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 رئیس علی، نماد مبارزه 
با استعمار انگلیس

12 شهریورماه، سالروز شهادت رئیس علی دلواری 
نامگذاری شده  انگلیس  با استعمار  روز مبارزه 

است. 
با  مبارزه  قهرمان  یاد  روزها  همه  و  روز  این  در 
استعمار شهید دلواری و همه شهدای راه مبارزه 

با استکبار و استعمار را گرامی می داریم. 
شهید رئیس علی دلواری، آزادی خواه و رهبر قیام 
جنوب، با حکم جهاد علمای دینی بوشهر علیه 
نیروهای انگلیسی قیام کرد و پس از چندین بار 
غلبه بر نیروهای غاصب در 12 شهریورماه سال 
1294 به دست یک نفوذی سرسپرده انگلیس 
و  رسید  شهادت  به  ناجوانمردانه ای  طرز  به 
تبدیل  استعمار  با  مبارزه  و  ایستادگی  نماد  به 

شد...
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روزنامه برگزیده فرهنگستان زبان و ادب فارسیا�ن

به قلم مدیر مسئولسرمقاله
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وزیر امور خارجه:

خارجی ها  نمی توانند برای منطقه  
ما، قدرت و امنیت ایجاد کنند

بــا  مــا  منطقــه   قــدرت  کــه  هســتیم  معتقــد  مــا 
ــر ارتباطــات و  ــا اتــکای ب ــر مــردم منطقــه و ب اتــکای ب
هماهنگی هــای بیــن کشــورهای منطقــه تأمیــن...

سرلشکر باقری در قرارگاه پدافند هوایی:

 دشمنان شهامت تهاجم 
به ایران را ندارند 

رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح گفــت: دشــمنان 
اگــر بــه ایــران حملــه کنند، قطعا نمی تواننــد مکان آن 

جنــگ را محــدود بــه جمهــوری اســامی ایــران...
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بینالملل
 کاهش شگفت آور شمار 
نیروهای ارتش انگلیس 

ارتــش انگلیــس از قــرن ۱۸ تاکنــون شــاهد بیشــترین 
کاهــش نیــرو بــوده اســت کــه ایــن مســئله بــه خــودی 
ــترده را در  ــی گس ــکالت نظام ــروز مش ــکان ب ــود ام خ

ــم می ســازد.  ــن کشــور فراه ای
روزنامــه الشــرق االوســط در مطلبــی بــه کاهــش شــمار 
نیروهــای ارتــش انگلیــس پرداخــت و نوشــت: هرچنــد 
قــرار بــود شــمار نیروهــای حرفــه ای ارتــش ایــن کشــور 
تــا پایــان مــاه جــوالی گذشــته بــه ۸2 هــزار نفــر برســد، 

امــا چنیــن چیــزی تحقــق نیافــت.
گفتنــی اســت شــمار نیروهــای حرفــه ای ارتــش 
انگلیــس کمتــر از 7۸ هــزار نفــر اســت و کمبــود 3990 

ــود دارد. ــور وج ــن کش ــش ای ــری در ارت نف

آنگال مرکل آرزوی مخفی خود را 
فاش کرد 

صــدر اعظــم آلمــان در مصاحبــه اخیــر خــود از تمایلش 
بــرای شــغل دوم خبــر داد. 

آنــگال مــرکل، صــدر اعظــم آلمــان، از شــغل فعلــی خــود 
ــه  ــن، او در مصاحب ــود ای ــا وج ــت. ب ــی اس ــال راض کام
اخیــر خــود اعــالم کــرده همــواره به داشــتن شــغل دوم 

ــد. ــر می کن فک

 تحریم کاالهای آمریکایی 
در پاکستان 

تجــار شــهر پیشــاور پاکســتان در واکنــش بــه ادعاهــای 
ــاره  ــکا، درب ــور آمری ــپ، رئیس جمه ــد ترام ــر دونال اخی
نقــش پاکســتان در جنــگ افغانســتان همــه کاالهــای 
آمریکایــی را تحریــم کردنــد. آن هــا همچنیــن هشــدار 
ــای  ــه لفاظی ه ــان ب ــکا همچن ــت آمری ــر دول ــد اگ دادن
خصومت آمیــز خــود در ایــن زمینــه ادامــه دهــد، 

ــد داد. ــام خواهن ــتری را انج ــات بیش اقدام

 هالکت شمار زیادی از 
عناصر داعش در سوریه 

عملیــات ارتــش ســوریه در ریــف شــرقی اســتان حمــاه 
ــای  ــدن تکفیری ه ــی ش ــته و زخم ــا کش ــان ب همچن

ــه دارد.  تروریســت ادام
ــوری  ــای س ــه نیروه ــزارش داد ک ــانا گ ــزاری س خبرگ
ارتفاعــات  امــروز موفــق شــدند کنتــرل روســتا و 
»صلبــا« و مناطــق رســم المــزارع، زنوبــا، توینــة، حســو، 
مکیمــن شــمالی و جنوبــی، طیبــة دکیــج و جــب 

ــد. ــت گیرن ــه دس ــض را ب األبی
ــادی  ــای ســوری شــمار زی ــات نیروه ــان عملی در جری
از عناصــر داعــش کشــته و زخمــی شــدند و خودروهــا 
ــدم شــد. ــز منه ــان نی ــه آن ــق ب و جنگ افزارهــای متعل

بلوف تازه ترامپ علیه برجام 
ــه  ــان اینک ــا بی ــته ای ب ــائل هس ــناس مس ــک کارش ی
ــی  ــام نوع ــر کاخ ســفید درخصــوص برج مواضــع اخی
بلــوف سیاســی محســوب می شــود، دولــت آمریــکا را 
ــرد و  ــام ک ــه برج ــد علی ــازی جدی ــه پرونده س ــم ب مته
ــازه  ــات ت ــق موضوع ــا خل ــد ب ــپ می خواه ــت: ترام گف
ــی  ــد؛ ول ــازی کن ــته ای اجماع س ــت هس ــه فعالی علی
ــل  ــه دلی ــی، ب ــرژی اتم ــس ان ــل و آژان ــام بین المل نظ
فقــدان ابعــاد فنــی و حقوقــی، همســو بــا ماجراجویــی 

ــکا نخواهــد شــد.  آمری
در هفتــه ای کــه گذشــت، گاردیــن از فشــار کاخ ســفید 
ــرای  ــکا ب ــی آمری ــا و شــخصیت های اطالعات ــر نهاده ب
جعــل ســند درخصــوص ایــران و متهــم کــردن تهــران 

بــه نقــض برجــام خبــر داد.
ــد:  ــود می نویس ــزارش خ ــی در گ ــانه انگلیس ــن رس ای
ــفید در  ــوی کاخ س ــکا از س ــی آمری ــات اطالعات مقام
فشــار هســتند تــا تاییدیــه ای را بــرای نقــض برجــام از 

ــد. ــران صــادر کنن ســوی ای

امیر مکه: ایرانیان، برادران دینی 
ما هستند

ــاج  ــاره حج ــری درب ــت خب ــک نشس ــه در ی ــر مک امی
ــا در اســالم  ــی م ــرادران دین ــان، ب ــت: ایرانی ــی گف ایران

ــتند. هس
خالــد الفیصــل، امیــر مکــه، در  یــک نشســت خبــری 
ــرادران مــا در اســالم هســتند و مــا  ــان، ب گفــت: ایرانی
از آمدنشــان بــه ایــن ســرزمین مقــدس اســتقبال  

ــم. کردی
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه »حجــاج ایرانــی طــی 
ــچ مشــکلی مواجــه نمی شــوند«  ــا هی مراســم حــج ب
ــی و  ــه راحت ــی مناســک حــج را ب گفــت: حجــاج ایران
در امنیــت انجــام خواهنــد داد و امیــدوارم کــه از آن هــا 
بــه نیکــی یــاد کنیــم و آن هــا نیــز بــه نیکــی از مــا یــاد 

کننــد.

یورش بوکوحرام به اردوگاه آوارگا 
ــی  ــه آوارگان ــرام« ب ــتی »بوکوح ــروه تروریس ــر گ عناص
ــرار  ــا ف ــه از دســت شورشــیان و خشــونت های آن ه ک
ــع در  ــی واق ــی« در اردوگاه ــهرک »بانک ــرده و در ش ک
مــرز نیجریــه و کامــرون پنــاه گرفته انــد، حملــه کردنــد 

ــه قتــل رســاندند. ــر از آن هــا را ب و ۱۱ نف
ایــن اردوگاه شــامل ۴۵ هــزار آواره اســت و عناصــر 
ــه تعــدادی از ایــن افــراد آن هــا  ــا حملــه ب بوکوحــرام ب
را تــا حــد مــرگ بــا ضربــات چاقــو هــدف حملــه قــرار 

ــد. دادن

اروپا در معرض خطر 
تروریست هاست

اتحادیــه اروپــا دربــاره حضــور ۵0 هــزار افراطــی در 
کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه هشــدار داد.

ــزار  ــور ۵0 ه ــاره حض ــی درب ــا در گزارش ــه اروپ اتحادی
افراطــی در کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه کــه 70 
درصــد از آنــان فقــط در انگلیــس هســتند، هشــدار داد. 
افراطی هــا  ایــن  می کنــد  تاکیــد  گــزارش  ایــن 
ــای  ــه نیروگاه ه ــایبری ب ــالت س ــرای حم ــد ب می توانن
هســته ای یــا ســامانه های مراقبــت پــرواز در کشــورهای 

ــد. ــالش کنن ــده ت ــال آین ــج س ــی در پن اروپای

سرمقاله
به قلم مدیر مسئول

رئیس علی، نماد مبارزه با 
استعمار انگلیس

و  علمــا  بــا  نوجوانــی  دوران  از  رئیس علــی 
مجتهدیــن ارتباطــی نزدیــک داشــت و بــه آموختــن 

پرداخــت.  دینــی  دروس 
وی هنگامــی کــه متوجــه حضــور انگلیســی ها 
ــی  ــای دین ــا علم ــه ب ــود، بالفاصل ــهر می ش در بوش
ــف  ــب تکلی ــردازد و کس ــورت می پ ــور و مش ــه ش ب
مقابــل  در  جهــاد  و  مقابلــه  مجــوز  و  می کنــد 

را می گیــرد. انگلیــس  اســتعمار 
نبردهــای  در  اســتقالل  و  آزادی  راه  شــهید  آن 
مختلفــی مقابــل نیروهــای متخاصــم قــرار گرفــت  
ــی اول،  ــگ جهان ــای جن ــه نبرده ــوان ب ــه می ت ک

ــرد.  ــاره ک ــهر اش ــوار و بوش دل
وی در ایــن نبردهــا ضربه هــای ســنگینی بــر پیکــره 
نیروهــای انگلیســی وارد کــرد و موفــق شــد هفــت 

ســال ایــن نیروهــا را از خــاک ایــران خــارج کنــد.
از رئیس علــی در راه مبــارزه ســوگندنامه ای مانــدگار 
ــم: »ای کالم  ــه اش را می آوری ــک جمل ــه ی شــده ک
هللا! گفتــار مــرا شــاهد بــاش. مــن بــه تــو ســوگند 
یــاد می کنــم کــه اگــر انگلیســی ها بخواهنــد بوشــهر 
را تصــرف و بــه خــاک وطــن مــن تجــاوز کننــد، در 
مقــام مدافعــه برآیــم و تــا آخریــن قطــره خــون من 
بــر زمیــن نریختــه اســت، دســت از جنــگ و ســتیز 
بــا آنــان نکشــم و اگــر غیــر از ایــن رفتــار کنــم، در 
شــمار منکریــن و کافریــن بــه تــو باشــم و خــدا و 

رســول از مــن بیــزار شــوند.«
باالخــره انگلیســی ها در رمضــان ســال ۱333 ه ق 
ــود را  ــم خ ــد و پرچ ــغال کردن ــهر را اش ــال بوش عم
ــزاز  ــه اهت ــر ادارات ب ــه و دیگ ــراز دارالحکوم ــر ف ب
ــه  ــی و همســرش را ک ــک آلمان ــد. آن هــا ی درآوردن
توقیــف  می کردنــد،  تبلیــغ  انگلیســی ها  علیــه 

ــتادند. ــتان فرس ــه هندوس ــد و ب کردن
نیروهــای رئیس علــی بــا شــبیخون های شــبانه 
ــه  ــات آن را ب ــولگری و تأسیس ــدند کنس ــق ش موف
آتــش بکشــند و نایــب کنســول انگلیــس کــه مــورد 
محافظــت شــدید ســربازان هندی بــود، توانســت از 

ایــن مهلکــه بگریــزد. 
ــی  ــم قطع ــی تصمی ــات انگلیس ــه مقام ــی ک زمان
دربــاره اشــغال بوشــهر و پیشــروی به ســوی شــیراز 
ــر  ــی، دو نف ــع رئیس عل ــه منظــور تطمی داشــتند، ب
ــوار  ــه دل از متابعــان حیدرخــان حیــات داوودی را ب
فرســتادند تــا موافقــت او را بــا پیــاده شــدن قــوای 
ــه  ــت ب ــارس و حرک ــج ف ــه خلی ــس در کران انگلی
ــدگان حیدرخــان  ــد. نماین ــب کنن ســوی شــیراز جل
ــادآور شــدند کــه  ــا رئیس علــی ی ضمــن مالقــات ب
ــرف  ــغالگر ص ــوای اش ــه ق ــام علی ــه او از قی چنانچ
نظــر کنــد، مقامــات انگلیســی چهــل هــزار پونــد بــه 

ــد پرداخــت.  او خواهن
ــه می توانــم  رئیس علــی در پاســخ می گویــد: چگون
ــتقالل  ــه اس ــی ک ــم در حال ــار کن ــی اختی بی طرف
ایــران در معــرض خطــر جــدی قــرار گرفتــه  اســت. 
پــس از مراجعــت نماینــدگان حیدرخــان، نامــه 
تهدیدآمیــزی از طــرف مقامــات انگلیســی بــه 
اینکــه  بــر  مبنــی  شــد  نگاشــته  رئیس علــی 
ــدام  ــام و اق ــتان قی ــت انگلس ــد دول ــه ض چنانچ
کنیــد، مبــادرت بــه جنــگ می کنیــم؛ در ایــن 
صــورت خانه هایتــان ویــران و نخل هایتــان را قطــع 

ــرد.  ــم ک خواهی
رئیس علــی پاســخ دندان شــکنی بــه مقامــات 
ــه مــا کــوه  اســت و انهــدام  انگلیســی نوشــت: خان
و تخریــب آن هــا خــارج از حیطــه قــدرت و امــکان 
ــی اســت  ــر اســت. بدیه ــای کبی ــوری بریتانی امپرات
کــه در صــورت اقــدام آن دولــت بــه جنــگ بــا مــا 
ــا آخریــن حــد امــکان مقاومــت خواهیــم کــرد. ت

ایــن مبــارز شــجاع و نســتوه نــه از تهدیــد انگلیــس 
از میــدان بــه در رفــت، نــه پیشــنهاد تطمیــع 
آنــان توانســت او را از مبــارزه منصــرف ســازد؛ 
ــه  ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــی ها ب ــذا انگلیس ل
ــار  ــا چه ــا ب ــرد ســازش نیســت و ب ــی، م رئیس عل
کشــتی جنگــی بــرای گلوله بــاران دلــوار و مجاهــدان 
ــی  ــرباز انگلیس ــزار س ــج ه ــراه پن ــه هم ــواری ب دل
ــی در  ــه رئیس عل ــدند ک ــه ش ــدی وارد منطق و هن
ــوار  ــودکان را از دل ــان و ک ــود زن ــدام خ ــن اق اولی

ــرد.  ــارج ک خ
ســربازان بــا قایــق بــه ســمت دلــوار آمدنــد. 
تیرانــدازی  از  مبــارزان  داد  دســتور  رئیس علــی 
ــه  ــربازان بیگان ــه س ــس از آنک ــد و پ ــت بردارن دس
رســیدند، دســتور حملــه داد. از زیــادی انفجــار 
ــا  ــوار، آســمان ســاحل دری ــر ســر دل ــاروت ب دود ب
ــمن  ــای دش ــه نیروه ــد ک ــار ش ــره و ت ــان تی چن
ــه  ــینی ب ــان عقب نش ــذا فرم ــدند؛ ل ــده نمی ش دی
تپه هــای اطــراف دلــوار را داد و نیمــه شــب بــا 
به کارگیــری تاکتیــک قدیمــی خــود، شــبیخون 
نهایــی را آغــاز کــرد؛ جنگــی تــن بــه تــن درگرفــت 
ــی کشــته  ــه دســت رئیس عل ــده دشــمن ب و فرمان
شــد و تــا ظهــر روز بعــد بــا ازدیــاد تلفــات دشــمن، 
ــی  ــم رئیس عل ــر پرچ ــروزی ب ــح و پی ــیم  فت نس
ــرد؛  ــینی ک ــمن عقب نش ــد و دش ــا وزی و دلواری ه
امــا امــان از نفــوذی! زیــرا در ایــن نبــرد شــجاعانه 
ــط  ــی توس ــروزی، رئیس عل ــت پی ــس از قطعی و پ
فریب خــورده  نفــوذی  نیروهــای  از  نفــر  یــک 

وطن فــروش  بــه شــهادت رســید. 
جنــازه رئیس علــی شــش مــاه در گــورک بــه 
ــا  ــس از آن ب ــد و پ ــداری ش ــت نگه ــورت امان ص
ــر، جســد او را  ــی و بی نظی ــازه ای طوالن تشــییع جن
بــه وادی الســالم در نجــف اشــرف حمل کردنــد و در 

ــه خــاک ســپردند. ــدرش ب ــار پ کن
ــوار در جمــع  ــه دل ــر معظــم انقــالب در ســفر ب رهب
ــجاعت های  ــتند: ش ــان داش ــهر بی ــن ش ــردم ای م
مــردم  پشــتیبانی  نیــز  و  دلــواری  رئیس علــی 
بوشــهر از مبــارزات آیــت هللا ســید عبدالحســین 
الری و شــجاعت های شــهید عاشــوری از جملــه 

ــت. ــران اس ــی ای ــده تاریخ ــای ارزن یادگاره
یاد و راه رئیس علی را گرامی می داریم.

محمدجــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجــه 
پایـــگاه  بــا  گفـت وگـویـــی  کشــورمان، 
اطالع رســانی دولــت داشــته اســت کــه 

می آیــد:  ادامــه  در  آن  از  بخشــی 
ــای  ــد در روزهـ ــه می دانیـ ــه ک - همان گون
ــه  ــت هســتیم و بهان ــه دول بزرگداشــت هفت
ــاره  ــن درب ــخن گفت ــم س ــه ه ــن مصاحب ای
دســتاوردهای دولــت یازدهــم و چشــم انداز 
و  اســت  دوازدهــم  دولــت  روی  پیــش 
ــوص  ــن خص ــه در ای ــی ک ــژه امیدهای به وی
بــه دســتگاه دیپلماســی بســته شــده اســت. 
از ســوی دیگــر چــون در روزهــای حــج 
بــا  بحمــدهللا  و  هســتیم  ابراهیمــی 
ــورت  ــت ص ــوی دول ــه از س ــی ک تالش های
ــم  ــزاری مراس ــی از برگ ــار خوب ــت اخب گرف
ســؤال  اولیــن  می رســد،  امســال  حــج 
را درخصــوص روابــط ایــران و عربســتان 
می توانــد  ایــن  آیــا  می کنــم؛  مطــرح 
بــا  روابــط  بهبــود  بــرای  پیش درآمــدی 
عربســتان ســعودی و ســایر کشــورهای 

عربــی همســو بــا ریــاض باشــد؟

بنــده هفتــه دولــت را خدمــت همــه  مــردم، 
همکارانــم در هیئــت دولــت و تمــام عزیزانی 
ــر  ــوب در سراس ــردم خ ــن م ــرای ای ــه ب ک
ــد  ــوان کارمن کشــور زحمــت می کشــند و عن
دولــت را دارنــد، تبریــک می گویــم. یــاد 
ــهید  ــت، ش ــزرگ دول ــهدای ب ــره  ش و خاط
رجایــی و شــهید باهنــر را گرامــی می داریــم. 
همــه   افتخــار  مهم تریــن  می کنــم  فکــر 
ــوان  ــه  عن ــت، ب ــوان اعضــای دول ــه  عن ــا ب م
مــردم  ایــن  مســتخدم  کارمندانــی کــه 
ــردم خدمــت  ــه م ــه ب هســتند، آن اســت ک
ــد  ــد کمــک کن کنیــم و امیــدوارم کــه خداون
ــرون  ــق بی ــزرگ موف ــن امتحــان ب ــه از ای ک

ــم. بیایی
ــتان  ــاره عربس ــؤالتان درب ــه س ــخ ب در پاس
ــی خوشــحال هســتیم  و حــج امســال خیل
ــرادران خــوب مــا در بعثــه   ــا تالشــی کــه ب ب
مقــام معظــم رهبــری و در ســازمان حــج بــه 
عمــل آوردنــد و مذاکــرات بســیار خوبــی کــه 
ــا مســئوالن  ــک ســال گذشــته ب در طــول ی
توافقــات  داشــتند،  ســعودی  عربســتان 

ــد  ــام  ش ــج انج ــزاری ح ــرای برگ ــی ب خوب
و تاکنــون هــم بــا ســربلندی و عــزت ایــن 
مراســم برگــزار شــده و امیدواریــم حجــاج 
عزیــز کشــور مــا و ســایر حجــاج کشــورهای 
اســالمی از ایــن مراســم معنــوی و از ایــن 
ــا  ــان ب ــلمانان جه ــزرگ مس ــی ب گردهمای
ــن  ــل از ای ــرداری کام ــا بهره ب ــت و ب معنوی
بــه کشــورمان و کشورهایشــان  مراســم 

ــد.  برگردن
مــا نیــاز داریــم منطقــه ای امــن و قدرتمنــد 
ــه  ــتیم ک ــد هس ــا معتق ــیم. م ــته باش داش
ــردم  ــر م ــکای ب ــا ات ــا ب ــه  م ــدرت منطق ق
و  ارتباطــات  بــر  اتــکای  بــا  و  منطقــه 
هماهنگی هــای بیــن کشــورهای منطقــه 

می شــود.  تأمیــن 
منطقــه   بــرای  نمی تواننــد  خارجی هــا 
ــد. اعتقــاد  مــا قــدرت و امنیــت ایجــاد کنن
داریــم کــه هــر زمــان  کــه همســایگان مــا 
آمادگــی داشــته باشــند، جمهــوری اســالمی 
را یــک همــکار و یــک همســایه قدرتمنــد و 
خواهــان تعامــل و همــکاری خواهنــد دیــد.
- یکــی از بحران هــای منطقــه ای بحــث 
ــی  ــرفت های خوب ــا پیش ــت. م ــوریه اس س
آســتانه  مذاکــرات  در  راســتا  ایــن  در 
ــوز  ــد هن ــر می رس ــه نظ ــا ب ــته ایم؛ ام داش
تــا حــل بحــران  فاصلــه زیــادی باقــی 
ــه  ــوالت را چگون ــده تح ــد. آین ــده باش مان

؟ می بینیــد
 بحمــدهللا بــا مقاومــت مــردم ســوریه 
و مجموعــه نیروهــای مقاومــت کــه بــه 
کمــک دولــت و مــردم ســوریه آمدنــد، 
ــردم  ــت و م ــی دول ــت میدان ــروز وضعی ام
ســوریه بســیار بهبــود پیــدا کــرده و درواقــع 
ــرایط  ــی در ش ــری و افراط ــای تکفی گروه ه
ــه  ــد ک ــرار گرفتن ــدان ق ــاعدی در می نامس
ــرای  ــی ب ــت تاریخ ــک فرص ــن  ی ــب ای خ
پیگیــری یــک  راه حــل سیاســی ایجــاد 
می کنــد؛ چــون مــا همــواره معتقــد بودیــم 
به ویــژه  مــا  منطقــه  بحران هــای  کــه 
بحران هــای  و  یمــن  و  ســوریه  بحــران 
ــا،  ــه م ــورها در منطق ــایر کش ــن و س بحری
راه حــل نظامــی نــدارد؛ تنهــا راه حــل، راه حــل 

ــری و  ــر فراگی ــی ب ــت؛ مبتن ــی اس سیاس
مشــارکت مــردم در آینــده خودشــان و 
ــه  ــان و اینک ــت خودش ــن سرنوش در تعیی
دولت هــای خارجــی حداکثــر می تواننــد 
ایــن مشــارکت را تصریــح بکننــد، امــا 
تحمیــل  را  دیدگاه هایشــان  نمی تواننــد 

ــد.  کنن
ــتند  ــی نیس ــی در موضع ــای خارج دولت ه
ــد؛ دولت هــای  کــه خــط قرمــز تعییــن کنن
خارجــی می بایــد از یــک  طــرف هماهنگــی 
داشــته باشــند و بــا افــراط و تروریســم 
ــراط و  ــه اف ــل اینک ــه دلی ــد؛ ب ــارزه کنن مب
ــا حتــی یــک معضــل مشــترک  ــرور دو ی ت
جهانــی هســتند و محــدود بــه یــک کشــور 

هــم نیســتند. 
ــته  ــال های گذش ــا در س ــه م ــور ک همان ط
ــان  ــر جه ــری در سرتاس ــم، افراطی گ دیدی
جنایــت آفریــده اســت. بنابراین کشــورهای 
ــرون  ــه از بی ــه و چ ــه از منطق ــی چ خارج
منطقــه یــک وظیفــه مشــترک دارنــد و آن 
ــا تروریســم و افراط گرایــی اســت  ــارزه ب مب
ــه  ــیدن ب ــهیل رس ــان تس ــه دومش و وظیف
ــاور کــه  ــا ایــن ب راه حــل سیاســی اســت؛ ب
ــوریه  ــردم س ــط م ــی فق ــل سیاس در راه ح
می تواننــد بــه آن برســند. دیگــران حــق 
ندارنــد بــرای مــردم ســوریه تعییــن تکلیــف 

کننــد.

وزیر امور خارجه:

خارجی ها نمی توانند برای منطقه  ما 
قدرت و امنیت ایجاد کنند

ادامه از صفحه اول

علــی الریجانــی، رئیــس مجلــس شــورای اســالمی پس 
از دیــدار و گفت وگــو بــا »بالــکا ام بتــه«، رئیــس مجلــس 
نماینــدگان آفریقــای جنوبــی کــه بــه ایــران ســفر کــرده، 
در نشســت خبــری مشــترک بــا وی در حضــور خبرنگاران 
بــا یــادآوری اینکــه در دو دهــه گذشــته همیشــه روابــط 
خــوب و دوســتانه ای میــان دو کشــور برقــرار و رایزنــی در 
مســائل مهــم بین المللــی ســاری و جــاری بــوده اســت، 
ــای  ــور آفریق ــش رئیس جمه ــدی پی ــفر چن ــت: س گف
جنوبــی بــه ایــران گشــایش هایی در زمینــه روابــط 
دوجانبــه پیــش آورد و ســقف قابــل قبولــی بــرای روابــط 

تجــاری دو کشــور منظــور شــد.
ــا  ــی ب ــرات خوب ــروز مذاک ــه ام ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــرف  ــی داشــته و دو ط ــای جنوب ــان آفریق ــس پارلم رئی

ــای  ــران در آفریق ــف ســرمایه گذاری ای ــای مختل زمینه ه
ــت:  ــار داش ــد، اظه ــرار دادن ــی ق ــورد بررس ــی را م جنوب
همکاری هــای  بــه ســقف  می تــوان  اینکــه چگونــه 
ــد،  ــل ش ــور واص ــور دو کش ــای جمه ــار رؤس ــورد انتظ م
ــه  ــژه در زمین ــت؛ به وی ــرار گرف ــی ق ــث و بررس ــورد بح م
ــه  ــد در ایــن زمین ــران می توان ــرق کــه ای ــرژی ب ــد ان تولی
ــور  ــن کش ــرده و در ای ــک ک ــی کم ــای جنوب ــه آفریق ب

ســرمایه گذاری کنــد.
ــح کــرد:  وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود تصری
مــن در مالقــات بــا رئیــس مجلــس نماینــدگان آفریقای 
جنوبــی عنــوان کــردم و االن نیــز می گویــم کــه از مواضــع 
ــطین  ــردم فلس ــق م ــاق ح ــور در احق ــن کش ــوب ای خ

ــم. ــکر می کنی تش

مذاکره کننــده  تیــم  ســابق  عضــو  ظهره ونــد،  ابوالفضــل   
ــچ کشــوری اجــازه  ــه هی ــان اینک ــا بی هســته ای کشــورمان، ب
بازرســی از مراکــز نظامــی خــود را نمی دهــد، گفــت: شــگردی 
ــی از تســلیحات  ــراز نگران ــد، اب ــا دارن ــکا و اروپایی ه ــه آمری ک
ــرای  ــد را ب ــوع فرآین ــک ن ــت و ی ــکی اس ــزات موش و تجهی
خودشــان تــدارک دیده انــد و بــا بیــان آن درصــدد رســیدن بــه 

ــتند. ــود هس ــروع خ ــته های نامش خواس
ــا  ــد ب ــالش کردن ــا ت ــه آن ه ــزود: یکــی از مجــاری ای ک وی اف
ــز  ــد از مراک ــه هــدف بازدی ــد ب ــردن بســتر آن بتوانن ــم ک فراه

ــی اســت. ــکل الحاق ــد، پروت ــران دســت یابن ــی ای نظام
ــال و  ــن جنج ــال راه انداخت ــن ح ــا ای ــه داد: ب ــد ادام ظهره ون
ــی اســت  ــی از ترفندهای ــا، یک ســروصدا از ســوی آمریکایی ه
کــه بتواننــد ایــران را وارد واکنــش کننــد و آن واکنــش شــاید 

بتوانــد روزنــه ای را بــرای آن هــا ایجــاد کنــد.
عضــو ســابق تیــم مذاکره کننــده هســته ای کشــورمان بــا 
ــاره  ــوص پ ــکا درخص ــور آمری ــخنان رئیس جمه ــه س ــاره ب اش
کــردن یــا خــروج از برجــام گفــت: چنیــن چیــزی نمی توانــد 
اتفــاق بیفتــد؛ زیــرا خــود آمریکایی هــا نیــز می داننــد کــه زیــر 
ــر دارد. ــا گذاشــتن برجــام برایشــان خســارت بســیاری در ب پ

وی افــزود: در ایــن شــرایط آن هــا مجبورنــد بــر طبــل گذشــته 
ــد برجــام را  ــی فرآاین ــا شــرایط کنون ــه م ــد ک خودشــان بکوبن
ــه  ــی را ب ــم هیل ــوع و خان ــن ن ــم و مســائلی از ای ــول نداری قب
ــو و  ــا از ظرفیــت آمان ــد ت ــه آژانــس اضافــه کردن ایــن دلیــل ب

ــد. ــر کل اســتفاده کنن مدی
ــه  ــوع پاســخی کــه ب وی در پایــان گفــت: هوشــمندی مــا و ن

ــت. ــده اس ــم و تعیین کنن ــیار مه ــم، بس ــا می دهی آن ه

 تجلیل از مواضع آفریقای جنوبی 
در احقاق حقوق مردم فلسطین

زیر پا گذاشتن برجام، خسارت بسیاری برای 
آمریکایی ها در بردارد

فرمانده قرارگاه پدافند هوایی:
 جزو شش کشور برتر دنیا 

در ساخت رادار هستیم 
ــه  ــا ب ــت: م ــی گف ــد هوای ــرارگاه پدافن ــده ق فرمان
واســطه همــت جوانانمــان در قــرارگاه پدافنــد 
هوایــی، صنعــت دفاعــی و دانشــگاه ها، جــزو 
شــش کشــور برتــر دنیــا در ســاخت رادار هســتیم. 
ــنیم   ــزاری تس ــی خبرگ ــروه دفاع ــزارش گ ــه گ ب
امیــر فــرزاد اســماعیلی، فرمانــده قــرارگاه پدافنــد 
ــا)ص(، طــی ســخنانی گفــت:  ــی خاتم االنبی هوای
ــراری  ــی در برق ــد هوای ــدار پدافن ــطه اقت ــه واس ب

امنیــت آســمان کشــور، ســازمان بین المللــی 
ــاه ســال 93  ــو« در تیرم ــان »ایکائ ــوردی جه هوان
منطقــه  آســمان  امن تریــن  را  ایــران  آســمان 

ــت. ــه دانس خاورمیان
ــی  ــراری ایمن ــر برق ــه خاط ــن ب ــه داد: ای وی ادام
و امنیــت پروازهــای مســافربری و همچنیــن 
ــه ای   ــای فرامنطق ــش هواپیماه ــه عط ــدار ب هش
ــران را  ــه مرزهــای ای ــه قصــد نزدیکــی ب اســت ک

ــد. دارن
فرمانــده قــرارگاه پدافنــد هوایــی حضــور هــر 
هواپیمــای غیرمجــاز در آســمان کشــور را بــه عنوان 
یــک حادثــه قلمــداد کــرد و گفــت: امــروزه بــه جــز 

پروازهــای هواپیماهــای داخلــی، جنگنده هــای 
نیروهــای مســلح کشــور، بالگردهــای نظامــی 
و اورژانــس، نزدیــک بــه ۱700 پــرواز تجــاری 
از طریــق آســمان کشــور انجــام می شــود کــه 
برقــراری ایــن امنیــت در شــبکه یکپارچــه پدافنــد 
ــه  ــرارگاه ب ــن ق ــدوم ای ــان خ ــالش کارکن ــا ت و ب

صــورت شــبانه روزی انجــام می شــود.
امیــر اســماعیلی واژه »لبــه تکنولــوژی« در پدافنــد 
را یــک واژه ثابت شــده عنــوان کــرد و گفــت: امــروز 
مــا بــه واســطه همــت جوانانمــان در قــرارگاه 
ــگاه ها،  ــی و دانش ــت دفاع ــی، صنع ــد هوای پدافن
ــاخت رادار  ــا در س ــر دنی ــور برت ــش کش ــزو ش ج

هســتیم و توانســته ایم موشــک های هوشــمند 
و رادارهــای پیشــرفته ای را تولیــد و در بحــث 
ــق،  ــن طری ــم و از ای ــه کار بگیری ــی ب ــاع هوای دف
لبــه تکنولــوژی دنیــا را بــا لبــه تکنولــوژی خودمــان 
دســت       در  را  عمــل  ابتــکار  و  منعطــف کنیــم 

ــم. گیری
اظهــار  ســخنانش  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
ــی  ــای نظام ــل پایگاه ه ــه دلی ــروز ب ــت: ام داش
کشــورهای فرامنطقــه ای در اطــراف مــا، تهدیــدات 
مــا ضمــن  و  اســت  پیرامونمــان 360 درجــه 
ســامانه های  توانســته ایم  کامــل  هوشــیاری 

پدافنــدی خــود را 3 برابــر افزایــش دهیــم.

امنیت

امروز یکشنبه 12 شهریورماه 1396 - سال سوم - شماره 518 روزنامه2
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،،
 ما معتقد هستیم که قدرت منطقه  
مــا بــا اتــکای بــر مــردم منطقــه و بــا 
اتــکای بــر ارتباطــات و هماهنگی های 
تأمیــن  منطقــه  کشــورهای  بیــن 
می شــود. خارجی هــا نمی تواننــد برای 
منطقــه  مــا قــدرت و امنیــت ایجــاد 

کنند

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در قرارگاه پدافند هوایی:

دشمنان شهامت تهاجم به ایران را ندارند

رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح گفــت: دشــمنان 
اگــر بــه ایــران حملــه کننــد، قطعــا نمی تواننــد مــکان 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــه جمه ــدود ب ــگ را مح آن جن
نگــه دارنــد و قــدرت ایــران بــه آن هــا دیکتــه خواهــد 

شــد.
ــتاد کل  ــس س ــری، رئی ــد باق ــکر محم ــردار سرلش س
نیروهــای مســلح، در بازدیــد از قــرارگاه پدافنــد هوایــی 
ــار داشــت: مــرزداری  ــا طــی ســخنانی اظه خاتم االنبی
ــته دارد و  ــه گذش ــبت ب ــری نس ــای فرات ــروز معن ام
ــران  ــرزداران ای ــن م ــزو مهم تری ــا، ج ــد هوایی ه پدافن

هســتند. 
ــالن در  ــردان و جاه ــه بی خ ــی ک ــزود: در جهان وی اف
ــه  ــاهدیم ک ــتند، ش ــتکباری هس ــای اس رأس قدرت ه
جرئــت و شــهامت تهاجــم بــه ایــران را ندارنــد. آن هــا 
ــم  ــد تهاج ــود می فهمن ــل خ ــه و عق ــدک اندیش ــا ان ب
ــا  بــه ایــران نه تنهــا صرفــه ای برایشــان نــدارد، بلکــه ب

ــوند. ــل می ش ــادی متحم ــای زی ــه هزینه ه حمل
باقــری تاکیــد کــرد: اگــر شــروع جنــگ را آن هــا 
تعییــن کننــد، قطعــا زمــان و مــکان خاتمــه آن را آن هــا 

ــد  ــا نمی توانن ــا آن ه ــرد؛ قطع ــد ک ــخص نخواهن مش
مــکان ایــن جنــگ را محــدود بــه جمهــوری اســالمی 
ایــران نگــه دارنــد و حتــی اولویــت نبــرد در مرزهــای 
قــدرت  بلکــه  نمی کننــد؛  تعییــن  آن هــا  را  ایــران 
ــا  ــه آن ه ــوارد را ب ــن م ــران ای ــالمی ای ــوری اس جمه

ــرد. ــد ک ــه خواه دیکت
ــا  ــه داد:  م ــلح ادام ــای مس ــتاد کل نیروه ــس س رئی
درصــد پایینــی را بــرای ایــن تهاجــم نظامــی متصــور 
می شــویم؛ امــا اگــر آن هــا بخواهنــد ایــن بی عقلــی را 
صــورت دهنــد، تــوان زمینــی مــا بــه حــدی اســت کــه 
بســیار بعیــد اســت آن هــا بی عقلــی کننــد و در زمیــن 
بــا رزمنــدگان مــا کــه یــک نمونــه آن شــهید حججــی 

اســت، درگیــر شــوند.
باقــری گفــت: مــا در پادگان هــا و مراکــز نظامــی کــه 
حضــور پیــدا می کنیــم بــا خیــل نامه هــا و اصرارهایــی 
ــازی  ــد پارتی ب ــا می گوین ــه م ــه ب ــه رو می شــویم ک روب
کنیــد تــا مــا بــه ســوریه و دفــاع از حــرم و مبــارزه بــا 
ــاهد  ــی ش ــهید حجج ــویم و ش ــزام ش ــا اع تکفیری ه

ــر چشــم های آن هاســت. ــی در براب بزرگ

ــا رئیــس  حجت االســالم حســن روحانــی دیــروز در دیــدار ب
مجلــس نماینــدگان آفریقــای جنوبــی روابــط تهــران – پرتوریا 
را روابطــی صمیمــی، دوســتانه و رو بــه پیشــرفت دانســت و 
ــط  ــم رواب ــران تحکی ــوری اســالمی ای ــرد: اراده جمه ــار ک اظه
ــای  ــژه آفریق ــا، به وی ــاره آفریق ــورهای ق ــا کش ــه ب همه جانب

جنوبــی اســت.
وی در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه حمایــت مــردم ایــران 
ــون  ــری نلس ــه رهب ــی ب ــای جنوب ــردم آفریق ــارزات م از مب
روابــط  تقویــت  و  توســعه  از  نژادپرســتی،  علیــه   مانــدال 
ــروزی انقــالب  ــا طــی ســال های پــس از پی ــران – پرتوری ته

اســالمی ابــراز خرســندی کــرد.
ــعه  ــور را در توس ــای دو کش ــش پارلمان ه ــور نق رئیس جمه
ــا  ــد و ب و تقویــت همکاری هــای مشــترک بســیار مهــم خوان
تاکیــد بــر ضــرورت توســعه ایــن همکاری هــا گفــت: تهــران 
ــا  ــا پرتوری ــود ب ــای خ ــش همکاری ه ــش از پی ــت بی از تقوی
ــتقبال  ــرژی اس ــادن و ان ــه مع ــادی و از جمل ــوزه اقتص در ح
می کنــد و آمــاده همــکاری و صــدور خدمــات فنــی و 

ــی اســت. ــای جنوب ــه آفریق مهندســی ب
 روحانــی ســفر ســال گذشــته رئیس جمهــور آفریقــای 

ــتانه و  ــای دوس ــت همکاری ه ــران را در تقوی ــه ته ــی ب جنوب
ــاره  ــا اش ــمرد و ب ــذار برش ــیار تاثیرگ ــور بس ــی دو کش صمیم
ــط  ــعه رواب ــی در توس ــای مال ــت همکاری ه ــش تقوی ــه نق ب
اقتصــادی، ابــراز امیــدواری کــرد کــه همکاری هــای دو کشــور 

ــد. ــز توســعه یاب در حــوزه بانکــی نی
ــت  ــگری و اهمی ــوع گردش ــه موض ــه ب ــور در ادام رئیس جمه
ــرد  ــاره ک ــور اش ــردم دو کش ــد م ــت و آم ــش رف آن در افزای
و گفــت: بــا تقویــت همکاری هــای مشــترک در حــوزه 
گردشــگری، مــردم دو کشــور می تواننــد بــا فرهنــگ و 
جاذبه هــای طبیعــی و تاریخــی یکدیگــر آشــنا شــوند و ایــن 
ــت. ــر اس ــا مؤث ــت همکاری ه ــتحکام و تقوی ــوع در اس موض

ــران و  ــر ای ــتراک نظ ــه اش ــاره ب ــا اش ــن ب ــی همچنی  روحان
 آفریقــای جنوبــی در بســیاری از موضوعــات بین المللــی 
و منطقــه ای، همــکاری دو کشــور در ســازمان های بین المللــی 
در مســیر همــکاری و توســعه جمعــی را خــوب و مؤثــر خوانــد 
ــکاری مشــترک  ــا هم ــی ب ــای جنوب ــران و آفریق ــت: ای و گف
در مجامــع بین المللــی می تواننــد بــرای صلــح و ثبــات 
ــای  ــعه، تالش ه ــال توس ــورهای در ح ــع کش ــی و مناف جهان

ارزشــمندی داشــته باشــند.

رئیس جمهور در دیدار با رئیس مجلس نمایندگان آفریقای جنوبی:

اراده ایران تحکیم روابط همه جانبه با آفریقای جنوبی است 



کوتاه اخبار 
فشار مالیاتی بر بنگاه های کوچک و 

متوسط استان اصفهان
ــا  ــان ب ــی اصفه ــاق بازرگان رئیــس ات کیمیای وطن
اشــاره بــه فشــار مالیاتــی بــر روی بنگاه هــای کوچــک 
و متوســط اســتان گفــت: در شــرایطی کــه بنگاه هــای 
بــزرگ اســتان بــا کاهــش درآمــد و مالیــات پرداختــی 
روبــه رو هســتند، فشــار مالیاتــی بــر واحدهــای 

کوچک و متوسط دوچندان شده است.
 بــه گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
ســید عبدالوهــاب ســهل آبادی در بیســت و پنجمیــن 
ــان  ــی اصفه ــاق بازرگان ــدگان ات ــت نماین ــه هیئ جلس
افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه واحدهــای صنفــی 
بــر اســاس عملکــرد مالیــات نمی پردازنــد و بــر 
ــخص  ــد مش ــک درص ــه و ی ــق اتحادی ــاس تواف اس

ــد.  ــی می پردازن ــیار اندک ــات بس مالی
وی تصریــح کــرد: شهرســتان اصفهــان دارای 150 هزار 
واحــد صنفــی اســت کــه برخــی از آن هــا از واحدهــای 

تولیــدی درآمــد بیشــتری دارند. 
ســهل آبادی خاطرنشــان کــرد: ســهم مالیــات اســتان 
بســیار زیــاد اســت و ایــن میــزان بایــد تعدیــل شــود 
تــا کاهــش درآمــد مالیاتــی ناشــی از بنگاه هــای 
بــزرگ بــه دوش بنگاه هــای کوچــک و متوســط 

ــد.  نیفت
رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان در ایــن جلســه گفت: 
از فرصــت  اقتصــادی اســتان می تواننــد  فعــاالن 
ــای  ــوریه در بخش ه ــازی س ــرای بازس ــده ب پیش آم

مختلــف اســتفاده کننــد. 
وی بــا اشــاره بــه ســفر هیئــت اتــاق بازرگانــی 
 اصفهــان بــه ســوریه و مالقــات بــا نخســت وزیر 
و وزرای اقتصــاد، مســکن و تجــارت ایــن کشــور 
بــا  همــکاری  هرگونــه  آمــاده  ســوری ها  گفــت: 
شــرکت های ایرانــی بــرای بازســازی ایــن کشــورند و 
دولــت نیــز خــط اعتبــاری ویــژه در ایــن راســتا در نظر 

ــت. ــه اس گرفت

بزرگ ترین چالش بازار کار ایران
دســتیار ویــژه رئیس جمهــور در امــور اقتصــادی بیــان 
کــرد: ظــرف ســال های آینــده ورود خیــل عظیــم زنــان 
ــد در  ــن واقعیــت می توان ــم کــرد و ای ــه خواهی را تجرب
ــن  ــه بزرگ تری ــردن، ب ــر نک ــی و تدبی ــورت بی توجه ص

چالــش در حــوزه بــازار کار ایــران مبــدل شــود. 
مســعود نیلــی گفــت: افــزون بــر ایــن، مســئله بیــکاری 
جالــب توجــه جوانــان و خیــل متقاضیــان تحصیلکــرده 
جویــای کار، چالش هــای دیگــر ایــن حــوزه بــه شــمار 
مــی رود. بنابرایــن عــالوه بــر اشــتغال زایی جالــب 
توجــه، کیفیــت شــغل نیــز موضــوع مهمــی اســت؛ بــه 
ــتغال  ــه اش ــا ب ــه عمدت ــمت عرض ــر در س ــارت دیگ عب
زنــان و تحصیلکــردگان معطــوف خواهــد بــود و این در 
حالــی اســت کــه ســمت تقاضــا ایــن آمادگــی را نــدارد. 
رئیــس مؤسســه عالــی آمــوزش و پژوهــش مدیریــت 
اقتصــادی  رشــد  بــه  همچنیــن  برنامه ریــزی  و 
 بــه عنــوان پیش نیــاز ایجــاد شــغل اشــاره کــرد 
ــد  ــزان تولی ــا ۲010 می و گفــت: طــی ســال  های ۲005 ت
ناخالــص داخلــی افزایــش داشــته و همزمــان تعــداد 
ــده رشــد  ــه عبارتــی پدی شــاغلین کــم شــده اســت. ب
بــدون اشــتغال در کشــور رخ داده اســت؛ امــا از 
ســال ۲010 رشــد اقتصــادی محــدود شــد و در عــوض 
ــتغال  ــده اش ــار پدی ــن ب ــرد و ای ــد ک ــتغال زایی رش اش
ــد  ــان می ده ــت نش ــن واقعی ــد رخ داد. ای ــدون رش ب
ــا  کــه در آینــده رشــد اقتصــادی بایــد فراگیــر باشــد ت

ــرد. ــورت گی ــدار ص ــتغال زایی پای اش

کوتاه از اقتصاد
 هیچ گونه کود غیراستانداردی 

در کشور مصرف نمی شود
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت: از ۲ ســال 
ــه از  ــد ک ــی دارن ــد 1۶ رقم ــا ک ــام کوده ــته، تم گذش
طریــق آن، می تــوان محتــوای کــود را شناســایی 
ــتانداردی  ــول غیراس ــه محص ــن هیچ گون ــرد؛ بنابرای ک

در کشــور مصــرف نمی شــود. 
ــون و  ــه مصــرف ۳ میلی ــا اشــاره ب ــاس کشــاورز ب عب
ــن  ــت: از ای ــور گف ــود در کش ــواع ک ــی ان ــزار تن ۴00 ه
ــای  ــواع کوده ــن ان ــزار ت ــون و 100 ه ــزان، ۲ میلی می
شــیمیایی، حــدود ۹00-۸50 هــزار تــن انــواع کودهــای 
آلــی و بقیــه آن کــه حــدود 1۶0 هــزار تــن اســت، انــواع 
کودهــای میکــرو مثــل کــود آهــن، کــود روی و انــواع 

کودهــای مایــع و مکمــل مثــل کلســیم هســتند. 
ــتی  ــود زیس ــزار ک ــدود ۶0 ه ــه ح ــان اینک ــا بی وی ب
داشــت:  اظهــار  می شــود،  مصــرف  کشــاورزی  در 
ــد  ــی بای ــود خــوب اســت، ول ــزان مصــرف ک ــن می ای

ــد.  ــش یاب افزای
وی گفــت: واردات کودهــای ازتــه نداریــم؛ ایــن در 
ــای  ــد کوده ــدود ۶0-55 درص ــه ح ــت ک ــی اس حال
مصرفــی را کودهــای ازتــه تشــکیل می دهنــد و از 
ــی  ــد داخل ــد تولی ــدود ۶5 درص ــم ح ــا ه ــه کوده بقی

ــت.  اس
انجام شــده  ســرمایه گذاری  بــا  افــزود:  کشــاورز 
توســط بخــش خصوصــی تــا ۲ ســال آینــده از 
ــم  ــه شش ــویم و در برنام ــاز می ش ــود بی نی واردات ک
ــرو  ــای میک ــز کوده ــه ج ــه ب ــم ک ــی می کنی پیش بین
و کودهــای خــاص انــواع کودهــای اصلــی مثــل 
ــاس، فســفر و... در داخــل کشــور  ــه، پت کودهــای ازت

ــد. ــد ش ــن خواه تأمی

خودداری سازمان حمایت از 
پاسخگویی در قبال گرانفروشی مرغ

ــای  ــرغ طــی هفته ه ــه قیمــت گوشــت م ــی ک در حال
ــت  ــان قیم ــی و نوس ــش غیرمنطق ــا افزای ــته ب گذش
ــی ۸000  ــش از کیلوی ــم بی ــون ه ــوده و اکن ــه ب مواج
حمایــت  ســازمان  می شــود،  فروختــه  تومــان 
ــی  ــوان حام ــه عن ــدگان ب ــدگان و تولیدکنن مصرف کنن
ــی و  ــت گران ــال عل ــده از پاســخگویی در قب مصرف کنن

ــرد. ــودداری ک ــان خ ــا گرانفروش ــورد ب برخ
 بــه گفتــه مرغــداران یکــی از عوامــل اصلــی افزایــش 
قیمــت گوشــت مــرغ، گرانــی جوجــه یــک روزه اســت 
کــه آن هــا در مذاکــرات خــود بــا تولیدکننــدگان جوجــه 
یــک روزه بــه تفاهمــات جدیــدی بــرای عرضــه بورســی 
و غیربورســی جوجــه یــک روزه بــه قیمــت حــدود 1۸00 
تومــان رســیده اند تــا هزینه هــای تولیــد برایشــان 

کاهــش پیــدا کنــد. 
ــدگان  ــت از مصرف کنن گرچــه مســئوالن ســازمان حمای
ــوالت  ــت محص ــرای قیم ــود ب ــه خ ــدگان ک و تولیدکنن
مختلــف وظیفــه نظــارت، پیگیــری و برخــورد بــا 
ــئله  ــن مس ــخگوی ای ــد پاس ــی را دارد، بای گرانفروش
ــد  ــرغ بای ــت م ــدگان گوش ــرا تولیدکنن ــه چ ــند ک باش
گرانفروشــی  و  متعــدد  تخلفــات  درگیــر  ماه هــا 
تولیدکننــدگان جوجــه یــک روزه باشــند و کســی 
ــرای افزایــش قیمــت  ــی ب ــه عامل ــن معضــل ک ــه ای ب

ــدارد.  ــده، کاری ن ــرغ ش ــت م گوش
بــا وجــود پیگیری هــای متعــدد خبرنــگار ایســنا 
کســی در ســازمان حمایــت پاســخگوی مشــکالت 
ــر  ــه نظ ــا ب ــد؛ ام ــده نش ــود آم ــه وج ــالت ب و معض
گرانفروشــی های  و  تخلفــات  پرونــده  می رســد 
ــت  ــک روزه از ســازمان حمای ــه ی ــدگان جوج تولیدکنن
خــارج شــده و بــه وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای 
تعییــن تکلیــف بــه ســازمان تعزیــرات حکومتــی رفتــه 

ــت. اس
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فصــل  در  ایرانیــان  ســنت های  از  یکــی 
آثــار  از  بازدیــد  تابســتان ســفر رفتــن و 
ــتان و  ــدار دوس ــا دی ــی ی ــی و تاریخ طبیع
خویشــان در شــهرهای دیگــر کشــور اســت. 
همچنیــن خانواده هــا در ایــن فصــل بیشــتر 
و  و کنســرت  تئاتــر  و  ســینما  مشــتری 

می شــوند.  موزه هــا 
ــاری از  ــز آم ــال نی ــر س ــتان ه ــان تابس پای
تعــداد ســفرها و فعالیت هــای فرهنگــی 
نشــان  و  می شــود  اعــالم  خانواده هــا 
می دهــد کــه چــه تعــداد از ایرانیــان بــه 

رفته انــد.  ســفر 
داشــته  نگاهــی  می خواهیــم  اینجــا  در 
باشــیم بــه آمــار و ارقــام بودجــه خانوارهــای 
ــدر از  ــی چق ــوار ایران ــم خان ــی و ببینی ایران
ــح و  ــه تفری ــود را ب ــاالنه خ ــای س هزینه ه

امــور فرهنگــی اختصــاص می دهــد. 
خانواده هــای ایرانــی در ســال 1۳۹۴ بــه 
ــون و ۲۶0  ــش از ۳5 میلی ــط بی ــور متوس ط
هــزار تومــان بــه صــورت ســاالنه هزینــه 
ــه  ــم ب ــن رق ــه در ســال 1۳۹5 ای ــد ک کرده ان
ــیده و  ــان رس ــزار توم ــون و ۳00 ه ۳۹ میلی
ــت.  ــته اس ــد داش ــد رش ــدود 11.۴ درص ح
ــک  ــاالنه ی ــه س ــط هزین ــدد متوس ــن ع ای
خانــوار شــهری در ایــران در ســال 1۳۹۴ 

اســت و ممکــن اســت شــما کمتــر یــا 
بیشــتر از ایــن در آن ســال هزینــه کــرده 

ــید.  باش
ســهم هزینه هــای مربــوط بــه تفریــح و امــور 
ــای  ــبد هزینه ه ــال ۹۴ از س ــی در س فرهنگ
و  درصــد  ایرانــی 1.۹۴  خانــوار  یــک  کل 
ــوده  ــان ب ــزار توم ــدود ۶۹5 ه ــی در ح رقم
ــدار  ــد مق ــز 1.۹۶ درص ــال 1۳۹5 نی و در س
ــوده و  ــان ب ــزار توم ــدود 7۶5 ه ــی ح و رقم
رشــد جالــب توجهــی نداشــته اســت. البتــه 
ایــن رقــم کــه ایرانی هــا در ســال 1۳۹۴ 
ــد  ــی کرده ان ــی و فرهنگ ــور تفریح ــرج ام خ
ــال  ــی س ــل از آن یعن ــال قب ــه س ــبت ب نس
ــال 1۳۹5  ــی در س ــته، ول ــش داش ۹۳ کاه

ــت. ــته اس ــش داش افزای

 بررســی یــک دوره ده ســاله خانوارهای شــهری 
ایرانــی از ســال 1۳۸5 تــا ســال ۹5 هــم، بیانگر 
ایــن اســت کــه ســهم هزینه هــای تفریــح 
و امــور فرهنگــی در ایــن یــک دهــه هیــچ 
ــای  ــد از کل هزینه ه ــه ۳ درص ــی ب ــت حت وق

ــی نرســیده اســت. ــای شــهری ایران خانواره
 هزینه تفریح در خانواده ها

شــاید ایــن تفکــر در ذهــن خواننــده ایجاد شــود 
کــه مخــارج واجبــی هماننــد خــوراک و مســکن 
و پوشــاک و اجاره بهــا و حمــل و نقــل و... اجازه 
ــد.  ــات را نمی ده ــرای تفریح ــه ب ــرف هزین ص
ــه طــور  ــن ســخن درســتی اســت و ب ــه ای البت
معقــول و طبیعــی بایــد ابتــدا نیازهــای اصلــی 
را بــرآورده کــرد؛ امــا بــرای بررســی دقیــق 
ــی  ــی و فرهنگ ــای تفریح ــا هزینه ه ــه آی اینک
بــه نســبت ســطح درآمــد خانــوار بســتگی دارد 
ــی در ســال  ــوار ایران ــای خان ــر، هزینه ه ــا خی ی
1۳۹5 را برحســب درآمدهــا بررســی می کنیــم. 
ــه خانوارهــای  ــن بررســی نشــان می دهــد ک ای
ــم  ــط نی ــد فق ــطح درآم ــن س دارای پایین تری
درصــد از کل هزینه هایشــان بــه هزینــه تفریــح 
بــا  و  امــور فرهنگــی اختصــاص داشــته  و 
ــن ســطح بیشــتر  ــد، ای ــش ســطح درآم افزای
ــه در  ــت ک ــن اس ــب ای ــه جال ــا نکت ــده؛ ام ش
باالتریــن ســطح درآمــدی هــم ســطح هزینــه 
تفریــح و امــور فرهنگــی حتــی بــه 5 درصــد از 
کل ســبد هزینــه خانــوار نرســیده و در حــد ۴.۴ 

ــت.  ــده اس ــف ش ــد متوق درص
ایــن بررســی نشــان می دهــد کــه اگرچــه 
هزینــه تفریــح و امــور فرهنگــی تــا حــدی 
بــه ســطح درآمــدی خانــوار بســتگی دارد، 
ــم  ــدی ه ــطح درآم ــن س ــی در باالتری ــا حت ام
زیــاد  خیلــی  تفریحــی  هزینه هــای   ســهم 

نیست. 
بخشــی از تفریــح و امــور فرهنگــی بــه عــادات 
ــه در  ــه البت ــردد ک ــا برمی گ ــی خانواده ه فرهنگ
دســترس بــودن امکانــات بــرای اینکــه چقــدر 
بتــوان بــه آن پرداخــت و و قــت و هزینــه صرف 

آن کــرد نیــز، مؤثــر اســت.
 خراسان جنوبی و همدان در صدر

ــاص ۳.۴  ــا اختص ــی ب ــان جنوب ــتان خراس اس
درصــد از کل هزینه هــا و پــس از آن اســتان 
همــدان بیشــتر از ســایر اســتان ها صــرف 

ــل  ــد و در مقاب ــی کرده ان ــور فرهنگ ــح و ام تفری
بلوچســتانی ها  و  ســال 1۳۹5 سیســتان  در 
کل  از  ســهم کمتــری  هرمــزگان  اهالــی  و 
ــح و  ــای تفری ــه هزینه ه ــود را ب ــای خ هزینه ه

ــد.  ــاص داده ان ــی اختص ــور فرهنگ ام
البتــه در پایــان بایــد گفــت کــه بــا وجــود 
در  خانــوار  درآمــد  عــدد  شــدن  بزرگ تــر 
رشــد  نیــز  هزینــه ای  ارقــام  ســال،  هــر 
ــی  ــوز منف ــوار هن ــرج خان ــل و خ ــرده و دخ  ک

است. 
ــا  ــالیانه درآمده ــد س ــاده تر، رش ــان س ــه بی ب
و  برســد  هزینه هــا  رشــد  بــه  نتوانســته 
ــا  ــاز خــود ب ــوار در تأمیــن بودجــه مــورد نی خان
کســری مواجــه اســت؛ از ایــن رو انتظــار ســهم 
ــن ــی دور از ذه ــور فرهنگ ــح و ام ــز تفری  ناچی

 نیست.

ــازار طــال در هفتــه گذشــته شــرایط متفاوتــی نســبت  ب
بــه قبــل داشــت و نــرخ انــواع طــال بــا افزایش معنــادار 
ــه ای  ــه گون ــد؛ ب ــراه ش ــت هم ــه قیم ــل مالحظ و قاب
ــج ســاله اش  ــورد پن ــار رک ــرم طــالی 1۸ عی ــر گ ــه ه ک
ــزار  ــی از 1۲۳ ه ــش 5000 تومان ــا افزای ــت و ب را شکس

ــان هــم گذشــت. توم
 بــه گــزارش ایســنا، قیمــت هــر گــرم طــالی 1۸ عیــار در 
روز ۳1 شــهریور 11۸ هــزار و ۶۸۸ تومــان در بــازار عرضــه 
ــا  ــد افزایشــی قیمت ه ــد رون ــه بع ــن روز ب شــد و از ای
ــازار طــال آغــاز شــد. در روزهــای ابتدایــی شــهریور  در ب
ــید و  ــان رس ــزار توم ــش از 11۹ ه ــه بی ــال ب ــت ط قیم
ــرد.  ــود ک ــان صع ــزار توم ــدود 1۲1 ه ــه ح ــد از آن ب بع
ایــن حرکــت افزایشــی قیمــت طــال ادامــه دار بــود و روز 
ــان رســید و  ــزار و 500 توم ــه 1۲۲ ه هشــتم شــهریور ب

ــت و  ــود را شکس ــاله خ ــج س ــورد پن ــهریور رک ــم ش نه
ــت  ــی قیم ــت. بررس ــان گذش ــزار توم ــی 1۲۳ ه از گرم
ــر  ــد از اواخ ــان می ده ــار نش ــالی 1۸ عی ــرم ط ــر گ ه
مــرداد تــا 10 روز اول شــهریور بــا افزایــش حــدود 5000 
ــرای  ــت ب ــن وضعی ــت. همی ــوده اس ــراه ب ــی هم تومان
ــه ای کــه  ــه گون ــز وجــود داشــت؛ ب هــر مثقــال طــال نی
حــدود 10 روز گذشــته هــر مثقــال طــال ۲1 هــزار تومــان 
ــه کــرد و از 51۴ هــزار تومــان  افزایــش قیمــت را تجرب
بــه 5۳5 هــزار و ۴00 تومــان در روز نهــم شــهریور رســید 
ــورد  ــز رک ــال نی ــوع ط ــن ن ــرای ای ــت ب ــن قیم ــه ای ک
جدیــدی بــه حســاب می آیــد. بــه گفتــه رئیــس 
ــی  ــته طوفان ــای گذش ــر در روزه ــال و جواه ــه ط اتحادی
ــی از  ــث شــده خیل ــاده، باع ــاق افت ــکا اتف ــه در آمری ک

ــد. ــرار بگیرن ــر ق مســائل اقتصــادی تحــت تأثی

ــوز  ــرده مج ــالم ک ــران اع ــوری ای ــی کش ــازمان هواپیمای س
ــه  ــه ب ــی را ک ــافرت هوای ــات مس ــر خدم ــت ۳۶ دفت فعالی
اخطارهــای ایــن ســازمان بی توجــه بوده انــد، لغــو کــرده 

ــت.  اس
بــه گــزارش ایســنا، بــر اســاس اعــالم ایــن ســازمان از ابتدای 
ــرداد امســال ۴0۳  ــا اواســط م ــاه ســال جــاری ت فروردین م
ــرکت های  ــافر از ش ــوق مس ــامانه حق ــق س ــکایت از طری ش
هواپیمایــی و ۲۸1 شــکایت از دفاتــر خدمــات مســافرت 
ــن ســازمان بررســی  ــه کــه از ســوی ای ــی صــورت گرفت هوای
شــده و اقدامــات الزم در رابطــه بــا آن صــورت گرفتــه اســت. 
ارائه شــده مــواردی ماننــد تمدیــد  آمارهــای   بــر اســاس 
نشــدن ضمانت نامــه، احــراز نشــدن شــرایط راه انــدازی پــس 
از تعلیــق و بی توجهــی بــه اخطارهــا و دســتورکارهای ســازمان 
ــرای لغــو مجــوز  ــل ب ــن دالی ــی کشــوری، اصلی تری هواپیمای

ایــن دفاتــر بودنــد. بــر ایــن اســاس در ایــن مــدت مجــوز ۳۶ 
دفتــر لغــو و همچنیــن ۴7 دفتــر خدمــات مســافرت هوایــی 

تعلیــق شــده اســت.
ــر مــکان  ــی، تغیی ــر فن ــر عامــل و مدی حضــور نداشــتن مدی
ــی  ــوری، گرانفروش ــی کش ــازمان هواپیمای ــد س ــدون تأیی ب
جملــه  از  صندلــی  اختصــاص  بــدون  بلیــت  صــدور  و 
اصلی تریــن عوامــل تاثیرگــذار در لغــو یــا تعلیــق مجــوز دفاتــر 

خدمــات مســافرت هوایــی تاکنــون بوده انــد.
طبــق اعــالم ســازمان هواپیمایــی کشــوری در حــال حاضــر 
ــافرت  ــات مس ــر خدم ــش از ۲۹00 دفت ــت بی ــوز فعالی مج
ــدادی  ــه تع ــه البت ــده ک ــادر ش ــران ص ــر ای ــی در سراس هوای
ــده اند  ــوز ش ــو مج ــا لغ ــف ی ــل مختل ــه دالی ــا ب ــا بن از آن ه
ــر  ــه س ــا ب ــق فعالیت ه ــه تعلی ــر در مرحل ــال حاض ــا در ح ی

می برنــد.

30 1  درصد، رشد صادرات 7.4
مناطق آزاد

 میلیون و ۶۴۳ هزار تن 
حجم تولید شکر

درصد، کاهش حجم واردات 
به کشور

صــادرات مناطــق آزاد کشــور در ســه ماهــه نخســت امســال 
نســبت بــه زمــان مشــابه ســال قبــل 30 درصــد رشــد داشــته 

اســت.
تولیــد شــکر در ســال ۹۵ بــه یــک میلیــون و ۶۴3 هــزار تــن 

رســید.
از فصــل تابســتان  ایــران در دومیــن مــاه  بــه  واردات کاال 
نســبت بــه مــاه اول 7/۴8 درصــد کاهــش داشــته اســت.
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،،
بخشــی از تفریــح و امــور فرهنگــی 
خانواده هــا  فرهنگــی  عــادات  بــه 
البتــه در دســترس  کــه  برمی گــردد 
بــودن امکانــات بــرای اینکــه چقــدر 
و  قــت  و  و  پرداخــت  بــه آن  بتــوان 
مؤثــر  نیــز،  کــرد  آن  هزینــه صــرف 

اســت

سیبون
ــتی و  ــرو گوش ــواع کنس ــد ان ــه تولی ــه در زمین ــال تجرب ــش از ۳5 س ــا بی ــیبون ب ــی س ــع غذای صنای
غیرگوشــتی در شهرســتان ســیاهکل - شــهرک صنعتــی ازبــرم، واقــع در اســتان گیــالن در زمینــی بــه 
ــه مالکیــت و  ــد، ب ــار، ســردخانه ها و ســالن های تولی ــع شــامل ســوله های انب مســاحت 7000 متــر مرب

ــه کار اســت.  ــرک مشــغول ب ــی ُج ــای مهنــدس عبدالنب ــت آق مدیری
از اهــداف مهــم ایــن شــرکت تهیــه و توزیــع غذاهــای متنــوع، ســالم و کامــال بهداشــتی تحــت برندهــای 

ســیبون و شــهیون اســت کــه بــا کیفیتــی مطلــوب بــه دســت مصرف کننــدگان عزیــز برســاند. 
ــه ســبزی،  ــواع خورشــت های قورم ــون، ان ــن شــرکت شــامل کنســرو ماهــی ت ــدی ای محصــوالت تولی
قیمــه ســیب زمینی، کرفــس، قیمــه بادمجــان، خــوراک لوبیــا چیتــی، خــوراک لوبیــا چیتــی بــا قــارچ، 
کنســرو نخــود ســبز، ذرت شــیرین، رب گوجه فرنگــی و ســبزی سرخ شــده و آمــاده  مصــرف در قورمــه 
ســبزی بــوده و اخیــرا محصــوالت جدیــدی ماننــد انــواع مربــا، آب لیمــو، روغــن کنجــد و کشــک را نیــز 

بــه ســبد کاالی خــود اضافــه کــرده اســت. 
ضمنــا در طــرح توســعه  خــود از ابتــدای ســال ۹5 مجهــز بــه ســالن مجــزای تولیــد کنســرو ماهــی شــده 
و همچنیــن آمادگــی دارد بــا اســتفاده از ظرفیــت خالــی موجــود، بــرای برندهــای مطــرح بــازار کنســرو 

تولیــد کنــد.

تولید ملی

ســازمان  در  عــراق  میــز  دبیــر 
توســعه تجــارت گفــت: قبــال حــدود 
۹ تــا 10 درصــد از بــازار عــراق دســت 
تجــار ایرانــی بــود؛ امــا طــی چهــار 
ســال گذشــته ایــن رقــم افزایــش 
ــد  ــه 1۹.7 درص ــال ب ــت و پارس یاف

رســید. 
ــد  ــه ۲5 درص ــه ک ــن ترکی همچنی
از بــازار ایــن کشــور را در دســت 
ــدود ۲1  ــه ح ــهمش ب ــت، س داش

ــت.  ــش یاف ــد کاه درص
ابراهیــم رضــازاده اظهــار کــرد: طبــق آمــار، ۳7 درصد از صــادرات 
ایــران بــه عــراق بــه کاالهــای کشــاورزی، مــواد غذایــی و انــواع 

میوه  هــا ماننــد هندوانــه، گوجــه و خیــار مربــوط می شــود. 
رایــزن اقتصــادی ســابق ایــران در عــراق همچنیــن عنــوان کــرد: 
محصوالتــی ماننــد انــواع کنســرو، رب گوجه فرنگــی، مــرغ، 
تخم مــرغ، گوشــت و محصوالتــی از ایــن دســت صــادرات 
جالــب توجهــی بــه عــراق دارنــد و پــس از مــواد غذایــی 
بیشــترین حجــم صــادرات ایــران بــه عــراق بــه مصالــح 
ــن آالت و  ــرامیک، آه ــی، س ــرد، کاش ــد میلگ ــاختمانی مانن س

کولرهــای آبــی مربــوط می شــود. 
رضــازاده بــا بیــان اینکــه بخــش جالــب توجهــی از بــازار کولــر 
آبــی عــراق در اختیــار ایــران قــرار دارد، گفــت: در چهــار مــاه اول 
ــه  ــران ب ــی ای ــی اولیــن قلــم صادرات ســال جــاری کولرهــای آب

عــراق محســوب می شــده اند. 
وی همچنیــن عنــوان کــرد: البتــه برای حفــظ و توســعه صادرات 

بــه ایــن کشــور همســایه الزم اســت 
از نظــر کیفیــت نیــز کاالهــا بررســی 
شــوند. در ایــن میــان دولــت عــراق 
از ســال 1۳۹0 بــه بازرســی کاالهــای 
وارداتــی پرداختــه و بــرای آن هــا 
ــا  ــد؛ ب ــی واردات صــادر می کن گواه
ــع  ــی مواق ــال گاه در بعض ــن ح ای
شــاهدیم کــه صادرکننــدگان کشــور 
بــه ایــن بــازار نــگاه کوتاه مــدت 
دارنــد و کیفیــت چندانــی بــرای 
کاالهــای خــود در نظــر نمی گیرنــد. البتــه در بیشــتر مــوارد ایــن 
موضــوع بــه دلیــل ســفارش تاجــران عراقــی صــورت می گیــرد 
و از تولیدکننــده ایرانــی خواســته می شــود بــا شــرایطی خــاص 

بــه تولیــد بپــردازد. 
دبیــر میــز عــراق در ســازمان توســعه تجــارت همچنیــن اظهــار 
ــا  ــد؛ ام ــازار دارن ــن ب ــه ای ــگاه کوتاه مــدت ب ــز ن ــرد: برخــی نی ک
ــران،  ــی ای ــد مل ــظ برن ــرای حف ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای ــه م توصی
ــد  ــود را در ح ــت خ ــد کیفی ــالش کنن ــف ت ــرکت های مختل ش
ــارف  ــت های غیرمتع ــار درخواس ــر ب ــد و زی ــه دارن ــب نگ مناس
ــراق  ــازار ع ــا در ب ــد آن ه ــده برن ــا در آین ــد ت ــی نرون ــار عراق تج

ــد.  ــته باش ــدان داش ــزوده دوچن ارزش اف
رایــزن ســابق اقتصــادی ایــران در عــراق همچنیــن عنــوان کــرد: 
طــی ســال های گذشــته در بــازار صادراتــی عــراق، ترکیــه بــا در 
دســت داشــتن ۲5 درصــد از ســهم بــازار رقــم زیــادی را بــه خود 
اختصــاص مــی داد کــه ایــن رقــم در ســال گذشــته به حــدود ۲1 

درصــد رســیده اســت.

کاربــران  دغدغه هــای  از  یکــی 
ــتفاده  ــمند اس ــی های هوش گوش
مصــرف  میــزان  و  اینترنــت  از 
کاربــران  از  برخــی  آن هاســت. 
ــرف  ــب از مص ــت اغل ــن اس ممک
ــت  ــدازه حجــم اینترن ــش از ان بی
خــود شــکایت داشــته باشــند 
شــرکت ها  از  برخــی  حتــی  و 
بــه کم فروشــی  را  اپراتورهــا  و 
مســئوالن  امــا  کننــد.  متهــم 

ــن  ــه ای ــخ ب ــات در پاس ــاوری اطالع ــات و فن وزارت ارتباط
ــد  ــاره می کنن ــت اش ــاد اینترن ــرعت زی ــه س ــات، ب اعتراض
ــی  ــور کم فروش ــر تص ــود کارب ــث ش ــت باع ــن اس ــه ممک ک

ــد.  ــته باش داش
محمــود واعظــی، وزیــر ســابق ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
همــواره در رد نظریــه کم فروشــی و حجم خــوری اینترنــت از 
طــرف اپراتورهــای ارائه دهنــده اظهــار می کــرد: آن هایــی کــه 
ــن  ــه ای ــرد، بایــد ب ــورت می گی ــی ص ــد کم فروش می گوین
نکتــه توجــه داشــته باشــند کــه در گذشــته مشــترکان چنــد 
ــم  ــد و حج ــود می کردن ــوب را دانل ــب مکت ــا مطل ــس ی عک
ــا  ــرای مــدت بیشــتری دوام مــی آورد؛ ام ــا ب ــت آن ه اینترن
ــود  ــی دانل ــل ویدئوی ــار فای ــا چه ــه ت ــه س ــن ک ــون همی اکن
ــوب حجــم  ــر فایل هــای عکــس و مکت ــد براب می شــود، چن

ــود.  ــرف می ش مص
ــی های  ــت در گوش ــه اینترن ــرف بی روی ــل مص ــی از دالی یک
در  اپلیکیشــن ها  بــودن  فعــال  می توانــد  هوشــمند 

در  باشــد؛  پس زمینــه  گوشــی 
ــر  ــن اســت کارب ــه ممک ــی ک حال
از ایــن اپلیکیشــن ها اســتفاده 
نکنــد یــا بــه نــدرت اســتفاده 
کنــد. بنابرایــن توصیــه ای کــه 
و  مســئوالن  طــرف  از  همــواره 
جلوگیــری  بــرای  کارشناســان 
داده  حجم خــوری  تصــور  از 
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــود ای می ش
کنیــد. غیرفعــال  را  برنامه هــا 

ــت در سیســتم عامــل  ــزان مصــرف اینترن ــرل می ــرای کنت ب
ــوی گوشــی  ــق من ــدا از طری ــون، ابت iOS و گوشــی های آیف
وارد setting شــوید و ســپس بــه قســمت cellular برویــد 
ــس از آن  ــد. پ ــال کنی ــروری را غیرفع ــای غیرض و برنامه ه
 background app  شــده و گزینــه general وارد قســمت

refresh را نیــز غیرفعــال کنیــد. 
وارد  ابتــدا  اســت  الزم  هــم  اندرویــدی  گوشــی های  در 
setting شــوید و ســپس بــه قســمت mobile data و 
ــد  ــد دریابی ــن قســمت می توانی ــد. در ای data usage بروی
مصــرف  را  دیتــا  بیشــترین  اپلیکیشــن ها  کــدام  کــه 
می کننــد. بنابرایــن می تــوان برنامه هــای غیرضــروری را 

ــرد. ــال ک غیرفع
بدیــن ترتیــب بــا غیرفعال شــدن برنامه هــا و اپلیکیشــن های 
ــا به روزرســانی  اینترنتــی کــه از آن هــا اســتفاده نمی شــود ی
ــادی مصــرف  ــا حــد زی ــوان ت ــن برنامه هــا، می ت خــودکار ای

اینترنــت گوشــی های هوشــمند را کنتــرل کــرد.

راه های جلوگیری از مصرف ناخواسته اینترنتچند درصد از بازار عراق دست ایرانی هاست؟

۳۶ دفتر خدمات مسافرتی لغو مجوز شد چه شد که طال رکورد شکست؟

 کیمیای وطن، سهم تفریح و امور فرهنگی در سبد هزینه های خانوار ایرانی را بررسی کرد

تنها 2 درصد

در پــی مصوبــه حــذف برچســب قیمــت بعضی 
زد،  را  آن  اســتارت  نعمــت زاده  کاالهــا کــه 
شــریعتمداری، وزیــر جدیــد صنعــت، معــدن و 
تجــارت، آن را تاییــد و هفــت قلــم کاالی دیگــر 
ــه فهرســت ایــن کاالهــا اضافــه کــرد. را نیــز ب

طــی یکــی، دو ســال پیــش بــر اســاس طرحی 
ارائــه  تولیدکننــدگان  برخــی  از جانــب  کــه 
ــب  ــذف برچس ــاره ح ــی درب ــد، صحبت های ش
مطــرح  کاالهــا  بعضــی  روی  بــر  قیمــت 

شــد کــه واکنش هــای مختلفــی را در پــی 
ــت  ــا مخالف ــن واکنش ه ــه ای ــت؛ از جمل داش
ــدگان  ــت از مصرف کنن ــازمان حمای ــح س صری
ــه آن  ــود ک ــرح ب ــن ط ــا ای ــدگان ب و تولیدکنن
را بــه وضــوح غیرقانونــی و ناقــض حقــوق 

دانســت. مصرف کننــدگان 
بــا وجــود اینکــه محمدرضــا نعمــت زاده، وزیــر 

صنعــت، معــدن و تجــارت دولــت یازدهــم، 
دربــاره ایــن طــرح عنــوان کــرده بــود کــه بایــد 
ــت  ــه دس ــاره ب ــن ب ــی در ای ــرات کارشناس نظ
بیایــد و تــا آن موقــع ایــن طــرح اجرا نمی شــود 
و تصمیــم خاصــی در ایــن خصــوص نمی تــوان 
گرفــت، در روزهــای آخــر وزارتــش حــذف 
ــی  ــروه کاالی ــار گ ــت از روی چه ــب قیم برچس

)محصــوالت صنایــع بیســکویت، شــیرینی، 
ــواع چیپــس و اســنک و  ــک و شــکالت، ان کی
محصــوالت صنایــع ســلولزی، بهداشــتی( را 
ــالغ و اعــالم کــرد کــه ایــن طــرح از ابتــدای  اب

ــود. ــرا می ش ــاه اج مهرم
همچنیــن محمــد شــریعتمداری، وزیــر فعلــی 
صنعــت، معــدن و تجــارت، ایــن طــرح را مــورد 

تاییــد قــرار داده و طــی ابالغیــه ای کــه دیــروز 
خطــاب بــه معــاون امــور اقتصــادی و بازرگانــی 
و دیگــر معاونــان و مدیــران کل ایــن وزارتخانــه 
منتشــر شــده، هفــت قلــم کاالی دیگــر شــامل 
انــواع محصــوالت کارخانــه ای کنســرو، کمپــوت، 
ــز  ــل را نی ــا و عس ــور، مرب ــی، ش ــس، ترش س
ــی کــه برچســب قیمــت از  ــه لیســت کاالهای ب
روی آن هــا حــذف خواهنــد شــد، اضافــه کــرده 

اســت.

لیست کاالهای بدون قیمت وسیع تر شد

 اتحادیه طال 
جواهر و سکه 

تهران  $ ۱,۳۲۵.۴

  اونس جهانی طال 

۲,۵۱۰,۰۰۰ ریال 

  سکه یک گرمی

۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال 

  ربع سکه بهار آزادی 

۶,۵۵۰,۰۰۰ ریال 

  نیم سکه بهار آزادی 

۱۲,۲۲۰,۰۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح قدیم 

۱۲,۳۸۲,۰۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح جدید 

۵,۴۲۳,۰۰۰ ریال

  مثقال طال 

۱,۲۵۱,۷۵۰ ریال

  گرم طال 



کوتاه از نصف جهان
 باالترین حجم بار ترافیکی 

در اصفهان
ــش از ۱۱  ــت: بی ــان گف ــازی اصفه ــر کل راه و شهرس مدی
هــزار کیلومتــر راه اصفهــان از باالتریــن حجــم بــار ترافیکــی 

برخــوردار اســت. 
ــه  ــان ب ــتان اصفه ــت: اس ــار داش ــی اظه ــت هللا غالم حج
لحــاظ قرارگیــری در مســیر کریــدور شــمال بــه جنــوب و 
شــرق بــه غــرب کشــور از باالتریــن حجــم بــار ترافیکــی در 
۱۱ هــزار و ۵۰۰ کیلومتــر راه برخــوردار اســت کــه در هنــگام 

ــه نمی شــود. ــن شــاخص در نظــر گرفت ــار ای ــه آم ارائ
ــن حجــم  ــزود: ای ــان اف ــر کل راه و شهرســازی اصفه مدی
تــردد و بــار ترافیکــی، قطعــا افزایــش آمــار تصادفــات در 
ــای  ــه جاده ه ــبت ب ــتان نس ــن اس ــای ای ــطح جاده ه س
ــر  ــی ب ــن عامل ــه ای ــد ک ســایر اســتان ها را نشــان می ده
ــن اســتان نســبت  افزایــش متوســط تلفــات جــاده ای ای

ــه متوســط تلفــات کشــوری اســت. ب
ــه  ــار و رتب ــل ب ــه اول حم ــان رتب ــتان اصفه ــت:  اس وی گف

ــور دارد. ــطح کش ــافر را در س ــل مس ــوم حم س

تجلیل از فعاالن صنعت چاپ 
استان اصفهان 

ــت چــاپ  ــاالن صنع ــل از فع ــش تجلی هشــتمین همای
ــاد و خاطــره  ــا گرامیداشــت ی اســتان اصفهــان همــراه ب
شــهدای صنعــت چــاپ اســتان دوشــنبه ١٣ شــهریورماه 
اتــاق  همایش هــای  ســالن  در  صبــح   ٩ ســاعت  از 
ــع، معــادن و کشــاورزی اســتان برگــزار  ــی، صنای بازرگان

می شــود.
ــرازش  ــا ب ــور  محمدرض ــا حض ــه ب ــش ک ــن همای در ای
ــگ و ارشــاد  ــاپ وزارت فرهن ــور نشــر و چ ــر کل ام مدی
اســالمی همــراه اســت، از جمعــی از پیشکســوتان و 

ــود. ــل می ش ــتان تجلی ــاپ اس ــت چ ــاالن صنع فع

مهار سلول های سرطان سینه 
 توسط پژوهشگر دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان
ــان  ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــگر دانش ــق و پژوهش محق
گفــت: در پژوهشــی کــه در دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــاه  ــل از گی ــات حاص ــا ترکیب ــت ب ــورت گرف ــان ص اصفه
ــینه را  ــرطان س ــلول های س ــد س ــتیم رش ــون، توانس فرفی

ــم.  ــار کنی مه
ــج  ــت: نتای ــار داش ــزی اظه ــی ری ــد میرصفای ــید وحی س
ــا ترکیبــات جداشــده از گیــاه  ایــن پژوهــش نشــان داد ب
فرفیــون، رشــد و تولیــد مثــل ســلول های ســرطان ســینه 
از  از طریــق جلوگیــری  ایــن مهــار  مهــار می شــود و 
ــای آپوپتوزیــس صــورت  پیشــروی چرخــه ســلولی و الق

می گیــرد.
وی بیــان داشــت: یکــی از خانواده هــای گیاهــی کــه 
تاکنــون ســاختارهای شــیمیایی زیــادی از آن هــا منتشــر 
شــده و از نظــر درمــان بیماری هــا حائــز اهمیــت هســتند، 

ــت. ــون اس ــره فرفی تی

 اعالم زمان آغاز اعزام به 
عتبات عالیات 

مدیــر کل حــج و زیــارت اســتان اصفهــان گفــت: ثبت نــام 
بــرای اعــزام بــه عتبــات عالیــات از یکــم شــهریورماه آغــاز 
شــده و اعزام هــا از ۱۹ آبــان تــا ۱۹ آذرمــاه انجــام خواهــد 

شــد. 
غالمرضــا زاهــدی بــا اشــاره بــه نحــوه ثبت نــام متقاضیــان 
ــاس  ــر اس ــت: ب ــار داش ــات اظه ــات عالی ــه عتب ــفر ب س
ــد  ــام می توانن ــان ثبت ن ــته متقاضی ــال های گذش روال س
ــه  ــود را ب ــفر خ ــوه س ــه و نح ــما مراجع ــامانه س ــه س ب
ــامانه  ــد و س ــاب  کنن ــی انتخ ــا زمین ــی ی ــیوه های هوای ش
ــا  ــه آن ه ــان ب ــام سفرش ــرای انج ــر را ب ــرز مدنظ ــز م نی

معرفــی می کنــد.

 اشتغال حدود 50 هزار نفر 
در استان اصفهان 

اداره  بهره بــرداری تعاونی هــای  اداره نظــارت و  رئیــس 
کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان گفــت: 
ــن  ــال در ای ــای فع ــر توســط تعاونی ه ــزار نف حــدود ۵۰ ه

ــده اند. ــه کار ش ــغول ب ــتان مش اس
محمــد شــریفی افــزود: بــر اســاس نتایــج آخریــن 
پایش هــای انجام شــده در ســال جــاری، از مجمــوع 
ــتان، در  ــده در اس ــی ثبت ش ــزار و 3۰۰ تعاون ــدود 7 ه ح

ــت. ــال اس ــی فع ــزار و ۱6۰ تعاون ــر 3 ه ــان حاض زم
وی افــزود: ســال گذشــته یــک هــزار و 36۰ تعاونــی 
ــزار و ۱۵۰  ــک ه ــف و ی ــن تکلی ــان تعیی ــتان اصفه در اس

ــدند. ــل ش ــم منح ــی ه تعاون

 نقش کم رنگ فرش اصفهان 
در عرصه صادرات

صــادرات فــرش دســتباف اســتان اصفهــان در پنــج 
مــاه اول امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــه و ای ۵8 درصــد کاهــش یافت
صــادرات فــرش کشــور در همیــن مــدت 7 درصــد رشــد 

داشــته اســت.
ــادرات  ــان ص ــتان اصفه ــرک اس ــار گم ــاس آم ــر اس ب
ــدای ســال  ــاه ابت ــج م فــرش دســتباف از اســتان در پن
ــوده  ــه ارزش یــک میلیــون و 377 هــزار دالر ب جــاری ب
ــال  ــر از س ــزار دالر کمت ــون و ۹۰۰ ه ــک میلی ــدود ی و ح
قبــل صــادرات ایــن هنرصنعــت از اســتان صــورت گرفتــه 

اســت.
ــالت  ــی، معض ــبکه بانک ــکالت ش ــد، مش ــش تولی کاه
فــراروی صــادرات، نبــود برنــد فــرش ایرانــی و رقابــت در 
بــازار جهانــی در کنــار رکــورد بــازار تولیــد ســبب شــده تــا 

ــود. ــق ش ــان کم رون ــرش اصفه ــادرات ف ص

مشــاور عالــی شــهردار اصفهــان گفــت: بر اســاس 
برنامه ریــزی صورت گرفتــه قــرار اســت خــط 
یــک متــروی اصفهــان تــا پایــان امســال تکمیــل 
ــع در  ــدس واق ــاع مق ــتگاه دف ــه ایس ــود و ب ش

ــان برســد.  ــه اصفه ــال صف ترمین
ــط   ــل از رواب ــه  نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
قطــار  ســازمان  بین الملــل  امــور  و  عمومــی 
ــره  ــان و حومــه، جلســه هیئت مدی شــهری اصفه
ســازمان قطــار شــهری اصفهــان و حومــه بــا 
محوریــت بررســی و رفــع مشــکالت رونــد تکمیــل 
ــهری  ــار ش ــک قط ــط ی ــتگاه های خ ــه ایس ادام
اصفهــان و حومــه در محــل ایســتگاه کــوی امــام 

ــزار شــد. برگ
ــه  ــن جلس ــان در ای ــهر اصفه ــورای ش ــس ش رئی
بــا اشــاره بــه اهمیــت تکمیــل بخش هــای 
باقی مانــده خــط یــک قطــار شــهری اصفهــان 
اظهــار داشــت: وضعیــت کارگاه هــای ایســتگاه های 
ــه ای  ــه گون ــام ب ــوی ام ــتگاه ک ــده و ایس باقی مان
افزایــش  پرســنل،  تقویــت  بــا  کــه  اســت 

جبهه هــای کاری و حمایت هــای الزم، می تــوان 
ــود. ــدوار ب ــرایط آن امی ــود ش ــه بهب ب

فتــح هللا معیــن بــا بیــان اینکــه همــه بایــد تــالش 
ــتگاه های  ــده ایس ــای باقی مان ــا بخش ه ــد ت کنن
ــه داد: در  ــوند، ادام ــل ش ــاخت تکمی ــال س در ح
حــال حاضــر جبهه هــای کاری جالــب توجهــی در 
ایســتگاه ها وجــود دارنــد و بایــد تــالش کــرد کــه 
ــورت  ــوزه ص ــن ح ــری در ای ــای جدی ت حرکت ه

گیــرد.
ــورت  ــه ص ــم ب ــورای پنج ــه ش ــان اینک ــا بی وی ب
جــدی بــه موضــوع حمــل و نقــل عمومــی و 
متــروی اصفهــان توجــه نشــان می دهــد، تصریــح 
کــرد: در حــال حاضــر بایــد تــالش کرد کــه تکمیل 
بخش هــای باقی مانــده از خــط یــک و چهــار 

ــود. ــام ش ــده انج ــتگاه باقی مان ایس
 کاهش سرفاصله زمانی مترو و افزایش 

مدت زمان بهره برداری
سرپرســت ســازمان قطــار شــهری اصفهــان و 
حومــه نیــز در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه اهمیــت 

ــده  تکمیــل هرچــه ســریع تر 4 ایســتگاه باقی مان
ــال  ــت: در ح ــان گف ــروی اصفه ــک مت ــط ی از خ
حاضــر بایــد تمرکــز مشــاوران، پیمانــکاران و 
مدیــران مجــری طــرح بــر تعییــن و تأمیــن 
مصالــح، حــل مشــکالت موجــود و افزایــش 

ــد. ــاخت باش ــل س ــرعت تکمی س
ــا بیــان اینکــه برنامه ریــزی  محمــد نورصالحــی ب
ــا ۱۰  ــرو ت ــی مت ــرفاصله زمان ــش س ــرای کاه ب
دقیقــه و افزایــش مدت زمــان بهره بــرداری تــا 
ــرد: در  ــح ک ــرد، تصری ــورت می گی ــاعت 2۰ ص س
حــال حاضــر متــروی اصفهــان از ســاعت 7 صبــح 
تــا ۱۵ در مســیر قــدس تــا آزادی بــه شــهروندان 
ــر  ــه ب ــالش مجموع ــد و ت ــانی می کن خدمت رس
ایــن اســت کــه ایــن زمــان بــه ســاعت 6 صبــح 

ــا 2۰ برســد. ت
 خط یک متروی اصفهان تا پایان سال 

تکمیل می شود
مشــاور عالــی شــهردار اصفهــان نیز در این جلســه 
ــرای  ــه ب ــای صورت گرفت ــه برنامه ه ــاره ب ــا اش ب
ــر  ــان گفــت: ب ــروی اصفه ــل خــط یــک مت تکمی
ــت  ــرار اس ــه، ق ــزی صورت گرفت ــاس برنامه ری اس
ــان امســال  ــا پای ــان ت ــروی اصفه ــک مت خــط ی
تکمیــل شــود و بــه ایســتگاه دفــاع مقــدس واقــع 

در ترمینــال صفــه اصفهــان برســد.

ــان اینکــه در حــال  ــا بی  محمدجــواد شــعرباف ب
ایســتگاه  از  اصفهــان  شــهری  قطــار  حاضــر 
ــاز شــده  ــع در شــهرک عاشــق آباد آغ ــدس واق ق
واقــع در دروازه  شــیراز  آزادی  ایســتگاه  تــا  و 
ــد،  ــه شــهروندان خدمت رســانی می کن ــان ب اصفه
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــزی ب ــرد: برنامه ری ــح ک تصری
ایســتگاه های امــام حســین)ع( و انقــالب نیــز در 
کنــار چهــار ایســتگاه دانشــگاه، کارگــر، کــوی امــام 
و دفــاع مقــدس تــا پایــان ســال تکمیــل شــوند.

ــل  ــه تکمی ــئوالن ب ــه مس ــرورت توج ــه ض وی ب

خــط یــک متــروی اصفهــان اشــاره کــرد و افــزود: 
ــتان و  ــران اس ــت مدی ــگاه مثب ــه ن ــه ب ــا توج ب
مدیران شــهری، شــورای شــهر و پرســنل ســازمان 
قطــار شــهری، بــدون شــک تــالش می کنیــم کــه 

ایــن خواســته اساســی مــردم را محقــق کنیــم.
ــاز اول، دوم و  ــرداری ف ــا بهره ب ــت ب ــی اس گفتن
ــروی  ــک مت ــاز ســوم خــط ی بخــش نخســت ف
اصفهــان، هم اکنــون ۱6 کیلومتــر از خــط یــک 
متــروی اصفهــان حدفاصــل ایســتگاه قــدس تــا 
آزادی از ســاعت 7 صبــح تــا ۱۵ هــر روز در حــال 

ــت. ــهروندان اس ــتفاده ش ــرداری و اس بهره ب
خــط یــک متــروی اصفهــان از ایســتگاه قــدس 
آغــاز می شــود و بــا عبــور از ایســتگاه های بهارســتان، 
گلســتان، شــهید مفتــح، شــهید علیخانــی، جابــر، 
کاوه، شــهید چمــران، شــهید باهنــر و شــهدا و 
و  ســی  ایســتگاه های  در  هم اکنــون  تختــی، 
ــهروندان  ــه ش ــز ب ــریعتی و آزادی نی ــل، ش ــه پ س

می کنــد. خدمت رســانی 
قــرار اســت تــا پایــان ســال ۹6، بخــش دیگــری 
از  بهره بــرداری  بــا  از قطــار شــهری اصفهــان 
ایســتگاه های باقی مانــده تکمیــل شــود و تــا 
تــا  باقی مانــده  ایســتگاه های  ســال  پایــان 
ــرداری برســد. ــه بهره ب ــان ب ــال صفــه اصفه ترمین

مشاور شهردار اصفهان: 

 تکمیل خط یک متروی اصفهان 
تا پایان امسال 

بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه  نقــل از پایــگاه 
ــتاندار  ــور، اس ــول زرگرپ ــس، رس ــری پلی خب
اصفهــان، در دیــدار بــا فرمانــده انتظامــی 
اســتان بــه اهمیــت زیــاد امنیــت در اصفهــان 
دلیــل  بــه   داشــت:  اظهــار  و  اشــاره کــرد 
وجــود ۱۰ درصــد صنایــع بــزرگ کشــور در 
اصفهــان ایــن اســتان یکــی از اقتصادی تریــن 
و  می شــود  محســوب  اســتان های کشــور 
ــی  ــرمایه گذاران در جای ــه س ــت ک ــلم اس مس
هزینــه می کننــد کــه در باالتریــن ســطح 

ــد. ــته باش ــرار داش ــی ق امنیت
ــگاهی  ــتان دانش ــن اس ــان را دومی وی اصفه
ــزود:  ــرد و اف ــوان ک ــران عن ــس از ته کشــور پ

امنیــت دانشــجویانی کــه از دیگــر اســتان های 
ایــران بــرای تحصیــل بــه ایــن نقطــه می آینــد 

ــژه ای اســت. دارای اهمیــت خــاص و وی
اســتاندار اصفهــان موضــوع امنیت گردشــگری 
ــتان  ــرای اس ــم ب ــیار مه ــات بس را از موضوع
اصفهــان دانســت و بیــان کــرد: بــا توجــه 
ــی و  ــگران داخل ــمار گردش ــور بی ش ــه حض ب
خارجــی در ایــن اســتان، نیازمنــد ارتقــای 
هرچــه بیشــتر ســطح امنیــت هســتیم؛ چــرا 
کــه گردشــگر در جایــی حضــور پیــدا می کنــد 

ــت داشــته باشــد. ــه امنی ک
بین المللــی  شــهر  یــک  را  اصفهــان  وی 
توصیــف کــرد و گفــت: اصفهــان، قلــب تپنــده 

ایــران اســت و هــر اتفاقــی کــه در ایــن شــهر 
رخ دهــد، بالفاصلــه خبــر آن در رســانه های 
ــوری  ــه ط ــود؛ ب ــس می ش ــی منعک بین الملل
ــای  ــی در راهپیمایی ه ــانه های خارج ــه رس  ک
روز قــدس و 22 بهمــن دو میــدان را بــه 
صــورت گســترده پوشــش می دهنــد کــه 
یکــی از آن هــا میــدان آزادی و دیگــری میــدان 

ــت. ــان اس ــام)ره( اصفه ام
ــوان  ــه  عن ــان ب ــان اینکــه اصفه ــا بی ــور ب زرگرپ
جانشــین و معیــن تهــران در زمــان بــروز 
اظهــار  شــده،  انتخــاب  بحرانــی  اتفاقــات 
داشــت: در ایــن راســتا نیــروی انتظامــی 
اصفهــان نیــز بایــد آمــاده معینــی تهــران باشــد 

ــه یکــی از مجهزتریــن پلیس هــای کشــور  و ب
ــه و  ــروی انســانی، تخصــص، تجرب ــر نی از نظ
ــود. ــل ش ــرفته تبدی ــدرن و پیش ــزات م تجهی

ــالی  ــری، خشکس ــکالت کارگ ــود مش وی وج
و مســائل قومیتــی را از دیگــر دالیــل جایــگاه 
ــرد  ــر ک ــان ذک ــتان اصفه ــت در اس ــژه امنی وی
و افــزود: نیــروی انتظامــی بــه عنــوان مظهــر 
اقتــدار کشــور بایــد ایــن جایــگاه را حفــظ کنــد 

و ارتقــا بخشــد.
ــی را  ــروی انتظام ــر نی ــان هن ــتاندار اصفه اس
مردمــداری عنــوان کــرد و گفــت: در چهــار 
ســال گذشــته پلیــس اصفهــان بــا اســتفاده از 
ــن رویکــرد توانســت بســیاری از تجمعــات  ای

ــل  ــل و فص ــود ح ــر خ ــت و تدبی ــا مدیری را ب
و از تبدیل شــدن موضوعــات اجتماعــی بــه 

ــد. ــری کن ــی جلوگی ــائل امنیت مس
وی در ادامــه بــر حمایــت و پشــتیبانی مــردم 
اســتان از پلیــس تاکیــد کــرد و بــا اشــاره بــه 
ظرفیــت زیــاد خیریه هــای اســتان گفــت: 
خیریــه  مؤسســات  کــه  داریــم  آمادگــی 
ــوت کشــوری در  ــوان پایل ــه عن امنیت ســاز را ب

ــم. ــدازی کنی ــتان راه ان ــن اس ای
زرگرپــور افــزود: اصفهــان یکــی از اســتان هایی 
اســت کــه بیشــترین مراکــز و مؤسســات 
خیریــه را دارد و خیــران اســتان فعالیت هــای 
بســیار مفیــد و مؤثــری نه تنهــا در ســطح 
اســتان کــه در سراســر کشــور انجــام دادنــد و 
بــا یــاری خــدا و همــکاری نیــروی انتظامی در 
زمینــه امنیــت جامعــه و کاهــش و پیشــگیری 

از جرایــم نیــز مؤثــر خواهنــد بــود.

عبدالوهــاب  ســید  کیمیای وطن
ســهل آبادی، رئیــس کانــون کارفرمایــان 
ــاره  ــگاران درب ــع خبرن ــان، در جم اصفه
ــار  ــان اظه ــتغال در اصفه ــت اش وضعی
داشــت: مدتــی اســت در شــرایط رکــود 
دوران  ایــن  در  و  می بریــم  ســر  بــه 
ــری  ــه کارگ ــیب را جامع ــترین آس بیش

دیــده اســت. کارگــران مــا کارخانه هــا را 
ــر  ــه تبعیــت از رهب از خــود دانســته و ب
معظــم انقــالب در مســائل همراهــی 

می کنند. 
ــر  ــران کمت ــه کارگ ــن دوران ب ــا در ای م
پــاداش و حقــوق دادیــم، امــا آن هــا باز 

ــد. ــوری و همراهــی کردن هــم صب

رئیــس کانــون کارفرمایــان اصفهــان 
حفــظ  مــا  تــالش  تمــام  گفــت: 
ــان  ــتان اصفه ــود در اس ــتغال موج اش
اســت. اصفهــان یــک اســتان تولیــدی 
ــه در  ــور ک ــت و همان ط ــری اس و کارگ
را  نخســت  رتبــه  تعــداد کارخانه هــا 
دارد، در تعــداد کارگــران نیــز همیــن 

جایــگاه را بــه خــود اختصــاص داده 
ــکاری  ــکل گیری بی ــن ش ــت؛ بنابرای اس
بیشــتری  نمــود  اســتان  ایــن   در 

دارد. 
ــت دوازدهــم شــاهد  ــم در دول امیدواری
ــه  ــا ب ــیم و م ــکالتی نباش ــن مش چنی
عنــوان کارفرمــا در برابــر کارگــران کمتــر 

شــرمنده باشــیم.
ســهل آبادی بــا بیــان اینکــه کمبــود 
تولیــد بایــد برطــرف شــود تــا کارگــران 
حفــظ شــوند و اشــتغال افزایــش یابــد، 

گفــت: ناکارآمــدی نظــام بانکــی، یکــی 
صنعــت  جامعــه  مهــم  مشــکالت  از 

کشــور اســت. 
در گذشــته اگــر در اواخــر هــر ســال 
و  حقــوق  نمی توانســت  کارخانــه ای 
ــورت  ــه ص ــردازد، ب ــر را بپ ــای کارگ مزای
ــه  ــه کمــک آن کارخان فــوری وزارت کار ب
می آمــد و تســهیالتی پرداخــت می شــد 
کــه کارگــران بــدون حقــوق و مزایــا 
دولت هــای گذشــته  در  امــا  نماننــد؛ 

ــم. ــی نبودی ــن موضوع ــاهد چنی ش

استاندار اصفهان: 

اصفهان، پایلوت کشور در راه اندازی مؤسسات خیریه امنیت ساز می شود 

رئیس کانون کارفرمایان اصفهان: 

ناکارآمدی نظام بانکی از مشکالت مهم صنعت است 

فرمانده انتظامی استان اصفهان:
بانک ها در جهت دهی سرمایه کشور و 

رونق اقتصادی نقشی مؤثر دارند 
در  بانک هــا  اصفهــان گفــت:  اســتان  انتظامــی  فرمانــده 
ــر  ــق اقتصــادی نقشــی مؤث جهت دهــی ســرمایه کشــور و رون
دارنــد و اگــر در مملکتــی اقتصــاد رونــق داشــته باشــد، شــور و 

ــود دارد.  ــز وج ــی نی ــاط مردم نش
ــوری  ــر در کش ــرد: اگ ــه ک ــی اضاف ــدی معصوم بیگ ــردار مه س
امنیــت پایــدار وجــود داشــته باشــد آن مملکــت رونــق 
ــاز تحقــق اقتصــاد  ــن پیش نی ــد؛ بنابرای ــدا می کن اقتصــادی پی

ــت. ــدار اس ــت پای ــود امنی ــی، وج مقاومت
وی کــه در دیــدار مدیــر کل شــعب بانــک ملــی اســتان 
ــی  ــا در جهت ده ــزود: بانک ه ــت، اف ــخن می گف ــان س اصفه
ســرمایه کشــور و رونــق اقتصــادی نقشــی مؤثــر دارنــد و اگر در 
مملکتــی اقتصــاد رونــق داشــته باشــد، شــور و نشــاط مردمــی 

ــز وجــود دارد. نی
فرمانــده  انتظامــی اســتان اصفهــان از امنیــت، اقتصــاد، 

ــکیل دهنده  ــع تش ــار ضل ــوان چه ــه عن ــالمت ب ــگ و س فرهن
ــه  ــرد: چنانچ ــح ک ــرد و تصری ــام ب ــا ن ــالم و پوی ــه س جامع
ــالم  ــه ناس ــد، جامع ــیب برس ــا آس ــن ضلع ه ــک از ای ــه هری ب
خواهــد شــد؛ بنابرایــن بــا هم پوشــانی و تقویــت ایــن اضــالع 
ــم  ــا را فراه ــالم و پوی ــه ای س ــاد جامع ــه ایج ــوان زمین می ت

ــرد. ک
ســردار معصوم بیگــی از اصفهــان بــه عنــوان یــک اســتان 
اتقالبــی و بی نظیــر نــام بــرد و گفــت: نیــروی انتظامــی اســتان 
اصفهــان بــا یــاری خــدای متعــال و مشــارکت مــردم، امنیــت 
پایــدار را بــرای رشــد اقتصــادی و پیشــرفت در همــه امــور ایــن 

اســتان، بیــش از پیــش فراهــم خواهــد کــرد.
در ایــن دیــدار نصــری، مدیــر کل شــعب بانــک ملــی اســتان 
اصفهــان، از تعامــل مجموعــه کارکنــان پلیــس اســتان اصفهــان 
ــظ  ــن و حف ــرای تامی ــالش ب ــتان و ت ــن اس ــای ای ــا بانک ه ب
امنیــت تشــکر کــرد و گفــت: هیــچ فعالیــت اقتصــادی بــدون 
ــه  ــحالیم ک ــروز خوش ــود و ام ــر نمی ش ــت میس ــود امنی وج
یــک پلیــس مقتــدر و انقالبــی داریــم کــه بــا تامیــن امنیــت، 

ــرده اســت.  ــی را در کشــور حاکــم ک آرامــش روان
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جــواد کارگـرنـــژاد از ســال ۱36۹ اقــدام بــه 
ــع  ــاورزی و صنای ــش کش ــرمایه گذاری در بخ س
ــرد و  ــان ک ــتان کاش ــته در شهرس ــی وابس تبدیل
ــه  ــا احــداث کارخان در طــول ســالیان متمــادی ب
ــد شــیر  ــه تولی شــیر پاســتوریزه کاشــان، کارخان
خشــک، احــداث و راه انــدازی اولیــن واحدهــای 
ــن  ــداث اولی ــترمرغ، اح ــن، ش ــرورش بلدرچی پ
اســتخر ذخیــره آب کشــاورزی بــا پوشــش 
پــرورش  همزمــان  اســتفاده  و  ژئوممبــران 
ماهیــان ســردآبی در نیمــه دوم ســال و ماهیــان 
ــه  ــی در نیمــه اول ســال، احــداث گلخان ــرم آب گ
ســبزی و صیفــی، توت فرنگــی و مرکبــات و 
ــای  ــدگان، تالش ه ــتی پرن ــاغ توریس ــداث ب اح
ــاغل  ــردن مش ــی ک ــت معرف ــترده ای در جه گس
مرتبــط بــا کشــاورزی در شهرســتان کاشــان 
و ارائــه الگــوی مناســب جهــت بهــره وری و 
اســتفاده بهینــه از منابــع آب و خــاک شهرســتان 

و همچنیــن اقتصــادی نمــودن فعالیــت بخــش 
ــم آب کشــور  ــری و ک ــط کوی کشــاورزی در محی

ــت. ــرده اس ک
ایجــاد مجتمــع رفاهی تفریحــی گالب قمصــر در 
زمینــی بــه وســعت ۱3 هکتــار بــا ســرمایه گذاری 
بــاالی یکصــد میلیــارد تومــان جهــت رفــاه 
شــهروندان کاشــانی از دیگــر کارهــای ایــن خّیــر 

کاشــانی اســت.
ــی  ــن مل ــوان کارآفری ــه عن ــژاد ب ــاب کارگرن انتخ
اســتان اصفهــان در بیــن ۱۰ کارآفرین ملی کشــور 
ــت.  ــان اس ــت کاش ــرای صنع ــر ب ــاری دیگ افتخ
ــتان  ــور، ۱۰ اس ــتان کش ــت از 3۱ اس ــی اس گفتن
ــه انتخــاب کارآفریــن ملــی شــدند و از  موفــق ب
هــر اســتان یــک نفــر معرفــی شــده کــه انتخــاب 
آقــای کارگرنــژاد از شهرســتان کاشــان افتخــاری 

بــرای اســتان اصفهــان خواهــد بــود.
دریافــت عنــوان صنعــت ســبز کشــوری از ســوی 
ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، یکــی از 
ــبب  ــه س ــه ب ــت ک ــرکت اس ــن ش ــارات ای افتخ

راه انــدازی تصفیه خانــه آب و فاضــالب، بــه ایــن 
ــه اســت.  ــق گرفت شــرکت تعل

همچنیــن ایــن شــرکت توانســته موفــق بــه 
دریافــت لوح هــای متعــددی از جملــه اســتاندارد 
نمونــه، غــذای ســالم، گلخانــه دار نمونــه، صنایــع 
تبدیلــی نمونــه و گردشــگری بــاغ پرندگان شــود.

حــاج جــواد کارگرنــژاد در گفت وگــو بــا خبرنــگار 

کیمیــای وطــن گفــت: مــن هیــچ زمــان از کار و 
ــت  ــای در دس ــوم و کاره ــته نمی ش ــالش خس ت
اقــدام و طرح هــای توســعه ای کــه دارم، مــرا 

شــاداب و ســر حــال نگــه مــی دارد.
ایــن کارآفریــن نمونــه در حالــی کــه ســخن ائمــه 
اطهــار را بــا اشــک بــر زبــان مــی آورد، عالقــه خود 
را بــه امــام حســین)ع( ابــراز داشــته و از ســاخت 
و توســعه مقبــره شــاعر محتشــم کاشــانی خبــر 
ــه  ــراف بقع ــازل اط ــمتی از من ــزود: قس داد و اف
محتشــم را خریــدم و امیــدوارم باقی مانــده ایــن 
ــام  ــزاداران ام ــرای ع ــرده و ب ــدوده را آزاد ک مح

حســین)ع( مــکان مناســبی را آمــاده کنــم.
ــر  ــه کار و کارگ ــود ب ــه خ ــاره عالق ــژاد درب کارگرن
تصریــح کــرد: هــر جامعــه ای کــه بــه کار و کارگــر 
اهمیــت بدهــد و فرهنــگ کار در آن رواج داشــته 

باشــد، موفــق اســت. 
ــم  ــا ه ــد ب ــا بای ــر و کارفرم ــه داد: کارگ وی ادام
مأنــوس باشــند و حقــوق یکدیگــر را رعایــت 
ــه  ــه جامع ــن صــورت اســت ک ــا در ای ــد؛ تنه کنن

رشــد می کنــد و توســعه می یابــد.
و  اســتانداران  از  و تشــکر  تقدیــر  وی ضمــن 
ــای  ــت: در کاره ــد گف ــم و جدی ــداران قدی فرمان
ــندی هایی  ــات و ناخرس ــا نامالیم ــادی، قطع جه
وجــود دارد کــه بایــد از آن هــا عبــور کنیــم. مقــام 
معظــم رهبــری ایــن جهــاد را تکلیــف یک قشــر، 
ــتند؛  ــی ندانس ــن خاص ــس و س ــا جن ــروه ی گ
بلکــه جهــاد را یــک واجــب عینــی دانســتند کــه 

ــراد جامعــه واجــب اســت. ــر همــه اف ب
ایــن خّیــر کاشــانی بــا بیــان اینکــه امــروز بایــد 
ــم  ــر دهی ــود را تغیی ــته خ ــای گذش ــه رفتاره هم
تــا مجاهــدان اصلــی در عرصــه تولیــد و خدمــت 
کمبــودی نداشــته باشــند، خاطرنشــان کــرد: باید 
ســهم خــود را بپذیریــم و دانــش و نگــرش خــود 
ــی  ــگاه بســیار عمیق ــا ن ــد ب ــم؛ بای ــر دهی را تغیی
بــه مقولــه جهــاد اقتصــادی در زیبایی هــا و 
ــور  ــق ۱4۰4 کش ــق اف ــه و تحق ــکوفایی جامع ش

ســهیم باشــیم.
ــد  ــتگاه ها بای ــه دس ــرد: هم ــوان ک ــژاد عن کارگرن
ــد  ــالح کنن ــود اص ــار خ ــوع رفت ــدت را در ن  مجاه
ــد  ــمتی ببرن ــه س ــادی را ب ــاد اقتص ــه جه و جبه
کــه در کوتاه تریــن زمــان ممکــن فرمایش هــای 
مقــام معظــم رهبــری را جامعــه عمل بپوشــانیم.
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کوتاه از شهرستان ها

تسهیالت ویژه برای تخریب و 
نوسازی مسکن روستاییان

معــاون بازســازی بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی کشــور 
ــب و نوســازی  ــرای تخری ــژه ب از اختصــاص تســهیالت وی

ــر داد. مســکن روســتایی خب
عزیــزهللا مهدیــان در جلســه بررســی مســائل و مشــکالت 
ــار  ــتایی اظه ــکن روس ــوزه مس ــادگان در ح ــتان چ شهرس
داشــت: در بازدید هــای بــه عمــل آمــده از نیمــی از 
بافت هــای روســتایی، مشــخص شــد کــه 63 درصــد 

روســتاهای شهرســتان چــادگان فرســوده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اســتان اصفهــان تنهــا اســتانی اســت 
ــای  ــازی بافت ه ــرای بازس ــره ای ب ــهیالت زنجی ــه از تس ک
ــان  ــتاندار اصفه ــزود: اس ــرده، اف ــتفاده نک ــتایی اس روس
بایــد بانک هــای عامــل را در راســتای ارائــه تســهیالت 

ــد. ــت کن ــره ای هدای زنجی
ــب  ــه تخری ــدام ب ــان ادامــه داد: روســتاییانی کــه اق مهدی
ــر  ــالوه ب ــد، ع ــود کنن ــوده خ ــای فرس ــا و بافت ه خانه ه
ــد، از 2۰  ــره ۵ درص ــا به ــی ب ــون ریال ــهیالت 2۰۰ میلی تس
میلیــون ریــال تســهیالت بالعــوض تخریــب و آواربــرداری 

ــد شــد. هــم برخــوردار خواهن

 دستگیری 3 شکارچی متخلف 
در خوانسار 

ــار  ــت خوانس ــط زیس ــس اداره محی ــی، رئی ــهاب برهان ش
ــت  ــط  زیس ــاران محی ــکاری همی ــا هم ــت:  ب ــار داش اظه
شهرســتان، 3 شــکارچی متخلــف از اســتان های هم جــوار 
در منطقــه شــکار ممنوعــه گلســتان کــوه خوانســار دســتگیر 

شــدند.
ــالح  ــه س ــف 3 قبض ــکارچی های متخل ــزود: از ش وی اف
شــکاری بــه همــراه 44 عــدد فشــنگ و 3 قطعــه پرنــده از 

نــوع کبــک کشــف و ضبــط  شــده اســت.
ــی از  ــا قدردان ــار ب ــت خوانس ــط  زیس ــس اداره محی رئی
همیــاران محیــط  زیســت شهرســتان خوانســار گفــت: ایــن 
ــی  ــه دادگســتری خوانســار معرف ــف ب 3 شــکارچی متخل

شــدند.

آغاز جشنواره »سمیرم، سرزمین 
هزارچشمه« 

ــمیرم  ــی س ــه فرهنگی اجتماع ــنواره هفت ــن جش دومی
بــا نــام »ســمیرم، ســرزمین هزارچشــمه« در ورزشــگاه 

شــهید صابــری ایــن شهرســتان آغــاز شــد. 
فرمانــدار ســمیرم اظهــار کــرد: در ایــن رویــداد فرهنگــی 
نمایشــگاهی بــا 6۰ غرفــه در موضوعــات فرهنگــی، 
ــا هــدف معرفــی شهرســتان  اجتماعــی، اقتصــادی و ب
در زمینه هــای کشــاورزی، صنایــع دســتی، گردشــگری، 

ــا شــده اســت. ــای تجســمی برپ ــردی و هنره بوم گ
محمدحســین نصرتــی بــا بیــان اینکــه نمایشــگاه 
ــا  ــی برپ ــور اختصاص ــه ط ــن دوره ب ــز در ای ــودک نی ک
و  اســتعدادها  و کشــف  شــناخت  افــزود:  شــده، 
خالقیت هــای کــودکان شهرســتان در ایــن دوره، ویژگــی 
ــمه«  ــرزمین هزارچش ــمیرم، س ــنواره »س ــن جش دومی

ــود. ــد ب خواه

 سه روستای تیران و کرون 
منطقه گردشگری شدند 

ــدار شهرســتان تیــران و کــرون گفــت: خمیــران،  فرمان
ــدف  ــتاهای ه ــوان روس ــه عن ــا ب ــا و جاج ــرد علی ک

ــدند.  ــی ش ــتان معرف ــن شهرس ــگری ای گردش
علــی رحمانــی افــزود: ایــن روســتاها دارای آثــار 
منحصربه فــرد  ظرفیت هــای  ملــی،  تاریخــی 
ــا مطالعــه  ــا هســتند کــه ب گردشــگری و طبیعــت زیب
بــر ظرفیت هــای ایــن روســتاها ایــن ســه روســتا بــه 
ــی  ــرح و معرف ــگری مط ــدف گردش ــب ه ــوان قط عن

ــدند. ش
وی بیــان کــرد: تدابیــر الزم و زیرســاخت ها بــرای 
ــکاری  ــا هم ــتا ب ــه روس ــن س ــگری در ای ــق گردش رون
ــن  ــه مهم تری ــده ک ــام ش ــی انج ــتگاه های خدمات دس

ــت. ــادی اس ــرح  ه ــری ط ــر و بازنگ ــدام، تغیی اق

آغاز برداشت محصوالت زراعی و 
باغی در کاشان 

برداشــت محصــوالت زراعــی و باغــی پیــاز و گالبــی در 
کاشــان آغــاز شــد.

ــتان  ــاورزی شهرس ــاد کش ــی جه ــط عموم ــر رواب مدی
ــر کشــت  ــار ســطح زی کاشــان گفــت: حــدود ۱۰۰ هکت

ــت. ــوده اس ــی ۹6-۹۵ ب ــال زراع ــاز در س پی
ســید روح هللا ســیدیان بــا اشــاره بــه عملکــرد متوســط 
ــود  ــی می ش ــزود: پیش بین ــار اف ــاز در هکت ــن پی 3۰ ت

3۰ هــزار تــن پیــاز برداشــت شــود.
وی تصریــح کــرد: بیشــترین ســطح مربــوط بــه رقــم 
ــزی  ــش مرک ــه در بخ ــت ک ــان اس ــفید کاش ــاز س پی
شهرســتان کشــت می شــود؛ ایــن رقــم از مرغوبیــت و 

ــژه ای برخــوردار اســت. بازارپســندی وی

 دستگیری دزد پنجه طال 
در اشتباه ناشیانه 

ــه ســرقت 2۰۰ میلیــون ریــال طــال  مــردی کــه اقــدام ب
ــش از  ــود، پی ــرده ب ــردم ک ــای م ــرات از خانه ه و جواه
اینکــه بتوانــد ایــن امــوال را بــه فــروش برســاند، طــی 
ــس خمینی شــهر دســتگیر شــد. ــی توســط پلی عملیات

ســرهنگ علــی جعفری نــژاد، رئیــس پلیس شهرســتان 
خمینی شــهر، در تشــریح ایــن خبــر گفــت: در پــی 
وقــوع چنــد فقــره ســرقت منــزل در ســطح شهرســتان 
ــا  ــل ی ــایی عام ــت شناس ــالش در جه ــهر ت خمینی ش
ــان  ــتورکار کارآگاه ــرقت ها در دس ــه س ــالن این گون عام

ــرار گرفــت. ــن فرماندهــی ق پلیــس آگاهــی ای
وی اضافــه کــرد: کارآگاهــان مشــغول تحقیقــات بودنــد 
کــه متوجــه شــدند فــردی قصــد فــروش طــال و 
ــی ها دارد؛  ــی از طالفروش ــروقه را در یک ــرات مس جواه
ــم را  ــد و مته ــور یافتن ــل حض ــه در مح ــس بالفاصل پ

ــد. ــتگیر کردن دس

گفت وگو با حاج جواد کارگرنژاد، خیّر کاشانی و کارآفرین برتر ملی 

دریافت عنوان صنعت سبز کشوری، افتخاری برای شرکت شیرکده کاشان

،،
اصفهــان  شــهردار  عالــی  مشــاور 
برنامه ریــزی  اســاس  بــر  گفــت: 
صــورت گرفتــه قــرار اســت کــه خــط 
یک متروی اصفهان تا پایان امسال 
تکمیــل شــده و بــه ایســتگاه دفــاع 
صفــه  ترمینــال  در  واقــع  مقــدس 

برســد. اصفهــان 

# نیرو_انتظامی
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کوتاه اخبار 
رونمایی از نقشه پوشش گیاهی 

استان یزد
ــی و  ــع طبیع ــت در اداره  کل مناب ــه دول ــم هفت  در مراس
ــزد  ــزد از نقشــه پوشــش گیاهــی اســتان ی ــزداری ی آبخی
ــز  ــان مرک ــت محقق ــه هم ــه ب ــن نقش ــد. ای ــی ش رونمای
ــزد در  ــع طبیعــی ی تحقیقــات، آمــوزش کشــاورزی و مناب

ــت. ــده اس ــه ش ــال تهی ــدت ۲۵ س م
در ایــن مراســم کــه بــه دعــوت مشــترک مرکــز تحقیقات و 
آمــوزش کشــاورزی و اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
اســتان یــزد برگــزار شــد، جمعــی از اســتادان دانشــگاه های 
ــوزش  ــات، آم ــز تحقیق ــان مرک ــتان، محقق ــف اس مختل
ــای  ــدادی از رؤس ــزد و تع ــی ی ــع طبیع ــاورزی و مناب کش

ادارات و ارگان هــای مرتبــط حضــور داشــتند.

اهدای اعضای ۲ بیمار مرگ مغزی 
در شهرکرد 

اعضــای  پیونــد  تیــم  هماهنگ کننــده  ســیاح،  زهــرا 
ــاری، از انجــام عمــل اهــدای عضــو ۲  چهارمحــال و بختی
بیمــار مــرگ مغــزی در بیمارســتان آیــت هللا کاشــانی)ره( 

ــر داد.  ــهرکرد خب ش
وی گفــت: اعضــای ایــن ۲ بیمــار مــرگ مغــزی بــه ۶ بیمار 

نیازمنــد پیونــد عضــو، حیاتــی دوباره بخشــید.

۴۷۰۰ متر شبکه جمع آوری فاضالب 
در آزادشهر یزد 

ــه فاضــاب  ــع آوری و تصفی ــر اجــرای طرح هــای جم مدی
ــه  ــاب ب ــبکه فاض ــذاری ش ــات لوله گ ــام عملی ــزد از اتم ی
طــول بیــش از ۴ هــزار و ۷۰۰ متــر در منطقــه آزادشــهر خبــر 
داد. محمدمهــدی ثابتیــان گفــت: عملیــات لوله گــذاری در 
بخشــی از شــهرک امــام  هــادی و قائــم آزادشــهر از بهمــن 
مــاه ۱۳۹۵ آغــاز و بیــش از ۴۷۰۰ متــر لوله گــذاری شــبکه 

جمــع آوری فاضــاب اجــرا شــد.
ــه فاضــاب  ــع آوری و تصفی ــر اجــرای طرح هــای جم مدی
یــزد خاطرنشــان کــرد: همزمــان بــا اجــرای ایــن عملیــات 

۳۰۰ فقــره انشــعاب نیــز در ایــن مناطــق نصــب شــد.

توصیه هواشناسی به ذرت کاران 
»ذرت کاران بــا توجــه بــه احتمــال ســرمازدگی هرچــه 
ســریع تر بــرای جمــع آوری محصــول اقــدام کننــد.« 

اداره کل هواشناســی چهارمحــال و بختیــاری از کشــاورزان 
ــه  ــا توجــه ب ــژه ذرت کاران خواســت: ب ــه داران به وی و گلخان
ــرای  احتمــال ســرمازدگی محصــوالت، هرچــه ســریع تر ب

جمــع آوری محصــول خــود اقــدام کننــد.

اسب های برتر جشنواره ملی زیبایی 
اسب اصیل ایرانی

ــرکت ۷۴  ــا ش ــی ب ــل ایران ــب اصی ــی اس ــنواره زیبای جش
رأس اســب از اســتان های هرمــزگان، یــزد، اصفهــان، 
خوزســتان، کرمــان، آذربایجــان شــرقی و چهارمحــال 
ــد. ــزار ش ــت برگ ــهر تف ــه آزادی ش ــاری در مجموع بختی

ــورهای  ــی از کش ــور داوران اعزام ــا حض ــنواره ب ــن جش ای
بلژیــک و لهســتان و زیــر نظــر فدراســیون  ســوریه، 

ســوارکاری بــه مــدت ســه روز پیگیــری شــد.
مســئول برگــزاری ایــن جشــنواره بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن 
جشــنواره، بیســت و دومیــن جشــنواره اســب های اصیــل 
عــرب و اولیــن جشــنواره اســب های خالــص ایرانــی اســت 
ــص  ــب های خال ــی اس ــنواره زیبای ــزاری جش ــت: برگ گف
ایرانــی عــاوه بــر گســترش صنعــت پــرورش اســب باعــث 
تشــویق مــردم بــه ســمت ســرمایه گذاری در ایــن صنعــت 

ــدار می شــود. ــم و پرطرف مه

افتتاح ۱۲۰ طرح عمرانی، تولیدی و 
خدماتی در اردکان 

هــادی مقیمــی، فرمانــدار اردکان، گفــت: همزمــان بــا 
ــدی  ــی، تولی ــرح عمران ــت، ۱۲۰ ط ــت دول ــه بزرگداش هفت
ــال  ــارد ری ــر ۵۰۰ میلی ــزون ب ــاری اف ــا اعتب ــی ب و خدمات
ــه  در ایــن شهرســتان احــداث، تکمیــل و تجهیــز شــد و ب

رســید. بهره بــرداری 
ــا از  ــن طرح ه ــل ای ــرای تکمی ــت: ب ــی گف ــادی مقیم ه
منابــع بانکــی و دولتــی تامیــن بودجــه و بهره بــرداری 

شــد.

کشف کاالی قاچاق به ارزش ۲۰۰ 
میلیون ریال در بروجن

غامعلــی شــکری، فرمانــده انتظامــی شهرســتان بروجــن، 
اظهــار کــرد: در پــی کســب خبــری مبنــی بــر ورود 
مقادیــری کاالی قاچــاق بــه شهرســتان بروجــن، رســیدگی 
ــرار  ــن شهرســتان ق ــس ای ــه موضــوع در دســتورکار پلی ب

ــت. گرف
ــا انجــام  ــه ب ــری ۱۴ فرادنب ــوران کانت ــه داد: مأم وی ادام
ــل کاالی  ــوس حام ــتگاه اتوب ــک دس ــی ی ــات پلیس اقدام

ــد. ــف کردن ــایی و آن را متوق ــاق را شناس قاچ

فراخوان ثبت نام پلیس افتخاری 
فرماندهــی انتظامــی اســتان یــزد گفــت: متقاضیــان 
ــد  ــی ارش ــی و کارشناس ــدارک کارشناس ــا م ــد ب عاقه من
آسیب شناســی  و  مــددکاری  مشــاوره،  روان شناســی، 
اجتماعــی می تواننــد بــه عنــوان پلیــس افتخــاری در 

فرماندهــی انتظامــی اســتان خدمــت کننــد.
ســردار کاکاونــد افــزود: عاقه منــدان بــه خدمــت در 
واحدهــای مشــاوره ای کانتری هــای زارچ، اشــکذر، بهابــاد 
و بافــق می تواننــد بــا شــماره های ۲۱8۳۱۱۹و۲۱8۳۱۲۰ 

ــد. تمــاس بگیرن

برخورد مرگبار پراید و پژو در شهرکرد
ــژو در  ــد و پ ــواری پرای ــودروی س ــتگاه خ ــورد دو دس برخ
ــر  ــک کشــته و  ۹ مصــدوم ب ــه اردل، ی محــور شــهرکرد ب
ــه پــس از انجــام  ــن حادث ــان ای جــای گذاشــت. مصدوم
اقدامــات درمانــی اولیــه توســط کارشناســان فوریت هــای 
پزشــکی بــه بیمارســتان امــام رضــا)ع( اردل منتقــل 

شــدند.

منطقــه  مخابــرات  مدیــر  آقایــی،  حســن 
بــا  گفت وگــو  در  بختیــاری،  و  چهارمحــال 
فــارس بــا اشــاره بــه اجــرای پروژه هــای 
ــوری در چهارمحــال  ــر ن عمــده بســترهای فیب
ــن  ــی از مهم تری ــرد: یک ــار ک ــاری اظه و بختی
پروژه هــا در رابطــه بــا ایجــاد بســتر فیبــر 
نــوری در شهرســتان اردل آغــاز شــده کــه 
در  پــروژه  ایــن  می شــود  پیش بینــی 
بهره بــرداری  بــه  آینــده  اردیبهشــت ســال 

برســد.
 افزایش زیرساخت های شبکه دیتای 

گوشی  همراه در چهارمحال و بختیاری
وی بیــان اینکــه زیرســاخت های شــبکه دیتــا 
در چهارمحــال و بختیــاری افزایش پیــدا کرده، 
ــترده  ــتقبال گس ــه اس ــه ب ــا توج ــه داد: ب ادام
لینک هــای  پرســرعت،  اینترنــت  از  مــردم 
اصلــی  مراکــز  در  پیشــرفته  روترهــای 
شهرســتان  ها از جملــه بروجــن، فارســان، 
ســامان، بــن، سورشــجان و نافــچ بــه صــورت 
قابــل ماحظــه ای افزایــش یافتــه و همچنیــن 
افزایــش  و  مشــتری مداری  راســتای  در 
بــرای   FCP درخواســتی  خطــوط  رقابــت 
ــت  ــات اینترن ــده خدم ــرکت های ارائه دهن ش
پرســرعت از جملــه آســیانت، صبانــت و شــاتل 

ــد. ــدازی ش راه ان

 بهره برداری از سیستم IPOOS  به  منظور 
پایش و رفع خرابی های اینترنت پرسرعت

مدیــر مخابــرات منطقــه چهارمحــال و بختیــاری 
بــا اشــاره بــه اینکــه بــه  منظــور پایــش و رفــع 
 ipoos خرابی هــای اینترنــت پرســرعت، سیســتم
جهــت کنتــرل مدیریتــی کان مــورد بهره بــرداری 
قــرار گرفتــه، خاطرنشــان کــرد: ایــن سیســتم جهــت 
پایــش خرابی هــا و مشــکات بــه صــورت ۲۴ ســاعته 
مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و نیروهــای پشــتیبانی 
ــه  ــن ب ــان ممک ــن زم ــه  صــورت منظــم و در کمتری ب
مبــادی خرابــی مراجعــه کــرده و پیمانــکاران بــه 
صــورت شــبانه روزی اقــدام بــه رفــع خرابــی می کننــد.

  ADSL ــای ــب پورت ه ــن نص ــزود: همچنی ــی اف آقای

ــام  ــترده انج ــورت گس ــه  ص ــتایی ب ــق روس در مناط
گرفتــه و یــک نرم افــزار هوشــمند بــا کنتــرل خطــوط، 
ــه  ــزی را ک ــه مراک ــی ب ــاهده و دسترس ــکان مش ام
قطعــی شــبکه در آن هــا رخ داده از محــل کار مدیــران 
ــن  ــاس آخری ــر اس ــد؛ ب ــا می ده ــه آن ه ــرات ب مخاب
گــزارش ســازمان تنظیــم مقــررات، چهارمحــال و 
بختیــاری در هفتــه گذشــته بــر اســاس شــاخص های 
ــه ســوم کشــوری را کســب کــرده اســت. کیفــی رتب

 راه اندازی ۱8۰ ایستگاه  تقویت کننده 
گوشی  همراه جهت افزایش خدمات / 

تشعشعات ایستگاه های BTS در چهارمحال 
و بختیاری پایین تر از حد مجاز است 

وی بــا بیــان اینکــه در راســتای افزایــش پهنــای بانــد، 
ارتقــای voice و دیتــای گوشــی همــراه ۱8۰ ایســتگاه 
تقویت کننــده گوشــی همــراه و ۱۲۰ ایســتگاه رادیویــی 
راه انــدازی شــده، اضافــه کــرد: در همیــن راســتا تعــداد 
جالــب توجهــی ایســتگاه گوشــی  همــراه بــه صــورت 
مــوازی و فیبــر نــوری بــرای دسترســی ایجــاد شــده 
بــه ســایت های  میکــرو  و همچنیــن ۲۰ ســایت 
ــراه و  ــی هم ــات گوش ــش خدم ــت افزای ــرو جه ماک

ــه اســت. ــا یافت ــای ارتباطــی ارتق ظرفیت ه
مدیــر مخابــرات منطقــه چهارمحــال و بختیــاری 
بــه تشعشــات ســایت های  بــا اشــاره  ادامــه  در 
ــه  ــی ک ــن مرجع ــت: باالتری ــراه گف ــی هم BTS گوش
ــازمان  ــد، س ــر کن ــام نظ ــه اع ــن رابط ــد در ای می توان

ــم مقــررات ارتباطــات  ــرژی اتمــی و ســازمان تنظی ان
ــتگاه های  ــعات ایس ــزان تشعش ــت و می ــی اس رادیوی
گوشــی  همــراه بــه صــورت مســتمر اندازه گیــری و بــه 
مبــادی ذی ربــط اعــام می شــود کــه در اســتان ایــن 

ــج مجــاز اســت. ــر از رن تشعشــعات کمت
 آمادگی کامل مخابرات چهارمحال و 

بختیاری برای پاسخگویی علمی به مردم 
درباره بی خطر بودن تشعشعات سایت های 

BTS
ــه  ــا مراجع ــد ب ــردم می توانن ــرد: م ــه ک ــی اضاف آقای
فنــاوری  اداره  کل  بــه  غیرحضــوری  و  حضــوری 
اتمــی  انــرژی  و ســازمان  ارتباطــات  و  اطاعــات 
و  زمینــه کســب کننــد  ایــن  در  را  اطاعــات الزم 
همچنیــن مخابــرات چهارمحــال و بختیــاری آمادگــی 
ــه   ــه ای ب ــی در جلس ــای فن ــکیل کمیته ه ــا تش دارد ب
ــر  ــاره بی خط ــده درب ــب  بیان ش ــی مطال ــورت علم ص
ــردم  ــوم م ــه اطــاع عم ــن تشعشــعات را ب ــودن ای ب

ــاند. برس
ســایت های  ایجــاد  بــرای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
تقویت کننــده گوشــی همــراه بــا ممانعــت مــردم 

ــرد:  ــه رو هســتیم، خاطرنشــان ک بعضــی مناطــق روب
متاســفانه گاهــی عــاوه بــر ایجــاد ممانعــت در 
بعضــی مناطــق بــا ایجــاد خســارات  گســترده بــه ایــن 
ــن  ــه ای ــتیم ک ــه رو هس ــردم روب ــط م ــایت ها توس س
ــراد باعــث محرومیــت  اقدامــات توســط برخــی از اف
ســایر مــردم جهــت دسترســی بــه خدمــات و ایجــاد 
ــی اورژانســی  ــه ســرویس های خدمات اختــال در ارائ
و همچیــن باعــث ایجــاد خســارات گســترده بــه ایــن 
ــات  ــه خدم ــاری در ارائ ــرات چهارمحــال و بختی مخاب

می شــود.
 ممانعت مردم چهارمحال و بختیاری از 

BTS ایجاد سایت های
مدیــر مخابــرات منطقــه چهارمحــال و بختیــاری 
بختیــاری  و  مخابــرات چهارمحــال  اضافــه کــرد: 
نیازمنــد ۱۵ ســایت BTS در شهرســتان شــهرکرد و ۵ 
ــه  ــرای ارائ ســایت در ســایر شهرســتان های اســتان ب
خدمــات گوشــی همــراه بــه مــردم اســتان اســت کــه 
ــا ممانعــت شــدید  ــدازی ایــن ســایت ها ب ــرای راه ان ب
مــردم مواجــه هســتیم و ارائــه خدمــات در ایــن رابطــه 

ــد همــکاری مــردم ایــن مناطــق اســت. نیازمن

مدیر مخابرات منطقه چهارمحال و بختیاری خبر داد:

افزایش زیرساخت های شبکه دیتای 
گوشی  همراه در چهارمحال و بختیاری

محمدحســین ماجــدی اردکانــی، مدیــر کل اســتاندارد یــزد 
ــای  ــر بخش ه ــتمر ب ــارت مس ــرورت نظ ــه  ض ــاره ب ــا اش ب
ــت  ــردد گش ــرح ت ــه زودی ط ــت: ب ــادی گف ــف اقتص مختل
اســتاندارد در ســطح شــهر یــزد آغــاز می شــود و دامنــه کاری 
آن عــاوه بــر بازارهــای خریدوفــروش، واحدهــای تولیدی را 

ــود. ــامل می ش ــز ش نی
ــی  ــت های کل ــد ۲۴ سیاس ــاس بن ــر اس ــه داد: ب وی ادام
اقتصــاد مقاومتــی، اباغــی از ســوی مقــام معظــم رهبــری، 
کلیــه محصــوالت داخلــی بایــد تحــت پوشــش اســتاندارد 
قــرار گیــرد و نســبت بــه ترویــج آن هــا اقــدام شــود کــه بــا 
ــد و اشــتغال«،  ــی، تولی ــه شــعار »اقتصــاد مقاومت توجــه ب
ــی  ــات میدان ــق تحقیق ــه اول از طری ــن اداره کل در وهل ای
ــتاندارد  ــمول اس ــدی مش ــای تولی ــایی واحده ــرای شناس ب

اجبــاری اقــدام کــرده کــه در قالــب ایــن طــرح بــه ســراغ آن 
دســته از واحدهایــی کــه تاکنــون بــه مــا مراجعــه نداشــتند، 
رفتــه و در صــورت لــزوم بــه  منظــور جلوگیــری از ورود 
ــازار  ــه ب ــتاندارد ب ــد و اس ــنامه تولی ــدون شناس ــای ب کااله

ــد آن هــا اقــدام خواهیــم کــرد. ــرای پلمــب خــط تولی ب
ماجــدی اردکانــی در پایــان عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه ثبــت 
شــهر یــزد در یونســکو، در آینــده نزدیــک حضــور گردشــگران 
داخلــی و خارجــی بیشــتری را در ایــن اســتان پهناور شــاهد 
ــتاندارد  ــرای اس ــدن اج ــاری ش ــا اجب ــه ب ــود ک ــم ب خواهی
تمامــی کاالهــا و خدمــات حســاس، قطعــا آرامــش خریــد 
افزایــش می یابــد و بــا صعــودی شــدن رونــد حضــور 
مهمانــان در یــزد، مطمئنــا توســعه صنعت توریســم را شــاهد 

خواهیــم بــود.

معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی چهارمحــال و 
بختیــاری گفــت: چنانچــه امنیــت و ســامت جســمی، روانــی 
ــه خطــر بیفتــد، قطعــا برخــورد جــدی  ــا اعتقــادی کــودک ب ی
خواهــد شــد و بــه تعطیلــی مهــد هــم می انجامــد؛ حتــی اگــر 

ــار رخ داده باشــد. ــن ب ــرای اولی ب
ــن  ــاس قوانی ــر اس ــرد: ب ــار ک ــتری اظه ــی چالش ــواد نجف ج
ــودک  ــای ک ــرای مهده ــوز ب ــدور مج ــع ص ــا مرج ــود تنه موج
اعــم از مهدهــای قرآنــی، شــهری و روســتایی، فقــط ســازمان 

ــت. ــتی اس بهزیس
معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی چهارمحــال و 
بختیــاری بــا بیــان اینکــه شــرایط مصوبــات آموزشــی، ســاختار 
مهدهــای کــودک، وضعیــت مربیــان و پرســنل، برگــزاری 
دوره هــای آموزشــی و... همگــی بــر اســاس دســتورکار ها 

ــر کار مهدهــای کــودک  انجــام می شــود، ادامــه داد: نظــارت ب
ــرد. ــام می گی ــب انج ــد قال در چن

ــع  ــه درواق ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــه ب ــتری در ادام ــی چالش نجف
چندیــن الیــه نظــارت بــر رونــد کاری مهدهــای کــودک وجــود 
دارد، عنــوان داشــت: طبــق بخش نامه هایــی نگهــداری دارو از 
هــر نــوع آن در مهدهــای کــودک بــه هیــچ عنــوان امکان پذیــر 

نیســت؛ حتــی اگــر داروهــای ســرماخوردگی باشــد.
معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی چهارمحــال و 
بختیــاری خاطرنشــان کــرد: خانواده هــا نبایــد کودکانــی را 
ــه  ــتند، ب ــک هس ــرماخوردگی کوچ ــک س ــار ی ــی دچ ــه حت ک
مهدکــودک بیاورنــد؛ چــه برســد بــه اینکــه بخواهنــد دارو نیــز 
همــراه بچــه بــه مهــد بفرســتند و مســئوالن مهدهــای کــودک  

ــد. ــا دارو بپذیرن ــودکان را ب ــد ک ــز نبای نی

ــر عامــل شــرکت  ــره و مدی ــر و رئیــس هیئت مدی معــاون وزی
ملــی پســت جمهــوری اســامی ایــران گفــت: ۵۲.۵ میلیــون 
ــانی  ــه نش ــامانه یکپارچ ــرای س ــتای اج ــتی در راس ــد پس ک
ــه اماکــن شــهری و روســتایی کشــور  ــف( ب امــاک )جــی ن

ــت. ــده اس ــاص داده ش اختص
حســین مهــری در آییــن افتتــاح کارگاه مرکــزی پــروژه 
اقتصــاد مقاومتــی ســامانه یکپارچه ســازی مدیریــت امــاک 
ــای  ــوع واحده ــزود: از مجم ــان اف ــیماک( در کرم ــور )س کش
ــون و  ــف، ۱۰ میلی ــد پســتی در ســامانه جی ن ــده ک دریافت کنن
و 8۰۰ هــزار واحــد روســتایی و ۴۱ میلیــون و ۷۰۰ هــزار واحــد 

ــوده اســت. اماکــن شــهری ب
ــانی  ــه نش ــامانه یکپارچ ــف )س ــروژه جی ن ــه داد: پ وی ادام
ــال  ــدی دنب ــورت ج ــه ص ــد ب ــان بای ــتان کرم ــاک( در اس ام

ــاز  ــزرگ کشــور آغ ــج اســتان ب ــن طــرح در پن ــرا ای شــود؛ زی
ــت. ــده اس ش

ــکان  ــر م ــه ه ــف ب ــه در ســامانه جی ن ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــه  ــتفاده هم ــورد اس ــه م ــود ک ــتی داده می ش ــد پس ــک ک ی
دســتگاه ها قــرار می گیــرد، گفــت: در اجــرای ایــن طــرح یــک 

ــود. ــن می ش ــاک تعیی ــرای ام ــتاندارد ب آدرس اس
وی تصریــح کــرد: طــول و عــرض جغرافیایــی دادن بــه مــکان 
از دیگــر مزایــای ســامانه یکپارچــه نشــانی امــاک اســت و بــا 

ایــن کار مشــخصات مــکان در دنیــا یونیــک می شــود.
مهــری یــادآور شــد: بــا اجــرای ســامانه جی نــف مــکان 
ــکان  ــر م ــی ب ــرویس های مبتن ــه و س ــکل گرفت ــمند ش هوش
ــوان  ــتا می ت ــن راس ــد و در ای ــرا می یاب ــت اج ــمند قابلی هوش

ــرد. ــه ک ــه ارائ ــه جامع ــی را ب ــات متفاوت خدم

ــان  ــداد اســتان کرم ــه ام ــر کل کمیت ــی، مدی ــی صادق یحی
گفــت: بــه دنبــال ایــن هســتیم شــرایط خانواده هــای تحت 
حمایــت بازســازی شــود و آن هــا بتواننــد روی پــای خــود 
ــن  ــای ای ــام ظرفیت ه ــور از تم ــن منظ ــه همی ــتند؛ ب بایس
نهــاد در جهــت توانمندســازی خانواده هــای تحــت حمایــت 

ــم. ــره می بری به
از  ادامــه  مدیــر کل کمیتــه امــداد اســتان کرمــان در 
افزایــش تســهیات قرض الحســنه اشــتغال اســتان طــی 
ــان تســهیات  ــارد توم ــت: ۱۶۰ میلی ــر داد و گف امســال خب
قرض الحســنه اشــتغال امســال بــه کمیتــه امــداد اســتان 
اختصــاص یافتــه کــه ۹۰ میلیــارد تومــان از ایــن تســهیات 
مربــوط بــه منابــع بانکــی و دولتــی اســت و بقیــه مربــوط به 

ــت. ــداد اس ــنه ام ــدوق قرض الحس ــع صن مناب

بیــن  در  تــاش  و  کار  فرهنــگ  تقویــت  از  صادقــی 
بــا  و گفــت:  داد  خبــر  حمایــت  تحــت  خانواده هــای 
ــه  استعدادســنجی در بیــن خانواده هــای تحــت حمایــت ب
دنبــال ایجــاد شــغل مناســب و مطابــق با رشــته و اســتعداد 

مــورد نیــاز خانواده هــای تحــت حمایــت هســتیم.
وی بــا بیــان اینکــه ۶۰ درصــد مددجویــان تحــت حمایــت 
ــد،  ــردن را دارن ــوان کار ک ــان ت ــتان کرم ــداد اس ــه ام کمیت
گفــت: بــا پرداخــت تســهیات قرض الحســنه اشــتغال، بــه 

ــا هســتیم. ــن خانواده ه ــردن ای ــد ک ــال توانمن دنب
ــن  ــه ای ــی ب ــای مردم ــد کمک ه ــه از رش ــی در ادام صادق
ــتان  ــوکار اس ــر و نیک ــردم خی ــت: م ــر داد و گف ــاد خب نه
کرمــان ســال گذشــته یــک میلیــارد تومــان صدقــه 

پرداختنــد.

استانها

 تردد گشت استاندارد در سطح شهر یزد 
به زودی آغاز می شود

 اختصاص 52.5 میلیون کدپستی به اماکن 
در راستای اجرای سامانه یکپارچه نشانی امالک

 معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی چهارمحال و بختیاری خبر داد:

تعطیلی در انتظار مهدهای متخلف
مدیر کل کمیته امداد استان کرمان:

به دنبال توانمندسازی مددجویان هستیم

برای نخستین بار در چهارمحال و بختیاری
موافقت با 6۲ درصد متقاضیان نقل و انتقاالت 

فرهنگیان در داخل و خارج استان
H.Bagheri@eskimia.ir

حمید باقریشهرکرد

ــاری، در نشســت  ــرورش چهارمحــال و بختی ــر کل آمــوزش و پ ــدی، مدی ــروز امی به
خبــری بــا اصحــاب رســانه و مطبوعــات بــا اشــاره بــه اینکــه آمــوزش و پــرورش یــک 
ــا بدنــه  دســتگاه مهــم و زیربنایــی در کشــور اســت کــه بیشــترین ســطح تمــاس ب
جامعــه را دارد، اظهــار کــرد: در حــال حاضــر ۱8۵ هــزار دانش آمــوز و حــدود ۱۶ هــزار 

همــکار فرهنگــی در ســطح اســتان وجــود دارد.
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــتان اش ــوزان اس ــترده دانش آم ــای گس ــه موفقیت ه ــدی ب امی
ــش  ــت پرس ــه نخس ــب رتب ــان، کس ــی نوجوان ــتی فرنگ ــای کش ــدال ط ــب م کس
ــه ایــن  مهــر ریاســت جمهــوری و کســب رتبــه نخســت جشــنواره خوارزمــی از جمل

ــت.  ــوده اس ــا ب موفقیت ه
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه در گذشــته 
بســیاری از مــدارس و فضاهــای آموزشــی اســتان ســند ثبتــی تک برگــی نداشــتند، 
ــای  ــرورش موفقیت ه ــوزش و پ ــوص آم ــن خص ــبختانه در ای ــرد: خوش ــح ک تصری

چشــمگیری را بــه دســت آورد.
ایشــان در ادامــه بــه موضــوع نقــل و انتقــاالت فرهنگیــان نیــز اشــاره کــرد و گفــت: 
ــاالت  ــل و انتق ــان نق ــد متقاضی ــا ۶۲ درص ــار ب ــتین ب ــرای نخس ــته ب ــال گذش س

ــد. ــت ش ــتان موافق ــارج اس ــل و خ ــان در داخ فرهنگی
وی گفــت: امســال ۱۷۴۶ نفــر متقاضــی نقــل و انتقــاالت داخــل اســتان هســتند کــه 

از ایــن تعــداد ۵۶8 نفــر مــرد و ۱۱۷8 نفــر زن هســتند.
وی اضافــه کــرد: از ایــن تعــداد متقاضــی ۷۴8 نفــر متقاضــی جابه جایــی در داخــل 

اســتان هســتند کــه ۳۰8 نفــر آن هــا مــرد و ۴۴۰ نفــر آن هــا زن هســتند.
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش چهارمحــال و بختیــاری گفــت: ۵۰۵ نفــر نیــز متقاضــی 
جابه جایــی بــه خــارج از اســتان هســتند کــه بــا نقــل و انتقــاالت ۱۵۱ نفــر موافقــت 

شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه درمجمــوع ۲۲۵۱ همــکار فرهنگــی متقاضــی نقــل و انتقــال در 
داخــل و خــارج اســتان هســتند کــه بــا جابه جایــی ۹۰۰ نفــر موافقــت شــده، گفــت: 

بــا ۴۰ درصــد تقاضاهــای نقــل و انتقــاالت فرهنگیــان اســتان موافقــت شــده اســت.
ــار  ــتان اظه ــی در اس ــای آموزش ــود ۱8۵۰ فض ــه وج ــاره ب ــا اش ــه ب ــدی در ادام امی
ــد  ــا نیازمن ــای آموزشــی اســتان اســتاندارد، یک ســوم فضاه ــرد: یک ســوم فضاه ک
مقاوم ســازی و یک ســوم دیگــر فضاهــای آموزشــی فرســوده هســتند کــه بــه 

ــد.  ــاز دارن ــازی نی ــب و بازس تخری

کوتاه از استانها
 نعمت هللا حسین زاده 

شهردار جیرفت شد
ــت هللا  ــت: نعم ــت گف ــهر جیرف ــورای ش ــخنگوی ش س
حســین زاده بــه  عنــوان شــهردار جیرفــت انتخــاب 
ــا  ــه ای ب ــت: جلس ــار داش ــوج اظه ــد. روح هللا میرکهن ش
ــد  ــزار ش ــت برگ ــهر جیرف ــورای ش ــای ش ــور اعض حض
کــه درنهایــت بــا کســب بیشــترین رأی، نعمــت هللا 
حســین زاده بــه  عنــوان شــهردار جیرفــت انتخــاب شــد. 
ســخنگوی شــورای شــهر جیرفــت بیــان داشــت: در ایــن 
جلســه ۶ نفــر از اعضــای شــورای شــهر حضــور داشــتند 
کــه چهــار نفــر از ایــن اعضــا بــه نعمــت هللا حســین زاده 
رأی دادنــد و دو نفــر دیگــر وقتــی دیدنــد نتیجــه ای کــه 
ــرک  ــه دســت نیامــد جلســه را ت ــود، ب ــد نظرشــان ب م

کردنــد.

اختصاص تسهیالت به عشایر 
چهارمحال و بختیاری

مدیــر کل امــور عشــایر چهارمحــال و بختیــاری از 
اختصــاص ۳۷ میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون ریــال تســهیات 
ارزان قیمــت از طرح هــای مــاده ۱۰ و ۱۲ حمایــت از 
زنجیــره تولیــد گوشــت قرمــز بــه عشــایر کوچــروی ایــن 

ــر داد. ــتان خب اس
یحیــی حســین زاده اظهــار کــرد: ایــن میــزان تســهیات 
در راســتای حمایــت مســتقیم دولــت از زنجیــره تولیــد 
گوشــت قرمــز بــه ایــن قشــر مولــد آســیب پذیر 
ــت  ــن گوش ــزار ت ــد ۱۰ ه ــت.وی از تولی ــاص یاف اختص
قرمــز توســط عشــایر کوچــرو از زمــان اســتقرار در 
مناطــق ییاقــی ایــن اســتان در ســال جــاری خبــر داد 
ــه مــدت مشــابه ســال  و گفــت: ایــن میــزان نســبت ب

ــت. ــته اس ــش داش ــد افزای ــته ۲۰ درص گذش

آمار طالق در چهارمحال وبختیاری 
کاهش یافت

مدیــر کل ثبــت احــوال چهارمحــال و بختیــاری با اشــاره 
بــه اینکــه طــی پنــج مــاه ابتــدای ســال جــاری تعــداد 
بــوده  طاق هــای ثبت شــده در اســتان ۴۶۴ مــورد 
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــاق نس ــار ط ــت: آم ــت، گف اس

ــه اســت. ســال گذشــته، ۱۵.۹ درصــد کاهــش یافت
محمدعلــی رفیع پــور بــا اشــاره بــه اینکــه در پنــج 
ــورد والدت  ــزار و ۷۳ م ــاری ۹ ه ــدای ســال ج ــاه ابت م
ــوع  ــرد: از مجم ــار ک ــیده، اظه ــت رس ــه ثب ــتان ب در اس
والدت هــای ثبت شــده، ۵ هــزار و ۱۱۰ مــورد در نقــاط 
شــهری و ۳ هــزار و ۹۶۳ مــورد مربــوط بــه نقــاط 

ــت. ــوده اس ــتایی ب روس

صدور سند مالکیت ۷۲۰۰ مسکن 
روستایی در استان یزد 

مدیــر کل بنیــاد مســکن اســتان یــزد گفــت: ۴۹۰۰ قطعه 
زمیــن در روســتاهای یــزد واگذار شــده اســت. 

علیرضــا قربانــی، مدیــر کل بنیــاد مســکن اســتان یــزد، 
ــت  ــا جمعی ــتای ب ــزار روس ــه ۳۹ ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــوار در کل کشــور وجــود دارد، بیــان کــرد:  ــاالی ۲۰ خان ب
ــرح  ــتاها از ط ــن روس ــزار از ای ــم ۱۶ ه ــت یازده در دول

 هــادی روســتایی بهره منــد شــده اند.

 طرح همسفر با آفتاب 
همنشین با مهربانی 

فــرزاد رحیمــی، مدیــر کل کانــون پــرورش فکــری 
چهارمحــال و بختیــاری، بــا اشــاره بــه برگــزاری اردوهای 
فرهنگــی ویــژه اعضــای نوجــوان کانــون اظهــار داشــت: 
ــی«  ــا مهربان ــاب، همنشــین ب ــا آفت طــرح »همســفر ب
ــا ۱۶  ــی ۱۳ ت ــای فرهنگ ــزاری اردوه ــا برگ ــان ب همزم

شــهریورماه برگــزار می شــود.
ــه اهمیــت غنی ســازی اوقــات فراغــت  ــا اشــاره ب وی ب
کــودکان و نوجوانــان افــزود: آمــوزش زندگــی گروهــی، 
مشــارکت در فعالیت هــای گروهــی، آشــنایی بــا طبیعت 
و پدیده هــا، ایجــاد شــادابی و نشــاط، آشــنایی بــا 
ــا  ــط زیســت و آشــنایی ب ــای حفاظــت از محی راهکاره
میــراث فرهنگــی و گردشــگری اســتان از جملــه اهــداف 
اجرایــی اردوهــای اعضــای فرهنگــی مراکــز کانــون 

اســت.

زندگی سالم بدون ورزش 
امکان پذیر نیست

معــاون فرهنگــی و دانشــجویی وزیــر بهداشــت 
ــالم  ــی س ــت: زندگ ــکی گف ــوزش پزش ــان و آم درم
و بــا کیفیــت بــدون ورزش امکان پذیــر نیســت.

ســیزدهمین  افتتاحیــه  در  فراهانــی  محمدرضــا 
ــر دانشــگاه های  ــاد ورزشــی دانشــجویان دخت المپی
علــوم پزشــکی ضمــن تبریــک اعیــاد قربــان و غدیــر 
ــدون  ــت ب ــا کیفی ــالم و ب ــی س ــرد: زندگ ــار ک اظه
نیســت. در حــال حاضــر ۷۰  امکان پذیــر  ورزش 
درصــد جامعــه مــا از بی تحرکــی رنــج می برنــد.

وی بــا بیــان اینکــه بی تحرکــی یــک مشــکل بــزرگ 
ــث  ــی باع ــه داد: بی تحرک ــت، ادام ــه ماس در جامع
ــت  ــد دیاب ــردار مانن ــای غیرواگی ــش بیماری ه افزای
ــردم  ــه م ــادی را ب ــای زی ــده و هزینه ه ــی ش و چاق

تحمیــل کــرده اســت.

افزایش ۲۰ درصدی تردد در 
جاده های یزد 

ــزد  ــتان ی ــای اس ــل و پایانه ه ــل و نق ــر کل حم مدی
گفــت: در جاده هــای اســتان یــزد میــزان تــردد بــار و 

مســافر افزایــش ۲۰ درصــدی داشــته اســت.
ــال  ــک س ــول ی ــت: در ط ــان گف ــن صادقی  محس
گذشــته یــک میلیــون و ۴۳۳ هــزار مســافر توســط 
ــزد جابه جــا  ــای اســتان ی ــاوگان اتوبوســی پایانه ه ن
شــده کــه ایــن میــزان در مقایســه بــا مــدت مشــابه 
ســال قبــل از آن نزدیــک بــه ۴ درصــد رشــد داشــته 

اســت.
وی عنــوان کــرد: در پنــج ماهــه نخســت ســال 
جــاری نیــز میــزان حمــل و نقــل مســافر نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال گذشــته از افزایــش ۱۳ درصــدی 

ــوده اســت. برخــوردار ب

غامعلــی ســفید، رئیــس شــورای شــهر یــزد 
بــرای  لیســت  در  نفــری کــه   ۴۲ از  گفــت: 
شــهرداری معرفــی شــدند، پــس از بررســی های 
ــیدند  ــر رس ــه دوازده نف ــورا ب ــای ش ــیار، اعض بس
ــر  ــد و ۷ نف ــراف دادن ــا انص ــر از این ه ــه ۵ نف ک
بــرای ارائــه برنامــه دعــوت شــدند تــا در جلســات 
ــه برنامه هــا و طرح هــای خــود  ــه ارائ حضــوری ب

ــد. بپردازن
ــن  ــد بی ــرر ش ــت مق ــرد: در نهای ــح ک وی تصری
ــری  ــژاد رأی گی ــینی و جمالی ن ــان سیدحس آقای
ــاب سیدحســینی انصــراف  ــه جن انجــام شــود ک
خــود را اعــام کــرد و در نهایــت در صحــن شــورا 
ــژاد انجــام شــد  ــرای آقــای جمالی ن رأی گیــری ب
و بــا ۱۱ رأی، ایشــان بــه عنــوان شــهردار انتخــاب 

شــد.

غامعلــی ســفید بــه ویژگی هــای جمالی نــژاد 
مدیریــت  دکتــری  دارای  افــزود:  و  پرداخــت 
در  حضــور  و  اســت  شــهری  برنامه ریــزی 
بخش هــای مختلــف شــهرداری تــا شــهردار 
چنــد شــهر در کارنامــه ایشــان اســت و بــه امــور 

شــهرداری اشــراف کامــل دارد.
حمیدرضــا قمــی، دیگــر عضــو شــورای شــهر یــزد 
ــتم  ــدازی سیس ــه راه ان ــت ب ــن نشس ــم در ای ه
ــرد و  ــاره ک ــورا اش ــات ش ــن جلس ــش آنای پخ
ــن جلســه شــورای پنجــم پخــش  ــت: از اولی گف
ــورای  ــایت ش ــر روی س ــورا ب ــن ش ــده از صح زن

ــزو  ــه ج ــر ک ــن ام ــت و ای ــرار گرف ــزد ق ــهر ی ش
طرح هایــی بــود کــه در راســتای شــفافیت و 
دسترســی آســان بــه جلســات بــود، محقــق 
ــنبه  ــنبه و چهارش ــای ش ــه روز ه ــر هفت ــد و ه ش
همشــهریان  می شــود،  برگــزار  جلســات  کــه 
را  جلســات  می تواننــد  محتــرم  خبرنــگاران  و 
مشــاهده کننــد و در جریــان آخریــن تصمیمــات 

ــد. ــرار بگیرن ــا ق م
ــژاد، شــهردار منتخــب یــزد، هــم  مهــدی جمالی ن
ــان و  ــد قرب ــک عی ــن تبری ــه ضم ــن جلس در ای
ــزد پرداخــت و  ــی ی ــه ثبــت جهان ــت ب ــه دول هفت

ــد از  ــدا بای ــی در ابت ــار داشــت: در ثبــت جهان اظه
مــردم تشــکر کــرد کــه بافــت تاریخــی را حفــظ و 
ایــن میــراث بــه جــا مانــده از گذشــته را محافظت 
و  بازاریــان  دانشــگاهیان،  و همچنیــن  کردنــد 
مســئوالن امــر کــه در ایــن راه تاش هــای بســیاری 

ــد. را انجــام دادن
ــژاد تصریــح کــرد: مانــدن ثبــت   مهــدی جمالی ن
ــم  ــک فه ــد ی ــت و بای ــم اس ــیار مه ــی بس جهان
ــاد  ــان ایج ــرای مخاطب ــت را ب ــن ثب ــد از ای جدی
ــت از آن  ــظ و حراس ــرای حف ــه ب ــا هم ــم ت کنی
ــع  ــن جم ــه در ای ــتانی ک ــد و از دوس ــاش کنن ت
مبــارک حضــور دارنــد، تقاضــا دارم تــا روی برنــد 
شــهر یــزد کار علمــی و کارشناســی داشــته باشــند 
و در نشســت های خــود بــه ایــن موضوعــات 

ــد. ــاری دهن ــهرداری را ی ــد و ش بپردازن

شهردار منتخب یزد:

برای جهانی ماندن یزد تالش می کنیم 

،،
اتوجــه بــه اســتقبال گســترده مــردم 
لینک هــای  پرســرعت،  اینترنــت  از 
روترهــای پیشــرفته در مراکــز اصلــی 
بروجــن،  جملــه  از  شهرســتان  ها 
فارســان، ســامان، بن، سورشــجان و 
ــه صــورت قابــل مالحضــه ای  نافــچ ب

افزایــش پیــدا کــرده اســت

#خبر_ویژه



رئیــس انجمــن صنایــع غذایــی ایــران گفــت: اســتفاده 
ــروز  ــث ب ــی  باع ــتی  و خانگ ــک های غیربهداش از لواش
بیماری هــای غیر واگیــردار ماننــد فشــار خــون و قلــب و 

ــود.  ــودکان می ش ــن ک ــروق در بی ع
محمدحســین  عزیــزی ، رئیــس انجمــن صنایــع غذایــی 
ــه صــورت  ــر ب ــرد: لواشــک و آلوچــه  اگ ــار ک ــران اظه ای
ــک  ــد شــده باشــد،  دارای ی ــه ای تولی ــی  و کارخان صنعت
پروانــه  و مجــوز از ســازمان غــذا و دارو و ارگان هــای 
مربوطــه  بــوده  و تحــت نظــارت و کنتــرل  قــرار دارد  و از 
نظــر ســطح کیفی  ایــن محصــوالت  دارای اســتانداردهای 

بهداشــتی  اســت. 
بــه  آلوچه هایــی کــه  و  لواشــک  بیــان کــرد:  وی 
صــورت خانگــی  و غیرکارخانــه ای درســت می شــوند 
ــگ  ــن رن ــند؛ همچنی ــتی  باش ــت غیربهداش ــن اس ممک
و اســانس های غیرمجــاز  در آن هــا اســتفاده کننــد و 
ــروز  بیماری هــای غیرواگیــردار   همیــن مســئله باعــث ب

می شــود. مختلفــی  
عزیــزی عنــوان کــرد: لواشــک های خانگــی  و غیرکارخانه ای 
ممکــن اســت در محیط هایــی کامــا غیربهداشــتی  
ــد  ــرای تولی ــاز  ب ــای غیرمج ــوند و افزودنی ه ــد ش تولی
ــردم و  ــامت م ــئله س ــن مس ــد و همی ــرف کنن آن مص

ــد. ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــودکان را تح ــژه ک به وی
 وی تأکیــد کــرد: در آلوچــه بــه دلیــل داشــتن آب ممکن 
اســت در هنــگام مصــرف آب مــورد اســتفاده بهداشــتی  
نباشــد و همیــن مســئله ســبب شــده تــا میکــروب مواد 
از ایــن طریــق منتقــل شــود و باعــث ایجــاد مشــکاتی 

در بیــن فرزنــدان شــود. 
ــرد: در  ــار ک ــران اظه ــی ای ــع غذای رئیــس انجمــن صنای
ــادی  ــه لواشــک  از نمــک زی ــرای تهی ــوارد ب برخــی از م
ــروز  ــث ب ــل باع ــن عام ــه ای ــد ک در آن اســتفاده می کنن
افزایــش فشــار خــون در درازمــدت  و بیماری هــای 

قلبــی و عروقــی  می شــود.

دبیــر علمــی کنگــره هماتولــوژی نــوزادان گفــت: تحقیقــات 
ــرطان  در  ــده س ــل عم ــی، دلی ــال ژنتیک ــان داده اخت نش

ــت.  ــوزادان اس ن
محمــد فرانــوش، دبیــر علمــی کنگــره هماتولــوژی نــوزادان 
در آســتانه برگــزاری کنگــره هماتولــوژی نــوزادان اظهــار 
ــا  ــد ت ــس از تول ــه پ ــوزادی ب ــی دوران ن ــور کل ــه ط ــرد: ب ک
ــوژی  ــره هماتول ــا در کنگ ــود و م ــاق می ش ــی اط ۲۸ روزگ
نــوزادان بــه مباحــث مختلــف علمــی در حــوزه هماتولــوژی 
نــوزادان همچــون موضوعــات کم خونــی نــوزادان، همولیــز در 
نــوزادان، تزریــق خــون، ترومبوســیتوپنی )کاهــش پاکــت( 
ــوزادان و ســندروم  ــوژی )ســرطان های( ن ــوزادان، انکول در ن

ــم. ــتخوان می پردازی ــز اس ــایی مغ نارس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مشــکات هماتولــوژی در نــوزادان 
خــود را بــا تظاهــرات خونــی نشــان می دهــد، افــزود: 
ــه در  ــوزادی زردی اســت ک ــی در ن ــاری خون ــن بیم مهم تری
ــاری  ــل بیم ــه دلی ــی و ب ــأ ایمن ــا منش ــوزادان ب ــی از ن برخ

خونــی ایجــاد می شــود؛ ایــن مســئله نیــاز بــه درمان هــای 
خــاص و در بعضــی مواقــع نیــاز بــه تعویــض خــون نــوزاد یــا 

ــی دارد. ــز داروی اختصاص تجوی
ــه شــدن غیرطبیعــی  ــه موضــوع لخت ــا اشــاره ب ــوش ب فران
ــئله  ــن مس ــرد: ای ــان ک ــوزادان بی ــوز در ن ــا ترومب ــون ی خ
دالیــل مختلفــی می توانــد داشــته باشــد و در برخــی مــوارد 
کاتاتر هــا )لولــه و شــیلنگ هایی کــه در بــدن نــوزاد مثــا در 
نــاف، رگ هــای بــزرگ و ران نــوزاد تعبیــه می شــود( اســت 
ــوز  ــد ســبب تروب و در صورتــی کــه مراقبــت نشــود، می توان

در بــدن شــود.
ــی  ــب از دوران جنین ــوزادان اغل ــرطان های ن ــت: س وی گف
 همــراه آن بــوده و انــواع تومور هــای شــکمی، کلیــوی، کبــد 
ــمار  ــه ش ــوزادان ب ــرطان ها در ن ــن س ــه ای ــز از جمل و مغ
مــی رود و بــه طــور کلــی تحقیقــات نشــان داده کــه اختــال 
ژنتیکــی عمــده دلیــل ایجــاد تومور هــای مختلف در نــوزادان                                                                                    

اســت.

رئیس انجمن صنایع غذایی ایران مطرح کرد:

لواشک های خانگی با طعم وبا 
دبیر علمی کنگره هماتولوژی نوزادان عنوان کرد:

اختالل ژنتیکی دلیل عمده سرطان  در نوزادان  

نادرســت  تغذیــه  از  ناشــی  همیشــه  یبوســت 
نیســت و علــل کوچــک و بــزرگ زیــادی در پشــت 
آن وجــود دارد کــه شــاید بتــوان گفــت اســترس در 

ــت. ــدر آن هاس ص
دکتــر مجیــد کاهــدوزان، متخصــص تغذیــه، 
گفــت: علــل ایجــاد یبوســت شــامل مصــرف کــم 
مــواد فیبــردار، کم تحرکــی،  مصــرف کــم مایعــات 
هنــگام  روده  نکــردن  تخلیــه  و  آب  به  ویــژه  و 

ــت. ــع اس ــاس دف احس
بــه  اشــاره  بــا  کاهــدوزان  مجیــد  دکتــر 
می شــود،  یبوســت  باعــث  بیماری هایــی کــه 
افــزود: دیابــت کــه بــا درگیــر کــردن اعصــاب روده، 
باعــث یبوســت و اســهال متنــاوب می شــود، 

بیماری هــای ناحیــه مخــرج کــه بــه علــت ایجــاد 
درد در هنــگام تخلیــه روده، تمایــل فــرد بــه اجابــت 
مــزاج کــم  می شــود و ایــن موضــوع  خــود باعــث 
ایجــاد یبوســت می شــود، کــم کاری تیروئیــد، 
ســندرم کولــون تحریک پذیــر و ســرطان روده.      
ایــن متخصــص تغذیــه خاطرنشــان کرد: اســتفاده 
ــارهای  ــین های آن، فش ــت و جانش ــاد از گوش زی
ــز  ــا نی ــی و اســتفاده طوالنی مــدت از ملین ه عصب

باعــث ایجــاد یبوســت می شــود.
ــوالد  ــی ف ــگاه صنعت ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
ــخن  ــی س ــیوه زندگ ــود ش ــاح و بهب ــاره اص درب
ــر  ــاوی فیب ــواد ح ــرف م ــه داد: مص ــت و ادام گف
ــان  ــبوس دار )ن ــات س ــات، غ ــر حبوب ــاد نظی زی

مصــرف  ســبزیجات،  و  میوه هــا  ســبوس دار(، 
میوه هــای خشــک )آب زده و آب نــزده( نظیــر 
ــت  ــان یبوس ــو در درم ــو و آل ــو، زردآل ــر، هل انجی

ــت. ــر اس موث
وی اضافــه کــرد: اضافــه کــردن مکمــل فیبــر 
)ماننــد ســبوس غــات( بــه غذاهــا بــه تدریــج تــا 
ــوری  ــق غذاخ ــار ۲ قاش ــر ب ــت و ه ــزان ۳ نوب می
)بــرای افــرادی کــه قــادر بــه دریافــت مقــدار کافــی 
غذاهــای سرشــار از فیبــر نیســتند(، مصــرف کافــی 
مایعــات به  ویــژه آب هنــگام صبــح و ناشــتا، 
ــوع از  ــع مدف ــه به موق ــاده روی و تخلی ورزش و پی
دیگــر راهکارهــای رهایــی از یبوســت مزمــن اســت. 
درمــان  شــامل  را  درمانــی  مــوارد  ســایر  وی 
ــرج  ــه مخ ــای ناحی ــژه بیماری ه ــا، به وی بیماری ه
ــق جراحــی اســت(،  ــب درمــان آن هــا از طری )اغل
ــی  ــی و جایگزین ــوی قبل ــن ق ــذف داروی ملی ح

ــان  ــتفاده از گیاه ــر و اس ــای مایم ت ــا فرآورده ه ب
مســهل نظیــر گیــاه ســنا و پســیلیوم )ماننــد 
ــیلیوم(  ــای پس ــنا و پودره ــاوی س ــای ح قرص ه

ــرد. ــام ک اع
ــرد:  ــد ک ــان تاکی ــه در پای ــص تغذی ــن متخص ای
غذایــی،  فیبــر  زیــاد  مقــدار  مصــرف  اثــر  در 
ــیدهای  ــر اس ــل تخمی ــا عم ــای روده ب باکتری ه
ــت  ــن اس ــه ممک ــد ک ــد می کنن ــرار تولی ــرب ف چ
باعــث ایجــاد اســهال، دل پیچــه و ازدیــاد گاز روده 
ــی  ــواد غذای ــود م ــه می ش ــن توصی ــوند. بنابرای ش
پــر فیبــر بــه تدریــج وارد رژیــم غذایــی شــود تــا به 
آرامــی تحمــل دســتگاه گــوارش نســبت بــه فیبــر 

ــد. ــش یاب افزای
ــگام  ــر ایجــاد درد و ناراحتــی هن یبوســت عــاوه ب
اجابــت مــزاج، باعــث افزایــش بیماری هــای روده 
بــزرگ و ناحیــه مخــرج می شــود. ایــن در حالــی 

ــان  ــا درم ــا، ب ــی نظریه ه ــق بعض ــه مطاب ــت ک اس
یبوســت و ایجــاد مدفــوع شــل می تــوان هضــم و 
ــد قندهــا و چربی هــا  جــذب بعضــی از مــواد مانن
را کنتــرل کــرد و در درمــان بیماری هــای دیابــت و 

افزایــش چربــی خــون تأثیــر گذاشــت.
عوامــل ایجادکننــده یبوســت بســتگی بــه ســن و 
ــت  ــه ای دارد. یبوس ــای زمین ــود بیماری ه ــز وج نی
ممکــن اســت بــه صــورت حــاد یــا خفیــف ایجــاد 
شــود. گاهــی اوقــات نیــز وجــود عامــل انســدادی 
در دســتگاه گــوارش می توانــد باعــث یبوســت 
شــود.ملین ها انــواع مختلفــی دارنــد و بــر حســب 
نیــاز بایــد اســتفاده شــوند. برخــی از ملین هــا 
بــا افزایــش حجــم مدفــوع، دفــع را آســان تر 
روده  تحریــک جــدار  بــا  بعضی هــا  می کننــد. 
ــم  ــذاری روی مکانیس ــا تاثیرگ ــر آن ب ــوع دیگ و ن
کانال هــای ترشــحی روده باعــث دفــع می شــوند.
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متخصص تغذیه مطرح کرد:

استرس، مهم ترین علت یبوست است

تازه های پزشکی

رژیم غذایی کم چرب با افزایش 
ریسک مرگ 

ــم  ــرف رژی ــی مص ــه جهان ــک مطالع ــج ی ــق نتای  طب
ــا  ــدرات ممکــن اســت ب ــی کم چــرب و پرکربوهی غذای
افزایــش ریســک مــرگ زودهنــگام همــراه باشــد؛ ایــن 
یافتــه کامــا متناقــض بــا دســتورکار های فعلــی رژیــم 

غذایــی اســت.
می توانــد  یافته هــا  ایــن  محققــان،  گفتــه  بــه 
ــرا  ــه چ ــد ک ــوع باش ــن موض ــل ای ــده دلی توضیح دهن
مــردم برخــی جوامــع نظیــر مــردم جنــوب آســیا 
ــدرات  ــری کربوهی ــر زیادت ــر و مقادی ــی کمت ــه چرب ک

می خورنــد بیشــتر بــا مــرگ و میــر مواجهنــد.
جامعــه تحقیقــی ایــن مطالعــه شــامل بیــش از ۱۳۵ 
هــزار نفــر از ۵ قــاره جهــان بــود کــه بــه طــور میانگیــن 
۷.۵ ســال تحــت نظــر بودنــد. محققــان دانشــگاه مــک 
مســتر کانــادا دریافتنــد رژیــم غذایــی حــاوی مصــرف 
متعــادل چربــی و میــوه و ســبزیجات و پرهیــز از 
مصــرف زیــاد کربوهیدرات هــا بــا ریســک کمتــر مــرگ 

مرتبــط اســت.
ــر روی چربی هــای رژیمــی مشــخص کــرد  مطالعــه ب
ــد، امــا  ــا بیمــاری قلبی عروقــی ندارن آن هــا ارتباطــی ب
ــط  ــر مرتب ــر کمت ــا مــرگ و می ــی ب ــاد چرب مصــرف زی

بــود.
چربی هــا  انــواع  تمامــی  دربــاره  نتیجــه  ایــن 
ــده(  ــده، و مونواشباع نش ــی اشباع نش ــده، پل )اشباع ش
ــا  مشــاهده شــد. همچنیــن چربی هــای اشباع شــده ب

ــد. ــط بودن ــم مرتب ــکته ه ــر س ــک کمت ریس
ــر  ــا خط ــی ب ــف چرب ــواع مختل ــا و ان ــام چربی ه تم
ــاری  ــی از بیم ــرگ ناش ــا م ــی ی ــه قلب ــه حمل ــا ب ابت

قلبی عروقــی مرتبــط نیســت.
ــن  ــق، در ای ــم تحقی ــت تی ــان، سرپرس ــید دهق مهش
بــاره می گویــد: کاهــش مصــرف چربــی بــه طــور 
ــدرات  ــرف کربوهی ــش مص ــه افزای ــر ب ــودکار منج خ
دهــد  توضیــح  می توانــد  مــا  یافته هــای  و  شــده 
آســیای  ماننــد  جمعیت هــا  از  برخــی  چــرا  کــه 
ــا  ــد، ام ــرف نمی کنن ــادی مص ــی زی ــه چرب ــی ک جنوب
ــزان  ــد، می ــرف می کنن ــادی مص ــای زی کربوهیدرات ه

ــد. ــتری دارن ــر بیش ــرگ و می م
وی خاطرنشــان کــرد: دســتورکار های تغذیــه طــی 
ــر  ــه کمت ــی ب ــر کاهــش کل چرب ــای گذشــته ب دهه ه
ــای  ــه و چربی ه ــی روزان ــری مصرف ــد کال از ۳۰ درص
اشباع شــده کمتــر از ۱۰ درصــد کالــری مصرفــی تاکیــد 

داشــته اســت.
ــن  ــاس ای ــر اس ــتورکار ب ــن دس ــان ای ــه دهق ــه گفت ب
ــد  ــده بای ــی اشباع ش ــش چرب ــه کاه ــت ک ــه اس نظری
ــی را کاهــش  ــای قلبی عروق ــه بیماری ه ــا ب ــر ابت خط
دهــد، امــا توجهــی بــر نحــوه جایگزینــی چربــی 

اشباع شــده در رژیــم غذایــی نــدارد.
او افــزود: دســتورکار های فعلــی در حــدود چهــار دهــه 
ــورهای  ــی از کش ــای بعض ــتفاده از داده ه ــا اس ــل ب قب
ــش از ۴۰  ــا بی ــی ب ــا مصــرف چرب ــه در آن ه ــی ک غرب
ــی  ــود و مصــرف چرب ــری ب ــا ۴۵ درصــد کال درصــد ی
اشــباع بیــش از ۲۰ درصــد بــود، توســعه یافتــه اســت.

تغذیه

به این 5 دلیل پنیر بخورید
پنیــر، یــک مــاده غذایــی بســیار غنــی از پروتئیــن 
و کلســیم اســت و بــه همیــن دلیــل مــاده غذایــی 
باارزشــی محســوب می شــود. در عیــن حــال یــک 
ــات مــورد  ــرای تامیــن لبنی ــی خــوب ب مــاده خیل

نیــاز بــدن اســت.
ــر  ــد پنی ــاد دارن ــادی اعتق ــراد زی ــان اف ــن می در ای
ــه  ــخ ب ــود؛ در پاس ــوش می ش ــش ه ــث کاه باع
ــه  ایــن افــراد بایــد گفــت پنیــر حــاوی مــاده ای ب
ــد در  ــن مــاده می توان ــام تیرامیــن اســت کــه ای ن
صــورت عبــور از ســد خونــی مغــز وارد مغــز شــود 
و کاهــش عملکــرد ذهنــی فــرد را در پــی داشــته 
ــوش  ــش ه ــث کاه ــل باع ــد در عم ــد؛ هرچن باش

فــرد مصرف کننــده نمی شــود.
ــات  ــواده لبنی ــی خان ــای اصل ــی از اعض ــر، یک پنی
ــی اش،  ــاد پروتئین ــل ارزش زی ــه دلی ــه ب ــت ک اس
می توانــد جانشــین مناســبی بــرای گوشــت باشــد؛ 
ــه  ــن آن خاص ــر در پروتئی ــد پنی ــه فوای ــا هم ام

نمی شــود؛ بلکــه:
۱- پنیــر، دوســت خــوب دندان هاســت؛ چــون 
مقــدار زیــادی کلســیم دارد کــه باعــث از بیــن 
پــس  می شــود.  دندانــی  پاک هــای  رفتــن 
اگــر از تــرس شــنیدن خبرهــای بــدی مثــل 
کرم خوردگــی و پوســیدگی دنــدان، از نزدیکــی 
مطــب دندان پزشــک هــم رد نمی شــوید، هــر 
روز صبــح چنــد لقمــه نــان و پنیــر بخوریــد؛ البتــه 
خــوردن پنیــر، جــای مســواک زدن و اســتفاده از 
نــخ دنــدان را نمی گیــرد. پــس تنبلــی هــم نکنیــد!

۲- پنیــر از اســتخوان های شــما، مثــل جــان 
ــی  ــگیری از پوک ــد. پیش ــت می کن ــیرین مراقب ش
اســتخوان را بایــد از کودکــی آغــاز کــرد و پنیــر بــه 
دلیــل داشــتن کلســیم، بــه  خوبــی می توانــد ایــن 

ــر عهــده بگیــرد. وظیفــه را ب
۳- پنیــر و در کل همــه مــواد غذایــی کــه کلســیم 
دارنــد، بــه خانم هــای بــاردار کمــک می کننــد 
ــد  ــس از تول ــته و پ ــری داش ــان راحت ت ــا زایم ت
نــوزاد هــم شــیر بیشــتری بــرای تغذیــه او داشــته 

باشــند.
ــون  ــت؛ چ ــی اس ــای جوان ــی از رازه ــر یک ۴- پنی
سرشــار از ویتامیــن A و B اســت کــه پوســت شــما 
ــفاف و  ــرم، ش ــازه، ن ــور ت ــه انگ ــک حب ــل ی را مث
درخشــان می کنــد؛ البتــه چــون پنیــر می خوریــد، 
نبایــد انتظــار داشــته باشــید کــه نــور آفتــاب، 
آلودگــی هــوا، روغــن و غذاهــای ســرخ کردنی و...، 

ــر پوســتتان اثــر منفــی نداشــته باشــند.  ب
پــس عــاوه بــر اســتفاده از پنیــر توصیه هــای 
ــرای حفاظــت از پوســت را هــم جــدی  عمومــی ب

ــد. بگیری
البتــه  می کنــد؛  رویین تــن  را  شــما  پنیــر   -۵
جــادوی خاصــی در کار نیســت. مــواد مغــذی 
موجــود در پنیــر سیســتم ایمنــی بــدن را تقویــت 
ــه  ــا ب ــر ابت ــا را در براب ــژه کوچک تره ــرده و به وی ک

بیمــاری مقــاوم می کنــد.

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل سى  و دوم: نه گذشته و نه آینده )2(
ــت  ــام مثب ــه پی ــن اســت ک ــا و شــما ای ــه م وظیف
ــاى  ــیم؛ پیروزی ه ــته باش ــان داش ــراى فرزندانم ب
گذشــته را بــراى آن هــا تعریــف کنیــم، نعمت هــاى 
الهــى را کــه کــم هــم نیســتند بــراى بچه هــا 
ــرور  ــود را م ــت خ ــه  هاى مثب ــم، اندیش ــان کنی بی
کنیــم و خــود روحیــه خــوب داشــته باشــیم و بــه 

ــم. ــه بدهی ــان روحی بچه  هایم
شــما بــه عنــوان والدیــن کــودک احتمــاال همــواره 
او  آینــده  دربــاره  خیال هایــی  و  فکــر  درگیــر 
ــی  هســتید؛ از آن نگــران هســتید کــه چــه اتفاقات
ــتی در  ــه سرنوش ــد داد و چ ــده روی خواه در آین

ــود.  ــد ب ــان خواه ــار کودکت انتظ
ــر  ــده اى روشــن و پ ــه آین ــان را ب ــد بچه هایم بیایی
از شــادابى و نشــاط امیــدوار کنیــم تــا رشــد کننــد. 
والدیــن نبایــد کــودک را از آینــده بترســانند یــا در 
برابــر مســئله اى خــود تــرس بــروز دهند. ترســیدن 
ــى  ــود؛ وقت ــد مى ش ــرس فرزن ــث ت ــن باع والدی
ــان  ــره هراس ــوان چه ــى ج ــوان و حت ــودک نوج ک
ــته  ــد ناخواس ــادر را مى بین ــا م ــدر ی ــرب پ و مضط

ــود. ــراب مى ش ــت و اضط ــرس، وحش ــار ت دچ
ــد اضطــراب،  ــى مانن بســیارى از بیماری هــاى روان
ــى  ــى، تشــویش و دوروی ــره، نگران افســردگى، دله
ــرد و یــک  و پریشــانى از تــرس سرچشــمه مى گی

ــد. ــان را می رنجان ــر انس عم
ــت و شــهامت را در انســان  ــوال جرئ ــا معم ترس ه
تضعیــف مى کننــد و او را از اقــدام بــه کارهــاى 
ــاى  ــد و اســتعدادها و خاقیت ه ــزرگ بازمى دارن ب

ــد. ــوش مى کنن ــراد را خام اف
ــد  ــاد دهن ــد ی ــه فرزن ــد ب ــان بای ــن و مربی والدی
ــر  ــت و اگ ــروز اس ــل ام ــرو عم ــده در گ ــه آین ک
از  بــا برنامه ریــزى مناســب و تــاش فــراوان 
ــده اى  ــوان آین ــود، مى ت ــتفاده ش ــال اس ــان ح زم
ــراى  ــد ب ــان بای ــت. انس ــش داش ــان در پی درخش
ــردازد  ــش بپ ــاش و کوش ــه ت ــن ب ــده اى روش آین
و از تمامــى امکانــات و فرصت هــا و توانایى هــا 
ــه  ــدوار ب ــد و امی ــوکل کن ــدا ت ــر خ ــتفاده و ب اس

ــد. ــق باش ــده موف آین
چنانچــه خداونــد متعــال در قــرآن کریــم بشــارت 
َلَنْهِدَینَُّهــْم  فینــا  جاَهــدوا  ذیــَن  »الَّ مى دهــد: 

ــُبَلنا« ُس
»کســانى کــه در راه مــا تــاش و مجاهــده مى کننــد 

مــا خــود راه را بــه آنــان نشــان خواهیــم داد.«
ــم  ــان دادی ــه فرزندم ــت ب ــى درس ــا بینش ــر م اگ
ــى  ــده باق ــرس از آین ــى و ت ــاى نگران ــراى او ج ب
نخواهــد مانــد و ایــن از حقوقــى اســت کــه فرزنــد 
کتــاب »اصــول  بــر پــدر، مــادر و مربــى دارد. از 

رحمــت همــای  انتشــارات  تربیــت«، 

اکوکاردیوگرافــی، یــک روش گســترده غیرتهاجمــی 
اســت کــه در آن بــا اســتفاده از امــواج صوتــی 
ــان  ــزان جری ــب و می ــزای قل ــر اج ــرر، تصوی بی ض
خــون انســان بــدون هیچ گونــه جراحــی، اندازه گیــری 
و ســنجش می شــود؛ همچنیــن در ایــن روش 
و  قلــب گرفتــه می شــود  از  متحرکــی  تصاویــر 
ــکات  ــدی مش ــر دو بع ــدن تصاوی ــا دی ــوان ب می ت

قلبــی را تشــخیص داد.
بیماری هــای قلبــی انــواع مختلفــی دارد و ایــن 
ــته و  ــه داش ــادی در جامع ــیوع زی ــز ش ــاری نی بیم
ــرای تشــخیص  پزشــکان از روش هــای مختلفــی ب

ــد. ــتفاده می کنن ــاری اس ــن بیم ای
یکــی از روش هــای تشــخیص بیمــاری قلبــی اکــو 
کاردیوگرافــی قلــب اســت کــه پزشــک بــا اســتفاده 
از ایــن روش می توانــد بیمــاری قلبــی فــرد را 
ــه  ــار ارائ ــه بیم ــی را ب ــای درمان ــخیص و راه ه تش

ــد.  ده
همچنیــن اکوکاردیوگرافــی یــک نوع روش گســترده 
غیرتهاجمــی اســت کــه در آن بــا اســتفاده از امــواج 
ــزان  ــب و می ــزای قل ــر اج ــرر، تصوی ــی بی ض صوت
ــی،  ــه جراح ــدون هیچ گون ــان ب ــون انس ــان خ جری

اندازه گیــری و ســنجش می شــود.
ــا اســتفاده از  ــب، تســتی اســت کــه در آن ب ــو قل اک
ــه  ــب گرفت ــی از قل ــر متحرک ــی، تصاوی ــواج صوت ام
ــدی  ــر دو ُبع ــدن تصاوی ــا دی ــوان ب ــود و می ت می ش

ــخیص داد. ــی را تش ــکات قلب مش
مناســب ترین روش تشــخیصی بــرای بیمارهــای 
قلبــی مــادرزادی کــه عمومــا دچــار گشــادی یــا تنگی 

دریچــه قلــب هســتند، اکــو کاردیوگرافــی اســت. 
ــی از  ــاری قلب ــخیص بیم ــاره تش ــا درب ــروز ایمن ام
طریــق اکوکاردیوگرافــی گفت وگویــی را بــا دکتــر 
مرتضــی آبــدار اصفهانــی، متخصــص قلــب و عــروق، 
انجــام داده اســت کــه مشــروح آن را در ادامــه 

نیــد. می خوا
 بهترین روش تشخیص بیماری قلبی 

چیست؟ 
روش هــای  علمی تریــن  و  ارزان تریــن  بهتریــن، 
ــق  ــی دقی ــه و شــرح حــال فیزیک تشــخیص، معاین
پزشــک از حــال بیمــار اســت. بــر ایــن اســاس 
از  بیمــاری پزشــک می توانــد  نــوع  بــر حســب 
روش هــای تشــخیصی همچــون تســت ورزش، نــوار 

ــرد. ــره ب ــی و ... به ــو کاردیوگراف ــب، اک قل

 روش تشخیصی اکوکاردیوگرافی 
چیست؟ 

تصویربــرداری  تشــخیصی  روش هــای 
از  یکــی  دارد؛  وجــود  قلــب  از  مختلفــی 
ارزش تــر  بــا  و  ســاده  کــه  روش هایــی 
ــرداری اکوکاردیوگرافــی اســت  اســت تصویرب
ــتگاه  ــک دس ــخیصی ی ــن روش تش ــه ای ک
پیشــرفته اســت کــه ماننــد ســونوگرافی عمل 

. می کنــد
 روش تشخیصی اکوکاردیوگرافی 

برای چه نوع بیماری های قلبی 
استفاده می شود؟ 

تصویربرداری هــای  مــادر  اکوکاردیوگرافــی، 
ــب  ــوار قل ــد از ن ــوال بع ــت و معم ــی اس قلب
بــرای بیماری هــای مــادرزادی دریچــه ای یــا 
عضلــه قلــب و ... از  تســت اکوکاردیوگرافــی 
اســتفاده می شــود؛ همچنیــن روش هــای 
انجــام  تســت  ایــن  از  بعــد  نیــز  دیگــر 

می شــود.
 چند نوع روش تشخیصی 
اکوکاردیوگرافی وجود دارد؟ 

در  متعــددی  تشــخیصی  روش هــای 
اکوکاردیوگرافــی وجــود دارد کــه می تــوان 
ســینه،  قفســه  از  تصویربــرداری  بــه 
اکوکاردیوگرافــی ســه بعــدی، اکوکاردیوگرافــی 

... اشــاره  کــرد. جنیــن و 

 چه زمانی به فرد بیمار روش تشخیصی 
اکوکاردیوگرافی پیشنهاد می شود؟ 

تســت  پزشــک  تشــخیص  اســاس  بــر 
اکوکاردیوگرافــی بــه بیمــار پیشــنهاد داده می شــود 
ــازی  ــت نی ــن تس ــه ای ــاران ب ــه بیم ــه هم و البت

ندارنــد.

 اکوکاردیوگرافی در درمان چه نقشی 
دارد؟ 

ــم   ــی می توانی ــخیصی اکوکاردیوگراف ــا روش تش ب
ــم؛  ــخیص دهی ــرد را تش ــی ف ــل جراح ــان عم زم
حتــی می توانیــم بــا ایــن روش تشــخیص دهیــم 
کــه  قلــب بیمــار نیــاز بــه جراحــی یــا ترمیــم دارد 
یــا نــه؛ ایــن روش تشــخیصی در حیــن جراحــی 

یــا ترمیــم نیــز بــه فــرد اپراتــور کمــک می کنــد.

 اکوکاردیوگرافی با دارو چیست؟ 
ــد،  ــد بدون ــه نمی توانن ــرادی ک ــرای اف ــن روش ب از ای
ــری  ــا مشــکات دیگ ــی نفــس  هســتند ی ــار  تنگ دچ

دارنــد، اســتفاده می شــود.
 آیا اکوکاردیوگرافی برای بیمارانی که فشار 

خون دارند، استفاده می شود؟ 
ــان  ــب آن ــه قل ــد، عضل ــون دارن ــار خ ــه  فش ــرادی ک اف
ــرد  ــامتی ف ــد روی س ــه می توان ــود  ک ــم می ش ضخی
ــاز  ــک و نی ــه پزش ــاس معاین ــر اس ــد و ب ــذار باش اثرگ

بیمــار، اکوکاردیوگرافــی پیشــنهاد می شــود.
 اکوکاردیوگرافی برای بیمارانی که باید 

در قلب آنان باتری کار گذاشته شود، مفید 
است؟ 

بــرای بیمارانــی کــه نیــاز بــه باتــری دارنــد، بایــد روش 
تشــخیصی اکوکاردیوگرافــی انجــام شــود؛ چــرا کــه 
ــار  ــرد بیم ــرای ف ــره ای ب ــری ۳ حف ــت بات ــن اس ممک
ســودی نداشــته باشــد و عــوارض دیگــر را بــرای بیمــار 
ــرای   ــونوگرافی ب ــی س ــی، نوع ــاد کند.اکوکاردیوگراف ایج
تشــخیص بیماری هــای قلــب اســت کــه می توانــد 
ــن روش  ــن ای ــب را تشــخیص دهد.همچنی ســاختار قل
هیــچ ضــرری بــرای فــرد بیمــار نــدارد؛ بیمــاری قلبــی، 
بیمــاری قلبــی مــادرزادی و ... در ایــن روش بــه خوبــی 
ــار در  ــل تشــخیص اســت.قلب انســان ســالم ۱۰۰ ب قاب
ــتن  ــرای داش ــد ب ــانی بای ــر انس ــد و ه ــه می زن دقیق
ــا ســامتی را  ــا پزشــک مشــورت کنــد ت قلــب ســالم ب

ــاورد. ــان بی ــه ارمغ ــرای خــود ب ب

متخصص قلب و عروق مطرح کرد:

همه بیماران قلبی به 
اکوکاردیوگرافی نیاز ندارند

امــروزه والدیــن و مربیــان بــه نقــش مؤثــر 
تشــویق بیشــتر پــی برده انــد؛ ولــی هنــوز در 
ــی،  ــای آموزش ــا و فضاه ــیاری از خانه ه بس
والدیــن و مربیــان بیشــتر از روش هــای 
تنبیهــی اســتفاده و فکــر می کننــد تنبیــه 
فــرد را پخته تــر و محکم تــر بــار مــی آورد.

ــه  توجــه داشــته باشــید تشــویق همیشــه ب
ــدن چیزهــای  ــا خری ــزه ی ــای دادن جای معن
ــک کام  ــودک نیســت؛ گاه ی ــه ک ــورد عاق م
ــک  ــز و ی ــگاه مهرآمی ــک ن ــده، ی دلگرم کنن
بســیار  تاثیــر  می توانــد  ســاده  نــوازش 

مثبتــی بــر کــودک  و حتــی آینــده او بگــذارد. 
ــاس  ــا احس ــوند ت ــویق ش ــد تش ــا بای بچه ه
ــند؛  ــته باش ــود داش ــه خ ــبت ب ــی نس خوب
ــا  ــت در آن ه ــتن کفای ــت  و داش ــس لیاق ح
ــزان  ــز از می ــا نی ــن م ــد و همچنی ــد کن رش

شــویم. آگاه  توانایی هایشــان 
 برای فرزندانمان وقت بگذاریم

ــد  ــی می برن ــذت را زمان ــا بیشــترین ل بچه ه
ــار آن هــا باشــیم، برایشــان وقــت  کــه در کن
بگذاریــم و درواقــع عــاوه بــر توجــه بــه 

ــم. ــان« بدهی ــس »اطمین ــا ح آن ه

و  اطمینــان  حــس  ایــن  از  برخــورداری 
اعتمــاد چیــزی اســت کــه فــرد در آینــده نیــز 
ــاد  ــن کاری زی ــاز دارد. انجــام چنی ــه آن نی ب

ــت. ــخت نیس س
فکــر نکنیــد حتمــا نیــاز بــه هزینــه خاصــی 
ــد  ــی دهی ــد ترتیب ــما می توانی ــا ش دارد؛ مث
ــع و  ــه دور از جم ــی ب ــان گاه ــه فرزندانت ک
در طبیعتــی آرام تفریــح کننــد؛ ایــن کار را 
می توانیــد حتــی درحیــاط خانــه هــم انجــام 
ــه  ــد ک ــت کاری کنی ــر اس ــه بهت ــد. البت دهی
ــنا  ــود آش ــراف خ ــت اط ــا طبیع ــتر ب او بیش

ــاه را  ــرورش گی ــت پ ــر فرص ــا اگ ــود؛ مث ش
ــه  ــاه را ب ــد کاشــتن گل و گی ــد، می توانی داری
ــا او  ــد و ب ــا بروی ــار دری ــا کن ــد ی ــاد دهی او ی
ــه  ــد و...؛ این گون ــگاه کنی ــاب را ن غــروب آفت
وقــت گذاشــتن ها بــرای کــودک درواقــع بــه 

ــه اوســت. نوعــی تشــویق و توجــه ب
 تشویق، ویتامین مورد نیاز ذهن 

کودک
»راز  کتــاب  نویســنده  بیدالــف،  اســتیو 
کــودکان شــاد« نیــز در این بــاره معتقــد 
ــرای  ــدن کــودکان ب ــه کــه ب اســت: همان گون
ــه ویتامین هــای مختلــف  ــاز ب ــر نی رشــد بهت
ــی  ــه ویتامین های ــز ب ــا نی ــن آن ه دارد، ذه
نیــاز دارد کــه بــه نوعــی باعــث رشــد و 

درواقــع  شــود .  آن هــا  بیشــتر  پــرورش  
بهتریــن ویتامیــن بــرای رشــد ذهــن کــودک  
ــه  ــد ب ــه می توان ــن توج ــت . ای ــه« اس »توج
ــا  ــرد؛ مث ــورت گی ــف ص ــای مختل روش ه
کــودک بــه ویتامین هایــی ماننــد شــعر، 
موســیقی، بــازی و سرخوشــی، بــودن در 
ــی  ــات زندگ ــردن از لحظ ــذت ب ــت و ل طبیع
نیــاز دارد و همــه این هــا زمانــی حاصــل 
وقــت  او  بــرای  بتوانیــم  کــه  می شــود 
بگذاریــم و بــه اوتوجــه الزم را نشــان دهیــم. 
 حــاال ایــن توجــه وقتــی مثبــت باشــد 
شــکل »تشــویق« بــه خــود می گیــرد و 
هنگامــی هــم کــه منفــی باشــد، بــه صــورت 

ــود. ــد ب ــه« خواه »تنبی

چرا باید فرزندمان را تشویق کنیم؟ 

،،
اکوکاردیوگرافی، مادر تصویربرداری های 
قلبــی اســت و معمــوال بعــد از نــوار 
مــادرزادی  بیماری هــای  بــرای  قلــب 
دریچه ای یا عضله قلب و ... از  تست 

اکوکاردیوگرافــی اســتفاده می شــود

   آگهی مفادآراصادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرثبت نایین
ــی  ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبت دراجــرای مــاده یــک قان

اراضــی وســاختمانهای فاقــد ســند رســمی وبــر حســب مــاده 

ــی  ــات مبن ــن هی ــرف ای ــه از ط ــل ک ــور  آرا ذی ــون مذک ۳قان

ــادر  ــی ص ــروزی متقاض ــهم مف ــادی ویاس ــال ع ــد انتق برتایی

گردیــده دردونوبــت بــه فاصلــه ۱۵روزآگهــی  می شودتاشــخص 

ــن  ــخ اولی ــراض دارندازتاری ــه آرا مذکوراعت ــه ب ــخاصی ک یااش

انتشــارآگهی ظــرف مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــه ایــن اداره 

تســلیم نمــوده ودرمهلــت یــک مــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض 

دادگاه  بــه  دادخواســت  تقدیــم  بــه  دارندنســبت  فرصــت 

ــد  ــدام نماین ــوی اق ــی برطــرح دع ــه گواهــی مبن صالحــه وارای

درایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارایــه حکــم قطعــی 

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

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد 

وصدورســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه 

ــود. نخواهــد ب

آقــای   96/۳/6-۱۳966۰۳۰۲۰۳۱۰۰۰۰۸۵ شــماره  ۱-رای 

مشــاع  دانــگ  ســه  عبدالکریــم  فرزنــد  توســلی   علــی 

از ششــدانگ یــک بــاب خانــه احداثــی در پــاک ثبتــی 

قســمتی  از۲6  اصلــی واقــع در روســتای کجــان بخــش 

۴۳۰/۰۵متــر  ششــدانگ  مســاحت  بــه  ناییــن  ثبــت   ۱۷

مالــک توســلی  عبدالکریــم  از  عــادی  خریــداری   مربــع 

 رسمی

خانــم   96/۳/6-۱۳966۰۳۰۲۰۳۱۰۰۰۰۸6 شــماره  ۲-رای 

ــه  ــان  س ــم خ ــی  فرزندمیرزاابوالقاس ــلی کجان ــه توس صدیق

دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه احداثــی در پــاک 

ثبتــی قســمتی  از۲6  اصلــی واقــع در روســتای کجــان بخــش 

۱۷ ثبــت ناییــن بــه مســاحت  ششــدانگ ۴۳۰/۰۵متــر مربــع 

خریــداری عــادی مــع الواســطه از عبدالکریــم توســلی مالــک 

رســمی

۳-رای شــماره ۱۳966۰۳۰۲۰۳۱۰۰۰۱۵۵-96/۴/۳۱ آقــای علــی 

اکبــر اکبــری  فرزنــد رضاقلــی ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 

ــی قســمتی  از۴۱۲6   ــاک ثبت ــی در پ ــه احداث ــاب خان ــک ب ی

ــت  ــش ۳ ثب ــفلی بخ ــوزدان س ــتای ج ــع در روس ــی واق اصل

نائیــن بــه مســاحت ششــدانگ ۴۰۲/۲۵ متــر مربــع ازمالکیــت 

رســمی مشــاعی نامبــرده

خانــم   96/۴/۳۱-۱۳966۰۳۰۲۰۳۱۰۰۰۱۵6 شــماره  ۴-رای 

قمرمحمــدی نائینــی  فرزنــد غامحســین ســه دانگ مشــاع از 

ششــدانگ یــک بــاب خانــه احداثــی در پــاک ثبتــی قســمتی  

ــش  ــفلی بخ ــوزدان س ــتای ج ــع در روس ــی واق از۴۱۲6  اصل

ــع  ــه مســاحت ششــدانگ ۴۰۲/۲۵ متــر مرب ۳ ثبــت نائیــن ب

ــرده ــت رســمی مشــاعی نامب ازمالکی

آقــای   96/۵/۲۴-۱۳966۰۳۰۲۰۳۱۰۰۰۲۰۸ شــماره  ۵-رای 

محمدرضاپوربافرانــی فرزنــد حســین ششــدانگ یکــدرب خانــه 

ــش ۲  ــران بخ ــع درباف ــی واق ــی ۲۰۲۳۳ اصل ــاک ثبت ــه پ ب

ــداری  ــع خری ــاحت ۲۷۲/6۰ مترمرب ــن بمس ــت نایی ــوزه ثب ح

ــی ــری بافران ــادی از وراث صغ ع

6-رای شــماره ۱۳966۰۳۰۲۰۳۱۰۰۰۲۰9-96/۵/۲۴ آقــای ســید 

علــی موســی کاظمــی فرزنــد ســید عبدالــه ششــدانگ زمیــن 

مزروعــی بــه پــاک ثبتــی ۴۰۴۰ اصلــی واقــع درکشــتزارحنفش 

بخــش ۲ حــوزه ثبــت ناییــن بمســاحت ۱۴۲۸ مترمربــع 

خریــداری عــادی مــع الواســطه از محمــد علــی مفیــدی 

ــک رســمی  مال
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زیبایی

نکات آرایشی
ــوالت  ــاره محص ــادی درب ــؤال های زی ــاید س ش
آرایشی بهداشــتی در ذهــن شــما وجــود داشــته 
ــوالت  ــاره محص ــخ درب ــش و پاس ــد. پرس باش
ــال  ــی را دنب ــت آرایش ــد حقیق ــتی و چن بهداش

ــد. کنی
 استفاده از کرم های الغری موثر 

است؟
بــه دنبــال مصــرف مــواد غذایــی بیــش از حــد 
ادیپوســیت ها  یــا  نیــاز ســلول های چربــی 
بتواننــد  تــا  می شــوند  تکثیــر  و  بــزرگ 

درون خــود ذخیــره کننــد.  را  چربی هــا 
ایــن ســلول ها زیــر پوســت و بیــن اندام هــای 
داخلــی جمــع می شــوند و تشــکیل بافــت 

چربــی می دهنــد. 
در  چربــی  ذخیــره  از  الغــری  کرم هــای 
پیشــگیری  پوســت  زیــر  چربــی  بافــت 
پوســت  بــه  زیباتــری  حالــت  و   می کننــد 

می دهند. 
ــم جــز مصــرف  ــری ه ــای دیگ ــه راه حل ه البت
کرم هــای الغــری وجــود دارد؛ مثــا برخــی 
ــح  ــی صب ــژه وقت ــن به وی ــد کافئی ــواد مانن از م
مصــرف شــوند، ســوخت و ســاز چربــی را 

می دهنــد.  افزایــش 
 چرا گاهی پوستمان سریع تر برنزه 

می شود و این رنگ مدت بیشتری دوام 
دارد؟

ــد  ــلولی کُن ــد س ــال دوره تجدی ــر س ــر ه اواخ
ــتاندارد  ــان اس ــش از ۲۱ روز زم ــود و بی می ش
ــه اشــعه  ــدرم ک ــا ســلول های اپی الزم اســت ت
ــه  ــده اند، ب ــزه ش ــد و برن ــذب کرده ان UV را ج
ســطح پوســت برســند، بمیرنــد و جــای آن هــا 
ــه طــور  ــازه و روشــن بگیــرد؛ ب را ســلول های ت
کلــی پوســت افــرادی کــه بــه بلــوغ رســیده اند، 
نســبت بــه کــودکان رنــگ برنــزه را مدتــی 

طوالنی تــر حفــظ می کنــد.
 چرا بعضی از ریمل ها ضد آب 

هستند؟
تولیدکننــده ای  هــر  ریمــل  تهیــه  فرمــول 
بــه طــور کلــی ریمل هــا  متفــاوت اســت. 
ــی  ــا معمول ــیک ی ــی کاس ــروه اصل ــه دو گ ب
ــوند.  ــیم می ش ــدآب تقس ــا ض ــروف ی و واترپ
ریمــل کاســیک، مخلوطــی از آب و موم هــای 
گیاهــی اســت کــه بــه آن رنــگ و پلیمرهایــی 
افــزوده می شــود کــه بــه آن حالتــی کرمــی بــا 

قابلیــت کشســانی می دهــد. 
در ریمــل ضــد آب بــه جــای آب، از حال هــای 
ــت  ــت. مزی ــده اس ــتفاده ش ــر اس ــل تبخی قاب
ــن  ــیک ای ــل کاس ــر ریم ــل ب ــوع ریم ــن ن ای
اســت کــه در صــورت گریــه کــردن یــا رفتــن زیر 
ــاک نمی شــود و  ــا شســتن صــورت، پ ــاران ی ب
ــد و  ــدا می کن ــم ج ــه از ه ــه دان ــا را دان مژه ه

ــد.  ــا می ده ــه آن ه ــی ب ــت زیبای حال
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ــای  ــا و رویداده ــند پدیده ه ــان می کوش ــوال جامعه شناس اص
ــا را  ــرض آن ه ــول و ع ــرده و ط ــنجش پذیر ک ــی را س اجتماع
ــد. بدیــن منظــور الگوهــا و روش هــای کمــی و  محاســبه کنن
ــا را  ــت آن ه ــه  کاربس ــرده و دامن ــی ک ــی طراح ــی فراوان کیف
ــا و  ــی پدیده ه ــن بعض ــترده اند؛ لیک ــه گس ــطح جامع در س
رویدادهــا بــه گونــه ای اســت کــه روش هــای مرســوم در حــوزه 
جامعه شناســی تــوان ســنجش تأثیــر و گســتره  شــعاع آن هــا 

ــدارد. را ن
یکــی از ایــن مقوله هــا، شــهادت غرورآفریــن و گســترده دامن 
محســن حججــی اســت. دامنــه  ایــن شــهادت کــه بــه لحــاظ 
ــه  ــژه اســت، ب ــده ای وی ــاز، پدی بعضــی شــرایط و وجــوه ممت
حــدی وســعت پیداکــرد کــه نمی تــوان از آن بــه عنــوان یــک 
مقولــه  پارامتریــک یــاد کــرد و بــا به کارگیــری ابزارهــای رایــج 

جامعه شناســی، شــعاع اثــر آن را ســنجید.
بــه عبــارت دیگــر دانــش بلنــد دامنــه  جامعه شناســی از هضــم 
و فهــم چنیــن رویدادهــا و پدیده هایــی نــاکام مانــده و قــدرت 
درک آن هــا را نــدارد. از ایــن بــاب اســت کــه گاهــی یــک قطره 
ــعاع  ــانه ای و ش ــرد رس ــودک ُب ــک ک ــه  ی ــر روی گون ــک ب اش

تأثیــرش از یــک فیلــم ســینمایی بیشــتر اســت.
در شــهادت محســن نیــز مــوارد زیــادی از ایــن دســت 
ــورت  ــه ص ــده را ب ــن پدی ــی ای ــر اجتماع ــه تأثی ــود دارد ک وج
ــه ظاهــر  ــن مــوارد کــه گاه ب تصاعــدی افزایــش می دهــد. ای
کوچــک اســت، در پیــش چشــم افــراد تیزبیــن و اهــل درک 
تجّلــی می یابــد و گاه منشــأ ده هــا و صدهــا شــعر، داســتان، 
ــوارد  ــن م ــی از ای ــود. یک ــیر می ش ــره و تفس ــت، خاط حکای
ــت در  ــه در اوج مظلومی ــت ک ــن اس ــای محس ــمان گوی چش
حیــن اســارت، غــرور و شــهامت همــراه بــا رعنایــی و لطافــت 

ــاد.  ــتدام ب ــش مس ــی و راه ــادش گرام ــراه دارد. ی را هم

فرماندار شهرستان شهرکرد:
 واقعه غدیر خم در شهرکرد 

بازروایی می شود
ــن  ــور تبیی ــه منظ ــت: ب ــهرکرد گف ــتان ش ــدار شهرس فرمان
مباحــث مرتبــط بــا والیــت، واقعــه غدیــر خــم در شــهرکرد 

بازروایــی می شــود.
حمیــد ملک پــور بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار کــرد: 
ســال   شــهریورماه   ۱۸ خــم  غدیــر  واقعــه  بازروایــی 
جــاری در مجــاورت ترمینــال جنــوب روبــه روی حســینیه 

می شــود. برگــزار  شــهرکرد  بیت العبــاس 
بــه صــورت نمادیــن  وی تصریــح کــرد: ســه کاروان 
از حســینیه اعظــم شــهرکرد، حســینیه ۱۴ معصــوم و 
مســجدالرضا در محــل امامــزادگان دو معصــوم شــهر 
ــه ســمت محــل  ــه هــم ملحــق می شــوند و ب شــهرکرد ب
می کننــد.  حرکــت  غدیــر  واقعــه  بازروایــی  برگــزاری 
فرمانــدار شهرســتان شــهرکرد بــا اشــاره بــه برگــزاری 
ــج  ــن و تروی ــزود: تبیی ــه اف ــن برنام ــکوه تر ای ــه باش هرچ
نهادهــا و  تمامــی  واقعــه همدلــی و همزبانــی  ایــن 

می طلبــد. را  اجرایــی  دســتگاه های 

جاذبه هــای تفریحــی، تاریخــی و گردشــگری شــهر 
میمــه هــر ســاله تعــداد زیــادی از مســافران و 
عاقه منــدان را بــه خــود جــذب می کنــد؛ امــا ایــن 
ــردم  ــرای بســیاری از م ــوز ب ــر هن شــهر میهمان پذی

ــران ناشــناخته اســت. ای
بــه گــزارش تســنیم تابســتان، فصــل تعطیلــی 
تــا  خانواده هاســت  مســافرت  و  دانش آمــوزان 
بخشــی از روزهــای گــرم خــود را در جایــی خوش آب 
و هواتــر بگذارننــد. برخــی  بــه دل طبیعــت می زننــد و 
برخــی دیگــر شــمال را انتخــاب می کننــد، بعضی هــا 
هــم ســواحل مدیترانــه و جزیــره بالــی در اندونــزی 
ــد و عــده ای هــم شــهرهای کوچــک و  را برمی گزینن

ــان را. خــوش و آب و هــوای کشــور خودم
کســانی کــه گوشــه چشــمی بــه شــهرهای کوچــک 
دارنــد، کــم نیســتند. آن هــا آرامــش و هــوای 
مطبــوع ایــن شــهرها را برگزیــده و هــر کــدام یــک 
ــد  ــرای ســفری چن ــا روســتای کوچــک را ب شــهر ی

روزه انتخــاب می کنــد.
 میمه، شهری سنتی و مدرن

شــهر میمــه، یکــی از شــهرهای زیبــا و کوچــک 
ــه  ــه در مســیر شــاهراه ارتباطــی شــمال ب اســت ک
جنــوب کشــور قــرار دارد. درســت در ورودی اســتان 
اصفهــان از ســمت شــمال و یکصــد کیلومتــری 

ــان. اصفه
ــگاه  ــه میمــه ن ــی از ارتفاعــات شــمالی شــهر ب وقت

ــهر در  ــه ش ــد ک ــر می رس ــه نظ ــن ب ــم چنی می کنی
ــزرگ  ــد ب ــد گنب ــرار دارد. چن ــی ق ــاغ بزرگ ــان ب می
ــند و رو  ــید می درخش ــش خورش ــروزه ای در تاب فی

ــد. ــوه می دهن ــمال جل ــه ش ب

ــران اســت  ــادر ای شــهر میمــه، یکــی از شــهرهای ن
ــا نیازهــای  ــق معمــاری ســنتی ب ــه حاصــل تطاب ک
ــی شــهر  زندگــی مــادی مــردم اســت. ســاخت کل
به ویــژه محــات قدیمــی آن، محیــط هندســی 
منظــم و محیط هــای پیچاپیــچ غیرمنظــم، اجــزای 
سرپوشــیده و قســمت های ســرباز آن همــه و همــه 
ــی  ــط فضای ــته رواب ــک رش ــود آوردن ی ــه وج در ب
ــف  ــی مختل ــردم معان ــه در آن م ســهیم هســتند ک

ــد. ــود را بازمی یابن ــی خ زندگ

 جاذبه های شهر میمه
بــرای اینکــه آخــر هفتــه خوبــی را ســپری کنیــم، بــه 
ســراغ کلیــددار شــهر می رویــم تــا بــا راهنمایــی او از 

جاذبه هــای میمــه آگاه شــویم.
ــن کرمــی کــه ۴ ســال اســت در  محســن صدرالدی
ســمت شــهردار میمــه بــه مــردم خدمــت می کنــد، 
شــهرش را بــرای گردشــگران این گونــه معرفــی 
ــال  ــش از 2500 س ــی بی ــا قدمت ــه ب ــد: میم می کن
ــی  ــان اســت؛ زمان جــزو ۱0 شــهر اول اســتان اصفه
کــه پــا در خــاک میمــه نهادیــد، بدانیــد بــه شــهری 

ــد. ــن ســفر کرده ای ــا ســابقه تاریخــی که ب
ــتان  ــهر را در اس ــن ش ــوای ای ــزود: آب و ه وی اف
بی نظیــر می دانــم؛ هــم از نظــر حــرارت کــه در 
گرم تریــن روزهــای ســال از 25 درجــه تجــاوز 

نمی کنــد و هــم از نظــر ســامت.
شــهردار میمــه گفــت: ایــن شــهر بــه  دلیــل نداشــتن 
کارخانه هــای زیــاد از آب و هــوای ســالمی برخــوردار 
اســت کــه نفــس کشــیدن در ایــن هــوای پــاک بــه 

ریه هــا احســاس طــراوت و تازگــی می دهــد.
وی در ادامــه اظهــار داشــت: البتــه هــوای میمــه در 
زمســتان جزو ســردترین شــهرهای اســتان اســت و 
زمســتان ایــن شــهر بســیار ســرد و بــه قــول معروف 
تــا  اردیبهشــت  از  امــا  اســت؛  استخوان شــکن 
مهرمــاه بــا آب و هوایــی مایــم از ســاکنان پذیرایــی 

می شــود.

ــان کــرد: مناطــق گردشــگری  ــن کرمــی بی صدرالدی
ایــن شــهر ارزش گذرانــدن یــک آخــر هفتــه خــوب و 

به یادماندنــی را دارد.
 چاه ملی

جــاده ای بــه  طــول ۱-2 کیلومتــر، بــا درختانــی کــه 
در دو طــرف بــه هــم وصــل شــده اند، در جــوی آبــی 
در دو طــرف جــاده و در پشــت درختــان دشــت های 
زرد گنــدم، تلفیــق صــدای پرنــدگان، بــا صــدای آب 
روان و حرکــت بــرگ درختــان در اثــر وزش بــاد یــک 

 هارمونــی بســیار زیبــا را ایجــاد کــرده اســت.
ــه  ــی ب ــان اهال ــا در می ــت: اینج ــه گف ــهردار میم ش
»چــاه ملــی« مشــهور اســت. خیلــی از مــردم 
آخــر هفتــه خــود را در اینجــا می گذراننــد و از ایــن 
طبیعــت انــرژی می گیرنــد. مــردم میمــه مــردم بــا 
ــا  ــه آخــر هفته ه ــا اینک ــی هســتند و ب ــگ غن فرهن
در ایــن مــکان جــای ســوزن انداختــن نیســت، امــا 
ــا  ــان اینج ــه خانه هایش ــردم ب ــت م ــس از بازگش پ

ــود. ــت نمی ش ــا یاف ــور آن ه ــری از حض ــچ اث هی
زمــان  در  مــردم  افــزود:  کرمــی  صدرالدیــن 
بــه  نــه آســیبی  حضورشــان در »چــاه ملــی« 
درختــان می رســانند و نــه ســعی در تغییــر طبیعــت 
ــا  ــه ی ــری از زبال ــد؛ حتــی هیــچ اث بکــر اینجــا دارن

پســماند در ایــن مــکان یافــت نمی شــود. 
 خاطره سریال »روزی روزگاری« و 

»تفنگ سرپر«
می گویــم ایــن منطقــه را قبــا در جایــی دیــده ام کــه 
شــهردار حــرف مــرا تاییــد می کنــد و می گویــد: ایــن 
منطقــه یکــی از لوکیشــن های ســریال های مانــدگار 
»روزی روزگاری« و »تفنــگ ســرپر« بــه کارگردانــی 
ــن اســت در  ــوده و ممک ــه احمدجــو ب اســتاد امرال
ایــن ســریال های پرخاطــره اینجــا را دیــده باشــم.

بــه  چشــم نوازی  پاییــز  اینجــا  می گویــد:  وی 
ــاه  ــر مهرم ــا اواخ ــتان دارد و ت ــار و تابس ــی به زیبای

می تــوان از بــودن در ایــن منطقــه لــذت بــرد.
 قنات مزدآباد

ــر 2500 ســال دارد  ــغ ب ــی بال ــاد قدمت ــات مزدآب قن
ــراث  ــار می ــت آث ــال 95 در فهرس ــاه س ــه در تیرم ک

ــد. ــت ش ــکو ثب ــی یونس بین الملل
منطقــه مزدآبــاد در نزدیکــی چــاه ملــی اســت؛ 
بنابرایــن از نظــر آب و هــوا تفاوتــی زیــادی بــا 
هــم ندارنــد. امــا وجــود آب نمــای زیبــا بــا صــدای 
زیبــای شــر شــر آب و اســتفاده از آب ســرد قنــات 
ــه در  ــن هــر مســافری ب ــد خســتگی را از ت می توان

ــد. کن

میمه، شهری ۲۵۰۰ ساله 
درآمیخته با سنت و مدرنیته

ــی  ــدی گلپایگان ــلمین محم ــام و المس حجت االس
رئیــس دفتــر رهبــر معظــم انقــاب اســامی، گفت: 
بــه برکــت انقــاب اســامی، صــدای قــرآن و اذان 

از کشــور مــا بــه تمــام نقــاط دنیــا رســیده  اســت.
بــه گــزارش خبرگــزاری بین المللــی قــرآن )ایکنــا( 
ــی  ــدی گلپایگان ــلمین محم ــام و المس حجت االس
ــیه  ــری، در حاش ــم رهب ــام معظ ــر مق ــس دفت رئی
ــارت  ــی بش ــی قرآن ــرح مل ــه ط ــم اختتامی مراس
ــن  ــت ای ــگاران گفــت: اهمی ۱۴5۱ و در جمــع خبرن
ــه قــرآن خیلــی روشــن اســت؛  مراســم و توجــه ب
ــنت  ــرآن و س ــر ق ــا ب ــدس م ــام مق ــاس نظ اس
پیامبــر)ص( و اهــل بیــت ایشــان بنــا شــده اســت؛ 
ــه کار شــود، جــا  ــن زمین ــن هــر چقــدر در ای بنابرای

ــد  ــت و بای ــم اس ــم ک ــم بگوی ــه می توان دارد و بلک
بیشــتر شــود.

وی در ادامــه افــزود: همیــن کــه صــدا و  ســیما ایــن 
ــتیم  ــن هس ــاهد ای ــش داده، ش ــا را پوش برنامه ه
ــاط  ــه نق ــه  هم ــور ب ــن کش ــرآن ای ــدای ق ــه ص ک
جهــان می رســد، صــدای اذان ایــن کشــور بــه همــه 
ــز کمــی نیســت و  ــن چی ــا مــی رود و ای جــای دنی

بســیار مهــم اســت. 
مــردم مــا در شــهرها و روســتاها و نقــاط دور و 
نزدیــک بــا قــرآن آشــنا شــده اند و جلســات قــرآن 
فراوانــی هــم تشــکیل شــده کــه همــه هــم از برکــت 
ــن  ــه ای ــری ب ــات رهب ــدس و عنای ــام مق ــن نظ ای
ــود. ــتر می ش ــم بیش ــه روز ه ــت و روزب برنامه هاس

و  دســتی  صنایــع   میــراث  فرهنگــی،  اداره  رئیــس 
گردشــگری شهرســتان آران و بیــدگل گفــت: همزمــان 
ــعربافی  ــی ش ــتین کارگاه تخصص ــت نخس ــه دول ــا هفت ب
توســط بخــش خصوصــی و بــا همــکاری انجمــن ســلیمان 
ــدازی                                                                    ــدگل راه ان ــتان آران و بی ــی در شهرس ــی بیدگل صباح

ــد. ش
ــی  ــط  عموم ــل از رواب ــه  نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه  گ ب
ــگری  ــتی و گردش ــع  دس ــی، صنای ــراث  فرهنگ اداره  کل می
اصفهــان  جــواد صدیقیــان، رئیــس اداره میــراث  فرهنگــی 
بــا   96 شــهریور   ۱۱ دیــروز  بیــدگل،  و  آران  شهرســتان 
ــن کارگاه،  ــدازی ای ــزود: هــدف از راه ان ــر اف ــن خب اعــام ای
ترویــج صنایــع  دســتی و جلوگیــری از فراموشــی هنرهــای 
دست ســاز بومــی اســت؛ چــرا کــه ترویــج صنایــع  دســتی 

ــت. ــر اس ــتان مؤث ــان شهرس ــتغال زایی جوان در اش
او افــزود: »َشــعر« بــه  معنــای مــوی نــازک اســت کــه بــه 
دلیــل ظرافــت و نازکــی الیــاف، ایــن نــوع پارچــه را کــه از 
جنــس ابریشــم اســت بــه ایــن نــام نامگــذاری کرده انــد. 
پارچه هــای َشــعر بــا دســتگاه های کامــا چوبــی چهــاروردی 
تولیــد می شــود کــه معمــوال بــدون طــرح و نقــش اســت 
ــود؛  ــه می ش ــرک )راه راه( بافت ــا تی ــاده ی ــورت س ــه  ص و ب
ــوال  ــرد معم ــرار می گی ــا ق ــن پارچه ه ــه در ای ــدی ک رنگ بن

بــا دو رنــگ متضــاد، تیــره و روشــن اســت.
صدیقیــان خاطرنشــان کــرد: اعتبــاری بالــغ بــر 500 میلیون 
ریــال بــرای مرمــت ســاختمان کارگاه کــه از آثــار دوره 
صفویــه اســت و راه انــدازی دو دســتگاه شــعربافی هزینــه 
ــه  همــراه داشــته اســت. ــز ب شــده و اشــتغال 3 نفــر را نی

حجت االسالم محمدی گلپایگانی:

رسیدن صدای قرآن به  دنیا از برکات انقالب اسالمی است
 افتتاح نخستین کارگاه تخصصی شعربافی 

شهرستان آران و بیدگل

،،
بــه »چــاه  اینجــا در میــان اهالــی   
از  خیلــی  اســت.  مشــهور  ملــی« 
مــردم آخــر هفتــه خــود را در اینجــا 
می گذراننــد و از ایــن طبیعــت انــرژی 

می گیرنــد

اداره ثبت اسناد و امالک شمال 
اصفهان

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

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

وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانها فاقــد ســند 

رســمی در واحــد ثبتــی منطقــه شــمال اصفهــان 

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

و  متقاضیــان  مشــخصات  لــذا  اســت.  گردیــده 

امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور 

ــی  ــه ۱5 روز آگه ــه فاصل ــت ب ــوم در دو نوب ــاع عم اط

ــه صــدور  ــه اشــخاص نســبت ب ــی ک میشــود در صورت

ســندمالکیت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی 

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

ــا اداره ثبــت اســناد و امــاک  مــاه اعتــراض خــود را ب

محــل تســلیم  و پــس از اخــذ رســید.ظرف مــدت یــک 

مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه 

مرجــع قضایــی تقدیــم نمایــد. بدیهــی اســت در صورت  

انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض نســبت 

بــه صــدور ســند مالکیــت طبــق مقــررات اقــدام خواهــد 

شــد.

مــورخ      ۱396603020260  0600۱ شــماره   رای   -۱

ــب  ــادی حبی ــکل آب ــین ش ــای حس ۱395/0۴/۱7 آق

کدملــی   6۴970 شــماره  شناســنامه  بــه  آبــادی 

ــعلی در   ــد عباس ــان فرزن ــادره اصفه ۱2۸۱7۴5۸9۸ ص

ــه مســاحت   ۱22.05  ــه  ب ــاب خان ششــدانگ  یــک ب

ــی  ــی از ۱5۱77 اصل ــماره  ۱۸ فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

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

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

ــی ــاورز خوابجان ــد کش محم

2- رای شــماره  05755 ۱396603020260   مــورخ  

بــه  شــهابی  رضــا  محمــد  آقــای     ۱396/0۴/۱2

شناســنامه شــماره ۱6 کدملــی 56۴9576572 صــادره 

جرقویــه  فرزنــد علــی در  ششــدانگ  یــک بــاب مغــازه  

ــماره ۸5   ــاک ش ــع پ ــاحت  3۴.07  مترمرب ــه مس ب

فرعــی از ۱۴9۱5 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد    

3-  رای شــماره  ۱03۱3 ۱395603020260   مــورخ  

۱395/06/۱7   آقــای محمدباقــر عطائــی به شناســنامه 

ــان  ــادره اصفه ــی ۱2۸7۱22620 ص ــماره 75۴ کدمل ش

فرزنــد محمدرضــا در ششــدانگ  یــک بــاب کارگاه 

صنعتــی بــه مســاحت ۸۸6.67 مترمربــع پــاک 

شــماره ۱۴0  فرعــی از۴۱2  اصلــی واقــع در بخــش 

ــم  ــمی محمد هاش ــک رس ــه مال ــان ک ــت اصفه ۱6  ثب

برومنــد بموجــب ســند 2۴۸57  مــورخ ۱3۴3/0۴/30  

دفتــر65   اصفهــان بــوده کــه نامبــرده بموجــب حصــر 

وراثــت شــماره ۱7  دفتــر ۱352/0۱/۱9 شــعبه ۴ دادگاه 

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

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

ــی  ــه امیرعل ــه بموجــب قولنام ــال دائمــی ک جــزی عی

مقــدار 32 متــر مربــع از ســهم االرث خــود را بــه 

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

صفحــه ۱۸5 دفتــر ۸۱3 امــاک مقــدار ۸55 

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

۴- رای شــماره  05763 ۱396603020260   مــورخ   

بــه  اندانــی  کاظمــی  ناصــر  آقــای    ۱396  /0۴/۱2

 ۱2۸۸29۴093 کدملــی   ۴55۴ شــماره  شناســنامه 

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

ــع پــاک  ــه مســاحت  ۱79.57  مترمرب ــه  ب ــاب خان ب

ــع در  ــی واق ــی از۱۴9۱5  اصل ــماره ۴05 و ۴06  فرع ش

ــک  ــه خــود متقاضــی مال ــان ک ــت اصفه بخــش 5  ثب

ــد     ــی باش ــمی م رس

5- رای شــماره  0۴06۱ ۱396۴603020260   مــورخ  

ــنامه  ــه شناس ــری ب ــد نصی ــای محم ۱396/03/۱0  آق

ــگان  ــادره گلپای ــی ۱2۱9093777 ص ــماره 5۱۸ کدمل ش

فرزنــد محمدحســین نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه 

شــماره  پــاک  مترمربــع   209.9۴ مســاحت  بــه 

ــی واقــع در بخــش 5  ثبــت  2۴۸فرعــی از۱5۱77 اصل

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد    

مــورخ      ۱396603020260  000۴۴ شــماره   رای   -6

ــنامه  ــه شناس ــفیعی ب ــه ش ــم رقی 09 /۱396/0۱   خان

شــماره 72 کدملــی 56۴96۱0۱۴2 صــادره جرقویــه 

فرزنــد حســینعلی در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 

ــع پــاک شــماره  - فرعــی  مســاحت  ۱۱2.۴0  مترمرب

از ۱۴9۸7 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه 

ــک رســمی مــی باشــد     خــود متقاضــی مال

مــورخ   ۱396603020260  0۱967 شــماره   رای   -7

۱396/02/07    آقــای  فــرج الــه دوروش بــه شناســنامه 

شــماره 2۸۸ کدملــی ۱2۸53۴3565 صــادره اصفهــان 

فرزنــد ســیف الــه نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 

ســاختمان بــه مســاحت ۱75.75 مترمربــع پــاک 

شــماره ۸ فرعــی از۴52 اصلــی واقــع در بخــش ۱6 ثبت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از 

مالــک رســمی اقــای قربانعلــی شــیرمحمدی دهنــوی

مــورخ   ۱395603020260  03۱70 شــماره   رای   -۸

۱395/۱/27  خانــم نوشــین ســلیمانی طــادی بــه 

شناســنامه شــماره ۱0۱۱ کدملــی ۱2۸579۴۴9۴ صــادره 

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

ــاک شــماره  ــع پ ــه مســاحت ۱95مترمرب ــه ب یکبابخان

ــت  ــش 5  ثب ــع در بخ ــی واق ــی از۱۴039 اصل 72فرع

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد    

مــورخ   ۱396603020260  05۴۱۸ شــماره   رای   -9

ــه  ــه ب ــی علویج ــیب ابراهیم ــای مس ۱396/0۴/0۴   آق

ــادره  ــی ۱09۱9۱۱975 ص ــماره 2۴۸ کدمل ــنامه ش شناس

نجــف ابــاد فرزنــد محمــد تقــی نســبت بــه ســه 

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

۱02 مترمربــع پــاک شــماره ۴0فرعــی از ۱5۱79اصلــی 

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

نامــه عــادی مــع الواســطه از مالک رســمی اقــای داراب 

ــی  ــه ثبت ــق اظهارنام ــی طب ــان گوانج خ

مــورخ   ۱396603020260  05۴۱9 شــماره   رای   -۱0

۱396/0۴/0۴  خانــم صدیقــه قنبریــان علویجــه بــه 

 ۱0905۱۴2۴7 کدملــی   57۱7 شــماره  شناســنامه 

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

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

۱02 مترمربــع پــاک شــماره ۴0فرعــی از ۱5۱79اصلــی 

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

نامــه عــادی مــع الواســطه از مالک رســمی اقــای داراب 

ــی ــه ثبت ــق اظهارنام ــی طب ــان گوانج خ

مــورخ   ۱396603020260  05722 شــماره  رای   -۱۱

۱396/0۴/۱2   خانــم عــزت امیــن الضربیــان بــه 

 ۱2۸625۸27۸ کدملــی   ۱۸77 شــماره  شناســنامه 

صــادره اصفهــان فرزنــد احمــد در ششــدانگ  یــک بــاب 

خانــه  بــه مســاحت   ۱57.75 مترمربــع پــاک شــماره 

ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از ۱3297 اصل -  فرع

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مع الواســطه از 

ــمی ــر اصحاب هاش ــای اکب ــمی اق ــک رس مال

مــورخ   ۱396603020260  0۴۸36 شــماره   رای   -۱2

۱396/03/2۴ خانــم اکبــر طوطــی بــه شناســنامه 

ــاد  ــت اب ــادره دول ــی 6609727309 ص ــماره ۱۱ کدمل ش

فرزنــد حســن نســبت بــه ششــدانگ یکباب ســاختمان 

ــع پــاک شــماره ۱5۱۸2  ــه مســاحت ۱55.90 مترمرب ب

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

ــی باشــد    ــک رســمی م متقاضــی مال

مــورخ   ۱396603020260  02609 شــماره   رای   -۱3

بــه  نقنــه  اقــای حســین غامیــان     ۱396/02/۱7

ــادره  ــی ۴65056577۴ص ــماره ۸2کدمل ــنامه ش شناس

بروجــن فرزنــد حجــت الــه بصــورت ششــدانگ یکبــاب 

ســاختمان مســکونی بــه مســاحت ۴۴0.20متــر مربــع 

از پــاک شــماره ۱3900اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد   

مــورخ   ۱396603020260  0۴092 شــماره  رای   -۱۴

بــه  آبــون  محســن  ســید  آقــای     ۱396/03/۱0

شناســنامه شــماره 2۴6 کدملــی ۱2۸۴9۱253۱ صــادره 

اصفهــان فرزنــد ســید مهــدی بصــورت ششــدانگ 

یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 79.7۱ مترمربــع از پــاک 

شــماره ۱5۱۱0  اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان 

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

مــورخ   ۱396603020260  060۱6 شــماره  رای   -۱5

۱396/0۴/۱۸   آقــای  مجیــد شمســیان بــه شناســنامه 

ــان  ــی ۱293۴۸۸577 صــادره اصفه شــماره ۱06۱ کدمل

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

مســاحت  3۱6.۱0  مترمربــع پــاک شــماره -  فرعــی 

از 309 اصلــی واقــع در بخــش ۱6 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــا شــیرکش ــد آق ــای احم رســمی اق

مــورخ   ۱396603020260  06۴7۱ شــماره  رای   -۱6

۱395/0۴/25   آقــای محمــد باقــر فقیــه زاده علویجــه 

بــه شناســنامه شــماره ۱07 کدملــی ۱09۱۸79036 صادره 

نجــف آبــاد فرزنــد ابوالفضــل در ششــدانگ  یــک بــاب 

خانــه  بــه مســاحت  ۱62.0۴  مترمربــع پــاک شــماره  

ــت  ــع در بخــش 5 ثب ــی واق ــی از ۱۴۴57 اصل 59 فرع

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

از مالــک رســمی اقایــان مهــدی و محمــود شــکرانی  

مــورخ   ۱396603020260  06۱۴5 شــماره  رای   -۱7

ــنامه  ــه شناس ــدادادی ب ــی خ ــای عل ۱396/0۴/20  آق

اردل  شــماره ۱6۴9 کدملــی ۴6۸9۴۸۱253 صــادره 

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

مســاحت  227.90  مترمربــع پــاک شــماره -  فرعــی 

از ۱3900 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه 

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

مــورخ   ۱396603020260  05۴۱2 شــماره  رای   -۱۸

نســب  پوروزیــری  فــروغ  خانــم     ۱396/0۴/0۴

کدملــی   552 شــماره  شناســنامه  بــه  چتــرودی 

2992۱6059۸ صــادره کرمــان فرزنــد منصــور نســبت بــه 

ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت ۴۸ مترمربــع پاک 

شــماره 2۴۴فرعــی از۱۴9۱5 اصلــی واقــع در بخــش 5 

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

الواســطه از مالــک رســمی اقــای محمودزارعی ســودانی

مــورخ   ۱396603020260  0۴075 شــماره  رای   -۱9

ــه شناســنامه  ــی ب ــای محســن قربان ۱396/03/۱0   آق

ــان  ــادره اصفه ــی ۱292۴۸۴۸۱0 ص ــماره 925۱ کدمل ش

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

فرعــی  پــاک شــماره3۱  مترمربــع  مســاحت 209 

از۱۴۸7۴ اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــان  ــهرداری اصفه ــمی ش رس

مــورخ   ۱395603020260  227۱9 شــماره  رای   -20

ــنامه  ــه شناس ــیدی  ب ــی رش ــای عل ۱395/۱2/2۱   اق

لــردگان   شــماره ۱  کدملــی ۴669503۱2۱  صــادره 

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

مغــازه بــه مســاحت ۱۸.5۴  مترمربــع از پــاک شــماره 

۱37۱5 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــران خوابجان ــت رنجب ــمی عف رس

مــورخ   ۱396603020260  0۴3۸0 شــماره  رای   -2۱

ــه شناســنامه  ــی ب ــراب صادق ــای ابوت ۱396/03/۱7  آق

شــماره ۱3۴ کدملــی 5279۴9۸۸66 صــادره آغاجــاری 

فرزنــد ابوطالــب در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 

مســاحت ۱99.20   مترمربــع پــاک شــماره  ۴5 فرعــی 

از ۱۴9۱5 اصلــی واقــع در  بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه 

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد   

مــورخ   ۱396603020260  06۴59 شــماره  رای   -22

بــه  ابــری  اتحــادی  مهــدی  آقــای    ۱396/0۴/25

ــادره  ــی ۱۸29000306 ص ــماره 56۸ کدمل ــنامه ش شناس

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

ــع پــاک شــماره   ــه مســاحت  ۱۱0.60  مترمرب ــه  ب خان

۱ فرعــی از ۱3۸06 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی ــن الرعایائ ــه امی ــمی خدیج ــک رس از مال

مــورخ   ۱396603020260  06۱73 شــماره  رای   -23

ــه  ۱396/0۴/20  آقــای ماشــاءاله ســلطانی محمــدی ب

ــادره  ــی ۱2۴9922720 ص ــماره 76 کدمل ــنامه ش شناس

نائیــن فرزنــد رضــا در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 

مســاحت  ۱5۱.7۸  مترمربــع پــاک شــماره  ۱۱6 فرعــی 

از ۱۴9۱5 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی    رســمی آقــای مصطفــی موذن

مــورخ   ۱396603020260  02۸7۸ شــماره  رای   -2۴

۱396/02/20 آقــای عبدالرســول مانیــان بــه شناســنامه 

ــان  ــادره اصفه ــی ۱2۸329۴۴5۱ ص ــماره ۱2۱0 کدمل ش

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

پــاک شــماره ۱3962  مترمربــع   ۱6۸.۱0 مســاحت 

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 ــی پیکان ــه فاتح فاطم

مــورخ   ۱396603020260  06۱76 شــماره  رای   -25

۱396/0۴/20  آقــای مهــدی خونســاری بــه شناســنامه 

ــدن  ــادره فری ــی 62۱9299329 ص ــماره 37۴9 کدمل ش

فرزنــد ســیف الــه در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 

مســاحت  ۱5۸.35  مترمربــع پــاک شــماره  - فرعــی 

از ۱5۱۸2 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه 

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد   

مــورخ   ۱396603020260  026۸۸ شــماره  رای   -26

۱396/02/۱۸  خانــم مرضیــه نــوری هفشــجانی بــه 

 ۴6235۸2760 کدملــی   2۱32 شــماره  شناســنامه 

صــادره شــهرکرد فرزنــد علــی داد نســبت بــه ششــدانگ 

ــه  ــی ان ب ــه اســتثنابهاثمنیه اعیان ــاب ســاختمان ب یکب

مســاحت 73.2۸ مترمربــع پــاک شــماره ۱37۴۴ 

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 ــن الرعایائ ــه امی ــل ال ــزت وفض ــن وع مهی

مــورخ   ۱396603020260  0۱3۱9 شــماره  رای   -27

۱396/0۱/29  خانــم زهــرا ســهیلیان بــه شناســنامه 

شــماره 5۸2۱۴ کدملــی ۱2۸۱67755۸ صــادره اصفهان 

فرزنــد زیــن العابدیــن در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  

ــاک شــماره  ۱۸  ــع پ ــه مســاحت 223.55   مترمرب ب

فرعــی از ۱5۱۸7 اصلــی واقــع در بخــش 5  ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد  

مــورخ   ۱395603020260  2۱۱۴2 شــماره  رای   -2۸

بــه  زاده  علینقــی  مهــدی  آقــای    ۱395/۱۱/2۸

 ۱۱۸932۱05۱ کدملــی   ۱3۱ شــماره  شناســنامه 

دو  بصــورت  اکبــر  علــی  فرزنــد  اردســتان  صــادره 

دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 

مســاحت ۱63.۱7 مترمربــع از پــاک شــماره 6۱ و 

بخــش 5   در  واقــع  اصلــی   ۱۴۸7۴ از  فرعــی   ۱۱5

ــمی  ــی مالــک رس ــه خــود متقاض ــت اصفهــان ک  ثب

می باشد  

مــورخ   ۱395603020260  2۱۱۴3 شــماره  رای   -29

۱395/۱۱/2۸  خانــم مریــم برنجــی اردســتانی بــه 

شناســنامه شــماره ۱5۸ کدملــی ۱۱۸93352۱2 صــادره 

اردســتان فرزنــد رضاقلــی بصــورت دو دانــگ مشــاع از 

ــاحت ۱63.۱7  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب شش

ــی از ۱۴۸7۴  ــماره 6۱ و ۱۱5 فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب

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

ــد   ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

مــورخ   ۱395603020260  2۱۱۴۴ شــماره  رای   -30

ــنامه  ــه شناس ــارزاده ب ــا عص ــای  رض ۱395/۱۱/2۸  آق

ــتان  ــادره  اردس ــی ۱۱۸93۱0۸05 ص ــماره ۱67 کدمل ش

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

ــع از  ــه مســاحت ۱63.۱7 مترمرب ــاب ســاختمان ب یکب

پــاک شــماره 6۱ و ۱۱5 فرعــی از ۱۴۸7۴ اصلــی واقــع 

در بخــش 5  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد  

مــورخ   ۱396603020260  059۴3 شــماره  رای   -3۱

ــی اکبرخــان حســب  ــرزا عل ــه می ۱396/0۴/۱5  موقوف

الوصیــه محمــد رحیم)فضــل ابــاد( بــه نمایندگــی اداره 

اوقــاف وامــور خیریــه شهرســتان اصفهــان اصفهــان بــه 

ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــی۱۴0006۱2۴۸65 نس ــه مل شناس

عرصــه یــک قطعــه ملــک )بناهــای احداثــی متعلــق بــه 

متصرفیــن قانونی میباشــد( بــه مســاحت 256959.۴0 

مترمربــع پــاک شــماره 309 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش۱6 ازمالکیــت مالــک رســمی میرزاعلــی اکبرخان 

صــدری تحــت عنــوان موقوفــه محمدرحیــم خــان 

مــورخ   ۱396603020260  059۴۴ شــماره  رای   -32

ــی اکبرخــان حســب  ــرزا عل ــه می ۱396/0۴/۱5  موقوف

الوصیــه محمــد رحیم)فضــل ابــاد( بــه نمایندگــی اداره 

اوقــاف وامــور خیریــه شهرســتان اصفهــان اصفهــان بــه 

ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــی۱۴0006۱2۴۸65 نس ــه مل شناس

عرصــه یــک قطعــه ملــک )بناهــای احداثــی متعلــق بــه 

متصرفیــن قانونی میباشــد( بــه مســاحت 72۸6۱6.30 

مترمربــع پــاک شــماره 309 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش۱6 ازمالکیــت مالــک رســمی میرزاعلــی اکبرخان 

صــدری تحــت عنــوان موقوفــه محمدرحیــم خــان 

مــورخ   ۱396603020260  059۴5 شــماره  رای   -33

ــی اکبرخــان حســب  ــرزا عل ــه می ۱396/0۴/۱5  موقوف

الوصیــه محمــد رحیم)فضــل ابــاد( بــه نمایندگــی اداره 

اوقــاف وامــور خیریــه شهرســتان اصفهــان اصفهــان بــه 

ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــی۱۴0006۱2۴۸65 نس ــه مل شناس

عرصــه یــک قطعــه ملــک )بناهــای احداثــی متعلــق بــه 

متصرفیــن قانونــی میباشــد( بــه مســاحت 29936.35 

مترمربــع پــاک شــماره 309 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش۱6 ازمالکیــت مالــک رســمی میرزاعلــی اکبرخان 

صــدری تحــت عنــوان موقوفــه محمدرحیــم خــان 

مــورخ   ۱396603020260  059۴۸ شــماره  رای   -3۴

ــب  ــان حس ــی اکبرخ ــرزا عل ــه می ۱396/0۴/۱5 موقوف

الوصیــه محمــد رحیم)فضــل ابــاد( بــه نمایندگــی اداره 

اوقــاف وامــور خیریــه شهرســتان اصفهــان اصفهــان بــه 

ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــی۱۴0006۱2۴۸65 نس ــه مل شناس

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

مســاحت  بــه  میباشــد(  قانونــی  متصرفیــن  بــه 

اصلــی   309 شــماره  پــاک  مترمربــع   23622.07

واقــع در اصفهــان بخــش۱6 ازمالکیــت مالــک رســمی 

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

محمدرحیم خان

مــورخ   ۱396603020260  059۴9 شــماره  رای   -35

ــب  ــان حس ــی اکبرخ ــرزا عل ــه می ۱396/0۴/۱5 موقوف

الوصیــه محمــد رحیم)فضــل ابــاد( بــه نمایندگــی اداره 

اوقــاف وامــور خیریــه شهرســتان اصفهــان اصفهــان بــه 

ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــی۱۴0006۱2۴۸65 نس ــه مل شناس

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

مســاحت  بــه  میباشــد(  قانونــی  متصرفیــن  بــه 

اصلــی   309 شــماره  پــاک  مترمربــع   525205.50

واقــع در اصفهــان بخــش۱6 ازمالکیــت مالــک رســمی 

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

محمدرحیم خان

مــورخ   ۱396603020260  05957 شــماره  رای   -36

ــب  ــان حس ــی اکبرخ ــرزا عل ــه می ۱396/0۴/۱5 موقوف

الوصیــه محمــد رحیم)فضــل ابــاد( بــه نمایندگــی اداره 

اوقــاف وامــور خیریــه شهرســتان اصفهــان اصفهــان بــه 

ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــی۱۴0006۱2۴۸65 نس ــه مل شناس

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

مســاحت  بــه  میباشــد(  قانونــی  متصرفیــن  بــه 

اصلــی   309 شــماره  پــاک  مترمربــع   67366.۴5

واقــع در اصفهــان بخــش۱6 ازمالکیــت مالــک رســمی 

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

محمدرحیم خان

مــورخ   ۱396603020260  0595۸ شــماره  رای   -37

اکبرخــان  علــی  میــرزا  موقوفــه   ۱396/0۴/۱5

بــه  ابــاد(  رحیم)فضــل  محمــد  الوصیــه  حســب 

وامــور خیریــه شهرســتان  اوقــاف  اداره  نمایندگــی 

ــی۱۴0006۱2۴۸65  ــه مل ــه شناس ــان ب ــان اصفه اصفه

نســبت بــه ششــدانگ عرصــه یــک قطعــه ملــک 

)بناهــای احداثــی متعلــق بــه متصرفیــن قانونــی 

ــاک  ــع پ ــاحت ۱05092.۸0 مترمرب ــه مس ــد( ب میباش

بخــش۱6  اصفهــان  در  واقــع  اصلــی   309 شــماره 

ازمالکیــت مالــک رســمی میرزاعلــی اکبرخــان صــدری 

تحــت عنــوان موقوفــه محمدرحیــم خــان   

مــورخ   ۱396603020260  03670 شــماره  رای   -3۸

۱396/03/0۴  آقــای مصطفــی تیرانــی شــمس ابــادی 

بــه شناســنامه شــماره ۱0۱7 کدملــی ۱2۸3962۴70 

صــادره اصفهــان فرزنــد عبــاس نســبت بــه ششــدانگ 

ــاک  ــع پ ــه مســاحت ۱0۴.60 مترمرب ــازه ب ــاب مغ یکب

شــماره ۱3900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی رســمی محمدرضاماران

مــورخ   ۱396603020260  03669 شــماره  رای   -39

شــمس  تیرانــی  مصطفــی  آقــای     ۱396/03/0۴

کدملــی   ۱0۱7 شــماره  شناســنامه  بــه  ابــادی 

عبــاس  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   ۱2۸3962۴70

مســاحت  بــه  یکبابخانــه  ششــدانگ  بــه  نســبت 

2۱5 مترمربــع پــاک شــماره ۱3900 اصلــی واقــع 

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

 عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی محمدرضــا

مارانی

مــورخ   ۱396603020260  06۴9۱ شــماره  رای   -۴0

بــه  کرباســیون  صدیقــه  خانــم     ۱396/0۴/25

شناســنامه شــماره 265 کدملــی ۱2۸5296060 صــادره 

اصفهــان فرزنــد حســن نســبت بــه یک ســهم مشــاع از 

پنــج ســهم ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 

ــع  ــی واق ــماره ۱5۱۸2 اصل ــاک ش ــع پ ۸5.50 مترمرب

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

 عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی رضــا خبازیــان 

اصفهانی

مــورخ   ۱396603020260  06۴9۸ شــماره  رای   -۴۱

اصفهانــی  خبازیــان  متیــن  آقــای    ۱396/0۴/25

کدملــی   ۱275۱57793 شــماره  شناســنامه  بــه 

۱275۱57793 صــادره اصفهــان فرزنــد ســعید نســبت 

بــه یــک ســهم مشــاع از پنــج ســهم ششــدانگ 

یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ۸5.50 مترمربــع 

پــاک شــماره ۱5۱۸2 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی  ــان اصفهان ــا خبازی ــمی رض ــک رس از مال

 ۱396603020260  06۴99 شــماره  رای   -۴2

خبازیــان  ســیمین  خانــم     ۱396/0۴/25 مــورخ 

بــه شناســنامه شــماره ۴۱2۸۱ کدملــی  اصفهانــی 

ــبت  ــا نس ــد رض ــان فرزن ــادره اصفه ۱2۸0۸3۸37۱ ص

بــه یــک ســهم مشــاع از پنــج ســهم ششــدانگ 

یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ۸5.50 مترمربــع 

پــاک شــماره ۱5۱۸2 اصلــی واقــع در بخــش 5 

عــادی  نامــه  مبایعــه  خریــداری  اصفهــان  ثبــت 

 مــع الواســطه از مالــک رســمی رضــا خبازیــان 

ادامه درصفحه 8اصفهانی

گردشگری
معاون گردشگری:

تبلیغات گردشگری ایران را با 
مشارکت ذی نفعان فعال می کنیم

گردشــگری  معــاون  محب خدایــی،  محمــد 
صنایــع  دســتی  میــراث  فرهنگــی،   ســازمان 
ــران  ــگری ای ــات گردش ــت: تبلیغ ــگری، گف و گردش
را بــا مشــارکت برندهــا و جامعــه ذی نفعــان فعــال 

می کنیــم.
مطلــب  ایــن  بیــان  بــا  محب خدایــی  محمــد 
ــا  ــدان متناســب ب افــزود: تبلیغــات گردشــگری چن
ظرفیت هــای کشــور نیســت و بــا برنامه ریزی هایــی 
ــه  ــن زمین ــم، در ای ــک داری ــده نزدی ــرای آین ــه ب ک
فعال تــر می شــویم. امیدواریــم بــا ایده ســازی، 
فرصت هایــی پیــش بیاوریــم تــا بتوانیــم ایــن 
مجموعــه را کــه می توانــد معــادل وزارت نفــت 
ــت  ــه حرک ــد، ب ــته باش ــور ارزآوری داش ــرای کش ب

ــم. درآوری
ملــی  جشــنواره  برگــزاری  کــرد:  تصریــح   او 
جهانــی«،  نمــای  ایرانــی،  »هنــر  اســتانی  و 
جلــب مشــارکت شــبکه های تلویزیونــی درون و 
برون مــرزی در معرفــی جاذبه هــای گردشــگری، 
ــواع موضوعــات  ــه برندســازی ان توجــه و اهمیــت ب
گردشــگران  بــه  ایــران  معرفــی  و  گردشــگری 
جهانــی، تدویــن بســته های ســفر های تلفیقــی 
و  مســیرهای گردشــگری  اســاس  بــر  داخلــی 
ــه  ــی از جمل ــام تجــاری گردشــگری داخل ــج ن تروی

ماســت. تبلیغاتــی  برنامه هــای 
معــاون گردشــگری ادامــه داد: از دیگــر برنامه هــای 
ــی،  ــراث  فرهنگ ــازمان می ــگری س ــت گردش معاون
ــی  ــوزه بازاریاب ــگری در ح ــتی و گردش ــع   دس صنای
و تبلیغــات بین المللــی، توجــه بــه اســتفاده از 
ــای  ــه فناوری ه ــی از جمل ــن بازاریاب شــیوه های نوی
از ســفر های  میزبانــی  و  برنامه ریــزی  ارتباطــی، 
آشناســازی بــا صنعــت بــه   همــت خبرنــگاران، 

رســانه ها و تجــار اســت.
اقتصــاد  کــرد:  خاطرنشــان  محب خدایــی 
تغییــر  دچــار  را  مفاهیــم گذشــته  گردشــگری، 
ــردی  ــی راهب ــدی در مبان ــرد جدی ــاخته و رویک س
ــه  ــدود ب ــر مح ــگری دیگ ــت. گردش ــرده اس ــاز ک ب
گردشــگری تفریحــی نیســت و بــا نفــوذ بــه ســایر 
ــادی  ــدرت اقتص ــه ق ــبت ب ــا نس ــا، نگرش ه حوزه ه
ایــن صنعــت را متحــول و دگرگــون ســاخته اســت. 
کــودک،  گردشــگری  امــروزه  شــد:  یــادآور  او 
ســامت،  گردشــگری  صنعــت،  گردشــگری 
گردشــگری ماجراجویانــه و ده هــا نــوع دیگــر از 
ــی  ــه یک ــت گردشــگری را ب ــات، صنع ــن موضوع ای
در  پایــدار  درآمــد  و  توســعه ای  اولویت هــای  از 

کشــورها بــدل کــرده اســت.
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مــورخ   1396603020260  06500 شــماره  رای   -43

اصفهانــی  خبازیــان  اقــای کســری     1396/04/25

کدملــی   1275587984 شــماره  شناســنامه  بــه 

1275587984 صــادره اصفهــان فرزنــد مســعود نســبت 

بــه یــک ســهم مشــاع از پنــج ســهم ششــدانگ یکبــاب 

پــاک  مترمربــع   85.50 مســاحت  بــه  ســاختمان 

شــماره 15182 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــان اصفهان ــا خبازی ــمی رض رس

مــورخ   1396603020260  06502 شــماره  رای   -44

اصفهانــی  خبازیــان  کامیــار  آقــای    1396/04/25

کدملــی   1275992749 شــماره  شناســنامه  بــه 

ــد منصــور نســبت  ــان فرزن 1275992749 صــادره اصفه

بــه یــک ســهم مشــاع از پنــج ســهم ششــدانگ یکبــاب 

پــاک  مترمربــع   85.50 مســاحت  بــه  ســاختمان 

شــماره 15182 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــان اصفهان ــا خبازی ــمی رض رس

مــورخ   1396603020260  06466 شــماره  رای   -45

بــه  بنــی  ســلیمی  غامرضــا  آقــای    1396/04/25

شناســنامه شــماره 138 کدملــی 4623077926 صــادره 

شــهرکرد  فرزنــد ســعادتقلی در  ششــدانگ  یــک 

ــع پــاک شــماره  ــه مســاحت 190 مترمرب ــه  ب ــاب خان ب

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

اصفهانکــه مالــک  رســمی علــی ناقــه ای نســبت بــه 50 

ســهم و آقــای حســن دهاتــی نســبت بــه 140 ســهم بوده 

کــه مــورد درخواســت مــع الواســطه بموجــب قولنامــه و 

وکالتنامــه هــای 71253 و 71254 مــورخ 1393/03/03 

دفتــر 108 اصفهــان از طــرف تعــدادی از ورثــه نامبــردگان 

ــه متقاضــی واگــذار شــده اســت  ب

مــورخ   1396603020260  03735 شــماره  رای   -46

بــه  قاســمیان  الــه  نعمــت  آقــای      1396/03/07

ــی 6609768498 صــادره  شناســنامه شــماره 165 کدمل

برخوارومیمــه فرزنــد عبــاس نســبت بــه ششــدانگ 

یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 291.45 مترمربــع 

پــاک شــماره 166 فرعــی از 13900 اصلــی واقــع در 

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

ــد ــی باش ــمی م رس

مــورخ   1396603020260  00440 شــماره  رای   -47

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

ــادره  ــی 1290964068  ص ــماره 69  کدمل ــنامه ش شناس

بــه ششــدانگ  نســبت  فرزنــد رجبعلــی  اصفهــان  

یکبابخانــه بــه مســاحت 107  مترمربــع از پــاک شــماره 

2 فرعــی از 15003 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

مــورخ   1396603020260  05420 شــماره  رای   -48

ــه  ــی ب ــرادران اصفهان ــا ب ــای حمیدرض 1396/04/04 آق

شناســنامه شــماره 1630 کدملــی 1286869455 صــادره 

ــاب مغــازه   ــد علــی در ششــدانگ  یــک ب اصفهــان فرزن

بــه مســاحت 41.79   مترمربــع پــاک شــماره  6 فرعــی 

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

مالــک رســمی عــذرا مجلســی و رضــا مائــی دســتجردی 

مــورخ   35833 وکالتنامــه  بموجــب  کــه  بــوده 

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

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

دســتجردی و وکالتنامــه 25490 مــورخ 1388/09/02 

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

و وکالتنامــه 146685 مــورخ 1389/10/22 دفتــر 64 

ــذار شــده اســت  ــه متقاضــی واگ ــان ب اصفه

مــورخ   1396603020260  05430 شــماره  رای   -49

ــه  ــرادران اصفهانــی ب 04/04/ 1396   آقــای حمیدرضــا ب

شناســنامه شــماره 1630 کدملــی 1286869455 صــادره 

ــاب مغــازه   ــد علــی در ششــدانگ  یــک ب اصفهــان فرزن

بــه مســاحت 41.48   مترمربــع پــاک شــماره  6 فرعــی 

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

مالــک رســمی عــذرا مجلســی و رضــا مائــی دســتجردی 

مــورخ   35833 وکالتنامــه  بموجــب  کــه  بــوده 

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

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

دســتجردی و وکالتنامــه 25490 مــورخ 1388/09/02 

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

و وکالتنامــه 146685 مــورخ 1389/10/22 دفتــر 64 

ــذار شــده اســت ــه متقاضــی واگ ــان ب اصفه

مــورخ   1396603020260  05956 شــماره  رای   -50

1396/04/15   آقــای  مســعود اســماعیلی بــه شناســنامه 

شــماره 748 کدملــی 1287290272 صــادره اصفهــان 

ــاب ســاختمان  ــد حســن بصــورت ششــدانگ یکب فرزن

نیمــه ســاز باســتثناء بهــا ثمنیــه اعیانــی ان  بــه مســاحت 

139.35 مترمربــع از پــاک شــماره  13476 اصلــی 

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

ــک رســمی مــی باشــد مال

مــورخ   1396603020260  04579 شــماره  رای   -51

1396/03/21  خانــم نصــرت زارعــی شــمس آبــادی 

بــه شناســنامه شــماره 26 کدملــی 1291270922 صــادره 

اصفهــان فرزنــد حســین نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 

ســاختمان بــه مســاحت 227.28 مترمربــع پــاک 

ــع در بخــش  ــی واق ــی از13900 اصل شــماره 3737 فرع

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

ــی باشــد م

مــورخ   1396603020260  05479 شــماره  رای   -52

1396/04/15 آقــای علــی زارعــی بــه شناســنامه شــماره 

فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1291269861 23 کدملــی 

حســین در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  

ــاک شــماره  - فرعــی از 13444  ــع پ 124.67  مترمرب

اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

53- رای شــماره   139660302026000036    مــورخ    

1396/01/08     آقــای حمیــد میردامــادی بــه شناســنامه 

شــماره 424 کدملــی 1141598795 صــادره خمینــی 

شــهر فرزنــد مهــدی بصــورت ســه دانــگ مشــاع 

از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان تجــاری اداری بــه 

مســاحت 86.80 مترمربــع از پــاک شــماره 309  اصلــی 

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

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

ــامانی ــری س کبی

54- رای شــماره   139660302026000035    مــورخ  

ــه شناســنامه  1396/01/08   آقــای حســن صفرعلیــان ب

شــماره 129 کدملــی 1141537702 صــادره خمینــی 

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

از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان تجــاری اداری بــه 

مســاحت 86.80 مترمربــع از پــاک شــماره 309  اصلــی 

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

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

ــامانی ــری س کبی

55- رای شــماره   139660302026003785    مــورخ    

1396/03/07   آقــای محمــد حیــدری باطانــی بــه 

ــادره  ــی 1283659891 ص ــماره 156 کدمل ــنامه ش شناس

اصفهــان فرزنــد حیــدر نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه 

ــی  ــماره2 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 98.60 مترمرب ــه مس ب

از15177   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــزدان ــین عبدی ــمی محمدحس رس

56- رای شــماره   139660302026004589    مــورخ    

ــه  ــادی ب ــف آب ــور نج ــاس غی ــای عب 1396/03/21    آق

ــی 1818116723 صــادره  شناســنامه شــماره 1188 کدمل

آبــادان  فرزنــد رضاقلــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 

ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 247.5 مترمرب ــه مس کارگاه ب

اصفهــان  ثبــت   16 بخــش  در  واقــع  اصلــی     413

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــادی ــن اب ــی امی ــام عادل ــمی غ رس

57- رای شــماره   139660302026005179    مــورخ    

1396/03/31    آقــای  احمــد حــق پرســتی نجــف ابادی 

بــه شناســنامه شــماره 2080 کدملــی 1090353766 

صــادره نجــف آبــاد فرزنــد محمــود در  ششــدانگ  یــک 

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

شــماره   -فرعــی از15013  اصلــی واقــع در بخــش 

عــادی  نامــه  مبایعــه  اصفهــان خریــداری  ثبــت   5

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

ــی ــدی زارع ــید مه ــی و س خوابجان

58– رای شــماره   139660302026005896    مــورخ    

1396/04/14    آقــای  مجیــد صابــری علــی آبــادی بــه 

ــادره  ــی 1290974004 ص ــماره 1055 کدمل ــنامه ش شناس

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

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

ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــماره 309  اصل ــاک ش پ

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــودی ــر هی ــمی گوه ــک رس از مال

59- رای شــماره   139560302026021151    مــورخ    

1395/11/28    خانــم جمیلــه فخرنیــان بــه شناســنامه 

شــماره 1141 کدملــی 1286297052 صــادره اصفهــان 

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

یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  187.30  مترمربــع 

ــع در  ــی واق ــی از 15177  اصل ــماره   53 فرع ــاک ش پ

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

ــی باشــد رســمی م

60- رای شــماره   139560302026021155    مــورخ  

بــه  فرهنــگ  علــی  حیــدر  آقــای      1395/11/28

شناســنامه شــماره 71 کدملــی 5419220466 صــادره 

ــاع از  ــگ مش ــه دان ــین در س ــد غامحس ــه فرزن مبارک

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

ــع پــاک شــماره   53 فرعــی از 15177  اصلــی  مترمرب

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

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال

61- رای شــماره   139660302026003733    مــورخ    

ــنامه  ــه شناس ــدور ب ــم مه ــای ابراهی 1396/03/07   آق

ــودرز  ــادره الیگ ــی 4170694864 ص ــماره 520 کدمل ش

یکبــاب  ششــدانگ  بــه  نســبت  نوروزعلــی  فرزنــد 

پــاک  مترمربــع   357 مســاحت  بــه  ســاختمان 

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

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

ــد ــی باش م

62- رای شــماره   139560302026022763    مــورخ    

1395/12/21   آقــای کریــم حســین زاده بــه شناســنامه 

شــماره 27 کدملــی 1756652872 صــادره اهــواز فرزنــد 

محمــد بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 

مســاحت 164.40 مترمربــع از پــاک شــماره 15182  

اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

63- رای شــماره   139660302026004314    مــورخ    

1396/03/16    آقــای شــمیم بهیــن آئیــن بــه شناســنامه 

شــماره 197 کدملــی 1286068460 صــادره اصفهــان 

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

کارگاه بــه مســاحت 90.68 مترمربــع پــاک شــماره 413   

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

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

ــادی ــن اب ــی امی ــام عادل غ

64- رای شــماره   139660302026005409    مــورخ    

1396/04/04    آقــای داریــوش صفیــان بــه شناســنامه 

ــان  ــادره اصفه ــی 1288899351 ص ــماره 794 کدمل ش

فرزنــد صفــی الــه نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 

ســاختمان بــه مســاحت 329.7 مترمربــع پــاک شــماره 

309 اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری 

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

ــم محمدمقی

65- رای شــماره   139660302026005410    مــورخ    

1396/04/04    آقــای داریــوش صفیــان بــه شناســنامه 

ــان  ــادره اصفه ــی 1288899351 ص ــماره 794 کدمل ش

فرزنــد صفــی الــه نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 

ــع پــاک شــماره  ــه مســاحت 329 مترمرب ســاختمان ب

اصفهــان  ثبــت   16 بخــش  در  واقــع  اصلــی    309

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــم ــمی محمدمقی رس

66- رای شــماره   139660302026003664    مــورخ    

ــه  ــادی ب ــری میرآب ــو جعف ــه بان ــم م 1396/03/04 خان

شناســنامه شــماره 33 کدملــی 1092017100 صــادره نجف 

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

ازششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 283.30 مترمربــع 

ــع در  ــی واق ــی از  14039   اصل ــاک شــماره 126 فرع پ

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 

مــع الواســطه از مالــک رســمی علــی هوشــنگی

67- رای شــماره   139660302026003665    مــورخ    

1396/03/04   آقــای  رضــا جعفــری بــه شناســنامه 

نجــف  صــادره   1090594402 1469 کدملــی  شــماره 

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

ازششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 283.30 مترمربــع 

ــع در  ــی واق ــی از 14039  اصل ــماره  126 فرع ــاک ش پ

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 

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

68- رای شــماره   139660302026004389    مــورخ    

1396/03/17     اقــای  ســجاد نصیــری گلــه گــردی    

ــی  4689948712    ــماره  628  کدمل ــنامه ش ــه شناس ب

صــادره  اردل   فرزنــد  طالــب  بصــورت ششــدانگ 

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

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

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 

ــی ــک رســمی رضــا رضای ــع الواســطه از مال م

69-  رای شــماره   139660302026004311    مــورخ    

1396/03/16    آقــای علــی رضــا زمانــی بــه شناســنامه 

شــماره 219 کدملــی 1284762874 صــادره اصفهــان 

فرزنــد محمــد نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب کارگاه بــه 

مســاحت 219.30 مترمربــع پــاک شــماره 413  اصلــی 

واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعه نامه 

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

ــادی امیــن اب

70- رای شــماره   139660302026004566    مــورخ    

ــه  ــتگردی ب ــی دس ــی زارع ــای مرتض 1396/03/21    آق

شناســنامه شــماره 2965 کدملــی 1286882801 صــادره 

اصفهــان فرزنــد حســن نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانه 

بــه مســاحت 117.35 مترمربــع پــاک شــماره 4  فرعــی 

از15182  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــن 

رســمی علــی ورضــا وگیتــی وســیمین نیــک ســیر

71- رای شــماره   139660302026004566    مــورخ    

ــه  ــتگردی ب ــی دس ــی زارع ــای مرتض 1396/03/21    آق

شناســنامه شــماره 2965 کدملــی 1286882801 صــادره 

اصفهــان فرزنــد حســن نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانه 

بــه مســاحت 117.35 مترمربــع پــاک شــماره 4  فرعــی 

از15182  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــن 

رســمی علــی ورضــا وگیتــی وســیمین نیــک ســیر

72- رای شــماره   139660302026005898    مــورخ    

ــه  ــی ب ــی دهق ــه مومن ــی ال ــای  ول 1396/04/14    آق

شناســنامه شــماره 9 کدملــی 1091873364 صــادره 

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

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

ــع  ــی واق ــی از 14874  اصل ــماره 455  فرع ــاک ش پ

در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــد ــی باش ــمی م رس

73- رای شــماره   139660302026004167    مــورخ    

1396/03/11    خانــم فاطمــه ابوفاضلــی بــه شناســنامه 

ــان  ــادره اصفه ــی 1286734691 ص ــماره 2513 کدمل ش

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

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

پــاک شــماره  - فرعــی از 13900  اصلــی واقــع در بخش 

5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد

 74- رای شــماره   139660302026004164    مــورخ    

ــه شناســنامه  ــی ب ــد ابوفاضل ــای احم 1396/03/11    آق

ــد  ــز فرزن ــی 1239787261 صــادره نطن شــماره 51 کدمل

حســین در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب 

خانــه  بــه مســاحت  123.32  مترمربــع پــاک شــماره  

- فرعــی از 13900  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

75- رای شــماره   139660302026004047    مــورخ    

1396/03/09     اقــای   یوســف کریمــی    بــه شناســنامه 

شــماره  15  کدملــی  4623119726   صــادره  شــهرکرد  

فرزنــد  محــراب   بصــورت ششــدانگ یکباب  ســاختمان  

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

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

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

76- رای شــماره   139660302026005929    مــورخ    

بــه  1396/04/15    آقــای یعقــوب دهقانــی پــوده 

ــادره  ــی 5129789504  ص ــماره 64 کدمل ــنامه ش شناس

ســمیرم ســفلی فرزنــد رضــا در  ششــدانگ یــک 

قطعــه زمیــن بــا بنــای مخروبــه  بــه مســاحت  220.50  

مترمربــع پــاک شــماره   128 فرعــی از 14874   اصلــی 

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

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال

77- رای شــماره   139560302026020950    مــورخ    

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

  5069767321 26  کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه 

صــادره دیزجــرود  فرزنــد قلــی  نســبت بــه ششــدانگ 

ــاک  ــع از پ ــاحت 104.47  مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان

ثبــت  بخــش 5  در  واقــع  اصلــی  شــماره 15084   

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

ــق گواهــی حصروراثــت شــماره  باشــد ضمــن اینکــه طب

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

حصروراثــت اصفهــان متقاضــی فــوق فــوت نمــوده کــه 

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

فرزنــد مرتضــی وچهاردختربنامهــای زهــرا ولیــا وفریبــا 

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

بــوده انــد کــه ســپس طبــق گواهــی حصروراثــت 11054-

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

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

خانــم خاورمختــاری باغکمــه میباشــدلذاطبق قانــون ارث 

ســهم هردختــر یــک ســهم مشــاع از 10ســهم ششــدانگ 

موردتقاضــا بــه اســتثنابهاثمنیه اعیانی ان وســهم هرپســر 

دوســهم مشــاع از 10 ســهم ششــدانگ به اســتثنابهاثمنیه 

اعیانــی ان و خاورمختــاری باغکمــه مالــک ثمنیــه اعیانی 

وهمچنیــن مالک دوســهم مشــاع از 10 ســهم ششــدانگ 

میباشــد.

-78 رای شــماره   139660302026001147    مــورخ    

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

شناســنامه شــماره 2125  کدملــی 5658958121  صادره 

اصفهــان  فرزنــد محمــد نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 

ــاک  ــع از پ ــاحت 181.25  مترمرب ــه مس ــاختمان ب س

شــماره 15180  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

رســمی مصطفــی محســنی هماگرامــی

-79 رای شــماره   139660302026003003    مــورخ    

1396/02/24   آقــای منوچهــر حضرتــی کلبــی بکــی 

بــه شناســنامه شــماره 2 کدملــی 6299846259 صــادره 

بروجــن فرزنــد علیمیــرزا در ششــدانگ  یــک بــاب 

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

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

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــدی ــک رســمی اســداله زاه مال

-80 رای شــماره   139660302026004358    مــورخ    

1396/03/17   آقــای فتــح هللا شــاه مــرادی نجــف 

آبــادی بــه شناســنامه شــماره 400 کدملــی 1090899556 

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

مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان  به مســاحت 

ــاک شــماره 84  فرعــی از 14458   ــع پ 214.60 مترمرب

اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــی باشــد ــک رســمی م متقاضــی مال

81- رای شــماره   139660302026004359    مــورخ   

1396/03/17     آقــای احســان شــاه مــرادی نجــف 

آبــادی بــه شناســنامه شــماره 1830 کدملــی 1091231079 

صــادره نجــف آبــاد فرزنــد فتــح الــه در دو دانــگ مشــاع 

از ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان  بــه مســاحت 

ــاک شــماره 84  فرعــی از 14458  ــع پ 214.60 مترمرب

اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــی باشــد ــک رســمی م متقاضــی مال

82- رای شــماره   139660302026001865    مــورخ    

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

شناســنامه شــماره 48 کدملــی 1290382107 صــادره 

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

یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 42.85 مترمربــع پاک 

شــماره 15178 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــن 

ــم ســلطنت  ــی وخان ــی چمگردان رســمی اســداله عابدین

ــزی توانگرری

83- رای شــماره   139660302026005795    مــورخ    

1396/04/12   آقــای قربانعلــی کامرانــی بــه شناســنامه 

چــادگان  صــادره   5759614126 12 کدملــی  شــماره 

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

مســاحت  111  مترمربــع پــاک شــماره -  فرعــی از 

اصفهــان  ثبــت   5 بخــش  در  واقــع  اصلــی    13900

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــواری ــه شهس ــت ال ــمی هیب رس

84- رای شــماره   139660302026005486    مــورخ    

1396/04/07    خانــم نصــرت معتمــدی بــه شناســنامه 

تیــران  صــادره   5499347451 64 کدملــی  شــماره 

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

ــی  ــاک شــماره 56  فرع ــع پ مســاحت 32.50  مترمرب

از 14457 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــکرانی ــین ش ــمی حس رس

85- رای شــماره   139660302026006175    مــورخ    

1396/04/20    آقــای علــی احمــدی بــه شناســنامه 

شــماره 1734 کدملــی 6609415625 صــادره برخــوار 

فرزنــد نعمــت الــه در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 

مســاحت  155.10  مترمربــع پــاک شــماره  59 فرعــی 

از 14874 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــلطانی تهران ــا س ــمی غامرض رس

86- رای شــماره   139660302026006175    مــورخ    

1396/04/20    آقــای علــی احمــدی بــه شناســنامه 

شــماره 1734 کدملــی 6609415625 صــادره برخــوار 

فرزنــد نعمــت الــه در ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 

مســاحت  155.10  مترمربــع پــاک شــماره  59 فرعــی 

از 14874 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــلطانی تهران ــا س ــمی غامرض رس

87- رای شــماره   139660302026005954    مــورخ    

ــنامه  ــه شناس ــی ب ــد صادق ــای مجی 1396/04/15   آق

شــماره 618 کدملــی 1288145292 صــادره اصفهــان 

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

یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  78.30  مترمربــع 

پــاک شــماره  69 و 79 فرعــی از 15177  اصلــی واقــع 

در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــی باشــد رســمی م

88- رای شــماره   139660302026005947    مــورخ    

1396/04/15    خانــم لیــا امیــری ســرارودی بــه 

شناســنامه شــماره 6 کدملــی 5419753111  صــادره 

لنجــان فرزنــد ســید حبیــب الــه در ســه دانــگ مشــاع 

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

مترمربــع پــاک شــماره  69 و 79  فرعــی از 15177   

اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

89- رای شــماره   139660302026005494    مــورخ    

ــنامه  ــه شناس ــگری ب ــم عس ــای میث 1396/04/08   آق

ــران  ــادره ته ــی 0078407486 ص ــماره 94413 کدمل ش

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

ــع پــاک شــماره 46  فرعــی  مســاحت  91.78  مترمرب

از 15179   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــر ــاک ف ــد پ رســمی محم

90- رای شــماره   139660302026005494    مــورخ    

ــنامه  ــه شناس ــگری ب ــم عس ــای میث 1396/04/08   آق

ــران  ــادره ته ــی 0078407486 ص ــماره 94413 کدمل ش

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

ــع پــاک شــماره 46  فرعــی  مســاحت  91.78  مترمرب

از 15179   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــر ــاک ف ــد پ رســمی محم

91- رای شــماره   139660302026003271    مــورخ    

1396/02/28   آقــای رضــا کرمــی اردالــی بــه شناســنامه 

شــماره 89 کدملــی 1111474664 صــادره فاورجــان 

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

مســاحت 45.10   مترمربــع پــاک شــماره  550 فرعــی 

از 452   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــن 

ــران   ــعید رهب ــد و س ــمی احم رس

92- رای شــماره   139660302026002915    مــورخ    

1396/02/21   آقــای  اکبــر صابــری هســنیجه بــه 

ــی 1283628619 صــادره  شناســنامه شــماره 274 کدمل

اصفهــان فرزنــد کریــم در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  

پــاک شــماره 189   بــه مســاحت  179  مترمربــع 

فرعــی از 99  اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــی دلیگان ــن فرنگ ــمی حس رس

مــورخ   1395603020260  07749 شــماره  رای   -93

1395/04/27   آقــای داود صالحــی بــه شناســنامه 

تیــران و  شــماره 22 کدملــی 5499795401 صــادره 

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

بــه مســاحت 68.30  مترمربــع پــاک شــماره    13900  

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

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

عبدالحســین صنعتــی  

مــورخ   1396603020260  03651 شــماره  رای   -94

1396/03/04   آقــای ســعید اســکندری بــه شناســنامه 

آبــادان  شــماره 2059 کدملــی 1818945800 صــادره 

فرزنــد حیــدر قلــی نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه 

مســاحت 105.85 مترمربــع پــاک شــماره 13900 اصلــی 

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

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

ــادی  ــمس اب ــی ش زارع

مــورخ   1396603020260  04105 شــماره  رای   -95

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

شــماره 315 کدملــی 1286215633 صــادره اصفهــان 

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

ــی  ــماره 80 فرع ــاک ش ــع از پ ــاحت 81.60 مترمرب مس

از99  اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریداری 

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

ــی ــی دلیگان ــر خلیل جعف

مــورخ   1396603020260  03162 شــماره  رای   -96

بــه  خواجــوی  احمدرضــا  آقــای      1396/02/27

ــادره  ــی 1189862670 ص ــماره 33 کدمل ــنامه ش شناس

اردســتان فرزنــد حــر نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه 

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

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

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

ــی ــن الرعایائ ــه امی ــاج نصرال ح

مــورخ   1396603020260  02436 شــماره  رای   -97

1396/04/12    آقــای اصغــر فقیهــی اذرخوارانــی بــه 

ــادره  ــی 1287616976 ص ــماره 961 کدمل ــنامه ش شناس

اصفهــان فرزنــد محمداســمعیل بصــورت ششــدانگ 

ــع از  ــاحت 231.75 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــاب س یکب

پــاک شــماره 123 فرعــی از 14915 اصلــی واقــع در 

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

ــد  ــی باش ــمی م رس

مــورخ   1396603020260  01462 شــماره  رای   -98

1396/01/31 اقــای مرتضــی خالقــی اصفهانــی  بــه 

  1285779665 کدملــی    1532 شــماره  شناســنامه 

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

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

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

مترمربــع از پــاک شــماره 14030 اصلــی واقــع در بخــش 

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

ــی ــی اصفهان ــمی محمودخالق ــک رس ــطه از مال الواس

مــورخ   1396603020260  01463 شــماره  رای   -99

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

  1281012742 کدملــی    58627 شــماره  شناســنامه 

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

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

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

مترمربــع از پــاک شــماره 14030 اصلــی واقــع در بخــش 

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

ــی ــی اصفهان ــمی محمودخالق ــک رس ــطه از مال الواس

مــورخ   1396603020260  01464 شــماره  رای   -100

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

  1280924705 کدملــی    49908 شــماره  شناســنامه 

صــادره اصفهــان  فرزنــد محمــود نســبت بــه یــک ســهم 

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

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

مترمربــع از پــاک شــماره 14030 اصلــی واقــع در بخــش 

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

ــی ــی اصفهان ــمی محمودخالق ــک رس ــطه از مال الواس

مــورخ   1396603020260  01461 شــماره  رای   -101

بــه  اصفهانــی   خالقــی  شــهناز  خانــم   1396/01/31

  1281758604 کدملــی    66051 شــماره  شناســنامه 

صــادره اصفهــان  فرزنــد محمــود نســبت بــه یــک ســهم 

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

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

مترمربــع از پــاک شــماره 14030 اصلــی واقــع در بخــش 

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

ــی   ــی اصفهان ــمی محمودخالق ــک رس ــطه از مال الواس

مــورخ   1396603020260  01465 شــماره  رای   -102

1396/01/31   خانــم نفیســه خالقــی اصفهانــی  بــه 

  1281012750 کدملــی    58626 شــماره  شناســنامه 

صــادره اصفهــان  فرزنــد محمــود نســبت بــه یــک ســهم 

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

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

مترمربــع از پــاک شــماره 14030 اصلــی واقــع در بخــش 

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

ــی ــی اصفهان ــمی محمودخالق ــک رس ــطه از مال الواس

مــورخ   1396603020260  04605 شــماره  رای   -103

بــه  آقــای مظاهــر حســینی جبلــی     1396/03/21

شناســنامه شــماره 6179 کدملــی 1287332811 صــادره 

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

ــاحت 155.25  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــاع ازشش مش

مترمربــع پــاک شــماره61 فرعــی از15179 اصلــی واقــع 

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

عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی خدابخــش ایزدی

مــورخ   1396603020260  04602 شــماره  رای   -104

1396/03/21  آقــای محســن حســینی جبلــی بــه 

شناســنامه شــماره 5626 کدملــی 1287397591 صــادره 

اصفهــان فرزنــد فضــل الــه نســبت بــه دو دانــگ مشــاع 

ازششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 155.25 مترمربــع 

پــاک شــماره61 فرعــی از15179 اصلــی واقــع در بخــش 

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

ــزدی ــش ای ــمی خدابخ ــک رس ــطه از مال الواس

مــورخ   1396603020260  04601 شــماره  رای   -105

1396/03/21  خانــم جمیلــه احمــدی شــاپور آبــادی 

بــه شناســنامه شــماره 16 کدملــی 6609771138 صــادره 

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

ــاحت 155.25  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــاع ازشش مش

مترمربــع پــاک شــماره61 فرعــی از15179 اصلــی واقــع 

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

عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی خدابخــش ایزدی 

مــورخ   1396603020260  001170 شــماره  رای   -106

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

نمایندگــی علیرضــا حســینی طبــق معرفــی نامــه شــماره 

22564  نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 

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

مترمربــع از پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 

5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد

مــورخ   1395603020260  22311 شــماره  رای   -107

بــه  رنجبرنیســیانی  منصــور  آقــای    1395/12/14

شناســنامه شــماره 3 کدملــی 1189763771 صــادره 

اردســتان فرزنــد محمــد در ســه دانــگ مشــاع از 

بــه مســاحت 230    بــاب خانــه   یــک  ششــدانگ  

ــی  ــی از14915  اصل ــماره  123 فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

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

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال

مــورخ   1395603020260  22304 شــماره  رای   -108

نیســیانی  رنجبــر  معصومــه  خانــم    1395/12/14

 1189763826 کدملــی   8 شــماره  شناســنامه  بــه 

ــگ مشــاع  ــد قاســم در ســه دان صــادره اردســتان فرزن

از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 230   

ــی  ــی از14915  اصل ــماره  123 فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

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

ــد  ــی باش ــمی م ــک رس مال

مــورخ   1395603020260  21228 شــماره  رای   -109

1395/11/30   آقــای ابراهیــم خانــی رزوه بــه شناســنامه 

ــادگان  ــادره چ ــی 5759238450 ص ــماره 3116 کدمل ش

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

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

ــع در  ــی واق ــی از 14458 اصل ــماره  45 فرع ــاک ش پ

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 

ــان ــک رســمی رضــا حاجی ــع الواســطه از مال م

مــورخ   1395603020260  21231 شــماره  رای   -110

ــه شناســنامه  ــم اکــرم کریمــی رزوه ب 1395/11/30  خان

شــماره 3923 کدملــی 5759246755 صــادره فریــدن 

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

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

ــع در  ــی واق ــی از 14458 اصل ــماره  45 فرع ــاک ش پ

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 

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

مــورخ   1396603020260  06842 شــماره  رای   -111

1396/05/04    آقــای ســیدمحمدصادق معیــن الدینــی 

بــه شناســنامه شــماره 3930 کدملــی 5759138561 

ــه  ــبت ب ــه نس ــن ال ــید امی ــد س ــدن فرزن ــادره فری ص

ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 162.60 

ــع پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش  مترمرب

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

الواســطه از مالــک رســمی  حــاج احمدشیشــه فــروش

مــورخ   1396603020260  04063 شــماره  رای   -112

1396/03/10  آقــای خضیــر پــور زعفرانــی بــه شناســنامه 

ــراق  ــادره ع ــی 4722364249 ص ــماره 19087 کدمل ش

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

ــی  ــماره199 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 89.65 مترمرب مس

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

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

مــورخ   1395603020260  20959 شــماره  رای   -113

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

ــهرکرد  ــادره ش ــی 6339584993  ص ــماره 19  کدمل ش

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

بــه مســاحت 200.50  مترمربــع از پــاک شــماره 13900 

اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد  ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض

مــورخ   1396603020260  04839 شــماره  رای   -114

1396/03/24  خانــم مریــم صفــری حبیــب آبــادی بــه 

ــادره  ــی 1284026515 ص ــماره 161 کدمل ــنامه ش شناس

ــاب  ــه ششــدانگ یکب ــد حســن نســبت ب اصفهــان فرزن

ســاختمان بــه مســاحت 36.73 مترمربــع پاک شــماره 

15103 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خود 

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد 

مــورخ   1396603020260  05986 شــماره  رای   -115

ــه شناســنامه  ــی ب ــاس آقابابائ ــای عب 1396/04/17   آق

شــماره 805 کدملــی 1289499497 صــادره اصفهــان 

فرزنــد محمــود در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک 

بــاب خانــه  بــه مســاحت 110.25  مترمربــع پــاک 

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

ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

الواســطه از مالــک رســمی  آقــای رجبعلــی جبــاری 

ــی باطان

مــورخ   1396603020260  05977 شــماره  رای   -116

1396/04/17  خانــم ســمیه علــی اکبــری بــه شناســنامه 

ــان  ــادره اصفه ــی 1286038626 ص ــماره 2290 کدمل ش

فرزنــد رضــا در چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک 

بــاب خانــه  بــه مســاحت 110.25  مترمربــع پــاک 

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

ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

الواســطه از مالــک رســمی  آقــای رجبعلــی جبــاری 

ــی باطان

مــورخ   1395603020260  20055 شــماره  رای   -117

1395/11/16 خانــم فاطمــه پناهــی درچــه بــه شناســنامه 

شــماره 34  کدملــی 1293360503  صــادره اصفهــان  

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

مســاحت 200.70  مترمربــع از پــاک شــماره 309 اصلــی 

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

ــک رســمی مــی باشــد مال

مــورخ   1396603020260  04076 شــماره  رای   -118

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

صــادره   1281734926 کدملــی   63560 شــماره 

اصفهــان فرزنــد حســین نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع 

ازششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 288.58 مترمربــع 

ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــماره 13900 اصل ــاک ش پ

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

مــورخ   1396603020260  04077 شــماره  رای   -119

1396/03/10  خانــم فرزانــه جمالــی فــر بــه شناســنامه 

شــماره 66393 کدملــی 1281761672 صــادره اصفهــان 

مشــاع  دانــگ  ســه  بــه  نســبت  حســین  فرزنــد 

ازششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 288.58 مترمربــع 

ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــماره 13900 اصل ــاک ش پ

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

مــورخ   1395603020260  21033 شــماره  رای   -120

ــه  ــارکی ب ــی فش ــی غام ــای مصطف 1395/11/27   آق

ــی 1286631912 صــادره  شناســنامه شــماره 1262 کدمل

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

بــه مســاحت  116.24  مترمربــع پــاک شــماره 64  

فرعــی از 14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

ــی باشــد ــک رســمی م ــه خــود متقاضــی مال ک

مــورخ   1396603020260  05481 شــماره  رای   -121

بــه  دهاقانــی  بیننــده  کبــری  خانــم    1396/03/10

ــی 0042215080 صــادره  شناســنامه شــماره 1433 کدمل

ــاب  ــک ب ــدانگ  ی ــم در  شش ــید کری ــد س ــران فرزن ته

ــع پــاک شــماره   ــه مســاحت  93.25  مترمرب ــه  ب خان

20 فرعــی از15187  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد 

مــورخ   1396603020260  05776 شــماره  رای   -122

1396/04/12   خانــم کبــری تقــی پورفســخودی بــه 

شناســنامه شــماره 10 کدملــی 1189854694 صــادره 

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

خانــه  بــه مســاحت 71.75  مترمربــع پــاک شــماره  - 

فرعــی از 15178 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی  ــی باطان ــاس زارع ــای عب رســمی  آق

مــورخ   1396603020260  05930 شــماره  رای   -123

بــه  نــادر  پــور  الــه  نعمــت  آقــای      1396/04/15

شناســنامه شــماره 4 کدملــی 1291656545 صــادره 

ــاب  ــی بصــورت ششــدانگ یکب ــد غامعل ــان فرزن اصفه

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

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

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــفی گورت ــی یوس ــای قربانعل ــمی  آق رس

مــورخ   1395603020260  17247 شــماره  رای   -124

1395/10/07  آقــای حســین فاتحــی بــه شناســنامه 

شــماره 6 کدملــی 1291891773 صــادره اصفهــان فرزنــد 

ــه مســاحت   ــه  ب ــاب خان محمــد در  ششــدانگ  یــک ب

163.50  مترمربــع پــاک شــماره 58 و 61  فرعــی از 

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

مالــک رســمی فرشــته ســوالنژ شــیروانی بموجــب ســند  

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

کــه بموجــب وکالتنامــه 58826 مــورخ 1370/07/17 

دفتــر 10 اصفهــان بــه علیرضــا قصــری فــرد واگــذار شــده 

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

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

درخواســت مــع الواســطه بموجــب قولنامــه بــه متقاضــی 

واگــذار شــده اســت 

مــورخ   1396603020260  05771 شــماره  رای   -125

ــه شناســنامه  1396/04/12  آقــای اســماعیل شــریفی ب

ــی 1129613666 صــادره فریدونشــهر  شــماره 144 کدمل

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

مســاحت 135.30   مترمربــع پــاک شــماره  670 

فرعــی از 14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــان ــه لنجانی ــمی فاطم رس

مــورخ   1396603020260  06174 شــماره  رای   -126

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

ــان  ــادره اصفه ــی 1287696872 ص ــماره 758 کدمل ش

ــاب  ــد اســمعیل در  ششــدانگ  قســمتی از یــک ب فرزن

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

فرعــی از 15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهان 

ــک رســمی مــی باشــد  کــه خــود متقاضــی مال

مــورخ   1396603020260  06672 شــماره  رای   -128

1396/05/01   آقــای مجیــد میــوه چــی چهارســوقی بــه 

شناســنامه شــماره 4389 کدملــی 1285029305 صــادره 

ــاب  ــه ششــدانگ یکب ــد رســول نســبت ب ــان فرزن اصفه

ســاختمان بــه مســاحت 204.48 مترمربــع پــاک 

شــماره990 فرعــی از452 اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــی قهفرخــی ــرام نکوئ مالــک رســمی به

مــورخ   1396603020260  06680 شــماره  رای   -129

1396/05/01  آقــای  ســعید میــوه چــی چهارســوقی 

بــه شناســنامه شــماره 1643 کدملــی 1286109582 

ــه ششــدانگ  ــد رســول نســبت ب ــان فرزن صــادره اصفه

مترمربــع   89.20 مســاحت  بــه  ســاختمان  یکبــاب 

در  واقــع  اصلــی  از452  فرعــی  شــماره591  پــاک 

بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 

 عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی هیبــت الــه

 خاکزاد

مــورخ   1396603020260  05972 شــماره  رای   -130

1396/04/17   آقــای عبــاس دائــی تقــی شــمس آبــادی 

بــه شناســنامه شــماره 4 کدملــی 1291389881 صــادره 

اصفهــان فرزنــد احمــد در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  

بــه مســاحت  150.55  مترمربــع پــاک شــماره  - 

فرعــی از 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

رســمی مرتضــی صــدری

مــورخ   1396603020260  05767 شــماره  رای   -131

ــه  ــادی ب ــر آب ــی خی 1396/04/12   آقــای محمــد رضائ

شناســنامه شــماره 30 کدملــی 1092083065 صــادره 

ــدانگ  ــه شش ــبت ب ــین نس ــد حس ــاد فرزن ــف اب نج

یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 206.45 مترمربــع 

پــاک شــماره 33و34و35 فرعــی از 13900 اصلــی 

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

نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی بانوربــاب 

ــادی ــمس اب ــی ش زارع

مــورخ   1396603020260 شــماره 04385  رای   -132

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

بــه شناســنامه شــماره  81  کدملــی  6609741204  

صــادره  دولــت ابــاد   فرزنــد  علــی   بصورت ششــدانگ 

ــع از  ــه مســاحت  29.90   متــر مرب یکبــاب  مغــازه   ب

پــاک شــماره 111   فرعــی از 14915   اصلــی واقــع در 

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عادی 

مــع الواســطه از مالــک رســمی ســید محمــد طباطبایــی 

1396603020260 مــورخ  133- رای شــماره 04344 

بــه  صبــوری  عبدالرســول  آقــای     1396  /03/17

 1753728721 کدملــی   3207 شــماره  شناســنامه 

بــه  نســبت  محمدجــواد  فرزنــد  اهــواز  صــادره 

ــه مســاحت 387.26  ــاب ســاختمان ب ششــدانگ یکب

در  واقــع  اصلــی   13900 پــاک شــماره   مترمربــع 

بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 

 عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی فاطمــه حســن

ادامه در صفحه 9 شهریاری

ادامه از صفحه 7
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توپ و تور
 شکایت ذوب آهن از 

»شکاری« و روبین کازان
کــه  کــرد  تاکیــد  ذوب آهــن  باشــگاه  عامــل  مدیــر 
ــا  ــکاری ب ــا ش ــرارداد رض ــد ق ــل عق ــه دلی ــگاهش ب باش
ــن بازیکــن و باشــگاه روســی شــکایت  روبیــن کازان، از ای

ــرد.  ــد ک خواه
ــرارداد  ــتوف ق ــا روس ــن ب ــش از ای ــه پی ــکاری ک ــا ش رض
ــان بردیــف، ســرمربی  ــا حضــور قرب ــود ب داخلــی بســته ب
ــج  ــرارداد پن ــا ق ــن کازان، ب ــل روســتوف در روبی فصــل قب
ســاله روانــه روبیــن کازان شــد تــا همبــازی ســردار آزمــون 
شــود. ایــن در حالــی اســت کــه باشــگاه ذوب آهــن مدعــی 
اســت کــه شــکاری با ایــن باشــگاه اصفهانــی قــرارداد دارد. 
آذری، مدیــر عامــل باشــگاه ذوب آهــن، گفــت: هفتــه 
گذشــته رأی کمیتــه انضباطــی فدراســیون فوتبــال ایــران 
مبنــی بــر اینکــه شــکاری بازیکــن ماســت را روی ســایت 
باشــگاه گذاشــتیم و خبررســانی کردیــم. ایــن بازیکــن تــا 
یــک ســال و نیــم دیگــر بــا مــا قــرارداد دارد. شــکاری ابتدا 
ــرارداد بســته، در  ــا باشــگاه رســتوف ق ــه ب ــود ک ــی ب مدع
صورتــی کــه قــراردادی شــخصی بــا قربــان بردیــف نوشــته 
بــود و اکنــون کــه بردیــف بــه کازان رفتــه، شــکاری هــم بــه 

اتفــاق ایــن ســرمربی راهــی کازان شــده اســت.
ــرارداد  ــد ق ــه عق ــدام ب ــن اق ــن بازیک ــه داد: ای  وی ادام
پنــج ســاله بــا ایــن تیــم کــرده، در حالــی کــه ایــن حرکــت 
ــن  ــه نظــر مــن شــکاری در ای ــه ب ــی اســت؛ البت غیرقانون
ــه  ــه ب ــده را ن ــن پدی ــا ای ــت. م ــر نیس ــاد مقص ــه زی قضی
خاطــر رضــا شــکاری، بلکــه بــه خاطــر بحــث نخبــه دزدی 
ــه  ــی ک ــه غیرقانون ــا انجــام شــده و روی ــال م ــه در فوتب ک

ــرد.  ــم ک ــال خواهی ــود، دنب ــال می ش اعم
وی تاکیــد کــرد: مــا از رضــا شــکاری، باشــگاه کازان روســیه 
ــراردادش  ــه ق ــی ک ــدی حق تعال ــام مه ــه ن و واســطه ای ب
عمــا یــک مــاه قبــل منقضــی شــده بــود، شــکایت 

ــرد. ــم ک خواهی

 دلخوری ملی پوشان فوتبال از 
عدم استقبال در فرودگاه

ــور  ــی وارد کش ــران در حال ــال ای ــی فوتب ــم مل ــای تی اعض
ــم  ــد. تی ــل نیام ــه عم ــتقبالی ب ــا اس ــه از آن ه ــدند ک ش
ــر کــره جنوبــی  ــران پــس از تســاوی براب ــال ای ملــی فوتب
بــه ایــران بازگشــت و ســرمربی تیــم ملــی و بازیکنــان از 
ــودداری  ــرودگاه خ ــر در ف ــانه های حاض ــا رس ــو ب گفت وگ
ــه  ــه ب ــر ک ــبکه خب ــگر ش ــان گزارش ــن می ــد. در ای کردن
ــان  ــت ملی پوش ــش بازگش ــال پوش ــده در ح ــورت زن ص
بــود، گفــت کــه کارلــوس کــی روش، دلیــل صحبــت نکــردن 
ــرودگاه  ــی در ف ــم مل ــردن از تی ــتقبال نک ــودش را اس خ

ــرده اســت.  ــوان ک عن
در تصاویــر منتشرشــده از بازگشــت تیــم ملــی، هیــچ یــک 
ــن  ــوند. ای ــده نمی ش ــال دی ــیون فوتب ــات فدراس از مقام
ــای  ــان روزه ــه ملی پوش ــد ک ــی رخ می ده ــاق در حال اتف
گذشــته هــم در فضــای مجــازی متن هایــی را بــه صــورت 
ــود حمایــت  ــد کــه مضمــون آن نب مشــترک منتشــر کردن
از تیــم ملــی بــود و خواهــان توجــه بیشــتر بــه تیــم ملــی 

فوتبــال ایــران شــدند.

کوتاه اخبار 
صعود خودکار سپاهان منتفی شد

باشــگاه صنعــت نفــت آبــادان کــه پیش تــر انصــراف خــود 
ــت  ــود، تح ــرده ب ــام ک ــی اع ــام حذف ــرکت در ج را از ش
فشــار هوادارانــش نظــرش را تغییــر داد و تصمیــم گرفــت 
بــا ترکیبــی از بازیکنــان جــوان برابــر ســپاهان بــازی کنــد.
ــا 24 ســاعت پــس از آنکــه باشــگاه صنعــت نفــت  تقریب
انصرافــش از شــرکت در مســابقات جــام حذفــی را از 
طریــق ســایت رســمی خــود اعــام کــرد، جلســه ای بیــن 
ــی تشــکیل  ــم آبادان ــل باشــگاه و ســرمربی تی ــر عام مدی
شــد کــه خروجــی آن تصمیــم بــه حضــور در ایــن 

رقابت هــا بــود. 
باشــگاه نفــت بــا ایــن توجیــه کــه قصــد دارد تمــام 
ــرای  ــذارد و ب ــر بگ ــگ برت ــابقات لی ــزش را روی مس تمرک
ــان خــود، از جــام  کاهــش احتمــال آســیب دیدگی بازیکن
حذفــی انصــراف داد؛ امــا ظاهــرا هــواداران آبادانــی از ایــن 
تصمیــم خشــنود نبودنــد و مراتــب نارضایتــی خــود را بــه 
ــس از  ــت پ ــاندند. در نهای ــگاه رس ــئوالن باش ــوش مس گ
جلســه جمعه شــب تصمیــم بــر آن گرفتــه شــد کــه نفــت 
بــه اصفهــان بیایــد و پنجشــنبه هفتــه جــاری بــا ترکیبــی از 
بازیکنــان جــوان و کمتــر بــه میــدان رفتــه خود در ورزشــگاه 

ــد.  ــازی کن ــر ســپاهان ب نقــش جهــان براب
ــن ترتیــب تصــور حضــور خــودکار طایی پوشــان در  ــه ای ب
ــش از 24  ــی بی ــی کم ــام حذف ــی ج ــم پایان ــع ۱۶ تی جم
ســاعت دوام داشــت و شــاگردان زالتکــو کرانچــار باید خود 

را بــرای مصــاف بــا زردپوشــان آبادانــی آمــاده کننــد.

 رونمایی بی سروصدا از 
خریدهای پُرحرف وحدیث

 ذوب آهــن در جریــان دیــدار تدارکاتــی خــود برابــر پیــکان 
ــرد.  ــی ک ــش رونمای ــد و ُپرحرف وحدیث ــد جدی از دو خری
پیوســتن ایمــان موســوی بــه ذوب آهــن بــه دلیــل 
ــی  ــر قلعه نوی ــه امی ــش او علی ــال پی ــد س ــه چن مصاحب
و برخــی از نزدیکانــش شــگفت آور بــود. موســوی کــه 
ــام داده  ــام انج ــواد نکون ــت از ج ــه را در حمای آن مصاحب
ــه شــدید  ــا گای ــه بعدهــا تغییــر موضــع داد و ب ــود، البت ب
از کاپیتــان پیشــین تیــم ملــی بــه ســرمربی حــال حاضــر 

ــرد.  ــراز ارادت ک ــن اب ذوب آه
ــات ذوب آهــن حاضــر  ــه پیــش در تمرین موســوی از هفت
شــده بــود؛ امــا باشــگاه اصفهانــی واکنشــی به انتشــار خبر 
جذبــش نــداد تــا اینکــه ایــن بازیکــن در دیــدار دوســتانه 
بــا پیــکان شــرکت کــرد. حضــور اســتنلی ســوآرش در جمع 
ــی  ــا انتقادات ــه ایــن دلیــل ب ــی هــم ب سبزپوشــان اصفهان
روبــه رو شــد کــه معیارهــای تعیین شــده از ســوی ســازمان 
لیــگ بــرای بازیکنــان خارجــی دربــاره ایــن بازیکــن صــدق 
نمی کــرد. بــه عبــارت دیگــر، رزومــه ایــن مهاجــم برزیلــی 
ــه  ــی ب ــا کیفیت ــن ب ــد و او بازیک ــه دل نمی زن ــی ب چنگ
ــکان  ــا پی ــتانه ب ــدار دوس ــن در دی ــد. ذوب آه ــر نمی آی نظ
بــا حســاب 3 بــر ۱ در ورزشــگاه فوالدشــهر مغلــوب شــد.
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صعــود ایــران و ژاپــن بــه جــام جهانــی 
ــی  ــا خیال ــم ب ــن دو تی ــده و ای ــجل ش مس
ــی  ــه گروه ــدار مرحل ــن دی ــه آخری ــت ب راح
انتخابــی جــام جهانــی 20۱8 آســیا خواهنــد 
رفــت؛ امــا بــرای دیگــر رقبــا معادلــه صعــود 

ــت.  ــده اس ــده ش ــدت پیچی ــه ش ب
۶ تیــم هنــوز روی کاغــذ شــانس صعــود 
دارنــد؛ در حالــی کــه تنها 2 ســهمیه مســتقیم 
حضــور در جــام جهانــی باقــی مانــده اســت. 
را  شــانس  ایــن  ســوم  تیم هــای  البتــه 
دارنــد کــه بــا فرمولــی ســخت صعــود کننــد. 
ــه  ــد ب ــدا بای ــروه ابت ــر گ ــوم ه ــای س تیم ه
ــدار  ــن دی ــده ای ــد و برن ــم برون ــاف ه مص
هــم بایــد در دیــدار پلــی آف بــه مصــاف تیــم 
چهــارم منطقــه کونــکاکاف بــرود. از آنجــا کــه 
ســطح تیم هــای آســیا و آمریــکای مرکــزی 
ــه از  ــی ک ــر تیم ــت، ه ــه نیس ــل مقایس قاب
آســیا بــه ایــن دیــدار پلی آف صعــود کنــد، کار 
ســختی را بــرای صعــود خواهــد داشــت. بــه 
ــه  ــن روز مرحل ــن ترتیــب بازی هــای آخری ای
گروهــی بــرای ۶ تیــم آســیایی، حکــم مــرگ 

ــد داشــت. ــی را خواه و زندگ
 کره  جنوبی

ایــن تیــم سرنوشــتش کامــا در دســت 

خــودش اســت. کــره اگــر ازبکســتان را ببــرد 
ــت.  ــد داش ــد خواه ــدون تردی ــودی ب صع

کــره  جنوبــی بــا تســاوی هــم شــانس صعود 
ــی اســت  ــد داشــت؛ آن هــم در صورت خواه
ــر  ــود. اگ ــده نش ــران برن ــوریه در ته ــه س ک
ــازی تاشــکند مســاوی شــود و ســوریه در  ب
تهــران پیــروز شــود، کــره جنوبــی راهــی 

ــد.  ــد ش ــی آف خواه پل

کــره  جنوبــی اگــر در تاشــکند شکســت 
بخــورد یــا ســوم می شــود یــا چهــارم. 
ــوریه  ــرد س ــا ب ــر ب ــم اگ ــن تی ــت ای شکس
همــراه شــود، ایــن تیــم بــه رده چهــارم 
ــم از  ــی آف را ه ــرد و پل ــد ک ــقوط خواه س

می دهــد. دســت 

 ازبکستان
بــار  اولیــن  بــرای  ازبکســتان می توانــد   
صعــود بــه جــام جهانــی را تجربــه کنــد؛ ایــن 
ــرد و  ــی را بب ــره  جنوب ــه ک ــر در خان ــم اگ تی
ســوریه هــم نتوانــد ایــران را ببــرد، مســتقیم 

راهــی روســیه می شــود. 
ازبک هــا می تواننــد یــک کار دیگــر هــم 
انجــام دهنــد کــه دیگــر دغدغــه بــازی تهــران 
را نداشــته باشــند؛ آن هــم اینکــه بــا تفاضــل 
 گل زیــاد کــره  جنوبــی را ببرنــد تــا بــرد
ــع  ــم مان ــران ه ــوریه در ته ــر س ــک- صف ی

صعودشــان نشــود. 
مســتقیم  صعــود  بــه  ازبکســتان کامــا 
ــت  ــن اس ــم مطمئ ــن تی ــت. ای ــدوار اس امی
و  نمی شــود  برنــده  تهــران  در  ســوریه 
ــن  ــی جش ــرد خانگ ــک ب ــا ی ــد ب می خواه

صعــود برپــا کنــد.
 سوریه

ایــن تیــم بــرای صعــود مســتقیم دو راه 
ــی-  ــره جنوب ــازی ک ــرد و ب ــران را بب دارد؛ ای
ایــن  ازبکســتان مســاوی شــود؛ راه دوم 
اســت ایــران را ببــرد و ازبکســتان بــردی 
ــد.  ــی کســب نکن ــره جنوب ــل ک ــرگل را مقاب پ
بــرد ســوریه در تهــران شــانس بســیار خوبــی 
ــی  ــام جهان ــه ج ــم ب ــن تی ــود ای ــرای صع ب
ــوری ها  ــت س ــا سرنوش ــد؛ ام ــاد می کن ایج

ــازی تاشــکند بســتگی دارد. ــه ب ب
 عربستان

 در روز آخــر عربســتان، میزبــان ژاپن اســت و 
اســترالیا پذیــرای تایلنــد خواهــد بــود. فــرض 
کنیــم یــک شــگفتی بــزرگ خلــق نمی شــود 
و اســترالیا مقابــل تایلنــد تــه جدولــی در 
ملبــورن متوقــف نخواهــد شــد؛ آن موقــع بــرد 
ــده  ــم تضمین کنن ــن ه ــل ژاپ ــتان مقاب عربس
ــم  ــر هــر دو تی ــم نیســت. اگ ــن تی ــود ای صع
عربســتان و تایلنــد برنــده شــوند، کار بــه 
تفاضــل گل می کشــد. عربســتان در حــال 
حاضــر تفاضــل گل بهتــری دارد؛ امــا ایــن تیــم 
واقعــا نگــران باخــت ســنگین تایلنــد اســت.

 استرالیا
سرنوشــت ایــن تیــم در دســت ژاپــن اســت. 
ژاپــن اگــر عربســتان را در خانــه متوقــف 
کنــد، اســترالیا بــا بــرد خانگــی مقابــل تایلنــد 
ــه  ــترالیا ب ــدا اس ــه ابت ــد. البت ــود می کن صع

ــت  ــد مأموری ــم بای ــن تی ــی رود. ای ــدان م می
خــود را بــه خوبــی انجــام بدهــد و بعــد پــای 
ــه  ــازی جوانمردان ــه ب ــیند و ب ــون بنش تلویزی

ــدد. ــن دل ببن ژاپ
 امارات

ــل  ــش مقاب ــه قبل ــرد هفت ــا ب ــم ب ــن تی  ای
عربســتان امیدهایــش را زنــده نگــه داشــت. 
امــارات شــانس صعــود مســتقیم نــدارد، امــا 
بــا یــک معجــزه می توانــد ســوم شــود؛ بــرای 
ــا  ــردی ب ــد ب ایجــاد ایــن معجــزه امــارات بای
اختــاف ســه، چهــار گل مقابــل عــراق کســب 
کنــد و منتظــر نتایــج دیگــر باشــد. اگــر 
اســترالیا و عربســتان امتیــاز بگیرنــد بــرد ۱0- 
ــه هــر  ــود. ب 0 امــارات هــم بی ثمــر خواهــد ب
حــال بعیــد اســت اســترالیا در ملبــورن 3 - 0 
بــه تایلنــد ببــازد. امــارات برای ســوم شــدن و 
رســیدن بــه پلــی آف تنهــا یــک راه دارد؛ یــک 
بــرد پــرگل مقابــل عــراق و شکســت ســنگین 

عربســتان در جــده دربرابــر ژاپــن.

معادالت پیچیده صعود به جام جهانی در آسیا

شش مدعی و دو سهمیه

ــی  ــام حذف ــدار در ج ــرای دی ــی ب ــران در حال ــتقال ته ــم اس تی
آمــاده می شــود کــه بــا معضلــی بــه نــام کمبــود بازیکــن در خــط 
دفاعــی مواجــه اســت و در صــورت بــازی نکــردن ملی پوشــان در 

دیــدار پیــش رو، ایــن مشــکل دو چنــدان می شــود.
 در روزهایــی کــه تیــم فوتبــال اســتقال شــرایط خاصــی را 
ــا  ــه علیرض ــگاه ب ــن باش ــره ای ــوم هیئت مدی ــل اولتیمات ــه دلی ب
در  نتیجــه گرفتــن  بــرای  و  می کنــد  ســپری  منصوریــان 
ــام  ــه ن ــی ب ــرار دارد، معضل بازی هــای پیــش رو تحــت فشــار ق
ازدیــاد بازیکنــان مصــدوم هــم گریبــان ایــن تیــم را گرفته اســت. 
ــا آســیب دیدگی شــدید کتــف  پــس از آنکــه پژمــان منتظــری ب
ــن  ــت ای ــا غیب ــه جراحــی داد ت ــن ب ــه ناچــار ت مواجــه شــد و ب
بازیکــن در ماه هــای پیــش رو قطعــی باشــد، حــاال آبی پوشــان 
ــه رو  ــام روب ــا ابه ــم ب ــع دیگرشــان ه ــرای اســتفاده از دو مداف ب
هســتند. از یــک ســو میــاد زکی پــور مصــدوم شــده و از 

ــا مشــکلی مشــابه  ــد حســینی هــم ب ســوی دیگــر ســید مجی
روبه روســت. در صورتــی کــه آبی هــا نتواننــد از حســینی و 
ــری  ــت منتظ ــه غیب ــه ب ــا توج ــد، ب ــتفاده کنن ــم اس ــور ه زکی پ
آن هــا ســه مدافــع خــود را عمــا در اختیــار ندارنــد؛ ســه مدافعــی 
ــم هســتند و در  ــن تی ــی ای ــان میان ــا مدافع ــر از آن ه ــه دو نف ک

ــتند.  ــرار داش ــت ق ــب ثاب ــم در ترکی ــر ه ــای اخی هفته ه
از ســوی دیگــر بعضــی اخبــار حکایــت از آن دارد کــه بــه 
ملی پوشــان هــم توصیــه شــده در دیدارهــای حذفــی تیم هــای 
ــد  ــه باش ــر این گون ــه اگ ــد ک ــتراحت کنن ــود اس ــگاهی خ باش
ــد  ــتفاده از امی ــرای اس ــان ب ــن مصدوم ــز ای ــه ج ــان ب منصوری
نورافکــن، روزبــه چشــمی و وریــا غفــوری هــم بــا مشــکل مواجه 
خواهــد شــد. دیــدار تیــم فوتبــال اســتقال در جــام حذفــی روز 
پنجشــنبه ایــن هفتــه ۱۷ شــهریورماه و از ســاعت ۱۷:4۵ مقابــل 

ــود. ــد ب ــر در ســیرجان خواه گل گه

ــای  ــور در بازی ه ــاره حض ــوان درب ــکتبال بان ــوش بس ملی پ
داخــل ســالن آســیا بیــان کــرد: حضــور در بازی هــای داخــل 
ســالن بســیار متفــاوت از مســابقات دیگــر اســت. ســعیده 
ــه اردوی تیــم بســکتبال ســه نفــره  علــی پــس از دعــوت ب
بیــان کــرد: بــا مــن تمــاس گرفتنــد و بــرای حضــور در اردوی 

تیــم ملــی دعــوت شــدم و مــن نیــز پذیرفتــم. 
او کــه ســابقه حضــور در دو تورنمنــت بســکتبال ســه نفــره را 
دارد، بیــان کــرد: حضــور در بازی هــای داخــل ســالن آســیا 
بســیار متفاوت تــر اســت؛ چــرا کــه تیم هــا بــا بهتریــن 
ــو  ــت و ج ــد داش ــور خواهن ــود حض ــرات خ ــان و نف بازیکن
بســیار متفــاوت اســت. بــا توجــه بــه تجربــه ای کــه از حضــور 
در دو تورنمنــت داریــم، بســیار بــه حضــور در بازی هــای 
داخــل ســالن آســیا خوش بیــن هســتیم و خــدا را شــاکرم 
پیــش از حضــور در بازی هــای داخــل ســالن تجربــه بــازی 

ــم.  را داری
ایــن ملی پــوش بســکتبال بانــوان حضــور در بازی هــای 
داخــل ســالن آســیا را کمــک بــه بســکتبال بانــوان دانســت 
و ادامــه داد: نمی گویــم در ایــن بازی هــا مقــام کســب 
ــن حضــور بســیار  ــا ای ــم؛ ام ــم و روی ســکو می روی می کنی

ــد.  ــک کن ــران کم ــوان ای ــکتبال بان ــه بس ــد ب می توان
ــم،  ــزام تی ــش از اع ــا پی ــدوارم ت ــزود: امی ــی اف ــعیده عل س
ــزار  ــم برگ ــور منظ ــه ط ــا ب ــروز اردوه ــا ام ــه ت ــه ک همان گون
ــا آمادگــی  ــم ب ــد ادامــه داشــته باشــد و تی ــن رون شــده، ای

ــود.  ــر ش ــابقات حاض ــل در مس کام
بانــوان در پایــان اظهــار کــرد: از  ملی پــوش بســکتبال 
ــر  ــت اخی ــد وق ــه در چن ــم ک رســانه ها بســیار تشــکر می کن
بســیار بــه بســکتبال بانــوان اهمیــت داده انــد و امیــدوارم در 

ــد. ــی رخ ده ــاق خوب ــتان اتف ترکمنس

ورزش

،،
شــانس  کاغــذ  روی  هنــوز  تیــم   6
صعــود دارنــد؛ در حالــی کــه تنهــا 2 
ســهمیه مســتقیم حضــور در جــام 

جهانــی باقــی مانــده اســت

مــورخ   ۱39۶۶030202۶0  04۵4۶ شــماره  رای   -۱34

ــه شناســنامه  ــان   ب ــد عاقلی ــای  احم ۱39۶/03/20  اق

شــماره  29۵  کدملــی  ۱28۶322۵02  صــادره  اصفهــان  

فرزنــد  ابوالقاســم  بصــورت ســه دانــگ مشــاع از 

ششــدانگ یکبــاب  خانــه  بــه مســاحت  2۵0.2۶  متــر 

ــی  ــی از ۱۵۱8۷  اصل ــماره 20  فرع ــاک ش ــع از پ مرب

ــه خــود متقاضــی  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش ۵ ثب واق

ــک رســمی مــی باشــد مال

مــورخ   ۱39۶۶030202۶0  04۵4۷ شــماره  رای   -۱3۵

بــه  زاده     مولــوی  مهیــن  خانــم     ۱39۶/03/20

شناســنامه شــماره  ۵۵942  کدملــی  ۱28۱۶۵۶44۵  

صــادره  اصفهــان   فرزنــد  محمــد علــی   بصــورت ســه 

دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب  خانــه  بــه مســاحت  

2۵0.2۶  متــر مربــع از پــاک شــماره 20  فرعــی از 

ــه  ــان ک ــت اصفه ــش ۵ ثب ــع در بخ ــی واق ۱۵۱8۷  اصل

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

۱3۶- رای شــماره 02۷۵8 ۱39۶4۶030202۶0   مــورخ  

۱39۶/02/۱8   آقــای احمــد نیــک پــرور بــه شناســنامه 

شــماره ۵۷۷29 کدملــی ۱28۱۶۷23۵۱ صــادره اصفهــان 

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

ــع  ــاحت  ۱2۵.9۵  مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ی

پــاک شــماره  ۱ فرعــی از۱3992  اصلــی واقــع در 

بخــش ۵ ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 

مــع الواســطه از مالــک رســمی بمانعلــی قدوســی 

ــادی ــمس آب ش

ــورخ   ــماره 02۷۵۷ ۱39۶4۶030202۶0   م ۱3۷- رای ش

ــه  ــانی ب ــلیمانی سمس ــره س ــم طاه ۱39۶/02/۱8  خان

شناســنامه شــماره ۷ کدملــی ۱۱۱۱۷04۵89 صــادره 

فاورجــان فرزنــد مرتضــی در ســه دانــگ مشــاع از  

ــاحت  ۱2۵.9۵   ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی شش

مترمربــع پــاک شــماره  ۱ فرعــی از۱3992  اصلــی 

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

ــی  ــک رســمی بمانعل ــع الواســطه از مال ــادی م ــه ع نام

ــادی  ــمس آب ــی ش قدوس

۱38- رای شــماره   0۵33۷ ۱39۶4۶030202۶0   مــورخ  

۱39۶/04/03   آقــای فردوســی شــهابی بــه شناســنامه 

شــماره ۱۷کدملــی 4۶22309343 صــادره شــهرکرد 

فرزنــد حیــدر نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 

ــی  ــماره ۷0فرع ــاک ش ــع پ ــاحت ۶2 مترمرب ــه مس ب

از۱49۱۵ اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــم عصمــت نجفــی  رســمی خان

۱39- رای شــماره   0۷03۵ ۱39۶4۶030202۶0   مــورخ  

0۵/08/ ۱39۶ خانــم فرشــته امیراحمــدی بــه شناســنامه 

ــی ۵۶۶9383۱33 صــادره خلخــال  شــماره 334 کدمل

فرزنــد هرمــز نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 

ــماره99۷3  ــاک ش ــع پ ــاحت 2۶۱.۷0 مترمرب ــه مس ب

فرعــی از۱۵۱۷۷ اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

رســمی ایــران نیرومنــد جــزی

۱40-رای شــماره   0۷03۶ ۱39۶4۶030202۶0   مــورخ  

0۵/08/ ۱39۶ آقــای حســن آقــا شــریفیان اصفهانــی بــه 

شناســنامه شــماره ۱3۷2 کدملــی ۱29۱04۷204 صــادره 

اصفهــان فرزند هاشــم نســبت بــه ســه دانــگ 

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

ــی از۱۵۱۷۷  ــماره228 فرع ــاک ش ــع پ ۱۱9.۷۶ مترمرب

اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــی باشــد ــک رســمی م متقاضــی مال

۱4۱- رای شــماره  0۷03۷ ۱39۶4۶030202۶0   مــورخ  

ــادی  ــان آب ــی زم ــین نریمان ــای حس 0۵/08/ ۱39۶  آق

ــی ۱283828۷3۱  ــماره ۱2۶83 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب

صــادره اصفهــان فرزنــد عبــاس نســبت بــه ســه دانــگ 

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

ــی از۱۵۱۷۷  ــماره228 فرع ــاک ش ــع پ ۱۱9.۷۶ مترمرب

اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــی باشــد   ــک رســمی م متقاضــی مال

۱42- رای شــماره  209۶۱ ۱39۶4۶030202۶0   مــورخ  

۱39۶/۱۱/2۷   اقــای مرتضــی خورســندی  به شناســنامه 

شــماره ۶83  کدملــی ۱۱۱0۵0۱9۷8  صــادره مبارکــه 

فرزنــد محمــد  نســبت بــه دودانــگ مشــاع از ششــدانگ 

یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 230  مترمربــع از پــاک 

ــع در بخــش  ــی واق ــی از ۱48۷4 اصل شــماره 4۵۶ فرع

۵ ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد  

۱43- رای شــماره  209۶2 ۱39۶4۶030202۶0   مــورخ  

ــه  ــروزادی  ب ــای محمــد خورســندی ب ۱39۶/۱۱/2۷   اق

ــادره  ــی ۵4۱930۶۷94  ص ــماره 9  کدمل ــنامه ش شناس

ــه چهاردانــگ مشــاع  ــد حســین  نســبت ب مبارکــه فرزن

از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 230  

مترمربــع از پــاک شــماره 4۵۶ فرعــی از ۱48۷4 اصلــی 

ــود متقاضــی  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش ۵ ثب واق

مالــک رســمی مــی باشــد   

۱44- رای شــماره  0۵420 ۱39۶4۶030202۶0   مــورخ  

بــه  دهنــوی  رجبــی  پرویــن  خانــم     ۱39۶/04/04

شناســنامه شــماره 2098 کدملــی ۱283090۷24 صــادره 

ــه  ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه در شش ــد عزیزال ــان فرزن اصفه

ــی  ــماره8 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 2۵۷.2۵ مترمرب مس

ثبــت اصفهــان  واقــع در بخــش ۱۶  از 4۵2 اصلــی 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــوی ــی دهن ــه رجب ــمی عزیزال رس

ــورخ   ــماره  04۶۵۶ ۱39۶4۶030202۶0   م ۱4۵- رای ش

بــه  نــوی  ده  قدوســی  زهــرا  خانــم    ۱39۶/03/22

شناســنامه شــماره 8۷ کدملــی ۱2900۵8۷۱۷ صــادره 

ــاب  ــک ب ــدانگ  ی ــل در شش ــد ابوالفض ــان فرزن اصفه

خانــه  بــه مســاحت  284.۵4  مترمربــع پــاک شــماره 

8  فرعــی از 4۵2 اصلــی واقــع در بخــش ۱۶ ثبــت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــوی ــزاده دهن ــم علی ــمی قاس ــک رس مال

ــورخ   ــماره  0۵4۵۶ ۱39۶4۶030202۶0   م ۱4۶- رای ش

۱39۶/04/04    آقــای ظفــر رحیمــی دومکانــی بــه 

ــادره  ــی 4۶۶9۵9823۶ ص ــماره 20 کدمل ــنامه ش شناس

لــردگان فرزنــد نجفقلــی در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  

بــه مســاحت  ۱33.30  مترمربــع پــاک شــماره  - 

فرعــی از ۱3900 اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــه شهســواری رســمی رحمــت ال

ــورخ   ــماره  22۱۷2 ۱39۵4۶030202۶0   م ۱4۷- رای ش

۱39۵/۱2/۱4    اقــای محمــد اصفهانــی  بــه شناســنامه 

شــماره ۱289  کدملــی ۱2880۷۶۵۶8  صــادره اصفهــان  

ــازه  ــاب مغ ــه ششــدانگ یکب ــد حســین  نســبت ب فرزن

ــماره ۱2۱  ــاک ش ــع از پ ــاحت 44.8۶  مترمرب ــه مس ب

فرعــی از ۱49۱۵ اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

رســمی بانوایــران شــهیداول 

ــورخ   ــماره  ۱۶۵24 ۱39۵4۶030202۶0   م ۱48- رای ش

بــه  بخــش   فــرح  اقــای حســین     ۱39۵/09/28

شناســنامه شــماره ۵۵  کدملــی ۶2۱9۷829۷۶  صــادره 

فریــدن  فرزنــد اســداله  نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 

مغــازه بــه مســاحت 33.08  مترمربــع از پــاک شــماره 

ــت  ــش ۵ ثب ــع در بخ ــی واق ــی از ۱49۱۵ اصل 2۷۷ فرع

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

مالــک رســمی رضــا نژادحســینی

۱49- رای شــماره  ۱۱922 ۱39۵4۶030202۶0   مــورخ  

۱39۵/0۷/۱۵    آقــای  حســن میــرزا بلنــد به شناســنامه 

شــماره ۶۵۵۶۷ کدملــی ۱28۱۷۵3۷۵0 صــادره اصفهــان  

فرزنــد ناصــر در  ششــدانگ  یــک بــاب  ســاختمان   بــه 

ــماره     309    ــاک ش ــع پ ــاحت   2۵3      مترمرب مس

ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش ۱۶ ثب ــع در بخ ــی واق اصل

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

رســول صدیقــی

۱۵0- رای شــماره  0۵8۵4 ۱39۶4۶030202۶0   مــورخ  

۱39۶/04/۱3  آقــای محمــد رضــا تــرکان قلعــه شــاهی 

 ۱28۶0۷۶0۵۶ 9۵۶ کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه 

صــادره اصفهــان فرزنــد عبدالرســول در  ششــدانگ  

یــک بــاب ســاختمان مســکونی بــه مســاحت  ۱۶۱.۷3  

مترمربــع پــاک شــماره  - فرعــی از ۱498۶ اصلــی واقع 

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

عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی حســین زراعتــی 

ــادی شــمس آب

۱۵۱- رای شــماره  222۷۱ ۱39۵4۶030202۶0   مــورخ  

ــه  ــادی  ب ــاری احمداب ــم مهــری مخت ۱39۵/۱2/۱4  خان

شناســنامه شــماره ۶۱۱0۷  کدملــی ۱28۱۷0809۷  صــادره 

ــگ  ــه دان ــه س ــبت ب ــی  نس ــد محمدعل ــان  فرزن اصفه

ــه مســاحت  ــاب ســاختمان  ب مشــاع از ششــدانگ یکب

230.38  مترمربــع از پــاک شــماره ۱۵۱82 اصلــی واقــع 

در  بخــش ۵ ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد    

ــورخ   ــماره  222۷2 ۱39۵4۶030202۶0   م ۱۵2- رای ش

بــه  نــژاد   حشــمت  حســین  اقــای    ۱39۵/۱2/۱4

شناســنامه شــماره ۱۱29  کدملــی ۱28۶۶30۵84  صــادره 

اصفهــان  فرزنــد اســداله  نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع 

از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان  بــه مســاحت 230.38  

مترمربــع از پــاک شــماره ۱۵۱82 اصلــی واقــع در بخش 

۵ ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد     

ــورخ   ــماره  0۵9۵9 ۱39۶4۶030202۶0   م ۱۵3- رای ش

ــادی   ــر اب ــی خی ــاس رضائ ــای  عب ۱39۶/04/۱۵     آق

ــی ۱09۱99۱3۶۷ صــادره  ــه شناســنامه شــماره 3 کدمل ب

نجــف ابــاد فرزنــد عــزت هللا بصــورت ششــدانگ یکبــاب 

خانــه  بــه مســاحت ۱۱8.30 مترمربــع از پــاک شــماره 4 

فرعــی از۱۵۱82  اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

رســمی کوکــب شــیرانی

ــورخ   ــماره  0394۷ ۱39۶4۶030202۶0   م ۱۵۵- رای ش

۱39۶/02/3۱   آقــای محمدرضــا صادقــی علــون آبــادی 

بــه شناســنامه شــماره 3۱8۵ کدملــی 004۶32۷۷۱۱ 

ــاع از  ــگ مش ــر دان ــی در چه ــد عل ــران فرزن ــادره  ته ص

ششــدانگ  یــک بــاب خانــه بــه اســتثنای بهــای ثمنیــه 

اعیانــی آن   بــه مســاحت    ۱30.40     مترمربــع پــاک 

شــماره   39      فرعــی از    ۱۵۱۷9   اصلــی واقــع 

در  بخــش ۵ ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد     

ــورخ   ــماره  03948 ۱39۶4۶030202۶0   م ۱۵۶- رای ش

۱39۶/02/3۱ خانــم زینــب ملکوتــی خــواه بــه شناســنامه 

ــه  ــادره  کوهپای ــی ۵۶۵90۶۷948 ص ــماره ۷۶۵ کدمل ش

ــگ مشــاع از ششــدانگ   ــد محمدحســن در دو دان فرزن

یــک بــاب خانــه بــه اســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی آن   

بــه مســاحت    ۱30.40     مترمربــع پــاک شــماره   

39      فرعــی از    ۱۵۱۷9 اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت 

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد         

۱۵۷- رای شــماره  0403۱ ۱39۶4۶030202۶0   مــورخ  

ــنامه  ــه شناس ــی   ب ــم عبدل ــای  رحی ۱39۶/03/09   اق

ــان    ــادره  اصفه ــی  ۱29۱0۵۱0۱۵  ص ــماره  3۱۶  کدمل ش

ــاع از  ــگ مش ــار دان ــورت چه ــه  بص ــف ال ــد  لط فرزن

ششــدانگ یکبــاب  خانــه   بــه مســاحت  ۵9.9۵  متــر 

ــی  ــاک شــماره  82   فرعــی از ۱49۱۵   اصل ــع از پ مرب

ــود متقاضــی  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش ۵ ثب واق

ــک رســمی مــی باشــد            مال

۱۵8- رای شــماره  04032 ۱39۶4۶030202۶0   مــورخ  

بــه  جــزی    لیا هادیــان  خانــم      ۱39۶/03/09

شناســنامه شــماره  49۷9۱  کدملــی  ۱28242۱034  

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

دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب  خانــه   بــه مســاحت  

ــی از  ــماره  82   فرع ــاک ش ــع از پ ــر مرب ۵9.9۵  مت

ــان کــه  ــی واقــع در  بخــش ۵ ثبــت اصفه ۱49۱۵   اصل

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

۱۵9- رای شــماره  03۱44 ۱39۶4۶030202۶0   مــورخ  

ــه شناســنامه  ــان ب ۱39۶/02/2۷   آقــای شــهباز محمدی

شــماره ۶۶ کدملــی ۱۱99۷9۵۵۵0 صــادره شــهرضا فرزنــد 

ــه  ــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان ب کیامــرث نســبت ب

ــی  ــماره۱34 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت ۱۱9.80 مترمرب مس

از۱49۱۵ اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــری  رســمی رضــا فروغــی اب

تاریخ انتشار نوبت       28 /9۶/0۵
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م الف /         ۱۶۶04  کیمیای وطن                                                   

زهره ایروانی

 رئیس منطقه ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک کوهپایه

 هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 

اداره ثبــت اســناد وامــاک کوهپایــه آگهــی موضــوع ماده 

3 قانــون و مــاده ۱3 آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف 

ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی و اراض ــت ثبت وضعی

رســمی برابــر رای شــماره ۱394۶030202800038۵ هیات 

ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان اول موض

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در 

واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کوهپایــه تصرفــات 

ــعیدی  ــدی س ــای مه ــی آق ــارض متقاض ــه بامع مالکان

شناســنامه  بشــماره  محمدابراهیــم  فرزنــد  کوپائــی 

ــادره  ــماره ۱9۵0 ۵۶۵88۶ ص ــی بش ــد مل 2۱۷4 دارای ک

از کوهپایــه در ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 

ــاک ۶48  ــمتی از پ ــی در قس ــع احداث 40. 23 مترمرب

فرعــی از 4۶ اصلــی واقــع در کوهپایــه بخــش ۱9 حــوزه 

ــداری بصــورت عــادی مــع  ــه ) خری ثبــت ملــک کوهپای

ــی (  ــکینه مجلس ــم س ــمی خان ــک رس ــطه از مال الواس

ــوم  ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ــت. ل ــده اس ــرز گردی مح

مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز اگهی می شــود در 

صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 

متقاضــی اعتراضــی 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 مدت 

یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود 

را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت در 

صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد

م الف ۱۶۱0۶. 

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱39۶/0۵/28

 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱39۶/0۶/۱2

اصغر علی خانی کوپایی  

رئیس ثبت اسناد و اماک کوهپایه 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی 

موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده ۱3 آئیــن نامــه قانــون 

تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای 

فاقــد ســند رســمی برابــر آرای شــماره های ذیــل هیــات 

موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضی و 

ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی 

حــوزه ثبــت ملــک دولــت آبــاد برخــوار بخــش ۱۶ ثبــت 

ــان بااســتناد اســناد رســمی مالکیــت مشــاعی  و  اصفه

اســناد عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکانــه و 

بامعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده اســت لــذا 

ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــق م طب

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و بــه منظــور 

اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه ۱۵ روز آگهی 

مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور 

ــند   ــته باش ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــناد مالکی اس

مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو 

ــن اداره تســلیم و پــس از  ــه ای ــراض خــود را ب ــاه اعت م

اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 

اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیم 

نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  مــدت مذکور 

و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات اســناد مالکیــت 

ــع از  ــت مان ــند مالکی ــدور س ــد. ص ــد ش ــادر خواه ص

مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت.

کاســه   ۱39۶۶03020۱80003۱۱ شــماره  رای  ۱-برابــر 

پرونــده ۱392۱۱44020۱800۱۶3۵ آقــای محمــد رضــا 

ــنامه  ــماره شناس ــعلی بش ــد عباس ــی  فرزن ــع الرفیع ارف

ــک  ــدانگ ی ــه شش ــبت ب ــان  نس ــادره از اصفه ۵3۱  ص

ــر  ــاحت  2۵2.84 مت ــه مس ــاز ب ــه س ــه نیم ــاب خان ب

مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از پــاک 389 اصلــی 

واقــع در دولــت آبــاد بخــش ۱۶ ثبــت اصفهــان خریــداری 

ــت  ــری دول ــاس کثی ــای عب ــطه از آق ــع الواس ــور م بط

ــادی آب

۱39۶۶03020۱800030۱ کاســه  شــماره  رای  برابــر   -2

پرونــده ۱392۱۱44020۱800۱۶34 آقــای محمــد رضــا 

ــنامه  ــماره شناس ــعلی بش ــد عباس ــی  فرزن ــع الرفیع ارف

ــک  ــدانگ ی ــه شش ــبت ب ــان  نس ــادره از اصفه ۵3۱  ص

بــاب خانــه نیمــه ســاز بــه مســاحت  3۱۵.39 متــر مربع 

احداثــی بــر روی قســمتی از پــاک 389 اصلــی واقــع در 

ــاد بخــش ۱۶ ثبــت اصفهــان خریــداری بطــور  دولــت آب

ــادی ــت آب مــع الواســطه از آقــای عبــاس کثیــری دول

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱39۶/0۵/28

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱39۶/0۶/۱2

برخــوار   امــاک  و  اســناد  ثبــت   اداره 

 شماره: ۵0۱ /3۷/0۵/الف/م به تاریخ 9۶/0۵/2۶

تاریخ ارسال: 9۶/0۵/2۶

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی 

موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده ۱3 آئیــن نامــه قانــون 

تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی و اراضی و ســاختمانهای 

فاقــد ســند رســمی برابــر آرای شــماره های ذیــل هیــات 

موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی 

ــد ســند رســمی مســتقر در واحــد  و ســاختمانهای فاق

ــاد برخــوار بخــش  ــت آب ــک دول ــت مل ــی حــوزه ثب ثبت

ــت  ــمی مالکی ــناد رس ــتناد اس ــان بااس ــت اصفه ۱۶ ثب

مشــاعی  و اســناد عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی 

و مالکانــه و بامعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز گردیــده 

اســت لــذا طبــق مــاده 3 قانــون تعییــن تکلیــف 

ــند  ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی

رســمی و بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت 

ــه  ــی ک ــود در صورت ــی ش ــی م ــه ۱۵ روز آگه ــه فاصل ب

اشــخاص نســبت بــه صــدور اســناد مالکیــت متقاضیان 

اعتراضــی داشــته باشــند  مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار 

ــه  ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب اولیــن آگهــی ب

ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت 

یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود 

ــد . بدیهــی اســت  ــم نماین ــی تقدی ــه مراجــع قضای را ب

در صــورت انقضــای  مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات اســناد مالکیــت صــادر خواهــد 

ــع از مراجعــه متضــرر  شــد. صــدور ســند مالکیــت مان

ــه دادگاه نیســت. ب

رای شــماره ۱39۶۶03020۱8000304 کاســه  ۱-برابــر 

پرونــده ۱39۶۱۱44020۱80000۱۵ خانــم مریــم مرادمنــد 

خرزوقــی   فرزنــد رحیــم بشــماره شناســنامه 

۵۱0000۷0۶0  صــادره از خــورزوق  نســبت بــه دو دانــگ 

ــاحت   ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش مش

۱88.0۵ متــر مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از پــاک 

ــع در خــورزوق بخــش  ــی واق ــی از 42  اصل 388 فرع

ــم  ــک رســمی خان ــداری از مال ــان خری ــت اصفه ۱۶ ثب

شــوکت محمــدی

2- برابــر رای شــماره ۱39۶۶03020۱800030۵ کاســه 

ــری  ــر امی ــای اکب ــده ۱393۱۱44020۱8000422 آق پرون

خرزوقــی   فرزنــد رحیــم بشــماره شناســنامه ۷۱  

ــاع  ــگ مش ــار دان ــه چه ــبت ب ــورزوق  نس ــادره از خ ص

ــه مســاحت  ۱88.0۵  ــه ب ــاب خان از ششــدانگ یــک ب

ــر روی قســمتی از پــاک 388  ــی ب ــع احداث ــر مرب مت

فرعــی از 42  اصلــی واقــع در خــورزوق بخــش ۱۶ ثبــت 

ــه ــاع ی اولی ــت مش ــان در ازای مالکی اصفه

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱39۶/0۵/28

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱39۶/0۶/۱2

اداره ثبــت اســناد و امــاک برخــوار   شــماره: 489 

/3۷/0۵/الــف/م بــه تاریــخ 9۶/0۵/24

تاریخ ارسال: 9۶/0۵/2۶

آگهی فقدان سند 
ــاع  ــگ  مش ــه دان ــت س ــند مالکی ــه س ــه اینک ــر ب نظ

فرعــی  ثبتــی شــماره 222۷  پــاک  از ششــدانگ 

باقیمانــده  از ۶8 اصلــی  کــه در اجــرای اســتاندارد  

ــی واقــع  ــه پــاک 2۵938 فرعــی از ۶8 اصل ســازی ب

ــت  ــل  ثب ــده  ذی ــل گردی ــان تبدی ــش ۱4 اصفه در بخ

۱۶8۱84 در صفحــه 3۶2 دفتــر امــاک  جلــد 9۱4 

امــاک  بــه علیرضــا بابایــی  خرزوقــی  تحــت شــماره 

چاپــی مسلســل  2334۵۵ الــف 88 صــادر و تســلیم 

ــماره 8۷840  ــی ش ــند رهن ــب س ــه بموج ــده ک گردی

ــن  ــان  در ره ــه 40 اصفه ــر خان ــورخ 88/۱0/۱۶ دفت م

بانــک  مســکن قــرار گرفتــه  اســت  و مالــک  بــا ارائــه 

درخواســت کتبــی  بــه انضمــام  دو بــرگ استشــهادیه  

ــماره ۱۱004  ــل ش ــهود آن ذی ــا ء ش ــه امض ــی  ک محل

دفترخانــه 230 خــرزوق  مــورخ 9۶/۵/23 گواهــی 

اصفهــان رســیده اســت مدعــی اســت کــه ســند 

مالکیــت آن بــه علــت جابجایــی  مفقــود گردیده اســت 

ــای  ســند مالکیــت  ملــک  و درخواســت صــدور المثن

ــد.  ــوده ان ــوق را نم ف

ــل  ــک اصاحــی ذی ــه اســتناد تبصــره ی ــب ب ــذا مرات ل

مــاده ۱20 آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهی 

ــه  ــام معامل ــی انج ــی مدع ــه کس ــود چنانچ ــی ش م

ــت  ــند مالکی ــود س ــا وج ــوم ی ــک مرق ــه مل ــبت ب نس

نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف 

مــدت ده روزاعتــراض خــود را کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل 

ســند مالکیــت یــا ســند معامله بــه ایــن اداره تســلیم و 

رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل 

ــردد  ــده ســند مســترد گ ــه کنن ــه ارائ ــت ب ســند مالکی

ــی  ــرر اعتراض ــدت مق ــرف / م ــر ظ ــت اگ ــی اس بدیه

ــت  ــراض اصــل ســند مالکی ــا در صــورت اعت نرســید ی

یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند 

مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد .

ــت  ــں ثب ــدر ی-رئیس ــا حی ــف ۱8300  علیرض  م ال

ــان ــرب اصفه ــاک غ ــناد و ام اس

ادامه از صفحه 8

تشکر ملی پوش بسکتبال بانوان از رسانه ها معضل جدید استقالل



پیشهناد فیلم

اروند

کارگردان: پوریا آذربایجانی
نویسنده: پوریا آذربایجانی

بازیگــران: پانتــه آ پناهی هــا، طنــاز طباطبایــی، مهــرداد 
صدیقیــان، ســعید آقاخانــی، حســین ســلیمانی

 خالصه داستان فیلم
یونــس، جانبــاز اعصــاب و روان دفــاع مقــدس 
ــان  اســت. حــاال بیســت و هفــت ســال پــس از پای
ــش روزگار  ــره هم رزمان ــا خاط ــم ب ــوز ه ــگ هن جن
می گذرانــد. همــراه شــدن او بــا یــک گــروه تفحــص 
اتفاقــات تــازه ای را در ایــن جریــان ســیال ذهــن وارد 

می کنــد.
ــا  ــد«، ســومین ســاخته پوری ــم ســینمایی »ارون فیل
آذربایجانــی اســت. پوریــا آذربایجانــی پیــش از 
ــام« و  ــش ناتم ــای »تجری ــد«، فیلم ه ــم »ارون فیل
»روایت هــای ناتمــام« را کارگردانــی کــرده اســت. 
فیلــم  اولیــن  »ارونــد«،  مقدســی  دفــاع  فیلــم 
ــاره 175 غــواص شــهید اســت.  ــران درب ســینمای ای
ــن  ــرای دومی ــد« ب ــم »ارون ــی در فیل ــعید آقاخان س
بــار پــس از فیلــم »خداحافظــی طوالنــی« در نقشــی 
غیرکمــدی بــازی کــرده اســت. مهــدی داوری و پوریــا 
آذربایجانــی در فیلــم »ارونــد« دومیــن همــکاری 
خــود را پــس از »تجریــش ناتمــام« تجربــه کرده انــد. 
»ارونــد« بــا توجــه بــه ســوژه مناســب و بکــری 
بــا گــروه کارگردانــی  می توانســت  داشــت،  کــه 
ــه  ــا هم ــد؛ ام ــق کن ــدگار خل ــری مان ــر اث خوش فک
چیــز ســطحی و بــی روح باقــی مانده اســت. شــهدای 
غــواص ایرانــی ارزش ایــن را دارنــد کــه اثــری ماندگار 
ــا  ــی ب ــر ایران ــا ه ــود ت ــاخته ش ــان س ــه احترامش ب
ــی  ــد« فیلم ــا »ارون رشادت هایشــان آشــنا شــود؛ ام
نیســت کــه بتوانــد ایــن رســالت را بــه خوبــی انجــام 

دهــد.

حرف و نقل

 ســعید فرهــادی، نویســنده فیلمنامــه، دربــاره ســریال 
»چهــره بــه چهــره« کــه قــرار اســت در شــبکه پنــج بــه تولیــد 
ــن ســریال  ــه ای ــرد: فیلمنام ــان ک ــه آن بی برســد و فیلمنام
ــگارش  ــه ن ــمت از آن ب ــدود 1۰ قس ــه ح ــمت دارد ک ۴۰ قس

درآمــده اســت.
بــه عنــوان   در حالــی کــه مارتیــن اسکورســیزی 
ــده،  ــاب ش ــر انتخ ــرادران وارن ــدی ب ــم بع ــده فیل تهیه کنن
ایــن اســتودیو امیــدوار اســت بتوانــد از ایــن فیلمســاز معتبر 
اســتفاده کنــد تا همــکار دیرینــه خــودش یعنی لئونــاردو دی 
ــرادران  کاپریــو را وارد دنیــای کمیــک بــوک کنــد. کمپانــی ب
ــر  ــش جوک ــو را در نق ــاردو دی کاپری ــد لئون ــر می خواه وارن

ــرد. ــن بب ــوی دوربی جل
ــز هشــتمین جشــن مســتقل  ــزد جوای ــای نام  فیلم ه
فیلــم کوتــاه پیــش از مراســم پایانــی ایــن جشــن در خانــه 

ــد. ــش درمی آین ــه نمای ــدان ب هنرمن
 اولیــن قســمت از فصــل دوم برنامــه »کتــاب بــاز« بــا 
اجــرای ســروش صحــت از شــبکه نســیم روی آنتــن رفــت.
 مراســم نکوداشــت ویکتــور دارش بــه پــاس یــک عمــر 
فعالیــت پویــا و نقــش ســازنده وی در آمــوزش هنــر و جــان 
ــازی  ــگاهی مجسمه س ــته دانش ــه رش ــاره ب ــیدن دوب بخش
برگــزار   تهــران  مجسمه ســازی  دوســاالنه  هفتمیــن  در 

می شــود.
 فیلــم کوتــاه »برگ هــای پاییــزی« محصــول ســازمان 
ــم  ــی فیل ــنواره بین الملل ــری در جش ــوزه هن ــینمایی ح س

ــد. ــش در می آی ــه نمای ــی ب آمریکای
 »پیشــخدمت«، ســاخته فرنــوش عابــدی، دیپلــم 
افتخــار بهترین انیمیشــن را از چهارمین جشــنواره ارمنســتان 

دریافــت کــرد.
 عمــر ســلما، کارگــردان مصــری، گفت از فیلــم پرفروش 
کلینــت ایســتوود متنفــر اســت و قصــد دارد تصویرگــر چهره 

مخالــف قهرمــان ایــن فیلــم بــه روایــت خودش شــود.
پرچــت«  »تــری  چاپ نشــده  و  ناتمــام  آثــار   
ــت،  ــا رف ــال ۲۰15 از دنی ــه س ــی ک ــس علمی تخیل رمان نوی
بــر اســاس وصیــت او توســط یــک غلتــک بــرای همیشــه 

ــت. ــن رف از بی
 پانزدهمیــن مهــرواره شــعر و داســتان جــوان »ســوره« 
ــار آرامــگاه حکیــم  نیمــه شــهریورماه در شــهر تــوس در کن
ــن  ــدگان ای ــده و از برگزی ــزار ش ــی برگ ــم فردوس ابوالقاس
دوره از جشــنواره در دو بخــش شــعر و داســتان بــه صــورت 

ــود. ــر می ش ــه تقدی جداگان
ــرباز  ــوایک، س ــش »ش ــش در نمای ــاد آیی  فره
ــا  ــی حمیدرض ــندگی و کارگردان ــه نویس ــاده دل« ب س
ــه  ــاالر وحــدت روی صحن ــاه در ت ــه از مهرم نعیمــی ک

مــی رود، در نقــش شــوایک ظاهــر می شــود.
  محمدرضــا عیوضــی، خواننــده موســیقی پــاپ دهــه هفتاد، 
ــا هوادارانــش  ــران ب ــرج آزادی ته پــس از 15 ســال در مجموعــه ب

روبــه رو شــد.
 قــرارداد تولیــد اولیــن فیلــم ســینمایی مشــترک 
ایــران و کــره بــا همکاری مؤسســه ســینمایی اشــراق و 
مرکز گســترش ســینمای مســتند و تجربــی و کمپانی 
هولــوری کــره و بــا حضــور نماینــده معاونــت علمــی و 
فنــاوری رئیس جمهــور و معــاون وزیــر فرهنگ کــره در 

ســئول منعقد شــد.

کوتاه اخبار 

تمدید اجرای ناظری ها در اصفهان
ــا 1۸  ــری ت ــظ ناظ ــهرام و حاف ــزرگ ش ــرت ب ــزاری کنس برگ

ــد.  ــد ش ــتون تمدی ــهریورماه در کاخ چهلس ش
در پــی اســتقبال بی نظیــر مــردم هنردوســت اصفهــان 
تاریــخ 1۸  تــا  پارســی در کاخ چهلســتون  آواز  کنســرت 
ــتقبال  ــس از اس ــه پ ــور ک ــن ت ــد. ای ــد ش ــهریورماه تمدی ش
ــد،  ــان می آی ــه اصفه ــون ب ــیراز اکن ــران و ش ــترده در ته گس
ــاک  ــدون و ضح ــتان فری ــی از داس ــرای قطعات ــامل اج ش
شــاهنامه فردوســی بــه همــراه گزیــده ای از کنســرت ناگفتــه 

و قطعــات خاطره انگیــزی از شــهرام ناظــری اســت. 
اجــرای ایــن برنامــه در کاخ چهلســتون، تجلــی پیونــد میــراث 
ــای  ــه جلوه ه ــرا ک ــت؛ چ ــران اس ــوس ای ــوس و ناملم ملم
متعــددی از میــراث و مشــاهیر ثبــت جهانــی ایــران مثــل کاخ 
چهلســتون، موســیقی ســنتی ایــران، نقالــی، ســاز زورخانــه، 
ــرا  ــن اج ــا در ای ــعار موالن ــی و اش ــاهنامه فردوس ــعار ش اش

نقــش دارنــد. 
ــا همــکاری موسســه   ــی اســت کنســرت آواز پارســی ب گفتن
ــدان  ــود. عالقه من ــزار می ش ــان برگ ــش« در اصفه ــا نق »مان
بــرای شــرکت در ایــن کنســرت فراموش نشــدنی می تواننــد بــا 
تهیــه  بلیــت از ســایت rasaconcert.com روزهــای 1۶، 17 و 

1۸ شــهریورماه بــه کاخ مجلــل چهلســتون مراجعــه کننــد.

نمایشگاه عکس »نگاه انفرادی« 
در خمینی شهر

ــرادی«  ــگاه انف ــوان »ن ــا عن ــی عکــس ب نمایشــگاه گروه
ــود.  ــزار می ش ــهر برگ ــر خمینی ش ــی مجی ــه تاریخ در خان
ایــن نمایشــگاه از ســوی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
ســازمان  همــکاری  بــا  و  خمینی شــهر  شهرســتان 
خیریــه  همچنیــن  و  خمینی شــهر  رفاهی تفریحــی 
نمایشــگاه گردانی  بــا  فرزانــگان،  ســالمندان  ســرای 
ــر خمینی شــهر  ــه تاریخــی مجی ــان در خان ــالد نعلبندی می
برپــا می شــود. عالقه منــدان می تواننــد پنجشــنبه 1۶ 
ــر  ــه تاریخــی مجی ــه خان ــا ۲۰ ب شــهریورماه ســاعت 1۶ ت
ــد. ــه کنن ــدرس مراجع ــان م ــهر، خیاب ــع در خمینی ش واق
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از  یکــی  بی تردیــد  لنگــرودی  شــمس 
ــژه  ــران، به وی ــن شــعرای معاصــر ای تأثیرگذارتری
شــعرای پــس از انقــالب اســت. اشــعار شــمس 
ــگاه  ــد. ن ــذار و عمیقن ــاده، تأثیرگ ــرودی س لنگ
ــاوت نســبت  ــی متف ــه شــعر نگاه ــرودی ب لنگ
ــه بســیاری شــاعران هم عصــر اســت. اشــعار  ب
او لمــس خــود زندگــی اســت. بــه جرئــت 
می تــوان گفــت کمتــر شــاعری را می تــوان 
یافــت کــه تــا ایــن انــدازه نگاهــی متفــاوت بــه 

ــد.  ــته باش ــی داش زندگ
شــمس لنگــرودی در ســال های اخیــر در کنــار 
شــعر و داســتان و پژوهــش پــا بــه عرصه هــای 
تــازه ای گذاشــته کــه شــنیدن دالیلــش از زبــان 
ــر  ــک بعدازظه ــت. در ی ــف نیس ــی از لط او خال
بــه  او  بــا  شــهریورماه  اوایــل  در  تابســتانی 

گفت وگــو نشســتیم.
 چه شد که پس از سال ها حضور در 
عرصه شعر معاصر، وارد وادی بازیگری 

سینما شدید؟
۴۰ ســال در عرصــه شــعر بــودن، فضــا را بــرای 
ــه  ــن ب ــه ای ــود؛ البت ــرده ب ــته کننده ک ــن خس م
آن معنــا نیســت کــه شــعر بــد باشــد؛ منظــورم 
ــردان،  ــاعر کارگ ــعر، ش ــت. در ش ــه آن اس عرص
ــی  ــه قول ــی و ب ــنده و تدارکاتچ ــر، نویس بازیگ
همــه کاره شــعر در خلــوت خــود اســت؛ در ایــن 
میــان مــن میــل داشــتم کــه پــس از ۴۰ ســال 
ایــن فضــا را عــوض کنــم. البتــه برخــی  میلــی 

ندارنــد کــه ایــن فضــا را عــوض کننــد؛ امــا مــن 
مایــل بــودم. 

ــو  ــن یکه ــرای م ــا ب ــینما فض ــه س ــا ورود ب ب
ــی از  ــط یک ــن فق ــه م ــدم ک ــد. دی ــوض ش ع
ــادی  ــم هســتم و مســئولیت زی ــل آن فیل عوام
جــز دربــاره کار خــودم نــدارم؛ امــا در شــعر 

ــت.  ــن اس ــا م ــا ب ــه کاره ــئولیت هم مس
ــود -  ــن ب ــه ای ــن جمل ــان ای ــن از بی ــور م منظ
تأکیــد می کنــم - از فضــای شــعری کــه در 
ایــران اســت دور شــوم، نــه از شــعر؛ چــون 
شــعر دیگــر جزئــی از زندگــی مــن اســت. البتــه 
ــه  ــای بازیگــری غریب ــا دنی ــم مــن ب ــد بگوی بای
ــه  ــی ب ــش در دوران جوان ــال ها پی ــتم؛ س نیس
کالس هــای بازیگــری آن زمــان رفتــم و مــدرک 
بازیگــری گرفتــم؛ امــا هیــچ گاه فرصتــی دســت 
ــا  ــم ت ــه کن ــینما را تجرب ــور در س ــا حض ــداد ت ن
اینکــه ســال ها بعــد ایــن فرصــت فراهــم شــد.
 به قول خودتان این فرصت )بازیگری 

در سینما( چگونه مهیا شد؟
ــان، ســراغم  روزی دوســت شــاعرم، رســول یون
ــوی  ــوان »فالمینگ ــا عن ــی ب ــت فیلم ــد و گف آم
شــماره 13« اســت کــه بچه هــا می خواهنــد 
ــت  ــن مقاوم ــی. م ــازی کن ــی در آن ب ــو نقش ت
کــردم؛ چــون عرصــه ســینما را نمی شــناختم و 
نمی دانســتم کــه چگونــه اســت؛ امــا او بــه مــن 
ــول هســتند  ــل قب ــکار قاب ــراد هم ــه اف ــت ک گف
ــت  ــدم راس ــم، دی ــان رفت ــه دفترش ــی ب و وقت
ــد  ــای ســینما عالقه من ــه دنی ــد و مــن ب می گوی

شــدم. 

در فیلــم دومــم کــه »پنــج تــا پنــج« نــام دارد بــا 
ــدم  ــه ش ــازه متوج ــازی و ت ــان هم ب ــا کیانی رض

کــه چگونــه بایــد بــازی کــرد. 
بــازی فیلــم ســومم کــه »احتمــال  بــرای 
بــارش بــاران اســیدی« نــام دارد هــم، بهتــاش 
صناعیــان کارگــردان فیلــم ســراغم آمــد. ســناریو 
را خوانــدم و خوشــم آمــد و دیــدم حــال و 
هــوای آن دقیقــا همــان چیــزی اســت کــه مــن 

دوســت دارم.
 در بازیگری شما بسیار گزیده کار 

بودید و تنها در سه فیلم آن هم 
فیلم هایی متعلق به سینمای خاص بازی 

کردید؛ دلیل این گزیده کاری چیست؟
ــه در هــر  ــدارم ک ــه نداشــتم و ن ــه، مــن عالق بل
فیلمــی حضــور پیــدا کنــم؛ بــه همیــن دلیــل هم 
بــا وســواس ایــن نقش هــا را انتخــاب کــرده ام. 
بــرای ایــن گزیــده کاری و وســواس هــم دالیــل 

خــاص خــود را دارم.
 حضور شما در فیلم »احتمال بارش 

باران اسیدی« بسیار درخشان بود؛ این طور 
به نظر می رسید که بازیگری در این فیلم 

برای شما جدی تر از دو فیلم قبلی بوده 
است؟

اواســط فیلــم »پنــج تــا پنــج« بــود کــه اتفاقاتی 
افتــاد. پیــدا کــردن حــس برایــم خیلــی جالــب 
ــا  ــردم از اول ت ــعی ک ــوم س ــم س ــود. در فیل ب
آخــر بــا تکنیکــی کــه خــودم پیــدا کــرده بــودم 
ــه  ــودم یافت ــه خ ــی ک ــا آموزه های ــن ب و همچنی
بــودم بــازی کنــم. در فیلــم اول و دوم هنــوز آن 
ــری  ــون بازیگ ــودم؛ چ ــرده ب ــدا نک ــس را پی ح
برایــم جــدی نبــود؛ امــا در فیلــم ســوم آن 
حــس را پیــدا کــردم؛ بــرای همیــن شــاید بــازی 

ــد. ــر ش ــی جدی ت ــم خیل برای
 جذابیت شعر بیشتر است یا بازیگری؟

ــت؛  ــف اس ــای مختل ــک مقوله ه ــر ی ــا ه این ه
مــن حتی در حــوزه موســیقی هم فعالیــت دارم 
و یــک آهنــگ هــم خوانــدم. بــاز هــم دوســت 
دارم بخوانــم و تعــدادی کار هــم ســاخته شــده 
اســت؛ امــا دوســت دارم آهنگــی کــه می خوانــم 
بــرای دل خــودم باشــد و اگــر از کاری خوشــم 

ــده ام.  نیامــده، آن را نخوان
ــه  ــاد ب ــم زی ــم ه ــنهاد فیل ــدت پیش ــن م در ای
مــن شــده اســت؛ امــا خیلی هــا را قبــول 
نکــردم؛ چــون ســناریوها خــوب نبــوده و قصــه 

ــد.  ــن باش ــد م ــورد تأیی ــد م بای

ــن  ــرای م ــیقی ب ــینما و موس ــعر، س ــرق ش ف
ــر  ــک ام ــن ی ــرای م ــعر ب ــه ش ــت ک ــن اس ای
خصوصی تــری اســت. بــا شــعر شــوخی نــدارم، 
ــم نیســت.  ــم مه ــر نشــود، برای ــا ســینما اگ ام
ــوان  ــه عن ــت؛ ب ــر اس ــعر جدی ت ــن ش ــرای م ب
مثــال یــک روز غبارآلــود پاییــزی کــه همــه چیز 
ــم  ــه اس ــر ب ــک نف ــم ی ــر می کن ــت، فک ــد اس ب

شــعر در خانــه منتظــر مــن اســت. 
ــود  ــک موج ــرد و ی ــک ف ــن ی ــرای م ــعر ب ش
زنــده اســت کــه می توانــم بــا او بنشــینم و 
دیالــوگ داشــته باشــم؛ بنابرایــن داســتان شــعر 
بــرای مــن خیلــی فــرق می کنــد. بقیــه چیزهــا 
شــد بهتــر و نشــد هــم مهــم نیســت. ســینما را 
دوســت دارم؛ امــا نــه بــه هــر قیمتــی و حاضــر 
نیســتم بــه هــر قیمتــی شــعر را از دســت بدهم.
 پس از 40 سال حضور در عرصه شعر 

به تعریفی از شعر رسیده اید؟
ــای  ــرد. تعریف ه ــف ک ــود تعری ــعر را نمی ش ش
شــعر  اینکــه  جملــه  از  کرده انــد؛  زیــادی 
»کالمــی اســت مخیــل و مــوزون«  یــا تعریفــی 
کــه جنــاب آقــای اســماعیل خویــی و دیگــران 
ــع  ــف جام ــن تعاری ــا ای ــد؛ ام ــه دســت داده ان ب

ــت.  ــع نیس  و مان

ــره  ــی روزم ــه در زندگ ــت ک ــن اس ــش ای کوتاه
واژه هــا بــرای منظــوری مشــخص اند و کالم 
منطــق مشــخصی دارد. وقتــی ســخن از آن 
ــی  ــر وارد چارچوب ــود، اگ ــارج می ش ــق خ منط
پذیرفته شــده و بــر پایــه عناصــر شعرســاز شــود، 
آن ســخن وارد عرصــه خیــال شــده و یــک 
ــود.  ــا می ش ــر کالم حکمفرم ــعری ب ــق ش منط
هنــر اساســا قــرار اســت کــه درواقــع بــه 
آدمــی  ناشــناخته  دغدغه هــای  و  خواســته 
ایــن  بیــان کنــد.  را  پاســخ دهــد و آن هــا 

قاعــده هنــر اســت. هرچــه ایــن دغدغه هــا 
ــرد  ــوزه کارک ــود، از ح ــر ش ــر و تعمدی ت آگاهانه ت
هنــری دورتــر می شــود. زندگــی، حرف هــا و 
ــی دارد  ــای عقالن ــا مبن ــره م خواســته های روزم
ــرد؛ در  ــای می گی ــن ج ــی ذه ــوزه آگاه و در ح
حالی کــه هنــر هماننــد خــواب اســت؛ یعنــی در 

می دهــد.  رخ  ناخــودآگاه 
ــر  ــه ب ــت ک ــن اس ــواب در ای ــر و خ ــرق هن ف
ــا  ــت، ام ــم نیس ــاختاری حاک ــچ س ــواب هی خ
هنــر خوابــی اســت کــه بــر آن ســاختاری حاکــم 

ــت.  اس
ــرار  ــر خــواب اساســا در حــوزه ناخــودآگاه ق اگ
ــض و  ــی مح ــن ناخودآگاه ــر بی ــرد، هن می گی
ــر شــود،  ــر ارادی ت ــرار دارد. هرچــه هن آگاهــی ق

ــت.  ــد یاف ــری خواه ــرد روزمره ت کارک
بــه قــول آنــدره ژیــد در شــعر جنــون می خوانــد 
و عقــل می نویســد. طبیعتــا منظــور او از جنــون 
ــه مقصــودش سرکشــی  دیوانگــی نیســت؛ بلک
ــا  ــت هرچــه ب ــن حال و ناخودآگاهــی اســت. ای
ــر  ــود، هنرمندانه ت ــراه ش ــه هم ــل فرهیخت تخی

اســت. 
ــد  ــی هنرمن ــه ناخودآگاه ــد ک ــد دی ــی بای حت
دغدغه هــای  و  تعمیم پذیــر  حــد  چــه  تــا 
ــه  ــه دغدغ ــک ب ــد نزدی ــه ح ــا چ ــردی اش ت ف
عمومــی اســت. هرچــه دغدغــه خصوصــی 
ــد،  ــته باش ــری داش ــرد عمومی ت ــد، کارک هنرمن
ــر  ــر دوره ای، ه ــن در ه ــت؛ بنابرای ــر اس پایدارت
ــه  ــرد ب ــم می گی ــه تصمی ــه آگاهان ــدی ک هنرمن
ــش از  ــی را بی ــرش و آگاه ــردن هن ــزاری ک اب
ــد،  ــل می کن ــش دخی ــی در خالقیت ناخودآگاه
همــان ارزشــی را دارد کــه روزنامــه و ابــزار                                                                

ــر.  دیگ
فــرق حافــظ و مولــوی بــا نســیم شــمال و 
ــت  ــن اس ــه ۴۰ در ای ــعر ده ــرزا و ش ــرج می ای
ــه  ــک دغدغ ــا ی ــادی آن ه ــای بنی ــه دغدغه ه ک
هستی شــناختی و تاریخــی و انســانی بــوده؛ 
ــرج،  ــه نســیم شــمال و ای ــه دغدغ ــی  ک در حال
یعنــی  روزهاســت؛  همــان  مختــص  تنهــا 
ایــرج  میــرزا  هستی شــناختی  دغدغه هــای 
ــد؛  ــرار می گیرن ــره ق ــائل روزم ــه مس زیرمجموع
امــا دربــاره حافــظ، عکــس ایــن مســئله اتفــاق 
ــظ از  ــی حاف ــل وقت ــن دلی ــه همی ــد. ب می افت
مســائل روز هــم حــرف می زنــد، انــگار دارد 
یکــی از دغدغه هــای همیشــگی بشــر را مطــرح 

می کنــد.
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 فرزاد حسنی: درود من 
نثار مخالفانم

فــرزاد حســنی بــا بیــان اینکــه درود مــن نثــار 
ــه  ــردم ب ــرفت ک ــدر پیش ــر چق ــت: ه ــم، گف مخالفان
خاطــر مخالفانــم بــوده؛ آن هایــی کــه بی رحمانــه نقــد 

ــد.  کردن
ــه  ــود در برنام ــخنان خ ــدای س ــنی در ابت ــرزاد حس ف
ــتانی  ــنواره اس ــتمین جش ــرای بیس ــه ب ــد« ک »هده
پخــش  و  تهیــه  »شــما«  شــبکه  در  صداوســیما 
ــران دیگــر  ــی و مدی ــی داراب ــه عل می شــود، خطــاب ب
امــور اســتان های صداوســیما گفــت: قبــل از هــر چیــز 
ــم  ــران دیگــر تبریــک می گوی ــی و مدی ــر داراب ــه دکت ب
کــه شــبکه »شــما« مخاطــب خــودش را پیــدا کــرده 

ــت.  ــق اس و موف
ــو و  ــرا در رادی ــان اج ــای می ــه تفاوت ه ــاره ب ــا اش او ب
ــاط  ــون ارتب ــر و تلویزی ــرد: در تئات ــار ک ــون اظه تلویزی
مجــری یــا بازیگــر بــا پشــت  صحنــه قطــع اســت؛ امــا 
ــاط قطــع نخواهــد شــد.  ــن ارتب ــو لحظــه ای ای در رادی
ارتبــاط مخاطبــان بــا رادیــو از طریــق تلفــن و پیامــک 
ــک ویژگــی اســت و  ــن ی ــرار اســت؛ ای هــر لحظــه برق
نشــان از ارتبــاط نزدیــک مخاطــب و ایــن رســانه دارد. 
ــو  حســنی حضــور در رادیــو را ماننــد یــاد گرفتــن پیان
دانســت و بیــان کــرد: بایــد از ابتــدا و در ســنین پاییــن 
ــی در  ــدگان توانای ــه کســب کــرد. گوین ــو تجرب در رادی
ــری  ــبکه های سراس ــه در ش ــتند ک ــتان ها هس شهرس
نیســتند؛ گویندگانــی قــوی، توانــا و فهیــم. در کل 

ــو  ــو را بســیار دوســت دارم؛ امــا تلویزیــون و رادی رادی
از هــم جــدا نیســتند و البتــه رادیــو خانــه  مــن اســت. 
او خاطرنشــان کــرد: مخاطــب مجــری جــوان دوســت 
دارد و برایــش جــذاب اســت؛ امــا وقتــی حــرف اعتماد 
ــه  ــردم ب ــت دارد. م ــن اهمی ــد، س ــان می آی ــه می ب
مجریــان پیشکســوت بیشــتر اعتمــاد می کننــد. حــرف 
زدن عنصــر بســیار مهــم و تأثیرگــذاری اســت کــه بیــن 
ــه  ــد ب ــد. بای ــاد می کن ــت ایج ــردم محب ــری و م مج
ــرا  ــاوره در اج ــان مح ــه زب ــرد ک ــه ک ــه توج ــن نکت ای
ــد ســواد محــاوره ای  ــا بای خــوب و درســت اســت، ام
ــه روز  ــد ب ــب بای ــرای مخاط ــیم. در کل ب ــته باش داش
بــود؛ امــا نبایــد از آن هــا جلــو افتــاد. اگــر جلــو برویم، 

ــد. ــم می کن ــا را گ ــب م مخاط

ــان اینکــه درود مــن  ــا بی ــی ب  ایــن مجــری تلویزیون
نثــار مخالفانــم، گفــت: هرچقــدر پیشــرفت کــردم بــه 
خاطــر مخالفانــم بــوده؛ آن هایــی کــه بی رحمانــه نقــد 
ــر  ــت دارم. اگ ــه را دوس ــد بی رحمان ــن نق ــد. م کردن
حرفــی زدیــم کــه مخاطــب ناراحــت شــد، بایــد بــه او 
توجــه کنیــم و دل مخاطــب را بــه دســت آوریــم. اگــر 

ــم.  ــت می روی ــم، از دس ــن کار را نکنی ای
ــم از  ــعی می کن ــه س ــه همیش ــان اینک ــا بی ــنی ب حس
گرمــا و داشــته های برنامــه شهرســتان ها اســتفاده 
ــد  ــت و بای ــران اس ــی ای ــا، دارای ــزود: لهجه ه ــم، اف کن
ــه و  ــا لهج ــان ب ــم مجری ــری ه ــبکه های سراس در ش
گویــش صحبــت کننــد. تولیــدات شهرســتان ها نشــان 

ــتند. ــوردار هس ــادی برخ ــی زی ــه از توانای ــد ک می ده

،،
بــه قــول آنــدره ژیــد در شــعر جنــون 
می خوانــد و عقــل می نویســد. طبیعتــا 
منظور او از جنون دیوانگی نیست؛ بلکه 
مقصــودش سرکشــی و ناخودآگاهــی 
اســت. ایــن حالــت هرچــه بــا تخیــل 
 فرهیختــه همــراه شــود، هنرمندانه تــر

 است

گفت وگوی اختصاصی کیمیای وطن با شمس لنگرودی

رسم کردن دست های تو

موسیقی 
رضا شفیعی جم خواننده شد

آهنگســاز ســینما و تئاتــر از ضبــط چنــد قطعــه 
ــرای  ــه خوانندگــی رضــا شــفیعی جم ب موســیقایی ب
فیلــم ســینمایی »ُدم ســرخ ها« و ســاخت موســیقی 

ــم مســتند و داســتانی ســخن گفــت.  ــد فیل چن
ــه  ــر ک ــینما و تئات ــاز س ــته نژاد، آهنگس ــد فرش محم
ــاره  ــت دارد، درب ــازی را در دس ــروژه آهنگس ــد پ چن
ــان  ــت: همزم ــر گف ــگار مه ــه خبرن ــش ب فعالیت های
بــا آغــاز فیلمبــرداری فیلــم »دم ســرخ ها« بــه 
کارگردانــی آرش معیریــان و تهیه کنندگــی ســعید 
ســعدی کــه تاکنــون نیمــی از آن انجــام شــده، 
ــا در  ــد. م ــاز ش ــز آغ ــر نی ــیقی اث ــاخت موس کار س
ــط و  ــغول ضب ــم مش ــیقی فیل ــاخت موس ــار س کن
ــا  ــرای کار هســتیم کــه ب آماده ســازی چنــد قطعــه ب

ــود. ــد می ش ــم تولی ــفیعی ج ــا ش ــدای رض ص
وی افــزود: بــه دلیــل توانایــی و عالقــه فراوانــی کــه 
در رضــا شــفیعی جــم بــرای خوانندگــی وجــود دارد، 
ــب اســت و  ــم، جال ــد کردی ــه تولی ــاری ک فضــای آث
مــن ترجیــح می دهــم فعــال دربــاره جزئیــات کارهــا 
اطالعــات بیشــتری ندهــم؛ امــا مخاطبــان بداننــد که 
ــب توجهــی از رضــا شــفیعی  ــر بســیار جال ــا کاراکت ب

جــم در حــوزه موســیقی رو بــه رو خواهنــد شــد. 
ایــن آهنگســاز دربــاره دلیــل اســتفاده از یــک بازیگــر 
ــتیم  ــا می توانس ــح داد: م ــده توضی ــام خوانن در مق
حرفــه ای  خواننــدگان  از  بــاکالم  قطعــات  بــرای 
اســتفاده کنیــم؛ امــا اســتفاده از بازیگــر بــرای ضبــط 
قطعــات تجربــه جالــب توجهــی اســت و رضــا 
شــفیعی جــم هــم آنقــدر توانمنــد بــود کــه توانســت 

ــد.  ــس کار بربیای از پ
فرشــته نژاد دربــاره فعالیت هــای دیگــر خــود در 
عرصــه ســینما و تئاتــر گفــت: موســیقی فیلــم 
ــه  ــتانی ب ــریال داس ــک س ــید«، ی ــه خورش »پروان
کارگردانــی امیــر فیضــی و ســاخت موســیقی تئاتــر 
ــر  ــای اخی ــم در ماه ه ــه فعالیت های ــل« از جمل »کلن

ــت. اس

سینما
 جشنواره فیلم لندن 
میزبان 5 فیلم ایرانی

در  حاضــر  فیلم هــای  فهرســت  تکمیــل  بــا 
ــی  ــای ایران ــمار فیلم ه ــدن، ش ــم لن ــنواره فیل جش
حاضــر در ایــن رویــداد ســینمایی بــه عــدد 5 

ــید. رس
ــمی  ــایت رس ــل از س ــه نق ــنا ب ــزارش ایس ــه گ  ب
جشــنواره فیلــم لنــدن، امســال فیلــم »آن ســوی 
ابرهــا«، جدیدتریــن ســاخته مجیــد مجیــدی، 
ــداد  ــن روی ــی ای ــش رقابت ــم بخ ــی از 1۲ فیل یک
ــینمای  ــده س ــن نماین ــت و مهم تری ــینمایی اس س
محســوب  لنــدن  فیلــم  جشــنواره  در  ایــران 

می شــود. 
ــینمایی  ــنواره  س ــن جش ــای ای ــایر بخش ه  در س
ــد،  ــم بلن ــش ۲۴۲ فیل ــان نمای ــال میزب ــه امس ک
از حــدود 5۰ کشــور و در 17  مســتند و کوتــاه 
»اســرافیل«  فیلــم  اســت،  گوناگــون  بخــش 
ســاخته »آیــدا پناهنــده« در بخــش »عشــق« 
ــه  ــوش« ب ــاه »روت ــم کوت ــار فیل ــنواره در کن جش
کارگردانــی کاوه مظاهــری بــه روی پــرده مــی رود 
ــا  ــاخته علیرض ــار« س ــت ناه ــاه »وق ــم کوت و فیل

قاســمی نیــز میهمــان بخــش »ســفر« ایــن 
ــت.  ــینمایی اس ــداد س روی

ــده از  ــای مان ــه ج ــر ب ــن اث ــم«، آخری »۲۴ فری
عبــاس کیارســتمی، نیــز در بخــش »خلــق کــردن« 
ــد داشــت.  ــداد ســینمایی حضــور خواه ــن روی ای
ــوکا،  ــوان »چ ــت عن ــتند تح ــک مس ــن ی همچنی
ــی آرش  ــه کارگردان ــده« ب ــاعت چن ــو س ــا بگ لطف
کمالــی سروســتانی و بهــروز بوچانــی کــه محصول 
مشــترک هلنــد، اســترالیا و گینــه نــو اســت نیــز، 
ــن  ــتند ای ــی مس ــش رقابت ــم بخ ــی از 1۲ فیل یک

ــداد ســینمایی اســت.  روی
از  لنــدن  فیلــم  یکمیــن جشــنواره  و   شــصت 
تاریــخ ۴ تــا 15 اکتبــر )1۲ تــا ۲3 مهرمــاه( برگــزار 

می شــود.

ادبیات

گم شدن کتاب های خوب
علی اکبــر واالیــی، نویســنده، می گویــد: بــه دلیــل نبــود 
توجــه بــه چــاپ کتاب هــای باکیفیــت، کتاب هــای خــوب در 

ــوند.  ــم می ش ــا گ ــار کم به ــوم آث هج
ــک  ــتن، ی ــت: نوش ــتن گف ــِب نوش ــاره ت ــنده درب ــن نویس ای
ــد  ــاس می کنن ــراد احس ــی اف ــت و برخ ــروری اس ــر ض ام
حرف هــای گفتنــی و درونیاتــی دارنــد کــه نیــاز اســت آن هــا 

ــد.  ــان کنن ــات بی ــب کلم را در قال
نوشــتن  بــا  می خواهــد  فــرد  معمــوال  کــرد:  اظهــار  او 
ــرف  ــود. از ط ــن ش ــودش مطمئ ــا از خ ــد ت ــی کن خودآزمای
ــال ایــن اســت کــه دیگــران را در توانایی هــای  ــه دنب دیگــر ب
ــازی  ــای مج ــتن در فض ــوع نوش ــن ن ــد؛ ای ــهیم کن ــود س خ

ــدارد.  ــکالی ن اش
واالیــی در ادامــه افــزود: اگــر فــردی بخواهــد نوشــته هایش 
ــل  ــاب تبدی ــه کت ــرده ب ــر ک ــازی منتش ــای مج ــه در فض را ک

ــدان  ــی بگــذرد و کارشناســان و منتق ــد از صافی های ــد، بای کن
آن را بررســی و تأییــد کننــد. البتــه بــا توجــه بــه اینکــه برخــی 
بــا هزینــه شــخصی خــود در نشــر درجــه ســوم کتــاب چــاپ 

ــرد.  ــورت نمی گی ــد ص ــن تأیی ــچ گاه ای ــد، هی می کنن
ــه  ــی ک ــاپ کتاب های ــرای چ ــی ای ب ــه صاف ــان اینک ــا بی او ب
کیفیــت الزم و محتــوای قــوی ندارنــد، از طــرف وزارت ارشــاد 
ــا را  ــط کتاب ه ــاد فق ــرد: وزارت ارش ــار ک ــدارد، اظه ــود ن وج
ــا بعضــی از  ــی ب ــه منافات ــد ک ــت بررســی می کن ــن جه از ای

ــی و ارزشــی نداشــته باشــند. ــات اخالق موضوع

 آگهی مناقصه عمومی ارایه خدمات اورژانس، حمل و نقل بیمار

 و مصدومین با استفاده از آمبوالنس در پایگاههای اورژانس

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس poshtibani.mui.ac.ir مراجعه و 

یا با شماره تلفن 379۲۴۰۰5-۰31 تماس حاصل فرمایند.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 81233 م الف
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بازیگران سجاد افشاریان، برزو 
ارجمند، امین اسفندیار، دنیا مدنی 

احسان بیات فر
سینما هنر و تجربه

گذر موقت
کارگردان افشین هاشمی

بازیگران اسماعیل محرابی 
مسعود کرامتی، پانته آ بهرام   

شبنم فرشادجو، شقایق فراهانی
سینما چهارباغ



11 و حوادثامروز یکشنبه 12 شهریورماه 1396 - سال سوم - شماره 518 روزنامه اجتماعی  کوتاه اخبار 

مهلت ۳ روزه وزیر آموزش و پرورش
ــت  ــی عل ــزارش کتب ــام گ ــرورش از اع ــوزش و پ ــر آم وزی
واژگونــی اتوبــوس حامــل دانش آمــوزان در شهرســتان داراب 
کــه منجــر بــه فــوت ۹ نفــر شــد تــا ســه روز آینــده خبــر داد. 
ســید محمــد بطحایــی کــه بــرای پیگیــری حادثــه واژگونــی 
داراب  شهرســتان  بــه  دانش آمــوزان  حامــل  اتوبــوس 
ــه  ــه آخریــن وضعیــت رســیدگی ب ــه ارائ ــود، ب ســفر کــرده ب

ــت.  ــه پرداخ ــن حادث ــان ای مصدوم
ــار  ــدگان اظه ــواده داغ دی ــا خان ــدردی ب ــراز هم ــن اب وی ضم
کــرد: بــا تک تــک دانش آمــوزان و همراهــان آن هــا صحبــت 
ــه  ــه هرچ ــن حادث ــان ای ــم مصدوم ــا می کنی ــم و دع کردی
ســریع تر بهبــود یابنــد. مــا امــروز جلســاتی بــا تیــم پزشــکی 
ایــن دانش آمــوزان داشــتیم و جلســه ای دیگــر دربــاره علــل 
و عوامــل وقــوع حادثــه نیــز برگــزار شــد کــه امیــدوارم ظــرف 
ســه روز آینــده ایــن عوامــل دقیقــا شناســایی شــوند و جایــی 
ــاح  ــن اص ــود؛ ای ــاح ش ــا اص ــای م ــت رویه ه ــه الزم اس ک
ــات  ــن اتفاق ــوع چنی ــاهد وق ــده ش ــا در آین ــرد ت ــورت گی ص

ناگــواری نباشــیم. 
بطحایــی دربــاره اینکــه آیــا خواب آلودگــی راننــده علــت 
ــوده، گفــت: گزارش هــای پلیــس راه حاکــی  وقــوع حادثــه ب
از آن اســت کــه راننــده بــا وجــود آنکــه مــدت زیــادی پشــت 
ــته  ــی اش نگذش ــم از رانندگ ــاعت ه ــوده و ۲.۵ س ــان نب فرم
ــث  ــن موضــوع باع ــی می شــود و ای ــوده، دچــار خواب آلودگ ب
خــارج شــدن اتوبــوس از مســیر و واژگونــی اش شــده اســت. 
ــن  ــوزان مصــدوم ای ــت جســمی دانش آم ــاره وضعی وی درب
ــا  ــه نیــز اظهــار کــرد: پنــج نفــر از ایــن دانش آمــوزان ب حادث
بالگــرد بــه بیمارســتان شــیراز منتقــل شــدند کــه ســه نفــر از 
آن هــا بــه لحــاظ جســمی وضعیــت خوبــی نداشــتند؛ امــا دو 

ــد. نفــر دیگــر وضعیــت مناســب تری دارن

آخرین وضعیت مراکز نگهداری 
حیوانات در کشور

مدیــر کل حفاظــت و مدیریــت صیــد و شــکار ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت ضمــن تشــریح رونــد ســاماندهی 
ــدگان  ــاغ پرن ــش و ب ــاغ وح ــات، ب ــداری حیوان ــز نگه مراک
ــه  ــج مجموع ــود پن ــته از وج ــال گذش ــار س ــی چه ــور ط کش

ــر داد.  ــوز خب ــد مج فاق
علــی تیمــوری بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال ۹۲ در کل 
ــز  ــدگان و مراک ــاغ پرن ــاغ وحــش، ب ــه ب کشــور، ۶۶ مجموع
ــن  ــرد: ای ــار ک ــد، اظه ــت می کردن ــات فعالی ــداری حیوان نگه
تعــداد شــامل ۱۹ بــاغ وحــش، ۱۹ بــاغ پرنــدگان و ۲۸ مرکــز 
ــز  ــه، ۳۹ مرک ــن ۶۶ مجموع ــود. از ای ــات ب ــداری حیوان نگه

ــود.  ــال ب ــدون داشــتن مجــوز فع ب
ــداری  ــز نگه ــت مراک ــود وضعی ــد بهب ــه رون ــاره ب ــا اش وی ب
ــال های  ــی س ــدگان ط ــاغ پرن ــش و ب ــاغ وح ــات، ب حیوان
ــدگان و  ــاغ پرن ــاغ وحــش، ب ــا ب ــاط ب گذشــته گفــت: در ارتب
مراکــز نگهــداری حیوانــات بــا ۲۶ شــخص حقیقــی و حقوقی 
مواجــه بودیــم کــه بــه مــرور همــه آن هــا را دعــوت و رایزنــی 
ــا تأســیس  ــن مجموعه ه ــم؛ چــون ای ــاز کردی ــان را آغ ــا آن ب
ــود  ــا وج ــع آوری گونه ه ــی و جم ــکان تعطیل ــود و ام ــده ب ش
ــختگیری  ــا س ــم ب ــعی کردی ــت س ــن عل ــه همی ــت؛ ب نداش

ــم. ــت کنی آن هــا را مدیری

طنز
پاسخ به سؤاالت بنیادین

علم بهتر است یا پارتی؟
D.Rashidzade@eskimia.ir

دامون رشیدزادهگروه اجتماعی

ــای  ــاز و کاره ــتین س ــکیل نخس ــان تش ــت از زم درس
بــه  بشــر  غارنشــین،  انســان های  زمــان  در  اداری 
ــا  ــر اســت ی ــم بهت ایــن موضــوع فکــر می کــرد کــه عل

ــی؟  پارت
ــا  ــه ب ــتید ک ــته ای هس ــزء آن دس ــما ج ــر ش ــه اگ البت
ــود  ــاز می ش ــوش ب ــا بناگ ــتان ت ــی، نیش ــنیدن پارت ش
و یــاد رقــص نــور و صــدای گوبــس گوبــس و ... 
می افتیــد، ســخت در اشــتباهید. در گــزارش مــا منظــور 
از »پارتــی«، همــان مبحــث قدیمــی »پارتی بــازی« 

ــت.  اس
ــت  ــل درس ــه عق ــی ک ــین از آنجای ــان های غارنش انس
ــیار  ــم بس ــد عل ــور می کردن ــتند، تص ــابی نداش و حس
بهتــر از پارتــی اســت و در همــه حــال بــه دنبــال کســب 
ــم  ــه انســان های نخســتین ه ــه هم ــد؛ البت ــم بودن عل
این گونــه نبودنــد و در همــان زمــان هــم تعــداد اندکــی 
ــد کــه یقیــن داشــتند پارتــی بســیار بهتــر از علــم  بودن

اســت. 
از  و شــما هســتند،  مــن  اجــداد  اول کــه  دســته 
ــکات  ــا مش ــروز ب ــه ام ــا ب ــینی ت ــان دوران غارنش هم
ــس  ــان در پ ــتر عمرش ــد و بیش ــیار روزگار گذراندن بس
اتاق هــای ادارات مختلــف تلــف شــد. ایــن گــروه 
ــی  ــفیات بزرگ ــه کش ــم ب ــت وجوی عل ــواره در جس هم
ــت  ــرای ثب ــی ب ــه پارت ــی ک ــا از آنجای ــیدند؛ ام می رس
ــاق ثبــت اختــراع  کشفشــان نداشــتند، در پشــت در ات
فســیل می شــدند. گاهــی هــم کــه ســعی می کردنــد از 
روش گــروه دوم تقلیــد کننــد و از پارتــی بــرای پیشــبرد 
اهدافشــان بهــره برنــد چــون در ایــن زمینــه اســتعداد 
ــان  ــدند و اکتشافش ــیادها می ش ــار ش ــتند، گرفت نداش
ــه جــز  ــت می شــد و این هــا ب ــام یــک شــیاد ثب ــه ن ب

ــد.  ــان نمی بردن ــره ای از علمش ــچ به ــرت هی حس
ــروف  ــا مع ــه »ب – ز« ه ــا ب ــه بعده ــروه دوم ک ــا گ ام
شــدند، در تمــام طــول تاریــخ بــدون بهــره بــردن از علــم 
ــا  ــیدند. »ب – ز« ه ــتند، رس ــه می خواس ــر آنچ ــه ه ب
کــه البتــه هیــچ نســبتی بــا بزهــای نگون بخــت ندارنــد 
ــی رســیدند  ــه چیزهای ــی ب ــن پارت ــا اســتفاده از همی ب
کــه تصــورش هــم بــرای بزرگ تریــن دانشــمندان 
قــرن حاضــر دشــوار اســت؛ خودروهــای لوکــس، 
خانه هــای الکچــری، دکل نفتــی، خطــوط هواپیمایــی، 
نفتــی چندملیتــی و بســیاری مــوارد  شــرکت های 
اعجــاب آور دیگــر کــه همگــی حاصــل حرکــت و تــاش 

ــوده اســت.  ــی ب ــا در مســیر پارت »ب – ز« ه
حــال پــس از قرن هــا، اگــر شــما از درک پاســخ 
درســت ایــن پرســش بنیادیــن کــه »علــم بهتــر 
ــه  ــا پارتــی؟« عاجزیــد، بهتــر اســت خــود را ب اســت ی

معرفــی کنیــد. روان پزشــک  نزدیک تریــن 

کوتاه حوادث 
نوجوان 16 ساله در رودخانه زیاران 

غرق شد
رئیــس جمعیــت هــال احمــر شهرســتان آبیــک از غــرق 
ــر داد و  ــاران خب ــه زی شــدن نوجــوان ۱۶ ســاله در رودخان
گفــت: جســت وجو بــرای کشــف جســد ادامــه دارد. 
محمدحســن رجبــی اظهــار داشــت: روز جمعــه دهــم 
شــهریورماه ســاعت ۱۶:۳0 نوجــوان ۱۶ ســاله ای در داخــل 
ــان  ــد و ج ــک می افت ــتان آبی ــان شهرس ــه خوزن رودخان

خــود را از دســت می دهــد. 
ــر، نجــات  ــن خب ــام ای ــس از اع ــه پ ــزود: بافاصل وی اف
ــپ از  ــک اکی ــه همــراه ی ــت هــال  احمــر ب ــق جمعی غری
غرق شــده  نوجــوان  جســت وجوی  بــه  آتش نشــانی 
ــوند.  ــد نمی ش ــف جس ــه کش ــق ب ــه موف ــد ک می پردازن
وی بــا بیــان اینکــه جســت وجو بــرای کشــف جســد 
ــح  ــه دارد، تصری ــان ادام ــاله همچن ــر ۱۶ س ــوان پس نوج
ــوده کــه  کــرد: ایــن فــرد غیربومــی و ســاکن هشــترود ب
بــه همــراه خانــواده خــود لــب رودخانــه حضــور یافتــه و در 

ــد.  ــه درون آب می افت ــوردن ب ــز خ ــر لی اث

سقوط مرد ۳۴ ساله از آبشار
ــا حضــور  ــران ب ــاران گفــت: امدادگ رئیــس هــال احمــر چن
ــداد  ــات ام ــار ســاعت عملی ــس از انجــام چه ــع و پ ــه موق ب
و نجــات توانســتند مــردی را کــه از ارتفاعــات اخلمــد ســقوط 

ــود، نجــات دهنــد.  کــرده ب
ــه از  ــام حادث ــا اع ــه ب ــر جمع ــت: عص ــعودی گف ــی مس عل
مرکــز کنتــرل و هماهنگــی عملیــات مبنــی بــر ســقوط یــک 
نفــر در ارتفاعــات اخلمــد بافاصلــه یــک تیــم امــداد و نجــات 
کوهســتان از هــال احمــر چنــاران بــه محــل حادثــه اعــزام 
ــر  ــال احم ــد ه ــگاه اخلم ــران پای ــزود: امدادگ ــد. وی اف ش
چنــاران پــس از انجــام چهــار ســاعت عملیــات جســت وجو 
و نجــات، مــرد ۳۴ ســاله ای را کــه از بــاالی آبشــار دره اجنــه 
بــه پاییــن ســقوط کــرده بــود، پــس از دسترســی بــه وی و 
تثبیــت وضعیــت جســمانی بــه بیمارســتان ثامــن االئمــه)ع( 

چنــاران منتقــل کردنــد.

 مرگ دلخراش کودک 1۰ ساله 
روی ریل راه آهن

رئیــس اورژانــس ۱۱۵ شهرســتان زرنــد گفــت: دختربچــه 
۱0 ســاله ای در حوالــی روســتای جال آبــاد ایــن شهرســتان 
روی ریــل راه آهــن بــوده کــه در همیــن هنــگام یــک 
دســتگاه دارزیــن در حــال حرکــت بــا وی برخــورد می کنــد 
و ایــن کــودک پــس از انتقــال بــه بیمارســتان جــان خــود 

ــد. ــت می ده را از دس
ــم  ــاعت ۲۳ ده ــدود س ــرد: ح ــار ک ــاه اظه ــر یزدان پن  اکب
ــی  ــا در حوال ــام لعی ــه  ن شــهریور دختربچــه ۱0 ســاله ای ب
روســتای جال آبــاد روی ریــل راه آهــن بــوده کــه در همیــن 
ــا وی  ــت ب ــال حرک ــن در ح ــتگاه دارزی ــک دس ــگام ی هن
ــتان  ــس ۱۱۵ شهرس ــس اورژان ــت. رئی ــرده اس ــورد ک برخ
ــد  ــتان زرن ــه بیمارس ــودک را ب ــه ک ــت: بافاصل ــد گف زرن
ــه  ــت شــدت جراحــات از ناحی ــه عل ــه ب ــد ک ــال دادن انتق

ــت داد. ــود را از دس ــان خ ــر ج س

حسادت عجیب یک زن به نامزد خواهرش

ــوان«  ــام »کی ــه ن ــی ب ــرد جوان ــش م ــدی پی چن
ــد و از  ــران ش ــی ته ــور جنای ــرای ام ــی دادس راه
مزاحمــی شــکایت کــرد کــه آســایش و آرامــش را 

ــود. ــه ب ــرش گرفت از او و همس
شــاکی گفــت: چنــد وقتــی اســت کــه مــرد 
ــه ای بــرای همســرم در تلگــرام مزاحمــت  غریب
عکس هــای  و  پیام هــا  او  می کنــد.  ایجــاد 
همســرم  اینکــه  بــا  و  می فرســتد  مســتهجن 
چندیــن بــار او را از تلفنــش حــذف - بــاک 
- کــرده، امــا هربــار بــا شــماره های دیگــری 
ضمــن  می گیــرد؛  ســر  از  را  مزاحمت هایــش 
اینکــه مــا به تازگــی ازدواج کرده ایــم و کارهــای 
مــرد ناشــناس زندگــی مــا را بــه ســمت فروپاشــی 

ــت. ــیده اس کش
مــن بــه همســرم اعتمــاد دارم؛ امــا مــرد ناشــناس 
ــد و  ــاره همســرم می دان ــات را درب کمتریــن جزئی
همیــن مســئله باعــث شــده به او مشــکوک شــوم. 
ــه ماجــرا  ــوری ب حــاال هــم خواســتار رســیدگی ف

هســتم.
دســتور  بازپــرس  جــوان  مــرد  شــکایت  بــا 
ــان  ــرد. همزم ــادر ک ــده را ص ــه پرون ــیدگی ب رس
ــای  ــی، آموزش ه ــات تخصص ــروع تحقیق ــا ش ب
الزم بــه کیــوان داده شــد و بــا هماهنگی هــای 
صورت گرفتــه مینــا، همســر کیــوان، بــا مــرد 
ناشــناس قــرار ماقــات حضــوری گذاشــت و 
ــرار  ــل ق ــروس در مح ــم تازه ع ــه مزاح ــی ک زمان
ــان بازداشــت شــد. حاضــر شــد، توســط کارآگاه

مزاحم اجیرشده
مزاحــم جــوان پــس از دســتگیری بــه دادســرای 
در  وی  یافــت.  انتقــال  تهــران  جنایــی  امــور 
تحقیقــات مدعــی شــد بــرای ایــن کار اجیــر 
شــده و قــرار اســت بــه دلیــل کارهایــی کــه کــرده، 

ــد. ــت کن ــول دریاف ــی پ مبلغ

ــل یکــی از آشــنایان دورمــان  ــی قب او گفــت: مدت
را در میهمانــی دیــدم. ســعیده پــس از کلــی 
مقدمه چینــی شــماره ای داد و از مــن خواســت 
ــاد  ــت ایج ــن مزاحم ــماره تلف ــب ش ــرای صاح ب
کنــم. ابتــدا قبــول نکــردم، امــا وقتــی اســم پــول 
ــرای ایــن کار مبلــغ  ــه میــان آمــد و قــرار شــد ب ب
خوبــی بپــردازد، موافقــت کــردم و مزاحمت هایــم 
بــرای زنــی آغــاز شــد کــه تــا بــه حــال او را ندیــده 

ــا او نداشــتم. ــم ب ــی ه ــچ اختاف ــودم و هی ب
بــا اظهــارات مزاحــم جــوان دســتور بازداشــت 
ســعیده صــادر و بــا انتقــال زن جــوان، خواهــرزن 
ــای ســریالی  ــه دادســرا، راز مزاحمت ه شــاکی، ب

افشــا شــد.
ســعیده کــه بــا دیــدن خواهــرش و شــوهر او 
بــه شــدت ابــراز شرمســاری می کــرد، گفــت: 
ــل  ــه دلی ــامانی دارم و ب ــی نابس ــفانه زندگ متأس
رفتارهــای شــوهرم چندیــن بــار درخواســت طــاق 
ــم از طــاق  ــر آبروی ــه خاط ــار ب ــر ب ــا ه داده ام؛ ام
می توانســتم  موقع هــا  آن  شــده ام.  منصــرف 
ــه  ــی ک ــا زمان ــم، ام ــار بیای ــکات کن ــن مش ــا ای ب
خواهــرم ازدواج کــرد شــرایطم خیلــی بدتــر شــد. 
شــوهر او مــدام برایــش هدایــای گرانقیمــت 
ــت.  ــرام می گذاش ــی احت ــه او خیل ــد و ب می خری
ــس  ــرم ح ــا خواه ــرم ب ــوهر خواه ــای ش رفتاره
ــود  ــی ب ــن در حال ــت؛ ای ــرا برانگیخ ــادت م حس
ــا  ــتم. ام ــرار داش ــاق ق ــتانه ط ــن در آس ــه م ک
خواهــر کوچکــم در بهتریــن وضــع ممکــن زندگــی 
او  از  بــرای همیــن تصمیــم گرفتــم  می کــرد. 
انتقــام بگیــرم و سرنوشــت او را مثــل سرنوشــت 

ــم. ــودم کن خ
بــا  کوچک تــر  خواهــر  راز،  ایــن  افشــای  بــا 
مشــاهده ندامــت و شرمســاری خواهــرش از 
ــد. ــته ش ــرا بس ــده ماج ــت و پرون ــکایت گذش ش

آخریــن اردوی دانش آمــوزی امســال ختــم بــه 
خیــر نشــد.  اردو قــرار بــود تشــکیاتی باشــد و 
هــزار دانش آمــوز دختــر دوره متوســطه بــه 
خواســت ســازمان دانش آمــوزی در شــیراز 
ــه ۴0  ــه نشــد و حادث دور هــم جمــع شــوند ک
نفرشــان را دســت چین و یــک اتوبــوس از ســه 
اتوبوســی را کــه از هرمــزگان از شهرســتان های 
ــی  ــود، حوال ــیراز ب ــی ش ــاب راه رودان و مین

داراب زمین گیــر کــرد.
 به کدامین تخلف؟

ــی  ــد بررس ــوز بای ــفاآناین، هن ــزارش ش ــه گ ب
اردوهــای  آیین نامــه  اجــرای  در  شــود کــه 
یــا  تخلفــی صــورت گرفتــه  دانش آمــوزی 
بــا  را  اســت کــه حادثــه  راننــده  شــخص 
بی احتیاطــی اش رقــم زده؛ مقصــر بــه زودی 

معرفــی خواهــد شــد.
ــس  ــدی، رئی ــین حمی ــردار محمدحس ــا س ام
پلیــس راه کشــور، بــا اطاعاتــی کــه در اختیــار 
ــا حــدس  ــد ت مــا قــرار می دهــد کمــک می کن
بزنیــم جرقــه حادثــه رانندگــی از کجا زده شــده 

اســت. 
بــه گفتــه او اتوبــوس حامــل دانش آمــوزان 
دختــر بــا ســامانه ســپهتن )ســامانه نظــارت و 
ــاوگان حمــل و نقــل عمومــی(  پایــش تــردد ن
کنتــرل می شــده و ســرعت اتوبــوس در لحظــه 
ــوده اســت؛  ــر ســاعت ب ــر ب ــه ۸۶ کیلومت حادث

بنابرایــن اتهــام تخطــی از ســرعت غیرمجــاز از 
گــردن او ســاقط اســت؛ تخلفــی کــه بــه گفتــه 
ســردار حمیــدی معمــوال علــت ۲0 درصــد 

ــران اســت. ــات جــاده ای در ای تصادف

هنــوز معلــوم نیســت خواب آلودگــی علــت 
ــی  ــی وقت ــه باشــد؛ ول ــن حادث ــوع ای تامــه وق
مــرور می کنیــم کــه کمک راننــده ســاعت ۳ 
ــی  ــده اصل ــیند و رانن ــت رل می نش ــح پش صب
بــرای اســتراحت بــه باکــس مخصــوص خواب 
مــی رود، آن وقــت کمتــر از یــک ســاعت دیگــر 
ــد و  ــورد می کن ــی برخ ــه پل ــه پای ــوس ب اتوب
نتیجــه  می تــوان  می شــود،  خلــق  حادثــه 
گرفــت کــه بایــد بــه خواب آلودگــی راننــده 
ــدی  ــه حمی ــژه اینک ــید؛ به وی ــر اندیش جدی ت

ــات  ــد تصادف ــل ۴0 درص ــد: عام ــد می کن تاکی
ــت. ــی اس ــتگی و خواب آلودگ ــاده ای، خس ج

 رانندگی در شب تخلف است؟
بیابــان  قلعــه  روســتای  حوالــی  اتوبــوس 
ــرعت  ــه س ــه ب ــش ک ــد و خبرهای ــون ش واژگ
و  گرفــت  قــرار  رســانه ها  خروجــی  بــر 
فضاهــای مجــازی را درنوردیــد، خیلی هــا را 
عصبانــی کــرد؛ از اینکــه چــرا اتوبــوس حامــل 
دانش آمــوزان بایــد در شــب حرکــت کنــد؟

 ایــن دلواپســی آن قــدر جــدی بــود کــه فاطمــه 
آمــوزش  کمیســیون  اعضــای  از  ســعیدی 
مســئوالن  از  حتــی  مجلــس  تحقیقــات  و 
ــا را  ــه اردوه ــوط ب ــه مرب ــا آیین نام ــت ت خواس
بازنویســی و اصــاح کننــد و پاســخ دهنــد ایــن 

ــی دارد؟ ــه توضیح ــبانه چ ــت ش حرک
اردوهــای  برگــزاری  نحــوه  آیین نامــه  مــا 
دانش آمــوزی را ورق زدیــم و بنــد بنــد آن 
ــه  ــیدیم ک ــه ای رس ــه جمل ــا ب ــم؛ ام را خواندی
را مجــاز  اتوبوس هــا  ایــن  حرکــت شــبانه 
ــه  ــر« ک ــام »تذک ــه ن ــدی ب ــرده؛ بن ــام ک اع
ــوزان  ــل دانش آم ــه حام ــایل نقلی ــت وس حرک
را در شــب البتــه بــه شــرط رعایــت همــه 
نــکات ایمنــی و ضوابــط و مقــررات راهنمایــی 
ــت در  ــس حرک ــد. پ ــاز می دان ــی، مج و رانندگ
ــدارد؛  ــکلی ن ــه ای مش ــگاه آیین نام ــب از ن ش
ــه ســردار حمیــدی، حرکــت  ــر گفت ــا ب ــی بن ول

ــر  ــا ب شــبانه اتوبــوس حامــل دانش آمــوزان بن
ــت. ــبی نیس ــان مناس ــرف، زم ع

البتــه اینکــه آیین نامــه، حرکــت در شــب را بــه 
از  می دانــد،  بامانــع  شــروط ها  و  شــرط ها 

ــد.  ــار نمی کن ــلب اختی ــئولی س ــچ مس هی
درواقــع آیین نامــه در آن بندهایــی کــه از مدیــر 
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم ــا مدی ــه ت مدرســه گرفت
ــه و اســتان و سرپرســت اردو را موظــف  منطق
ــراری  ــان از برق ــی اردو و اطمین ــد ایمن ــه تایی ب
ــد،  ــوزان می دان ــرای دانش آم ــل ب ــت کام امنی
تــام و تمــام نشــان داده کــه اگــر راننــده قصــد 
ــد  حرکــت شــبانه دارد، عــده ای دیگــر می توانن
اتوبوســی کــه  بگیرنــد. پــس  را  جلویــش 
از مینــاب حرکــت کــرد، در محــور داراب ـ 
روســتای  نزدیکی هــای  و  رانــد  بندرعبــاس 
ــه  ــت ب ــد، می توانس ــون ش ــان واژگ ــه بیاب قلع
ــاد  ــوزان را ش ــد و دانش آم ــه ده ــش ادام راه
ــه  ــر هم ــاند، اگ ــیراز برس ــه ش ــحال ب و خوش

مســئولیت  آیین نامــه  طبــق  آن هایــی کــه 
ــد. ــل می کردن ــود عم ــه خ ــه وظیف ــتند ب داش

ایــن اتفــاق نــه اولیــن حادثــه تلــخ این چنینــی 
ــود.  ــد ب ــن خواه ــفانه آخری ــه متاس ــوده و ن ب
بســیاری از قوانینــی کــه بایــد ضامــن ســامت 
ــای  ــای بازی ه ــچ و خم ه ــد، در پی ــردم باش م
ــذاران  ــی و ... قانونگ ــی، گروه ــی، حزب سیاس

گــم شــده اســت. 
نماینــدگان مجلــس کــه امــروز انگشــت اتهــام 
راننــده  پــرورش،  و  آمــوزش  بــه ســوی  را 
ــان  ــد، خودش ــس و ... می گیرن ــوس، پلی اتوب
ــن  ــب قوانی ــه تصوی ــبت ب ــدازه نس ــه ان ــا چ ت
ــاش  ــاره حــوادث جــاده ای ت ســختگیرانه درب

کرده انــد؟ 
ــن  ــه ای ــه ب ــا نگاهــی منصفان ــم ب ــر بخواهی اگ
ماجــرا نــگاه کنیــم در کنــار مســئوالن، بســیاری 
از مــا مــردم نیــز کــه قوانیــن رانندگــی را رعایت 
نمی کنیــم، در بــروز چنیــن حوادثــی مقصریــم.

ــران از آنچــه »پرداخــت  ــام پرســتاری ته ــره نظ عضــو هیئت مدی
دســتمزد بســیار پاییــن بــه پرســتاران در بعضــی مراکــز درمانــی 
بخــش خصوصــی« خوانــد، انتقــاد کــرد. حمیــد چراغــی از میــزان 
حقــوق پرســتاران شــاغل در مراکــز درمانــی خصوصــی انتقــاد کــرد 
و گفــت: در حــال حاضــر نظارتــی بــر وضعیــت کیفیــت مراقبــت 
ــره  ــود. هیئت مدی ــام نمی ش ــی انج ــز خصوص ــتاری در مراک پرس
نظــام پرســتاری تهــران ســال ۹۵ طــرح کارگروهــی را بــا حضــور 
نمایندگانــی از معاونــت پرســتاری، نظــام پرســتاری تهــران و 
نماینــده دانشــگاه علــوم پزشــکی ناظــر بــر مراکــز خصوصــی ارائــه 
داد. هــدف از ایــن کارگــروه، نظــارت بــر عملکــرد گــروه پرســتاری 
در مراکــز خصوصــی، اجــرای قوانیــن مرتبــط بــرای آن هــا و 
ــن  ــتاری در ای ــا پرس ــط ب ــای مرتب ــری نیروه ــن به کارگی همچنی
مراکــز بــود. وی افــزود: مــا گزارش هایــی داشــته ایم کــه در آن هــا 
اعــام شــد در مراکــز درمانــی خصوصــی دانشــجوهای پرســتاری 

ــدام افــت شــدید  ــن اق ــه می شــوند؛ ای ــه کار گرفت ــن ب ــرم پایی  ت
ــال دارد. متاســفانه  ــه دنب ــز ب ــن مراک ــت پرســتاری را در ای مراقب
معاونــت پرســتاری وزارت بهداشــت در ادامــه کار بــا مــا همــکاری 
نکــرد. مــا تقاضــا داریــم ایــن کارگــروه دوبــاره فعــال شــود تــا بــر 
عملکــرد پرســتاری در بخــش خصوصــی نظــارت داشــته باشــیم. 
ــتاری  ــناس پرس ــروی کارش ــز نی ــن مراک ــرد: در ای ــه ک وی اضاف
ــواردی  ــه م ــدون اینک ــد، ب ــری کار می کن ــوق کارگ ــل حق ــا حداق ب
ماننــد قانــون بهــره وری بــرای آن هــا اعمــال شــود. ایــن مشــکل 
ــد  ــه نهادهــای مختلــف مانن حتــی در بیمارســتان های وابســته ب
بانــک ملــی، شــرکت نفــت و نهادهــای نظامــی نیــز وجــود دارد. 
ــود  ــث می ش ــی باع ــت پرداخت ــن وضعی ــی ای ــه چراغ ــه گفت ب
ــیار  ــای بس ــا حقوق ه ــی ب ــش خصوص ــاغل در بخ ــتاران ش پرس
پاییــن بازنشســته شــوند؛ بــه همیــن دلیــل بیشــتر آن هــا مجبــور 

ــد. ــری کار کنن ــز دیگ ــتگی در مراک ــس از بازنشس ــوند پ می ش

ــه ســال ۹۲  ــران ب ــت در ای ــدارس طبیع ــابقه تأســیس م س
بازمی گــردد؛ زمانــی کــه گسســت کــودکان از طبیعــت و آثــار 

آن در زندگــی کــودکان ملمــوس شــد. 
بــه گفتــه یکــی از مدیــران ایــن مــدارس، مــدارس طبیعــت 

بــرای کــودکان ۳ تــا ۱۲ ســال مناســب اســت. 
ــا  ــدوکاو، ب ــت کن ــه طبیع ــر مدرس ــی نژاد، مدی ــت قریش بهج
اشــاره بــه اینکــه مدرســه طبیعــت کنــد و کاو از مهرمــاه ۹۴ در 
مزرعــه آموزشی پژوهشــی لــورک دانشــگاه صنعتــی اصفهــان 
ــه  ــت فاصل ــه طبیع ــن مدرس ــت: ای ــرد، گف ــه کار ک ــاز ب آغ
ــدارس  ــکان حضــور م ــا شــهر داشــت و ام ــادی ب نســبتا زی
در آن کمتــر وجــود داشــت؛ بنابرایــن ضمــن حفــظ مدرســه 
کنــد و کاو بــه دلیــل امکانــات منحصربه فــرد آن تــاش 
کردیــم تــا محــل دیگــری را در داخــل محــدوده شــهر آمــاده 
کنیــم. خوشــبختانه بــا درک مســئوالنه و همــکاری صمیمانــه 

مدیریــت مرکــز آمــوزش و تحقیقــات کشــاورزی اصفهــان در 
محــل امیریــه مکانــی در اختیــار مدرســه قــرار گرفــت. 

وی بــا بیــان اینکــه تــا نیمــه مهرمــاه امســال مدرســه طبیعت 
ــرده  ــت ک ــه ثاب ــت: تجرب ــود، گف ــاح می ش ــدوکاو ۲ افتت کن
کــه اگــر بخواهیــم عشــق بــه طبیعــت و حفاظــت از محیــط 
ــد از کــودکان  ــه کنیــم، بای زیســت را در افــراد جامعــه نهادین

شــروع کنیــم. 
ــاران ادامــه داد: در مــدارس  مدیــر عامــل جمعیــت طبیعت ی
طبیعــت آمــوزش بــه شــیوه مــدارس معمولــی وجــود نــدارد. 
ــه از  ــه صــورت آزاد و خودانگیخت ــا ب ــدارس بچه ه ــن م در ای
ــی،  ــی، حرکت ــای حس ــد و مهارت ه ــاد می گیرن ــت ی طبیع
ــر  ــتفاده از عناص ــا اس ــا ب ــت آن ه ــی و خاقی ــوش هیجان ه
ــاد  ــودکان ی ــود و ک ــکوفا می ش ــد و ش ــد می کن ــی رش طبیع

ــد. ــار کنن ــا طبیعــت رفت ــه ب ــه چگون ــد ک می گیرن

از مدارس طبیعت بیشتر بدانیم پرستاران بخش خصوصی و دستمزدهای ناعادالنه

،،
اگــر بخواهیــم بــا نگاهــی منصفانــه 
ــار  ــگاه کنیــم در کن ــن ماجــرا ن ــه ای ب
مــردم  مــا  از  بســیاری  مســئوالن، 
نیــز کــه قوانیــن رانندگــی را رعایــت 
نمی کنیــم، در بــروز چنیــن حوادثــی 

مقصریــم

نگاهی به حادثه تلخ واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی

همه ما مقصریم

ــوزوکی«اش  ــودروی »س ــا خ ــی ب ــر جوان ــب هنگام دخت ش
ــگام  ــه خانه شــان رســید و هن ــرج ب ــای ک ــر وی ــه مه در محل
پیــاده شــدن از ماشــین، ناگهــان مــردی کــه در تاریکــی کمیــن 
کــرده بــود، در هجومــی رعدآســا او را بــه روی صندلــی عقــب 

خــودرو پرتــاب کــرد. 
فــرد مهاجــم در ایــن حملــه غافلگیرانــه بــا شــالی کــه بــر ســر 
ــو از او  ــد چاق ــا تهدی ــت و ب ــت هایش را بس ــود، دس ــر ب دخت
خواســت روی صندلــی عقــب دراز بکشــد. آنــگاه دو مــرد دیگر 
ــه داخــل  ــد ب ــن مهاجــم ناشــناس بودن ــه از همدســتان ای ک
ــودرو  ــان خ ــت فرم ــا پش ــی از آن ه ــه یک ــد ک ــودرو پریدن خ
نشســت و بــه ســرعت راه افتــاد تــا ایــن ســه شــیطان صفت 
ــه خلوتگاهشــان در یــک  ــرای تجــاوز ب ــر ربوده شــده را ب دخت

ــد و... . ــاز ببرن ــاختمان نیمه س س
 جنایتی دیگر

ــک ســوپر  ــل ی ــا، شــب هنگام مقاب ــام فریب ــه ن ــی ب زن جوان
مارکــت از ماشــینش پیــاده شــد تــا خریــد کنــد. امــا دقایقــی 
بعــد هنــگام ســوار شــدنش بــه خــودرو، ناگهــان ســه مــرد او 
ــد و هــر ســه ســوار شــدند.  ــه داخــل ماشــینش انداختن را ب
تبهــکاران در تاریکــی شــب، زن جــوان را بــه بیابــان کشــاندند 
و پــس از تعــرض وحشــیانه او را در حوالــی اتوبــان کــرج - تهــران 
ــرار  ــودروش ف ــر خ ــوار ب ــد و س ــرون انداختن ــین بی از ماش
ــاک شــبانه و  ــن دو ماجــرای هولن ــد. پــس از شــرح ای کردن
ــای پلیــس  ــس، تیم ه ــزد پلی ــر و زن جــوان ن شــکایت دخت
آگاهــی کــرج جســت وجوهای گســترده ای را آغــاز کردنــد تــا 
ــی  ــی ضربت ــرد شــیطان صفت را در عملیات ــر ســه م ــه ه اینک
ــه دام  ــروقه ب ــودروی مس ــک خ ــر ی ــوار ب ــه، س و غافلگیران
ــه  ــان ب ــا قربانی ــدن ب ــه رو ش ــس از روب ــا پ ــد؛ آن ه انداختن

ــد. ــراف کردن ــات سیاهشــان اعت جنای
 شناسایی سارقان خودرو در عوارضی قم – تهران

ســه متهــم بــه نام هــای حمیــد ۲۱ ســاله، حســن ۲۳ ســاله  و 
هــادی ۳۱ ســاله در بازجویی هــا بــه ســرقت خــودرو و تعــرض 
بــه دختــر و زن جــوان اعتــراف کردنــد و قــرار بازداشــت آن هــا 
صــادر شــد. پرونــده نیــز بــرای رســیدگی در اختیــار شــعبه دوم 

بازپرســی دادســری عمومــی و انقــاب کــرج قــرار گرفــت.
 در دادگاه چه گذشت؟

نخســتین جلســه دادگاه ســال ۹۲ برگــزار شــد و هــر دو 
ــود، از  ــده ب ــان آم ــر سرش ــه ب ــی ک ــرح باهای ــا ش ــاکی ب ش
ــم  ــه مته ــر س ــازات ه ــد مج ــتار اش ــان دادگاه خواس دادرس
شــدند. ســپس متهــم ردیــف اول، حمیــد، پــای میــز محاکمه 

ــد. ــه ســؤاالت قضــات پاســخ ده ــا ب ایســتاد ت
 شغلت چه بود؟

مغازه داشتم.
 چرا آن شب دست به آدمربایی و دزدی زدی؟

قبــل از ایــن اتفــاق بــا پــدرم بحثــم شــد. او از مــن بــه دلیــل 
ارتباطــم بــا چنــد نفــر از دوســتانم بــه شــدت انتقــاد کــرد. مــن 
هــم از خانــه زدم بیــرون و همــراه دو دوســتم نمی دانــم چــه 
ــه ســرقت خــودروی زن جــوان گرفتیــم؛  شــد کــه تصمیــم ب
امــا متهــم دقایقــی بعــد ادعــا کــرد کــه خــودرو را قبــا از مــادر 

ایــن زن خریــده بــود.

 چرا این زن را ربودی؟ آیا خصومتی با او داشتی؟
نه، او را تا آن شب ندیده بودم؛ شاید یک هوس بود.

 بانوی جوان را به کجا بردید؟
ــورد  ــک م ــا کت ــم او را ب ــد ه ــه کاره؛ بع ــاختمانی نیم ــه س ب
تعــرض قــرار دادیــم. حــدود صبــح او را در بزرگــراه کــرج - تهران 
ــد روز  ــس از چن ــش را پ ــودروی گرانقیمت ــم و خ ــا کردی ره
ــت  ــی گوهردش ــران در حوال ــه دیگ ــز دادن ب ــت وگذار و پ گش

ــم. رهــا کردی
 در سناریوی بعدی چگونه خودروی فریبا را 

دزدیدید؟
ایــن نقشــه را چنــد روز قبــل هــم اجــرا کــرده بودیــم؛ امــا در 

ایــن اتفــاق خــود دختــر چنــدان مقاومتــی نکــرد.
 اگر خودش راضی بود، پس چرا او را در بیابان 

رها کردید و اموالش را دزدیدید؟
ــاده  ــه هــم خــورد؛ از خــودرو پی ــش ب ــا حال ــن راه فریب در بی
شــد و مــن و دوســتانم تصمیــم بــه ســرقت ماشــینش 

ــم. گرفتی
 چطور دستگیر شدید؟

مــا بعــد از ســرقت بــه خوزســتان رفتیــم و موقــع برگشــت در 
عوارضــی دســتگیر شــدیم.

اظهارات متهم ردیف دوم)حسن(
 شغلت قبل از بازداشت چه بود؟

کار آزاد داشتم.
 چرا اقدام به سرقت و تجاوز کردید؟

نمی دانم؛ اما اشتباه کردم و وسوسه شدم.
 می دانستی که مجازات آدمربایی و تجاوز به 

عنف اعدام است؟
نه؛ چون اصا فکر نمی کردم دستگیر شویم.

 اتهام سرقت و تجاوز به عنف و آدمربایی را قبول 
داری؟

مــن ســرقت را قبــول نــدارم و آدمربایــی را هــم قبــول نــدارم؛ 
تجــاوز بــه عنــف را هــم قبــول نــدارم.

 اما در تحقیقات بازپرسی اعتراف کرده ای؟
نمی دانم. اما حاال هیچ دفاعی ندارم.

پــس از پایــان اظهــارات ســه متهــم قضــات وارد شــور شــدند و 
متهمــان ردیــف اول و دوم را بــه اتهــام مشــارکت در آدمربایــی 
ــل  ــه تحم ــاکی ها ب ــه ش ــی ب ــیب حیثیت ــه آس ــه ب ــا توج و ب
ــه  ــن ب ــد. همچنی ــوم کردن ــری محک ــس تعزی ــال حب ۱۵ س
خاطــر آزار بــه عنــف بــه تحمــل یــک ســال حبــس تعزیــری 
و تحمــل 7۴ ضربــه تازیانــه محکــوم کردنــد. دربــاره زنــای بــه 
ــدان شــهید  ــام در می ــدام در مألع ــه اع ــان ب ــز متهم ــف نی عن
مدنــی محکــوم شــدند. قضــات دیــوان عالــی کشــور نیــز رأی 
ــه  ــرای اجــرا ب ــد و حکــم متهمــان ب صادرشــده را تأییــد کردن
ــاده  ــا اع ــان ب ــا ناگه ــد. ام ــاع ش ــکام ارج ــرای اح ــره اج دای
ــت، رأی  ــورت گرف ــان ص ــوی وکای متهم ــه از س ــی ک دادرس
ــان  ــات متهم ــار قض ــن ب ــد و ای ــض ش ــی نق ــور عجیب ــه ط ب
ــام رابطــه نامشــروع  ــه اته ــا را ب ــه و آن ه ــا تبرئ ــام زن را از اته
محاکمــه کردنــد. بدیــن ترتیــب متهمــان بــه جــای اعــدام بــه 

ــه شــاق محکــوم شــدند! ۹۹ ضرب

 اتفاق عجیب در نقض حکم اعدام
 دو شیطان صفت

   #هموطن_سالم
من و همسرم برای ازدواج فقط یک حلقه و آینه 
شمعدان خریدیم. مراسم عروسی هم نداشتیم. 

حتی لباس و خریدهای دیگر هم نداشتیم. هر دو 
کم توقع بودیم. خداروشکر همسر خوب و مهربانی 

دارم که اهل کار و درآمد حال است.
امیدوارم همه جوان ها ازدواج آسان داشته باشند و 

والدینشان راحت بگیرند.
خوشبختی به طا و پول و ماشین نیست. آدم باید 

در زندگی دلش خوش باشد.
موفق باشید. 

فرشته بی بال و پر بودی برادر محسن حججی عزیز 
بی سر هم شدی 

یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور 
شادی روح تمام شهدا و شهدای مدافع حرم یک 

صلوات محمدی پسند 
اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم

دختر پسرای فامیل با پول و ثروت باباشون به 
همه جا و همه چیز رسیدن؛ درصورتی که تحصیات 

دانشگاهی ندارن.
اونوقت من و خواهر و برادرام تو دانشگاه های خوب 
تا مقاطع باال درس خوندیم؛ ولی اوضاعمون بهتر که 

نشد، بدتر هم شد.
کاش بابای منم کارگر بی پول نبود و مثل فامیاش 

پول و سرمایه داشت. 
االن همون آدما با دیده تحقیر به ما نگاه می کنن؛ 

چون جرممون بی پولیه

مهمان حبیب خداست و سرگرم بودن با دوستان و 
آشنایان از افسردگی جلوگیری می کند و از تکراری 

بودن روزها می کاهد؛ پس صله رحم کنید و رفت وآمد 
و هیچ وقت گله نکنید.

فوق لیسانس بیکارم و بی پول
مسئوالن! مسئولیت شما چیه؟

این هایی که سر مهریه باال خیلی پافشاری می کنند 
اینا کم حوصله اند. فوری مهریه را اجرا می گذارن؛ 

تخفیف هم نمی دن.
مواظب باشید. حضرت علی علیه السام فرمودند: 

زنانی که مهریه شان سنگین است، بد یمن هستند.
 

چرا داعش فقط جاهایی هست که با آمریکا ضدند؛ 
چرا تو عربستان نیست؟ چرا تو اسرائیل نیست؟ 
خوب اینکه معلومه داعش از کجا ریشه می گیره!

منتظر پیام های شما هستیم
3000573433

09213394736
@eskimia
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نفعرساندنبهدیگربندگانش؛پسامکاناتیدردسرتسآنهاقرار
دادهاستکهبذلوخبششکنند.هرگاهازبذلآننعمتهادریغورزند
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موابیـــل و معضالت اون
تــو ایــن دور و زمونــه آدم بــه هــر مجلــس و محفلــی پــا مــی ذاِرد، می بیِنــد کوچیــک و 

بزرگ و پیر و جوون و زن و مرد یه گوشی موبایل دستشوِنس، آ فرورفتند تو اون، آ 

دیگــه ایــن کار اینقــذه بی ِمــزه ُشــِدس کــه بــه مراســمام کشــیده س.

جــادون خالــی؛ چنــد روز پیــش، عروســی دعــِوت داشــتیم. َوخیزادیمــا رفتیــم. واردی تــاالر 

کــه شــدیم، حضــار اینقــذه تــو بهــری گوشــی موبایاشــون بودنــد کــه اصــا و اَبِــدا متوجهــی 

ورودی ما نشدند که الاقل برا احرتامی مام که شده س، یه تکونی به خودشون بَِدند...

میــل  و  می رفتــم  زورخونــه  کــه  جوونی یامــا،  یــاد  بــه  کــه  کــردم  غیــض  اینقــذه  منــم 

می گرفتمــا، آ تــو ُکشــتی هیشــکی حریفــم نبــود، قصــد کــردم بَِرمــا، گوشــیارو اِز حضــار 

سرشــون. تــو  بوکوبــم  کونــم،آ  َپنــا  دواّل  بی گیــرم، 

امــا دیــدم َنــه، اوالً تــو مجلــس شــادی مــردم ایــن کارا خوبیــت نــداِرد، دویمــا مــن 

دیگه پیر شدم و اون زور و قوه سابقا ندارم. سیوما دورونی دوال َپنا کردنو ِزَدن 

تــو ســِر ایــن و اون گِذشــته س، حــاال دورونــی گفتمــان و مذاکــره س.

ایِنــس کــه بــه رو خــودم َنیــُورَدم، آ کظمــی غیــض کردمــو آِســکی رفتــم و یــه جــا 

خالــی پیــدا کــردم و نیِشّســم.

البتــه مــن توقعــی ـعـزت و اـحـرتام اِز کســی نــدارم. هــر کــی ـعـزت و اـحـرتام بــه هــر 

و  بزرگ تــر  احرتامــی  می بــاس  باالـخـره  امــا  گذاشــته س؛  خــودش  بــه  بــذاِرد،  کــی 

پیشکـسـوتو نیگــر داشــت. چــه معنــی داِرد کــه آِدم، صــٌم ُبکــم سرشــو بیگیــِرد تــو یــه 

گوشــی، آ اِز عالــم و آدم غافــل باِشــد...

اِز همــه بدِتــر، جریــاِن اَمــروِزس. ظهــر اوِمــَدم خونــه، آ می بینــم کــه حــج خانــوم، عیاملــو 

می گما، سرش تو گوشی اس، آ داِرد ذوق می کوِند! ِنیِشّسم، آ میگم: »حج خانوم یه 

چایــی بیاریــن، ســفره رو بندازیــن.« 

اون وقــت می دونیــد چــی میِگــد؟ میِگــد: »آمیــرزا مــن تــو فضــای مزاجــی بــودم، آ جویــن 

شــدم بــه تلـگـرام، آ وقــت نکــردم چیــزی بِِپــزم.« 

آ ســاعت 2 بعدازظهــر یــه قابلمــه داِدس دّســی مــن، آ میِگــد: »چلــو ِکبابــا بـسـونید و 

بیایــن. آ ریحــون و دوغــم یــاِددون َنــِرد.«

ُخِبــس واال... ملتفــت شــدین چیطــو شــد؟ باریــِکّا ... خــوش رو و خوشــگو باشــید، 

عِزتتــون کــم َنِشــد.
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کارتون - موج جدید نژادپرستی در آمریکا

تسنیم

دریچه

 حضور مردم بندرعباس در پیاده راه حافظ و روشن کردن شمع به 
یاد جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان 

عکس: میزان

 درگیری پلیس هند و نمازگزاران عید قربان در کشمیر 
عکس: تسنیم

 اختتامیه طرح قرآنی ۱۴۵۱ 
 عکس: مهر 

  سلفی هنگام رمی جمرات! 

نمایشگاه فرش های دستباف قدیمی 
عکس: باشگاه خبرنگاران جوان 

همایش پیاده روی گرامیداشت شهدای مدافع حرم )محسن حججی( 
در اصفهان - عکس: ایمنا 


