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چشم مردم به اقدام دولت
و  مجلس  زیاد  اعتمــاد  رأى  با  دوازدهم  کابینه 
در اولین فرصت و با وزانت و شایستگی در خور 

نظام مقدس جمهوری اسالمی شکل گرفت. 
رئیس جمهور،  با  همراهی  در  مجلس  اقدام 
گویای حســن نيت نمایندگان در راستای تحقق 
وعده های رئیس دولت  به مردم است. اکنون با 
طی مراحل قانونی اعم از تنفیذ و تحلیف و رأی 
اعتماد نوبت رئيس جمهور و اعضاى كابينه است 
تا با اقدام انقالبی و عمل جهادی، پاسخ اعتماد 

مردم و مجلس را با خدمت صادقانه بدهند. 
به طور قطع برای دولتی که یک دوره چهارساله 
آزمون  زمان  ديگر  است،  گذاشته  سر  پشت  را 
و خطا نيست؛ چرا که دست کم پنجاه درصد از 
وزيران كابينه با یک تجربه چهار ساله، فعاليت 

خودشان را در دولــت دوازدهم آغاز مى كنند...

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

به قلم مدیر مسئولسرمقاله
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برادر گرامی جناب آقای مهندس سعید ابریشمی راد
کاشــان صمیمانــه تبریــک می گوییــم و توفیــق  روزافــزون جنابعالــی را در  انتصــاب شایســته حضرتعالــی را  بــه ســمت شــهردار 

کاشــان از درگاه ایــزد متعال خواســتاریم. خدمــت بــه مــردم شــریف 

برادر گرامی جناب آقای علی اصغر حاج حیدری
انتصــاب شایســته حضرتعالــی را  بــه ســمت شــهردار خمینی شــهر صمیمانــه تبریــک می گوییــم و توفیــق  روزافــزون جنابعالــی 

را در خدمــت بــه مــردم شهیدپرورخمینی شــهر از درگاه ایــزد متعــال خواســتاریم.

کاشان کیمیای وطن  قربانی، نماینده روزنامه 
کیمیای وطن روابط عمومی روزنامه 

برادر گرامی جناب آقای مهندس مسعود منتظری
انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــه ســمت شــهردار نجف آبادصمیمانــه تبریــک می گوییم و بــرای شــما آرزوی توفیق خدمت 

بیــش از پیــش را بــه  مــردم شــهیدپرور نجف آبــاد داریــم.

برادر گرامی جناب آقای رحیم جافری
انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــه ســمت شــهردار شــهرضا صمیمانــه تبریــک می گوییــم و بــرای شــما توفیــق خدمــت بیش از 

پیــش بــه  مــردم شــریف شــهرضا را آرزومندیم.

برادر گرامی جناب آقای مهندس عیسی بهمنی
انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــه ســمت شــهردار شاهین شــهر صمیمانــه تبریک می گوییــم و بــرای شــما از درگاه ایزد متعال 

توفیقات در توســعه و آبادانی آن شــهر را خواســتاریم.

برادر گرامی جناب آقای سید محسن تجویدی
انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــه ســمت شــهردار دســتگرد برخــوار صمیمانــه تبریــک می گوییــم و توفیقــات در توســعه و 

آبادانــی آن شــهر را بــرای شــما آرزومندیــم.

کیمیای وطن روابط عمومی روزنامه 

کیمیای وطن روابط عمومی روزنامه 

کیمیای وطن روابط عمومی روزنامه 

کیمیای وطن روابط عمومی روزنامه 

کیمیای وطن روابط عمومی روزنامه 

مــا در برابــر هجــوم دشــمن نابــکار بــه وظیفــه  دینــی و 
ــدآءُ عَلَی الکُفّار«  عقلی خود عمل نکردیم؛ هم »اَشِّ
را از یــاد بردیــم و هــم »رُحَمــآءُ بَینَهـُـم« را. نتیجــه آن 
ــای  اســت کــه دشــمن صهیونیســت در قلــب جغرافی
جهــان اســالم در حــال فتنه گــری اســت و مــا غافــل از 
وظیفــه  قطعــی نجات فلســطین، بــه جنگ داخلــی در 

ســوریه و عــراق و یمــن و لیبــی و بحریــن و مواجهــه بــا 
تروریسم در افغانستان و پاکستان و غیره سرگرمیم. 
رؤسای کشورهای اسالمی و نخبگان سیاسی و دینی 
و فرهنگی در دنیای اســالم، وظایف ســنگین بر دوش 
دارنــد؛ وظیفــه  ایجــاد وحدت و بر حذر داشــتن همگان 
از ســتیزه گری های قومی و مذهبی، وظیفه  آگاه ســازی 

ملت هــا از شــیوه های دشــمنی و خیانــت اســتکبار و 
صهیونیســم، وظیفــه  تجهیــز همــگان بــرای مقابلــه بــا 
دشــمن در میدان هــای گوناگــون جنــگ نــرم و ســخت، 
وظیفــه  متوقف ســازی فــوری وقایــع فاجعه بــار در میــان 
تلــخ آن  امــروز نمونه هــای  کشــورهای اســالمی کــه 
همچــون حــوادث یمــن، در سراســر جهــان مایــه  انــدوه 

و اعتــراض اســت؛ وظیفــه  دفــاع قاطــع از اقلیت هــای 
تحــت ســتم مســلمان همچــون مظلومــان میانمــار 
و غیــره و از همــه مهم تــر وظیفــه  دفــاع از فلســطین 
و همــکاری و همراهــی بی چنــد و چــون بــا ملتــی کــه 
نزدیک به هفتاد ســال اســت برای کشــور غصب شــده  

|صفحه 2خــود مبــارزه می کنــد...

نجات فلسطین، مهم ترین وظیفه
رهبر معظم انقالب در پیامی به حجاج بیت هللا الحرام تأکید کردند:

 برپایی موکب در مسیر 
تشییع پیکر پاک شهید حججی

چشم انتظار
حماسه ای دیگر

28 کاروان بــه شــرکت کنندگان در مراســم تشــییع 
پیکــر شــهید حججــی خدمات رســانی می کننــد...

وزیر امور اقتصاد و دارایی در آیین بهره برداری 
از 633 پروژه مخابرات منطقه اصفهان:

 از قافله تکنولوژی 
عقب نیستیم 

پایــان  در  پنجشــنبه  شــامگاه  کرباســیان  مســعود 
افتتــاح پروژه هــای هفته دولت در اســتان اصفهــان ...
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استاندار اصفهان:

در اصفهان فرار سرمایه 
نداریم

این ایران شکست ناپذیر
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 نگاهی به فیلم »تابستان داغ« 
اولین ساخته ابراهیم ایرج زاد

تابستان به سبک فرهادی
|صفحه 10

امام جمعه اصفهان تأکید کرد:

شکست داعش، ضربه ای مهلک 
به آمریکا و صهیونیست ها
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مشارکت 50 درصدی اصفهانی ها 
در پرداخت عوارض
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فوق تخصص خون و آنکولوژی:

 کم خونی باعث نارسایی و
 گشادی قلب می شود
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ایجاد موزه چوگان در موزه 
هنرهای تزئینی اصفهان  
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 بهره برداری از سامانه متمرکز
122 آبفای کاشان  
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آغاز موج دوم سفرهای تابستانی و حوادث تلخ رانندگی

بهشت رانندگان متخلف 
کجاست؟



نماز جمعه
خطیب موقت جمعه شهرکرد:

عید قربان، بهار فقراست
فاطمــی،  ابوالحســن  ســید  حجت االســام 
خطیــب موقــت جمعــه شــهرکرد، در خطبه هــای 
نمــاز عیــد ســعید قربــان در مصــای امــام 
خمینــی)ره( شــهرکرد گفــت: عیــد قربــان از 
مســتحبات موکــد خداونــد اســت و کســانی کــه 
ــی  ــام قربان ــت تم ــر اس ــد، بهت ــی می کنن قربان

ــد. ــرا کنن ــذر فق ــود را ن خ
ــه حــج  ــی کــه ب ــح کــرد: حتــی آن های وی تصری
ــم  ــج ه ــارت ح ــد زی ــا قص ــده اند ی ــرف نش مش
نکرده انــد، مســتحب اســت کــه در ایــن روز 
قربانــی کــرده و ایــن قربانــی را بیــن فقــرا 

ــد. ــیم کنن تقس
ــت  ــه از بضاع ــانی ک ــی کس ــت: حت ــی گف فاطم
مالــی خوبــی برخــوردار نیســتند، در روز عیــد 
ــدام  ــا هــم شــریک شــوند و اق ــان ب ســعید قرب

ــد. ــدا کنن ــی در راه خ ــح قربان ــه ذب ب
خطیــب موقــت جمعــه شــهرکرد دینــداری و 
ــه دانســت و  ــاز جامع ــن نی دینمــداری را مهم تری
گفــت: بایــد راه و مســیر همــه امــور و کارهــا بــه 
دیــن ختــم شــود و تمامــی برنامه هــا در جامعــه 

ــد. ــور باش ــد دین مح بای
ــز  ــان نی وی در خطبه هــای دوم عیــد ســعید قرب
ــه  ــری ب ــم رهب ــام معظ ــام مق ــه پی ــاره ب ــا اش ب
حجــاج در ســرزمین وحــی گفــت: مقــام معظــم 
رهبــری فرمودنــد بزرگ تریــن مشــکل جهــان 
نفــوذ  و  نبــودن ســران آن هــا  بیــدار  اســام 
ــه و رگ  ــی در ریش ــتکبار جهان ــا و اس ابرقدرت ه

ــت. ــن کشورهاس ای
ــد  ــوان نبای ــچ عن ــه هی ــرد: ب ــار ک ــی اظه فاطم
ــه  ــه مصــدق ب ــرا ک ــرد؛ چ ــاد ک ــکا اعتم ــه آمری ب
عنــوان یــک سیاســتمدار بــزرگ بــرای مقابلــه بــا 
ــت؛  ــا دل بس ــه آمریکایی ه ــس ب ــتعمار انگلی اس
ــای  ــس در کودت ــکا و انگلی ــت آمری ــا در نهای ام
ــی  ــت مل 28مردادمــاه باعــث ســاقط شــدن دول

ــدند. او ش

امام جمعه موقت کرمان:
 نحوه شهادت شهید حججی 
تکرار جنایات صدر اسالم بود

ــه  ــام جمع ــی، ام ــد صباح ــام محم حجت االس
عیــد  نمــاز  خطبه هــای  در  کرمــان،  موقــت 
قربــان در مصــای امــام علــی)ع( کرمــان همــه 
مــردم را بــا توجــه بــه ظرفیــت خــود در معــرض 
امتحــان الهــی دانســت و اظهــار داشــت: فلســفه 
امتحــان بــرای کشــف مجهــول اســت؛ امــا هیــچ 
ــان  ــدارد و امتح ــود ن ــدا وج ــرای خ ــی ب مجهول
ــانی  ــی و نفس ــات باطن ــور صف ــرای ظه ــی ب اله

اســت.
ــن  ــزود: در چنی ــان اف ــت کرم ــه موق ــام جمع ام
روزی حضــرت ابراهیــم)ع( بــرای چندمیــن بــار 
بعــد از امتحان هایــی مثــل هجــرت و شکســتن 
هــم  فرزنــدش  قربانــی  امتحــان  از  بت هــا 

ــد. ــرون آم ســربلند بی
وی بــه شــهادت شــهید حججــی اشــاره و عنــوان 
کــرد: از صــدر اســام جنایــات  زیــادی را شــنیده 
ــا چشــمان  ــم و آن را ب ــده ماندی ــا زن ــم؛ ام بودی
خــود دیدیــم کــه فرزنــدان نحــس آن هــا همــان 
جنایــات  را تکــرار می کننــد و زنده زنــده ســر 

می برنــد.
ــد  ــش می آی ــگ پی ــی جن ــزود: گاه صباحــی اف
کشــته  و  می کشــند  جنــگ  میــدان  در  و 
متاســفانه  حججــی  شــهید  امــا  می شــوند؛ 
ــی در  ــد؛ حت ــده ش ــر بری ــده س ــتگیر و زن دس
عاشــورا هــم چنیــن چیــزی را شــاهد نبودیــم و 
تنهــا امــام حســین)ع( ایــن چنیــن بــه شــهادت 
رســیدند.امام جمعــه موقــت کرمــان اضافــه کرد: 
ــن  ــامی ای ــوری اس ــهدای جمه ــه ش ــه هم البت
آمادگــی را داشــتند کــه ایــن چنیــن بــه فیــض 

ــند. ــهادت برس ش

نماینده ولی فقیه در استان یزد:
حج نماد وحدت مسلمانان است 

آیــت هللا محمدرضــا ناصــری، نماینــده ولــی 
 فقیــه در اســتان یــزد، در خطبه هــای دیــروز 
ــان،  ــد قرب ــزد گفــت: عی ــان در ی ــد قرب نمــاز عی
ــت؛ روزی  ــت اس ــی و عبودی ــزرگ بندگ ــد ب عی
اســت کــه انســان در برابــر خواســت الهــی 
ــماعیل  ــه اس ــن راه ب ــود و در ای ــلیم می ش تس

ذبیــح هللا اقتــدا می کنــد.
حضــرت  کــه  همان گونــه  افــزود:  وی 
اســماعیل)ع( در برابــر خواســت خداونــد تســلیم 
ــی  ــد قربان ــود را در راه خداون ــود خ ــر ب و حاض
ــه  ــز کســی اســت ک ــی نی ــد، مســلمان واقع کن
ــر  ــر ه ــد را ب ــان  خداون ــت و فرم ــواره رضای هم
ــا اخــاص کامــل  ــح می دهــد و ب ــزی ترجی چی
ــد وظایــف  ــرای اجرایــی شــدن دســتور خداون ب

خــود را در طــول زندگــی انجــام می دهــد.
امــام  جمعــه یــزد در بخــش دیگــری از ســخنان 
ــام معظــم  ــه توصیه هــای مق ــا اشــاره  ب خــود ب
رهبــری خطــاب بــه کابینــه جدیــد اظهار داشــت: 
ــاد  ــادی، اقتص ــت جه ــی، مدیری ــه انقاب روحی
ــوزان  ــگان و دلس ــری از نخب ــی، بهره گی مقاومت
جامعــه، توجــه بــه جوانــان و افــراد مؤمــن 
ــی  ــردم، وظایف ــه م ــتر ب ــدت بیش ــایه وح در س
اســت کــه رهبــر معظــم انقــاب از دولــت انتظــار 
دارنــد و امیــد اســت کــه اعضــای کابینــه بــرای 
تحقــق آن تــاش کننــد؛ زیــرا در صــورت تحقــق 
چنیــن امــری، کشــور در مســیر پیشــرفت قــرار 

می گیــرد.
ــاج در  ــرای حج ــت ب ــا آرزوی موفقی ــری ب ناص
ــی  ــرزمین وح ــود در س ــف خ ــه وظای ــل ب عم
ــلمانان  ــدت مس ــاد وح ــج نم ــرد: ح ــد ک تأکی
در  اختاف افکنــی  از  بایــد  همــه  و  اســت 
ــرا امــروز دشــمن  ــد؛ زی ــای اســام بپرهیزن دنی
ــذارد  ــه نگ ــد ک ــتفاده می کن ــه ای اس ــر حیل از ه
مســلمانان بــا یکدیگــر متحــد و هم کام شــوند.

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

چشم مردم به اقدام دولت
و نیــم دیگــر نیــز بی تجربــه نیســتند؛ بلکــه در 
گذشــته کار اجرایــی را تجربــه کرده انــد و بــه قولــی 

ــته اند.  ــت داش ــش خدم ــتی در آت دس
ــن شــرایط انتظار مىرود كه  ــا ای از كابينه دوازدهم ب
فرهنگى  اقتصادى،  اجتماعـى،  مختلف  مسائل  به 
و  مردم  معيشـتى  وضعيت  به ویــژه  و  سياسـى  و 
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی نگاه جدىترى داشته 
زمان  در  ارائه شده  وعدههاى  تحقق  بــرای  و  باشد 
انتخابات رياست جمهورى و در محضــر رهبــری کــه 
جــان کام ریشــه کنی فقــر مطلــق اســت و نیــز در 
ــول داده  ــردم ق ــدگان م ــاد نماین ــان رأی اعتم جری
شــد، برنامه شــــفاف و عملياتى همراه با اقدام و 
ــل  ــه عم ــت ب ــر دس ــه زودت ــد و هرچ عمل ارائه کن
ــت  ــت و از دس ــر اس ــی دی ــردا خیل ــرا ف ــود؛ زی ش
و   می انــدازد  تأخیــر  بــه  را  فرصت هــا کار  دادن 

ــت.  ــتنی نیس ــت داده برگش ــت از دس فرص
تیزبینــی  بــا  را  زمانى  بايد كنتور  دوازدهم  كابينه 
کمتریــن  از  اجتناب  با  و  کنــد  نــگاه  دقــت  و 
و  دقیقــه  حتــی  و  فرصت سوزی  و  وقت گذرانى 
ثانیــه ای، فرصتهايى را كه براى خدمت صادقانه به 
مــــردم به عنوان مهمترين اولويت در اختيار دارد، به 
هیچ وجــه از دست ندهد و به راحتى از آنها عبور 
ــردم داده  ــه م ــه ب ــی ک نكند و براى تحقق وعده های
اســت و تحقــق مفاد برنامه ششم توسعه و سند 
چشم انداز از ابزار زمان و برنامه و کلیــه امکانــات 
و توانمندی هــای موجــود کشــور استفاده حداكثرى 

ــرد.  بب
چنانچــه رئيس جمهور خــود عنــوان کــرد کــه در 
ارتقاى  براى  اقدامات  از  خيلى  سـال گذشته  چهار 
اقتصادى كه مى شد  و  درآمدى  وضعيت معيشتى، 
ــذا در ایــن دوره  انجام شود، به داليلى انجام نشد؛ ل
ــت بايد از  ــی، دول ــار ســاله و در ادامه مسير قبل چه
ــژه و به منظور  تمام ظرفيت هاى انسانى كشور، به وی
تسريع در توسعه مسير پيشرفت و خدمت به مردم 
بــه دور از گرایش هــای سیاســی استفاده کنــد و در 
و  استانداران  مديران كل،  وزيران،  معاونان،  چينش 
همه مسئوالنى كه در مشاغل مختلف قــرار اســت به 
مردم خدمت كنند، نگاه فراحزبى و جناحى داشــته 
باشــد و بــه اصــل شایسته ســاالری و توانمنــدی 

ــذول دارد.  توجــه مب
ــتند  ــش هس ــار تحقق ــردم در انتظ ــروز م ــه ام آنچ
اولويت تامیــن رفــاه و معیشــت و  بــه   توجــه 
رونــق اقتصادى و حــل مشــکات و کمبودهــای 
ــرد. ــد در دستوركار قرار گی ــه بای ــادی است ک اقتص

ــاد  ــه اعتم ــخ ب ــن پاس ــمندترین و بهتری ــن ارزش ای
مــردم، نماینــدگان مــردم و توصيه هاى رهبرى عزیــز 
و فرزانــه انقــاب اســت و شــکر نعمــت رأی دوبــاره 

ــردم. م
آری، امــروز همــه چشــم ها بــه اقــدام و عمــل 
دولــت دوختــه شــده تــا نتیجــه اش را در کوتاه تریــن 
زمــان ممکــن و بــه مــرور در طــول چهــار ســالی کــه 

یــک ماهــش ســپری شــد، لمــس کننــد.

ــم  ــر معظ ــه ای، رهب ــت هللا خامن ــرت آی حض
انقــاب اســامی، در پیامــی بــه حجــاج 
بیــت هللا الحــرام بــا اشــاره بــه سیاســت های 
میــان  در  ســلطه  نظــام  تفرقه افکنانــه 
کشــورهای  رؤســای  وظیفــه  مســلمانان، 
اســامی و همــه نخبــگان جهــان اســام 
ملت هــا  آگاه ســازی  وحــدت،  ایجــاد  را 
و متوقــف کــردن فــوری فجایــع تلــخ در 
ــد و خاطرنشــان  کشــورهای اســامی خواندن
ــا  ــی ب ــطین و همراه ــاع از فلس ــد: دف کردن
ــاد ســال اســت  ــه هفت ــک ب ــه نزدی ــی ک ملت
مبــارزه  خــود  غصب شــده   کشــور  بــرای 
ــت. ــه ماس ــه هم ــن وظیف ــد، مهم تری می کن

ــامی  ــاب اس ــم انق ــر معظ ــام رهب ــن پی مت
ــام  ــوی حجت االس ــروز از س ــح دی ــه صب ک
ــی  ــده ول ــکر، نماین ــلمین قاضی عس و المس
فقیــه و سرپرســت حجــاج ایرانــی در صحرای 
عرفــات قرائــت شــد، بــه ایــن شــرح اســت:

بسم  اهللا  الّرحمن  الّرحیم
و الحمــد لّلــه رّب العالمیــن و الّصــاة و 
الّســام علــی ســّیدنا محّمــد خاتــم الّنبّییــن 

ــن. ــه المنتجبی ــن و صحب ــه الّطاهری و آل

را ســپاس می گویــم کــه  بــزرگ  خــدای 
بــه  را  نیــز ســعادت حج گــزاری  امســال 
ــان از سراســر جهــان عطــا  ــوه مؤمن خیــل انب
فرمــود تــا از ایــن سرچشــمه  گــوارا و فّیــاض 
برخــوردار شــوند و در روزهــا و شــب هایی 
ــون  ــش همچ ــم و مبارک ــاعات مغتن ــه س ک
را  دل هــا  می توانــد  معجزه گــر  اکســیری 
منقلــب و جان هــا را پاکیــزه و مزّیــن ســازد، 
در مجــاورت خانــه  بــا عظمــت خداونــد و 
ــّرب  ــر و تق ــوع و ذک ــادت و خش ــِت عب مواقی

ــند. باش
حــج، عبادتــی ُپــر راز و رمــز و بیــت شــریف، 
ــر  ــی و مظه ــرکات اله جایگاهــی سرشــار از ب
آیــات و بّینــات حضــرت حــق متعــال اســت. 
حــج می توانــد بنــده  مؤمــن و اهــل خشــوع و 
تدّبــر را بــه مقامــات معنــوی نائــل ســازد و از 
او انســانی واال و نورانــی بســازد؛ همچنــان  کــه 
می توانــد از او عنصــری بــا بصیــرت و شــجاع 

و اهــل اقــدام و مجاهــدت پدیــد آورد. 
ــردی  ــی و ف ــوی و سیاس ــوی معن ــر دو س  ه
و اجتماعــی در ایــن فریضــه  بی نظیــر، بســی 
برجســته و نمایــان اســت و جامعه  مســلمان، 

امــروز بــه هــر دو جنبــه بســی نیازمنــد.
از ســویی جــادوی مادی گرایــی بــا بهره گیــری 
 از ابزارهــای پیشــرفته در حــال اغواگــری 
و تباه ســازی اســت و از ســویی سیاســت های 
و  فتنه انگیــزی  کارِ  در  ســلطه  نظــام 
آتش افــروزی میــان مســلمانان و تبدیــل 
و  ناامنــی  دوزخ  بــه  اســامی  کشــورهای 
داروی  می توانــد  حــج  اســت.  اختــاف 
شــفابخش ایــن هــر دو ابتــای عظیــم امــت 
اســامی باشــد؛ هــم دل هــا را از زنگارهــا 
 پــاک و بــه نــور تقــوا و معرفــت منــور ســازد 
و هــم چشــم ها را بــر روی واقعیت هــای 
ــا را  ــد و عزم ه ــاز کن ــام ب ــای اس ــخ دنی تل
بــرای مقابلــه بــا آن راســخ و گام هــا را اســتوار 
آمــاده  بــه  کار  را  ذهن هــا  و  دســت ها  و 

ــد. نمای
ــت؛  ــی اس ــار ناامن ــام دچ ــای اس ــروز دنی ام
ناامنــی  و  معنــوی  و  اخاقــی  ناامنــی 
سیاســی. عامــل عمــده، غفلــت مــا و هجــوم 
بی رحمانــه  دشــمنان اســت. مــا در برابــر 
ــی و  ــه  دین ــه وظیف ــکار ب ــمن ناب ــوم دش هج
ــدآُء  ــم »َاشِّ ــم؛ ه ــل نکردی ــود عم ــی خ عقل
َعَلــی الکُّفــار« را از یــاد بردیــم و هــم »ُرَحمــآُء 

ــم« را.  َبیَنُه
ــت  ــمن صهیونیس ــه دش ــت ک ــه آن اس نتیج
ــال  ــان اســام در ح ــای جه ــب جغرافی در قل

فتنه گــری اســت و مــا غافــل از وظیفــه  
قطعــِی نجــات فلســطین بــه جنــگ داخلــی 
در ســوریه و عــراق و یمــن و لیبــی و بحریــن 
و مواجهــه بــا تروریســم در افغانســتان و 

ــرگرمیم. ــره س ــتان و غی پاکس

نخبــگان  و  اســامی  رؤســای کشــورهای 
سیاســی و دینــی و فرهنگــی در دنیــای 
ــد:  ــر دوش دارن ــنگین ب ــف س ــام، وظای اس
ــر حــذر داشــتن  ــاد وحــدت و ب ــه  ایج وظیف
و  قومــی  ســتیزه گری های  از  همــگان 
از  مّلت هــا  آگاه ســازی  وظیفــه   مذهبــی؛ 
شــیوه های دشــمنی و خیانــت اســتکبار و 
ــرای  ــگان ب ــز هم ــه  تجهی ــم؛ وظیف صهیونیس
ــا دشــمن در میدان هــای گوناگــون  ــه ب مقابل

جنــگ نــرم و ســخت؛ وظیفــه  متوقف ســازی 
فــوری وقایــع فاجعه بــار در میــان کشــورهای 
اســامی کــه امــروز نمونه هــای تلــخ آن 
ــان  ــر جه ــن در سراس ــوادث یم ــون ح همچ
مایــه  انــدوه و اعتــراض اســت؛ وظیفــه  دفــاع 
قاطــع از اقلیت هــای تحــت ســتم مســلمان 
همچــون مظلومــان میانمــار و غیــره و از 
ــطین و  ــاع از فلس ــه  دف ــر وظیف ــه مهم ت هم
بــا  بی چندوچــون  همراهــی  و  همــکاری 
ــاد ســال اســت  ــه هفت ــک ب ــه نزدی ــی ک ملت
مبــارزه  خــود  غصب شــده   بــرای کشــور 

می کنــد.
این هــا وظایــف مهمــی بــر دوش همــه  
ماســت. ملت هــا بایــد آن را از دولت هــای 
خــود مطالبــه کننــد و نخبــگان بایــد بــا 
ــق  ــص در راه تحق ــت خال ــخ و نی ــزم راس ع
ــی  ــداق قطع ــا مص ــن کاره ــند. ای آن بکوش
ــر  ــک ب ــه بی ش ــت ک ــن خداس ــرت دی نص
طبــق وعــده  الهــی، نصــرت خــدا را بــه همــراه 

ــت. ــد داش خواه
ــت  ــج اس ــای ح ــی از درس ه ــا بخش این ه
ــدان عمــل کنیــم. و امیــدوارم آن را فهــم و ب

ــئلت  ــما مس ــه  ش ــرای هم ــول ب ــج مقب ح
می کنــم و یــاد شــهیدان منــا و مســجدالحرام 
را گرامــی مــی دارم و علــو درجــات آنــان را از 

ــم. ــب می نمای ــم طل ــم و کری ــد رحی خداون

رهبر معظم انقالب در پیامی به حجاج بیت هللا الحرام:

 حج داروی شفابخش 
دو ابتالی عظیم امت اسالمی

نجات فلسطین، وظیفه قطعی امت اسالمی

ادامه از صفحه اول

بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  جمعــه  امــام 
ضــرورت ســفر بــه ســرزمین وحــی گفــت: 
حتــی بایــد در صورتــی کــه مســلمانان 
اعتصــاب کردنــد و کســی بــه حــج نرفــت، 
در روزهــای حــج حکومــت بــا هزینــه خــود، 
بــه ســرزمین  را  از مســلمانان  تعــدادی 
ایــن روزهــا  وحــی بفرســتد؛ چــون در 
نبایــد ســرزمین وحــی خالــی از مســلمانان 

ــد. باش
طباطبایی نــژاد  یوســف  ســید  آیــت هللا 
ــزود:  ــان اف ــد قرب ــاز عی ــای نم در خطبه ه
ــاز، زکات، روزه،  ــه نم ــج پای ــر پن ــام ب اس

ــت.  ــده اس ــا ش ــت بن ــج و والی ح

 سرزمین وحی نباید در روزهای حج 
خالی از مسلمین باشد

وی بــا اشــاره بــه ضــرورت ســفر بــه ســرزمین 
ــه  ــی ک ــد در صورت ــی بای ــه داد: حت ــی ادام وح
مســلمانان اعتصــاب کردنــد و کســی بــه حــج 
ــه  ــا هزین ــت، در روزهــای حــج حکومــت ب نرف
ــرزمین  ــه س ــلمانان را ب ــدادی از مس ــود، تع خ
ــد  ــا نبای ــن روزه ــون در ای ــتد؛ چ ــی بفرس وح
ــی از مســلمانان باشــد. ســرزمین وحــی خال

ــه ضــرورت  ــا اشــاره ب ــژاد ب آیــت هللا طباطبایی ن
انجــام اعمــال حــج بیــان داشــت: بایــد حــج را 

در همــان ســال اســتطاعت انجــام داد.
وی در بخــش پایانــی ایــن بخــش از ســخنان 

یــک کنفرانــس  عنــوان  بــا  از حــج  خــود 
اســامی یــاد کــرد و گفــت: از همــه جــای دنیــا 
ــع  ــم جم ــاع دور ه ــن اجتم ــلمانان در ای مس

می شــوند.
 شمار زیادی از مسلمانان به دلیل 

بی کفایتی آل سعود  کشته شدند
امــام جمعــه اصفهــان در ادامــه ســخنان خــود 
ــلمانان در دو  ــادی از مس ــمار زی ــتار ش ــه کش ب
ــت و  ــاره داش ــتان اش ــته در عربس ــال گذش س
ــا  ــد ت ــبب ش ــعود س ــی آل س ــت: بی کفایت گف

ــه رخ دهــد. ــن فاجع ای
ــاره  ــز اش ــن نی ــگ یم ــه جن ــژاد ب طباطبایی ن
داشــت و گفــت: ریختــن خــون انســان ها 

جایــز نیســت؛ حــال اینکــه ایــن اقدامــات 
وحشــیانه در ماه هــای حــرام نیــز از ســوی 
ــتان  ــت؛ عربس ــام اس ــال انج ــعود در ح آل س
ســعودی نــه بــه قوانیــن بین المللــی و نــه بــه 

ــت. ــد اس ــن پایبن ــرع و دی ش
وی در ادامــه بــه امنیــت حاکــم در ایــران 
ــرد:  ــح ک ــت و تصری ــاره داش ــز اش ــامی نی اس
ایــن امنیــت بــه ســبب چشــم های بیــدار 
ــژه  ــف به وی ــای مختل ــا در بخش ه ــان م جوان
پدافنــد هوایــی اســت؛ حتــی اجــازه ورود پرنده 

ــد. ــران نمی دهن ــمان ای ــه آس ــاز را ب غیرمج
 ضرورت برگزاری رونق جشن ها در 

عید غدیر 
وی در خطبــه دوم از عیــد فطــر و عیــد قربــان 
بــه عنــوان دو عیــد بــزرگ اســامی یــاد کــرد و 
بیــان داشــت: البتــه میــاد ائمــه و عیــد غدیــر 
ــه آن  خــم عیــد همــه مســلمین اســت؛ امــا ب

توجــه ندارنــد و امیــدوارم مســاجد را در شــب و 
روز عیــد غدیــر رونــق و عظمــت ایــن عیــد را بــه 

همــه نشــان دهیــم.
پایانــی  بخــش  در  طباطبایی نــژاد  آیــت هللا 
در  داعــش  شکســت  بــه  خــود  ســخنان 
ــن  ــت: ای ــراق اشــاره داشــت و گف ســوریه و ع
شکســت، ضربــه مهلــک و کاری بــه آمریــکا و 
صهیونیســت ها بــود. بســیاری از سیاســتمداران 
آمریــکا در ایــن تفکــر بودنــد کــه داعــش 
ابــزاری اســت بــرای دور کــردن ایــران از منطقــه 
کــه اکنــون ایــن خیــال خــام آن هــا مشــخص 
ــی  ــش پایان ــان در بخ ــه اصفه ــد.امام جمع ش
ســخنان خــود تصریــح کــرد: آمریکایی هــا 
بیهــوده تصــور آقایــی در جهــان را در ســر دارنــد 
و از ســوی دیگــر ســربلندی ایــران بــه واســطه 
فــداکاری شــهدایی چــون شــهدای مدافــع 

ــت. ــرم اس ح

امام جمعه اصفهان تأکید کرد:

شکست داعش، ضربه ای مهلک به آمریکا و صهیونیست ها

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس:

بازدید از اماکن نظامی ما مطلقا منتفی 
و ممنوع است 

ســید حســین نقــوی حســینی، ســخنگوی کمیســیون 
امنیــت ملــی و سیاســت خارجی مجلس شــورای اســامی، 
بــا اشــاره بــه هشــتمین گــزارش آژانــس بین المللــی انــرژی 
ــون  ــی پیرام ــاد بین الملل ــن نه ــاره ای ــد دوب ــی و تأیی اتم
پایبنــدی و انطبــاق فعالیت هــای هســته ای ایــران بــا مفــاد 
برجــام اظهــار کــرد: آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی، تنهــا 
مرجــع راســتی آزمایی فعالیــت هســته ای ایــران و تطابــق آن 

بــا ســند برجــام اســت و تاکنــون نیــز بــر پایــه گزارش هــای 
ــامی  ــوری اس ــی، جمه ــمی و بین الملل ــع رس ــن مرج ای
ایــران بــه مفــاد برجــام پایبنــد بــوده و کلیــه تعهــدات خــود 

وفــق ایــن ســند را عملیاتــی کــرده اســت. 
وی ادامــه داد: گزارش هــای تأییدکننــده آژانــس بین المللــی 
انــرژی اتمــی از فعالیت های هســته ای ایــران و تاییــد انطباق 
ــه  ــا ب ــه آمریکایی ه ــت ک ــی اس ــام در حال ــا برج ــا ب آن ه
لحــاظ سیاســی فشــار زیــادی را بــر آژانــس وارد می آورنــد 
ــد و  ــی کنن ــام معرف ــض برج ــران را ناق ــوی ای ــه نح ــا ب ت
ــام و  ــای برج ــف و الغ ــرای توق ــه ای ب ــق بهان ــن طری از ای

تحمیــل هزینــه ایــن امــر بــه ایــران، دســت و پــا کننــد.
ــی  ــت خارج ــی و سیاس ــت مل ــیون امنی ــخنگوی کمیس س

ــرای وادار  ــکا ب ــای آمری ــه تاش ه ــاره ب ــا اش ــس ب مجل
کــردن آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی جهــت بازدیــد از 
تأسیســات نظامــی و غیرهســته ای ایــران گفــت: بازدیــد از 
اماکــن نظامــی مــا مطلقــا منتفــی و ممنــوع اســت و چنین 
موضوعــی بــرای هیــچ مرجــع و کشــوری مجــاز نیســت و 
برجــام هــم، چنیــن اجــازه ای را بــه هیــچ مرجــع و کشــوری 

نمی دهــد.
نقــوی حســینی تصریــح کــرد: چنانچــه آژانــس بین المللــی 
انجــام  بــر  مبنــی  مســتندی  اتمــی گــزارش  انــرژی 
فعالیت هــای هســته ای پنهــان در مراکــز غیرهســته ای دارد، 
بایــد آن هــا را بــه  طــور رســمی ارائــه دهــد تــا مــورد بررســی 

قــرار گیــرد.

وی ادامــه داد: جمهــوری اســامی ایــران هیچ گونــه 
ابایــی از بازدیدهــای بازرســان آژانــس بین المللــی انــرژی 
اتمــی نــدارد؛ مشــروط بــر آنکــه اســناد معتبــری دال بــر 
انجــام فعالیت هــای هســته ای پنهــان در ایــران، از ســوی 

آژانــس بــه  طــور رســمی در اختیــار مــا قــرار گیــرد.
ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی 
مجلــس در پایــان خاطرنشــان کــرد: از آنجایــی کــه 
ــان  ــت پنه ــه فعالی ــران هیچ گون ــامی ای ــوری اس جمه
هســته ای نــدارد، بنابرایــن بازدیــد مأمــوران آژانــس 
اماکــن  و  تأسیســات  از  اتمــی  انــرژی  بین المللــی 
ــی  ــوع و منتف ــا ممن ــا مطلق ــته ای م ــی و غیرهس نظام

ــت. اس

امنیت

امروز شنبه 11 شهریورماه 1396 - سال سوم - شماره 517 روزنامه2 سیاسـت

،،
رهبــر معظــم انقــاب در پیامــی بــه 
تصریــح  الحــرام  بیــت هللا  حجــاج 
کردند: دفاع از فلسطین و همراهی 
بــا ملتــی کــه نزدیــک بــه هفتــاد ســال 
اســت بــرای کشــور غصب شــده  خــود 
مبــارزه می کنــد، مهم تریــن وظیفــه 

همــه ماســت

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با نوری المالکی:

داعش، نعل وارونه آمریکا برای مهار بیداری اسالمی بود

رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در دیــدار بــا نــوری 
المالکــی، معــاون رئیس جمهــوری عــراق، ادعــای آمریــکا 
بــرای مقابلــه بــا داعــش را کــذب دانســت و آن را نعــل وارونــه 
آمریــکا بــرای مهــار جریــان عمیــق بیــداری اســامی و تجزیــه 

جهــان اســام ارزیابــی کــرد.
آیــت هللا  هاشــمی شــاهرودی، رئیــس مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام، در دیــدار بــا نــوری المالکــی، معــاون 
رئیس جمهــوری عــراق کــه در جریــان ســفر بــه بغــداد صــورت 
ــذب  ــش را ک ــا داع ــه ب ــرای مقابل ــکا ب ــای امری ــت، ادع گرف
دانســت و آن را نعــل وارونــه امریــکا بــرای مهــار جریــان عمیق 

ــرد. ــی ک ــام ارزیاب ــان اس ــه جه ــامی و تجزی ــداری اس بی
بــر  تأکیــد  بــا  آیــت هللا  هاشــمی شــاهرودی همچنیــن 
دولت هــای  از  ملت هــا گفــت:  هم بســتگی  و  هوشــیاری 
اســامی انتظــار مــی رود بــا گروه هــای تکفیــری و توطئه هــای 
امریــکا از جملــه فتنه گری هــای طایفــه ای، قومــی، فرقــه ای و 

ــد. ــه کنن ــی مقابل ــات مذهب اختاف
نــوری المالکــی، معــاون رئیس جمهــوری عــراق، نیــز در دیــدار 
ــا آیــت هللا  هاشــمی شــاهرودی و محســن رضایــی، رئیــس  ب
ــای نقــش  ــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، از ایف و دبی

ســازنده ایــران در شــئون مختلــف سیاســی و اقتصــادی عــراق 
تشــکر کــرد.

نــوری المالکــی، معــاون رئیس جمهــوری عــراق، افــزود: 
مفتخریــم کــه میزبــان نخســتین ســفر عالــم برجســته جهــان 
تشــیع، حضــرت آیــت هللا  هاشــمی شــاهرودی و هیئــت همــراه 
ــم  ــه تحکی ــفر، مای ــن س ــم ای ــتیم و امیدواری ــراق هس ــه ع ب

ــران و عــراق باشــد. ــردی دو کشــور ای ــط راهب رواب
ــران در  ــازنده ای ــش س ــکر از نق ــن تش ــی ضم ــوری المالک ن
ــای  ــراق، پیروزی ه ــادی ع ــی و اقتص ــف سیاس ــئون مختل ش
ــا تروریســم مرهــون  ــرد ب اخیــر ارتــش و ملــت عــراق را در نب
هم بســتگی  مردمــی،  بســیج  در  علمــا  ســازنده  نقــش 
قشــرهای مختلــف مــردم و همراهــی دوســتان و هم پیمانــان 
راهبــردی ملــت عــراق به ویــژه جمهــوری اســامی ایــران 

ــرد. ــکر ک ــان تش ــت و از آن دانس
معــاون رئیس جمهــوری عــراق همچنیــن ضمــن تشــریح 
ــیرین  ــزرگ و ش ــتاوردهای ب ــی و دس ــاد مل ــای اتح زمینه ه
هم بســتگی ملــت عــراق، اســتمرار ایــن پیروزی هــا را مرهــون 
ــدت،  ــه »وح ــه مؤلف ــه س ــی ب ــگان عراق ــتر نخب ــه بیش توج

ــت. ــی« دانس ــق مل ــت و عای امنی

آیــت هللا احمــد جنتــی، رئیــس مجلــس خبــرگان 
رهبــری، اظهــار داشــت: دولتمــردان اگــر صادقانــه بــه 
ــد  ــات خودشــان را مصــرف کنن ــد و امکان ــدان بیاین می
و مــردم هــم بداننــد دولــت بــرای خدمــت بــه فقیــران 
صادقانــه کار می کنــد، بــه دولــت کمــک می کننــد.

مــردم ایــران مردمــی مخلصنــد و نمونــه ایــن اخــاص 
ــام  ــال مق ــن دنب ــن دو ت ــتند؛ ای ــر هس ــی و باهن رجای

ــد. ــرای رضــای خــدا کار کردن ــط ب ــد و فق نبودن
ــا  ــتفروش ب ــک دس ــی ی ــهید رجای ــه داد: ش وی ادام
آن همــه شــکنجه و زنــدان وقتــی رئیس جمهــور 
می شــود، همــان حــال و هــوای قبــل از ریاســت 
جمهــوری را دارد و خــدا نیــز شــهادت را نصیبــش کــرد.

ــود  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــی در بخ ــت هللا جنت آی
ــر اینکــه  ــا تاکیــد ب بــه مســئله والیــت اشــاره کــرد و ب
ــاز، روزه،  ــد نم ــامی مانن ــائل اس ــایر مس ــت از س والی
زکات و حــج مهم تــر اســت، گفــت: بایــد قــدر والیــت را 
دانســت و خــط آن را نیــز شــناخت؛ هــر کــس در ایــن 
خــط حرکــت کنــد، صــراط اســت و هــر کــس هــم عبور 

کنــد، ضالــت و گمراهــی اســت.

ــی الزم دارد و  ــک متول ــا و ی ــک راهنم ــی ی ــر مکتب ه
ــم شــود؛ آن  ــد حاک ــه خــود نمی توان خــودش خــود ب
ــت  ــان غیب ــان و در زم ــپس امام ــر و س ــی پیامب متول
ــد امــام  امــام معصــوم نیــز فقیــه جامع الشــرایط مانن

ــت. ــی)ره( اس خمین
ــه  ــام و اینک ــرت ام ــاص حض ــه اخ ــاره ب ــا اش وی ب
ــث  ــل حدی ــد چه ــام مانن ــار ام ــد آث ــه می توانی ــر چ ه
و صحیفــه نــور را بخوانیــد، گفــت: زندگــی امــام مملــو 
ــز  ــر نی ــا آخ ــود و ت ــور ب ــم ن ــد از آن ه ــود؛ بع ــور ب از ن

نورافشــانی می کنــد.
وی افــزود: پــس از رحلــت امــام، مجلــس خبــرگان که 
ــای  ــد و از معجزه ه ــاد کن ــش را زی ــزت و قدرت ــدا ع خ
ــده  ــزار وع ــمن ه ــه دش ــرایطی ک ــت، در ش ــام اس اس
بــرای نابــودی نظــام بــه خــود داده بــود، در یک جلســه 
نشســتند، بحــث کردنــد و بــه رهبــری آیــت هللا العظمی 
خامنــه ای رأی دادنــد و ایشــان ولــی امــر مســلمانان و 
ــد  ــت از او مانن ــت و اطاع ــج( اس ــام زمان)ع ــب ام نای
ــون او  ــت؛ چ ــب اس ــج( واج ــام زمان)ع ــت از ام اطاع

ــه دســتور خــدا و قــرآن عمــل شــود. می خواهــد ب

رئیس مجلس خبرگان رهبری:

دولت دوازدهم درخصوص معیشت مردم بکوشد
کوتاه خبر 

آژانس بار دیگر پایبندی ایران به 
برجام را تأیید کرد

یوکیــا آمانــو، مدیــر کل آژانــس بین المللــی انــرژی 
اتمــی، روز پنجشــنبه بــار دیگــر پایبنــدی کامــل ایــران بــه 

ــد کــرد. توافــق هســته ای را تائی
بخش هــای مهــم گــزارش فصلــی آژانــس دربــاره 
وضعیــت برنامــه هســته ای ایــران بــه ایــن شــرح اســت:

ــه  ــت ک ــن اس ــران ۱۱۱ ت ــنگین ای ــر آب س ــزان ذخای می
ایــن رقــم پائین تــر از ســقف ۱۳۰ تنــی تعیین شــده 
در برجــام اســت. ایــن رقــم در گــزارش پیشــین ۱28.2 

ــود. تــن ب
از زمــان گــزارش پیشــین، ایــران ۱۹.۱ تــن از آب ســنگین 

خــود را بــه خــارج از کشــور منتقــل کــرده اســت.
ــطح ۳.۶۷  ــود را در س ــازی خ ــان غنی س ــران همچن ای
ــر  ــام ذک ــه در برج ــور ک ــرده و همان ط ــظ ک ــد حف درص

ــه اســت. ــر نرفت ــن ســطح فرات ــود، از ای شــده ب
ایــران کارخانــه آب ســنگین را روز ۱۷ ژوئــن بعــد از یــک 

خاموشــی موقــت، بــار دیگــر فعــال کــرده اســت.
میــزان ذخایــر اورانیــوم بــا غنــای پائیــن 88.۴ کیلوگــرم 
ــی  ــقف ۳۰۰ کیلوگرم ــر از س ــم پائین ت ــن رق ــت. ای اس
اســت کــه در برجــام تعییــن شــده بــود. میــزان اورانیــوم 
غنی شــده ایــران در گــزارش پیشــین آژانــس ۷۹.8 

ــوده اســت. کیلوگــرم ب
بــر اســاس توافقــی کــه ســال 2۰۱۵ میــان ایــران و گــروه 
ــن، انگلســتان،  ــکا، روســیه، چی ــه ۱+۵ )آمری موســوم ب
فرانســه و آلمــان( منعقــد شــد، ایــران پذیرفــت در قبــال 
ــای  ــته ای، فعالیت ه ــا هس ــط ب ــای مرتب ــع تحریم ه رف

هســته ای خــود را محــدود کنــد.
ــه  ــی ب ــرژی اتم ــی ان ــس بین الملل ــق، آژان ــن تواف در ای
عنــوان مرجــع نظــارت بــر حســن اجــرای تعهــدات 
هســته ای ایــران تعییــن شــده اســت. مدیــر کل آژانــس 
ــاه  ــه م ــر س ــکام، ه ــورای ح ــه ش ــاس مصوب ــر اس ب
ــته ای  ــه هس ــت برنام ــاره وضعی ــی درب ــار، گزارش یک ب

ایــران منتشــر می کنــد.
ــدی  ــس، پایبن ــابرجامی آژان ــای پس ــام گزارش ه در تم

ــد شــده اســت. ــن توافــق تائی ــه ای ــران ب کامــل ای
بــا ایــن حــال، مقامــات دولــت آمریــکا در تــاش 
هســتند تــا بــا پیــش بــردن آژانــس بــه ســمت بازرســی 
از تأسیســات نظامــی ایــران، طرفیــن توافــق را بــا 
ــق  ــن تواف ــو ای ــرای لغ ــرده و راه را ب ــه ک ــاف مواج اخت

ــد. ــوار کنن هم
ــرز«  ــزاری »رویت ــه خبرگ ــروز ب ــس دی ــام آژان ــک مق ی
ــه  ــی ها ب ــد از بازرس ــازه نمی ده ــاد اج ــن نه ــت: ای گف
ــتفاده  ــی اس ــام سیاس ــال پی ــرای ارس ــزاری ب ــوان اب عن

شــود.
وی گفــت: قصــد نداریــم فقــط بــرای ارســال یــک پیــام 
سیاســی از یــک ســایت نظامــی ماننــد پارچیــن بازدیــد 

کنیــم.



کوتاه از اقتصاد
مواد اولیه، چالش تولیدکنندگان 

صنایع غذایی
پنجمیــن جلســه کمیســیون صنایــع اتــاق بازرگانــی 
بــا بررســی نشســت مشــترک بــا کمیســیون صنایــع 
اتــاق مشــهد و همچنیــن بررســی نقطه نظــرات 
ــند  ــه س ــبت ب ــه نس ــای 12گان ــئوالن کمیته ه مس

ــزار شــد.  اســتراتژی کمیســیون برگ
بازرگانــی  اتــاق  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــیون  ــس کمیس ــی، نایب رئی ــد کارگه ــان، احم اصفه
ــه  ــن جلس ــان، در ای ــی اصفه ــاق بازرگان ــع ات صنای
ــع  ــه اســتراتژی کمیســیون صنای ــت: ســند اولی گف
ــرای 12 کمیتــه تدویــن شــده و مســئوالن کمیتــه  ب
ــد  ــی می توانن ــرات کارشناس ــه نظ ــی و ارائ ــا بررس ب

ــد.  ــاح کنن آن را اص
احســان خیام باشــی، مســئول کمیتــه بازیافــت 
هیچ گونــه  جلســه گفــت:  ایــن  در  کمیســیون، 
حمایــت  حتــی  بازیافــت  صنعــت  از  حمایتــی 
بــا  صنعــت  ایــن  و  نمی شــود  انجــام  قانونــی 

روبه روســت.  متعــددی  مشــکات 
وی افــزود: در تدویــن ســند اســتراتژی وجــود عــدد 
و رقــم و روندهــا مهــم اســت؛ زیــرا بایــد ســند قابــل 

ــری باشــد.   اندازه گی
امیرمســعود  هادی پــور، مســئول کمیتــه صنایــع 
گفــت:  جلســه  ایــن  در  کمیســیون،  غذایــی 
ــان در  ــی اســتان اصفه ــع غذای ــدگان صنای تولیدکنن
ــتند.  ــه رو هس ــش روب ــا چال ــه ب ــواد اولی ــن م تأمی
محصــوالت  کشــت  زیــر  ســطح  افــزود:  وی 
کشــاورزی اســتان اصفهــان کمتــر از 50 درصــد 
شــده و مهم تریــن عامــل آن کمبــود آب و خشــکی 

زاینــده رود اســت.

 اوج گیری دوباره قیمت 
پروازهای داخلی

ــش  ــوص کاه ــا درخص ــد دولتی ه ــود تاکی ــا وج ب
قیمــت بلیــت هواپیمــا بــا اجــرای مــاده 161 
ــر  ــال اخی ــی دو س ــا ط ــم، ام ــه پنج ــون برنام قان
ــازار حمل ونقــل هوایــی کشــور نرخ هــای عجیــب  ب
و غریــب فراوانــی بــه خــود دیــده اســت. در 
جدیدتریــن نمونــه بلیــت پــرواز تهران-مشــهد بــه 

ــت.  ــیده اس ــان رس ــزار توم ــدود 600 ه ح
بلیــت هواپیمــا،  نــرخ  از آزادســازی  تــا پیــش 
ســازمان  اعام شــده  قیمت هــای  ایرالین هــا 
هواپیمایــی کشــوری و مصــوب شــورای عالــی 
هواپیمایــی کشــوری را در پروازهــای خــود اعمــال 
می کردنــد. تــا پیــش از پاییــز 94 نــرخ پروازهــای 
نــرخ  داشــت.  متعادلــی  قیمت هــای  داخلــی 
پــرواز تهــران - مشــهد 1313 هــزار تومــان بــود یــا 
ــرواز  ــان و پ ــزار توم ــران - کیــش 170 ه ــرواز ته پ
ــود.  ــان ب ــزار توم ــاه 197 ه ــاس - کرمانش بندرعب
پــرواز بندرعبــاس - کرمانشــاه در حــال حاضــر 510 

ــت.  ــان اس ــزار توم ه
ــار کــه در  ــران - چابه ــرواز ته ــه ای دیگــر پ در نمون
ــود  ــه چنــدان دور 202 هــزار تومــان ب گذشــته ای ن

ــت.  ــان اس ــزار توم ــون 520 ه هم اکن
بلیــت  قیمــت  آزادســازی  از  ســال  دو  حــدود 
هواپیمــا می گــذرد؛ بــا ایــن حــال نــه خبــری 
ــع آن  ــه تب ــا و ب ــن ایرالین ه ــت بی ــاد رقاب از ایج
ــرای جــذب مســافر اســت و  ــا ب کاهــش قیمت ه
نــه اینکــه مــردم دل خوشــی از خدمــات پــروازی 

ــد. دارن

کوتاه اخبار 

افزایش ۳۰ درصدی قیمت میوه
ــش 30  ــبزی از افزای ــوه و س ــه می ــس اتحادی رئی
درصــدی قیمــت انــواع میــوه در عیــد قربــان خبــر 
ــت.  ــی اس ــرخ موقت ــش ن ــن افزای ــت: ای داد و گف

ــت  ــه قیم ــان اینک ــا بی ــران ب ــین مهاج ــید حس س
ــبت  ــه مناس ــازار ب ــی در ب ــای مجلس ــواع میوه ه ان
عیــد قربــان حــدود 30 درصــد گــران شــده، اظهــار 
ــبرنگ و  ــو، ش ــوز، هل ــی، م ــیب درخت ــت: س داش
ــه  ــتند ک ــی هس ــه میوه های ــدری از جمل ــور کن انگ
ــه  ــن اینک ــه اســت؛ ضم ــش یافت ــا افزای ــرخ آن ه ن
ــت  ــک روزه اس ــی و ی ــت موقت ــش قیم ــن افزای ای
ــت  ــه حال ــد قیمت هــا ب و پــس از تمــام شــدن عی

عــادی بازمی گــردد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه قیمــت مــوز روزهــای 
ــوده، گفــت:  ــا 3500 تومــان ب گذشــته بیــن 3200 ت
هم اکنــون نــرخ ایــن میــوه بــه 3۸00 تــا 4000 
ــیب  ــت س ــن قیم ــت؛ همچنی ــیده اس ــان رس توم

درختــی مجلســی حــدود ۸000 تومــان اســت. 
رئیــس اتحادیــه میــوه و ســبزی قیمــت هــر 
کیلوگــرم انگــور کنــدری را 6000 تومــان اعــام کــرد و 
افــزود: قیمــت شــبرنگ 5500 تومــان و هلوانجیــری 

ــان اســت.  هــم 5000 توم
بــه گفتــه مهاجــران قیمــت پیــاز و ســیب زمینی در 
ــرخ هــر  ــون ن ــادل شــده و هم اکن ــازار کامــا متع ب
کیلوگــرم پیــاز از 1200 تــا 1500 تومــان و هــر کیلوگرم 

ســیب زمینی نیــز در همیــن حــدود اســت. 

صنعت قطعه سازی باید احیا شود
ــت:  شــهرام آزادی، کارشــناس صنعــت خــودرو، گف
ســرمایه گذاری  بــا  قطعه ســازی  صنعــت  بایــد 
جدیــد و انتقــال دانــش فنــی احیــا شــود تــا بتوانــد 
خودروهــای  قطعــات  داخلی ســازی  فرآینــد  در 

ــد.  ــارکت کن ــد مش جدی
ــر از  ــه غی ــفانه ب ــرد: متاس ــار ک ــهرام آزادی اظه ش
ــوژی  ــا تکنول ــزرگ کــه همــگام ب ــد قطعه ســاز ب چن
روز صنعــت قطعه ســازی جهــان حرکــت کردنــد 
ــن و  ــوژی پایی ــکل تکنول ــازان از مش ــی قطعه س باق
ــد.  ــج می برن ــد رن ــین آالت تولی ــودن ماش ــه روز نب ب
وی بــا بیــان اینکــه طبیعتــا ایــن قطعه ســازان 
فرآینــد  در  نمی تواننــد  ایــن ســطح کیفــی  بــا 
ــد،  ــد مشــارکت کنن داخلی ســازی خودروهــای جدی
ــا  ــا مشــارکت ب ــد ب ــن بای ــرد: بنابرای خاطرنشــان ک
انتقــال  بــه  نســبت  بین المللــی  قطعه ســازان 
فنــاوری روز بــه صنعــت قطعه ســازی اقــدام شــود.

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه خواجــه نصیرالدیــن 
طوســی ادامــه داد: قطعه ســازان داخلــی بــرای 
ارتقــای تکنولــوژی و کیفیــت قطعــات تولیــدی 
ــوزه  ــژه در ح ــد به وی ــرمایه گذاری جدی ــد س نیازمن
ــرکت ها  ــن ش ــه ای ــه البت ــتند ک ــین آالت هس ماش
برخــوردار              ایــن کار  بــرای  الزم  مالــی  منابــع  از 

ــتند.  نیس
ــارکت  ــق مش ــا از طری ــد ی ــن بای ــزود: بنابرای وی اف
ــق  ــا از طری ــی ی ــرح بین الملل ــازان مط ــا قطعه س ب
سیســتم بانکــی، منابــع مالــی الزم بــرای نوســازی 
ــازان  ــوژی قطعه س ــای تکنول ــد و ارتق ــوط تولی خط

داخــل تأمیــن شــود. 
ــت  ــی صنع ــطح فعل ــا س ــه ب ــان اینک ــا بی آزادی ب
ــت  ــد اس ــی بعی ــی و فن ــر مال ــازی از نظ قطعه س
ــا  ــود را ارتق ــت کار خ ــد کیفی ــرکت ها بتوانن ــن ش ای
ــر اســت وزارت  ــن بهت ــرد: بنابرای ــح ک ــد، تصری دهن
صنعــت، معــدن و تجــارت در کنــار مدیریــت حضــور 
برنامــه ای  ایــران،  در  بین المللــی  خودروســازان 
شــرکت های  در  ســرمایه گذاری  بــرای  نیــز 
ایــن  تولیــدات  ارتقــای کیفیــت  و  قطعه ســازی 

ــد. ــرا کن ــه و اج ــت تهی صنع

مشــاور وزیــر جهــاد کشــاورزی از خودکفایــی 
ــر  ــا ســال 1400 خب ــد شــکر ت ــران در تولی ای
داد و گفــت: وابســتگی کشــور بــه واردات 

روغــن کاهــش یافــت. 
کشــاورزی،  جهــاد  وزارت  گــزارش  بــه 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــژاد ب ــاهرخ رمضان ن ش
ایــران تــا ســال 1400 در تولیــد شــکر خودکفا 
می شــود، اظهــار داشــت: تأمیــن غــذا بــرای 
جمعیــت رو بــه رشــد بــا حفــظ و پایــداری 
جنبــه  مهم تریــن  تولیــد،  پایــه  منابــع 
مدیریــت و راهبــری بخــش کشــاورزی 

ــت.  اس
ــود  ــاورزی و بهب ــدات کش ــش تولی وی افزای
امنیــت غذایــی بــه اتــکای تولیــد داخلــی را 
جهت گیــری اصلــی وزارت جهــاد کشــاورزی 
در چهــار ســال گذشــته عنــوان کــرد و افــزود: 
ــژه  ــه دلیــل محدودیت هــای اقلیمــی به وی ب
منابــع آب و خــاک، افزایــش تولیــدات 
ســطح  واحــد  در  افزایــش  رویکــرد  بــا 
امکان پذیــر بــوده و بــر ایــن اســاس، وزارت 
بهــره وری«  جهــاد کشــاورزی »افزایــش 
بخــش  مدیریــت  در  اصلــی  راهبــرد  را 
کشــاورزی و تهیــه و تدویــن برنامه هــا، 
ــرار  ــاورزی ق ــت های کش ــا و سیاس طرح ه
داده و در دولــت دوازدهــم نیــز تحقــق و 
ــد. ــری می  کن ــرد را پیگی ــن راهب ــرای ای اج

بــه  اشــاره  بــا  جهــاد  وزیــر  مشــاور   
مدیریتــی  تدابیــر  از  مجموعــه ای  تأثیــر 
همچنیــن  و  اجرایــی  برنامه هــای  و 
ــژه  ــت به وی ــای دول ــتیبانی ها و حمایت ه پش
ــتیابی  ــاورزی در دس ــاخت های کش در زیرس
تنــی  میلیــون   21 افزایــش  بــه  کشــور 
تولیــدات کشــاورزی اظهــار داشــت: در دولت 
ــا  ــاورزی ب ــوالت کش ــد محص ــم، تولی یازده
رشــد 21 درصــدی از 97 میلیــون تــن در 
ــال  ــن در س ــون ت ــه 11۸.6 میلی ــال 92 ب س

یافتــه اســت.  افزایــش   95
رمضان نــژاد از رشــد 140 درصــدی خریــد 
ــر  ــم خب ــت یازده ــدم در دول ــی گن تضمین
داد و گفــت: بــا افزایــش عملکــرد در واحــد 

ســطح و کاهــش ســطح زیــر کشــت، تولیــد 
گنــدم از ۸ میلیــون و ۸16 هــزار تــن در 
ــال  ــن در س ــون ت ــه 14.5 میلی ــال 92 ب س
95 افزایــش یافــت و خریــد تضمینــی ایــن 
ــن در  ــون ت ــز از 4.۸ میلی کاالی اساســی نی
ســال 92 بــه 11.5 میلیــون تــن در ســال 95 

رســید.
 ایران در آستانه خودکفایی در 

تولید شکر
وی بــا اشــاره بــه افزایــش 500 هــزار تنــی و 
ــه رکــورد تاریخــی تولیــد شــکر  دســتیابی ب
در دولــت یازدهــم خاطرنشــان کــرد: تولیــد 
شــکر از 1 میلیــون و 123 هــزار تــن در 
ــن  ــزار ت ــون و 643 ه ــه 1 میلی ــال 92 ب س
ــا اســتمرار  در ســال 95 افزایــش یافــت و ب
سیاســت های افزایــش بهــره وری و توســعه 
ــا ســال  ــران ت ــد، ای ــزه چغندرقن کشــت پایی
1400 در تولیــد شــکر نیــز پــس از گنــدم بــه 

خودکفایــی می رســد.

 رشد ۳ برابری تولید کلزا
ــه  ــور ب ــتگی کش ــش وابس ــژاد کاه رمضان ن
ــی  ــاد مقاومت ــای اقتص ــن را از برنامه ه روغ
وزارت جهــاد کشــاورزی عنوان و خاطرنشــان 
ــه  ــری ب ــد 3 براب ــا رش ــزا ب ــد کل ــرد: تولی ک
بیــش از 1۸0 هــزار تــن رســیده و بــا اجــرای 
برنامــه ای 10 ســاله ضریــب خوداتکایــی 
ــی  کشــور در تولیــد روغــن از 10 درصــد کنون

ــد.  ــش می یاب ــد افزای ــه 70 درص ب

ــزوم تشــکیل و تقویــت  ــر ل ــا تاکیــد ب وی ب
زنجیــره تولیــد تــا مصــرف محصــوالت 
و 300  میلیــون   1 افزایــش  از  کشــاورزی 
ــور  ــردخانه های کش ــت س ــی ظرفی ــزار تن ه
ــا  ــط ب ــع مرتب ــوص صنای ــر داد و درخص خب
بخــش کشــاورزی گفــت: در دولــت یازدهــم، 
14.9 میلیــون تــن بــه ظرفیــت جــذب مــواد 
ــده ــزوده ش ــاورزی اف ــدات کش ــام تولی  خ

است. 
بــه  اشــاره  بــا  جهــاد  وزیــر  مشــاور 
تومانــی  میلیــارد   5500 ســرمایه گذاری 
بــرای توســعه نــاوگان ماشــینی بخــش 
ــار  ــته اظه ــال گذش ــار س ــاورزی در چه کش
ــاری و ورود  ــط اعتب ــاد خ ــا ایج ــت: ب داش
ــتگاه  ــور، 6700 دس ــتگاه تراکت ــزار دس 79 ه
کمبایــن غــات و برنــج، ۸4 هــزار دســتگاه 
کشــاورزی  تجهیــزات  و  ادوات  انــواع 
طریــق  از  نشــاکار  دســتگاه   23۸0 و 
ــا قابلیــت دسترســی آســان در  تســهیات ب
ــب  ــه و ضری ــرار گرفت ــاورزان ق ــار کش اختی
مکانیزاســیون کشــاورزی از 1.26 اســب بخار 
در ســال 92 بــه 1.6 اســب بخــار در ســال 95 

افزایــش یافتــه اســت.
 شناسایی و ایجاد ظرفیت های 

جدید تولیدی
شناســایی  بــه  اشــاره  بــا  رمضان نــژاد 
مغفــول  ظرفیت هــای  از  بهره گیــری  و 
ــد و  ــرای افزایــش تولی بخــش کشــاورزی ب
اشــتغال کشــور، پــرورش ماهــی در قفــس 
و  برشــمرد  ایــن ظرفیت هــا  از جملــه  را 
 1 تولیــد  خاطرنشــان ســاخت: ظرفیــت 
میلیــون تــن ماهــی بــه شــیوه پــرورش در 
قفــس در دریاهــای شــمال و جنــوب کشــور 
شناســایی گردیــد و بــا نصــب 400 قفس کار 
ــه 16  ــک ب ــال 95 نزدی ــاز و در س ــد آغ تولی
هــزار تــن ماهــی بــا ایــن تکنولــوژی تولیــد 

شــد. 
وی افــزود: تولیــد 200 هــزار تــن ماهــی 
بــه شــیوه پــرورش در قفــس در برنامــه 
ــت.  ــده اس ــی ش ــعه پیش بین ــم توس شش

ــی را از  ــان داروی ــاد گیاه ــر جه ــاور وزی مش
ــوان  ــور عن ــول کش ــای مغف ــر ظرفیت ه دیگ
و تصریــح کــرد: از ۸ هــزار گونــه گیاهــی 
ــت  ــرد اس ــه منحصربه ف ــور، 172۸ گون کش
و بــا توجــه بــه گرایــش مــردم بــه مصــرف 
ــت، توســعه کشــت،  ــی، زراع ــان داروی گیاه
ــی  ــته بندی و بازاریاب ــرآوری، بس ــع ف صنای
ــرار دارد  ــن محصــوالت در دســت اجــرا ق ای
و بــر اســاس آن ســطح کشــت گیاهــان 
دارویــی در ســال 1404 بــه 500 هــزار هکتــار 

افزایــش می یابــد.
 افزایش بهره وری و کاهش مصرف 

آب
ــره وری  ــزان به ــه می ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
آب طــی ســه ســال اخیــر 6.07 درصــد رشــد 
داشــته و راندمــان آبیــاری از 37 درصــد 
ــار کــرد:  ــه 44 درصــد رســیده اســت، اظه ب
ــب از  ــر مکع ــر مت ــه ازای ه ــره وری آب ب به
یــک کیلوگــرم مــاده خشــک غذایــی بــا 20 
ــال  ــرم در س ــه 1.2 کیلوگ ــش ب ــد افزای درص

ــت. ــیده اس 95 رس
مراکــز  تقویــت  و  احیــا  از  رمضان نــژاد   
ــوان  ــه عن ــتان ها ب ــاورزی دهس ــاد کش جه
مؤثرتریــن نقطــه تمــاس کارشناســان بخش 

ــا کشــاورزان در عرصه هــا و مــزارع  دولتــی ب
خبــر داد و عنــوان کــرد: نســبت کارشناســان 
ترویــج بــه بهره بــردار از یــک نفــر مــروج بــه 
ازای 3131 کشــاورز در ســال 1392 بــه یــک 
نفــر مــروج در ازای 5۸۸ کشــاورزی رســیده 

و 5 برابــر افزایــش داشــته اســت.
ــای  ــدی عرصه ه ــت: پهنه بن ــان داش وی بی
ــد،  ــزار واح ــطح ۸ ه ــور در س ــدی کش تولی
ثبت نــام 2.۸ میلیــون بهره بــردار در ایــن 
خدمــات  مرکــز   500 نوســازی  پهنه هــا، 
کشــاورزی و افزایــش جالــب توجــه تعــداد 
مروجیــن بــه کارگرفته شــده در ایــن مراکــز 
انتقــال  و  آمــوزش  ترویــج،  منظــور  بــه 
یافته هــای تحقیقاتــی از اقدامــات شــاخص 

ــت. ــن دوره اس ای
ــدی  ــد 95 درص ــاد از رش ــر جه ــاور وزی مش
ایجــاد شــرکت های دانش بنیــان کشــاورزی 
خبــر داد و تصریــح کــرد: تجاری ســازی 
ــه در  ــای فناوران ــی و توانمندی ه ــش فن دان
دولــت یازدهــم از رشــد 5 برابــری برخــوردار 
ــای  ــه قرارداده ــوی ک ــه نح ــت؛ ب ــوده اس ب
واگــذاری و انتقــال دانــش فنــی بــه بخــش 
ــه 74  ــره در ســال 92 ب خصوصــی از 14 فق
ــه اســت. ــره در ســال 95 افزایــش یافت فق

شکر در آستانه خودکفایی

نتایــج یــک گــزارش مطالعاتــی در حــوزه بــازار کار نشــان 
می دهــد در ســال 1400، جمعیــت شــاغل کشــور بــه 27 میلیــون 

و 300 هــزار نفــر می رســد. 
بخش هــای  در  اشــتغال  جدیــد  فرصت هــای  پیش بینــی 
ــر  ــط دفت ــاله توس ــج س ــق پن ــک اف ــادی در ی ــف اقتص مختل
سیاســتگذاری و توســعه اشــتغال وزارت کار منتشــر شــد کــه بــر 
ــزار  ــون و 5۸۸ ه ــدود 22 میلی ــاغل ح ــت ش ــاس آن جمعی اس
ــه  ــای اقتصــاد ب ــام بخش ه ــی، در ســال 1400 در تم ــری فعل نف
ــت در  ــوان گف ــه می ت ــد ک ــر می رس ــزار نف ــون و 364 ه 27 میلی
شــرایط مطلــوب و مناســب اقتصــادی در یــک افــق پنــج ســاله، 
ســاالنه ۸99 هــزار نفــر فرصــت شــغلی جدیــد نیــاز خواهــد بــود. 
ــاد  ــن اقتص ــرار گرفت ــد ق ــان می ده ــه نش ــن مطالع ــج ای نتای
ــی  ــت، ول ــه اس ــوار و پرهزین ــد دش ــر چن ــوب ه ــرایط مطل در ش
دســت یافتنی خواهــد بــود؛ بنابرایــن تحقــق رشــد اشــتغال بهینــه 

ــی در  ــد الزامات ــر آن نیازمن ــد متناظ ــغلی جدی ــای ش و فرصت ه
ــای  ــب و کاره ــازی کس ــاح و بازس ــادی و اص ــطح کان اقتص س

ــرد.  ــد مــورد توجــه قــرار گی اقتصــادی اســت کــه بای
بــر اســاس ایــن مطالعــه، ظرفیت هــای ایجــاد اشــتغال در 
ــاله در  ــج س ــق پن ــک اف ــادی در ی ــف اقتص ــای مختل بخش ه
حوزه هــای کشــاورزی و جنگلــداری، نفــت، معــدن، صنعــت، 
ــارداری  ــل - انب ــل و نق ــاختمان، حم ــرق، گاز و آب، س ــن ب تأمی
ــب و  ــای کار و کس ــاره و فعالیت ه ــتغات - اج ــات، مس و ارتباط
همچنیــن در ســایر خدمــات )بازرگانــی، هتلــداری، واســطه گردی 

ــت.  ــده اس ــی ش ــی( پیش بین ــی و خانگ ــی و اجتماع مال
نتایــج مطالعــات دفتــر سیاســتگذاری و توســعه اشــتغال وزارت 
کار نشــان می دهــد یکــی از عواملــی کــه باعــث افزایــش اشــتغال 
می شــود، ایجــاد تحــرک اقتصــادی در کشــور و بــه تبــع آن 

افزایــش تقاضــا بــرای محصــوالت داخلــی اســت. 

جــّو و فضــای شــهر اصفهــان بــا همــه ویژگی هــای خوبــی 
ــال در  ــز فع ــر و نی ــراد صاحب نظ ــرورش اف ــرای پ ــه ب ک
ــی و  ــرات اجتماع ــر تغیی ــا در براب ــاد دارد، ام ــوزه اقتص ح
اقتصــادی همــواره مقاومــت بیشــتری از خــود نشــان 
می دهــد؛ بــه گونــه ای کــه بــه گفتــه رئیــس اتــاق اصنــاف 
ــکن در  ــروش مس ــد و ف ــازار خری ــون ب ــان هم اکن اصفه
کشــور رونــق نســبی دارد کــه دلیــل آن هــم ارزان تــر شــدن 
ــا  ــه پایتخــت اســت؛ ام ــب شــهرها از جمل ــا در اغل نرخ ه
در شــهر اصفهــان بــه دلیــل مقاومتــی کــه در برابــر ارزان تــر 

ــداد.  شــدن شــد، ایــن اتفــاق رخ ن
بــه گــزارش تابنــاک، رســول جهانگیــری بــا اشــاره بــه اینکه 
ــد و  ــتر می خرن ــدن بیش ــران ش ــرایط گ ــا در ش اصفهانی ه
ــن  ــت: ای ــد، گف ــدی نمی کنن ــدن خری ــرایط ارزان ش در ش
ــق  ــازار از رون ــا ب ــان ســبب شــده ت رفتارهــا در شــهر اصفه

بیفتــد و شــاهد رکــود در بخــش ســاختمان باشــیم. 
وی کــه اعتقــاد دارد بایــد گــره رکــود از بــازار خریــد 
و فــروش مســکن در اصفهــان از ماه هــا پیــش بــاز 
می شــد، امــا بــه دلیــل شــم اقتصــادی اصفهانی هــا ایــن 
مهــم رخ نــداد، گفــت: تــا ایــن مقاومت هــا از بیــن نــرود، 

ــود.  ــدوار ب ــم امی ــازار ه ــار ب ــر رفت ــه تغیی ــوان ب نمی ت
ــاالن  ــژه فع ــان به وی ــردم اصفه ــر م ــم اگ ــورد ه ــن م در ای
صنعــت مســکن کــه خانه هــای نوسازشــان بیــش از 
ــدون مشــتری رهــا شــده، از ســود  شــش ســال اســت ب
خــود کوتــاه بیاینــد، اصفهــان می توانــد یــک جهــش 
دوبــاره را در عرصــه ســاخت و ســاز و بازگشــت شــغل های 
ــنتی  ــر س ــفانه تفک ــا متاس ــد؛ ام ــه کن ــاختمانی تجرب س
ــق  ــع از تحق ــهر، مان ــن ش ــردم ای ــان م ــادی در اذه اقتص

ــدف شــده اســت. ــن ه ای

18 4 درصد، افزایش صادرات ۹1۹ 
محصوالت معدنی

هزار تومان، کاهش قیمت 
اوراق تسهیالت مسکن

کیلومتر، افزایش مسیر ریلی 
در سال جاری

صنایــع  صــادرات  جــاری  ســال  نخســت  ماهــه  چهــار  در 
اســت. داشــته  رشــد  درصــد   ۱۸ معدنــی، 

قیمــت اوراق تســهیالت مســکن از ۸۱ هــزار تومــان بــه ازای 
هــر برگــه بــه ۷۷ هــزار تومــان کاهــش یافــت.

امســال حــدود ۹۱۹ کیلومتــر خــط آهــن جدیــد بــه مســیرهای 
ریلــی کشــور اضافــه خواهــد شــد.
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،،
از  جهــاد کشــاورزی  وزیــر  مشــاور 
خودکفایــی ایــران در تولیــد شــکر 
تــا ســال ۱400 خبــر داد و گفــت: 
وابســتگی کشــور بــه واردات روغــن 

کاهــش یافــت

صنایع غذایی گلها
مجتمــع صنایــع غذایــی گلهــا در ســال 131۸ بــه صــورت ســنتی فعالیــت خــود را آغــاز کــرد. در آن 
دوره نســل اول گلهــا بــا توجــه بــه زمــان و شــرایط جامعــه و نیــاز آن دوره تصمیــم مهمــی گرفــت 

کــه آن مهــم پایه گــذار مجموعــه بــزرگ و مانــدگار امــروزی شــده اســت. 
ــا شــرایط جامعــه  در ســال 1345 نســل دوم ایــن مجموعــه فعالیــت خــود را آغــاز و هماهنــگ ب
ــه ســمت صنعتــی شــدن را طــی کــرد. تاش هــای  ــد ســنتی محصــوالت ب مســیر حرکــت از تولی
نســل دوم گلهــا بــه همــت و تــاش مرحــوم عبدالرضــا کریمــی تفرشــی بــه ثمــر نشســت و ایــن 

مجموعــه شــکلی صنعتــی بــه خــود گرفــت. 
ــده  ــوالت فرآوری ش ــواع محص ــته بندی ان ــد و بس ــه تولی ــا، در زمین ــی گله ــع غدای ــع صنای مجتم
ــاده  ــی نیمه آم ــوپ ه، غذای ــنی ها، س ــا، چاش ــا، ارده ــات، پودره ــات، حبوب ــا، غ ــا، ادویه ه نمک ه
ــواع محصــوالت در باالتریــن ســطح کیفیــت و افزایــش تــوان تولیــد و  کنســروها، ســبزیجات و ان
توســعه فرهنــگ مصــرف غــذای ســالم، فعالیــت می کنــد. اندیشــه و تدبیــر درســت و حرکــت بــا 
افــکاری جدیــد مجموعــه را بــه ســمتی بــرد کــه نــام و نشــان گلهــا بــر تــارک صنعــت کشــور خویــش 
درخشــید و برنــد گلهــا در اذهــان جامعــه شــکلی مردمــی پیــدا کــرد؛ بــه طــوری کــه بی اغــراق یکــی 
از پرافتخارتریــن و قدیمی تریــن نشــان هایی شــد کــه از آن زمــان در اذهــان جــای گرفــت و خاطــره 

آن روزگاران و محصــوالت گلهــا در حافظــه بســیاری از بزرگانمــان باقــی اســت.

تولید ملی

ــرد.  ــی ک ــن عضــو از ســری V را معرف شــرکت ال جــی جدیدتری
گوشــی ال جــی V30 بــه عنــوان پرچــم دار جدیــد شــرکت ال جــی 

ــای  ــه ویژگی ه ــود ک ــناخته می ش ش
جدیدتــر و بهتــر از ال جــی G6 دارد. 

ــد  ــن گوشــی ال جــی همانن جدیدتری
G6 از صفحــه نمایشــی بــزرگ بــا 
ــرد؛  ــره می ب ــر 1۸: 9 به ــبت تصوی نس
 Full Vision صفحــه نمایشــی کــه
نــام دارد. ال جــی V30 از صفحــه 
ــر 1440 در  ــت تصوی ــا دق ــی ب نمایش
2۸۸0 پیکســل بهــره می بــرد کــه 
تراکــم پیکســلی 564ppi را پیــش 

روی کاربــران قــرار می دهــد. البتــه بایــد بــه ایــن موضــوع 
ــت.  ــش OLED اس ــه نمای ــن صفح ــه ای ــم ک ــاره کنی ــم اش ه
صفحــه نمایشــی کــه از HDR 10 پشــتیبانی می کنــد و بــا 
ــه  ــک ب ــی نزدی ــد کیفیت ــی می توان ــای ال ج ــه گفته ه ــه ب توج
ــن  ــد. همچنی ــان ده ــران نش ــه کارب ــای OLED را ب تلویزیون ه
ــن صفحــه نمایــش باعــث شــده کــه دیگــر شــاهد اســتفاده  ای
از صفحــه نمایــش دوم روی ایــن گوشــی نباشــیم. صفحــه 
ــش  ــه نمای ــش صفح ــد نق ــی می توان ــه خوب ــش OLED ب نمای

دوم مدل هــای قبلــی را ایفــا کنــد. 
ایــن  روی  خمیــده  نمایــش  صفحــه  از  همچنــان  ال جــی 
ــده  ــای خمی ــه لبه ه ــرده ک ــا ک ــرده و ادع ــتفاده نک ــول اس محص
ــی  ــت گوش ــد. در پش ــاد می کنن ــکل ایج ــی مش ــرل گوش در کنت
دوربیــن دوتایــی را مشــاهده خواهیــد کــرد. بدنــه پشــتی گوشــی 
شیشــه ای اســت کــه بــا یــک الیــه Gorilla Glass 5 محافظــت 

ــه  ــم ک ــم اشــاره کنی ــن موضــوع ه ــه ای ــد نیســت ب می شــود. ب
پرچــم دار جدیــد ال جــی ضــد آب اســت و از گواهــی IP6۸ بهــره 

می بــرد. 
 V30 از نظــر ســخت افزاری ال جــی
محصولــی قدرتمنــد اســت. اســتفاده 
از اســنپ دراگون ۸35 و 4 گیگابایــت 
رم باعــث شــده کــه اجــرای بازی هــا 
و نرم افزارهــای بســیار ســریع و روان 
باشــد. باتــری ایــن تلفــن همــراه 
میلی آمپــر   3300 هــم  هوشــمند 

ســاعت اســت. 
گوشــی V30 در دو مــدل بــا 64 و 
ــازار می شــود و از کارت  ــی راهــی ب ــت حافظــه داخل 12۸ گیگابای
ــن  ــا دوربی ــد. ام ــتیبانی می کن ــم پش ــت ه ــا 2 ترابای ــه ت حافظ
ایــن تلفــن همــراه هوشــمند یکــی از ویژگی هــای اصلــی آن بــه 
حســاب می آیــد. دوربیــن دوتایــی ایــن تلفــن همــراه هوشــمند 
از یــک سنســور 16 مگاپیکســلی و یــک سنســور 13 مگاپیکســلی 
ــا  ــی ب ــی عکاس ــلی توانای ــور 13 مگاپیکس ــرد. سنس ــره می ب به
ــورها  ــن سنس ــم ای ــدازه دیافراگ ــن ان ــاز را دارد. همچنی ــه ب زاوی
ــم  ــور ک ــی در ن ــت عکاس ــده کیفی ــث ش ــه باع ــت ک F/1.6 اس
ــی V30 از  ــی ال ج ــد. گوش ــاد باش ــیار زی ــرداری آن بس و فیلمب
دســتیار صوتــی گــوگل اسیســتنت هــم پشــتیبانی می کنــد و ایــن 
ــتری را  ــزاری بیش ــای نرم اف ــد ویژگی ه ــی می توان ــتیار صوت دس
در اختیــار کاربــران قــرار دهــد. تنهــا بــا گفتــن پیام هــای صوتــی 
می توانیــد عکاســی یــا فیلمبــرداری کنیــد. دســتیار صوتــی گــوگل 

ــد متوجــه می شــود. ــش کنی ــه صدای ــت ک هــر وق

پرچم دار جدید ال جی با نام V30 معرفی شد

نکات مهم درباره خطوط همراه اول

1۰5
خطوط اعتباری

اداره مشتریان سیار

اصفهانی ها در برابر ارزان شدن مقاومت می کنند چشم انداز اشتغال تا سال ۱۴۰۰

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

ــن  ــی از پرکاربردتری ــراه، یک ــن هم خطــوط تلف
ــا  ــی حــال حاضــر اســت و تقریب خطــوط تلفن
ــه از آن  ــرهای جامع ــه قش ــراد از هم ــه اف هم
اســتفاده می کننــد. بــرای آشــنایی بیشــتر 
ــته  ــدس فرش ــم مهن ــا خان ــوط ب ــن خط ــا ای ب
صبایــی، رئیــس اداره مشــتریان ســیار شــرکت 
بــه گفت وگــو  اصفهــان،  اســتان  مخابــرات 
نشســتیم. آنچــه می خوانیــد حاصــل ایــن 

گفت وگوســت.
 قوانینی که برای مشترکان همراه اول 

در نظر گرفته شده و مشترکان ملزم به 
رعایت آن هستند، چه قوانینی است؟

ــا  ــراه اول حتم ــاری هم خطــوط دائمــی و اعتب
ــتفاده کننده  ــخص اس ــود ش ــام خ ــه ن ــد ب بای
ــا  ــری ب ــتفاده کننده دیگ ــر اس ــرا اگ ــد؛ زی باش
ــه اول  ــود، در وهل ــی ش ــب خاف ــی مرتک خط
ــخگو  ــد پاس ــه بای ــت ک ــط اس ــک خ ــن مال ای
باشــد؛ بــه همیــن دلیــل نیــاز اســت اگــر مالک 

خطــی قصــد فــروش یــا واگــذاری خطــش را 
دارد، بــرای جلوگیــری از چنیــن مشــکاتی 
حتمــا خــط را بــه نــام شــخص اســتفاده کننده 
کنــد. همچنیــن اگــر اســتفاده کننده خــط 
جایــزه ای برنــده شــود، جایــزه بــه مالــک 
ــت  ــن اس ــن ممک ــود و ای ــذار می ش ــط واگ خ
ــود  ــه وج ــکاتی را ب ــتفاده کننده مش ــرای اس ب
بیــاورد. بنابرایــن هــر فــردی بــرای جلوگیــری از 
سوء اســتفاده یــا مشــکات آینــده بایــد ســعی 

ــد. ــام خــودش بزن ــه ن ــد خــط را ب کن
یکــی دیگــر از مــواردی کــه ممکــن اســت 
اســتفاده  بینــدازد،  بــه دردســر  را  شــخص 
اشــخاص ناشــناس از خــط اســت. مــا قصــد 
نداریــم فرهنــگ کمــک کــردن بــه همنوعــان را 
زیــر ســؤال ببریــم؛ امــا در اختیــار دیگــر افــراد 
گذاشــتن موبایــل هــم کار درســتی نیســت 
ــی  ــه کس ــم ب ــه بخواهی ــش از اینک ــد پی و بای
کمــک کنیــم، از صحــت گفته هــا و عملــش آگاه 
شــویم تــا خدایــی نکــرده بعــدا دچــار دردســر         

ــویم. نش

ــات  ــد اطاع ــه مشــترکان بای ــر اینک ــه دیگ نکت
کامــل خــود را در ســامانه همــراه اول ثبــت 

ــد.  کنن
ــات  ــام اطاع ــگام ثبت ن ــه هن ــرادی ک ــرای اف ب
ــال  ــی ارس ــد، پیامک های ــه کرده ان ــص ارائ ناق
ــه امــور مشــترکین  ــا مراجعــه ب ــا ب می شــود ت
ــل  ــود را کام ــجلی خ ــات س ــراه اول اطاع هم

کننــد.
نکتــه بعــدی اینکــه مشــترکان گرامــی خطــوط 
دائمــی پرداخــت بدهــی خــود را جــدی بگیرنــد 
و از بــه تعویــق انداختــن پرداخــت بدهــی جــدا 

خــودداری کننــد.
ــن  ــی تلف ــریال گوش ــاره س ــدی درب ــه بع نکت
همــراه اســت. بــا وارد کــردن کــد #06#* شــما 
می توانیــد از ســریال گوشــی خــود آگاه شــوید. 
ایــن شــماره کمــک می کنــد اگــر گوشــی شــما 
خدایــی نکــرده بــه ســرقت رفــت بــا در اختیــار 
گذاشــتن ایــن شــماره امــکان ردگیــری گوشــی 
بــه ســرقت رفته فراهــم  شــود. پــس حتمــا در 

جایــی ایــن شــماره را یادداشــت کنیــد.

 اتحادیه طال 
جواهر و سکه 

تهران ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال 

سکه یک گرمی 

۳,۷۸۰,۰۰۰ ریال 

ربع سکه بهار آزادی 

۶,۴۸۰,۰۰۰ ریال 

نیم سکه بهار آزادی 

۱۲,۰۷۰,۰۰۰ ریال 

تمام سکه طرح قدیم 

۱۲,۲۳۱,۰۰۰ ریال 

تمام سکه طرح جدید 

۵,۳۲۷,۰۰۰ ریال 

مثقال طال 

۱,۲۲۹,۵۹۰ ریال 

گرم طال 

 $ ۱,۳۲۰

  اونس جهانی طال 



کوتاه از نصف جهان
 برپایی موکب در مسیر 

تشییع شهید حججی 
ــر  ــه شــرکت کنندگان در مراســم تشــییع پیک ۲۸ کاروان ب

ــد.  ــانی می کنن ــی خدمات رس ــهید حجج ش
ــی  ــه تشــکل های مردم  حســن قیصــری، مســئول کمیت
ــت  ــت: ۲۸ هیئ ــی، گف ــهید حجج ــتقبال از ش ــتاد اس س
در شهرســتان نجف آبــاد بــرای برپایــی موکــب اعــام 
آمادگــی کرده انــد و ایــن هیئت هــا قصــد دارنــد بــا 
برپایــی موکب هایشــان در مســیر تشــییع شــهید حججــی 
ــد  ــاد آمده ان ــه نجف آب ــی کــه از دیگــر شــهرها ب ــه عزیزان ب

خدمات رســانی کننــد.
ــی  ــد عزیزان ــد دارن ــا قص ــن هیئت ه ــزود: ای ــری اف قیص
در  می آینــد،  نجف آبــاد  بــه  شــهرها  دیگــر  از  را کــه 
موکب  هــای برپاشــده و حتــی خانه هــای شــخصی  خــود 

ــد. ــکان دهن اس

احیای گلیم تمام ابریشم صفوی 
هنرمنــد کاشــانی، هنــر بافــت گلیــم تمام ابریشــم ســبک 

صفــوی را احیــا کــرد.
ــده  ــان و بازتولیدکنن ــگاه کاش ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
ایــن گلیــم تاریخــی گفــت: گلیــم از دســت بافته های 
شناخته شــده در جهــان و یــادآور جوامــع عشــایری اســت 
کــه در بیشــتر فرهنگ هــا و تمدن هــای بشــری رایــج 

ــت.  ــوده اس ب
اســتاد فتحعلــی قشــقایی تبریــز، اصفهــان، کاشــان و یــزد 
ــوی  ــران در دوره صف ــاجی ای ــای نس ــن کانون ه را مهم تری
بیــان کــرد و افــزود: در ایــن دوره، هنــر گلیم بافــی از معــدود 
هنرهــای غیرشــهری مــورد توجــه شــاهان بــوده و بــا وارد 
شــدن در کارگاه هــای شــاهی از لحــاظ مــواد اولیــه، روش، 

طــرح و کاربــرد متحــول شــد.
اســتاد قشــقایی گفــت: ایــن گلیــم پــس از نمونــه اصلــی 
ــداری  ــکا نگه ــوزه منســوجات واشــنگتن در آمری ــه در م ک

ــت. ــان اس ــده در جه ــه بافته ش ــن نمون ــود، دومی می ش

 کشف لوازم آرایشی قاچاق 
۶۵۰ میلیون ریالی در اصفهان

ــارت  ــی و نظ ــر بازرس ــارکی، مدی ــدی فش ــواد محم ج
اصنــاف اســتان اصفهــان، بــا اشــاره بــه بازرســی 
ــاف اســتان  بازرســان مدیریــت بازرســی و نظــارت اصن
ــد  ــذا و دارو از دو واح ــازمان غ ــان س ــراه بازرس ــه هم ب
ــن  ــت: در ای ــار داش ــان اظه ــاری در اصفه ــی عط صنف
ــول  ــواع کپس ــدد ان ــداد ۶۴۷ ع ــوع تع ــی درمجم بازرس
ــادون،  چاقــی و الغــری، قــرص مخــدر ترامــادول و مت
شــربت متــادون و قــرص تقویــت قــوای جنســی 
غیرمجــاز و قاچــاق، جمعــا بــه ارزش ۲۱ میلیــون و ۴۰۰ 
ــت انجــام ســیر  ــع آوری و جه ــال کشــف، جم ــزار ری ه
ــل داده  ــاح تحوی ــع ذی ص ــه مراج ــی ب ــل قانون مراح

شــد.
وی بــه بازرســی دیگــری از یــک واحــد صنفــی تخلیــه 
ــن  ــت: در ای ــان داش ــرد و بی ــاره ک ــان اش ــار در اصفه ب
بازرســی تعــداد ۳۹۰۰ قلــم انــواع لــوازم آرایشــی و 
بهداشــتی خارجــی قاچــاق شــامل انــواع شــامپو، رنــگ 
مــو و لــوازم آرایشــی بــه ارزش ۶۵۰ میلیــون ریــال 
کشــف، جمــع آوری و بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه 

ــد. ــل داده ش ــاح تحوی ــع ذی ص مراج

چهارشنبه های کتابخوانی برای 
بیماران خاص

ــتان  ــامی شهرس ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
ــه  ــگ مطالع ــت: در راســتای توســعه فرهن کاشــان گف
و کتابخوانــی، طــرح چهارشــنبه های کتابخوانــی در 

بیمارســتان های ایــن شهرســتان اجــرا می شــود.
ــرد: در  ــار ک ــان اظه ــدم در کاش ــوادی مق ــی ج مصطف
ــاص  ــاران خ ــب، بیم ــرح، چهارشنبه ش ــن ط ــرای ای اج
ــی  ــده و کتابخوان ــع ش ــم جم ــرد ه ــه گ ــک جلس در ی

می کننــد.
ــاب  ــرح، کت ــن ط ــت ای ــن نشس ــه وی در اولی ــه گفت ب
»بهتریــن ســال زندگــی شــما« نوشــته »دبــی فــورد« 
معرفــی شــد کــه یــک کتــاب در زمینــه کســب موفقیــت 

و روان شناســی مثبت گراســت.

 دستگیری یک گروه بزرگ 
سارقان منازل در استان اصفهان 

ــتان  ــی اس ــی انتظام ــی فرمانده ــس آگاه ــس پلی رئی
ــازل  ــارقان من ــزرگ س ــروه ب ــدام گ ــتگیری و انه از دس
دو  در  اصفهــان  اســتان  مختلــف  شهرســتان های 
عملیــات همزمــان در اســتان های گیــان و قزویــن 

خبــر داد. 
وقــوع  پــی  در  خســروی گفــت:  ســتار  ســرهنگ 
ــتان های  ــهروندان در شهرس ــازل ش ــرقت هایی از من س
اصفهــان، فاورجــان، نجف آبــاد، خمینی شــهر و مبارکــه، 
تحقیقــات بــرای دســتگیری عوامــل ایــن ســرقت ها در 
ــژه کارآگاهــان ایــن پلیــس قــرار گرفــت. دســتورکار وی

وی افــزود: در بررســی های انجام شــده مشــخص شــد 
ســارقان از افــراد غیربومــی و حرفــه ای هســتند کــه در 
قالــب یــک گــروه تبهــکاری بــا اســتفاده از خودروهــای 
ــه  ــرقت مراجع ــای س ــه محل ه ــی ب ــاک جعل دارای پ
و بــا اطــاع از نبــود ســاکنان اقــدام بــه ســرقت وجــوه 

ــد.  ــازل می کنن ــا ارزش داخــل من نقــد و امــوال ب
متهمــان  هویــت  شناســایی  بــا  عنــوان کــرد:  وی 
ــرای دســتگیری آن هــا متمرکــز  اقدامــات کارآگاهــان ب
ــای تعــدادی از آن هــا در  شــد و ســرانجام محــل اختف
شهرســتان های اصفهــان و فاورجــان شناســایی شــد و 

ــدند. ــتگیر ش ــراد دس ــن اف ای
ایــن مقــام انتظامــی ادامــه داد: بــا دســتگیری ســارقان 
ــان دیگــر اعضــای ایــن گــروه نیــز طــی  و اعترافــات آن
ــن  ــان و قزوی ــان در اســتان های گی ــات همزم دو عملی
دســتگیر و بــه پلیــس آگاهــی اســتان منتقــل شــدند.

ــه  ــب و پیش ــوارض کس ــبات ع ــوه محاس نح
طبــق  آن  تعییــن  در  و  دارد  فرمول هایــی 
اســامی شــهر  آخریــن مصوبــه شــورای 
اصفهــان بــر اســاس متــراژ و موقعیــت مکانی 
ــهری  ــه ش ــن منطق ــاری و همچنی ــد تج واح

می شــود. تعییــن 
رســانه ای  ارتباطــات  اداره  گــزارش  بــه 
ــس  ــی، رئی ــدی زارع ــان، مه شــهرداری اصفه
اداره ممیــزی درآمــد شــهرداری اصفهــان، 
ردیــف   ۶۰ شــهرداری ها  در  کــرد:  اظهــار 
فعــال درآمــدی بــه اشــکال مختلــف وصــول 
ــه  ــوع بودج ــا در مجم ــه آن ه ــود و هم می ش
شــهرداری را تشــکیل می دهــد کــه صــرف 

عمــران و آبادانــی شــهر می شــود.

 درآمدهای شهرداری جاری و 
عمرانی هستند

درآمدهــای  شــد:  یــادآور  زارعــی  مهــدی 
هســتند؛  عمرانــی  و  جــاری  شــهرداری 
البتــه درآمــد عمرانــی صــرف پروژه هــای 
ــی  ــامل بعض ــه ش ــود ک ــهر می ش ــی ش عمران
ابرپروژه هــا مثــل قطــار شــهری و میــدان 

می شــود. هــم  اســتقال 
شــهرداری  درآمــد  ممیــزی  اداره  رئیــس 
ــا بیــان اینکــه بخــش هزینه هــای  اصفهــان ب
ــان  ــتمزد کارکن ــوق و دس ــامل حق ــاری ش ج
نســبت  بــه  آن  ســهم  کــه  می شــود 
ــت:  ــت، گف ــر اس ــی پایین ت ــای عمران هزینه ه
ــم  ــته بندی هایی ه ــدی، دس ــای درآم در کده

انجــام شــده کــه بخشــی از آن بــه درآمدهــای 
درآمدهــای  بــه  بخشــی  و  ســاختمانی 
مربــوط بــه قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده 

بازمی گــردد.
درآمدهــای شــهرداری  وی تصریــح کــرد: 
اصفهــان از طریــق دریافــت عــوارض نوســازی، 
کســب و پیشــه، خــودرو و عــوارض از محــل 
ــت  ــه دس ــات ب ــای خدم ــزوده و به ارزش اف

می آیــد.
 تنوع در ر وش های پرداخت عوارض

اصفهــان  اضافــه کــرد: شــهرداری  زارعــی 
مطالعــات ویــژه ای بــرای نحــوه وصــول ایــن 
عــوارض و اصــاح فرآیندهــای آن انجــام داده 
ــای  ــات، روش ه ــن اقدام ــام ای ــا انج ــه ب ک
ــت. ــرده اس ــدا ک ــوع پی ــوارض تن ــت ع پرداخ
ــوارض  ــبات ع ــوه محاس ــد: نح ــادآور ش وی ی
در  و  دارد  فرمول هایــی  پیشــه  و  کســب 
تعییــن آن طبــق آخریــن مصوبــه شــورای 
اســامی شــهر اصفهــان، بــر اســاس متــراژ و 

موقعیــت مکانــی واحــد تجــاری و همچنیــن 
منطقــه شــهری تعییــن می شــود.

شــهرداری  درآمــد  ممیــزی  اداره  رئیــس 
ــرد: هزینه هــای شــهرداری  ــد ک ــان تاکی اصفه
ــی  ــاری و عمران ــش ج ــی در بخ ــور کل ــه ط ب
بــه  آن  عمــده  امــا  می شــود؛  انجــام 
و  نظافــت  از  اعــم  عمرانــی  هزینه هــای 

رفــت وروب شــهر، حمــل و نقــل شــهری، 
توســعه اماکــن فرهنگــی، تفریحــی و ورزشــی 
ــا  ــردد ت ــا بازمی گ ــعه کتابخانه ه ــهر و توس ش
ــا  ــار آن ه ــهروندان در اختی ــق ش ــهری الی ش

ــرد. ــرار گی ق
 مشارکت ۵۰ درصدی اصفهانی ها 

در پرداخت عوارض
ــط  ــه در ســال گذشــته فق ــام اینک ــا اع وی ب
ــی در پرداخــت  ۵۰ درصــد شــهروندان اصفهان
ــن در  ــت: ای ــتند، گف ــارکت داش ــوارض مش ع
حالــی اســت کــه اصلی تریــن شــاخص بــرای 

شــهرداری مشــارکت مــردم اســت.
زارعــی خاطرنشــان کــرد: مــردم بایــد بداننــد 
بــه تعــداد  اگــر کل بودجــه شــهرداری را 
خانوارهــای شــهر اصفهــان تقســیم می کردیــم 
میلیــون   ۴ ســاالنه  بایــد  خانــوار  هــر 
تومــان پــول بــه شــهرداری می پرداخــت؛ 
زیــادی                                      فاصله هــای  عددهــا  اکنــون  امــا 

دارنــد.

رئیس اداره ممیزی درآمد شهرداری اصفهان خبر داد:

مشارکت 50 درصدی اصفهانی ها 
در پرداخت عوارض

 معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان اظهــار 
کــرد: یکــی از سیاســت های اصلــی مدیریــت شــهری 
اصفهــان طــی ســال های اخیــر، گســترش ســامانه های 
نظــارت تصویــری، دوربین هــای ثبــت تخلــف و عبــور از 

ــت. ــوده اس ــز ب ــراغ قرم چ
ایــن  آرام آرام  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  صلواتــی  علیرضــا 
دوربین هــا آثــار خــود را در شــهر نشــان می دهــد، بــه 
طــوری کــه شــاهد کاهــش ۳۰ درصــدی تخلفــات ســرعت 
در شــهر هســتیم، افــزود: آمــار حــوادث بزرگراهــی اصفهــان 
ــردم  ــی م ــان دهنده همراه ــن نش ــه و ای ــش یافت ــز کاه نی

ــت. ــون اس ــا قان ب
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان ادامــه 
ــز و  ــراغ قرم ــور از چ ــف عب ــت تخل ــای ثب داد: از دوربین ه

توقــف روی خطــوط عابــر پیــاده کــه از مدتــی قبــل در ســطح 
ــتفاده  ــادی اس ــورت ارش ــه ص ــود، ب ــده ب ــب ش ــهر نص ش
می شــد؛ چــرا کــه مــا ســعی در ارتقــای فرهنــگ شــهروندی 
و احتــرام بــه قانــون را داشــتیم تــا بــا همراهــی شــهروندان 

تصویــر خوبــی از قانــون در شــهر اصفهــان ارائــه شــود.
ــه قوانیــن  ــد ب ــر اینکــه شــهروندان بای ــا تاکیــد ب صلواتــی ب
احتــرام بگذارنــد تــا از جریمه هــای ایــن دوربین هــا مصــون 
باشــند، گفــت: هــدف اعمــال قانــون و جریمــه کــردن 
نیســت؛ بلکــه داشــتن شــهری آرام و قانونمنــد، آرمــان 

ــت. ــان اس ــهری اصفه ــت ش مدیری
وی اظهــار کــرد: امســال بــرای افزایــش دوربین هــای ثبــت 
تخلــف برنامــه داریــم و درصــدد هســتیم چتــر قانون توســط 

ایــن دوربین هــا در همــه جــای شــهر گســترده شــود.

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیم قربانیکاشان

ســامانه متمرکــز ارتبــاط مردمــی ۱۲۲ شــرکت آبفــای کاشــان بــا 
هــدف مدیریــت واحــد امــداد و حــوادث شهرســتان های کاشــان 
و آران و بیــدگل در مراســمی بــا حضــور معاون اســتاندار و فرماندار 
و جمعــی از مســئوالن شهرســتان کاشــان بــه بهره بــرداری رســید.

از  اســتفاده  گفــت:  مراســم  ایــن  در  کاشــان  فرمانــدار 
ــف  ــات ســازمان های مختل ــه خدم ــرای ارائ ــای روز ب تکنولوژی ه
ضمــن آنکــه خدمات رســانی را ارتقــا داده و آســان می کنــد، 
ترافیــک شــهری را کــم کــرده و هزینه هــای شــهروندان را کاهــش 

می دهــد.
حمیدرضــا مؤمنیــان اظهــار کــرد: ثبــت و ضبــط اطاعــات و 
ــت  ــا اهمی ــوادث ب ــداد و ح ــوزه ام ــده در ح ــات انجام ش اقدام
ــیب های  ــف و آس ــش داده و ضع ــا را کاه ــکان خط ــت و ام اس

احتمالــی را شناســایی می کنــد. بــه ایــن وســیله می تــوان نقــاط 
ضعــف را برطــرف کــرد و نقــاط قــوت را در ارائــه خدمــات هرچــه 

ــا بخشــید. ــه شــهروندان ارتق بیشــتر ب
وی تصریــح کــرد: اســتقرار ســامانه متمرکــز ۱۲۲ آبفــای کاشــان و 
ارائــه خدمــات الکترونیکــی شــرکت آب و فاضــاب کاشــان بــرای 
شــهروندان قدمــی در راســتای تحقــق دولــت الکترونیــک اســت 
ــوان شهرســتان کاشــان را شــهری پیشــرو در ایــن حــوزه  و می ت

دانســت.
همچنیــن مدیــر عامــل آبفــای کاشــان گفت: ســامانه ۱۲۲ کاشــان 
ــا تغییــرات ســاختاری، نرم افــزاری و ســخت افزاری ارتقــا پیــدا  ب
کــرده و ایــن امــکان فراهــم شــده تــا اطاعات حــوادث شــهرهای 
شهرســتان کاشــان و آران و بیــدگل در کوتاه تریــن زمــان ممکــن 
دریافــت شــده و تمامــی فرآیندهــا تــا زمــان برطــرف شــدن آن 

پیگیــری شــود.

ــار  ــوگان اظه ــی چ ــازی ایران ــه ب ــاره ب ــا اش ــاری ب ــدون اله ی فری
ــوگان و  ــیون چ ــا فدراس ــه ب ــی ک ــاس توافقات ــر اس ــت: ب داش
ــوگان را در  ــوزه چ ــه، م ــورت گرفت ــان ص ــوگان اصفه ــت چ هیئ
یکــی از گالری هــای مــوزه هنرهــای تزئینــی اصفهــان راه انــدازی 

می کنیــم.
وی افــزود: میــدان نقــش جهــان از تاریخی تریــن و قدیمی تریــن 
ــی چــوگان  ــت جهان ــای چــوگان دنیاســت و امســال ثب میدان ه

ــود. ــام می ش انج
مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
اصفهــان گفــت: اصفهــان بــه عنــوان پشــتیبان ثبت چوگان اســت؛ 
حتــی در ایــن مــدت نیــز بــازی چــوگان بــه صــورت نمادیــن در 

میــدان نقــش جهــان اجــرا شــده اســت.
ــان  ــدان نقــش جه ــازی چــوگان در می ــان کــرد: اجــرای ب وی بی

افزایــش پیــدا می کنــد تــا صرفــا بســته بــه مناســبت های 
ــد. ــدود نباش ــاص مح خ

اله یــاری خاطرنشــان کــرد: اگــر کاربــری تاریخــی میــدان نقــش 
ــاق  ــک اتف ــم، ی ــا کنی ــدار احی ــت و پای ــورت ثاب ــه ص ــان را ب جه
ــرا در حــال  ــر اســت؛ زی ــن موضــوع زمان ب ــا ای خــوب اســت؛ ام
ــر  ــز وجــود دارد و اگ ــری نی ــای دیگ ــدان کاربری ه حاضــر در می
بخواهیــم بــه زمــان ســابق برگردیــم، نیــاز بــه یــک پروســه زمانــی 

ــم. و سیاســتگذاری داری
بــه گــزارش تســنیم، چــوگان از بــازی و ورزش هــای کهــن ایرانــی 
اســت کــه امــروزه بــه ورزشــی جهانــی تبدیــل شــده اســت. ایــن 
ــازی  ــه ب ــزرگان ب ــان پادشــاهان و ب ــل رواج در می ــه دلی رشــته ب
ــی  ــام چوب ــه از ن ــوگان برگرفت ــام چ ــت. ن ــروف اس ــاهان مع ش

ــود.  ــتفاده می ش ــه در آن اس ــت ک اس

ســمیه محمــودی، عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس 
شــورای اســامی، در آییــن افتتــاح نمایشــگاه چلچلــراغ هنــر 
شــهرضا کــه در محــل کارخانــه تاریخــی نویــن شــهرضا برگــزار 
شــد، اظهــار کــرد: یکــی از مهم تریــن دســتاوردهای شهرســتان 
ــه عنــوان شــهر ملــی  شــهرضا در ســال جــاری، انتخــاب آن ب

ــود. ــع دســتی در حــوزه ســفال و ســرامیک ب صنای
ــهرضا  ــرای ش ــوان ب ــن عن ــاص ای ــرد: اختص ــح ک وی تصری
حاصــل اداره هنرمنــدان، تــاش مســئوالن و پیگیــری امــور در 
ســطح ملــی بــوده اســت؛ امــا هنــوز هــم بایــد کارهــای زیــادی 

در ایــن زمینــه انجــام شــود.
عضــو کمیســیون اجتماعــی مجلــس شــورای اســامی ادامــه 
داد: یکــی از مهم تریــن نیازهــا در زمینــه ارتقــای جایــگاه 
صنایــع دســتی، ایجــاد شــرکت های پشــتیبان اســت کــه بایــد 

ــود. ــاد ش ــف ایج ــای مختل در عرصه ه

محمــودی بــا اشــاره بــه نــرخ بیــکاری ۱۷ درصــدی در اســتان 
اصفهــان گفــت: ایــن آمــار باالیــی بــرای یــک اســتان اســت و 
بایــد بــرای رفــع آن چاره اندیشــی شــود کــه یکــی از بهتریــن 
آن هــا اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود در حــوزه صنایــع 

دســتی و گردشــگری اســت. 
وی بــا تأکیــد بــر ضــرورت توســعه مراکــز بوم گــردی در 
ــت  ــکاری دانس ــش بی ــاز کاه ــدام را زمینه س ــن اق ــتان ای اس
ــل  ــر تمای ــان کمت ــزرگ جوان ــهرهای ب ــروزه در ش ــزود: ام و اف
بــه اســتخدام در نهادهــای دولتــی دارنــد و بیشــتر بــه دنبــال 
ــتند. ــتر هس ــی بیش ــا درآمدزای ــتقل و ب ــه ای مس ــاد حرف ایج

محمــودی تصریــح کــرد: ایجــاد اســتارتاپ ها و مشــاغل 
جدیــد در بخش هــای مختلــف نشــان می دهــد اســتعدادهای 
زیــادی در میــان جوانــان وجــود دارد کــه اگــر زمینــه و بســتر 
حمایتــی الزم از آن فراهــم شــود، بــه ســرعت توســعه می یابــد.

 چتر قانون با دوربین های ثبت تخلف 
در همه جای شهر گسترده می شود

مدیر کل میراث فرهنگی اصفهان خبر داد: 

ایجاد موزه چوگان در موزه هنرهای تزئینی اصفهان 

 حمام گرده میمه 
از گرمابه تا موزه مردم شناسی

ــادی برخــوردار  ــت زی ــاری شــهری از اهمی ــن فضاهــای معم ــاز در بی ــا از آغ حمام ه
ــه  ــجد و مدرس ــس از مس ــهری پ ــای ش ــن بناه ــی از مهم تری ــا یک ــد و تقریب بوده ان
محســوب می شــدند. عوامــل متعــددی در شــکل گیری فضاهــا و بخش هــای 
ــوان تنظیــم دمــا، رطوبــت، مســیر  حمــام نقــش داشــتند کــه مهم تریــن آن را می ت
ــاد  ــای روان و ایج ــهری و آب ه ــت ش ــک باف ــل ی ــری در داخ ــی و قرارگی دسترس

ــرای فاضــاب دانســت.  ــای خروجــی ب راه ه
ــه وســیله راهــرو و هشــتی )در بعضــی از حمام هــا  در اغلــب حمام هــا، هــر فضــا ب
دیــده شــده( از فضــای دیگــر متمایــز می شــده تــا دمــا و رطوبــت نســبت بــه فضــای 
مجــاور تنظیــم شــود. از ایــن راه می توانســتند از بیمــاری و ناراحتــی افــراد بــه دلیــل 
ورود بــه فضــا و خــروج ناگهانــی بــه فضــای ســرد تــا حــد زیــادی بکاهنــد. ترتیــب 

قرارگیــری فضــای یادشــده از نظمــی خــاص برخــوردار بــوده اســت. 
ــربینه  ــش س ــه بخ ــی از س ــای قدیم ــر حمام ه ــد دیگ ــه همانن ــرده میم ــام گ حم
)رختکــن(، میان دری)فضــای بیــن ســربینه و گرمینــه( و گرمینــه )گرمخانــه( 
تشــکیل شــده اســت؛ امــا ایــن حمــام میمــه برخــاف دیگــر حمام هــای تاریخــی 
ــه نداشــته و بــه صــورت  شهرســتان شاهین شــهر و میمــه، حمــام کوچــک یــا مردان

ــت. ــه اس ــرار می گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــدی م زمان بن
ســربینه حمــام میمــه بــا شــکل چهارضلعــی و ســقف گنبــدی آن روی چهــار ســتون 
قطــور اســتوار شــده اســت. میــان در، راهــروی ارتباطــی گرمخانــه و ســربینه اســت کــه 
ــه  ــه بیــرون در نظــر گرفتــه شــده و گرمخان ــه ب ــرای حفــظ حــرارت داخــل گرمخان ب
ــداد  ــور در امت ــتون های قط ــا س ــکل ب ــی ش ــع مربع ــام دارای مقط ــن حم ــا صح ی

ــت.  ــربینه اس ــتون های س س
ــدی  ــبتا بلن ــتون های نس ــت و از س ــکل اس ــقف های گنبدی ش ــام دارای س ــن حم ای
ــه، آجــر و آهــک  ــرده میم ــام گ ــه در حم ــه کار رفت ــح ب ســاخته شــده اســت. مصال
ــرده در  ــام گ ــزرگ اســت و حم ــای ب ــه معن ــه ب ــان میم ــرد« در زب ــه »گُ اســت. کلم
خیابــان فرهنــگ روبــه روی مســجد جامــع واقــع شــده کــه ســال ۱۳۸۶ بــا همــکاری 
شــهرداری میمــه و اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان 
اصفهــان بــه مــوزه تبدیــل شــده اســت. مــوزه مردم شناســی حمــام میمــه بــا هــدف 
معرفــی فرهنــگ بومــی و آداب و رســوم مــردم منطقــه در حمــام عهــد صفــوی میمــه 
بــا پیشــینه حــدود ۴۰۰ ســال تأســیس و راه انــدازی شــد و حــدود ۶۰۰ شــیء قدیمــی 

ــن مــوزه نگهــداری می شــود.  و تاریخــی در ای
ــاورت مســجد  ــع را در مج ــر مرب ــش از ۵۰۰ مت ــی بی ــه فضای ــه ک ــرده میم ــام گ حم
جامــع بــه خــود اختصــاص داده بــا شــماره ۱۴۱۹۵ در فهرســت آثــار ملــی ایــران نیــز 

بــه ثبــت رســیده اســت.

ــان، در مراســم  ــور، اســتاندار اصفه  رســول زرگرپ
رونمایــی از هشــت طــرح بــرق منطقــه اصفهــان 
ــی در  ــور اقتصــاد و دارای ــر ام ــا حضــور وزی ــه ب ک
ــد،  ــزار ش ــری برگ ــد منتظ ــهید محم ــروگاه ش نی
ــر اســاس طرحــی کــه در مجلــس  گفــت: اگــر ب
مطــرح شــده، درصــدی از مالیات هــای اخذشــده 
ــه ایــن اســتان بازگــردد، بخشــی از  از اصفهــان ب
منابــع بــرای توســعه اســتان تأمیــن خواهــد شــد.
ــا وجــود اینکــه اصفهــان  وی خاطرنشــان کــرد: ب
ــده  ــروف ش ــعه یافته مع ــتان توس ــک اس ــه ی ب
ــی  ــاخص ها از بعض ــی ش ــی در بعض ــت، ول اس
ــر  ــز محروم ت ــعه یافته نی ــر توس ــتان های کمت اس

اســت.
ــد  ــح کــرد: گاهــی برخــی می گوین ــور تصری زرگرپ
ســرمایه ها از اصفهــان در حــال فــرار اســت؛ امــا 

ــز دیگــری را نشــان می دهــد. ــار چی آم

ــتم  ــع سیس ــم مناب ــه حج ــان ب ــتاندار اصفه اس
ــت: در  ــرد و گف ــاره ک ــتان اش ــن اس ــی در ای بانک
ســال ۹۲ حجــم منابــع سیســتم بانکــی ۳۶۰ هزار 
ــود؛ در  ــال و مصــارف آن ۵۰ درصــد ب ــارد ری میلی
حالــی کــه امســال بــا وجــود اینکــه حجــم منابــع 
ــارد  ــزار میلی ــتان ۸۲۰ ه ــی در اس ــتم بانک سیس
ریــال شــد، مصــارف آن ۹۲ درصــد شــده کــه بــا 
اختصــاص تســهیات کشــوری ایــن مبلــغ بــه ۱۰۰ 

ــد. ــد می رس درص
وی در ادامــه بــه طرح هــای بــه بهره بــرداری 
ــن اســتان اشــاره  ــت در ای ــه دول رســیده در هفت
کــرد و گفــت: در هفتــه دولــت یــک هــزار و ۶۵۵ 
پــروژه بــا اعتبــار ۲۶ هــزار و ۵۰۰ میلیــارد ریــال در 

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــان ب ــتان اصفه اس
ایــن  ســرمایه گذاری  درصــد   ۶۸ افــزود:  وی 
ــد  ــی، ۲۴ درص ــش خصوص ــط بخ ــا توس طرح ه

توســط بخــش عمومــی و ۸ درصــد توســط دولــت 
انجــام شــده اســت.

زرگرپــور اضافــه کــرد: بــا وجــود محدودیــت 
منابــع مالــی دولــت، اســتان اصفهــان در ۴ ســال 
گذشــته از کمتریــن منابــع دولتــی اســتفاده کرده 

اســت.
ــته ۱۲  ــال گذش ــه س ــول س ــه داد: در ط وی ادام
هــزار و ۵۰۰ پــروژه بــا اعتبــاری بیــش از ۱۰۵ هــزار 
ــان ســرمایه گذاری شــده  ــال در اصفه ــارد ری میلی

ــرمایه گذاری را  ــن س ــدی ای ــهم ۷۰ درص ــه س ک
بخــش خصوصــی، ۲۰ درصــد را بخــش عمومــی 
ماننــد شــهرداری ها و تنهــا ۱۰ درصــد را دولــت بــر 

عهــده داشــته اســت.
حجــم  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  اســتاندار 
ســال  در  انجام شــده  ســرمایه گذاری های 
جــاری در ایــن اســتان اظهــار کــرد: تــاش شــده 
ــول  ــل قب ــان قاب ــد توســعه اســتان اصفه ــا رون ت

باشــد.
ــه  ــرق منطق ــرکت ب ــل ش ــر عام ــن مدی همچنی
صنعــت  گفــت:  مراســم  ایــن  در  اصفهــان 
ــان  ــارد توم ــه ۲۵۰ میلی ــاالنه ب ــتان س ــرق اس ب

اســت. نیازمنــد  ســرمایه گذاری 
رســول موســی رضایی افــزود: اگــر صنعــت بــرق 
بــه عنــوان یــک زیرســاخت دچــار مشــکل شــود، 
ســایر بخش هــا نیــز بــا مشــکل مواجــه خواهــد 

شــد.
وی اضافــه کــرد: متوســط هزینــه خانــوار در حــوزه 
مخابــرات و دیتــا ماهانــه ۲۳۰ هــزار تومان اســت؛ 

در حالــی کــه در بخــش بــرق متوســط هــر خانــوار 
در مــاه بیــن ۱۵ تــا ۲۰ هــزار تومــان می شــود.

ــان  ــه ای اصفه ــرق منطق ــرکت ب ــل ش ــر عام مدی
ــرژی و بــرق  خاطرنشــان کــرد: ارزانــی قیمــت ان
ــه  ــرق توج ــاخت های ب ــه زیرس ــده ب ــب ش موج

کافــی نشــود.
ــع  ــذب مناب ــوزه ج ــرد: در ح ــان ک وی خاطرنش
داریــم  مشــکل  خارجــی  ســرمایه گذاری  و 
بانــک توســعه  از ســه منبــع  نتوانســته ایم  و 
ــی در  ــک جهان ــیایی و بان ــعه آس ــامی، توس اس

ــم. ــتفاده کنی ــی اس ــه خوب ــه ب ــن زمین ای
وی خاطرنشــان کــرد: در بخــش بــرق نبایــد 
ــد  ــع بای ــن مناب ــا تامی ــت داد و ب ــان را از دس زم
برنامه ریــزی  زیرســاخت ها  توســعه  بــرای 

مناســب داشــت.
هشــت پــروژه بــرق منطقــه ای اصفهــان بــا اعتبــار 
بیــش از ۵۴۰ میلیــارد ریــال عصــر پنجشــنبه 
ــه  ــی ب ــادی و دارای ــور اقتص ــر ام ــور وزی ــا حض ب

بهره بــرداری رســید. 

#اصفهان_گردی

امروز شنبه 11 شهریورماه 1396 - سال سوم - شماره 517 روزنامه4 اصفهان
کوتاه از شهرستان ها

 نرخ بیکاری در آران و بیدگل 
۵٫۹ درصد است

ــان  ــا بی ــدگل، ب ــدار آران و بی ــژاد، فرمان ابوالفضــل معینی ن
اینکــه بایــد در دولــت دوازدهــم مبــارزه اقتصــادی جــدی 
ــا  ــت ب ــم اس ــت مصم ــت: دول ــار داش ــود، اظه ــال ش دنب
ــت  ــردم خدم ــه م ــته ب ــال گذش ــار س ــی چه آسیب شناس
ــا بیــان اینکــه همــه بایــد  ــدار آران و بیــدگل ب ــد. فرمان کن
بــرای افزایــش تولیــد و اشــتغال تــاش کنیم، خاطرنشــان 
ــی دارد  ــدگل ظرفیت هــای خوب ــرد: شهرســتان آران و بی ک
ــن  ــرای شــکوفایی ای ــا جــذب ســرمایه گذاری ب ــر م و هن
ظرفیت هاســت؛ ســرمایه ها نبایــد در فرآیندهــای اداری 

گرفتــار شــود.
معینی نــژاد ضمــن اشــاره بــه نــرخ بیــکاری در شهرســتان 
ــکاری  ــرخ بی ــا ن ــان داشــت: امســال ب ــدگل اذع آران و بی
۵٫۹ درصــد در آران و بیــدگل وضعیــت خوبــی از نظــر 
اشــتغال داشــته ایم و یکــی از پایین تریــن نرخ هــای 

ــتیم. ــان را دارا هس ــتان اصفه ــکاری در اس بی

شیمیدان برجسته کشور از 
دانشگاه کاشان معرفی شد 

ــان از  ــگاه کاش ــیمی دانش ــروه ش ــی گ ــت علم ــو هیئ عض
ســوی نایب رئیــس و داور انجمــن شــیمی ایــران بــه 

ــد.  ــی ش ــور معرف ــته کش ــمند برجس ــوان دانش عن
دکتــر حســین نعیمــی بــا پیشــنهاد کمیتــه شــیمی آلــی و 
ــوان  ــه عن ــران ب ــره انجمــن شــیمی ای ــب هیئت مدی تصوی
شــیمیدان برجســته کشــور در ســال ۱۳۹۶ در شــاخه 
شــیمی آلــی برگزیــده شــد. آییــن تقدیــری در ایــن 
ــن ســمینار  ــه بیســت و پنجمی راســتا در مراســم افتتاحی
ــا ۱۳ شــهریورماه در  ــران )۱۱ ت ــی ای تخصصــی شــیمی آل

ــد. ــد ش ــزار خواه ــران( برگ ــت ای ــم و صنع ــگاه عل دانش

ضرورت ساخت سالن اجتماعات 
چندمنظوره در شهرضا 

ــم  ــا و مراس ــاالنه همایش ه ــت: س ــهرضا گف ــدار ش فرمان
متنوعــی در شهرســتان برگــزار می شــود و بــه همیــن 
ــهرضا  ــوره در ش ــالن چندمنظ ــک س ــت ی ــور الزم اس منظ

ــود.  ــاخته ش س
ــرد: پیشــینه تاریخــی باشــکوه  ــوان ک ــی عن محســن گاب
ــزد خــاص و عــام اســت. شــهرضا در همــه عرصه هــا زبان

ــگان شــهرضایی در طــول  ــا و فرهیخت ــه داد: علم وی ادام
تاریــخ به ویــژه در دوران معاصــر خدمــات بزرگــی بــه 
مــردم انجــام داده انــد کــه بــرای همیشــه مانــدگار اســت.

 اتمام مرمت مقبره کاوه آهنگر 
در چادگان 

ــه اتمــام مرمــت مقبــره کاوه  ــا اشــاره ب ــه عبدالهــی ب نورال
آهنگــر، قهرمــان اســطوره ای ایران زمیــن در روســتای 
مشــهد کاوه چــادگان، اظهــار کــرد: کار مرمــت مقبــره کاوه 
ــت در  ــه دول ــا هفت ــان ب ــی، همزم ــطوره ایران ــر، اس آهنگ

ــت. ــیده اس ــام رس ــه اتم ــهد کاوه ب ــتای مش روس
سرپرســت اداره میــراث فرهنگــی شهرســتان چــادگان 
ادامــه داد: ایــن بنــا بــا حضــور اکبــر ترکــی نماینــده مــردم 
ــدن، فریدونشــهر، چــادگان و بوئیــن،  شهرســتان های فری
فرمانــدار شهرســتان، امــام جمعــه و دیگــر مســئوالن 

ــی بازگشــایی شــد. ــد عموم ــرای بازدی شهرســتان ب
ــان  ــره اذع ــن مقب ــی ای ــت تاریخ ــر اهمی ــد ب ــا تاکی وی ب
کــرد: ایــن بنــا مربــوط بــه دوره ایلخانــی و بــا قدمــت ۷۰۰ 
ــده  ــر جــای مان ــن بناهــای تاریخــی ب ســال از قدیمی تری
در شهرســتان اســت کــه توســط اداره کل میــراث فرهنگــی 

اســتان اصفهــان مرمــت شــد.

عمل جراحی آرتروپالسی برای 
اولین بار در اردستان

مســئول روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت اردســتان گفــت: 
در بیمارســتان شــهید بهشــتی اردســتان و از ســوی کارکنان 
ــل  ــض مفص ــی تعوی ــل جراح ــت عم ــل ظرفی ــاق عم ات

)آرتروپاســی( وجــود دارد.
ــل  ــار عم ــن ب ــرای اولی ــت: ب ــار داش ــی اظه ــدی ناج مه
بیمارســتان شــهید بهشــتی  آرتروپاســی در  جراحــی 
اردســتان انجــام شــد. وی افــزود: بــا توجــه بــه امکانــات 
موجــود در بیمارســتان شــهید بهشــتی اردســتان و کارکنــان 
توانــای اتــاق عمــل ظرفیــت عمــل جراحــی تعویــض 
ــود دارد. ــتان وج ــن بیمارس ــی( در ای ــل )آرتروپاس مفص

بهره برداری از معدن سنجده موته 
پس از هفت سال وقفه 

ــنجده  ــدن س ــتخراج از مع ــه، اس ــال وقف ــت س ــس از هف پ
ــه شــد. ــه از ســر گرفت ــای موت ــع ط مجتم

مدیــر مجتمــع طــای موتــه، معــدن طــای ســنجده را 
ــه  ــای موت ــع ط ــده مجتم ــدن بهره برداری ش ــی از دو مع یک
ــان  ــبب پای ــه س ــش ب ــال پی ــت س ــت: هف ــت و گف دانس
ذخیــره مــاده معدنــی، برداشــت از ایــن معــدن متوقــف شــد 
ــه  ــن معــدن طــا ب و امســال پــس از مراحــل اکتشــاف، ای
ــا  ــان ب ــزود: همزم ــاالری اف ــا ط ــید. علیرض ــرداری رس بهره ب
ــره حــدود  ــن معــدن و کشــف ذخی ــد در ای اکتشــافات جدی
ــدن  ــرداری مع ــه بهره ب ــی، پروان ــاده معدن ــی م ــزار تن ۸۵۰ ه
ســنجده بــرای پنــج ســال تمدیــد و عملیــات باطله بــرداری و 

ــاره آغــاز شــد. ــی دوب اســتخراج مــاده معدن

خدمات رایگان کاروان سالمت 
جمعیت هالل احمر در مبارکه 

ــتان  ــروم شهرس ــتای مح ــه روس ــی س ــر از اهال ۲۳۴ نف
مبارکــه از خدمــات رایــگان پزشــکی کاروان ســامت 

جمعیــت هــال احمــر بهره منــد شــدند.
ــان  رئیــس جمعیــت هــال احمــر مبارکــه گفــت: داوطلب
متخصــص حــوزه ســامت ایــن جمعیــت بــه ایــن تعــداد 
ــش  ــی بخ ــوض ماه ــرو، الو و ح ــتاهای آب ــوار روس خان
مرکــزی خدمــات رایــگان پزشــکی عمومــی، روان شناســی، 
ارائــه تغذیــه  و  بینایی ســنجی  مامایــی،   دارویــی، 

 کردند. 

استاندار اصفهان:

در اصفهان فرار سرمایه نداریم

،،
بــه  شــهرداری  هزینه هــای  عمــده  
هزینه هــای عمرانــی اعــم از نظافــت و 
رفت وروب شهر، حمل و نقل شهری 
توســعه اماکــن فرهنگــی، تفریحــی و 
ورزشــی شــهر و توســعه کتابخانه هــا 

بازمی گــردد

ضرورت توسعه مراکز بوم گردی در استان اصفهان بهره برداری از سامانه متمرکز 122 آبفای کاشان
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کوتاه اخبار 
 مرگ نگهبان ساختمانی 

در اثر گازگرفتگی 
یــک نگهبــان ســاختمانی در شــهرک صنایــع نیمه مزاحم این 
شــهر در اثــر گازگرفتگــی و مســمومیت بــا مونوکســیدکربن، 
ــال  ــال زغ جــان خــود را از دســت داد. بی احتیاطــی در انتق

بــه چــادر محــل نگهبانــی، باعــث بــروز ایــن حادثــه شــد.

کشف و ضبط ۱۱۰ کیلوگرم تریاک 
فرمانــده انتظامــی چهارمحــال و بختیــاری از کشــف و 
ــر داد.  ــتان خب ــن اس ــاک در ای ــرم تری ــط ۱۱۰ کیلوگ ضب
ســردار غالمعبــاس غالمــزاده گفــت: بــا همــکاری پلیــس 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر چهارمحــال و بختیــاری و مأمــوران 
انتظامــی بروجــن، یــک دســتگاه خــودروی حامــل مــواد 
مخــدر در محــور ارتباطــی لــردگان بــه بروجــن توقیــف و در 
بازرســی از آن، ۱۱۰ کیلوگــرم تریــاک کشــف و ضبــط شــد. 
ــتگیر  ــز دس ــم نی ــتا ۲ مته ــن راس ــرد: در ای ــه ک وی اضاف

ــد. ــرار گرفتن ــی ق ــع قضای ــار مراج ــدند و در اختی ش

اجرای طرح استفاده از پابند 
الکترونیکی مددجویان زندانی در یزد 
ــتفاده از  ــرح اس ــت: ط ــزد گف ــتری ی ــس کل دادگس رئی
ــرای نخســتین  ــی ب ــان زندان ــی مددجوی ــد الکترونیک پابن

ــزد اجــرا شــد.  ــار در ی ب
محمدرضــا حبیبــی، رئیــس کل دادگســتری یــزد، در آییــن 
ــان گفــت:  ــد الکترونیکــی زندانی ــن از پابن ــی نمادی رونمای
اجــرای طــرح پابنــد الکترونیکــی بــا هــدف کاهــش 
ــت  ــه فعالی ــتر ب ــارت بیش ــا و نظ ــان در زندان ه مددجوی

ــراد اســت. ــن اف ای
ایــن طــرح، مددجویانــی  پایــه  بــر  افــزود:  حبیبــی 
محــدوده  از  نبایــد  می کننــد  اســتفاده  پابنــد  از  کــه 
ــق از  ــارت دقی ــوند؛ نظ ــارج ش ــی خ ــده قانون مشخص  ش

انجــام می شــود. مربــوط  طریــق ســامانه 

سیزدهمین  »المپیاد ورزشی 
دانشجویی«  در چهارمحال و بختیاری 

ــار داشــت:  ــوم پزشــکی شــهرکرد اظه ــاون دانشــگاه عل مع
دختــر  دانشــجویان  ورزشــی  المپیــاد  ســیزدهمین 
ــدت  ــه م ــروز ب ــور از ام ــکی کش ــوم پزش ــگاه های عل دانش
یــک هفتــه تــا ۱7 شــهریورماه در شــهرکرد برگــزار می شــود.

 ۲5۰۰ حضــور  بــه  اشــاره  بــا  هاشــمی نیا  علی محمــد  
دانشــجو و عوامــل اجرایــی در ایــن دوره از مســابقات افزود: 
از مجمــوع ۲5۰۰ نفــر شــرکت کننده در ایــن المپیــاد، ۱8۰۰ 

نفــر دانشــجو و بقیــه عوامــل اجرایــی هســتند.

 افتتاح نمایشگاه صنایع دستی 
در بافق 

میــراث  اداره  رئیــس  فرمانــدار،  معــاون  حضــور  بــا 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری بافــق و جمعــی از 
مســئوالن نمایشــگاه صنایــع دســتی بافــق در میــدان خان 

ــاح شــد. ــن شهرســتان افتت ای
صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  اداره  رنجبر،رئیــس  لیلــی 
دســتی و گردشــگری بافــق، در ایــن آییــن بــا بیــان اینکــه  
نمایشــگاه صنایــع دســتی حاصل تــالش هنرمنــدان بافقی 
در کالس هــای آمــوزش صنایــع دســتی در ایــن شهرســتان 
اســت، گفــت: ایــن نمایشــگاه شــامل غرفه هایــی متشــکل 
ــی، مشــبک چــوب،  ــه دوزی، ســرمه دوزی، حصیرباف از پت
مینــای مــس، نقاشــی، تابلوفــرش و معــرق مــس اســت.

قضاوت دو داور چهارمحالی در 
مسابقات والیبال قهرمانی کشور 

دو داور چهارمحــال و بختیــاری مســابقات والیبــال دســته 
ــد.  ــان کشــور را قضــاوت می کنن ــی جوان ســوم قهرمان

ــتان  ــور، داوران اس ــیامک تقی پ ــان و س ــا عزیزی محمدرض
چهارمحــال و بختیــاری، مســابقات والیبــال دســته ســوم 

ــد. ــاوت می کنن ــور را قض ــان کش ــی جوان قهرمان
ایــن رقابت هــا از ۱5 تــا ۲۲ شــهریورماه جــاری و بــا شــرکت 
۱۲ تیــم از اســتان های چهارمحــال و بختیــاری، البــرز، 
ــزگان، ســمنان، خراســان  همــدان، لرســتان، زنجــان، هرم
شــمالی، ایــالم، خراســان جنوبــی، سیســتان و بلوچســتان 

ــزار می شــود. ــد در یاســوج برگ ــه و بویراحم و کهگیلوی

 حضور کاراته کاهای کرمانی 
در تیم ملی نونهاالن 

ــاالن در  ــی نونه ــم مل ــب تی ــی در قال ــای کرمان کاراته کاه
ــراق، منتخــب  ــی ع ــای مل ــا تیم ه ــی ب مســابقات تدارکات
ســلیمانیه و تیــم منتخــب اربیــل بــه روی تاتامــی می روند. 
ــان،  ــتان کرم ــه اس ــت کارات ــس هیئ ــری، رئی ــد امی احم
ــن اردو مســابقه  ــاالن در ای ــه نونه ــی کارات ــم مل ــت: تی گف
تدارکاتــی بــا تیــم ملــی عــراق، تیــم منتخــب ســلیمانیه و 
تیــم منتخــب اربیــل عــراق دارد کــه کاراته کاهــای کرمانــی 

ــد. ــی می رون ــه روی تاتام ــی ب ــم مل ــب تی در قال

افزایش ۱۰ درصدی تردد در 
محورهای چهارمحال و بختیاری 

نقــل چهارمحــال و  مدیــر کل راهــداری و حمــل و 
بختیــاری گفــت: تــردد در محورهــای اســتان از ابتــدای 
امســال تاکنــون نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 
ــار  ــیدی اظه ــد جمش ــت. احم ــش یاف ــد افزای ۱۰ درص
داشــت: از ابتــدای امســال تاکنــون بیــش از 4 میلیــون 
ــده  ــت ش ــتان ثب ــای اس ــردد در محوره ــزار ت و 637 ه

اســت.
وی افــزود: پرترددتریــن محــور اســتان جــاده شــهرکرد ـ 
سورشــجان بــا بیــش از 4 میلیــون و 563 هــزار تــردد و 
کم ترددتریــن محــور اســتان جــاده ناغــان ـ ســد کارون 
4 بــا بیــش از ۱59 هــزار تــردد اســت.مدیر کل راهــداری 
و حمــل و نقــل چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه 
نزدیــک بــه ۱6۰ نقطــه پرتصــادف محورهــای اســتان بــه 
صــورت امانــی اصــالح شــده، بیــان کــرد: بــا اصــالح ایــن 
۱6۰ نقطــه میــزان تصادفــات بــه شــکل جالــب توجهــی 

کاهــش یافتــه اســت.

مهنــدس مهــدی مقــوم، مدیــر مخابــرات منطقه 
یــزد، در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه بــا 
بیــان اینکــه اســتان یــزد در زمینــه شــاخص های 
مخابراتــی توانســته خدمــات خوبــی را بــه مــردم 
ارائــه دهــد، گفــت: ظرفیــت تلفــن ثابــت اســتان 
یــزد 686 هــزار و 66۰ شــماره اســت کــه در 
۱5۰ مرکــز تلفــن ثابــت شــهری و روســتایی 
بــه 54۱ هــزار و 75۰ شــماره  ایــن اســتان 

انجــام می شــود. ســرویس دهی 
ــزد  ــت در ی ــن ثاب ــوذ تلف ــب نف ــزود: ضری وی اف
ــن  ــه میانگی ــبت ب ــه نس ــت ک ــد اس ۱/47 درص
کشــوری کــه 9 درصــد بیشــتر اســت؛ ایــن 
امــر نشــان می دهــد یــزد در ایــن زمینــه از 
ــود. ــوب می ش ــور محس ــر کش ــتان های برت اس

ــماره  ــت ش ــزد ظرفی ــه ی ــرات منطق ــر مخاب مدی
تلفــن همــراه در ایــن اســتان را یــک  میلیــون و 
5۰۰ هــزار شــماره اعــالم کــرده و اظهــار داشــت: 
از ایــن تعــداد ظرفیــت بیــش از یــک  میلیــون و 
ــزار  ــه 3۱4 ه ــال اســت ک ــزار شــماره فع ۱94 ه
ــماره  ــزار ش ــش از 88۰ ه ــی و بی ــماره دائم ش

ــود. ــامل می ش ــاری را ش اعتب
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــئول در ادام ــام مس ــن مق ای
اینکــه متوســط کشــوری نفــوذ تلفــن همــراه در 
ــد  ــر اســت، تأکی ــر از هــر صــد نف کشــور 85 نف
کــرد: بــه  طــور کلــی درصــد نفــوذ تلفــن همــراه 

ــان  ــه نش ــت ک ــد اس ــزد ۱۰4 درص ــتان ی در اس
ــط  ــک خ ــش از ی ــردم بی ــی از م ــد برخ می ده

ــد. ــراه دارن ــن هم تلف
ــایت  ــوع 483 س ــرد: درمجم ــح ک ــوم تصری مق
ــا و  ــهرها، جاده ه ــتاها، ش ــش روس BTS پوش
مســیرهای ریلــی اســتان را بــر عهــده  دارنــد کــه 
 ،۲G ــی ــورت ترکیب ــه  ص ــرویس دهی ب ــن س ای

4G ،3G و 5G/4 را شــامل می شــود.

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت: 
و 6۲3  جاده هــا  از  و ۲54 کیلومتــر  هــزار   ۲
کیلومتــر از مســیرهای ریلــی اســتان تحــت 
ــت  پوشــش شــبکه تلفــن همــراه اســت. ظرفی
دیتــای اســتان ۱53 هــزار و 4۰۰ پــرت اســت کــه 

در ۲۲3 مرکــز دیتــا نصــب  شــده و از ایــن تعــداد 
۱۰9 هــزار پــرت آن در قالــب اینترنــت پرســرعت 

خانگــی و تجــاری فعــال اســت.
ادامــه  در  یــزد  منطقــه  مخابــرات  مدیــر 
بیــان داشــت: در اســتان در کنــار مخابــرات، 
شــرکت های دیگــر ۱۰۲ هــزار ظرفیــت دیتــا 
دارنــد و از بســتر مخابــرات بــرای ارائــه خدمــات 
ــاط  ــه ارتب ــد. در زمین ــه مــردم اســتفاده می کنن ب
ــوری در  ــر ن ــر فیب ــزار و 78۱ کیلومت راه دور، ۲ ه
اســتان داریــم کــه ارتبــاط تلفنــی بیــن شــهرها، 
ــد. ــم کرده ان ــتان را فراه ــز اس ــتاها و مرک روس

ایــن مقــام مســئول افــزود: شــاخص ارتباطــات 
ــر 795  ــال حاض ــزد در ح ــتان ی ــتایی اس روس
روســتای دارای ارتبــاط و 67 هــزار و 69۰ شــماره 
ثابــت و GSM روســتایی در حــال فعالیــت 
اســت و بــه  طــور کلــی می تــوان گفــت ضریــب 
ــد  ــتاها 5/4۰ درص ــت در روس ــن ثاب ــوذ تلف نف

اســت.
ــت  ــد از جمعی ــرد: 7/98 درص ــد ک ــوم تأکی مق
ــی، 5/95  ــن خانگ ــش تلف ــت پوش ــتان تح اس
درصــد تحــت پوشــش تلفــن همــراه و 96 درصد 
تحــت پوشــش شــبکه های دیتــا هســتند و بــه 

ــد. اینترنــت دسترســی دارن
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود در 
تشــریح اقدامــات یــک ســال گذشــته مخابــرات 

ــک ســال  ــار داشــت: ظــرف ی ــزد اظه اســتان ی
گذشــته 8 هــزار و 3۰۰ شــماره تلفــن ثابــت 
ــرت هــم  ــر شــده و 4۰ هــزار و 4۰۰ پ ــد دای جدی
بــه ظرفیــت ســوئیچ و کابــل نــوری اســتان اجــرا 

شــده اســت.
ــش از  ــزود: بی ــزد اف ــه ی ــرات منطق ــر مخاب مدی
۱4۰ کیلومتــر کابــل مســی در طــول یــک ســال 
گذشــته در اســتان اجــرا و 83 هــزار و 8۰۰ 
شــماره تلفــن همــراه جدیــد فعــال  شــده و 6/۱ 
درصــد بــه ضریــب نفــوذ تلفــن همــراه در اســتان 

ــزوده شــده اســت. اف
مقــوم ادامــه داد: از هفتــه دولــت ســال گذشــته 
ــوری در  ــر ن تاکنــون بیــش از ۲45 کیلومتــر فیب
اســتان اجــرا شــده اســت. یکــی از پروژه هــای 
ــدت انجــام شــد،  ــن م ــه در ای ــری ک ــم دیگ مه
انتقــال  سیســتم های  راه انــدازی  و  نصــب 
ــی  ــای ارتباط ــت کانال ه ــه ظرفی ــود ک ــتان ب اس
اســتان را تــا ۱۲ برابــر افزایــش داد و ایــن  یــک 
موفقیــت بــزرگ بــرای ایــن مجموعــه محســوب 

می شــود.
اذعــان داشــت: 484  ایــن مقــام مســئول 
مراکــز  و  مــدار شــده  وارد   BTD تکنولــوژی 

مختلــف اســتان و به ویــژه بعضــی از روســتاهای 
ــت.  ــرار داده اس ــش 3G ق ــت پوش ــم را تح مه
در طــول یــک ســال گذشــته بیــش از 44 هــزار 
پــرت بــه ظرفیــت ADSL اســتان اضافــه و 
بیــش از ۱۰ هــزار و 6۰۰ پــرت فعــال  شــده اســت.

وی اظهــار داشــت: بــه  طــور کلــی عملکــرد 
 76۲ اجــرای  اســتان  مخابــرات  یک ســاله 
ــان  ــارد توم ــرمایه گذاری ۱۱4 میلی ــا س ــروژه ب پ
ــرای اســتان ســرمایه گذاری بســیار  اســت کــه ب
ــرات  ــن نشــان از عــزم مخاب ــادی اســت و ای زی
بــرای کیفیــت خدمات رســانی  منطقــه یــزد 
بــه مــردم دارد. همچنیــن تعــداد ۱۱7 پــروژه 
بــا ســرمایه گذاری ۱5 میلیــارد و 6۰۰ میلیــارد 
تومــان در ایــن هفتــه بــه بهره بــرداری می رســد.

مدیــر مخابــرات منطقــه یــزد در پایــان از اجــرای 
طــرح اســتانی عیــد تــا عیــد خبــر داد و گفــت: 
مشــترکانی کــه تلفــن ثابــت آن هــا کامــل قطــع 
شــده اســت، اگــر بدهــی خــود را در فاصلــه عیــد 
قربــان تــا غدیــر پرداخــت کننــد، تــا پایــان ســال 
می تواننــد بــه طــور مجانــی و بــدون محدودیــت 
از تلفــن خــود اســتفاده کننــد و بــا خطــوط 

داخلــی تلفــن ثابــت تمــاس بگیرنــد.

مدیر مخابرات منطقه یزد خبر داد:

استان یزد، از استان های برتر کشور 
در زمینه شبکه ارتباطات است

در  بختیــاری،  و  چهارمحــال  اســتاندار  ســلیمانی،  قاســم 
آییــن بیســتمین جشــنواره اســتانی شــهید رجایــی گفــت: 
رفــع تحریم هــا، لغــو قطعنامه هــای ظالمانــه، مهــار تــورم و 
رونــق اقتصــادی بخش هــای مختلــف کشــور، از مهم تریــن 

می شــود. محســوب  یازدهــم  دولــت  دســتاورد های 
وی بــا بیــان اینکــه تمامــی دولت هــای کشــور پــس از پیــروزی 
انقــالب اســالمی ایــران خدمــات جالــب توجــه و مطلوبــی ارائــه 
داده انــد، افــزود: بــا تکیــه بــر اقتصــاد مقاومتــی و فرمایش هــای 
ــگاه  ــه جای ــوان ب ــی( می ت ــه العال ــری )مدظل ــام معظــم رهب مق

واقعــی اقتصــاد کشــور دســت یافــت.
ــوان و  ــم در اســالم عن ــی مه ــت را هدف ســلیمانی توســعه عدال
اضافــه کــرد: طــی 4۰ ســال گذشــته، بــه تعــداد ســال های عمــر 
بــا برکــت جمهــوری اســالمی، انتخابــات در کشــور برگــزار شــد؛ 

ایــن در حالــی اســت کــه هنــوز در بعضــی کشــورها، نه تنهــا آزادی 
وجــود نــدارد، بلکــه بــه زنــان هــم حتــی در رعایــت حقــوق اولیــه 

ــا داده نمی شــود. ــی به زندگ
ــات  ــه امکان ــع عادالن ــی، توزی ــاالری دین ــه داد: مردم س وی ادام
ــعه ای در  ــاخص های توس ــه ش ــیدن ب ــه آزادی، رس ــتیابی ب دس
بخش هــای مختلــف عمرانــی، اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی 
ــق  ــم در مناط ــت یازده ــات دول ــن اقدام ــی، از مهم تری و سیاس
مختلــف کشــور به ویــژه اســتان های کمتــر برخــوردار ماننــد 

ــوده اســت. ــاری ب چهارمحــال و بختی
گفتنــی اســت در بیســتمین جشــنواره اســتانی شــهید رجایــی بــا 
ارزیابــی عملکــرد 46 دســتگاه اجرایــی چهارمحــال و بختیاری در 
4 بخــش اختصاصــی، عمومــی، مشــترک عمومــی و اختصاصــی 

و اقتصــاد مقاومتــی، از ۱5 دســتگاه  برتــر تقدیــر شــد.

تــا پایــان امســال 34 طــرح صنعتــی در اســتان چهارمحــال و 
ــد.  ــرداری می رس ــه بهره ب ــاری ب بختی

ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــر کل صنع ــی، مدی ــم امام ــید نعی س
چهارمحــال و بختیــاری، در آییــن بهره بــرداری از ۱6 طــرح 
صنعتــی اســتان بــه مناســبت هفتــه دولــت گفــت: تــا پایــان 
ــد شــد  ــدازی خواه ــر در اســتان راه ان ــرح دیگ امســال 34 ط
ــش از 6۰ درصــد  ــی بی ــون دارای پیشــرفت فیزیک ــه هم اکن ک

هســتند.
ــا  وی افــزود: ایــن ۱6 طــرح صنعتــی هــم جــزو طرح هــای ب
پیشــرفت 6۰ درصــد بودنــد کــه بــا صــرف ۱9۱ میلیــارد و 54۲ 

ــه بهره بــرداری رســیدند. میلیــون ریــال اعتبــار ب
ــرای  ــا ب ــن طرح ه ــرداری از ای ــا بهره ب ــرد: ب ــه ک ــی اضاف امام

۱۲6 نفــر شــغل ایجــاد شــد.

ــرح  ــال 3 ط ــت امس ــه دول ــن در هفت ــه داد: همچنی وی ادام
ــتان  ــار در اس ــال اعتب ــارد ری ــا ۱4۰ میلی ــی ب ــدی و صنعت تولی
ــا  ــن طرح ه ــت ای ــاز نخس ــاح ف ــا افتت ــه ب ــد ک ــی ش کلنگ زن

ــود. ــم می ش ــغل فراه ــر ش ــرای 77 نف ب
امامــی گفــت: ســال گذشــته در راســتای اجــرای برنامه هــای 
اقتصــاد مقاومتــی، 6۲ طــرح تولیــدی بــا پیشــرفت فیزیکــی 
ــرداری  ــه بهره ب ــاری ب ــاالی 5۰ درصــد در چهارمحــال و بختی ب

رســید.
همزمــان بــا آخریــن روز از هفتــه دولــت، ۱6 طــرح صنعتــی بــا 
حضــور بهــروز ریاحــی مشــاور وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــال  ــتاندار چهارمح ــع و اس ــت از صنای ــت حمای ــس هیئ و رئی
و بختیــاری و جمعــی از مســئوالن بــه صــورت متمرکــز و 

همزمــان در شــهرکرد افتتــاح شــد.

مدیــر امــور شــیالت ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
ــان  ــزل آالی رنگین کم ــزد از رهاســازی بچه ماهــی ق ی
اســتخرهای  و  ماهــی  پــرورش  اســتخرهای  در 

ــر داد.  ــزد خب ــتان ی ــاورزی اس ــوره کش دومنظ
ســادات اخــوی، مدیــر امــور شــیالت ســازمان جهــاد 
ــا اعــالم ایــن خبــر گفــت:  کشــاورزی اســتان یــزد، ب
در  رنگین کمــان  قــزل آالی  بچه ماهــی  رهاســازی 
ــز در  ــکذر و مهری ــاد، اش ــم، بهاب ــتان های خات شهرس
اســتخرهای پــرورش متراکــم ماهــی و همچنیــن 
اســتخرهای دومنظــوره کشــاورزی بــرای پــرورش 
ــاز شــده  ــه دوم ســال جــاری آغ ــن ماهــی در نیم ای

ــت. اس
وی بــا اشــاره بــه محدودیت هــای منابــع آب اســتان 

گفــت: اســتفاده از آب ذخیره شــده در اســتخرهای 
اراضــی  و  باغ هــا  در  مصــرف  از  قبــل  کشــاورزی 
سیاســت های  از  ماهــی  پــرورش  جهــت  زراعــی 
شــیالت اســتان بــوده و مــورد تاکیــد قــرار می گیــرد.

ــی دارای  ــر ورود بچه ماه ــارت ب ــوی نظ ــادات اخ  س
ــع آن  ــع به موق ــتان و توزی ــه اس ــتی ب ــی بهداش گواه
ــدگان  ــد پرورش دهن ــب و رص ــرخ و وزن مناس ــا ن ب
در مراحــل تولیــد را از وظایــف مدیریــت امــور شــیالت 
ــد ســالیانه ماهــی در اســتان  ــزود: تولی دانســت و اف
ــد  ــی از آن را تولی ــه نیم ــوده ک ــن ب ــزار ت ــر ه ــغ ب بال
ماهــی قــزل آالی رنگین کمــان تشــکیل می دهــد کــه 
امیــد مــی رود همیــن میــزان تولیــد در ســال جــاری 

ــد. ادامــه یاب

ســید مصطفــی داوودی، مدیــر کل راه آهــن اســتان یــزد، 
در تشــریح اقدامــات یک ســاله گذشــته اداره کل راه آهــن 
ــاری اســتان  یــزد گفــت: در ســال 95 حجــم عملیــات ب
یــزد ۲3 درصــد نســبت بــه ســال 94 رشــد داشــته 

اســت.
ــافربری  ــای مس ــته واگن ه ــال گذش ــزود: در س وی اف
قطــار یــزد - تهــران و بالعکــس کــه عمــر زیــادی داشــتند 
تعویــض شــدند کــه ایــن  یکــی از اقدامــات مهمــی بــود 

کــه در راســتای رفــاه حــال مســافران صــورت گرفــت.
ــه اینکــه در  ــا اشــاره ب ــزد ب ــر کل راه آهــن اســتان ی مدی
ســال 96 نســبت بــه ســال 94 تأخیــر قطارهــای مــا در 
ــت  ــیده اس ــوم رس ــه یک س ــا ب ــافری تقریب ــوزه مس ح
ــای  ــر قطاره ــط تأخی ــته متوس ــت: در گذش ــار داش اظه

مســافربری حــدود 3۰ دقیقــه بــود کــه خوشــبختانه در 
پنــج  ماهــه نخســت ســال جــاری متوســط تأخیرهــا بــه 
۱۱ دقیقــه کاهــش پیداکــرد و پیش بینــی می کنیــم 

ــد کاهشــی ادامــه داشــته باشــد. ــن رون ای
ــه  ــبت ب ــار نس ــل ب ــزان حم ــال 96 می ــزود: در س وی اف
ســال گذشــته حــدود ۱۰ درصــد رشــد داشــته و امیدواریم 
ــرا حمــل  ــد صعــودی ادامــه داشــته باشــد؛ زی ــن رون ای
ریلــی بــار و کاال نســبت بــه دیگــر روش هــا مقــرون بــه 
ــت بیشــتری برخــوردار اســت.  ــوده و از امنی ــر ب صرفه ت

همچنیــن در پنــج مــاه نخســت ســال جــاری 3۰ درصــد 
بــه ظرفیــت صندلی هــای قطــار یــزد بــه تهــران و 
تهــران بــه یــزد افــزوده شــده کــه بــا ایــن اقــدام شــاهد 
افزایــش ۱۲ درصــدی در حــوزه حمــل مســافر بوده ایــم.

استانها

 رونق اقتصادی بخش های مختلف 
مهم ترین دستاورد دولت 

 تولید سالیانه هزار تن ماهی قزل آال 
در استان یزد

تا پایان امسال در چهارمحال و بختیاری

۳۴ طرح صنعتی به بهره برداری می رسد 
مدیر کل راه آهن استان یزد خبر داد:

افزایش ظرفیت حمل مسافر در راه آهن یزد

استاندار کرمان:
 الگوی اقتصاد مقاومتی استان کرمان 

در کشور نمونه است 
ــا در  ــت اســتان وجــود دارد ت ــن آمادگــی از ســوی مدیری ــان گفــت: ای اســتاندار کرم
جمــع صاحب نظــران اقتصــادی کشــور از الگــوی اقتصــاد مقاومتــی اســتان دفــاع کنــد. 
ــرارگاه  ــان ق ــده و معاون ــا فرمان ــدار ب ــان، در دی ــتاندار کرم ــینی، اس ــا رزم حس علیرض
ــه  ــه دولــت، ضمــن تبریــک هفت ــه مناســبت هفت منطقــه ای جنــوب شــرق ارتــش ب
ــای  ــزود: در روزه ــی اف ــر و رجای ــهیدان باهن ــره ش ــاد و خاط ــت ی ــت و گرامیداش دول
ــد  شــکل گیری نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران، منافقــان و گروه هــای معان

ــد. ــام وارد کردن ــه نظ ــری ب ــارات جبران ناپذی خس
ــت و  ــول دانس ــل قب ــی قاب ــان را الگوی ــتان کرم ــی اس ــاد مقاومت ــوی اقتص وی الگ
افــزود: ایــن الگــو بــرای نخســتین مرتبــه بــه صــورت پایلــوت در شهرســتان محــروم 
قلعه گنــج آغــاز و موجــب شــد تــا ایــن الگــو در سراســر اســتان کرمــان تعمیــق یابــد.

اســتاندار کرمــان یــادآور شــد: روزگاری در شهرســتان قلعه گنــج هیــچ کارخانــه و واحــد 
ــی  ــوالت لبن ــن محص ــن و باکیفیت تری ــروز بهتری ــا ام ــت؛ ام ــود نداش ــدی وج تولی
مربــوط بــه شهرســتان قلعه گنــج اســت کــه طــی یــک هفتــه گذشــته وارد بــازار شــده 

اســت.

رزم حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه ضریــب اشــغال هتــل کپــری قلعه گنــج از هتل هــای 
مرکــز کرمــان بیشــتر اســت، گفــت: مــردم قلعه گنــج کــه روزگاری از آنــان بــه عنــوان 
ــم  ــک تی ــاد ی ــن اقتص ــای معی ــا تالش ه ــروز ب ــد، ام ــرده می ش ــام ب ــا ن پابرهنه ه
ــل مالحظــه ای  ــد کــه افتخــار قاب ــه مســابقات خــارج از کشــور اعــزام کردن ورزشــی ب

را کســب نمــود.
وی بــر واگــذاری مدیریــت توســعه اســتان بــه بخــش غیردولتــی تاکیــد کــرد و افــزود: 
الگــوی اقتصــاد مقاومتــی اســتان کرمــان در کشــور نمونــه اســت؛ بــه گونــه ای کــه مورد 
تاییــد مقــام معظــم رهبــری قــرار گرفــت و بــر ایــن اســاس معــاون اول رئیس جمهــور 

بــه اتفــاق جمعــی از وزرا از ایــن الگــو دیــدن کردنــد.
ــوت  ــهر پایل ــی در ش ــاد مقاومت ــوی اقتص ــه الگ ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب ــتاندار کرم اس
ــن شهرســتان از ۲8  ــکاری ای ــرخ بی ــا ن ــج موجــب شــد ت ــی قلعه گن اقتصــاد مقاومت
ــردم  ــر از م ــزار نف ــون 34 ه ــد: تاکن ــادآور ش ــد، ی ــش یاب ــد کاه ــه 8 درص ــد ب درص
شهرســتان قلعه گنــج عضــو صندوق هــای خــرد توســعه روســتایی شــده اند کــه 

ــد. ــش یاب ــر افزای ــزار نف ــه 5۰ ه ــال ب ــان س ــا پای ــود ت ــی می ش پیش بین
ــر ایجــاد اشــتغال و مرتفــع  ــه مطالبــه ملــی مــردم مبنــی ب ــا اشــاره ب رزم حســینی ب
ســاختن مشــکالت اقتصــادی کشــور تصریــح کــرد: دولت هــای خردگــرا بســیار موثــر 
ــا دنیــا و حرکت هــای  ــا ادب، اخــالق، تعامــل ســازنده ب هســتند کــه کارنامــه آن هــا ب

عاقالنــه در اقتصــاد قابــل رصــد اســت.

#اقتصاد_مقاومتی

کوتاه از استانها
انجام واکسیناسیون رایگان 

دام های عشایر ریگان 
ــبت  ــه مناس ــت: ب ــگان گف ــکی ری ــبکه دامپزش ــر ش مدی
هفتــه دولــت دام هــای عشــایر ریــگان بــه صــورت رایــگان 

ــدند.  ــه ش ــیون و معاین واکسیناس
ــگان  ــکی ری ــبکه دامپزش ــر ش ــان، مدی ــن دهقانی محس
افــزود: کنتــرل و مبــارزه بــا بیماری هــای دامــی و حفــظ و 
صیانــت از ســرمایه های دامــی کشــور از جملــه مهم تریــن 
ــبکه  ــور ش ــن منظ ــه همی ــت؛ ب ــکی اس ــف دامپزش وظای
دامپزشــکی شهرســتان ریــگان بــا حضــور در مناطــق 
ــام  ــه انج ــدام ب ــتان، اق ــایری شهرس ــتانی و عش کوهس
ویزیــت و واکسیناســیون رایــگان و خدمت رســانی بــه 

ــرده اســت. ــن مناطــق ک عشــایر ای

 بخش داخلی بیمارستان بم 
مجهز شد 

رضــا اشــک، فرمانــدار بــم، از افتتــاح و راه انــدازی 86 طرح 
ــن شهرســتان  ــت در ای ــه دول ــی در مجمــوع در هفت عمران

خبــر داد.
وی گفــت: طرح هــای شــهرداری بــم در قالــب ۲۲ پــروژه 
ــار ۱7  ــا اعتب ــی ب ــی عمران ــودرو خدمات ــتگاه خ و ۱۱ دس
ــرار  ــرداری ق ــورد بهره ب ــد و م ــاح ش ــان افتت ــارد توم میلی

ــت. گرف
وی بــا اشــاره بــه راه انــدازی مرکــز تــرک اعتیــاد بــا اعتبــار 
ــش  ــو نمای ــاختمان پالت ــت: س ــان گف ــون توم 5۰۰ میلی
ــار 35۰  ــا اعتب ــر ب ــر و ظرفیــت ۱۰۰ نف ــای ۱3۰ مت ــا زیربن ب
ــالمی  ــاد اس ــر کل ارش ــور مدی ــا حض ــان ب ــون توم میلی
اســتان کرمــان و انجمــن هنر هــای نمایشــی بــم در پــارک 

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ــد و ب ــاح ش ــن افتت ۲۲ بهم

مرمت اضطراری خانه تاریخی 
همایونی اردکان 

خانــه تاریخــی همایونــی اردکان حســب وظیفــه ذاتــی از 
ســوی اداره میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 

شهرســتان اردکان مرمــت اضطــراری می شــود. 
حمیــد مشــتاقیان، رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری شهرســتان اردکان، گفــت: خانــه 
تاریخــی همایونــی اردکان در داخــل بافــت تاریخــی و ثبتی 
ــر  ــه دوره آل مظف ــت آن ب ــه قدم ــده ک ــع ش اردکان واق

برمی گــردد.

 افتتاح اقامتگاه بوم گردی 
در هفشجان 

ــال و  ــئوالن چهارمح ــتاندار و مس ــور اس ــا حض ــی ب در آیین
ــاح  ــجان افتت ــردی در هفش ــی بوم گ ــاری اقامتگاه بختی
شــد. بهره بــرداری از ایــن اقامتــگاه، زمینــه اشــتغال 

ــرد. ــم ک ــر را فراه ــتقیم 5 نف مس
ایــن اقامتــگاه بوم گــردی بــا ۱5 هــزار متــر مربــع مســاحت 
و صــرف ۱۰ میلیــارد ریــال اعتبــار بنــا شــده کــه 5۰۰ متــر 
ــه ســفر ه خانه  ــع ب ــر مرب ــردی، 4۰۰ مت ــه بو م گ ــع آن ب مرب
ســنتی و بقیــه بــه فضــای ســبز و معابــر اختصــاص                                                                                 

دارد.

کشف 63 رأس دام قاچاق در تفت
فرمانــده انتظامــی تفــت از کشــف 63 رأس دام قاچــاق در 

ایــن شهرســتان خبــر داد. 
ــت:  ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ــری ب ــاد بیگل ــرهنگ فره س
مأمــوران پلیــس ایــن شهرســتان ضمــن کنتــرل محورهای 
ــه  ــک« را ک ــز ت ــون »بن ــتگاه کامی ــک دس ــی، ی مواصالت
ــف                                                                                  ــایی و متوق ــود، شناس ــاق ب ــل دام قاچ ــال حم در ح

ــد. کردن
وی افــزود: مأمــوران انتظامــی در بازرســی از ایــن کامیــون 
ــکی را  ــوز دامپزش ــد مج ــاق فاق ــداد 63 رأس دام قاچ تع

کشــف و یــک متهــم را نیــز دســتگیر کردنــد.

 مقاوم سازی بیش از 2۰ هزار 
واحد مسکونی روستایی در یزد 

مدیــر کل بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی یــزد از 
مســکونی  واحــد  هــزار   ۲۰ از  بیــش  مقاوم ســازی 

روســتایی در ایــن اســتان خبــر داد.
ــاد مســکن  ــه اینکــه بنی ــا اشــاره ب ــان ب علیرضــا قربانی
انقــالب اســالمی در ســال 58 بــه دســتور امــام خمینــی 
بــه  عنــوان اولیــن نهــاد ســازندگی کشــور تأسیس شــده 
ــیس  ــام)ره( از تأس ــرت ام ــدف حض ــت: ه ــت، گف اس
بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی، رســیدگی بــه مشــکل 
ــکن  ــئله مس ــل مس ــتضعفین در ح ــن و مس محرومی

بــود.
وی افــزود: بــر اســاس اساســنامه بنیــاد مســکن 
ــی  ــه اجرای ــه  بدن ــاد در س ــن بنی ــالمی، ای ــالب اس انق
معاونــت عمــران روســتایی، معاونــت مســکن شــهری 
و معاونــت بازســازی و مســکن روســتایی خالصــه  شــده 
ــد کــه در  ــی دارن کــه هــر کــدام رســالت ها و برنامه های
قانــون برنامــه و برنامــه ســالیانه بنیــاد مســکن تعریــف 

 شــده اســت.

رتبه نخست چهارمحال و بختیاری 
در تولید دو محصول کشاورزی 

و  چهارمحــال  جهــاد کشــاورزی  ســازمان  رئیــس 
بختیــاری گفــت: ایــن اســتان در ســال زراعــی امســال 
در تولیــد محصــول ماهیــان ســردآبی و بــادام رقــم 
مامایــی در کشــور رتبــه نخســت را در کشــور بــه دســت 

آورده اســت.
ذبیــح هللا غریــب بــا اشــاره بــه کســب رتبــه برتــر تولیــد 
ایــن  افــزود:  محصــوالت کشــاورزی  از  بعضــی  در 
اســتان بــا تولیــد حــدود ۲3 هــزار تــن ماهــی ســردابی 
ــی  ــم مامای ــادام رق ــن ب ــزار ت ــد ۲4 ه ــزل آال( و تولی )ق
ــه  ــن محصــوالت را ب ــد ای ــه نخســت تولی ــی رتب صادرات

ــت. ــاص داده اس ــود اختص خ
و  چهارمحــال  جهــاد کشــاورزی  ســازمان  رئیــس 
ــاورزی در  ــاد کش ــش جه ــن، نق ــن آیی ــاری در ای بختی
ــت و  ــل دانس ــردم را بی بدی ــی م ــت غذای ــن امنی تامی
ــا تامیــن یک ســوم درآمــد  گفــت: بخــش کشــاورزی ب
ــون و 4۰۰  ــک میلی ــد ســاالنه ی ــا تولی ــردم اســتان، ب م
هــزار تــن محصــول گیاهــی و دامــی حــدود 3۰۰ میلیــارد 

ــی دارد.  ــال درآمدزای ری

 اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 57 
درصــد چشــمه ها و قنات هــای چهارمحــال و 

ــت.  ــده اس ــک ش ــاری خش بختی
ــل  ــم تجلی ــتکی در مراس ــلیمانی دش ــم س قاس
چهارمحــال  کشــاورزی  بخــش  فعــاالن  از 
و بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه 57 درصــد 
ــاری  ــال و بختی ــای چهارمح ــمه ها و قنات ه چش
ــش  ــت: کاه ــار داش ــت، اظه ــده اس ــک ش خش
یــک  بختیــاری،  و  منابــع آب در چهارمحــال 

ــت. ــدی اس ــیار ج ــئله بس مس
ــی در  ــع آب زیرزمین ــوان کــرد: افــت مناب وی عن
ــاده  ــاق افت ــاری اتف ــال و بختی ــتان چهارمح اس

اســتان  ایــن  در  آب  از چاه هــای  بســیاری  و 
ــت. ــده اس ــک ش خش

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری ادامــه داد: افت 
منابــع آب زیرزمینــی در ایــن اســتان حــدود ۲4 

متــر اســت.
در  آب  تولیــد  کاهــش  بــه  اشــاره  بــا  وی 
چهارمحــال و بختیــاری اظهــار داشــت: تولیــد آب 
ــارد  ــاری از ۱۱ میلی در اســتان چهارمحــال و بختی
ــارد مترکعــب رســیده  ــه5.5 میلی ــر مکعــب ب مت

ــت. اس
وی اظهــار داشــت: بــارش بــرف و بــاران در ایــن 
ــر  ــده و تغیی ــر ش ــال کمت ــه س ــال ب ــتان س اس

اقلیــم اتفــاق افتــاده اســت. همچنیــن مانــدگاری 
بــرف در ارتفاعــات ایــن اســتان بســیار کــم شــده 

اســت.
ــه  ــا اشــاره ب ــاری ب اســتاندار چهارمحــال و بختی
اینکــه منابــع آب در چهارمحــال و بختیــاری 
ــا مدیریــت  کاهــش یافتــه، عنــوان کــرد: بایــد ب
مناســب در جهــت حفــط منابــع آب تــالش کــرد.

وی عنــوان کــرد: بهره گیــری از سیســتم های 
آبیــاری نویــن در مــزارع کشــاورزی در ایــن 
اســتان نقــش مهمــی در حفــط منابــع آب دارد.
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره 
بــه اینکــه بایــد از ظرفیت هــا و پتانســیل ها 

ــه داد:  ــرد، ادام ــتفاده ک ــع آب اس ــظ مناب در حف
ــاری موجــب  خشکســالی در چهارمحــال و بختی
ایجــاد خســارات  مختلــف در بخــش کشــاورزی 

ــت. ــده اس ش
ــم  ــت یازده ــت دول ــی فعالی ــرد: ط ــد ک وی تاکی
تالش هــای بســیاری بــرای اجــرای سیســتم های 
ــن در مــزارع کشــاورزی انجــام شــده  ــاری نوی آبی

اســت.
ــای  ــداث کارخانه ه ــرد: اح ــان ک ــه بی وی در ادام
فــرآوری محصــوالت کشــاورزی در چهارمحــال و 

بختیــاری ضــروری اســت.
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری اظهــار داشــت: 
توســعه واحدهــای صنعتــی فــرآوری محصــوالت 
ایــن  کشــاورزی موجــب کاهــش ضایعــات 

ــود. ــتغال می ش ــش اش ــش و افزای بخ

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:

۵۷ درصد چشمه ها و قنات های چهارمحال و بختیاری خشک شد

،،
مدیر مخابرات منطقه یزد گفت: در 
طــول یک ســال گذشــته تاکنــون 762 
بــا ســرمایه گذاری  پــروژه مخابراتــی 
اجــرا  یــزد  در  تومانــی  میلیــارد   114

شــده اســت



فرزنــد  تولــد  چشــم انتظار  نابــارور،  زوج هــای  از  بســیاری 
هســتند؛ امــا بــا مشــکل نابــاروری مواجــه می شــوند و بــا وجــود 

درمان هــای فــراوان نتایــج مثبتــی نمی بیننــد.
بــر اســاس جدیدتریــن پژوهش هــای دانشــمندان جالــب اســت 
بدانیــد کــه نابــاروری بــه دلیــل اســتفاده از بعضــی وســایل خانــه 
اســت؛ مــواد شــیمیایی بــه کار رفتــه در بعضــی مبلمان هــا، 
صندلــی ماشــین و حتــی زیرانداز هــای ورزشــی می توانــد ســبب 

نابــاروری در بانــوان شــود.
ــگام  ــدن زودهن ــف ش ــری از کثی ــرای جلوگی ــه ب ــواد ک ــن م ای
مبلمــان، ضــد نفــوذ گــرد و خــاک، ضــد آب بــودن مبل هــا و نیــز 
ــود،  ــتفاده می ش ــیله ها اس ــن وس ــر ای ــه ظاه ــیدن ب ــا بخش ج

ــود. ــان ش ــژه زن ــا به وی ــاروری در زوج ه ــبب ناب ــد س می توان
ــا ایــن  ــدن ب ــر تمــاس پوســت ب ــد عــاوه ب کارشناســان دریافتن

ــوی  مبل هــای حــاوی مــواد شــیمیایی، استشــمام ناخــودآگاه ب
ــذارد. ــی بگ ــر منف ــاروری اث ــر ب ــد ب ــا می توان ایجادشــده از آن ه

پژوهشــگران بــا بررســی میــزان مــواد شــیمیایی موجــود در ادرار 
حــدود ۲۱۱ زن کــه تحــت درمــان آی وی اف )IVF( قــرار داشــتند، 
ــو  ــتقات ارگان ــیمیایی از مش ــواد ش ــی م ــدار فراوان ــد مق دریافتن
فســفات ها، فتــاالت، پی وی ســی، آمونیــوم کواترنــری و پــی اف آر 
)PFR( در نمونه هــای ادرار وجــود داشــته کــه رابطــه مســتقیمی 
بــا نابــاروری در آن هــا و نیــز موفــق نبودن عمــل آی وی اف داشــته 

اســت.
محققــان آمریکایــی دانشــگاه  هــاروارد دریافتنــد در زیرانداز هــای 
ــام »مــت یــوگا« مشــهور هســتند نیــز، مــواد  ــه ن ورزشــی کــه ب
شــیمیایی وجــود دارد. ایــن مــواد شــیمیایی باعــث اختــال در 

ــوند.  ــوان می ش ــاروری در بان ــر در ب ــای موث ــح هورمون ه ترش

حمیــد ســوری، رئیــس مرکــز تحقیقــات ارتقــای ایمنــی و 
پیشــگیری از مصدومیت هــا در شــبکه رادیویــی ســامت  گفــت: 
مســائل مربــوط بــه انســان در حــوادث و ســوانح مســائل بســیار 
جــدی و مهمــی اســت. انســان یــک بخــش شــخصیتی و 

ــی دارد. ــگاه اجتماع ــک جای ــاری و ی رفت
ــا بیــان اینکــه بیــش از دوســوم علــل رخــداد حــوادث  ســوری ب
ــاری و  ــائل رفت ــه مس ــد ب ــه داد: بای ــت، ادام ــانی اس ــل انس عام
ــر  ــی دیگ ــود و از طرف ــه ش ــن توج ــای ناایم ــروز رفتاره ــدم ب ع
ــت  ــم اس ــوادث مه ــونت بار در ح ــی و خش ــای ضداجتماع رفتاره
ــترین  ــوادث بیش ــی ح ــه در بعض ــرا ک ــوند؛ چ ــرل ش ــد کنت و بای

ــر را دارد. تأثی
وی در ادامــه افــزود: آموزش هــای مناســب در زمــان مقتضــی بــا 
روش درســت بــه انســان از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت تــا 

ســایر عوامــل انسان ســاز نیــز کنتــرل شــوند.
ــرد:  ــح ک ــوم پزشــکی شــهید بهشــتی تصری اســتاد دانشــگاه عل
گاهــی از اوقــات حقــوق دیگــران در زمــان ترافیــک و در برخــورد 
بــا حــوادث رعایــت نمی شــود؛ تعــرض بــه حقــوق دیگــران 
ــد  ــور می کن ــاده عب ــر پی ــل عاب ــه از مح ــواری ک ــد موتورس مانن
ــوق  ــد، ب ــارک می کن ــاده پ ــر پی ــل عاب ــه در مح ــی ک ــا خودروی ی
زدن هــای غیرضــروری و مســتمر و ســرعت غیرمجــاز جــزء 
ــانس  ــم ش ــه ه ــد ک ــمار می رون ــه ش ــی ب ــای ضداجتماع رفتاره
ــه را  ــش جامع ــم آرام ــد و ه ــش می ده ــوادث را افزای ــوع ح وق

ــزد. ــم می ری ــه ه ب
وی عنــوان کــرد: جامعــه ای کــه در فضــای متشــنج و بــا رفتارهای 
ــت  ــه حال ــول ب ــت معم ــد، از حال ــه باش ــی مواج ــد اجتماع ض

ــت. ــد رف ــن خواه ــش آن از بی ــد و آرام ــول درمی آی غیرمعم

زوج های جوان بخوانند

ناباروری پشت این وسایل خانگی پنهان شده است 
 رفتارهای ضد اجتماعی و خشونت بار 

عامل بسیاری از حوادث 

نسخه طب سنتی برای درمان کیست تخمدان
ــدان  ــت« در تخم ــکیل »کیس ــث تش ــده باع ــت عم ــار عل ــنتی چه ــب س ــر ط از نظ
ــل و شــخص  ــن عوام ــی از ای ــر یک ــن اســت کســی تحــت تٔاثی ــه ممک می شــود ک

ــار عامــل دچــار کیســت شــده باشــد. ــر هــر چه دیگــری تحــت تٔاثی
ــت  ــدن کیس ــود آم ــه وج ــی ب ــت اساس ــه عل ــت، س ــون و رطوب ــت خ ــی، غلظ چاق
ــی هشــدار  ــی، نوع ــی در قاعدگ ــه بی نظم ــا هرگون ــرای خانم ه ــدان هســتند. ب تخم
ــد،  ــایع باش ــدان ش ــت تخم ــه کیس ــا ب ــی ابت ــی وقت ــد. از طرف ــاب می آی ــه حس ب
ــدان  ــت تخم ــم؛ کیس ــدان می دهی ــت تخم ــود کیس ــه وج ــال را ب ــتین احتم نخس

ــد. ــان می ده ــودش را نش ــی خ ــت قاعدگ ــت و کیفی ــب در کمی اغل
 پرهیز غذایی برای درمان کیست تخمدان

بانــوان مبتــا بــه کیســت تخمــدان بایــد از مصــرف غذاهــای غلیــظ بپرهیزنــد؛ پیتــزا، 
الویــه، حلیــم، آش رشــته، ماکارونــی، الزانیــا، کله پاچــه، حلــوا، شــیرینی تــر، مــوز، 

انبــه و لوبیــا، جــزء غذاهــای غلیــظ بــه شــمار می رونــد.
شــیر، میــوه و تنقــات را بــه هیچ وجــه بــا هــم نخوریــد؛ چــون هضــم همزمانشــان 
بســیار دشــوار اســت و در بــدن ایجــاد ســموم مضــر می کننــد؛ هضــم گوشــت توســط 
دســتگاه  هاضمــه یــا همــان دســتگاه گــوارش ۱۲ ســاعت طــول می کشــد؛ بنابرایــن 

اگــر گوشــت خورده ایــد، بایــد بیشــتر صبــر کنیــد.

 چند روش ساده  برای درمان کیست
ــک اســتکان آب  ــودر اســطوخودوس و ی ــک قاشــق چایخــوری پ ــح ی ــدای صب ابت
ــد؛  ــل کنی ــوط و می ــاب مخل ــل ن ــا عس ــیدن ب ــه دم کش ــس از 5 دقیق ــوش را پ ج
روغــن ایــن گیــاه می توانــد از تشــکیل کلونــی  ژن هــای جهش یافتــه کــه عامــل بــروز 
ســرطان هســتند، جلوگیــری کنــد و درنتیجــه خطــر ابتــا بــه انــواع ســرطان ها را نیــز 
کاهــش دهــد. ابتــدای شــب یــک اســتکان آب جــوش و یــک قاشــق چایخــوری 
پــودر گیــاه افتیمــون را مخلــوط و پــس از 5 دقیقــه دم کشــیدن بــا عســل نــاب میــل 
کنیــد؛ افتیمــون بــا طبیعــت گــرم و خشــک و قابــض، رفــع ســودای محترقــه و بلغــم 
ممــزوج می کنــد کــه غلبــه ایــن نــوع ســودا و بلغــم بــه تاکیــد و قــول اطبــاء بــزرگ 
ــن  ــورم ســرطانی اســت؛ ای ــروز کیســت ها و ت ــی ب ــل اصل ــه عل ــران از جمل طــب ای
گیــاه بــا ایجــاد خاصیــت قلیایــی محیــط اطــراف کیســت و تومــور موجــب تضعیف و 
نابــودی کیســت ها و تومورهایــی کــه ماهیــت ســوداوی و بلغمــی دارنــد، می شــود.

پــس از هــر وعــده غذایــی یــا همــراه بــا وعده هــای غذایــی یــک قاشــق چایخــوری 
ســیاه دانه میــل شــود؛ ســیاه دانه از معروف تریــن گیاهانــی اســت کــه بــا خاصیــت 
آنتی اکســیدانی قــوی، نقــش بســزایی در زمینــه جلوگیــری از فعالیــت ســلول های 
ســرطانی دارد و طبــق تحقیقــات دقیــق و موشــکافانه اســتادان طــب ســنتی اغلــب 
ــن  ــن از بی ــور بنیادی ــه ط ــیاری ب ــدود بس ــا ح ــرطانی ت ــای س ــت ها و تومور ه کیس

می رونــد.

رئیــس مرکــز درمــان و اختــاالت اوتیســم بــا 
اشــاره بــه ســهم ۳۲ درصــدی ژنتیــک در ابتــا بــه 
ــد  ــدود ۳0 درص ــاران ح ــن بیم ــت: ای ــم گف اوتیس
مــوارد صــرع دارنــد و بــرای آمــوزش و توانبخشــی 

اوتیســم، آمــوزش خانواده هــا الزم اســت.
بیمــاری  بــه  اشــاره  بــا  پوراعتمــاد  حمیدرضــا 
ــد  ــال رش ــی اخت ــم، نوع ــت: اوتیس ــم گف اوتیس
اســت کــه تعامــات اجتماعــی و مهارت هــای 
ــد.  ــرار می ده ــر ق ــت تاثی ــرد تح ــی را در ف ارتباط
ــای  ــه مداخــات و آموزش ه ــودکان اوتیســمی ب ک
ــی نشــان  ــات علم ــد و اطاع ــاز دارن ــگام نی زودهن
می دهــد اگــر بیمــاری اوتیســم زود تشــخیص 
داده و از دو ســالگی آموزش هــای الزم آغــاز شــود، 

ــت. ــود اس ــل بهب قاب
وی بــه تأثیــر ژنتیــک در بــروز اوتیســم اشــاره کــرد 
ــر  ــتند تاثی ــاد داش ــته  اعتق ــه داد: در گذش و ادام
ژنتیــک در اوتیســم  90 درصــد اســت، ولــی امــروزه 
ــی  ــم ژنتیک ــاری اوتیس ــد بیم ــد ۳۲ درص می گوین
ــال  ــی در ح ــل اجتماع ــهم عوام ــی س ــت؛ یعن اس

افزایــش اســت.
شــیرخوارگی  دوران  از  اگــر  افــزود:  پوراعتمــاد 
ــل تشــخیص  ــد اوتیســم قاب خانواده هــا دقــت کنن
نــگاه  اگــر کــودک  بــه عنــوان مثــال  اســت؛ 
نمی کنــد بایــد نگــران شــویم. لبخنــد معنــادار 
کــودک از ســه ماهگــی بــرای اطرافیــان قابــل درک 
ــای  ــه تحریک ه ــر ب ــه کمت ــیرخواری ک ــت. ش اس

اجتماعــی پاســخ می دهــد، بایــد از ایــن نظــر مــورد 
ــان  ــر در شــروع رشــد زب ــرد. تاخی ــرار بگی توجــه ق
ــرای  ــک عامــت ب ــد از آن ی ــک ســالگی و بع در ی
ــودک  ــالگی ک ــن در دو س ــت؛ همچنی ــم اس اوتیس
ــه ســمت فعالیت هــای  ــاری ب ــن بیم ــه ای ــا ب مبت

ــی رود. ــراری م ــرادی و تک انف
 رئیــس مرکــز درمــان و اختــاالت اوتیســم گفــت: 
ــودکان را  ــر اســت ک ــرای تشــخیص اوتیســم بهت ب
نــزد روان شناســان و روان پزشــکان اطفــال ببریــم؛ 
امــا وجــود یــک یــا دو عامــت نبایــد نگران کننــده 

باشــد.
وی ادامــه داد: اوتیســم از ســال 77 ـ 78 مطــرح 
ــم  ــار و نی ــودکان در چه ــاری ک ــان بیم ــد. آن زم ش
ــا  ــد؛ ام ــخیص داده می ش ــالگی تش ــج س ــا پن ی
اکنــون ســن تشــخیص اوتیســم  دو و نیــم یــا ســه 
ــوده و ایــن امــر نشــان دهنده پیشــرفت  ســالگی ب

اســت؛ البتــه تشــخیص در مواقعــی مشــکل اســت؛ 
عائــم  شــدت  پایین تــر  ســنین  در  همچنیــن 
ضعیف تــر اســت و تشــخیص ممکــن اســت کمــی 

دشــوارتر باشــد.
پوراعتمــاد عنــوان کــرد: بی تفاوتــی کــودک در 
ســنین پاییــن اهمیــت دارد. کــودک ممکــن اســت 
ــاوت باشــد،  ــه در آغــوش کشــیدن بی تف نســبت ب
ــا  ــر ب ــنین باالت ــد، در س ــگاه نمی کن ــودک ن ــر ک اگ
همســن و ســاالن ارتبــاط نــدارد، در ســنین بعــدی 
ضعــف مهارت هــای اجتماعــی دارد، بایــد مــورد 

ــرد. ــرار گی ــن ق توجــه والدی
ــه  ــم ب ــاالت اوتیس ــان و اخت ــز درم ــس مرک رئی
علــت افزایــش مــوارد شــیوع اوتیســم اشــاره کــرد 
و افــزود: افزایــش شــیوع ایــن بیمــاری در مــوارد 
ــخیص  ــت تش ــه عل ــاید ب ــتانه ای ش ــف و آس خفی

ــر باشــد. بهت

ــر داد و افــزود:  ــاط صــرع و اوتیســم خب وی از ارتب
ایــن بیمــاران حــدود ۳0 درصــد مــوارد صــرع دارنــد 
ــوزش  ــوزش و توانبخشــی اوتیســم، آم ــرای آم و ب

ــت. ــا الزم اس خانواده ه
 رئیــس مرکــز درمــان و اختــاالت اوتیســم گفــت: 
خــاص  بیماری هــای  جــزء  اوتیســم  بیمــاری 
ــاری  ــاال و بیم ــم ب ــیوع اوتیس ــون ش ــت؛ چ نیس
شناخته شــده ای اســت. از وقتــی اوتیســم تعریــف 
شــد ســازمان بهزیســتی کمک هایــی داشــته اســت 
و ایــن افــراد می تواننــد در ســازمان بهزیســتی 
ــازمان  ــن س ــای ای ــه کمک ه ــد؛ البت ــام کنن ثبت ن

ــد. ــش می ده ــان را پوش ــی از درم ــط بخش فق
وی بــا اشــاره بــه درمــان اوتیســم گفــت: اوتیســم 
ــان در  ــم درم ــدارد و بخــش اعظ ــی ن ــان قطع درم
اجتمــاع و رفــع ضعــف مهارت هــای اجتماعــی 

اســت. 

#طب_سنتی
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رئیس مرکز درمان و اختالالت اوتیسم مطرح کرد:

سهم ۳۲ درصدی ژنتیک در ابتال به اوتیسم

تازههایپزشکی

شکالت تلخ با روغن زیتون بخورید 
تا قلبی سالم داشته باشید

ــر  ــت ب ــر مثب ــن تاثی ــه ای ــد ک ــان می کنن ــان اذع محقق
ســامت بیشــتر ناشــی از روغــن زیتــون اســت تــا 

شــکات.
فوایــد روغــن زیتــون ناشــی از ترکیــب طبیعــی موجــود 
ــب در  ــن ترکی ــی فنول هاســت. ای ــه پل در آن موســوم ب
ــا  ــه ســیب هــم وجــود دارد؛ ام تمامــی گیاهــان از جمل
نتایــج نشــان می دهــد خــواص ایــن ترکیــب در صــورت 
مصــرف شــکات غنی شــده از روغــن زیتــون بــه مراتــب 

بیشــتر اســت.
دکتــر روســلدا دی اســتفانو، عضــو تیــم تحقیــق از 
دانشــگاه پیــزا ایتالیــا، در این بــاره می گویــد: »مــا 
ــخ  ــکات تل ــک ش ــه کوچ ــرف روزان ــه مص ــم ک دریافتی
از  حاصــل  طبیعــی  پلی فنول هــای  بــا  غنی شــده 
ــر  ــال خط ــود احتم ــا بهب ــام ب ــوق خ ــون ف ــن زیت روغ

اســت.« مرتبــط  قلبی عروقــی 
وی در ادامــه می افزایــد: »مطالعــه مــا نشــان می دهــد 
کــه روغــن زیتــون فــوق خــام ممکــن اســت یــک مکمل 
ــلول های  ــظ س ــه حف ــک ب ــرای کم ــب ب ــی مناس غذای
ــرای بهبــود  ترمیم کننــده بــدن باشــد.« ایــن ســلول ها ب

عــروق خونــی حیاتــی هســتند.
ــرد و ۱۲ زن  ــب، ۱۴ م ــامل ۲۶ داوطل ــه ش ــن مطالع ای
بــود کــه محققــان بــه آن هــا بــه صــورت تصادفــی 
ــا ســیب قرمــز  ــا روغــن زیتــون ی شــکات غنی شــده ب
دادنــد. هــم روغــن زیتــون و هــم ســیب قرمــز بــه دلیــل 
داشــتن خــواص ســامت قلــب و توانایــی کاهــش ابتــا 

ــب شــریان معــروف هســتند. ــه تصل ب

 تولید قوی ترین آنتی بیوتیک ها 
با شیر مادر 

کارشناســان در جدیدتریــن پژوهش هــای خــود دریافتنــد 
ــا را از  ــد ابرمیکروب ه ــادر می توان ــد موجــود در شــیر م قن

بیــن ببــرد.
ــر  ــا اث ــی ب ــاخت آنتی بیوتیک های ــرای س ــان ب کارشناس
مشــابه شــیر مــادر در تــاش هســتند تــا در نابــود کــردن 

ــد. ابرمیکروب هــا از آن هــا اســتفاده کنن
پژوهش هــای قبلــی نشــان داده بــود پروتئین هــای 
خاصــی در شــیر مــادر وجــود دارد کــه از نــوزاد در مقابــل 
ابتــا بــه بســیاری از بیماری هــای عفونــی از جملــه 

ــد. ــت مى کن ــهال مراقب اس
پژوهش هــای جدیــدی درخصــوص اثــر قنــد موجــود در 
شــیر مــادر و ارتبــاط آن بــا از بیــن بــردن ابــر میکروب هــا 
ــگاه  ــان دانش ــاش محقق ــل ت ــه حاص ــده ک ــام ش انج

واندربیلــت آمریکاســت.
هــم  امــروزی  آنتی بیوتیک هــای  قوی تریــن  حتــی 
درمــان کننــد  را  میکروب هــا  از  بعضــی   نمی تواننــد 
و فــرد مبتــا جــان خــود را از دســت می دهــد؛ بــه 
ــیر  ــواص ش ــی خ ــه بررس ــان ب ــل کارشناس ــن دلی همی
ــا  ــد ت ــود در آن پرداخته ان ــد موج ــن و قن ــادر، پروتئی م
ــی  ــا کارای ــدی از آنتی بیوتیک هــای قــوی و ب نســل جدی

ــد. ــد کنن ــا را تولی ــل ابرمیکروب ه ــاد در مقاب زی

تغذیه
خطرات مصرف بیش از اندازه قارچ 

مصــرف قــارچ خوراکــی معمــوال بی ضــرر اســت؛ زیــرا 
ویتامین هــا، مــواد معدنــی و آنتی اکســیدان های 
امــا  می کنــد؛  فراهــم  بــدن  بــرای  را  مفیــدی 
باعــث  می توانــد  قــارچ  زیــاد  بســیار  مصــرف 
ازدیــاد بعضــی از مــواد مغــذی در بــدن شــود 
مضــر ســامتی  بــرای  اســت  ممکــن   کــه 

 باشد.
 آهن

قــارچ منبعــی غنــی از آهــن اســت. بــرای نمونــه 
۱۱۳ گــرم از قــارچ مــورل، ۱۴ گــرم آهــن دارد. 
ــه ۱8  ــه ب ــوان روزان ــه بان ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
میلی گــرم   8 بــه  مــردان  و  آهــن  میلی گــرم 
بــرای حفــظ ســامت ســلول های خونــی و حمــل 

ــد.  ــاز دارن ــدن نی ــر ب ــیژن در سراس اکس
همچنیــن بــر اســاس تحقیقــات موسســه لینــوس 
ــترین  ــی اورگان، بیش ــگاه ایالت ــگ در دانش پاولین
ــاالن ۴5  ــن در بزرگس ــه آه ــرف روزان ــزان مص می
میلی گــرم اســت. مصــرف ۴5۳ گــرم قــارچ مــورل 
از حــد مجــاز مصــرف روزانــه آهــن فراتــر مــی رود 
و ایــن در حالــی اســت کــه افزایــش بیــش از حــد 
ــی موجــب ناراحتی هــای گوارشــی و  آهــن دریافت

ــود. ــرم می ش ــای ن ــن در بافت ه ــع آه تجم
 فسفر

بــدن،  اســکلتی  سیســتم  از  جزئــی  فســفر 
پروتئین هــای ســلولی و غشــاء اســت. بــدن روزانــه 
بــه مصــرف 700 میلی گــرم فســفر نیــاز دارد.

 مصــرف بیــش از ۴ گــرم فســفر در روز منجــر بــه 
افزایــش ســطح آن در خــون و انباشــت کلســیم در 

اندام هــا می شــود. 
ــه  ــد؛ ب ــفر دارن ــی از فس ــر متفاوت ــا مقادی قارچ ه
طــوری کــه ۱۱۳ گــرم قــارچ مــورل حــاوی بیــش 

ــت.  ــفر اس ــرم فس از ۲00 میلی گ
ــوع  ــن ن ــرم از ای ــرف ۴5۳ گ ــا مص ــن ب همچنی
قــارچ، نیــاز روزانــه بــه فســفر از حــد مجــاز فراتــر 
ــرف ۲  ــه مص ــت ک ــی س ــن در حال ــی رود و ای م
ــک روز،  ــورل در ی ــارچ م ــرم از ق ــو و ۲۶۳ گ کیل
باعــث ســمی شــدن ایــن مــاده معدنــی خواهــد 

شــد.
 روی

قــارچ حــاوی روی اســت. ایــن مــاده معدنــی در 
ــش  ــا نق ــی پروتئین ه ــلولی و یکپارچگ ــاء س غش
ــا  ــد ت ــدن کمــک می کن ــه ب دارد. همچنیــن روی ب

از ویتامیــن A و فــوالت اســتفاده کنــد. 
۱۱۳ گــرم از قــارچ مــورل حــاوی ۲ میلی گــرم 
ــاز  ــد نی ــا ۲5 درص ــادل ۲0 ت ــه مع ــوده ک روی ب

ــت.  ــی اس ــاده معدن ــن م ــه ای ــدن ب ــه ب روزان
مصــرف روزانــه بیــش از ۴0 میلی گــرم روی باعــث 
طوالنی مــدت  در  و  مشــکات گوارشــی  ایجــاد 

ــود.  ــس می ش ــود م ــه کمب ــر ب منج
ــرم از  ــو و ۲۶۳ گ ــرف ۲ کیل ــفر، مص ــد فس همانن
قــارچ مــورل در یــک روز، بــدن را بــا ســطح بــاال و 

ــد. ــه می کن ــی از روی مواج خطرناک

زیبایی

ریزش ابرو و مژه را جدی بگیرید!
بــه محــض اینکــه موهــای ســرمان دچــار ریزش 
ــان  ــرای درم ــم و ب ــر می افتی ــه فک ــود، ب می ش
ــم؛  ــه می کنی ــک مراجع ــه پزش ــکل ب ــن مش ای
امــا وقتــی ریــزش موهــا در ناحیــه ابــرو و مــژه 
اتفــاق بیفتــد، شــاید بــه ایــن زودی هــا متوجــه 
آن نشــویم. در صورتــی کــه موهــای ابــرو و مــژه 
نقــش بســیار مهمــی در زیبایــی چهــره و صــورت  
دارد؛ بــه همیــن دلیــل نبایــد خیلــی صبــر کنیــم 
ــی و کم پشــت شــود.  ــا خال ــا و مژه ه ــا ابروه ت
متاســفانه بســیاری از کســانی کــه بــا ایــن 
مشــکل روبــه رو هســتند، تــا زمانــی کــه ابروهــا 
بــه فکــر  و مژه های شــان کم پشــت نشــده، 
مراجعــه بــه پزشــک هــم نیســتند و خیلــی 
جــدی بــا ایــن مشــکل برخــورد نمی کننــد. 
ــزش موهــای  ــد ری ــاور دارن ــه برخــی هــم ب البت
ــه  ــت و درنتیج ــی اس ــژه، ارث ــرو و م ــه اب ناحی
ــرای آن انجــام             ــوان ب ــد کاری نمی ت فکــر می کنن

داد.
ــانی،  ــنگ احس ــر امیرهوش ــه دکت ــی ک در صورت
متخصــص پوســت و مــو، می گویــد: عوامــل 
ژنتیکــی و ارثــی نقــش چندانــی در ریــزش 
موهــای ابــرو و مــژه نــدارد و موهــای ایــن 

ناحیــه بــه هورمون هــا وابســته نیســت.
البتــه برخــی افــراد مژه هــا و ابروهــای پرپشــت 
و متراکمــی دارنــد کــه ایــن موضــوع وابســته بــه 
ژنتیــک اســت؛ امــا آن طــور کــه ایــن متخصــص 
بیماری هــای پوســت و مــو بــه جــام  جــم 
ــای  ــد موه ــژه مانن ــرو و م ــای اب ــد موه می گوی
ــا وابســته  ــه ارث و هورمون ه ــه ب ســر نیســت ک
باشــد و درنتیجــه این طــور نیســت کــه موهــای 
ــل  ــک و عوام ــر ژنتی ــت تاثی ــی تح ــن نواح ای

ــزد. ــی بری هورمون
ــد  ــژه  می توان ــرو و م ــه اب ــا در ناحی ــزش موه ری
ــار آن  ــر و در کن ــای س ــزش موه ــا ری ــراه ب هم
بــروز کنــد یــا بــه تنهایــی و بــه صــورت جداگانــه 
رخ دهــد.  بنابرایــن ممکــن اســت شــخصی 
ــه  ــزش موهــای ســرش ب ــان ری ــرای درم ــه ب ک
متخصــص پوســت و مــو مراجعــه می کنــد 
 همزمــان دچــار ریــزش ابــرو و مــژه هــم باشــد 
پیــش  شــرایطی  هــم  مقابــل، گاهــی  در  و 
ــرو و  ــزش اب ــار ری ــط دچ ــرد فق ــه ف ــد ک می آی
ــه  ــکل ب ــن مش ــان ای ــرای درم ــده و ب ــژه ش م

می کنــد. مراجعــه  پزشــک 
همان طــور کــه گفتــه شــد عللــی کــه در ریــزش 
موهــای ســر موثــر اســت می توانــد موجــب 
ریــزش موهــای ابــرو و مــژه هــم بشــود. از 
طــرف دیگــر، زمانــی مشــکل ریــزش موهــا 
برطــرف می شــود کــه علــت اصلــی ایجادکننــده 
ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــده باش ــع ش ــکل رف مش
هــم اولیــن قــدم بــرای حــل مســئله، شــناخت 
عامــل اصلــی ریــزش موهــا و برطــرف کــردن آن 

اســت.

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل سى  و دوم: نه گذشته و نه آینده )1(
فرزنــدان مــا نیازمنــد آرامــش روحــى و روانــى و 
فکــرى هســتند. آنچــه وظیفــه والدیــن اســت، شــاداب 

ــت. ــى آن هاس ــتن روان نگهداش
ــدان  ــى فرزن ــش روان ــد آرام ــه مى توان ــى ک  از چیزهای
ــادر  ــدر و م ــه پ ــت ک ــن اس ــدازد، ای ــره بین ــه مخاط را ب
گذشــته غم آلــود خــود را بــراى فرزندشــان بــا آب 
و تــاب بیــان کننــد. بیــان غصه هــا و ناراحتى هــا، 
گرفتاری هــا و کمبودهــا و مشــکات و درگیرى هــاى 
گذشــته باعــث تضعیــف روحیــه فرزنــدان و تــرس آن ها 
ــان  ــد هم ــاس مى کنن ــرا احس ــود؛ زی ــی می ش از زندگ
ــر آن هــا  ــد، ب چیــزى کــه پــدر و مــادر از آن رنــج برده ان

ــد. ــد رنجان ــا را خواه ــد و آن ه ــد ش وارد خواه
ــان  ــراى فرزندت ــى را ب ــت هاى دوران زندگ ــز شکس هرگ
بیــان نکنیــد، هرگــز گرفتاری هــاى معمولــى مالــى و... 
دوران گذشــته خــود را بــراى فرزندتــان تعریــف نکنیــد؛ 
فکــر نکنیــد ایــن تعریف هــا آن هــا را آب دیــده و آمــاده 
مى کنــد کــه بــا ســختى ها روبــه رو شــوند؛ بلکــه اجــازه 
ــا مشــکات  دهیــد آن هــا خودشــان در دوران زندگــى ب
خودشــان برخــورد و دســت و پنجــه نــرم کــرده و 
ــکات  ــل مش ــا در ح ــد و تنه ــه کنن ــکات را تجرب مش

ــد. ــى و هدایــت کنی آن هــا را راهنمای
بــه فرمایــش مــوال علــى)ع( توجــه فرماییــد: »ال ُتْشــَعْر 
ــِن االســِتْعداِد  ــَقَلَک َع ــمَّ َعلــى مافــاَت َفَیْش ــَک اْلَه َقْلَب

ِبمــا ُهــَواٍت.«
»افســوس هاى گذشــته را در دل خــود بیــدار مکــن 
کــه تــو را از آمادگــى بــرای پیروزی هایــى کــه در پیــش 

ــى دارد.« دارى، بازم
 یعنــى روحیــه ات را از دســت مى دهــى و جرئــت و 
ــت  ــت نصیب ــرد و موقعی ــو مى می ــاش در ت جســارت ت
نخواهــد شــد؛ حــال اگــر ایــن افســوس ها بــراى 
بچه هــا کــه داراى روحیــات لطیــف و ظریــف و حســاس 

ــى دارد؟! ــر خطرناک ــه تأثی ــود، چ ــان ش ــتند بی هس
و در فرمایشــى دیگــر فرموده انــد: »ال َتحِمــْل َهــمَّ 
ــد  ــذى َق ــَک الَّ ــى َیْوِم ــَک َعل ــْم َیأِْت ــذى َل ــَک الَّ َیْوِم

َاتــاَک.«
»غصــه فــرداى نیامــده را بــر امــروز موجــودت تحمیــل 
مکــن و بــار روز حاضــرت را بى جهــت ســنگین منمــا.«

ــا  ــرا ب ــم؟ چ ــردا را مى خوری ــرص ف ــا ح ــرا م ــر چ آخ
ــود،  ــه، پرکمب ــم، پرغص ــک، مبه ــده اى تاری ــیم آین ترس
را  بچه هایمــان  ظلمانــى،  و  خوفنــاک  نگران کننــده، 
مى  ترســانیم و باعــث اضطــراب و تــرس آن هــا از آینــده 
مى شــویم؟ چــرا مرتــب مى گوییــم مــا کــه ایــن همــه 
فــان بودیــم برایمــان چــه شــد ایــن بیچاره هــا کــه ...؟

ــان را  ــه بچه هایم ــى روحی ــب منف ــان  مطال ــا بی ــرا ب چ
تخریــب مى کنیــم؟ راســتى مگــر آینــده در دســت 
ــم؟ ــر کنی ــى و اظهارنظ ــم پیش بین ــه بتوانی ــت ک ماس

کتاب »اصول تربیت«، انتشارات همای رحمت از 

ــه در آن گلبول هــای  ــی اســت ک ــی، وضعیت کم خون
ــه  ــانی ب ــه اکسیژن رس ــتند وظیف ــادر نیس ــز ق قرم
ســلول ها را انجــام دهنــد و بــه همیــن دلیــل 
اســت کــه کم خونــی بــا مشــکات تنفســی و 

ــت. ــراه اس ــتگی هم ــف و خس ــاس ضع احس
 آنمــی همولیتیــک بــا دو منشــأ داخــل عروقــی و 
ــه  ــد ب ــی می توان ــن آنم ــت. ای ــی اس ــارج عروق خ
ــن  ــد؛ بنابرای ــاق افت ــا اکتســابی اتف ــی ی ــل ارث دالی
ــوان  ــأ می ت ــاس منش ــر اس ــک را ب ــی همولیتی آنم
بــه دو گــروه ارثــی و اکتســابی تقســیم کــرد.در یک 
فــرد ســالم، عمــر طبیعــی گلبول هــای قرمــز بیــن 
ــده  ــل عم ــه مح ــال ک ــت و طح ــا ۱۲0 روز اس 90 ت
ــون  ــردش خ ــر از گ ــز پی ــای قرم ــذف گلبول ه ح
اســت، اقــدام بــه حــذف ایــن گلبول هــا متناســب 
و مطابــق بــا میــزان تولیــد در مغــز اســتخوان 

می کنــد.
در افــراد مبتــا بــه آنمــی همولیتیــک، عمــر 
ــوده و  ــی ب ــد طبیع ــر از ح ــز کمت ــای قرم گلبول ه
می شــوند. تخریــب  ســریع تر  ســلول ها  ایــن 

ــن  ــران ای ــه جب ــز اســتخوان شــروع ب ــدا مغ در ابت
تخریــب می کنــد و تولیــد خــود را حتــی تــا 8 برابــر 
افزایــش می دهــد؛ ولــی در صــورت تخریــب بســیار 
ــران  ــز اســتخوان در جب ــوان مغ ــاد و خــارج از ت زی
ــی آشــکار می شــود. ــت نشــانه های آنم ــن حال ای

ــای  ــص بیماری ه ــان، متخص ــرز مکاری ــر فریب دکت
آنکولــوژی  داخلــی و فــوق  تخصــص خــون و 
ــه در  ــت ک ــی اس ــی وضعیت ــت کم خون ــد اس معتق
ــدار  ــا مق ــز ی ــای قرم ــدازه گلبول ه ــا ان ــداد ی آن تع

 هموگلوبیــن موجــود در خــون کاهــش می یابــد 
و تبــادل اکســیژن و دی اکســیدکربن بیــن خــون و 

ــود. ــال می ش ــار اخت ــلول ها دچ س
دکتــر فریبــرز مکاریــان در گفت وگــو بــا ایمنــا 
ــن،  ــه س ــه ب ــا توج ــراد ب ــی را در اف ــزان کم خون می
جنــس و وضعیــت فیزیولوژیکــی آن هــا متفــاوت 
ذکــر کــرده و خســتگی زودرس، تپــش قلــب، 
کاهــش اشــتها، ســرگیجه، رنگ پریدگــی، قاشــقی 
شــدن ناخن هــا، کاهــش تمرکــز و ریــزش مــو را از 

عــوارض ناشــی از کم خونــی بیــان می کنــد.
آمــدن  پاییــن  دالیــل  از  یکــی  ادامــه  در  وی 
ــدن  ــدن آن در ب ــاخته نش ــون را س ــن خ هموگلوبی
ذکــر می کنــد کــه پیــش از هــر چیــز نیــاز بــه آهــن 

دارد.
ــز  ــردن مغ ــن پزشــک متخصــص درســت کار ک ای
ــن  ــک، ب ۱۲ و آه ــید فولی ــود اس ــتخوان، وج اس
ــون  ــن خ ــن هموگلوبی ــای تامی را از پیش فاکتوره
بیــان می کنــد و می گویــد: در برخــی فاویســم 
ــیزهموگلوبین  ــا س ــه ب ــری ک ــای دیگ و بیماری ه
ــی  ــر دالیل ــا ب ــن ساخته شــده بن ــی هموگلوبی )یعن
شکســته و از بیــن مــی رود( همــراه اســت، باعث از 

ــود. ــون می ش ــن خ ــن آه ــن رفت بی
نوعــی  فاویســم  مکاریــان،  دکتــر  بــه گفتــه   
ــه باعــث ســریع شکســته  ــم اســت ک ــود آنزی کمب
شــدن گلبول هــای قرمــز و درنتیجــه کم خونــی 

می شــود.
وی ســاخته نشــدن ســلول های خونــی )گلبول هــای 
ســفید، قرمــز و پاکت هــا(  را بــه دلیــل جایگزینــی 

مغــز اســتخوان توســط بیماری هــای مختلــف 
بیماری هــای  در  مثــا  می گویــد:  و  می دانــد 
ــی  ــلول های خون ــا س ــتخوان ب ــز اس ــرطانی، مغ س
ــی  ــای کم خون ــروز بیماری ه ــث ب ــده و باع ــر نش پ

می شــود.
 بی اشتهایی، بیماری های قلبی و 

سوءتغذیه، علل شایع فقر آهن
ایــن فــوق تخصــص خــون و آنکولــوژی بــا اشــاره 
بــه اینکــه کم خونــی در بانــوان، ســنین جوانــی 
ــت آن را  ــت، عل ــوس اس ــتر محس ــاروری بیش و ب
عــادات ماهانــه عنــوان می کنــد و یــادآور می شــود: 
ــوءتغذیه و  ــودکان دارای س ــروه، ک ــن  گ ــس از ای پ
ــه گوشــت قرمــز  ــی کــه از دسترســی ب خانواده های

ــن بیمــاری هســتند. ــد، مســتعد ای محرومن
دکتــر مکاریــان در ادامــه بی  اشــتهایی، ســوءتغذیه، 
شــیوع  پــا،  و  دســت  شــدن  سوزن ســوزن 
بیماری هــای ویروســی و باکتریایــی، ریــزش مــو، 
غشــی زودرس و بــروز بیماری هــای قلبــی را از 
علــل شــایع فقــر آهــن ذکــر می کنــد و می افزایــد: 
کار  بیشــتر  بــه  قلــب مجبــور  در کم خونی هــا، 
ــان  ــر در مدت زم ــن ام ــه همی ــود ک ــردن می ش ک
ــاد  ــه گش ــدن و درنتیج ــا ش ــث نارس ــی باع طوالن
شــدن آن می شــود؛ به ویــژه در بیماری هایــی از 

ــت. ــوس اس ــا محس ــه کام ــری ک ــل بری ب قبی
ــرای همــه ســنین  ــا بیــان اینکــه کم خونــی ب وی ب
ــار  ــاک اســت، اظه ــوان بســیار خطرن ــژه در بان به وی
ــن از  ــارداری جنی ــان ب ــه در زم ــا ک ــد: از آنج می کن
ــتیم  ــاهد آن هس ــد، ش ــه می کن ــادر تغذی ــون م خ
کــه کمبــود خــون در ایــن دوران باعــث بــروز 
کم خونــی در نــوزاد نیــز می شــود و اگــر ایــن 
کم خونــی ناشــی از نبــود اســید فولیــک باشــد، بــا 
بــروز نقــص در سیســتم عصبــی نــوزادان، آن هــا بــه 
معلولیــت مبتــا می شــوند کــه می تــوان بــا تجویــز 
چنــد بــرگ قــرص اســیدفولیک در ایــن افــراد، از 
بــروز اشــکال در اعصــاب، مغــز و نخــاع جلوگیــری 

ــه عمــل آورد. ب
بــه  داخلــی  بیماری هــای  متخصــص  ایــن 
انــواع کم خونی هــا اشــاره و تصریــح می کنــد: 
بیمــاری کم خونــی بــه ۳ دســته کم خونــی بــا 
ــا  ــی ب ــی، کم خون ــز طبیع ــای قرم ــدازه گلبول ه ان
ــول و  ــر از معم ــز کوچک ت ــای قرم ــدازه گلبول ه ان
ــر از  ــز بزرگ ت ــدازه گلبول هــای قرم ــا ان ــی ب کم خون

معمــول تقســیم می شــود.
وی بیمــاری تاالســمی مینــور و فقــر آهــن را 
ــر  ــای کوچک ت ــا گلبول ه ــی ب ــروه کم خون ــزو گ ج

در  می کنــد:  عنــوان  و  می دانــد  معمــول  از 
کم خونــی بــا گلبول هــای قرمــز طبیعــی بــدن 
بــا بیماری هــای مزمــن از قبیــل مــرض قنــد 
آرتریــد  و  نارســایی کلیــه، ســرطان  )دیابــت(، 
روماتوئیــد )بیماری هــای روماتیســمی(  تهدیــد 

. د می شــو
ــا گلبول هــای  ــی ب ــان در ادامــه کم خون دکتــر مکاری
قرمــز بزرگ تــر از معمــول را ناشــی از کمبــود 
ــده  ــم کاری غ ــک و ک ــید فولی ــن ب ۱۲، اس ویتامی
نــوع  شــایع ترین  و  می کنــد  بیــان  تیروئیــد 
ــز  ــای قرم ــداد گلبول ه ــه تع ــوط ب ــی را مرب کم خون

می دانــد. معمــول  از  کوچک تــر 
وی اولیــن گام موثــر بــرای بهبــود وضــع کم خونــی 
آزمایش هــای  دادن  و  پزشــک  بــه  مراجعــه  را 
خــون ذکــر می کنــد و یــادآور می شــود: تعــداد 
 MCV آزمایــش  توســط  قرمــز  گلبول هــای 
)ام ســی وی(، )حجــم متوســط ســلولی(   مشــخص 
ــی  ــخیص تکمیل ــد در تش ــک می توان ــده و پزش ش
ــوع  ــون، ن ــن خ ــطح آه ــری س ــا اندازه گی ــود ب خ

ــد. ــخیص ده ــاری را تش بیم
 خوددرمانی در بیماری کم خونی  

عوارض بدی به دنبال دارد 
ایــن فــوق تخصــص خــون و آنکولــوژی بــا اشــاره 
بــه رژیــم غذایــی کم خونــی معتقــد اســت در 
ــدن  ــد ب ــد دی ــدا بای ــی، ابت ــی کم خون ــم غذای رژی
ــا در  ــت؛ مث ــته از کم خونی هاس ــدام دس ــار ک دچ
کم خونــی شــایع  فقــر آهــن گوشــت قرمــز، جگــر، 
ــد  ــه بای ــز می شــود؛ البت ــات تجوی اســفناج و حبوب
ــت  ــود در گوش ــن« موج ــه »آه ــت ک ــه داش توج
قرمــز و پروتئین هــا بــه راحتــی از طریــق دســتگاه 
ــود  ــن موج ــی آه ــود؛ ول ــذب می ش ــوارش، ج گ
ــدن  ــذب ب ــی ج ــه خوب ــات ب ــان و حبوب در گیاه

نمی شــود.
بیمــاری  در  خوددرمانــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــال  ــه دنب ــدی را ب ــوارض ب ــد ع ــی می توان کم خون
داشــته باشــد، عنــوان می کنــد: اضافــات آهــن در 
کبــد رســوب می کنــد و بیمــاری کبــدی را موجــب 
ــه همیــن دلیــل در درجــه اول، اولیــن  می شــود؛ ب
چیــزی کــه بــه بیمــار توصیــه می شــود یــک 
ــورت  ــت و در ص ــده اس ــوب و اصاح ش ــه خ تغذی
بهبــود نیافتــن و شــدت وخامــت اوضــاع می تــوان 

ــرد. ــتفاده ک ــیمیایی اس ــای ش از داروه
ــاد  ــه زی ــص، عاق ــک متخص ــن پزش ــه ای ــه گفت ب
بــه خاک بــازی، مهــر نمــاز، قنــد، برفــک یخچــال، 
شــایع  عــوارض  از  گــچ  و  نشاســته ای  مــواد 

کم خونــی و فقــر آهــن در کــودکان اســت کــه 
متاســفانه ایــن کــودکان عمومــا در خانــه بــه دلیــل 
ــذه  ــورد مؤاخ ــواد، م ــن م ــوردن ای ــه خ ــل ب تمای
قــرار می گیرنــد؛ در صورتــی کــه بایــد هرچــه 
ــه  ــرد؛ چــرا ک ــودکان کمــک ک ــن ک ــه ای ســریع تر ب
ــود  ــل وج ــه دلی ــا ب ــی آن ه ــت کم خون ــن اس ممک

باشــد. روده ای  انگل هــای 
کم خونــی  درمــان  راه هــای  درخصــوص  وی 
خاطرنشــان می کنــد: کمبــود ویتامین هــا، فقــر 
ــه نوعــی  آهــن و بیماری هــای مزمــن هــر کــدام ب
ــی آنچــه  ــراد می شــود؛ ول ــی در اف موجــب کم خون
مهــم اســت بــه کنتــرل درآوردن ایــن امــراض 

ــت. اس
کم خونــی  گاهــی  می افزایــد:  مکاریــان  دکتــر 
ــز  ــب لی ــه موج ــت ک ــرف داروهاس ــل مص ــه دلی ب
و در نهایــت شکســته شــدن گلبول هــای قرمــز 
ســلول های  اینکــه  بــر  عــاوه  می شــوند کــه 
ســرطانی از بیــن مــی رود، ســلول های خونــی نیــز 
از بیــن می رونــد؛ بنابرایــن افــرادی کــه بــه صــورت 
ــه  ــوند، ب ــی می ش ــار کم خون ــی دچ ــاد و ناگهان ح
ــی  ــود؛ ول ــق می ش ــون تزری ــا خ ــه آن ه ــار ب ناچ
آن هایــی کــه بــه صــورت مزمــن دچــار ایــن بیماری 
ــا دارو و  ــد و ب ــه تزریــق ندارن می شــوند، احتیــاج ب

ــوند. ــداوا می ش ــی م ــم غذای رژی

ــد جــدی  ــی را بای ــه اینکــه کم خون ــا اشــاره ب وی ب
گرفــت، ابــراز می کنــد: همان طــور کــه دربــاره 
کم خونــی بانــوان و خطــرات آن گفتــه شــد، آقایــان 
نیــز بایــد ایــن بیمــاری را جــدی بگیرنــد و ســریع 
ــوارش  ــتگاه گ ــا دس ــد ت ــه کنن ــک مراجع ــه پزش ب
آن هــا مــورد بررســی قــرار بگیــرد؛ چــون ایــن 
ــد عامــت بیماری هــای  امــراض در مــردان می توان
باشــد؛  آن هــا  دســتگاه گــوارش  در  بدخیمــی 
ــا دادن آزمایش هــای مدفــوع، می تــوان  بنابرایــن ب
از خونریــزی یــا عــدم خونریــزی افــراد مطلــع شــد.

،،
 کم خونی یا آنمی، اختالل خونی شــایعی 
یــا  قرمــز  گلبول هــای  آن  در  کــه  اســت 
هموگلوبیــن کافــی در خــون بــرای رســاندن 
اکســیژن بــه ســایر بافت هــای بــدن وجــود 

نــدارد

فوق تخصص خون و آنکولوژی:

کم خونی باعث نارسایی و گشادی قلب می شود
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رسمی  «
ــارم  ــر آراء صــادره هیــات هــای اول و دوم و ســوم و چه براب
ــی  ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان موض
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه و س
ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
مشــخصات  لــذا   . اســت  گردیــده  محــرز  متقاضیــان 
متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور 
اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی می شــود 
ــت  ــند مالکی ــه صدورس ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک درصورت
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــان اعتراضــی داشــته باشــند م متقاضی
ــود را  ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی انتش
بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس از اخــذ 
ــراض،  ــخ تســلیم اعت رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاری

ــد. ــم نماین ــی تقدی ــه مرجــع قضای دادخواســت خــود را ب
ســوم  هیــأت   1394/07/28-39375 شــماره  1.رای 
ــی  ــماره 111 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــور ربیع ــای منص آق
ــه  ــبت ب ــد نس ــد اس ــاد فرزن ــف آب ــادره نج 1091902356 ص
ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 96/02 مترمربع از 
پــالک شــماره 31 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 
ــک رســمی حــاج احمــد  ــان از مال ــک غــرب اصفه ــت مل ثب

ــی ــلیمی بابوکان س
خانــم  دوم  هیــأت   1395/05/23-12119 شــماره  2.رای 
رقیــه رنجبــری   بــه شناســنامه شــماره  251  کدملــی  
ــد محمدعلــی  نســبت  1911339389  صــادره رامهرمــز فرزن
بــه ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ ســاختمان  بــه مســاحت 
113/50  مترمربــع از پــالک شــماره 28  اصلــی واقــع در 
ــان  ــرب  اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ اصفه

ــی ــین رضائ ــمی حس ــک رس ازمال
اقــای  دوم  هیــأت   1395/05/23-12120 شــماره  3.رای 
عبدالکریــم طهماســبی   بــه شناســنامه شــماره  259  کدملی  
1971909114  صــادره مسجدســلیمان  فرزنــد محمــد نســبت 
بــه ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ ســاختمان  بــه مســاحت  
113/50  مترمربــع از پــالک شــماره 28  اصلــی واقــع در 
ــان  ــرب  اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ اصفه

ــی ــک رســمی حســین رضائ ازمال
اقــای  دوم  هیــأت   1395/07/17-19189 شــماره  4.رای 
محســن ملکــی زهرانــی   بــه شناســنامه شــماره 611  کدملــی  
1284807258   صــادره اصفهــان  فرزنــد حســن ششــدانگ 
ســاختمان  بــه مســاحت 83/92   مترمربــع از پــالک 
شــماره 349  فرعــی از 6  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
ــت صفحــه  ــان ازموردثب ــرب  اصفه ــک غ ــت مل 14 حــوزه ثب

281و278و320 دفتــر 934و304 امــالک
5.رای شــماره 17703-1395/07/03 هیــأت ســوم خانــم 
زهــرا احمــدی    بــه شناســنامه شــماره 254   کدملــی  
ــه    ســه  ــد فتــح ال ــاد  فرزن 1091152829  صــادره نجــف آب
دانــگ از ششــدانگ یــک بــاب خانــه   بــه مســاحت 206.48  
مترمربــع از پــالک شــماره  234   فرعــی از  16   اصلــی واقــع 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ در اصفه
ازمالــک رســمی    ازموردثبــت صفحــه  300      دفتــر  587     

امــالک
6.رای شــماره 17705-1395/07/03 هیــأت ســوم آقــای 
ــی   ــه شناســنامه شــماره 844   کدمل ــی    ب محســن صادق
1285752589  صــادره اصفهــان  فرزنــد قاســم    ســه 
دانــگ از ششــدانگ یــک بــاب خانــه   بــه مســاحت 206.48  
مترمربــع از پــالک شــماره  234   فرعــی از  16   اصلــی واقــع 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ در اصفه
ازمالــک رســمی    ازموردثبــت صفحــه  300     دفتــر   587    

امــالک
ــم  ــارم خان ــأت چه 7.رای شــماره 19853-1395/07/25 هی
ــی    ــماره   33  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی   ب ــه خلیل معصوم
5499961239   صــادره   اصفهــان    فرزنــد  محمــود           
ششــدانگ یــک بــاب خانــه   بــه مســاحت  64.28 مترمربــع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 45  اصل ــماره  فرع ــالک ش از پ
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی  

ــی ســید محمــود موســوی اندان
خانــم  اول  هیــأت   1395/09/25-25607 شــماره  8.رای 
تاجمــاه زهرائــی فخــر بــه شناســنامه شــماره 2238 کدملــی 
0048120154 صــادره تهــران فرزنــد قنبــر علــی در  ششــدانگ 
ــالک  ــع پ ــر مرب ــاحت 84.92مت ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی
شــماره  2616فرعــی از  18  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 7 

ــر 400 امــالک دفت
9.رای شــماره 24551-1395/09/16 هیــأت ســوم خانــم 
  12 بــه شناســنامه شــماره  جونــی    حیــدری  صدیقــه 
ــه           ــت ال ــد نعم ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290009503  ص کدمل
ــاب  ــک ب ــی ی ــه اعیان ــای ثمین ــتثنای به ــه اس ــدانگ ب شش
خانــه بــه مســاحت 141.53 مترمربــع از پــالک شــماره 400 
فرعــی از 16  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق  از ســند شــماره 

10395 مــورخ 91/9/22 دفترخانــه 160 اصفهــان
آقــای  دوم  هیــأت   1395/10/25-28013 شــماره  10.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــض آب ــری فی ــه اکب ــدرت ال ق
ــه  ــد حبیــب ال ــی 1249731216 صــادره نائیــن فرزن 5 کدمل
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 91   مترمربــع 
پــالک شــماره 2475/1  فرعــی از  18 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد 
از مالکیــت علــی یتمیــه رنانــی  ثبــت صفحــه 423 دفتــر 62

11.رای شــماره 27613-1395/10/18 هیــأت ســوم آقــای 
عبدالعلــی عابــدی جونــی بــه شناســنامه شــماره 33 کدملــی 
1289980535 صــادره اصفهــان فرزنــد حیــدر در ششــدانگ 
ــالک شــماره 956  ــع پ ــه مســاحت 147مترمرب ــه ب یکبابخان
فرعــی از 16 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 

ملــک غــرب اصفهــان  در ص 420 دفتــر 446
آقــای  اول  هیــأت   1395/11/28-31097 شــماره  12.رای 
ــماره 1502  ــنامه ش ــه شناس ــتجردی ب ــی دس ــی فاتح رضاقل
ــاس 4   ــد عب ــان فرزن ــادره اصفه ــی 6609273022 ص کدمل
ــه مســاحت   ــه ب ــاب خان ــک ب ــگ مشــاع ازششــدانگ ی دان
ــی  ــی از 9 اصل ــماره  147 فرع ــالک ش ــع پ 228.32 مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان  مــورد ثبــت صفحــات485 و 32 و 35  دفتــر 461 

و 950 امــالک
خانــم  اول  هیــأت   1395/11/28-31099 شــماره  13.رای 
ــی  ــماره 1203 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــه نصرآزادان مرضی
ــگ  ــک  دان ــی ی ــد عل ــان فرزن ــادره اصفه 1285090322 ص
مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  228.32 
ــع در  ــی واق ــی از 9 اصل ــماره  147 فرع ــالک ش ــع پ مترمرب
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  مــورد 
ــالک ــر 461 و 950 ام ــت صفحــات485 و 32 و 35  دفت ثب

14.رای شــماره 31098-1395/11/28 هیــأت اول  خانــم 
بــه شناســنامه شــماره 155 کدملــی  ســکینه رشــمانی 
ــک   ــه ی ــد یدال ــه  فرزن ــوار و میم ــادره برخ 6609716005 ص
ــه مســاحت   ــه ب ــاب خان ــک ب ــگ مشــاع ازششــدانگ ی دان
ــی  ــی از 9 اصل ــماره  147 فرع ــالک ش ــع پ 228.32 مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــورد  ــتجردی  م ــی دس ــی فاتح ــت رضاقل ــان از مالکی اصفه
ــالک ــر 461 و 950 ام ــت صفحــات485 و 32 و 35  دفت ثب

اول خانــم  15.رای شــماره 33316-1395/12/21 هیــأت 
زهــرا ســلطانی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 2148 کدملــی 
ــدانگ  ــم شش ــد قاس ــان فرزن ــادره اصفه 1293147877 ص
ــالک  ــع پ ــاحت 147.08 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی
شــماره 1374 فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 

ــت صفحــه  ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل 14 حــوزه ثب
ــالک ــر 542 ام 217 دفت

اصالحــی  رای  و   1395/11/23-33592 شــماره  16.رای 
شــماره 8295-1396/04/04 هیــأت دوم آقــای محمــود 
معتمــدی بــه شناســنامه شــماره 704 کدملــی 1289039518 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــنگ شش ــد هوش ــان فرزن ــادره اصفه ص
ــالک شــماره  ــع پ ــه مســاحت  168.80 مترمرب ســاختمان ب
2768  فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 330 

ــالک ــر 507 ام دفت
17.رای شــماره 2166-1396/01/29 هیــأت اول آقــای مهــدی 
ــی 1290750688  ــماره 97 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــاران ب نج
صــادره اصفهــان فرزنــد احمــد ششــدانگ یــک بــاب    خانــه 
پــالک شــماره  31    مترمربــع  بــه مســاحت  193/95  
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
غــرب اصفهــان از مالــک رســمی فــوق ســند 2533 مــورخ 

1391/9/26 دفترخانــه 326 اصفهــان
18.رای شــماره 2168-1396/01/29 هیــأت اول خانــم مهیــن 
امیــن الضربیــان بــه شناســنامه شــماره 473 کدملــی 
ــگ  ــه دان ــد س ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه 1282962302 ص
ــاحت   ــه مس ــه ب ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از    شش مش
ــع در  ــی واق ــماره  31   اصل ــالک ش ــع پ 193/95    مترمرب
ــان از  ــت ملــک غــرب اصفه ــان بخــش  14  حــوزه ثب اصفه
مالــک رســمی فــوق ســند 13797 مــورخ 1393/8/19 

ــان ــه 424 اصفه دفترخان
خانــم  اول  هیــأت   1396/01/29-2167 شــماره  19.رای 
بــه شناســنامه شــماره 2931 کدملــی  نجــاران  فاطمــه 
ــگ  ــه دان ــد س ــد احم ــان فرزن ــادره اصفه 1283325012 ص
ــاحت   ــه مس ــه ب ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از    شش مش
ــع در  ــی واق ــماره  31   اصل ــالک ش ــع پ 193/95    مترمرب
ــان از  ــت ملــک غــرب اصفه ــان بخــش  14  حــوزه ثب اصفه
مالــک رســمی فــوق ســند 13797 مــورخ 1393/8/19 

دفترخانــه 424 اصفهــان
20.رای شــماره 3003-1396/02/11  هیــأت ســوم آقــای 
ــماره 118   ــنامه ش ــه شناس ــی   ب ــی رنان ــینعلی مجتبائ حس
کدملــی 1290100691  صــادره اصفهــان  فرزنــد عبــاس  پنــج 
ــه مســاحت   ــه  ب ــاب خان دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک ب
209.15 مترمربــع از پــالک شــماره   3053   فرعــی از 18 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــه 525 و 528  ــت صفح ــوق ثب ــمی ف ــک رس ــان ازمال اصفه

ــالک ــر 641  ام دفت
خانــم  ســوم  هیــأت   1396/02/11-3002 شــماره  21.رای 
حبیبــه اســماعیلی ســدهی بــه شناســنامه شــماره 921  
کدملــی 1285631706  صــادره اصفهــان  فرزنــد محمدتقــی  
یــک دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت  209.15 مترمربــع از پــالک شــماره 3053    فرعــی 
از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه 525 و 

ــالک ــر 641  ام 528  دفت
ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 4389-1396/02/25 هی 22.رای ش
جعفــر اســماعیلی شــیخ شــبانی بــه شناســنامه شــماره 38 
ــعلی   ــد عباس ــهرکرد فرزن ــادره ش ــی 4622954001  ص کدمل
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 111.75  مترمربــع 
از پــالک شــماره 132 فرعــی از 27 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالک رســمی 

باقــر صادقــی برزانــی
دوم  هیــأت   1396/03/04-5418 شــماره  23.رای 
ــی  ــماره 27 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــح ب ــر صال ــای جعف آق
1290413290 صــادره اصفهــان فرزنــد تقــی ششــدانگ یــک 
بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   232.06   مترمربــع پــالک 
شــماره 5 فرعــی از 65 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از ســهم االرث تقــی فرزند  

ــادی ــح عاشــق آب مرحــوم رضــا صال
24.رای شــماره 5024-1396/03/01 هیــأت ســوم آقــای 
کــرم علــی توکلــی دهقــی  بــه شناســنامه شــماره 5 کدملــی 
1091904618 صــادره نجــف آبــاد فرزنــد فتحعلــی  ششــدانگ 
ــالک  ــع از پ ــه مســاحت 162.85 مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب ی
ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 32 اصل ــماره  فرع ش
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی حســن و 

حســین حقیقتــی زاده مارچینــی
25.رای شــماره 6640-1396/03/21 هیــأت ســوم آقــای 
ــی  ــماره 73112 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــدی  ب ــی احم مجتب
ــدانگ  ــد  شش ــد احم ــان فرزن ــادره اصفه 1281830275  ص
ــالک  ــع از پ ــه مســاحت 130.30 مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب ی
شــماره 1004   فرعــی از 19 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی حیــدر 

ــر 80  امــالک ــت صفحــه 87 دفت ــاغ ثب صب
26.رای شــماره 7111-1396/03/23 هیــأت اول  خانــم اعظم 
ــه شناســنامه شــماره 6073 کدملــی 1292213515  ــور ب داناپ
صــادره اصفهــان فرزنــد اصغــر ششــدانگ یــک بــاب    خانــه  
ــاحت    71   ــه مس ــی آن ب ــه اعیان ــای ثمنی ــتثنای به ــه اس ب
مترمربــع پــالک شــماره  170    فرعــی از  27  اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
مالکیــت یوســف و اکبــر صادقــی فرزنــدان شــعبانعلی   مورد 

ثبــت صفحــات 294 و 291 دفتــر 550 امــالک
آقــای  اول  هیــأت   1396/03/30-7669 شــماره  27.رای 
حســین داودی بــه شناســنامه شــماره 1100085173 کدملــی 
1100085173 صــادره  فالورجــان فرزنــد رضــا ششــدانگ یــک 
بــاب  ســاختمان بــه مســاحت 185.80مترمربــع پــالک 
شــماره  44 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت رضــا موســوی مــورد ثبــت 

ــالک ــر 238 ام ــی 261 دفت صفحــات 243 ال
آقــای  اول  هیــأت   1396/03/30-7645 شــماره  28.رای 
ــه شناســنامه شــماره 48  ــی ب محمدرضــا جــان نثــاری الدان
ــم در   ــد ابراهی ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290137595 ص کدمل
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 149.30مترمربــع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 13 اصل ــماره 86 فرع ــالک ش پ
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ
صغــری جــان نثــاری الدانــی  مــورد ثبــت صفحــه 410 دفتــر 

ــالک 21 ام
آقــای  دوم  هیــأت   1396/03/20-6570 شــماره  29.رای 
احمدرضــا ســیاهمرد بــه شناســنامه شــماره 90 کدملــی 
1249918618 صــادره نائیــن  فرزنــد عبــاس ششــدانگ یــک 
بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  131.05    مترمربــع پــالک 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از  18  اصل ــماره   3284   فرع ش
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت 

ــالک ــر 67 ام ــه 517 دفت صفح
آقــای  دوم  هیــأت   1396/04/14-8944 شــماره  30.رای 
ــی  ــماره 146 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی رنان ــم قوچ کری
ــدانگ  ــی شش ــد کرمعل ــان فرزن ــادره اصفه 1290074569 ص
یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 228.40مترمربــع پــالک 
شــماره 3109فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بشــماره ســند 9804 مورخ 

ــان ــه 91 اصفه 62/10/15 دفترخان
31.رای شــماره 8946-1396/04/14 هیــأت دوم آقــای علــی 
ــه شناســنامه شــماره 226 کدملــی 1290661561  ــور ب نقــی پ
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــی شش ــد رجبعل ــان  فرزن ــادره  اصفه ص
مغــازه بــه مســاحت 72.57 مترمربــع پــالک شــماره 3715 
فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ــی 467  ــت صفحــه 455 ال ــورد ثب ــان م ــک غــرب اصفه مل

دفتــر 1078 امــالک
32.رای شــماره 8973-1396/04/14 هیــأت دوم  آقــای 
کدملــی   200 شــماره  شناســنامه  بــه  راجــی  منوچهــر 
1209644193 صــادره  ســمیرم  فرزنــد میرزاکریم ششــدانگ 
یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 246.15مترمربــع پــالک 
شــماره 2654 فرعــی از 40 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت رضــا 

ــالک ــر 875 ام ــه 214 دفت ــت صفح ــورد ثب ــادی م کیقب
دوم  هیــأت   1396/05/02-10555 شــماره  33.رای 
ــی  ــماره 51 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی کاویان ــای عل آق
5499511098 صــادره رضوانشــهر فرزنــد میرزاآقــا ششــدانگ 
یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت 180     مترمربــع پالک 
ــوزه  ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره 31  اصل ش
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ســند 18177 مــورخ 1394/11/7 

ــالک ــه 424 ام دفترخان
آقــای  دوم  هیــأت   1396/04/31-10290 شــماره  34.رای 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 524 کدمل ــرد ب محمــد صداقــت ف
1284357902 صــادره اصفهــان فرزنــد ابوالقاســم دو دانــگ 
مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  
158.50    مترمربــع پــالک شــماره  38   فرعــی از   12 
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
غــرب اصفهــان مــورد ثبــت  صفحــه 37 دفتــر 338 امــالک

35.رای شــماره 10288-1396/04/31 هیــأت دوم خانــم 
ســمیه ســادات آزاد بــه شناســنامه شــماره 53897 کدملــی 
1280427361 صــادره اصفهــان فرزنــد ســیدعلی در  دو 
ــه  ــاب   ســاختمان   ب ــک ب ــگ مشــاع از   ششــدانگ ی دان
مســاحت  158.50    مترمربــع پــالک شــماره  38   فرعــی از   
12 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان مــورد ثبــت  صفحــه 37 دفتــر 338 امــالک

36.رای شــماره 10289-1396/04/31 هیــأت دوم خانــم 
799 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  ســیدقلعه  بتــول 
ــیدمهدی در  دو  ــد س ــان فرزن ــادره اصفه 1285444231 ص
ــه  ــاب   ســاختمان   ب ــک ب ــگ مشــاع از   ششــدانگ ی دان
مســاحت  158.50    مترمربــع پــالک شــماره  38   فرعــی از   
12 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان مــورد ثبــت  صفحــه 37 دفتــر 338 امــالک

37.رای شــماره 10529-1396/05/02 هیــأت دوم خانــم فضه 
ــی 6219535014  ــماره 816 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب بهرام
صــادره  فریــدن فرزنــد محمــد علــی ششــدانگ یــک بــاب 
ســاختمان بــه مســاحت   123.19   مترمربــع پــالک شــماره   
2552   فرعــی از 18   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
ــان از مالکیــت صغــری  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه

ــر 65 کوشــکی زاده  مــورد ثبــت صفحــه 342 دفت
آقــای  38.رای شــماره 9646-1396/04/24 هیــأت دوم 
ــماره 187  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی الیادران ــین کدخدائ حس
ــم در  ــد کری ــان  فرزن ــی 1284447286 صــادره اصفه کدمل
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان  بــه اســتثناء بهــاء ثمنیــه  
ــع پــالک شــماره    ــه مســاحت  467/27  مترمرب ــی   ب اعیان
242/3  فرعــی از 12   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بموجــب ســند 4265 

ــان ــه 94 اصفه ــورخ 1359/12/23 دفترخان م
ــم  ــارم خان ــأت چه ــماره 8475-1396/04/11 هی 39.رای ش
مهــوش علویجــه زمانــی بــه شناســنامه شــماره 314 کدملــی 
الــه  نعمــت  فرزنــد  صــادره کرمانشــاه   3255683505
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 216.10 مترمربــع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از18 اصل ــماره3265 فرع ــالک ش پ
ــک  ــه از مال ــان ک ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش14 حــوزه ثب
رســمی واصفیــان کــه در ص 548 دفتــر 607 مالــک میباشــد 

ــداری نمــوده خری
ــم  ــارم خان ــأت چه ــماره 8985-1396/04/15 هی 40.رای ش
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــفال ئ ــان س ــو غ ــدی ن ــدس خانمحم اق
شــماره 187 کدملــی 6219576314 صــادره فرزنــد بهــرام در 
ــع  ــه مســاحت 192.88  مترمرب ــه ب ــاب خان ششــدانگ یکب
پــالک شــماره فرعــی از67 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه  از مالــک 

رســمی  زهــرا یــزدان نظــری فرزنــد مرتضــی
ــای  ــارم آق ــأت چه ــماره 9994-1396/04/27 هی 41.رای ش
ــه شناســنامه شــماره 14967  ســید محمــد واعــظ افارانــی ب
کدملــی 1292302372 صــادره اصفهــان  فرزنــد ســید احمــد 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 88.3 مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــی از16 اصل ــماره79 فرع ــالک ش ــمتی از  پ قس
ــه  ــان ک ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب اصفه
ــک  ــر 160 مال ــورخ 95/8/20 دفت ــند 19750 م ــب س بموج

میباشــد
ــم  ــارم خان ــأت چه ــماره 10000-1396/04/27 هی 42.رای ش
عــزت محمــدی قهدریجانــی بــه شناســنامه شــماره 117 
کدملــی 1284761355 صــادره اصفهــان فرزنــد حیدرعلی در 
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ .یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ــی از15  ــماره275 فرع ــالک ش ــمتی از پ ــع قس 159 مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان کــه بموجــب صفحــه 254 دفتــر 527 امــالک 

مالــک میباشــد
ــای  ــارم آق ــأت چه ــماره 10001-1396/04/27 هی 43.رای ش
ــی  ــماره 1126 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــدی ب ــا محم غالمرض
ــه  ــی در س ــد مصطف ــان فرزن ــادره اصفه 1284639551 ص
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ .یکب ــاع از شش ــگ مش دان
ــی از15  ــماره275 فرع ــالک ش ــمتی از پ ــع قس 159 مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان کــه بموجــب صفحــه 254 دفتــر 527 امــالک 

ــد ــک میباش مال
ــای  ــارم آق ــأت چه ــماره 10006-1396/04/27 هی 44.رای ش
علیرضــا قربانــی ســینی بــه شناســنامه شــماره 213 کدملــی 
1286945641 صــادره اصفهــان فرزنــد حیــدر در ششــدانگ 
پــالک  مترمربــع   84.59 مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب 
ــش  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 40 اصل ــماره303 فرع ش
14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه از مالــک 
رســمی ســکینه خاتــون ورثــه محمــود غفــوری کــه در صفحــه 

ــک میباشــد ــر 170 مال 350 دفت
چهــارم  هیــأت   1396/04/27-10010 شــماره  45.رای 
ــی  ــماره 42631 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــراح ب ــرا ط ــم زه خان
باقــر ششــدانگ  فرزنــد  اصفهــان  1280851902 صــادره 
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 145.60 مترمربــع پــالک شــماره 
335 فرعــی از 40 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی 

ــادی ــی کیقب غالمعل
46.رای شــماره 32889-1395/12/15 هیــأت چهــارم آقــای 
ســید مصطفــی بحــق بــه شناســنامه شــماره 733 کدملــی 
1284452743 صــادره اصفهــان فرزنــد سیدابوالحســن  
ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان و انبــار متصلــه به مســاحت  
870.81 مترمربــع از پــالک شــماره 363 فرعــی از 12 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهان 
ــات450 و 332 و 213  ــت صفح ــوق  ثب ــمی ف ــک رس ازمال

ــالک ــر 2 و 375 و 730و 894  ام ــی 219 و 302 دفات ال
47.رای شــماره 8734-1396/04/13 هیــأت چهــارم آقــای 
غالمعلــی علیــزاده بــه شناســنامه شــماره 482 کدملــی 
1289818002 صــادره اصفهــان فرزنــد قنبــر ششــدانگ یکباب 
کارگاه  بــه مســاحت 634.54 مترمربــع پــالک شــماره 1195 
فرعــی از18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان کــه مــع الواســطه از مالــک رســمی رضا 

فتحــی کــه بموجــب اظهارنامــه مالــک میباشــد

آقــای  اول   48.رای شــماره 10171-1396/04/28 هیــأت 
ــماره 446  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــهرابی رنان ــا س ــد رض احم
کدملــی 1290241864 صــادره اصفهــان فرزنــد غالمعلــی در   
ــه  ــاری ب ــکونی تج ــاختمان مس ــاب  س ــک ب ــدانگ ی شش
مســاحت 138.65 مترمربــع پــالک شــماره 3282 و 3283 
فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت عباســعلی قدیــری مــورد 

ــالک ــر 67 ام ــه 327 دفت ــت صفح ثب
آقــای  اول  هیــأت   1396/04/28-10142 شــماره  49.رای 
بــه شناســنامه شــماره 82 کدملــی  نادیــان  عباســعلی 
ــدانگ  ــی شش ــد کداعل ــه فرزن ــادره میم 6229829584 ص
یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 17.60 مترمربــع پــالک 
شــماره  28 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ــی مزروعــی مــورد  ــان از مالکیــت رجبعل ــک غــرب اصفه مل

ــالک ــر 54 ام ــی 272 دفت ــات 268 ال ــت صفح ثب
آقــای  اول  هیــأت   1396/04/28-10143 شــماره  50.رای 
نقــی نصــری نصــر آبــادی بــه شناســنامه شــماره 1496 
کدملــی 1283485079 صــادره اصفهــان  فرزنــد عبــاس 
در  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 243مترمربــع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 14 اصل ــماره 703 فرع ــالک ش پ
ــت  ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ

صفحــات 104 و 179 دفاتــر 586 و 693 امــالک
آقــای  اول  هیــأت   1396/04/28-10144 شــماره  51.رای 
ــی  ــماره 27 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی جون ــد جوان احم
علــی  محمــد  فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1290223106
مســاحت  بــه  ســاختمان  بــاب   یــک  ششــدانگ  در  
ــی  ــی از 25 اصل ــماره 428 فرع ــالک ش ــع پ 150.37مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملک غــرب اصفهان 
ــه و محمدعلــی جوانــی جونــی  مــورد  از مالکیــت نعمــت ال

ثبــت صفحــات 212 و 215 دفتــر 520 امــالک
52.رای شــماره 9952-1396/04/26 هیــأت اول خانــم زهــرا 
شــهریاری کلــه مســیحی بــه شناســنامه شــماره 73 کدملــی 
1290396760 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد محمــد دو دانــگ 
مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 142.05 
ــال  ــی )قب ــی از  12 اصل ــماره 9864 فرع ــالک ش ــع پ مترمرب
ــازی  ــتاندارد س ــتای اس ــه در راس ــوده ک ــالک 12/362/5 ب پ
بــه پــالک 12/9864 تغییــر کــرده اســت ( واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بشــماره ســند 

ــه 105 اصفهــان 11355 مــورخ 82/12/27 دفترخان
آقــای  اول  هیــأت   1396/04/26-9951 شــماره  53.رای 
مرتضــی طاهــری افارانــی بــه شناســنامه شــماره 242 
ــگ  ــار  دان ــدی چه ــد مه ــادره فرزن ــی 1291021949 ص کدمل
مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 142.05 
ــال  ــی )قب ــی از  12 اصل ــماره 9864 فرع ــالک ش ــع پ مترمرب
ــازی  ــتاندارد س ــتای اس ــه در راس ــوده ک ــالک 12/362/5 ب پ
بــه پــالک 12/9864 تغییــر کــرده اســت ( واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بشــماره ســند 

11355 مــورخ 82/12/27 دفترخانــه 105 اصفهــان
آقــای  اول  هیــأت   1396/05/02-10507 شــماره  54.رای 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 115 کدمل ــرد ب ــاوری ف اســماعیل ی
5419420708 صــادره  مبارکــه  فرزنــد صفــر ششــدانگ یــک 
بــاب خانــه بــه اســتثناء بهــاء ثمنیــه اعیانــی آن بــه مســاحت 
220.24مترمربــع پــالک شــماره 68 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ

ــادی محتــرم زارع بهــرام آب
اول خانــم  هیــأت  55.رای شــماره 1396/04/28-10173 
2906 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  ابراهیمــی  زهــرا 
5759236350 صــادره فریــدن  فرزنــد رجبعلــی ســه دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 175.61 
مترمربــع پــالک شــماره 3175 فرعــی از  25 اصلــی ) پــالک 
قبــال 25/721/1 بــوده اســت و در راســتای اســتاندارد ســازی 
بــه پــالک 25/3175 تبدیــل شــده اســت ( واقــع در اصفهــان 
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ

مانــده علــی نــادری
آقــای  اول  هیــأت   1396/04/28-10174 شــماره  56.رای 
علــی جوانمــرد جوآبــادی بــه شناســنامه شــماره 21 کدملــی 
ــی  ــن عل ــد حس ــهر فرزن ــی ش ــادره  خمین 1142205908 ص
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
ــع پــالک شــماره 3175 فرعــی از   مســاحت 175.61 مترمرب
25 اصلــی ) پــالک قبــال 25/721/1 بوده اســت و در راســتای 
اســتاندارد ســازی بــه پــالک 25/3175 تبدیــل شــده اســت 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ( واق

ــادری ــی ن ــده عل ــت مان ــان از مالکی اصفه
خانــم  اول  هیــأت  57.رای شــماره 1396/05/02-10447 
کدملــی   17 شــماره  شناســنامه  بــه  مزروعــی  بتــول 
1289912599 صــادره  اصفهــان فرزنــد باقــر ششــدانگ یــک 
ــالک شــماره   ــع پ ــه مســاحت 403.20 مترمرب ــه ب ــاب خان ب
32 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــبدانی ــی س ــان مزروع ــت رمض ــان از مالکی ــرب اصفه غ
آقــای  اول  هیــأت   1396/05/02-10449 شــماره  58.رای 
4 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  علیــان  محمدعلــی 
1262426243 صــادره کاشــان فرزنــد رمضانعلــی ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 105.52مترمربــع پــالک 
شــماره 200 و 199فرعــی از 40 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ
بتــول مالکیــان و حســین جمشــیدی لمجیــری مــورد ثبــت  
ــر 173  ــه 33 دفت ــالک و صفح ــر 298 ام ــه 278 دفت صفح

ــالک ام
خانــم  اول  هیــأت   1396/05/02-10442 شــماره  59.رای 
ســمیه قربانیــان خوزانــی بــه شناســنامه شــماره 3206 
ــر  ــد قدی ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین ــی 1141302799 ص کدمل
علــی ششــدانگ یــک بــاب خانهبــه مســاحت 139.30 
مترمربــع پــالک شــماره  45 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ

ــی ــن آقابابائ حس
آقــای  اول  هیــأت   1396/05/02-10450 شــماره  60.رای 
ــنامه  ــه شناس ــادی ب ــین آب ــتانی حس ــن داس ــد حس محم
شــماره 320 کدملــی 1284238202 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــک ب محمداســماعیل ششــدانگ ی
ــی  ــی از 18 اصل ــماره 2524 فرع ــالک ش ــع پ 60.25 مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالکیــت خانــم جهــان ســلطان عســگری رنانــی 

ــالک ــر 64 ام ــه 525 دفت ــت صفح ــورد ثب م
خانــم  اول  هیــأت   1396/05/01-10439 شــماره  61.رای 
ــی  ــماره 2892 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــه زاده ب ــوره فقی منص
ــدانگ  ــر شش ــد جعف ــان  فرزن ــادره اصفه 1285014502 ص
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 136مترمربــع پــالک شــماره 
306فرعــی از  27 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 359 دفتــر 

ــالک 990 ام
آقــای  اول  هیــأت   1396/05/01-10437 شــماره  62.رای 
حمیدرضــا خــادم بــه شناســنامه شــماره 1196 کدملــی 
در   محمدعلــی  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1288042485
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 128.92 مترمربــع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 27 اصل ــماره 252 فرع ــالک ش پ
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ
ــر  ــی 197 دفت ــت صفحــه 181 ال ــورد ثب اســداله تابشــیان م

72 امــالک
آقــای  اول  هیــأت   1396/04/31-10282 شــماره  63.رای 
اصغــر عباســی بهارانچــی بــه شناســنامه شــماره 672 کدملــی 

1283007861 صــادره اصفهــان فرزنــد صــادق در  ششــدانگ 
یــک بــاب مغازهبــه مســاحت  27.02 مترمربــع پــالک 
ــش  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 9 اصل ــماره 166 فرع ش
14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت متقاضــی و 

ــی عباســی بهارانچــی ــای  صفرعل آق
آقــای  اول  هیــأت   1396/04/31-10280 شــماره  64.رای 
رســول ماهرانــی برزانــی بــه شناســنامه شــماره 103 کدملــی 
1290895449 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد حســن 4  دانگ 
مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 199.47 
مترمربــع پــالک شــماره 233 فرعــی از 27 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد 

ثبــت صفحــه 313 دفتــر 389 امــالک
خانــم  اول  هیــأت   1396/04/31-10279 شــماره  65.رای 
آســیه قــاری آفارانــی بــه شناســنامه شــماره 1270893483 
ــد مرتضــی 2  ــان فرزن ــی 1270893483 صــادره اصفه کدمل
دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
ــع پــالک شــماره 233 فرعــی از 27 اصلــی  199.47 مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــالک ــر 389 ام ــه 313 دفت ــت صفح ــورد ثب ــان م اصفه
66.رای شــماره 9820-1396/04/25 هیــأت اول آقــای رحیــم 
ــی 1290144516  ــماره 65 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــهبازی ب ش
صــادره خمینــی شــهر فرزنــد حســن ششــدانگ یــک بــاب 
ــع پــالک شــماره 737  ــه مســاحت 171.44 مترمرب ــه ب خان
فرعــی از  19 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 421 دفتــر 

ــالک 81 ام
آقــای  اول  هیــأت   1396/04/25-9768 شــماره  67.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــی آب ــی عل ــا خدائ ــد رض محم
5405 کدملــی 1292206845 صــادره  اصفهــان فرزنــد بهــرام 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 131.80 مترمربــع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 27 اصل ــماره 306 فرع ــالک ش پ
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ

ــالک ــق ســامانه ام ــی  طب ــری جیهان مه
68.رای شــماره 9751-1396/04/25 هیــأت اول خانــم زهــرا 
صادقــی علــی آبــادی بــه شناســنامه شــماره 60692 کدملــی 
1281702617 صــادره اصفهــان  فرزنــد صــادق در  ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 71.70 مترمربــع پالک شــماره 
ــش 14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 18 اصل 2493/1 فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 330 

دفتــر 62 امــالک
آقــای  اول  هیــأت   1396/04/31-10189 شــماره  69.رای 
ــی  ــماره 30 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی زران ــدی کاظم مه
ــه  ــت ال ــد نعم ــهر  فرزن ــی ش ــادره خمین 1290173834 ص
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از  شش ــگ مش ــار دان چه
مســاحت 269.15 مترمربــع پــالک شــماره 325 فرعــی از 6 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــالک ــر 10 ام ــه 425 دفت ــت صفح ــورد ثب ــان م اصفه
خانــم  اول  هیــأت   1396/04/31-10188 شــماره  70.رای 
بتــول احمــدی زهرانــی بــه شناســنامه شــماره 693 کدملــی 
ــد قدیرعلــی دو دانــگ  1284604977 صــادره اصفهــان فرزن
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 269.15 
ــع در  ــی واق ــی از 6 اصل ــماره 325 فرع ــالک ش ــع پ مترمرب
ــان از  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ اصفه
ــت صفحــه 425  ــورد ثب ــی  م ــدی کاظمــی زران ــت مه مالکی

ــالک ــر 10 ام دفت
آقــای  اول  هیــأت   1396/04/28-10088 شــماره  71.رای 
عبــاس رضائــی برزانــی بــه شناســنامه شــماره 1639 کدملــی 
1282981048 صــادره اصفهــان  فرزنــد علــی چی ششــدانگ 
ــالک  ــع پ ــاحت 193.25مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی
ــان بخــش  ــع در اصفه ــی واق ــی از 16 اصل شــماره 577 فرع
ــجاع  ــت ش ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14 ح
الدیــن درویشــی دســتگردی مــورد ثبــت صفحــه 175 دفتــر 
617 امــالک و مالکیــت متقاضــی مــورد ثبــت صفحــه 323 

ــر 104 امــالک دفت
72.رای شــماره 10072-1396/04/27 هیــأت اول  آقــای 
امیرحســین علــی بابائــی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 327 
ــی  ــد قربانعل ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290227667 ص کدمل
ــع  ــه مســاحت 97.10 مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب ششــدانگ ی
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 18 اصل ــماره 3000 فرع ــالک ش پ
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ
ــر  ــت صفحــه 572 دفت ــورد ثب ــی م ــی رنان ــری اعتصام صغ

ــالک 461 ام
آقــای  اول  هیــأت   1396/04/31-10202 شــماره  73.رای 
حســن تیمــوری جروکانــی بــه شناســنامه شــماره 34 
کدملــی 1290402191 صــادره  خمینــی شــهر فرزنــد رحمتعلی 
ــه  ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی ــاع از  شش ــگ مش ــه دان س
مســاحت 42.21 مترمربــع پــالک شــماره  44 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــی ــوری جروکان ــی تیم ــت رحمتعل مالکی
خانــم  اول  هیــأت   1396/04/31-10203 شــماره  74.رای 
فــردوس ربیعــی بــه شناســنامه شــماره 2401 کدملــی 
1285102381 صــادره  اصفهــان فرزنــد محســن ســه دانــگ 
مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 42.21 
مترمربــع پــالک شــماره  44 اصلــی واقــع در اصفهــان بخش 
14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت رحمتعلــی 

ــی ــوری جروکان تیم
آقــای  اول  هیــأت   1396/04/27-9966 شــماره  75.رای 
ــماره 1282  ــنامه ش ــه شناس ــوه ب ــم ک ــینی ک ــی حس مرتض
ــعلی  ــد عباس ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1289398070 ص کدمل
ــع  ــاحت 111 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
پــالک شــماره  67 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 

ــراط ــدی خ ــت مه ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب
آقــای  اول  هیــأت   1396/04/27-9979 شــماره  76.رای 
رمضانعلــی مولویــان جــزی بــه شناســنامه شــماره 206 
برخــوار فرزنــد حســن  کدملــی 5110386528 صــادره  
ششــدانگ یــک درب بــاغ ویــال بــه مســاحت 1589.24 
مترمربــع پــالک شــماره 64  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
ــاس  ــت عب ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14 ح
ــالک ــر 197 ام ــه 448 دفت ــت صفح ــورد ثب ــاری م ذوالفق

آقــای  اول  هیــأت   1396/04/27-10003 شــماره  77.رای 
ــه شناســنامه شــماره 62534  رســول شــهبازی دســتگرده ب
ابراهیــم  کدملــی 1281051780 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــع  ــاحت 223 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 36 اصل ــالک شــماره 1095 فرع پ
ــت  ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ

ــالک ــر 264 ام ــه 243 دفت صفح
خانــم  اول  هیــأت   1396/04/27-9996 شــماره  78.رای 
بــه شناســنامه شــماره 147 کدملــی  لــو  زهــرا خــادم 
2239704446 صــادره ترکمــن فرزنــد قربانعلــی ششــدانگ 
ــالک  ــع پ ــاحت 199.67 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی
شــماره 28 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت رضــا موذنــی مــورد ثبــت 

ــالک ــر 54 ام ــی 271 دفت ــات 268 ال صفح
79.رای شــماره 10652-1396/05/03 هیــأت دوم خانــم زهــرا 
مدنیــان بــه شناســنامه شــماره 61008 کدملــی 1281039039 
صــادره  اصفهــان فرزنــد مجتبــی 2  دانــگ مشــاع از   
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  276.91    
مترمربــع پــالک شــماره    333  فرعــی از 25   اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــر 107 امــالک ــت      صفحــه 284 دفت ــورد ثب م

آقــای  دوم  هیــأت  شــماره 1396/05/03-10653  80.رای 
بــه شناســنامه شــماره 25980 کدملــی  اکبــر کامرانــی 
1282187041 صــادره اصفهــان  فرزنــد عبــاس 4 دانــگ 
مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  
ــی از 25    ــماره    333  فرع ــالک ش ــع پ 276.91    مترمرب
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
غــرب اصفهــان مــورد ثبــت      صفحــه 284 دفتــر 107 

ــالک ام
ســوم  هیــأت   1394/02/28-4324 شــماره  81.رای 
آقــای علــی یزدانــی بــه شناســنامه شــماره 2 کدملــی 
5499723257 صــادره نجــف آبــاد فرزند عباســعلی نســبت 
بــه ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 269/96 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــماره  67 اصل ــالک ش ــع از پ مترمرب
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 

رســمی ســید محمدحســین ریاضیــات
خانــم  اول  هیــأت  شــماره 1396/04/27-9973  82.رای 
ســمیه پیرپنجــم الدیــن بــه شناســنامه شــماره 4591 
ــی  ــد مصطف ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1285078063 ص کدمل
در   ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 203مترمربــع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 23 اصل ــماره 145 فرع ــالک ش پ
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ

ــه ــار نام ــق اظه ــدزاده طب ــت بن ــی ماس ــرزا عل می
ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 10630-1396/05/03 هی 83.رای ش
ــی  ــماره 1135 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــاری ب ــان نث ــرا ج زه
ــدانگ  ــا شش ــد رض ــان  فرزن ــادره اصفه 1283450623 ص
یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   207.45   مترمربــع 
پــالک شــماره  146    فرعــی از   13  اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت  

ــی 139620302025005509 ــر  الکترونیک ــماره دفت ش
خانــم  اول  هیــأت   1396/05/01-10441 شــماره  84.رای 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 1585 کدمل ــی ب ــدی جون زهــرا عاب
در   الــه  نعمــت  فرزنــد  اصفهــان  1283041588 صــادره 
ششــدانگ یــک بــاب مغــازه و دفتــرکار بــه مســاحت 25.60 
ــع در  ــی واق ــی از 12 اصل ــماره 620 فرع ــالک ش ــع پ مترمرب
ــان از  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ اصفه
مالکیــت غالمعلــی نــادری درباغشــاهی مــورد ثبــت صفحــه 

ــالک ــر 975 ام 8 دفت
ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 12650-1396/05/24 هی 85.رای ش
یونــس هاشــمی بــه شناســنامه شــماره 1587 کدملــی 
1283041561  صــادره اصفهــان فرزنــد آقامحمــد ششــدانگ 
ــالک  ــع از پ ــه مســاحت  29.26 مترمرب ــازه ب ــاب مغ یــک ب
شــماره 159 فرعــی از 25  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی حســین 

شــیروانی
86.رای شــماره 11949-1396/05/16 هیــأت ســوم آقــای 
ــی  ــماره 2 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی جوان ــین عل حس
در  رحیــم  فرزنــد  شــهر  خمینــی  صــادره   1290209677
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 225 مترمربــع پــالک 
ــان بخــش  ــع در اصفه ــی واق ــی از 25 اصل شــماره 631 فرع
14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالــک رســمی جعفر 

ــت شــده ــرش ثب ــه گــری پذی قلع
87.رای شــماره 12935-1396/05/28 هیــأت اول آقــای 
جــواد عابــدزاده زواره بــه شناســنامه شــماره 15 کدملــی 
ــد محمــد ششــدانگ یــک  1189495899 صــادره زواره فرزن
ــالک  ــع پ ــاحت    146.58  مترمرب ــه مس ــه ب ــاب    خان ب
شــماره  519   فرعــی از  12  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
ــد  ــت احم ــان  از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14  ح

ــی   ــرک الدان ت
ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 13153-1396/05/29 هی 88.رای ش
ــماره 1705  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی برزان ــی رضای محمدعل
ــدانگ  ــان شش ــد رمض ــادره فرزن ــی 1282981757 ص کدمل
یکبــاب مغــازه تجــاری  بــه مســاحت 89/65 مترمربــع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از16 اصل ــماره 1195 فرع ــالک ش پ
بخــش حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه از 

ــی ــی برزان ــان رضای رمض
آقــای  دوم  هیــأت   1396/05/21-12409 شــماره  89.رای 
ــماره 744  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــاوش ککنان ــول زارع چ رس
کدملــی 1141928477 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد رحیــم 
ــاحت   306    ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی شش
مترمربــع پــالک شــماره   8   فرعــی از  44  اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از 

ــی ــی اندان ــت محــدی رحمت مالکی
90.رای شــماره 11981-1396/05/16 هیــأت ســوم خانــم 
شــماره 21039 کدملــی  شناســنامه  بــه  میتــرا کریمــی 
1140209949 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد ســیف الــه  
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 136.90 مترمربــع 
از پــالک شــماره فرعــی از 32 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالک رســمی 

ــبدانی ــی س ــم رحیم ــی خان ــی ب ب
رأی اصالحی

هیــأت   1396/05/15-11758 شــماره  اصالحــی  1.رای 
ــت  ــا عنای ــناس و ب ــزارش کارش ــاد گ ــه مف ــه ب ــوم باتوج س
بــه اینکــه رای هیــأت تــا کنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد رای 
ــک  ــردد: مســاحت مل ــی گ ــن شــرح اصــالح م صــادره بدی
ــه در  ــد ک ــی باش ــح م ــع صحی ــا 11252 مترمرب ــورد تقاض م
ــاحت  ــوم مس ــأت س ــماره 26435-1395/10/06 هی رای ش

ــت. ــده اس ــد ش ــع قی 10861.63 مترمرب
بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهدشــد .م 
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تاریخ انتشار نوبت دوم  1396/06/26
رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان

  علیرضا حیدری 

متن آگهی مزایده
شــماره مزایــده : 139604302004000053 تاریــخ ثبــت 
ــماره  ــه ش ــی ب ــده اجرای ــده پرون ــی مزای 96/3/23  آگه
بایگانــی  9400766  شــش دانــگ یــک بــاب خانــه 
ــی  ــالک 13085 اصل ــی از پ ــماره 2 فرع ــی ش ــالک ثبت پ
بــه مســاحت 235/15 مترمربــع واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان بــه آدرس : اصفهــان خیابــان جــی خیابــان 
شــهید رجایــی قبــل کوچــه طباطبایــی نبــش کوچــه 
پامچــال و رســالت کــه ســند مالکیــت آن در صفحــه 346 
ــا شــماره  ــت شــماره 16292 ب ــل ثب ــالک ذی ــر 98 ام دفت
چاپــی 805254 بــه نــام ســید حســین حســینی جبلــی 
)پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ( و صفحــه 349 دفتــر 
98 امــالک ذیــل ثبــت شــماره 16293 بــا شــماره چاپــی 
ــام خانــم شــهربانو علــی محمــدی )یــک  ــه ن 805255 ب
دانــگ مشــاع از ششــدانگ( ثبــت و صــادر شــده اســت 
ــاد  ــر و هفت ــول شــش مت ــه ط ــا حــدود : شــماال اول ب ب
ســانتی متــر پــی اســت بــه گل انــداز جــوی صحرائــی دوم 
پخــی اســت بــه طــول دو متــر و بیســت ســانتی متــر بــه 
ــر و  ــار مت ــه طــول بیســت و چه ــور شــرقًا ب ــداز مزب گل ان
بیســت و پنــج ســانتی متــر پــی اســت بــه گل انــداز جوی 
صحرائــی جنوبــًا اول پخــی اســت بــه طــول دو متــر دوم 
بــه طــول هشــت متــر و بیســت ســانتی متــر پــی اســت 
بــه کوچــه احداثــی پنــج متــری غربــًا بــه طــول بیســت و 
پنــج متــر و نــود و پنــج ســانتی متــر پــی اســت بــه پــی 
قطعــه دوم تفکیکــی شــماره ســه فرعــی حقــوق ارتفاقــی 

ــدانگ  ــمی شش ــان رس ــر کارشناس ــق نظ ــه طب ــدارد. ک ن
پــالک فــوق ســاختمان مســکونی نوســاز و در حــال 
تکمیــل مشــتمل بــر چهــار طبقــه روی همکــف بموجــب 
ــه ســاختمانی شــماره 349 -13440 -92/4/30 از  پروان
ــه  ــه ای ب ــر روی عرص ــی ب ــگان احداث ــهرداری خوراس ش
ــدود 650  ــای ح ــع زیربن ــع و جم ــاحت 226 مترمرب مس
ــکلت  ــرح اس ــاختمانی بش ــخصات س ــا مش ــع ب مترمرب
ــوک ، ســطوح داخلــی گــچ و  بتــن ، ســقفهای تیرچــه بل
ــه  ــوم و شیش ــزی و آلومینی ــای فل ــره ه ــگ، در و پنج رن
ــنگ و  ــی س ــای بیرون ــا نم ــرامیک و ب ــا س ــرش کفه ف
آجــر، سرویســهای بهداشــتی و آشــپزخانه هــای کاشــی 
ســرامیک، سیســتم گرمــا و ســرما پکیــج و کولــر اســپیلت 
ــه  ــد طبق ــان بازدی ــه در زم ــد ک ــی باش ــف م ــا از ک و گرم
اول آن تکمیــل و مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفتــه اســت 
لکــن نــازک کاری بقیــه طبقــات آن در دســت انجــام بــوده 
و کامــل نشــده اســت، باالخــص عملیــات رنگ و نقاشــی، 
ــی.  ــای چوب ــت و کاره ــی، کابین ــتمهای برق ــب سیس نص
ــور  ــک مذک ــاختمان مل ــام و س ــت انج ــور در دس آسانس
ــد،  ــی باش ــک م ــاخت و تفکی ــان س ــی پای ــد گواه فاق
ملکــی آقــای ســید حســین حســینی جبلــی )نســبت بــه 
پنــج دانــگ( و خانــم شــهربانو علــی محمــدی )نســبت 
بــه یــک دانــگ( کــه طبــق ســند رهنــی شــماره 11023-

ــدن  ــماره 28 فری ــمی ش ــناد رس ــه اس 92/11/7 دفترخان
در رهــن بانــک کشــاورزی شــعبه بوئیــن میاندشــت 
واقــع مــی باشــد و طبــق اعــالم بانــک فاقــد بیمــه مــی 
باشــد. از ســاعت 9 الــی 12 روز یکشــنبه مــورخ 96/07/2 
در اداره اجــرای اســناد رســمی اصفهــان واقــع در خیابــان 
هشــت بهشــت شــرقی - چهــارراه اول خیابــان الهــور بــه 
مزایــده گــذارده مــی شــود . مزایــده از مبلــغ پایــه شــانزده 
ــال (  ــال )16،500،000،000 ری ــون ری ــارد و پانصــد میلی میلی
شــروع و بــه هرکــس خریــدار باشــد بــه باالتریــن قیمــت 
پیشــنهادی نقــدًا فروختــه مــی شــود. الزم بــه ذکــر اســت 
پرداخــت بدهــی هــای مربــوط بــه آب، بــرق، گاز اعــم از 
حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتی که 
مــورد مزایــده دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهی هــای مالیاتی 
ــم از  ــده اع ــخ مزای ــا تاری ــره ت ــوارض شــهرداری و غی و ع
اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه 
عهــده برنــده مزایــده اســت ضمــن آنکــه پــس از مزایــده 
ــه  ــت هزین ــی باب ــازاد، وجــوه پرداخت در صــورت وجــود م
هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد مــی 
گــردد. ضمنــًا ایــن آگهــی در یــک نوبــت در روزنامــه چاپ 
اصفهــان مــورخ 96/06/11 درج و منتشــر مــی گــردد و در 
ــی  ــول م ــد موک ــه روز بع ــده ب ــی روز مزای ــورت تعطیل ص
گــردد. توضیحــا جهــت شــرکت در جلســه مزایــده مبلــغ 
پایــه مزایــده طــی چــک تضمیــن شــده بانــک ملــی ایران 
در وجــه اداره اجــرای اســناد رســمی اصفهــان بــه همــراه 
ــی  ــر الزام ــایی معتب ــه کارت شناس ــی و ارائ ــای کتب تقاض
اســت. ضمنــا برنــده مزایــده بایــد کل مبلــغ خریــد را تــا 
ــان وقــت اداری  همــان  روز طــی فیــش مخصــوص  پای
ــد  ــت اســناد و امــالک  ســپرده نمای در حســاب اداره ثب

 م الــف 16397 رییــس اداره اجــرای اســناد رســمی 
اصفهــان  افســانه اســدی اورگانــی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه : 
139604002002000032/1

139604002002000032/1شــماره   : پرونــده  شــماره 
بایگانــی پرونــده 9600753/1 شــماره  آگهــی ابالغیــه 

96/5/17 صــدور  تاریــخ   139603802003000123
فرزنــد  شــیران  مهــرداد   -1 اقایــان  بــه  بدینوســیله 
ولــی الــه شناســنامه شــماره 6512 و شــماره ملــی 
ــد  ــد اصفهــان 2مجتبــی شــیران فرزن 1292217928 متول
ــماره  ــه ش ــنامه 13543 ب ــماره شناس ــه ش ــه ب ــی ال ول
ملــی 1292288371 متولــد اصفهــان 3- محمــد شــیران 
فرزنــد ولــی الــه بــه شــماره شناســنامه 2968 و شــماره 
مصطفــی   -4 اصفهــان  متولــد   1285160495 ملــی 
ــنامه 2224  ــماره شناس ــه ش ــه ب ــی ال ــد ول ــیران فرزن ش
ــم  ــان 5- مری ــد اصفه ــی 1285100591 متول و شــماره مل
شــیران فرزنــد ولــی الــه بــه شــماره شناســنامه 53296 
و شــماره ملــی 1280421800 متولــد اصفهــان 6- فاطمــه 
ــنامه 29 و  ــماره شناس ــه ش ــه ب ــی ال ــد ول ــدرام فرزن بی
شــماره ملــی 5110529523 متولــد اصفهــان همگــی وراث 
ــان  ــه ادرس اصفه ــده ب ــد پرون ــیران متعه ــه ش ــی ال ول
خیابــان مــدرس خیابــان مولــوی - نبــش کوچــه شــبنم 
ــم  ــه خان ــالغ مــی شــود ک ــوی اب ــی مول 25باالســر قصاب
فرزانــه طغیانــی دولــت آبــادی فرزنــد غالمحســین جهــت 
ــه اســتناد  وصــول پنجــاه عــدد ســکه تمــام بهــار ازادی ب
مهریــه منــدرج در ســند ازدواج شــماره 234 دفتــر ازدواج 
ــوده و  ــه صــادر نم ــه شــما اجرائی ــان علی 210 شــهر اصفه
ــن  ــی 9600753 در ای ــه شــماره بایگان ــی ب ــده اجرائ پرون
اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ 96/5/10 
مامــور، بعلــت عــدم حضــور در محــل ابــالغ واقعــی 
ــق  ــتانکار  طب ــای  بس ــه تقاض ــا  ب ــذا بن ــود  ل ــر نم میس
ــه  ــاد اســناد رســمی ب ــه  اجــرای مف ــن نام ــاده 19 آئی م
ــه در  ــک مرتب ــط ی ــه فق ــود اجرائی ــی ش ــالغ م ــما اب ش
یکــی از روزنامــه هــای کیمیــای وطــن آگهــی مــی شــود 
ــن آگهــی کــه  ــخ ای و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز ازتاری
ــت  ــه پرداخ ــبت ب ــردد نس ــی گ ــوب م ــالغ محس روز اب
بدهــی  خــود اقــدام  ننماییــد بــدون انتشــار آگهــی 
دیگــر عملیــات  اجرایــی طبــق مقــررات علیــه شــما 
ــان خواهــد ــی جری ــات اجرائ  تعقیــب خواهــد شــد عملی

 یافت.
م الــف 17443 رییــس اجــرای اســناد رســمی اصفهــان 

افســانه اســدی اورگانــی 

اخطار اجرایی
ــا  ســادات  ــم ملین ــام: خان ــه: ن مشــخصات محکــوم علی
روحانــی  اصفهانــی فرزنــد ســید محمــد رضــا    نشــانی 
محــل اقامــت: مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم لــه: 
نــام آرمیــن احمــدی فرزنــد نــوروز علــی   نشــانی محــل 
ــگاه  ــرودگاه  پای ــان  ف ــان  اتوب ــان – اصفه ــت: اصفه اقام
ــب  ــه موج ــوم به:ب ــوک 138 محک ــکاری  بل ــتم ش هش
 96/3/28 تاریــخ   9609976803700033 شــماره  رای 
ــان  ــتان اصفه ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح ــوزه 37  ش ح
کــه قطعیــت یافتــه اســت.محکوم علیــه محکــوم اســت 
به:تنظیــم  و انتقــال ســند رســمی یک دســتگاه خــودروی 
ــران  ــه شــماره انتظامــی 115ط 53 ای ــارس  ب ســواری  پ
13  در حــق خواهــان  صــادر و اعــالم مــی دارد و همچنیــن 
ــه  ــوم علی ــده محک ــر عه ــی ب ــر اجرای ــم عش ــت نی پرداخ
ــن  ــکام: همی ــرای اح ــون اج ــاده 34 قان ــد م ــی باش م
ــوم  ــد، محک ــالغ ش ــه اب ــوم علی ــه محک ــه ب ــه اجرائی ک
ــه  علیــه مکلــف اســت ظــرف مــدت ده روز مفــاد آن را ب
موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 
ــم و  ــرای حک ــه اج ــد ک ــی کن ــی معرف ــا مال ــد ی ــه بده ب
ــی  ــد و در صورت ــر باش ــه از آن میس ــوم ب ــتیفاء محک اس
کــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد 
ــه  ــی خــود را ب ــور صــورت جامــع دارای ــت مزب ظــرف مهل
قســمت اجــرا تســلیم کنــد و اگــر مالــی نــدارد، صریحــا 

اعــالم نمایــد
ــالف  ــل اخت ــورای ح ــماره 3 ش ــع ش ــعبه 37 مجتم ش

شهرســتان اصفهــان



امروز شنبه 11 شهریور ماه 1396 - سال سوم - شماره 517 روزنامه8 اطالعرسانی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 

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

وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانها فاقــد ســند 

اصفهــان  شــمال  منطقــه  ثبتــی  واحــد  در  رســمی 

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

ــان و امــاک  ــذا مشــخصات متقاضی ــده اســت. ل گردی

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

در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی میشــود در 

صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســندمالکیت 

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

تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 

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

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

تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی 

تقدیــم نمایــد. بدیهــی اســت در صــورت  انقضــای مــدت 

مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض نســبت بــه صــدور ســند 

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

رای شــماره   139660302026005876    مــورخ      -1

ــه  ــی ب ــی خوابجان ــای مهــدی امیدان 1396/04/14    آق

شناســنامه شــماره 128 کدملــی 1284032779 صــادره 

بــه ششــدانگ  نســبت  فرزنــد غامعلــی  اصفهــان 

ــاک  ــع پ ــه مســاحت 161 مترمرب ــاب ســاختمان ب یکب

شــماره 14990 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــی خوابجان ــی پهلوان رســمی عل

2- رای شــماره   139560302026016246    مــورخ    

بــه  زاهدنمــازی  محمدعلــی  آقــای     1395/09/24

صــادره   2001910241 91 کدملــی  شــماره  شناســنامه 

بــاب  یــک  درششــدانگ   حســن  فرزنــد  دزفــول 

ــع  ــه مســاحت  104.70 مترمرب ســاختمان مســکونی  ب

ــع در  ــی واق ــی از 14916 اصل ــاک شــماره 247  فرع پ

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 

مــع الواســطه از مالــک رســمی فضــل الــه امیــن 

الرعایائــی

3-  رای شــماره   139660302026005516    مــورخ    

ــه  ــی ب ــی دلیگان ــر رجب ــی اکب ــای  عل 1396/04/10   آق

ــادره  ــی 1285616111 ص ــماره 1211 کدمل ــنامه ش شناس

ــگ  ــه دان ــه س ــبت ب ــین نس ــد غامحس ــان فرزن اصفه

مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان مســکونی  بــه 

مســاحت 259.80 مترمربــع از پــاک شــماره 9106 

فرعــی از13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

ــک رســمی مــی باشــد کــه خــود متقاضــی مال

4- رای شــماره   139660302026005518    مــورخ    

ــه شناســنامه  ــی ب ــای  محســن رجب 1396/04/10    آق

ــان  ــادره اصفه ــی 1286105595 ص ــماره 1244 کدمل ش

ــاع از  ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــر نس ــی اکب ــد عل فرزن

ششــدانگ یکبــاب ســاختمان مســکونی  بــه مســاحت 

259.80 مترمربــع از پــاک شــماره 9106 فرعــی از13900 

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

ــی باشــد ــک رســمی م متقاضــی مال

5- رای شــماره   139660302026003789    مــورخ    

ــنامه  ــه شناس ــلطانی ب ــد س ــم ناهی 1396/03/07   خان

تیــران  شــماره 47 کدملــی 5499392668 صــادره 

بــه ششــدانگ  نســبت  ابوالفضــل  فرزنــد  وکــرون 

 106.15 مســاحت  بــه  متصلــه  ومغــازه  یکبابخانــه 

مترمربــع پــاک شــماره166 فرعــی از14916 اصلــی 

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

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

آبداراصفهانــی

6- رای شــماره   139660302026005768    مــورخ    

ــه  ــتگرده ب ــیروانی دس ــرا ش ــم زه 1396/04/12   خان

 1286674298 کدملــی   2650 شــماره  شناســنامه 

بــه  نســبت  محمدتقــی  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 

ــه مســاحت 147.82 مترمربــع  ــه ب ششــدانگ یکبابخان

ــت  ــع در بخــش 5 ثب ــی واق ــاک شــماره 13900 اصل پ

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از 

ــی ــی جوزدان ــرور رضائ ــمی س ــک رس مال

7- رای شــماره   139660302026005792    مــورخ    

1396/04/12    آقــای  احمدرضــا مطلبــی فشــارکی 

ــی 1292526841  ــه شناســنامه شــماره 13448 کدمل ب

ــگ مشــاع  ــد حســن در ســه دان ــان فرزن صــادره اصفه

از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  137.95  

مترمربــع پــاک شــماره 10095  فرعــی از 14874 اصلــی 

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

مالــک رســمی مــی باشــد

8- رای شــماره   139660302026005786    مــورخ    

فشــارکی  ســلمانی  آزاده  خانــم      1396/04/12

کدملــی   1270865625 شــماره  شناســنامه  بــه 

در  علیرضــا  فرزنــد  اصفهــان  1270865625 صــادره 

ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 

مســاحت  137.95  مترمربــع پــاک شــماره 10095  

فرعــی از 14874 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

مــورخ         139660302026001900 شــماره    رای   -9

بــه  آقــای ســید حمیــد درخشــنده     1396/02/06

شناســنامه شــماره 97 کدملــی 4622465825 صــادره 

ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــال نس ــید کم ــد س ــهرکرد فرزن ش

یکبابخانــه بــه مســاحت 365.20 مترمربــع پــاک 

ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از14039   اصل ــماره93 فرع ش

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

ــد ــی باش م

10- رای شــماره   139660302026005793    مــورخ    

بــه  مبارکــه  دهقانــی  علــی  آقــای     1396/04/12

ــادره  ــی 1189207990 ص ــماره 163 کدمل ــنامه ش شناس

اردســتان فرزنــد کرمعلــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 

پــاک  مترمربــع  بــه مســاحت 98.75  ســاختمان 

ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از14916 اصل ــماره247 فرع ش

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

ــی ــن الرعایائ ــمی محمودامی ــک رس ــطه از مال الواس

11- رای شــماره   139660302026006974    مــورخ    

بــه  واال  موســوی  الســادات  عارفــه     1396/05/07

 1287277675 کدملــی   5107 شــماره  شناســنامه 

ــه ســه  ــد ســید مهــدی نســبت ب صــادره اصفهــان فرزن

دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 

مســاحت 89.05 مترمربــع پــاک شــماره 4 فرعــی 

از15182 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی رســمی ابراهیــم زارعــی خوابجان

12- رای شــماره   139660302026006975    مــورخ    

ــه  ــوی واال ب ــدی موس ــید مه ــای س 1396/05/07   آق

شناســنامه شــماره 586 کدملــی 2991325151 صــادره 

کرمــان فرزنــد ســیدعلی نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع 

ــاحت 89.05  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ازشش

مترمربــع پــاک شــماره 4 فرعــی از15182 اصلــی واقــع 

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

عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی ابراهیــم زارعــی 

ــی خوابجان

13- رای شــماره   139560302026020488    مــورخ    

ــادی  ــری محمودآب ــن طاه ــای محس 1395/11/20   آق

بــه شناســنامه شــماره 40 کدملــی 5110601305 صــادره 

ــاب  ــدانگ یکب ــورت شش ــلم بص ــد مس ــان فرزن اصفه

خانــه  بــه مســاحت 148.77 مترمربــع از پــاک شــماره 

ــت  ــش 16 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از411  اصل 633 فرع

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــدال ــدر اب از مالــک رســمی حی

14- رای شــماره   139660302026005915    مــورخ   

1396/04/15    آقــای اســدهللا یوســفی بــه شناســنامه 

صــادره   2410649955 کدملــی   746 شــماره 

آبــاده فرزنــد حمــزه نســبت بــه دودانــگ مشــاع 

ــه مســاحت 218.77  ازششــدانگ یکبــاب ســاختمان ب

ــی  ــی از14915 اصل ــماره678 فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

رای شــماره    و  اصفهــان   ثبــت  بخــش 5  در  واقــع 

   1396/04/15 مــورخ         139660302026005917

آقــای  محمــد یوســفی بــه شناســنامه شــماره 709 

کدملــی 2410649548 صــادره آبــاده فرزنــد حمــزه 

یکبــاب  ازششــدانگ  دودانــگ مشــاع  بــه  نســبت 

ســاختمان بــه مســاحت 218.77 مترمربــع پــاک 

شــماره678 فرعــی از14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 

ــان و رای شــماره   139660302026005918     ــت اصفه ثب

مــورخ    1396/04/15   آقــای  ضیــاء الدیــن یوســفی 

بــه شناســنامه شــماره 223 کدملــی 2410965989 

ــگ  ــه دودان ــبت ب ــزه نس ــد حم ــان فرزن ــادره اصفه ص

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

ــع پــاک شــماره678 فرعــی از14915  218.77 مترمرب

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

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــان مال متقاضی

15- رای شــماره   139660302026004068    مــورخ    

1396/03/10     خانــم عــزت غامعلیــان دهاقانــی 

 5129606744 69 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه 

ــه ششــدانگ  ــد محمــد نســبت ب صــادره دهاقــان فرزن

یکبابخانــه بــه مســاحت  207 مترمربــع پــاک شــماره 

13557  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــمان کارزاده ــی ریس ــمی عل رس

16- رای شــماره   139660302026005903    مــورخ    

ــه  ــام ب ــادات میرنی ــه الس ــم فاطم 1396/04/15   خان

شناســنامه شــماره 2805 کدملــی 1290561397 صــادره 

ــگ  ــه دودان ــبت ب ــم نس ــید ابراهی ــد س ــان فرزن اصفه

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

ــی از 15177  ــماره 17 فرع ــاک ش ــع پ 161.82 مترمرب

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

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

17- رای شــماره   139660302026005904    مــورخ    

1396/04/15   آقــای روح الــه معتمــدی بــه شناســنامه 

ــان  ــادره اصفه ــی 1287171389 ص ــماره 414 کدمل ش

مشــاع  چهاردانــگ  بــه  نســبت  مســیب  فرزنــد 

ــاحت 161.82  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ازشش

ــی  ــی از 15177 اصل ــماره 17 فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

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

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال

18- رای شــماره   139660302026005869    مــورخ   

بــه  هاشــمی  ســیدنوراله  آقــای      1396/04/14

شناســنامه شــماره 16 کدملــی 1129802698 صــادره 

ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــیدجال نس ــد س ــهر فرزن فریدونش

یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 176.75 مترمربــع 

پــاک شــماره118 فرعــی از14915 اصلــی واقــع در 

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 

ــی ــمی محمودزارع ــک رس ــطه از مال ــع الواس م

19- رای شــماره   139660302026004831    مــورخ    

ــه  ــینی ب ــن حس ــی حس ــای مجتب 1396/03/24   آق

 1281614726 کدملــی   51765 شــماره  شناســنامه 

ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــر نس ــد اکب ــان فرزن ــادره اصفه ص

یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 36.05 مترمربــع 

پــاک شــماره85 فرعــی از14039 اصلــی واقــع در 

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 

مــع الواســطه از مالــک رســمی علــی هوشــنگی طامــه

20- رای شــماره   139660302026002749    مــورخ    

ــه شناســنامه  1396/02/18      اقــای محمــد معینــی ب

ــوار و  ــادره  برخ ــی  6609493081 ص ــماره  43کدمل ش

ــگ مشــاع از  ــاس بصــورت ســه دان ــد  عب ــه فرزن میم

ــاحت  199.50   ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب شش

ــع در  ــی واق ــماره  13900 اصل ــاک ش ــع از پ ــر مرب مت

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

ــی باشــد رســمی م

21- رای شــماره   139660302026002748    مــورخ    

1396/02/18       اقــای عبــاس معینــی بــه شناســنامه 

ــان  ــادره  اصفه ــی  1291155856 ص ــماره  809کدمل ش

فرزنــد  محمــد بصــورت ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ 

یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت  199.50  متــر مربــع از 

پــاک شــماره  13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

22- رای شــماره   139660302026006835    مــورخ    

1396/05/04    آقــای اکبــر حــق شــناس بــه شناســنامه 

ــان  ــادره اصفه ــی 1286413524 ص ــماره 217 کدمل ش

فرزنــد صفــر نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 

ــماره1492  ــاک ش ــع پ ــاحت 348.10 مترمرب ــه مس ب

فرعــی از15177  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

ــورخ     ــماره   139560302026015884    م 23- رای ش

1395/09/18   خانــم شــهناز اســماعیلی فــاح بــه 

 1282308300 کدملــی   38085 شــماره  شناســنامه 

ــک  ــدانگ  ی ــد در  شش ــد احم ــان فرزن ــادره اصفه ص

ــاک  ــع پ ــاحت  101.70  مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ب

شــماره  - فرعــی از14999  اصلــی واقــع در بخــش 

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

ــد ــی باش م

24- رای شــماره   139660302026003183    مــورخ    

1396/02/27    آقــای عبــاس خمســه عشــری بــه 

 1282230492 کدملــی   30293 شــماره  شناســنامه 

ــگ  ــار دان ــین در چه ــد عبدالحس ــان فرزن ــادره اصفه ص

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

ــی از 14928  ــاک شــماره  - فرع ــع پ 209.25  مترمرب

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

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

25- رای شــماره   139660302026003184    مــورخ    

ناهیــد مغــاره تهرانــی بــه  1396/02/27     خانــم 

 1286696631 کدملــی   1783 شــماره  شناســنامه 

ــد مصطفــی در دو دانــگ مشــاع  صــادره اصفهــان فرزن

از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  209.25  

ــی  ــی از 14928 اصل ــماره  - فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

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

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال

26- رای شــماره   139660302026000493    مــورخ    

ــه  ــدی  ب ــی گربکن ــا معین ــای غامرض 1396/01/20   اق

49430  کدملــی 1281591378   شــماره  شناســنامه 

صــادره اصفهــان  فرزنــد عبدالــه  نســبت بــه ششــدانگ 

یکبــاب انبــار بــه مســاحت 229.37  مترمربــع از پــاک 

ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 14915   اصل ــماره 97 فرع ش

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

ــک رســمی شــیخ مرتضــی نجفــی الواســطه از مال

27- رای شــماره   139660302026003006    مــورخ    

1396/02/24    آقــای رضــا غامحســینی بــه شناســنامه 

شــماره 1272099415 کدملــی 1272099415 صــادره 

اصفهــان فرزنــد محمــد نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 

ســاختمان بــه مســاحت 259 مترمربــع پــاک شــماره 

ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــی از 14915 اصل 125و405 فرع

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

ــان  ــک رســمی امیرمحمدحســین هادی الواســطه از مال

    139560302026005907 شــماره    رای    -28

مــورخ    1395/03/20     خانــم معصومــه میرزائــی 

قلعــه میرزمانــی بــه شناســنامه شــماره 7 کدملــی 

ــعبان در  دو  ــد ش ــان فرزن ــادره  لنج 5419135701 ص

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

مســاحت  91.95   مترمربــع پــاک شــماره   70   فرعــی 

از 14915  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

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

29- رای شــماره   139560302026005908    مــورخ    

1395/03/20    آقــای ســید جــال موســویان نــژاد 

بــه شناســنامه شــماره 32 کدملــی 1286772435 

صــادره اصفهــان  فرزنــد ســیدرضا در 4 دانــگ مشــاع از  

ــه مســاحت     91.95     ــه  ب ــاب خان ــک ب ششــدانگ  ی

مترمربــع پــاک شــماره   70    فرعــی از    14915    

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

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

30- رای شــماره   139660302026006770    مــورخ    

بــه  پنــاه  حاجیــان  علــی  آقــای     1396/05/03

5110516162 صــادره  4 کدملــی  شناســنامه شــماره 

شــاهین شــهر فرزنــد احمــد در ششــدانگ  یــک بــاب 

ســاختمان مســکونی بــه مســاحت  164.05  مترمربــع 

پــاک شــماره 18  فرعــی از 99 اصلــی واقــع در بخــش 

ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 16 ثب

ــی باشــد م

31- رای شــماره   139660302026004054    مــورخ    

ادرمنابــادی  فرقانــی  اکــرم  خانــم      1396/03/10

بــه شناســنامه شــماره 1854 کدملــی 1285004108 

صــادره اصفهــان فرزنــد محمــود نســبت بــه ششــدانگ 

پــاک  مترمربــع   146.80 بــه مســاحت  یکبابخانــه 

ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 14915  اصل ــماره 86فرع ش

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

ــیخان ــه ش ــمی عزیزال ــک رس ــطه از مال الواس

32- رای شــماره   139660302026005425    مــورخ    

1396/04/04   آقــای علــی اکبــر دادخــواه به شناســنامه 

ــان  ــی 1288656831 صــادره اصفه شــماره 333 کدمل

مشــاع  چهاردانــگ  بــه  نســبت  حســنعلی  فرزنــد 

ــع  ــاحت 90.30 مترمرب ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ازشش

پــاک شــماره 15178 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــعیدی ــعلی میرس ــمی عباس ــک رس از مال

33- رای شــماره   139660302026005427    مــورخ    

1396/04/04    خانــم زهــرا شــفیع زاده خولنجانــی بــه 

شناســنامه شــماره 346 کدملــی 1289288976 صــادره 

ــه دودانــگ مشــاع  اصفهــان فرزنــد غامرضــا نســبت ب

ــع  ــاحت 90.30 مترمرب ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ازشش

پــاک شــماره 15178 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

از مالــک رســمی عباســعلی میرســعیدی

34- رای شــماره   139660302026005778    مــورخ    

ــی  ــاعدی مرغملک ــا س ــی رض ــای  عل 1396/04/12   آق

بــه شناســنامه شــماره 1750 کدملــی 4620403261 

صــادره شــهرکرد فرزنــد محمــد نســبت بــه ششــدانگ 

یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 73.31 مترمربــع 

ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــماره13900 اصل ــاک ش پ

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

35- رای شــماره   139660302026006795    مــورخ    

1396/05/03   آقــای محمــد کشــکولیان بــه شناســنامه 

ــان  ــادره اصفه ــی 1285278259 ص ــماره 1010 کدمل ش

ــه  ــازه  ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ  ی ــاس در شش ــد عب فرزن

ــی  ــماره -  فرع ــاک ش ــع پ ــاحت   21.15 مترمرب مس

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

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

36- رای شــماره   139660302026006058    مــورخ    

بــه  اکبــر گنجعلــی بخشــی  آقــای     1396/04/18

ــی 1287833039 صــادره  شناســنامه شــماره 79 کدمل

ــاع از  ــگ مش ــه دان ــی در س ــد محمدعل ــان فرزن اصفه

ــاحت  209.95   ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی شش

مترمربــع پــاک شــماره  - فرعــی از 13900 اصلــی واقــع 

در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد

37- رای شــماره   139660302026006057    مــورخ    

ــه  ــویه ب ــی هفش ــت رضائ ــم حکم 1396/04/18   خان

شناســنامه شــماره 6 کدملــی 1291704604 صــادره 

اصفهــان فرزنــد حســن در  ســه دانــگ مشــاع از 

ــاحت  209.95   ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی شش

مترمربــع پــاک شــماره  - فرعــی از 13900 اصلــی واقــع 

در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــی باشــد رســمی م

38- رای شــماره   139560302026021659    مــورخ    

ــنامه  ــه شناس ــهرابی  ب ــی س ــای عل 1395/12/05   اق

ــان  ــادره اصفه ــی 1285827090 ص ــماره 2123 کدمل ش

ــه  ــه ب ــاب خان ــه ششــدانگ یکب ــر نســبت ب ــد اکب فرزن

ــی  ــماره 54 فرع ــاک ش ــع از پ ــاحت 132 مترمرب مس

ــان کــه  ــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفه از14915 اصل

ــی باشــد ــک رســمی م خــود متقاضــی مال

39- رای شــماره   139660302026006888    مــورخ    

بــه  شــلمزاری  رســائی  زهــرا  خانــم    1396/05/05

شناســنامه شــماره 112 کدملــی 1284477517 صــادره 

ــاب  ــه ششــدانگ یکب ــد احمــد نســبت ب ــان فرزن اصفه

ســاختمان بــه مســاحت 389.74 مترمربــع پــاک 

شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــن 

ــی شــاهدانی ــری وعل رســمی خدارحــم جعف

40- رای شــماره   139660302026006464    مــورخ    

ــنامه  ــه شناس ــدی ب ــول جم ــم بت 1396/04/25   خان

شــماره 1231 کدملــی 1285448553 صــادره اصفهــان 

ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــادق نس ــد محمدص فرزن

ســاختمان بــه مســاحت 174.43 مترمربــع پــاک 

شــماره 13670 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــه  ــی ک ــه ثبت ــق اظهارنام ــدی طب ــادق جم ــمی ص رس

ــد ــه وی میباش ــدی ازورث ــی اح متقاض

41- رای شــماره   139660302026006467    مــورخ    

1396/04/25   آقــای کیــان وکیلــی بــه شناســنامه 

ــان  ــادره فاورج ــی 1110830513 ص ــماره 1772 کدمل ش

ــاع از 10.20  ــهم مش ــه 1.7 س ــبت ب ــن نس ــد حس فرزن

ســهم ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 

249 مترمربــع پــاک شــماره 479 فرعــی از15177  

اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان و رای شــماره   

   1396/04/25 مــورخ         139660302026006468

ــماره 97  ــنامه ش ــه شناس ــنوند ب ــوش حس ــای کیان آق

کدملــی 4189107956 صــادره الشــتر فرزنــد شــکرخدا 

نســبت به 2.55 ســهم مشــاع از 10.20 ســهم ششــدانگ 

یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 249 مترمربــع پــاک 

شــماره 479 فرعــی از15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 

ثبــت اصفهــان و رای شــماره   139660302026006465    

مــورخ    1396/04/25   خانــم فــروزان وکیلــی بــه 

ــادره  ــی 1110366612 ص ــماره 2195 کدمل ــنامه ش شناس

فاورجــان فرزنــد حســن نســبت بــه 5.95 ســهم 

ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــهم شش ــاع از 10.20 س مش

بــه مســاحت 249 مترمربــع پــاک شــماره 479 فرعــی 

از15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

ــی باشــند ــک رســمی م ــان مال خــود متقاضی

42- رای شــماره   139660302026005877    مــورخ    

بــه  فروتنــی  ســیدمجتبی  آقــای      1396/04/14

 1285747887 کدملــی   374 شــماره  شناســنامه 

صــادره اصفهــان فرزنــد ســیدعلی نســبت بــه ششــدانگ 

یکبابخانــه بــه مســاحت 97.15 مترمربــع پــاک شــماره 

اصفهــان  ثبــت   5 بخــش  در  واقــع  اصلــی   13900

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــن 

ــی ــود و افتخارصرام ــمی محم رس

ــورخ     ــماره   139460302026036408    م 43- رای ش

1394/12/10   آقــای محمــد ســالم بــه شناســنامه 

ــاد  ــف اب ــادره نج ــی 1091873879 ص ــماره 15 کدمل ش

ــه مســاحت  ــه ب ــد صــادق در  ششــدانگ یکبابخان فرزن

 13900 از  فرعــی  پــاک شــماره  مترمربــع   134.77

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

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

44- رای شــماره   139660302026006984    مــورخ    

1396/05/07    آقــای محمــد آســایش نائینــی بــه 

ــی 1249468329 صــادره  شناســنامه شــماره 32 کدمل

نائیــن فرزنــد عباســعلی در ششــدانگ  یــک بــاب 

خانــه  بــه مســاحت  197.50  مترمربــع پــاک شــماره 

ــت  ــع در بخــش 5 ثب ــی واق ــی از 15187 اصل 88  فرع

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی ــی خوابجان ــی زارع ــک رســمی ســید عل از مال

45- رای شــماره   139660302026006477    مــورخ    

1396/04/25    آقــای محمــد عابــدی جاوانــی بــه 

شناســنامه شــماره 1742 کدملــی 1283039699 صــادره 

ــگ  ــه دان ــه س ــبت ب ــه نس ــت ال ــد نعم ــان فرزن اصفه

مشــاع از ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 46.20 

ــی  ــی از 452  اصل ــماره 550 فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

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

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

ــی جوزدان

46- رای شــماره   139660302026006478    مــورخ    

ــه  ــی ب ــان گورتان ــری محققی ــم مه 1396/04/25   خان

ــی 1291125515 صــادره  شناســنامه شــماره 378 کدمل

اصفهــان فرزنــد محمــود نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع 

 46.20 مســاحت  بــه  مغــازه  یکبــاب  از ششــدانگ 

ــی  ــی از 452  اصل ــماره 550 فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

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

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

ــی  جوزدان

47- رای شــماره   139660302026004575    مــورخ    

ــه  ــادری درباغشــاهی ب 1396/03/21     آقــای احمــد ن

شناســنامه شــماره 11 کدملــی 1289848300 صــادره 

اصفهــان فرزنــد محمــد نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 

ســاختمان بــه مســاحت 236.32 مترمربــع پــاک 

شــماره 45و109 فرعــی کــه بشــماره 12634 فرعــی 

تبدیــل شــده از 14458 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد 

48- رای شــماره   139660302026004104    مــورخ    

1396/03/10    خانــم فاطمــه نــادری بلداجــی بــه 

ــادره  ــی 6299769408 ص ــماره 74 کدمل ــنامه ش شناس

بروجــن فرزنــد محمدلطیــف در ششــدانگ  یــک بــاب 

ــاک شــماره  ــع پ ــه مســاحت 71.46  مترمرب ــه  ب خان

ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از 14915 اصل 209 فرع

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــری ــد معی ــک رســمی احم از مال

49- رای شــماره   139660302026005334    مــورخ    

1396/04/03   آقــای محمدصــادق اثناعشــری اصفهانی 

ــی 1281603813  ــماره 50674 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب

ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــی نس ــد عل ــان فرزن ــادره اصفه ص

یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 99.50 مترمربــع پــاک 

ــع در بخــش  ــی واق شــماره  59 فرعــی از14874  اصل

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

الواســطه از مالــک رســمی علــی ایمانــی پــور

50- رای شــماره   139660302026005437    مــورخ    

ــه شناســنامه  ــی نظــری ب ــای کرمعل 1396/04/04    آق

ــهر  ــادره فریدونش ــی 1129662799 ص ــماره 13 کدمل ش

فرزنــد صفــر نســبت بــه دودانــگ مشــاع از ششــدانگ 

پــاک  مترمربــع   95.14 مســاحت  بــه  یکبابخانــه 

شــماره  15180 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــی محســنی هماگران رســمی مصطف

51- رای شــماره   139660302026005438    مــورخ    

ــنامه  ــه شناس ــری ب ــس نظ ــم نرگ 1396/04/04   خان

شــماره 1275567738 کدملــی 1275567738 صــادره 

اصفهــان فرزنــد کرمعلــی نســبت بــه دودانــگ مشــاع از 

ــع  ــاحت 95.14 مترمرب ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان شش

پــاک شــماره  15180 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی از مالــک رســمی مصطفــی محســنی هماگران

52- رای شــماره   139660302026005439    مــورخ    

1396/04/04   خانــم رقیــه هــادی زاده ماوردیدانــی بــه 

شناســنامه شــماره 826 کدملــی 2668497531 صــادره 

ــاع از  ــگ مش ــه دودان ــبت ب ــد نس ــد محم ــت فرزن رش

ــع  ــاحت 95.14 مترمرب ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان شش

پــاک شــماره  15180 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی از مالــک رســمی مصطفــی محســنی هماگران

53- رای شــماره   139560302026013850    مــورخ    

1395/08/17   آقــای علیرضــا نامــداری بــه شناســنامه 

تیــران  صــادره   5499546150 57 کدملــی  شــماره 

ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــعبان در  شش ــد ش فرزن

مســاحت  189.90  مترمربــع پــاک شــماره 113  فرعــی 

از 14039 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

54- رای شــماره   139660302026006776    مــورخ    

1396/05/03    آقــای ســید محمــد مرتضــوی اســدآباد 

بــه شناســنامه شــماره 2 کدملــی 1249794651 صــادره 

ــاب  ــک ب ــدانگ  ی ــم در  شش ــد سیدهاش ــن فرزن نائی

خانــه  بــه مســاحت   123.65 مترمربــع پــاک شــماره 

134  فرعــی از 14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

از مالــک رســمی رحیــم میاندوآبــی

55- رای شــماره   139660302026006854    مــورخ    

بــه  اســتکی  رضــا  حمیــد  آقــای      1396/05/04

شناســنامه شــماره 2113 کدملــی 1286063841 صــادره 

ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــی نس ــد عل ــان فرزن اصفه

ســاختمان بــه مســاحت 139.65 مترمربــع پــاک 

شــماره64 فرعــی از14915  اصلــی واقــع در بخــش 

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

ــان آرا ــم فرم ــمی ابراهی ــک رس ــطه از مال الواس

56- رای شــماره   139660302026001362    مــورخ    

1396/01/29   خانــم زینــب خدایــی بــه شناســنامه 

شــماره 49 کدملــی 5499496031 صــادره تیــران فرزنــد 

اســداله در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب 

خانــه  بــه مســاحت  128.50  مترمربــع پــاک شــماره 

ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از13881  اصل 11  فرع

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

57- رای شــماره   139660302026001366    مــورخ    

ــه شناســنامه  ــداری ب ــرام نام ــای  به 1396/01/29    آق

شــماره 13 کدملــی 5499482918 صــادره تیــران فرزند 

ــاب  ــک ب ــدانگ  ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــا در س رض

خانــه  بــه مســاحت  128.50  مترمربــع پــاک شــماره 

ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از13881  اصل 11  فرع

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

58– رای شــماره   139660302026006886    مــورخ    

ــنامه  ــه شناس ــادگاری ب ــد ی ــای مجی 1396/05/05   آق

ــان  ــادره اصفه ــی 1284690441 ص ــماره 1139 کدمل ش

یکبــاب  ششــدانگ  بــه  نســبت  حســین  فرزنــد 

ســاختمان بــه مســاحت 101.20 مترمربــع پــاک شــماره 

13937 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــیرانی ــاه ش ــاج م ــم ت ــمی خان رس

59- رای شــماره   139660302026005329    مــورخ    

ــنامه  ــه شناس ــدی ب ــواد معتم ــای ج 1396/04/03   آق

شــماره 59175 کدملــی 1281687928 صــادره اصفهــان 

یکبــاب  ششــدانگ  بــه  نســبت  مصطفــی  فرزنــد 

پــاک  بــه مســاحت 169.40 مترمربــع  ســاختمان 

ــش 16  ــع در بخ ــی واق ــی از99 اصل ــماره474 فرع ش

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

الواســطه از مالــک رســمی الهــه الســادات صدرعاملــی

60- رای شــماره   139660302026006819    مــورخ    

بــه  حیــدری  محمدرضــا  آقــای     1396/05/03

شناســنامه شــماره 107 کدملــی 5419443562 صــادره 

ســمیرم ســفلی فرزنــد حســینعلی در  ششــدانگ  یــک 

ــاک  ــع پ ــاحت  88.80  مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ب

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

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

ــی باشــد م

61- رای شــماره   139660302026000436    مــورخ    

1396/01/19   خانــم شــهناز امیــن الرعایائــی  بــه 

شناســنامه شــماره 64407  کدملــی 1281741485  

صــادره اصفهــان  فرزنــد رحمــت الــه نســبت بــه 

ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 86.40  مترمربــع از 

پــاک شــماره 13868 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

62- رای شــماره   139660302026000273    مــورخ    

1396/01/16   خانــم اشــرف الســادات هاشــمی بــه 

شناســنامه شــماره 202 کدملــی 1288777671 صــادره 

بصــورت 55 ســهم  فرزنــد ســید جــال  اصفهــان 

مشــاع از 205 ســهم ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 

ــاک شــماره 1 فرعــی  ــع از پ مســاحت 204.31 مترمرب

ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی واق از14017 اصل

ــی باشــد ــک رســمی م ــود متقاضــی مال خ

63- رای شــماره   139660302026000270    مــورخ    

1396/01/16   آقــای ســید جــال هاشــمی هفشــجانی 

166 کدملــی 4620691577  بــه شناســنامه شــماره 

صــادره شــهرکرد فرزنــد ســید یدالــه بصــورت 50 ســهم 

مشــاع از 205 ســهم ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 

ــاک شــماره 1 فرعــی  ــع از پ مســاحت 204.31 مترمرب

از14017  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

ــک رســمی مــی باشــد خــود متقاضــی مال

64- رای شــماره   139660302026000269    مــورخ    

1396/01/16    آقــای محمــد بهرامــی دیزیچــه بــه 

شناســنامه شــماره 3071 کدملــی 1289124671 صــادره 

اصفهــان فرزنــد علــی اکبــر بصــورت 50 ســهم مشــاع از 

205 ســهم ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 

ــی از14017   ــماره 1 فرع ــاک ش ــع از پ 204.31 مترمرب

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

ــی باشــد  ــک رســمی م متقاضــی مال

65- رای شــماره   139660302026000267    مــورخ    

ــه  ــه ب ــی دیزیچ ــر بهرام ــی اکب ــای عل 1396/01/16   آق

شناســنامه شــماره 692 کدملــی 1828930881 صــادره 

خرمشــهر فرزنــد رحمــت ا... بصورت 50 ســهم مشــاع از 

205 ســهم ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 

ــی از14017   ــماره 1 فرع ــاک ش ــع از پ 204.31 مترمرب

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

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد  

66- رای شــماره   139660302026004573    مــورخ    

آبــادی  شــکل  الــه  حجــت  آقــای     1396/03/21

ــی  ــماره 1243 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــب اب حبی

ــبت  ــن نس ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه 1292405198 ص

 206.65 مســاحت  بــه  یکبابخانــه   ششــدانگ  بــه 

مترمربــع پــاک شــماره 15135 اصلــی واقــع در بخــش 

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

ــی باشــد م

67- رای شــماره   139660302026006562    مــورخ    

1396/04/27   خانــم نســرین محمــودی به شناســنامه 

دورود  صــادره   4219387481 351 کدملــی  شــماره 

ــه  ــه  ب ــاب خان ــد مرادعلــی در  ششــدانگ  یــک ب فرزن

مســاحت  236.10  مترمربــع پــاک شــماره -  فرعــی 

از 15182 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد 

68- رای شــماره   139660302026005907    مــورخ    

ــه  ــارکی ب ــدی فش ــاس محم ــای عب 1396/04/15   آق

شناســنامه شــماره 2197 کدملــی 1291953124 صــادره 

اصفهــان فرزنــد اســماعیل نســبت بــه دودانــگ مشــاع 

 140 بــه مســاحت  یکبــاب ســاختمان  ازششــدانگ 

مترمربــع پــاک شــماره 15180 اصلــی واقــع در بخــش 

5 ثبــت اصفهان و رای شــماره   139660302026005908    

مــورخ    1396/04/15     خانــم صدیقــه محمــدی 

کدملــی   1530 شــماره  شناســنامه  بــه  فشــارکی 

1287241921 صــادره اصفهــان فرزنــد اســماعیل نســبت 

بــه دودانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 

ــی  ــماره 15180 اصل ــاک ش ــع پ ــاحت 140 مترمرب مس

شــماره    رای  و  اصفهــان  ثبــت   5 بخــش  در  واقــع 

139660302026005909    مورخ    1396/04/15   خانم 

ــه شناســنامه شــماره 22  ــه هاشــمی فشــارکی ب محبوب

ــد ســید  ــه فرزن ــی 5659510833 صــادره کوهپای کدمل

محمــد نســبت بــه دودانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب 

ــاک شــماره  ــع پ ــه مســاحت 140 مترمرب ســاختمان ب

ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق 15180 اصل

ــی باشــند ــک رســمی م ــان مال خــود متقاضی

69-  رای شــماره   139560302026020967    مــورخ    

بــه  پیرحســینی   خانــم معصومــه      1395/11/27

  1280836644 41108  کدملــی  شــماره  شناســنامه 

ــه ششــدانگ  ــد رضــا  نســبت ب ــان  فرزن صــادره اصفه

یکبــاب ســاختمان تجــاری واداری بــه مســاحت 63.20  

مترمربــع از پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع در 

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 

ــینی ــا پیرحس ــمی رض ــک رس ــطه از مال ــع الواس م

70- رای شــماره   139660302026004522    مــورخ    

ــه  ــرم اســماعیلی عســکرانی ب ــم اک 1396/03/20   خان

ــادره  ــی 5499702209 ص ــماره 13 کدمل ــنامه ش شناس

تیــران فرزنــد مهــدی نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه 

بــه مســاحت 136.47 مترمربــع پــاک شــماره 118 

ثبــت  واقــع در بخــش 5  اصلــی  از14915   فرعــی 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی  ــاج رضــا زارع ــک رســمی ح از مال

71- رای شــماره   139660302026004038    مــورخ    

1396/03/09     اقــای   رضــا فاحتــی   بــه شناســنامه 

صــادره      1286638364 1908 کدملــی   شــماره  

اصفهــان   فرزنــد  عبــاس   بصــورت ســه دانــگ مشــاع 

ــاحت  44.85   ــه مس ــازه   ب ــاب  مغ ــدانگ یکب از شش

متــر مربــع از پــاک شــماره  10725   فرعــی از 14915   

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

ــی باشــد ــک رســمی م متقاضــی مال

72- رای شــماره   139660302026004039    مــورخ    

1396/03/09     خانــم  ســهیا بهــزاد نــژاد    بــه 

   1286919185 1411  کدملــی   شــماره   شناســنامه 

صــادره  اصفهــان   فرزنــد  حســن   بصــورت ســه دانــگ 

ــاحت   ــه مس ــازه   ب ــاب  مغ ــدانگ یکب ــاع از شش مش

ــع از پــاک شــماره  10725   فرعــی  44.85  متــر مرب

از 14915   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

ــی باشــد ــک رســمی م ــود متقاضــی مال خ

73- رای شــماره   139660302026006839    مــورخ    

بــه  گلشــاهی  محمدباقــر  آقــای     1396/05/04

ــی 1159229971 صــادره  شناســنامه شــماره 1617 کدمل

فریــدن فرزنــد حســینقلی نســبت بــه ششــدانگ 

یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 148.10 مترمربــع 

پــاک شــماره 45فرعــی از14874 اصلــی واقــع در 

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 

ــه  ــم ناق ــمی کری ــک رس ــطه از مال ــع الواس م

 74- رای شــماره   139660302026006469    مــورخ    

بــه  فرهمندمنــش  مهــری  خانــم     1396/04/25

شناســنامه شــماره 676 کدملــی 1286859956 صــادره 

اصفهــان فرزنــد مرتضــی نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع 

ــه مســاحت 152.15  ــاب ســاختمان ب ــدانگ یکب ازشش

ــی  ــی از15177 اصل ــماره168 فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

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

ــک رســمی مــی باشــد مال

75- رای شــماره   139660302026006470    مــورخ    

1396/04/25   آقــای  رضــا تــرکان بــه شناســنامه 

شــماره 1060 کدملــی 1285526090 صــادره اصفهــان 

مشــاع  دانــگ  ســه  بــه  نســبت  عبــاس  فرزنــد 

ــه مســاحت 152.15  ــاب ســاختمان ب ازششــدانگ یکب

ــی  ــی از15177 اصل ــماره168 فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــد  ــی باش ــمی م ــک رس مال

76- رای شــماره   139660302026004060    مــورخ    

1396/03/10   آقــای  کیــوان کانــی بــه شناســنامه 

شــماره 71 کدملــی 1284718255 صــادره اصفهــان 

ــاختمان   ــاب س ــک ب ــدانگ  ی ــان در شش ــد رمض فرزن

شــماره  پــاک  مترمربــع    161.60 مســاحت   بــه 

-  فرعــی از 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

77- رای شــماره   139660302026006909    مــورخ    

1396/05/05    آقــای  علــی رســولی چادگانــی بــه 

شناســنامه شــماره 28172 کدملــی 1280279011 صــادره 

ــاب  ــد قاســمعلی در  ششــدانگ  یــک ب اصفهــان فرزن

خانــه نیمــه کاره بــه مســاحت  70.40  مترمربــع پــاک 

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

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

ــک رســمی محمــد ســبزعلی الواســطه از مال

ــورخ     ــماره   139660302026005534    م -78 رای ش

ــنامه  ــه شناس ــان ب ــم نقی ــای ابراهی 1396/04/10   آق

ــان  ــادره اصفه ــی 1287174272 ص ــماره 663 کدمل ش

ــه  ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــم نس ــد ابوالقاس فرزن

بــه مســاحت 142.75 مترمربــع پــاک شــماره 14029  

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

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

ــی ــوی مورنان ــن موس سیدحس

-79 رای شــماره   139560302026022809    مــورخ    

1395/12/22   خانــم مهــری صناعیــان بــه شناســنامه 

شــماره 10847 کدملــی 1283810344 صــادره اصفهــان  

ــه  ــه ب ــد حســین بصــورت ششــدانگ یکبــاب خان فرزن

مســاحت 62.50 مترمربــع از پــاک شــماره 15178 

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

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

-80 رای شــماره   139660302026004865    مــورخ    

1396/03/24   خانــم شــهین مشــایخی بــه شناســنامه 

ــهرکرد  ــادره ش ــی 4622986027 ص ــماره 43 کدمل ش

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

ــماره 13900  ــاک ش ــع از پ ــاحت 243.15 مترمرب مس

اصلــی باقیمانــده  واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

81- رای شــماره   139660302026005495    مــورخ    

بــه  صالحــی  جــان  خانــم گلــی      1396/04/08

ــی 4679517301 صــادره  شناســنامه شــماره 39 کدمل

ــاب  ــک ب ــه در ششــدانگ  ی ــد ســیف ال فارســان فرزن

خانــه  بــه مســاحت  239.15  مترمربــع پــاک شــماره 

ــت  ــع در بخــش 5 ثب ــی واق 47  فرعــی از 14915 اصل

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

82- رای شــماره   139660302026006980    مــورخ    

1396/05/07   خانــم طاهــره ناظــری نائینــی بــه 

ــادره  ــی 1249440191 ص ــماره 180 کدمل ــنامه ش شناس

ــاب کارگاه   ــک ب ــدانگ  ی ــا در شش ــد رض ــن فرزن نائی

بــه مســاحت  512.52  مترمربــع پــاک شــماره 882  

فرعــی از 412 اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان 

ــک رســمی مــی باشــد ــه خــود متقاضــی مال ک

83- رای شــماره   139560302035000016    مــورخ    

1395/01/17   آقــای علــی ســاکت بــه شناســنامه 

ــا  ــادره کرب ــی 4722411107 ص ــماره 23967 کدمل ش

فرزنــد عبدالحســن بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه 

ــماره 683  ــاک ش ــع پ ــاحت 177.90  مترمرب ــه مس ب

فرعــی از 99  اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان 

ــک رســمی مــی باشــد کــه خــود متقاضــی مال

ــورخ     ــماره   139660302026005498    م 84- رای ش

1396/04/08   آقــای ســید محمــد موســوی مورنانــی 

بــه شناســنامه شــماره 73454 کدملــی 1281833861 

ــگ  ــه دان ــر در س ــید اکب ــد س ــان فرزن ــادره اصفه ص

ــه مســاحت   ــه  ب ــاب خان مشــاع از ششــدانگ  یــک ب

153.45 مترمربــع پــاک شــماره-   فرعــی از 13947 

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

ــک رســمی مــی باشــد متقاضــی مال

85- رای شــماره   139660302026005500    مــورخ    

1396/04/08   خانــم نفیســه تحســیری بــه شناســنامه 

شــماره 1627 کدملــی 1286058988 صــادره اصفهــان 

ــدانگ   ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــی در س ــد مصطف فرزن

ــع  ــاحت  153.45 مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ی

ــع در  ــی واق ــی از 13947 اصل ــماره-   فرع ــاک ش پ

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

رســمی مــی باشــد 

86- رای شــماره   139660302026006280    مــورخ    

1396/04/21   آقــای مصطفــی کاظــم پــور طرقــی 

ــی 1286676551  ــماره 2876 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب

ــه ششــدانگ  ــام نســبت ب ــد غ ــان فرزن صــادره اصفه

ــع پــاک شــماره  ــه مســاحت 122 مترمرب ــه ب یکبابخان

ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از15177 اصل 169 فرع

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از 

ــی ــاورز خوابجان ــمی محمدکش ــک رس مال

87- رای شــماره   139660302026005417    مــورخ    

ــادی  ــون اب ــی عل ــول کریم ــم بت 1396/04/04     خان

ــی 5658972817  ــماره 1279 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب

بصــورت  اکبــر  علــی-  فرزنــد  کوهپایــه  صــادره 

ــه مســاحت 124.95  ــاب ســاختمان  ب ششــدانگ یکب

مترمربــع از پــاک شــماره 405 فرعــی از 14915 اصلــی 

واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــی باشــد ــک رســمی م مال

مــورخ        1396603020260 شــماره    رای   -88

1396/05/05  خانــم کوکــب بهدارونــد بهدارونــد بــه 

شناســنامه شــماره 523 کدملــی 1880591499 صــادره 

ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــی نس ــد عل ــتر فرزن شوش

بــه مســاحت 115.90 مترمربــع پــاک  ســاختمان 

شــماره79 فرعــی از99  اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از 

ــی ــی دلیگان ــم حاج ــمی ابوالقاس ــک رس مال

89- رای شــماره   139660302026001479    مــورخ   

ــنامه  ــه شناس ــی  ب ــکینه المع ــم س 1396/01/31   خان

صــادره    1582053278 کدملــی    322 شــماره 

ششــدانگ  بــه  نســبت  حســن   فرزنــد  مرنــد  

از  مترمربــع    120.25 مســاحت  بــه  یکبابخانــه 

 5 درخــش  واقــع  اصلــی   13900 شــماره  پــاک 

 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

می باشد
ادامه در صفحه 9
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یادداشت

اینایرانشکستناپذیر

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه ورزش

ــه دارد. 12  ــری ادام ــه شــکل بی نظی ــران ب رکوردهــای ای
پیــروزی بــدون گل خــورده، صعــود بــه جــام جهانــی بــه 
عنــوان دومیــن تیــم و ایســتادن بــر قلــه فوتبــال آســیا 

در چندیــن ســال متوالــی. 

اگــر ایــران در آخریــن دیــدار خــود مقابــل ســوریه 
شــگفت انگیزترین  از  یکــی  نکنــد،  دریافــت  گلــی 
رکوردهــای جهــان فوتبــال رقــم خواهــد خــورد و آن 
صعــود بــه جــام جهانــی بــدون خــوردن حتــی یــک گل 
ــال  ــال های س ــا س ــد ت ــه می توان ــتاوردی ک ــت؛ دس اس

دســت نخورده باقــی بمانــد.
 هنگامــی کــه ســوت پایــان دیــدار ایــران و کــره جنوبــی 
بــه صــدا درآمــد، مشــت های گره کــرده کــی روش و 
ــی بســیار  ــاوی پیام ــن، ح ــه زمی خوشــحالی او در میان
مهــم بــرای فوتبــال جهــان بــود؛ پیامــی کــه کمــی بعدتــر 
خــود کــی روش در اینســتاگرام خــود آن را منتشــر کــرد: 
»ایــران بــا کمتریــن امکانــات ممکــن، یکــی از بهتریــن 
ــال آسیاســت و ایــن تیــم  تیم هــای ایــن روزهــای فوتب
بــا ایــن بازیکنــان درخشــان شایســته احتــرام اســت.« 
ــره  ــل ک ــران مقاب ــره ای ــم ده نف کــی روش از عملکــرد تی
ــت:  ــرده اســت. او گف ــاد ک ــار ی ــرور و افتخ ــاظ غ ــا الف ب
ــد  ــا کاری کردن ــود و آن ه ــاده ب ــرد فوق الع ــن عملک »ای
کــه احســاس غــرور و افتخــار زیــادی داشــته باشــم. مــا 
ــن  ــی یکــی از جوان تری ــی کــره جنوب ــم مل ــل تی در مقاب
ترکیب هــای خــود را در مرحلــه  مقدماتــی جــام جهانــی 
ــن حضــور  ــدار اولی ــن دی ــن ای ــم و همچنی ــه کردی تجرب
ملــی بــرای دو بازیکــن جدیــد تیــم بــود )روزبه چشــمی 
و محمــد انصــاری(. بلــه مــا در مقابــل کــره بــازی 
ــام  ــرای ج ــود ب ــازی خ ــال آماده س ــا در ح ــم، ام کردی
ــدن  ــه جنگی ــم! حــاال ب ــی 2018 روســیه هــم بودی جهان
بــرای حفــظ رکــورد شکســت ناپذیری خــود و همچنیــن 
ــا  ــا ب ــاال م ــم و ح ــه می دهی ــوردن ادام ــورد گل نخ رک
ــم  ــازی خواهی ــی ســوریه ب ــم مل ــا تی ــن نگــرش ب همی

کــرد.«
ــران  ــال ای ــرای فوتب ــی ب سه شــنبه 14 شــهریور روز بزرگ
ــا شــعار »جشــن همبســتگی  ــود. روزی کــه ب خواهــد ب
ــت در  ــرار اس ــفیدپوش« ق ــگاه س ــک ورزش ــان، ی ایرانی
تاریــخ فوتبــال ایــران مانــدگار شــود. تیــم شکســت ناپذیر 
ــی  ــورد تاریخ ــک رک ــق ی ــا خل ــه ت ــا 90 دقیق ــران تنه ای
ــزار  ــه 100 ه ــورد ب ــن رک ــق ای ــرای خل ــه دارد و ب فاصل
هــوادار ســفیدپوش و دعــای 80 میلیــون ایرانــی محتــاج 
ــب در  ــون قل اســت. روز سه شــنبه 14 شــهریور 80 میلی

ــه امیــد پیــروزی! قالــب 11 ســتاره خواهــد تپیــد. ب

توپ و تور
پیروزیسپاهانبا

دوگلمهاجمعراقی
تیــم فوتبــال فــوالد مبارکــه ســپاهان در دیــداری 

تدارکاتــی بــه برتــری رســید. 
زردپوشــان در دیــداری میزبــان تیــم دانشــجویان پیام 

نــور بودنــد و بــا نتیجــه 3 بــر 0 پیــروز شــدند. 
گل هــای ســپاهان را مــروان حســین )2 گل( و رضــا 
میرزایــی بــه ثمــر رســاندند. ایــن مســابقه در ورزشــگاه 

جــروکان اصفهــان برگــزار شــد.

دیدارباگلگهر،فرصتیبرای
فانتزیبازهایاستقالل

ســرمربی اســتقالل بــرای فــرار از خطــر برکنــاری 
ــا گل گهــر از بازیکنــان تکنیکــی و  ــازی ب می توانــد در ب
ســرعتی خــود در ترکیــب اصلــی اســتفاده کنــد. بــازی 
اســتقالل برابــر گل گهــر در جــام حذفــی بــرای علیرضــا 
منصوریــان حکــم مــرگ و زندگــی را دارد؛ مســابقه ای 
کــه بــا پیــروزی در آن می توانــد بــه مانــدن روی 
نیمکــت ایــن تیــم امیــدوار باشــد؛ ولــی شکســت او 
هــم بــه معنــی پایــان کارش در ایــن باشــگاه اســت. 
ــر از  ــا گل گه ــازی ب ــد در ب ــان می توان علیرضــا منصوری
بازیکنــان تکنیکــی و فانتــزی خــود اســتفاده کنــد تــا 
ــود کار  ــای خ ــتفاده از توانایی ه ــا اس ــد ب ــا بتوانن آن ه

حریــف را از همــان ابتــدا تمــام کننــد. 
داریــوش  و  اســماعیلی  فرشــید  قائــدی،  مهــدی 
ــن  ــر در زمی ــه اگ ــتند ک ــی هس ــجاعیان، 3 بازیکن ش
بــازی حضــور داشــته باشــند، هــم بــازی اســتقالل را 
ــک  ــط  هافب ــد خ ــم می توانن ــد و ه ــر می کنن جذاب ت

تیمشــان را خطرناک تــر کننــد.

داستانشکاریوذوبآهن
ادامهدارد

ــم  ــه تی ــه ب ــرد ک ــا ک ــن ادع ــوان ذوب آه ــک ج هافب
روبیــن کازان روســیه پیوســته اســت. 

بــه گــزارش ایمنــا، بــا وجــود اینکــه چندی پیــش کمیته 
انضباطــی رأی خــود را دربــاره اختــالف رضــا شــکاری و 
باشــگاه ذوب آهــن بــه نفــع باشــگاه اصفهانــی داده بــود 
و علنــا گفتــه شــده بــود شــکاری بازیکــن ذوب آهــن بــه 
شــمار مــی رود، امــا رضــا شــکاری بــا انتشــار تصاویــری 
از عقــد قــرارداد بــا باشــگاه روســی از پیوســتن خــود بــه 

روبیــن کازان روســیه خبــر داده اســت. 
ــن  ــن ذوب آه ــق بی ــاره تواف ــه درب ــه اینک ــه ب ــا توج  ب
ــد  ــده، بای ــالم نش ــری اع ــما خب ــکاری رس ــا ش و رض
منتظــر مانــد و واکنــش باشــگاه ذوب آهــن را بــه 
ــم  ــا حک ــه ب ــی ک ــد؛ بازیکن ــکاری دی ــا ش ــت رض حرک
بــه شــمار   ذوب آهــن  بازیکــن  انضباطــی  کمیتــه 

مــی رود.

در  مســابقات  افزایــش حساســیت  بــا 
ــال  ــی و جنج ــال، حواش ــر فوتس ــگ برت لی

ــت.  ــدن اس ــاد ش ــال زی ــز در ح نی
ــال  ــر فوتس ــگ برت ــنا، لی ــزارش ایس ــه گ ب
بــه هفتــه دهــم خــود رســید و بــا افزایــش 
پاییــن  و  بــاال  در  رقابت هــا  حساســیت 
ــه اوج  ــز ب ــاب نی ــی و الته ــدول، حواش ج

خــود می رســد. 
روز )جمعــه( نیــز هفــت بــازی برگــزار 
شــد کــه اغلــب آن هــا همــراه بــا حواشــی 
ــن  ــارز ای ــکات ب ــی از ن ــود. یک ــی ب جالب
بــه  مربــی  چنــد  اعتــراض  بازی هــا، 
عملکــرد داوران بــود؛ ایــن در حالــی اســت 
کــه 10 شــهریور در تقویــم جهانــی، روز داور 

ــت.  ــه اس ــام گرفت ن
قبــل،  هفته هــای  برخــالف  همچنیــن 
مســابقات  از  خوبــی  چنــدان  اســتقبال 
بــه عمــل نیامــد. همزمانــی بازی هــای 
ــران  ــال ای ــی فوتب ــم مل ــدار تی ــا دی لیــگ ب
ــاق  ــن اتف ــی ای ــل اصل ــی، دلی ــره  جنوب و ک
ــیاری  ــه بس ــت ک ــی اس ــن در حال ــود. ای ب
بــه زمان بنــدی هفتــه دهــم  تیم هــا  از 
اعتــراض داشــتند؛ امــا ســازمان لیــگ، 
ــدار  ــا دی ــان ب ــابقات همزم ــزاری مس برگ
ورزشــگاه ها  شــدن  پــر  بــه  را  فوتبــال 

داد. ترجیــح 

مسسونگون۹-هیئتفوتبال
قم۱

یکــی از حواشــی عجیــب ایــن بــازی، درگیری 
ــود. در  ــودی ب ــن خ ــا بازیک ــم ب ــرمربی تی س
دقایقــی از نیمــه دوم بــازی، ابوالفضــل ثانــی 
ســرمربی تیــم هیئت فوتبــال قــم از بازیکنش 
می خواهــد تعویــض شــود؛ امــا بــا ســرپیچی 
او از دســتور ســرمربی تیــم، درگیــری لفظــی 

ــد.  ــه وجــود می آی ــن دو ب ــن ای بی
هیئــت فوتبــال قــم تاکنــون هیــچ بــردی 

کســب نکــرده اســت!

حفاریاهواز۵-ارژنشیراز۳
 در ثانیــه پایانــی ایــن بــازی، خطــای پنالتــی 
ــه  ــاری گرفت ــن حف ــن ارژن روی بازیک بازیک

بودنــد  معتقــد  شــیرازی ها  امــا  شــد؛ 
ــازی انجــام  ــان ب خطــا پــس از ســوت پای
شــده اســت؛ از همیــن رو حمیــد کمالــی، 
ســرمربی ارژن اعتراضــات شــدیدی بــه 
داوران  بــود  معتقــد  و  داوری کــرد  کادر 
تصمیــم گرفتــه بودنــد حفــاری در ایــن 

ــود! ــروز ش ــازی پی ب
مقاومتقرچک۳-تأسیسات

دریایی۴
ــای تاسیســات  ــن تیم ه ــران بی ــی ته  دارب
همیشــه  قرچــک  نماینــده  و  دریایــی 
ــم  ــی ه ــوده و زمان ــراه ب ــیه هم ــا حاش ب
کــه تیــم شــهید منصــوری در رقابت هــا 
ــیده  ــال کش ــه جنج ــم ب ــازی دو تی ــود، ب ب

 . می شــد
اکنــون نیــز بــا تیــم داری مقاومــت قرچــک 
در لیــگ برتــر، ایــن حساســیت بــه قــوت 

خــود باقــی اســت.
عجیب تریــن  از  یکــی  دیــروز  البتــه   
ــورد و در  ــم خ ــران رق ــی ته ــات دارب اتفاق
هــواداران  می رفــت  انتظــار  حالــی کــه 
ــبی  ــار مناس ــل رفت ــال های قب ــون س همچ
ــا مصطفــی نظــری نداشــته باشــند، او را  ب

ــد.  ــرار دادن ــویق ق ــورد تش م
ــه دوران  ــی ک ــم مل ــین تی ــان پیش دروازه ب
خدمــت خــود را در تیــم قرچکــی گذرانــده 

بــود، پــس از جدایــی از ایــن تیــم، همــواره 
در قرچــک شــعار علیــه خــود شــنیده بــود؛ 
امــا هــواداران مقاومــت در بــازی تیمشــان 
بــا تاسیســات دریایــی، مصطفــی نظــری را 
بــه همــراه وحیــد شمســایی مــورد تشــویق 

قــرار دادنــد.
آتلیهطهرانقم۴-شهروند

ساری۳
 یکــی از معــدود ورزشــگاه هایی کــه در 
ــود،  ــی می ش ــر در آن بلیت فروش ــگ برت لی

ــم اســت.  ــان ق ســالن شــهید حیدری
همیــن موضــوع در کنــار همزمانــی بــا 
ــث  ــران، باع ــال ای ــی فوتب ــم مل ــازی تی ب
ــه قــم  ــازی آتلی شــد اســتقبال اندکــی از ب
و شــهروند ســاری شــود. یکــی از حواشــی 
ــا  ــهروند ب ــان ش ــری دروازه ب ــازی، درگی ب

گوینــده ســالن بــود. همچنیــن ناظــر بــازی 
بــرای دقایقــی بــا خبرنــگاران و کادر دو 

ــرد. ــدا ک ــری پی ــز درگی ــم نی تی
فرشآرامشهد۱-مقاومت

البرز۲
ــرز  ــت الب ــم مقاوم ــری مســئوالن تی  درگی
بــا لیــدر باشــگاه فــرش آرا و کشــیده شــدن 
ــی،  ــروی انتظام ــت و نی ــه حراس ــرا ب ماج

ــود.  ــازی ب ــاق ب ــن اتف مهم تری
ــه  ــک صحن ــهدی ها روی ی ــن مش همچنی
کــه معتقــد بودنــد پنالتــی برایشــان گرفتــه 
نشــده، اعتــراض بســیاری شــدید بــه داور 

بــازی کردنــد. 
فوتســال  برتــر  لیــگ  یازدهــم  هفتــه 
سه شــنبه 14 شــهریورماه برگــزار خواهــد 

ــد. ش

حاشیههایعجیبهفتهدهملیگبرترفوتسال

دعوا، درگیری، اعتراض

ــاه  ــه م ــود نســبت ب ــه صع ــا دو پل ساراســادات خادم الشــریعه ب
قبــل در رده ســی و هشــتم برتریــن شــطرنج بازان بانــوی جهــان 

ایســتاد. 
بــه گــزارش ایســنا، فهرســت جدیــد ماهانــه فدراســیون جهانــی 
ــا 2433  ــریعه ب ــادات خادم الش ــد و ساراس ــالم ش ــطرنج اع ش
واحــد ریتینــگ در رده ســی و هشــتم برتریــن شــطرنج بازان 
ــه  ــل دو پل ــاه قب ــه م ــه نســبت ب ــه ک ــان جــای گرفت ــوی جه بان

ــود داشــته اســت.  صع
ــو  ــان ه ــوی جه ــطرنج بازان بان ــن ش ــتاندارد برتری ــش اس در بخ
یفــان بــا 2۶۷0 واحــد همچنــان صدرنشــین اســت. ونجــون جــو 
ــون در رده  ــو ونج ــه و ج ــرار گرفت ــد در رده دوم ق ــا 2۵۷۶ واح ب
ــران  ــان ای ــطرنج بازان زن ــتاندارد ش ــش اس ــت. در بخ ــوم اس س
ــا 2433 واحــد ریتینــگ در صــدر  ساراســادات خادم الشــریعه ب
ــا 234۵ واحــد ریتینــگ  ــور ب جــدول قــرار دارد. میتــرا حجازی پ

در رده دوم قــرار دارد. آتوســا پورکاشــیان، غــزل حکیمی فــرد، 
مبینــا علی نســب، مینــو عســکری زاده، درســا محمدابراهیم خــان، 
حــدادی  رضوانــه  و  حکیمی فــرد  رعنــا  زاهدی فــر،  آناهیتــا 
اســتاندارد  بخــش  در  جــای گرفتنــد.  بعــدی  رده هــای  در 
شــطرنج بازان ایــران نیــز پرهــام مقصودلــو بــا 2۵۶9 واحــد 
ــگاه  ــا 2۵۶۶ در جای ــی ب ــا ایدن ــت. پوی ــین اس ــگ صدرنش ریتین
دوم قــرار گرفتــه و احســان قائم مقامــی بــا 2۵۶0 واحــد ریتینــگ 
ــی، امیررضــا  ــن طباطبای ــرار دارد. ســید محمدامی در رده ســوم ق
پوررمضانعلــی، علیرضــا فیروزجــا، مســعود مصدق پــور، شــاهین 
ــی زاده  ــن غالمــی و اصغــر گل ــی، آری ــا درین ــه، پوری ــری زنگن لرپ
)مشــترکا( در رده هــای چهــارم تــا دهــم قــرار گرفتنــد. ایــران بــا 
میانگیــن ریتینــگ 10 نفــر برتــر 2۵28 واحــد بــا صعــود دوبــاره در 
رده ســی و دوم جهــان و ســوم آســیا جــای گرفــت کــه نســبت بــه 

مــاه قبــل یــک پلــه صعــود داشــته اســت.

ــر از  ــه پایین ت ــک رتب ــه ی ــا وجــود اینک ــر ب ــاالن دخت ــم نونه تی
تیــم پســران قــرار گرفــت، امــا از لحــاظ جایــگاه مدالــی نتایــج 

بهتــری از تیــم پســران مــا داشــت. 
تیــم ملــی نونهــاالن دختــر تکوانــدو ایــران در هفتــه گذشــته در 
ــس از کســب دو  ــان پ ــی جه ســومین دوره مســابقات قهرمان
عنــوان قهرمانــی ایــن بــار بــا بدشانســی در جایــگاه ســوم دنیــا 
قــرار گرفــت. تیــم نونهــاالن دختــر ایــران در مســابقات جهانــی 
شــرم الشــیخ بــا کســب دو مــدال طــال، دو نقــره و یــک برنــز 
در حالــی در جایــگاه ســوم دنیــا قــرار گرفــت کــه در ایــن دوره 
ــا تمــام  مســابقات تیم هــای تایلنــد، ترکیــه، روســیه و مصــر ب

تــوان خــود در مســابقات حاضــر شــده بودنــد. 
ــه  ــن مســابقات در فاصل ــران در ای ــدو ای ــر تکوان ــاالن دخت نونه
یــک روز بــه پایــان مســابقات ماننــد دو دوره گذشــته در صــدر 
ــوردن  ــم خ ــا رق ــی ب ــا در روز پایان ــتند و تنه ــرار داش ــدول ق ج

اتفاقاتــی پایین تــر از تایلنــد و ترکیــه بــه کار خــود پایــان دادنــد. 
ــران باعــث شــد  ــی ای ــده روز پایان ــه دو نماین حــذف غیرمترقب
ــره  ــترین به ــاق بیش ــن اتف ــا از ای ــا و ترکیه ای ه ــا تایلندی ه ت
ــان شــوند.  ــان جه ــان و نایب قهرم ــب قهرم ــه ترتی ــد و ب را ببرن
ــان  ــس از پای ــدو پ ــیون تکوان ــوان فدراس ــئوالن بان ــا مس قطع
ایــن مســابقات دالیــل ایــن مســئله را بررســی خواهنــد کــرد؛ 
ــران  ــر ای ــاالن دخت ــم نونه ــج تی ــرد نتای ــد فرامــوش ک ــا نبای ام
ماننــد چنــد ســال اخیــر در تــداوم رشــد تکوانــدو بانــوان ایــران 
ــا  ــی قطع ــدال از مســابقات جهان ــود و کســب ۵ م ــذار ب تاثیرگ
دســتاورد ضعیفــی نخواهــد بــود. قطعــا بازیکنانــی ماننــد 
ــان  ــدار قهرم ــا اقت ــه ب ــلطانی ک ــزل س ــر و غ ــه رنجب معصوم
جهــان شــدند، در ســالیان آینــده می تواننــد کیمیاهــای جدیــد 
ــتاره ها در  ــاهد تک س ــر ش ــا دیگ ــند و م ــران باش ــدو ای تکوان

ــوان نباشــیم. ــدو بان تکوان
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شــماره  ۵41 فرعــی از 4۵2 اصلــی واقــع در بخــش 

1۶ ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد 

91- رای شــماره   139۶۶030202۶00۵881    مــورخ   

بــه  پورعصــار  محمــد  آقــای      139۶/04/14

 128۶299381 شناســنامه شــماره 13۷4 کدملــی 

صــادره اصفهــان فرزنــد عبدالــه در  ششــدانگ  یــک 

بــاب مغــازه  بــه مســاحت  34.20  مترمربــع پــالک 

شــماره  ۵41 فرعــی از 4۵2  اصلــی واقــع در بخــش 

1۶ ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد

    139۶۶030202۶00۵883 شــماره    رای   -92

ــه  ــد پورعصــار ب ــای محم ــورخ   139۶/04/14   آق م

 128۶299381 شناســنامه شــماره 13۷4 کدملــی 

صــادره اصفهــان فرزنــد عبدالــه در  ششــدانگ  یــک 

بــاب مغــازه  بــه مســاحت  3۵.11  مترمربــع پــالک 

شــماره  ۵41 فرعــی از 4۵2 اصلــی واقــع در بخــش 

1۶ ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد

    139۶۶030202۶00۵890 شــماره    رای   -93

مــورخ   139۶/04/14    آقــای محمــد پورعصــار بــه 

 128۶299381 شناســنامه شــماره 13۷4 کدملــی 

صــادره اصفهــان فرزنــد عبدالــه در ششــدانگ  یــک 

بــاب مغــازه  بــه مســاحت  34.91  مترمربــع پــالک 

شــماره  ۵41 فرعــی از 4۵2 اصلــی واقــع در بخــش 

1۶ ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد

مــورخ   139۶۶030202۶0  01412 شــماره  رای   -94

بــه  فخــاری  حســین  آقــای      139۶/01/30

 128۵۶33008 کدملــی   10۵1 شــماره  شناســنامه 

صــادره اصفهــان فرزنــد یدالــه نســبت بــه ششــدانگ 

یکبابخانــه بــه مســاحت 128مترمربــع پــالک شــماره 

13839 اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان کــه 

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

9۵- رای شــماره 04۶82 139۶۶030202۶0 مــورخ 

نــژاد  پهلوانــی  فاطمــه  خانــم      139۶/03/22

38 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  خوابجانــی 

12912۷3921 صــادره اصفهــان فرزنــد حســن در 

ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  11۶.30  

مترمربــع پــالک شــماره 82  فرعــی از 1۵18۷ اصلــی 

واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 

نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی کوکــب 

ــی ــژاد خوابجان ــی ن ــلطان پهلوان س

9۶- رای شــماره 22۷۷9 139۵۶030202۶0 مــورخ 

ــه شناســنامه  ــی ب ــت بهرام ــم عف 139۵/12/22  خان

ــهرضا  ــادره ش ــی 1199804۶۵۷ ص ــماره ۵8 کدمل ش

فرزنــد محمــد تقــی در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  

بــه مســاحت 1۶۵.24 مترمربــع پــالک شــماره  

ــش ۵  ــع در بخ ــی واق ــی از1491۵ اصل 40 فرع

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

مــی باشــد

9۷- رای شــماره 18۷3۵ 139۵۶030202۶0 مــورخ 

139۵/10/2۵  آقــای حســین علیرضائــی علویجــه 

ــی 1090۵14921  ــماره ۵۷84 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب

صــادره نجــف آبــاد  فرزنــد حســینعلی در ششــدانگ  

یــک بــاب کارگاه  بــه مســاحت ۷۵ مترمربــع پــالک 

شــماره 2۶8  فرعــی از 4۵2 اصلــی واقــع در بخــش 

1۶ ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد

 139۵۶030202۶0  1۵1۵2 شــماره  رای   -98

شــماره  اصالحــی  رای  و   139۵/09/0۷ مــورخ 

  139۶/0۵/12 مــورخ   139۶۶030202۶00۷283

ــه شناســنامه شــماره ۶0۵  ــوی ب ــای محســن معن آق

فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1288112841 کدملــی 

ــه مســاحت   ــه  ب ــاب خان رضــا در ششــدانگ  یــک ب

8۷.۷۵  مترمربــع پــالک شــماره   4 فرعــی از 1۵128 

ــداری  ــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان خری اصل

مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 

ابوالقاســم اخــوان خرازیــان 

مــورخ   139۵۶030202۶0  18421 شــماره  رای   -99

ــی   ــژاد خوابجان ــی ن ــر پهلوان ــای اکب 139۵/10/20  اق

بــه شناســنامه شــماره 1228  کدملــی 1282۷۵9841  

صــادره اصفهــان  فرزنــد علــی نســبت بــه ششــدانگ 

ــالک  ــع از پ ــه مســاحت 129.10  مترمرب ــه ب یکبابخان

شــماره 2 فرعــی از 1۵100 اصلــی واقــع در بخــش 

۵ ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 

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

ــی خوابجان

مــورخ   139۶۶030202۶0  08290 شــماره  رای   -100

139۶/0۵/30   آقــای مهــدی عاصمــی اصفهانــی بــه 

شناســنامه شــماره ۵0۵92 کدملــی 128242۵۷91 

صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد نســبت بــه ششــدانگ 

ــالک  ــع پ ــاحت 1۶۷.48 مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان

شــماره 2۷ فرعــی از1۵1۷9 اصلــی واقــع در  بخــش 

۵ ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــک رســمی مهــدی جوهــری الواســطه از مال

مــورخ   139۶۶030202۶0  0۶899 شــماره  رای   -101

139۶/0۵/0۵ آقــای اســکندر فروزنــده بــه شناســنامه 

ــی ۶339۶9۷۷۵۵ صــادره شــهرکرد  شــماره 10 کدمل

فرزنــد محمــد تقــی نســبت بــه یکصدوبیســت وســه 

ــدانگ  ــهم شش ــاع ازیکصدوهشتادوچهارس ــهم مش س

ــع  ــاحت 1۷3.40 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــاب س یکب

پــالک شــماره 1۵189 اصلــی واقــع در بخــش ۵ 

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

مــی باشــد

مــورخ   139۶۶030202۶0  0۶902 شــماره  رای   -102

139۶/0۵/0۵  آقــای حســین صادقــی بــه شناســنامه 

شــماره 89۷ کدملــی 11891۷428۶ صــادره اردســتان 

فرزنــد مســلم نســبت بــه شــصت ویــک ســهم 

ششــدانگ  ازیکصدوهشتادوچهارســهم  مشــاع 

ــع  ــاحت 1۷3.40 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــاب س یکب

پــالک شــماره 1۵189 اصلــی واقــع در بخــش ۵ 

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

ــد ــی باش م

103- رای شــماره 0۵8۷1 139۶۶030202۶0 مــورخ 

وانانــی  رئیســی  نیازعلــی  آقــای      139۶/04/14

بــه شناســنامه شــماره 2۵ کدملــی 4۶219۶۶۶8۵ 

بــه  نســبت  نوروزعلــی  فرزنــد  شــهرکرد  صــادره 

ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت ۷3.40 مترمربــع 

ــع در  ــی واق ــی از1۵1۷9 اصل ــماره31 فرع ــالک ش پ

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

ــی  ــمی محمدعل ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

ــالمی ــای اس اق

مــورخ   139۶۶030202۶0 رای شــماره 031۶۶   -104

139۶/02/2۷   آقــای احمــد کالنتــری بــه شناســنامه 

نجــف  صــادره   109190۵۵1۷ 9۵ کدملــی  شــماره 

ــاب  ــه ششــدانگ یکب ــد حســین نســبت ب ــاد فرزن اب

ــالک  ــع پ ــاحت 20۵.۶۵ مترمرب ــه مس ــاختمان ب س

ــش 1۶  ــع در بخ ــی واق ــی از99 اصل ــماره ۷81فرع ش

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

ــف 1831۷ ــد م ال ــی باش م

تاریخ انتشــار نوبت       11 /9۶/0۶

تاریخ انتشــار نوبت       9۶/۶/2۶

زهــره ایروانــی رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــالک 

شــمال اصفهــان 

آگهــی تحدیــد حدود اختصاصی
ــه  ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــدود شش ــد ح ــون تحدی چ

پــالک شــماره 44۵/38۷4  اصلــی واقــع در بخــش 

1۶ ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرونــده ثبتــی بــه 

ــید  ــد س ــی فرزن ــوی خرزوق ــن رض ــای حس ــام آق ن

ــدم  ــت ع ــه عل ــت و ب ــت اس ــان ثب ــین  در جری حس

ــا  ــه عمــل نیامــده اینــک بن حضــور متقاضــی ثبــت ب

ــت و  ــون ثب ــاده 1۵ قان ــر م ــمت اخی ــتور قس ــه دس ب

طبــق تقاضــای نامبــرده تحدیــد حــدود پــالک مرقــوم 

در روز دوشــنبه مــورخ 139۶/0۷/01 ســاعت 9 صبــح 

ــه  ــذا ب ــد ل ــد آم ــل خواه ــه عم ــروع و ب ــل ش در مح

موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی 

گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی 

در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا 

ــخ  ــت از تاری ــون ثب ــاده 20 قان ــق م ــن  مطاب مجاوری

روز   30 تــا  تحدیــدی  مجلــس  صــورت  تنظیــم 

پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق تبصــره 2 مــاده واحــده 

ــت  ــف پرونده هــای معترضــی ثب ــن تکلی ــون تعیی قان

معترضیــن ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 

ــه  ــت ب ــم دادخواس ــا تقدی ــن اداره ب ــه ای ــراض ب اعت

مرجــع ذیصــالح قضائــی گواهــی تقدیــم دادخواســت 

ــد. ــلیم نمایی ــن اداره تس ــه ای ــذ و ب را اخ

تاریخ انتشار : 139۶/0۶/11 

حبیبی - رئیس اداره ثبت اســناد و امالک برخوار

برخــوار    امــالک  و  اســناد  ثبــت  اداره 

شــماره:3۷/0۵/۵۶۵/الف/م بــه تاریــخ 9۶/0۶/0۷

 اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان 
اصفهان

اداره ثبت اســناد و امالک حوزه ثبت 
ملــک دولت آباد برخوار

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 

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

ــن  ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه

و  ثبتــی  تکلیــف وضعیــت  تعییــن  قانــون  نامــه 

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر آرای 

شــماره های ذیــل هیــات موضــوع قانــون تعییــن 

تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 

ــت  ــوزه ثب ــی ح ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس س

ملــک دولــت آبــاد برخــوار بخــش 1۶ ثبــت اصفهــان 

بااســتناد اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد 

عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکانــه و 

ــت  ــده اس ــرز گردی ــل مح ــان ذی ــارض متقاضی بالمع

ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ــق مــاده 3 قان ــذا طب ل

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

بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دونوبــت  و 

بــه فاصلــه 1۵ روز آگهــی مــی شــود در صورتــی 

ــت  ــناد مالکی ــدور اس ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک

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

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

ــس از  ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب ــراض خ اعت

اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 

ــع  ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض دادخواس ــلیم اعت تس

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

ــراض  ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای  م انقض

طبــق مقــررات اســناد مالکیــت صــادر خواهــد شــد. 

ــه  ــه متضــرر ب ــع از مراجع ــت مان صــدور ســند مالکی

دادگاه نیســت.

1394۶030201800۶10۵ کالســه  شــماره  رای  برابــر 

پرونــده 1391114402018001293 آقــای امیر هــادی 

فرزنــد نــوروز بشــماره شناســنامه ۶90 صــادره از 

ــه  ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــبت ب ــورزوق  نس خ

ــر روی  ــه مســاحت  18۷.40 متــر مربــع احداثــی ب ب

قســمتی از پــالک 21۵0 فرعــی از 44۵  اصلــی واقــع 

ــداری در  در خــورزوق بخــش 1۶ ثبــت اصفهــان خری

ــه ــاعی اولی ــت مش ازای مالکی

تاریخ انتشار نوبت اول: 139۶/0۶/11

تاریخ انتشــار نوبت دوم : 139۶/0۶/2۶

ــماره: ۵۶9  ــوار   ش ــالک برخ ــناد و ام ــت اس اداره ثب

ــخ 9۶/0۶/0۷ ــه تاری ــف/م ب /3۷/0۵/ال

اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان 
اصفهان

اداره ثبت اســناد و امالک حوزه ثبت 
ملــک دولت آباد برخوار

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 

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

ــن  ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان ــوع م ــی موض آگه

و  ثبتــی  تکلیــف وضعیــت  تعییــن  قانــون  نامــه 

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

موضــوع  هیــات  ذیــل  شــماره های  آرای  برابــر 

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

ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  ســاختمانهای فاق

ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دولــت آبــاد برخــوار بخــش 

ــت  ــان بااســتناد اســناد رســمی مالکی ــت اصفه 1۶ ثب

تصرفــات  تســلیمی  عــادی  اســناد  و  مشــاعی  

متقاضیــان  بالمعــارض  و  مالکانــه  و  مفــروزی 

ذیــل محــرز گردیــده اســت لــذا طبــق مــاده 3 

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

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و بــه منظــور 

اطــالع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز 

آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 

ــی  ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی ــدور اس ــه ص ب

داشــته باشــند  مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 

آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 

اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت 

ــت  ــراض دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی

خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی 

ــدم  ــور و ع ــدت مذک ــای  م ــورت انقض ــت در ص اس

ــت  ــناد مالکی ــررات اس ــق مق ــراض طب ــول اعت وص

صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند مالکیــت مانــع از 

ــت. ــه دادگاه نیس ــرر ب ــه متض مراجع

1-برابــر رای شــماره 139۶۶0302018000308 کالســه 

ایــرج  آقــای   139111440201800323۶ پرونــده 

بشــماره  اســماعیل  فرزنــد  ســیچانی  کریمیــان 

شناســنامه 448 صــادره از اصفهــان  نســبت بــه 

ــک  10۵0 ســهم مشــاع از 2۵۵0 ســهم ششــدانگ ی

ــه مســاحت  ــری کشــاورزی ب ــا کارب ــاب گاوداری ب ب

2۶3۷.31 متــر مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از 

پــالک 430 اصلــی واقــع در علــی آبادچــی برخــوار 

بخــش 1۶ ثبــت اصفهــان در ازای مالکیــت مشــاعی 

ــه اولی

 139۶۶030201800323۷ شــماره  رای  برابــر   -2

آقــای   139111440201800323۶ پرونــده  کالســه 

ــنامه  ــماره شناس ــد بش ــد محم ــری فرزن ــر جعف اکب

ــه ۵00 ســهم مشــاع  24 صــادره از تیــران  نســبت ب

ــا  ــاب گاوداری ب ــک ب ــدانگ ی ــهم شش از 2۵۵0 س

ــر  ــاحت 2۶3۷.31 مت ــه مس ــاورزی ب ــری کش کارب

مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از پــالک 430 

ــش 1۶  ــوار بخ ــی برخ ــی آبادچ ــع در عل ــی واق اصل

ــه ــاعی اولی ــت مش ــان در ازای مالکی ــت اصفه ثب

 139۶۶0302018000310 شــماره  رای  برابــر   -3

آقــای   1391114402018003238 پرونــده  کالســه 

امیــر کریمیــان ســیچانی فرزنــد اســماعیل بشــماره 

شناســنامه 24۵3۷ صــادره از اصفهــان  نســبت بــه 

ــک  ــدانگ ی ــهم شش ــاع از 2۵۵0 س ــهم مش 1000 س

ــه مســاحت  ــری کشــاورزی ب ــا کارب ــاب گاوداری ب ب

2۶3۷.31 متــر مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از 

پــالک 430 اصلــی واقــع در علــی آبادچــی برخــوار 

بخــش 1۶ ثبــت اصفهــان در ازای مالکیــت مشــاعی 

ــه اولی

تاریخ انتشار نوبت اول: 139۶/0۶/11

تاریخ انتشــار نوبت دوم : 139۶/0۶/2۶

ــت اســناد و امــالک برخــوار   شــماره: ۵۶۶  اداره ثب

ــخ 9۶/0۵/22 ــه تاری ــف/م ب /3۷/0۵/ال

آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم
آقــای غالمرضــا کریمــی  دادخواســتی بــه خواســته 

مطالبــه بــه طرفیــت ســعید کریمــی بــه ایــن شــورا 

تســلیم کــه بــه کالســه 9۶/1۷8  ثبــت و بــرای 

ــن  ــیدگی تعیی ــت رس ــاعت 04:00  وق 9۶/08/08 س

شــده اســت نظــر بــه اینکــه خوانــده مجهــول 

المــکان میباشــد لــذا حســب مــاده ۷3 قانــون 

آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از 

ــع و نشــر میشــود و  روزنامه هــای کثیــر االنتشــار طب

از خوانــده مذکــور دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت 

ــه  ــم ب ــت و ضمائ ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس دریاف

ــز  ــوق نی ــرر ف ــت مق ــه و در وق ــورا مراجع ــر ش دفت

جهــت رســیدگی حاضــر شــود. در صــورت عــدم 

ــالغ شــده محســوب و شــورا  حضــور دادخواســت اب

تصمیــم مقتضــی اتخــاذ نمود.چنانچــه بعــدا نیــازی 

بــه آگهــی باشــد فقــط یــک نوبــت درج و مــدت آن 

ــت ده روز اس

یــک  شــماره  مجتمــع  چهــارم  شــعبه  دفتــر 

برخــوار شهرســتان  

اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  نامــه  شــماره 

9۶/0۶/08 تاریــخ  بــه  الــف  ۵/3۷/۵۷1/م 

 داوری -برخوار

برگ اخطاریه
نــام اخطــار شــونده : الهــام بــا صفــا فرزنــد محمــد 

اســماعیل بــه نشــانی مجهــول المــکان  محــل 

حضــور شــعبه ســوم  شــورای حــل اختــالف حبیــب 

آبــاد برخــوار وقــت حضــور 9۶/0۷/12 ســاعت 1۶:30 

عصــر علــت حضــور: در خصــوص دعــوی آقــای امیــر 

زارعــان بــه طرفیــت شــما بــه خواســته مطالبــه وجــه 

چــک در ایــن شــعبه در وقــت مقــرر حاضــر شــوید در 

غیــر اینصــورت وفــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد.

دفترشــعبه ســوم مجتمــع شــماره یــک  شهرســتان 

برخــوار   داوری-برخــوار

برگ اخطاریه
نــام اخطــار شــونده : مســعود طوطــی فرزنــد حســن 

ــکان  محــل حضــور شــعبه  ــول الم ــه نشــانی مجه ب

ــاد برخــوار  ــب آب ــالف حبی ســوم  شــورای حــل اخت

وقــت حضــور 9۶/0۷/12 ســاعت 1۶:30 عصــر علــت 

حضــور: در خصــوص دعــوی آقــای امیــر زارعــان بــه 

ــه وجــه چــک در  ــه خواســته مطالب طرفیــت شــما ب

ــق  ــر اینصــورت وف ــن شــعبه حاضــر شــوید در غی ای

مقــررات اقــدام خواهــد شــد .

دفترشــعبه ســوم مجتمــع شــماره یــک  شهرســتان 

برخــوار   داوری-برخــوار

برگ اخطاریه
ــد  ــمی فرزن ــید مهدی هاش ــونده : س ــار ش ــام اخط ن

ســید رضــا بــه نشــانی مجهــول المــکان  محــل 

حضــور شــعبه ســوم  شــورای حــل اختــالف حبیــب 

آبــاد برخــوار وقــت حضــور 9۶/0۷/12 ســاعت 1۶:30 

عصــر علــت حضــور: در خصــوص دعــوی آقــای 

امیــر زارعــان بــه طرفیــت شــما بــه خواســته مطالبــه 

ــر  ــوید در غی ــر ش ــرر حاض ــت مق ــک در وق ــه چ وج

ــد . ــد ش ــدام خواه ــررات اق ــق مق ــورت وف اینص

دفترشــعبه ســوم مجتمــع شــماره یــک  شهرســتان 

برخــوار   داوری-برخــوار

آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم
ــته  ــه خواس ــتی ب ــنی دادخواس ــعود حس ــای مس آق

ــه  ــینی ب ــکینه حس ــم س ــت خان ــه طرفی ــت ب حضان

ایــن دادگاه تســلیم کــه بــه کالســه 9۶0۷10/

ح1 ثبــت و بــرای تاریــخ 139۶/08/01 ســاعت 11 

وقــت رســیدگی تعییــن شــده اســت نظــر بــه اینکــه 

خوانــده مجهــول المــکان میباشــد لــذا حســب مــاده 

۷3 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک 

نوبــت در یکــی از روزنامه هــای کثیــر االنتشــار طبــع 

و نشــر میشــود و از خوانــده مذکــور دعــوت بــه عمــل 

مــی آیــد جهــت دریافــت نســخه ثانــی دادخواســت 

و ضمائــم بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و در وقــت مقــرر 

ــوق جهــت رســیدگی حاضــر شــود. ف

دفتر شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی برخوار

داوری -برخوار

آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم به 
وحیــد قنبریــان و محمد محمد حســنی

ــته  ــه خواس ــتی ب ــادی دادخواس ــورا ن ــان صف خواه

ــالف  ــل اخت ــورای ح ــند در ش ــال س ــه انتق ــزام ب ال

ــه کالســه  ــه طرفیــت شــما تقدیــم کــه ب شــهر گــز ب

 9۶/08/01 دوشــنبه  روز  بــرای  و  ثبــت   9۶/241

ســاعت 02:30 بعــد از ظهــر تعییــن وقــت رســیدگی 

ــون  ــاده ۷3 قان ــه م ــا توجــه ب ــه ب ــده اســت ک گردی

آییــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی 

بــه شــما  االنتشــار درج و  از روزنامه هــای کثیــر 

ابــالغ مــی گــردد جهــت دریافــت نســخه ثانــی 

ــالف  ــل اخت ــورای ح ــه ش ــم ب ــت و ضمائ دادخواس

جهــت  مذکــور  تاریــخ  در  و  مراجعــه  گــز  شــهر 

ــق  ــوید واال وف ــر ش ــورا حاض ــن ش ــیدگی در ای رس

ــد. ــد ش ــدام خواه ــررات اق مق

یــک  شــماره  مجتمــع  ششــم  شــعبه  دفتــر 

شهرســتان  شــاهین شــهر و میمــه داوری -برخــوار

آگهی ابالغ دادخواســت و ضمائم
ــده : 9۶/291 ش 3 ح وقــت رســیدگی  کالســه پرون

امیــر   : خواهــان  عصــر   1۶ ســاعت   9۶/0۷/12

زارعــان بــه نشــانی دولــت آبــاد بلــوار جانبــازان 

ــده:  ــی خوان ــای امراله ــر آق ــتری دفت ــب دادگس جن

حمیدرضــا افشــایی فرزنــد اکبــر بــه نشــانی مجهــول 

ــتی  ــان دادخواس ــه خواه ــته: مطالب ــکان خواس الم

تســلیم دادگاه هــای عمومــی نمــوده کــه جهــت 

ــورای  ــوار )ش ــی برخ ــعبه 3 حقوق ــه ش ــیدگی ب رس

حــل اختــالف حبیــب آبــاد( ارجــاع گردیــده و و قــت 

رســیدگی تعییــن شــده بعلــت مجهــول المــکان 

ــتور  ــان و دس ــت خواه ــه در خواس ــده ب ــودن خوان ب

ــی  ــن دادرس ــون آئی ــاده ۷3 قان ــز م دادگاه و بتجوی

مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیــر 

ــخ  ــده از تاری ــا خوان ــود . ت ــی ش ــی م ــار آگه االنتش

ــر  ــه دفت ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــن آگه ــر آخری نش

دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود 

را دریافــت  نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم  

نمایــدو در وقــت مقــرر بــاال جهــت رســیدگی حضــور 

ــی  ــی بوســیله آگه ــدا ابالغ ــم رســاند چنانچــه بع به

الزم شــود فقــط یــک نوبــت منتشــر و مــدت آن ده 

ــود.  ــد ب روز خواه

یــک  شــماره  مجتمــع  ســوم  شــعبه  دفتــر 

برخــوار  - داوری  برخــوار    شهرســتان 

،،
لیــگ برتــر فوتســال بــه هفتــه دهــم 
خــود رســید و بــا افزایــش حساســیت 
جــدول  پاییــن  و  بــاال  در  رقابت هــا 
حواشــی و التهــاب نیــز بــه اوج خــود 

می رســد

ادامه از صفحه 8

کیمیاهای جدید در راه تکواندوی بانوان ایران صعود دو پله ای خادم الشریعه در رنکینگ فیده



پیشهناد فیلم

اسب سفید پادشاه

کارگردان: محمدحسین لطیفی
نویسنده: محمدحسین لطیفی

بازیگــران: النــاز شاکردوســت، مجیــد یاســر، فرهــاد 
ــی  ــی، امیرعل ــدا عباســی، ســیدعلی طباطبای ــان، لی قائمی

ــی کاظم
 خالصه داستان فیلم

ــت  ــه سال هاس ــاری« ک ــام »م ــه ن ــاله ب ــری 25 س دخت
فصــول مختلــف زندگــی اش را ســپری کــرده، اینــک فصــل 
عشــق زندگــی خــود را تجربــه می کنــد. فصلــی کــه چالــش 
ــفید  ــب س ــینمایی »اس ــم س ــی فیل ــان اصل ــزرگ قهرم ب

ــود. پادشــاه« خواهــد ب
ــینما  ــال دوری از س ــس از 4 س ــی پ ــین لطیف محمدحس
را ســاخت. »اســب ســفید  پادشــاه«  »اســب ســفید 
او، فیلمــی اجتماعــی و  پادشــاه«، هشــتمین ســاخته 

عاشــقانه اســت. 
ــی  ــینمایی و تلویزیون ــای س ــی فیلم ه ــین لطیف محمدحس
»روز ســوم«، »خوابــگاه دختــران«، »توفیــق اجبــاری«، 
»عینــک دودی«، »کــت جادویــی«، »ســفر ســبز«، »وفــا« 
و ... را در کارنامــه هنــری خــود ثبــت کــرده اســت. لطیفی از 
آن دســت کارگردانانــی اســت کــه چــه در تلویزیــون و چــه در 
ســینما نشــان داد کــه ذائقــه مخاطــب عــام را می شناســد و 
در عیــن حــال فیلم هایــی می ســازد کــه مخاطــب خــاص و 

منتقــدان نیــز بــه آن روی خــوش نشــان می دهنــد. 
پایانــی دهــه 70، فیلــم خــوب  لطیفــی در ســال های 
»عینــک دودی« را ســاخت و در دهــه 80، چهــار فیلــم 
موفــق »دختــر ایرونــی«، »خوابــگاه دختــران«، »روز ســوم« 
و »توفیــق اجبــاری« کــه همگــی نه تنهــا بــه لحــاظ تجــاری 
ــی  ــه یادماندن ــه فیلم هایــی ب بســیار موفــق شــدند، بلکــه ب

ــدل گشــتند.  ــران ب ــخ ســینمای ای در تاری
او همچنیــن بــا کارگردانــی مجموعه هــای تلویزیونــی ای 
»صاحبــدالن«،  بــزرگ«،  »فــرار  »همســایه ها«،  چــون 
»دودکــش« و ایــن اواخــر »قلــب یخــی« نشــان داد کــه بــا 
ذائقــه مخاطــب ایرانــی آشناســت و می توانــد تــوده بیشــتر 

ــگاه دارد.  ــز راضــی ن ــان را نی مخاطب
ــا  ــد؛ ام ــدی نباش ــم ب ــاید فیل ــاه« ش ــفید پادش ــب س »اس
بــرای کارگردانــی کــه تعــداد زیــادی فیلــم و ســریال 
تلویزیونــی موفــق را در کارنامــه  خــود دارد، کار چنــدان خوبی 

ــی رود. ــه شــمار نم ب

حرف و نقل

ــری  ــر پخــش حــوزه هن  غالمرضــا فرجــی، مدی
آمــار فــروش فیلــم ســینمایی »بیســت و یــک روز 
بعــد« ســاخته محمدرضــا خردمنــدان را کــه حــدود 
یــک مــاه از اکــران آن می گــذرد، درمجمــوع 810 
ــه تفکیــک 510 میلیــون تومــان  میلیــون تومــان و ب
در تهــران و 300 میلیــون تومــان در شهرســتان ها 

اعــالم کــرد.
ــو«  ــاد ت ــی »ی ــوم صوت ــی از آلب ــم رونمای  مراس
بهرامــی و  شــامل شــعرهای عاشــقانه علیرضــا 
صــدای مهــرداد اســکویی عصــر پنجشــنبه نهــم 
شــهریورماه در مجموعــه فرهنگی هنــری شــهر کتــاب 

ــد. ــزار ش ــته برگ فرش
 خجســته کیهــان، مترجــم پیشکســوت، می گویــد: 
ترویــج و تبلیــغ کتــاب و شناســاندن آثــاری کــه 
ــه  ــت ک ــی اس ــی از موضوعات ــود، یک ــر می ش منتش
آن چنــان کــه بایــد و شــاید صــورت نمی گیــرد. 
ــد و  ــک کن ــه کم ــن زمین ــد در ای ــون می توان تلویزی
بــرای آثــاری کــه منتشــر می شــود، برنامه هــای 
معرفــی و نقــد برگــزار کنــد. در بســیاری از کشــورها 
ــر  ــام کتاب هــا و نویســندگان ب ــده ام کــه حتــی ن دی
روی اتوبوس هــا نوشــته و تبلیــغ می شــود؛ امــا 
ــران  ــال در ای ــت. اص ــا نیس ــن خبره ــا از ای در اینج
شــمارگان کتــاب پاییــن اســت؛ بــرای اینکــه تشــویق 

نمی شــود.
ــته داوود  ــیاه بازی نوش ــرای س ــنامه ب ــار نمایش  چه
فتحعلی بیگــی منتشــر شــد. »رام کــردن زن ســرکش« 
در 138 صفحــه بــا قیمــت 14000 تومــان، »انســانم 
آرزوســت« در 110 صفحــه بــا قیمــت 12000 تومــان، 
ــت 13500  ــا قیم ــه ب ــر« در 132 صفح ــت و خنج »تخ
در 104  پرده نشــین«  خاتــون  و  »مبــارک  و  تومــان 
 صفحــه بــا قیمــت 11000 تومــان وارد بــازار کتــاب 

شده اند.
 مــارال فرجــاد بــه عنــوان بازیگــر نقــش »طپانچــه 
شــهاب الدین حســین پور  بــه کارگردانــی  خانــم« 
ــتان  ــر داس ــم«، روایتگ ــه خان ــد. »طپانچ ــی ش معرف
زندگــی اخترالســلطنه اســت کــه ســعی دارد بهداشــت 

ــد. فرهنــگ و تمــدن را در شــهر خــود ایجــاد کن
 در مراســم اختتامیــه دهمیــن فســتیوال بین المللی 
ــزار شــد،  ــورگ برگ ــه در اورنب ــورگ 2017 روســیه ک اورنب
ــده  ــی تهیه کنن ــه مســعود ردای ــم ب ــن فیل ــزه بهتری جای
فیلــم »ماالریــا« و جایــزه بهتریــن بازیگــر زن فســتیوال 

بــه ســاغر قناعــت اهــدا شــد.
 محمدجعفــر باقری نیــا، کارگــردان ســینما، از ســاخت 
جدیدترین اثر ســینمایی خود با عنوان »ســلبریتی« خبر 
داد و گفــت: ایــن اثــر ســینمایی در ژانــر کمدی اجتماعــی 
ــت از  ــز اس ــاص و متمای ــوژه آن خ ــا و س ــت و فض اس
آنچــه امــروز بــه عنــوان فیلم هــای کمــدی می بینیــم و 
در صــورت مهیــا شــدن شــرایط بنــا داریــم که بــا حضور 
امیــن حیایــی بــه عنــوان بازیگــر نقــش اصلــی ایــن 

فیلــم را در شــیراز جلــوی دوربیــن ببریــم.
ــه نویســندگی  ــد« ب ــش کمــدی »قجــر الجدی  نمای
ــا 2۹ شــهریورماه در  ــن ســامانی از 12 ت ــی رامی و کارگردان

ــی رود. ــه م ــان روی صحن ــر اصفه فرهنگســرای کوث

کوتاه اخبار 

اکران مستند »متهمین دایره بیستم« 
در کافه نقد

مســتند تحسین شــده »متهمیــن دایــره  کیمیای وطن

بیســتم«، روز یکشــنبه 12 شــهریورماه در کتابخانــه مرکزی 
مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. 

ــی  ــازمان فرهنگی تفریح ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شــهرداری اصفهــان، مســتند تحسین شــده »متهمیــن 
دایــره بیســتم« بــه کارگردانــی حســام اســالمی در نهمیــن 
پاتــوق رســانه ای اصفهــان »کافــه نقــد« ویــژه تابســتان ۹6 

نمایــش داده می شــود. 
بیســتم«  دایــره  »متهمیــن  تحسین شــده  مســتند 
ــج  ــذر پن ــکار در گ ــوان بزه ــروه نوج ــک گ ــت ی سرگذش
ــه صــورت  ــد کــه ب ــت می کن ــان را روای ســال از زندگــی آن
ــد.  ــد ش ــران خواه ــد اک ــه نق ــه کاف ــی در برنام اختصاص
ــام  ــور حس ــا حض ــتم« ب ــره بیس ــن دای ــتند »متهمی مس
اســالمی نویســنده و کارگــردان مســتند، کارشناســی ارشــد 
ــن  ــی در نهمی ــیب های اجتماع ــان آس ــینما و کارشناس س

ــود.  ــی می ش ــل و بررس ــد تحلی ــه نق ــه کاف برنام
ــوی  ــتان ۹6 از س ــژه تابس ــد وی ــه نق ــه کاف ــن برنام نهمی
فرهنگی تفریحــی  ســازمان  رســانه  فرهنــگ  کمیتــه 
ــاعت  ــهریورماه س ــنبه 12 ش ــان روز یکش ــهرداری اصفه ش
ــاغ  ــان ب ــع در خیاب ــه مرکــزی واق 16:30 در محــل کتابخان

گلدســته برگــزار می شــود. 
سلسله نشســت های »کافــه نقــد« بــه عنــوان پاتــوق 
رســانه ای اصفهــان ویــژه عمــوم شــهروندان عالقه منــد بــه 
ــای یکشــنبه  ــا 1۹ شــهریورماه روزه مباحــث روز رســانه ت
هــر هفتــه بــه صــورت آزاد و رایــگان برگــزار خواهــد شــد.

»سد معبر« ایران در »بوسان«
فیلــم ســینمایی »ســد معبــر« ســاخته محســن قرایــی 
در بخــش رقابتــی جریان هــای جدیــد بیســت و دومیــن 
ــی اش را  ــور جهان ــن حض ــان اولی ــم بوس ــنواره فیل جش

ــد.   ــه می کن تجرب
بیســت و دومیــن دوره جشــنواره بین المللــی بوســان از 
تاریــخ 12 تــا 21 اکتبــر )20 تــا 2۹ مهرمــاه( در کشــور کره 
ــن  ــت داوران ای ــت هیئ ــود. ریاس ــزار می ش ــی برگ جنوب
ــوود  ــردان شناخته شــده هالی ــور اســتون، کارگ دوره را الی

بــر عهــده دارد.
همچنیــن پوســتر بین المللــی ایــن فیلــم هــم بــا 
ــا اولیــن حضــور  طرحــی از میثــم میرزایــی، همزمــان ب

ــد. ــی ش ــی آن رونمای جهان
ــد  ــد اداره س ــم«، کارمن ــتان »قاس ــر«، داس ــد معب »س
معبــر شــهرداری را روایــت می کنــد کــه در تــالش اســت 
وضعیــت زندگــی خــود را بهبــود ببخشــد؛ امــا در ایــن راه 

ــا نرگــس همســرش اختــالِف نظــر دارد. ب
فیلــم »ســد معبــر« کــه در جشــنواره  اخیــر فیلــم فجــر 
بــه نمایــش درآمــد، توســط بهمــن کامیــار تهیــه شــده و 
رضــا مرتضــوی در آمریکا موســیقی آن را ســاخته اســت.

ــتایی  ــعید روس ــندگی آن را س ــه نویس ــم ک ــن فیل در ای
ــالح،  ــادر ف ــری، ن ــاران کوث ــداد، ب ــده دارد حامدبه ــر عه ب
ــی  ــری، مرتض ــان ناص ــریفی، عرف ــی، آوا ش ــر رحمت اکب
آقاحســینی و بهــرام ســروری نژاد بــه ایفــای نقــش 

پرداخته انــد.

H.Rashidian@eskimia.ir
هامون رشیدیانگروه فرهنگ

فیلــم ســینمایی »تابســتان داغ«، اولیــن 
ــام  ــت. پی ــرج زاد اس ــم ای ــاخته ابراهی س
کرمــی نویســنده فیلمنامــه ایــن اثــر 
ــار،  ــاز ایزدی ــا، پرین ــی مصف ــت و عل اس
میرطهماســب،  یســنا  ســاداتی،  مینــا 
ــیاوش  ــور، س ــی فرهادپ ــر، لیل ــر اب صاب
بهــاره  بختیــاری،  رؤیــا  چراغی پــور، 
پرهــام  و  علی جانــی  مانیــا  ریاحــی، 
محمــدی در ایــن فیلــم بــه ایفــای نقــش 

نــد. پرداخته ا
 خالصه داستان

نســرین کــه هنــگام طــالق نمی توانــد 
ــوهرش  ــاله اش را از ش ــش س ــر ش دخت
بگیــرد زندگــی اش را جمــع می کنــد و 
ــهر  ــه ای از ش ــه گوش ــوهر ب ــالع ش بی اط

پنــاه می بــرد.

 تب فیلم سازی به سبک اصغر 
فرهادی

ــه  ــازی ب ــب فیلم س ــر ت ــال های اخی در س
ــدت  ــران ش ــادی در ای ــر فره ــبک اصغ س
ــادی  ــوان زی ــان ج ــت. کارگردان ــه اس گرفت
در ایــران آگاهانــه یــا ناخــودآگاه تحــت 
ــن  ــتند. ای ــادی هس ــینمای فره ــر س تأثی
ــد نیســت  ــوان ب ــه هیــچ عن اتفــاق البتــه ب
و فیلمســازان همــواره از کارگردانــان مؤلــف 
ــرز  ــن م ــن بی ــا در ای ــد؛ ام ــام می گیرن اله
باریکــی بــرای تقلیــد و خالقیــت باقــی 

می مانــد. 
فیلم هــای  بیشــتر  اخیــر  ســال های  در 
ــدی  ــی، تقلی ــر اجتماع ــده در ژان ساخته ش
ضعیــف از کارهــای فرهــادی بــوده اســت و 
تنهــا چنــد نمونــه وجــود دارد کــه کارگــردان 
توانســته بــا خالقیــت، خــود را از زیــر ســایه 
تقلیــد بیــرون بکشــد؛ بــا ایــن حــال حتــی 

ــت  ــم در نهای ــان ه ــن کارگردان ــن ای بهتری
در  اعتنایــی  قابــل  جایــگاه  نمی تواننــد 
ســینمای جهــان بــه دســت بیاورنــد؛ زیــرا 
خــود اصغــر فرهــادی هنــوز حضــور پررنگی 
همچنــان  و  دارد  جهــان  ســینمای  در 
بــه فیلــم ســاختن ادامــه می دهــد. در 
ســینمای امــروز جهــان جایــی بــرای تکــرار 
وجــود نــدارد و ایــن کارگردانــان متفــاوت و 
ــرای خــود  ــد ب خــالق هســتند کــه می توانن

ــد. ــا کنن نامــی دســت و پ
ــینمایی  ــن کار س ــرج زاد در اولی ــم ای ابراهی
خــود نشــان داده کــه تحــت تأثیر ســینمای 
فرهــادی اســت، امــا دوســت دارد تــا حدی 

خــود را از ایــن ســایه بیــرون بکشــد. 
ــم  ــن فیل ــوان اولی ــه عن ــتان داغ« ب »تابس
یــک کارگــردان، اثــر درخشــان و قابــل 
دفاعــی اســت؛ امــا بزرگ تریــن ضعــف 
ــر از  ــیاری دیگ ــد بس ــز مانن ــم نی ــن فیل ای
فیلم هــای اجتماعــی اخیــر، ضعــف در 
اســت.  گره گشــایی  و  داســتان پردازی 

ــی در  ــروزه جای ــند، ام ــینمای آسان پس س
ــان  ــدارد. مخاطب ــان مــدرن ن ــان مخاطب می
ــد داســتانی را تماشــا  ــدرن دوســت دارن م
ــخت  ــان آن س ــدس زدن پای ــه ح ــد ک کنن
ــا متاســفانه  ــی غیرممکــن باشــد؛ ام و حت
زمینــه  ایــن  در  ایرانــی  فیلم هــای 

دارنــد.  مشــهودی  ضعف هــای 
فیلم هــای ایرانــی معمــوال بــا داســتان های 

پیچیــده و گره افکنی هــای خــوب آغــاز 
می شــوند، امــا درســت در بزنــگاه مهــم 
ــکل  ــاده ترین ش ــه س ــا ب ــن گره ه ــم ای فیل
ممکــن بــاز می شــود و مخاطبــی را کــه 
بیــش از یــک ســاعت در پی خلق شــگفتی 
ــد  ــار نشســته ناامی ــه انتظ ــم ب ــای فیل  انته
می کننــد. ایــن ضعــف در فیلــم »تابســتان 

داغ« نیــز وجــود دارد.

 بازیگران
بســیار  داغ«  »تابســتان  بازی هــای 
یکدســت و روان اســت و مهم تــر آنکــه 
هیــچ یــک از ایــن بازیگــران نقشــی مشــابه 
بــازی  پیش تــر  را  فیلــم  در  نقششــان 

نــد.  نکرده ا
ــش  ــار نق ــن ب ــرای اولی ــار ب ــاز ایزدی پرین
ــتی  ــه درس ــد و ب ــا می کن ــادر را ایف ــک م ی

در نقــش خــود جــا افتــاده اســت. او 
داده کــه  نشــان  اخیــر  ســال های  در 
ــران زن  ــن بازیگ ــی از بهتری ــد یک می توان
ســینمای ایــران باشــد و نقــش زنانــی در 
قشــرها، طبقــات و بــا درونیــات مختلــف 

ــد.  ــا کن ــر ایف ــه شــکلی باورپذی را ب
صابــر ابــر نیــز در شــمایلی متفــاوت 
می دهــد.  ارائــه  را  متفاوتــی  بــازی 
پیچیــده ای  کاراکتــر  فرهــاد،  کاراکتــر 
ــانی  ــول او را از انس ــد تح ــر بای ــت؛ اب اس
بی خیــال و بی دســت و پــا بــه یــک پــدر 
مسئولیت شــناس نشــان دهــد و فرهــاد 
در جریــان ایــن اتفــاق، درنهایــت خودش 

را بــه همســرش ثابــت می کنــد. 
و  اســت  خــوب  مصفــا  علــی  بــازی 
درونگرایــی پزشــک را در عیــن خشــمش 
ــه رخ  ــی ک ــر و اتفاقات ــه همس ــبت ب نس

داده بــه زیبایــی نشــان می دهــد. 
ــتان  ــم »تابس ــت فیل ــد گف ــان بای در پای
ــر  ــاخت و باورپذی ــی خوش س داغ« فیلم
اثــر  اولیــن  عنــوان  بــه  اســت کــه 
ــی  ــری بســیار خــوب ارزیاب کارگــردان، اث

 . د می شــو
ــم دوم خــود کار  ــا ایــرج زاد در فیل مطمئن
ســختی را پیــش رو دارد؛ زیــرا هــم بایــد 
ــازد  ــتان داغ« بس ــر از »تابس ــی بهت فیلم
ــینمای  ــد از س ــایه تقلی ــر س ــم از زی و ه

ــد. ــرون بیای فرهــادی بی

در حالــی کــه علــی عطشــانی پیــش از ایــن اعــالم کــرده 
بــود فیلــم جدیــدش محصــول مشــترک ایــران و  هالیــوود 
ــود،  ــر داده ب ــازی وال کیلمــر در آن خب ــود و از ب خواهــد ب
ورایتــی در خبــری اختصاصــی اعــالم کــرده کــه رابــرت نپر 
ــه  ــدان« ب ــرار از زن ــریال »ف ــگ در س ــش تی ب ــر نق بازیگ

ایــن فیلــم پیوســته اســت. 
ورایتــی نوشــته کــه نپــر و آمریــن امیــری در کنــار کیلمــر، 
ویلیــام بالدویــن و جــی ابــدو در کمــدی »اولیــن تولــد« 
ــوان  ــه عن ــم قــرار اســت ب ــازی خواهــد کــرد و ایــن فیل ب
ــد  ــده کلی ــاه آین ــوود م ــران و  هالی ــترک ای ــول مش محص

بخــورد.
تولــد«  »اولیــن  داســتان  همچنیــن  نشــریه  ایــن   
یــک  کــه  بــن  اســت:  کــرده  توصیــف  این طــور  را 
ــی اســت،  ایرانی االصــل اســت و کیــت کــه یــک آمریکای

زوج تــازه ازدواج کــرده ای هســتند کــه در کالیفرنیــا در 
رؤیــای آمریکایــی خــود زندگــی می کننــد. وقتــی اولیــن 
بــارداری دچــار پیچیدگــی می شــود، کل خانــواده کنــار هــم 
ــد  ــازی می کن ــن را ب ــش ب ــری نق ــان امی ــد. آرم می آین
ــی رود.  ــن م ــل دوربی ــدر او مقاب ــدو در نقــش پ و جــی اب
بــه نوشــته ورایتــی، نپــر نقــش یــک کهنه ســرباز عراقــی را 
بــازی خواهــد کــرد کــه دوســت پــدر بــن اســت. کمپانــی 
ــه در   LA Independent Film and Entertainment ک
هالیــوود مســتقر اســت، »اولیــن تولــد« را تهیــه می کنــد 
و ادویــن اونــس و پوریــا ناصربخــت تهیه کننــدگان فیلــم 

خواهنــد بــود. 
ــا  ــا ب ــس از مدت ه ــر پ ــه نپ ــت ک ــب آن اس ــه جال نکت
ــورد توجــه  ــن پیکــس« م نقشــی در فصــل ســوم »تویی

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق

ــاه  ــم در آبان م ــن فیل ــه ای ــان اینک ــا بی ــردان »کله ســرخ« ب کارگ
ــه  ــی فیلمــش ب ــوان کــرد کــه پخــش جهان اکــران می شــود، عن

یــک شــرکت فرانســوی رســیده اســت. 
ــم  ــران فیل ــان اک ــاره زم ــینما، درب ــردان س ــک زاده، کارگ ــم ل کری
ســینمایی »کله ســرخ« گفــت: بــرای اکــران ایــن فیلــم بــا گــروه 
ــرار اســت در  ــرارداد بســته ایم و ق ــه« ق ــر و تجرب ســینمایی »هن
آبان مــاه بــه نمایــش دربیایــد و بــا توجــه بــه اینکــه در آن هنــگام، 
ــرای  ــی ب ــان خوب ــته ایم، زم ــر گذاش ــت س ــرم را پش ــاه مح م
ــر اســت؛ ضمــن اینکــه در آبان مــاه دانشــگاه ها  ــن اث نمایــش ای
ــاز هســتند و حتــی دانشــجویانی کــه خانه شــان در شهرســتان  ب
ــای  ــه تماش ــد ب ــت می توانن ــران اس ــان در ته ــل تحصیلش و مح

ــینند.  ــرخ« بنش »کله س
وی افــزود: بایــد بپذیریــم کــه در تهــران تعــداد افــرادی کــه بــه 
ســینما می رونــد، بیشــتر از شهرستان هاســت و همچنیــن قشــر 

خاصــی از جامعــه بــه تماشــای فیلم هــای گــروه ســینمایی »هنــر 
ــد  ــث ش ــه باع ــی ک ــر از نکات ــی دیگ ــینند. یک ــه« می نش و تجرب
در ایــن زمــان فیلــم را بــه نمایــش بگذاریــم، ایــن اســت کــه در 
زمــان برگــزاری جشــنواره فیلــم فجــر نیســت؛ زیــرا در آن زمــان 

ــد.  ــت می کن ــار اف ــروش آث ف
ــا  ــح داد: ب ــز توضی ــی فیلمــش نی ــاره پخــش جهان ــک زاده درب ل
ــته ایم  ــرارداد بس ــتوریا ق ــام اِس ــه ن ــوی ب ــرکت فرانس ــک ش ی
ــای  ــه حضوره ــرای پخــش دارد ک ــدت ب ــه درازم ــک برنام ــه ی ک
جهانــی، فــروش بــه شــبکه های تلویزیونــی مختلــف و نمایــش 
ــش  ــرکت پخ ــن ش ــای ای ــان از اولویت ه ــینماهای خودش در س
اســت. کارگــردان فیلــم »قیچــی« در پایــان بــا اشــاره بــه دیگــر 
ــم  ــه فیل ــش فیلمنام ــدی پی ــرد: چن ــوان ک ــش عن فعالیت های
کوتاهــی بــا عنــوان »گرســنگان« را بــه انجمــن ســینمای جوانــان 
ــه کــردم؛ امــا ایــن فیلمنامــه از ســوی آن هــا رد شــد. ایــران ارائ
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در برگزاری منظم کارگروه توسعه 
مدیریت به دست آمد:

کسب رتبه برتر اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان اصفهان

ارشــاد  و  فرهنــگ  کل  مدیــر  جانشــین 
ــه  ــب رتب ــان از کس ــتان اصفه ــالمی اس اس
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــر اداره کل فرهن برت
برگــزاری  راســتای  در  اصفهــان  اســتان 
منظــم کارگــروه توســعه مدیریــت در بیــن 

داد.  خبــر  اســتان ها  ادارات کل 
کل  اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهان، 
حجت االســالم و المســلمین رمضانعلــی 
ــگ و  ــر کل فرهن معتمــدی، جانشــین مدی
ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان، بــا اعــالم 
ــه دوم ســال ۹4  ــت: در نیم ــر گف ــن خب ای
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ابــالغ 
ــه  ــت را ب ــعه مدیری ــروه توس ــکیل کارگ تش

ــاس  ــن اس ــر ای ــرد. ب ــالم ک ــتان ها اع اس
ــال ۹5  ــال ۹4 و س ــان در س ــتان اصفه اس

ــکیل داد.  ــروه را تش ــن کارگ ای
توســعه  کارگــروه  رئیــس  افــزود:  وی 
کارگــروه  دبیــر  و  کل  مدیــر  مدیریــت، 
از  تعــدادی  و  مالــی  اداری  معــاون 
ــتند و  ــای آن هس ــئوالن اداره کل اعض مس
ــم  ــورت منظ ــه ص ــه آن ب ــات ماهان جلس

اســت.  تشــکیل شــده 
ــه  ــان اینک ــا بی ــدی ب ــالم معتم حجت االس
شــامل  گــروه   6 کارگــروه  ایــن  ذیــل 
ــام  ــتقرار نظ ــردم، اس ــوق م ــت از حق صیان
مهندســی  عملکــرد،  مدیریــت  جامــع 
خدمــات  دولــت،  ســاختار  و  نقــش 
مدیریــت  رقابتــی،  فضــای  در  عمومــی 
ســرمایه انســانی، دولــت الکترونیــک و 
و  شــده  تشــکیل  اداری  هوشمندســازی 
ــکیل  ــم تش ــورت منظ ــه ص ــز ب ــا نی گروه ه
جلســه می دهنــد، خاطرنشــان کــرد: در 

ــم  ــا و ه ــات گروه ه ــم جلس ــال ۹5 ه س
کارگــروه توســعه مدیریــت مســتمر برگــزار 
ــای  ــاس گزارش ه ــن اس ــر همی ــده و ب ش

و  صورت گرفتــه  اقدامــات  و  مصوبــات 
مســتندات آن بــه صــورت منظــم ارســال 
ــی اداره  ــاون اداری مال ــت. مع ــده اس ش
ــتان  ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش کل فرهن
ــس از  ــه پ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب اصفه
وزارت  توســط  صورت گرفتــه  ارزیابــی 
اداره کل  اســالمی،  ارشــاد  و  فرهنــگ 
اســتان  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ 
بــه عنــوان »واحــد برتــر اســتانی« در 
تشــکیل  بــه  مربــوط  اهــداف  تحقــق 
کارگــروه توســعه مدیریــت و برگــزاری 
منظــم جلســات گروه هــای تخصصــی 
ــاد  ــگ و ارش ــن ادارات کل فرهن آن در بی
انتخــاب  اســتان های کشــور  اســالمی 
ــاس  ــن اس ــر ای ــرد: ب ــح ک ــده، تصری ش
توســط وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
از اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
اســتان اصفهــان تجلیــل و تقدیــر بــه 

ــد.  ــل آم عم

ــر  ــه برت ــن رتب ــب ای ــک کس ــا تبری وی ب
بــه همــه کارکنــان اداره کل اظهــار کــرد: 
در ســال ۹6 نیــز بــه صــورت مســتمر و 
ــزار  ــروه را برگ ــن کارگ ــات ای ــم جلس منظ
ــه ســال ۹5  ــا بتــوان هــم از تجرب نمــوده ت
اســتفاده کــرده و هــم سیســتم اداره کل را 
مطابــق اســتانداردها و مباحــث مدیریتــی و 
ضوابــط اداره کنیــم کــه ایــن مســئله تأثیــر 
بســیار مطلوبــی در بهبــود وضعیــت اداری و 
ــف اداره کل  ــای مختل ــاماندهی بخش ه س

داشــته اســت. 
معتمــدی  المســلمین  و  حجت االســالم 
ــکیل  ــر در تش ــه برت ــب رتب ــرد: کس ــد ک تاکی
کارگــروه توســعه مدیریــت حاصــل فعالیــت 
دســته جمعی بوده؛ برگــزاری منظم جلســات، 
حضــور اعضــا و اســتفاده از نظــرات آن هــا بــر 
اســاس ضوابــط و آیین نامه هــای اجرایــی 
 توانســته ایــن مقــام را بــه اســتان اختصــاص

 دهد.

،،
فیلمــی  داغ«،  »تابســتان  فیلــم 
خوش ســاخت و باورپذیــر اســت کــه 
بــه عنــوان اولیــن اثــر کارگــردان، اثــری 

بســیار خــوب ارزیابــی می شــود

نگاهی به فیلم »تابستان داغ«، اولین ساخته ابراهیم ایرج زاد

تابستان به سبک فرهادی

ا�ن �ن ا�ب ک�ت

مثل یک هنرمند بدزد
نویسنده آستین کلئون
قیمت 15 هزار تومان

نشر مروارید

پیدایش جهان و کهکشان
نویسنده علی ذوالفقاری

قیمت 7 هزار و 500 تومان
نشر باران

گزارش به نازادگان
نویسنده سیدعلی صالحی

قیمت 15 هزار تومان
نشر هونار

»کله سرخ« آبان اکران می شود بازیگر مشهور سریال »فرار از زندان« در یک فیلم ایرانی

ادبیات

 نصب کاشی ماندگار سردر خانه 
محمود دولت آبادی

نصــب »کاشــی مانــدگار« بــا تــالش ســازمان میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری بــه خانــه خالــق »کلیــدر« رســید تــا خانــه »محمــود دولت آبــادی« نیــز 

بــه نقشــه فرهنگــی گردشــگران اضافــه شــود. 
ــهریور  ــنبه 08 ش ــت: چهارش ــی گف ــراث فرهنگ ــازمان می ــی س ــط عموم ــر رواب مدی
کاشــی مانــدگار ســردر دو خانــه متعلــق بــه محمــود دولت آبــادی نصــب شــد کــه 

ــردان و دیگــری در شــهر تهــران اســت.  یکــی از آن هــا در منطقــه کُ
پوریــا ســوری بــا اشــاره بــه لــزوم ارج گذاشــتن بــه شــخصیت های فرهنگــی ماننــد 
ــنده در  ــن نویس ــه ای ــه خان ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــادی اظه ــود دولت آب محم
ــار خــود را در آنجــا  ــه او بعضــی از آث ــی اســت ک ــردان یکــی از مکان های ــه ک منطق
ــز نصــب  ــه نی ــن خان ــدگار« ســردر ای ــل »کاشــی مان ــن دلی ــه همی می نویســد، ب
ــاد ســبزوار،  ــد 10 مــرداد 131۹ در دولت آب ــادی متول شــده اســت. محمــود دولت آب
ــی ســلوچ« را نوشــته اســت. او  ــدر« و »جــای خال ــد رمان هــای »کلی ــاری مانن آث
همچنیــن نــگارش چندیــن نمایشــنامه و فیلمنامــه و ســابقه بازیگــری در تئاتــر و 

ســینما را در کارنامــه خــود دارد. 
آثــار دولت آبــادی بــه زبان هــای گوناگونــی ترجمــه شــده و چندیــن فیلــم در ایــران 

بــا اقتبــاس از آثــار او ســاخته شــده اســت. 
ــان میخالســکی«  ــی »ی ــزه ادب ــده جای ــن نویســنده معاصــر در ســال 2013 برن ای
ــه« را  ــر فرانس ــوالیه ادب و هن ــزه »ش ــز جای ــال 2014 نی ــد و در س ــوئیس ش س
ــی  ــای چهره های ــردر خانه ه ــر س ــدگار« ب ــی مان ــر »کاش ــن اواخ ــرد. ای ــت ک دریاف
ــی  ــت، محمدعل ــان محمدپرس ــدل، عثم ــهریار ع ــوش، ش ــعود آذرن ــون مس همچ
ــد نصــب شــده اســت. ــرام برومن ــور، داوود رشــیدی و احت ســپانلو، قیصــر امین پ

سینما

 رونمایی از آخرین ساخته  
مجید مجیدی در لندن

»آن ســوی ابرهــا«، جدیدتریــن ســاخته مجیــد مجیــدی، اولیــن نمایــش جهانــی 
خــود را در بخــش رقابتــی شــصت و یکمیــن جشــنواره فیلــم لنــدن تجربــه خواهــد 
کــرد. بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از اســکرین، در بخــش رقابتــی جشــنواره معتبــر 
لنــدن عــالوه بــر »آن ســوی ابرهــا« ســاخته مجیــد مجیــدی، 11 فیلــم دیگــر نیــز 

ــرای کســب جایــزه اصلــی ایــن رویــداد ســینمایی رقابــت می کننــد. ب
»120 ضربــه در دقیقــه« ســاخته »رابیــن کامپلیــو« برنــده جایــزه بــزرگ جشــنواره 
ــه کارگردانــی »ویویــن کــو«،  کــن در ســال 2017، »فرشــته ها ســفید می پوشــند« ب
ــاس« و  ــا روج ــوب« از »جولیان ــای خ ــی«، »رفتاره ــورا توم ــاخته »ن ــان آور« س »ن
 »Lean On Pete« ،»ــووا ــر ب ــی »خاوی ــه کارگردان ــان« ب ــرا«، »نگهبان ــو دوت »مارک
زیاگینتســف«،  »آنــدری  بــه کارگردانــی  »بی عشــق«  »اندرو هــای«،  ســاخته 
»عشــاق« از »آزازل جیکــوب«، »کشــور شــیرین« بــه کارگردانــی »وارویــک 
ــی  ــه کارگردان ــی« و »واجــب« ب ــوری فینل ــی »ک ــه کارگردان ــل« ب ــون«، »اصی تورنت
»آنمــاری جاســر«، نماینــده ســینمای فلســطین در اســکار 2018، دیگــر فیلم هــای 

ــدن هســتند.  ــم لن ــی جشــنواره فیل بخــش رقابت
جشــنواره فیلــم لنــدن، بزرگ تریــن رویــداد ســینمایی ملــی در بریتانیاســت 
ــش  ــه نمای ــور را ب ــدود 50 کش ــاه از ح ــتند و کوت ــد، مس ــم بلن ــال 242 فیل و امس

می گــذارد. 
ــر  ــرد، ه ــر می ب ــه  س ــود ب ــر خ ــم عم ــه شش ــون در ده ــه هم اکن ــنواره ک ــن جش ای
ســاله در مــاه اکتبــر زیــر نظــارت و پشــتیبانی بنیــاد فیلــم بریتانیــا )BFI( برگــزار 
می شــود. شــصت و یکمیــن جشــنواره فیلــم لنــدن از تاریــخ 4 تــا 15 اکتبــر )12 تــا 

ــود. ــزار می ش ــاه( برگ 23 مهرم

تجسمی

دولت حرف متخصصان را گوش کند
عضــو هیئت مدیــره و دبیــر انجمــن صنفــی طراحــان گرافیــک ایــران 
ــه  ــری را ب ــزاری دوســاالنه های هن ــد برگ ــت بای ــد اســت دول معتق
انجمن هــای تخصصــی بســپارد و بــه حــرف متخصصــان ایــن 

ــد.  ــوش ده ــا گ حوزه ه
ــی  ــن صنف ــر انجم ــره و دبی ــو هیئت مدی ــدالهی، عض ــی اس مصطف
ــاالنه های  ــزاری دوس ــزوم برگ ــاره ل ــران، درب ــک ای ــان گرافی طراح
ــر  ــگار مه ــه خبرن ــک ب ــاالنه گرافی ــزاری دوس ــق برگ ــری و تعوی هن
گفــت: خیلــی واضــح و روشــن اســت کــه مــا بــه برگــزاری بی نــال 
ــرا دوســاالنه ها فعالیت هــای اختصاصــی  ــم؛ زی ــاز داری ــک نی گرافی

در حــوزه هنرهــای تجســمی هســتند. 
ــک،  ــال گرافی ــزار نشــدن بی ن ــس از برگ ــان پ ــا در انجمــن خودم م
ــا  ــن دو ب ــا ای ــم؛ ام ــدازی کردی ــره ای« را راه ان ــرو نق ــاالنه »س دوس

ــد.  ــر را نمی گیرن ــای همدیگ ــت و ج ــاوت اس ــم متف ه
ــه  ــی ب ــاالنه های تخصص ــزاری دوس ــه برگ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
دولت هــا  بیــان کــرد:  نیســت،  دولت هــا  اجرایــی کار  صــورت 
نــه تخصــص برگــزاری یــک بی نــال تخصصــی را دارنــد و نــه 
ــی  ــه وقت ــن اینک ــد؛ ضم ــناس دارن ــا کارش ــه حوزه ه ــه در هم اینک
ــد کار  ــود، بای ــکیل می ش ــر تش ــوزه هن ــوی در ح ــای ق ان جی اوه
ــم.  ــذار کنی ــان واگ ــه خودش ــا ب ــن ان جی اوه ــق ای ــردم را از طری م
ــت بخواهــد در همــه امــور نقــش  ــد وقتــی خــود دول مســلم بدانی
ــرون  ــا بی ــزی از دل آن حرکت ه ــرد، چی ــده بگی ــه عه ــری را ب مج
ــوراها را  ــان و ش ــرف متخصص ــا ح ــت دولت ه ــر اس ــد و بهت نمی آی

ــد. ــوش کنن گ
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توسعه شبکه امداد هوایی کشور
دکتــر ســید امیرمحســن ضیایــی، رئیــس جمعیــت 
هــال احمــر، در تشــریح اقدامــات هــال احمــر در دولــت 
ــه در  ــی ک ــکات مثبت ــی از ن ــت: یک ــار داش ــم اظه یازده
ــم، تکمیــل شــبکه امــداد  دولــت یازدهــم شــاهد آن بودی

ــود.  ــی کشــور ب هوای
وی افــزود: مــا از ابتــدای انقــاب ۱۴ فرونــد بالگــرد 
ــد  ــه ۲۴ فرون ــر ب ــال اخی ــه در دو س ــتیم ک ــدادی داش ام
افزایــش یافــت؛ درواقــع ۱۰ فرونــد بــه آن اضافــه و 
ــه ازای  ــده ب ــزی شــد ظــرف یکــی، دو ســال آین برنامه ری

ــیم.  ــته باش ــرد داش ــک بالگ ــتان ی ــر اس ه
ضیایــی ادامــه داد: البتــه تنهــا بالگــرد مهــم نیســت و بایــد 
ظرفیــت تعمیراتــی آن نیــز درســت باشــد. در حــال حاضــر 
ــن  ــت و ای ــی اس ــر عملیات ــال احم ــای ه ــه بالگرده هم
نیازمنــد مدیریــت خــوب بــود کــه خوشــبختانه در دولــت 

یازدهــم اتفــاق افتــاد. 
ــر در  ــال احم ــای ه ــر از کارکرده ــی دیگ ــزود: یک وی اف
دولــت یازدهــم، کاهــش زمــان پاســخ در حــوادث اســت؛ 
ــا  ــد ت ــاق می افت ــه اتف ــه حادث ــی ک ــه زمان ــع فاصل در واق
زمانــی کــه نیروهــای امــدادی بــه محــل حادثــه می رســند، 
هرچــه کوتاه تــر باشــد، میــزان تلفــات کمتــر خواهــد شــد. 
رئیــس جمعیــت هــال احمــر ادامــه داد: در چهــار ســال 
ــن  ــق ای ــرد و تحق ــدا ک ــش پی ــان کاه ــن زم ــته ای گذش

ــود.  ــش ســریع ب ــای واکن ــل نیروه ــه دلی مســئله ب
ضیایــی بــا اشــاره بــه آثــار تحریم هــا بــر تجهیــز امکانــات 
هــال احمــر تاکیــد کــرد و گفــت: همــه بالگردهــای جدیــد 

پــس از برجــام خریــداری شــده اســت.

 حمایت دوچرخه سوار آلمانی 
از یوزهای ایرانی

ــرد  ــه گرداگ ــی ک ــوار آلمان ــن، دوچرخه س ــتی گوتم باس
جهــان را بــا پیــام صلــح و حفاظــت از محیــط زیســت 
ــه بهانــه روز ملــی یوزپلنــگ ایرانــی در  ــد، ب رکاب می زن
ــارک  ــی در پ ــگ ایران ــداری دو یوزپلن ــل نگه ــار مح کن

ــون کاشــت.  ــران یــک درخــت زیت پردیســان ته
ایــن برنامــه بــه همــت بنیــاد جوانــه صلــح و بــا حضــور 
ــا همــکاری کلینیــک حیــات  ــاد و ب قائم مقــام ایــن بنی
ــت از  ــام آن حمای ــد و پی ــام ش ــان انج ــش پردیس وح

یوزهــای در معــرض انقــراض ایرانــی بــود. 
۰9 شــهریورماه، ســالروز آســیب دیــدِن گروهــی از 
یوزهــای ایرانــی در شهرســتاِن بافــق، روز ملــی یوزپلنــگ 

ــه اســت.  ــام  گرفت ــی ن ایران
ــق و در  ــتان باف ــال ۱۳۷۳ در شهرس ــن روز در س در ای
گرمــای تابســتان، یــک یوزپلنــگ مــاده بــه همــراه ســه 
تولــه اش بــرای نوشــیدن آب بــه ســوی نخلســتان های 
ــردم  ــدادی از م ــان تع ــا در می ــد؛ ام ــق آم ــراف باف اط
ــی  ــس از مدت ــادر پ ــد و م ــره ش ــاآگاه محاص ــی ن محل
ــا  ــه ب ــردم ک ــات م ــات و ضرب ــر حم ــت در براب مقاوم
ــا  ــرد؛ ام ــرار ک ــد، ف ــه او وارد می ش ــوب ب ــنگ و چ س
ســه تولــه اش گرفتــار شــدند کــه دو تــای آن هــا همــان 
زمــان مردنــد و یکــی از آن هــا بعدهــا در پارک پردیســان 

تهــران تلــف شــد.

جامعه
آیین نامه اردوهای دانش آموزی 

تدوین شود
یــک عضــو کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس 
ــوزش  ــر آم ــا وزی ــاس ب ــی تم ــت: ط ــامی گف ــورای اس ش
اردوهــای  آیین نامــه  تــا  شــد  درخواســت  پــرورش  و 

شــود.  تدویــن  دانش آمــوزی 
ــات  ــوزش و تحقیق ــیون آم ــو کمیس ــعیدی، عض ــه س فاطم
دانش آمــوزان  بــرای  رخ داده  ســانحه  دربــاره  مجلــس، 
هرمزگانــی در داراب گفــت: مســئله اول ایــن اســت کــه اصــا 
ــل  ــوس حام ــه اتوب ــده ک ــزی ش ــه ای برنامه ری ــه گون ــرا ب چ
دو  فاصلــه  باشــد؟  جــاده  در  نیمه شــب  دانش آمــوزان 
اســتان هرمــزگان و فــارس بــه شــکلی اســت کــه بــا ذره ای 
تدبیــر می توانســتند دانش آمــوزان را در طــول روز کــه خطــر 

ــد.  ــر اســت، راهــی مقصــد کنن ــه کمت وقــوع حادث
ــک  ــدور ی ــرورش از ص ــوزش و پ ــر وزارت آم ــزود: اگ وی اف
آیین نامــه الزم االجــرا در ایــن خصــوص ناتــوان اســت 
ــری  ــوع را پیگی ــن موض ــد ای ــس آماده ان ــدگان مجل نماین
کننــد. بایــد ســفر شــبانه جــاده ای در اردوهــای دانش آمــوزی 
ــد  ــزی کنن ــوری برنامه ری ــد ط ــر نمی توانن ــود. اگ ــل ش تعطی
بــه  نباشــند،  نیمه شــب در جاده هــا  کــه دانش آمــوزان 

ــا فکــر دیگــری شــود. ــد ت صراحــت بگوین
ــران در مجلــس شــورای اســامی  ــردم ته ــده م ــن نماین  ای
ادامــه داد: مــن ســال ها در ایــن کشــور مدیــر مدرســه 
بــوده ام. معنــی ســهل انگاری و خطــا را خــوب متوجــه 
ــر موضــوع هســتم؛  ــز قطعــا پیگی ــاره نی می شــوم و در این ب
ــوزان  ــت دادن دانش آم ــا داغ از دس ــه پیگیری ه ــد ک هرچن

ــد.  ــا را نمی کاه ــز م عزی
ــده  ــای داغ دی ــه خانواده ه ــا تســلیت ب ــان ب ســعیدی در پای
ــا  ــم ت ــم اســتفاده کنی ــه داری ــی ک ــد از هــر امکان گفــت: بای

ــیم. ــی نباش ــن مصیبت های ــاهد چنی ش

 »ممنوعیت ازدواج دختران 
زیر 13 سال« مخالفان زیادی دارد

ــان مجلــس شــورای اســامی  یــک عضــو فراکســیون زن
ــال  ــر ۱۳ س ــران زی ــت ازدواج دخت ــرح ممنوعی ــاره ط درب
گفــت: ریشــه بســیاری از ایــن ازدواج هــا فقــر و فرهنــگ 

نادرســت اســت. 
طــرح  وضعیــت  آخریــن  دربــاره  سیاوشــی  طیبــه 
ممنوعیــت ازدواج دختــران زیــر ۱۳ ســال گفــت: ایــن طرح 
در کمیســیون فرهنگــی، کمیتــه زنــان، ورزش و خانــواده در 
حــال بررســی اســت. بــه علــت زیــاد بــودن آرای مخالــف 
بــا ایــن طــرح، مــا بایــد مســتندات بســیاری جمــع آوری 
ــاع  ــن طــرح دف ــدرت از ای ــام ق ــا تم ــم ب ــا بتوانی ــم ت کنی

کنیــم.
ــا  ــاز م ــورد نی ــتندات م ــزود: مس ــه اف ــی در ادام  سیاوش
شــامل مســتندات پزشــکی، اجتماعــی و فرهنگــی اســت. 
مــا از اداره تعــاون و وزارت آمــوزش و پــرورش خواســته ایم 

تــا ایــن مســتندات را در اختیــار مــا قــرار دهنــد. 

کوتاه حادثه 
 آینه عبرت

ــوان در  ــد ج ــوی چن ــه از س ــاله ای ک ــر ۲۲ س دخت
ــه و  ــرار گرفت ــد ق ــورد تهدی شــبکه های اجتماعــی م
بــرای شــکایت بــه پلیــس فتــای اســتان اصفهــان 
آمــده بــود، عملکــرد بــد خــود را در ارتبــاط بــا افــراد 
ــن  ــدن ای ــود آم ــه وج ــث ب ــرم باع ــه و نامح غریب

ــرد.  ــوان ک ــت عن وضعی
ــدرم  ــت: پ ــت، گف ــک می ریخ ــدام اش ــه م ــارا ک س
ــت. ــه دار اس ــم خان ــادرم ه ــاده و م ــر س ــک کارگ ی

آن هــا بــه دلیــل فاصلــه ســنی زیــادی کــه بــا مــن 
داشــتند، هرگــز نمی توانســتند مــرا درک کننــد و 
بــه همیــن منظــور هــم هیچ گونــه نظارتــی بــر روی 
ــرا آزاد گذاشــتند  رفت وآمدهــای مــن نداشــتند و م
ــاط دوســتی  ــه می خواهــم ارتب ــا هــر کــس ک ــا ب ت

داشــته باشــم. 
او ادامــه داد: همیــن باعــث شــد کــه از ۱5 ســالگی 
ــاط  ــان و تفریحــات ناســالم و ارتب ــه کشــیدن قلی ب
ــرم رو  ــران نامح ــه و پس ــراد غریب ــا اف ــتی ب دوس
ــا آرش  ــه ب ــود ک ــا ب ــن رفت وآمده ــاورم. در همی بی
بســیار  آرش  و  مــن  دوســتی  شــدم.  دوســت 
صمیمــی شــده بــود تــا جایــی کــه بــا هــم مرتــب 
و  و شــهربازی می رفتیــم  و ســینما  پــارک  بــه 
ــه  ــا اینکــه او ب ــه هــم عاقه منــد شــدیم ت کم کــم ب
مــن پیشــنهاد ازدواج داد و مــن هــم قبــول کــردم. 
ــا  ــد روز بعــد کــه در شــبکه اجتماعــی تلگــرام ب چن
هــم در حــال گفت وگــو بودیــم، آرش ناگهــان از 
مــن درخواســت عجیبــی کــرد. او از مــن خواســت 
کــه چنــد تــا از عکس هــای شــخصی و بــدون 
ــن  ــم ای ــش ه ــتم و دلیل ــش بفرس ــم را برای حجاب
ــد،  ــن ازدواج کن ــا م ــد ب ــون می خواه ــه چ ــود ک ب
می توانــد مــرا بــدون پوشــش ظاهــری ببینــد. مــن 
ــن  ــی مطمئ ــرای ازدواج خیل ــم آرش ب ــه از تصمی ک
بــودم و بــه او اعتمــاد کامــل داشــتم، چنــد عکــس  
ــش  ــود را برای ــه خ ــی برهن ــش و حت ــدون پوش ب
ارســال کــردم. یــک هفتــه بعــد از ایــن کار متوجــه 
ــرده و  ــی ک ــت بزرگ ــن خیان ــه م ــه آرش ب ــدم ک ش
ــتانش  ــر از دوس ــار نف ــرای چه ــرا ب ــای م عکس ه
ارســال کــرده اســت. حــاال ایــن چهــار نفــر مرتــب در 
تلگــرام برایــم مزاحمــت ایجــاد کــرده و مــرا تهدیــد 
ــن ندهــم،  ــه خواســته آن هــا ت ــد کــه اگــر ب می کنن
ــد  ــال می کنن ــواده ام ارس ــرای خان ــم را ب عکس های
ــادرم  ــدر و م ــه پ ــا آرش ب ــم را ب ــوع ارتباط و موض
ــب  ــه مرتک ــی ک ــا حماقت ــن ب ــت. م ــد گف خواهن
شــدم باعــث شــدم کــه حــاال اســیر تهدیــدات ایــن 
ــم  ــار جــوان شــیطان صفت شــوم؛ حــاال نمی دان چه
کــه چطــور از دســت آن هــا خاصــی پیــدا کنــم؛ تــو 
ــرای  ــد! ای کاش ب ــن کمــک کنی ــه م ــه خــدا ب را ب
ارتباطــم بــا دیگــران حــد و مــرزی قائــل می شــدم 
ــراد  ــا اف ــتی ب ــارف و دوس ــای نامتع ــا ارتباط ه و ب
نابــود نمی کــردم.  این طــور  را  زندگــی ام  غریبــه 
اســتان  انتظامــی  فرماندهــی  اطالع رســانی  مرکــز 

اصفهــان

کنش    وا

معاون امور توانبخشی بهزیستی   
ارتقای زندگی افراد دارای معلولیت، یکی 
از اهداف ماست که در این راستا اقدامات 
و برنامه ریزی های زیادی را در دستورکار 

قرار داده ایم. مناسب سازی یکی از نیازهای 
اساسی معلوالن برای زندگی و حضور در 

اجتماع است که امیدواریم بتوانیم با ارتقای 
لوازم کمک توانبخشی و به روز شدن آن ها در 

این زمینه سهم اندکی داشته باشیم. حمایت 
از تولیدکنندگان داخلی لوازم و تجهیزات 

توانبخشی معلوالن در دستورکار بهزیستی قرار 
دارد و در بخشنامه و دستورکاری به ادارات 

استان های مختلف ارسال شده است.

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب 
ایران   

در قالب برنامه پنجم توسعه، غربالگری درستی 
بر روی سدهای موجود کشور انجام و باعث شد 
تا سازه هایی که منفعت کمتری دارند و احتماال 

مشکاتی را در حوزه آبریز به همراه داشته 
باشند از اولویت خارج کنیم. بر این اساس 

سدهایی که صرفا برای توسعه سطح زیرکشت 
یا صنعت بود، از اولویت خارج کردیم و تأمین 
آب شرب را در اولویت اصلی خود قرار دادیم.

سهراب سلیم زاده، کارشناس حقوقی  
در شرایطی که سونامی انواع آسیب های 

اجتماعی جوامع مختلف را مورد تهدید قرار داده 
است، باقی ماندن قوانین مختلف بر روی کاغذ 

پس از تصویب، هیچ تاثیری در پیشگیری و 
جلوگیری از وقوع جرائم مختلف ندارد. 

در بسیاری از مواقع قوانین مورد نیاز در برخورد 
با متخلفان تصویب می شود؛ اما اینکه قوانین تا 
چه حدی اجرا می شوند، نکته قابل تاملی است 

که نیازمند توجه دوچندان قانونمداران است. 
در گرایش افراد به مصرف مواد مخدر عوامل 
بسیاری دخیل بوده و گاهی تأثیر یک عامل 

بیشتر از سایر عوامل است. در این میان تأثیر 
گروه همساالن نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است.

مدیر کل دفتر آموزش های کارودانش   
مشارکت دستگاه ها در اجرای آموزش، یکی از 

برنامه های مد نظر است؛ ضمن اینکه با سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای و وزارتخانه های صنعت، 

معدن و تجارت و کشاورزی تفاهم نامه هایی 
امضا شده و امسال، مشارکت بیشتری در 

فرآیند آموزش خواهند داشت. 
اعتقاد داریم در سند تحول معلم و مربی 

مترادف هم به کار رفته است؛ چرا که اصلی ترین 
عنصر در نظام تعلیم و تربیت است؛ ضمن اینکه 

آموزش و توانمندسازی، یکی از اولویت های 
دفتر آموزش کارودانش است.

حمله شیطانی 2 مرد نقابدار به زن و شوهر جوان

ــک زوج  ــه ی ــه خان ــبانه ب ــه ش ــان ک ــرد افغ دو م
دســتبرد زده و پــس از ضــرب و جــرح ایــن زن 
ــه  ــان گریخت ــول و طاهایش ــدن پ ــوهر و دزدی و ش
بودنــد، دیــروز بــا حکــم قضایــی بــه ۲۰ ســال 

زنــدان، شــاق و رد مــال محکــوم شــدند.
ــر  ــت دیگ ــب دو همدس ــان در تعقی ــس همچن  پلی
مجرمــان اســت کــه بافاصلــه پــس از ســرقت 
ناپدیــد شــده اند. رســیدگی بــه ایــن پرونــده از 
پاییــز ســال 95 بــه دنبــال تمــاس یــک مــرد جــوان 
بــا کانتــری دماونــد در دســتورکار پلیــس قــرار 

ــت.  گرف
ــه پلیــس گفــت:  ــام احمــد ب ــه ن مــرد ۳۷ ســاله ب
مــن و همســرم »زیبــا« و فرزنــدم در خانه مــان در 
روســتای جابــان بودیــم کــه صــدای زنــگ در حیــاط 
ــالم  ــر خردس ــع پس ــان موق ــید. هم ــوش رس ــه گ ب
ــرد  ــار م ــود. چه ــه را گش ــت و در خان ــل در رف مقاب
ــد،  ــانده بودن ــه پوش ــا پارچ ــان را ب ــه صورت هایش ک
وارد خانــه شــدند و بــه روی مــن و همســرم چاقــو 
کشــیدند و دســت و پاهــای مــا را بــا طنــاب بســتند. 
ــک  ــرم را کت ــن و همس ــدت م ــه ش ــی ب ــا حت آن ه

زدنــد و تهدیــد کردنــد تــا ســر و صــدا نکنیــم. 
ــک و  ــرم و ی ــای همس ــه طاه ــن هم ــردان خش م
ــه  ــه در خان ــدی را ک ــول نق ــان پ ــون توم ــم میلی نی
ــه  ــه ب ــرمان ک ــد. پس ــد و گریختن ــتیم دزدیدن داش
ــود، توانســت طناب هــای دســت  شــدت ترســیده ب
و پــای مــرا بــاز کنــد تــا بــا پلیــس تمــاس بگیــرم. 
بــه دنبــال اظهــارات ایــن مــرد تــاش پلیــس بــرای 
یافتــن ردی از مــردان خشــن آغــاز شــد. مامــوران 
ــه پــرس و  پلیــس در نخســتین گام از تحقیقــات ب
ــا اینکــه اظهــارات  جــو از اهالــی محــل پرداختنــد ت
ــس  ــه پلی ــی را ب ــرنخ اصل ــایه ها س ــی از همس یک

داد. 
ــوان را  ــرد ج ــار م ــت: چه ــایه ها گف ــی از همس یک

ــد،  ــانده بودن ــه پوش ــا پارچ ــان را ب ــه صورت هایش ک
شــبانه دیــده کــه وارد یــک بــاغ شــده اند. بــه ایــن 
ترتیــب پلیــس بــه بــاغ مــد نظــر رفــت و دو نگهبــان 

افغــان بــاغ را بازداشــت کــرد. 
ــان  ــاه نش ــود را بی گن ــتند خ ــعی داش ــان س متهم
ــا لباس هــای کشف شــده در  ــد؛ امــا وقتــی زیب دهن
ــت  ــرد و گف ــاغ را شناســایی ک ــک ســرایداری ب اتاق
ایــن همــان لباس هایــی اســت کــه تــن دزدان 
ــار  ــه ناچ ــان ب ــرد افغ ــوده اســت، دو م ناشــناس ب
ــبانه  ــرقت ش ــه س ــودند و ب ــراف گش ــه اعت ــب ب ل

ــد.  ــراف کردن اعت
آن هــا گفتنــد دو دوســت دیگرشــان بافاصلــه پــس 
از ســرقت بــه مــکان نامعلومــی گریخته انــد. در 
ــه دســت  ــراری ب ــم ف ــه نشــانی از دو مته ــی ک حال
نیامــده بــود، دو متهــم بازداشت شــده در شــعبه 
پنجــم دادگاه کیفــری یــک اســتان تهــران پــای میــز 

ــه ایســتادند.  محاکم
در ایــن جلســه کــه بــه ریاســت قاضــی بابایــی و بــا 
حضــور مستشــار حســام الدین تولیــت برگــزار شــد، 
دو متهــم جرمشــان را گــردن گرفتنــد. یکــی از آن هــا 
گفــت: مــن و دوســتانم نگهبــان بــاغ بودیــم. دیــده 
ــد خردســالش  ــد و همســر و فرزن ــه احم ــم ک بودی
ــن  ــه همی ــتند و ب ــا هس ــان تنه ــه در خانه ش همیش
دلیــل بــه فکــر ســرقت افتادیــم. مــا حــاال پشــیمان 
ــب  ــرش را جل ــد و همس ــت احم ــتیم و رضای هس
ــرد  ــیمانی ک ــراز پش ــز اب ــر نی ــم دیگ ــم. مته کرده ای
و گفــت: از مخفیــگاه دو متهــم فــراری پرونــده 

ــدارد.  اطاعــی ن
ــی وارد شــور شــد و  ــان جلســه هیئــت قضای در پای
ــر  ــده ه ــت شــاکی پرون ــام رضای ــه اع ــا توجــه ب ب
ــه  ــرون ب ــرقت مق ــل س ــه دلی ــان را ب ــک از متهم ی
آزار بــه ۱۰ ســال زنــدان، ۷۴ ضربــه شــاق و رد مــال 

محکــوم کــرد.
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مــوج دوم ســفرهای تابســتانی مدتــی اســت آغــاز 
ــوج  ــن م ــا ای ــان ب ــفانه همزم ــت. متاس ــده اس ش
شــاهد افزایــش تصادفــات جــاده ای هســتیم. در 
آخریــن نمونــه ایــن حــوادث تلــخ هــم ده هــا تــن 
از دانش آمــوزان هرمزگانــی در حادثــه واژگونــی 

ــد.  ــوس جــان خــود را از دســت دادن اتوب
ــی و  ــس راهنمای ــه هشــدارهای پلی ــا وجــود هم ب
ــان  ــی ج ــخ رانندگ ــوادث تل ــان ح ــی، همچن رانندگ
ــن  ــده ای ــرد. عم ــال می گی ــی را در س ــزاران ایران ه
تصادفــات هــم حاصــل بی احتیاطــی راننــدگان 
اســت. تنهــا در ســال 95، ۱۰ هــزار و ۴۲۷ نفــر 
ــر  ــزار و ۳55 نف ــهری، ۴ ه ــای برون ش در محوره
در مســیرهای درون شــهری، هــزار و ۱۰۲ نفــر در 
ــز در  ــر نی ــتایی و ۴8 نف ــی روس ــیرهای خاک مس
مســیرهایی نامعلــوم جــان باخته انــد. ایــن در 
ــه ســال 9۴  ــی اســت کــه ســال 95 نســبت ب حال
ــار کشــته ها ۱6 درصــد کاهــش داشــته اســت.  آم
بــه گفتــه پلیــس راهــور ناجــا بیشــترین تصادفــات 
فوتــی بــا توجــه بــه رتبه بنــدی از ســاعت ۱6 تــا ۲۰ 
بعدازظهــر، ۱۲ تــا ۱6 بعدازظهــر، ۲۰ تــا ۲۴ بامــداد و 
ــد. بی توجهــی  ــح اتفــاق می افت ــا ۴ صب ۱ بامــداد ت
بــه جلــو ۳۳ درصــد، ســرعت غیرمجــاز ۲۱ درصــد، 
ســبقت غیرمجــاز ۱6 درصــد و رعایــت نکــردن 
ــد  ــی بودن ــه عوامل ــا از جمل ــدم در جاده ه ــق تق ح

کــه تصادفــات برون شــهری بــر اســاس آن هــا 
اتفــاق افتــاده اســت. بــا وجــود ایــن آمــار و ارقــام 
وحشــتناک، ایــران همچنــان بهشــت راننــدگان 
متخلــف اســت؛ بــه گونــه ای کــه کشــور مــا، یکــی از 
آســان ترین قوانیــن صــدور گواهینامــه و همچنیــن 

ــان را دارد.  مجــازات متخلف
از  یکــی  نیــز،  خودروهــا  اســتاندارد  وضعیــت 
اســت.  ایــران  در  رانندگــی  جــدی  معضــات 
متاســفانه خودروهــای پرتیــراژ داخلــی همگــی 
بــه  را دارنــد؛  ضعیف تریــن اســتاندارد ممکــن 
صورتــی کــه تمامــی خودروهــای زیــر ۳۰ میلیــون 
تومــان کشــور، تنهــا یــک ســتاره کیفــی و ایمنــی را 
ــد  ــیم، بای ــن باش ــر واقع بی ــد و اگ ــت کرده ان دریاف
گفــت ایــن یــک ســتاره هــم بــا ارفــاق بســیار بــه 

ــت. ــده اس ــا ش ــا اعط ــن خودروه ای
 دستورکار پلیس

بــرای  کشــور  رانندگــی  و  راهنمایــی  پلیــس 
کاهــش آمــار تصادفــات و آســایش مســافران 
دســتورکارهایی را منتشــر کــرده اســت کــه خوانــدن 
آن بــرای همــه راننــدگان واجــب اســت. ایــن 

از: عبارتنــد  دســتورکارها 
ــا و  ــس در جاده ه ــدارهای پلی ــه هش ــه ب ۱- توج

ــهری. ــر درون ش معاب
۲- خودداری از سرعت و سبقت های غیرمجاز.

از مســافرت های شــبانه  تــا حــد ممکــن   -۳
بپرهیزیــد و در صــورت مجبــور بــودن، از ســالم 

ــن باشــید و  ــژه چراغ هــا مطمئ ــودن وســیله به وی ب
ــد. ــه کنی ــیر توج ــول مس ــای در ط ــه تابلوه ب

۴- بــرای لــذت بــردن از آثــار تاریخــی حتما وســیله 
خــود را در پارکینگ هــای مشخص شــده یــا محــل 
ــرای  ــا مشــکات بعــدی ب مناســبی پــارک کنیــد ت
ــوران  ــد و توســط مأم ــش نیای ســایر مســافران پی

جریمــه ای صــادر نشــود.
5- بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات و شــتاب نکــردن 
ــرای خــود و  ــی را ب حیــن رانندگــی، خاطــرات خوب

خانــواده خــود رقــم بزنیــد.
 نکات مهم ده گانه حین رانندگی

۱- احتیاط، شرط اول رانندگی
۲- ســعی کنیــد از رانندگــی لــذت ببریــد و قوانیــن 

رانندگــی را در هــر شــرایطی فرامــوش نکنیــد.
۳- رانندگی ما جلوه ای از شخصیت ماست.

ــتراحت  ــواب و اس ــفر، خ ــروع س ــش از ش ۴- پی
ــی داشــته باشــید. کاف

5- بستن کمربند ایمنی الزامی است.
ــی  ــگام رانندگ ــراه هن ــی هم ــتفاده از گوش 6- اس

ــت. ــوع اس ممن
ــاری  ــک بیم ــوان ی ــه  عن ــی ب ــی تهاجم ۷- رانندگ

روانــی محســوب می شــود.
8- احترام متقابل، یک نیاز ضروری است.

ــب اشــتباه  ــده مرتک ــک رانن ــوان ی ــه  عن ــر ب 9- اگ
ــد. ــی کنی ــل معذرت خواه ــرف مقاب ــدید، از ط ش

ــده  ــر را نادی ــدگان دیگ ــی رانن ــای جزئ ۱۰- خطاه

ــوید. ــی نش ــد و عصبان بگیری
 توصیه های ایمنی پیش از سفر

۱- از تجربیات دیگران استفاده کنید.
۲- محل اقامت خود را از قبل تعیین کنید.

۳- آب و مــواد غذایــی الزم را بــرای بیــن راه تهیــه 
. کنید

ــودکان  ــالمند و ک ــراد س ــما اف ــراه ش ــر هم ۴- اگ
یــا افــراد بیمــار هســتند، ســوابق پزشــکی آن هــا را 
همــراه خــود برداریــد و مســیر حرکــت و محل هــای 

ــد. ــزی کنی ــن راه را برنامه ری ــتراحت بی اس
ــافرت  ــد مس ــخصی قص ــودرو ش ــا خ ــر ب 5- اگ
ــر از قســمت های  ــرکار ماه ــا کمــک تعمی ــد، ب داری

ــد. ــد کنی ــف بازدی مختل
طــول  در  اگــر  اینکــه  مهــم  بســیار  نکتــه   -6
ــه  ــت، ب ــده شماس ــر عه ــودرو ب ــی خ ــفر رانندگ س
اســتراحت و خــواب خــود پیــش از ســفر و هنــگام 

ــد. ــت بدهی ــفر اهمی س
۷- نقشــه دقیــق راه هــا و شــهر مقصــد را پیــش از 

ســفر تهیــه کنیــد.
8- در ســفر دفترچــه بیمــه خــود و خانــواده را 

فرامــوش نکنیــد.
ــه  ــن ب ــش از رفت ــژه پی ــفر و به وی ــش از س 9- پی
مکان هــای شــلوغ مثــل بازارهــا و اماکــن زیارتــی، 
ــات  ــود اطاع ــوزاد خ ــا ن ــودک ی ــب ک ــل جی داخ
شناســایی و شــماره تلفن خــود را قــرار دهیــد 
ــد  ــس بتوان ــودک، پلی ــم  شــدن ک ــا در صــورت گ ت

ــد. ــدا کن ــی پی ــما دسترس ــه ش ــریع تر ب س
۱۰- همــراه داشــتن جعبــه کمک هــای اولیــه درون 

خــودرو الزامــی اســت.
ــزوم  ــه ل ــبت ب ــا نس ــه باره ــن صفح ــا در همی م
ــدگان  ــرای رانن ــررات ســختگیرانه تر ب ــن و مق قوانی
متخلــف هشــدار داده ایــم؛ بــا ایــن حــال همچنــان 
شــاهد مقاومــت برخــی قانونگــذاران بــرای تشــدید 

ایــن قوانیــن هســتیم. 
ــه  ــا چ ــل و ت ــه دلی ــه چ ــت ب ــن مقاوم ــه ای اینک
هنــگام ادامــه خواهــد داشــت، بــرای مــا نیــز 
روشــن نیســت و تنهــا می توانیــم امیــدوار باشــیم 
روزی بــا اجــرای ســفت و ســخت قانــون و رعایــت 
ــن  ــش ای ــاهد کاه ــدگان، ش ــوی رانن ــن از س قوانی

ــیم. ــخ باش ــوادث تل ح

مراکــز  توســعه  از  کشــور  بهزیســتی  ســازمان  رئیــس 
ــر  ــور خب ــامت« در کش ــای س ــن« و »خانه ه ــای ام »خانه ه
داد و اعــام کــرد: اســتراتژی جدیــد بهزیســتی آن اســت کــه 
ــز  ــودکان را نی ــداری از ک ــز نگه ــار خانه هــای امــن، مراک در کن
ــه ای ایجــاد  ــدان فاصل ــا میــان مــادران و فرزن ایجــاد کــرده ت

ــود. ــی وارد نش ــیب روح ــا آس ــودکان آن ه ــه ک ــده و ب نش
 انوشــیروان محســنی بندپــی در گفت وگــو بــا ایســنا بــا 
ــت  ــه امــن« در کشــور فعالی ــون ۲6 »خان ــان آنکــه هم اکن بی
ــه  ــن ب ــه ام ــز خان ــر ۱۷ مرک ــال حاض ــت: در ح ــد، گف می کنن
صــورت خصوصــی در کشــور راه انــدازی شــده؛ ایــن در حالــی 
اســت کــه شــش مرکــز دولتــی نیــز در کشــور فعــال اســت. 
وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر آنکــه یکــی از سیاســت های کاری 
ــامت  ــای س ــن و خانه ه ــای ام ــعه خانه ه ــتی، توس بهزیس
ــع  ــونت واق ــورد خش ــه م ــت ک ــی اس ــته از زنان ــرای آن دس ب

می شــوند، ادامــه داد: طــی چنــد هفتــه اخیــر در مراکــز 
اســتان های گلســتان، چهارمحــال و بختیــاری و اســتان 
ــت.  ــده اس ــدازی ش ــن راه ان ــای ام ــز خانه ه ــان، مراک اصفه
رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور افــزود: شــیوه نامه و بعــد 
ــرار  ــری ق ــورد بازنگ ــتی م ــز را در بهزیس ــن مراک ــی ای نظارت
دادیــم و در شــورای معاونیــن ایــن ســازمان تصویــب شــد تــا 
ــن در  ــر شــود؛ ای ــر و دقیق ت ــز قوی ت ــن مراک ــی ای ــد نظارت بع
حالــی اســت کــه تمــام تــاش مــا توســعه خانه هــای امــن و 

خانه هــای ســامت در مراکــز استان هاســت. 
ــدازی  ــه راه ان ــل ب ــه تمای ــرادی ک ــت: اف ــن گف ــی همچنی بندپ
ایــن مراکــز در اســتان های خــود دارنــد، می تواننــد بــه 
ســازمان بهزیســتی مراجعــه کننــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
بــه منظــور جلوگیــری از ایجاد مســائل و مشــکات حاشــیه ای 

ــم. ــت کرده ای ــه شــدت تقوی ــز را ب ــن مراک ــر ای ــارت ب نظ

وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا اعــام اصــاح تعرفــه 
مراکــز درمانــی خیریــه گفــت: تعرفــه بخــش خیریــه، مابیــن تعرفــه 

بخــش دولتــی و خصوصــی شــد. 
ــا مســئوالن مؤسســه  ــر ســید حســن  هاشــمی در نشســت ب دکت
خیریــه داراألیتــام مهدیــه همــدان اظهــار داشــت: همــکاری دولــت 
ــف  ــای مختل ــه مجوزه ــه ارائ ــوط ب ــا مرب ــت عمدت و وزارت بهداش
اســت؛ البتــه نبایــد محدودیتــی بــرای مشــارکت خیریــن در حــوزه 
ســامت ایجــاد کنیــم کــه تصــور مــن ایــن اســت کــه ایــن اتفــاق 

ــت.  رخ داده اس
ــه  ــبت ب ــا نس ــرد دولت ه ــه رویک ــان اینک ــا بی ــت ب ــر بهداش وزی
ــاوت  ــامت متف ــوزه س ــی در ح ــش غیردولت ــوان بخ ــتفاده از ت اس
بــوده، افــزود: هیــچ مجموعــه ای بــدون نقــص نیســت و در حــوزه 
مســئولیت مــن، ممکــن اســت نقایــص زیــادی وجود داشــته باشــد 
ــوزه  ــت در ح ــات دول ــه خدم ــوزه ارائ ــه در ح ــم ک ــا نمی کنی و ادع

ســامت، هیــچ نقــص و اشــکالی وجــود نــدارد؛ امــا همیشــه بایــد 
وضعیــت کنونــی بــا گذشــته را مقایســه کنیــم و اگــر رونــد گذشــته 
ــم و  ــکر کنی ــدا را ش ــد خ ــبی دارد، بای ــد مناس ــده و رش ــاح ش اص

ــم.  ــز بدانی ــات را موفقیت آمی اقدام
ــز  ــا مراک ــه ب ــی خیری ــز درمان ــد: مراک ــادآور ش ــت ی ــر بهداش وزی
درمانــی بخش هایــی ماننــد ارتــش، تأمیــن اجتماعــی، نفــت 
ــوق،  ــا بخشــی از حق ــرا آن ه ــاوت هســتند؛ زی ــاد شــهید متف و بنی
ــود؛  ــام می ش ــت انج ــط دول ــان توس ــرمایه گذاری و هزینه هایش س
در حالــی کــه خیریه هــا چنیــن وضعیتــی ندارنــد. نامــه ای بــه دکتــر 
جهانگیــری نوشــته ایم و امیدواریــم کــه ایــن موضــوع حــل شــود. 
وزیــر بهداشــت ادامــه داد: در چهــار ســال پیــش رو بایــد نظارت هــا 
را تقویــت کنیــم کــه کســی تخلــف نکنــد و اســتانداردها و تعرفه هــا 
ــی  ــی خــود یعن ــه اصل ــه وظیف ــا وزارت بهداشــت ب رعایــت شــود ت

ــردازد. ــزی بپ ــتگذاری و برنامه ری سیاس

اصالح تعرفه مراکز درمانی خیریهتوسعه »خانه های امن و سالمت«

آغاز موج دوم سفرهای تابستانی و حوادث تلخ رانندگی

بهشت رانندگان متخلف کجاست؟

عامــل جنایــت خونیــن در ترمینــال جنــوب، مــرد 
ــی  ــل انتقام جوی ــه  دلی ــد ب ــه می گوی ــت ک ــی اس جوان
از کارکنــان یکــی از تعاونی هــا دســت بــه ایــن جنایــت 

ــت.  زده اس
ــرد ۳۲  ــزارش ایســنا، ســاعت ۱6:۱۳ سه شــنبه م ــه گ ب
ســاله ای کــه لبــاس محلــی بــه تــن داشــت و چاقویــی 
در دســت، وارد ترمینــال جنــوب شــد و یکراســت ســراغ 

یکــی از کارکنــان ترمینــال رفــت. 
کارمنــد جــوان »شــبیر« نــام داشــت و معمــوال حوالــی 
ــه  ــافران را ب ــا مس ــت ت ــور داش ــال حض ــرو و ترمین مت
ــا  ــلح ب ــرد مس ــد. م ــی کن ــر معرف ــای مدنظ تعاونی ه
چاقــو ضربــه ای بــه قفســه ســینه او زد و بعــد بــه 
ــت  ــی نمی دانس ــوز کس ــت. هن ــی  ۱۳ رف ــمت تعاون س

ــر دارد.  ــه ای در س ــه نقش ــت و چ ــه او کیس ک
مــرد جــوان لحظاتــی بعــد بــه ســمت تعاونــی شــماره 
ــر از  ــمت ۲ نف ــه س ــو ب ــا چاق ــت و ب ــال رف ۱۳ ترمین
کارکنــان آنجــا حملــه ور شــد. خداکــرم ســالگی، رئیــس 
هیئت مدیــره تعاونــی شــماره ۱۳، در ایــن خصــوص 
می گویــد: بــا دیــدن مــرد جــوان، او را شــناختم. 
ــدود  ــه، ح ــح روز حادث ــت و صب ــر« اس ــمش »اکب اس
ــوس  ــت اتوب ــده و بلی ــی آم ــه تعاون ــا ۱۰ ب ــاعت 9 ی س
بــرای بندرعبــاس گرفتــه بــود. خــودش اهــل ســیرجان 
بــود و می گفــت قــرار اســت در ســیرجان پیــاده شــود. 
ــر حرکــت  ــر دارد و دی ــوس تأخی ــه اتوب ــم ک ــه او گفتی ب
می کنــد. او پذیرفــت و حرفــی نــزد؛ امــا حــدود ســاعت 
ــد و درخصــوص ســاعت  ــه ســمت گیشــه آم ــاز ب ۱۲ ب
حرکــت اتوبــوس ســؤال کــرد. همکارانــم از او خواســتند 
ــی  ــان عصبان ــوان ناگه ــرد ج ــا م ــد، ام ــر باش ــا منتظ ت
ــت  ــخوان گذاش ــت را روی پیش ــان بلی ــد و فریادزن ش
همــکارم  بدهــد.  پــس  را  آن  می خواهــد  و گفــت 
او                                                                              و  برگردانــد  را  پولــش  و  پــس گرفــت  را  بلیــت 

ــت.  رف
ــدم  ــه دی ــاعت ۱6:۱۳ بــود ک ــد: س ــه می ده وی ادام
ایــن مــرد بــا چاقــو بــه ســمت گیشــه آمــد. همه چیــز 
در یــک لحظــه رخ داد و همــه مــا شــوکه بودیــم. 
او بــا چاقــو ضربــه ای بــه گــردن یکــی از کارکنــان 
تعاونــی بــه نــام علــی مهدیــان زد. علــی مــردی 
ــا  ــه ت ــود ک ــال ب ــی ترمین ــکاران قدیم ــاله از هم 5۲ س
یکــی، دو ســال دیگــر بازنشســته می شــد؛ امــا در 
ــرار  ــد دارد و ق ــت. او ۳ فرزن ــان باخ ــه ج ــن حادث ای
ــه زودی مراســم عروســی پســر بزرگــش برگــزار                                                                                      ــود ب ب

ــود.  ش
ــد  ــش بلن ــو خــورد از جای ــی چاق ــی وقت وی گفــت: عل
ــاد.  ــن افت ــت و روی زمی ــه رف ــه ســمت محوط شــد، ب

ــاد کشــیدیم.  ــه فری هم
ــام  ــه ن ــان ب ــکار دیگرم ــراغ هم ــلح س ــرد مس ــد م بع
ساســان یوســف وند رفــت و ضربــه ای از پشــت ســر بــه 
کتــف او زد. او می خواســت ضربــه ای دیگــر بــه گــردن 
ــان لحظــه  ــی داد. هم ــه ساســان جــا خال ــد ک وی بزن
بــود کــه بــا کمــک همــکاران بــر ســر متهــم ریختیــم و با 
صندلــی ضربــه ای بــه او زدیــم تــا مانــع فــرارش شــویم. 

شــاید اگــر او را نمی گرفتیــم افــراد دیگــری را هــم بــه 
ــاند. ــل می رس قت

 اعترافات قاتل
مأمــوران کانتــری  مهاجــم،  مــرد  دســتگیری  بــا 
ترمینــال جنــوب در تعاونــی شــماره ۱۳ حاضــر شــدند و 

ــد.  ــت کردن ــاله را بازداش ــم ۳۲ س مته
ــه  ــران ک ــر ۳۲ ســاله، اهــل ســیرجان و ســاکن ته اکب
بیــکار اســت، هم اکنــون بــه اتهــام قتــل مــرد 5۲ 
ــی  ــر تعاون ــد دیگ ــه کارمن ــردن س ــروح ک ــاله و مج س
۱۳ بازداشــت اســت. وی بــه تشــریح جزئیــات ماجــرا 

ــت. پرداخ
 چرا دست به این کار زدی؟

بــرای ســاعت ۱۱:۳۰  بلیــت  مــرا مســخره کردنــد. 
صبــح بــود، امــا تــا ســاعت ۱۱ و ۴5 دقیقــه هــم 
ــرا  ــم چ ــا می گفت ــه آن ه ــه ب ــد و هرچ ــت نکردن حرک
ــابی  ــت و حس ــواب درس ــا ج ــد، نه تنه ــت نمی کنی حرک
نمی دادنــد، بلکــه مســخره ام هــم می کردنــد. ایــن 
ــافری  ــود و مس ــی ب ــوس خال ــه اتوب ــود ک ــی ب در حال
نداشــت. مــن هــم عصبانــی شــدم و بــرای برگردانــدن 
بلیــت و دریافــت پــول اقــدام کــردم؛ امــا آن هــا پولــم را 

ــدم. ــی ش ــل عصبان ــتر از قب ــد و بیش ندادن
 بعد چه اتفاقی افتاد؟

ســوار متــرو شــدم و بــه خانــه ام در خیابــان نبــرد رفتــم 
و چاقــو برداشــتم و دوبــاره بــه ترمینــال برگشــتم. 
ــردی  ــان ف ــو زدم، هم ــا چاق ــه ب ــی را ک ــتین کس نخس
بــود کــه داد مــی زد و بلیــت می فروخــت و بــا زور مــرا 
ــوس در  ــی هدایــت کــرد و گفــت اتوب ــه ســمت تعاون ب

حــال حرکــت اســت. 
ســپس وارد تعاونــی ۱۳ شــده و بــا شــخصی کــه بلیــت 
را بــه مــن فروختــه بــود، )مقتــول( درگیــر شــدم؛ 
ــی از  ــان یک ــن زم ــش زدم. در همی ــه گردن ــی ب چاقوی
ــردن  ــه قصــد کمــک ک ــول ب ــکاران مقت دوســتان و هم
بــه او بــا مــن درگیــر شــد کــه او نیــز از ناحیــه دســت 
مجــروح شــد. می خواســتم فــرار کنــم کــه مــردم مــرا 

ــد. ــوران دادن ــل مأم ــد و تحوی ــتگیر کردن دس
 مقصدت کجا بود؟

ــاکن  ــادرم س ــدر و م ــیرجان؛ پ ــروم س ــتم ب می خواس
ــران  ــه ته ــل ب ــال قب ــن از ۱۰ س ســیرجان هســتند و م

ــدم. آم
 در تهران چکار می کنی؟

فــوق دیپلمــم را تهــران گرفتــم و بعــد از آن هــم مانــدگار 
شــدم. تصمیــم داشــتم لیســانس رادیولــوژی ام را هــم 
ــل  ــه تحصی ــر ادام ــدم و دیگ ــیمان ش ــه پش ــرم ک بگی

نــدادم.
 انگیزه ات از این کار چه بود؟

مرا عصبانی کرده بودند و مسخره ام می کردند.
گفتنــی اســت متهــم بــرای انجــام تحقیقــات بیشــتر بــه 

اداره دهــم پلیــس آگاهــی تهــران منتقــل شــد. 
ــس  ــی پلی ــاون جنای ــرم، مع ــرهنگ مک ــه س ــه گفت ب
آگاهــی تهــران، بــرای ایــن مــرد قــرار بازداشــت موقــت 

ــه دارد. ــات از او ادام ــده و تحقیق ــادر ش ص

جزئیات جنایت ترمینال جنوب
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پروانه شریفیکیمیای وطن

مســعود کرباســیان، وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی 
ــای  ــاح پروژه ه ــان افتت ــنبه در پای ــامگاه پنجش ش
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــت در اس ــه دول هفت
ــش از  ــورم بی ــم در شــرایط ت ــت یازده ــه دول اینک
۴۰ درصــد و رشــد اقتصــادی منفــی و در حالــی کــه 
نابســامانی اقتصــادی جرئــت انجام هــر کاری را از 
مســئوالن گرفتــه بــود، کار خــود را آغــاز کــرد، اظهــار 
داشــت: وابســتگی بــه نفــت و فاصلــه زیــاد بیــن 
واردات و صــادرات و همچنیــن رشــد قارچ گونــه 
ــر  ــاز از دیگ ــاری غیرمج ــی و اعتب ــات مال موسس
ویژگی هــای شــرایط اقتصــادی کشــور در آغــاز 

ــود. ــت یازدهــم ب دول
ــای  ــم تالش ه ــت یازده ــه دول ــان اینک ــا بی وی ب
ــامان  ــت نابس ــازماندهی وضعی ــرای س ــادی ب زی
اقتصــادی کشــور انجــام داده، افــزود: در حــال 
ــی شــده و رشــد اقتصــادی  ــورم تک رقم حاضــر ت
ــوان  ــت و می ت ــیده اس ــت ۱۲.۵ رس ــه مثب ــز ب نی
ــل  ــور روی ری ــادی کش ــار اقتص ــروز قط ــت ام گف

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق
 دولت الکترونیک، محور اصلی فعالیت 

وزارت اقتصاد
ــرداری از 633  ــن بهره ب ــیان در آیی ــعود کرباس مس
پــروژه مخابــرات منطقــه اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
 امــروز افتخــار بهره بــرداری از پروژه هــای تولیــد 
ــزود:  ــان داشــتم، اف و اشــتغال را در اســتان اصفه
ــم  ــه حــوزه IT و ICT خت ــا ب ــن پروژه ه ــت ای نهای
ــی از  ــه یک ــیم ک ــته باش ــه داش ــد توج ــد و بای ش
ــه  ــه ب ــادی توج ــعه اقتص ــی توس ــای اصل محوره

ــش اســت.  ــن بخ همی
وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــت  ــه دول ــورد توج ــواره م ــک هم ــت الکترونی دول
یازدهــم بــوده، تصریــح کــرد: امــروزه همــه مباحث 
و حتــی شفاف ســازی بــه دولــت الکترونیــک 
برمی گــردد و از ایــن رو ایــن مهــم بایــد در آینــده 

نیــز مــورد توجــه باشــد. 
ــی در گمــرک  ــه قبل ــا تجرب ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب

در حــوزه اســتفاده از زیرســاخت های الکترونیــک 
ــح  ــرده ام، تصری ــی ب ــن موضــوع پ ــه اهمیــت ای ب
ــطه  ــه واس ــور ب ــرک در کش ــای گم ــرد: درآمده ک
الکترونیکــی شــدن بســیار افزایــش یافتــه اســت.
ــور  ــک را مح ــت الکترونی ــث دول ــیان بح کرباس
اصلــی فعالیــت وزارت اقتصــاد و دارایــی در دولــت 
ــت  ــن اولوی ــت: چندی ــرد و گف ــالم ک ــم اع دوازده
وزارت اقتصــاد و دارایــی کــه از ســوی دولــت اعــالم 
ــع  ــرح جام ــک و ط ــه داری الکترونی ــده، خزان ش
مالیاتــی اســت کــه مــورد توجــه قــرار گرفته اســت 
و هــر شــش مــاه یــک بــار بایــد در ایــن خصــوص 

ــه شــود.  ــور ارائ ــه رئیس جمه ــزارش ب گ
وی بــا بیــان اینکــه ضــروری اســت در کنــار 
ــک توســعه  ــداری الکترونی ــی، بانک سیســتم بانک
یابــد، ابــراز داشــت: در دولــت قبــل در ایــن 
ــت  ــده اس ــم ش ــاخت هایی فراه ــوص زیرس خص
و امیــدوارم در دولــت دوازدهــم ایــن رونــد ادامــه 

ــد.  یاب
وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی بــا اشــاره بــه 
ــاده  ــاه آم ــی در آبان م ــبکه مل ــاز دوم ش ــه ف اینک
از  چیــزی  تصریــح کــرد:  اســت،  بهره بــرداری 
قافلــه تکنولــوژی در کشــور کــم نداریــم و بایــد از 

اســتفاده کنیــم.  موجــود  ظرفیت هــای 
ــوص  ــور درخص ــه در کش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــزود:  ــم، اف ــکل داری ــات مش ــازی اطالع ذخیره س
بایــد در ایــن خصــوص زیرســاخت های الزم فراهــم 

شــود.
 منظور از خصوصی سازی رد دیون دولت 

نیست
وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
در دولــت دوازدهــم کــه ادامــه دولــت یازدهــم 
اســت خصوصی ســازی و مردمــی کــردن اقتصــاد 
ــد  ــه بای ــرد: البت ــح ک ــم، تصری را در دســتورکار داری
ــازی رد  ــور از خصوصی س ــه منظ ــت ک ــه داش توج
ــروز کشــور در  ــه ام ــت نیســت؛ چــرا ک ــون دول دی
شــرایط رشــد اقتصــادی قــرار دارد و ایــن رونــد در 
کنــار کاهــش تــورم همچنــان در دســتورکار دولــت 

ــرار دارد. ق

وی بهبــود فضــای کســب و کار، کاهــش تدریجــی 
ســود بانکــی و کاهــش وابســتگی بــه نفــت را نیــز 
از برنامه هــای اصلــی دولــت دوازدهــم عنــوان کــرد 
ــات  ــز اقدام ــم نی ــت یازده ــراز داشــت: در دول و اب
خوبــی در حــوزه کاهــش وابســتگی بــه نفــت 
ایجــاد شــده و کاهــش شــاخص وابســتگی از 
۴3.۴ درصــد در ســال ۹۲ بــه ۲6 درصــد در ســال 

ــن مدعاســت. ــر ای ــی ب ۹۵، مصداق
کرباســیان بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت یازدهــم از 
ــون  ــک میلی ــه ایجــاد ی ــق ب ــا ۹۵ موف ســال ۹۲ ت
و ۹6۰ هــزار شــغل شــده، افــزود: ایــن رونــد 
ــرداری از ۹۴۴ پــروژه  ــان ادامــه دارد و بهره ب همچن
ــاد  ــت زی ــان از ظرفی ــتان اصفه ــک روز در اس در ی
ایجــاد اشــتغال در اســتان اصفهــان خبــر می دهــد.

 نرخ سود بانکی مطابق با کاهش تورم 
کاهش می یابد

وی در ادامــه در بخــش پرســش و پاســخ در 
ــا کاهــش  ــر اینکــه آی ــی ب ــه ســوالی مبن پاســخ ب
تدریجــی نــرخ ســود بانکــی امــکان پذیــر اســت یــا 

خیــر و آیــا بانک هــا بــا شــرایط فعلــی ایــن امــر را 
ــورم ۴۰  ــی کــه ت ــر، گفــت: زمان ــا خی ــد ی می پذیرن
درصــد بــود ســود بانک هــا ۲۲ درصــد اعــالم شــد و 
امــروز کــه بــا کاهــش تــورم روبــه رو هســتیم، بایــد 
ــه  ــه البت ــد ک ــش یاب ــز کاه ــی نی ــود بانک ــرخ س ن

ایــن امــر بایــد بــه  تدریــج انجــام شــود.
وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
زیــاد بــودن نــرخ ســود بانکی ضــد تولید و اشــتغال 
ــور از  ــن رو رئیس جمه ــار داشــت: از ای اســت، اظه
ــی  ــود بانک ــرخ س ــش ن ــرای کاه ــد« ب ــظ »بای لف
اســتفاده کــرده و بــه جــد پیگیــر ایــن امــر اســت.

 شبکه دیجیتال می تواند یک منشأ 
تحول در کشور باشد

رســول ســرائیان، مدیــر عامــل مخابــرات کشــور، در 
مراســم افتتــاح 633 پــروژه شــرکت مخابــرات در 
ــر در  ــال حاض ــرد: در ح ــار ک ــان اظه ــتان اصفه اس
ــه  ــت رو ب ــاورزی و صنع ــهم کش ــا س ــاد دنی اقتص
نــزول و ســهم خدمــات در حــال رشــد اســت؛ ایــن 
در حالــی اســت کــه کل ســهم خدمــات در تولیــد 

ناخالــص داخلــی )GDP( کشــور فاصلــه ۲۰ 
درصــدی مــا را بــا جهــان نمایــش می دهــد کــه 
ــد یــک منشــأ تحــول  شــبکه دیجیتــال می توان

باشــد.
ــران  ــال در ای ــازار دیجیت ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
۲.7 درصــد GDP اســت، افــزود: ایــن در حالــی 
اســت کــه ایــن نــرخ در خاورمیانــه ۴.7 درصــد، 
ــن  ــکا 7 درصــد اســت. ای ــا 6 و در آمری در اروپ
ــال  ــازار دیجیت ــه ب ــد ک ــان می ده ــوع نش موض

چــه ویژگــی و چــه نقشــی دارد.
ــه  ــران ادام ــرات ای ــرکت مخاب ــل ش ــر عام مدی
داد: ویژگــی ایــن صنعــت ایــن اســت کــه 
اکوسیســتمی ایجــاد می کنــد کــه در آن کیفیــت 
ــز  ــا قیمــت تمام شــده نی ــد؛ ام افزایــش می یاب
کمتــر می شــود و موجــب تســهیل فعالیــت 
مــردم نیــز می شــود؛ مثــل آنچــه امــروز اســنپ 
و تپســی ارائــه می دهنــد و می بینیــم عــالوه بــر 
تســهیل امــور بــرای مــردم، قیمــت بــه مراتــب 

کمتــری هــم دارنــد.

 پیشرفته ترین نسل های اینترنت 
موبایلی

ــار  ــه و چه ــل س ــه نس ــاره ب ــا اش ــرائیان ب س
ــرفته ترین  ــل ها، پیش ــن نس ــت: ای ــل گف موبای
نســل های اینترنــت موبایلــی هســتند و از ایــن 
ــم  ــم و می توانی ــی نداری ــا عقب ماندگ ــر م منظ
ــل در  ــت موبای ــه از اینترن ــه آنچ ــم ک ــا کنی ادع
تهــران و اصفهــان ارائــه می شــود، در خــارج 
کشــور هــم بــا همیــن کیفیــت ارائــه می شــود.

ــت  ــه اینترن ــد در زمین ــا بای ــرد: م ــه ک وی اضاف
ــه  ــتیم ک ــرفت هایی می داش ــز پیش ــیمی نی س
بــه همیــن دلیــل بــه ســراغ فیبــر نــوری رفتیــم 
کــه ایــن فیبــر نــوری تــا ۴ ســال آینــده منشــأ 
ــود و در  اتفاقــات بســیار خوشــایندی خواهــد ب
ــام  ــده در تم ــال آین ــا ۵ س ــتیم ت ــالش هس ت

ــوری داشــته باشــیم. ــر ن ــی فیب ــازل ایران من
داد:  ادامــه  مخابــرات کشــور  عامــل  مدیــر 
خدمــات  هرگونــه  اقتصــاد  وزارت  حــوزه  در 
ــه  ــد بحــث IT اســت، ارائ اقتصــادی کــه نیازمن
خواهــد شــد و می توانیــم ســهم خــود را در ایــن 

ــیم. ــته باش ــش داش بخ
ــتان  ــروز در اس ــرد: ام ــان ک ــرائیان خاطرنش س
بــه  پــروژه  تومــان  میلیــارد   ۲۲ اصفهــان 
تــا  دیگــر  پــروژه   ۴ و  رســیده  بهره بــرداری 
پایــان ســال بــه مبلــغ ۹۰ میلیــارد تومــان افتتاح 
 IT خواهــد شــد و یــک تحــول جــدی در بخــش

رخ خواهــد داد.
 مفتخریم که توانسته ایم در راه 

توسعه اکوسیستم دیجیتال کشور، 
گام های اساسی برداریم

ــه  ــرات منطق ــر مخاب ــدری زاده، مدی ــدی حی مه
آییــن  در  پنجشــنبه  شــامگاه  اصفهــان، 
ــرات  ــرکت مخاب ــروژه ش ــرداری از 633 پ بهره ب
ــن  ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــه اصفه منطق
اکوسیســتم  توســعه  راســتای  در  پروژه هــا 
دیجیتــال کشــور بــه بهره بــرداری رســیده، اظهــار 
ــه ای  ــال، مجموع ــتم دیجیت ــت: اکوسیس داش
ــتند  ــیا هس ــی اش ــا حت ــراد ی ــازمان ها، اف از س

ــتر  ــک بس ــتراک گذاری ی ــطه اش ــه واس ــه ب ک
دیجیتــال اســتاندارد، منافعــی مشــترک نظیــر 
درآمــد، نــوآوری و جذابیــت را بــه دســت آورده 
و دیتاســنترها و بیگ دیتاهــا از نتایــج ایــن 
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــار م ــتند و افتخ ــدل هس م
توانســته ایم در راه توســعه بیــش از پیــش ایــن 

اکوسیســتم قدم هــای اساســی برداریــم.
ــه  ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
تشــریح موضوعــات طرح هــای افتتاح شــده 
پــروژه   633 ایــن  افــزود:  و  پرداخــت 
ــی  ــف مخابرات ــای مختل ــده در حوزه ه افتتاح ش
نظیــر تاســیس و توســعه ظرفیــت ســوئیچ 
مراکــز تلفــن، تاســیس و توســعه تلفــن ثابــت 
از طریــق کافــوی نــوری)DLC(، تاســیس و 
توســعه تلفــن ثابــت از طریــق GPON، توســعه 
ــراه )ســایت BTS(، اجــرای  ــن هم شــبکه تلف
 ،ASON دکل تلفــن همــراه، اجــرای پــروژه
ــورت  ــعه پ ــازی و توس ــن، ظرفیت س ترانسمیش
و  نصــب   ،FTTH پــروژه  دیتــا،  پرســرعت 
ــوری  ــوی ن ــزات ســوییچ و کاف ــدازی تجهی راه ان
ــن  ــاح ای ــج حاصــل از افتت ــوده اســت؛ از نتای ب
اشــاره               زیــر  مــوارد  بــه  می تــوان  طرح هــا 

ــرد: ک
و کار  پیــش کســب  از  بیــش  توســعه   -۱

نیــک  و لکتر ا
ــوزه  ــی در ح ــتغال و ثروت آفرین ــاد اش ۲- ایج

ICT
3- بسترســازی بــرای تحقــق شــبکه ملــی 

اطالعــات و دولــت الکترونیــک
شــهر  زیرســاخت های  آوردن  فراهــم   -۴

smart city هــا و  الکترونیکــی 
۵- زمینه ســازی بــرای ارائــه ســرویس های 

ــد پهــن ــر بان ــی ب ــد مبتن جدی
6- افزایش سرعت دسترسی به اینترنت

7- تفکیــک ترافیــک داخلــی و خارجــی و 
کاهــش هزینــه اینترنــت خانــوار 

8- اشــتراک منابــع بیــن ســازمان ها و کاهــش 
ــی اســتان هزینه هــای دســتگاه های اجرای

وزیر امور اقتصاد و دارایی در آیین بهره برداری از 633 پروژه مخابرات منطقه اصفهان:

از قافله تکنولوژی عقب نیستیم 
دولت الکترونیک، محور اصلی فعالیت وزارت اقتصاد در دولت دوازدهم است

برادر گرامی جناب آقای محمدامین جمالی
گلپایــگان صمیمانــه تبریــک می گوییــم و توفیــق  روزافــزون جنابعالــی را  انتصــاب شایســته حضرتعالــی را  بــه ســمت شــهردار 

گلپایــگان از درگاه ایــزد متعــال خواســتاریم. در مســیر خدمــت بــه مــردم شــریف 

برادر گرامی جناب آقای محمدرضا احتشام زاده
انتصــاب شایســته جنابعالــی را بــه عنــوان شــهردار خــورزوق صمیمانــه تبریــک می گوییــم و توفیــق خدمــت روزافــزون بــه  

مــردم شــریف خــورزوق را بــرای شــما آرزومندیــم.
کیمیای وطن روابط عمومی روزنامه 

کیمیای وطن روابط عمومی روزنامه 
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از ۱۵ دســتگاه  اجرایــی برتــر در جشــنواره شــهید رجایــی 
و  بختیــاری در شــاخص های عمومــی  و  چهارمحــال 

ــد. ــل ش ــی تجلی اختصاص
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری ۰8 شــهریورماه در آییــن 
تجلیــل از دســتگاه های برتــر در بیســتمین جشــنواره 
شــهید رجایــی اظهــار کــرد: در جمهــوری اســالمی عــزت، 

شــرف، آزادی و اســتقالل حاصــل شــده اســت. 
قاســم ســلیمانی دشــتکی بــا اشــاره بــه وجــود اســتبداد 
در زمــان پیــش از پیــروزی انقــالب افــزود: در آن زمــان 
آزادی نبــود و کســی حــق اعتــراض بــه حکومــت را 
نداشــت؛ امــا در نظــام اســالمی آزادی بیــان تحقــق پیــدا 

کــرد. 
وی افــزود: در نظــام اســالمی مردم ســاالری دینــی برقــرار 
ــوند و  ــاب می ش ــردم انتخ ــا رأی م ــئوالن ب ــت و مس اس
ــد  ــردم م ــواره در بررســی مســائل اســتان نظــرات م هم

ــود.  ــرار داده می ش ــر ق نظ
ســلیمانی بــا بیــان اینکــه دیــن اســالم ســرلوحه مبــارزه 

تحریم هــای  وجــود  تاکیــد کــرد:  اســت،  ظلــم  بــا 
ــراه  ــه هم ــکالتی را ب ــر مش ــال های اخی ــادی در س اقتص
ــا تــالش خدمــات بزرگــی در ایــن راســتا  داشــت؛ امــا ب

انجــام شــد. 
وی گفــت: اقتصــاد برون گــرا بــه معنــای ارتبــاط بــا 
کشــورهایی اســت کــه ایــران را بــه رســمیت می شناســند 
ــه نیســتند و اکنــون هــر  کــه آمریــکا و اســرائیل این گون

ــزوی شــدند.  ــان من دو در جه
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری خاطرنشــان کرد: کشــور 
در همیــن شــرایط اقتصــادی بــا تاکیــدات مقــام معظــم 
رهبــری پیــش رفــت و طــرح ارتقــای ســالمت اجــرا شــد 
تــا طبــق فرمایــش مقــام معظــم رهبــری بیمــار تنهــا درد 
ــا  ــه درمــان ب بیمــاری را داشــته باشــد و در تامیــن هزین

مشــکل مواجــه نشــود. 
بیــکاری  نــرخ  درصــد  بــه ۲۰.۲  هــم  اشــاره ای  وی 
در اســتان داشــت و گفــت: بــه همیــن دلیــل ســهم 
ــه  ــع ملــی از ۱.۲ درصــد ب چهارمحــال و بختیــاری از مناب

۴.۲۱ درصــد رســید. 
افزایــش  اخیــر  ســال های  در  کــرد:  تصریــح  وی 

ــر و  ــه 3۵۰ کیلومت ــر ب ــتان از ۱۱۰ کیلومت ــای اس آزادراه ه
ــه ۹۵ درصــد رســیده  ــش گازکشــی از 8۴ درصــد ب افزای
ــرار  ــی ق و آبرســانی شــهری و روســتایی در ســطح باالی

ــت. ــته اس داش
ســلیمانی دشــتکی اضافــه کــرد: پتروشــیمی لــردگان از 
ــه 7۲ درصــد پیشــرفت رســیده اســت و در  3۰ درصــد ب
طــول چهــار ســال در صنعــت اســتان بالــغ بــر ۱۵ هــزار 
ــروژه  ــاح پ ــی و افتت ــار در کلنگ زن ــان اعتب ــارد توم میلی
ــالش  ــه ت ــوارد نتیج ــن م ــی ای ــه تمام ــد ک ــه ش هزین

ــت. ــالمی اس ــوری اس ــت جمه ــان دول کارکن
شــاخص های  در  جشــنواره  ایــن  در  اســت  گفتنــی 
حرفــه ای،  و  فنــی  اســتانی  دســتگاه های  عمومــی 
زندان هــا و اقدامــات تأمینــی و تربیتــی و بنیــاد شــهید و 

ــدند.  ــر ش ــاوی برت ــاز مس ــا امتی ــران ب ــور ایثارگ ام
امــور  دســتگاه های  اختصاصــی  شــاخص های  در 
اقتصــادی و دارایــی، بیمــه ســالمت و امــور مالیاتــی بــه 

ترتیــب مقام هــای برتــر را کســب کردنــد.
و  اختصاصــی  مشــترک  شــاخص های  در  همچنیــن 
عمومــی دســتگاه های آمــوزش و پــرورش، ثبــت احــوال، 
شــرکت گاز، اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی و بهزیســتی 

بــا امتیــاز برابــر برتــر شــدند.
ــت  ــتگاه های صنع ــی دس ــاد مقاومت ــاخص اقتص در ش
ــی و  ــع طبیع ــاورزی، مناب ــاد کش ــارت، جه ــدن و تج مع
ــا  ــاری ب ــال و بختی ــی چهارمح ــک مل ــزداری و بان آبخی
ــتای  ــن در راس ــدند و همچنی ــر ش ــاوی برت ــاز مس امتی
مصرف کننــدگان  حقــوق  از  حمایــت  قانــون  اجــرای 
اســتانی مدیــران کل دســتگاه های اجرایــی ثبــت اســناد و 
امــالک، تعــاون روســتایی، بنیــاد شــهید و امــور ایثارگران، 
ــور روســتایی و شــوراهای اســتانداری، شــرکت  ــر ام دفت
توزیــع نیــروی بــرق، شــرکت پخــش فرآورده هــای 
فاضــالب  و  آب  بازرگانــی،  خدمــات  و  غلــه  نفتــی، 
روســتایی و دفتــر هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری 

ــدند. ــده ش ــاری برگزی ــال و بختی چهارمح

 تجلیل از دستگاه های برتر 
در جشنواره شهید رجایی چهارمحال و بختیاری

گهی روزنامه کیمیای وطن جذب آ
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