاع ســتودنی اســت. معمــاری ایــن مســجد بســیار بــزرگ بــه قــدری 
منحصربه فــرد و بی بدیــل اســت کــه هــر ســال گردشــگران بســیار زیــادی 
ــه  ــاری ب ــر معم ــد از شــاهکار هن ــه قصــد بازدی ــا ب ــف دنی ــاط مختل از نق
ــجد  ــورها مس ــیاری از کش ــد. در بس ــفر می کنن ــزد س ــتان ی ــران و اس ای
جامــع یــزد بــه عنــوان نمــادی از ایــن اســتان و حتــی نمــادی از کشــور 
ــم و  ــای عظی ــتین بناه ــمار نخس ــا در ش ــن بن ــت و ای ــرح اس ــران مط ای

ــه شــمار مــی رود. پرقدمــت کشــور ب
ــچ کاری ،  ــی در گ ــر ایران ــاری بی نظی ــر معم ــای هن ــن بخش ه اصیل تری
شبســتان، صحــن، گنبــد، کاشــیکاری و مناره هــای برافراشــته آن جلوه گــر 
اســت. زیباتریــن بخــش ایــن بنــا را می تــوان مجموعــه ایــوان و گنبدخانــه 
ــه ای از  ــا مجموع ــد ب ــوان بلن ــای ای ــرد. نم ــام ب ــون آن ن ــای پیرام و فض
زیباتریــن تزئینــات کاشــی معــرق و نقــوش اســلیمی و گیاهــی همچنیــن 

گــره چینــی پوشــانده شــده اســت.
ایــن تزئینــات بــا آجرهــای ضربــی و نقــوش معلقــی و کتیبه هــای کاشــی 
ــه  ــده ک ــده آفری ــع و خیره کنن ــه ای بدی ــی، مجموع ــی بنای ــرق و کوف مع

ــزد. ــده ای را برمی انگی ــر بینن تحســین ه

#دیدنی_ها

کوتاه اخبار 
برگزاری اولین کارگاه آموزشی 

خبرنگاری در بافق 
ــن  ــت: اولی ــق گف ــتان باف ــانه شهرس ــیج رس ــئول بس مس
ــات  ــگاری در محــل ســالن اجتماع کارگاه آموزشــی خبرن

ــزار شــد. شــهرداری برگ
علــی عبداللهــی بــا بیــان اینکــه بالــغ بــر ۵0 نفــر در ایــن 
دوره از کاس هــای آموزشــی ثبت نــام کردنــد، اظهــار 
داشــت: هنرجویــان زیــر نظــر علــی امینــی مدیــر باشــگاه 
ــه را  ــن حرف ــای الزم ای ــزد آموزش ه ــوان ی ــگاران ج خبرن

فرامی گیرنــد.

توقیف محموله 10میلیارد ریالی 
چرم قاچاق در یزد 

12 تــن چــرم خارجــی قاچــاق بــه ارزش 10 میلیــارد 
ــوو در  ــی ول ــال در بازرســی از یــک دســتگاه تریل ری

اســتان یــزد کشــف شــد. 
ســرهنگ ســید رضــا مکــی، جانشــین فرمانــده 
انتظامــی اســتان یــزد، گفــت: مامــوران اداره مبــارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز یــزد هنــگام کنتــرل محورهــای 
ــن  ــه ظ ــوو را ب ــی ول ــتگاه تریل ــک دس ــی، ی ارتباط
حمــل کاالی قاچــاق متوقــف کردنــد و مــورد بازرســی 

ــد. قــرار دادن
ــی  ــن تریل ــزود: در بازرســی از ای ســرهنگ مکــی اف
12 تــن چــرم خارجــی قاچــاق بــه ارزش 10 میلیــارد 

ریــال کشــف و یــک متهــم نیــز دســتگیر شــد.

دو شهید گمنام، میهمان بمی ها 
ــت  ــه دول ــم، گفــت: در هفت ــدار ب رضــا اشــک، فرمان
بیــش از ۸۵ پــروژه در ایــن شهرســتان در زمینه هــای 
ــانی،  ــان و گازرس ــت و درم ــانی، بهداش آب  و برق رس

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــاده ب ــاورزی و ج کش
وی افــزود: بــرای اجــرای ایــن پروژ ه هــا بیــش 
ــن  ــده و ای ــه ش ــار هزین ــان اعتب ــارد توم از ۷2 میلی
ــروات  ــزی و ب ــش مرک ــتاهای بخ ــا در روس طرح ه
و از پروژه هــای شــهرداری و ادارات ایــن شهرســتان 

ــد.  ــرا درمی آی ــه اج ب

 کرمان، قهرمان مسابقات 
جوانان استان 

مســابقات والیبــال جوانــان قهرمانــی اســتان در 
ــت.  ــان یاف ــان پای ــم کرم ــی تی ــا قهرمان ســیرجان ب
علی اکبــر ثابتی پــور، رئیــس هیئــت والیبــال اســتان 
کرمــان، گفــت: در روز آخــر از ســری مســابقات 
ــای  ــیرجان، تیم ه ــتان در س ــی اس ــان قهرمان جوان
ــی  ــوان قهرمان ــرای کســب عن ــان و ســیرجان ب کرم

ــد. ــه مصــاف یکدیگــر رفتن ب

 بافت، رتبه دوم تولید گردو 
در کشور 

ــاد کشــاورزی بافــت گفــت: شهرســتان  رئیــس جه
بافــت رتبــه دوم میــزان تولیــد محصــول گــردو را در 

ــه خــود اختصــاص داده اســت.  کشــور ب
احمــد کریمــی، مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان 
دو  از  یکــی  بافــت،  شهرســتان  افــزود:  بافــت 
ــان  ــتان کرم ــردو در اس ــد گ ــی تولی ــتان اصل شهرس
اســت و برداشــت ایــن محصــول هم اکنــون در 
باغ هــای شهرســتان بافــت آغــاز شــده اســت.

داد:  ادامــه  بافــت  کشــاورزی  جهــاد  رئیــس 
پیش بینــی می شــود در ســال جــاری 12 هــزار 
تــن محصــول گــردو در شهرســتان بافــت برداشــت 

و روانــه بازارهــای مصــرف شــود.

نمایشگاه معرفت در میبد 
نمایشــگاه معرفــت بــا محوریــت مهدویــت در 10 

ــت.  ــد برپاس ــان در میب ــژه نوجوان ــه وی غرف
فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج میبــد گفــت: ایــن 
ــا  ــا محوریــت مهدویــت در 10 غرفــه و ب نمایشــگاه ب
موضوعــات منجــی در ادیــان، جهــان در عصــر غیبت، 
ــران  ــی و منتظ ــازی، قصه گوی ــای مج ــانه و فض رس
ــکام،  ــاوره اح ــازی، مش ــب ب ــان در قال ــژه نوجوان وی
حکاکــی روی چــوب، فــروش اجنــاس حجــاب، مهد 
کــودک، محصــوالت فرهنگــی و لوازم التحریــر ایرانــی 

و نمایشــگاه کتــاب برپــا شــده اســت.
 ســرهنگ امیرفــاح افــزود: ایــن نمایشــگاه تــا آخــر 

شــهریورماه در پــارک بهــاران برپاســت.

اختصاص2 میلیارد و 200میلیون 
تومان به دانشگاه های کرمان 

مــردم کرمــان  نماینــده  زاهــدی،  محمدمهــدی 
و راور در مجلــس شــورای اســامی، گفــت: بــا 
پیگیری هــای صورت گرفتــه مبلــغ 2 میلیــارد تومــان 
ــه دانشــگاه باهنــر و همچنیــن مبلــغ 200 میلیــون  ب
تومــان بــه دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی )هاتیــک( 

ــت. ــاص یاف ــان اختص کرم
شــورای  مجلــس  آمــوزش  رئیــس کمیســیون 
داده شــده،  اختصــاص  مبلــغ  دربــاره  اســامی 
ــی  ــات رفاه ــه خدم ــه ارائ ــغ ذکرشــده ب ــزود: مبل اف
ــر  ــگاه نظی ــجویان دانش ــه دانش ــر ب ــی بهت و آموزش
تعمیــر خوابگاه هــا، تهیــه تجهیــزات مــورد نیــاز ســرو 
و  آموزشــی  و سلف ســرویس و ســایر خدمــات 
کمک آموزشــی اختصــاص داده شــده شــده اســت.

 دستگیری دو جعل کننده مأمورنما 
در رفسنجان 

ــردار  ــت: دو کاهب ــنجان گف ــی رفس ــده انتظام فرمان
و جعل کننــده در شهرســتان رفســنجان دســتگیر 
شــدند. ســرهنگ نصــرت هللا عباســی گفــت: در 
بازرســی اولیــه از ایــن دو نفــر بعضــی وســایل نظامی 
ــی  ــای اداری جعل ــی و نامه ه ــاس نظام ــه لب از جمل
از ارگان هــای نیــروی انتظامــی کشــف و ضبــط شــد. 
وی افــزود: ایــن افــراد بــا جعــل نــام ادارات مختلــف 
ــد؛  ــد می کردن ــبه خری ــه از کس ــت وج ــدون پرداخ ب
حتــی در فضــای مجــازی نیــز خــود را مامــور معرفی 
کــرده بودنــد و بــه ایــن شــیوه در ســطح شــهر 

کاهبــرداری می کردنــد.
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ــال و  ــاورزی چهارمح ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
ــون  ــاری تاکن ــال ج ــدای س ــت: از ابت ــاری گف بختی
۵4 هــزار تــن گنــدم بــه صــورت تضمینــی از 

کشــاورزان اســتان خریــداری شــده اســت.
ــاب  ــا اصح ــری ب ــت خب ــب در نشس ــح هللا غری ذبی
تبریــک  ضمــن  اســتان  مطبوعــات  و  رســانه 
بــه مناســبت هفتــه دولــت، اظهــار کــرد: بایــد 
صندوقــی در راســتای حمایــت از بخــش کشــاورزی 
ــت 4۹ درصــد و ســهم  ایجــاد شــود کــه ســهم دول

تشــکل ها ۵1 درصــد اســت. 
ــارد  ــزار و ۳00 میلی ــک ه ــه ی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
تومــان ســهم صندوق حمایــت اســت، افــزود: در حال 
حاضــر ســرمایه ایــن صنــدوق در اســتان 10 میلیــارد 
ــه از  ــدن تفاهم نام ــد ش ــا منعق ــه ب ــت ک ــان اس توم
طریــق ایــن ســازمان و اســتانداری، ســرمایه صنــدوق 

بــه ۳0 میلیــارد تومــان خواهــد رســید.
غریــب بــا اشــاره بــه اینکــه طــی چهــار ســال 
در  بخــش کشــاورزی  در  پــروژه   6۹1 گذشــته 
اســتان افتتــاح شــده، تصریــح کــرد: میــزان اعتبــار 
هزینه شــده بــرای ایــن تعــداد پــروژه، ۳۵6 میلیــارد 

ــت.  ــوده اس ــان ب توم
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تولیــدات بخــش کشــاورزی 
ــزود:  ــوده، اف ــن ب ــون ت ــته 1.4 میلی ــال گذش در س
ارزش ایــن تولیــدات ۳ هــزار میلیــارد تومــان بــوده 

اســت. 
ــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته ۵ هــزار و  غریــب ب
۷00 هکتــار از اراضــی اســتان بــا اعتبــار ۳4 میلیــارد 
ــد،  ــز ش ــن مجه ــاری نوی ــتم آبی ــه سیس ــان ب توم
ــتان ۵4  ــاری در اس ــان آبی ــرد: راندم ــان ک خاطرنش
ــامانه  ــه س ــی ب ــی آب ــل اراض ــد تبدی ــد و درص درص
نویــن آبیــاری 4۸ درصــد اســت کــه ایــن میــزان در 

کشــور حــدود 20 درصــد اســت و فعالیــت بخــش 
ــاد کشــاورزی اســتان حــدود 2.۵  آب و خــاک جه

ــوده اســت. ــرم کشــوری ب ــر از ُن ــر باالت براب
ــته 6۹  ــال گذش ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش ــب ب غری
هــزار و ۵00 تــن گنــدم بــه صــورت تضمینــی از 
ــح کــرد: امســال  ــداری شــد، تصری کشــاورزان خری
پیش بینــی شــده خریــد گنــدم تضمینــی تــا پایــان 

ــن برســد. ــزار ت ــه ۷۵ ه ــد، ب فصــل خری
وی گفــت: در ایــن هفتــه 6۷ پــروژه بــا 4۸ میلیــارد 
ــتان  ــر در اس ــرای ۸۸6 نف ــتغال زایی ب ــان  و اش توم

ــود.  ــاح  می ش افتت
ــه  ــدم ب ــن گن ــزار ت ــون ۵4 ه ــرد: تاکن ــار ک وی اظه
ــد از  ــده و ۵0 درص ــداری ش ــی خری ــورت تضمین ص
مطالبــات خریــد گنــدم بــه حســاب کشــاورزان 

ــت.  ــده اس ــت ش پرداخ

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

خریدتضمینی54تنگندمچهارمحالوبختیاری

،،
در  راور  و  کرمــان  مــردم  نماینــده 
مجلــس شــورای اســامی بــا اشــاره 
بــه اینکــه تشــکیل صنــدوق پســته 
گفــت:  می خــورد،  کلیــد  امــروز  از 
طــی دو ســه مــاه اخیــر تقریبــا بســتر 
راه انــدازی صــادرات کاالیــی پســته از 
طریــق بــورس در حــال ایجــاد اســت
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ایــران گفــت:  غذایــی  صنایــع  انجمــن  رئیــس 
می فروشــند  دســتفروش ها  کــه  زغال اخته هایــی 
ممکــن اســت دچــار آلودگی هــای مختلفــی از جملــه 

ــا باشــد.  وب
محمدحســین عزیــزی، رئیــس انجمــن صنایــع 
دارای  زغال اختــه  کــرد:  اظهــار  ایــران،  غذایــی 
ــات رنگــی مفیــد و حــاوی آنتی اکســیدان های  ترکیب
قــوی اســت کــه بــرای ســامت بــدن ســودمند 
ــگیری  ــا پیش ــیاری از بیماری ه ــروز بس ــت و از ب اس

. می کنــد
وی بیــان کــرد: میــوه زغال اختــه در مغازه هــا و حتــی 
بســاط دوره گردهــای ســطح شــهر بــه مــردم فروختــه  
می شــود کــه متاســفانه در بعضــی از اماکــن کــه 
ایــن میــوه را بــه مشــتریان می دهنــد، نمــک زیــادی 

ــه  ــد ک ــا می زنن ــه آن ه ــم ب ــدن طع ــر ش ــرای بهت ب
ــه بیماری هــای  افــراد مصرف کننــده را در درازمــدت ب
 غیرواگیــرداری ماننــد قلبــی و عروقــی و فشــار خــون 

مبتا می کند.
ــوان کــرد:  ــران عن ــع غذایــی ای رئیــس انجمــن صنای
ــتفروش ها  ــی از دس ــط برخ ــه توس ــه ای ک زغال اخت
ــرای  ــت ب ــن اس ــود، ممک ــه می ش ــردم عرض ــه م ب
شست وشــوی آن از آب آلــوده اســتفاده شــده باشــد 
ــروز آلودگــی و بیماری هــای  ــن مســئله باعــث ب و ای

ــود. ــا می ش ــه وب ــی از جمل مختلف
وی تاکیــد کــرد: پســته دارای چربــی و روغــن زیــادی 
ــان دهنده  ــد، نش ــیاه باش ــگ آن س ــر رن ــت و اگ اس
فاســد بــودن ایــن میــوه خوش طعــم بــوده و ممکــن  

اســت حــاوی انــواع میکــروب و قارچ هــا باشــد.

و  آنکولــوژی  متخصــص کلینیــکال  ملــک زاده،  مونــا   
اســتادیار دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی، دربــاره 
ــرد:  ــار ک ــا اظه ــدان در دنی ــرطان تخم ــیوع س ــزان ش می
ــا  ــای م ــه آمار ه ــن عارض ــیوع ای ــه ش ــفانه در زمین متاس
ــا  ــدان در دنی ــزان شــیوع ســرطان تخم ــه روز نیســت. می ب
ــاط  ــار در نق ــن آم ــه ای ــه البت ــت ک ــد اس ــدود ۱.۴ درص ح

ــت. ــاوت اس ــا متف ــف دنی مختل
ــوال  ــدان معم ــرطان تخم ــیوع س ــن ش ــرد: س ــان ک وی بی
بیــن ۵۵ تــا ۶۰ ســال اســت. در ســن بــاالی ۶۰ ســال نیــز 
احتمــال ابتــا بــه آن بــا افزایــش ســن بیشــتر می شــود؛ به 
طــوری  کــه در آمریــکا بیشــترین میــزان بــروز ایــن عارضــه 

در  ۶۳ ســالگی گــزارش شــده اســت.
ایــن متخصــص کلینیــکال آنکولــوژی ســن و ســابقه ارثــی 
را از عوامــل خطــر تغییرنکردنــی در بــروز ســرطان تخمــدان 

دانســت و افــزود: عوامــل دیگــری همچــون نداشــتن 
تحــرک بدنــی، اضافــه وزن و چاقــی و تغذیــه ناســالم نیــز 
احتمــال ابتــا بــه ســرطان تخمــدان را افزایــش می دهنــد. 
ــروز  ــز در ب ــعه ها نی ــوا و اش ــی ه ــات، آلودگ ــش دخانی نق

ــت. ــده نیس ــه ثابت ش ــن عارض ای
ملــک زاده بــا بیــان اینکــه بــاروری در ســن پایین تــر میــزان 
ــوان  ــد، عن ــش می ده ــدان را کاه ــرطان تخم ــه س ــا ب ابت
ــاع  ــه اتس ــوان ب ــاری می ت ــن بیم ــانه های ای ــرد: از نش ک
و افزایــش دور شــکم )بــه دلیــل تجمــع مایــع در شــکم(، 
تغییــر در اجابــت مــزاج اغلــب بــه شــکل یبوســت و دفــع 
ناکامــل ادرار )بــه علــت وجــود تــوده در شــکم(، احســاس 
ــرد؛  ــاره ک ــی اش ــزی غیرطبیع ــن و خونری ــنگینی در لگ س
بنابرایــن افــراد بایــد بــا مشــاهده ایــن نشــانه ها بافاصلــه 

بــه پزشــک مراجعــه کننــد.

نشانه های سرطان تخمدانزغال اخته هایی با طعم وبا و سرطان 

خواص تخم شوید
ــه در  ــت ک ــرف اس ــم و پرمص ــی مه ــان داروی ــی از گیاه ــوید، یک ــم ش تخ
ــتفاده  ــف اس ــای مختل ــان بیماری ه ــرای درم ــواص آن ب ــنتی از خ ــب س ط
ــه برگ هــای  ــک ســاله اســت ک ــی شــوید، گیاهــی ی ــه طــور کل می شــود. ب
آن بــه صــورت تــازه و خشــک در تهیــه غــذا مصــرف می شــود و بــوی 
مطبــوع و مخصــوص بــه خــود دارد. میــوه آن نیــز کــه دانــه یــا تخــم شــوید 
 گفتــه می شــود عــاوه بــر مصــارف تغذیــه ای، بــرای مصــارف دارویــی 

و درمانی نیز کاربرد دارد. 
تخــم شــوید در درمــان بیماری هــای مختلــف دســتگاه گــوارش نظیــر 
ســوء هاضمه، ورم و زخــم معــده مؤثــر اســت و از دم کــرده آن بــرای افزایــش 
شــیر مــادران شــیرده، درمــان بواســیر، بــاد فتــق، سکســکه و کاهــش چربــی 

ــود. ــتفاده می ش ــون اس خ
 گیاه شناسی شوید و تخم آن

شــوید، گیاهــی علفــی، یــک ســاله بــا برگ هــای ســوزنی و گل هــای چتــری 
ســفید تــا زرد بــا دانه هــای ریــز اســت. محــل پــرورش و منشــأ اولیــه ایــن 
ســبزی ایــران، هندوســتان و مصــر بــوده و از ایــن کشــورها بــه ســایر نقــاط 

جهــان منتقــل شــده اســت.

تخــم شــوید یــا دانــه آن بــه شــکل مســتطیل یــا بیضــی، مســطح و بــه درازای 
۴ میلیمتــر و پهنــای ۳ میلیمتــر اســت. رنــگ آن قهــوه ای روشــن و در ســطح 
ــه  ــدی ب ــه بال مانن ــای آن لب ــگ زرد و در کناره ه ــه رن ــتگی هایی ب آن برجس

رنــگ زرد روشــن دیــده می شــود و دارای بــوی تنــد و اســانس اســت.
 خواص تخم شوید 

طبــع تخــم شــوید بــر اســاس دیــدگاه طــب ســنتی گــرم و خشــک اســت. 
ــر اســت: ــه شــرح زی ــن خــواص تخــم شــوید ب بعضــی از مهم تری

ــرای  ــوده و ب ــکن ب ــده و بادش ــوی مع ــذا، مق ــده غ ــوید هضم کنن ــم ش تخ
ــت. ــد اس ــوارش مفی ــتگاه گ ــامت دس س

ــان  ــه درم ــک ب ــبزی آن، کم ــوید و س ــم ش ــی تخ ــارف درمان ــی از مص یک
بیماری هــای دســتگاه تناســلی اســت. بــه ایــن منظــور از گــرد تخــم شــوید 

ــد. ــرم در روز مصــرف کنی ــا ۳ گ ــدار 2 ت ــه مق ب
 مصــرف تخــم شــوید بــرای درمان اســتفراغ و تشــنج بســیار ســودمند اســت. 
بــه ایــن منظــور مقــدار ۴ تــا 8 گــرم تخــم شــوید را در یــک لیتــر آب دم کنیــد 
و بعــد از هــر غــذا یــک اســتکان میــل نماییــد. همچنیــن می توانیــد روزانــه 

مقــدار 2 تــا ۳ گــرم گــرد شــوید را مصــرف کنیــد. 
ــی آن کمــک  ــن خــواص تخــم شــوید و کاربردهــای درمان   یکــی از مهم تری

بــه درمــان سکســکه اســت. 

دکتــر ابراهیــم رزم پــا، متخصــص گــوش و 
حلــق و بینــی، گفــت: در قســمت گــوش میانی 
ــام شــیپور اســتاش وجــود دارد  ــه ن ــه ای ب لول
کــه رابــط بیــن گــوش میانــی و عقــب بینــی 
ــی از یــک طــرف  ــق( اســت. گــوش میان )حل
ــر  ــرف دیگ ــد و از ط ــوش می رس ــرده گ ــه پ ب
ــدا  ــق راه پی ــه حل از طریــق شــیپور اســتاش ب
ــرده گــوش  ــرای پ ــت ب ــن حال ــد. بهتری می کن
ــادل  ــراف آن متع ــوای اط ــه ه ــت ک ــن اس ای
ــاز و  باشــد کــه حفــظ ایــن تعــادل در زمــان ب
ــه اســتاش هنــگام جویــدن  بســته شــدن لول
ــرد. ــورت می گی ــان ص ــورت دادن آب ده و ق

وی توضیــح داد: چنانچــه هــر عاملــی بــر 
ــت  ــع فعالی ــد و مان ــار وارد کن ــه فش ــن لول ای

و عملکــرد درســت شــیپور اســتاش شــود، 
همچنیــن تجمــع هــر نــوع مایــع و ترشــحاتی 
ــه دار  ــورت ادام ــوش در ص ــرده گ ــت پ در پش
بــودن، موجــب عفونــت در گــوش میانــی 
خواهــد شــد کــه اگــر درمــان نشــود، بــه پــرده 
ــت  ــرد و در نهای ــد ک ــار وارد خواه ــوش فش گ

موجــب پــاره شــدن آن می شــود.
ایــن متخصــص گــوش و حلــق و بینــی گفــت: 
در ســنین کمتــر از دو ســال به ویــژه در نــوزادان 
ــر  ــی در آن هــا، کوتاه ت ــه مســیر گــوش میان ک
اســت،  بزرگســال  افــراد  از  مســتقیم تر  و 
امــکان عفونــت بــا ورود مایعاتــی ماننــد شــیر 
یــا ترشــحات دیگــر بــه گــوش میانــی زیادتــر 
اســت؛ بــه همیــن دلیــل هــم عفونــت در ایــن 

ــود. ــاهده می ش ــتر مش ــنین بیش س
رزم پــا تصریــح کــرد: بــرای جلوگیــری از ورود 
ــاد  ــت ایج ــی و در نهای ــوش میان ــه گ ــیر ب ش
عفونــت گــوش در کودکان شــیرخوار الزم اســت 
ــق  ــه کــودک، چــه از طری ضمــن شــیر دادن ب
شیشــه چــه از طریــق شــیر مــادر، کــودک در 
ــک وضعیــت خــاص نیمه نشســته و صــاف  ی
قــرار گیــرد تــا از امــکان انتقــال ترشــح شــیر به 
گــوش میانــی در وی جلوگیــری شــود؛ ضمــن 
ــی  ــت در کودکان ــه عفون ــا ب ــکان ابت ــه ام اینک
کــه بــه وســیله شــیر مــادر تغذیــه می شــوند، 
ــان  ــتم ایمنی ش ــودن سیس ــاال ب ــل ب ــه دلی ب
ــه ســایر کــودکان، به ویــژه در شــش  نســبت ب

مــاه اول بســیار کمتــر اســت.
وی بــا بیــان اینکــه یکــی از نشــانه های ایجــاد 
ــراری  ــودکان درد و بی ق ــوش ک ــت در گ عفون

اســت، عنــوان کــرد: در ایــن کــودکان در صــورت 
درمــان نشــدن گاهــی فشــار عفونــت بــه پــرده 
گــوش منجــر بــه ســوراخ شــدن پــرده و 
ــن  ــه در ای ــود ک ــت از آن می ش ــروج عفون خ

ــد. ــکین می یاب ــودک تس ــت درد ک حال
بــه گفتــه ایــن متخصــص گــوش و حلــق 
کــودک  گــوش  پاره شــده  پــرده  بینــی  و 
وســیله  بــه  آن  عفونــت  کــه  صورتــی  در 
بــرود، در عــرض دو  از بیــن  آنتی بیوتیــک 
هفتــه ســریع ترمیــم خواهــد شــد؛ حتــی در 
بســیاری از مــوارد خودبه خــود نیــز ترمیــم 
می شــود؛ امــا نکتــه مهــم در ایــن مــوارد 
ــه  ــت ک ــوش اس ــره گ ــردن از قط ــتفاده نک اس
ــد  ــده نخواه ــه کمک کنن ــن زمین ــا در ای نه تنه
ــت  ــدن وضعی ــر ش ــب بدت ــه موج ــود، بلک ب

می شــود. بیمــار 

ــل دیگــری  ــه عوام ــار داشــت: از جمل وی اظه
کــه موجــب عفونــت گــوش میانــی در کــودکان 
تنفســی  دســتگاه  عفونت هــای  می شــود، 
فوقانــی و ســرماخوردگی های مکــرر اســت 
کــه بــه دلیــل ضعیــف بــودن سیســتم ایمنــی 
نــوزادان و اطفــال قبــل از دبســتان بــه وجــود 

می آیــد.
ایــن متخصــص گــوش و حلــق و بینــی افزود: 
ــه  ــی ک ــوش میان ــت گ ــل عفون ــر دالی از دیگ
موجــب اختــال در عملکــرد شــیپور اســتاش 
ایجــاد  یــا  ســوم  لــوزه  وجــود  می شــود، 
ــان  ــه در مبتای ــت ک ــودکان اس ــرژی در ک  آل
ــتگاه  ــی و دس ــاط بین ــورم مخ ــرژی ت ــه آل ب
تنفســی فوقانــی دیــده می شــود و امــکان 
ایجــاد عفونــت گــوش میانــی را در اطفــال 

ــرد. ــد ک ــاد خواه ایج

#طب_سنتی
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هرگز در گوش کودکان قطره نریزید! 

تازههایپزشکی

 رژیم غذایی مناسب 
برای کاهش کلسترول 

پیــروی  اســت کــه  داده  نشــان  تحقیقــات جدیــد   
رژیم هــای  به ویــژه  گیاهــی،  غذایــی  رژیم هــای  از 
ــث  ــی باع ــب توجه ــور جال ــه ط ــد ب ــواری، می توان گیاه خ
ــا  ــاال ب ــترول ب ــود. کلس ــترول ش ــزان کلس ــش می کاه
ــراه اســت. ــی و ســکته هم ــاری قلب ــر بیم ــش خط افزای
ایــن مطالعــه نشــان می دهــد کــه پیــروی طوالنی مــدت 
ــر در  ــه تغیی ــر ب ــی منج ــی گیاه ــم غذای ــای رژی از الگوه
ترکیــب بــدن می شــود کــه در نهایــت بــه کاهــش میــزان 

ــد. ــک می کن ــترول کم کلس
فوایــد ســامتی فــوری یــک رژیــم غذایــی گیاهــی ماننــد 
ــترول  ــود کلس ــن و بهب ــون پایی ــار خ ــش وزن، فش کاه
بــه خوبــی شــناخته شــده اســت. کلســترول یــک مــاده 
ــرای  ــوده و ب ــی ب ــوان چرب ــه عن ــده ب ــرب شناخته ش چ
ــه  ــی ک ــت. در حال ــی اس ــدن حیات ــی ب ــرد طبیع عملک
ــت،  ــد اس ــوب« HDL مفی ــترول »خ ــاالی کلس ــزان ب می
میــزان بــاالی LDL بــه عنــوان کلســترول »بــد« می توانــد 

ــه بیمــاری قلبــی منجــر شــود. ب
رژیــم غذایــی گیاهــی شــامل مصــرف ســبزیجات، 
میوه هــا، حبوبــات، آجیــل و غــات کامــل اســت کــه بــه 
ــول،  ــر محل ــد فیب ــوادی مانن ــار از م ــی سرش ــور طبیع ط
پروتئیــن ســویا و اســترول های گیاهــی هســتند؛ در 
حالــی کــه رژیــم همــه چیزخــوری شــامل غذاهــای 
گیاهــی و حیوانــی اســت. در ایــن مطالعــه، ۴۹ مطالعــه 
مشــاهده ای و کنترل شــده بررســی شــدند. نتایــج نشــان 
ــترول کل 2۹.2  ــا کلس ــواری ب ــم گیاه خ ــک رژی ــه ی داد ک

ــت. ــط اس mg/dL مرتب

 تأثیر مصرف پنیر در 
تغییر شکل جمجمه انسان

طبــق نتایــج یــک مطالعــه جدیــد در جمعیت هایــی 
ــد،  ــرف می کردن ــر را مص ــی پنی ــذا یعن ــن غ ــه نرم تری ک
ــه مشــاهده شــده  ــوژی جمجم ــر در مورفول بیشــترین اث

ــت.  اس
ــر  ــرف پنی ــه مص ــود ک ــا می ش ــد ادع ــات جدی در تحقیق
تاثیــر جالــب توجهــی در شــکل جمجمــه انســان داشــته 
ــه  ــی ۵۵۹ کاس ــای جهان ــان از مجموعه ه ــت. محقق اس
ــه(  ــتخوان جمجم ــی )اس ــک تحتان ــر و ۵۳۴ آرواره ف س
متعلــق بــه بیــش از دویســت جمعیــت قبــل از دوره 
ــی در  ــم غذای ــر رژی ــا از تاثی ــد ت ــتفاده کردن ــی اس صنعت
شــکل، نــوع و انــدازه جمجمــه انســان در طــول دوره گــذار 

ــع شــوند. ــه کشــاورزی مطل ب
جمجمــه  مورفولــوژی  در  کمتــری  تغییــرات  آن هــا 
گروه هایــی کــه غــات، لبنیــات یــا هــر دو غــات و مــواد 

ــد. ــد، یافتن ــرده بودن ــرف ک ــی را مص لبن
دیویــد کاتــز، سرپرســت تیــم تحقیــق از دانشــگاه کالگری 
تغییــرات  »بیشــترین  می گویــد:  این بــاره  در  کانــادا، 
گروه هــای مصرف کننــده  در  مورفولــوژی جمجمــه  در 

ــد.« ــاهده ش ــی مش ــوالت لبن محص
محققــان بــر انجــام مطالعــات بیشــتر بــرای یافتــن علــت 

ایــن تغییــر شــکل در جمجمــه تاکیــد دارنــد. 

تغذیه

ارزش غذایی خیار و گوجه فرنگی
خیــار و گوجه فرنگــی تقریبــا در تمــام فصــول 
ســال در دســترس اســت. از ایــن دو مــاده غذایــی 

ــرد.  ــتفاده ک ــاالد اس ــه س ــرای تهی ــوان ب می ت
خیــار و گوجه فرنگــی حــاوی مــواد مغــذی ســالمی 
اســت؛ بــه طــوری کــه وزارت کشــاورزی امریــکا نیز 
ــک  ــا و ســبزیجات در ی ــه میوه ه ــر مصــرف روزان ب

رژیــم غذایــی متعــادل تاکیــد کــرده اســت.
 کالری گوجه فرنگی و درشت مغذی ها

یــک گوجه فرنگــی متوســط به قطــر ۶.۳ ســانتیمتر 
ــک  ــادل ی ــا مع ــه تقریب ــری دارد ک ــد کال 22 درص
ــت.  ــری اس ــی 2۰۰۰ کال ــم غذای ــد از کل رژی درص
همچنیــن حــاوی ۴.8 گــرم کربوهیــدرات و ۱ گــرم 
ــه  ــن ب ــزان از پروتئی ــن می ــه ای ــت ک ــن اس پروتئی

ــد.  ــک می کن ــدرات کم ــوارش کربوهی ــم و گ هض
وارد  ســرعت  بــه  اوقــات کربوهیــدرات  گاهــی 
ــش  ــه افزای ــر ب ــه منج ــود ک ــون می ش ــان خ جری
ــرای  ــه ب ــده ک ــت آن ش ــپس اف ــون و س ــد خ قن

ــت.  ــر اس ــدن مض ــاز ب ــوخت و س س
 پتاسیم، ویتامین و آب موجود 

در گوجه فرنگی
ــه  ــیم دارد ک ــرم پتاس ــی گ ــی 2۹2 میل گوجه فرنگ
ــود.  ــدن می ش ــات در ب ــادل مایع ــظ تع ــث حف باع
ــدن موجــب  ــات در ب ــش از حــد مایع ــش بی افزای
افزایــش فشــار خــون شــده کــه عاملــی در ابتــا بــه 

ــود.  ــوب می ش ــی محس ــاری قلب بیم
 C ویتامیــن  میلی گــرم   ۱۷ حــاوی  همچنیــن 
اســت کــه بــه حفــظ ســامت پوســت کمــک 
می شــود.  زودرس  پیــری  از  مانــع  و  می کنــد 
ــا  ــن ی ــود بتاکاروت ــانه وج ــی نش ــگ گوجه فرنگ رن
پیش ســاز ویتامیــن A اســت؛ همچنیــن بــدن 
انســان روزانــه بــه ۵۰۰۰ واحــد بین الملــل ویتامیــن 
ــه گوجه فرنگــی حــاوی ۱۰2۵ واحــد  ــاز دارد ک A نی
ــد ارزش  ــا 2۰ درص ــن ی ــن ویتامی ــل از ای بین المل

ــت.  ــه اس روزان
 کالری خیار و ریزمغذی ها

یــک خیــار متوســط تقریبــا کمتــر از ۱ درصــد 
شــامل  را  معمولــی  رژیــم  یــک  از  کالــری 
ــود  ــن موج ــرم پروتئی ــن ۱.2 گ ــود. همچنی می ش
ــی  ــی اصل ــع پروتئین ــا مناب ــه ب ــار در مقایس در خی
از جملــه گوشــت بــا میــزان پروتئیــن 2۰ گــرم، 
ــظ  ــه حف ــد ب ــا می توان ــت؛ ام ــه نیس ــب توج جال
ــر موجــود  ــدرات و فیب ــد. کربوهی ــرژی کمــک کن ان
اســت.  ۱.۴ گــرم  و   ۴.۳ ترتیــب  بــه  خیــار  در 
و  بــوده  انــرژی  اصلــی  منبــع  کربوهیــدرات 
 فیبــر نیــز در ســامت سیســتم گوارشــی مؤثــر 

است.
 پتاسیم و آب موجود در خیار

خیــار حــاوی 2۷۳ میلی گــرم پتاســیم اســت 
ــانش  ــم رس ــث تنظی ــی باع ــاده معدن ــن م ــه ای ک
ــب  ــان قل ــود و از ضرب ــب می ش ــی در قل الکتریک
ــر  ــن ه ــرد. همچنی ــد ک ــری خواه ــم جلوگی نامنظ

خیــار حــاوی ۹۷ درصــد آب اســت.

زیبایی

تقویت مو
بســیاری از خانم هــا و تــا حــدودی آقایــان بــا 
ــه  ــتند؛ ب ــر هس ــو درگی ــزش م ــدید ری ــکل ش مش
طــوری کــه گاهــی کار بــه دکتــر و دارو و آمپول هــای 
ــان  ــع آنچن ــی از مواق تقویتــی می رســد؛ امــا در خیل
تأثیرگــذار نیســت. حــاال بــرای تقویــت و جلوگیری از 
ریــزش مــو ایــن بــار روغن هــای گیاهــی را امتحــان 
کنیــد؛ شــاید بــرای شــما مفیــد بــود و دیگــر نگــران 

ریــزش مــوی خــود نبودیــد.
ــر  ــد؛ اگ ــت کنی ــود دق ــای خ ــس موه ــه جن اول ب
موهــای شــما چــرب نیســت، بهتریــن گزینــه بــرای 
تقویــت و افزایــش رشــد موهــا، روغن هــای گیاهــی 
طبیعــی اســت. روغن هــای گیاهــی طبیعــی حــاوی 
مــواد مغــذی، ویتامین هــا، اســیدهای چــرب و 
امــاح هســتند و می تواننــد بخشــی از نیازهــای 
ــد  ــه می توانی ــد. البت ــرف کنن ــما را برط ــای ش موه
ــه  ــی را ب ــای طبیع ــن روغن ه ــی ای ــرای صرفه جوی ب
طــور خالــص  تهیــه کنیــد و بعــد بــا اضافــه کــردن به 
شــامپو یــا حتــی بــه تنهایــی از آثــار آن ســود ببریــد.

ــزان آهــن و کارکــرد تیروئیــد  می
بــرای اینکــه از علــت ریــزش مــوی خــود آگاه 
ــد و  ــه کنی ــر مراجع ــه دکت ــت اول ب ــد نیس ــوید ب ش
ــن و  ــزان آه ــون، می ــش خ ــا آزمای ــد ب از او بخواهی
کارکــرد تیروئیــد شــما را چــک کنــد؛ چــون مثــا کــم 
کار شــدن تیروئیــد می توانــد باعــث نــازک شــدن و 
ریــزش مــو شــود؛ آهــن در فرآیند رســاندن اکســیژن 
بــه ســلول ها نقــش دارد و اکســیژن از مــواد مهمــی 
اســت کــه بــه رشــد موهــا کمــک می کنــد؛ خــوردن 
آهــن  قرص هــای  یــا  آهــن  حــاوی  غذاهــای 

می توانــد بســیار کمک کننــده باشــد.
 روغن آووکادو

ایــن روغــن، یکــی از روغن هــای مغــذی پوســت و 
ــه   ــه می شــود ک ــه کســانی توصی موســت. بیشــتر ب
پوســتی ملتهــب در کــف ســر دارنــد یــا موهایشــان 
بیــش از انــدازه نــازک شــده  اســت. روغــن آووکادو 
ــذب  ــی ج ــه راحت ــبکی دارد و ب ــیار س ــب بس ترکی
موهــا و پوســت کــف ســر می شــود. عــاوه بــر 
این هــا ایــن روغــن می توانــد آب و رطوبــت را در 
خــود نگــه دارد و درنتیجــه بــه آبرســانی موهــا هــم 

کمــک می  کنــد.
ــود در  ــن آووکادو SPF موج ــواص روغ ــر خ  از دیگ
آن اســت؛ یعنــی دارای مــواد حفاظتــی در برابــر 
ــا  ــدی از موه ــا ح ــد ت ــت و می توان ــاب اس ــور آفت ن
ــش  ــعه ماوراءبنف ــی از اش ــای ناش ــل ضرره در مقاب

ــد. ــت کن ــید محافظ خورش
 ،A ،D ،E ایــن روغــن سرشــار از ویتامین هــای 
۶B، آمینــو و فولیــک اســید اســت؛ این هــا مــوادی 
هســتند کــه هــر مــوی ســالمی بــه آن هــا نیــاز دارد.

شــما می توانیــد از روغــن آووکادو بــرای نــرم کــردن 
عمقــی مــو و حتــی بــه عنــوان ماســک مــو اســتفاده 
کنیــد. امــا بــرای گرفتــن نتیجــه بهتــر از ایــن روغــن 
ــن   ــل روغ ــذی مث ــای مغ ــر روغن ه ــراه دیگ ــه هم ب

زیتــون بهــره بریــد.

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل سی و یکم: توجه به نیازهاى فرزند )5(
قــاَل علــى )ع(: الَیــزاُل العقــُل و الُحْمــُق َیَتغاَلبــاِن 
علــى الرَُّجــِل اِلــى ثمانِــَى َعَشــَر َســَنًة َفــِاذا ِبَلَغهــا 

َغَلــَب َعَلْیــِه َاکَثــُر ُهمــا فیــِه.
پیوســته عقــل و حماقــت در مــزاج نوجوانــان 
ــف  ــا بحــران تکلی ــگ و ســتیزند ت ــغ در جن تازه بال
ــه ســن هیجــده ســال  ــد و ب را پشــت ســر بگذارن
برســند. در آن موقــع اگــر ســاختمان فکــرى جــوان 
ــروز  ــل پی ــم عق ــا طبیعــى و ســالم باشــد، کم ک م
مى شــود و حماقــت شکســت مى خــورد و اگــر 
ــب  ــل غال ــر عق ــت ب ــد، حماق ــق باش ــا احم اساس

ــد شــد. خواه
ــباُب ُشــَعبٌة ِمــَن  قــاَل رســول الّلــه)ص(: الشَّ
الُجُنوِن.جوانــى خــود یکــى از اقســام جنون اســت.

ــمى و  ــب جس ــوالت عجی ــا تح ــن دوره ب ــون ای چ
روحــى قریــن اســت و طوفان هــاى شــدیدى 
ــار و  ــرد و غب ــى گ ــه گاه ــرد ک ــر مى گی ــرد را در ب ف
ــز تحــت  ــان را نی ــادش ممکــن اســت اطرافی گردب
ــون تشــبیه شــده  ــه نوعــى جن ــرار دهــد ب ــر ق تأثی

ــت.  اس
و  بیجــا  برخوردهــاى  بــراى کنتــرل  علــى)ع( 
ــد: جهــل اشــباب معــذور  بی ثمــر چنیــن فرموده ان

ــور. ــه محص علم
عــذر نادانــى جوانــى پذیرفتــه اســت و دانــش او در 

جوانــى محــدود و محصــور اســت. 
تحــوالت  بــر  عــاوه  و جوانــى  بلــوغ  دوران  در 
جســمى، رویــش مــو در صــورت و جاهــاى دیگــر، 
ــرى  ــزرگ فک ــه شــدن صــدا و...، تحــوالت ب دورگ
مى شــود؛  ایجــاد  فــرد  در  نیــز  شــخصیتى   و 
فــرد آمــاده اســت تــا خــود را بزرگســالى بــا 
شــخصیت ببینــد و از والدیــن و بزرگســاالن و 
جامعــه انتظــار دارد او را بــه ایــن چشــم ببیننــد، او 
را کوچــک فــرض نکننــد و بزرگوارانــه بــا او برخــورد                                                                         

ــد. کنن
از ویژگى هایــى کــه بــراى ایــن مرحلــه برشــمرده اند 
ــه خــود گرفتــن اســت  حساســیت، زودرنجــى و ب
ــش  ــرغ کی ــه م ــر ب ــا اگ ــدر و مادره ــول پ ــه ق و ب
کنیــم، او بــدش مى آیــد، اگــر ســخنى بگوییــم کــه 
غیرمســتقیم باشــد، ولــى بــه یکــى از رفتارهــاى او 
ــا او  ــه قصــد م ــى ک ــاره داشــته باشــد، در حال اش

ــد و... . ــدش مى آی ــت، ب نیس
ــادى دارد و گاهــى  ــا دوســتان زی گاهــى جــوان م
ــع نوعــى  ــط نیســت و درواق ــا کســى مرتب اصــا ب
بى ثباتــى عاطفــى در او ظاهــر مى شــود؛ گاهــى بــا 
مهــر و محبــت و عاطفــه برخــورد مى کنــد و گاهــى 
چنــان خشــن مى شــود کــه نمى شــود بــه او نــگاه 
کتــاب  ــد. از  ــار آم ــت و کن ــا او ســخن گف ــرد و ب ک

»اصــول تربیــت«، انتشــارات همــای رحمــت

اگــر از بیشــتر زنــان بپرســید از ابتــا بــه 
بــه  دارنــد،  وحشــت  بیماری هــا  کــدام 
می کننــد.  اعتــراف  ســرطان  از  ترسشــان 
ــه  ــه مرحل ــیدن ب ــش از رس ــا پی ــت کم ت دس
یائســگی، نگرانــی زنــان معمــوال معطــوف بــه 
ــت؛  ــرطانی اس ــانه های س ــت وجوی نش جس
در حالــی کــه بیشــتر خانم هــا نمی داننــد 
ــان  ــی در آن ــاری قلب ــه بیم ــا ب ــه خطــر ابت ک
ــا  ــد تقریب ــه بع ــژه از ســنین یائســگی ب به وی
ــان  ــد و آن ــردان افزایــش می یاب ــدازه م ــه ان ب
ــر  ــرض خط ــردان در مع ــدازه م ــه ان ــز ب را نی
ــرار  ــی ق ــکته قلب ــی و س ــای عروق بیماری ه

می دهــد.
محمدرضــا  دکتــر  بــا  بهانــه  ایــن  بــه 
محمدحســنی، متخصــص قلــب و عــروق 
دربــاره عوامــل خطــر بیماری هــای قلبی عروقــی 

نشســتیم. بــه گفت وگــو  زنــان  در 
 رایج ترین انواع بیماری های قلبی

قلبــی،  بیماری هــای  نــوع  رایج تریــن 
بیمــاری شــریان های قلــب اســت کــه البتــه 
بیــش از انــواع دیگــر قابل پیشــگیری اســت. 
ــگ  ــا تن ــدن ی ــدود ش ــر مس ــریان ها در اث ش
شــدن نمی تواننــد بــه خوبــی خــون را از خــود 
عبــور دهنــد. ایجــاد پــاک )یــا رســوب( 
ســبب تنــگ شــدن یــا مســدود شــدن 
 شــریان قلــب شــده و هــر قــدر بزرگ تــر 
و وســیع تر شــوند، احتمــال بــروز حملــه 

ــد. ــد ش ــتر خواه ــی بیش قلب

از انــواع دیگــر می تــوان بــه فشــار خــون 
بــاال اشــاره کــرد کــه آثــار جــدی بــرای عــروق 

خونــی، قلــب و کلیه هــا دارد. 
تغییــر در ریتــم ضربــان قلــب، افزایــش 
ــز  ــش آن نی ــا کاه ــب ی ــان قل ــداد ضرب تع
از مــوارد دیگرنــد. گاهــی اوقــات وجــود 
قلــب  دســتگاه  در  مــادرزادی   عارضــه ای 
و عــروق بــه صــورت نارســایی آشــکار شــده و 
ــه ایجــاد اختــال در جریــان یافتــن  منجــر ب

خــون و خــروج آن از قلــب خواهــد شــد.
 تأخیر ده ساله در بروز بیماری قلبی 

زنانه
زنــان یــک دهــه دیرتــر از مــردان بــه بیمــاری 
قلبــی مبتــا می شــوند. البتــه ایــن یــک 
یافتــه آمــاری اســت و بــه ایــن معنــا نیســت 
ــه  ــا ب ــی مبت ــنین جوان ــا در س ــه خانم ه ک

ــوند.  ــی نمی ش ــاری قلب بیم
بیماری هــای قلبــی در جامعــه بــه عنــوان 
می شــوند،  شــناخته  مــردان  بیمــاری 
ولــی درحقیقــت آمارهــا نشــان می دهــد 
بیماری هــای قلبــی در زنــان نیــز عامــل 

اولیــه مــرگ هســتند.
بیماری هــای قلبــی در زنــان هفــت تــا ده 
ســال دیرتــر ظاهــر می شــود کــه برخــی ایــن 
ــتروژن  ــون اس ــار هورم ــی از آث ــر را ناش تأخی
زنــان قبــل از یائســگی می داننــد؛ بــه طــوری 
کــه زنانــی کــه یائســگی زودرس دارنــد 
)پیــش از ۴۰ ســالگی( در مقایســه بــا زنانــی 

ــوند  ــه می ش ــر یائس ــا دیرت ــع ی ــه موق ــه ب ک
ــری  ــه  طــور متوســط عمــر کوتاه ت دو ســال ب
دارنــد. بــه  طــور کلــی پــس از زمــان یائســگی 
ــر  ــا براب ــان و خانم ه ــی در آقای ــاری قلب بیم
می شــود. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه 
هورمون درمانــی پــس از یائســگی نقشــی در 

ــدارد. ــی ن ــاری قلب ــروز بیم ــردن ب کم ک
 برچسب زنانه و مردانه بر بیماری 

قلبی
تفاوت هایــی میــان زنــان و مــردان در ارتبــاط 
بــا بیمــاری قلبــی وجــود دارد: زنان در ســنین 
ــه بیمــاری  ــا مــردان ب ــری در مقایســه ب باالت
قلبــی مبتــا می شــوند. ایــن تفــاوت پــس از 

۷۵ ســالگی از بیــن مــی رود.
مــرگ ناشــی از یــک حملــه قلبــی در مــاه اول 
ــا  ــه ب ــا در مقایس ــه در خانم ه ــس از حمل پ
آقایــان بیشــتر اســت. خانم هــا پــس از حمله 
ــال  ــه احتم ــاه اول ب ــش م ــی در ش اول قلب
بیشــتری ممکــن اســت دچــار حملــه قلبــی 

ــاره شــوند. دوب
ــان  ــب در آقای ــی قل ــس از جراح ــودی پ بهب
در مقایســه بــا خانم هــا کمــی بیشــتر اتفــاق 
می افتــد؛ زیــرا عــروق کرونــر در خانم هــا 

باریک تــر اســت.
 افزایش خطر با قرص های 

ضدبارداری
مصــرف  اســت  داده  نشــان  بررســی ها 
قرص هــای ضدبــارداری ترکیبــی )حــاوی 

ــاد  ــال ایج ــترون( احتم ــتروژن و پروژس اس
ــا ۱۵  ــان ۳ ت ــی را در زن ــکته قلب ــه و س لخت
ایــن  مصــرف  متاســفانه  می کنــد.  برابــر 
ــی،  ــای عروق ــروز لخته ه ــر ب ــا خط قرص ه
ســکته قلبــی و مغــزی را افزایــش می دهــد. 
البتــه تحقیقــات نشــان داده کــه قرص هــای 
ــترون  ــاوی پروژس ــط ح ــه فق ــارداری ک ضدب
ــد، احتمــال عــوارض  ــوده و اســتروژن ندارن ب

نمی دهنــد. افزایــش  را  قلبی عروقــی 
در خانم هــای کمتــر از ۳۵ ســال و بــدون 
فاکتورهــای خطــر قلبــی نظیــر بیماری فشــار 
خــون یــا اســتعمال دخانیــات، ایــن احتمــال 
ــی  ــد؛ ول ــش می یاب ــر افزای ــار براب ــا چه دو ت
ــن  ــرف ای ــال، مص ــر از ۳۵ س ــان باالت در زن
و  بــوده  خطرناک تــر  بســیار  قرص هــا 
ــی در ســیاهرگ ها  ــال لخته هــای عروق احتم

ــد. ــش می ده ــر افزای ــا ده براب را ت
درواقــع اگــر خانمــی کــه قــرص ضدبــارداری 
ــد  ــیگاری باش ــد، س ــرف می کن ــی مص ترکیب
احتمــال ســکته قلبــی در او ده برابــر و ســکته 

ــد. ــر افزایــش می یاب مغــزی ســه براب
ضدبــارداری  قــرص  کــه  خانمــی  اگــر 
ــار   ــاری فش ــد، بیم ــرف می کن ــی مص ترکیب
خــون داشــته باشــد، احتمــال ســکته قلبــی 
افزایــش  برابــر  تــا ۱۵  او ۳  در  مغــزی  و 

 . بــد می یا
خوشــبختانه قطــع مصــرف ایــن دارو باعــث 
می شــود کــه احتمــال ســکته قلبــی بــه قبــل 

از مصــرف کاهــش یابــد.
بعضــی  در  اســتروژن گیاهــی کــه  البتــه 
جــو،  ســویا،  نظیــر  غــات  و  گیاهــان  از 
نخــود، بروکلــی و ... وجــود دارد، عــوارض 
قلبی عروقــی نــدارد و بهتــر اســت بــرای 
ــا اســتفاده  ــم یائســگی از آن ه کاهــش عائ

ــود. ش
 قلب چه زنانی بیمار می شود؟

ســابقه خانوادگــی بیمــاری قلبــی یعنــی 
وجــود فــردی در خانــواده درجــه اول کــه 
قبــل از ۵۵ ســالگی مبتــا بــه بیمــاری 
ــه  ــا ب ــر ابت ــد، خط ــده باش ــی ش قلبی عروق
ــدازه مــردان  ــه ان ــان ب بیمــاری قلبــی را در زن

می کنــد. بیشــتر 
چربــی خــون بــاال نیــز بیانگــر احتمــال زیــاد 
بــروز بیمــاری قلبــی اســت. بــه بیــان دیگــر 
خانم هــا بــرای پیشــگیری از خطــر بــروز 

ــرل  ــه کنت ــد ب ــی بای ــای قلبی عروق بیماری ه
ــد. ــت بدهن ــی خــون خــود اهمی چرب

مصــرف ســیگار نیــز در خانم هــا مثــل آقایــان 
زمینه ســاز بــروز بیماری هــای قلبــی اســت.

خطــر  فاکتورهــای  اضافــه وزن،  و  چاقــی 
ــژه  ــی به وی ــای قلب ــرای بیماری ه ــری ب دیگ

می شــوند. محســوب  خانم هــا  در 
 تحرک داشته باشید و استرستان را 

کنترل کنید
کشــورها  در  زیــادی  بررســی های  اخیــرا 
از جملــه ایــران انجــام شــده کــه نشــان 
می دهــد مصــرف دخانیــات، چاقــی، بــاال 
بــودن ســطح چربی هــای خــون، نــوع تغذیــه، 
دیابــت، فشــار خــون بــاال، اســترس و میــزان 
فعالیــت بدنــی در پیدایــش بیماری هــای 

ــتند. ــر هس ــان مؤث ــردان و زن ــی در م قلب
در فاکتورهایــی چــون وجــود زمینــه فامیلــی 
یــک  درجــه  خانــواده  در  قلبــی  بیمــاری 
ــام  ــا انج ــا ب ــت؛ ام ــی داش ــوان دخالت نمی ت
ســاالنه آزمایــش خــون بــه ســادگی می تــوان 
از وجــود دیابــت و اختــاالت چربی هــای 

ــد. ــون آگاه ش خ

بدنــی  منظــم  فعالیــت  مقولــه  دربــاره 
نیــز  اســترس  کنتــرل  راهکارهــای  و 
دســتورکارهای ســاده ای وجــود دارد کــه همــه 
افــراد در صورتــی کــه بخواهنــد، می تواننــد بــا 
ــه ســادگی  ــه ب ــای اولی ــات و آموزش ه امکان
ــه آن هــا دسترســی پیــدا کننــد. پیــاده روی  ب
روزانــه )دســت کم بــه مــدت ۳۰ دقیقــه( 
امــری نیســت کــه از عهــده اغلــب افــراد 
ــرای کنتــرل و مدیریــت اســترس  ــد. ب برنیای
نیــز تمریناتــی وجــود دارد کــه بــا کمــی 

هســتند. انجام شــدنی  تــاش 

،،
 ســابقه خانوادگــی بیمــاری قلبــی یعنــی 
وجــود فــردی در خانــواده درجــه اول کــه 
قبــل از 55 ســالگی مبتــا بــه بیمــاری 
قلبی عروقــی شــده باشــد، خطــر ابتــا بــه 
بیمــاری قلبــی را در زنــان بــه انــدازه مــردان 

بیشــتر می کنــد 

قلب چه زنانی بیمار می شود؟

زنان در معرض خطر سکته قلبی
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چهارمحال و بختیاری:
 چهارمحال و بختیاری، میزبان 

۱۱۰ استعداد قرآنی شد
ــال  ــی چهارمح ــور قرآن ــوزش اداره ام ــناس آم کارش
اســتعدادهای  از  نفــر   ۱۱۰ از حضــور  بختیــاری  و 
ــب  ــور در قال ــرب کش ــه غ ــی منطق ــان قرآن درخش
اردوی ویــژه بــه میزبانــی اســتان چهارمحــال و 
ــه مــدت ســه  ــاری از جمعــه ۰3 شــهریورماه ب بختی

روز خبــر داد.
ابــوذر کارگــر، کارشــناس آمــوزش اداره امــور قرآنــی 
اردوی  طــرح  افــزود:  بختیــاری،  و  چهارمحــال 
اســتعدادهای درخشــان قرآنــی کشــور، طرحــی 
ــرآن  ــازمان دارالق ــوی س ــه از س ــت ک ــازده  اس زود ب

الکریــم در ســطح کشــور اجــرا می شــود.
ــی  ــرح قرآن ــن ط ــای ای ــه اردوه ــان اینک ــا بی وی ب
ــک  ــان در ی ــه نوجوان ــور هم ــا حض ــن ب ــش از ای پی
مــکان برگــزار می شــد، تصریــح کــرد: بنــا بــر 
ــال   ــی س ــم ط ــرآن الکری ــازمان دارالق ــم س تصمی
جــاری مقــرر شــد تــا اردوهــای ایــن طــرح قرآنــی 
بــه صــورت منطقــه ای برگــزار شــود و هم اکنــون 
نیــز اردوی طــرح اســتعدادهای قرآنــی ویــژه منطقــه 

ــت. ــال اجراس ــهرکرد در ح ــور در ش ــرب کش غ
اســتان های  اینکــه  بیــان  بــا  ادامــه  در  کارگــر 
چهارمحــال و بختیــاری، همــدان، ایــام، کرمانشــاه، 
کردســتان، لرســتان و کهگیلویــه و بویراحمــد در 
منطقــه غــرب طــرح اســتعدادهای درخشــان قرآنــی 
کشــور قــرار دارنــد، اظهــار داشــت: از روز جمعه ســوم  
ــهرکرد  ــور در ش ــه از کش ــن منطق ــهریور، اردوی ای ش
در حــال برگــزاری اســت و ۱۱۰  نفــر از اســتعدادهای 
قرآنــی ایــن اســتان ها در اردوی مدنظــر حضــور 

ــد. دارن
کارشــناس آمــوزش اداره امــور قرآنــی ســازمان 
تبلیغــات چهارمحــال و بختیــاری در ادامــه بــا بیــان  
اینکــه ایــن اســتعدادهای قرآنــی در رده ســنی ۱3 تــا 
ــا  ــرد: اردوی حاضــر ب ــح ک ۱۸ ســال هســتند، تصری
ــت  ــی از ســه اســتان از هف حضــور اســتادان انتخاب
اســتان شــرکت کننده در ایــن اردو، در حــال برگــزاری 

اســت.
ــن دوره از  ــای ای ــه کاس ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
صبــح تــا ظهــر بــه صــورت گردشــی و بعدازظهرهــا بــه 
ــن اردو  ــت: ای ــود، گف ــه ای اداره می ش ــورت برنام ص
ــی و  ــورت تفریح ــه ص ــا ب ــه تنه ــت ک ــور نیس این ط
ــه صــورت قطعــی و  آموزشــی برگــزار شــود، بلکــه ب

می شــود. برگــزار  برنامه ریزی شــده 
کارگــر در پایــان تصریــح کــرد: کاس هــای ایــن 
ــر  ــا ظه ــح ت ــی از صب ــان قرآن ــتعدادهای درخش اس
ــی  ــود و مطالب ــزار می ش ــی برگ ــورت کارگاه ــه ص ب
چــون صــوت و لحــن، تجویــد و حتــی نــکات اخاقی 
ــه  ــه ایشــان ارائ ــه صــورت کارگاهــی و جلســه ای ب ب
می شــود؛ یعنــی برگــزاری کاس هــا بــه ایــن صــورت 
نیســت کــه بــه شــکل یک طرفــه اداره شــود و تنهــا 

ــد. ــکات را مطــرح کنن ــا ن اســتادان در آن ه

گردشگری
زردکوه بختیاری )قله کلونچین( 

از  و  ایــران  غربــی  جنــوب  در  زردکــوه 
اســتان  غربــی  قســمت  انتهایی تریــن 
ــمال  ــرق و ش ــا ش ــاری ت ــال و بختی چهارمح
اســت. یافتــه   امتــداد  خوزســتان  شــرق 

ایــن رشــته کوه، یکــی از غنی تریــن ذخایــر 
رودخانه هــای  و  اســت  ایــران  آب  طبیعــی 
کارون، بــه عنــوان بزرگ تریــن رودخانــه ایــران 
و  اســتان چهارمحــال  از  )کــه  زاینــده رود  و 
ــود(، از  ــان می ش ــتان اصفه ــاری وارد اس بختی

می گیرنــد. سرچشــمه  رشــته کوه  ایــن 
ــه شــاه  ــوان ب ــا و معــروف آن می ت ــل زیب از قل
ــن  ــان، کلونچی ــهیدان، زرده، دوزرده، هفت تن  ش
قلــه  میــان  ایــن  در  اشــاره کــرد.  و کینــو 
ــن  ــر، بلندتری ــاع ۴۲۲۱ مت ــا ارتف ــن ب کلونچی

قلــه زردکــوه بختیــاری اســت.
بــه  دنــا  از  بعــد  زاگــرس  رشــته کــوه  در 
ارتفــاع ۴۴۰9 متــر و اشــترانکوه بــه ارتفــاع 
ــوه  ــن ک ــاری بلندتری ــوه بختی ــر زردک ۴۲5۰ مت
ــه ارتفــاع  ــه کلونچیــن ب زاگــرس اســت کــه قل
اســت  داده  جــای  خــود  در  را  متــر   ۴۲۲۱ 
ــتان  ــگ اس ــتان کوهرن ــوه در شهرس ــن ک و ای
کیلومتــری   9۰ و  بختیــاری  و  چهارمحــال 
حــد  )زرده(  زردکــوه  دارد.  قــرار  شــهرکرد 
ــرار  ــت ق ــگ و بازف ــه کوهرن ــل دو رودخان  فاص

دارد.
 E5۰.۰77۴۲ ــی ــا عــرض جغرافیای ــر ب ــن اث ای
ــتان  ــی N3۲.365۰5 در اس ــول جغرافیای و ط

ــع شــده اســت. ــاری واق چهارمحــال بختی
 قلل مهم و مرتفع زردکوه

ــر  ــاالی ۴۰۰۰ مت ــه ب ــادی قل ــوه تعــداد زی زردک
ــن ۴۲۲۱  ــا کلونچی ــن آن ه ــه معروف تری دارد ک
متــر، چگالــه ۴۱36 متــر، هفت تنــان ۴۱۰9 
شــاه  متــر،   ۴۰7۸ درویــش کزلــی  متــر، 
شــهیدان ۴۰76 متــر، نــازی ۴۰75 متــر، چــال 
تــاو ۴۰75 متــر، تیــا ۴۰53 متــر، شــرنگ ۴۰۱۱ 
ــر،  ــر، دوزرده ۴۰۰۰ مت ــگ ۴۰۰9 مت ــر، دورن مت
ــر،  ــش 397۰ مت ــر، قنبرک ــیردان 39۸۸ مت س
پلــه بلنــد 39۴7 متــر، چال میشــان 3۸97 
متــر، ایلــوک 3۸37 متــر و آب ســفید 3759 

ــر اســت. مت
 ویژگی های خاص منطقه زردکوه

می تــوان  زردکــوه  مهــم  ویژگی هــای  از 
پورســونان  و  بیــگ  ایــل  یخچال هــای  بــه 
و  خرســان  و  خدنــگ  )کــول(  دره هــای  و 
تک درخــت  جنگل هــای  و  نــازی  دریاچــه 
ییاقــی بازفــت اشــاره کــرد. یخچال هــا و خــط 
الراس هــای زردکــوه بســیار زیبــا، دیدنــی و در 

عیــن حــال خطرنــاک اســت. گردشــگری

علمیــه  حــوزه  تبلیغــات  دفتــر  رئیــس 
اصفهــان گفــت: مبّلغــان وظیفــه دارنــد از 
ــوع کار تبلیغــی  ســیره و ســبک و منــش و ن
ــئون  ــد و ش ــره بگیرن ــری به ــت هللا مظاه آی
ــد. ــرار دهن ــدار ق ــن م ــود را در ای ــی خ تبلیغ

رئیــس  قطبــی،  محمــد  حجت االســام 
دفتــر تبلیغــات اســامی اصفهــان، در مراســم 
رونمایــی از کتــاب »مرزبــان اخــاق« دربــاره 
ــکار و اندیشــه های آیــت هللا مظاهــری کــه  اف
در ســالن اجتماعــات دفتــر تبلیغات اســامی  
برگــزار شــد، اظهــار کــرد: از کنگــره نکوداشــت 
ــد  ــری چن ــی مظاه ــت هللا العظم ــرت آی حض
مــاه گذشــته اســت و بــا ایــن حــال ذره ای از 
برکــت وســیع و قــوی کام وجــودی ایشــان 

در اصفهــان کــم نشــده اســت.
مظاهــری  آیــت هللا  حضــور  گفــت:  وی 
اصفهــان  در  ایشــان  وجــودی  دریــای   و 
ــان  ــه در اصفه ــه  ک ــن دو ده ــژه در ای و به وی
مســتقر هســتند، برکــت وســیعی در اصفهــان 

داشــته و دارد.
وی بیــان کــرد: وجــود آیــت هللا مظاهــری 
را شــامل می شــود   عرصه هــای مختلفــی 
و در کنگــره نکوداشــت بــا همــه تاش هایــی 
کــه صــورت گرفــت، تنهــا بخــش کوچکــی از 
آن هــا روایــت و مجموعــه آثــار ایشــان در ۲7 

جلــد رونمایــی شــد. ایشــان ابعــاد وجــودی 
و  تحقیــق  پژوهــش،  زمینــه  در  وســیعی 
ــه بخــش کمــی از آن در  ــد ک ــات دارن مطالع

ــد منتشــر شــده اســت. ۲7 جل

وی خاطرنشــان کــرد: در حــوزه تبلیــغ از 
اقامــه نمــاز جماعــت تــا ارتبــاط مســتقیم بــا 
ــی  ــات اجتماع ــن و ارتباط ــر رفت ــردم، منب م
ــزرگان  ــی مســئوالن و ب ــردم و حت وســیع، م
بارهــا از محضــر ایشــان بهــره گرفتنــد و ایــن 
خــود ُبعــد وســیعی از بــرکات حضــور ایشــان 
ــغله های  ــا مش ــردی ب ــن ف ــه چنی ــت ک اس
وســیع درســی و کار هــای علمــی، ســکان دار 

ــد.  ــت باش مرجعی

رئیــس دفتــر تبلیغــات حــوزه علمیــه اصفهــان 
ــه تفســیر   افــزود: آیــت هللا مظاهــری در زمین
ــه در  ــش داده ک ــد را پوش ــش از ۴۰ مجل بی
ــد ایشــان  ــم اســت و بعــد از تایی حــال تنظی
و انتشــار در اختیــار محققــان، اســتادان و 

ــت.  ــرار خواهــد گرف ــردم ق م
وی اظهــار کــرد: وظیفــه مبّلغــان ایــن اســت 
ــوع  کــه از ایــن ســیره و ســبک و منــش و ن
کار تبلیغــی آیــت هللا مظاهــری بهــره بگیرنــد 
و ســعی کننــد شــئون تبلیغــی خــود را در ایــن 

مــدار قــرار دهنــد.
کنــار  در  افــزود:  قطبــی  حجت االســام 
ــی،  ــغ و ارتباطــات وســیع فرهنگ عرصــه تبلی
ســتاره ای  ایشــان  مردمــی،  و  اجتماعــی 
هســتند کــه  اصفهــان  علمیــه  حــوزه  در 
همچنــان می درخشــند و در ایــن دو دهــه 
سال هاســت کــه علمــا، فضــا و اســتادان 
ــه طــور مســتقیم از کرســی درس  اصفهــان ب
ایشــان بهــره بردنــد و ایشــان مصرانــه تاکیــد 
و  حکیمانــه  عالمانــه،  درس  داشــتند کــه 

ــود. ــزار ش ــق برگ دقی
وی گفــت: بــه برکــت حضــور و درس ایشــان 
در اصفهــان امــروز شــاهد برگزاری 3۰ کرســی 
ــن شــهر  ــه و اصــول در ای درس خــارج از فق
هســتیم کــه عمــده شــرکت کنندگان در آن 

آیــت هللا  حضــرت  بافصــل  شــاگردان  از 
بــا  را  برکــت  ایــن  و  هســتند  مظاهــری 
ــوان ســنجید و  ــددی نمی ت ــار و ع ــچ معی هی
شــعاع وســیعی در شــهر و اســتان اصفهــان و 
ــان  ــیع و جه ــان تش ــر در جه ــای دیگ حوزه ه
اســام دارد؛ ایــن برکــت را بایــد قــدر دانســت 

ــرد. ــره ب و از آن به
رئیــس دفتــر تبلیغــات حــوزه علمیــه اصفهان 
ــی،  ــات اجتماع ــرد: در بخــش ارتباط ــان ک بی
ــن  ــاهد ای ــوری ش ــان و کش ــئوالن اصفه مس
ــری  ــت هللا مظاه ــا آی ــدار ب ــه دی ــتند ک هس
ــای  ــی و فض ــوی و معرفت ــت معن دارای برک
شــعاع نورانیــت اســت کــه انســان را مجــذوب 
ــژه  ــان به وی ــر کام ایش ــد؛ تاثی ــود می کن خ
ــی  ــی، اجتماع ــف فرهنگ ــای مختل در حوزه ه
و حوزه هــای متعــدد دیگــر کــه بــا تخصــص 

و مطالعــه بیــان می کننــد، بســیار شــگفت آور 
اســت.

آیــت هللا  کــرد:  تصریــح  ادامــه  در  وی 
مظاهــری هــم از نظــر علمــی و هــم اخاقــی 
و تفســیری، کرســی درس بســیار خوبــی 
وجهــه  و  داشــتند  قــم  علمیــه  حــوزه  در 
مرجعیــت ایشــان در قــم شــعاع بلنــدی 
بایــد از کســانی  داشــت. در ایــن راســتا 
ــان  ــه اصفه ــان ب ــرت ایش ــبب مهاج ــه س ک
مقــام  از  به ویــژه  قدردانــی کــرد.  شــدند، 
ــه  ــرد؛ چــرا ک ــد تشــکر ک ــری بای معظــم رهب
ــری را  ــت هللا مظاه ــود و آی ــان ب ــف ایش لط
تاییــد فرمودنــد و بــا اشــاره ایشــان، آیــت هللا 
مظاهــری اصفهــان را بــه عنــوان محلــی بــرای 
ــی و  ــی و تبلیغ ــی، فرهنگ ــای علم فعالیت ه

معرفتــی انتخــاب کردنــد. ایکنــا

 تفسیر آیت هللا مظاهری
 در ۴۰ جلد منتشر می شود

ــگری  ــتی و گردش ــع  دس ــی، صنای ــراث  فرهنگ ــس اداره می رئی
همــکاری  تفاهم نامــه  انعقــاد  از  بیــدگل  و  آران   شهرســتان 
و مشــارکت در راه انــدازی مــوزه علــوم و فنــون در این شهرســتان 

داد. خبر 
ــط  عمومــی اداره  کل میــراث  فرهنگــی، صنایــع   ــه  نقــل از رواب ب
دســتی و گردشــگری اصفهــان، جــواد صدیقیــان، رئیــس اداره 
ــن  ــام ای ــا اع ــدگل، ب ــتان آران و بی ــی شهرس ــراث  فرهنگ می
ــوم و فنــون، یکــی از محورهــای توســعه  ــر گفــت: مــوزه  عل خب
عمومــی اســت و شهرســتان آران و بیــدگل نیازمنــد ایــن مــوزه 
اســت تــا پاســخگوی ســؤاالت و نیازهــای علمــی دانشــجویان و 

دانش آمــوزان باشــد.
ــون  ــوم و فن ــوزه عل ــدازی م ــرد: راه ان ــان ک ــان خاطرنش صدیقی
 در شهرســتان، هماننــد یــک مــوزه تاریخــی بــرای بازدیدکننــده 

و مخاطــب مهــم محســوب می شــود تــا راحــت به آن دسترســی 
ــرد؛ آران  ــاد بگی ــی ی ــه  خوب ــی را ب ــائل علم ــد و مس ــدا کن  پی
و بیــدگل بــا داشــتن پتانســیل های زیــاد تــوان  برپایــی مــوزه 

علــوم و فنــون را دارد.
او بــا بیــان اینکــه بهره گیــری از مــوزه علــوم و فنــون در 
بحــث آمــوزش، خــارج از روش هــای رایــج آموزشــی مــدارس 
و دانشگاه هاســت، تصریــح کــرد: بــا راه انــدازی ایــن مــوزه 
و  شــکوفا  و  بــارور  دانشــجویان  و  دانش آمــوزان  خاقیــت 
اســتعدادیابی نیــز انجــام شــده و فــرد در زمــان دانش آموختگی 

ــود. ــه می ش ــتغال مواج ــکات اش ــا مش ــر ب کمت
ــون فرصــت  ــوم و فن ــدازی مــوزه عل ــا راه ان ــزود: ب ــان اف صدیقی
ــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم فراهــم  اشــتغال ۲۲ نفــر ب

می شــود. میــراث آریــا 

رئیــس اداره امــور قرآنــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان 
اصفهــان گفــت: ۴۲ نفــر از نفــرات برتــر چهلمیــن دوره مســابقات 
قــرآن کریــم اســتان اصفهــان در ۱۰ رشــته بــه مســابقات کشــوری 

ــزام می شــوند. اع
بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه 
اســتان اصفهــان، یحیــی قاســمی اظهــار داشــت: مرحلــه 
اســتانی چهلمیــن دوره مســابقات قــرآن کریــم اســتان اصفهــان 
ــی  ــگاه صنعت ــی دانش ــه میزبان ــاه ب ــای ۱9 و ۲۰ مردادم در روزه

ــد. ــزار ش ــر برگ ــت 7۴۴ نف ــا رقاب ــان ب اصفه
وی در ادامــه افــزود: پــس از معرفــی نفــرات برتــر مرحلــه 
ــور  ــه اداره ام ــم ب ــرآن کری ــن دوره مســابقات ق اســتانی چهلمی
ــر اســاس ســهمیه ای  ــا ب ــرر شــد ت ــاف مق ــی ســازمان اوق قرآن
کــه اداره امــور قرآنــی ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه بــه 

اســتان اصفهــان اعــام کــرده، ۴۲ نفــر از نفــرات برتــر چهلمیــن 
دوره مســابقات قــرآن کریــم اســتان اصفهــان بــرای رقابــت بــه 

ــوند. ــزام ش ــوری اع ــابقات کش مس
ــان و ۱9 نفــر  ــر از آقای ــراد شــامل ۲3 نف ــن اف وی ادامــه داد: ای
ــزء  ــظ ۱۰ ج ــته های حف ــه در رش ــتند ک ــتان هس ــوان اس از بان
حفــظ ۲۰ جــزء، حفــظ کل قــرآن کریــم، قرائــت تحقیــق، قرائــت 
 ترتیــل، اذان، دعاخوانــی، حفــظ معــارف و احادیــث قــرآن            
ــا دیگــر نفــرات برتــر  حفــظ موضوعــی و تفســیر قــرآن کریــم ب
از سراســر کشــور جهــت کســب رتبه هــای برتــر بــه رقابــت 

می پردازنــد. 
قاســمی گفــت: مرحلــه کشــوری چهلمیــن دوره مســابقات قــرآن 
کریــم از روز ۱۱ شــهریورماه تــا ۲6 شــهریورماه بــه میزبانــی 

ــود. ایکنــا ــزار می ش ــه برگ ــهر ارومی ــی و در ش ــان غرب آذربایج

 راه اندازی موزه علوم و فنون
 در شهرستان آران و بیدگل

 راهیابی ۴۲ اصفهانی به مرحله کشوری 
چهلمین دوره مسابقات قرآن کریم

،،
 آیــت هللا مظاهــری ابعــاد وجــودی 
وســیعی در زمینــه پژوهــش، تحقیــق 
و مطالعــات دارنــد کــه بخش کمی از 
آن در ۲۷ جلــد منتشــر شــده اســت

»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 
13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی  »

برابــر آراء صــادره هیات هــای اول و دوم و 
ســوم و چهــارم موضــوع قانــون تعییــن تکلیف 
و ســاختمان های  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت 
ــی  ــد ثبت ــد ســند رســمی مســتقر در واح فاق
ــه و  ــات مالکان ــان تصرف ــرب اصفه ــه غ منطق
بامعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت 
. لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد 
تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم 
در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱5 روز آگهی می شــود 
درصورتــی کــه اشــخاص نســبت به صدورســند 
مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند 
ــی  ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن م
ــه اداره  ــراض خــود را ب ــاه اعت ــه مــدت دو م ب
ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم و پس از 
اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 

مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد.
هیــأت   ۱39۴/۱۱/۲۱-5۱7۲9 شــماره  ۱.رای 
اول  اقــای رضــا عســگری زاده لمجیــری  بــه 
شناســنامه شــماره  5  کدملــی ۱۲۸99۰۲3۰5  
ــدانگ   ــد شش ــد  احم ــان  فرزن ــادره اصفه ص
 ۲۴/۰5 مســاحت   بــه  مغــازه   یکبــاب 
ــی از ۴۰   ــماره ۴۰7 فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب
ــوزه  ــش ۱۴ ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ثبــت ملــک غــرب  اصفهــان ازمالــک رســمی 

احمدعســگری زاده لمجیــری
۲.رای شــماره 5۱7۲۸-۱39۴/۱۱/۲۱ هیــأت 
ــه  ــری  ب ــای رضــا عســگری زاده لمجی اول اق
شناســنامه شــماره  5  کدملــی ۱۲۸99۰۲3۰5  
ــدانگ   ــد شش ــد  احم ــان  فرزن ــادره اصفه ص
ــع  ــاحت  ۴۰۱/93 مترمرب ــه مس ــه  ب یکبابخان
از پــاک شــماره ۴۰7 فرعــی از ۴۰  اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت 
رســمی  ازمالــک  اصفهــان  غــرب   ملــک 

احمدعســگری زاده لمجیــری
3.رای شــماره 5۱7۲5-۱39۴/۱۱/۲۱ هیــأت 
ــه  ــری  ب ــای رضــا عســگری زاده لمجی اول اق
شناســنامه شــماره  5  کدملــی ۱۲۸99۰۲3۰5  
ــدانگ   ــد شش ــد  احم ــان  فرزن ــادره اصفه ص
 3۰/57 مســاحت   بــه  مغــازه   یکبــاب 
ــی از ۴۰   ــماره ۴۰7 فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب
ــوزه  ــش ۱۴ ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ثبــت ملــک غــرب  اصفهــان ازمالــک رســمی 

احمدعســگری زاده لمجیــری
۴.رای شــماره ۱۲۱۱6-۱395/۰5/۲3 هیــأت 
الیادرانــی    ابوطالبیــان  فاطمــه  خانــم  دوم 
۲577  کدملــی   شــماره   شناســنامه  بــه 
فرزنــد  جرقویــه  صــادره    56۴9۲7۲۰۰۱
بــه  ســاختمان   ششــدانگ  غامحســین 
پــاک  از  مترمربــع    99/5۰ مســاحت  
ــع  ــی واق ــی از ۱۲  اصل ــماره ۲55 فرع ش

در اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب  اصفهــان ازســند 79/۱۲/۲5-۱۴۴73۸ 

اصفهــان  ۱۱ دفترخانــه 
هیــأت   ۱395/۰5/۱۰-۱۰۲3۲ شــماره  5.رای 
دوم اقــای اصغر هاشــم زاده درچــه عابــدی   
کدملــی     5۱7 شــماره  شناســنامه  بــه 
فرزنــد  اصفهــان   صــادره     ۱۲۸۴6۴۸۴۰۰
محمــود ششــدانگ ســاختمان  بــه مســاحت  
۲۱6/3۸  مترمربــع از پــاک شــماره  ۲33  
فرعــی از 9   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
اصفهــان  غــرب   ملــک  ثبــت  حــوزه   ۱۴
ازموردثبــت صفحــه 76و۱37 دفتــر ۴7۴و59۴ 

ــاک ام
 ۱395/۰6/۱3-۱535۰ شــماره  6.رای 
هیــأت ســوم آقــای علیرضــا نصراصفهانــی 
کدملــی   ۱533 شــماره  شناســنامه  بــه 
ــد  ــی شــهر  فرزن ۱۲۸336۰9۴۲ صــادره خمین
غامعلــی در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
مســاحت ۱۸۲.۸۱ مترمربــع پــاک شــماره 
۲۱ فرعــی از ۱36 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــان  ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش۱۴ حــوزه ثب

مــورد ثبــت ص ۱3۴ دفتــر ۸۸5
7.رای شــماره ۱۱3۴7-۱395/۰5/۱7 هیــأت 
ــنامه  ــه شناس ــادی ب ــر اعتم ــم قم ــوم خان س
ــادره  ــی ۴6۸937۴5۲۱ ص ــماره ۲۱۰۲ کدمل ش
فرزنــد عبدالحمیــد یــک و نیــم دانــگ مشــاع 
ــه مســاحت ۱۲۰  ــه ب ــاب خان از ششــدانگ یکب
ــی  ــی از6۸ اصل ــماره فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
ثبــت  واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴حــوزه 
ملــک غــرب اصفهــان از طــرف مالــک رســمی 

ــادی ــرام آب ــی زارع به رمضانعل
۸.رای شــماره ۱۱3۴۸-۱395/۰5/۱7 هیــأت 
ســوم  آقــای علیرضــا رفیــع زاده بــه شناســنامه 
شــماره 57 کدملــی ۱۲۸۴۸7۸57۰ صــادره 
ــاع از  ــگ مش ــم  دان ــک و نی ــی ی ــد عل فرزن
ــاحت ۱۲۰  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب شش
ــی  ــی از6۸ اصل ــماره فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
ثبــت  واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴حــوزه 
ملــک غــرب اصفهــان از طــرف مالــک رســمی 

ــادی ــرام آب ــی زارع به رمضانعل
هیــأت  9.رای شــماره ۱395/۰5/۱7-۱۱3۴6 
ــه شناســنامه  ــع زاده ب ــزاد رفی ــای به ســوم آق
شــماره ۴6۸۰۰7۱۲3۰ کدملــی ۴6۸۰۰7۱۲3۰ 
ــاع از  ــگ مش ــه دان ــی س ــد عل ــادره فرزن ص
ــاحت ۱۲۰  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب شش
ــی  ــی از6۸ اصل ــماره فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
ثبــت  واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴حــوزه 
ملــک غــرب اصفهــان از طــرف مالــک رســمی 

ــادی ــرام آب ــی زارع به رمضانعل
۱۰.رای شــماره ۱9۱۸۸-۱395/۰7/۱7 هیــأت 
دوم خانــم اعظــم غامــی   بــه شناســنامه 
ــی  ۱۱3۰۰7۴۸7۰    ــماره ۱۱3۰۰7۴۸7۰  کدمل ش
صــادره اصفهــان  فرزنــد غامعلــی ششــدانگ 
ــع  ــه مســاحت ۸۸/39   مترمرب ســاختمان  ب
ــی  ــی از ۱۸  اصل ــماره ۱۲۲۱  فرع ــاک ش از پ

واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملک 
غــرب  اصفهــان ازموردثبــت صفحــه ۱۰۴ دفتــر 

ــاک 6۸7 ام
۱۱.رای شــماره ۱9۱۸7-۱395/۰7/۱7 هیــأت 
دوم اقــای اصغــر زمانــی رنانــی   به شناســنامه 
شــماره ۱6۸  کدملــی  ۱۲9۰۰۸7۸65   صــادره 
اصفهــان  فرزنــد ابراهیم ششــدانگ ســاختمان  
بــه مســاحت ۱3۰   مترمربــع از پــاک شــماره 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از ۱۸  اصل ۱۲۲۱  فرع
بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب  اصفهــان 

ازموردثبــت صفحــه ۱۰۴ دفتــر 6۸7 امــاک
 ۱395/۱۰/۲5-۲۸۰76 شــماره  ۱۲.رای 
ــی  ــی جون ــد کریم ــای مجی ــارم آق ــأت چه هی
کدملــی   ۱۴7۴ شــماره  شناســنامه  بــه 
۱۲۸3۰39۰۲۸ صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد 
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب شش
۱۱۲.۸۱ مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره ۱6 
فرعــی از 36 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه بــه 
موجــب ســند شــماره 5۸5۴-9۰.۲.۲۸ دفتــر 

ــد ــی باش ــک م ــان مال 37۱ اصفه
ــأت  ــماره ۲7535-۱395/۱۰/۱6 هی ۱3.رای ش
ــنامه  ــه شناس ــری   ب ــذرا باق ــم ع ــوم  خان س
شــماره 6  کدملــی 6۲99۸۲7۴۰۸   صــادره 
ــگ مشــاع از  ــه   ۲ دان ــد یدال بروجــن   فرزن
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
ــی از  ــماره فرع ــاک ش ــع از پ ۱۱7.5۰ مترمرب
67  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه 
ــک رســمی  ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــه ســدهیان ــح ال فت
ــأت  ــماره ۲7533-۱395/۱۰/۱6 هی ۱۴.رای ش
ســوم  آقــای محتشــم رحمانــی بلداجــی    بــه 
ــی 6۲99۸۰666۴    ــماره 5  کدمل ــنامه ش شناس
صــادره بروجــن   فرزنــد حمــزه  ۴ دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــاحت ۱۱7.5۰ مترمرب مس
اصفهــان  در  واقــع  اصلــی   67 از   فرعــی 
ــان  ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش۱۴ حــوزه ثب

ــدهیان ــه س ــح ال ــمی فت ــک رس ازمال
ــأت  ــماره 3۰337-۱395/۱۱/۱9 هی ۱5.رای ش
ســوم  آقــای اســماعیل بابایــی    به شناســنامه 
شــماره 65۲  کدملــی 6۴79577۴93  صــادره 
ــک  ــدانگ ی ــی  ازشش ــد ترابعل ــدان  فرزن هم
ــه مســاحت  ۱۱۰.6۰  ــه نیمــه تمــام ب ــاب خان ب
مترمربــع از پــاک شــماره فرعــی از 67 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی حســن علــی و 

حســین نجــاران
۱6.رای شــماره 3۱۰۴۰-۱395/۱۱/۲7 هیــأت 
بــه  رنانــی  ســلیمی  لیــا  خانــم  ســوم 
شناســنامه شــماره ۱59 کدملــی ۱۲9۰37۱96۲ 
صــادره اصفهــان فرزنــد حســین  ازششــدانگ 
یــک بــاب مغــازه  بــه مســاحت  39.66 
مترمربــع از پــاک شــماره    37۱9  فرعــی از 
۱۸ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه 

ــک رســمی  ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب
فــوق ثبــت صفحــه ۲3۴ دفتــر 5۰3  امــاک

رای  و   ۱395/۱۱/۲7-3۱۰۱3 شــماره  ۱7.رای 
ــأت  ــماره ۸۴۱6-۱396/۰۴/۱۰ هی ــی ش اصاح
ســوم آقــای احمــد ماهرانــی برزانــی بــه 
ــی ۱۲9۰65۴۲7۱  شناســنامه شــماره 3۸ کدمل
صــادره خمینــی شــهر فرزنــد رضــا  ســه دانــگ 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ازشش
۱56.۱۰  مترمربــع از پاک هــای شــماره  96 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از ۱6 اصل و 97  فرع
ــان  ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش۱۴ حــوزه ثب
ازمالــک رســمی خدیجــه صادقــی  ثبــت 

ــاک ــر ۸۸۱ ام ــه ۴۰5 دفت صفح
و   ۱395/۱۱/۲7-3۱۰۱۴ شــماره  ۱۸.رای 
 ۱396/۰۴/۱۰-۸۴۲۲ شــماره  اصاحــی  رای 
ماهرانــی  ســعید  آقــای  ســوم  هیــأت 
ــی  ــماره ۱36 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب برزان
ــا   ــد رض ــان فرزن ــادره اصفه ۱۲9۰733۴57 ص
ســه دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
پاک هــای  از  مترمربــع   ۱56.۱۰ مســاحت 
ــع  ــی واق ــی از ۱6 اصل ــماره 96 و 97   فرع ش
در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــی  ــه صادق ــمی  خدیج ــک رس ــان ازمال اصفه

ثبــت صفحــه ۴۰5 دفتــر ۸۸۱ امــاک
 ۱395/۱۱/۲7-3۱۰۴6 شــماره  ۱9.رای 
ــی  ــهرابی رنان ــه س ــم جمیل ــوم خان ــأت س هی
کدملــی   ۲۸۱۲۸ شــماره  شناســنامه  بــه 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   ۱۲۸۰۲79۴5۱
کریــم  ازششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه 
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــاحت 36.۱3 مترمرب مس
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از ۱۸ اصل 37۱    فرع
ــان  ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش۱۴ حــوزه ثب
ازمالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه 5۲9 دفتر 

امــاک  ۴۴7
۲۰.رای شــماره 3۰۸۸۲-۱395/۱۱/۲6 هیــأت 
ــه  ــادی ب ــری نصرآب ــین نص ــای حس دوم آق
شناســنامه شــماره 7۱ کدملــی ۱۲۸99۰33۸7 
صــادره اصفهــان فرزنــد صــادق ششــدانگ 
ــه مســاحت ۲۱3.56  ــاب ســاختمان ب ــک ب ی
مترمربــع پــاک شــماره 6۴ فرعــی از  5 اصلی 
واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملک 
غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه ۱5۲ دفتــر 

3 امــاک
 ۱395/۱۱/۲6-3۰۸۸9 شــماره  ۲۱.رای 
احمــدی  آدینعلــی  آقــای  دوم   هیــأت 
ــی  ــماره ۴7۲9 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــر ب باق
ــی  ــد بازعل ــذه فرزن ــادره  ای ۱۸۴۱33۲7۸۱ ص
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان  به مســاحت 
93.۲۲مترمربــع پــاک شــماره ۲۸۱ فرعــی 
از۱اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحه 

۴6 دفتــر 9۱ امــاک
۲۲.رای شــماره 33۰7۸-۱395/۱۲/۱7 هیــأت 
اول  خانــم اعظــم الســادات نصــر آزادانــی 
کدملــی   ۴7999 شــماره  شناســنامه  بــه 

فرزنــد  اصفهــان   صــادره    ۱۲۸۰367۰۲۴
ســیدمهدی در  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت 5۱.۸۴ مترمربــع پــاک شــماره ۱96  
فرعــی از ۱5 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
ــورد  ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ۱۴ ح

ــاک ــر 396 ام ــه  ۱۱۴ دفت ــت صفح ثب
ــأت  ــماره 3۲9۰5-۱395/۱۲/۱5 هی ۲3.رای ش
اول  آقــای نصرالــه نصــری بــه شناســنامه 
صــادره   ۱۲۸9۸۲6۴۱۲ 9۲ کدملــی  شــماره 
ــک  ــدانگ ی ــادق در شش ــد ص ــان فرزن اصفه
بــاب خانــه بــه مســاحت ۲۰5 مترمربــع پــاک 
شــماره 6۴ فرعــی از 5 اصلــی واقــع در اصفهان 
بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــاک ــر 67۰ ام ــت صفحــه 536 دفت ــورد ثب م

ــأت  ــماره 3۲۴۱۸-۱395/۱۲/۱۱ هی ۲۴.رای ش
اول آقــای حســین نصــری نصرآبــادی بــه 
شناســنامه شــماره 7۱ کدملــی ۱۲۸99۰33۸7 
ــدانگ  ــادق شش ــد ص ــان  فرزن ــادره اصفه ص
یک بــاب مغــازه بــه مســاحت ۲6.۴5مترمربع 
پــاک شــماره ۱۸۱فرعــی از 5اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــان از مالکیــت متقاضــی اصفه
ــأت  ــماره 3۲9۱7-۱395/۱۲/۱5 هی ۲5.رای ش
اول  آقــای نصرالــه نصــری بــه شناســنامه 
صــادره   ۱۲۸9۸۲6۴۱۲ 9۲ کدملــی  شــماره 
ــک  ــدانگ ی ــادق در  شش ــد ص ــان فرزن اصفه
بــاب انباربــه مســاحت ۱۸.57 مترمربــع پاک 
شــماره 6۴ فرعــی از 5 اصلــی واقــع در اصفهان 
بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــر 67۰ امــاک ــت صفحــه 536 دفت ــورد ثب م

ــأت  ــماره 33۰۸۱-۱395/۱۲/۱7 هی ۲6.رای ش
ــه  ــری ازان اخــاری ب ــر صف ــای قدی ــارم آق چه
ــی ۱۲9۰۱۱3۰9۲  ــماره 53 کدمل ــنامه ش شناس
ــه در  ــب ال ــد حبی ــی شــهر فرزن صــادره خمین
ــاحت ۱36  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب شش
مترمربــع پــاک شــماره 57۱ فرعــی از ۲5 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه بموجــب ســند 
دفتــر ۲6   57/۴/۱۸ مــورخ   3۱۰۱۴ شــماره 
اصفهــان مالــک ۱35 ســهم از ۴۰۰ســهم چهــار 

ــد ــی باش ــدانگ م ــاع از شش ــز مش قفی
ــأت  ــماره 33۱۲9-۱395/۱۲/۱7 هی ۲7.رای ش
چهــارم آقــای حیدرعلــی یــاری خــواه بــه 
شناســنامه شــماره ۴۰ کدملــی ۱۲9۰۴36۴5۲ 
صــادره خمینی شــهر فرزند حســن ششــدانگ 
یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 3۸.۸۰ مترمربــع 
ــی از ۱7  ــماره ۴۲7 فرع ــاک ش ــمتی از پ قس
ــوزه  ــش ۱۴ ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه مالــک ۲ حبــه 

ــه ششــدانگ مــی باشــد مشــاع از 7۲ حب
۲۸.رای شــماره 33۲۲7-۱395/۱۲/۱۸ هیــأت 
چهــارم آقــای محمــود میــرزادی به شناســنامه 
صــادره   5۴۰97۱۱6۲9 ۴7 کدملــی  شــماره 
ــد غامحســین ششــدانگ  خوروبیابانــک فرزن
 ۲۰۲/99 مســاحت  بــه  خانــه  بــاب  یــک 

ــع در  ــی واق ــماره 6۸ اصل ــاک ش ــع پ مترمرب
اصفهــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــرام  ــی به ــدی کریم ــت مه ــان از مالکی اصفه

ــادی آب
 ۱395/۱۱/3۰-3۱۲6۲ شــماره  ۲9.رای 
هیــأت ســوم خانــم زهــرا ســلیمی رنانــی  
کدملــی     ۱3۱۱۰ شــماره  شناســنامه  بــه 
فرزنــد  اصفهــان    صــادره   ۱۲۸3۲۴3۱۸۰
ــه  ــازه  ب ــاب مغ ــک ب حســین  ازششــدانگ ی
مســاحت 37.7۴  مترمربــع از پــاک شــماره 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از ۱۸ اصل 37۱9  فرع
ــان  ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش۱۴ حــوزه ثب
ازمالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه  ۲37 

دفتــر 5۰3  امــاک
ــأت  ــماره 3۲۰۸۴-۱395/۱۲/۰7 هی 3۰.رای ش
ســوم آقــای حســن شمســی دره ســوخته بــه 
شناســنامه شــماره 3 کدملــی 6۲۱9۸۱793۱  
ــی   ــد قربانعل ــت  فرزن ــن میاندش ــادره بوئی ص
ــاحت   ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
۱۰5.۴5 مترمربــع از پــاک شــمار  795  فرعی 
از ۴۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه 
ــک رســمی  ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

عبــاس بهرامــی
3۱.رای شــماره 6۰-۱396/۰۱/۰5 هیــأت ســوم 
آقــای محمــد خاکســاری  بــه شناســنامه 
صــادره  شــماره۱۲۲ کدملــی ۱۲9۰۱۴5۰۸3  
اصفهــان  فرزنــد مظفــر  ششــدانگ یــک 
ــع  ــه مســاحت 3۰۸.۰3 مترمرب ــه  ب ــاب خان ب
از پــاک شــماره  3۴37 و 3۴3۴   فرعــی از 
۱۸ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه 
ــک رســمی  ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب
فــوق  از ســند شــماره  3۰73۱ مــورخ ۸6/۸/9 
دفتــر ۱۱۲ و ســند شــماره ۱۲۸3۸5 مــورخ 

77/۴/۲3 دفتــر ۱۱ اصفهــان
هیــأت   ۱396/۰۱/۲۱-۱6۴7 شــماره  3۲.رای 
ســوم  خانــم لیــا دهقانــی ناژوانــی بــه 
کدملــی    ۴6۱33 شــماره  شناســنامه 
۱۲۸۰35۰۰3۲ صــادره اصفهــان  فرزنــد حســن  
ــاحت  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ازشش
۱۰9.۸۱ مترمربــع از پــاک شــماره فرعــی از 6۸ 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبت 
ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی صدیقــه 

ــدی نهاون
33.رای شــماره ۲۲۸۰-۱396/۰۱/3۱ هیــأت 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــا اصان ــای علیرض اول آق
ــادره  ــی 6۲۱9537۰۸۴ ص ــماره ۱۰۲3 کدمل ش
فریــدن  فرزنــد امــان الــه در  ششــدانگ یــک 
ــاحت 65.5۲  ــه مس ــکاری ب ــاب کارگاه تراش ب
ــع پــاک شــماره  6۸ اصلــی واقــع در  مترمرب
اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالکیــت حســین زارع بهــرام آبادی

 ۱396/۰۲/۰۴-۲53۱ شــماره  3۴.رای 
شــاه  طاهــری  طیبــه  خانــم  اول  هیــأت 
ــی  ــماره ۱۰۱۴ کدمل ــنامه ش ــه شناس ــوردی ب ی
فرزنــد  فریــدن   صــادره   6۲۱9۴۸۴۰۸۸

بــاب    یــک  ششــدانگ  در  محمدرضــا 
ــع  ــاحت  ۱۴۸/3۲    مترمرب ــه مس ــه ب خان
پــاک شــماره  6۸    اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش  ۱۴  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهان 

از مالکیــت اشــرف خانــم پلنگــی
ــأت  35.رای شــماره ۲۴۴6-۱396/۰۲/۰3 هی
اول آقــای  داود طاهــری شــاهیوردی بــه 
ــی 6۲۱99۱7۰۰6  شناســنامه شــماره 36 کدمل
در   خالــق  امیــر  فرزنــد  فریــدن   صــادره 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه اســتثناء 
ــه مســاحت ۱۴۸.3۲  ــی ب ــه اعیان ــای ثمنی به
مترمربــع پــاک شــماره 6۸ اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
رضــوی  سیدحســن  مالکیــت  از  اصفهــان 

ــادی ــرام آب به
36.رای شــماره ۲۱۴3-۱396/۰۱/۲9 هیــأت 
شــاه  طاهــری  امیرخالــق  آقــای   اول  
ــی  ــه شناســنامه شــماره 9۲3 کدمل ــوردی ب ی
فرزنــد  فریــدن  صــادره   6۲۱9۴۸3۰۸۱
ابراهیــم در   ششــدانگ یــک بــاب    خانــه بــه 
مســاحت   ۲۰۱/۸۰   مترمربــع پــاک شــماره    
6۸  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۴  
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

ــفیدانی ــان س ــی فانی رجبعل
ــأت  ــماره ۲۲۸9-۱396/۰۱/3۱ هی 37.رای ش
اول آقــای عبدالعلــی پورعجــم بــه شناســنامه 
۱۲9۰۲۸۲56۰ صــادره  ۱۲۰ کدملــی  شــماره 
اصفهــان فرزنــد یدالــه ششــدانگ یــک بــاب 
خانــه بــه مســاحت ۲۲۱ مترمربــع پــاک 
شــماره ۲۴۲ فرعــی از ۲5 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــورد  ــم م ــه پورعج ــت یدال ــان از مالکی اصفه

ــر ۱۰6 ــه ۲۲۸ دفت ــت صفح ثب
 ۱396/۰۱/3۰-۲۱76 شــماره  3۸.رای 
نصراصفهانــی  اســداله  آقــای  اول  هیــأت 
کدملــی   ۸93 شــماره  شناســنامه  بــه 
شــهر  خمینــی  صــادره    ۱۲۸۲9۲5997
ــاع از  ــگ مش ــه دان ــین س ــد عبدالحس فرزن
ــاحت  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
۲9۲.۴۰ مترمربــع پــاک شــماره ۱35 فرعــی 
از هفــت اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴ 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 
ــی صفحــات ۱۴ و ۱7 و  اســداله نصــر اصفهان
ــر ۱7۱ و ۴6۸ و 55۱ امــاک ۲۰۰ و 5۸۲ دفات

39.رای شــماره ۲۱75-۱396/۰۱/3۰ هیــأت 
بــه شناســنامه  اول خانــم زهــرا کاظمــی 
شــماره ۴5637 کدملی ۱۲۸۰3۴۴97۰ صادره 
ــگ مشــاع از  ــد رضــا ســه دان ــان فرزن اصفه
ــاحت  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
۲9۲.۴۰ مترمربــع پــاک شــماره ۱35 فرعــی 
از هفــت اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴ 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 
اســداله نصــر اصفهانــی صفحــات ۱۴ و ۱7 

55۱ و   ۴6۸ و   ۱7۱ دفاتــر   5۸۲ و   ۲۰۰  و 
ادامه در صفحه 8 اماک
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هیــأت   1396/02/27-4611 شــماره  40.رای 
ــنامه  ــه شناس ــوادکوهی ب ــور س ــای منص دوم آق
صــادره   1159446164 کدملــی   1100 شــماره 
فریــدن فرزنــد زمــان در  ششــدانگ یــک بــاب   
ــع  ــاحت  111.26    مترمرب ــه مس ــاختمان   ب س
پــاک شــماره  51   فرعــی از  27  اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالکیــت حیــدر رضائــی  مــورد ثبــت   

ــاک   ــر 554 ام ــه 494 دفت صفح
هیــأت   1396/03/03-5188 شــماره  41.رای 
اول آقــای مرتضــی نصراصفهانــی بــه شناســنامه 
صــادره   1290038929 کدملــی   48 شــماره 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــوروز شش ــد ن ــان فرزن اصفه
خانــه بــه مســاحت 115.50مترمربــع پــاک 
شــماره 103فرعــی از  5 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ

ــاک ــر 632 ام ــه 77  دفت ــت صفح ــورد ثب م
هیــأت   1396/03/02-5174 شــماره  42.رای 
اول آقــای فضــل الــه جالــی عاشــق آبــادی بــه 
شناســنامه شــماره 3089 کدملی 1283328127 
صــادره اصفهــان فرزنــد قاســم علــی ســه دانــگ 
ــاحت  ــه مس ــازه    ب ــاب مغ ــک ب ــاع از  ی مش
64.40 مترمربــع پــاک شــماره  31 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــورخ  ــماره 94909 م ــند ش ــب س ــان بموج اصفه

ــان ــه 98 اصفه 87/6/10 دفترخان
هیــأت   1396/03/02-5173 شــماره  43.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــی اســدی ب اول آقــای عل
ــد  ــران فرزن ــی 5499501076 صــادره تی 10 کدمل
غامرضــا ســه دانــگ مشــاع از  یــک بــاب 
ــع پــاک  ــه مســاحت 64.40 مترمرب مغــازه    ب
شــماره  31 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بموجــب ســند 
شــماره 94909 مــورخ 87/6/10 دفترخانــه 98 

ــان اصفه
44.رای شــماره 5195-1396/03/03 هیــأت اول 
ــه شناســنامه  ــی اســماعیلی ب ــد عل ــای محم آق
شــماره 56469 کدملــی 1280989114 صــادره 
ــاب  ــک ب ــد حســن ششــدانگ ی ــان فرزن اصفه
ســاختمان بــه مســاحت 46.91مترمربــع پــاک 
شــماره 312فرعــی از 25 اصلــی واقــع در اصفهان 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ

مــورد ثبــت صفحــه 22 دفتــر 377 امــاک
هیــأت   1396/02/28-4675 شــماره  45.رای 
اول آقــای محمدحســین باقــری بــه شناســنامه 
صــادره   1285744391 کدملــی   25 شــماره 
ــاب  ــک ب ــد حســن ششــدانگ ی ــان فرزن اصفه
خانــه بــه مســاحت 168.70مترمربــع پــاک 
شــماره  68 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

ــیرازی ــر گلش اکب
هیــأت   1396/02/31-4902 شــماره  46.رای 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــم رحیم ــای ابوالقاس اول آق
شــماره 4887 کدملــی 3990645072 صــادره 
رزن فرزنــد فقانعلــی ســه دانــگ مشــاع از    
ششــدانگ یــک بــاب   خانــه  بــه مســاحت  102    
ــع پــاک شــماره   2432   فرعــی از 18    مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت حســن 

ــاک ــر 292 ام ــه 312 دفت ــان صفح صالحی
ــأت اول  47.رای شــماره 4901-1396/02/31 هی
خانــم مائکــه ســرائی بــه شناســنامه شــماره 28 
ــد  ــی 6479840976 صــادره همــدان فرزن کدمل
ــدانگ  ــاع از    شش ــگ مش ــه دان ــی س بیرامعل
یــک بــاب   خانــه  بــه مســاحت  102    مترمربــع 
ــی  ــی از 18   اصل ــماره   2432   فرع ــاک ش پ
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
ــان  ــن صالحی ــت حس ــان  از مالکی ــرب اصفه غ

صفحــه 312 دفتــر 292 امــاک
48.رای شــماره 4044-1396/02/20 هیــأت دوم 
آقــای مظاهــر تیمــوری جروکانــی بــه شناســنامه 
صــادره    1290057230 کدملــی   20 شــماره 
اصفهــان فرزنــد حبیــب الــه در  ششــدانگ یــک 
بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   278.50   
ــی از  44   ــماره   166   فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبت 
ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت   صفحــه 292       

ــر 292 امــاک دفت
هیــأت   1396/02/11-2930 شــماره  49.رای 
ــی   ــینی الدان ــدی حس ــید مه ــای س ــارم  آق چه
بــه شناســنامه شــماره 42 کدملــی 1280067287 
ــد ســیدعلی   ششــدانگ  ــان فرزن صــادره اصفه
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 215.40 مترمربــع 
از پــاک شــماره  402    فرعــی از 15 اصلــی واقع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق  از ســند شــماره 
128088 مــورخ 73/4/26 دفترخانــه 7 اصفهــان

هیــأت   1396/02/11-2947 شــماره  50.رای 
چهــارم  آقــای غضنفــر احمــدی   بــه شناســنامه 
شــماره 11529  کدملــی 1283224623  صــادره 
اصفهــان  فرزنــد هــادی  ازششــدانگ یــک بــاب 
خانــه  بــه مســاحت  195.30 مترمربــع از پــاک 
ــع در  ــی واق ــی از 18 اصل ــماره  761/2   فرع ش
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه
اصفهــان ازمالــک رســمی حیــدر مــرادی رنانــی 

ــر 172 امــاک ــت صفحــه 18 دفت ثب
51.رای شــماره 3911-1396/02/18 هیــأت ســوم 
ــه شناســنامه  ــاری   ب ــن زی ــر بهم ــای منوچه آق
صــادره    5759614691 69  کدملــی  شــماره 
چــادگان  فرزنــد احمــد  ســه دانــگ ازششــدانگ 
یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 32.76 مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــی از 68 اصل ــماره فرع ــاک ش از پ
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه
اصفهــان ازمالــک رســمی احمــد زارع ثبــت 

ــاک ــر  48 ام ــه 87 و 96 دفت صفح
52.رای شــماره 3910-1396/02/18 هیأت ســوم 
آقــای غامرضــا بهمــن زیــاری   بــه شناســنامه 

  1287222341 کدملــی    5365 شــماره 
ــگ  ــر  ســه دان ــد منوچه ــان  فرزن صــادره اصفه
ــاحت  ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی ازشش
32.76 مترمربــع از پــاک شــماره فرعــی از 68 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ــد  ــمی احم ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ مل
زارع ثبــت صفحــه 87 و 96  دفتــر  48 امــاک

هیــأت   1396/02/18-3893 شــماره  53.رای 
ســوم آقــای پرویــز حاتمــی  بــه شناســنامه 
صــادره    4172430155 3  کدملــی  شــماره 
ــاب  ــک ب ــز  ششــدانگ ی ــد عزی الیگــودرز  فرزن
خانــه  بــه مســاحت  154.73 مترمربــع از پاک 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 45 اصل شــماره  فرع
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ

ــی ــن جزین ــام حس ــمی بهن ــک رس ازمال
هیــأت   1396/03/22-6889 شــماره  54.رای 
بــه  فــرد  صادقــی  فاطمــه  خانــم  ســوم  
شناســنامه شــماره 42 کدملــی 1290365318 
صــادره خمینــی شــهر فرزنــد عبــاس  ششــدانگ 
یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 24.60مترمربــع 
از پــاک شــماره 741   فرعــی از 16 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــی  ــه صادق ــمی معصوم ــک رس ــان از مال اصفه

ــاک ــر 65  ام ــه 25 دفت ــت صفح ــی ثب برزان
هیــأت  شــماره 1396/03/22-6888  55.رای 
بــه  فــرد   صادقــی  فاطمــه  خانــم  ســوم 
شناســنامه شــماره 42 کدملــی 1290365318 
صــادره خمینــی شــهر فرزنــد عبــاس  ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 144.50 مترمربــع 
ــی  ــی از 18 اصل ــماره 2433   فرع ــاک ش از پ
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان از مالــک رســمی محمدباقــر 

معصــوم زاده جوزدانــی
هیــأت   1396/03/18-6497 شــماره  56.رای 
بــه  ورپشــتی  اکبــری  زهــره  خانــم  ســوم 
ــی 1819168514  شناســنامه شــماره 1329 کدمل
صــادره آبــادان فرزنــد ابراهیــم  ازششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 36.20 مترمربــع 
ــی واقــع در  از پــاک شــماره  فرعــی از 32 اصل
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه

ــزی ــه تمی ــمی صدیق ــک رس ــان از مال اصفه
هیــأت   1396/02/31-4895 شــماره  57.رای 
ســوم آقــای جــال داری   بــه شناســنامه شــماره 
ــی شــهر  ــی 1290511421  صــادره خمین 5 کدمل
ــه  ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــان  شش ــد رمض فرزن
بــه مســاحت 140.70 مترمربــع از پــاک شــماره 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 18  اصل 7462  فرع
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
مالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه 500 دفتــر 916 

امــاک
هیــأت  شــماره 1396/03/25-7228  58.رای 
بــه  ســاالن   آب  جمشــید  آقــای  چهــارم 
ــی 1819317765   شناســنامه شــماره 987 کدمل
صــادره آبــادان فرزنــد مختــار  ازششــدانگ 
ــاحت  135.46  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــک ب ی
ــی از 18   ــاک شــماره 3153  فرع ــع از پ مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ــت صفحــه 141  ــه درثب ــان ک ــرب اصفه ــک غ مل

ــاک ــر 774 ام دفت
 1396/03/02-5154 شــماره  59.رای 
هیــأت چهــارم خانــم زهــره حیــدری رنانــی 
کدملــی   12460 شــماره  شناســنامه  بــه 
ــد  ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین 1283232537  ص
غامرضــا  ازششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه 
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــاحت 364.39 مترمرب مس
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از  18 اصل 3123  فرع
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
ــر  ــه 84 دفت ــت صفح ــوق ثب ــمی ف ــک رس مال

امــاک   276
هیــأت   1396/03/02-5151 شــماره  60.رای 
ــه شناســنامه  ــر کریمــی    ب ــای اصغ ــارم آق چه
شــماره 432 کدملــی 1283021307  صــادره 
اصفهــان فرزنــد عبــاس  ازششــدانگ یــک بــاب 
ــاک  ــع از پ ــاحت 135  مترمرب ــه مس ــه ب خان
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 68  اصل شــماره فرع
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــوی ــری دهن ــن مه ــمی حس ــک رس مال
هیــأت   1396/03/02-5150 شــماره  61.رای 
ــه شناســنامه  ــر کریمــی    ب ــای اصغ ــارم آق چه
شــماره 432 کدملــی 1283021307  صــادره 
اصفهــان فرزنــد عبــاس  ازششــدانگ یــک بــاب 
خانــه بــه مســاحت 159 مترمربــع از پــاک 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 68 اصل شــماره  فرع
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــه زارع ــمی یدال ــک رس مال
هیــأت   1396/01/30-2245 شــماره  62.رای 
ــنامه  ــه شناس ــان ب ــی روحانی ــای عل ــارم آق چه
شــماره 2596 کدملــی 0791701166  صــادره 
ــدانگ  ــمعیل  شش ــی اس ــد حج ــبزوار  فرزن س
ــع  ــاحت 155 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی
ــع در  ــی واق ــی از 31 اصل ــماره فرع ــاک ش از پ
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه
اصفهــان ازمالــک رســمی حســن ابراهیمــی 

ــی بابوکان
هیــأت   1396/03/16-6151 شــماره  63.رای 
ــنامه  ــه شناس ــدی ب ــدی بلن ــای مه ــارم آق چه
شــماره 1550 کدملــی 1290526796  صــادره 
خمینــی شــهر فرزنــد اصغــر  ازششــدانگ یــک 
بــاب خانــه بــه مســاحت 164 مترمربــع از پــاک 
ــع در  ــی واق ــی از 18  اصل ــماره 3147   فرع ش
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه
اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی حیــدر 
علــی نصــر آزادانــی و زهــرا خیــری کوهانســتانی 
ثبــت صفحــات 507 و 315 دفاتــر 64 و 426  

ــاک ام
هیــأت   1396/03/16-6187 شــماره  64.رای 
شــیرازی  حیــدر  پــور  رضــا  آقــای  چهــارم  
کدملــی   13771 شــماره  شناســنامه  بــه 

1292065834 صــادره اصفهــان فرزنــد مصطفــی  
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
  471/1 شــماره  پــاک  از  مترمربــع   171.28
فرعــی از 25 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 
رســمی فــوق از ســند شــماره 8804 مــورخ 

اصفهــان  160 دفترخانــه   90/7/25
هیــأت   1396/03/08-5668 شــماره  65.رای 
چهــارم  آقــای مرتضــی شــیروانی جوزدانــی 
ــی 1285436016  ــه شناســنامه شــماره 1 کدمل ب
ــدانگ  ــان  ازشش ــد رمض ــان فرزن ــادره اصفه ص
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 188 مترمربــع از 
ــع  ــی واق ــاک شــماره 109   فرعــی از 40  اصل پ
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــر معصــوم  ــک رســمی محمدباق ــان از مال اصفه

زاده
هیــأت   1396/03/01-4992 شــماره  66.رای 
ــنامه  ــه شناس ــتی ب ــان فراس ــای قرب ــارم آق چه
صــادره    1219018139 کدملــی   995 شــماره 
ــک  ــدانگ ی ــی  شش ــد صفرعل ــگان فرزن گلپای
ــع از  ــاحت  52.10 مترمرب ــه مس ــازه ب ــاب مغ ب
ــع در  ــی واق ــی از 68  اصل ــماره   فرع ــاک ش پ
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه
اصفهــان از مالــک رســمی مهــدی کریمــی بهــرام 
ــاک ــر  297 ام ــه 502 دفت ــت صفح ــادی ثب آب

هیــأت   1396/03/01-4991 شــماره  67.رای 
ــه شناســنامه  ــی  ب ــم خدیجــه یزدان ــارم خان چه
صــادره   1219718955 کدملــی   18 شــماره 
گلپایــگان فرزنــد حســن  ششــدانگ یــک بــاب 
ــاک  ــع از پ ــاحت 20.60 مترمرب ــه مس ــازه ب مغ
شــماره  فرعــی از  68 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
ــه  ــت صفح ــی  ثب ــدی کریم ــمی مه ــک رس مال

502 دفتــر 297  امــاک
68.رای شــماره 5580-1396/03/07 هیــأت دوم  
خانــم زهــرا ژیانــی بــه شناســنامه شــماره 40152 
کدملــی 1280289724 صــادره اصفهــان  فرزنــد 
علــی در  ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
ــماره   ــاک ش ــع پ ــاحت   128.59   مترمرب مس
67    اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حوزه 
ــر  ــت امی ــان  از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

هوشــنگ مختــاری تهرانــی
69.رای شــماره 5814-1396/03/10 هیــأت دوم 
آقــای کمــال مالکــی پوراصفهانــی بــه شناســنامه 
صــادره   1285974700 524 کدملــی  شــماره 
ــاع از   ــگ مش ــه دان ــی س ــد عل ــان فرزن اصفه
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   به مســاحت  
157.50    مترمربــع پــاک شــماره   280   فرعی 
از   11  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
ــت  ــان  از مالکی ــک غــرب اصفه ــت مل حــوزه ثب
بانــو ســلطان آغــا موســوی ثبــت در صفحــه 289 

ــر 280 امــاک دفت
ــأت دوم  70.رای شــماره 5815-1396/03/10 هی
آقــای علیرضــا حاجــی صالحــی بــه شناســنامه 
ــادره  ــی 1281055379 ص ــماره 62766 کدمل ش
ــد مرتضــی ســه دانــگ مشــاع از   اصفهــان فرزن
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   به مســاحت  
157.50    مترمربــع پــاک شــماره   280   فرعی 
از   11  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
ــت  ــان  از مالکی ــک غــرب اصفه ــت مل حــوزه ثب
بانــو ســلطان آغــا موســوی ثبــت در صفحــه 289 

دفتــر 280 امــاک
71.رای شــماره 7183-1396/03/25 هیــأت اول 
ــاده بــه شناســنامه شــماره  خانــم ژیــا کریــم آب
ــان  ــادره  اصفه ــی 1281028762 ص 60020 کدمل
فرزنــد رضــا در   ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
ــع پــاک شــماره 714  مســاحت 150.50 مترمرب
فرعــی از 14 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
ــت  ــورد ثب ــان م ــک غــرب اصفه ــت مل حــوزه ثب

صفحــه 545 دفتــر 746 امــاک
72.رای شــماره 7297-1396/03/27 هیأت اول 
آقــای علیرضــا مکتوبیــان بــه شناســنامه شــماره 
اصفهــان  صــادره   1290366993 کدملــی   14
ــگ مشــاع از ششــدانگ  ــد حســین دو دان فرزن
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 267.11مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــی از 9 اصل ــماره 124فرع ــاک ش پ
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ اصفه
ــت صفحــه  ــورد ثب ــوق م ــت ف ــان از مالکی اصفه

ــاک ــر 539  ام 185 دفت
73.رای شــماره 7296-1396/03/27 هیأت اول 
آقــای مهــدی مکتوبیــان بــه شناســنامه شــماره 
اصفهــان   صــادره   1290733831 کدملــی   16
ــگ مشــاع از ششــدانگ  ــد حســین دو دان فرزن
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 267.11مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــی از 9 اصل ــماره 124فرع ــاک ش پ
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ اصفه
ــورد  ــان م ــد مکتوبی ــت  محم ــان از مالکی اصفه

ــاک ــر 36 ام ــت صفحــه 196 دفت ثب
هیــأت   1396/03/27-7295 شــماره  74.رای 
اول آقــای محمــد مکتوبیــان بــه شناســنامه 
شــماره 1733 کدملــی 1283015552 صــادره 
اصفهــان فرزنــد حســین دو دانــگ مشــاع 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی از شش
ــاک شــماره 124فرعــی از 9  ــع پ 267.11مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ــورد  ــوق م ــت ف ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل

ــاک ــر 36 ام ــه 196 دفت ــت صفح ثب
هیــأت   1396/03/25-7191 شــماره  75.رای 
اول  آقــای مرتضــی احمــدی ماهورکــی بــه 
ــی 1293136360  ــماره 796 کدمل ــنامه ش شناس
صــادره اصفهــان  فرزنــد فرمــان در   ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 188.11 مترمربــع 
پــاک شــماره 68 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ
ــورخ 95/11/9  ــماره 18044 م ــند ش ــب س بموج

ــان ــه 237 اصفه دفترخان
76.رای شــماره 7186-1396/03/25 هیــأت اول  
ــه شناســنامه  ــم فاطمــه حســینی کوپائــی ب خان

صــادره   5659340989 کدملــی   41 شــماره 
ــک  ــد مرتضــی در   ششــدانگ ی ــه فرزن کوهپای
بــاب خانــه بــه اســتثناء بهــای ثمنیــه اعیانــی بــه 
مســاحت 403.24 مترمربــع پــاک شــماره 25 
فرعــی از67 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بشــماره ســند 
51679 مــورخ 91/7/23 دفترخانــه 79 اصفهــان
77.رای شــماره 7001-1396/03/23 هیــأت اول 
آقــای فضــل الــه حنانــی بــه شناســنامه شــماره 
اصفهــان   صــادره   1290069328 کدملــی   69
فرزنــد محمــد علــی ســه دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یــک بــاب    مغــازه بــه مســاحت  24    
ــی از  36   ــماره   669   فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبت 
ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت محمــود کابلی
هیــأت   1396/03/23-7000 شــماره  78.رای 
اول آقــای جعفــر حنانــی بــه شناســنامه شــماره 
36 کدملــی 1290109011 صــادره اصفهــان فرزنــد 
محمــد علــی ســه دانــگ مشــاع از    ششــدانگ 
یــک بــاب    مغــازه بــه مســاحت  24    مترمربع 
پــاک شــماره   669   فرعــی از  36  اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان  از مالکیــت محمــود کابلــی
79.رای شــماره 7300-1396/03/27 هیــأت اول  
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــور ب ــکوه غفارپ ــم ش خان
2691 کدملــی 1289194041 صــادره اصفهــان 
فرزنــد اصغــر در  ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
ــع  ــاحت 150 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی
ــع  ــی واق ــی از 16 اصل ــماره 737 فرع ــاک ش پ
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالکیــت مریــم رضائــی برزانــی  طبق 

اظهارنامــه
هیــأت  شــماره1396/03/27-7301  80.رای 
بــه شناســنامه  غفارپــور  اول خانــم رضــوان 
شــماره 40989 کدملــی 1280296331 صــادره 
اصفهــان  فرزنــد اصغــر در   ســه دانــگ مشــاع 
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
ــی از 16  ــماره 737 فرع ــاک ش ــع پ 150مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت مریــم رضائــی 

ــه ــق اظهارنام ــی  طب برزان
هیــأت  شــماره1396/03/23-7110  81.رای 
اول آقــای  داود ابراهیمــی تقــی آبــادی بــه 
شناســنامه شــماره 13 کدملــی 5499806152 
صــادره  تیــران فرزنــد اکبــر در  ششــدانگ یــک 
بــاب    کارگاه بــه مســاحت   159.41   مترمربــع 
پــاک شــماره  893    فرعــی از  27  اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان  از مالکیــت حســن حبیبــی پــور 
ــاک   ــر 593 ام ــه 558 دفت ــت صفح ــورد ثب م

هیــأت  شــماره1396/03/23-7055  82.رای 
اول خانــم پــری ســلطانی رنانــی بــه شناســنامه 
صــادره   1111765261 کدملــی   10 شــماره 
فاورجــان فرزنــد حســین در   ششــدانگ یــک 
ــع  ــاحت  120    مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب    خان ب
پــاک شــماره    4140  فرعــی از 18  اصلــی واقع 
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان  از مالکیــت کاظــم ســلطانی رنانــی 
ــر 617 و  ــت صفحــات 191 و 358 دفات ــورد ثب م

1137 امــاک
83.رای شــماره 7500-1396/03/28 هیــأت اول 
آقــای مجیــد نصرآزادانــی بــه شناســنامه شــماره 
1575 کدملــی 1284713334 صــادره اصفهــان 
ــه  ــه ب ــاب خان ــد محمــد ششــدانگ یــک ب فرزن
مســاحت 189.60 مترمربــع پــاک شــماره 315 
فرعــی از 7 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح
حیــدر  تاجمیــر ریاحــی مــورد ثبــت صفحــه 41 

دفتــر 19 امــاک
هیــأت   1396/03/29-7622 شــماره  84.رای 
اول آقــای  مهــدی مارانــی بــه شناســنامه شــماره 
1317 کدملــی 1141250268 صــادره  خمینــی 
شــهر فرزنــد اکبــر در  ششــدانگ یک بــاب مغازه 
ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت  51.65 مترمرب ــه مس ب
564 فرعــی از 25 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــی ــی جون ــه جوان ــم صدیق مالکیــت خان
85.رای شــماره 7612-1396/03/29 هیــأت اول 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــری دهق ــه کانت ــای یدال آق
صــادره    1091935637 کدملــی   193 شــماره 
نجــف آبــاد فرزنــد عباســعلی در  ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 132.88مترمربــع 
پــاک شــماره  28 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
ــی مــورد ثبــت  مالکیــت ابراهیــم رضائــی کوجان

ــاک ــر 54 ام ــی 271 دفت ــات 268 ال صفح
هیــأت   1396/03/20-6566 شــماره  86.رای 
دوم  آقــای یوســف آزاد بــه شناســنامه شــماره 1 
کدملــی 1111767947 صــادره فاورجــان فرزنــد 
ــاختمان    ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــنگ شش هوش
ــماره    ــاک ش ــع پ ــاحت  156    مترمرب ــه مس ب
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 40   اصل 374   فرع
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غرب اصفهــان  از 

ــادی لمجیــری مالکیــت محمــد کیقب
هیــأت   1396/02/11-2934 شــماره  87.رای 
ــه  ــک   ب ــیدی نی ــن جمش ــای حس ــارم آق چه
شناســنامه شــماره 2 کدملــی 1290245398  
صــادره اصفهــان  فرزنــد علــی  ششــدانگ یــک 
ــع در  ــه مســاحت 141.60 مترمرب ــه  ب ــاب خان ب
قســمتی از پــاک شــماره  32 اصلــی واقــع در 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه
ــان و  ــیب قانعی ــمی مس ــک رس ــان ازمال اصفه
طبــق نامــه شــماره 16/96/2060 مــورخ 96/1/24 
ــه  ــان ب ــیب قانعی ــت مس ــزان 2194 از مالکی می
تملــک دولــت درامــده و طبــق پاســخ اســتعام 
میــزان مالکیــت نامبــرده 2194 مترمربــع و2040 

ــده ــام گردی ــع اع مترمرب
هیــأت   1396/04/14-8936 شــماره  88.رای 

دوم آقــای روح الــه میرزائــی تشــنیزی بــه 
شناســنامه شــماره 2 کدملــی 6339745180 
ــدانگ  ــا شش ــی آق ــد ثان ــن فرزن ــادره  بروج ص
یــک  قطعــه زمیــن زراعــی کــه در آن یــک واحــد 
پــرورش و تولیــد قــارچ خوراکــی احــداث شــده 
اســت  بــه مســاحت 15212.95 مترمربــع پــاک 
ــش  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره  99 اصل ش
ــان بموجــب  ــک غــرب اصفه ــت مل 20 حــوزه ثب
ســندهای 198849 مــورخ 93/3/13 دفترخانــه 
56 و 129233 مــورخ 93/4/5 دفترخانــه 21 

ــان اصفه
هیــأت   1396/05/02-10571 شــماره  89.رای 
دوم  آقــای علــی چراغــی افارانــی بــه شناســنامه 
صــادره   1290263132 کدملــی   67 شــماره 
اصفهــان فرزنــد بمانعلــی در    ششــدانگ یــک 
بــاب   ســاختمان بــه اســتثناء بهــاء ثمنیــه 
ــاک  ــع پ ــه مســاحت   80   مترمرب ــی   ب اعیان
ــع در  ــی واق ــی از 16   اصل ــماره   157   فرع ش
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان مــورد ثبــت   صفحــه 171 دفتــر 110 

ــاک ام
90.رای شــماره 8979-1396/04/15 هیــأت دوم 
ــه شناســنامه  ــادی ب ــم ایــران شــیرانی بیداب خان
شــماره 54519 کدملــی 1281642142 صــادره 
اصفهــان فرزنــد کریــم در  ششــدانگ یــک بــاب 
ــاک  ــع پ ــاحت 26.05 مترمرب ــه مس ــازه ب مغ
شــماره 13فرعــی از 11 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از 
مالکیــت گل چهــره گوانجــی مــورد ثبــت صفحــه 

ــاک ــر 538 ام 535 دفت
هیــأت   1396/04/15-9011 شــماره  91.رای 
ــه شناســنامه  ــی ب ــارال نصراصفهان ــم م دوم خان
شــماره 1276238754 کدملــی 1276238754 
صــادره اصفهــان فرزنــد امیــد ســه دانــگ مشــاع 
از  ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان به مســاحت 
198.45مترمربــع پــاک شــماره 322 فرعی از 6 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ــه 49  ــت صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ مل
دفتــر 376 امــاک  و شــماره دفتــر الکترونیکــی 

139520302025002576
ــأت دوم  ــماره 9012-1396/04/15 هی 92.رای ش
ــه شناســنامه شــماره  ــور ب ــوش ایرانپ ــم پری خان
و  بوئیــن  45 کدملــی 6219787056 صــادره 
میاندشــت فرزنــد محمدنصیــر در     ســه دانــگ 
مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه 
مســاحت 198.45مترمربــع پــاک شــماره 322 
فرعــی از 6 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
ــت  ــورد ثب ــان م ــک غــرب اصفه ــت مل حــوزه ثب
صفحــه 49 دفتــر 376 امــاک  و شــماره دفتــر 

139520302025002576 الکترونیکــی 
هیــأت   1396/04/15-8982 شــماره  93.رای 
ــنامه  ــه شناس ــبزواری ب ــان س ــای قهرم دوم آق
صــادره   6329687900 788 کدملــی  شــماره 
ــک  ــدانگ ی ــم شش ــی رح ــد عل ــردگان  فرزن ل
بــاب ســاختمان بــه مســاحت 172مترمربــع 
ــع  ــی واق ــی از 14 اصل ــماره 707 فرع ــاک ش پ
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــر 782  ــه 245 دفت ــت صفح ــورد ثب ــان م اصفه

ــاک ام
هیــأت   1396/04/14-8974 شــماره  94.رای 
بــه شناســنامه  دوم آقــای حســین فتحــی 
صــادره    1142502473 کدملــی   99 شــماره 
ــدانگ  ــه شش ــف ال ــد لط ــهر فرزن ــی ش خمین
یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 113مترمربــع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــماره  45  اصل ــاک ش پ
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــاری ــم ی ــت کری مالکی
رای شــماره 1396/04/14-8976   .95
هیــأت دوم  آقــای حشــمت هللا کیانــی بــه 
ــی 5419409453  ــماره 37 کدمل ــنامه ش شناس
صــادره مبارکــه فرزنــد حســین ششــدانگ یــک 
بــاب ســاختمان باســتثناء بهــای ثمنیــه اعیانــی 
بــه مســاحت 138 مترمربــع پــاک شــماره 
2842 فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ
ــاک ــر 1099 ام ــه 245 دفت ــت صفح ــورد ثب م
ــماره 1396/04/15-8978  رای ش  .96
ــه  ــدی ب ــیدخلیل میراحم ــای س ــأت دوم آق هی
شناســنامه شــماره 1268 کدملــی 1285464192 
صــادره  اصفهــان فرزنــد سیدحســن ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 226.75مترمربــع 
پــاک شــماره 141فرعــی از 23 اصلــی واقــع در 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ اصفه
اصفهــان از مالکیــت میــرزا علــی ماســت بنــدزاده
رای شــماره 1396/05/02-10570   .97
جانثــاری  الــه  نعمــت  آقــای  دوم  هیــأت 
13 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  الدانــی 
1289876738 صــادره اصفهــان  فرزند حســین 
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   به مســاحت  
500    مترمربــع پــاک شــماره   67   فرعــی از 
13   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیت شــیرعلی 
ــاک   ــر 158 ام ــه 34 دفت ــاری صفح ــان نث ج
98.رای شــماره 9588-1396/04/21 هیأت دوم 
خانــم ایــران جــان نثــاری الدانــی بــه شناســنامه 
صــادره   1290093490 کدملــی   32 شــماره 
یــک  اصفهــان  فرزنــد محمــود ششــدانگ 
بــاب   کارگاه نجــاری بــه مســاحت  444/11     
ــاک شــماره    393  فرعــی از  25   ــع پ مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبت 
ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت عبــاس جــان 

ــه ــق اظهارنام ــاری طب نث
هیــأت   1396/04/22-9606 شــماره  99.رای 
ــه  ــتانی ب ــندی کوهانس ــرا خورس ــم زه دوم خان
شناســنامه شــماره 948 کدملــی 1283397846 
ــدانگ  ــی شش ــد مصطف ــان  فرزن ــادره اصفه ص
یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   130.81   
ــی از  14   ــماره  690    فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت  صفحــه 
ــق  ــداری طب 224 دفتــر 41 ســهم االرثــی و خری
ســند 93541 مــورخ 1395/12/10 دفترخانــه 25 

ــان اصفه
100.رای شــماره 9589-1396/04/21 هیــأت دوم 
خانــم ملــک عشــوریون جوزدانــی بــه شناســنامه 
ــادره   ــی 1280852232 ص ــماره 42664 کدمل ش
اصفهــان فرزنــد رحیــم در   ششــدانگ یــک بــاب   
ســاختمان   بــه مســاحت  263.23    مترمربــع 
پــاک شــماره  320    فرعــی از 6   اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان مــورد ثبــت    صفحــه 262 دفتــر 437 

ک ما ا
101.رای شــماره 9742-1396/04/25 هیأت دوم 
خانــم زینــت رحیــم زاده بــه شناســنامه شــماره 
899 کدملــی 1141151073 صــادره  خمینی شــهر 
فرزنــد رمضــان یــک  دانگ مشــاع از  ششــدانگ 
یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت    175.60  
ــی از  19   ــماره  154    فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبت 
ملــک غــرب اصفهــان  از ســهم االرث آقــای اکبــر 
ــین  از  ــدان حس ــی فرزن ــد صباغ ــی محم  و عل

اظهارنامه
هیــأت  102.رای شــماره 1396/04/25-9743 
ــه شناســنامه  ــی ب ــا صباغــی رنان ــم لی دوم خان
 1272091171 کدملــی   1272091171 شــماره 
ــگ  ــک  دان ــد ی ــد محم ــان  فرزن ــادره اصفه ص
ــاختمان    ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــاع از  شش مش
بــه مســاحت    175.60  مترمربــع پــاک شــماره  
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از  19  اصل 154    فرع
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غرب اصفهــان  از 
ســهم االرث آقــای اکبــر و علــی محمــد صباغــی 

ــه ــین  از اظهارنام ــدان حس فرزن
 1396/04/25-9744 شــماره  103.رای 
ــه  ــی ب ــی رنان ــه صباغ ــم صدیق ــأت دوم خان هی
شناســنامه شــماره 8597 کدملــی 1283195240 
ــار دانــگ  ــد غامعلــی چه صــادره اصفهــان فرزن
ــاختمان    ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــاع از  شش مش
بــه مســاحت    175.60  مترمربــع پــاک شــماره  
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از  19  اصل 154    فرع
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غرب اصفهــان  از 
ســهم االرث آقــای اکبــر و علــی محمــد صباغــی 

ــه ــین  از اظهارنام ــدان حس فرزن
هیــأت  شــماره 1396/04/24-9727  104.رای 
دوم  آقــای رضــا شــیرعلیان بــه شناســنامه 
صــادره   1239727641 کدملــی   8 شــماره 
ــگ مشــاع از     ــار  دان ــد حســین چه ــز  فرزن نطن
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   به مســاحت   
163.50   مترمربــع پــاک شــماره   221   فرعــی 
از   27  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح
زهــره حــاج دائــی  مــورد ثبــت       صفحــه 119 

ــاک ــر 145   ام دفت
هیــأت  شــماره 1396/04/24-9728  105.رای 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــور صبح ــک ن ــم مل دوم خان
صــادره  شــماره 289 کدملــی 1285427505 
ــگ مشــاع از     ــد مصطفــی دو دان ــان  فرزن اصفه
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   به مســاحت   
163.50   مترمربــع پــاک شــماره   221   فرعــی 
از   27  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح
زهــره حــاج دائــی  مــورد ثبــت       صفحــه 119 

ــاک ــر 145   ام دفت
106.رای شــماره 10624-1396/05/03 هیأت دوم 
ــه شناســنامه  ــی ب ــدی رنان ــره آقامحم ــم نی خان
ــادره   ــی 1283227053 ص ــماره 11772 کدمل ش
ــک  ــدانگ ی ــی شش ــد محمدعل ــان فرزن اصفه
بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   215.80   
ــی از 19    ــماره  458    فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ــی  ــت عل ــان  از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب
شــیخ بهائــی مــورد ثبــت صفحــه 277 دفتــر 82 

ــاک ام
هیــأت   1396/05/03-10631 شــماره  107.رای 
شناســنامه  بــه  حائریــان  بهــزاد  آقــای  دوم 
شــماره 12152 کدملــی 1292650087 صــادره 
ــاب    اصفهــان فرزنــد حســین ششــدانگ یــک ب
ــع  ــه مســاحت  170.64   مترمرب ســاختمان   ب
پــاک شــماره 271 و 272     فرعــی از  16  
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبت 
ملــک غــرب اصفهــان مورد ثبــت  صفحــات 185 

ــاک ــر 1057 ام و 221 دفت
هیــأت   1396/05/03-10651 شــماره  108.رای 
شــیخ  احمــدی  ســید محســن  آقــای  دوم 
ــی  ــماره 14182 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــبانی ب ش
1292294493 صــادره اصفهــان فرزنــد مصطفی 
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب 
ســاختمان بــه مســاحت   217   مترمربــع پــاک 
شــماره   350 فرعــی از  28  اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از  مالکیــت متقاضــی و از مالکیــت 

ــی  ــه صباغ ــی و فاطم قدمعل
هیــأت   1396/05/03-10650 شــماره  109.رای 
شناســنامه  بــه  صفــوی  بهــرام  آقــای  دوم 
شــماره 41523 کدملــی 1280840791 صــادره 
اصفهــان فرزنــد مصطفــی ســه دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   به مســاحت   
217   مترمربــع پــاک شــماره   350 فرعــی 
از  28  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
ــت  ــان از  مالکی ــک غــرب اصفه ــت مل حــوزه ثب
فاطمــه  و  قدمعلــی  مالکیــت  از  و   متقاضــی 

صباغی 
هیــأت   1396/04/13-8828 شــماره  110.رای 
ــه شناســنامه  ــارم آقــای  خــداداد رئیســی ب چه
صــادره   4679657286 کدملــی   40 شــماره 
ششــدانگ  ویــس  شــیخ  فرزنــد  فارســان 
ــع  ــاحت 102.88 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان یکب

اصلــی   67 شــماره  پــاک  از  قســمتی  در 
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــان بخش14ح ــع در اصفه واق
مالــک  از  الواســطه  مــع  اصفهــان  غــرب 
عاشــق حســینی  حســن  ســید   رســمی 

 ابادی
هیــأت   1396/04/13-8738 شــماره  111.رای 
ــنامه  ــه شناس ــاغ ب ــی صب ــای مرتض ــارم آق چه
صــادره   1290240280 کدملــی   288 شــماره 
اصفهــان فرزنــد احمــد ششــدانگ .یکبــاب 
خانــه بــه مســاحت 138.06 مترمربــع قســمتی 
ــع  ــی واق ــی از19 اصل ــماره 294فرع ــاک ش از پ
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی  خانــم 
ــن  ــر 78 از مالکی ــه در ص 463 دفت ــلطان ک س

مــی باشــد
هیــأت   1396/05/01-10373 شــماره  112.رای 
ــه  ــی ب ــیروانی جوزدان ــعید ش ــای س ــارم آق چه
شناســنامه شــماره 42318 کدملــی 1280311940 
ــدانگ  ــد در شش ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه ص
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 243.36 مترمربــع 
ــی از16  ــماره 426/2 فرع ــاک ش ــمتی از پ قس
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان کــه بموجــب ســند شــماره 
کــه  مورخ2/10/89دفتر67اصفهــان   13087

ــک مــی باشــد مال
 1396/04/27-10024 شــماره  113.رای 
خیراللهــی  علیرضــا  آقــای  چهــارم  هیــأت 
 1967 شــماره  شناســنامه  بــه  کوهانســتانی 
کدملــی 1283401177 صــادره فرزنــد عباســعلی 
ــاحت 114.5  ــه مس ــاب کارگاه ب ــدانگ یکب شش
مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره فرعــی از31 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ــم ــمی کری ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ  مل

 ابراهیمی
هیــأت  شــماره 1396/04/07-8327  114.رای 
ــه  ــتانی ب ــین بلوچس ــر حس ــای امی ــارم آق چه
ــی 1285916042  ــماره 1176 کدمل ــنامه ش شناس
ششــدانگ  اصغــر  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 
ــع  ــاحت 58.41 مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان یکب
ــع  ــی واق ــی از25 اصل ــماره 3131فرع ــاک ش پ
در اصفهــان بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــی  ــه ماهران ــمی صدیق ــک رس ــان  از مال اصفه
ــاک  ــمتی از پ ــا قس ــورد تقاض ــا )م ــد رض فرزن
264/2 فرعــی مــی باشــد کــه بــه شــماره 3131 

ــت( ــده اس ــاح گردی اص
هیــأت   1396/05/03-10625 شــماره  115.رای 
ــنامه  ــه شناس ــمی ب ــد قاس ــای مجی ــارم آق چه
صــادره   6219576632 کدملــی   219 شــماره 
بوئیــن و میاندشــت فرزنــد علیقلــی ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 259 مترمربــع 
ــی  ــی از 68 اصل ــماره فرع ــاک ش قســمتی از پ
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان کــه بموجــب ســند شــماره 
مالــک   86 دفتــر   96/2/27 مــورخ   171221

ــد میباش
هیــأت   1396/04/28-10177 شــماره  116.رای 
اول آقــای ســید علــی اصغــر میــر معصومــی بــه 
شناســنامه شــماره 11103 کدملــی 1292038640 
ــک  ــد رضــا ششــدانگ ی ــان فرزن صــادره  اصفه
ــاک  ــع پ ــه مســاحت 154مترمرب ــه ب ــاب خان ب
در  واقــع  اصلــی   22 از  فرعــی  شــماره 322 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ اصفه
معصومــی  میــر  رضــا  مالکیــت  از  اصفهــان 
 کرمــی  مــورد ثبــت صفحــه 261 دفتــر 85 

اماک
هیــأت   1396/05/05-10814 شــماره  117.رای 
ــه  ــی ب ــی برزان ــی رضائ ــای محمدعل ــوم آق س
شناســنامه شــماره 1705 کدملــی 1282981757 
ــگ  ــه دان ــان س ــد رمض ــان فرزن ــادره اصفه ص
بــه مســاحت 147.80  از ششــدانگ  مشــاع 
از16  فرعــی  شــماره409  پــاک  مترمربــع 
بخــش 14حــوزه  اصفهــان  در  واقــع  اصلــی 
ــمی  ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب
ــت ــان ثب ــی در جری ــی برزان ــر رضای ــاج جعف  ح

 است
هیــأت   1396/05/05-10815 شــماره  118.رای 
بــه  برزانــی  رضائــی  اشــرف  خانــم  ســوم 
شناســنامه شــماره 2029 کدملــی 1282985035 
صــادره اصفهــان فرزنــد حســن ســه دانــگ 
بــه مســاحت 147.80  از ششــدانگ  مشــاع 
از16  فرعــی  شــماره409  پــاک  مترمربــع 
بخــش 14حــوزه  اصفهــان  در  واقــع  اصلــی 
ــمی  ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب
ــت ــان ثب ــی در جری ــی برزان ــر رضای ــاج جعف  ح

 است
هیــأت   1396/05/01-10436 شــماره  119.رای 
شناســنامه  بــه  رئیســی  شــهناز  خانــم  اول 
شــماره 367 کدملــی 4689932697 صــادره 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــی شش ــج عل ــد غن اردل فرزن
ــاک  ــع پ ــاحت 235.90مترمرب ــه مس ــه ب خان
شــماره 972فرعــی از 25اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ
 مــورد ثبــت صفحــه 488 و 485 دفتــر 739

 اماک
هیــأت   1396/04/28-10087 شــماره  120.رای 
اول آقــای یونــس هاشــمی بــه شناســنامه 
شــماره 1587 کدملــی 1283041561 صــادره 
ــک  ــدانگ ی ــد شش ــا محم ــد آق ــان  فرزن اصفه
بــاب مغــازه بــه مســاحت 31.83مترمربــع 
پــاک شــماره 159فرعــی از 25 اصلــی واقــع در 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ اصفه
اصفهــان از مالکیــت حســین شــیروانی جوزدانی

مــدت  انقضــای  درصــورت  اســت  بدیهــی 
طبــق  اعتــراض  وصــول  وعــدم  مذکــور 
صادرخواهــد مالکیــت  ســند   مقــررات 

شد .
 م الف :15786

تاریخ انتشار نوبت اول 1396/05/21
تاریخ انتشار نوبت دوم  1396/06/05

ــرب  ــاک غ ــناد وام ــت اس ــه ثب ــس منطق رئی
اصفهــان

 علیرضا حیدری 

ادامه از صفحه 7
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توپ و تور

نشست سرنوشت ساز در استقالل
اعضــای هیئت مدیــره باشــگاه اســتقالل در توافقــات 
غیررســمی خــود بــه علیرضــا منصوریــان تــا هفتــه دهــم 

ــد داد.  ــر فرصــت خواهن لیــگ برت
شکســت اســتقالل مقابــل پدیــده و اعتــراض عــده ای از 
ــان  ــرد علیرضــا منصوری ــه عملک ــازی ب ــواداران در آن ب ه
ــاری وی را از نیمکــت اســتقالل  ــا برکن شــائبه اســتعفا ی
بــه وجــود آورد. ســکوت منصوریــان، افتخــاری و اعضــای 
هیئت مدیــره باشــگاه هــم باعــث شــد تــا بــازار شــایعات 
در ایــن خصــوص داغ تــر شــود. تنهــا حســن زمانــی یکــی 
ــه  ــن زمین ــگاه در ای ــن باش ــره ای ــای هیئت مدی از اعض
ــه  ــوص ب ــن خص ــی را در ای ــم نهای ــر و تصمی ــار نظ اظه
اولیــن نشســت هیئت مدیــره موکــول کــرد؛ نشســتی کــه 
ــی احتمــاال امــروز برگــزار می شــود.  ــه گفتــه زمان ــا ب بن

در حالــی کــه اعضــای هیئت مدیــره ایــن باشــگاه هنــوز 
دور هــم جمــع نشــده اند، امــا شــواهد گویــای ایــن اســت 
ــر روی  ــا یکدیگ ــا ب ــمی آن ه ــر رس ــرات غی ــه در مذاک ک
ــاق  ــر اتف ــده و اگ ــل ش ــاع حاص ــان اجم ــای منصوری ابق
خاصــی روی ندهــد، ســرمربی آبی پوشــان دســت کم 
ــا تیمــش  ــن فرصــت را دارد ت ــه دهــم ای ــان هفت ــا پای ت
را بــه مســیر موفقیــت بازگردانــد و رضایــت اعضــای 

ــد.  ــب کن ــره را کس هیئت مدی
آبی پوشــان در آخریــن دیــدار خــود از هفتــه پنجــم لیــگ 
ــگاه  ــد و در ورزش ــدان رفتن ــه می ــده ب ــل پدی ــر مقاب برت
ــت 2  ــه شکس ــن ب ــهدی ت ــم مش ــن تی ــل ای آزادی مقاب

ــد. ــر 0 دادن ب

دو شرکت، مشتری نفت تهران 
شدند

دو شــرکت بــرای خریــد باشــگاه نفــت تهــران ابــراز تمایل 
کردنــد. وزارت نفــت پــس از اینکــه شــرکت بهنام پیشــرو 
ــوان مالــک باشــگاه نفــت  ــه عن نتوانســت انتظــارات را ب
بــرآورده کنــد، بــرای پــس گرفتــن ایــن باشــگاه دســت 
بــه کار شــد تــا بتوانــد بــا انتقــال نفــت بــه شــرکتی دیگر، 
هــم تکلیــف طلبــکاران ایــن باشــگاه را مشــخص کنــد و 
هــم یکــی از نماینــدگان ایــران در لیــگ قهرمانــان آســیا از 

بالتکلیفــی خــارج شــود.
از  درصــد   ۱0 تنهــا  تاکنــون  پیشــرویی ها  بهنــام   
مطالبــات بازیکنانــش را پرداخــت کــرده و هنــوز اقدامــی 
باقــی طلبــکاران  بــه  بــرای پرداخــت بدهی هایــش 
ــا ایــن حــال پــس از  باشــگاه صــورت نگرفتــه اســت. ب
ــداری  ــرای خری ــرکت ب ــراوان، دو ش ــای ف کش وقوس ه

ــد.  ــل کردن ــالم تمای ــت اع ــگاه نف باش
نــام ایــن دو شــرکت، »تهــران کار رســا« و »فرآورده هــای 
نفتــی پــارس طالییــه« اســت. مــدارک ایــن دو شــرکت 
بــرای فدراســیون فوتبــال و اداره کل ورزش و جوانــان 
ــد  ــا اهلیــت آن هــا را تأیی ــران ارســال شــده ت اســتان ته

کننــد. 
امــروز جلســه ای بــا حضــور نماینــدگان ایــن دو شــرکت 
ــگاه  ــذاری باش ــرایط واگ ــاره ش ــا درب ــود ت ــزار می ش برگ
ــالت  ــاال در تعطی ــرد. احتم ــورت گی ــی ص ــث و بررس بح

ــود. ــخص می ش ــگاه مش ــن باش ــف ای ــگ، تکلی لی

کوتاه اخبار 
 بازگشت سعید علی حسینی 

به وزنه برداری
وزنه بــرداری کشــورمان در حالــی  تیــم ملــی  اردوی 
ــعید  ــه س ــد ک ــاز ش ــور آغ ــتان ن ــنبه در شهرس از روز ش
علی حســینی پــس از 8 ســال محرومیــت در ایــن 

مرحلــه از تمرینــات حضــور داشــت. 
طبــق نظــر محســن بیرانونــد، ســرمربی تیــم ملــی 
دریــای  ســطح  هفتــه ای  ســه  اردوی  وزنه بــرداری، 
ملی پوشــان از روز شــنبه ۴ شــهریورماه بــا حضــور ۱2 
ــدث  ــه مح ــگاه عالم ــی دانش ــالن ورزش ــردار در س وزنه ب
نــوری آغــاز شــد و تــا روز 2۴ شــهریورماه ادامــه خواهــد 

ــت.  داش
ــن اردو، حضــور ســعید  ــب توجــه ای ــکات جال ــی از ن یک
ــران،  ــنگین ای ــوق س ــته ف ــردار دس ــینی، وزنه ب علی حس
پــس از 8 ســال دوری از تیــم ملــی در تمرینــات اســت. 
ــوان  ــه کســب عن ــق ب علی حســینی ســال ها پیــش موف
قهرمانــی نوجوانــان آســیا و جوانــان جهــان شــد و 
ــوع رده  ــورددار یک ضــرب، دوضــرب و مجم ــان رک همچن

ــان اســت. ــان جه جوان

عادل مجللی در مسابقات 
قایقرانی جهان مدال برنز گرفت

در ادامــه رقابت هــای قهرمانــی قایقرانــی آب هــای آرام 
ــر ســکوی  جهــان در چــک، عــادل مجللــی موفــق شــد ب
ــدال  ــن م ــب اولی ــران را صاح ــتد و ای ــان بایس ــوم جه س

ــد.  ــان کن ــن رشــته در جه خــود در ای
در ادامــه رقابت هــای قایقرانــی آب هــای آرام قهرمانــی 
ــنبه ۴  ــت، ش ــان اس ــک در جری ــور چ ــه در کش ــان ک جه
شــهریورماه قایقرانــان کشــورمان در فینــال مســابقات 
بــه مصــاف رقبــای خــود رفتنــد کــه حاصــل تــالش 
نمایندگانمــان در مســابقه صبــح دیــروز کســب یک نشــان 

ــود.  ــی ب ــادل مجلل ــط ع ــز توس برن
مجللــی در فینــال A رقابت هــای کانــو کانادایــی و در 
ــپانیا،  ــورهای اس ــی از کش ــا قایقرانان ــر ب ــافت 200 مت مس
قزاقســتان، مجارســتان، روســیه، گرجســتان، بالرســو، 
لیتوانــی و لهســتان مســابقه داد و توانســت پــس از 
قایقرانــان بــالروس و گرجســتان بــا اختــالف ۴۴۴ هــزارم 
ثانیــه بــر ســکوی ســوم جهــان قــرار بگیــرد و مــدال برنــز را 
از آن خــود کنــد. ایــن اولیــن مــدال تاریــخ قایقرانــی ایــران 

ــت.  ــان اس ــاالن جه ــی بزرگس ــابقات قهرمان در مس
ــاک  ــال B کای ــدی در فین ــن اس ــا فرزی ــه رقابت ه در ادام
ــد و در  ــم ش ــردان نه ــر م ــزار مت ــافت ه ــره مس ــک نف ی
مجمــوع در رده هجدهــم ایســتاد. کیــا اســکندانی نیــز در 
فینــال B کانــوی یــک نفــره همیــن مســافت نهــم شــد و 

ــت.  ــرار گرف ــان ق ــم جه ــوع در رده هجده در مجم
مســابقات قایقرانــی آب هــای آرام قهرمانــی جهــان در مواد 
کایــاک و کانــو در بخــش زنــان و مــردان در کشــور چــک 

در جریــان اســت.
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ــی  ــا خیال ــال کشــورمان ب ــی فوتب ــم مل تی
از  باقی مانــده خــود  بــازی  دو  آســوده 
ــی  ــام جهان ــی ج ــی انتخاب ــه گروه مرحل

20۱8 را انجــام خواهــد داد. 
ــه  ــده ب ــم صعودکنن ــن تی ــه دومی ــران ک ای
جــام جهانــی لقــب گرفتــه، پنجشــنبه 
ــدار  ــه دی ــی ب ــه در کــره جنوب همیــن هفت

ــت.  ــد رف ــه خواه ــب دیرین ــن رقی ای
برخــالف مــا کــه صعــود و صدرنشــینی مان 
در گــروه قطعــی شــده، کره ای هــا بــا 
کابــوس حــذف در مرحلــه انتخابــی جــام 

ــد. ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج ــی دس جهان
 ایــران در دومیــن دیــدارش روز سه شــنبه 
ــران  ــم در ته ــهریور ه ــده ۱۴ ش ــه آین هفت
ــداری  ــود؛ دی ــد ب ــوریه خواه ــان س میزب
ــا تشــریفاتی اســت،  ــرای م ــه اگرچــه ب ک
ــت و  ــازی رف ــات ب ــل اتفاق ــه دلی ــا ب ام
ــداری  ــوری ها، دی ــه س ــازی ناجوانمردان ب

ــود.  ــد ب ــا خواه ــرای م ــی ب انتقام
کــی روش تکلیــف ۱۱ بازیکــن لیــگ را 
بــرای ایــن دیدارهــا مشــخص کــرده و 
ــد، ســید جــالل حســینی،  علیرضــا بیرانون
ــدی  ــری، مه ــد امی ــد انصــاری، وحی محم

ــه چشــمی،  ــی، روزب ــی، ســعید آقای طارم
امیــد نورافکــن، حامــد لــک، وریــا غفــوری 
ــی دعــوت  ــم مل ــه تی ــی را ب و مهــدی تراب

ــرده اســت.  ک
بقیــه  انتخــاب  بعــدی  مهــم  مرحلــه 
بازیکنــان از میــان لژیونرهــای خــوب ایــن 
روزهــای کشــورمان اســت کــه کار را بــرای 

هــر مربــی ای ســخت می کنــد.

 دروازه بان
ــس  ــی پ ــی و علیرضــا حقیق سوشــا مکان
ــای  ــه روزه ــاره ب ــی دوب ــا ناکام از مدت ه
ــن دو  ــن ای ــته اند و از بی ــود بازگش اوج خ
ــه تیــم ملــی دعــوت  بازیکــن یــک نفــر ب

خواهــد شــد. 
بــا درخشــش  بیــن حقیقــی  ایــن  در 
لیــگ  اخیــر  بــازی  دو  در  فوق العــاده 
ســوئد شــانس زیــادی بــرای قــرار گرفتــن 
در لیســت کــی روش دارد و اگــر اتفــاق 
خاصــی رخ ندهــد، او یکــی از دروازه بانــان 
ــازی  ــن دو ب ــرای ای ــی روش ب ــت ک لیس

ــود. ــد ب ــش رو خواه پی
موفقیت هــای  بــه  توجــه  بــا  البتــه   
ــان  ــاال دروازه ب ــد، او احتم ــا بیرانون علیرض
ــود  ــد ب ــی خواه ــره جنوب ــا ک ــدار ب اول دی
ــرای  ــود را ب ــد خ ــان بای ــه دروازه بان و بقی

ــد. ــاده کنن ــوریه آم ــا س ــدار ب دی
 خط دفاعی

ــدی در ســمت چــپ  ــالد محم حضــور می
خــط دفاعــی تقریبــا تضمیــن شــده اســت 
و ایــن بازیکــن بــدون شــک انتخــاب اول 
کــی روش بــرای ایــن پســت خواهــد بــود. 
رامیــن رضائیــان هــم بــا توجــه بــه حضــور 
ــتنده  ــم اوس ــب تی ــوب در ترکی ــبتا خ نس
ــی  ــم مل ــه تی ــاره ب ــاال دوب ــک احتم بلژی

ــد شــد.  ــوت خواه دع
ــه احتمــال  مرتضــی پورعلی گنجــی هــم ب
زیــاد گزینــه اصلــی کــی روش در خــط 

ــود. ــد ب ــی خواه دفاع

 خط میانی
ــن  ــرای ای ــا دو بازیکــن را ب کــی روش تنه
خــط بــه تیــم ملــی دعــوت کــرده و از حــاال 
ــی  ــعید عزت الله ــه س ــت ک ــخص اس مش
گزینــه اصلــی کــی روش بــرای میانــه 

ــود.  ــدان خواهــد ب می
علیرضــا  درخشــان  حضــور  همچنیــن 
جهانبخــش در لیــگ هلنــد هــم هیــچ 
جــای شــک و شــبهه ای باقــی نمی گــذارد 
تــا او از حــاال خــود را در لیســت کــی روش 

ــد. ببین
 خط حمله

ــران بیشــتر از  ــه ای ــک در خــط حمل ترافی
ــود. طارمــی  هــر زمــان دیگــری خواهــد ب
کــه خیالــش از بابــت دعــوت راحــت 

ــرد،  ــم انصاری ف ــون، کری ــا آزم ــده؛ ام ش
ــی و احتمــاال  ــژاد، کاوه رضای رضــا قوچان ن
ســامان قــدوس )اگــر مشــکل تابعیتــش 
حــل شــود(، رقابــت ســختی را بــرای 

ــد. ــی دارن ــم مل ــه تی ــوت شــدن ب دع
 مسعود و احسان

احســان  بــازی  ماجــرای  از  پــس 
حاج صفــی و مســعود شــجاعی در مقابــل 
نماینــده رژیــم اشــغالگر قــدس، خبرهــای 
زیــادی از محرومیــت ایــن دو بازیکــن 
منتشــر شــد؛ امــا پــس از عذرخواهــی 
ایــن دو بازیکــن و توضیحاتشــان بــه نظــر 
ــر  ــار دیگ ــعود ب ــان و مس ــد احس می رس
 در ترکیــب تیــم ملــی ایــران خواهنــد 

بود.

نگاهی به ترکیب احتمالی تیم ملی در دیدار مقابل کره جنوبی و سوریه

ستاره باران فوتبال ایران

کریــم انصاری فــرد می گویــد: تیمــش در گــروه ســختی در لیــگ 
ــود  ــرای صع ــد تالششــان را ب ــه و بای ــرار گرفت ــا ق ــان اروپ قهرمان

چنــد برابــر کننــد. 
ــروه  ــان، در گ ــگ یون ــته لی ــل گذش ــان فص ــوس قهرم المپیاک
ســختی در لیــگ قهرمانــان اروپــا قــرار گرفتــه و بایــد بــا بارســلونا 

ــد.  ــت کن ــوس رقاب و یوونت
کریــم انصاری فــرد دربــاره هم گــروه شــدن بــا یوونتــوس و 
بارســلونا در لیــگ قهرمانــان اروپــا اظهــار کــرد: در گروه ســختی در 
لیــگ قهرمانــان اروپــا قــرار گرفته ایــم. لیــگ قهرمانــان تورنمنــت 
ســخت و فشــرده ای اســت و می تــوان گفــت ســخت ترین 
ــد  ــن آرزو را دارن ــان ای ــه بازیکن ــت و هم ــان اس ــت در جه رقاب
ــوب و  ــای خ ــا تیم ه ــد. ب ــدان برون ــه می ــا ب ــن رقابت ه ــا در ای ت
ــرای انجــام  ــد تالشــمان را ب ــدی هم گــروه شــده ایم و بای قدرتمن
ــا هــواداران  ــر ایــن تیم هــا بیشــتر کنیــم ت بازی هــای خــوب براب

را خوشــحال کنیــم. 
انصاری فــرد ادامــه داد: زمــان زیــادی بــرای آمادگــی بــرای لیــگ 
ــای  ــم برنامه ه ــدت ک ــن م ــد در ای ــم. بای ــا نداری ــان اروپ قهرمان
ــد  ــی خواه ــم چــه اتفاق ــم و ببینی ــاده کنی ــن پی ــی را در زمی مرب
ــن  ــا، بهتری ــای اروپ ــن تیم ه ــر بهتری ــم براب ــد بتوانی ــاد. بای افت
بــازی را انجــام دهیــم. مهاجــم تیــم ملــی فوتبــال ایــران دربــاره 
ــی  ــر تیم ــرای ه ــا ب ــت: م ــان گف ــگ یون ــش در لی ــرد تیم عملک
ــه  ــازات را ب ــم امتی ــد بتوانی ــل هســتیم. بای ــرام قائ در لیــگ احت
طــور کامــل جمــع آوری کنیــم تــا عملکــرد خوبــی در پایــان فصــل 
داشــته باشــیم و بــه قهرمانــی برســیم. انصاری فــرد دربــاره 
حضــورش در ترکیــب ثابــت در بــازی بــا الریســا و گلزنــی برابــر 
ــور در  ــرای حض ــت ب ــی رقاب ــر تیم ــرد: در ه ــه ک ــم اضاف ــن تی ای
ترکیــب ثابــت وجــود دارد و مهــم ایــن اســت کــه رقابــت در تیــم 

ــه ای و دوســتانه اســت. ــوس حرف المپیاک

ــگ  ــازی در لی ــته تراکتورس ــازی گذش ــان دو ب در جری
ــام محمدرضــا آزادی  ــه ن ــر یــک جــوان ۱7 ســاله ب برت

ــت.  ــا انداخ ــر زبان ه ــر س ــود را ب ــام خ ن
محرومیــت فــرزاد حاتمــی توفیــق اجبــاری بــرای 
یحیــی گل محمــدی بــود تــا بــه محمدرضــا آزادی 
ــی  ــه خوب ــم ب ــوان ه ــن ج ــن بازیک ــد؛ ای ــت ده فرص
ــزن  ــن گل ــه جوان تری ــی را داد و ب ــاد یحی ــخ اعتم پاس

ــد.  ــدل ش ــازی ب ــخ تراکتورس تاری
آزادی دربــاره عملکــرد خــوب خــودش در دو بــازی 
گذشــته تراکتورســازی عنــوان کــرد: خــدا را شــکر 
می کنــم کــه توانســتم از تجربــه بزرگانــم اســتفاده 
ــه کار گرفتــم  کنــم و موفــق باشــم. نهایــت تالشــم را ب
ــارات را  ــبختانه انتظ ــم و خوش ــق باش ــم موف ــا بتوان ت

ــردم.  ــرآورده ک ب

تاریــخ  بازیکــن  جوان تریــن  اینکــه  دربــاره  آزادی 
تراکتــور در لیــگ برتــر شــده، بیــان کــرد: حــس خیلــی 
خوبــی دارم. واقعــا فکــر ایــن اتفــاق را نمی کــردم. 
گلــی هــم کــه زدم، انگیــزه زیــادی بــه مــن داد و 

ان شــاءهللا در آینــده بهتــر از ایــن کار می کنــم.
وی در پایــان افــزود: مــن اکنــون در اردوی تیــم ملــی 
ــا نظــر  ــرد ت ــان حضــور دارم. تالشــم را خواهــم ک جوان
مســاعد آقــای کــی روش را بــه خــود جلــب کنــم. 
ــور  ــردم، حض ــیم ک ــودم ترس ــرای خ ــه ب ــی ک دورنمای
ــش  ــم امکان ــت. نمی دان ــاالن اس ــی بزرگس ــم مل در تی
وجــود دارد یــا نــه؛ امــا بســیار دوســت دارم بــه اردوی 
ــور  ــی حض ــام جهان ــی در ج ــم و حت ــی برس ــم مل تی
ــه  ــه اش ب ــم و بقی ــت تالشــم را می کن ــن نهای ــم. م یاب

ــتگی دارد. ــی روش بس ک

ورزش

،،
ایران که دومین تیم صعودکننده به 
جــام جهانــی لقــب گرفته، پنجشــنبه 
همین هفته در کره جنوبی به دیدار 

ایــن رقیــب دیرینه خواهــد رفت

اخطار اجرایی
 شماره پرونده 9۴-95۱

مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: حســین پاکــزاد 
دهکــردی   نشــانی محــل اقامت: مجهــول المکان 
مشــخصات محکــوم لــه: نــام: محمــود بهمنــی بــا 
وکالــت ســید مهــدی حســینی و ســید هادی 
حســینی  نشــانی محــل اقامــت: اصفهــان – 
خیابــان فالطــوری شــرقی نمایندگــی سامســونگ 
آدرس وکیــل: اصفهــان خیابــان آمــادگاه مجتمــع 
گلدیــس ورودی 3 طبقــه 3 واحــد 336 محکــوم 
به:بــه موجــب رای شــماره 3۱ تاریــخ 95/۱/۱7 
حــوزه 3۱  شــورای حــل اختــالف شهرســتان 
اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه 
محکــوم اســت بــه: پرداخــت مبلــغ چهــل میلیــون 
و پانصــد هــزار ریــال بابــت اصــل خواســته و 
یکصــد و هشــتاد هــزار ریــال بابــت هزینــه داوری 
و حــق الوکالــه وکیــل و همچنیــن خســارت تأخیــر 
در تأدیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت بــه تاریــخ 
96/۱۱/۱ لغایــت تاریــخ وصــول کــه محاســبه 
آن براســاس آخریــن نــرخ اعالمــی از ســوی 
بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران برعهــده 
ــه  ــوم ل ــی باشــد در حــق محک اجــرای احــکام م
و پرداخــت نیــم عشــر حــق االجرا.مــاده 3۴ 
ــه  ــه ب ــه اجرائی ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج قان
محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف 
اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه موقــع 
اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 
ــرای  ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی ــه بده ب
میســر  آن  از  بــه  محکــوم  اســتیفاء  و  حکــم 
ــه اجــرای  باشــد و در صورتــی کــه خــود را قــادر ب
ــور  ــت مزب ــد ظــرف مهل ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی مف
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا 
ــدارد، صریحــا اعــالم ــی ن ــد و اگــر مال  تســلیم کن

 نماید. 
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شعبه 3۱ مجتمع شماره دو شهرستان اصفهان 

اخطار اجرایی
ــوم  ــخصات محک ــده : 96۱/95 مش ــماره پرون ش
ــد  ــان فرزن ــه گودری ــه خواج ــام: روح ال ــه: ن علی
ــول  ــت: مجه ــل اقام ــانی مح ــان   نش ــد زم محم
ــام: علیرضــا  ــه: ن ــوم ل ــکان مشــخصات محک الم
اقامــت:  محــل  نشــانی  رهنانــی   مشــهدی 
ــد  ــوذر اســپرت زاه ــان اب ــان خیاب ــان – رهن اصفه
 960۱93 شــماره  رای  موجــب  به:بــه  محکــوم 
تاریــخ 96/۱/30 حــوزه 39  شــورای حــل اختــالف 
ــت.  ــه اس ــت یافت ــه قطعی ــان ک ــتان اصفه شهرس
محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه: پرداخــت 
ــته  ــل خواس ــت اص ــال باب ــغ 28.۴۴0.000 ری مبل
تاریــخ  از  تأدیــه  تأخیــر  پرداخــت خســارت  و 
سررســید چــک بــه شــماره 9505/670505 مــورخ 
95/9/۱ و مبلــغ 2.۱6۱.000 ریــال هزینــه دادرســی 
و نیــم عشــر حــق االجرا.مــاده 3۴ قانــون اجــرای 
ــه محکــوم علیــه  احــکام: همیــن کــه اجرائیــه ب
ــت  ــف اس ــه مکل ــوم علی ــد، محک ــالغ ش اب

ــرا  ــع اج ــه موق ــاد آن را ب ــدت ده روز مف ــرف م ظ
ــه  ــوم ب ــت محک ــرای پرداخ ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی بگ
ــد کــه اجــرای حکــم  ــی معرفــی کن ــا مال بدهــد ی
و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد و 
ــاد  ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــی ک در صورت
اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت 
ــه قســمت اجــرا تســلیم  جامــع دارایــی خــود را ب
ــد. ــالم نمای ــدارد، صریحــا اع ــی ن ــر مال ــد و اگ کن

ــماره دو  ــع ش ــعبه 39 مجتم ــف ش  ۱6۱80 / م ال
ــان  ــتان اصفه شهرس

اخطار اجرایی
 شماره پرونده 899/95

ــی  ــه خان ــام: آالل ــه: ن مشــخصات محکــوم علی
پــور  سوســتانی2- محمــد محمــدی   شــغل 
ــکان  ــول الم ــت: مجه ــل اقام ــانی مح آزاد    نش
مشــخصات محکــوم لــه: نــام اکبــر صادقــی  
ــان   ــد قاســم شــغل آزاد   نشــانی محــل رهن فرزن
مبــل مهســتان   محکــوم به:بــه موجــب رای 
  23 حــوزه   95/۱2/25 تاریــخ   ۱322 شــماره 
ــه  ــان ک ــتان اصفه ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح ش
قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم 
ــت     ــه پرداخ ــی  ب ــت تضامن ــه: محکومی ــت ب اس
ــغ  ــته  و مبل ــل خواس ــت اص ــال  باب 22000000 ری
۱۴50000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی و ۱20000 
ریــال بابــت نشــر آگهــی و خســارت تاخیــر تادیــه  
ــل ۱-  ــرح ذی ــا  بش ــید چک ه ــر رس ــخ س از تاری
چــک شــماره 80۴83 بــه مبلــغ 6000000 ریــال 
ــه  ــماره 80۴8۴ ب ــک ش ــورخ 9۴/۱2/23 2- چ م
ــک  ــورخ 95/3/23 3- چ ــال م ــغ 6000000 ری مبل
ــورخ  ــال م ــغ ۴000000 ری ــه مبل ــماره 80۴86 ب ش
ــغ  ــه مبل ــماره 80۴85  ب ــک ش 95/8/23 ۴- چ
6000000 ریــال 95/6/23 در حــق محکــوم لــه و 
ــاده  ــت   م ــق دول ــرا  در ح ــق االج ــر ح ــم عش نی
3۴ قانــون اجــرای احــکام: همیــن کــه اجرائیــه بــه 
محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف 
ــه موقــع  اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را ب
اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 
ــرای  ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی ــه بده ب
حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد 
ــاد  ــه اجــرای مف ــادر ب ــه خــود را ق ــی ک و در صورت
اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت 
ــه قســمت اجــرا تســلیم  جامــع دارایــی خــود را ب
ــد ــالم نمای ــا اع ــدارد، صریح ــی ن ــر مال ــد و اگ کن

ــع  ــعبه 23 مجتم ــر ش ــعبه ۱6۱95دفت ــف ش م ال
ــتان  ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح ــک  ش ــماره ی ش

ــان اصفه

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چــون تحدیــد حــدود عمومــی ششــدانگ  یکــدرب 
ــی   ــه پــالک شــماره ۴22 فرعــی از ۴۱97 اصل خان
واقــع در روســتای نیســتانک بخــش 3 ثبــت 
نائیــن کــه طبــق پرونــده ثبتــی بنــام خانــم ســمین 
ــان  ــلطانعلی    در جری ــد س ــی  فرزن ــت لطف دخ
ثبــت اســت تــا کنــون بعمــل نیامــده  اینــک بنــا بــه 

ــت  ــون ثب ــاده ۱5  قان ــر از م دســتور  قســمت اخی
ــد  ــی تحدی ــرده متقاض ــای نامب ــق تقاض ــر طب و ب
حــدود ملــک مرقــوم در روز دوشــنبه 96/6/27 
ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد 
آمــد لــذا بموجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن 
ــن اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت  و مجاوری
مقــرر در محــل حضــور یابنــد اعتراضــات مجاوریــن 
و صاحبــان امــالک مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت 
ــا  از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود ت
ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق تبصــره 2 
مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف  پرونده هــای 
معتــرض ظــرف  یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه ایــن اداره بــا یســتی بــا تقدیــم 
ــه مراجــع ذیصــالح قضایــی اقــدام  دادخواســت ب
ــه ایــن  و گواهــی تقدیــم دادخواســت  را اخــذ و ب

ــد .  اداره تســلیم نمای
تاریخ انتشار 96/6/5

ــت  ــس اداره  ثب ــن  رئی ــاذر مهیم ــف 202 اب م ال
ــن  ــالک نائی ــناد  و ام اس

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــه   ــاب خان ــدانگ یکب ــدود شش ــد ح ــون تحدی چ
ــع در  ــی از۱۴/۱7۱/2 واق ــماره 2۱۱6 فرع ــالک ش پ
بخــش ۱۴ ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرونــده ثبتــی 
ــر لوحــی کوهانســتانی  ــام اشــرف الســادات می بن
فرزنــد ســید احمــد نســبت بــه ۱۴/۴ حبــه مشــاع 
ــت  ــان ثب ــرکا در جری ــدانگ و ش ــه شش از 72 حب
ــت  ــی ثب ــور متقاض ــدم حض ــت ع ــه عل ــت وب اس
ــمت  ــتور قس ــه دس ــا ب ــک بن ــده این ــل نیام بعم
اخیــر از مــاده ۱5 قانــون ثبــت و بــر طبــق تقاضــای 
ــوم  ــک مرق ــدود مل ــد ح ــی تحدی ــرده متقاض نامب
در روز یکشــنبه  مــورخ96/6/26 ســاعت 9  در 
محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد لــذا بموجــب 
ایــن آگهــی بــه کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار 
میگــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل 
ــان  ــن و صاحب ــات مجاوری ــد اعتراض ــور یابن حض
ــخ  ــت از تاری ــون ثب ــاده 20 قان ــق م ــالک مطاب ام
تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد ی تــا ســی روز 
ــاده  ــره 2 م ــق تبص ــد و طب ــد ش ــه خواه پذیرفت
پرونده هــای  تکلیــف   تعییــن  قانــون  واحــده 
معترضــی  ثبــت معتــرض ظــرف یــک مــاه از 
ــه ایــن اداره بایســتی  تاریــخ  تســلیم اعتــراض  ب
بــا تقدیــم دادخواســت  بــه مراجــع ذیصــالح  
قضایــی گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه 

ــد ..  ــلیم نمای ــن اداره تس ای
م الــف ۱7375 تاریــخ انتشــار : 96/6/5 حیــدری 

رئیــس منطقــه ثبــت اســناد  غــرب اصفهــان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
یکبــاب  ششــدانگ  حــدود  تحدیــد  چــون 
ســاختمان   پــالک شــماره 3050 فرعــی از 2۴/۱60 
واقــع در بخــش ۱۴ ثبــت اصفهــان کــه طبــق 
ــد  ــزی فرزن ــی ج ــد عل ــام محم ــی بن ــده ثبت پرون
ــه علــت عــدم  ــان ثبــت اســت وب حســن  در جری
ــا  حضــور متقاضــی ثبــت بعمــل نیامــده اینــک بن

بــه دســتور قســمت اخیــر از مــاده ۱5 قانــون 
ثبــت و بــر طبــق تقاضــای نامبــرده متقاضــی 
تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در روز یکشــنبه  
مــورخ96/6/26 ســاعت 9  در محــل شــروع و 
ــی  ــن آگه ــب ای ــذا بموج ــد ل ــد آم ــل خواه بعم
ــردد  ــار میگ ــن اخط ــن و مجاوری ــه مالکی ــه کلی ب
کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور 
ــالک  ــان ام ــن و صاحب ــات مجاوری ــد اعتراض یابن
ــم  ــخ تنظی ــت از تاری ــون ثب ــاده 20 قان ــق م مطاب
ــه  ــی روز پذیرفت ــا س ــد ی ت ــس تحدی صورتمجل
خواهــد شــد و طبــق تبصــره 2 مــاده واحــده 
ــی   ــای معترض ــف  پرونده ه ــن تکلی ــون تعیی قان
ثبــت معتــرض ظــرف یــک مــاه از تاریــخ  تســلیم 
اعتــراض  بــه ایــن اداره بایســتی بــا تقدیــم 
دادخواســت  بــه مراجــع ذیصــالح  قضایــی گواهــی 
تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم 

ــد ..  نمای
م الــف ۱7۴۱7 تاریــخ انتشــار : 96/6/5 حیــدری 

رئیــس منطقــه ثبــت اســناد  غــرب اصفهــان

آگهی تحدید حدود اختصاصی پالک 13/1193 
بخش 14 ثبت اصفهان 

ــا اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب  نظــر ب
خانــه  پــالک شــماره ۱3/۱۱93 مجــزی شــده 
از پــالک اعظــم قاســمی گنیرانــی   در اجــرای 
موضــوع  قانــون تعییــن تکلیــف واقــع در بخــش 
۱۴ ثبــت اصفهــان کــه طبــق ســوابق و پرونــده ثبتی 
بــه نــام اعظــم قاســمی گنیرانــی  فرزنــد علــی  در 
ــدود  ــد ح ــات تحدی ــت و عملی ــت اس ــان ثب جری
ــا  ــک بن ــت این ــده اس ــل نیام ــه عم ــی آن  ب قانون
ــون ثبــت  ــر مــاده ۱5 قان ــه دســتور قســمت اخی ب
ــالک  ــد حــدود پ ــرده تحدی ــق تقاضــای نامب و طب
مرقــوم در روز یکشــنبه 96/6/26 ســاعت 9 صبــح  
در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه 
ــار  ــن اخط ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه موجــب ای
مــی گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهی 
ــا  ــن ی ــد و اعتراضــات مالکی در محــل حضــور یابن
مجاوریــن مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت از تاریــخ 
تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 30 روز 

ــه خواهــد شــد. پذیرفت
تاریخ انتشار : 96/6/5 

ــناد و  ــت اس ــه  ثب ــس منطق ــف ۱7۴32رئی م ال
ــدری ــان – حی ــرب اصفه ــالک غ ام
 

اخطار اجرایی
 شماره پرونده ۴77/95

ــا  ــد رض ــام: محم ــه: ن ــوم علی ــخصات محک مش
ــور بخــش شــغل آزاد    نشــانی محــل اقامــت:  ن
ــام  ــه: ن ــوم ل ــخصات محک ــکان مش ــول الم مجه
شــرکت قــارچ یکتــا ســپاهان  بــا وکالــت محمــد 
   09۱32002972 وکیــل  همــراه  شــمس  علــی 
بــاغ  چهــار  اصفهــان  اقامــت:  محــل  نشــانی 
بــاال مجتمــع پــارک ورودی دو طبقــه ســوم – 
ــمس   ــی ش ــد عل ــت  محم ــر وکال ــد 606 دفت واح
ــخ  ــه موجــب رای شــماره 86۴  تاری ــوم به:ب محک

اختــالف  حــل  شــورای    ۴2 حــوزه    95/9/2
ــت. ــه اس ــت یافت ــه قطعی ــان ک ــتان اصفه شهرس

محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه: پرداخــت مبلــغ 
هفتــاد میلیــون ریــال )70000000( ریــال  بابــت 
ــد  ــون و نهص ــک میلی ــغ ی ــته و مبل ــل خواس اص
ــن  ــی و همچنی ــه دادرس ــال هزین ــزار ری ــج ه و پن
پرداخــت  حــق الوکالــه وکیــل  طبــق تعرفــه  
ــرای  ــا اج ــی  ت ــر آگه ــای نش ــی  و هزینه ه قانون
ــخ  ــه از تاری ــر  تادی ــم و خســارت تاخی ــل حک کام
ــق  ــم طب ــرای حک ــت اج ــه 95/۴/29  لغای مطالب
شــاخص بانــک مرکــزی  در حــق خواهــان و نیــم 
عشــر  حــق االجــرا  در حــق صنــدوق دولــت  مــاده 
ــه  ــه اجرائی ــن ک ــکام: همی ــرای اح ــون اج 3۴ قان
ــه  ــوم علی ــد، محک ــالغ ش ــه اب ــوم علی ــه محک ب
مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را بــه 
ــت  ــرای پرداخ ــی ب ــا ترتیب ــذارد ی ــرا بگ ــع اج موق
ــه  ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی ــه بده ــوم ب محک
اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر 
ــه اجــرای  ــادر ب ــی کــه خــود را ق باشــد و در صورت
ــور  ــت مزب ــد ظــرف مهل ــد، بای ــه ندان ــاد اجرائی مف
ــه قســمت اجــرا  صــورت جامــع دارایــی خــود را ب
ــدارد، صریحــا اعــالم  ــی ن ــر مال ــد و اگ  تســلیم کن

نماید
ــک  ــماره ی ــع ش ــعبه ۴2 مجتم ــف ۱7256ش م ال

ــان ــتان اصفه ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح ش

اخطار اجرایی
 شــماره پرونــده ۱003/9۴ مشــخصات محکــوم 
علیــه: نــام: زهــرا فیــروزی    نشــانی محــل 
ــوم  ــخصات محک ــکان مش ــول الم ــت: مجه اقام
لــه: نــام ســعید شــهابی   نشــانی محــل اقامــت: 
ــک  پ  ــاء المل ــی  خ عط ــام خمین ــان خ ام اصفه
ــماره  ــب رای ش ــه موج ــوم به:ب 3۱ پ ۴۱8  محک
ــل  ــورای ح ــوزه 39  ش ــخ 9۴/۱2/۱9 ح ۱۱0۴ تاری
اختــالف شهرســتان اصفهــان کــه قطعیــت یافتــه 
اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت بــه: پرداخــت 
مبلــغ بیســت و هفــت میلیــون ریــال بابــت اصــل  
خواســته  و 3۱0000 ریــال هزینــه دادرســی و هزینــه 
ــخ  ــه  از تاری ــر تادی ــی  و خســارت تاخی نشــر آگه
ســر رســید چک هــای شــماره 2۴۱568۴7 مــورخ 
ــم  ــورخ 93/3/29و نی 93/2/29 و 2۴۱568۴8 م
عشــر حــق االجــرا  مــاده 3۴ قانــون اجــرای 
ــه  ــوم علی ــه محک ــه ب ــه اجرائی ــن ک ــکام: همی اح
ــرف  ــت ظ ــف اس ــه مکل ــوم علی ــد، محک ــالغ ش اب
ــه موقــع اجــرا بگــذارد  مــدت ده روز مفــاد آن را ب
یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا 
مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء 
ــه  ــی ک ــه از آن میســر باشــد و در صورت محکــوم ب
ــد،  ــه ندان ــاد اجرائی ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق خ
ــور صــورت جامــع دارایــی  بایــد ظــرف مهلــت مزب
ــر  ــد و اگ ــلیم کن ــرا تس ــمت اج ــه قس ــود را ب خ

ــد ــالم نمای ــدارد، صریحــا اع ــی ن مال
۱727۴م الف 

حــل  شــورای   2 شــماره  مجتمــع   39 شــعبه 
اصفهــان شهرســتان  اختــالف 

اخطار اجرایی
مشــخصات  پرونــده   ۱5 شــماره  950975ش 
محکــوم علیــه: نــام: ســید افشــین جاللــی    
المــکان  مجهــول  اقامــت:  محــل  نشــانی 
مشــخصات محکــوم لــه: نــام ســید بهمــن  
زهرایــی فرزنــد ســید احمــد   نشــانی محــل 
اقامــت: اصفهــان خ ســروش  روبــه روی مســجد 

الغفــور  کوچــه شــهید بحــری  
شــماره  رای  موجــب  به:بــه  محکــوم 
تاریــخ 96/2/3۱ حــوزه   960997679۴500223
ــان  ــتان اصفه ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح ۱5  ش
کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم 
اســت بــه: پرداخــت مبلــغ ۱25000000 ریــال بابــت 
ــه  ــک ب ــره چ ــک فق ــوع ی ــته  موض ــل خواس اص
شــماره 9362۱9 مــورخ 9۴/5/۱7 و پرداخــت 
و  دادرســی  هزینــه  بابــت    33۴5000 مبلــغ 
خســارت تاخیــر تادیــه  از تاریــخ ســر رســید 
ــه در  ــوم  ب ــول  محک ــان وص ــت زم ــک  لغای چ
حــق محکــوم لــه و پرداخــت  نیــم عشــر هزینــه 
ــکام:  ــرای اح ــون اج ــاده 3۴ قان ــرا  م ــق االج ح
ــالغ  ــه اب ــوم علی ــه محک ــه ب ــه اجرائی ــن ک همی
شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت 
ــا  ــذارد ی ــرا بگ ــع اج ــه موق ــاد آن را ب ده روز مف
ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد 
یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکــم و 
و  باشــد  آن میســر  از  بــه  اســتیفاء محکــوم 
ــاد  ــرای مف ــه اج ــادر ب ــود را ق ــه خ ــی ک در صورت
مزبــور  مهلــت  ظــرف  بایــد  ندانــد،  اجرائیــه 
صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا 
 تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا اعــالم

 نماید
۱7293 م الف شعبه ۱5 حقوقی اصفهان

دادنامه
 : دادنامــه  شــماره   960239 پرونــده  کالســه 

تاریــخ96/5/23  9609976793802825
مرجــع رســیدگی 8شــورای حــل اختــالف خواهان 
ــد محمــد نشــانی اص  ــور ســینا  فرزن ــه پ محبوب
ــالک 39    ــا  پ ــجد الرض ــه مس ــانی  کوچ خ کاش
ــدی    ــد مه ــد محم ــل  محســن گرجــی  فرزن وکی
  39 پ  الرضــا   مســجد  خ کاشــانی  کوچــه 
ــکان   ــول الم ــن  مجه ــان بی ــدی جه ــده مه خوان
ــت  ــه وجــه ســفته شــورا باعنای خواســته : مطالب
بــه محتویــات پرونــده و اخــذ نظــر مشــورتی 
اعضــا شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه 
ــد  ــه صــدور رای مــی نمای ــادرت ب شــرح آتــی مب
ــوی   ــوص دع ــالف در خص ــل اخت ــورای ح رای ش
محبوبــه پــور ســینا  فرزنــد محمــد  بــه طرفیــت 
ــد  ــه یکص ــته مطالب ــی خواس ــدی گرج ــای مه آق
ریــال  وجــه ســفته هایی  بیســت میلیــون  و 
بــه شــماره خزانــه داری  کل 397860  تاریــخ 
صــدور  95/5/۴ بــه مبلــغ یکصــد و بیســت 
میلیــون ریــال )۱20000000 ریــال (بــه انضمــام  
ــای  ــه بق ــت ب ــا عنای ــی  ب ــق خســارات قانون مطل
اصــول مســتندات   در یــد خواهــان کــه ظهــور در 

اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتحقاق  خواهــان  
در مطالبــه و جــه خواســته دارد  و عــدم حضــور 

ــدن  ــون مان ــیدگی  و مص ــه رس ــده در جلس خوان
ــورا  ــب  ش ــرض و تکذی ــه تع ــته از هرگون خواس
دعــوی مطروحــه را وارد و ثابــت تشــخیص داده 
لــذا بــه اســتناد مــواد 307 و 309 قانــون تجــارت 
آئیــن  قانــون   522 5۱5و5۱9و  ۱98و  مــواد  و 
ــالب   در  ــی و و انق ــای عموم ــی دادگاهه دادرس
ــه  ــده ب ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــی حک ــور مدن ام
پرداخــت مبلــغ ۱20000000 ریــال بابــت اصــل 
خواســته و ۱580000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
ــن  ــی و همچنی ــر اگه ــه نش ــال هزین و ۱20000 ری
تقدیــم  تاریــخ  از  تادیــه  تاخیــر در  خســارت 
ــخ  وصــول   ــت  تاری دادخواســت 2/2۱/ 96 لغای
ــی از  ــرخ اعالم ــاس ن ــر اس ــبه آن ب ــه محاس ک
ســوی بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران 
بــر عهــده اجــرای محتــرم احــکام مــی باشــد در 
ــد رای  ــی نمای ــالم م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ح
صــادره غیابــی و ظــرف مــدت بیســت روز پــس 
از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس 
ــت روز  ــرف بیس ــی ظ ــت واخواه ــام مهل از اتم
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی حقوقــی 

ــد ــی باش ــان م اصفه
 م. الف ۱723۴

 قاضی شــعبه 8 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حــدود ششــدانگ  تحدیــد  اینکــه  بــه  نظــر 
یکبــاب خانــه پــالک شــماره ۱8/8753 مجــزی 
ــش ۱۴  ــع در بخ ــالک ۱8/3797 واق ــده از پ ش
ــده  ــوابق و پرون ــق س ــه طب ــان  ک ــت  اصفه ثب
مجتبائــی  مهــدی  محمــد  نــام  بــه  ثبتــی  
ــت  ــت اس ــان ثب ــاس در جری ــد عب ــی  فرزن رنان
و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن  بــه عمــل 
ــمت  ــتور قس ــه دس ــا ب ــک بن ــت این ــده اس نیام
ــای  ــق تقاض ــت و طب ــون ثب ــاده ۱5 قان ــر م اخی
ــوم در روز  ــالک مرق ــدود پ ــد ح ــرده تحدی نامب
یکشــنبه مــورخ 96/7/2  در محــل حضــور یابنــد 
و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابــق 
ــخ تنظیــم صــورت  ــون ثبــت از تاری مــاده 20 قان
ــه خواهــد  ــا 30 روز پذیرفت ــدی ت مجلــس تحدی

شــد.
م الف ۱7570 

تاریــخ انتشــار : 96/6/5 رئیــس منطقــه  ثبــت 
اســناد و امــالک غــرب اصفهــان – حیــدری 

 اعالم مفقودی 
شناســنامه مالکیت  و ســند کمپانی  و سلســله  
انتقــاالت اســناد تنظیمــی یکدســتگاه ســواری  
هیونــدای ســوناتا yf 2۴00 مــدل 20۱2 بــه 
 KMHEC۴۱CBCA32059۴  شــماره شاســی
و شــماره موتــور G۴KEBU39۱۱02بــه نــام 
محســن آقاجانــی  فرزنــد عبدالــرزاق  مفقــود 

شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد .

پدیده 17 ساله تراکتور و دورخیز برای جام جهانیواکنش انصاری فرد به هم گروه شدن با یوونتوس و بارسلونا



پیشهناد فیلم

برف

کارگردان: مهدی رحمانی
نویسنده: حسین مهکام، مهدی رحمانی

بازیگــران: رؤیــا تیموریــان، افشــین  هاشــمی، 
یزدان بخــش،  شــیرین  غفــاری،  محمدرضــا 
ــرام،  ــاد کی م ــی، می ــه مدن ــار، رابع ــا افش آناهیت

مینــا ســاداتی
 خالصه داستان فیلم

 فیلــم، ماجــرای یــک روز از زندگــی یــک خانــواده 
اســت کــه بــا وجــود مشــکات مالــی درگیــر 
برگــزاری مراســم آبرومنــد خواســتگاری دخترشــان 
ــک  ــروی بان ــا در گ ــی آن ه ــه ویای ــتند. خان هس
ــر  ــی پس ــائل مال ــع مس ــرای رف ــدر ب ــت و پ اس

بزرگــش تــاش می کنــد.
فیلــم »بــرف« بــه کارگردانــی مهــدی رحمانــی یــک 
خانــواده ســنتی را در یــک فضــای شــهری نشــان 
می دهــد. ایــن فیلــم در ســی و دومیــن جشــنواره 
فیلــم فجــر حضــور داشــت و در بخــش فیلمنامــه و 

تدویــن کاندیــدای دریافــت ســیمرغ شــد. 
فیلــم »بــرف«، روایتــی ســاده و روان از ایــن 
بــا  کــه  اســت  بیان نشــدنی  پیچیدگی هــای 
کنــار  در  و جزئی نگرانــه  طراحــی حساب شــده 
ــاق مخاطــب  ــن انطب ــا از ای ــد ت ــرار گرفته ان ــم ق ه
برداشــت خــاص خــود را داشــته باشــد؛ برداشــتی 
ــری در  ــد تاثی ــتگاری نمی توان ــه خواس ــه نتیج ک
ــش  ــن بخ ــذر از ای ــا گ ــم ب ــد و فیل ــاد کن آن ایج
ــر  ــذرا ب ــه پوششــی گ ــرف ک ــر ب ــز ب ماجــرا و تمرک
ــت،  ــان اس ــا و رفتارهایش ــی آدم ه ــت واقع ماهی
ــن  ــکان را متوجــه ریشــه های ای ــوک پی ــع ن درواق
ــی  ــد؛ رفتارهای ــری می کن ــواده وزی ــا در خان رفتاره
 کــه از عبــارت تحریف شــده آبــروداری آغــاز شــده

است.

حرف و نقل

 حســین علیــزاده گفــت:  جشــنواره موســیقی 
آن  و حــذف  تبدیــل شــده  بــه جریــان  جــوان 

اســت. غیرممکــن 
 مجموعــه داســتانی »گمگشــته« ـ محصــول 
کشــور ترکیــه ـ هــر روز صبــح ســاعت 10 روی آنتــن 
شــبکه یــک ســیما مــی رود. نــام اصلــی ایــن ســریال 
در زبــان ترکــی »yusuf yuzlu« )پســری بــا چهــره 
ــدا  ــتان ج ــه، داس ــن مجموع ــت. در ای ــف( اس یوس
ــی  ــر اتفاق ــادرش در اث ــاله از م ــی 10 س ــدن کودک ش

ــود. ــت می ش ــب، روای ــیار عجی بس
 نوزدهمیــن جشــن خانــه ســینما بــا رقابــت 
ــر از 20  ــا کمت ــینمایی ت ــم س ــدود 60 فیل ــان ح می
ــم  ــن نوزده ــد. در جش ــد ش ــزار خواه ــر برگ روز دیگ
ــا  ــی، رض ــا میرکریم ــون رض ــازانی همچ ــار فیلمس آث
ــوران  ــزی، پ ــال تبری ــیان، کم ــا درمیش ــاران، رض عط
مقــدم،  ســامان  نعمت الــه،  حمیــد  درخشــنده، 
پیمــان قاســمخانی، ســعید ســهیلی و همایــون 

اســعدیان بــا یکدیگــر رقابــت می کننــد.
 مراســم تشــییع پیکــر ناصــر خویشــتندار ـ دوبلور 
روز گذشــته )۴  ـ صبــح  پیشکســوت  و گوینــده 
شــهریور مــاه( بــا حضــور جمعــی از اهالــی دوبلــه در 

ــزار شــد. بهشــت زهــرا )س(  برگ
ــو  ــکاس و عض ــی - ع ــده روح کرمان ــعود زن  مس
ــاره  ــران - درب ــان ای ــن عکاس ــره انجم ــات مدی هی
نامــه دفتــر هنرهــای تجســمی وزارت ارشــاد خطــاب 
آن هــا  از  درخواســت  و  هنــری  انجمن هــای  بــه 
ــزاری  ــدف برگ ــا ه ــان ب ــه پیشنهادهای ش ــرای ارائ ب
ــن  ــرد: ای ــار ک ــری، اظه ــاالنه های هن ــتمر دوس مس
طبیعــت یــک کار اســت و وزارت ارشــاد بایــد زودتــر، 
روشــن تر و واضح تــر ایــن کار را انجــام مــی داد و 
ــه  ــاند. ب ــرانجام می رس ــه س ــر ب ــه را زودت ــن قضی ای
نظــر مــن، اکنــون بــا نامه نــگاری نتیجــه ای بــه 

دســت نمی آیــد.
 تاکنــون حداقــل چهــار خواننــده لــس آنجلســی 
ــه تهــران خواســتار  ــه ب ــا ارســال پیام هــای محرمان ب

ــده اند. ــران ش ــه ای ورود ب
ــده پیشکســوت موســیقی  ــن، خوانن ــادر گلچی  ن
ــتان  ــوی در بیمارس ــاری ری ــل بیم ــه دلی ــی، ب ایران

ــد. ــتری ش بس
ــی  ــرس ت ــبکه پ ــکاتی ش ــتان ش ــتند داس  مس
ــنواره  ــی جش ــن کارگردان ــزه بهتری ــت جای وی، توانس
بیــن المللــی فیلــم کارگیــل هنــد را از آن خــود کنــد.
 دبیــر هجدهمیــن جشــنواره نمایش هــای آیینــی 
و ســنتی در آســتانه برگــزاری ایــن رویداد، از مشــارکت 
ــراث فرهنگــی در  ــوم و ســازمان می نکــردن وزارت عل

حفــظ و اشــاعه ایــن حــوزه هنــری انتقــاد کــرد.
 کیومــرث پوراحمــد کارگــردان و فیلمنامــه نویــس 
گفــت: جامعــه بــرای بقــا و ســامت بــه همــت همــه 
مــا نیــاز دارد، از هنرمنــد تــا ورزشــکار، سیاســت مــدار 
و خانــه دار و حتــی کــودکان خردســالی کــه بایــد بــه 

آنهــا رفتارهــای صحیــح را آمــوزش داد.
 رضــا رســولی، نویســنده از انتشــار مجــدد کتــاب 
ــر داد و  ــک خب ــده ای نزدی ــحر در آین ــر س ــام ب س
گفــت: ایــن اثــر روایتگــر تقابــل مدرنیتــه بــا ســنت 

اســت.
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دامون رشیدزادهگروه فرهنگ

ــا پخــش  ــه »دور همــی« جمعه شــب ب برنام
آخریــن قســمت پــس از 156 برنامــه بــه 

ــید.  ــود رس ــان راه خ پای
ــری و حواشــی  ــای مدی ــه گفته ه ــا توجــه ب ب
ــن  ــه ای ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد ب ــه بعی برنام
ــن  ــه همی ــد؛ ب ــته باش ــه ای داش ــه ادام برنام
دلیــل هــم بایــد »دور همــی« را یکــی دیگــر 
ــری  ــران مدی ــته مه ــخ پیوس ــه تاری ــار ب از آث
بدانیــم. بــه بهانــه پایــان برنامــه »دور همــی« 
ــه  ــن برنام ــه ای ــت ب ــم داش ــی خواهی نگاه
ــر. ــال های اخی ــیم در س ــبکه نس ــق ش موف

 شروع
 9۴ اســفند   27 از  همــی«  »دور  برنامــه 
پخــش رســمی خــود را از شــبکه نســیم 
ــی  ــا کارگردان ــدا ب ــه ابت ــن برنام ــاز کــرد. ای آغ
ــرد؛  ــاز ک ــود را آغ ــم خانی کار خ ــراب قاس مه
ــی کار پــس  ــوم کارگردان ــل نامعل ــه دالی امــا ب
از تنهــا 13 قســمت بــه مهــران مدیــری واگذار 

ــا در  ــا مدت ه ــر ت ــن تغیی ــی ای ــد. حواش ش
ــچ گاه  ــم هی ــت ه ــود و درنهای ــار ب ــدر اخب ص
ــا  ــم خانی واقع ــراب قاس ــد مه ــخص نش مش
ــده  ــته ش ــار گذاش ــی از کار کن ــه دلیل ــه چ ب
ــران  ــا مه ــر او ب ــاف نظ ــی اخت ــت. برخ اس
ــتند  ــر می دانس ــن تغیی ــل ای ــری را دلی مدی
ــل  ــون را عام ــتور تلویزی ــر دس ــی دیگ و برخ
ــوان  ــه عن ــن برنام ــم خانی از ای ــی قاس جدای

ــد.  کردن
در هــر حــال »دور همــی« اگرچــه در شــروع 
چنــدان جــذاب نبــود، امــا بــه مــرور توانســت 
برنامه هــای  محبوب تریــن  از  یکــی  بــه 
ــن  ــود. ای ــل ش ــال 95 تبدی ــی در س تلویزیون
ــی  ــا آرای مردم ــال 95 ب ــان س ــه در پای برنام
بــه عنــوان بهتریــن برنامــه تلویزیــون انتخــاب 
ــرای  ــز ب ــری نی ــران مدی ــن مه ــد؛ همچنی ش
اجــرای ایــن برنامــه به عنــوان بهتریــن مجری 

ــد. ــده ش ــی برگزی ــای تلویزیون برنامه ه
 خندوانه و دور همی

هرچنــد در ابتــدا همــه ایــن برنامــه را رقیــب 

ــد  ــه« می دانســتند و ســعی می کردن »خندوان
ایــن دو برنامــه را روبــه روی هــم قــرار دهنــد 
ــران  ــد جــوان و مه ــت اصــرار رامب ــا در نهای ام
ــه  ــن دو برنام ــودن ای ــاوت ب ــر متف ــری ب مدی
از  باعــث شــد کم کــم مخاطبــان دســت 
ــچ گاه  ــد و هی ــا بردارن ــن برنامه ه ــه ای مقایس
ــود  ــا وج ــری ب ــران مدی ــوان و مه ــد ج رامب
ــان  ــان، میهم ــیاری از مخاطب ــت بس درخواس

ــدند. ــر نش ــه همدیگ برنام
برنامــه مهــران مدیــری در 3 فصــل اجــرا 
بازیگــران مختلفــی را در کنــار خــود دیــد. 
ــد  ــان، محم ســیامک انصــاری، شــقایق دهق
ــر و  ــران رنجب ــی، مه ــکا عبدالرزاق ــادری، الی ن
ــای  ــه در فصــل اول نمایش ه ــدی ژول امیرمه
ــر  ــا تغیی ــتند؛ ام ــرا گذاش ــه اج ــی را ب جذاب
نقــش و شــخصیت ها باعــث شــد بعضــی از 
ــد.  بازیگــران در فصــل دوم حضــور پیــدا نکنن
ــروش  ــاری، س ــیامک انص ــل دوم س در فص
محمــد  عبدالرزاقــی،  الیــکا  جمشــیدی، 
ــر،  ــران رنجب ــر، مه ــن ناصرنصی ــادری، رامی ن
امیــر جنانــی و لیــا ایرانــی حضــور داشــتند. 
مدیــری  مهــران  برنامــه  در فصــل ســوم 
تصمیــم گرفــت تعــداد بازیگــران و آیتم هــای 
ــه  ــا تکی ــد و بیشــتر ب ــر کن نمایشــی را کوتاه ت

بــر اســتندآپ های خــود برنامــه را پیــش 
ببــرد کــه اتفاقــا در ایــن کار هــم موفــق بــود و 

ــرد.  ــدا ک ــتری پی ــدگان بیش ــه بینن برنام
در فصــل ســوم بــه جــز ســیامک انصــاری کــه 
ــا ســروش  ــود، تنه ــت ب در تمــام فصل هــا ثاب
عنــوان  بــه  باقــری  مه لقــا  و  جمشــیدی 

ــتند.  ــور داش ــر حض بازیگ

ســروش  بــازی  بــا  »قیمــت«  کاراکتــر 
جمشــیدی، یکــی از موفق تریــن کاراکترهــای 
کل برنامــه بــود کــه بــا اقبــال بســیاری مواجــه 
شــد و ســروش جمشــیدی پــس از ســال ها 
بــازی در تئاتــر و البتــه گمنامــی در میــان 

ــی از  ــوان یک ــه عن ــاره ب ــه یک ب ــران ب بازیگ
ــد. ــرح ش ــری مط ــاب بازیگ ــتعدادهای ن اس

 پایان برنامه دور همی
»دور همــی« در تمــام ســه فصــل خــود 
به ویــژه فصــل دوم و ســوم بــا انتقــادات 
بســیاری مواجــه شــد؛ اســتندآپ های اجتماعی 
مهــران مدیــری و شــوخی هایش بــا صاحبــان 
بعضــی مشــاغل و برخــی مدیــران باعــث شــد 
ــه  ــود ک ــه او وارد ش ــیاری ب ــای بس هجمه ه
البتــه تاثیــری در رونــد کاری او نداشــت و 
ــه کارش  ــا همــان ســبک و ســیاق ب برنامــه ب
ــدان  ــا چن ــن موضع گیری ه ــه ای ــه داد. البت ادام
ــه  ــه ای کــه بعیــد ب ــه گون ــود؛ ب هــم بی تأثیــر نب
نظــر می رســد فصــل چهارمــی بــرای »دور 
همــی« ســاخته شــود. بــه گفتــه خــود مهــران 
ــتر  ــد دارد بیش ــس قص ــن پ ــری او از ای مدی
در ســینما فعالیــت کنــد و شــاید هرگــز دیگــر 

ــازد.  ــریالی نس س
اگــر »دور همــی« را آخریــن کار مدیــری بــرای 
تلویزیــون بدانیــم بایــد گفــت تلویزیــون یکــی 
ــر  ــه اخی ــه ده ــود را در س ــای خ از بهترین ه
ــال  ــال های س ــا س ــاید ت ــت داده و ش از دس
نتوانــد کســی را جایگزیــن ایــن نابغــه کمــدی 

ایــران کنــد.

ــاره تولیــدات ســینمای  بنیــاد ســینمایی فارابــی گزارشــی را درب
ایــران در پنــج مــاه نخســت ســال 96 منتشــر کــرد. 

در ایــن گــزارش آمــده کــه ســازمان ســینمایی تــا پایــان 
مردادمــاه بــرای 76 فیلمنامــه ســینمایی، پروانــه ســاخت 
ــور در  ــرای حض ــود را ب ــا خ ــیاری از آن ه ــه بس ــرده ک ــادر ک ص

می کننــد.  آمــاده  فجــر  فیلــم  جشــنواره  سی وششــمین 
ــه  ــال پروان ــت امس ــاه نخس ــج م ــه در پن ــه ای ک از 76 فیلمنام
ســاخت دریافــت کردنــد، 30 فیلــم در مرحلــه پیش تولیــد، 
3۴ فیلــم در مراحــل مختلــف تولیــد )از آغــاز فیلمبــرداری تــا 
ــتند.  ــش هس ــاده نمای ــم آم ــی( و 12 فیل ــل فن ــن مراح آخری
ابراهیــم حاتمی کیــا، رســول صدرعاملــی، بهمــن فرمــان آرا، 
ــه،  ــد نعمت ال ــی باشــه آهنگر، حمی ــی، محمدعل ــدون جیران فری
علــی ژکان، کامبوزیــا پرتــوی، ابوالحســن داوودی، مهــدی 
فخیــم زاده، پیمــان معــادی، مصطفــی کیایــی، منیــژه حکمــت، 

فریــدون جیرانــی، مســعود کرامتــی،  خســرو معصومــی، 
ــا  ــازی، رض ــه حج ــیدی، روح ال ــن س ــی، هوم ــل جلیل ابوالفض
درمیشــیان، ســهیل بیدقــی، داریــوش یــاری، مســعود اطیابــی، 
ــی  ــور، مان ــان محمدپ ــان، قرب ــان، آرش معیری ــادی محمدی  ه
حقیقــی، محمدرضــا هنرمنــد، رامتیــن لوافــی، حمیــد زرگرنــژاد، 
تینــا پاکــروان، علیرضــا امینی، جمشــید محمودی، امیرحســین 
ــادی،  ــر  ه ــری، منوچه ــر قنب ــی، رهب ــد عرب گرگان ــی، محم ثقف
محمدرضــا رحمانــی، یاســمن نصرتــی، مســعود حاتمــی، 
ــت از  ــین قناع ــوی و حس ــا مصطف ــری، مجیدرض ــان امی ارس
جملــه کارگردانانــی هســتند کــه بــه ســاخت فیلــم مشــغولند تــا 
ــد.  ــرکت کنن ــر ش ــم فج ــنواره فیل ــمین دوره جش در سی وشش
ــرام  ــی، به ــعود ده نمک ــی، مس ــا میرکریم ــید رض ــن س همچنی
توکلــی، نرگــس آبیــار و کمــال تبریــزی بــه زودی پــس از 

دریافــت پروانــه، ســاخت فیلــم خــود را آغــاز می کننــد.

رئیــس ســابق ســازمان صداوســیما گفــت: در دوره مســئولیتم 
ــی  ــای امنیت ــادی از نهاده ــز زی ــای  قرم ــیما کارت ه در صداوس

گرفتــم کــه تعــداد آن هــا از دســتم در رفتــه اســت. 
ــزرگ  ــزه ب ــازی را معج ــای مج ــی فض ــزت هللا ضرغام ــید ع س
ــامی  ــاب اس ــم انق ــر معظ ــرد: رهب ــار ک ــمرد و اظه ــر برش بش
تعبیــری درخصــوص فضــای مجــازی دارنــد کــه حتــی آن را از 
اختــراع بــرق هــم مهم تــر می داننــد. مــن بــه شــخصه از اینکــه 
در طــول زندگانــی ام توانســتم ایــن پیشــرفت بــزرگ بشــری را 
ببینــم، بســیار خوشــحالم. متاســفانه اشــتباهی کــه هم اکنــون 
ــانه ای  ــد رس ــا ُبع ــا ب ــه تنه ــت ک ــن اس ــرد، ای ــورت می گی ص
ــای  ــه فض ــی ک ــود؛ در صورت ــورد می ش ــازی برخ ــای مج فض
ــد و  ــی اســت کــه مــردم در آن زندگــی می کنن مجــازی، فضای

تنهــا یــک ُبعــد آن رســانه ای اســت. 
اقلیت هایــی  را  مجــازی  فضــای  آســیب های  از  یکــی  او 

دانســت کــه خودشــان را بــه جــای اکثریــت جــا می زننــد و در 
این بــاره توضیــح داد:  یکــی از آســیب های ایــن فضــای جدیــد 
ایــن اســت کــه در بعضــی از اتفاقــات اقلیت هایــی اظهــار نظــر 
می کننــد و خودشــان را بــه جــای اکثریــت جــا می زننــد. 
مــا نبایــد بــه فضــای مجــازی تنهــا از ُبعــد رســانه ای آن نــگاه 
کنیــم. البتــه پیش تــر نیــز در فضــای وب یــک و دو نیــز نــگاه 
ــازی در  ــای مج ــون فض ــا هم اکن ــود؛ ام ــر ب ــانه ای غالب ت رس
تمــام ابعــاد مختلــف زندگــی افــراد نمــود پیــدا کــرده و درواقــع 

ســبک زندگــی جدیــدی بــه مــردم معرفــی شــده اســت. 
ضرغامــی بــا اشــاره بــه حضــور خــود در شــبکه های اجتماعــی 
گفــت: مــن یــک فعــال مجــازی هســتم و تمــام نظراتــم را در 
ــرح  ــی مط ــانه های اجتماع ــق رس ــته از طری ــال گذش ــد س چن
کــرده و می کنــم؛ گاهــی بعضــی از پســت هایم بیــن 1.5 تــا 2 

میلیــون مخاطــب دارد.
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،،
شــروع  در  اگرچــه  همــی«  »دور   
چنــدان جــذاب نبــود، امــا بــه مــرور 
توانســت بــه یکــی از محبوب تریــن 
برنامه هــای تلویزیونــی در ســال 95 

تبدیــل شــود

به بهانه پایان برنامه »دور همی«

 خداحافظی مدیری با 
»دور همی« یا تلویزیون؟!

آگهی 8 مناقصه عمومی شماره های 96/1011، 96/1012، 96/1013، 96/1014، 96/1015، 96/1016، 96/1017، 96/1018
و به شماره سامانه ستاد 200961442000012، 200961442000013، 200961442000014، 200961442000015، 200961442000016، 200961442000017، 

200961442000019 ،200961442000018
شرکت مناقصه گزار: شرکت تولید نیروی برق اصفهان

شرایط و الزامات ورود به مناقصه مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 
ارجاع کار )شرکت در مناقصه( ریال موضوع مناقصه شماره مناقصه

- دارا بودن حداقل 2 مورد ساخت کاال در موضوع مناقصه در 5 سال گذشته در نیروگاه های 100 مگاوات به باال همراه با ارائه گواهی رضایتمندی 400.000.000 خرید بسکت ژونگسترم 96/1011

- ارائه گواهینامه رضایتمندی کتبی معتبر از شرکتهای طرف قرارداد طی 5 سال گذشته حداقل به میزان 5 قرارداد مشابه الزامی است.
- کلیه شرکتهای مناقصه گر الزاما می بایستی دارای رزومه فعال و سابقه ای بالغ بر 10 سال در ساخت و مونتاژ تابلوهای برق را داشته 

باشند. ارائه مدرک و مستندات معتبر الزامی است.
- بازدید از مکان نصب تابلوها و تجهیزات در نیروگاه قبل از ارائه قیمت الزامی است.

350.000.000 خرید تابلوهای فشار ضعیف رینگ مصرف داخلی 96/1012

- شرکت های مناقصه گر می بایستی سابقه تامین رله مورد نظر را طی 5 سال گذشته حداقل به میزان 5 قرارداد مشابه ارائه نمایند. 346.000.000 خرید انواع رله  96/1013

1- کلیه شرکت های مناقصه گر الزاما بایستی نماینده رسمی فعال و مستقیم یکی از شرکت های Siemens یا Schneider یا ABB باشند 
و یا خود سازنده داخلی کلید، دارای گواهینامه تایپ تست از آزمایشگاه های معتبر بین المللی و یا تحت لیسانس شرکت های اروپایی مذکور 

باشند.
2- شرکت های مناقصه گر می بایستی سابقه تامین کلید کوبیکل مورد نظر را دارا بوده و الزاما سابقه RETROFIT کلیدهای مشابه طی 5 

سال گذشته حداقل به میزان 5 قرارداد مشابه ارائه نمایند.
3- ارائه گواهینامه رضایتمندی )کتبی( معتبر از شرکت های طرف قرارداد در شرط 2 فوق الزامی است.

4- بازدید از مکان نصب تابلوها و تجهیزات در نیروگاه قبل از ارائه قیمت الزامی می باشد.

242.500.000 خرید انواع بریکر 96/1014

600.000.000 پره های ردیف اول فری توربین هسا 96/1015

600.000.000 پره های ثابت ردیف 9و10 کمپرسور هسا 96/1016

- داشتن حداقل دو مورد تامین کاال مشابه با درخواست به همراه ارائه رضایت مندی های مربوط الزامی می باشد. در 
صورتی که شرکت قبال توسط شرکت تولید نیروی برق اصفهان و یا شرکت مدیریت تولید برق اصفهان مورد تایید قرار 

گرفته باشد، نتایج ارزیابی آن مقدم است.
200.000.000 خرید فیلتر النه زنبوری 96/1017

500.000.000 کویل استیم ایر هیتر 96/1018
نحوه دریافت و تحویل اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا مبادله قرارداد با مراجعه به »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(« به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود )تماس با کارفرما در صورت 

لزوم در ساعات اداری با شماره 031-37871785(

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از روز یکشنبه مورخ 1396/6/5 لغایت پنج شنبه مورخ 1396/6/9
نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه(: ضمانت نامه بانکی معتبر یا فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 2175090232005 نزد بانک ملی ایران شعبه برق اسام آباد کد 3119 به نام شرکت تولید نیروی برق اصفهان

مهلت و محل تحویل پاکتهای مناقصه: نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات مناقصه بایستی حداکثر تا ساعت 9:00 صبح روز یکشنبه مورخ 96/6/19 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری و نسخه فیزیکی آن نیز در موعد مذکور 
به آدرس: اصفهان - ابتدای اتوبان ذوب آهن - بلوار شفق - جاده نیروگاه - جنب ساختمان معاونت بهره برداری - شرکت تولید نیروی برق اصفهان - امور تدارکات و قراردادها تحویل گردد.

زمان و محل بازگشایی پاکتهای مناقصه: ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 96/6/22 سالن جلسات شرکت تولید نیروی برق اصفهان
سایر شرایط مناقصه: 1- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضا، مشروط و مخدوش بوده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2- به درخواست ها و مدارک دریافتی بعد از تاریخ و ساعت اعام شده )9 صبح روز یکشنبه مورخ 96/6/19( ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- اطاعات تماس »سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(« جهت انجام مراحل عضویت در سامانه و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی )توکن(: مرکز تماس: 27313131-021، دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768-021 )اطاعات تماس 

دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش »ثبت نام / پروفایل تامین کننده / مناقصه گر« موجود است.(

۴- سایر اطاعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه موجود می باشد.
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پا تو کفش من نکن
کارگردان حسین فرح بخش

بازیگران رضا ناجی، بهنوش 
بختیاری، یوسف تیموری، سحر 

قریشی، سیروس گرجستانی 
سینما قدس

بیست و یک روز بعد
کارگردان سید محمدرضا 

 خردمندان
بازیگران ساره بیات، مهدی 

قربانی، حمیدرضا آذرنگ 
امیرحسین صدیق، جالل فاطمی 

سینا رازانی
سینما سپاهان

زیر سقف دودی
کارگردان پوران درخشنده

بازیگران مریال زارعی، فرهاد 
اصالنی، بهنوش طباطبایی 

هوشنگ توکلی، آزیتا حاجیان 
سینما چهارباغ

ضرغامی: کارت های قرمز زیادی گرفتمکارگردانان سرشناس در راه جشنواره فجر سی وششم

کتاب )نامه های ادبی( کوچه پس کوچه های  در 
نامه های سیمین و جالل

جالل عزیزم...
M.Ghasemi@eskimia.ir

مریم قاسمیگروه فرهنگ

در خــالل نامه هــا بــه مطالبــی برمی خوریــم کــه 
چگونگــی تکویــن ذوق ادبــی ایــن دو نویســنده 
ــا  ــا را ت ــار آن ه ــی از آث ــش بعض ــی آفرین ــا چگونگ ی

می کنــد. روشــن  حــدودی 
ساعت 9 شب 11 مه 1935 / 21 اردیبهشت 1332

»جــالل عزیــزم، قربانــت بــروم. امــروز کاغــذ را ظهــر 
ــاعت  ــا س ــه ت ــه ک ــم مدرس ــد رفت ــردم و بع ــت ک پس
پنــج کالس داشــتم. از آنجــا بــه خانــه آمــدم و شــام 

خــوردم و بعــد نشســتم ســر داســتانم کــه بایــد حتمــا 
15 مــه تمــام باشــد و بــه آن هــا برســانم. بــا اجبــار یک 
داســتان ســر هــم کــرده ام بــه اســم »نفریــن فاطمه« 
ــه  ــه آین ــع ب ــد و راج ــد ش ــک خواه ــی مضح ــه کم ک
شکســتن فاطمــه اصفهانــی خواهــم نوشــت. مجبــورم 
ســرهم بندی بکنــم و حیــف اســت؛ ولــی ایــن قصــه را 
بــرای خالــی نبــودن عریضــه ســر هــم کــرده ام... چیــز 
ــی  ــی چــاره نیســت. می دان ــدی خواهــد شــد، ول چرن
می خواهــم از نظــر خــودم داســتان کلَفتــی را بنویســم 
کــه بــه زن و شــوهر جوانــی کــه عاشــق هــم هســتند 
)خــودم و تــو( حســد می بــرد و غیــره و آینــه را 
و  آن  از  بعــد  الم شــنگه های  و  می شــکند  می زنــد 

ــدا  ــم ج ــا از ه ــی آن ه ــه اله ــد ک ــن می کن ــد نفری بع
ــال ها  ــی س ــت خوش ــا نهای ــا ب ــا آن ه ــوند و اتفاق ش
بــا هــم زندگــی می کننــد. یــه همچــه چیــزی. اینجــا 
عزیــزم، خیلــی از داســتان های رنــگ محــل دار لــذت 
ــی روم.«  ــت م ــر آن. قربان ــروم س ــوب ب ــد. خ می برن
ــه  )نامه هــای ســیمین دانشــور و جــالل آل احمــد، ب
ــر،  ــران، نیلوف ــزی، ته ــری ج ــعود جعف ــام مس اهتم

ــص 406-405( 1382، ص
»...از اطاقــک تلفــن کــه درآمــدم دیــدم پاکــت نســبتا 
ــدم  ــتم و دی ــت. برداش ــذی ام هس ــی در جاکاغ کُُلفت
 The pacific ــه پاکــت مــارک داری اســت از فصلنام
ــازش کــردم.  ــاال ب Specator. مــات شــدم. آمــدم ب

اول نامــه جــوف را خوانــدم کــه عینــا برایــت ترجمــه 
می کنــم: »خانــم دانشــور عزیــز، ســه داســتان شــما 
ــت  ــد. هیئ ــل ش ــتگنر واص ــور اس ــیله پروفس ــه وس ب
ــرای  تحریریــه، داســتان های جالــب شــما: نامــه ای ب
وطنــم و نرگــس را پســندیدند و داســتان های مزبــور 
ــاپ  ــه چ ــیا ب ــات آس ــش ادبی ــده در بخ ــال آین در س
خواهــد رســید و شــما حق التألیــف ایــن دو داســتان 
ــه وســیله  ــل دالر اســت، ب ــا صــد و چه ــه مجموع را ک
دکتــر اســتگنر دریافــت خواهیــد داشــت.« خداونــدا، 
ــاز  ــری ب ــد از دیگ ــی بع ــا یک ــه گره ه ــتم ک می دانس
ــن  ــرای اولی ــتگنر. ب ــه اس ــردم ب ــن ک ــود... تلف می ش
بــار خندیــد. بعــد از تشــکرات گفتــم و شــما آنقــدر مــرا 

ــه  ــم، ب ــخت نمی گرفت ــر س ــت اگ ــد. گف ــد کردی ناامی
ایــن خوبــی نمی نوشــتی. گفتــم شــما هرگــز نگفتیــد 
خــوب اســت. گفــت مــن بــه تــو عمــال فهمانــدم کــه 
خــوب اســت، تــو هــم عمــال بــه خواننــده ات بفهمــان 

ــت. ــوب اس ــی، خ ــو می خوان ــه ت ــه آنچ ک
بعــد داســتان »نــه هویتــی نــه چیــزی« یعنــی 
داســتان ویکــی شومســکا بــود که برگشــت داده شــده 
ــود کــه  ــا آن هــا ب ــا یــک مدادپاکــن... حــق ب ــود، ب ب
ایــن داســتان را نپســندیده بودنــد. مــن محیــط ویکی 
ــی داســتان را  ــودم و موضــوع اصل ــه نکــرده ب را تجرب
ــود،  ــا گذشــته اش ب ــه قطــع کامــل رابطــه ویکــی ب ک

ــان، ص 321( ــودم.« )هم ــده ب ــوب نپرورانی خ

سینما

آغاز اکران »پریناز« در سینما سوره
فیلــم ســینمایی »پرینــاز« بــه نویســندگی بابــک کایــدان 
ــف  ــال توقی ــس از 7 س ــان، پ ــرام بهرامی ــی به و کارگردان
ــاز  ــه آغ ــر و تجرب ــروه هن ــران خــود را در ســینماهای گ اک
ــینمایی  ــد س ــم بلن ــن فیل ــاز«، دومی ــت. »پرین ــرده اس ک
بهــرام بهرامیــان اســت کــه در ســال 1389 ســاخته شــده 
ــی،  ــاز طباطبای ــژاد، طن ــد فرخ ن ــا، حمی و فاطمــه معتمدآری
فرهــاد آئیــش، مصطفــی زمانــی و... در آن بــه ایفــای 
نقــش پرداخته انــد. در خاصــه داســتان ایــن فیلــم آمــده 
اســت: »پرینــاز، دختــر هفــت ســاله ای اســت کــه در اثــر 
یــک حادثــه مــادرش را از دســت داده و تنهــا خالــه اش، بــه 
دلیــل وســواس شــدید از نگهــداری او ســرباز می زنــد. امــا 
ــال  ــه اش پشــیمان می شــود و دنب ــان خال ــا گذشــت زم ب

می گــردد.«  او 
ــد  ــت؛ عبدالمحم ــوده اس ــف ب ــال توقی ــم 7 س ــن فیل ای
آن  توقیــف  علــت  دربــاره  فیلــم  تهیه  کننــده   نجیبــی 
فاطمــه  داســتان کــه  اصلــی  »شــخصیت  می گویــد: 

ــا ایفاگــر نقــش او و زنــی اســت بســیار مؤمــن  معتمدآری
ــواس های  ــه وس ــدیدی در زمین ــکات ش ــی، مش و مذهب
فکــری دارد و ایــن اختــاالت شــخصیتی مشــکات زیادی 
را بــرای او و خانــواده اش ایجــاد کــرده اســت. هــر چنــد کــه 
ــود،  ــرف می ش ــرادات وی برط ــی ای ــم تمام ــان فیل در پای
امــا مدیــران ســازمان ســینمایی آن زمــان می گفتنــد 
یــک زن چــادری بــه هیچ وجــه نبایــد دارای عیــوب و 
ایــرادات اخاقــی و اختــاالت روانــی و شــخصیتی باشــد.« 
ــت از ســایت ســینما  ــه  بلی ــا تهی ــد ب ــدان می توانن عاقه من

ــم بنشــینند. ــن فیل ــه تماشــای ای تیکــت ب

نقد و تحلیل
 »شش روز« را یک روز 

در کافه نقد ببینید
ــه  ــهریورماه ب ــد 5 ش ــه نق ــه  کاف برنام کیمیای وطن
روز«  »شــش  ســینمایی  فیلــم  تحلیــل  و  نمایــش 

محصول سال 2017 انگلستان اختصاص دارد. 
کــه  اصفهانی هاســت  رســانه ای  پاتــوق  نقــد،  کافــه 
ســازمان  رســانه  فرهنــگ  کمیتــه  برنامه ریــزی  بــا 
فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان بــه اکــران به روزتریــن 
فیلم هــا و نقــد و بررســی آن هــا می پــردازد. در هشــتمین 
فیلــم  شــاهد  کافه نقدی هــا  پاتــوق،  ایــن  برنامــه  
ســینمایی »شــش روز« خواهنــد بــود. ایــن فیلــم دربــاره 
ــدن در  ــران در لن ــفارت ای ــغال س ــتی اش ــه  تروریس حادث
ــاخته  ــال 2017 س ــه در س ــوده ک ــادی ب ــال 1980 می س

ــت.  ــده اس ش
ــنده  ــی، نویس ــی علی عباس میرزای ــه مرتض ــن برنام در ای
و کارگــردان ســینما، پژوهشــگر و مستندســاز کــه ســاخت 
فیلــم ســینمایی »شــش روز در پرنســس گیــت« را 
بــر عهــده داشــته، حضــور دارد و فیلــم »شــش روز« 

را تحلیــل و بررســی می کنــد. فیلــم »شــش روز در 
ــران  پرنســس گیــت«، داســتان گروگانگیــری ســفارت ای
ــروز،  ــی اف ــر غامعل ــت دکت ــه روای در اردیبهشــت 1359 ب
ســفیر وقــت ایــران در انگلیــس، اســت کــه بــه کارگردانــی 
پژمــان  تهیه کنندگــی  و  علی عباس میرزایــی  مرتضــی 
دوازدهمیــن  نــور  جلــوه گاه  بخــش  در  لشــکری پور 

ــت.  ــته اس ــور داش ــدس حض ــاع مق ــنواره  دف جش
ــه  ــن برنام ــرکت در ای ــرای ش ــد ب ــدان می توانن عاقه من
5 شــهریورماه رأس ســاعت 16:30 بــه کتابخانــه  مرکــزی 

ــد. ــان مراجعــه کنن شــهرداری اصفه

نوبت اول
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ازکارافتادگی ساالنه 4 میلیون ایرانی 
به دلیل حوادث

وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه حــوادث و تصادفــات 
شــایع ترین علــت مــرگ افــراد زیــر ۴۰ ســال در کشــور 
مســئول  بخش هایــی کــه  امیدواریــم  هســتند، گفــت: 
مراقبــت از ســامت مــردم هســتند، از منافــع مــردم و 

مصالــح عمومــی کوتــاه نیاینــد. 
دکتر ســید حســن  قاضی زاده هاشــمی در نخســتین جشــنواره 
ــه  ــان اینک ــا بی ــوادث ب ــوانح و ح ــگیری از س ــوری پیش کش
ــگیری  ــل پیش ــات قاب ــوادث و تصادف ــرد ح ــه ک ــد توج بای
هســتند، گفــت: متاســفانه ایــن حــوادث در ســال ۴ میلیــون 
ــال های از  ــی س ــه نوع ــه ب ــال دارد ک ــه دنب ــی ب ازکارافتادگ

ــود.  ــوب می ش ــر محس ــه عم ــت رفت دس
ــوزش  ــانه در آم ــش رس ــت نق ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــمی ب هاش
پیشــگیری از حــوادث و تصادفــات گفــت: البتــه قبــول دارم 
کــه صنعــت خــودروی مــا هــم مشــکل دارد و بایــد درســت 
ــه جانشــان فکــر  ــد ب شــود. مــا پیــش از جیــب مــردم، بای
کنیــم. حتــی پیــش از موضــوع اشــتغال نیــز بایــد بــه 
ســامت مــردم فکــر کنیــم. مــا از خــودروی ملــی صحبــت 
بــه  داریــم کــه  مشــکاتی  کنــارش  در  امــا  می کنیــم، 
ــت  ــاط صحب ــا احتی ــورم ب ــه مجب ــند. البت ــت می رس معلولی
ــه هزینه هــای  ــاری ایجــاد نشــود؛ امــا در زمین ــا گرفت ــم ت کن
ــی  ــه ط ــم؛ البت ــکاتی داری ــا مش ــودرو و جاده ه ــت خ صنع
حوزه هــا  ایــن  در  خوبــی  اقدامــات  ســال های گذشــته 
انجــام شــده، امــا ایــن اقدامــات هنــوز کافــی نیســت و بایــد 

ــود. ــر ش ــرایطمان بهت ش

 پیامدهای حذف واژه طالق 
از شناسنامه

ســهیا جلــودارزاده، نماینــده مجلــس، بــا انتقــاد از پیشــنهاد 
ــدام  ــن اق ــت: ای ــنامه« گف ــاق در شناس ــت ط ــذف »ثب ح
ــت  ــای دروغ اس ــر مبن ــد ب ــی جدی ــذاری زندگ ــوز پایه گ مج
و منشــأ اســترس ها و آســیب های همیشــگی می شــود.

از  طــاق  واژه  حــذف  درخصــوص  جلــودارزاده  ســهیا 
شناســنامه گفــت: هرچنــد پیشــنهاد چنیــن طرحــی از ســر 
ــادر  ــه ص ــوز دروغ را در جامع ــا مج ــوده، ام ــی ب خیرخواه
می کنــد. وقتــی کســی زندگــی قبلــی داشــته و طــاق گرفتــه، 
ــه  ــدن ب ــت نش ــرا ثب ــود؛ زی ــت ش ــنامه ثب ــد در شناس بای
معنــای پایه گــذاری زندگــی جدیــد بــر مبنــای دروغ اســت. 
و  اسامشــهر  شــمیرانات،  ری،  تهــران،  مــردم  نماینــده 
پردیــس در مجلــس بــا اشــاره بــه اینکــه حــذف واژه طــاق 
از شناســنامه افــرادی کــه در دوران عقــد جــدا شــدند، 
ــر  ــد ه ــر می رس ــه نظ ــرد: ب ــح ک ــت، تصری ــر اس منطقی ت
ــار شکســت شــود،  ــی دچ ــی خانوادگ ــه در زندگ ــری ک دخت
نبایــد آن را عیــب بدانــد و بــه دنبــال پنهــان کــردن آن 
ــیب های  ــترس ها و آس ــأ اس ــاق منش ــن اتف ــرا ای ــد؛ زی باش

ــد.  ــد ش ــگی خواه همیش
وی افــزود: فرهنــگ مقابلــه بــا پدیــده طــاق و برخــورد بــا 
ــه دالیــل مختلــف  ــان مطلقــه کــه در زندگــی اول خــود ب زن
شکســت خوردنــد، بایــد در جامعــه تغییــر کنــد؛ بــرای عبــور 
از شکســت در زندگــی، نیــاز بــه پنهــان کــردن یــا حــذف واژه 

طــاق از شناســنامه نیســت.

جامعه
 اولویت های جوانان 

در دولت دوازدهم
معــاون ســاماندهی امــور جوانــان گفــت: در دولــت دوازدهــم 
مســئله توانمندســازی جوانــان بــرای اشــتغال از اولویت هــای 
اصلــی وزارت ورزش و جوانــان اســت. محمدرضــا رســتمی بــا 
اشــاره بــه پیگیــری مســئله تفکیک بخــش جوانــان از ورزش 
ــت  ــت در دس ــوی دول ــان از س ــئله همچن ــن مس ــت: ای گف

پیگیــری اســت و امیدواریــم بــه نتیجــه برســد. 
وی ادامــه داد: در دولــت یازدهــم اقدامــات خوبــی در حــوزه 
ــش  ــه افزای ــوان ب ــه می ت ــه از جمل ــد ک ــام ش ــان انج جوان
۳۰ برابــری ســازمان های مردم نهــاد اشــاره کــرد. تعــداد 
ســازمان های مردم نهــاد از ۵۰ ســازمان در ابتــدای دولــت 
تدبیــر و امیــد بــه ۱۵۰۰ ســازمان در ســال ۹۵ افزایــش یافتــه 

اســت. 
معــاون ســاماندهی امــور جوانــان تاکیــد کــرد: موضــوع 
توســعه ســازمان های مردم نهــاد در دولــت دوازدهــم پیگیــری 
خواهــد شــد و یکــی از اولویت هــای مــا در دوره جدیــد اســت. 
ــرای  ــد ب ــای جدی ــکل ها و مجموعه ه ــاد تش ــال ایج ــه دنب ب
جلــب مشــارکت بیشــتر جوانــان در همــه حوزه هــا هســتیم. 
ــان در  رســتمی خاطرنشــان کــرد: موضــوع ســاماندهی جوان
ــدا  ــه پی ــتری ادام ــوان بیش ــدرت و ت ــا ق ــم ب ــت دوازده دول

خواهــد کــرد.

استفاده از تجهیزات نوین در 
برقراری امنیت خطوط ریلی

ــن  ــس راه آه ــت: پلی ــور گف ــن کش ــس راه آه ــده پلی فرمان
ــی از هیــچ تاشــی  در راســتای تأمیــن امنیــت خطــوط ریل
ــم و  ــن، نظ ــزات نوی ــتفاده از تجهی ــا اس ــوده و ب ــذار نب فروگ

ــد.  ــرار می کن ــی برق ــوط ریل ــت را در خط امنی
 ســردار علیرضــا اکبرشــاهی در نشســت منطقــه ای وحــدت 
پلیــس راه آهــن بــا اشــاره بــه گســتردگی جغرافیــای خطــوط 
ــت:  ــار داش ــور اظه ــن در کش ــتگاه راه آه ــا ۴۰۰ ایس ــی ب ریل
ــا راه آهــن  در ســایه تعامــل و هماهنگــی پلیــس راه آهــن ب
جمهــوری اســامی ایــران، امنیــت مطلوبــی در خطــوط ریلــی 

کشــور برقــرار اســت. 
ــن  ــس راه آه ــدت پلی ــه ای وح ــت های منطق ــه نشس وی ب
کشــور اشــاره کــرد و افــزود: از ســال ۱۳۹۵ طــرح منطقــه ای 
وحــدت در پلیــس راه آهــن راه انــدازی شــده و امــروز 
ســومین نشســت منطقــه ای وحــدت بــا محوریــت پلیــس 
راه آهــن تهــران، شــمال غــرب و آذربایجــان در تبریــز برگــزار 

می شــود. 
ایــن مقــام ارشــد انتظامــی تصریــح کــرد: در نشســت 
سلســله مراتب  تدابیــر  و  اهــداف  وحــدت  منطقــه ای 
ــود و از  ــی می ش ــه و عملیات ــق یافت ــا تحق ــی ناج فرمانده
ظرفیت هــای اســتان های همجــوار بــا توجــه بــه اشــتراکات 
اجــرای مطلــوب مأموریت هــا و  راســتای  در  منطقــه ای 
هم پوشــانی و هم افزایــی اقدامــات پلیــس راه آهــن بــا 

اســتفاده می شــود. اســتان ها  راه آهــن  مدیــران کل 

کوتاه حوادث 
 آتش سوزی دو انبار کاال 

در جنوب تهران
ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهر 
ــران  ــوب ته ــار کاال در جن ــق گســترده دو انب ــران از حری ته

خبــر داد. 
ســید جــال ملکــی اظهــار داشــت: وقــوع حادثــه حریــق 
گســترده در دو انبــار کاال در جنــوب تهــران در ســاعت ۰۶:۰۸ 
ــه  ــد ک ــاع داده ش ــامانه ۱۲۵ اط ــه س ــنبه ب ــح روز ش صب
ــی آن ســتاد فرماندهــی آتش نشــانان ۱۰ ایســتگاه را  در پ
بــه همــراه خودروهــای حامــل تجهیــزات تنفســی، تانکــر 
آب و دیگــر تجهیــزات مــورد نیــاز بــه محــل حادثــه واقــع 
در خیابــان فداییــان اســام بعــد از بزرگــراه بعثــت اعــزام 

کــرد. 
ــه داخــل  ــان اینک ــا بی ــای خــود ب ــه صحبت ه وی در ادام
ــا  ــه ت ــاس از پارچــه گرفت ــواع اجن ــو از ان ــن انبارهــا ممل ای
ــت:  ــود، گف ــوا ب ــبوکننده ه ــانه های خوش ــپری و افش اس
ــکل  ــا مش ــانان را ب ــدام آتش نش ــه اق ــواردی ک ــی از م یک
مواجــه کــرده بــود، انفجــار پی درپــی قوطی هــای اســپری 
ــود را از  ــات خ ــانان عملی ــال آتش نش ــن ح ــا ای ــود. ب ب
ــدند  ــق ش ــبختانه موف ــد و خوش ــاز کردن ــت آغ ــد جه چن
ــه  ــش ب ــرایت آت ــار و از س ــش را مه ــعله های آت ــه ش ک

ــد. ــری کنن ــر جلوگی ــای دیگ بخش ه

 لبخند شادی بر چهره 
دخترک معصوم

ــه در  ــتانی ک ــاله افغانس ــج س ــر پن ــدی، دخت ــا احم تانی
معــرض خطــر قطــع پــا بــه  دلیــل ناتوانــی از پرداخــت 7 
میلیــون تومــان هزینــه عمــل جراحــی قــرار داشــت، مــورد 
ــا نجــات  ــت و از قطــع شــدن پ ــرار گرف عمــل جراحــی ق
یافــت. ایــن دختربچــه مدتــی قبــل در اثــر تصــادف با یک 
خــودرو مجــروح شــده بــود و در پــای چــپ وی پاتین کار 
گذاشــته بودنــد، امــا پــس از ایــن اتفــاق، دوبــاره هنــگام 
ــش از  ــای چپ ــوردن، پ ــن خ ــه زمی ــواری و ب دوچرخه س
ــرده  ــام ک ــکان اع ــت و پزش ــی شکس ــه قبل ــان نقط هم
بودنــد کــه ایــن دختــر نیــاز بــه عمــل جراحــی فــوری دارد 
و در صــورت عمــل نشــدن بــه احتمــال زیــاد بایــد پایــش 

قطــع شــود. 
از آنجایــی کــه ایــن دختربچــه افغانســتانی بــود و پــدر و 
مــادر وی در تنگنــای مالــی قــرار داشــته و توانایــی پرداخت 
هزینــه عمــل جراحــی تانیــا را نداشــتند، پــس از اطــاع از 
ایــن حادثــه و تحقیقــات کافــی دربــاره صحت و ســقم آن، 
خبــری بــر روی خروجــی خبرگزاری هــا بــا عنــوان »قطــع 
پــای دختــر ۵ ســاله فقــط بــه  خاطــر 7 میلیــون تومــان« 
منتشــر شــد کــه بــه ســرعت در فضــای مجــازی و ســایر 
خبرگزاری هــا بازنشــر شــد و بازتــاب گســترده ای داشــت. 
ســرانجام تنهــا ســاعتی پــس از انتشــار ایــن خبــر، 
تمامــی مبلــغ مــورد نیــاز بــرای جراحــی دختربچــه توســط 
هم میهنــان تأمیــن شــد و ایــن دختربچــه بــرای درمــان و 
عمــل جراحــی بــه بیمارســتان حضــرت رســول اکــرم)ص( 
ــت انجــام  ــا موفقی ــل جراحــی اش ب ــت و عم ــال یاف انتق

شــد.

باند »مارمولک های کثیف« در دام پلیس

ــه زور  ــان و دختــران را ب ۴ عضــو یــک بانــد فســاد کــه زن
ــورد آزار  ــان را م ــه ســاختمان دربســته می کشــاندند و آن ب
ــژه ای  ــتورات وی ــدور دس ــا ص ــد، ب ــرار می دادن ــت ق و اذی
از ســوی معــاون دادســتان مشــهد و تــاش گســترده 
مأمــوران اطاعــات کانتــری طبرســی جنوبــی در دام قانون 

ــار شــدند.  گرفت
ماجــرای خافــکاری »مارمولک هــای کثیــف« از آنجــا 
ــهروندان  ــی از ش ــن، یک ــم فروردی ــه پانزده ــت ک ــو رف ل
ــه  ــهد ارائ ــی مش ــوزه ۴ قضای ــس ح ــه رئی ــی را ب گزارش
داد کــه محتویــات آن نشــان مــی داد افــرادی در پوشــش 
مسافرکشــی، زنــان و دختــران جــوان را بــه ســاختمانی در 
ــان را  ــانند و آن ــان می کش ــرزا کوچک خ ــوار می ــه بل منطق

مــورد آزار و اذیــت قــرار می دهنــد.
ــه  ــوع بافاصل ــیت موض ــت و حساس ــه اهمی ــه ب ــا توج  ب
قاضــی ســیدجواد حســینی بــا صــدور دســتورات خاصــی 
ــه طــور  از مأمــوران کانتــری طبرســی جنوبــی خواســت ب
غیرمحســوس و بــا رعایــت مــوارد امنیتــی بــه تحقیــق در 
ــده از  ــی زب ــه گروه ــود ک ــه ب ــد. این گون ــاره بپردازن این ب
مأمــوران اطاعــات پیگیــر دســتور مقــام قضایــی شــدند و 
بررســی های غیرمحســوس خــود را در اطــراف ســاختمان 
ــوران  ــی مأم ــات مقدمات ــد. تحقیق ــاز کردن ــده آغ اشاره ش
ــوی  ــدی از س ــار واح ــاختمان چه ــه س ــود ک ــر آن ب بیانگ
شــهرداری پلمــب شــده اســت، امــا افــرادی از روی دیــوار 
ــت،  ــی اس ــای خال ــه زمین ه ــراف آن ک ــای اط ــا روزنه ه ی

وارد ســاختمان می شــوند.
تحقیقــات غیرمحســوس مأمــوران اطاعــات کانتــری 
طبرســی جنوبــی بــه ســرنخ هایی رســیده بــود کــه نشــان 
ــا اســتفاده از یــک  ــد خافــکار ب مــی داد اعضــای یــک بان
ــه  ــه »الن ــران را ب ــان و دخت ــد، زن ــودروی پرای ــتگاه خ دس

 .  ... و  می کشــانند  پلمب شــده« 
بدیــن ترتیــب درســتی گــزارش آن شــهروند در حالــی 
ــل  ــد روز قب ــد شــد کــه بررســی ها نشــان مــی داد چن تأیی
ــده  ــف« ش ــای کثی ــه »مارمولک ه ــی طعم ــز زن جوان نی
اســت؛ امــا بــه دلیــل حفــظ آبرویــش و تهدیــدات اعضــای 

ــود.  ــه پلیــس گزارشــی اعــام نکــرده ب ــد، ب بان
ــینی  ــی حس ــات، قاض ــن اطاع ــدن ای ــت آم ــه دس ــا ب ب
ضمــن راهنمایــی مأمــوران انتظامــی، دســتورات قاطعــی را 
ــای  ــتگیری »مارمولک ه ــگاه و دس ــه مخفی ــرای ورود ب ب

کثیــف« صــادر کــرد. 

ــات  ــی، عملی ــای انتظام ــژه نیروه ــروه وی ــد گ ــی بع دقایق
غافلگیرانــه خــود را آغــاز کردنــد و بــا بســتن راه هــای گریــز 
مخفــی ایــن ســاختمان، دو جــوان را بــه همــراه یــک دختر 

فــراری نوجــوان در اتاقــک نگهبانــی دســتگیر کردنــد. 
بازجویی هــای مقدماتــی بیانگــر آن بــود کــه دختــر نوجــوان 
از روز ســیزدهم فروردیــن از منزلشــان فــرار کــرده و در 
ــن  ــت. ای ــده اس ــار ش ــف« گرفت ــای کثی دام »مارمولک ه
ــه دســتور معــاون دادســتان مشــهد،  ــود کــه ب ــی ب در حال
مأمــوران انتظامــی زن جــوان دیگــری را کــه چنــد روز 
قبــل طعمــه اعضــای ایــن بانــد شــده بــود نیــز، شناســایی 
کردنــد. ایــن زن کــه بــه محــل ســکونت خــود در یکــی از 
شــهرهای ارومیــه رفتــه اســت، در تشــریح چگونگــی ماجرا 
گفــت: آن روز بــرای خریــد بــه منطقــه ۱7 شــهریور مشــهد 
رفتــه بــودم. پــس از آنکــه لــوازم مــورد نیــاز را خریــداری 
ــه  ــدم ک ــه مان ــیله نقلی ــر وس ــان منتظ ــار خیاب ــردم، کن ک
ــف  ــم توق ــفیدرنگ مقابل ــد س ــتگاه پرای ــک دس ــده ی رانن
ــا گفتــن مســیرم ســوار خــودرو شــدم.  کــرد. مــن هــم ب
ــد شــد  ــز ســوار پرای ــر، جــوان دیگــری نی ــر باالت ــد مت چن
ــادی  ــوز مســافت زی ــا هن ــو نشســت؛ ام ــی جل و در صندل
را طــی نکــرده بودیــم کــه ناگهــان راننــده خــودرو را 
متوقــف کــرد و جــوان مذکــور از صندلــی جلــو بــه صندلــی 
ــن حرکــت  ــا ای ــه ب ــن ک ــارم نشســت. م ــد و کن ــب آم عق
احســاس تــرس کــرده بــودم، خــودم را بــه گوشــه صندلــی 
چســباندم و از راننــده خواســتم کــه مــرا پیــاده کنــد؛ ولــی 
هنــوز کامــم را کامــل نکــرده بــودم کــه ناگهــان آن جــوان 
ــرد.  ــی ب ــر صندل ــا دســت گرفــت و ســرم را زی ــم را ب دهان
ــم  ــی نمی رســید و کســی صدای ــه جای ــم ب دیگــر فریادهای
را نمی شــنید. تــا اینکــه آن هــا مــرا بــه ســاختمانی بردنــد 
کــه در میــان زمین هــای خالــی ســاخته شــده بــود. مــن 
بــرای فــرار از دســت آن هــا همــه طاهــا و کارت عابربانکــم 
را پیشــنهاد کــردم و گفتــم اگــر رهایــم کنیــد، همــه این هــا 
ــد؛ در  ــی نکردن ــا توجه ــی آن ه ــم؛ ول ــما می ده ــه ش را ب
نهایــت توانســتم بــا ترفنــد خاصــی از چنــگ آن هــا بگریزم.

بــا صــدور قــرار قانونــی از ســوی رئیــس مجتمــع قضایــی 
شــهید بهشــتی مشــهد، تحقیقــات گســترده پلیســی درباره 
جرائــم احتمالــی دیگــر اعضــای ایــن بانــد در حالــی ادامــه 
ــدند  ــتگیر ش ــم دس ــده ه ــر پرون ــم دیگ ــه ۲ مته  دارد ک
و احتمــال مــی رود آنــان زنــان و دختــران دیگــری را نیــز 

ــند. ــرده باش ــود ک ــای خ ــه هوس بازی ه طعم
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ــوال  ــت اح ــر کل ثب ــی، مدی ــی کجان ــین غفران حس
اســتان اصفهــان، در گفت وگــو بــا کیمیــای وطــن بــا 
اشــاره بــه نزدیــک شــدن بــه پایــان اعتبــار کارت های 
ملــی نمونــه قدیــم گفــت: مــردم بایــد هرچــه 
ــی  ــرای دریافــت کارت هــای هوشــمند مل ســریع تر ب

ــد. ــدام کنن اق
غفرانــی بــا اشــاره بــه مزایــای کارت هوشــمند ملــی 
گفــت: ایــن کارت چرخــه تکمیــل دولــت الکترونیــک 

اســت.
مدیــر کل ثبــت احــوال اســتان اصفهــان اظهــار کــرد: 
ــه  ــد ورود ب ــی کلی ــه نوع ــردم و ب ــه م ــه واصل حلق
دولــت الکترونیــک، کارت هــای هوشــمند ملی اســت 
ــیاری از  ــا بس ــد ب ــا می توان ــل آن ه ــه داخ ــه تراش ک
نهادهــای دولتــی ارتبــاط برقــرار کنــد و جــای امضای 

اشــخاص را بگیــرد.
ــمند  ــت کارت هوش ــا و اهمی ــه مزای ــاره ب ــا اش وی ب
ــر  ــه زودت ــه هرچ ــرد ک ــت ک ــردم درخواس ــی از م مل
ــوال،  ــت اح ــه ادارات ثب ــن کارت ب ــت ای ــرای دریاف ب
ــا ادارات پســت مراجعــه  ــت ی ــر پیشــخوان دول دفات

ــد. کنن

غفرانــی گفــت:  در گذشــته زمــان صــدور کارت ملــی 
طوالنــی بــود و اکنــون بــا ایجــاد ظرفیــت جدیــد بــه 
ســمت و ســویی رفته ایــم کــه بــه حداکثــر یــک مــاه 

زمــان صــدور کارت رســیده اســت.
ــه  ــان گفــت: ب ــر کل ثبــت احــوال اســتان اصفه مدی
ــه از  ــت ک ــی اس ــاه زمان ــک م ــا ی ــی ۱۵ روز ت عبارت
ــا صــدور کارت هوشــمند  ــه اخــذ درخواســت ت مرحل

ــت. ــده اس ــی ش ــی پیش بین مل

ــد حــدود یــک  ــه رون ــا توجــه ب ــح کــرد: ب وی تصری
ــکان  ــی و ام ــمند مل ــای هوش ــدور کارت ه ــه ص ماه

اجــرای کامــل دولــت الکترونیــک می طلبــد کــه 
ــن  ــت ای ــرای دریاف ــریع تر ب ــه س ــهروندان هرچ ش

ــد. ــدام کنن ــا اق کارت ه
ــی در  ــمند مل ــا کارت هوش ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
فضــای امــن خدمــات انجــام شــده و ســامت همــه 

ــود. ــن می ش ــا تضمی رفتاره
کارت  اعتبــار  مهلــت  اینکــه  بیــان  بــا  غفرانــی 
شناســایی ملــی )نمونــه قدیــم( تــا پایــان امســال به 
پایــان می رســد، گفــت: تمــام کارت هــای شناســایی 
ملــی صادرشــده بیــن ســال های ۸۰ تــا ۸۹ در آغــاز 

ــود. ــاقط می ش ــار س ــه اعتب ــال ۹7 از درج س
مدیــر کل ثبــت احــوال اســتان اصفهــان گفــت: 
افــرادی کــه تاریــخ صــدور کارت ملــی قدیمــی آن هــا 
بیــن ســال های ۸۰ تــا ۸۹ اســت، کارتشــان تــا پایــان 
ــه ادارات ثبــت احــوال،  ــد ب ــار دارد و بای امســال اعتب
دفاتــر پســت و پیشــخوان دولــت بــرای صــدور کارت  

هوشــمند ملــی مراجعــه کننــد.
ــرای دریافــت کارت  ــی کــه ب ــه مراجعان وی خطــاب ب
هوشــمند ملــی بــه دفاتر پســتی، پیشــخوان یــا ادارات 
ــورت  ــت: در ص ــد، گف ــه نکرده ان ــوال مراجع ــت اح ثب
مراجعــه نکــردن بــرای تحویــل کارت هوشــمند ملــی، 

ــه می شــود. ــم  گرفت ــاره ابطــال آن تصمی درب

ــرای صــدور کارت  وی ادامــه داد: افــرادی هــم کــه ب
هوشــمند ملــی خــود اقــدام کرده انــد، امــا اکنــون از 
ــه  ــد ب محــل کارت خــود بی اطــاع هســتند، می توانن
دفاتــر پیشــخوان و پســت مراجعــه کننــد و بــا ارائــه 
ــه  ــزاری ک ــاس نرم اف ــر اس ــود و ب ــی خ ــماره مل ش
ــود  ــاع داده می ش ــا اط ــه آن ه ــده ب ــی ش پیش بین

کــه بــه کــدام دفتــر مراجعــه کننــد.
ــح  ــان تصری ــتان اصفه ــوال اس ــت اح ــر کل ثب مدی
ــه  ــاز ب ــرای دریافــت کارت هوشــمند ملــی نی کــرد: ب
ــودن  ــا عکــس دار ب ــض شناســنامه نیســت؛ ام تعوی

ــت. ــی اس ــنامه الزام شناس
غفرانــی بــا اشــاره بــه جمعیــت بالــغ بــر ۴ میلیــون 
نفــر بــاالی ۱۵ ســال اصفهــان گفــت: از ســال ۹۳ تــا 
پایــان تیرمــاه امســال یــک میلیــون و ۴۶7 هــزار و 
ــادر  ــتان ص ــی در اس ــمند مل ــره کارت هوش ۱۳۳ فق

شــده اســت.
وی یــادآوری کــرد: بــا ایــن حســاب حــدود ۳۵ درصد 

از جمعیت اســتان پوشــش داده شــده اســت.
غفرانــی دربــاره هزینــه اخــذ مــدارک  تــا صــدور کارت 

ــه  ــا ۹ هــزار تومــان هزین ــی گفــت: 7 ت هوشــمند مل
ــدارک و صــدور کارت اســت و ۲  اخــذ درخواســت م
هــزار تومــان هزینــه تحویــل کارت و ۲۰ هــزار تومــان 
بایــد بــه خزانــه واریــز شــود؛ بنابرایــن در مجمــوع ۳۱ 
هــزار تومــان هزینــه ای اســت کــه افــراد بایــد بابــت 

دریافــت کارت هوشــمند ملــی خــود بپردازنــد. 
 ۳۱ از  خــارج  رقمــی  هــر  پرداخــت  افــزود:  وی 
ــان  ــه متقاضی ــت و چنانچ ــاف اس ــان خ ــزار توم ه
بــه دفاتــر  ایــن بپردازنــد، می تواننــد  از  بیشــتر 
پســت، پیشــخوان یادفتــر ارزشــیابی و رســیدگی 
ــد.  ــه کنن ــت احــوال مراجع ــه شــکایات اداره کل ثب ب
ــه  ــرادی ک ــرای اف ــی ب ــون کارت هوشــمند مل هم اکن
ــود.  ــادر می ش ــیده اند، ص ــالگی رس ــن ۱۵ س ــه س ب
جمعیــت بــاالی ۱۵ ســال اســتان اصفهــان بالــغ بــر 

ــت. ــر اس ــون نف ۴ میلی
ــی  ــرد اصل ــه کارب ــه س ــا ارائ ــی ب ــمند مل کارت هوش
ــال،  ــای دیجیت ــت و امض ــق هوی ــایی، تصدی شناس
ــوان  ــه عن ــا از آن ب ــد ت ــکان را فراهــم می کن ــن ام ای

ــرد. ــدکاره اســتفاده ک ــزار چن ــک اب ی

معــاون آمــوزش ابتدایــی وزارت آمــوزش و پــرورش گفــت: 
تابســتان امســال بــا همــکاری وزارت کشــور امکانــی فراهم 
شــد تــا کــودکان فاقــد شناســنامه بتوانند بــا دریافــت کارت 

حمایــت تحصیلــی در مــدارس ثبت نــام کننــد.
 رضــوان حکیــم زاده دربــاره رونــد ثبت نــام و بازگشــت 
کــودکان بازمانــده از تحصیــل ایرانــی کــه فاقــد اوراق 
ــا  ــی ب ــرد: امســال تعامــل خوب ــار ک ــی هســتند، اظه هویت

وزارت کشــور در ایــن خصــوص داشــتیم. 
وی افــزود: مصوبــه ای از دولــت رســیده بــود کــه طــی آن 
ــوزش  ــکاری وزارت آم ــا هم ــد ب ــف ش ــور موظ وزارت کش
ــه  ــه هم ــرای تســهیل دسترســی آموزشــی ب ــرورش ب و پ
کودکانــی کــه مشــکات شناســنامه ای و اوراق هویتــی 
ــرای فراهــم کــردن  ــد، اقــدام کنــد؛ بنابرایــن تــاش ب دارن
فرصــت تحصیلــی بــرای ایــن کــودکان شــروع شــد. معاون 

آمــوزش ابتدایــی وزارت آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه 
ــوی وزارت  ــور از س ــه مذک ــه مصوب ــال اباغی ــاه امس تیرم
ــوان کــرد: مــا  ــرای اســتانداری ها ارســال شــد عن کشــور ب
ــانی های الزم  ــرورش اطاع رس ــوزش و پ ــق آم ــم از طری ه
ــر اســاس ایــن اباغیــه کلیــه کــودکان  ــم. ب را انجــام دادی
فاقــد شناســنامه کــه اوراق هویتــی ندارنــد، می تواننــد بــه 
ــاری  ــاس خوداظه ــر اس ــد و ب ــه کنن ــا مراجع فرمانداری ه

ــد.  ــی دریافــت کنن کارت حمایــت تحصیل
ــا  حکیــم زاده ادامــه داد: کلیــه مــدارس موظــف هســتند ب
ــام  ــوزان را ثبت ن ــی، دانش آم ــت تحصیل ــه کارت حمای ارائ
کننــد. اگــر ایــن طــرح در ســال های آینــده هــم خــوب و 
درســت اجــرا شــود، فرصــت خوبــی را در اختیــار اشــخاصی 
می گــذارد کــه بــه علــت مشــکات اوراق هویتــی دسترســی 

بــه آمــوزش نداشــتند.

سرپرســت حجــاج ایرانــی در جلســه راهنمایــان حجــاج گفــت: 
مســئولیتی کــه شــما راهنمایــان زائــران بــر عهــده گرفته ایــد، در 

آموزه هــای دینــی احســان و نیکــی بــه دیگــران اســت. 
حجت االســام ســید علــی قاضی عســکر در همایــش راهنمایــان 
ــاج  ــی حج ــوزه راهنمای ــراد در ح ــن اف ــات ای ــاج از زحم حج
قدردانــی کــرد و بــا اشــاره بــه شــرایط ویــژه حــج ســال جــاری 
ــت  ــن خدم ــرای ای ــاش را ب ــت ت ــا نهای ــت ت ــان خواس از آن
ــد و  ــی واح ــند و فرمانده ــته باش ــارکتی داش ــورت مش ــه ص ب
تبعیت پذیــری بــرای اجــرای عملیــات درســت را مــد نظــر قــرار 

ــد.  دهن
سرپرســت حجــاج ایرانــی افــزود: اقدامــات کارشناســی زیــادی 
در ایــن حــوزه از ایــران تــا ایــن مرحلــه صــورت گرفتــه و قطعــا 
ــن  ــص ای ــای مخل ــکاری نیروی ه ــا هم ــدن آن ب ــی ش اجرای

واحــد میســر خواهــد بــود. 

ــن)ع(  ــات معصومی ــی و روای ــات قرآن ــتفاده از آی ــا اس وی ب
ــی  ــای دین ــردم در آموزه ه ــه م ــت ب ــداد و خدم ــوع ام در موض
بیاناتــی را مطــرح کــرد و ایــن خدمــت را نعمتــی عظیم دانســت 
ــدردان آن باشــند و  ــران ق ــه زائ ــزاران ب ــه خدمتگ ــد هم ــه بای ک
ــا  ــرای همــه مــا محســوب می شــود کــه ب ایــن یــک آزمــون ب

ــم.  ــرون بیایی ــد از آن ســرافراز بی ــت خداون عنای
قاضی عســکر بــا اشــاره بــه پیــام مقــام معظــم رهبــری 
ــه  ــفر ب ــا از س ــاج م ــه حج ــرگاه ک ــد ه ــه فرمودن ــه( ک )مدظل
ســامتی برمی گردنــد بــه بنــده یــک حالــت شــعف و شــادمانی 
ــر  ــد را ب ــم لبخن ــان کــرد: ان شــاءهللا بتوانی دســت می دهــد، بی
لــب امــام زمان)عــج( و رهبــر عزیــز انقــاب بنشــانیم. همچنین 
ــان  ــئول راهنمای ــی مس ــام رحمان ــه حجت الس ــن جلس در ای
ــان  ــات حــج ســال جــاری از زحمــات راهنمای حجــاج در عملی

ــرد. ــی ک ــه قدردان ــه مکرم ــه اول در مک حجــاج در مرحل

نقش مهم راهنمایان حجاج در خدمات رسانی به زائراننحوه ثبت نام کودکان بدون هویت در مدارس

،،
مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان 
بــا اشــاره بــه نزدیــک شــدن بــه پایــان 
اعتبــار کارت هــای ملــی نمونــه قدیــم 
گفــت: مــردم بایــد هرچــه ســریع تر 
بــرای دریافــت کارت هــای هوشــمند 

ملــی اقــدام کننــد

ــل  ــرج از قت ــهر ک ــری مهرش ــوران کانت ــت ۹۲ مأم ۰۴ اردیبهش
ــر شــدند.  ــا خب ــام »ســاناز« ب ــه ن ــر ۱۴ ســاله ای ب دخت

آن هــا پــس از حضــور در محــل جنایــت دریافتنــد دختــر 
ــی  ــل رســیده اســت. پزشــک قانون ــه قت نوجــوان در خــواب ب
ــر  ــول در اث ــرد مقت ــام ک ــل اع ــه قت ــور در صحن ــا حض ــم ب ه
فشــار بــر گردنــش جــان ســپرده اســت. از ســوی دیگــر مــادر 
ــرش  ــل دخت ــه قت ــی ب ــت در بازجوی ــی جنای ــاله قربان ۵۴ س
ــه تیــم جنایــی گفــت: نیمــه شــب از خــواب  اعتــراف کــرد و ب
ــدم  ــه ش ــه متوج ــروم ک ــویی ب ــه دستش ــا ب ــدم ت ــدار ش بی
ــد. از  ــازی می کن ــش ب ــی همراه ــا گوش ــان ب ــرم همچن دخت
ــودم.  ــی ب ــرد، عصبان ــی نمی ک ــم توجه ــه نصیحت های ــه ب اینک
ــان بالــش را روی صورتــش قــرار دادم کــه  همــان موقــع ناگه
چنــد دقیقــه بعــد دختــرم بی حرکــت مانــد. ایــن اتفــاق آن قــدر 
ســریع افتــاد کــه خواهــرش نیــز متوجــه ماجــرا نشــد تــا اینکــه 
بــا صــدای گریــه ام از خــواب پریــد و بــا پیکــر بی جــان خواهــر 

ــه رو شــد. ــش روب دوقلوی
ــی  ــعبه اول بازپرس ــده در ش ــن زن، پرون ــات ای ــس از اعتراف پ
دادســرای جنایــی کــرج تحــت رســیدگی قــرار گرفــت و متهــم 

صحنــه قتــل دختــرش را بازســازی کــرد. 
تحقیقــات قضایــی حاکــی از آن بــود کــه متهــم - مینــا - پــس 
ــراه  ــود و هم ــده ب ــدا ش ــرش ج ــش از همس ــد فرزندان از تول
دختــران دوقلویــش در خانــه مــادرش زندگــی می کــرد. 
ــدر  ــار پ ــایی و احض ــتور شناس ــده دس ــرس پرون ــن بازپ بنابرای
ــر  ــوی دیگ ــرد. از س ــادر ک ــی دم ص ــوان ول ــه عن ــا را ب دوقلوه
ــه بازپــرس گفــت: مهــر ســال  مینــا در تحقیقــات تخصصــی ب
77 بــا همســرم آشــنا شــدم و قــرار ازدواج گذاشــتیم. او مــرا بــا 
مهریــه ۵ هــزار ســکه طــا بــه عقــد موقــت درآورد و قــول داد در 
اولیــن فرصــت ازدواجمــان را ثبــت کنــد؛ امــا متأســفانه زیــر بــار 
نرفــت و یــک ســال بعــد کــه دخترانــم بــه دنیــا آمدند، متــواری 
ــن همــه ســال  ــه در ای ــه طــوری ک ــرد؛ ب ــرک ک ــا را ت شــد و م
فرزندانــم را ندیــده و وظایــف پــدری اش را هــم انجــام نــداده 
اســت. مــن هــم بــه ناچــار بــرای ثبــت ازدواجمــان بــه دادگاه 
پنــاه بــردم و بــرای دخترانــم شناســنامه گرفتــم. ســال ۸۴ نیــز 
ســرانجام طــاق غیابــی گرفتــم و بــه خانــه مــادرم پنــاه بــردم. 
در ایــن ســال ها بــا ســختی و مشــقت زیــاد، هــم وظیفــه پــدر 
ــا اینکــه  ــردم ت ــازی ک ــم ب ــرای دختران ــادر را ب و هــم نقــش م
دچــار افســردگی شــدید و بیمــاری اعصــاب شــدم. تحــت نظــر 
روان پزشــک، داروی اعصــاب مصــرف می کــردم تــا اینکــه 
ــر  ــرایطم وخیم ت ــاد و ش ــم افت ــه جان ــز ب ــرطان نی ــاری س بیم
ــتادم  ــام می فرس ــرم پیغ ــرای همس ــه ب ــم ک ــار ه ــر ب ــد. ه ش
کــه خــودم و فرزندانــم در مضیقــه مالــی هســتیم، مــرا تهدیــد 
می کــرد و دســتم بــه جایــی نمی رســید تــا اینکــه آن شــب در 

جنونــی آنــی ناخواســته دختــر کوچولویــم را کشــتم! 
ــن زن  ــارات ای ــنیدن اظه ــس از ش ــرج پ ــی ک ــرس جنای بازپ
ــه دادســرا  ــدر »ســاناز« و احضــار وی را ب دســتور شناســایی پ
بــرای طــرح شــکایت یــا اعــام رضایــت دربــاره قتــل دختــرش 

صــادر کــرد.
ــی  ــور جنای ــرای ام ــه دادس ــالی ب ــرد میانس ــد م ــد روز بع چن
کــرج مراجعــه کــرد و بــا رســاندن نامــه ای بــه بازپــرس گفــت: 
ــکایت و  ــرش ش ــل دخت ــرای قت ــمی ب ــور رس ــه ط ــرادرم ب ب
ــم را دارد. او ســاکن شــیراز اســت و  درخواســت قصــاص مته

شــغلش خریــد و فــروش خــودرو اســت. هیچ گونــه اعتیــاد یــا 
سوءســابقه ای هــم نــدارد؛ امــا بــه دالیلــی نمی توانــد در دادســرا 
حاضــر شــود؛ بــه همیــن دلیــل شــرح زندگــی پــردردش را در 

ــان آورده ام. نامــه ای نوشــته کــه برایت
»مســعود« - ۳۸ ســاله - نوشــته بــود: مینــا در پــی جدایــی از 
ــا مــن آشــنا شــد و در شــیراز زندگی مــان  همســر ســابقش، ب
را شــروع کردیــم. بــه دلیــل آنکــه او ۱۵ ســال بزرگ تــر از مــن 
بــود، خانــواده ام راضــی بــه ازدواجمــان نبودنــد. آن هــا آرزوهــای 
زیــادی بــرای پسرشــان داشــتند. همســرم بــاردار بــود کــه بــه 
ــت.  ــر برنگش ــد و دیگ ــرج ش ــی ک ــادرش راه ــدن م ــه دی بهان
ــترک  ــی مش ــرار زندگ ــابقش ق ــر س ــا همس ــودم ب ــنیده ب ش
ــرد و  ــروم ک ــم مح ــدار فرزندان ــرا از دی ــت. او م ــته اس گذاش
ســال ها دلتنــگ دخترانــم بــودم؛ حتــی چهــره آن هــا را ندیــدم 
و شــکایتم در دادگاه نیــز بــه نتیجــه ای نرســید؛ چــرا کــه بیــن 
مــا فاصلــه زیــاد و اختافــات شــدیدی وجــود داشــت. مینــا در 
ایــن ســال ها بــا معرفــی چنــد شــاهد غیرواقعــی وانمــود کــرد 
ــزار ســکه جــاری  ــه ۵ ه ــا مهری ــان ب ــد موقتم ــه عق ــه صیغ ک
شــده و بدیــن  ترتیــب حکــم جلــب مــرا گرفــت و تهدیــد کــرد 
اگــر بــه ســراغ فرزندانــم بــروم، مــرا دســتگیر و زندانــی خواهــد 
ــردم و در دادگاه  ــان ک ــودم را پنه ــار خ ــه ناچ ــن ب ــرد. بنابرای ک
خانــواده شــیراز شــکایتی مطــرح و شــهود واقعــی ازدواجمــان 
ــه  ــن تکلیــف مهری ــا تعیی را معرفــی کــردم. در حــال حاضــر ت
ــم و  ــد کن ــی رفت وآم ــای عموم ــم در محل ه ــرم نمی توان همس

بایــد بــه زندگــی پنهانــی خــود ادامــه بدهــم.
ــعود« در  ــه، »مس ــن نام ــال ای ــاه از ارس ــد م ــت چن ــا گذش  ب
دادســرای کــرج حاضــر شــد و گفــت: عقدنامــه جعلــی همســرم 
باطــل شــد و دادگاه بــا حکــم قطعــی مهریــه وی را بــه ۴ 
ــرای طــرح شــکایت  ســکه طــا کاهــش داد. بنابرایــن حــاال ب
ــر  ــه خاطــر آرامــش دخت ــد ب در دادســرا حاضــر شــدم. هرچن
ــا«  ــت از مجــازات »مین ــا اعــام رضای دیگــرم قصــد داشــتم ب
صرف نظــر کنــم، امــا بــا یــادآوری آزارهایــی کــه در ایــن 

ــم.  ــش گرفت ــه مجازات ــم ب ــدم، تصمی ــال ها دی س
در حالــی کــه اصــرار خانــواده »مینــا« و همســر ســابقش بــرای 
ــر نوجــوان  ــود، دخت ــده ب ــر وی بی نتیجــه مان ــداری از دخت نگه
ــق  ــه ح ــرایط چ ــن ش ــت: در ای ــی اش گف ــده زندگ ــاره آین درب
ــر  ــان خواه ــد بی ج ــا جس ــب ب ــی نیمه ش ــی دارم وقت انتخاب
ــی و از  ــز زندان ــه رو شــدم و همــان روز مــادرم نی ــم روب دوقلوی
ــه  ــم ک ــاب کن ــدرم را انتخ ــم پ ــه می توان ــد؟ چگون ــن دور ش م
حتــی یک بــار او را ندیــده ام و دادگاه برایــم هویــت و شناســنامه 
صــادر کــرده اســت؟ ضمــن آنکــه در ایــن روزهــای تلــخ و ســیاه 
نمی توانــم مــادرم را بــه فراموشــی بســپارم. او بــا یــک بیمــاری 
مهلــک پشــت میله هــای زنــدان دســت و پنجــه نــرم می کنــد 
و تنهــا امیــدش دیدارهــای هفتگی مــان در اتــاق ماقــات 
زنــدان اســت. از ســوی دیگــر بــه دلیــل اینکــه خالــه ام در یــک 
ســانحه رانندگــی همســر و دختــرش  را از دســت داده و بــه مــن 
ــم  ــار او بمان ــم کن ــح می ده ــد اســت، ترجی وابســته و عاقه من
ــن  ــم. بدی ــد نکن ــادرم، او را ناامی ــر م ــی عم ــای پایان و در روزه
 ترتیــب »ســحر« بــا انتخــاب خــود از ادامــه زندگــی بــا پــدرش 

ــد.  ــه اش مان ــار خال ــرد و در کن صرف نظــر ک
ســرانجام در شــعبه اول دادگاه کیفــری حکــم قصــاص »مینــا« 

بــه اتهــام قتــل عمــد دختــرش صــادر شــد.

قتل جنون آمیز دختر به دست مادر
   #هموطن_سالم

کیمیایی ها من دو بار پیام دادم، اما چاپ نشد؛ 
می شه بگید چرا؟! پس چرا شما از آزادی و 

شفافیت دم می زنید؟!

کیمیای وطن: با سام و احترام، در پیام شما به 
یکی از مسئوالن بی احترامی شده است؛ از انتشار 

پیام هایی با ادبیات نامناسب معذوریم.

بخش عظیمی از زیاد شدن طاق علتش پدر و 
مادرها هستند؛ چون به فرزندساالری تن داده اند. 

وقتی این بچه ها بزرگ می شوند، نمی توانند با 
کسی کنار بیایند؛ پدر و مادرها باید شیوه تربیت 
فرزندان را اصاح کنند؛ من به عنوان یک مادر 

خودم را نمی بخشم.

وضعیت معابر بافت درونی خیابان زینبیه و 
اطراف حرم مطهر بسیار بد است؛ لطفا شهرداری 

به این منطقه محروم رسیدگی کند.

شهر اصفهان نیازمند ساماندهی ترافیکی است. 
االن شهر در اختیار مغازه دارهاست؛ هم پیاده روها 
را با کاالهایشان اشغال می کنند که تردد را سخت 
می کند و هم خیابان روبه روی مغازه شان را کارتن 

یا ... می گذارند که کسی پارک نکند؛ پیاده رو و 
خیابان در انحصار مغازه دارهاست.

مدت زیادی است در روزنامه کیمیای وطن 
جدول کلمات متقاطع ندارید. لطفا دست کم 

یک روز در میان جدول بگذارید که ما در خانه 
حوصله مان سر نرود.

 
وزیر کشاورزی که خود کشاورز است، برنامه ریزی 

کند که محصوالت کشاورزی از بین نرود؛ یک 
سال سیب زمینی نابود می شود و پیاز طا و 

سالی پیاز نابود می شود و سیب زمینی به اوج 
می رسد؛ اگر برنامه کشت مدیریت شود، این 

همه خسارت به کشور وارد نمی شود.

به شورای جدید شهر اصفهان خوشامد می گوییم 
و از آن ها می خواهیم عدالت را در توسعه شهری 

و خدمات مورد توجه قرار دهند.

بیمه ها همه از دندان پزشکی طفره می روند. ما 
هنوز نمی دانیم کدام بیمه هزینه دندان پزشکی را 
قبول می کند تا تحت پوشش همان قرار بگیریم. 
بیمه شدگان تامین اجتماعی و درمان محروم از 

این بیمه هستند؛ لطفا فکری بکنید. 

منتظر پیام های شما هستیم
3000573433

09213394736
@eskimia

مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان در گفت وگو با کیمیای وطن خبر داد:

پایان سال 96، آخرین زمان اعتبار 
کارت های ملی قدیمی

صدورکارت ملی هوشمند سرعت گرفت



امامصادقعلیهالسالممیفرمایند:
ازباارزشترینکارهانزدخداوندمتعال،شادکردنمؤمنین

است؛مثلسیرکردنآنهایاجناتدادنآنانازسختیهاو

گرفتاریهایاادایبدهیآنها.

زندگیامروز یکشنبه 05 شهریورماه 1396 - سال سوم - شماره 512 روزنامه
دریچه

 بیش از هزار نوع روبات پیشرفته از ده ها کشور جهان در »همایش جهانی 
روبات 2017« در شهر پکن، پایتخت چین، به نمایش گذاشته شد.

 آیین افتتاحیه پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان
 عکس: ایمنا

 جلسه محاکمه اسماعیل، قاتل آتنا اصالنی، دختر 7 ساله 
پارس آبادی، روز گذشته در دادگاه کیفری یک استان اردبیل برگزار 

شد. عکس: میزان 

  جنگنده های سعودی به منطقه فج عطان شهر صنعا حمله 
کردند. در این حمله، 14 نفر از جمله 6 کودک و 2 زن شهید 

شدند.

حسن یزدانی پس از قهرمانی مقتدرانه در رقابت های جهانی 
2017 پاریس با محمد طالیی، سرمربی تیم ملی، با پرچم 

مقدس ایران، دور افتخار زدند. 

نیروهای عراقی که از روز یکشنبه گذشته عملیات آزادسازی 
تلعفر را آغاز کرده اند، حاال وارد محالت مرکزی این شهر 

ترکمن نشین غرب موصل شده اند - عکس: ایرنا  

جدول سودوکو - شماره 78

حدیث روز

کاریکاتور - نقش آمریکاوناتو درتجارت مواد مخدر افغانستان

الکافی، ج 2، ص 192
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تسنیم

   ترفندهای خانه داری
 جلوگیری از سیاه شدن ظروف 

آلومینیومی 
هنــگام پختــن حبوبــات داخــل قابلمــه چنــد قطــره 
ســرکه یــا آبلیمــو بــه آن اضافــه کنیــد؛ بــا ایــن کار 
ــم  ــم طع ــد و ه ــفید می مان ــما س ــرف ش ــم ظ ه

ــود. ــر می ش ــات بهت حبوب
 اگر می خواهید آب سریع تر جوش بیاید

ــد آب قابلمــه شــما  ــد و می خواهی ــه داری اگــر عجل
ســریع تر جــوش بیایــد، کمــی نمــک بــه آن اضافــه 

کنیــد.
اگــر می خواهیــد آب ســماور زودتــر جــوش بیایــد، 
ــرم  ــد از گ ــد؛ بع ــه آب کنی ــا نیم ــماور را ت ــدا س ابت

ــد. ــه آب را داخــل ســماور بریزی شــدن، بقی
 استفاده از سویا 

بــرای آنکــه طعــم ســویا بــه گوشــت نزدیــک شــود 
ــت  ــا گوش ــردن ب ــرخ ک ــس از چ ــویا را پ ــد س بای

چرخ کــرده در فریــزر نگهــداری کنیــد. 
 فلفل زیاد

ــد و  ــان زده ای ــه غذایت ــدازه ب اگــر فلفــل بیــش از ان
ــل از آن  ــد دقیقــه قب ــد شــده اســت، چن ــی تن خیل
کــه غــذا را از روی حــرارت برداریــد، آب یــک عــدد 
ــم  ــوب ه ــد و خ ــازه را در آن بریزی ــرش ت ــو ت لیم

ــاز ــارس ن ــد. پ بزنی

   سالم باشیم
زخم های سرطانی

کنگــره  افتتاحیــه  در  پورابراهیــم  ناصــر  دکتــر 
دندانپزشــکی نقــش جهــان اظهار داشــت: در بســیاری 
ــه در دهــان ممکــن  ــروز زخــم اولی ــگام ب از مــوارد هن
ــد  ــته باش ــاع نداش ــود آن اط ــار از وج ــه بیم ــوده ک  ب
ــال دندانپزشــکی و  ــرای انجــام اعم ــه ب ــی ک و هنگام
ــه  ــک مراجع ــه دندانپزش ــک ب ــس از ف ــن عک گرفت
می کنــد، اولیــن بــار دندانپزشــک بــوده کــه بــا 
مشــاهده دهــان بیمــار و عکــس مربوطــه کــه بــه طــور 
مثــال بــرای پرکــردن دنــدان مراجعــه کــرده بــوده ایــن 

ــد. ــخیص می ده ــز تش ــکل را نی مش
ــار  ــن بیم ــت نظرگرفت ــا تح ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
ادامــه دار بــودن زخــم و نمونه بــرداری از آن در بســیاری 
بــد دهانــی و  از مواقــع دندانپزشــکان زخم هــای 

ســرطان دهــان را تشــخیص می دهنــد.
برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  پورابراهیــم 
اصفهــان  در  جهــان  نقــش  دندانپزشــکی  کنگــره 
ــوزه  ــی در ح ــتاوردهای علم ــن دس ــت: جدیدتری گف
ــد و  ــد ش ــه خواه ــره ارائ ــن کنگ ــکی در ای دندانپزش
عــاوه بــر نقــش دندانپزشــکان در تشــخیص به موقــع 
بیماری هایــی همچــون ســرطان دهــان، بررســی 
عــوارض ایمپیلنــت و مشــکات رایــج در دندانپزشــکی 

اطفــال، در ایــن کنگــره ارائــه می شــود. مهــر

   سبک زندگی
تواضع و فروتنی 

تواضــع، صفــت ارزشــمند مــردان الهــی اســت و آنــان کــه 
پیشــوای مــردم هســتند و الگــوی آنــان، وجــود این صفت 
ــدگان خــوب  ــل بن ــر اســت. تواضــع در مقاب ــان الزم ت در آن
و انســان های ستم کشــیده نوعــی جوانمــردی، صبــر 
ــران نشــانه   ــل مســتکبران و کاف ــا در مقاب و شــجاعت، ام

ذلــت اســت. 
ــردازد:  ــر می پ ــش تکب ــه نکوه ــو ب ــم از یک س ــرآن کری ق
»َو الَ َتْمــِش ِفــی اْلَْرِض َمَرًحــا«؛ »در روی زمیــن بــا تکبــر 
ِریــن«؛ »بــد جایگاهــی  راه مــرو«؛ »َفِبْئــَس َمْثــَوی اْلُمَتکَبِّ

اســت جایــگاه متکبــران« 
ــد: »َو  ــزد می کن ــع را گوش ــزوم تواض ــر ل ــوی دیگ و از س
ِذیــَن َیْمُشــوَن َعَلــی اْلَْرِض َهْوًنــا«؛  ِعَبــاُد الرَّْحَمــِن الَّ
ــه در روی  ــتند ک ــانی هس ــان کس ــدای رحم ــدگان خ »بن

زمیــن بــه نرمــی ]و بــدون تکبــر[ گام برمی دارنــد«؛ 
ــمند  ــیره  ارزش ــن س ــب ای ــز صاح ــین)ع( نی ــام حس ام
قرآنــی بودنــد. »مســعده« گویــد: گــذر امــام حســین)ع( 
بــه فقیرانــی افتــاد کــه گلیــم خــود را پهــن کــرده و خــود 
ــد( و حضــرت  ــذا می خوردن ــد )و غ ــده بودن ــر آن افکن را ب

ــد.  ــوت کردن را دع
ــوراک  ــان هم خ ــا آن ــت و ب ــو نشس ــه زان ــرت)ع( ب حض
شــد. ســپس ایــن آیــه فــوق را تــاوت کــرد؛ آنــگاه فقــرا 
ــس برخاســتند و  ــود. پ ــوت نم ــش دع ــزل خوی ــه من را ب
ــا ــرب و ب ــد. ک ــزل ایشــان آمدن ــه من ــراه حضــرت)ع( ب هم

کودکان آب میوه نخورند
مهــرداد آقایــی، متخصــص تغذیــه، گفــت: کــودکان نبایــد 

آب میــوه را بــه عنــوان وعــده غذایــی همیشــه بخورنــد.
ــازار دارای  ــار داشــت: نوشــیدنی های موجــود در ب وی اظه
بزرگ نمایــی در میــزان کالــری و ویتامین هــا هســتند؛ 
ــی  ــد غیرطبیع ــا قن ــتر ب ــا بیش ــن آب میوه ه ــه ای ــرا ک چ
ــر  ــودکان مض ــژه ک ــان به وی ــرای انس ــدند و ب ــیرین ش ش

هســتند.
وی ادامــه داد: آب میــوه، یــک غــذای ســالم بــرای کــودک 
ــواد  ــم م ــی ه ــیم و گاه ــن، کلس ــر از ویتامی ــه پ ــوده ک ب
ــفانه  ــا متاس ــت؛ ام ــر اس ــن قش ــد ای ــرای رش ــذی ب مغ
ــا اســتفاده از عنــوان آب میــوه اقــدام  بعضــی شــرکت ها ب
بــه فــروش آب و شــکر و طعم دهنده هــا بــه جــای 
ــرای کــودک بیشــترین  آب میــوه می کننــد؛ مــاده ای کــه ب

ــر را دارد. خط
ایــن متخصــص تغذیــه افــزود: موضــوع مهــم ایــن اســت 
ــری  ــن کال ــتند و ای ــری هس ــر از کال ــا پ ــه آب میوه ه ک
ناشــی از قنــد طبیعــی میــوه اســت. مصــرف زیــاد 
ــث  ــم ضــرر دارد و باع ــودک ه ــرای ک ــی ب ــوه طبیع آب می
می شــود کالــری زیــادی جــذب کنــد و امــکان ســوزاندن 
ایــن کالری هــا وجــود نداشــته باشــد. وی بــا بیــان اینکــه 
ــودکان  ــوه و ســبزی ک ــه اشــتباه جانشــین می ــوه ب آب می
ــا  ــاد آب میــوه همــراه ب می شــود، تاکیــد کــرد: خــوردن زی

ــم  ــام ج ــود. ج ــه می ش ــوع و دل پیچ ــت ته ــهال، حال اس

   خانواده

معــاون بهره بــرداری شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان گفــت: طــرح اســتعام 
ــان  ــط طراح ــاخت توس ــه س ــدور پروان ــان ص ــک در زم ــماره ی ــرم ش ــی ف الکترونیک
مکانیــک از طریــق اتوماســیون اداری، از اول شــهریورماه ســال جــاری بــه مرحلــه اجرا 
درآمــد. بدیــن صــورت کــه شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان اطاعــات الزم را جهــت 
وجــود زیرســاخت های آب و فاضــاب در محــدوده ای کــه قــرار اســت ســاخت و ســاز 
صــورت گیــرد، بــه ســازمان نظــام مهندســی بــه صــورت غیرحضــوری ارائــه می دهــد.

ــی  ــام مهندس ــازمان نظ ــس س ــا نایب رئی ــه ب ــتی ک ــت: در نشس ــی گف ــن غام حس
اســتان اصفهــان انجــام شــد، بــر لــزوم رعایــت مقــررات ملــی در ســاخت و ســازها 
به ویــژه اجــرای تأسیســات بهداشــتی بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی و کمبــود آب در 

اســتان اصفهــان تأکیــد شــد.
وی بــه دیگــر مــواردی کــه در ایــن نشســت مــورد بررســی قــرار گرفــت، اشــاره کــرد 
ــام مهندســی ســاختمان و  ــان ســازمان نظ ــه می ــد تفاهم نام ــار داشــت: تمدی و اظه
شــرکت آبفــای اســتان، بررســی تفاهم نامــه پنــج جانبــه جهــت ســاماندهی مجریــان 
لوله کشــی تجهیــزات بهداشــتی جهــت شــروع فرآینــد بازرســی تأسیســات داخلــی، 
تأکیــد بــر شــروع فرآینــد بازرســی تأسیســات پــس از مهیــا شــدن زیرســاخت های 
ــد  ــدازی فرآین ــان و راه ان ــوزش و ســاماندهی مجری ــه بازرســی، آم الزم شــامل تعرف
ــرف آب و  ــده مص ــزات کاهن ــتفاده از تجهی ــر اس ــد ب ــی، تأکی ــماره 2 بازرس ــرم ش ف
درج مشــخصات ایــن تجهیــزات در نقشــه های تأسیســات مکانیکــی، بررســی 

سیســتم های بازچرخانــی آب خاکســتری در ســاختمان توســط کارشناســان شــرکت 
ــه  ــه و راهکارهــای مناســب ب ــت ارائ ــای اســتان و ســازمان نظــام مهندســی جه آبف
طراحــان و ناظــران مکانیــک، از جملــه مهم تریــن مباحثــی بــود کــه در ایــن نشســت 

مــورد بررســی قــرار گرفــت.

از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان صورت می گیرد:

 استعالم الکترونیکی از شرکت آبفای استان اصفهان 
در زمان صدور پروانه ساخت مهــدی جمالی نــژاد، شــهردار ســابق و سرپرســت 

ــه  ــما ب ــته رس ــان، روز گذش ــهرداری اصفه ــی ش کنون
ــه  ــه البت ــد ک ــاب ش ــزد انتخ ــهر ی ــهردار ش ــوان ش عن
شــورای اســامی شــهر اهــواز نیــز درصــدد ایــن 

ــود. ــاب ب انتخ
ــواز  ــهر اه ــورای ش ــس ش ــفی، رئی ــر فلس محمدجعف
دیــروز شــورای  لغــو جلســه  درخصــوص دالیــل 
ــد کانشــهر  ــا انتخــاب شــهردار جدی شــهر در رابطــه ب
ــی کــه مــا  ــه طــور حتــم اطاعات ــار کــرد: ب اهــواز اظه
درخصــوص انتخــاب شــهردار اهــواز داریــم، شــما نیــز 
ــکار  ــام اف ــهردار تم ــاب ش ــور انتخ ــه منظ ــد و ب داری
ــی  ــهردار اصفهان ــژاد، ش ــاب جمالی ن ــمت انتخ ــه س ب

ــد. ــز ش متمرک
وی تصریــح کــرد: بــر اســاس تبصــره 1 مــاده 7، روز 
ــل  و ســاعت تشــکیل جلســات شــورا 24 ســاعت قب
ــل  ــه دلی ــا ب ــاغ شــود؛ ام ــه اعضــای شــورا اب ــد ب بای
ــورت  ــه ص ــهردار ب ــاب ش ــوع انتخ ــیت موض حساس
ــر از  ــه دو نف ــاغ ب ــن اب ــد؛ ای ــاغ ش ــز اب ــوب نی مکت
اعضــای شــورا نرســیده بــود؛ بــه همیــن دلیــل احتــرام 
ــو شــد. ــن دو عضــو را نگــه داشــتیم و جلســه لغ ای

ــرد:  ــان ک ــواز بی ــهر اه ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
ــژاد  ــای جمالی ن ــدن آق ــروز در صــورت مان جلســه دی
ــی  ــی چگونگ ــث و بررس ــه بح ــت ب ــاص داش اختص
ــر  ــتان های دیگ ــه اس ــی ک ــا از آنجای ــاب وی؛ ام انتخ
ــژاد  ــای جمالی ن ــد، آق ــاب وی بودن ــال انتخ ــه دنب ب

ــزد شــد. رســما شــهردار ی
فلســفی یــادآور شــد: بــه منظــور انتخــاب شــهردار بــه 
آرا 7 تــا 8 نفــر از اعضــا نیــاز داشــتیم؛ امــا برخــی از 

اعضــا بــر گزینــه بومــی تاکیــد داشــتند.
وی بــا بیــان اینکــه گزینــه بومــی یــا غیربومــی بــودن 
ــم و  ــرار ندادی ــهردار ق ــاب ش ــاک انتخ ــهردار را م ش
ــم،  ــرار دادی ــا ق ــان را مبن ــت خودم ــرایط و وضعی ش
تاکیــد کــرد: ظــرف دو روز آینــده درخصــوص انتخــاب 
شــهردار کانشــهر اهــواز بــه جمع بنــدی خواهیــم 

رســید.
 انتخاب مهدی جمالی نژاد به عنوان 

شهردار جدید یزد
یــزد،  شــهر  شــورای  رئیــس  ســفید،  غامعلــی 
غیررســمی  اخبــار  ســقم  و  صحــت   درخصــوص 
رســانه ها مبنــی بــر انتخــاب مهــدی جمالی نــژاد 
ــد  ــهردار جدی ــوان ش ــه عن ــان ب ــابق اصفه ــهردار س ش
ــی، مشــورت و بررســی اعضــای  ــا رایزن ــزد گفــت: ب ی
آقــای  شــد کــه  تصمیــم گرفتــه  شــهر  شــورای 
ــهردار  ــوان ش ــه  عن ــان، ب ــهردار اصفه ــژاد، ش جمالی ن
یــزد انتخــاب شــود و خــود شــهردار محتــرم اصفهــان 

هــم ایــن انتخــاب را پذیرفتنــد.

ــر  ــاب دکت ــاک انتخ ــزد م ــهر ی ــورای ش ــس ش رئی
مهــدی جمالی نــژاد را تخصــص و ســابقه خــوب 

اجرایــی دانســت.
 خدمت به مردم، این بار در یزد

مهــدی جمالی نــژاد اظهــار داشــت: ضمــن تشــکر 
ــراوان از اعضــای شــورای شــهرها و کان شــهرهایی  ف
کــه طــی چنــد مــاه گذشــته بــه بنــده لطــف داشــته و 
مــرا الیــق خدمتگــزاری بــه شهروندانشــان تشــخیص 
داده بودنــد و بــا عــرض پــوزش از اینکــه توفیــق 
خدمتگــزاری در ایــن کان شــهرها از بنــده ســلب شــد، 
بــا توجــه بــه بررســی های مختلــف و ســنجیدن همــه 
شــرایط و شــاخص ها، شــهر یــزد را بــرای ادامــه 

ــرده ام. خدمــت انتخــاب ک
ــهرهای  ــامی ش ــوراهای اس ــر از ش ــن تقدی وی ضم
ــان و  ــرج، اصفه ــت، ک ــواز، رش ــه اه ــی از جمل مختلف
یــزد عنــوان کــرد: بــه طــور ویــژه از دوســتان و بــرادران 
خوبــم در شــورای اســامی شــهر اهــواز تشــکر کــرده 
و خاضعانــه از الطــاف ایشــان نســبت بــه حقیــر 
ــق  ــل و دقای ــاعتی قب ــا س ــی ت ــه حت ــگزارم ک سپاس
ــا  ــت؛ ب ــه داش ــز ادام ــب نی ــم اینجان ــی تصمی پایان
ــردم  ــه م ــزاری ب ــه خدمتگ ــراوان ب ــتیاق ف ــود اش وج
ــت  ــه جه ــواز، ب ــه اه ــدار و فرهیخت ــمند، والیتم ارزش
حفــظ انســجام و اتحــاد بیشــتر بیــن نیروهــای بومــی 
منطقــه و جلوگیــری از هرگونــه انشــقاق و دودســتگی 
اهــواز   عــرب  و  فــارس  بیــن شــهروندان خــوب 
ــی  ــروی بوم ــک نی ــه ی ــدم ک ــن دی ــر ای ــح را ب ترجی
در اهــواز خدمتگــزار باشــد و بنــده در ســنگر دیگــری 
بــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی و ملــت ایــران 

ــم. ــت کن خدم

ــای  ــه داد: اهــواز جــای پ ــزد ادام شــهردار منتخــب ی
شــهیدان بزرگــی اســت و هنــوز می تــوان بــوی ایثــار 
و شــهادت را از ایــن ســرزمین استشــمام کــرد؛ حضــور 
ــم  ــور برای ــان ن ــران راهی ــی زائ ــهر و خادم ــن ش در ای
ــه دیگــر شــرایط ایــن  ــا توجــه ب ــود کــه ب افتخــاری ب

ــق حاصــل نشــد. توفی
ــت  ــه فعالی ــرای ادام ــزد ب وی درخصــوص انتخــاب ی
ــه  ــزد ب ــهر ی ــاب ش ــه انتخ ــه ب ــا توج ــرد: ب ــوان ک عن
ــهر از  ــن ش ــت ای ــی و قراب ــهر جهان ــک ش ــوان ی عن
ــد  ــه می توان ــی ک ــف تاریخــی و اجتماع ــات مختل جه
ــد،  ــان تر کن ــان را آس ــهر اصفه ــارب ش ــتفاده از تج اس
ــد. ــهر ش ــن ش ــت در ای ــه فعالی ــر ادام ــدی ب جمع بن

جمالی نــژاد از حســن نظــر و تــاش گســترده شــورای 
ــزد  ــتان ی ــهر و اس ــئوالن ش ــایر مس ــزد و س ــهر ی ش
ــی و  ــن همدل ــا ای ــرد: ب ــدواری ک ــراز امی ــکر و اب تش
ــزد،  ــا در شــهر ی ــه نیروه ــن هم ــاق ایجادشــده بی وف
بــه زودی شــاهد برگ هــای زرینــی از خدمــت بــه 
مــردم و شــهروندان و انجــام پروژه هــای بــزرگ و 

بی نظیــر در ایــن موزه شــهر باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه بــه نظــرم شــهر یــزد نیــز می توانــد 
ــرد،  ــاق را بپذی ــهر خ ــان ش ــان، گفتم ــون اصفه همچ
ــزد  ــهر ی ــود ش ــای خ ــاش دارم از ظرفیت ه ــت: ت گف
ــن  ــه ای ــم؛ چــرا ک ــا اســتفاده کن ــرای پیشــبرد کاره ب

شــهر هــم صادرکننــده مدیــر اســت.
 سرپرست شهرداری اصفهان

همچنیــن گفتنــی اســت روز گذشــته در اولیــن جلســه 
علنــی شــورای اســامی شــهر اصفهــان، مهــدی 
جمالی نــژاد بــا کســب 1۳ رأی بــه عنــوان سرپرســت 

ــان انتخــاب شــد. شــهرداری اصفه

همزمان با تصدی سرپرستی شهرداری اصفهان

جمالی نژاد، سکّان دار یزد شد


