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حسینیه محسن

رئیس دفتر رهبر معظم انقالب:
جاده یک طرفه به سمت 

غرب باید برگشت داده شود
اینکه  بر  تأکید  با  انقالب  رئیس دفتر رهبر معظم 
دشمنان جرأت تعرض به ما را ندارند، گفت: آنها در 

خانه های شیشه ای نشستند...

الریجانی در جمع خبرنگاران:
  استقالل کردستان عراق

 مایه تأسف است
رئیس مجلس شورای اسالمی طرح موضوع استقالل 
کردستان عراق در حالی که هنوز ماجرای داعش تمام 

نشده را مایه تأسف خواند...

مطالبه گری
مأموریت جدیدخبرگان

اعضای مجلس خبرگان در هفته گذشته با رهبر 
معظم انقالب اسالمی دیدار کردند. در این دیدار 
مأموریت هایی جدید برای این مجلس مهم تعریف 
شد که بی سابقه و بسیار مهم است. مأموریت هایی 
که حتی کسی فکرش را هم نمی کرد. کما اینکه 
در سخنان و مصاحبه ها و سخنرانی های دوره های 
گذشته این مجلس دیده و شنیده نشده و سابقه ای 
ندارد. خبرگان مأموریت یافت مرکزی ایجاد کند که 
بر مجموعه نظام و انقالب نظارت تیز بینانه داشته 
باشد تا روند امور بر ارزش های انقالب منطبق بماند 
و هر جا کوچک ترین انحرافی دیده شود بالفاصله و 
به فوریت و با انگشت تدبیر خبرگان ملت اصالح 

گردد...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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 میدان امام)ره( اصفهان، امروز عصر و در تالقی محرم الحرام 
با هفته دفاع مقدس، میزبان پیکر مطهر شهید محسن حججی است
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کوتاه از سیاست
 مرزبندی مناطق آتش بس 

در نشست آستانه 7 
مديــركل خاورميانــه و شــمال آفريقــاي وزارت خارجــه گفــت: 
مذاكــره دربــاره مرزهــای مناطــق آتش بــس در نشســت 

ــری خواهــد شــد.    آســتانه هفــت  پيگي
محمــد ایرانــی مديــركل خاورميانــه و شــمال آفريقــای وزارت 
ــاره اینکــه آینــده ســوریه  خارجــه در پاســخ بــه پرسشــی درب
ــئله  ــل مس ــرد: ح ــار ک ــد، اظه ــی می کنی ــه پیش بین را چگون
ــورد  ــن م ــتگی دارد. اولی ــددی بس ــل متع ــه عوام ــوریه ب س
ــت. ــع اس ــکار جام ــک راه ــه ی ــن ب ــت یافت ــه دس ــوط ب مرب

مدیــرکل خاورمیانــه و شــمال آفریقــای وزارت خارجــه افــزود: 
مذاكــره فنــی دربــاره مرزهــای مناطــق آتــش بس در نشســت 
ــتانه  ــت آس ــد و نشس ــد ش ــری خواه ــت  پيگي ــتانه هف آس
موجــب جدايــی گروه هــای معــارض از تروريســت هايی ماننــد 

داعــش و النصــره شــد.

اردوغان اقلیم کردستان عراق را 
تهدید کرد 

رئیــس جمهــور ترکیــه در ســخنانی تهدیــد کــرد کــه این کشــور 
گزینــه نظامــی را در موضــوع اقلیــم کردســتان عــراق بررســی 

خواهــد کــرد. 
رجــب طیــب اردوغــان می گویــد کــه تمامــی گزینه هــا از 
ــراق  ــتان ع ــم کردس ــوع اقلی ــی در موض ــه نظام ــه گزین جمل
ــه اینکــه ترکیــه  ــا اشــاره ب ــرای ترکیــه مطــرح اســت. وی ب ب
ــال اقلیــم کردســتان بررســی خواهــد  تمامــی تدابیــر را در قب
کــرد گفــت: کردهــا پــس از متوقــف شــدن ورود کامیون هــا 

ــرد. ــد ک ــراق گرســنگی را احســاس خواهن ــه شــمال ع ب

 تالش  ها برای تغییر برجام را 
قبول نخواهیم کرد 

وزارت خارجــه روســیه روز ســه شــنبه ضمــن اشــاره تلویحــی 
بــه تــاش مقام هــای آمریکایــی بــرای لغــو توافــق هســته ای 
می گویــد کــه تاش  هــا بــرای تغییــر برجــام را قبــول نخواهــد 
کــرد. در ایــن بیانیــه آمــده اســت کــه پایبنــد نبــودن بــه توافــق 
هســته ای اوضــاع را در رابطــه بــا کــره شــمالی دشــوارتر کــرده 

و بــه زیــان ایــن پرونــده اســت.
مدیــر بخــش عــدم اشــاعه ســاح وزارت خارجــه روســیه بــا 
اعــام ایــن مطلــب گفــت: در صورتــی کــه آمریــکا در ایــن راه 
گام بــردارد الگــوی بــدی بــرای پرونــده کره شــمالی می شــود.

برجام توافق مطلوبی است
ــه  ــدی ب ــزوم پایبن ــر ل ــی ب ــی اظهارات ــان ط ــاع آلم ــر دف وزی
برجــام و حــل مناقشــه هســته ای کــره شــمالی از راه مذاکــره 

تأکیــد کــرد. 
»اورزال فــون درالیــن« وزیــر دفــاع آلمــان در گفتگــو بــا 
»کریســیتین امانپــور« مجــری شــبکه خبــری »ســی ان ان« 
در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر موضــع دولــت برلیــن در قبــال 
اظهــارات دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــوری آمریــکا مبنــی بــر 
لــزوم بازمذاکــره توافــق هســته ای ایــران گفــت: مــا )آلمــان( 
متقاعــد شــده ایــم برجــام توافقــی مطلــوب اســت کــه بایــد 
بــه آن مادامیکــه ایــران بــه تمــام تعهــدات قیــد شــده عمــل 

مــی کنــد، پایبنــد باشــیم.

وقوع ۲ انفجار در بغداد
ــوع  ــه وق ــراق ب ــت ع ــداد پایتخ ــتی در بغ ــار تروریس دو انفج

ــت. پیوس
بــر اســاس ایــن گــزارش، بــه دنبــال ایــن انفجارهــا دو 
غیرنظامــی کشــته و ۱۰ نفــر دیگــر زخمــی شــدند. طبــق اعــام 
رســانه هــای عراقــی، حادثــه اول ناشــی از انفجــار یــک بمــب 
ــداد  ــمال بغ ــور« در ش ــبع الب ــه »س ــاده ای در منطق ــار ج کن
ــز ناشــی از وقــوع انفجــار در منطقــه ای  ــه دوم نی ــود. حادث ب

ــود. واقــع در شــرق بغــداد ب

 روزنامه روس: آزمایش موشکی 
پاسخ ایران به اظهارات ترامپ بود 

ــه  ــران ن ــد کــرد، آزمایــش موشــکی ای کارشــناس روس تأکی
ــی  ــد بین الملل ــه پیام ــدارد، بلک ــام ن ــا برج ــی ب ــا مغایرت تنه
ــام  ــه اته ــن اینک ــد، ضم ــی باش ــورد نگران ــد م ــته و نبای نداش
همــکاری هســته ای ایــران بــا کــره شــمالی نیــز کامــا 

اســت.  بی اســاس 
ایــران آخــر هفتــه گذشــته از آزمایــش موفقیــت آمیــز 
ــر  ــود خب ــط خ ــرد متوس ــتیک ب ــک بالس ــن موش جدیدتری
داد. ایــن آزمایــش واکنــش منفــی کشــورهای غربــی را 
در پــی داشــت، در حالــی کــه کارشناســانی کــه روزنامــه 
ــه گفتگــو نشســته،  ــا آنهــا ب اینترنتــی »گازیتــا.رو« روســیه ب
ــا  ــران اص ــکی در ای ــای موش ــه آزمایش ه ــد ک ــد کرده ان تأکی
ــه  ــه گفت ــه ب ــن اینک ــتند. ضم ــته ای نیس ــق هس ــض تواف نق
ــون هیــچ اطاعــات و مدارکــی در مــورد همــکاری  ــا، تاکن آنه
ــت.   ــده اس ــت نیام ــمالی بدس ــره ش ــا ک ــران ب ــته ای ای هس

 هند به افغانستان 
نیروی نظامی اعزام نمی کند 

وزیــر دفــاع هنــد در دیــدار بــا »جیمــز ماتیــس« وزیــر دفــاع 
ــه افغانســتان  ــد نیــروی نظامــی ب ــح کــرد: هن ــکا تصری آمری
ــن  ــعه ای ــرای توس ــکاری  ب ــه هم ــا ب ــرد ام ــد ک ــزام نخواه اع

ــد.  ــه می ده ــور ادام کش
»نیرمــاال ســیتارامان« وزیــر دفــاع هنــد در دیــدار بــا همتــای 
آمریکایــی  خــود بــه صراحــت گفــت: دهلی نــو نیــروی نظامــی 

بــه افغانســتان اعــزام نمی کنــد.
ــکا،  ــاع آمری ــر دف ــس« وزی ــز ماتی ــا »جیم ــدار ب ــس از دی پ
ــدم  ــر ع ــد ب ــا تأکی ــد را ب ــرد: موضــع هن ــار ک ســیتاماران اظه
ــتان  ــاع افغانس ــه اوض ــبت ب ــی، نس ــای نظام ــزام نیروه اع

ــم. ــخص کردی مش

 اف بی آی: جرایم خشن و قتل 
در آمریکا رو به افزایش است 

بخــش داده هــای جنایــی پلیــس فــدرال آمریــکا اعــام کــرد 
کــه درســال 2۰۱6 بــرای دومیــن ســال متوالــی جرایــم خشــن 
در آمریــکا 4.۱ درصــد و قتــل نیــز 8.6 درصــد افزایــش یافــت.
از  آمــار  ایــن  معتقدنــد کــه  آمریــکا  مقامــات  هرچنــد 
اســتانداردهای جهانــی پایین تــر اســت امــا وزارت دادگســتری 
آمریــکا معتقــد اســت کــه آمــار مربــوط بــه ســال 2۰۱6 در 25 
ســال گذشــته بیشــترین افزایــش را داشــته و بــر هشــدارهای 
جــف سشــنز، دادســتان کل آمریــکا مبنــی بــر افزایــش 

ــرد. ــد ک ــور تأکی ــن کش ــونت در ای ــوع  خش قریب الوق

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول
مطالبه گری

مأموریت جدید خبرگان  
در ایــن مأموریــت بایــد نــگاه کان و راهبــردی 
ــاب  ــداف انق ــا و اه ــده و آرمان ه ــته ش ــه گذش ب
ســنجیده شــود و بــرای ادامــه حرکــت انقــاب بــه 
ــی گذاری  ــا، خط مش ــوالت و  مأموریت ه ــب تح تناس

و چاره اندیشــی صــورت گیــرد. 
ایــن ریل گــذاری کــه رهبــری در ایــن دیــدار و 
مأموریــت بنــا نهادنــد رمــز بقــاء و اســتمرار انقــاب 
ــن  ــاد چنی ــان راه ایج ــود. ایش ــد ب ــامی خواه اس
مرکــزی را تشــکیل  یــک هیئــت اندیشــه ورز از 

ــتند.  ــه دانس ــر و اندیش ــِب فک ــخاص صاح اش
هیئتــی کــه بتوانــد رونــد حرکــت انقاب و مســئوالن 
ــزان دوری  ــد و می ــق رصــد کن ــه طــور دقی آن را را ب
ــت  ــیر درس ــراف از مس ــاط انح ــا نق ــی ی ــا نزدیک ی
ــاس  ــوم و براس ــاب را معل ــتقیم انق ــراط مس و ص
ــم و  ــات خــود را تنظی ــرگان مطالب ــس خب آن، مجل

ــد.  ــی کن ــق آن چاره اندیش مطاب
اصــل مســلم ایــن اســت کــه تاکنــون کــه نزدیــک 
ــز  ــچ مرک ــذرد هی ــاب می گ ــه از انق ــار ده ــه چه ب
و جایگاهــی در کشــور چنیــن وظیفــه خطیــری 
ــگاه  ــت جای ــی اس ــت. بدیه ــته اس ــده نداش را برعه
از  فراتــر  بایــد  تازه متولدشــده  مأموریــت  ایــن 
ــری  ــراف فک ــد اش ــه بتوان ــد ک ــه گانه باش ــوای س ق
و سیاســت گذاری بــر همــه قــوا داشــته باشــد. 
اکنــون و بــا ایــن مأموریــت، مجلــس خبــرگان 
ــت  ــه هدای ــته در عرص ــر از گذش ــر رنگ ت ــی پ نقش
ــرعت  ــه س ــش را ب ــن نق ــد ای ــه بای ــاب دارد ک انق

ــد.  ــا کن ایف
ــرفت ها  ــرفت ها يا پس ــه  پیش ــیده ک ــت آن رس وق
از  سپس  و  ارزيابى  انقاب،  اهداف  به  نسبت 
ــه  ــروز مطالب ــود. ام دستگاههاى مسئول مطالبه ش
ــون »مطيــــع غرب نبودن  ــائلی چ ــِی مس و ارزیاب
پول  »قدرت  غربى«  فرهنگ  از  پااليش كشــــور  و 
ملــــى و قدرت خريد مــــردم« »عدالت، مبارزه با 
فقر، كاهش فاصله طبقاتى و تقسيم درست ثروت« 
انقابى«  انگيزههاى  و  روحيه  از  حراست  و  »حفظ 
و »مســــئله تدّين مردم« مأموریتــی اســت کــه 
الزمــه تــداوم انقــاب اســامی اســت. مهــم اینکــه 
ــروع و از  ــری ش ــود رهب ــی از خ ــه حت ــن مطالب ای
دولت، مجلس، قوهقضائيه و سپاه و... بایــد مطالبــه 
شــود کــه در راســتای وظایــف خــود درســت عمــل 
کرده انــد یــا پیشــرفت داشــته اند یــا پســرفتی 
انديشهوِرز  يعنى هيئت  اين  اســت؟  بــوده  کار  در 
بــــر  ارزيابى كانــــى كه  بهدنبال  خبرگان  مجلس 
و  از صحنه  انقاب«  »اهداف  اســــاس شــــاخص 
و  مىتواند  داشت،  خواهد  پسرفتها  و  پيشرفتها 
بايد از هر شخص و دستگاهى متناسب با نقش و 

مطالبه گــریكند.  آن،  مسئوليت 
تکلیــف جدیــد خبــرگان در واقــــع اقدامــی كمنظير 
براى حراست از اهداف و آرمان هــاینظام اسامى 
است. بــرای اینکــه جمهورى اســــامى بــه معنــای 
ــه طــور مســتمر  ــد، بايد ب ــی بمان واقعــی کلمــه باق
و بــدون ماحظــه اشــخاص و جایگاه هــا نسبت 
به اهداف و آرمانهايى كه هدف از تشكيل آن بوده 
بخشهايى کمبــود،  در  اگر  و  شود  ارزيابى  است، 
ركود يا عقب گــرد وجود دارد، از مسئوالن مربوطــه 
ــردد. اگر اين  ــور اصاح گ ــت مطالبه و ام ــا قاطعی ب
ــه  ــته ب ــه در گذش ــد ک پايش و مراقبت دائمى نباش
درســتی نبوده اســت، به مــــرور انحراف از اهداف به 
تغيير ســيرت و محتواى نظام مىانجامد و جمهورى 
آن  از  چیــزی  و  خواهد شد  تهى  درون  از  اسامى 
ــه  ــد. واضــح و روشــن اســت ک ــی نخواهــد مان باق
تــا امــروز ایــن مأموریــت را دســتگاه خاصــی انجــام 
نــداده اســت جــز اینکــه رهبــری معظــم خــود 
ــع  ــال و در مواق ــری را دنب ــارت و مطالبه گ ــن نظ ای
ــردم  ــوده و م ــی نم ــات را عموم ــن مطالب ــزوم ای ل
ــل دانشــجویان و...  و بعضــا گروه هــای خاصــی مث
را باتوجه بــه موضــوع بــه مطالبه گــری ترغیــب و 
تاكنون انقاب را بر سبيل و صراط مستقيم هدايت 
كرده اند. امــا ایــن بــار یکــی از ظرفیت هــای ســنگین 
و مهــم انقــاب را مأمــور می کننــد و خبــرگان را بــه 
ــرگان  ــک خب ــه لبی ــد ک ــرا می خوانن ــدان ف ــن می ای
بــه ایــن مأموریــت جامعــه را امیــدوار و راه انقــاب 
آرمان هــا  و  ارزش هــا  و  می ســازد  هموارتــر  را 
ایــن  چنــد  می کند.هــر  تضمیــن  را  اهــداف  و 
مأموریــت خّناســان و اشکال تراشــان را خــوش 

ــد.  نیای
در اینجــا کلماتــی را از رهبــری عزیــز دراین بــاره 
خامنــه ای،  آیــت هللا  حضــرت  می کنیــم:  مــرور 
مجلــس خبــرگان را مجلســی اســتثنایی و بی نظیــر 
از لحــاظ ترکیــب، کارکــرد و وظایــف خواندنــد و 
افزودنــد: ایــن مجلــس در کنــار وظایــف کنونــی آن، 
بایــد ارزیابــی و نگاهــی کان و راهبــردی بــه مســیر 

ــاب اســامی داشــته باشــد.  ــت انق و حرک
قــوای  کردنــد:  خاطرنشــان  ادامــه  در  ایشــان 
ــد کشــور  ســه گانه مأمــور اداره کشــور هســتند و بای
خبــرگان  مجلــس  امــا  اداره کننــد،  انقابــی  را 
بایــد بــا تشــکیل هیئتــی اندیشــه ورز، میــزان 
پیشــرفت ها یــا پســرفت ها را در مســیر حرکــت بــه 
ــر اســاس آن  ــی و ب ســمت اهــداف انقــاب، ارزیاب
 از دســتگاه های مســئول، مطالبــه کنــد. »ارزیابــی« 
»نــه شــرقی نــه غربــی« »قدرت پــول ملــی و قدرت 
خریــد مــردم« »عدالــت، مبــارزه بــا فقــر و تقســیم 
صحیــح ثــروت« »تدّیــن مــردم« از مســائلی اســت 
کــه هیئــت اندیشــه ورز مجلــس خبــرگان بایــد آنهــا 
را ارزیابــی و بــر اســاس پیشــرفت یــا عقب گــرد در 
ــه  ــتگاه ها مطالب ــا از دس ــک از آنه ــر ی ــوص ه خص
کنــد و ایــن عناویــن مهــم را بــه گفتمــان و مطالبــه 
عمومــی مــردم تبدیــل کنــد، زیــرا رســیدگی بــه ایــن 
ــرگان اســت. توجــه  مســائل در شــأن مجلــس خب
بــه ایــن نکتــه مهــم اســت کــه خبــرگان، خــود بایــد 
ــال  ــز دنب ــردم را نی ــری م ــد و مطالبه گ ــه کن مطالب
کنــد بــه طــوری کــه بــه گفتمــان و مطالبــه عمومــی 

تبدیــل شــود.

ــل از  ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ  ب
پایــگاه اطــاع رســانی دولــت، اســحاق 
جهانگیــری در جلســه ســتاد هماهنگــی 
ــاره  ــا اش ــادی، ب ــد اقتص ــا مفاس ــارزه ب مب
بــه تاش هــای دبیرخانــه ســتاد در تدویــن 
ــای  ــری جــدی برنامه ه ــات و پیگی موضوع
ســتاد، اظهــار داشــت: دبیرخانــه ســتاد 
ــادی  ــد اقتص ــا مفاس ــارزه ب ــی مب هماهنگ
ــم،  ــت یازده ــودن در دول ــا ب ــود نوپ ــا وج ب
کار ســختی را در پیــش رو داشــت و بــا 
وجــود همــه مشــکات و محدودیت هــا 
دســتاورد های  و  عملکــرد  خوشــبختانه 

ــت. ــی داش خوب
ســتاد  از  جمهــور  رئیــس  اول  معــاون 
ــادی  ــد اقتص ــا مفاس ــارزه ب ــی مب هماهنگ
کــه بــر اســاس فرمــان مقــام معظــم 
ــوان  ــه عن ــت ب ــده اس ــکیل ش ــری تش رهب
محلــی بــرای ایجــاد هماهنگــی میــان 

قــوای ســه گانه در جهــت پیشــگیری و 
برخــورد بــا تخلفــات اقتصــادی و پیگیــری 
ــت  ــزود: در دول ــرد و اف ــاد ک ــم ی ــوارد مه م
یازدهــم رابطــه بســیار خوبــی میــان قــوای 
بــا مفاســد  امــر مبــارزه  ســه گانــه در 
تقریبــا همــه  بــود و  اقتصــادی حاکــم 
ــئولین رده  ــور مس ــا حض ــتاد ب ــات س جلس

بــاالی ســه قــوه تشــکیل می شــد.
خــوب  تصمیمــات  از  یکــی  جهانگیــری 
برنامه ریــزی  را  گذشــته  دوره  در  ســتاد 
ــرد  ــوان ک ــات عن ــگیری از تخلف ــرای پیش ب
و اظهــار داشــت: در دولــت یازدهــم بــر 
اســاس مصبــه دولــت در هــر دســتگاه 
اجرایــی کارگروهــی بــا مســئولیت باالتریــن 
ــای  ــور بخش ه ــا حض ــتگاه و ب ــام دس مق
تشــکیل  حراســت  و  بازرســی  نظارتــی، 
گلوگاه هــای  بودنــد  موظــف  و  شــدند 
را  طایــی  امضا هــای  نظیــر  فســادخیز 

ــازی و  ــفاف س ــمت ش ــه س ــایی و ب شناس
ــز پیاده ســازی  اطــاع رســانی شــفاف و نی
ــه در  ــد ک ــت کنن ــک حرک ــت الکترونی دول
ــال  ــت دنب ــا جدی ــز ب ــم نی ــت دوازده دول

ــد. ــد ش خواه
معــاون اول رئیــس جمهــور اظهــار امیدواری 
کــرد برنامــه دولــت الکترونیــک در دولــت 
ــور  ــه ط ــی و ب ــای واقع ــه معن ــم ب دوازده
کامــل اجــرا شــود تــا هــم شــاهد رضایــت 
مــردم و هــم شــفاف ســازی باشــیم چــرا 
کــه جــز از طریــق شــفاف ســازی و اطــاع 
از  نمی تــوان  رســانه ها  آزادی  و  رســانی 

ــرد. ــری ک ــاد جلوگی ــات و فس ــروز تخلف ب
اقتصــاد  فرماندهــی  ســتاد  رئیــس 
بــا اشــاره بــه سیاســت های  مقاومتــی 
ــد  ــاط دو بن ــی و ارتب ــاد مقاومت ــی اقتص کل
ــوع  ــا موض ــت ها ب ــن سیاس ــد ای از 24 بن
مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی، خاطرنشــان 
کــرد: در یکــی از بند هــا بــر مبــارزه بــا 
و ســامت  لــزوم شفاف ســازی  فســاد، 
بنــدی  در  و  شــده  تأکیــد  اداری  نظــام 
دیگــر موضــوع امنیــت ســرمایه گــذاری 
ــام  ــت و مق ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج م

معظــم رهبــری نیــز زمانــی کــه در ابتــدای 
ســال جــاری بــر موضــوع تولیــد و اشــتغال 
ــت ســرمایه گذاری را از  ــد، امنی ــد کردن تأکی

الزامــات اساســی آن برشــمردند.

وی افــزود: در مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی 
ــا  ــام شــود ت ــی انج ــت کاف ــت و دق ــد مراقب بای
بخــش خصوصــی خوشــنام و ســالم کشــور کــه 
در واقــع موتــور اصلــی حرکــت اقتصــاد اســت، با 
مشــکل مواجــه نشــود و امنیــت ســرمایه گــذاری 
و فعالیــت اقتصــادی بعنــوان یــک ضــرورت 

ــه باشــد. جــدی مــورد اهتمــام قــوای ســه گان

ــارزه  ــزوم مب ــر ل ــد ب ــا تأکی ــن ب وی همچنی
همــه جانبــه بــا تخلفــات و برخــورد توأمــان 
ــز جریانــات  ــتفاده گران و نی بــا ســوء اس
همراهــی  متخلفیــن  بــا  کــه  ســوئی 
داشــته اند، گفــت: در مبــارزه بــا فســاد 
بایــد مراقبــت کافــی انجــام شــود و نبایــد 
ــه  ــاد ب ــا فس ــارزه ب ــه مب ــم ک ــازه دهی اج

ــود. ــل ش ــی تبدی ــی سیاس موضوع
 ورود به پرونده ها و تخلفات باید 

با تدبیر و عاقبت اندیشی صورت 
گیرد

حجــت االســام و المســلمین محســنی 
اژه ای معــاون اول قــوه قضاییــه هــم در 
ــه  ــر اینکــه ورود ب ــا تأکیــد ب ایــن جلســه ب
پرونده هــا و تخلفــات بایــد بــا تدبیــر و 
ــزوم  ــر ل ــرد، ب ــت اندیشــی صــورت گی عاقب
مدیریــت  بــرای  راهکار هایــی  تدویــن 
ــادی  ــای اقتص ــا و بنگاه ه ــوال، دارایی ه ام
مصــادره  آن هــا  امــوال  متخلفیــن کــه 
می شــود تأکیــد کــرد و گفــت: برخــورد 
ــه ای باشــد کــه  ــه گون ــد ب ــا متخلفیــن بای ب
کارخانه هــا و بخصــوص کارگــران آن هــا 

ــوند. ــیب نش ــار آس دچ

در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد؛

 ورود به پرونده ها و تخلفات 
باید با تدبیر صورت گیرد 

ادامه از صفحه اول

غامعلــی حدادعــادل عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت 
نظــام دربــاره اینکــه آمریــکا خواســتار اضافــه شــدن 
ــرد:  ــار ک ــه برجــام شــده اســت، اظه ــد ب ضمیمــه ای جدی
بــه فــرض محــال مذاکــره دیگــری صــورت بگیــرد و 
ضمیمــه ای هــم اضافــه شــود، چــه تضمینــی وجــود دارد 
ــان را  ــد و هم ــدا نکن ــری پی ــه دیگ ــک بهان ــکا ی ــه آمری ک
نقــض نکنــد، بنابرایــن موضعــی کــه ایــران گرفتــه، منطقــی 

اســت.
ــه  ــئوالن ب ــی از مس ــام برخ ــدن ن ــرح ش ــاره مط وی درب
ــت:  ــون، گف ــم اکن ــات ۱4۰۰ از ه ــدای انتخاب ــوان کاندی عن
ــی  ــای سیاس ــایعات فض ــی و ش ــه زن ــه گمان ــا هم این ه

ــت. ــا نیس ــن چیزه ــور ای ــائل کش ــت، مس اس
نیروهــای  مردمــی  جبهــه  مرکــزی  شــورای  عضــو 

انقــاب اســامی افــزود: نبایــد وقــت مــردم صــرف 
ــور  ــکات کش ــر مش ــال حاض ــود. در ح ــائل ش ــن مس ای
ــه  ــی، مقابل ــاد مقاومت ــق اقتص ــادی، تحق ــه اقتص در زمین
ــون  ــه ای همچ ــائل منطق ــکا و مس ــی آمری ــا زیاده خواه ب

ســوریه و عــراق  اســت.
ــی  ــه مردم ــاختار جبه ــر در س ــورد تغیی ــادل در م حدادع
انقــاب اســامی، تصریــح کــرد: مباحــث  نیروهــای 
مربــوط بــه ســازمان دهــی و آغــاز فعالیــت تــازه ای بــرای 
ــزی  ــورای مرک ــو ش ــت. عض ــی اس ــال بررس ــده در ح آین
ــرد:  ــه ک ــاب اســامی اضاف ــای انق ــی نیروه ــه مردم جبه
جبهــه مردمــی ظرفــی اســت کــه همــه نیروهــای انقــاب 
ــخصیت ها و  ــند و ش ــته باش ــور داش ــد در آن حض می توانن

ــد. ــق کنن ــا محق ــم وحــدت را عم ــا ه نیروه

عاءالدیــن بروجــردی در واکنــش بــه اظهــارات اخیــر مقامات 
آمریکایــی بــه خصــوص ترامــپ دربــاره برجــام گفــت: برجــام 
ــورای  ــه ش ــتوانه قطعنام ــا پش ــی ب ــمی بین الملل ــق رس تواف
امنیــت اســت لــذا آمریکایی هــا بــا موضع گیری هایشــان 

تنهــا خــود را در انــزوا قــرار داده و در جهــان بدنــام کردنــد.
وی افــزود: ایــن اظهــارات، اعتــراض کشــورهای عضــو ۱+5 و 
اکثریــت اعضــای دائــم شــورای امنیــت را بــه دنبــال داشــته 
ــار  ــاره اظه ــه روس هــا صریحــا در این ب ــه طــور نمون اســت. ب

نظــر کردنــد.
رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلس 
ــر  ــه اگ ــد ک ــی می دانن ــه خوب ــا ب ــی ه ــرد: آمریکای ــد ک تاکی
بگوینــد برجــام نباشــد، مــا بــا توانمنــدی بیشــتری می توانیــم 
بــه خانــه اول بازگشــته و در جهــت اهــداف صلح امیــز 

توانمنــدی خــود را در عرصــه غنــی ســازی بــه نمایــش 
ــم. بگذاری

بروجــردی درعیــن حــال گفــت: تصمیــم نهایــی دربــاره رفتــار 
ایــران نســبت بــه خــروج احتمالــی آمریــکا از توافــق برجــام 
ــت  ــی و هیئ ــت مل ــی امنی ــورای عال ــم ش ــه تصمی ــوط ب من
ــا امــروز مــا ایــن توانمنــدی  ــر برجــام اســت. منته نظــارت ب
را بیــش از گذشــته داریــم کــه توانایی هــای خــود را افزایــش 

دهیــم.
ــا  ــا ب ــانتریفیوژهای م ــون س ــح داد: اکن ــان توضی وی در پای
ظرفیــت یــک ســو کار مــی کننــد. مــا مــی توانیــم در صــورت 
ــد آزمایــش  ــن از برجــام ســانتریفیوژهای جدی خــروج طرفی
شــده کــه موفــق بــوده را بــا 2۰ برابــر ظرفیــت اســتفاده کنیــم 

ــم. ــش دهی ــی ســازیمان را افزای ــدی غن و توانمن

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

تضمینی برای عمل آمریکا به تعهداتش وجود ندارد 
 نتیجه خروج آمریکا از برجام 

افزایش توانمندی غنی سازی ایران است 

وزیر دفاع در دیدار سفیر ترکیه:
ایران با تجزیه کشورهای 

منطقه مخالف است
ــط  ــل از رواب ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
عمومــی وزارت دفــاع، هــاکان تکیــن ســفیر ترکیــه 
در تهــران در محــل وزارت دفــاع و پشــتیبانی 
نیروهــای مســلح بــا امیــر ســرتیپ امیــر حاتمــی 
ــون  ــران پیرام ــامی ای ــوری اس ــاع جمه ــر دف وزی
ــه ای  ــه و مســائل منطق ــای دو جانب ــکاری ه هم

ــرد. ــو ک ــدار و گفتگ دی
ــد  ــه رون ــا اشــاره ب ــدار ب امیــر حاتمــی در ایــن دی

و  اقتصــادی  سیاســی،  روابــط  رشــد  بــه  رو 
فرهنگــی دو کشــور ابــراز امیــدواری کــرد بــا تــداوم 
ــد  ــی ارش ــی و دفاع ــات سیاس ــای مقام رایزنی ه
دو کشــور، روابــط تهران-آنــکارا در ابعــاد دو جانبــه 
و منطقــه ای بیــش از پیــش رشــد و ارتقــاء یابــد.

امیــر حاتمــی با ابــراز نگرانــی از پیامدهــای امنیتی 
ــم کردســتان  ــدوم در اقلی ناشــی از برگــزاری رفران
ــر  ــا ه ــران ب ــامی ای ــوری اس ــت: جمه ــراق گف ع
اقدامــی کــه منجــر بــه تغییــر مرزهــای جغرافیایی 
و تجزیــه کشــورهای منطقــه شــود مخالــف اســت 
و امیــدوارم مســئوالن اقلیــم پیام الزم را از انســداد 
مرزهــای هوایــی ایــران بــا منطقــه کردســتان کــه 

بــه درخواســت دولــت مرکــزی بغــداد انجــام 
شــده بــه خوبــی دریافــت کــرده باشــند.

اصولــی  یــادآوری سیاســت  بــا  دفــاع  وزیــر 
کشــورمان مبنــی بــر احتــرام بــه حاکمیــت ملــی و 
تمامیــت ارضــی کشــورهای منطقــه افــزود: اقــدام 
ــدوم در  ــم کردســتان عــراق در برگــزاری رفران اقلی
حالــی کــه دولــت و ملــت رشــید عــراق در حــال 
ــه  ــه مثاب ــتند ب ــش هس ــای داع ــا بقای ــارزه ب مب
و  داعشــی  تروریســت های  زمیــن  در  بــازی 
ــوده  ــان ب ــی آن ــن الملل ــه ای و بی ــان منطق حامی
ــرای  ــکات ب ــاد مش ــب ایج ــئله موج ــن مس و ای
منطقــه، مــردم عــراق و بــه ویــژه کردســتان عــراق 

ــد شــد. خواه
هــاکان تکیــن ســفیر ترکیــه در تهــران بــا تبریــک 
انتصــاب امیــر ســرتیپ حاتمــی بــه عنــوان وزیــر 
دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح و ابــراز 
امیــدواری جهــت توســعه روابــط نظامی دو کشــور 
ــط دو  ــًا رواب ــت: اساس ــئولیت وی گف در دوره مس
کشــور ایــران و ترکیــه متأثــر از اشــتراکات فــراوان 
ــفر  ــا س ــدوارم ب ــوده و امی ــی ب ــی و فرهنگ تاریخ
ــور و رئیــس ســتاد  ــوع رئیــس جمه ــب الوق قری
ــه تهــران همکاری هــای دوکشــور  ارتــش ترکیــه ب
در جهــت منافــع دو ملــت، صلــح، ثبــات و امنیــت 

ــد. منطقــه بیــش از پیــش گســترش یاب

امنیت
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،،
ــر  ــا تأکیــد ب معــاون اول قــوه قضاییــه ب
اینکــه ورود بــه پرونده هــا و تخلفــات 
باید با تدبیر و عاقبت اندیشی صورت 
لــزوم تدویــن راهکار هایــی  بــر  گیــرد، 
و  دارایی هــا  امــوال،  مدیریــت  بــرای 
کــه  متخلفیــن  اقتصــادی  بنگاه هــای 

آن هــا مصــادره می شــود،  امــوال 

عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گفت: 
تجزیــه  بــرای  بارزانــی دالل صهیونیســت ها 

کشــورهای اســامی اســت. 
علی اکبــر والیتــی رئیــس هیئت امنــا و رئیــس 
هیئــت مؤســس دانشــگاه آزاد اســامی امــروز 
آشــنایی  و  رونمایــی  همایــش  حاشــیه  در 
پژوهشــیار  و  علم ســنجی  ســامانه های  بــا 
معاونــت علــوم پزشــکی دانشــگاه آزاد اســامی، 
گفــت: هــدف از ایــن جلســه ســاماندهی امــر 
پژوهــش در دانشــگاه آزاد اســامی اســت، 
ــزی در  ــه مرک ــد ک ــوری باش ــد ط ــش بای پژوه
جریــان کار پژوهــش ســایر نهادهــا قــرار گیــرد 
و از دوبــاره  کاری پرهیــز شــود و کارهــای بعــدی 
ــود. ــام ش ــی انج ــای قبل ــداد پژوهش ه در امت

ــئله محور  ــد مس ــش بای ــرد: پژوه ــد ک وی تأکی
ــران و  ــی ای ــرایط بوم ــا ش ــب ب ــد و متناس باش
ــورت  ــه ص ــن منطق ــود در ای ــای موج بیماری ه

گیــرد.

ســاماندهی  بنابرایــن  داد:  ادامــه  والیتــی 
پژوهــش در حــوزه علــوم پزشــکی هــدف اصلی 
ــا ایجــاد ایــن ســامانه  ــم ب مــا اســت، امیدواری
مجموعــه هم افــزا بــه وجــود آیــد کــه مــردم مــا 
و مــردم ســایر کشــورها بــه خصوص کشــورهای 
منطقــه از نتایــج آن بهره منــد شــوند، امیــدوارم 
بــه جایــی برســیم کــه هــر اســتادی چیــزی را 
ــا پژوهــش کــرده اســت. درس بدهــد کــه قب

عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام درباره 
همه پرســی روز گذشــته در کردســتان عــراق 
گفــت: کار غیر قانونــی کــه توســط آقــای بارزانــی 
صــورت گرفتــه، بــی ارزش اســت، نتیجــه مثبتی 
نــدارد و موجــب آشــفتگی سیاســی در منطقــه 

می شــود.

از  متأســفانه  بارزانــی  آقــای  افــزود:  وی 
ــل  ــت ها متص ــا صهیونیس ــش ب ــا پی مدت ه
فلســطین  وضعیــت  از  او  اســت،  شــده 
از ســردار  حداقــل  اســت،  نگرفتــه  درس 
کــرده  مبــارز  کــه  ایوبــی  صاح الدیــن 
بــه  مــردم کــرد  می گرفــت.  درس  بــود، 
و  می کننــد  افتخــار  ایوبــی  صاح الدیــن 
ــال  ــا 7۰ س ــرائیل 6۰ ت ــو، اس ــه نتانیاه ــه ب ن
اســت کــه فلســطین را اشــغال کــرده و هــر 
روز مظالمــش علیــه مــردم فلســطین افزوده 
تبعیــض  ننگیــن،  رژیــم  ایــن  می شــود 
ــور همــه دنیاســت.  ــژادی و نامشــروع، منف ن
اتصــال بارزانــی بــه اســرائیلی ها آغــاز ســقوط 

سیاســی اوســت.

والیتــی ادامــه داد: آقــای بارزانــی زیــر بــار ایــن 
ننــگ نمی مانــد و چیــزی از ایــن رفرانــدوم 
ــد کــه  ــه دســت نمــی آورد. البتــه ناگفتــه نمان ب
ــی  ــدوم واقع ــن رفران ــدر ای ــوم نیســت چق معل
ــه  ــزی را ب ــی چی ــه حکومت ــی ک ــد، موقع باش
مــردم تحمیــل می کنــد قطعــا نتایــج آن قابــل 

ــول نیســت. قب
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گفت: 
مــردم کــرد همــواره در صــف مقــدم مبــارزه بــا 
ــد و مبارزانــی چــون میــرزاده  ظلــم و کفــر بودن
عشــقی داشــتند کــه جانــش را در زمــان رضــا 
ــر از آن  شــاه از دســت داد، آقــای بارزانــی زودت
ــد، ســقوط  ــه دیگــران ســقوط کرده ان ــزی ک چی

خواهــد کــرد.

والیتــی ادامــه داد: مــردم ایــران و مــردم منطقــه 
در مقابــل ایــن اقــدام ســاکت نمی نشــینند و در 
مقابــل ایــن انحــراف می ایســتند. آقــای بارزانــی 
ــا  ــه ب ــر ن ــود و گ ــینی می ش ــه عقب نش ــر ب ناگزی

او مقابلــه خواهــد شــد.
صهیونیســت ها  دالل  بارزانــی  والیتــی گفــت: 
ــا  ــت و ب ــامی اس ــورهای اس ــه کش ــرای تجزی ب
ــلمان  ــای مس ــه ملت ه ــه ای ک ــه تجرب ــت ب عنای
از تجربــه تلــخ فلســطین دارنــد اجــازه نخواهنــد 
داد اســرائیل دوم تشــکیل شــود. بارزانــی در 
سراشــیبی ســقوط قــرار دارد. مطمئنــا مــردم کــرد 
ــد  ــرنگون خواهن ــراق وی را س ــت ع ــل از دول قب
کــرد  و ایــن لکــه ننــگ را از دامــن جهــان اســام 

پــاک می کننــد .
وی افــزود: مــا از تمامیــت ارضــی همه کشــورهای 
حمایــت  عــراق  و  ســوریه  مثــل  اســامی 
می کنیــم و بــه در خواســت دولــت قانونــی عــراق 

ــم . ــال داری ــور فع ــور حض ــن کش در ای

والیتی در جمع خبرنگاران: 

»مسعود بارزانی« دالل صهیونیست هاست 

ــس شــورای اســامی طــرح موضــوع اســتقال  رئیــس مجل
کردســتان عــراق در حالــی کــه هنــوز ماجــرای داعــش تمــام 

ــد.  ــه تأســف خوان نشــده را مای
علــی الریجانــی در جریــان بازدیــد از نمایشــگاه 
البــی  در  مقــدس  دفــاع  عکــس  و  کتــاب 
مجلــس شــورای اســامی دربــاره برگــزاری 
رفرانــدم در کردســتان عــراق بــرای مســتقل 
شــدن در جمــع خبرنــگاران گفــت: دولــت 

ــد  ــم هرچن ــت دوســت و همســایه خــود می دانی ــراق را دول ع
ــران مشــکات  ــه ای ــر علی ــی صــدام ب ــل جنــگ طوالن ــه دلی ب
زیــادی بــرای ایــران و عــراق و منطقــه ایجــاد شــد امــا ایــران 
ــراق همچــون شــیعیان و ســنی ها و  ــف ع ــای مختل از گروه ه
گروه هــای مختلــف کــرد اقلیــم کردســتان حمایــت کــرده چــرا 
کــه آنهــا را از دوســتان خــود مــی دانیــم، لــذا کمــک کرده ایــم 
ــا ســاختار دموکراتیــک اســت،  ــد عــراق کــه ب ــت جدی ــا دول ت

ــد. ــه وجــود آی ب
 رئیــس مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد: از ابتــدای 
اشــغال عــراق توســط آمریکایی هــا آن هــا بــه دنبــال نوشــتن 

قانــون اساســی بــرای ملــت عــراق بودنــد امــا آن زمــان ایــران 
و مرجعیــت عــراق همچــون آیــت هللا سیســتانی در مقابــل آنهــا 
ــان  ــراق خودش ــت ع ــا مل ــرده ت ــتادگی ک ایس
قانــون اساســی را بنویســند و اصــرار آن ســبب 
شــد نخبــگان عــراق قانــون اساســی تدویــن و 

ــد،. ــه رأی بگذارن ب
وی بــا بیــان اینکــه بیــش از 3ســال بــه طــول 
انجامیــد تــا مســئله داعــش در منطقــه خاتمــه 
یابــد، اضافــه کــرد: بــه محــض وقــوع ایــن اتفــاق دولــت عــراق 
ــر  ــه ه ــران ب ــتند و ای ــک خواس ــا کم ــتان از م ــم کردس و اقلی
دوی آنهــا کمــک کــرد تــا داعــش ســرنگون شــود؛ در شــرایط 
ــی از عــراق را تســخیر  ــی کــه داعــش مرتــب بخش های بحران
ــن  ــید و ای ــراق نرس ــت ع ــه داد مل ــوری ب ــچ کش ــرد هی می ک
کشــور ایــران بــود کــه در کنــار دولــت و ملــت عــراق و اقلیــم 
کردســتان قــرار گرفــت و طبــق دســتوری کــه مرجعیــت شــیعه 
ــاد  ــم جه ــد و حک ــادر کردن ــتانی ص ــت هللا سیس ــرت آی حض
دادنــد ســبب شــد توفیقاتــی در طــول 3 ســال گذشــته حاصــل 

و جریــان تروریســتی ســرکوب شــود.

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــاب ب ــم انق ــر معظ ــر رهب ــس دفت رئی
ــد، گفــت: آنهــا در  ــه مــا را ندارن دشــمنان جــرأت تعــرض ب

ــر  ــر از ه ــتند. اگ ــه ای نشس ــای شیش خانه ه
طــرف بــه آنهــا ســنگ پرتــاب کنیــد کاخشــان 
ــر جــرأت  ــا خــاک یکســان می شــود و دیگ ب

ــد داشــت.  ــن تعرضــی را نخواهن چنی
ــر  ــس دفت ــی رئی ــدی گلپایگان ــت هللا محم آی
ــه  ــم افتتاحی ــاب در مراس ــم انق ــر معظ رهب

ــاب  ــم انق ــر معظ ــی رهب ــه اهدای ــه ک ــان ۱3۰ مدرس همزم
ــاد برکــت در مناطــق کمتــر توســعه یافته  ــوده و توســط بنی ب
ــرم  ــاه مح ــت م ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــت ب ــده اس ــاخته ش س
ــد ســال از ایــن واقعــه  حســینی اظهــار داشــت: هــزار و چن
ــر کوچــک  ــه ظاه ــه ب ــه ای ک تاریخــی گذشــته اســت؛ واقع
ــه  ــری از آن ب ــوادث بزرگ ت ــا ح ــه دنی ــی ک ــت؛ در حال اس
ــا  ــی اول و دوم ی ــگ جهان ــد جن ــت مانن ــده اس ــود دی خ
ــاق  ــان اتف ــار جه ــه و کن ــه در گوش ــی ک ــای فراوان جنگ ه
افتــاده اســت و داســتان مغــول، چنگیــز و تیمــور امــا همــه 
اینهــا جــز در اوراق گــرد گرفتــه تاریــخ، خبــری از آنهــا نیســت.

آیــت هللا محمــدی  گلپایگانــی تأکیــد کــرد: افتخــار 
ــن  ــن چنی ــا را در دام ــتیم و م ــینی هس ــم حس می کنی
ــت اهــل  ــد و محب ــت کرده ان ــی تربی مادران

بیــت)ع( بســیار گران قیمــت اســت.
وی بــا اشــاره بــه رونمایــی از موشــک 
خرمشــهر، خاطرنشــان کــرد: ببینیــد ایــن 
قضیــه چــه ســروصدایی را در دنیــا ایجــاد 
شیشــه ای  خانه هــای  در  اینهــا  کــرد، 
ــاب  ــنگ پرت ــا س ــه آنه ــرف ب ــر ط ــر از ه ــته اند اگ نشس
ــر  ــود و دیگ ــان می ش ــاک یکس ــا خ ــان ب ــد کاخش کنی
جــرأت نمی کننــد چنیــن تعرضــی داشــته باشــند و تنهــا 
چیــزی کــه عــاج کار مــا اســت ایــن اســت دســت نیــاز 

ــاه شــود. ــا کوت ــا از آنه علمــی م
ــر معظــم انقــاب، متذکــر شــد: ایــن  رئیــس دفتــر رهب
جــاده یک طرفــه بــه ســمت غــرب بایــد برگشــت 
ــان  ــه زب ــرا رســد کــه الزم نباشــد ب داده شــود و روزی ف
انگلیســی صحبــت کنیــم و آنهــا مجبــور باشــند فارســی 

ــد. ــاد گیرن ی

رئیس دفتر رهبر معظم انقالب:

جاده یک طرفه به سمت غرب باید برگشت داده شود 
الریجانی در جمع خبرنگاران:

استقالل کردستان عراق مایه تأسف است 



فناوری
 Black 6 Hero گوپرو از دوربین

رونمایی می کند
شــرکت گوپــرو احتمــااًل در تاریــخ ۲۸ ســپتامبر )۶ 
مهرمــاه( طــی یــک رویــداد مطبوعاتــی از دوربیــن 
جدیــد خــود موســوم بــه Black ۶ Hero بــا امــکان 
فیلم بــرداری K4 بــا نــرخ ۶۰ فریــم بــر ثانیــه 

رونمایــی خواهــد کــرد. 
ایــن شــرکت بــه نــام دوربیــن جدیــدی کــه قصــد 
معرفــی آن را دارد، اشــاره ای نکــرده اســت؛ امــا 
تمــام نشــانه ها حاکــی از آن هســتند کــه گوپــرو در 
 Black ۶ Hero ــد مراســم مذکــور از دوربیــن جدی

رونمایــی خواهــد کــرد. 
ــدادی از  ــل تع ــی قب ــه از مدت ــه این ک ــه ب ــا توج ب
ــر  ــرو در سراس ــی گوپ ــاخت کمپان ــای س دوربین ه
عرضــه  مختلــف  فروشــگاه های  در  آمریــکا 
گوپــرو  دوربیــن  می رســد  نظــر  بــه  شــده اند، 
Hero ۶ نیــز از ۲۸ ســپتامبر بــا قیمــت 4۹۹ دالر در 

دســترس خریــداران قــرار بگیــرد. 
ایــن  از  برخــی  اشــاره کنیــم کــه  بایــد  البتــه 
دوربین هــا اشــتباهًا چندیــن هفتــه زودتــر بــه 
نمایــش درآمده انــد. در رویــداد ۶ مهــر شــرکت 
مــورد  در  بیشــتری  اطالعــات  احتمــااًل  گوپــرو 
ــه  ــی ارائ ــن کمپان ــوژن ای ــن ۳۶۰ درجــه ی فی دوریب

خواهــد شــد.

 اینستاگرام ۵۰۰ میلیون کاربر 
روزانه فعال دارد

اجتماعــی  شــبکه های  از  یکــی  اینســتاگرام 
ــت آن  ــر محبوبی ــه روز ب ــه روزب ــت ک ــدار اس پرطرف
افــزوده می شــود. در حــال حاضــر اینســتاگرام 
ــی  ــه تازگ ــاه دارد ب ــال در م ــر فع ــون کارب ۸۰۰ میلی
ــد  ــالم کردن ــی اع ــبکه ی اجتماع ــن ش ــران ای مدی
تعــداد کاربــران فعــال روزانــه ی اینســتاگرام بــه ۵۰۰ 

ــت.  ــیده اس ــر رس ــون نف میلی
ــه  ــت ک ــرده اس ــالم ک ــی اع ــن کمپان ــن ای همچنی
بــرای  توســط کاربــران  صرف شــده  مدت زمــان 
 ۸۰ از  بیــش  اینســتاگرام  ویدئوهــای  تماشــای 
ــه ســال گذشــته افزایــش داشــته  درصــد نســبت ب
اســت. عــالوه بــر ایــن کاربــران چهــار برابــر بیشــتر از 
ــی در روز ارســال  ســال گذشــته پســت های ویدئوی

کرده انــد.

قفل گوشی را با قلب تان باز کنید
یــک تیــم در دانشــگاه بوفالــو در حــال حاضــر یــک 
ابــزار جدیــد بیومتریــک را توســعه داده انــد کــه ابعاد 
قلــب کاربــر را انــدازه گیــری کــرده و از آن بــرای بــاز 
ــه  ــتم رایان ــه سیس ــا ورود ب ــی ی ــل گوش ــردن قف ک

ــد.  ــتفاده می کن اس
یکــی از محققــان ایــن پژوهــش اظهــار کــرد: 
»هیــچ دو نفــری بــا قلب هایــی بــا انــدازه و شــکل 

ــد.«  ــود ندارن ــان وج یکس
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــم دیگ ــه مه ــزود: »نکت وی اف
ــه  ــر اینک ــد، مگ ــکل نمی ده ــر ش ــراد تغیی ــب اف قل
ــن  ــد.« ای ــج ببرن ــدی رن ــی ج ــاری قلب ــا از بیم آنه
سیســتم هشــت ثانیــه طــول می کشــد تــا هندســه 
منحصــر بــه فــرد و ریتــم قلــب فــرد را ضبــط کنــد 
ــور  ــر حض ــداوم ب ــور م ــه ط ــد ب ــپس می توان و س
ــا  ــی ب ــه تماس ــدن هیچگون ــرده و ب ــارت ک ــرد نظ ف
 بــدن فــرد بــه صــورت پیوســته احــراز هویــت 

کند.

اخبار اقتصادی

 بیکاری فصل تابستان
۱۱.۵ درصد شد

محمدباقــر نوبخــت رئیــس ســازمان برنامــه و 
ــون  ــک میلی ــا ۹۵ ی ــال ۹۲ ت ــت: از س ــه گف بودج
ــده اند  ــازار کار ش ــد، وارد ب ــر جدی ــزار نف و ۹۵۶ ه
کــه از ایــن رقــم، یــک میلیــون و ۲4۱ هــزار نفــر در 
ــه جمعیــت شــاغل کشــور اضافــه  ایــن ســال ها ب

شــده اســت. 
همچنیــن افزایــش ســرمایه گــذاری نیــز بــه 
ــت  ــه اس ــش یافت ــال ۹۵ افزای ــد در س ۱۰.4 درص
ــم. وی  ــم داری ــود شــرایط کار کشــور را ه ــه بهب ک
ــزارش رشــد اقتصــادی کشــور  ــن گ ــزود: آخری اف
نشــان می دهــد کــه در فصــل بهــار امســال، گــروه 
ــد،  ــت 4.۹درص ــد صنع ــد ۳.۱درص ــاورزی رش کش
خدمــات ۸.۳درصــد و رشــد اقتصــادی کل کشــور 

ــت.  ــته اس ــد داش ــد رش ۶.۵ درص
ــه ۷  ــت ب ــاب نف ــدون احتس ــم ب ــن رق ــه ای البت
درصــد رســیده اســت؛ پــس از ایــن رشــد خــود را 
در بخــش غیرنفتــی نشــان خواهــد داد. نوبخــت 
ــز  ــزارش مرک ــن گ ــاس جدیدتری ــر اس ــت: ب گف
آمــار ایــران، در تابســتان ســال جــاری نــرخ 
ــد  ــکاری ۱۱.۵ درص ــرخ بی ــد، ن ــارکت 4۱ درص مش
شــده اســت. همچنیــن رئیــس ســازمان برنامــه 
و بودجــه گفــت: بــه دلیــل توقیــف حســاب 
شــرکت پاالیــش و پخــش و گاز از ســوی ســازمان 
ــرای  ــه ب ــت از خزان ــه برداش ــور ب ــی، مجب مالیات

ــدیم. ــه ش ــت یاران پرداخ

۳ برابر واردات برق صادر می کنیم
ــرق  ــر گفــت: صــادرات ب مدیرعامــل شــرکت توانی
ــه مــدت مشــابه  ــاه اول امســال نســبت ب در ۶ م
پارســال ۳۰ درصــد رشــد داشــته اســت. آرش 
ــیه  ــر در حاش ــرکت توانی ــل ش ــر عام ــردی، مدی ک
نخســتین همایــش مدیــران آینــده صنعــت بــرق 
ــان اینکــه اگــر  ــا بی ــگاران ب کشــور در جمــع خبرن
ــه ای  ــراق ســنکرون شــود، زمین ــا ع ــران ب ــرق ای ب
بــا  ایــران  برقــی  مبــادالت  بــرای گســترش 
افغانســتان و پاکســتان نیــز فراهــم می شــود، 
ــون دالر  ــا ۷۵۰ میلی ــدود ۷۰۰ ت ــاالنه ح ــت: س گف
بــرق از ایــران بــه کشــورهای همســایه صــادر 
ــراق،  ــه ع ــا ب ــه م ــان اینک ــا بی ــردی ب می شــود. ک
افغانســتان و پاکســتان بــرق صــادر و در زمــان اوج 
ــم،  ــت می کنی ــرق دریاف ــتان ب ــرف از ارمنس مص
تصریــح کــرد: تــراز تجــاری صــادرات و واردات 
بــرق ایــران ۲.۵ تــا ۳ برابــر اســت و همــواره ۲.۵ 
تــا ۳ برابــر میــزان واردات، بــرق صــادر می کنیــم. 
مدیرعامــل توانیــر دربــاره صــادرات بــرق بــه عــراق 
ــرای  ــت: ب ــور گف ــن کش ــران از ای ــات ای و مطالب
دریافــت مطالبــات مشــکالتی در مســائل بانکــی و 
نقــل و انتقــاالت پــول وجــود داشــت کــه بــا ورود 
بانــک مرکــزی و گشــایش های بعــد از برجــام، آن 

مشــکالت در حــال رفــع و رجــوع اســت. 
ــع  ــردن موان ــرف ک ــورد برط ــزود: در م ــردی اف ک
بــا طــرف  در حــال مذاکراتــی  پــول،  انتقــال 
عراقــی هســتیم کــه اگــر بــه جمــع بنــدی برســیم، 
دریافــت مطالباتمــان از عــراق بــه روز خواهــد 
شــد. مدیرعامــل توانیــر بــا اعــالم اینکــه بــر 
ــا عــراق، مقــرر  اســاس مذاکــرات انجــام شــده ب
ــه  ــران ک ــات ای ــه ۵۰ درصــد مطالب شــده اســت ک
حــدود 4۰۰ تــا ۵۰۰ میلیــون دالر اســت، تــا پایــان 

ــود.  ــویه ش ــاری تس ــالدی ج ــال می س
ــای الزم  ــًا بازخورده ــت قطع ــرد: دول ــد ک وی تأکی
ــت و  ــرده اس ــت ک ــرق دریاف ــت آب و ب را از صنع
ــه  ــد، ب ــاذ کن ــت اتخ ــی دول ــر تصمیم ــًا ه مطمئن

ــود. ــد ب ــرق خواه ــت آب و ب ــالح صنع ص

مراســم گرامیداشــت یــاد و خاطــرۀ شــهدای 
۸ ســال دفــاع مقــدس و شــهدای مدافــع 
حــــــرم بــا برپایــی نمایشـــــگاهی در شــرکت 
فــــوالد مبارکــه، بــا حضــور مدیرعامــل، معاونان، 
مدیــران و جمعــی از کارکنــان و بســیجیان فــوالد 
مبارکــه، نماینــدۀ مــردم شــریف شهرســتان 
ــده  مبارکــه در مجلــس شــورای اســالمی، فرمان
جانشــین  اشــرف،  نجــف   ۸ زرهــی  لشــگر 
و  خــرداد   ۱۵ موشــکی  گــروه  فرماندهــی 
ــیج  ــت بس ــه مقاوم ــی ناحی ــین فرمانده جانش

ــد. ــزار ش ــه برگ ــتان مبارک شهرس
 امنیت امروز کشور مرهون همین 

رشادت هاست
در ایــن مراســم دکترســبحانی، مدیرعامــل فــوالد 
حماســۀ  یــادآوری  بــا  ســخنانی  در  مبارکــه، 
شــهدای ۸ ســال دفــاع مقــدس و شــهدای 
مدافــع حــرم، بــه خصــوص شــهید محســن 
راه  در  عزیــزان  ایــن  فــداکاری  از  حججــی، 
ــوری اســالمی  اســتقالل و ســربلندی نظــام جمه
ایــران تجلیــل کــرد و گفــت: ایــام دفــاع مقــدس 
ــا دســت  ــادآور رشــادت های ملتــی اســت کــه ب ی
خالــی و فقــط بــا قــدرت ایمــان در تمــام جبهه هــا 
در مقابــل قدرت هــای جهانــی ایســتادند و باعــث 
شــدند امــروز درخــت تنومنــد جمهــوری اســالمی 
ــد. وی  ــا بمان ــدار پابرج ــزت و اقت ــا ع ــان ب همچن
بــا تأکیــد بــر اینکــه امنیــت امــروز کشــور مرهــون 
همیــن رشادتهاســت افــزود: بــه پاس همــۀ این از 
خــود گذشــتگی ها مــا نیــز بــا کار در جبهــۀ صنعــت 
فــوالد کشــور تــالش خواهیــم کــرد تــا ایــران 
ــل  ــد. مدیرعام ــربلند بمان ــان س ــالمی همچن اس
فــوالد مبارکــه ضمــن قدردانــی از تــالش کارکنــان 
در ثبــت رکوردهــای جدیــد و بــا تأکیــد بــر اینکــه 
ــت  ــادی اس ــدان اقتص ــرد، می ــدان نب ــروز می ام
گفــت: چنانچــه هرکــس در هــر ســازمانی بتوانــد 

در جبهــۀ اقتصــادی بــه خوبــی ایفــای نقــش کنــد، 
ــه  ــت ب ــته اس ــن راه توانس ــت و از ای ــده اس برن

ــد.  ــت کن ــود خدم ــاک خ ــور و آب وخ کش
ــه  ــان ب ــدرت ایم ــری و ق ــبحانی از رهب ــر س دکت
ــام  ــات نظ ــی اســتقرار و ثب ــل اصل ــوان دو عام عن
ــت: دشــمنان  ــرد و گف ــاد ک ــوری اســالمی ی جمه
ایــران در محاســبات خــود، بــه ویــژه در دوران 
جنــگ، بــه ایــن دو عامــل توجــه نداشــتند. 
ــروز  ــد: ام ــادآور ش ــه ی ــوالد مبارک ــل ف مدیرعام
دســتیابی بــه منافــع اقتصــادی علــت اصلــی بروز 
جنگهــای بــزرگ دنیاســت. از ایــن رو کشــورهایی 
ــر  ــند، کمت ــوی باش ــادی ق ــاظ اقتص ــه لح ــه ب ک

ــد.  ــرار می گیرن ــوم ق ــورد هج م

دکتــر ســبحانی خاطرنشــان کــرد: امــروز جوانــان 
و  اقتصــادی  در جبهه هــای  دیــروز  جبهه هــای 
ــت  ــور محافظ ــدار کش ــان و اقت ــد از کی کار و تولی
می کننــد. فــوالد مبارکــه یــک جبهــۀ بــزرگ 
ــه  ــن جبه ــدگان ای ــان آن رزمن ــادی و کارکن اقتص

ــتند.  هس
چــه افتخــاری باالتــر از اینکــه حاصــل ایــن 
ــی و حضــور  ــای داخل ــن بازاره ــا تأمی مجاهدت ه

در بازارهــای جهانــی باشــد؟

ــن راه  ــرد: در ای ــان ک ــبحانی خاطرنش ــر س دکت
ــالش  ــا کار و ت ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای ــۀ م وظیف
مــا  تحریم هــا کشــور  ثابــت کنیــم  بیشــتر 
کــه  همچنــان  اســت.  کــرده  توانمندتــر  را 
خوشــبختانه عملکــرد فــوالد مبارکــه گویــای ایــن 
ــه طــوری کــه امــروز بیــش از ۸۵  مدعاســت؛ ب
ــوط  ــاز خط ــورد نی ــی م ــات واردات ــد قطع درص
تولیــد، در داخــل کشــور تولیــد می شــود و ایــن 
یعنــی اقتصــاد مقاومتــی. وقتــی کــه فــوالد 
ــی،  ــای داخل ــش بازاره ــر پوش ــالوه ب ــه ع مبارک
بخشــی از محصــوالت خــود را بــه خــارج از 
ــواه  ــز گ ــم نی ــن مه ــد، ای ــه می کن ــور عرض کش
دیگــری بــر موفقیــت در جبهــۀ اقتصادی اســت. 
امیدواریــم در همیــن جبهــۀ حســاس روز بــه روز 
بــه توفیقــات بیشــتری دســت یابیــم و افتخــار 
آن را همچنــان بــه ملــت عزیــز و شــریف ایــران 

و شــهدای گرانقــدر تقدیــم نماییــم.
 نباید فکر کنیم خاکریز دفاعی فقط 

در مرزهای کشور است
بنابــر ایــن گــزارش، در ادامــۀ ایــن مراســم 
ســرهنگ ســیف هللا رشــیدزاده فرمانــده لشــگر 
زرهــی ۸ نجــف اشــرف نیز گفــت: دســتاوردهای 
ــینی  ــۀ حس ــه از حماس ــدس برگرفت ــاع مق دف
ــد  ــاع اســت. نبای ــا دف ــروز م ــۀ ام اســت. وظیف
فکــر کنیــم خاکریــز دفاعــی مــا فقــط در 
مرزهــای کشــور اســت؛ چراکــه دشــمن بــا تمــام 

ــد.  ــالش می کن ــا ت ــه م ــوان علی ت
اگــر می خواهیــم بــه ســرمنزل مقصــود برســیم، 
ــت. وی  ــادی نیس ــدت اقتص ــز مجاه ــی ج راه
از مدیرعامــل و کارکنــان زحمتکــش شــرکت 
فــوالد مبارکــه و فعالیتهــای ایشــان در راســتای 
ترویــج فرهنــگ حماســی قدردانــی نمــود و 
ابــراز داشــت: بایــد بــه مدیــران و کارکنــان فــوالد 
مبارکــه خــدا قــوت بگوییــم کــه تــالش می کننــد 

تــا صنعــت فــوالد کشــور ســربلند باشــد و برکات 
ــد.  ــور می نماین ــب کش ــز نصی ــادی را نی زی

ــی  ــرد: وقت ــان ک ــیدزاده خاطرنش ــرهنگ رش س
ــت  ــود، صحب ــدس می ش ــاع مق ــت از دف صحب
ــتاده ایم.  ــر ایس ــا آخ ــا ت ــه م ــت ک ــن اس از ای
ــا بصیــرت بــرای  ایــن راهــی اســت کــه افــراد ب
ــرداری  ــا الگوب ــد ب ــد و حاضرن ــان می دهن آن ج
ــدم  ــت ق ــان ثاب ــای ج ــا پ ــت )ع( ت ــل بی از اه

ــد.  بمانن
ــراز  ــرف اب ــف اش ــی ۸ نج ــگر زره ــده لش فرمان
داشــت: اگــر در زمــان دفــاع مقــدس یــک وجب 
ــاد،  ــمنان نیفت ــت دش ــه دس ــران ب ــاک ای از خ
همــه اش از جانفشــانی شــهدا و ایثارگــران اســت 
فرامــوش  ایثارگری هــا  ایــن  نبایــد عظمــت 

شــود. 
وی افــزود: امــروز در جبهــۀ اقتصــاد مقاومتــی 
دشــمن  اســت،  حســاس  بســیار  کــه 
می کوشــد تــا کشــور ایــران را بــا اعمــال 
تحریم هــا زیــر فشــار بگــذارد و لــه کنــد. 
ــی  ــد داخل ــتغال و تولی ــث اش ــن رو بح از ای
از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. بایــد 
آفریــن گفــت بــه آنهایــی کــه دلســوزانه تــالش 

 . می کننــد
ــت  ــادی تقوی ــر جه ــه و تفک ــن روحی ــد ای بای
شــود تــا در شــرایط ســخت لطمــه ای بــه 
ــرورت  ــروز ض ــن ام ــود. بنابرای ــور وارد نش کش
ــد  ــه می توان ــه ای ک ــر زمین ــس در ه دارد هرک
در رفــع گرفتــاری جامعــه تــالش کنــد. ایشــان 
در پایــان تأکیــد نمــود ایــن آســایش و امنیــت 
را قــدر بدانیــم؛ زیــرا عرصــۀ اقتصــادی آرامــش 
ــی در  ــای فرهنگ ــعۀ فعالیته ــد. توس می خواه

فعالیتهــای  زیربنــای  ســازمان ها می توانــد 
ــور  ــادی کش ــکوفایی اقتص ــادی و در ش اقتص
مؤثــر باشــد در همیــن زمینــه خانــم مهنــدس 
ســعیدی، نماینــدۀ مــردم مبارکــه در مجلــس 
شــورای اســالمی نیــز گفــت: هرچــه مــا داریــم 
از رشــادت های جوانــان، ایثارگــران و عزیزانــی 
ــًا  ــدس واقع ــاع مق ــال دف ــه در ۸ س ــت ک اس
ــروز  ــت ام ــن امنی ــه یقی ــد. ب ــداکاری نمودن ف
کشــور مرهــون خــون ۱۲۰ هــزار شــهید و 
ــت. ــازان و آزادگان اس ــی جانب ــردی تمام پایم

ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
ــا هســتند،  ــال م ــر اعم ــده و ناظــر ب شــهدا زن
ــیر  ــان مس ــز در هم ــا نی ــت م ــته اس شایس

ــم.  ــت کنی ــان حرک ایش
ســعیدی از برگــزاری نمایشــگاه های دفــاع 
بــرای  دســتمایه ای  عنــوان  بــه  مقــدس 
ــه  ــان جبه ــداکاری جوان ــتن ف ــده نگهداش زن
ــزود: اینکــه امــروز  ــاد کــرد و اف و جنــگ ی
ــاع از  ــرای دف ــا آن ســوی مرزهــا ب ــان م جوان
ــوند،  ــهید می ش ــور ش ــوس کش ــم و نام حری
و  نمایشــگاه ها  همیــن  برپایــی  حاصــل 
اشــاعۀ فرهنــگ شــهادت طلبــی در راه کشــور 
ــت  ــار فعالی ــود: در کن ــح نم ــت. وی تصری اس
و  اجتماعــی  فعالیت هــای  اقتصــادی، 
فرهنگــی تأثیــر بســیار زیــادی دارد؛ همچنــان 
ــای  ــوازات فعالیته ــه م ــه ب ــوالد مبارک ــه ف ک
ــت  ــوع اهمی ــن موض ــه ای ــود ب ــادی خ اقتص
ــعه ی  ــت. توس ــر اس ــل تقدی ــه قاب ــد ک می ده
ــد  ــی در ســازمان ها می توان ــای فرهنگ فعالیته
زیربنــای فعالیتهــای اقتصادی و در شــکوفایی 

ــد. ــر باش ــور مؤث ــادی کش اقتص

مدیرعامل فوالد مبارکه در آیین گرامیداشت هفتۀ دفاع مقدس مطرح کرد:

رهبری و ایمان، دو عامل استقرار 
و ثبات جمهوری اسالمی ایران

یــک کارشــناس بانکــداری الکترونیکــی بــا اشــاره بــه صحبت هــای 
وزیــر ارتباطــات مبنــی بــر ضــرورت تجمیــع همــه کارت هــا در یــک 
ــازمان ها  ــا و س ــی بانک ه ــتلزم هم افزای ــاق را مس ــن اتف کارت، ای

دانست. 
ــاوری  ــات و فن ــر ارتباط ــد وزی ــه تاکی ــاره ب ــا اش ــری ب ــزاد صف به
اطالعــات بــر ضــرورت تجمیع کارت هــای شــهروندان در یــک کارت، 
بیــان کــرد: ایــن یــک ضــرورت فــوری بــرای جلوگیــری از بــه هــدر 
رفتــن ســرمایه های ملــی از طریــق خــروج ارز از کشــور بــرای خرید 
دســتگاه های کارت خــوان اســت کــه در هــر مغــازه چنــد دســتگاه 
ــدود ۳۰  ــار ح ــی آم ــق برخ ــور طب ــن ط ــت. همی ــود اس از آن موج
میلیــون کارت بانکــی غیرفعــال در کشــور وجــود دارد. وی بــا اشــاره 
ــی در  ــای الکترونیک ــوزه کارت ه ــذاری در ح ــرورت قانون گ ــه ض ب
ــوان تنظیم گــر در ایــن  ــه عن ــار کــرد: بانــک مرکــزی ب کشــور، اظه
ــه  ــد ب ــا همــه بانک هــا بتوانن ــد ت ــد قوانینــی را وضــع کن حــوزه بای

صــورت مشــترک از یــک کارت اســتفاده کننــد و یــک کارت قابلیــت 
اتصــال بــه چندیــن حســاب را داشــته باشــد. صفــری بــا اشــاره بــه 
کارت هــای شــهروندی بــه عنــوان پوشــش دهنــده خدماتــی غیــر 
از خدمــات بانکــی، گفــت: در ســال های اخیــر شــهرداری های 
ــدام  ــدازی کارت هوشــمند شــهری اق ــه راه ان ــف ب شــهرهای مختل
ــد.  ــن خدمــات محــروم بوده ان ــه ی ای ــد کــه بانک هــا از ارائ کرده ان
ضمــن ایــن کــه کارت هــای صــادر شــده هــر شــهر بــرای شــهر دیگر 
ــا  ــزرگ اســت. وی ب ــرادی ب ــدارد کــه خــود ای قابلیــت اســتفاده ن
تاکیــد بــر ضــرورت تجمیــع کارت هــای بانکــی و خدماتــی، اظهــار 
کــرد: الزم اســت کــه وزارت ارتباطــات، وزارت کشــور، ســازمان 
ــک  ــد و ی ــورت کنن ــم مش ــا ه ــک ب ــدگان بان ــهرداری ها و نماین ش
اســتاندارد واحــدی را بــرای ارائــه خدمــات بــه شــهروندان توســط 
ــردن  ــل ک ــره ای عم ــاهد جزی ــر ش ــا دیگ ــد ت ــن کنن ــا تدوی بانک ه

ســازمان ها نباشــیم.

چنــدی پیــش بــود کــه در برخــی اخبــار اعــالم شــد براســاس 
نتایــج گــزارش پــروژه پایــش کیفیــت ســوخت شــهر تهــران در 
تابســتان ســال ۱۳۹۶، میــزان گوگــرد موجــود در بنزیــن عرضــه 
ــت،  ــتاندارد اس ــد اس ــر از ح ــا باالت ــی جایگاه ه ــده در برخ ش
ــد  ــوع را تأیی ــن موض ــران ای ــتاندارد ای ــی اس ــازمان مل ــا س ام
ــو  ــل تاپیک ــدی، مدیرعام ــن حــال حســن پیون ــرد. در همی نک
بــه عنــوان ســهامدار عمــده پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس 
دو روز قبــل از تولیــد ۱۲ میلیــون لیتــر بنزیــن از فــاز نخســت 
ــًا انتظــار مــی رود ایــن رقــم  ــر داد؛ طبیعت ایــن پاالیشــگاه خب
تولیــد موجبــات قطــع واردات روزانــه ۱۲ میلیــون لیتــر بنزیــن 
ــد. از ســویی دیگــر ســعید خوشــرو، مدیرامــور  را تضمیــن کن
ــل در  ــد روز قب ــران چن ــت ای ــی نف ــرکت مل ــل ش ــن المل بی
ــی در ســنگاپور در راســتای  ــن الملل ــک ســمینار بی حاشــیه ی
قطــع واردات بنزیــن بــه کشــور گفتــه بــود: ایــران در ســه ماهــه 

دوم ســال ۲۰۱۸ یعنــی زمانــی کــه دومیــن واحــد جداکننــده 
میعانــات پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس وارد فعالیت شــود، 
ــام  ــک مق ــد. ی ــف کن ــن را متوق ــت واردات بنزی ــن اس ممک
ــود واردات  ــده خ ــق وع ــد طب ــت بای ــه دول ــان اینک ــا بی آگاه ب
بنزیــن را کاهــش دهــد، بــه خبرنــگار مهــر گفــت: بــه منظــور 
کاهــش واردات و همچنیــن تأمیــن نیــاز داخلــی بنزیــن، بــه 
ــه  ــرآورده، طــی نامــه ای ب ــن ف ــدات پاالیشــگاهی ای جــز تولی
ــی  ــرکت مل ــد ش ــرل تولی ــر کنت ــاق زاده، مدی ــی محمدبس عل
صنایــع پتروشــیمی، ســؤال شــده کــه آیــا ایــن شــرکت تــوان 
تولیــد بنزیــن پتروشــیمی را دارد و آیــا می توانــد ایــن فــرآورده 
را تولیــد کنــد یــا خیــر. ایــن بدان معناســت کــه دولــت احتمااًل 
بــرای قطــع واردات بنزیــن، دســت بــه دامــن تولیــد بنزیــن در 
پتروشــیمی ها خواهــد شــد. البتــه بســاق زاده ایــن موضــوع 

را رد کــرده اســت.
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بخش ساختمان

 میلیارد دالر؛ کاهش قاچاق 
از مبادی رسمی

 درصد؛ افزایش قیمت 
تخم مرغ

ســاختمان  بخــش  ارزش افــزوده  آمــار  مرکــز  اعــام  طبــق 
نــرخ رشــد 7 درصــدی  از  در ســه ماهــه اول ســال جــاری 

اســت. بــوده  برخــوردار 

راه انــدازی ســامانه جامــع گمرکــی و پنجــره واحــد تجــارت 
فرامــرزی در گمــرک قاچــاق کاال را از ۲۵ میلیــارد دالر بــه ۱۲ 

میلیــارد دالر کاهــش داد.

متوســط قیمــت یــک کیلوگــرم تخــم مــرغ در مــرداد مــاه 
نســبت بــه مــاه قبــل بــا افزایــش ۲۲.۶ درصــدی مواجــه بــوده 

اســت.
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،،
یــادآور  مقــدس  دفــاع  ایــام 
بــا  کــه  اســت  ملتــی  رشــادت های 
قــدرت  بــا  فقــط  و  خالــی  دســت 
ایمــان در تمــام جبهه هــا در مقابــل 

ایســتادند جهانــی  قدرت هــای 

فرمند
ــع و  ــر مرب ــاحت ۷۰.۰۰۰ مت ــا مس ــی ب ــد( در زمین ــد )فرمن ــکالت پرن ــرکت ش ــه ش کارخان
ــواع محصــوالت  ــد ان ــه تولی ــادر ب ــه ق ــه روز و پیــش رفت ــزات کامــاًل ب ماشــین آالت و تجیه
شــکالت، پــودر ژلــه، پــودر نوشــیدنی، کــرم کاکائــو، پودرکاکائــو قهــوه و انــواع دراژه و ســایر 

ــد.  ــر می باش ــوالت دیگ محص
ــد در خانه هــای ایرانیــان  ــد بتوان ــا فرمن ــه در تولیــد، ســبب شــده ت بیــش از ۲۰ ســال تجرب
ــه عنــوان همــراه لحظه هــای شــاد و شــیرین نقــش آفرینــی نمایــد و شــیرینی محبــوب  ب
همــگان باشــد. از آنجــا کــه الویــت شــرکت فرمنــد در ضمــن توجــه فــوق العــاده بــه نیــروی 
انســانی، تأمیــن بهتریــن تکنولــوژی روز دنیــا و مــواد اولیــه ممکــن در ایــن صنعــت اســت، 
محصــول تولیــد شــده آن دارای طعــم بســیار عالــی و طراحــی ظاهــری بســیار زیبــا و جالــب 

توجــه اســت. 
ــن محصــول از محبوبیــت  ــا ای ــد در طعــم باعــث شــده ت ــوع و کیفیــت محصــوالت فرمن تن
فوق العــاده ای در میــان مصــرف کننــدگان برخــودار شــود، ایــن تفــاوت چشــم گیــر در طعــم 
و ترکیــب مدیــون اســتفاده از مــواد اولیــه بســیار بــا کیفیــت و عالــی اســت کــه ســبب شــده 
فرمنــد بتوانــد عــالوه بــر جلــب رضایــت مشــتریان بــازار داخــل کشــور، در خــارج از ایــران نیــز 

بــا اســتقبال قابــل توجهــی روبــرو شــود.

تولید ملی

پاسخ به سؤاالت مشترکین

۱۱۵
پرسش و پاسخ

بازاریابی شرکت مخابرات

4-95013702ارتباط با  روزنامه کیمیای وطن

مالیات بر ارزش افزوده عامل توسعه زیرساخت های شهری

B.Abbaszade@eskimia.ir
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ــی  ــردم یک ــکالت م ــه مش ــیدگی ب رس
ارتبــاط  چتــر  برنامــه  بخش هــای  از 
اســت. در همیــن راســتا مهنــدس احمــد 
تمیــزی کارشــناس و مســئول بازاریابــی 
اصفهــان  اســتان  مخابــرات  شــرکت 
ــن  ــترکین در ای ــؤال مش ــخگوی س پاس

ــدند. ــه ش برنام
 پرسش:

ــم  ــض کرده ای ــان را تعوی ــا خــط تلفنم م
و اینترنــت مــا قطــع شــده اســت، حــاال 
بــرای وصــل مجــدد اینترنــت بایــد 

ــم؟ ــت کنی ــه پرداخ هزین

 پاسخ:
مخابــرات  خــط  جابجایــی  مــورد  در 
ــه  ــکان را دارد ک ــن ام ــان ای اســتان اصفه
ــه  ــی مشــترک را ب ــار قبل ــت و اعتب اینترن
هــر جایــی در اســتان منتقــل کنــد بــرای 
ایــن کار مشــترک بایــد بــه یکــی از دفاتــر 
اصفهــان  اســتان  مخابــرات  خدماتــی 
مراجعــه کنــد و درخواســت خــود را ارائــه 
کنــد. امــا اگــر شــماره تلفــن در برگــردان 
مخابــرات عــوض شــده باشــد بــه صــورت 
اتوماتیــک اینترنــت و اعتبــار مشــترک بــه 
شــماره جدیــد منتقــل می شــود و نیــازی 
ــه مراجعــه و درخواســت مشــترک  هــم ب

نیســت.

 پرسش:
ــتیم  ــو هس ــاغ خواج ــان چهارب ــاکن خیاب ــا س م
و حــدود 4 ســال اســت کــه بــرای اینترنــت 
درخواســت داده ایــم امــا همــواره عنــوان می شــود 
کــه ایــن منطقــه پــورت خالــی نــدارد. لطفــًا 

ــد. ــی کنی راهنمای
 پاسخ:

مــا هیــچ مشــترکی را نداریــم کــه 4 ســال در صف 
انتظــار باشــد. ایــن احتمــال وجــود دارد کــه ایــن 
مشــترک در شــماره خــود دچــار مشــکل باشــند 
ــه همیــن جهــت از ایــن مشــترک می خواهیــم  ب
کــه بــه یکــی از مراتکــز پاســخگویی مــا در ســطح 
شــهر اصفهــان مراجعــه کننــد تــا همــکاران مــا بــه 

صــورت مــوردی اقــدام بــه رفــع مشــکل کننــد.

درآمــدی  منبــع  پایدارتریــن  افــزوده  بــرارزش  مالیــات 
ــه  ــت و در بودج ــهری اس ــاخت های ش ــعة زیرس ــرای توس ب
ــن  ــی مهم تری ــای مالیات ــه درآمده ــه ب ــی، توج ــزی عملیات ری
ــی اســت و توســعه  ــارات عمران ــص اعتب ــرای تخصی ــه ب مؤلف
ــات  ــاوری ارتباط ــی، فن ــل عموم ــل و نق ــاخت های حم زیرس
ــوژی،  ــا پیشــرفت تکنول ــه ب ــه همــراه دارد. از آنجــا ک و ... را ب
ــه عرصــه وجــود گذاشــتند،  ــا ب شــهرهای مــدرن و امــروزی پ
طــرز فکــر و ســبک زندگــی افــراد نیــز دســتخوش تغییــرات 
شــد و زیرســاختهای شــهری شــاخصه های توســعه شــهری 
ــارت دیگــر نیازهــا و ســبک و ســیاق  ــه عب ــد. ب را شــکل دادن
ــاخت  ــاوت س ــز متف ــهری را نی ــعة ش ــوع توس ــهروندان، ن ش
ــدن  ــم ش ــهر، فراه ــک ش ــعۀ ی ــل در توس ــن عام و مهمتری
زیرســاختهای الزم عنــوان شــد. در واقــع رفــع معضــالت عمــده 
و ایجــاد فرصــت توســعه بــرای شــهرهای کشــور در گــرو زیــر 

ســاخت های شــهری و توســعه آن اســت. 
ــرای  ــی ب ــع مال ــن مناب ــزوده از مهمتری ــر ارزش اف ــات ب مالی
تخصیــص زیرســاختهای شــهری محســوب می شــود و از 
ــر  ــای غی ــه تقاطع ه ــوان ب ــه زیرســاختهای شــهری می ت جمل
ــرای  ــا ب ــهر و کمربندی ه ــیه ش ــهری و حاش ــطح ش ــم س ه
ــی،  ــل ترافیک ــل معض ــی و ح ــر اصل ــا و معاب ــعه جاده ه توس
توســعه فضاهــای درمانــی، خدماتــی و آموزشــی، توســعه 
راههــای مراســالتی از بــاب امنیــت و کیفیــت بــه مراکــز 
بــزرگ سیاســی و اقتصــادی کشــور، توســعه هــر چــه تمام تــر 
طرح هــای بنیادیــن توریســم، توســعه زیــر ســاخت های 
ــرای  ــاخت های الزم ب ــر س ــهری، زی ــی ش ــی و ارتباط اطالعات
تــداوم زندگــی روستانشــینان در روســتاها و توســعه امکانــات 

درجــه اول زندگــی آنــان.، توســعه زیــر ســاختهای حامل هــای 
انــرژی )بــرق، آب، گاز( و برنامــه ریــزی جهــت بهینــه ســازی 
اســتفاده از آنهــا، طــرح و ســاخت ســدهای آبــی در مقیــاس 

ــه ای اشــاره کــرد.  ــی، منطق مل
ــا،  ــور م ــه کش ــعه از جمل ــال توس ــورهای در ح ــه در کش البت
وابســتگی بــه منابــع طبیعــی بــه ویــژه نفــت و درآمد ناشــی از 
آن ســهم عمــده ای در تأمیــن منابــع و هزینه هــای مــورد نیــاز 
بــرای زیرســاختهای شــهری دارد. امــا خوشــبختانه در ســالهای 
ــا برنامــه ریزی هــای انجــام شــده در حــوزه اقتصــاد،  ــر ب اخی

شــاهد تحــوالت چشــمگیری هســتیم. 
ــت محــور اجــرای طــرح  ــی از هف ــی یک ــام مالیات اصــالح نظ
ــم  ــند چش ــداف س ــق اه ــوص تحق ــادی درخص ــول اقتص تح
انــداز توســعه بــرای افــق ۱4۰4 اســت کــه توجــه بیــش 
ــان  ــئوالن نش ــوی مس ــی را از س ــام مالیات ــه نظ ــش ب از پی
ــه  می دهــد، کــه نتیجــه آن افزایــش آگاهــی مــردم نســبت ب
نقــش مالیــات بــر ارزش افــزوده در توســعه کشــور و مشــارکت 
مــردم در تأمیــن هزینه هــای عمومــی و زیرســاختهای شــهری 
ــا توســعۀ شــهرها و افزایــش  ــوده اســت. در حــال حاضــر ب ب
جمعیــت، احــداث و یــا ارتقــای زیرســاختها بــرای پاســخگویی 
ــت اســت و رســانه ها  ــز اهمی ــردم بســیار حائ ــای م ــه نیازه ب
ــا کمــک  ــد ب ــای فرهنگــی و آموزشــی کشــور می توانن و ارگانه
ــش  ــیم نق ــن ترس ــی، ضم ــازی مالیات ــگ س ــر فرهن ــه ام ب
مالیــات بــرارزش افــزوده در توســعة زیرســاخت های شــهرها، 
ــاد  ــات و ایج ــه مالی ــه ب ــرش جامع ــای نگ ــه ارتق ــبت ب نس
انگیــزه در مــردم بــرای مشــارکت در مدیریــت شــهری یاریگــر 

ــند. ــی باش ــام مالیات ــت اندرکاران نظ دس
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هشت بهشت
 تشکیل گروه یاوران معروف

 در وزارتخانه ها  
دبیــر ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کشــور 
گفــت: گــروه هــای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
و یــاوران معــروف در وزارتخانــه و ســازمان های 

ــود. ــکیل می ش ــی تش دولت

ــر،  ــد زرگ ــید احم ــلمین س ــام والمس ــت االس حج
درآئیــن بزرگداشــت آیــت هللا راســتی کاشــانی 
 10 تیم هــای  قالــب  در  گروه هــا  ایــن  افــزود: 
ــروف  ــه مع ــر ب ــوراهای ام ــی ش ــا هماهنگ ــره ب نف
ســازماندهی  و  داده  آمــوزش  منکــر،  از  نهــی   و 

می شوند.
تمــام  در  اکنــون  هــم  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
شهرســتان های کشــور ســتاد امــر بــه معــروف 
و نهــی از منکــر فعــال هســتند، گفــت: در ایــن 
و  برنامه ریــزی  بــرای  وزیــران  از  نفــر   6 زمینــه 
ــه معــروف و نهــی  سیاســت گذاری در ســتاد امــر ب

از منکــر عضــو هســتند.
ــه  ــان جمع ــون، امام ــق قان ــه طب ــان اینک ــا بی وی ب
ــدای  ــزود: از ابت ــتند اف ــتادها هس ــن س ــس ای رئی
ــام  ــرای انج ــر ب ــون 52 نف ــامی تاکن ــاب اس انق
ــه فیــض  ــه معــروف و نهــی ب فریضــه الهــی امــر ب

شــهادت نائــل آمده انــد.

افزایش متراژ صدور پروانه های 
ساختمانی در ۵ منطقه 

 معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری اصفهــان 
از افزایــش متــراژ صــدور پروانه هــای ســاختمانی در 
5 منطقــه شــهر خبــر داد و گفــت: امســال مناطــق 
اصفهــان جهــش  و 1۴ شــهرداری   1۳ ،10  ،۷ ،5
ــای ســاختمانی  ــراژ پروانه ه ــش مت ــی در افزای خوب
ــابه  ــهرداری مش ــه ۳ ش ــار در منطق ــته اند و آم داش

ســال گذشــته اســت.
ســید جمــال الدیــن صمصــام شــریعت، بــا اشــاره 
ــای  ــراژ پروانه ه ــه مت ــات مقایس ــار و اطاع ــه آم ب
15 گانــه  مناطــق  در  شــده  صــادر  ســاختمانی 
شــهرداری اصفهــان تــا پایــان شــهریور مــاه امســال، 
تصریــح کــرد: در ســال جــاری بیــش از یــک 
ــه ســاختمانی  ــع پروان میلیــون و 550 هــزار مترمرب

ــت. ــده اس ــادر ش ــان ص ــهر اصفه در ش

سرپرست جمعیت هالل احمر 
شهرستان اصفهان معرفی شد 

مدیرعامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان اصفهــان 
بــه عنــوان  را  انصــاری  طــی حکمــی، شــهریار 
شهرســتان  احمــر  هــال  جمعیــت  سرپرســت 
اصفهــان منصــوب کــرد. دکتــر مؤمنــی همچنیــن از 
ــت  ــان ریاس ــق در زم ــیر محق ــر اردش ــات دکت خدم

ــرد. ــر ک وی تقدی
ــاور  ــوان مش ــه عن ــق ب ــر محق ــت: دکت ــی اس گفتن

ــد. ــوب ش ــان منص ــور جوان ــل در  ام ــر عام مدی

نیاز مبرم مشاركت بخش غیردولتی 
در ارائه آموزش های مهارتی  

ــان در   ــتان اصفه ــه ای اس ــی و حرف ــر کل فن  مدی
ــز و  ــای مراك ــورای اداری رؤس ــه ش ــومین جلس س
ــرخ12  ــه ن ــاره ب ــا اش ــن اداره ب ــتادی ای ادارات س
درصــدی بیــكاری در اســتان  گفــت: سیاســت 
ــا  ــپاری آموزش ه ــرون س ــی، ب ــگاه آموزش ــن بن ای
و واگــذاری محل هــا و امكانــات بااســتفاده بــه 
مزیت هــای  از  اســتفاده  و  غیردولتــی  بخــش 
ــی را  ــات كشــاورزی اســتان مطالب ــی و خدم صنعت

ــود. ــوان نم عن
ابوطالــب جالــی اظهــار داشــت: در هــر بســته 
اقتصــادی كــه توســط دولــت تدویــن می شــود 
یــك زیربســته مهارتــی در نظــر گرفتــه شــده اســت 
كــه ایــن بیانگــر اهمیــت آموزش هــا مهــارت بــرای 
ــه  ــد ب ــا بای ــث تفاهم نامه ه ــد. بح ــت می باش دول
صــورت جدی تــر بــرای اســتفاده از امكانــات ســایر 

ــود. ــال ش ــئولین دنب ــط مس ــتگاه ها توس دس

تولید نانو کامپوزیت های پلیمری از 
اصفهان به ارمنستان رفت

 بــا انعقــاد تفاهم نامــه ای، دانــش فنــی تولیــد نانــو 
ــش  ــرکت دان ــک ش ــری از ی ــای پلیم کامپوزیت ه
ــتانی  ــرکت ارمنس ــک ش ــه ی ــان ب ــان در اصفه بنی

منتقــل خواهــد شــد.
نانــو  تولیــد  فنــی  دانــش  انتقــال  تفاهم نامــه 
نشســت  حاشــیه  در  پلیمــری  کامپوزیت هــای 
»اقتصــاد و فنــاوری نانــو« در کشــور ارمنســتان بیــن 
شــرکت آریا پلیمر پیشــگام ) از شــرکت های مســتقر 
در شــهرک( بــا یــک شــرکت ارمنســتانی منعقــد شــد. 
ایــن تفاهم نامــه منجــر بــه تولیــد محصــوالت پلیمری 

ــر در ارمنســتان خواهــد شــد.  ــت باالت ــا کیفی ب
نانــو کامپوزیت هــای پلیمــری منجــر بــه بهبــود 
خــواص فیزیکــی، مکانیکــی و حرارتــی محصــوالت 
مختلــف یــو پــی وی ســی )UPVC( همچــون 
و ظاهــر  نرم شــدگی  اســتحکام ضربــه، دمــای 

می شــود. نمونــه 

P.Khakbazan@eskimia.ir
پریسا خاکبازانگروه اصفهان

ــه  ــاره ب ــا اش ــان  ب ــب اصفه ــهردار منتخ ش
اینکــه  تأخیــر در ابــاغ حکــم شــهردار 
اصفهــان ایــن شــهر را بــه عقــب مــی رانــد 
گفــت:  درحــال احصــا مشــکات هســتیم. 
دنبــال  بــه  مــا  افــزود:  همچنیــن  وی 
ــی  ــود ول بزرگنمایــی مشــکات نخواهیــم ب
شــفاف ســازی در دســتور مدیریــت شــهری 

ــود.  ــد ب خواه
 قــدرت هللا نــوروزی، در جمــع تعــدادی 
از فرماندهــان دفــاع مقــدس، ایثارگــران 

ــاغ  ــه در اب ــر روز ک ــزود: ه ــازان اف و جانب
ــه وجــود  ــر ب ــان تأخی حکــم شــهردار اصفه
ــده  ــب ران ــاه عق ــک م ــهر ی ــن ش ــد ای آی
مــی شــود و مــن بــه عنــوان شــهردار 
ــروز در  ــه ام ــم ک ــی دان ــا نم ــب واقع منتخ
ــی وجــود  ــان چــه وضعیت شــهرداری اصفه
ــوق  ــان حق ــارد توم ــه 60 میلی دارد و چگون
کارمنــدان شــهرداری در پایــان مــاه تأمیــن 

ــد. ــد ش خواه
 شهرداری با قد و قواره ای چاق  

وی بــا اشــاره بــه ایــن كــه  شــهرداری چــاق 
اســت و بایــد الغــر شــود تــا بتوانــد بــه یــک 

نهــاد چابــک تبدیــل شــود افــزود: بــرون 
ــده  ــر عه ــه ب ــت ک ــپاری از  وظایفی س س
ــه  ــا ب ــپردن آنه ــت و س ــهرداری نیس ش

اهــل فــن را دنبــال خواهیــم کــرد. 
اولویــت  از  را  مبحــث گردشــگری  وی 
ادامــه  و  دانســت  شــهرداری  هــای 
داد: ترافیــک، حمــل و نقــل عمومــی، 
زاینــده رود و ســیما و منظــر شــهری 
راســتای  در  اســت کــه  از موضوعاتــی 

یابنــد. بهبــود  بایــد  گردشــگری 
 شــهردار منتخــب اصفهــان ادامــه داد: 
ــتاندار  ــور و اس ــس جمه ــه رئی ــد ك هرچن
ــده رود وارد عمــل  ــد در خصــوص زاین بای
شــوند، امــا شــهرداری اصفهــان بــه عنوان 
از  آبــه دار و ســهم بر  بزرگ تریــن حــق 
ــا جــاری  ــد ت ــاش کن ــد ت ــده رود بای زاین

ــد. ــگی باش ــده رود همیش ــودن زاین ب
ریزگردهــای  ایــن كــه  بیــان  بــا  وی 
گاوخونــی محیــط زیســت اصفهــان را 
تهدیــد مــی کنــد تصریــح كــرد: اگــر 
ــرد  ــق بگی ــگری رون ــم گردش ــی خواهی م
بایــد حواســمان بــه گاوخونــی باشــد، 
همانطــور کــه بایــد موضــوع هتــل ســازی 
را در دســتور کار داشــته باشــیم. کار بــرای 
انجــام دادن در شــهر اصفهــان بســیار 
زیــاد اســت و بــرای بهبــود وضعیــت 
حمایــت  نیازمنــد  اصفهــان  شــهری 

هســتیم.

 تالش برای جذب توریسم 
مذهبی وصنعتی  

ــداد  ــد تع ــه بای ــن ك ــر ای ــد ب ــا تأكی وی ب
گردشــگر خارجــی در میــدان امــام)ره( 
ــی و حتــی  ــای تعــداد گردشــگر داخل همپ
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــت:  ب ــد گف ــتر باش بیش
ایــن مهــم نیازمنــد اســتفاده از متخصصــان 
هســتیم و تــاش مــی کنیــم انســان های 
پاک دســت و بــا تجربــه را بــه کار بگیریــم 
ــم  ــتفاده خواهی ــا اس ــه ظرفیت ه و از هم

كــرد.

ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــب اصفه ــهردار منتخ ش
ایــن كــه مــا فقــط نبایــد متمرکــز توریســم 
نیازمنــد  مــا  بلکــه  باشــیم  فرهنگــی 
ــی و  ــم صنعت ــی و توریس ــم مذهب توریس
پزشــکی نیــز هســتیم بیــان كــرد: چــرا کــه 

تــوان عرضــه آن در اصفهــان فراهــم اســت، 
ــران  ــار ســریع الســیر اصفهان-ته ــر قط اگ
توریســم های  آنــگاه  شــود  انــدازی  راه 
مذهبــی قــم بــه ســمت اصفهــان خواهنــد 

آمــد.
 نــوروزی بــا اشــاره بــه اینکــه دفــاع 
ــک  ــه ی ــت ک ــد اس ــدس دارای دو بع مق
بعــد آن دفــاع از کشــور و بعــد دیگــر دفــاع 
ــرای  ــران ب ــزود: ایثارگ ــود، اف ــده ب از عقی
ایــن کشــور عزیزنــد و ارزش هــای واالیــی 
ــظ دســتاوردهای  ــرای حف ــد ب ــد و بای دارن
ایــن کشــور ایثارگــران همــواره در کنــار 

ــند. ــته باش ــرار داش ــئوالن ق مس
 دست مودّت شهرداری 

به سمت ایثارگران  
ــن  ــان ای ــا بی ــان ب شــهردار منتخــب اصفه
ــان کار  ــه کار شــهرداری در اصفه ــب ك مطل
ســنگینی اســت ادامــه داد: بایــد ایــن کار 
ــت  ــران و حمای ــک ایثارگ ــا کم ــنگین ب س
بــر  تکیــه  بــا  و  مختلــف  گروه هــای 
ــر  ــا ب ــرود ت ــش ب ــوی پی ــان ق ــک جری ی

ــرد ــه ک ــکات غلب مش
وی بــا تأكیــد بــر ایــن كــه از ایده هــای نــو 
ــه  ــی ک ــت آنهای ــم و دس ــتقبال می کنی اس
ــد را  ــک کنن ــرمایه گذاری کم ــش س در بخ
می فشــاریم اظهــار داشــت: نیروهایــی کــه 
گره گشــا باشــند را بــه کار خواهیــم گرفــت 

و ســعی می کنیــم وضعیــت بهتــر شــود.

ــتان  ــکی اس ــای پزش ــت ه ــس و فوری ــز اورژان ــس مرک رئی
ــای  ــی و رینگ ه ــام خمین ــی ام ــل هوای ــت:  پ ــان گف اصفه
ــدارد. ــانی ن ــایل امدادرس ــرای وس ــی ب ــچ امکان ــهری هی ش

ــد  ــس تأکی ــکات اورژان ــا مش ــه ب ــتین،  در رابط ــور  راس   غف
کــرد: درخواســتمان از نهادهــای مختلــف ایــن اســت کــه اگــر 
فضــای خالــی در نقاطــی از شــهر دارنــد کــه نیــاز بــه تأســیس 
پایــگاه داریــم ایــن فضاهــا را بــه اورژانــس اختصــاص دهنــد، 
بــرای نمونــه پــل هوایــی امــام خمینــی و رینگ هــای شــهری 

هیــچ امکانــی بــرای وســایل امدادرســانی وجــود نــدارد.
ــژه ای  ــای وی ــتان آمبوالنس ه ــل زمس ــرای فص ــزود: ب وی اف
ثابــت در  پایــگاه  داریــم همچنیــن دو  بــرای کوهســتان 
فریدون شــهر، امــا در بارش هــای شــدید بــرف دسترســی بــه 
ــه  ــن زمین ــه در ای ــود ک ــع می ش ــهر قط ــی از فریدون ش مناطق

امــداد هوایــی و مــدی کوپترهــا می توانــد کمــک کننــده باشــد.
ــتان  ــکی اس ــای پزش ــت ه ــس و فوری ــز اورژان ــس مرک رئی
اصفهــان تصریــح کــرد: در برخــی نقــاط مثــل شــرق اســتان، 
مســافتی کــه میــان پایــگاه هســت از اســتاندارد ۴0 کیلومتــر 
بیشــتر بــوده امــا برنامــه داریــم تــا بــا افزایــش پایگاه هــا بــه 

ــن اســتاندارد کشــوری برســیم. ای
ــی  ــه در برخ ــدور ک ــوس تن ــط اتوب ــا خ ــه ب ــتین، در رابط راس
ــه  ــدا خطوطــی ک ــح داد: در ابت ــه شــده توضی ــا تعبی خیابان ه
ــت  ــی داش ــده نرده های ــه ش ــدرو تعبی ــای تن ــرای اتوبوس ه ب
پشــت  ایســتگاه  در  آمبوالنس هــا  می شــد  باعــث  کــه 
اتوبوس هــا بماننــد و عمــًا کاربــرد الزم را نداشــت، امــا 
ــکان را می دهــد  ــن ام ــوده و ای ــرده ب ــدون ن ــد ب خطــوط جدی
ــند. ــه برس ــل حادث ــه مح ــریع تر ب ــس س ــای اورژان ــا نیروه ت

مدیــر کل انتقــال خــون اســتان اصفهــان گفــت: چهــار پایــگاه 
ــون از  ــت خ ــرای دریاف ــهر ب ــی ش ــون در خمین ــدای خ اه
عــزاداران ایــام تاســوعا و عاشــورای حســینی راه انــدازی مــی 

شــود.
مجیــد زینلــی افــزود: بــرای ایــام تاســوعا و عاشــورای 
حســینی در خمینــی شــهر عــاوه بــر خــون گیــری در مرکــز 
ــک و  ــاد، کوش ــوی آب ــهر، در ج ــی ش ــون خمین ــدای خ اه
آدریــان ایــن شهرســتان پایگاه هــای جمــع آوری خــون 

می شــود. مســتقر 
وی گفــت: در ایــام محــرم خــون گیــری از ســاعت هفت ونیــم 
صبــح تــا شــش ونیم بعدازظهــر در مرکــز اهــدای خــون 
اصفهــان واقــع در پــل خواجــو صــورت مــی گیــرد. از روز پنــج 
ــی  ــه صــورت تمــام وقــت در خمین ــا روز یکشــنبه ب شــنبه ت
ــح  ــنبه از صب ــج ش ــه روز پن ــود ک ــی ش ــری م ــهر خون گی ش

تــا شــب زمــان مراجعــه خواهــران بــرای خــون گیــری اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هــر روز بایــد ۴00 واحــد خــون اهــدا 
شــود و بــه مدیریــت در ایــن روزهــا نیــاز اســت کــه بعــد از 
ایــن دو مــاه بــا کمبــود خــون مواجــه نشــویم، اضافــه کــرد: 
در حــال حاضــر ایــن میــزان واحــد خــون تامیــن مــی شــود 

و بــا هیــچ کمبــود خونــی مواجــه نیســتیم.
 وی افــزود:  فــردی کــه خــون اهــدا مــی کنــد تــا ســه مــاه 
دیگــر نمــی توانــد خــون اهــدا کنــد و بایــد مدیریتــی شــود 
ــا کمبــود خــون مواجــه نشــویم. کــه طــی روزهــای آینــده ب

مدیــر کل انتقــال خــون اســتان اصفهــان گفــت: مرکــز ثابــت 
ــان  ــع در خیاب ــهر واق ــی ش ــتان خمین ــون شهرس ــدای خ اه
امــام شــمالی دهــه اول محــرم از روز شــنبه اول مهرمــاه برابر 
دوم محــرم الحــرام تــا روز عاشــورا در شــیفت صبــح و عصــر 

ــدگان اســت. ــری از اهداکنن ــاده خون گی آم

مدیــر جهــاد کشــاورزی آران و بیــدگل گفــت: برداشــت پســته 
ــته  ــب پس ــدگل ، قط ــتان آران و بی ــات شهرس ــطح باغ از س

اســتان اصفهــان آغــاز شــد.
حســین فتاحــی اظهــار داشــت: وســعت باغ هــای زیــر کشــت 
ایــن محصــول ســه هــزار و ۷00 هکتــار اســت کــه حــدود دو 
هــزار و 100 هکتــار از ســطح زیــر کشــت پســته بــارور اســت و 

ــار می نشــینند. ــه ب ــده ب ــی در  ســال های آین مابق
وی بــا بیــان اینکــه متوســط برداشــت پســته بــه طــور  طبیعی 
ــی  ــش بین ــزود: پی ــت، اف ــار اس ــر هکت ــن در ه ــدود دو ت ح
می شــود امســال بیــش از چهــار هــزار تــن پســته خشــک از 

باغــات برداشــت و روانــه بــازار شــود.
ــه اینکــه برداشــت محصــول پســته امســال  ــا اشــاره ب وی ب
تــا اواخــر مهرمــاه ادامــه دارد افــزود: محصــول پســته آران و 

بیــدگل پــس از برداشــت بــه هشــت واحــد فــرآوری پســته 
در شهرســتان حمــل و پــس از فــرآوری بیــش از ۴0 درصــد 
ــادر  ــا ص ــارس و اروپ ــج ف ــیه خلی ــورهای حاش ــه کش آن ب

می شــود.
ــه اول  ــدگل رتب ــه شهرســتان آران و بی ــان اینک ــا بی فتاحــی ب
ــته های  ــت: پس ــان را دارد، گف ــتان اصفه ــته در اس ــد پس تولی
ــه  ــری و کل ــی، اکب ــام احمدآقای ــوع ارق ــده از ن ــت ش برداش
ــم در  ــر کشــت ه ــه بیشــترین ســطح زی قوچــی هســتند ک

ــرار دارد. ــاد ق ــد آب ــاده ابوزی ج
ــدگل  ــته در آران و بی ــول پس ــه محص ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
مناســب شــرایط آب و هوایــی و خاکــی منطقــه اســت، گفــت: 
ــب  ــدگل قط ــق 1۴0۴ آران و بی ــا اف ــود ت ــی می ش ــش بین پی

ــا ارزش در کشــور باشــد. تولیــد ایــن محصــول ب

شبســتان مســجد ارشاد)مســجد کوچــه شــاه ســابق( بــه عنوان 
ــه همــت  ــاد ب ــن مســاجد شــهر نجــف آب یکــی از قدیمــی تری
ــراث فرهنگــی پــس از انجــام مرمــت  مــردم و دوســتداران می

بازگشــایی شــد.
 مســئول بازســازی و مرمــت مســجد نجــف آبــاد گفــت: 
براســاس نوشــته های کتیبــه نصــب شــده بــر ســر درب ورودی 
ایــن مســجد در ســال 12۷5 و در دوره حکومــت قاجــار توســط 
ــاد احــداث  ــان نجــف آب ــن آن زم ــی از خیری ــد یک حــاج محم
شــده اســت. شبســتان زمســتانه مســجد کــه در ضلــع شــرقی 
ــوده و  ــدون اســتفاده ب ــش از 50 ســال بســته و ب ــرار دارد بی ق
براثــر بی توجهــی قســمت های مختلــف آن دچــار آســیب شــده 
بــود کــه بــه همــت دوســتداران میــراث فرهنگــی مرمــت شــد.
ــن  ــه ای ــه اینک ــا اشــاره ب ــد عســگری، ب حجــت االســام حمی
مســجد بــا هزینــه ای بالــغ بــر 100 میلیــون تومــان بازســازی و 

مرمــت شــده اســت افــزود:  مســجد ارشــاد شــهر نجــف آبــاد 
ــت  ــتان اس ــن شهرس ــمند ای ــی و ارزش ــای تاریخ ــی از بناه یک
ــن  ــران ای ــی و خی ــراث فرهنگ ــتداران می ــک دوس ــا کم ــه ب ک

ــت شــده اســت. شهرســتان مرم
ــای  ــای زیب ــک فض ــجد ی ــرقی مس ــتان ش ــت: شبس وی گف
ــرای اقامــه نمــاز در فصــل گرمــا  ــی، آجــر فــرش شــده ب مهتاب

ــت. ــده اس ــی ش طراح
ــجد  ــن مس ــه در ای ــال قبل ــش از ۳00س ــزود: بی ــگری اف عس
ــد  ــاگردان آخون ــی از ش ــد حجج ــیخ احم ــوده و ش ــتقیم ب مس

ــت. ــرده اس ــدام ک ــاح آن اق ــه اص ــبت ب ــانی نس خراس
ــجد  ــن مس ــرد ای ــه ف ــر ب ــای منحص ــی ه ــت: از ویژگ وی گف
ــط  ــق مرتب ــزرگ وعمی ــداز بســیار ب ــرف ان تاریخــی داشــتن 2 ب
بــا 2 چــاه آب بــوده کــه بــرف هــا درآن انبــار و از آب گــواری آن 

ــرای شــرب اســتفاده مــی شــده اســت. ب

رئیس مرکز اورژانس عنوان کرد:

معابرشهریِ بی ضابطه، امکانات امدادرسانی ندارند 
مدیر جهاد کشاورزی آران و بیدگل:

آغاز برداشت پسته از قطب تولید پسته اصفهان 

مسجد تاریخی ارشاد نجف آباد مرمت و بازگشایی شداستقرار۴ پایگاه اهدای خون در خمینی شهر 

مراسم استقبال از شهید حججی، امروز عصر در 
میدان امام )ره( اصفهان برگزار می شود

مدیــرکل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اصفهــان گفت: مراســم اســتقبال 
ــام )ره(  ــدان ام ــاعت 16:۳0 در می ــروز س ــی ام ــهید حجج ــر ش از پیک
ــییع  ــای تش ــژه برنامه ه ــاره وی ــی درب ــوش وکیل ــود. داری ــزار می ش برگ
ــم  ــت: مراس ــار داش ــان اظه ــی در اصفه ــن حجج ــهید محس ــر ش پیک
اســتقبال از پیکــر شــهید حججــی امــروز ســاعت 16:۳0 در میــدان امــام 

)ره( برگــزار می شــود.
ــاد برگــزار  ــر اینکــه مراســم تشــییع شــهید در نجــف آب ــا تأکیــد ب وی ب
ــان تشــییع نخواهــد  ــر شــهید حججــی در اصفه ــزود: پیک می شــود، اف
شــد و  تنهــا مراســم گرامیداشــت و اســتقبال از ایــن شــهید گرانقــدر فردا 

در اصفهــان برگــزار خواهــد شــد.
مدیــرکل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: 
در ایــن مراســم ســخنرانی و مداحــی بــرای گرامیداشــت مقــام شــهدای 
ــده  ــزی ش ــی برنامه ری ــن حجج ــهید محس ــژه ش ــه وی ــرم ب ــع ح مداف

اســت.
ــان  ــرودگاه اصفه ــتقیمًا از ف ــی مس ــهید حجج ــر ش ــه داد: پیک وی ادام

بــه میــدان امــام )ره( منتقــل شــده و ســپس مراســم اســتقبال از ایــن 
شــهید گرانقــدر از بعــد از ظهــر تــا نمــاز مغــرب و عشــاء بــه طــول خواهــد 

انجامیــد و بعــد آن پیکــر بــه نجــف آبــاد انتقــال می یابــد. 
ــه فضاســازی میــدان امــام )ره( خاطرنشــان کــرد:  ــا اشــاره ب وکیلــی ب
میــدان امــام )ره( بــرای مراســم اســتقبال، فضاســازی ویــژه ای خواهــد 

ــای آن در دســت اجراســت. ــه برنامه ه داشــت ک
اطاع رســانی مراســم تشــییع شــهید  همچنیــن مســئول کمیتــه 
حججــی گفــت: برنامــه تشــییع شــهید حججــی پنجشــنبه ســاعت 8 
ــان  ــن شــهید در یادم ــا محــل دف ــاد ت ــدان بســیج نجف آب ــح از می صب

ــد. ــد ش ــزار خواه ــاد برگ ــهید نجف آب ــرداران ش س
ــر شــهید  ــاه پیک ــر م ــزود: عصــر چهارشــنبه 5 مه ــدی رشــیدزاده اف مه
ــا  ــرب و عش ــاز مغ ــد از نم ــه وداع را بع ــد و برنام ــاد می آی ــه نجف آب ب
ــت.  ــم داش ــاد خواهی ــرا)س( نجف آب ــه زه ــرت فاطم ــینیه حض در حس
ــز پنجشــنبه ســاعت 8  وی افــزود: برنامــه تشــییع شــهید حججــی نی
صبــح بــا ســخنرانی یکــی از مســئوالن کشــوری و مداحــی آغــاز می شــود 
و ســاعت 9 حرکــت از میــدان بســیج نجف آبــاد تــا محــل دفــن شــهید،  
ــه  ــن برنام ــود. همچنی ــد ب ــاد خواه ــهید نجف آب ــرداران ش ــان س یادم

ســوم شــهید در حســینیه فاطمــه زهــرا)س( برگــزار می شــود.

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریگروه اصفهان

مدیــرکل ثبــت احــوال اســتان اصفهــان گفــت: 
امــروزه اصفهــان بــه عنــوان ســهم 6.۴ درصــد 
بــه عنــوان ســومین  جمعیــت کل کشــور 
ــر جمعیــت کشــور مطــرح اســت و  اســتان پ
ــا یــک رابطــه تنگاتنــگ  خمینــی شــهر هــم ب
بــا نجــف آبــاد در ردیــف شــهرهای پرجمعیــت 
اســت و بــا شــرایط اقلیمــی خــاص و تمرکــز 
ــه روز  ــه ب ــت در زمین ــزاوار اس ــی، س جمعیت
بــودن آمارهــای جمعیتــی آن تــاش نماییــم.

 غفرانــی، در گفتگــو بــا کیمیــای وطــن  ســال 
ــاز  ــاز ف ــت و آغ ــقوط جمعی ــال س 1۴00 را س
ســالمندی در کشــور خوانــد و افــزود: در 
صــورت بــروز ایــن مشــکل، همۀ ســاختارهای 
جامعــه موجودیــت، قابلیــت و مصــرف خــود 
را از دســت می دهــد و دولــت آن زمــان بایــد 

ــد. ــد کن ــزی جدی برنامه ری
ــوان  ــه عن ــاق ب ــه ط ــوص اینک  وی در خص
یکــی از موانــع رشــد جمعیــت شــناخته شــده 
اســت گفــت: بیشــترین طاق هــا در 5 ســال 
اول ازدواج اتفــاق می افتــد. آمارهــای طــاق و 

ازدواج بایــد ســاالنه و در دو ســطح اســتانی و 
کشــوری ارائــه شــود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه  کارت ملــی هوشــمند 
بایــد بــه عنــوان یــک حساســیت ملــی دیــده 
ــتان های  ــه اس ــبت ب ــا نس ــزود: م ــود اف ش
دیگــر در درخواســت و مراجعــه بــرای دریافت 

کارت هوشــمند ملــی عقــب هســتیم.
غفرانــی تصریــح کــرد: در فروردیــن 1۳9۷ 
ــا 90  ــال های 80 ت ــه س ــی ک ــۀ کارت های هم
گرفته انــد فاقــد اعتبــار خواهــد بــود و بــا 
کارت هــای غیــر هوشــمند قطعــا هــم مــردم 

و هــم نظــام اداری مــا را دچــار مشــکل 
 . می کننــد

از ایــن تاریــخ بــه بعــد مــردم بــه هــر 
دســتگاهی مراجعــه کردنــد آن دســتگاه 
موظــف بــه دریافــت کارت ملی هوشــمند از 
آنــان اســت. ایــن محدودیــت بــدان منظــور 
ــه  ــر چ ــمند ه ــی هوش ــه کارت مل ــت ک اس
ســریع تر وارد چرخــه عملیاتــی شــود، چــرا 

ــن کارت  ــر ای ــه در ضمی ــی ک ــا اهداف ــه ب ک
ــد  ــه ای جدی ــوان دریچ ــت می ت ــه اس نهفت

ــرد. ــاز ک ــک ب ــت الکترونی ــه ســوی دول ب
ــه در  ــی ک ــی نام های ــه از فراوان وی در ادام
5 ماهــه امســال خبــر داد و گفــت: مجمــوع 
ماهــه   5 در  پســران  انتخابــی  نام هــای 
ــن آن هــا، تعــداد 2  ســال 96 توســط والدی
هــزار و ۳۳8 مــورد مربــوط بــه نــام مبــارک 
علــی و اســامی ترکیبــی بــا نــام علــی بــوده 

اســت.
مدیــرکل ثبــت احــوال اســتان اصفهــان 
افــزود: نــام امیرعلــی بــا بیشــترین فراوانی 
ــام  ــا ن ــب ب ــامی مرک ــداول اس ــدر ج در ص
علــی و ســایر اســامی برگزیــده توســط 
ــوده اســت. ــوزادان ب ــن ن مراجعــان و والدی

#خبر_گردی

اصفهان4
درحاشیه

 تشییع شهید مدافع حرم 
»محمد محمدی« در خمینی شهر 

از لشــکر  شــهید مدافــع حــرم »محمــد محمــدی« 
فاطمیــون کــه در دفــاع از حــرم حضــرت زینــب)س( در 
کشــور ســوریه بــه شــهادت رســید، در خمینی شــهر تشــییع 
و در گلــزار شــهدای امامــزاده ســید محمدبــن زیدبــن امــام 

می شــود. خاکســپاری  علی بن الحســین)ع( 
مراســم تشــییع شــهید پنجــم محرم الحــرام از حــوزه 
ــگاه  ــب درمان ــم( جن ــپاه قدی ــیج ثارهللا)س ــت بس مقاوم
ــیدمحمد  ــزاده س ــهدای امام ــزار ش ــمت گل ــه س ــدس ب ق
برگــزار و در قطعــه شــهدای مدافــع حــرم فاطمیــون 

ــد.  ــپاری ش خاکس
همچنین مراســم بزرگداشــت و یادبود شــهید چهارشــنبه از 
ســاعت 09:۳0 الــی 12 صبــح در مســجد امــام خمینی)ره( 

محلــه دســتگرد خمینی شــهر برگــزار می شــود.

برگزاری آیین کهن جغجغه زنی 
تاسوعا و عاشورا در ابیانه

دهیــار روســتای ابیانــه گفــت: آییــن کهــن جغجغــه زنــی و 
نخــل گردانــی بــا حضــور عاشــقان اهــل بیــت )ع( و اهالی 
ــورای  ــوعا و عاش ــام تاس ــی در ای ــکوه خاص ــا ش ــتا ب روس

حســینی در ابیانــه برگــزار مــی شــود.

محمــد عادلــی دهیــار روســتا افــزود: یکــی از نقاطــی کــه 
ــی  ــتای تاریخ ــت، روس ــی اس ــوم خاص دارای آداب و رس
ابیانــه اســت کــه در ایــام محــرم، دارای مراســم هایی 
چــون  جغجغــه زنــی، نخــل گردانــی و پرســه زنــی اســت. 
ایــن مراســم در شــب تاســوعا در مســجدی به نام مســجد 
یســمان  برگــزار می شــود و مــردم ایــن محلــه در مســجد 
جمــع شــده و نوحه هایــی را بــا آهنگ هــای خــاص خــود 

ــد. ــه می کنن زمزم
 وی ادامــه داد: مراســم جغجغــه زنــی، نیــز یکــی از 
زیباتریــن مراســم در محــرم اســت کــه مــردم ابیانــه  
ــای  ــه ج ــی و ب ــم قدیم ــن مراس ــتند؛ ای ــان آن هس میزب
مانــده از ایــران باســتان اســت کــه جــز در ابیانــه در هیــچ 

نقطــه ای از ایــران ماننــد آن را نمی تــوان دیــد. 
وی افــزود: بعــد از نوحه خوانــی، صــدای ِچــک  چــک 
ــه  ــاز می شــود ک ــی آغ ــای چوب ــم خــوردن جغجه ه ــه ه ب
ــاره  ــه درب ــار ابیان ــد. دهی ــاد می کن ــی را ایج ــای خاص فض
ــم  ــاز مراس ــل از آغ ــت: قب ــز گف ــی نی ــه زن ــم پرس مراس
جغجغــه زنــی، برخــی اهالــی روســتا دســته دســته 
خانه هایــی  مقابــل  در  و  می زننــد  قــدم  کوچه هــا  در 
کــه خیــرات و نــذری دارنــد، می ایســتند و پــس از 
احوال پرســی بــا صــدای بلنــد فاتحــه ای می خواننــد و 

ســراغ خانــه بعــدی می رونــد.

 صادرات ذوب آهن 
با حمل و نقل ریلی    

  
M.R.Sharifi@eskimia.ir

محمدرضا شریفیفوالدشهر

ــور در ذوب  ــا حض ــان ب ــتان اصفه ــن اس ــر كل راه آه مدی
آهــن بــا مدیرعامــل ایــن شــركت دیــدار و گفتگــو نمــود.
 صادقــی در ایــن دیــدار ، راه آهــن را یــك بخــش كلیــدی 
بــرای صنعــت و اقتصــاد كشــور توصیــف نمود كــه در جهت 
حمــل ونقــل مــواد اولیــه ذوب آهــن نقــش مهمــی دارد و 
افــزود: حمــل و نقــل مــواد اولیــه ذوب آهــن اصفهــان در 
ســال بالــغ بــر 8 میلیــون تــن اســت كــه ۴ و نیــم میلیــون 
تــن آن توســط راه آهــن صــورت مــی گیــرد و لــذا افزایــش 

ایــن تعامــل بســیار ضــروری اســت .
ســید رضــا ســادات حســینی، مدیــركل راه آهــن اســتان 
اصفهــان نیــز تعامــل ایــن دو ســازمان را بســیار خــوب و 
ــده بســیار نزدیــك  ســازنده توصیــف كــرد و گفــت: در آین
بــرای اولیــن بــار حمــل و نقــل صــادرات ذوب آهــن نیــز 
توســط راه آهــن انجــام مــی شــود كــه موجــب افزایــش 

ــود. ــی ش ــن م ــی مابی ــات ف ــا و تعام همكاری ه

جلوگیری از فعالیت واحدهای  
صنعتی آلوده در نجف آباد

 رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت نجف آبــاد گفت: از 
فعالیــت ســه واحــد صنعتــی آلــوده کننــده محیط زیســت 
در ایــن شهرســتان جلوگیــری شــد. ســه واحــد صنعتــی 
در بخــش ریختــه گــری ایــن شهرســتان بــه دلیــل رعایــت 
ــوا  ــردن ه ــوده ک ــی و آل ــت محیط ــات زیس ــردن الزام نک
پلمــب شــد. محمــد محمــدی گفــت: واحدهــای مذکــور 
ــکاری  ــت و هم ــط زیس ــت محی ــری اداره حفاظ ــا پیگی ب
نیــروی انتظامــی و بــا توجــه بــه شــکایات متعــدد 

ــه دســتور دادســتان شهرســتان پلمــب شــد. مردمــی، ب
وی وارد کــردن آالینــده هــای خطرنــاک بــه محیــط 
ــی را  ــع آلودگ ــای رف ــه اخطاره ــی ب ــی توجه ــت و ب زیس
از مهم تریــن دالیــل توقــف فعالیــت ایــن واحدهــای 

ــرد. ــان ک ــی بی صنعت

آمادگی کامل خدمات شهری 
درآیین سنتی مذهبی قالیشویان

ــی  ــان از آمادگ ــهرداری کاش ــهری ش ــات ش ــاون خدم مع
کامــل نیروهــای خدمــات شــهری در آییــن ســنتی 

مذهبــی قالیشــویان در مشــهد اردهــال خبــرداد.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  واحدیــان،  حســین  محمــد 
ــه  ــانی ب ــت رس ــرای خدم ــددی ب ــای متع برنامه ریزی ه
زائــران بــارگاه حضــرت علــی بــن محمــد باقــر)ع( در آیین 
مذهبی-ســنتی قالیشــویان صــورت گرفتــه اســت افــزود:  
ســه اکیــپ خودرویــی و ســه اکیــپ موتــوری بــا 15 مامور 
آتــش نشــانی و یــک تانکــر آب نیــز بــرای تامیــن امنیــت 
ــور ــه حض ــه ای در منطق ــوع حادث ــر ن ــگیری از ه  و پیش

 دارند.

فصل الخطاب مدیرکل ثبت احوال استان به مردم:

پایان کارت های ملی غیرهوشمند تا فروردین97

،،
گردشــگری  خواهیــم  مــی  اگــر 
بایــد  بگیــرد  رونــق  دراصفهــان  
ــه گاوخونــی باشــد، کار  حواســمان ب
بــرای انجــام دادن در شــهر اصفهــان 
بهبــود  بــرای  و  اســت  زیــاد  بســیار 
وضعیــت شــهری نیازمنــد حمایــت 

. هســتیم
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شهردار منتخب اصفهان در دیدار جمعی از فرماندهان دفاع مقدس و ایثارگران:

بزرگ نمایی نمی کنیم، اما مشکالت شهر را شفاف خواهیم کرد
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کوتاه اخبار 
 اجرای طرح احسان حسینی 

در بافق 
ــی)ره( از اجــرای  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــر کمیت مدی
ــر  ــرم و صف ــاه مح ــینی در م ــان حس ــرح احس ط

ــر داد.  خب
ســید رضــا هاشــمی پــور مدیــر کمیتــه امــداد 
امــام خمینــی)ره( بافــق گفــت: ایــن نهــاد در مــاه 
محــرم و صفــر آمادگــی دریافــت نــذورات عــزاداران 

اباعبــدهللا الحســین )ع( را دارد.
وی افــزود: عاشــقان والیــت می تواننــد نــذورات 
خــود را جهــت توزیــع بیــن محرومــان و نیازمنــدان 

ــه ایــن نهــاد تحویــل دهنــد. جامعــه ب

خدمات رایگان دندانپزشکی و 
سالمت در روستای گودسرد 

بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس، خدمــات 
اهالــی  بــه  ســامت  و  دندانپزشــکی  رایــگان 
ــه شــد.  ــردگان ارائ روســتای گودســرد شهرســتان ل
مهیــن غفــاری سرپرســت بســیج جامعــه پزشــکی 
ــگان  ــات رای ــه خدم ــاری از ارائ ــال و بختی چهارمح
روســتای  اهالــی  از  نفــر   ۲۰۰ بــه  دندانپزشــکی 
گودســرد بخــش ُمنــج شهرســتان لــردگان بــه 

مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس خبــر داد.
وی گفــت: همچنیــن غربالگــری فشــار خــون بــرای 
بیــش از ۵۰ نفــر از اهالــی ایــن روســتا انجــام شــد.

رفع تصرف بیش از 9 هکتار از 
اراضی کهنوج 

آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  اداره  رئیــس 
شهرســتان کهنــوج گفــت: بیــش از 9 هکتــار از 
اراضــی ملــی شهرســتان کهنــوج رفــع تصــرف شــد. 
مرتضــی لورگــی، رئیــس اداره منابــع طبیعــی و 
ــزود: در راســتای  ــوج اف ــزداری شهرســتان کهن آبخی
ــت  ــار و هف ــال 9 هکت ــوق بیت الم ــت از حق حراس
ــه  ــع منطق ــی مناب ــع از اراض ــر مرب ــزار و ۴۷9 مت ه
ســهاور بخــش مرکــزی ایــن شهرســتان از چنــگال 

ــد شــد. ــع ی ــان خــارج و خل متصرف
ــارد  ــک میلی ــش از ی ــی را بی ــن اراض وی ارزش ای
ــده  ــزود: پرون ــرد و اف ــر ک ــال ذک ــون ری و ۸۰۰ میلی
ــنواتی  ــای س ــزو پرونده ه ــی ج ــن اراض ــف ای تخل
ــل  ــی مراح ــس از ط ــه پ ــت ک ــوده اس ــال ۸۸ ب س
ــع تصــرف  ــد و رف ــع ی ــت حکــم خل ــی در نهای قانون
آن از شــعبه دوم حقوقــی دادگاه شهرســتان کهنــوج 

صــادر شــده اســت.

مدالی دیگر بر گردن ورزشکار 
پرافتخار دیار کریمان 

ــا  ــدن، ب ــک لن ــان پاراالمپی ــری قهرم ــان نصی پیم
حضــور در مســابقات قهرمانــی پیشکســوتان آســیا، 

ــد.  ــار دیگــر افتخــار آفری ب
لنــدن،  پاراالمپیــک  قهرمــان  نصیــری  پیمــان 
بــا حضــور در مســابقات قهرمانــی پیشکســوتان 
ــن  ــور چی ــال در کش ــنی ۳۵تا۴۰س ــیا در رده س آس
ــران و  ــور ای ــرای کش ــری را ب ــار دیگ ــت افتخ توانس

ــان آورد. ــه ارمغ ــان ب ــار کریم دی
پیمــان نصیــری پیــش از ایــن قهرمانــی پاراالمپیک 
لنــدن، برنــز پاراالمپیــک ریودوژانیــرو، قهرمانــی 

ــت. ــه داش ــیایی و ... را در کارنام ــای آس بازی ه

 بهبود کیفیت نان 
در شهرستان شهرکرد

ــت  ــود کیفی ــر بهب ــهرکرد، ب ــتان ش ــدار شهرس فرمان
نــان مصرفــی مــردم در شهرســتان شــهرکرد تأکیــد 

کــرد.
حمیــد ملک پــور در نشســت کمیتــه آرد و نــان 
شــهرکرد بــا تأکیــد بــر بهبــود کیفیــت نــان در ایــن 
ــدار  ــور مق ــن منظ ــه ای ــرد: ب ــار ک ــتان اظه شهرس
آرد  بــا  اختــاط  بــرای  مرغــوب  آرد  مشــخصی 
موجــود در اختیــار کارخانه هــا و واحدهــای خبــازی 
ــت  ــم کیفی ــق بتوانی ــن طری ــا از ای ــرد ت ــرار می گی ق

ــیم. ــود ببخش ــردم را بهب ــی م ــان مصرف ن
وی بــا بیــان اینکــه آرد مــورد نیــاز نانوایی هــای 
ــچ  ــت و هی ــده اس ــن ش ــتایی تأمی ــهری و روس ش
نگرانــی در ایــن خصــوص وجــود نــدارد ادامــه 
بــه  شهرســتان  خبازی هــای  مصرفــی  آرد  داد: 
ــتفاده در  ــزان اس ــه می ــه ب ــا توج ــان و ب ــرور زم م

می گیــرد. قــرار  اختیارشــان 
فرمانــدار شــهرکرد بــا بیــان اینکــه در ایــن نشســت 
ــا  ــازی در شــهر نافــچ ب ــا احــداث یــک واحــد خب ب
ــت  ــخص موافق ــی مش ــهیمه آرد دریافت ــزان س می
شــد افــزود: مقــرر شــد اتحادیــه خبازی هــای ایــن 
شهرســتان از طریــق مشــخص کــردن یــک شــرکت 
تعاونــی اقــام مــورد نیــازی چــون آرد، خمیرمایــه و 

نمــک ایــن واحدهــا را تأمیــن کننــد.

 ثبت نام 700 نفر یزدی 
برای پیاده روی اربعین 

ــت  ــت: ثب ــزد گف ــتان ی ــارت اس ــج و زی ــس ح رئی
نــام زائریــن متقاضــی اربعیــن از اول شــهریور مــاه 
آغــاز شــده و تاکنــون بیــش از ۷۰۰ نفــر ثبــت نــام 

کردنــد. 
شــریفی رئیــس حــج و زیــارت اســتان یــزد گفــت : 
ثبــت نــام زائریــن متقاضــی اربعیــن از اول شــهریور 
مــاه آغــاز شــده و تاکنــون بیــش از ۷۰۰ نفــر ثبــت 

نــام کردنــد .
ــت  ــن فرص ــا اربعی ــان ت ــزود: متقاضی ــریفی اف ش
ــایت samah.haj.ir و  ــه س ــه ب ــا مراجع ــد ب دارن
ــر زیارتــی در ســطح اســتان ثبــت  ــا یکــی از دفات ی
ــزا  ــد. وی گفــت: امســال دفتــر موقــت وی ــام کنن ن
در اســتان یــزد دایــر اســت و رونــد صــدور ویــزا بــه 

ــود. ــام می ش ــی انج راحت

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه استانها

محســن صادقیــان  مدیــرکل راهــداری و حمــل و 
نقــل جــاده ای اســتان یــزد در دیــدار بــا محمدرضــا 
ــز،  ــاد، مهری ــق، بهاب ــردم باف ــده م ــان نماین صباغی
ــا  ــم در مجلــس شــورای اســامی ب ابرکــوه و خات
ــرد اول  ــا رویک ــی جاده ه ــه ایمن ــه اینک ــاره ب اش
اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 
یــزد اســت، اظهــار کــرد: در ایــن زمینــه بیــش از 
هشــت مــاه بررســی دقیــق صــورت گرفــت و 
امــروز مــا بانک هــای اطاعاتــی خوبــی را تشــکیل 

داده ایــم کــه بایــد بــه تحلیــل آن بپردازیــم.
ــل  ــداری و حم ــرکل راه ــان مدی ــن صادقی محس
و نقــل جــاده ای اســتان یــزد، بــا اشــاره بــه 
اینکــه قریــب بــه یــک ســال از تشــکیل اداره کل 
ــذرد  ــی گ ــاده ای م ــل ج ــل و نق ــداری و حم راه
ــن اداره کل در حوزه هــای  ــف ای ــه تشــریح وظای ب

ــت. ــداری پرداخ ــل و راه ــل و نق حم
صادقیــان درخصــوص مشــکات اعتبــاری افــزود: 
بیشــتر اعتبــارات اســتانی کــه بــه راهــداری تعلــق 
ــه  ــت ک ــی اس ــاده 1۸۰ مل ــف م ــرد از ردی ــی گی م
متأســفانه تــا کنــون تخصیــص مناســبی نداشــته 
ــرای  ــود اج ــی ش ــث م ــر باع ــن ام ــت و همی اس

ــود. ــه ش ــدی مواج ــا کن ــداری ب ــای راه پروژه ه

ــه اینکــه ایمنــی جاده هــا رویکــرد  ــا اشــاره ب وی ب
ــاده ای  ــل ج ــل و نق ــداری و حم اول اداره کل راه
اســتان یــزد اســت، گفــت: در ایــن زمینــه بیــش از 
هشــت مــاه بررســی دقیــق صــورت گرفــت و امروز 
ــکیل داده  ــی را تش ــی خوب ــای اطاعات ــا بانک ه م

ایــم کــه بایــد بــه تحلیــل آن بپردازیــم.

نقــل  و  حمــل  بحــث  در  افــزود:  صادقیــان 
مشــکاتی از گذشــته ها وجــود دارد کــه نمی تــوان 
ــدت  ــاه م ــکات در کوت ــن مش ــت ای ــار داش انتظ
برطــرف شــود، ولــی اگــر بــا گذشــت زمــان بتوانیــم 
نســبت بــه رفــع آن اقــدام نماییــم بســیار ارزشــمند 

اســت.

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
اســتان یــزد گفــت: یکــی دیگــر از مشــکات 
ــردد  راه هــای اســتان، خســارتی اســت کــه ت
کامیون هــای حمــل مــواد معدنــی بــه جــاده 

هــا وارد مــی کننــد.
ــیاری از  ــه بس ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــان ب صادقی
ــرای  ــه ب ــودی ک ــا وج ــتان ب ــای اس جاده ه
ــردد  ــورد ت ــده م ــداث نش ــون اح ــور کامی عب
ــرد:  ــان ک ــت، خاطرنش ــا اس ــاد کامیون ه زی
ــفالت و  ــه آس ــک الی ــا ی ــا ب ــدۀ جاده ه عم
ــرای  عمــر چندیــن ســاله اســت کــه اصــا ب
عبــور کامیــون ســاخته نشــده و مناســب 

ــت. نیس
ــه هــر  ــح کــرد: ب ــام مســئول تصری ــن مق ای
ــن  ــردد در ای ــال ت ــا، در ح ــورت کامیون ه ص
جاده هــا هســتند و خســارت ناشــی از آن بــه 
ــه همیــن دلیــل بایــد  جــاده وارد می شــود ب
ــل  ــارت ها از مح ــن خس ــع ای ــال رف ــه دنب ب

ــیم. ــادن باش ــارات مع اعتب
ــاده ای  ــات ج ــان در خصــوص تصادف صادقی
ــوادث در  ــاری ح ــال ج ــت در س ــتان گف اس
افزایــش  اســتان  روســتایی  جاده هــای 
ــه توجــه  ــن زمین ــد در ای ــه و بای ــادی یافت زی

ــیم. ــته باش ــتری داش بیش

ــتایی و  ــیرهای روس ــه مس ــی ک ــزود: در صورت وی اف
ــز  ــات مجه ــت تخلف ــن ثب ــه دوربی ــم، ب ــی را ه فرع
ــم  ــا را ه ــاده ه ــن ج ــیروانی ای ــیب ش ــم و ش کنی
اصــاح کنیــم، امیدواریــم میــزان تلفــات و کشــته ها 

ــد. ــدا کن هــم کاهــش پی
 حوزه انتخابیه مهریز بزرگ ترین حوزه 

انتخابی کشور است
محمدرضــا صباغیــان بافقــی نیــز در ایــن دیــدار 
مهریــز  انتخابیــه  حــوزه  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
ــار  ــت، اظه ــور اس ــی کش ــوزه انتخاب ــن ح بزرگ تری
ــا  ــه نیازه ــوزه انتخابی ــن ح ــتان های ای ــرد: شهرس ک
مختلــف  زمینه هــای  در  متعــددی  مشــکات  و 
ــد در راســتای رفــع ایــن نیازهــا قــدم  ــد کــه بای دارن

برداشــت.
ــه اهمیــت تشــکل های صنفــی در بخش هــای  وی ب
ــر  ــر ه ــروزه اگ ــزود: ام ــرد و اف ــاره ک ــف اش مختل
باشــند  نداشــته  تشــکل  صنفــی،  و  جمعیــت 
ــتی و  ــه درس ــود ب ــوق خ ــق و حق ــه ح ــد ب نمی توانن

ــد. ــدا کنن ــت پی ــل دس کام

نماینــده مــردم بافــق، بهابــاد، مهریــز، ابرکــوه و خاتــم 
در مجلــس شــورای اســامی ادامــه داد: یکــی از 
تشــکل های صنفــی کــه ضــرورت دارد بــه وجــود آیــد، 
تشــکل صنفــی در حــوزه راننــدگان اســت تــا بــه ایــن 
وســیله حقــوق آنهــا بیشــتر مــورد بررســی قــرار گیرد.
ــی  ــی و زیربنای ــای اساس ــری پروژه ه ــه پیگی وی ب
ــتار  ــرد و خواس ــاره ک ــز اش ــت در مرک و دارای اهمی
تــداوم ایــن پیگیری هــا در حوزه هــای مختلــف و در 

راســتای پیشــرفت شهرســتان شــد.
ــس  ــی مجل ــور داخل ــوراها و ام ــیون ش ــو کمیس عض
کمــک  خواســتار  ادامــه،  در  اســامی  شــورای 
بــه  برطــرف شــدن مشــکاتی کــه فرمانــداران 
ــا  ــه آنه ــم در جلســه ب ــز و خات شهرســتان های مهری

پرداختنــد شــد.
صباغیــان بافقــی تصریــح کــرد: شهرســتان های 
ــددی  ــای متع ــه از محرومیت ه ــوزه انتخابی ــن ح ای
برخــوردار هســتند کــه الزم اســت ایــن محرومیت هــا 
ــرار  ــع ق ــی و رف ــورد بررس ــف م ــای مختل در حوزه ه

گیــرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد خبر داد:

 افزایش حوادث 
در جاده های روستایی یزد 

مدیــر شهرســازی و معمــاری اداره کل راه و شهرســازی شــمال 
کرمــان گفــت :باتوجــه بــه ظرفیــت هــای شــهر کرمــان از هــم 

اکنــون بایــد بــرای متــرو در کرمــان برنامــه ریــزی شــود. 
ــاری اداره کل راه و  ــازی و معم ــر شهرس ــی ، مدی ــا حافظ رض
ــت  ــه جمعی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــمال کرم ــازی ش شهرس
کان شــهرها بایــد بــاالی یــک میلیــون نفرباشــند کــه کرمــان 
ــه  ــه ب ــا توج ــزود: ب ــت، اف ــیده اس ــد نرس ــن ح ــه ای ــوز ب هن
ــن درجــه خواهــد رســید  ــه ای ــه زودی ب ظرفیت هــای شــهر، ب
و در آن زمــان ایجــاد ظرفیــت متــرو و حمــل و نقل هــای 
ــن  ــد ای ــون بای ــود و از هم اکن ــد ب ــر خواه ــی دی ــن چنین ای

شــود. انجــام  برنامه ریزی هــا 
ــل ســنگینی  ــل و نق ــای حم ــه سیســتم  ه ــان اینک ــا بی وی ب
همچــون متــرو، ضوابــط احداثــی دارنــد کــه جمعیــت و 

ــا  ــن پارامتره ــی از ای ــهری یک ــت ش ــاخت های جمعی زیرس
اســت، افــزود: کرمــان هنــوز بــه میــزان جمعیتــی کــه اجــرای 
متــرو را داشــته باشــد، نرســیده اســت امــا نیــاز اســت کــه در 
مــورد این گونــه پروژه هــای حمــل و نقــل شــهری فکــر شــود 
زیــرا کرمــان در مجموعــه 1۵ کان شــهر کشــور قــرار می گیــرد.

ــهر  ــای ش ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــی تصری حافظ
ــه کان شــهرهای دارای  ــه جرگ ــن شــهر ب ــه زودی ای ــان، ب کرم
ــرای  ــون ب ــت از هم اکن ــاز اس ــت و نی ــد پیوس ــوب خواه مص
ــود. ــیده ش ــاره اندیش ــهر چ ــن ش ــترده ای ــل گس ــل و نق حم

وی گفــت: از مجمــوع 1۵ کان شــهر کشــور، هشــت کانشــهر 
رســمی و دارای مصوبــه داریــم و مابقــی غیــر رســمی هســتند 
ــهری  ــای کان ش ــا دارای پارامتره ــد ام ــه ندارن ــی مصوب یعن

هســتند.

معــاون مشــاور وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در امــور بانــوان 
گفــت: در ســال جــاری بــرای احیــای صنایــع راکــد ۲۵ ميليــارد 

تومــان تســهيات در اختيــار متقاضيــان قــرار می گیــرد.
ــان  پریچهــر ســلطانی در نشســت شــورای توســعه و تعــاون زن
کارآفریــن شــهرک های صنعتــی و صنایــع کوچــک اســتان یــزد 
ــه  ــژه ای ب ــگاه وی ــد ن ــر و امی ــت تدبی ــه دول ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
حضــور زنــان در فعالیت هــای اقتصــادی و مدیریتــی کشــور دارد 
گفــت: برنامه هــای حمایتــی ویــژه ای بــرای فعالیــن اقتصــادی 

ــی شــده اســت. ــان پیش بین و کارآفرین
ــار داشــت:  ــزد اظه ــه ســابقه صنعــت اســتان ی ــا اشــاره ب وی ب
ــزم  ــانه ع ــه نش ــن جلس ــن در ای ــان کارآفری ــور زن ــور پرش حض
جــدی و اهمیــت بانــوان بــه مقولــه کار و تــاش اســت کــه ایــن 
مهــم در اثــر کوشــش و پشــتکار مردمــان یــزد محقــق می شــود.

ــه  ــر اطاع رســانی ظرفیت هــای موجــود ب ــا تأکیــد ب ســلطانی ب
ــرد: باوجــود زیرســاخت های موجــود و  ــد ک ــه تأکی ــان جامع زن
شــمار بــاالی شــهرک های صنعتــی در کشــور، ســهم کارآفرینــی 
صنعتــی زنــان، کــم و بســیار ناچیــز اســت و بــه همیــن 
منظــور بایــد زمینــه اطاع رســانی در ایــن حــوزه بیــش از 
ــر صنعــت، معــدن  ــرد. معــاون مشــاور وزی گذشــته صــورت گی
و تجــارت در امــور بانــوان تصریــح کــرد: ســازمان صنایــع 
کوچــک و شــهرک های صنعتــی حمایت هــای ویــژه ای را از 
واحدهــای صنعتــی کوچــک انجــام می دهــد کــه می تــوان 
در  تســهیل  بــرای  صادراتــی  ایجــاد کنسرســیوم های  بــه 
ــای حضــور  صــادرات محصــوالت، کمــک ۵۰ درصــدی هزینه ه
آموزش هــای  ارائــه  خارجــی،  و  داخلــی  نمایشــگاه های  در 

ــرد. ــاره ک ــگان اش ــی رای ــی و مهارت تخصص

جهــاد  ســازمان  اراضــی  امــور  و  خــاک  و  مدیــرآب 
کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری از کاهــش ۴۰ درصــدی 
روانــاب هــای بخــش کشــاورزی همزمــان بــا آغــاز کشــت 

ــر داد. ــتان خب ــن اس ــزی در ای پایی
ســید طاهــر نوربخــش اظهــار کــرد: بــه رغــم صرفــه جویــی 
۲۴۲ میلیــون مترمکعــب آب در بخش کشــاورزی در ســال 
زراعــی جــاری، بخــش عمــده ای از اراضــی زراعــی و باغــی 

ایــن اســتان بــا بحــران کــم آبــی مواجــه اســت.
ــه تشــدید پدیــده خشکســالی و کاهــش  ــا اشــاره ب وی ب
بــارش هــا در ایــن اســتان طــی چنــد ســال اخیــر تاکیــد 
کــرد: زمینــه توســعه سیســتم آبیــاری نویــن در باغــات و 

اراضــی ایــن اســتان در دســتور کار دولــت قــرار دارد. 
نوربخــش، از تجهیــز ۵۵ هــزار هکتــاراز زمیــن هــای 

کشــاورزی اســتان در دولــت یازدهــم بــه سیســتم آبیــاری 
ــه  ــت صرف ــوی کش ــر الگ ــت: تغیی ــر داد و گف ــن خب نوی

ــت. ــوده اس ــل ب ــتان دخی ــاورزی اس ــی آب کش جوی
وی افــزود: امســال بــا تجهیــز ۵ هــزار هکتــار از اراضــی بــه 
سیســتم آبیــاری نویــن بــا کمــک باعــوض دولــت، بخش 
ــنتی  ــاری س ــاورزی از آبی ــای کش ــن ه ــده ای از زمی عم

خــارج مــی شــود. 
ــد از  ــاری بع ــال و بختی ــه دوم چهارمح ــب رتب وی از کس
اســتان فــارس در اجــرای آبیــاری نویــن در دولــت یازدهــم 
ــش از ۳۳  ــان ســال جــاری بی ــا پای ــزود: ت ــر داد و اف خب
ــتان از  ــاوری اس ــش کش ــرداران بخ ــره ب ــر از به ــزار نف ه
تســهیات باعــوض اجــرای آبیــاری نویــن برخــوردار 

ــد.  ــد ش خواهن

H.Bagheri@eskimia.ir
حمید باقریشهرکرد

ســید نعیــم امامــی گفــت: ۴۸۲ طــرح صنعتــی و کشــاورزی 
در قالــب طــرح رونــق تولیــد طــی برگــزاری جلســات ســتاد 

تســهیل و رفــع موانــع اســتان تصویــب شــد.
اســتان  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رئیــس 
ــع  ــع موان ــهیل و رف ــتاد تس ــاری در س ــال و بختی چهارمح
ــرد: ۴۸۲  ــار ک ــاری، اظه ــال و بختی ــتان چهارمح ــد اس تولی
ــد  ــق تولی ــرح رون ــب ط ــی و کشــاورزی در قال ــرح صنعت ط
ــت  ــان و ۵۸۰ فرص ــارد توم ــر 11۸ میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ب
شــغلی طــی برگــزاری جلســات ســتاد تســهیل و رفــع موانــع 
ــش  ــات بخ ــزود: مصوب ــی اف ــد. امام ــب ش ــتان تصوی اس
ــرمایه در  ــرح س ــامل ۳۰ ط ــد ش ــق تولی ــرح رون ــت ط صنع

گــردش و 1۰ طــرح ســرمایه ثابــت اســت. وی تصریــح 
کــرد: اعتبــار طرح هــای ســرمایه در گــردش بخــش صنعــت 
ــت و  ــان اس ــون توم ــارد و 1۰۰ میلی ــور، ۲1 میلی ــرح مذک ط
زمینــه اشــتغال ۵۲ نفــر را فراهــم می کنــد. رئیــس ســازمان 
ــاری  صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان چهارمحــال و بختی
ــت  ــش صنع ــت بخ ــرمایه ثاب ــای س ــرد:  طرح ه ــار ک اظه
ــارد و 1۰۰  ــت میلی ــار هش ــا اعتب ــز ب ــد نی ــق تولی ــرح رون ط
ــای  ــب اعض ــه تصوی ــر ب ــتغال 9۲ نف ــان و اش ــون توم میلی
ــرح  ــه از ۴۸۲ ط ــه اینک ــا اشــاره ب ــن ســتاد رســید.وی ب ای
صنعتــی و کشــاورزی مذکــور، ۴۴۲ طــرح مربــوط بــه بخش 
ــا  کشــاورزی اســت، خاطرنشــان کــرد: ایــن طرح هــا نیــز ب
اعتبــار ۸۸.۴ میلیــارد تومــان، زمینــه اشــتغال ۴۳۳ نفــر را 

فراهــم می کنــد.

استانها

مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی شمال کرمان تأکید کرد:

لزوم برنامه ریزی برای مترو در کرمان 

 اعطای 25 ميليارد تومان تسهيالت 
به واحدهای صنعتی راکد در یزد

 تصویب بیش از 400 طرح صنعتی و کشاورزی 
در قالب طرح رونق تولید در چهارمحال و بختیاری

 کاهش40 درصدی رواناب های بخش کشاورزی
 در چهارمحال و بختیاری

 احیای قدیمی ترین نخل جهان
بعد از 70 سال 

ــرام روز  ــه احت ــال ب ــال امس ــاد س ــس از هفت ــزد پ ــاق ی ــزرگ امیرچقم ــل ب نخ
ــد.  ــی آی ــت در م ــه حرک ــورا ب عاش

حســینی دبیرخانــه بین المللــی یــزد حســینیه ایــران گفــت: نخــل امیرچقمــاق بــه 
عنــوان قدیمی تریــن نخــل جهــان بــا ۴۵۰ ســال قدمــت امســال بــرای اولیــن بــار 

بعــد از ۷۰ ســال از زمیــن بلنــد خواهــد شــد.
حســینی افــزود: ایــن نخــل بعــد از تعمیــر و اســتحکام بخشــی و تائیــد 
ــاد یــزد  ــا حضــور هیئــت محمدآب کارشناســان ایــن فــن امســال ظهــر عاشــورا ب
ــن مراســم  ــت: ای ــد. وی گف ــه گــردش در می آی ــزد ب ــاق ی در حســینیه امیرچقم
ــاد در حســینیه امیرچقمــاق برگــزار  ــل از ســوی هیئــت محمدآب ــا ۷۰ ســال قب ت
می شــده اســت و امســال بعــد از ســال ها انتظــار بســیاری از عــزاداران حســینی 

ــود. ــا می ش ــم احی ــن مراس ای
ــوش شــده اســت،  ــام محــرم ســیاه پ ــرای ای ــه ب نخــل قدیمــی امیرچقمــاق ک
ــل  ــاد از مح ــت محمدآب ــوی هیئ ــرم، از س ــاه مح ــن روز از م ــا اولی ــان ب همزم
ــا  ــه اســت ت ــرار گرفت قدیمــی خــود حرکــت داده شــده و در وســط حســینیه ق

ــد. ــاده باش ــورا آم ــزاداری روز عاش ــرای ع ب

ــا  نخــل چوبــی میــدان امیرچقمــاق بــه عنــوان قدیمی تریــن نخــل چوبــی ایــران ب
۴۵۰ ســال عمــر متعلــق بــه عصــر صفــوی و بــه نخــل حیدری هــا معــروف اســت. 

بلنــدی ایــن نخــل ۸.۵ متــر و اضــاع آن نیــز ۸.۵ در ۸.۵ متــر اســت.
ــا و  ــره چینی ه ــا گ ــیده شــده ب ــای تراش ــه مشــبکی از چوب ه ــن نخــل مجموع ای
تیرهــای بــزرگ اســت کــه تقریبــا بــه شــکل درخــت ســرو )نمــاد آزادگــی( ســاخته 
شــده اســت. امــا بزرگ تریــن نخــل ایــران نیــز بــا همیــن ویژگی هــا در شهرســتان 

زارچ قــرار دارد.
ــل  ــم نخ ــین)ع( مراس ــام حس ــوگواری ام ــام س ــه در ای ــد ک ــم دارن ــا رس یزدی ه
گردانــی اجــرا کننــد. ایــن نخــل توســط 1۵۰ نفــر در میــان مــردم گردانــده می شــود 
تــا مراســم ویــژه آن نمــادی بــرای آزادگــی و مظلومیــت امــام ســوم شــیعیان باشــد.

ــزد  ــزاداری محــرم درحســینیه امیرچقمــاق ی ــن ســنت هــای ع ــای قدیمی تری احی
ــران پــس از  ــا و همــت هیئت هــای عــزاداری حســینیه ای ــت امن ــری هیئ ــا پیگی ب
هفتادســال خــود شــور و شــوق فراوانــی در بیــن جوانــان یــزدی ایجــاد کــرده اســت .
الزم بــه ذکــر اســت: مجموعــه امیرچقمــاق یــزد شــامل بــازار، تکیــه، مســجد و دو 
آب انبــار اســت کــه قدمــت  شــان بــه دوره تیموریــان می رســد. تکیــه امیــر چقمــاق 
در ســال 1۳۳۰ و مســجد امیرچقمــاق در ســال 1۳۴1 در فهرســت آثــار ملــی ایــران به 
ثبــت رســیدند و میــدان امیرچقمــاق، یکــی از شــاخص ترین مجموعه هــای تاریخــی 

و گردشــگری در شــهر یــزد محســوب می شــود.

#خبر_ویژه

کوتاه از استانها
تجلیل از نویسنده و راوی کتاب آب 

هرگز نمی میرد در یزد 
راوی کتــاب آب هرگــز  و  نویســنده  از  تجلیــل  آییــن 
شــد.  برگــزار  یــزد  جــوادی  کتابخانــه  در  نمی میــرد 
دوســت فاطمی هــا مدیــر کل نهــاد کتابخانه هــای اســتان 
یــزد گفــت: کتــاب آب هرگــز نمی میــرد از روایــات و 
ــلگی در دوران  ــد س ــرزا محم ــاز می ــردار جانب ــرات س خاط
هشــت ســال دفــاع مقــدس می باشــد کــه حمیــد حســام 

ــر در آورده اســت. ــه رشــته تقری آن را ب
ــه و  ــت: کار مصاحب ــاب گف ــنده کت ــام نویس ــد حس حمی
نــگارش ایــن کتــاب حــدود بیســت مــاه بــه طــول انجامید 
و متــن ایــن کتــاب کامــًا بــه شــیوه روایــی انجــام شــده و 
توســط رهبــری تقریــظ خــورده اســت و بــه تعبیــر ایشــان 
در میــان کتاب هــای خاطــرات جنــگ، ایــن، یکــی از 

ــت. ــا اس بهترین ه

عضویت چهار هزار و 700 نفر در 
بسیج ورزشکاران 

ــال و  ــی و داور چهارمح ــکار، مرب ــزار و ۷۰۰ ورزش ــار ه چه
ــتند.  ــو هس ــکاران عض ــیج ورزش ــون بس ــاری در کان بختی
جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل  قاســمی  عبدالرحمــان 
عالــی  شــورای  نشســت  در  بختیــاری  و  چهارمحــال 
ــر از  ــار هــزار و ۷۰۰ نف بســیج ورزشــکاران، از عضویــت چه
ورزشــکاران، مربیــان، داوران و فعــاالن ورزشــی اســتان در 

کانــون بســیج ورزشــکاران خبــر داد.
ــان ورزشــی و توجــه  ــای ســطح فرهنگــی مربی  وی، ارتق
بــه اخــاق در ورزش را از مبانــی مــد نظــر شــورای عالــی 
ــوان  ــان به عن ــت: مربی ــمرد و گف ــکاران برش ــیج ورزش بس
الگو هــای اخاقــی، مهم تریــن نقــش تربیتــی و آموزشــی 

ــد. ــا می کنن را در ورزش ایف

پل زغالشویی زرند بازگشایی شد
ــار 9 میلیــارد ریــال، عبــور و  ــا پیگیــری  مســئوالن و اعتب ب

مــرور از مســیر پــل زغالشــویی زرنــد آغــاز شــد.
بــا پیگیری هــای مســتمر مســئوالن ذیربــط و تــاش 
شــرکت فــوالد زرنــد ایرانیــان عبــور و مــرور از مســیر پــل 
زغالشــویی زرنــد دوشــنبه شــب آغــاز شــد. در پــی مصوبــه 
ــوالد  ــرکت ف ــل از ش ــن پ ــتان ای ــک شهرس ــورای ترافی ش
زرنــد ایرانیــان بــه شــهرداری زرنــد تحویــل  و توســط واحد 

ــل شــهرداری خط کشــی شــد. ــل و نق حم
ــا بیــان اینکــه بازگشــایی ایــن پــل  حبیــب هللا خنجــری ب
ــدی  ــور کمربن ــی مح ــازی ترافیک ــی در روان س ــر مهم تأثی
ــه ســمت شــهرک های اطراف،کارخانه هــا و جــاده  ــد ب زرن
ترانزیتــی محــور زرنــد بــه مشــهد دارد، گفــت: ایــن پــل در 
ــدف  ــا ه ــتان و ب ــعه ای شهرس ــای توس ــتای برنامه ه راس
افزایــش خــط ریــل راه آهــن، تخریــب و کار تعریــض آن 

آغــاز شــد.

تشکیل اتحادیه مؤسسات قرآنی 
در یزد 

رئیــس علــوم قرآنــی ســازمان تبلیغــات اســامی اســتان 
ــی  ــه مؤسســات قرآن ــزد گفــت: جلســه تشــکیل اتحادی ی

در یــزد برگــزار شــد. 
ــی ســازمان  ــوم قرآن ــی رئیــس عل حجــت االســام رضای
تبلیغــات اســامی اســتان یــزد گفــت : جلســه هــم 
ــه  ــا حضــور رئیــس اتحادی ــی ب اندیشــی مؤسســات قرآن
ــه تشــکل های  ــس اتحادی ــی کشــور، رئی مؤسســات قرآن
و  مؤسســات  مدیــران  ناظریــن،  عنــوان  بــه  قرآنــی 
ــگ و ارشــاد اســامی و  ــه از اداره کل فرهن تشــکل هایی ک

ــد. ــزار ش ــتند برگ ــات دارای مجوزهس ــازمان تبلیغ س
حجــت االســام رضایــی هــدف از تشــکیل ایــن جلســه را 
ادغــام اتحادیــه مؤسســات قرآنــی و تشــکل های قرآنــی 
دانســت و از تأســیس یــک اتحادیــه کامــل و جامــع 

ــر داد . ــی در اســتان خب قرآن

پرداخت ساالنه 7 میلیارد ریال 
بابت خرید خدمت واکسیناسیون 

به بخش خصوصی
عبدالمحمــد اظهــار کــرد: اداره کل دامپزشــکی چهارمحال و 
بختیــاری ســاالنه ۷ میلیــارد و 9۳۷ میلیــون و 6۲۵ هــزار 
و 9۷۰ ریــال در قالــب خریــد خدمــت برای واکسیناســیون 

بــه بخــش خصوصــی پرداخــت می کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه بخــش خصوصــی بــا واکسیناســیون 
شــاربن، آبلــه، بروســلوز، تب برفکــی و هــاری نقــش 
ــتفاده از  ــزود: اس ــا دارد اف ــرل بیماری ه ــده ای در کنت عم
ــای کاری  ــان در برنامه ه ــی همچن ــش خصوص ــوان بخ ت

ــرار دارد. ــتان ق ــکی اس اداره کل دامپزش
ــه داد:  ــاری ادام ــرکل دامپزشــکی چهارمحــال و بختی مدی
ــداد ۲۲  ــاری تع ــال و بختی ــتان چهارمح ــون در اس هم اکن
ــروی شــاغل مشــغول  ــا ۷۰ نی ــال  ب ــی فع ــز مایه کوب مرک

بــه کار هســتند.
ــف  ــه در حوزه هــای مختل ــی، از بخــش خصوصــی ک نجات
ــور  ــه منظ ــت ب ــتند خواس ــغول کار هس ــن اداره کل مش  ای
فعالیت هــای  مــردم  بیشــتر  آگاهــی  و  شــناخت 

ــد. ــی کنن ــه معرف ــه جامع ــکی را ب دامپزش

امکان استفاده از مجازات های 
جایگزین حبس در کرمان  

در  گفــت:  کرمــان  اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
از  حــال حاضــر زیرســاخت های الزم بــرای اســتفاده 
ــتان  ــتری اس ــس در دادگس ــازات حب ــای مج جایگزین ه

کرمــان وجــود دارد. 
ــان در جلســه  ــدهللا موحــد رئیــس کل دادگســتری کرم ی
ای  جلســه  برگــزاری  از  اســتان کرمــان  دیــه  ســتاد 
مشــترک بــا مســئوالن ارشــد اســتانی در زمینــه اســتفاده 
از مجازات هــای جایگزیــن حبــس خبــر داد و افــزود: 
امیدواریــم بــا انعقــاد تفاهــم نامــه ای بیــن نهادهــا وادارات 
بتوانیــم از ورود افــراد در کوتــاه مــدت بــه زنــدان جلوگیری 
ــه خدمــات عمومــی مشــغول شــوند ــه ارائ ــل، ب و در مقاب
ــرد  ــت: رویک ــان گف ــتان کرم ــتری اس ــس کل دادگس رئی
ــای  ــه در مجازات ه ــت ک ــن اس ــر ای ــی ب ــتم قضائ سیس
ــدی  ــم غیرعم ــژه در جرائ ــه وی ــدت و ب ــاه م ــس کوت حب
ــی  ــوء امنیت ــات س ــه تبع ــی ک ــی در جرائم ــور کل ــه ط و ب
آن چنانــی نــدارد اشــخاص را بجــای محکــوم کــردن 
ــوم ــه محک ــام المنفع ــات ع ــه خدم ــه ارائ ــدان ب ــه زن  ب

 شوند.

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه 
بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتاندار  منابــع 
فرآورده هــای  عرضــه  جایــگاه   6۷ گفــت: 
نفتــی در چهارمحــال و بختیــاری فعالیــت 

ــد.  ــی کن م
ســیامک ســلیمانی دشــتکی در گفــت و گــو با 
خبرنــگار مهــر بــا اشــاره بــه اینکــه 6۷ جایــگاه 
ــال و  ــی در چهارمح ــای نفت ــه فرآورده ه عرض
بختیــاری فعالیــت مــی کنــد، اظهــار داشــت: 
ایــن تعــداد جایــگاه عرضــه فــرآورده نفتــی در 
9 شهرســتان اســتان چهارمحــال و بختیــاری 

در حــال فعالیــت اســت.

ــگاه  ــر ۴۷ جای ــال حاض ــرد: در ح ــوان ک وی عن
ــتان دو  ــن اس ــی در ای ــای نفت ــه فرآورده ه عرض
منظــوره اســت و گاز، بنزیــن و گازوئیــل را عرضــه 

مــی کنــد.
ــعه  ــادی و توس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ مع
منابــع اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری با اشــاره 
بــه اینکــه افزایــش خدمــات در جایگاه هــای 
عرضــه فرآروده هــای نفتــی در ایــن اســتان 
ــات  ــش خدم ــه داد: افزای ــت، ادام ــروری اس ض
در جایــگاه عرضــه فــرآورده نفتــی نقــش مهمــی 
در افزایــش رضایــت مســافران و گردشــگران این 

ــه دارد. منطق

وی گفــت: مســافران ورودی اســتان از جایــگاه عرضــه 
ــه صــورت مســتقیم اســتفاده مــی  ــی ب ــرآورده نفت ف
کننــد و بایــد کیفیــت خدمــات در ایــن مراکــز افزایــش 

یابــد.
 تجهیز جایگاه عرضه فرآورده نفتی به 

نمازخانه ضروری است
عرضــه  جایــگاه  تجهیــز  داشــت:  اظهــار  وی 
ــت.  ــروری اس ــه ض ــه نمازخان ــی ب ــای نفت فرآورده ه
ــع  معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه مناب
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه 
هــم اکنــون مســافران ایــن اســتان در حــال افزایــش 
ــل  ــال تبدی ــتان در ح ــن اس ــه داد: ای ــتند، ادام هس

ــور  ــافر کش ــر مس ــتان های پ ــی از اس ــه یک ــدن ب ش
ــت. اس

ــن  ــات بی ــای خدم ــعه مجتمع ه ــه داد: توس وی ادام
راهــی در اســتان چهارمحــال و بختیــاری مــورد توجــه 

قــرار گرفتــه اســت.
 مجتمع های خدمات بین راهی در 

جاده های پر تردد چهارمحال و بختیاری در 
حال احداث است

ــات  ــای خدم ــون مجتمع ه ــم اکن ــه داد: ه وی ادام
بیــن راهــی در اســتان چهارمحــال و بختیــاری در 
ــت.معاون  ــداث اس ــال اح ــردد در ح ــر ت ــای پ جاده ه
هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع اســتاندار 
چهارمحــال و بختیــاری اظهــار داشــت: دولــت در ایــن 
زمینــه حمایت هــای را بــرای احــداث ایــن مجتمع هــا 
ــی  ــی م ــش خصوص ــه بخ ــت ک ــه اس ــر گرفت در نظ

ــود. ــد ش ــای بهره من ــن حمایت ه ــد از ای توان

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد:

فعالیت ۶۷ جایگاه عرضه سوخت در چهارمحال و بختیاری

،،
 مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل 
گفــت:در  یــزد  اســتان  ای  جــاده 
ســال جــاری حــوادث در جــاده هــای 
زیــادی  افزایــش  اســتان  روســتایی 

یافتــه اســت



یــک متخصــص طــب ایرانــی گفــت: لقمه هــای کوچــک و نــان 
ــودکان را  ــل ک ــه تمای ــت ک ــی اس ــی از عوامل ــز یک ــازه نی ــرم ت ن
ــودکان  ــیاری از ک ــد، در بس ــت می کن ــه تقوی ــمت صبحان ــه س ب
مصــرف نان کــره و مربــای آلبالــو اشــتهای آنهــا را بــاز می کنــد. 
ــه در  ــت خــوردن صبحان ــاره اهمی ــر درب ارمغان ســادات کیهان مه
ایــام مدرســه اظهــار کــرد: خــوردن صبحانــه بــا تنظیــم قنــد خون 
نقــش بســیار مهمــی در ســطح هوشــیاری، تمرکــز و یادگیــری 

دروس دارد.
ــر بیــدار کننــد  ــان را زودت وی افــزود: والدیــن، کــودکان و نوجوان
تــا فرصتــی حاصــل شــود تــا اشــتهای آن هــا انگیختــه شــود و 
صبحانــه میــل کننــد. مصــرف نــان کــره مربــا، نــان کــره عســل، 
نــان پنیــر گــردو و نــان تخــم مــرغ ... می تواننــد پیشــنهادهای 

مناســبی بــرای صبحانــه کــودکان باشــند.

ــاده  ــفره ای آم ــرد: س ــح ک ــی تصری ــب ایران ــص ط ــن متخص ای
ــی  ــا یک ــواده یقین ــادر و ســایر اعضــای خان ــدر و م ــا حضــور پ ب
ــه  ــه ســمت صبحان از مهم تریــن عواملــی اســت کــه کــودک را ب

ســوق می دهــد.
ــز  ــازه نی ــرم ت ــان ن ــک و ن ــای کوچ ــت: لقمه ه ــر گف کیهان مه
یکــی از عواملــی اســت کــه تمایــل کــودکان را بــه ســمت صبحانه 
تقویــت می کنــد، در بســیاری از کــودکان مصــرف نان کــره 
ــر  ــرد: اگ ــه ک ــد.وی اضاف ــاز می کن ــتها را ب ــو اش ــای آلبال و مرب
کــودک یــا نوجــوان بــدون صبحانــه بــه مدرســه رفــت، خوراکــی 
زنــگ اول کــودک را در حکــم صبحانــه فــرض کنیــد، پــس 
گذاشــتن مــوادی ماننــد لواشــک، ذرت بــو داده، شــکالت، 
آبمیوه هــای پاکتــی و ... مناســب نیســتند، کیــک بــا مــواد 
نگهدارنــده و آبمیــوه مســاوی بــا یــک صبحانــه ســالم نیســت.

دکتــر جعفــر مهــوری در آســتانه برگــزاری چهاردهمیــن 
همایــش بین المللــی کنگــره صــرع ایــران اظهارداشــت: 
ــن  ــی از مهم تری ــی Epilepsy یک ــی لپس ــا اپ ــرع ی ص
بیماری هــای مغــز و اعصــاب اســت و شــاید بــه قدمــت 
ــاله  ــه س ــه هم ــد ک ــان باش ــای انس ــن بیماری ه اولی
تعــداد زیــادی از انســان ها را درگیــر خــود کــرده اســت؛ 
البتــه در طــی ۵۰ ســال گذشــته توجــه ویــژه ای بــر روی 
درمان هــای جدیــد ایــن بیمــاری معطــوف شــده اســت. 
وی بیــان داشــت: حــدود یــک درصــد از جمعیــت 
جهــان از ایــن بیمــاری و عــوارض ناشــی از آن  همچــون 
ــج  ــی رن تروماهــای مختلــف و حتــی مرگ هــای ناگهان
می برنــد. کشــور ایــران بــا جمعیتــی حــدود ۸۰ میلیــون 
ــا یــک  ــارم ت ــر ۸۰۰ هــزار مصــروع دارد کــه یــک چه نف

ــان  ــه درم ــاوم ب ــای مق ــرع ه ــاران ص ــن بیم ــوم ای س
ــد  ــد بای ــا ۳۰ درص ــدود ۲۰ ت ــداد ح ــن تع ــد و از ای دارن

ــد. ــرار گیرن تحــت عمــل جراحــی ق
دبیــر علمــی چهاردهمیــن کنگــره بین المللــی صــرع بــا 
اشــاره بــه اینکــه در کنــار ایــن همایــش نمایشــگاهی از 
ــه  ــوژی در زمین ــی و تکنول ــتاوردهای داروی ــن دس آخری
ــت  ــد اس ــت: امی ــود، گف ــزار می ش ــرع برگ ــان ص درم
کــه بتوانیــم بــا ایجــاد فضایــی مناســب و کار آمــد 
ــه  ــر هم ــار نظ ــال و اظه ــارکت فع ــری از مش ــا بهره گی ب
ــا مرزهــای  شــرکت کننــدگان فرصتــی را فراهــم آورده ت
ــه پیــش برانیــم و  ــم پزشــکی را در درمــان صــرع  ب عل
ــه  ــد« را ب ــی جدی ــک زندگ ــد، ی ــان جدی ــه »درم ــا ارائ ب

ــم. بیمــاران اهــدا کنی

یک متخصص طب ایرانی:

این صبحانه،  اشتهای کودکانتان را باز می کند 
دبیر علمی کنگره صرع مطرح کرد:

۸۰۰هزار مصروع در ایران

 ورزش صحیح از منظر طب ایرانی 
چه ویژگی هایی دارد

رعایــت تناســب شــدت و مــدت ورزش بــا فصــول مختلــف ســال مهــم 
اســت مثــاٌل ورزش در فصــل بهــار بایــد قــوی و دارای زمــان کوتــاه و در 

ــد. ــبک تر باش ــر و س ــتان، طوالنی ت زمس
ــردن  ــرا ورزش ک ــود، زی ــع ش ــوع و ادرار دف ــد مدف ــش از ورزش بای پی
ــن  ــه ای ــود ک ــث ش ــد باع ــوالت می توان ــر از فض ــه پ ــا مثان ــا روده ی ب
ــون  ــای گوناگ ــث بیماری ه ــده و باع ــدن ش ــذب ب ــاز ج ــی ب ــواد دفع م

می شــود.  
ــات  ــز از ضروری ــل از ورزش نی ــی قب ــتراحت کاف ــواب و اس ــتن خ داش
اســت؛ کســانی کــه بالفاصلــه بعــد از کار روزانــه و در حالــی کــه 
ــد از  ــگاه می رون ــه باش ــد ب ــادی دارن ــمی زی ــری و جس ــتغاالت فک اش

ــت. ــد داش ــری خواهن ــره کمت ــد ورزش به فوائ
شــروع ورزش بایــد بــا حــرکات آهســته باشــد) بــدن کمــی گــرم شــود( 
ــّوت  ــه ق ــه حــدی برســد ک ــج حــرکات ســخت تر شــوند و ب ــه تدری و ب
ــج  ــه تدری ــاره ب ــپس دوب ــد و س ــل کن ــد تحّم ــکار می توان ــرد ورزش ف

ــتد. ــاز ایس ــرد از ورزش ب ــا ف ــود ت ــته تر ش آهس

در یــک ورزش ســالم عمومــی، وقتــی کــه عــرق فــرد در آمــد و نفــس، 
ــد کم کــم شــدت ورزش را کــم و حرکاتمــان  ــق و ســریع شــد، بای عمی
را آهســته کنیــم، ســپس بنشــینیم تــا عــرق خشــک شــود و ورزش را 

تمــام کــرد.
ــا و  ــت, پ ــروع ورزش، دس ــش از ش ــده پی ــه ش ــنتی توصی ــب س در ط
پشــت فــرد ورزشــکار را بــا دســت یــا بــا پارچــه زبــر بمالنــد و بــا روغــن 
بــادام یــا روغــن کنجــد تــازه، عصب هــا و عضــالت را چــرب کننــد و بــه 
آهســتگی ماســاژ دهنــد, ایــن کار حــرارت غریــزی را اندکــی برمی انگیــزد 
ــه ســوی پوســت می کشــد  ــد و فضــوالت را ب ــذ را گشــاد می کن و مناف
تــا بــا ورزش تحلیــل یابــد، البتــه فــردی کــه عضله هــای او نــرم باشــد 

و غــذای غلیــظ نخــورده باشــد بــه چنیــن مالشــی نیــاز نــدارد.
ــتان  ــم و در زمس ــف, زودهض ــتان لطی ــد در تابس ــکار بای ــذای ورزش غ
غلیــظ و مقــوی باشــد, در صورتــی کــه مــزاج فــرد ضعیــف اســت، ورزش 

ســنگین نبایــد انجــام دهــد.
افــرادی کــه بعــد از ســال ها تصمیــم بــه ورزش کــردن می گیرنــد, بایــد 
تدابیــر مربوطــه را بیــش از دیگــران رعایــت کننــد؛ اگــر خســته، بیمــار یــا 
تــب دار هســتند, ورزش نکننــد, اگــر تنــش یــا اســترس دارنــد، از انجــام 

ورزش هــای ســنگین یــا رقابتــی بپرهیزند.

چنــد ســالی اســت کــه ظــروف یکبــار مصــرف 
پالســتیکی بــه دلیــل افزایــش تولیــد، قیمــت 
دسترســی  و  آســان  نقــل  و  حمــل  ارزان، 
ــه  ــروف ســنتی شــده ک ــن ظ ســریع، جایگزی
ایــن حجــم در ایــام خــاص ماننــد مــاه محــرم 
ــش  ــذری افزای ــای ن ــع غذاه ــا توزی ــر ب و صف
می یابــد کــه همــواره مشــکالت عدیــده ای 
ــه ارمغــان  بــرای ســالمتی و محیــط زیســت ب

ــت.  آورده اس
آمارهــا نشــان مــی دهــد افزایــش ســرانه 
ــث  ــور باع ــتیکی در کش ــروف پالس ــرف ظ مص
شــده اســت ایــران در شــمار 1۰ کشــور اول 
ــا از لحــاظ مصــرف پالســتیک قــرار گیــرد  دنی

کــه اســتفاده از ایــن ظــروف در ایــام محــرم و 
ــد. ــود می رس ــه اوج خ ــر ب صف

پژوهشــگران چندیــن ســال اســت کــه تأکیــد 
غــذا  بــرای  پالســتیکی  مــواد  از  می کننــد 
خــوردن یــا نوشــیدن آب اســتفاده نکننــد 
ــدان  درصورتی کــه در گذشــته ایــن مســئله چن
اهمیتــی نداشــت. در ایــن بخــش دربــاره 
می کنیــم،  صحبــت  پالســتیک  ظرف هــای 
ــث  ــان آور هســتند و باع ــا چــرا زی ــم اینه ببینی
چــرا  و  می شــوند  خطرنــاک  بیماری هــای 
ســرطان  پالســتیکی  ظــروف  می گوینــد 
ــا  ــا درســت اســت ی ــن گفته ه ــا ای ــی آورد آی م

ــر. خی

نظرهــای مختلــف بســیاری در مــورد ایــن ماده 
و اســتفاده آن در صنایــع غذایــی وجــود دارد و 
بســیاری از ایــن مجــادالت هنــوز حــل نشــده 
واکنش هایــی  چــه  امــا  مانده انــد.  باقــی 
ــار مصــرف  ــک ب ــروف ی ــن ظ شــیمیایی در ای
روی می دهــد کــه بســیاری از کارشناســان 
دربــاره نحــوۀ مصــرف آنهــا هشــدار می دهنــد.

مهنــدس ســمیره صبــاح، معــاون اداره کل 
نظــارت بــر فرآورده هــای غذایــی ســازمان غــذا 
و دارو در گفتگــو بــا خبرنــگار جــام جــم در ایــن 
ــتیکی  ــروف پالس ــت: ظ ــار داش ــوص اظه خص
ــه  ــی ب ــر علم ــت و از نظ ــام اس ــی ع اصطالح
ــود و  ــه می ش ــری گفت ــوالت پلیم ــا محص اینه

ــه  ــه پلیمــر ب تمــام ظــروف پلیمــری دارای پای
همــراه افزودنــی اســت، لــذا افزودنــی آن بایــد 
در لیســت افزودنــی مجــاز هــر پلیمــر باشــد.

وی افــزود: چیــزی کــه در پلیمــر حائــز اهمیــت 
ــول و  ــنگین محص ــزات س ــزان فل ــت، می اس
انتقالــی کــه پلیمــر در قبــال فعــل و انفعــاالت 
ایــن  شــرایط بــه وجــود آمــده می دهــد. 
ــیدی  ــی، اس ــرارت، چرب ــد، ح ــرایط می توان ش
بــودن محیــط یــا عوامــل دیگــر باشــد و 
ــه در پلیمــر  ــِی صــورت گرفت چنانچــه جابه جای
یــا میــزان فلــزات ســنگین بیشــتر از حــد مجاز 
باشــد باعــث اختالالتــی در بــدن می شــود کــه 
ــر  ــا ه ــی ی ــر، نازای ــرطان، الزایم ــد س می توان

ــود آورد. ــه وج ــری ب ــکل دیگ مش
صبــاح در ادامــه تأکیــد کــرد: حــذف ظــروف به 
دالیــل مــوارد گفتــه شــده مهــم نیســت بلکــه 

مصــرف صحیــح آنهــا و ســاخت محصــول بــا 
مــواد مجــاز مهــم اســت. همانطــور کــه گفتــه 
ــن محصــوالت  ــرای ای ــر ب شــد اصطــالح پلیم
نــوع  یــک  نیــز  تفلــون  و  اســت  صحیــح 
پلیمــر اســت کــه بــا شــرایط گفتــه شــده بایــد 

ــد. ــته باش ــت داش مطابق
فرآورده هــای  بــر  نظــارت  اداره کل  معــاون 
ــا  ــان نیــز ب غذایــی ســازمان غــذا و دارو در پای
ــرف  ــدم مص ــر ع ــی ب ــاری مبن ــه اخب ــاره ب اش
ــی آب آشــامیدنی گفــت: در  مجــدد بطری های
ــی  ــار مصــرف آب معدن ــد ب ــروف چن ــورد ظ م
یــا آشــامیدنی نیــز ماننــد بقیــه پلیمرهــا بایــد 
کلیــه نــکات در مــورد تولیــد یــا مصــرف رعایــت 
ــل دوم  ــا در مراح ــدد آنه ــرف مج ــود و مص ش
یــا بیشــتر در صــورت شستشــو دقیــق بالمانــع 

اســت.

#طب_سنتی

سالمت6

معاون اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی سازمان غذا و دارو:

ظروف یک بار مصرف گیاهی، خالص نیست 

تازههایپزشکی

داروهای صرع به استخوان های 
کودکان آسیب می رساند

و  کــودکان  می دهــد  نشــان  جدیــد  یافته هــای 
نوجوانانــی کــه داروهــای ضدصــرع مصــرف می کننــد 
در معــرض ریســک بــاالی شکســتگی اســتخوان قرار 

ــد.  دارن
ــان نشــان داده اســت کــه داروهــای  تحقیــق همچن
ضدصــرع ممکــن اســت موجــب کاهــش در تراکــم 
اســتخوان و نیــروی عضالنــی انــدام تحتانــی شــود.

در ایــن مطالعــه، محققــان ۲۳ فــرد ۵ تــا 1۸ ســاله 
ــه مــدت  ــا خواســته شــد ب ــد. از آنه را بررســی کردن
حداقــل 1۲ مــاه داروهــای ضدصــرع مصــرف کننــد. 
هــر یــک از ایــن افــراد بــا خواهــر یــا بــرادر، یــا ُقــل 

دیگــر خــود مقایســه شــدند.
محققــان تأکیــد می کننــد: »ایــن نتایــج بایــد در یک 
بررســی بزرگ تــر و طولــی بررســی شــود کــه ارتبــاط 
بیــن اثــرات داروهــای ضد صــرع و پیامدهــای ناگوار 
آن بــر اســکلت در حــال رشــد بــه مــرور زمــان تأییــد 

شود.«
یافته هــای ایــن مطالعــه نشــان می دهــد نیــاز 
ــالمت  ــه س ــوط ب ــائل مرب ــتر مس ــی بیش ــه بررس ب
کننــده  مصــرف  جــوان  بیمــاران  در  اســتخوان 

داروهــای ضــد صــرع وجــود دارد.
در تحقیــق دیگــری کــه ســال گذشــته انجــام شــده 
بــود کارشناســان دریافتنــد کــه افــراد مبتــال بــه صرع 
هفــت برابــر بیشــتر احتمــال دارد کــه تبعیض ناشــی 
از مشــکالت ســالمت را تجربــه کننــد. این ریســک در 
بیمــاران مبتــال بــه ســایر مشــکالت مزمــن ســالمت 

نظیــر دیابــت، آســم و میگــرن بیشــتر اســت.
ــال  ــراد مبت ــد اف ــن نشــان می ده ــات همچنی تحقیق
بــه صــرع در معــرض ریســک بــاالی ابتــال بــه 

افســردگی و اختــالالت اضطــراب هســتند.

 این ورزش ها روند پیری را 
کندتر می کنند! 

کــه  اســت  داده  نشــان  اخیــر  بررســی های 
ــال  ــاه مــدت و شــدید 4۰۰ ژن را فع روش هــای کوت

. می کننــد
 ایــن  در حالــی اســت کــه وزنــه زدن ۳۳ ژن و 
ورزش هایــی بــا شــدت متوســط 19 ژن را فعــال 
می کننــد. ایــن ژن هــا بــر کارکــرد میتوکنــدری 
ــر  ــری را کندت ــت پروســه پی ــد و در نهای ــر گذارن تأثی

. می کننــد
غــذای  محیطــی،  مســمومیت های  فاکتورهــای 
ــث  ــترس و... باع ــت، اس ــتن فعالی ــالم، نداش ناس

ســرعت پیــدا کــردن رونــد پیــری می شــود.
ــاه مــدت و شــدید )HIIT( فــرد  در ورزش هــای کوت
ــاه،  ــیار کوت ــان بس ــا در زم ــد ام ــدت 1۰۰ درص ــا ش ب
ــد  ــد و بع ــا م می ده ــی را انج ــت ورزش ــک حرک ی
ــاه انجــام می دهــد.HIIT یکــی  یــک اســتراحت کوت
ــای  ــوزاندن چربی ه ــرای س ــا ب ــن ورزش ه از بهتری

ــدن اســت. ب

تغذیه

 دمنوشی که آرامش را 
به شما هدیه می دهد 

و  پاییــز  فصل هــای  در  دمنوش هــا  نوشــیدن 
ــری  ــش مؤث ــد اســت و نق زمســتان بســیار مفی
ــه بیماری هــای مختلــف  ــال ب در پیشــگیری از ابت

ــد.  دارن
ــان  ــن گیاه ــی از پرمصرف تری ــب یک ــنبل الطی س
ــی اســت کــه مصــرف صحیــح آن تقویــت  داروی
اعصــاب، کاهــش اســترس و افزایــش آرامــش را 
بــه همــراه دارد. ایــن گیــاه بــرای تولیــد دارو هــای 
ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــز م ــیمیایی نی ش
ــن  ــی ای ــا خــواص داروی ــرای آشــنایی ب ــس ب پ

دمنــوش بــا مــا همــراه باشــید.
 خواص گیاه سنبل الطیب

ریشــه ســنبل الطیــب دارای طبــع گــرم و خشــک 
اســت. ایــن گیــاه اثــر ضــد تشــنج دارد، در رفــع 
ضــد  و  مفیــد  عصبــی  ناراحتی هــای  و  تــب 
را  بی خوابــی  اســت.  آرام بخــش  و  اسپاســم 
درمــان می کنــد و ســبب از بیــن بــردن ِکــرم 
معــده و روده می شــود. در درمــان میگــرن مؤثــر 
ــرف  ــی را برط ــویش و نگران ــره، تش ــت و دله اس
ــا را  ــب زخم ه ــنبل الطی ــاه س ــرد گی ــد. گ می کن

می بخشــد. التیــام 
گیــاه ســنبل الطیــب در تهیــه دارو هــای مســکن، 
درد  و  تشــنج  میگــرن،  ضداضطــراب،  قلبــی، 

کاربــرد دارد.
 نحوه مصرف دمنوش سنبل الطیب

بــرای تهیــه دمنــوش آرام بخــش ســنبل الطیــب، 
ریشــه خشــک شــده ســنبل الطیــب را بشــویید و 
مقــداری معیــن آب جــوش بــه آن اضافــه کنیــد 
ســپس بگذاریــد ایــن محلــول بــه مــدت 1۵ الــی 
۲۰ دقیقــه دم بکشــد تــا ترکیبــات شــیمیایی 

آرام بخــش ایــن گیــاه آزاد شــود.
در صــورت تمایــل می تــوان از 1۵ گــرم ســنبل 
ــه همــراه یــک  ــان ب الطیــب و 1۵ گــرم گل گاوزب
عــدد لیموعمانــی بــرای تهیــه دمنــوش آرام بخش 
اســتفاده کــرد. نوشــیدن ایــن دمنــوش حداقــل 
نیــم ســاعت قبــل از خــواب بســیار مفیــد اســت.

 عوارض استفاده از سنبل الطیب
ــر  ــه مض ــرای کلی ــب ب ــنبل الطی ــه س از آنجایی ک
اســت بایــد آن را بــا کتیــرا مصــرف کــرد. اســتفاده 
ــی  ــوارض جانب ــراد ع ــی اف ــاه در برخ ــن گی از ای
ــی را  ــی بی خواب ــی و حت ــا آرام ــردرد، ن ــر س نظی

ــراه دارد. ــه هم ب
ــتم  ــر روی سیس ــاه ب ــن گی ــه ای ــت اینک ــه عل ب
عصبــی مرکــزی تأثیــر می گــذارد، در مــواردی 
کــه فــرد نیــاز بــه بیهوشــی داشــته باشــد، تداخــل 
ایــن گیــاه بــا دارو هــای بیهوشــی اثــر بــدی روی 
بیمــار می گــذارد، بنابرایــن بایــد حداقــل ۲ هفتــه 
قبــل از عمــل جراحــی مصــرف ایــن گیــاه قطــع 
شــود. همچنیــن در اســتفاده از گیــاه ســنبل 
بایــد  و شــیردهی  بــارداری  دوران  در  الطیــب 

ــود. ــاط ش احتی

زیبایی

 چطور مراقبت از موها را 
به کودکان آموزش دهیم؟ 

بســیاری از شــیوه های رایــج بــرای مراقبــت از 
ــی  ــه موهــا آســیب برســانند و حت ــد ب مــو می توانن
ــد. کارهــای اشــتباهی  ــه آن هــا بدهن ــدی ب ــوه ب جل
ــای  ــا به ج ــطح موه ــه س ــامپو ب ــدن ش ــد مالی مانن
پوســت ســر و شــانه زدن موهــا درحالــت خیــس، 

ــرای موهــا مضــر هســتند.  ــا ب واقع
متأســفانه، بســیاری از کــودکان بــا شــیوه های 
از موهــای خودشــان آشــنایی  مراقبــت ســالم 
ــا  ــه دقیق ــد ک ــز نمی دانن ــان نی ــن آن ــد و والدی ندارن
ــد.  ــان بیاموزن ــه فرزندان ش ــی را ب ــه نکات ــد چ بای
ــودکان   ــه ک ــامپو ب ــتفاده از ش ــوه اس ــوزش نح آم
ــوه  ــری نح ــا یادگی ــا ب ــح از موه ــت صحی و مراقب
شســتن موهــا بــدون آسیب رســانی بــه آن هــا 
شــروع می شــود. پــس وقتــی کــه فرزنــد شــما بــه 
ســن اســتفاده از شــامپو می رســد، نــکات راهنمــای 
زیــر را بــه او آمــوزش بدهیــد: ابتــدا موهــا و پوســت 
ــامپو  ــد. ش ــس کنی ــال خی ــرم کام ــا آب گ ــر را ب س
روی پوســت ســر و موهــای کامــال خیــس، بهتریــن 

ــد. ــرا می کن ــردش را اج عملک
ــد. ــودک بریزی ــت ک ــف دس ــامپو در ک ــداری ش مق

را  آن  از  اســتفاده  دســت،  در  شــامپو  ریختــن 
بگوییــد کــه  فرزندتــان  بــه  می کنــد.  راحت تــر 
شــامپو را به آرامــی روی پوســت ســر ماســاژ بدهــد. 
موقــع اســتفاده از شــامپو، بســیار مهــم اســت کــه 
ــو  ــای م ــط تاره ــه فق ــویید، ن ــر را بش ــت س پوس
را. شســتن تارهــای مــو به تنهایــی، معمــوال بــه 
ژولیدگــی و کــدر شــدن موهــا منجــر می شــود. 
حتــی مالــش محکــم موهــا بــا اســتفاده از شــامپو 

می توانــد باعــث شــکنندگی موهــا شــود. 
ــا کــف شــامپو  ــد ت ــز کنی ــرم تمی ــا آب گ ــا را ب موه
کامــال از بیــن بــرود. مرحلــه آب کشــی موهــا، 
ــی را  ــر ذرات اضاف ــامپو و دیگ ــده ش ذرات باقی مان
ــه  ــانید. ب ــه بپوش ــا حول ــا را ب ــد. موه ــز می کن تمی
فرزندتــان کمــک کنیــد تــا موهــای خیســش را بــا 

ــد.  ــش بده ــال پوش ــه کام حول
ــا  ــر آب موه ــه جــذب ســریع تر و راحت ت ــن کار ب ای
ــا  ــدن موهــای خشک شــده ب ــد. مالی کمــک می کن
حولــه می توانــد بــه موهــا آســیب برســاند و حتــی 
باعــث شــکنندگی آن هــا شــود. وقتــی موهــا کمــی 
ــتفاده  ــد. اس ــانه بزنی ــا را ش ــتند، موه ــاک هس نمن
ــری  ــای فرف ــرای موه ــزرگ ب ــانه های دندانه ب از ش
ــا نکشــید،  ــم روی موه ــر اســت. شــانه را محک بهت
ــا  ــدن ی ــده ش ــث کن ــد باع ــن کار می توان ــون ای چ

شــکنندگی موهــا شــود. 
متخصصــان پوســت و مــو بــه والدیــن توصیــه 
می کننــد کــه از نــکات راهنمــای زیــر بــرای ترویــج 
از  پیشــگیری  و  کــودکان  در  عادت هــای ســالم 
آســیب دیدگی موهــای آنــان کمــک بگیرنــد: موهــا 
را از پشــت محکــم نبندیــد یــا بیــش از حــد موهــا 
را نبافیــد. ســراغ مدل موهایــی برویــد کــه بــه گرمــا 
و اســتفاده از محصــوالت شــیمایی نیــازی ندارنــد.

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل سى وهفت:  تشويق و تنبيه)6(
ــا  ــت او دارد. ام ــی در تربی ــش مهم ــودک نق ــه ک تنبی
تنبیــه بایــد بــه صــورت درســت و صحیــح انجــام 
ــد  ــه می توان ــه تنبی ــدر ک ــه همانق ــد ک ــد بدانی ــرد. بای گی
ــز  ــدازه نی ــه همــان ان ــر باشــد، ب در تربیــت کــودک مؤث
می توانــد تأثیــر منفــی داشــته باشــد. یکــی از بهتریــن 
ــك  ــه  ی ــی اســت. در هــر خان ــه کالم ــه، تنبی ــواع تنبی ان
ــراط  ــد از اف ــه بای ــت ك ــم اس ــی حاك ــول كل ــری اص س
ــالح،  ــه اص ــدف از تنبی ــود. ه ــز ش ــا پرهی ــط آنه و تفری

ــت. ــردن اس ــت ك ــی دادن و هدای آگاه
از ســرزنش شــخصیت كــودك و نســبت دادن صفــات 
ــخره  ــن و مس ــد، او را توهی ــز كنی ــه وی پرهی ــت ب زش
ــد.  ــرف نزنی ــودك ح ــا ك ــه ب ــه و طعن ــا كنای ــد، ب نكنی
بهتريــن صورت هايــى كــه بــراى تنبيــه متصــور اســت و 
اســتفاده از آن در جــاى مناســب مى توانــد مفيــد واقــع 

ــد از: شــود عبارتن
ــا اخــم، قهــر، نــگاه  1. نشــان دادن حالــت نارضايتــى ب

معنــى دار، تذكــر ســاده لســانى و...
ــت  ــه دوس ــى ك ــودك از چيزهاي ــردن ك ــروم ك ۲. مح
تلويزيــون،  ديــدن  ميهمانى هــا،  بــازى،  مثــل  دارد 

و... دوچرخه ســوارى 
ــه  ــرد و توج ــز ك ــد پرهي ــه باي ــه از تنبي ــه اينك باتوجه ب
ــردد  ــوف گ ــويق معط ــه تش ــد ب ــان باي ــن و مربي والدي
و از آن اصــل ارزشــى و مؤثــر اســتفاده شــود، ايــن 
ــن  ــه اي ــان مى بخشــيم و ب ــن جــا پاي بحــث را در همي
ســخن رســول خــدا )ص( جــان و دل مى ســپاريم كــه 
ــى فــِى ِصَغــرِِه زيــاَدة فــى عقِلــِه  بَّ فرمودنــد: »عراَمــة الصَّ

ــرِه.« ــِى ِكَب ف
ــالى  ــودك در دوران خردس ــتيزه جويى ك ــيطنت و س ش
ــالى  ــه او در بزرگس ــل و انديش ــى عق ــر فزون او، نمايانگ

اســت.
و بــا ايــن فرمايــش بايــد بــر تحمــل خــود بيفزاييــم و 
بيشــتر اشــتباهات ظاهــرى كــودكان را ناديــده بگيريــم.

و اكنون چند نكته مهم:
1. بعد از تنبيه، جرم بچه را فراموش كنيد. 
۲. هرگز كودكتان را براى نماز تنبيه نكنيد.

۳. مراقــب باشــيد كــه تنبيــه ســبب ركــود رشــد 
می شــود. فرزنــد  عاطفــى  و  ذهنــى  جســمانى، 

4. تنبيــه ممكــن اســت بــراى مــدت كوتاهــى بدرفتــارى 
ــد  ــى مانن ــدت عوارض ــى در دراز م ــد ول ــف كن را متوق
ــرس  ــونت و و ت ــى، خش ــرد، بدبين ــم، تم ــام، خش انتق

ايجــاد مى كنــد.
ــد  ــه نكني ــران تنبي ــور ديگ ــودك را در حض ــز ك ۵. هرگ

ــر و... ــم و قه ــا اخ ــى ب حت
ــا و اشــتباه را  ــت خط ــز ريشــه و عل ــر چي ــل از ه 6. قب
پيــدا كنيــد تــا مشــكل بــه شــكل اساســى خــود حــل 

شــود و اشــتباه تكــرار نگــردد.
کتاب »اصول تربیت«، انتشارات همای رحمت از 
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اختــالل  بیمــاری  نــوع  یــک  آلزایمــر  بیمــاری 
تدریــج  بــه  کــه  اســت  مغــزی  عملکــردی 
مــی رود.  تحلیــل  بیمــار  ذهنــی  توانایی هــای 
ــت.  ــه اس ــالل حافظ ــز اخت ــانه آن نی ــن نش بازرتری
ایــن بیمــاری در افــراد باالیــی 6۵ ســال بــروز مــی 
ــر از  ــا آلزایمــر زودرس ممکــن اســت زودت ــد، ام یاب

ایــن ســن رخ دهــد.
ــه زوال عقــل اشــاره  ــوان ب ازمشــکالت آلزایمــر می ت
کــرد کــه در ایــن موقــع بیمــار  دچــار  بــروز توهــم و 
هزیان گویــی  می شــود و  بــه تدریــج بــرای کارهــای 
اولیــه خــود بــه کمــک نیــاز پیــدا کننــد و فــرد 
ممکــن اســت در تکلــم  و یافتــن کلمــات مناســب 
ــع و  ــه وقای ــه ب ــالل حافظ ــد. اخت ــدا  کن مشــکل پی
آموخته هــای اخیــر محــدود مــی شــود و بــه تدریــج 

ــد. ــز آســیب می بینی ــل نی ــرات عق خاط
از عالئــم ایــن بیمــاری می تــوان بــه از دســت 
رفتــن قــدرت حفظــۀ اطالعــات بخصــوص حافظــه 
ــاره  ــروز درب ــرد. ام ــاره ک ــری اش ــت در دوران پی موق
بیمــاری آلزایمــر ایمنــا گفتگویــی را بــا »دکترنجفــی 
متخصــص قلــب و اعصــاب « انجــام داده اســت کــه 

مشــروح آن را در ادامــه می خوانیــد:

 آلزایمر چیست؟
بیماری هــای  شــایع ترین  از  یکــی  آلزایمــر 
ــه پیام هــای  ــل و اســتهاله ای اســت ک زوال عق
ــی  ــتم های عصب ــی در سیس ــه خوب ــی ب عصب

نمی شــوند. ردوبــدل 
 آیا آلزایمر مخصوص سنین باال 

است؟
آلزایمــر مخصــوص ســنین بــاال نیســت و 
افــرادی کــه دچــار ســکته های متعــدد مغــزی، 
ضربه هــای مغــزی و همچنیــن افــرادی کــه در 
ــواد  ــکل  م ــردان ، ال ــای روان گ ــرض داروه مع
مخــدر و غیــره هســتند نیــز بیشــتر  بــه  بیماری 
ــاری  ــن بیم ــوند. همچنی ــال می ش ــر مبت آلزایم
ایــدز نیــز  زمینه هــای بیمــاری آلزایمــر  را 

فراهــم می کننــد. 
 چند درصد از افراد جهان به این 

بیماری مبتال هستند؟
براســاس آمــار منتشرشــده درسراســرجهان 
نزدیــک بــه ۵۰ میلیــون نفــر بــه بیمــاری آلزایمر 
ــع،  ــه پیرشــدن جوام ــال شــده اند و باتوجه ب مبت

ــه روز درحــال افزایــش اســت. ایــن آمــار روزب

 مهم ترین عوامل ایجاد کننده آلزایمر 
چیست؟

عوامــل ژنتیــک و محیطــی می تواننــد از زمینه هــای  
ــی  ــل محیط ــد. عوام ــر باش ــاری آلزایم ــاد بیم ایج
عفونت هــای  مغــزی،  ضربه هــای  همچــون 
بســتری، تغذیــه نامناســب، اســتفاده از مــواد مخدر، 
الــکل ، اســترس های محیطــی و غیــره مــی تواننــد 
بــه ســمت و ســوی آلزایمــر هدایــت کنــد از همیــن 
رو افــرد بایــد از ایــن مــوارد خطرنــاک دوری کننــد.

 نشانه های بیماری آلزایمر چیست؟
افســردگی ، تغییــر در شــخصیت، اختــالل در تکلــم، 
گــم گشــتگی در زمــان و مــکان، اختالل در اســتدالل 
و تفکــر  و ادای کلمــات و...  نیــز مــی تواننــد از 

ــر باشــد. ــاری آلزایم نشــانه های بیم
 تشخیص بیماری آلزایمر چه کمکی به 

افراد می کند؟ 
ــه بیمــار  ــگام بیمــاری آلزایمــر ب تشــخیص زود هن
ــتقل  ــری مس ــان طوالنی ت ــا زم ــد ت ــی کن ــک م کم
زندگــی کنــد و ایــن تشســخیص زودهنــگام از نظــر 

ــه نفــع اقتصــاد جامعــه اســت. اقتصــادی ب
ــد   ــاال  کــه از فراموشــی شــکایت دارن افــراد ســن ب
ــن  ــه ای ــرا ک ــد چ ــه کنن ــک مراجع ــه پزش ــد ب بای
فراموشــی می توانــد ســرآغاز بیمــاری آلزایمــر 

ــد. باش

 آیا آلزایمر قابل درمان است؟
بیمــاری آلزایمــر  بیمــاری اســت بــی ســروصدا و 
پیش رونــده و ممکــن اســت در ســنین بــاال خــود 
را نشــان دهــد و بایــد بگوییــم  درمان پذیــر نیســت.

از بیمــاری آلزایمــر  نمی تــوان پیشــگری کــرد امــا  
پیش بینی پذیــر اســت.

 عوامل پیشگیری از بیماری آلزایمر 
چیست؟

بایــد بــرای پیشــگری از آلزایمــر در یــک دوره 
ســالمندی ســالم حرکــت کنیــم  از همیــن رو تمام 
هــدف سیســتم بهداشــتی حرکــت بــه ســوی دوره 

ســالمندی ســالم اســت.

 مراقبت از بیمار آلزایمر باید چگونه 
باشد؟

ــه آلزایمــر هســتند اســتقالل  افــرادی کــه مبتــال ب
ــد از همیــن رو از لحــاظ  خــود را از دســت می دهن
ــته  ــران وابس ــه دیگ ــتر ب ــی بیش ــی و فیزیک عاطف
ــده  ــراد مراقبت کنن ــتا اف ــن راس ــوند در همی می ش
ــه  ــد ب ــه  بای ــرا ک ــد چ ــختی دارن ــیار  و س کار بس
بهداشــت دهــان و دنــدان، تحــرک، تفریحــات و ... 

ــد. ــژه ای  کنن بیمــار توجــه وی
 و اما نکته آخر...

بــه  بهداشتی پزشــکی  توصیه هــای  آخــر  در 
شــهروندان ایــن اســت کــه از دســت دادن حافظــه 
ــردن آدرس  و  ــوش ک ــد  فرام ــدت مانن ــاه م کوت
اســم ها از عالئــم آلزایمــر اســت و همچنیــن 
ــر   ــل آلزایم ســابقه خانوادگــی و ســندرم دان از عل

بــه شــمار می آیــد.
آلزایمــر بــا افزایــش ســن بیشــتر می شــود، 
ــراد  ــام اف ــه تم ــت ک ــا نیس ــدان معن ــن ب ــا ای ام
ــاس  ــوند.بر اس ــال ش ــر مبت ــه آلزایم ــاال ب ــن ب س
تحقیقــات، افــرادی کــه از لحــاظ جســمی و فکــری 
فعــال هســتند کمتــر از دیگــران بــه آلزایمــر مبتــال 
ــا دیگــران  می شــوند.تقویت حافظــه، معاشــرت  ب
، مســافرت، آموختــن زبــان جدیــد  و... در تأخیــر 

ــر اســت. ــز مؤث ــر نی ــن آلزایم انداخت

F.Ahmadi@eskimia.ir
فاطمه احمدیگروه سالمت

ــناک  ــه ترس ــراد ب ــور اف ــالف تص ــدار برخ اقت
بــودن، اخــم کــردن، زورگــو بــودن، قلــدر بــودن 

و حــرف، حــرف مــن اســت، نیســت.
کارشناس ارشــد  مریــم  شــیرازی 
ــگار  ــا خبرن روان شناســی کــودک در گفتگــو ب
مــا گفــت: پــدر و مــادر مقتــدر کســی اســت 
کــه کنتــرل احســاس و رفتــارش را بــه دســت 
ــه  ــد. او همیش ــش نمی ده ــودک و نوجوان ک
ــی  ــًا زمان ــت مخصوص ــان اس ــم و مهرب محک

کــه فرزنــدش دچــار بحــران احساســی و 
ــت. ــاری اس رفت

ــدار  ــی اقت ــن زمان ــه داد: والدی ــیرازی ادام ش
والدینــش  می دانــد  کــودک  کــه  دارنــد 
بــی  قیدوشــرط  هســتند.  پشــت وپناهش 
دوســتش دارنــد، بــرای او حرمــت و احتــرام 
ــه او آزادی  ــد و ب ــه او اعتمــاد دارن ــد، ب قائل ان
می دهنــد، امــا هرگــز بــه او اجــازه نمی دهنــد 
ــه  ــد. همان گون ــور کن ــی عب ــای خاص از مرزه
ــازه  ــود اج ــه خ ــز ب ــدر هرگ ــن مقت ــه والدی ک
ــد. ــور کنن ــی عب ــای خاص ــد از مرزه نمی دهن

وی افــزود: مــرز بــرای کــودکان جایی اســت 
کــه او بــه خــود یــا دیگــران آســیب می زنــد 
یــا بــه حقــوق کســی تجــاوز می کنــد. مــرز 
ــدار  ــه اقت ــت ک ــی اس ــن جای ــرای والدی ب
آن هــا تبدیــل بــه آزار کودکانشــان می شــود، 
ماننــد داد زدن، تحقیــر، تمســخر یــا تهدیــد 
کــردن، تنبیــه غیــر علمــی، قهــر کــردن، 
نصیحــت تکــراری، ســرزنش و مقایســه و...
ــای  ــه معن ــاره ب ــا اش ــناس ب ــن روان ش ای
ــن واژه  ــف ای ــرد: در تعری ــح ک ــدار تصری اقت
بایــد گفــت کــه اقتــدار بــه هیــچ وجــه 

ــت،  ــرس نیس ــونت و ت ــوم خش ــه مفه ب
اقتــدار یعنــی ثبــات در رفتــار و همیــن کــه 
ــورت  ــه ص ــه ب ــی را ک ــن برنامه های والدی
قانــون یــا بــه شــکل فرمــان و دســتور بــه 
ــد  ــوض نکنن ــد را ع ــالم کرده ان ــودک اع ک
پــدر و مــادر مقتــدری بــه حســاب خواهند 

آمــد.
شــیرازی بیــان داشــت: اقتــدار یعنــی 
ــم را عــوض  ــودک زده ای ــه ک ــه ب ــی ک حرف
نکنیــم، بنابرایــن والدیــن بایــد روی حــرف 
ــه  ــود را ب ــای خ ــتند و حرف ه ــود بایس خ
راحتــی بــا بدخلقــی و چانــه زنــی کــودک 
ــد  ــودک بدان ــن ک ــد. همچنی ــر ندهن تغیی
کــه نفــر اول خانــواده نیســت و بــا والدین 
خــود فاصلــه ای دارد کــه بــا بــزرگ شــدن، 

ــد. ــد ش ــا خواه ــطح آن ه آرام آرام همس
ــه  ــی ک ــن هنگام ــرد: بنابرای ــد ک وی تأکی
ــاعت  ــد س ــی مانن ــن محدودیت های والدی
خــواب یــا ندیــدن برنامــه تلویزیونــی 
مخصــوص بزرگســاالن یــا بســتن کمربنــد 
و... را اعمــال می کننــد کــودک موظــف 

ــد.  ــرا کن ــا را اج ــت آن ه اس
ــا  ــودک ب ــی ک ــد روان شناس کارشناس ارش
بیــان عواملــی کــه در اقتــدار نقــش دارنــد، 
خاطــر نشــان کــرد: قبــل از آنکــه مجازاتــی 
ــر  ــوع فک ــن موض ــه ای ــد ب ــال کنی را اعم
کنیــد کــه آیــا قــادر بــه اجــرای آن هســتید 
یــا نــه؟ مجــازات را متناســب بــا جــرم در 
نظــر بگیریــد، همچنیــن مجــازات در نظــر 

گرفتــه شــده را حتمــا اعمــال کنیــد.

،،
ــت  ــاال نیس ــنین ب ــوص س ــر مخص آلزایم
و افــرادی کــه دچــار ســکته هــای متعــدد 
مغــزی، ضربــه هــای مغــزی ، در معــرض 
مــواد  الــکل    ، روان گــردان  داروهــای 
مخــدرو غیــره هســتند، بیشــتر بــه  بیماری 

ــی شــوند. ــال م ــر مبت آلزایم

کارشناس ارشد روان شناسی کودک به والدین توصیه کرد:

همیشه محکم و مهربان باشید

متخصص قلب و اعصاب مطرح کرد:

 آلزایمر 
مخصوص سنین باال نیست



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

رسمی 
آراء هیاتهــای موضــوع قانــون تعییــن  برابــر 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانها 
فاقــد ســند رســمی در واحــد ثبتــی منطقــه 
بــا  و  مالکانــه  تصرفــات  اصفهــان  شــمال 
ــذا  ــده اســت. ل معــارض متقاضیــان  محــرز گردی
مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه 
شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت 
بــه فاصلــه 15 روز آگهــی میشــود در صورتــی 
ــندمالکیت  ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک
متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد  
از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه 
ــا اداره ثبــت اســناد و امــاک  اعتــراض خــود را ب
محــل تســلیم  و پــس از اخــذ رســید.ظرف مــدت 
ــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت  ــاه از تاری ــک م ی
خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمایــد. بدیهــی 
اســت در صــورت  انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
وصــول اعتــراض نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت 

ــد. ــد ش ــدام خواه ــررات اق ــق مق طب
1- رای شــماره  02860 1396603020260   مــورخ  
بــه  الرعنائــی  مهــدی  آقــای      1396/02/20
شناســنامه شــماره 976 کدملــی 1286309158 
بــه  نســبت  رحیــم  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 
ــاحت 15.80  ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــدانگ یکب شش
ــع در  ــی واق ــاک شــماره 15178 اصل ــع پ مترمرب
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای 

ــی ــم الرعنائ رحی
2- رای شــماره  07652 1396603020260   مــورخ  
بــه  محمــدی  فاطمــه  خانــم    1396/05/17
ــی 1970811145  ــماره 3278 کدمل ــنامه ش شناس
در   امیــد  فرزنــد  ســلیمان  مســجد  صــادره 
ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  
204.85 مترمربــع پــاک شــماره   12 فرعــی 
ــان  ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ ــی واق از 99 اصل
ــع الواســطه از  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــی ــم آتش ــای رحی ــمی آق ــک رس مال
   1395603020260  07437 شــماره   رای    -3
ــی  ــه بن ــای ســید صدرال مــورخ  1396/05/15  آق
هاشــمی بــه شناســنامه شــماره 960 کدملــی 
6299438665 صــادره گندمــان فرزنــد جــال 
ــاحت  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی در شش
76.05   مترمربــع پــاک شــماره 41  فرعــی 
از15177  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــع الواســطه از  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری
مالــک رســمی آقایــان جعفــر و محمــد و مهــدی 

ــوارباغی ــان س ــی امیدی همگ
4- رای شــماره  7366 1396603020260   مــورخ   
05/14/ 1396  آقــای یوســف ســوادکوهی بــه 
شناســنامه شــماره 4 کدملــی 1129801292 صــادره 
ــک  ــدانگ  ی ــودرز در  شش ــد گ ــهر فرزن فریدونش
بــاب مغــازه  بــه مســاحت  47  مترمربــع پــاک 
شــماره 211  فرعــی از 14915 اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای 

ــه زارعــی فضــل ال
   13964603020260  07169 شــماره   رای   -5
مــورخ  1396/05/10 آقــای بختیــار رضاپــوران 
ــی  ــماره 8659 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب قهفرخ
4620672701 صــادره شــهرکرد فرزنــد عبــاس 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب نس
201.50 مترمربــع پــاک شــماره 13900 اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد  ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
6- رای شــماره  07558 1396603020260   مورخ  
17 /1396/05 آقــای رضــا میرزائــی قلعــه ناظــری 
بــه شناســنامه شــماره 449 کدملــی 1286001978 
صــادره اصفهــان فرزنــد حســن بصــورت ســه 
ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش دان
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــاحت 90.61 مترمرب ــه مس ب
ــان  ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق 13900 اصل
ــع الواســطه از  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــم افتخــار صرامــی مالــک رســمی خان
7- رای شــماره  07562 1396603020260 مــورخ 
ــه  ــی قلع ــماعیل میرزائ ــای  اس 1396/05/17  آق
ــی  ــماره 2548 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــری ب ناظ
ــن  ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه 1285057856 ص
بصــورت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 90.61 مترمربــع از پــاک 
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــماره 13900 اصل ش
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 
الواســطه از مالــک رســمی خانــم افتخــار صرامــی
 1396603020260  07766 شــماره   رای   -8
ــا  ــه رنجبره ــم معصوم ــورخ 1396/05/21  خان م
ــی 2219727440  ــماره 1 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
ــه در ششــدانگ   ــاب ال ــد کت ــن فرزن صــادره تنکاب
 54.28 مســاحت    بــه  مغــازه   بــاب  یــک 
مترمربــع پــاک شــماره  8 فرعــی از 452 اصلــی 
واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــدی ــاس محم ــای عب ــمی آق رس
 1396603020260  08144 شــماره   رای   -9
ــه  ــداز ب مــورخ 1396/05/26  آقــای اکبــر پــوط ان
ــی 1286504716  ــماره 1351 کدمل ــنامه ش شناس
ــگ  ــه دان ــود در س ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه ص
مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 
شــماره  پــاک  مترمربــع   118.92 مســاحت   
ــش 5  ــع در  بخ ــی واق ــی از 15178 اصل -  فرع
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

ــد ــی باش م
10- رای شــماره  08177 1396603020260 مــورخ 
1396/05/26  خانــم اشــرف ســادات رضوانــی بــه 
شناســنامه شــماره 360 کدملــی 5279337846 
ــه  ــن در س ــید حس ــد س ــاری فرزن ــادره آغاج ص
ــه   ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــاع از شش ــگ مش دان
ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت   118.92 مترمرب ــه مس ب
-  فرعــی از 15178 اصلــی واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد 

 1396603020260  07161 شــماره  رای   -11
اســتکی  آقــای علرضــا     1396/05/10 مــورخ 
کدملــی   1559 شــماره  شناســنامه  بــه 
ــاس  ــد الی ــدن فرزن 5759334298 صــادره فری
ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب نس
فرعــی  شــماره196  پــاک  مترمربــع   214.40
از14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از  خری
مالــک رســمی حــاج علــی هــادی عابدینــی

 1396603020260  08091 شــماره   رای   -12
مــورخ 1396/05/25 آقــای ابوالفضــل زراعتــی 
ــماره 4644  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــمس آب ش
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1293083615 ص کدمل
ــازه  ــاب مغ ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــی نس مرتض
ــاک شــماره 4  ــع پ ــه مســاحت 31.50 مترمرب ب
ــی واقــع در بخــش 5 ثبــت  فرعــی از15182 اصل
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد  
13- رای شــماره  02316 1396603020260 مــورخ 
1396/12/13 آقــای  بهمــن یعقوبــی همگینــی بــه 
شناســنامه شــماره 43 کدملــی 5129825292 
بــه  نســبت  علــی  فرزنــد  شــهرضا  صــادره 
 120.17 مســاحت  بــه  یکبابخانــه  ششــدانگ 
ــع پــاک شــماره 15178 اصلــی واقــع در  مترمرب
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی حــاج علــی 

ــی   ــادی عابدین ه
 1396603020260  04091 شــماره  رای   -14
آقائــی  حیدرعلــی  آقــای   1396/03/10 مــورخ 
کوپائــی بــه شناســنامه شــماره 702 کدملــی 
ــه  ــد عبدال ــان فرزن ــادره اصفه 1286626315 ص
ــاحت   ــه مس ــاب کارگاه  ب ــک ب ــدانگ  ی در شش
ــی از  ــماره 120  فرع ــاک ش ــع پ 401.50  مترمرب
14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــی  ــاج عل ــوم ح ــه مرح ــمی ورث ــک رس ــه مال ک
ــورخ  ــند 1701  م ــب س ــی  بموج ــادی عابدین ه
1341/12/26  دفتــر 86  اصفهــان بــوده بموجــب 
وکالتنامــه 24060 مــورخ 1354/03/07 دفتــر 82 
اصفهــان توســط عباســعلی احــدی از ورثــه حــاج 
ــی ســپس   ــی فنائ ــه عل ــی ب ــی هــادی عابدین عل
مــورد درخواســت مــع الواســطه بموجــب قولنامــه 

ــت  ــده اس ــذار ش ــی واگ ــه متقاض ب
15- رای شــماره 07839 1396603020260 مــورخ 
ــی  ــوکار کهنگ ــی ج ــای نظرعل 1396/05/21    آق
بــه شناســنامه شــماره 14 کدملــی 1189850427 
صــادره اردســتان فرزنــد علــی در ششــدانگ  یــک 
بــاب ســاختمان  بــه مســاحت  190.14  مترمربــع 
ــی واقــع  پــاک شــماره 26 و 27  فرعــی از  اصل
ــه خــود متقاضــی  ــان ک ــت اصفه در بخــش 5 ثب

مالــک رســمی مــی باشــد  
 1396603020260  07687 شــماره  رای   -16
ــه  مــورخ 1395/05/18  آقــای مجیــد ســلمانی ب
ــی 1750859521  شناســنامه شــماره 9562 کدمل
صــادره اهــواز فرزنــد حبیــب در ششــدانگ  یــک 
ــع  ــاحت  161.32  مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ب
ــع  ــی واق ــی از 15182 اصل ــاک شــماره  - فرع پ
ــه خــود متقاضــی  ــان ک ــت اصفه در بخــش 5 ثب

ــی باشــد     ــک رســمی م مال
17- رای شــماره 08100 1396603020260 مــورخ 
1396/05/25  آقــای علــی یزدانــی بــه شناســنامه 
ــت  ــی 6609492050 صــادره دول شــماره 15 کدمل
آبــاد فرزنــد مســیب نســبت بــه ســه دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
فرعــی   69 پــاک شــماره  مترمربــع   163.32
از14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــد     ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک
ــورخ  ــماره 08102 1396603020260 م 18- رای ش
1396/05/25    خانــم رقیــه قدرتــی شــاتوری بــه 
شناســنامه شــماره 1 کدملــی 5659755348 
ــه  ــبت ب ــی نس ــد قربانعل ــه فرزن ــادره کوهپای ص
ــه  ــه ب ــدانگ یکبابخان ــاع از شش ــگ مش ــه دان س
ــماره 69  ــاک ش ــع پ ــاحت 163.32 مترمرب مس
ــی واقــع در بخــش 5 ثبــت  فرعــی از14915 اصل
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد    
19- رای شــماره 07229 1396603020260 مــورخ 
1396/05/11   خانــم لیــا مغیــث بــه شناســنامه 
صــادره   1284815706 1455 کدملــی  شــماره 
ــک  ــدانگ  ی ــی در  شش ــد مرتض ــان فرزن اصفه
بــاب انبــار بــه مســاحت  66.60  مترمربــع پــاک 
شــماره 789  فرعــی از 99 اصلــی واقــع در بخــش 
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 16 ثب

رســمی مــی باشــد    
 1396603020260  07512 شــماره  رای   -20
مــورخ 1396/05/16   اقــای علیرضــا صدقــی 
ــی  ــماره 1619 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب اصفهان
ــدی  ــد مه ــان فرزن ــادره اصفه 1285584953ص
ششــدانگ  از  مشــاع  دانــگ  ســه  بصــورت 
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 160.90 متــر مربــع از 
ــع  ــی واق ــاک شــماره 14 فرعــی از15183 اصل پ
ــه خــود متقاضــی  ــان ک ــت اصفه در بخــش 5 ثب

ــد     ــی باش ــمی م ــک رس مال
 1396603020260  07513 شــماره  رای   -21
زینــت کلباســی  خانــم    1396/05/16 مــورخ 
کدملــی   416 شــماره  شناســنامه  بــه 
0040142183صــادره تهــران فرزنــد بهــرام بصــورت 
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
مســاحت 90/160 متــر مربــع از پــاک شــماره 14 
فرعــی از15183 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

ــد     باش
 1396603020260  07529 شــماره  رای   -22
عبدالحســین  اقــای     1396/05/16 مــورخ 
شــماره  شناســنامه  بــه  ماربــری  حیــدری 
فریــدن  6219549521صــادره  1024کدملــی 
ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــورت شش ــی بص ــد عل فرزن
بــه مســاحت 128.80 متــر مربــع از پــاک شــماره 
15182.4فرعــی و 15182اصلــی واقــع در بخــش 

5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
مــع الواســطه از مالــک رســمی اســماعیل زارعــی 

خوابجانــی
 1396603020260  07761 شــماره  رای   -23
ــه  ــر ب ــم اعظــم دوک ب مــورخ 1396/05/21   خان
شناســنامه شــماره 4275 کدملــی 1287158676 
ــدانگ   ــاس در  شش ــد عب ــان فرزن ــادره اصفه ص
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  104.78  مترمربع 
پــاک شــماره -  فرعــی از 15175 اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی حــاج ســید 

ــی اصفهانــی ــه روحان عبدال
24- رای شــماره 07185 1396603020260 مــورخ 
ــه  ــم ب ــان اقاس ــران رمض ــم ای 1396/05/10  خان
شناســنامه شــماره 1254 کدملــی 1286398665 
صــادره اصفهــان فرزنــد حســین نســبت بــه 
ــه مســاحت 35.85  ــاب مغــازه ب ششــدانگ یکب
ــع در  ــی واق ــاک شــماره 15025 اصل ــع پ مترمرب
بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی اقــای 
ــق  ــژاد طب ــوان ن ــا پهل ــم اغ ــم بیگ ــاس وخان عب

ــی ــه ثبت اظهارنام
 1396603020260  05867 شــماره  رای   -25
مــورخ 1396/04/14  خانــم بتــول فلســفیون بــه 
ــی 1286696641  شناســنامه شــماره 1784 کدمل
صــادره اصفهــان فرزنــد حســین نســبت بــه 
بــه مســاحت  یکبــاب ســاختمان  ششــدانگ 
108.25 مترمربــع پــاک شــماره188و189 فرعــی 
از14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از  خری

ــان ــمی محمودحمامی ــک رس مال
26- رای شــماره 07841 1396603020260 مــورخ 
1396/05/21   خانــم عصمــت مرتضــوی زاده بــه 
شناســنامه شــماره 1373 کدملــی 1283037981 
صــادره اصفهــان فرزنــد مهــدی در ششــدانگ  
ــاحت  132.66   ــه مس ــاختمان  ب ــاب س ــک ب ی
مترمربــع پــاک شــماره -  فرعــی از 13900 اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــور ــدی ناطــق پ رســمی مه
27- رای شــماره 07157 1396603020260 مــورخ 
ــه  ــه ب ــزی علویج ــد عزی ــای محم 1396/05/10آق
ــی 1285117107  ــماره 3868 کدمل ــنامه ش شناس
بــه  نســبت  علــی  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 
ــه مســاحت 67.39  ــازه ب ــاب مغ ششــدانگ یکب
مترمربــع پــاک شــماره 836 فرعــی از 452 
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد     ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
 1395603020260  22775 شــماره  رای   -28
مــورخ 1395/12/12  آقــای علــی کریمــی بــه 
 5110460620 کدملــی   18 شــماره  شناســنامه 
صــادره برخــوار فرزنــد عبــاس در ششــدانگ  یــک 
ــع  ــاحت   239.57 مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ب
پــاک شــماره  57 فرعــی از 99 اصلــی واقــع در 
بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی ابوالقاســم 

ــی ــاهی دلیگان ش
 1396603020260  07211 شــماره  رای   -29
محمــد  مهیــن  آقــای     1396/05/10 مــورخ 
رفیعــی ســیچانی بــه شناســنامه شــماره 93 
ــد  ــان فرزن ــی 1288776586 صــادره اصفه کدمل
ــاع از 190  ــهم مش ــه 60 س ــبت ب ــاب نس عبدالوه
ــه  ــاختمان  ب ــاب س ــک ب ــدانگ  ی ــهم   شش س
مســاحت  190  مترمربــع پــاک شــماره 4  فرعــی 
از 14039 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــد     ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک
30- رای شــماره 07208 1396603020260 مــورخ 
ــه  ــی ب ــر اصفهان ــد نص ــای احم 1396/05/10   آق
ــی 1286551854  ــماره 352 کدمل ــنامه ش شناس
صــادره اصفهــان فرزنــد حســین نســبت بــه 130 
ســهم مشــاع از 190 ســهم   ششــدانگ  یــک 
ــع  ــاحت  190  مترمرب ــه مس ــاختمان  ب ــاب س ب
ــع  ــی واق ــی از 14039 اصل ــاک شــماره 4  فرع پ
ــه خــود متقاضــی  ــان ک ــت اصفه در بخــش 5 ثب

ــک رســمی مــی باشــد     مال
 1396603020260  07214 شــماره  رای   -31
مــورخ 1396/05/10    آقــای رمضــان مــددی بــه 
شناســنامه شــماره 7574 کدملــی 1128886138 
در   پنــاه  علــی  فرزنــد  فریدونشــهر  صــادره 
ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان  بــه مســاحت  
159.10  مترمربــع پــاک شــماره  - فرعــی از 
ــان  ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی واق 13900 اصل
ــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از  خری

ــادی ــمس آب ــی ش ــا زراعت ــمی رض ــک رس مال
32- رای شــماره 07279 1396603020260 مــورخ 
بــه  شــفیعی  شــاهین  آقــای     1396/05/12
شناســنامه شــماره 3001 کدملــی 0056531079 
صــادره تهــران فرزنــد منصور نســبت به ششــدانگ 
ــع  ــاحت 167 مترمرب ــه مس ــاختمان ب ــاب س یکب
ــش 16  ــع در بخ ــی واق ــماره 309 اصل ــاک ش پ
ــادی  ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ثب

ــی ــمی علیرضاریاح ــک رس ــطه از مال ــع الواس م
 1396603020260  07184 شــماره  رای   -33
مــورخ 1396/05/10  آقــای  محمــد پورعصــار بــه 
شناســنامه شــماره 1374 کدملــی 1286299381 
صــادره اصفهــان فرزنــد عبدالــه نســبت بــه 
ــاحت  ــه مس ــاری ب ــاب گاراژ وانب ــدانگ یکب شش
2165.92 مترمربــع پــاک شــماره 541 فرعــی از 
ــان  ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ ــی واق 452 اصل
ــد     ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک
 1396603020260  07180 شــماره  رای   -34
مــورخ 1396/05/10  آقــای عباســعلی کوهکــن 
ــی 1189869608  ــماره 4 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
بــه  نســبت  علــی  فرزنــد  اردســتان  صــادره 
بــه مســاحت  یکبــاب ســاختمان  ششــدانگ 
162.25 مترمربــع پــاک شــماره 1067فرعــی 
از15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از  خری

ــاری ــه نج ــا صدیق ــمی رض ــک رس مال
35- رای شــماره 08003 1396603020260 مــورخ 
1396/05/23   آقــای مجیــد صفــاری انارکــی بــه 
شناســنامه شــماره 54636 کدملی 1281643319 
ــبت  ــین نس ــد محمدحس ــان فرزن ــادره اصفه ص
ــه مســاحت  ــاب ســاختمان ب ــه ششــدانگ یکب ب
ــی  ــماره 15182 اصل ــاک ش ــع پ 188.70 مترمرب
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــک رســمی مــی باشــد     متقاضــی مال
 1396603020260  05769 شــماره  رای   -36
صادقــی  آقــای حســن    1396/04/12 مــورخ 
ــی  ــماره 550 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــنیجه ب هس
1285731077 صــادره اصفهــان فرزنــد رمضانعلی 
بــه  مغــازه  یکبــاب  ششــدانگ  بــه  نســبت 
مســاحت 24.69 مترمربــع پــاک شــماره 13900 
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد     ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
 1396603020260  07874 شــماره  رای   -37
ــت  ــر داوری دول ــای اصغ ــورخ 1396/05/22 آق م
199 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  آبــادی 
ــد  ــان  فرزن 6609540081 صــادره حــوزه 17 اصفه
حســن در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 
ــماره  -  ــاک ش ــع پ ــاحت  221.52  مترمرب مس
ــت  ــش 16 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از309  اصل فرع
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

ــد     باش
38- رای شــماره 07688 1396603020260 مورخ 
1396/05/18 آقــای  ســید حمیــد عقیلــی بــه 
شناســنامه شــماره 1183 کدملــی 1285737441 
صــادره اصفهــان فرزنــد ســید جــواد نســبت 
بــه پنــج دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب 
مترمربــع   184.60 مســاحت  بــه  ســاختمان 
ــی واقــع  پــاک شــماره 168فرعــی از15177 اصل
ــه خــود متقاضــی  ــان ک ــت اصفه در بخــش 5 ثب

ــد     ــی باش ــمی م ــک رس مال
39- رای شــماره 07689 1396603020260 مــورخ 
1396/05/18  خانــم زهــرا احمــدی بــه شناســنامه 
شــماره 40986 کدملــی 1282335022 صــادره 
ــه یــک دانــگ  ــاس نســبت ب ــد عب ــان فرزن اصفه
بــه  ســاختمان  یکبــاب  ازششــدانگ  مشــاع 
شــماره  پــاک  مترمربــع   184.60 مســاحت 
168فرعــی از15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

ــی باشــد     م
  1396603020260  08082 شــماره  رای   -40
ــه  مــورخ 1396/05/25 اصغــر صفــری قهســاره ب
610 کدملــی 1290969477  شناســنامه شــماره 
صــادره اصفهــان فرزنــد حســین نســبت بــه 
بــه مســاحت  یکبــاب ســاختمان  ششــدانگ 
ــاک شــماره  9973 فرعــی  ــع پ 250.78 مترمرب
از15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــد     ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک
41- رای شــماره 04043 1396603020260  مــورخ 
1396/03/09   خانــم  اشــرف رضائــی برزانــی  بــه 
شناســنامه شــماره  2029 کدملــی  1282985035  
ــه  ــورت س ــن  بص ــد حس ــان فرزن ــادره  اصفه ص
ــاختمان  ــاب  س ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش دان
بــه مســاحت  256.90   متــر مربــع از پــاک 
ــت  ــع در بخــش 5 ثب ــی واق شــماره  13900  اصل
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد    
42- رای شــماره 04042 1396603020260  مــورخ 
رضائــی  علــی  محمــد  اقــای     1396/03/09
ــی   ــماره  1705  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی   ب برزان
فرزنــد   اصفهــان    صــادره      1282981757
رمضــان بصــورت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبــاب  ســاختمان بــه مســاحت  256.90   متــر 
مربــع از پــاک شــماره  13900  اصلــی واقــع 
ــه خــود متقاضــی  ــان ک ــت اصفه در بخــش 5 ثب

ــد     ــی باش ــمی م ــک رس مال
  1396603020260  08034 شــماره  رای   -43
ــه حیــدری  مــورخ 1396/05/24 آقــای نعمــت ال
ســودجانی بــه شناســنامه شــماره 2469 کدملــی 
4620310476 صــادره شــهرکرد فرزنــد حیــدر 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب نس
105.80 مترمربــع پــاک شــماره 13900اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد     ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
  1396603020260  07872 شــماره  رای   -44
ــوری  ــد سلحش ــای محم ــورخ 1396/05/22 آق م
بــه شناســنامه شــماره 149 کدملــی 1171041314 
صــادره چمگــردان فرزنــد شــنبه نســبت بــه 
ششــدانگ یکبــاب بــاب مغــازه بــه مســاحت 
30.97 مترمربــع پــاک شــماره 86 فرعــی از 
99 اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان 
ــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از  خری

ــی ــکار دلیگان ــه گندم ــمی فاطم ــک رس مال
  1396603020260  08223 شــماره  رای   -45
مــورخ 1396/05/28  آقــای فضــل الــه علــی زرگر 
بــه شناســنامه شــماره 129 کدملــی 1287480144 
ــه  ــه س ــبت ب ــی نس ــد عل ــان فرزن ــادره اصفه ص
ــه  ــازه ب ــاب مغ ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش دان
ــماره 107  ــاک ش ــع پ ــاحت 58.55 مترمرب مس
ــت  ــع در بخــش 5 ثب ــی واق ــی از14915 اصل فرع
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 
الواســطه از مالــک رســمی حیدرونصــرت کیــان زاد

46- رای شــماره 08046 1396603020260  مــورخ 
1396/05/24 خانــم معصومــه ســبزبخت بــه 
ــی 1090216262  ــماره 21835 کدمل ــنامه ش شناس
ــه  ــبت ب ــرزا نس ــد می ــاد فرزن ــف آب ــادره نج ص
ــازه  ــاب مغ ــگ مشــاع از ششــدانگ یکب ســه دان
ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 58.55 مترمرب ــه مس ب
107 فرعــی از14915 اصلــی واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مع 
الواســطه از مالــک رســمی حیدرونصــرت کیــان زاد

  1396603020260  07269 شــماره  رای   -47
امیــدی  آقــای کیومــرث   1396/05/12 مــورخ 
 1 شــماره  شناســنامه  بــه  محمــدی  قلعــه 

فارســان  صــادره   5559773417 کدملــی 
فرزنــد مامهــدی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 119.20 مترمربــع پــاک 
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــماره 13900 اصل ش
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
الواســطه از مالــک رســمی اســماعیل کشــانی

  1396603020260  07418 شــماره  رای   -48
پاشــنه  محســن  آقــای   1396/05/15 مــورخ 
74 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  طائــی 
ــدی در   ــد مه ــان فرزن ــادره اصفه 1286962110 ص
ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان  بــه مســاحت  
ــی از  ــماره  4 فرع ــاک ش ــع پ 140.58  مترمرب
15182 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــد   ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک
49- رای شــماره 07282 1396603020260  مورخ 
1396/05/12 آقــای مجتبــی کشــاورزی ینگابــادی 
بــه شناســنامه شــماره 85 کدملــی 5649702470 
ــه ســه  ــد محمــد نســبت ب صــادره اصفهــان فرزن
ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــاع ازشش ــگ مش دان
ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 202.18 مترمرب ــه مس ب
26و27فرعــی از15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد  
  1396603020260  07284 شــماره  رای   -50
مــورخ 1396/05/12 خانــم معصومــه رئیســی بــه 
شناســنامه شــماره 5714 کدملــی 1287398472 
صــادره اصفهــان فرزنــد عزیزالــه نســبت بــه ســه 
ــاختمان  ــاب س ــدانگ یکب ــاع ازشش ــگ مش دان
ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 202.18 مترمرب ــه مس ب
26و27فرعــی از15177 اصلــی واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد  
51- رای شــماره 08089 1396603020260  مــورخ 
1396/05/25 آقــای  محمــد مهــدی فرجــام فــر 
بــه شناســنامه شــماره 1270519451 کدملــی 
بهــرام  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1270519451
ــک دوم ســهم مشــاع  ــه 62 ســهم و ی نســبت ب
ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب از 125 ســهم  ششــدانگ  ی
ــماره -   ــاک ش ــع پ ــاحت 126.25   مترمرب مس
فرعــی از 13883 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ورای شــماره 139660302026008073  اصفهــان 
مــورخ 1396/05/25  خانــم زینــب فرجــام فــر به 
ــی 1286068533  ــماره 204 کدمل ــنامه ش شناس
ــه 41  ــبت ب ــرام نس ــد به ــان فرزن ــادره اصفه ص
ســهم و چهــار ششــم ســهم مشــاع از 125 ســهم  
ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 
ــی از  ــماره -  فرع ــاک ش ــع پ 126.25   مترمرب
13883 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
مــورخ   139660302026008086 شــماره  ورای 
بــه  فــر  فرجــام  نجمــه  خانــم   1396/05/25
ــی 1287039650  ــماره 3021 کدمل ــنامه ش شناس
ــه 20  ــبت ب ــرام نس ــد به ــان فرزن ــادره اصفه ص
ســهم و پنــج ششــم ســهم مشــاع از 125 ســهم  
ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 
ــی از  ــماره -  فرع ــاک ش ــع پ 126.25   مترمرب
13883 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
کــه خــود متقاضیــان مالــک رســمی مــی باشــند  
    139660302026007975 شــماره    رای   -52
محمدرضــا  آقــای      1396/05/23 مــورخ   
جمــال زاده بــه شناســنامه شــماره 888 کدملــی 
ــد علــی اکبــر  1284810011 صــادره اصفهــان فرزن
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 71.55 مترمربــع 
پــاک شــماره 13870 اصلــی واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
    139660302026007974 شــماره    رای   -53
ــی  ــد پناه ــای حمی ــورخ   1396/05/23    آق م
پــور بــه شناســنامه شــماره 48256 کدملــی 
ــین  ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه 1280370467 ص
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 71.55 مترمربــع 
پــاک شــماره 13870 اصلــی واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
    139660302026004065 شــماره    رای   -54
ــدری  ــا حی ــای غامرض ــورخ   1396/03/10  آق م
بــه شناســنامه شــماره 390 کدملــی 1289441189 
نســبت  احمدقلــی  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 
بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 144 
ــع  ــی واق ــماره  15182   اصل ــاک ش ــع پ مترمرب
ــه خــود متقاضــی  ــان ک ــت اصفه در بخــش 5 ثب

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال
    139660302026005406 شــماره    رای   -55
مــورخ   1396/04/04  آقــای مریــم دهقانــی 
ــی  ــماره 5 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــاد ب ــرت آب عش
صمــد  فرزنــد  نائیــن  صــادره   1249787602
ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب نس
ــی از  ــماره 103 فرع ــاک ش ــع پ 121.35 مترمرب
14915   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از  خری
مالــک رســمی حــاج شــیخ محمدحســن نجفــی 

زاده
    139660302026007238 شــماره    رای   -56
ــی  ــرف رمضان ــم اش ــورخ   1396/05/12   خان م
ــی  ــماره 2762 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب گهروئ
6339288251 صــادره شــهرکرد فرزنــد ســهراب 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
مســاحت 148.25 مترمربــع پــاک شــماره41 
فرعــی از14458   اصلــی واقــع در بخــش 5 
ــادی  ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ثب
ــراج ــن س ــمی مهی ــک رس ــطه از مال ــع الواس م

    139660302026008090 شــماره    رای   -57
مــورخ   1396/05/25   آقــای ناصــر پهلــوان 
نــژاد بــه شناســنامه شــماره 56933  کدملــی 
رضــا  فرزنــد  اصفهــان  1281666361  صــادره 
ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ  بــه  نســبت 
ــع  ــه مســاحت 40.78  مترمرب تجــاری- اداری ب

پــاک شــماره 5958  فرعــی از  14039   اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
    139660302026007964 شــماره    رای   –58
مــورخ   1396/05/23    خانــم بتــول زارعــان بــه 
ــی 6609207305    ــماره 2030  کدمل ــنامه ش شناس
ــه  ــد محمــد نســبت ب صــادره برخوارومیمــه فرزن
ــه  ــه ب ــدانگ یکبابخان ــاع ازشش ــگ مش ــه دان س
مســاحت 162.17  مترمربــع پــاک شــماره  374 
ــت  ــش 16 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از  99  اصل فرع
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد
    139660302026007966 شــماره    رای   -59
محمدرضــا  آقــای  مــورخ   1396/05/23     
عابــدی بــه شناســنامه شــماره 1826 کدملــی 
فرزنــد  مرودشــت  صــادره   2430018365
ــاع  ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــین نس محمدحس
ازششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 162.17 
از  99   پــاک شــماره 374 فرعــی  مترمربــع 
اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خود 

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
    139660302026007633 شــماره    رای   -60
مهــدی  آقــای      1396/05/17 مــورخ   
خمســه بوالیــت پــدرش محمدعلــی خمســه 
بــه شناســنامه شــماره 1274162912 کدملــی 
1274162912 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد 
علــی در  ششــدانگ  یــک بــاب مغــازه  بــه 
مســاحت  23.98 مترمربــع پــاک شــماره -  
فرعــی از 13500   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

ــد باش
    139660302026007983 شــماره    رای   -61
ــوان  ــود اخ ــای محم ــورخ   1396/05/23    آق م
حریــری بــه شناســنامه شــماره 33 کدملــی 
ــی در  ــد عل ــان فرزن ــادره اصفه 1288007620 ص
ششــدانگ  یــک بــاب مغــازه  بــه مســاحت  75  
مترمربــع پــاک شــماره 268  فرعــی از 452   
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
    139660302026008024 شــماره    رای   -62
مــورخ   1396/05/24    آقــای محمــد علــی 
کاشــی بــه شناســنامه شــماره 559 کدملــی 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1287837832
ــازه  ــاب مغ ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــی نس مرتض
بــه مســاحت 24.07 مترمربــع پــاک شــماره 16   
الــی 26 و 37 و 42و 66 و 65 و61 و58 و45  
و46 فرعــی از  15179   اصلــی واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

ــد ــی باش م
    139660302026005326 شــماره    رای   -63
ــه  ــول فاطمــی ب ــم بت مــورخ   1396/04/01   خان
   5649704910 شناســنامه شــماره 28 کدملــی 
ــد سیدابوالحســن بصــورت  ــه فرزن صــادره جرقوی
13.5 حبــه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 153.90 مترمربــع از 
پــاک شــماره 168  فرعــی از 15177   اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 
متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد رای شــماره   
ــورخ   1396/04/01       139660302026005325    م
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــرین فاطم ــم نس خان
اصفهــان  صــادره   1287007031 3181 کدملــی 
ــاع  ــه مش ــورت 9 حب ــن بص ــد سیدابوالحس فرزن
از 72 حبــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
مســاحت 153.90 مترمربــع از پــاک شــماره 168 
فرعــی از15177  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد
    139660302026005324 شــماره    رای   -64
مــورخ   1396/04/01     خانــم عصمــت فاطمــی 
بــه شناســنامه شــماره 1 کدملــی  نصرآبــادی 
سیدموســی  فرزنــد  صــادره   5649636941
ــدانگ  ــه شش ــاع از 72 حب ــه مش ــورت 9 حب بص
 153.90 مســاحت  بــه  ســاختمان  یکبــاب 
ــی از15177   ــماره 168 فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
    139660302026005323 شــماره    رای   -65
ســیدمجتبی  آقــای      1396/04/01 مــورخ   
بــه شناســنامه شــماره 140 کدملــی  فاطمــی 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   5649734682
ــاع از 72  ــه مش ــورت 27 حب ــن بص سیدابوالحس
حبــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
ــی  ــماره 168 فرع ــاک ش ــع از پ 153.90 مترمرب
از15177  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهان 
ــد  ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک
رای شــماره   139660302026005322    مــورخ   
ــه  ــود ب ــه کب ــدون خیم ــای فری 1396/04/01   آق
ــی 1819650588  ــماره 794 کدمل ــنامه ش شناس
صــادره آبــادان فرزنــد حســین بصــورت 13.5 
حبــه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 153.90 مترمربــع از 
پــاک شــماره 168 فرعــی از15177  اصلــی واقــع 
ــه خــود متقاضــی  ــان ک ــت اصفه در بخــش 5 ثب

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال
66- رای شماره   139660302026008022    مورخ   
ــه  ــی ب ــی کاش ــد عل ــای محم 1396/05/24   آق
شناســنامه شــماره 559 کدملــی 1287837832 
صــادره اصفهــان فرزنــد مرتضــی نســبت بــه 
ــه مســاحت 53.35  ــاب مغــازه ب ششــدانگ یکب
ــی 26 و37 و42  ــاک شــماره  16  ال ــع پ مترمرب
و66 و65 و61 و58 و45 و46  فرعــی از 15179   
اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
    139660302026002921 شــماره    رای   -67
مــورخ   1396/02/21   آقــای ســید ابراهیــم 
طاکــش بــه شناســنامه شــماره 115  کدملــی 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1284309258
ــاب گاراژ   ــک ب ــدانگ  ی ــیدعبدالوهاب در  شش س

ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت  2375  مترمرب ــه مس ب
ــی واقــع در بخــش 16   831  فرعــی از452   اصل
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

ــد ــی باش م
    139660302026007819 شــماره    رای   -68
امیــری  مینــا  خانــم     1396/05/21 مــورخ   
دهــج بــه شناســنامه شــماره 44798 کدملــی 
یــزد فرزنــد خانــی در  4430449041 صــادره 
ــه مســاحت  ــاب ســاختمان  ب ششــدانگ  یــک ب
236.60  مترمربــع پــاک شــماره 664  فرعــی از 
99   اصلــی واقــع در بخــش 16  ثبــت اصفهــان کــه 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
    139660302026007873 شــماره    رای    -69
مــورخ   1396/05/22   آقــای محمدرضــا مولویــان 
جــزی بــه شناســنامه شــماره 1271110210 کدملــی 
مرتضــی  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1271110210
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 86.39 مترمربــع 
پــاک شــماره4و5  فرعــی از  15141   اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
    139660302026007876 شــماره    رای   -70
امیرحســین  آقــای     1396/05/22 مــورخ   
شــماره  شناســنامه  بــه  جــزی  مولویــان 
صــادره   1270752812 کدملــی   1270752812
اصفهــان فرزنــد مرتضــی  نســبت بــه ســه دانــگ 
بــه  ســاختمان  یکبــاب  ازششــدانگ  مشــاع 
ــماره4و5   ــاک ش ــع پ ــاحت 86.39 مترمرب مس
فرعــی از  15141   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

ــد باش
    139660302026008092 شــماره    رای   -71
مــورخ   1396/05/25   آقــای ســید هاشــم 
موســوی بــه شناســنامه شــماره 4711691324 
فرزنــد  عــراق  صــادره   4711691324 کدملــی 
ــه  ــه ب ــه ششــدانگ یکبابخان ســیدجعفر نســبت ب
ــاک شــماره 339  ــع پ مســاحت 165.50 مترمرب
فرعــی از14915   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

ــد باش
    139660302026007449 شــماره    رای   -72
ــدی  ــد خجن ــای مجی مــورخ   1396/05/16     آق
ــی  ــماره 89636 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــزی ب ج
1281891274 صــادره اصفهــان فرزنــد امرالــه 
ــه مســاحت   ــه ب ــاب خان بصــورت ششــدانگ یکب
94.97 مترمربــع از پــاک شــماره 13900  اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــیرانی ــن ش ــمی حس رس
    139660302026008068 شــماره    رای   -73
مــورخ   1396/05/25    آقــای حســین پورنقــش 
بنــد بــه شناســنامه شــماره  65225  کدملــی 
1281748341  صــادره اصفهــان فرزنــد رضــا 
نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
شــماره  پــاک  مترمربــع   217.57 مســاحت 
14972   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک
    139660302026002673 شــماره    رای   -74  
غامرضــا  آقــای      1396/02/17 مــورخ   
شــریفی نیــا بــه شناســنامه شــماره 121  کدملــی 
علــی  فرزنــد  اردل  صــادره    4689533784
میــرزا بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
ــاک شــماره  ــع از پ ــر مرب ــه مســاحت 231  مت ب
ــان  ــت اصفه ــع در بخــش 16 ثب ــی واق 309   اصل
ــع الواســطه از  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــی ــی تهران ــر فرقان ــمی اصغ ــک رس مال
    139560302026015565 شــماره    رای   -75
مــورخ   1395/09/14    خانــم بتــول ناجــی 
پیکانــی بــه شناســنامه شــماره  3349   کدملــی 
5649206562   صــادره جرقویــه فرزنــد ســید 
محمــود نســبت بــه  32.5   ســهم مشــاع از 
ــه   ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــهم شش 227.75   س
بــه مســاحت  227.75  مترمربــع پــاک شــماره 
ــع در بخــش 5  ــی واق ــی از  15125   اصل -  فرع
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 
الواســطه از مالــک رســمی خانــم محتــرم قدیــری 

ــی  خرزوق
    139560302026015683 شــماره    رای   -76
ــدری  ــم ســرور میرحی ــورخ   1395/09/16  خان م
39 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  پیکانــی 
5649691150 صــادره حــوزه 25 اصفهــان  فرزنــد 
ــاع از  ــهم مش ــه 113.875س ــبت ب ــی نس رجبعل
227.75 ســهم ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 
مســاحت  227.75  مترمربــع پــاک شــماره 
ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــی از 15125   اصل -  فرع
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 
الواســطه از مالــک رســمی خانــم محتــرم قدیــری 

ــی خرزوق
    139560302026015566 شــماره    رای   -77
مــورخ   1395/09/14    آقــای حســین فاتحــی به 
شناســنامه شــماره 27 کدملــی  5649680779   
صــادره جرقویــه فرزنــد رضــا نســبت بــه 81.375  
ســهم مشــاع از 227.75  ســهم ششــدانگ  یــک 
ــع  ــاحت  227.75  مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ب
پــاک شــماره -  فرعــی از   15125   اصلــی واقــع 
ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب در بخ
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی خانــم 

محتــرم قدیــری خرزوقــی
شــماره   139660302026007843     رای   -78
تقــی  آقــای      1396/05/21 مــورخ   
  770 شــماره  شناســنامه  بــه  محســنی 
بوئیــن  صــادره    6219534328 کدملــی  
بصــورت  نقدعلــی  فرزنــد  میاندشــت  و 
مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ 
  381 شــماره   پــاک  از  مترمربــع    85.24
از اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت  فرعــی 
ــمی ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک  اصفه
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    139660302026008002 شــماره    رای   -79
ــنی  ــی محس ــای تق ــورخ   1396/05/23   آق م
کدملــی      770 شــماره   شناســنامه  بــه 
6219534328  صــادره بوئیــن و میاندشــت 
فرزنــد نقدعلــی نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانه 
ــع پــاک شــماره  ــه مســاحت  71.92  مترمرب ب
381  فرعــی از 14915   اصلــی واقــع در بخــش 
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

ــد ــی باش ــمی م رس
    139660302026005608 شــماره    رای   -80
ــل  ــید ابوالفض ــای س ــورخ   1396/04/10   آق م
شــماره  شناســنامه  بــه  مصطفــوی کهنگــی 
اردســتان  7  کدملــی 1189728151  صــادره 
ــک  ــدانگ  ی ــر در  شش ــی اکب ــید عل ــد س فرزن
ــع  ــاحت  200.85  مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ب
پــاک شــماره 34  فرعــی از 99   اصلــی واقــع 
در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع نام

ــی  ــش دلیگان ــم آت ابوالقاس
    139660302026006611 شــماره    رای   -81
موســی  آقــای      1396/04/28 مــورخ   
علــوی بــه شناســنامه شــماره 58  کدملــی  
4650626714  صــادره بروجــن فرزنــد باقــر 
بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان  بــه 
ــماره   ــاک ش ــع از پ ــاحت  151.60  مترمرب مس
41  فرعــی از  14874   اصلــی واقــع در بخــش 
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

ــد ــی باش ــمی م رس
    139660302026007854 شــماره    رای   -82
صدیقــه  خانــم      1396/05/22 مــورخ   
عبدالهــی دمنــه بــه شناســنامه شــماره 24  
کدملــی  1159828415  صــادره فریــدن فرزنــد 
ــگ مشــاع  ــه ســه دان ــود نســبت ب ســید محم
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ازشش
173  مترمربــع پــاک شــماره 13845   اصلــی 
ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
    139660302026007856 شــماره    رای   -83
مــورخ   1396/05/22   آقــای عبــاس حیــدری 
ــه شناســنامه شــماره 2648   کدملــی  ــی ب داران
1158975856   صــادره داران فرزنــد حســن 
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 173  مترمربــع 
پــاک شــماره 13845   اصلــی واقــع در بخــش 
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

رســمی مــی باشــد
    139660302026007165 شــماره    رای   -84
مــورخ   1396/05/10   خانــم صدیقــه امیــن 
الرعایائــی بــه شناســنامه شــماره  728   کدملــی 
ــد  ــد احم ــان فرزن ــادره اصفه 1283905124  ص
نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
222.20  مترمربــع پــاک شــماره 84   فرعــی از 
14915    اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبت اصفهان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 
مالــک رســمی خانــم جواهــر امیــن الرعایائــی

    139660302026008234 شــماره    رای   -85
ــم الهــه ابراهیمــی  مــورخ   1396/05/29    خان
کدملــی    1171 شــماره   شناســنامه  بــه 
1291942866  صــادره اصفهــان فرزنــد حســین 
ــه مســاحت   ــه  ب ــاب خان ــک ب در ششــدانگ  ی
ــی از  ــماره -  فرع ــاک ش ــع پ 103.10  مترمرب
13900   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

    139660302026005862 شــماره    رای   -86
ــد حســین  ــای محم ــورخ   1396/04/14   آق م
ــه شناســنامه شــماره  61372   عصــار زاده گان ب
ــد  ــان فرزن ــی 1281710741  صــادره اصفه کدمل
ــه  ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــن نس حس
مســاحت 240.15  مترمربــع پــاک شــماره  
146   فرعــی از 14039   اصلــی واقــع در بخــش 
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

ــی باشــد رســمی م
    139660302026007961 شــماره    رای   -87
ــت  ــیده زین ــم س ــورخ   1396/05/23    خان م
شــیخان شــمس ابــادی بــه شناســنامه شــماره 
637   کدملــی  1286099528  صــادره اصفهــان 
ــگ  ــه دان ــه س ــبت ب ــود نس ــید محم ــد س فرزن
مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
ــماره 13900    ــاک ش ــع پ ــاحت 400 مترمرب مس
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
    139660302026007962 شــماره    رای   -88
ــول ســادات  ــم بت ــورخ   1396/05/23    خان م
شــیخان شــمس آبــادی بــه شناســنامه شــماره 
ــان  ــی 1293265543 صــادره اصفه 4290 کدمل
فرزنــد ســیدمحمود نســبت بــه ســه دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
ــماره 13900    ــاک ش ــع پ ــاحت 400 مترمرب مس
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد  ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
    139660302026008040 شــماره    رای   -89
ــوروزی  ــرا ن ــم زه ــورخ   1396/05/24   خان م
هرنــدی بــه شناســنامه شــماره 60 کدملــی 
فرزنــد  کوهپایــه  صــادره   5659695469
ــه  ــه ب ــه ششــدانگ یکبابخان غامرضــا نســبت ب
ــماره  13900    ــاک ش ــع پ ــاحت 71 مترمرب مس
اصفهــان  ثبــت   5 بخــش  در  واقــع  اصلــی 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــار ــت فخ ــا نهای ــمی غامرض ــک رس مال
    139660302026007186 شــماره    رای   -90
مــورخ   1396/05/10   خانــم ایــران رمضــان 
ــی  ــماره 1254 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــم ب اقاس
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1286398665
ــازه  ــاب مغ ــه ششــدانگ یکب حســین نســبت ب
ــماره   ــاک ش ــع پ ــاحت 29.40 مترمرب ــه مس ب
15025  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــم  ــم بیگ ــاس وخان ــای عب ــمی آق ــن رس مالکی
ــژاد ــوان ن ــا پهل اغ

    139660302026007511 شــماره    رای   -91
ــور کاکا  ــن پ ــم فات ــورخ   1396/05/16   خان م
بــه شناســنامه شــماره - کدملــی 1274186579  
بصــورت  محمــد  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 
بــه  تجــاری  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ 
ــاک شــماره  ــع از پ ــر مرب مســاحت 14.53 مت
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از  14915 اصل 190 فرع
5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
ــه  مــع الواســطه از مالــک رســمی آقــای عزیزال

ــیخان ش
    139660302026007189 شــماره    رای   -92
مــورخ   1396/05/10   خانــم کوکــب مارانــی 
برزانــی بــه شناســنامه شــماره 52 کدملــی 
1289773785 صــادره اصفهــان فرزنــد حســن 
نســبت بــه 86.50 ســهم مشــاع از 136.50 
ســهم   ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
136.50 مترمربــع پــاک شــماره 13900   اصلــی 
ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
    139660302026007190 شــماره    رای   -93
مــورخ   1396/05/10   آقــای ســعید بنیانیــان به 
ــی 1284696111  ــماره 1705 کدمل ــنامه ش شناس
ــه 50  ــبت ب ــه نس ــد یدال ــان فرزن ــادره اصفه ص
ســهم مشــاع از 136.50 ســهم   ششــدانگ 
مترمربــع   136.50 مســاحت  بــه  یکبابخانــه 
ــی واقــع در بخــش  پــاک شــماره 13900   اصل
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

ــد ــی باش ــمی م رس
    139660302026007862 شــماره    رای   -94
علیرضــا  آقــای       1396/05/22 مــورخ   
ــی  ــماره 2 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــیانی ب خودس
فرزنــد  فریدونشــهر  صــادره   1129843882
نوروزعلــی در  ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان  
بــه مســاحت  144.30  مترمربــع پــاک شــماره  
107 فرعــی از 14915   اصلــی واقــع در بخــش 5 
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک رســمی 

مــی باشــد
    139660302026008236 شــماره    رای   -95
ــی  ــی ابراهیم ــای عل ــورخ   1396/05/29   آق م
8 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  اراضــی 
ــد یحیــی  5419586053   صــادره مبارکــه فرزن
ــه مســاحت   ــه  ب ــاب خان ــک ب در ششــدانگ  ی
ــی از   ــماره 4  فرع ــاک ش ــع پ 115.70  مترمرب
15182  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــی   ــی مورنان ــاس صدیق ــمی عب ــک رس مال
    139660302026007514 شــماره    رای   -96
ــه  ــح ال ــید فت ــای س ــورخ   1396/05/16   اق م
ــماره 5  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــمی باجگیران هاش
کدملــی 4689829004  صــادره اردل فرزنــد 
ســید یوســف بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه 
بــه مســاحت 89.54 متــر مربــع از پــاک 
ــت  ــع در بخــش 5 ثب ــی واق شــماره 13900 اصل
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد
    139560302026013998 شــماره    رای   -97
مــورخ   1395/08/19    اقــای علــی شــیبانی  به 
ــی 5409719964    شناســنامه شــماره  71  کدمل
ــه  ــبت ب ــه  نس ــی ال ــد ول ــن  فرزن ــادره نائی ص
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب مغــازه 
بــه مســاحت 13.05  مترمربــع از پــاک شــماره 
13900  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

    139560302026013997 شــماره    رای   -98
فاطمــه  خانــم     1395/08/19 مــورخ   
ــی  ــماره  111  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی  ب یغمائ
ــی   ــد عل ــتان  فرزن ــادره الرس 2511248735 ص
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب نس
ــع  ــاحت 13.05  مترمرب ــه مس ــازه ب ــاب مغ یکب
از پــاک شــماره 13900  اصلــی واقــع در بخــش 
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

ــد ــی باش ــمی م رس
    139660302026007182 شــماره    رای   -99
مــورخ   1396/05/10    آقــای اصغــر علیمــرادی 
کدملــی   18014 شــماره  شناســنامه  بــه 
ــد  ــد احم ــان فرزن ــادره اصفه 1282651692  ص
نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
140.25 مترمربــع پــاک شــماره 44  فرعــی 
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق از  14874    اصل
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه

الواســطه از مالــک رســمی محمدصدیقــی
    139660302026008032 شــماره    رای   -100
مــورخ   1396/05/24   آقــای  عبــاس پاکدل به 
ــی 1286620465   ــماره 115 کدمل ــنامه ش شناس
ــبت  ــین نس ــد غامحس ــان فرزن ــادره اصفه ص
بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
ــی  ــماره 13900    اصل ــاک ش ــع پ 324 مترمرب
ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق

ــک رســمی مــی باشــد متقاضــی مال
    139660302026007973 شــماره    رای   -101
مــورخ   1396/05/23   آقــای محمــد ناعــم 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 134  کدمل ــی ب اصفهان
ــی  ــد تق ــان فرزن ــادره اصفه 1286797357  ص
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
مســاحت 112.25  مترمربــع پــاک شــماره  
13741  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــی ــاس روحان ــک رســمی عب مال
    139660302026003795 شــماره    رای   -102
ــان  ــه زارع ــم فاطم ــورخ   1396/03/07    خان م
آدرمنابــادی بــه شناســنامه شــماره 3500 کدملی 
1285939409 صــادره اصفهــان فرزنــد مصطفی 
در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب 
ــع پــاک  ــه مســاحت  162.60  مترمرب ــه  ب خان
ــع در  ــی واق ــی از 15182   اصل ــماره -  فرع ش
ــی  ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب بخ

مالــک رســمی مــی باشــد
    139660302026004020 شــماره    رای   -103
مــورخ   1396/03/09   آقــای  اکبــر داروغــه 
زاده بــه شناســنامه شــماره  45790 کدملــی 
1282378279 صــادره اصفهــان فرزنــد عبــاس 
در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب 
ــع پــاک  ــه مســاحت  162.60  مترمرب ــه  ب خان
ــع در  ــی واق ــی از 15182   اصل ــماره -  فرع ش
ــی  ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب بخ

ــی باشــد ــک رســمی م مال
    139660302026008070 شــماره    رای   -104
مــورخ   1396/05/25   آقــای محمدرضا هاشــم 
میرزائــی بــه شناســنامه شــماره 6 کدملــی 
4172613527 صــادره الیگــودرز فرزنــد حســین 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
شــماره   پــاک  مترمربــع   171.60 مســاحت 
15180   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد

    139660302026007166 شــماره    رای   -105
مــورخ   1396/05/10    آقــای اکبــر طوفانــی 
ســجزی بــه شناســنامه شــماره 17 کدملــی 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره    5659631339
ــه  ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــینعلی نس حس
ــماره 4   ــاک ش ــع پ ــاحت 184 مترمرب ــه مس ب
فرعــی از 15182 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

ــد باش
    139660302026004846 شــماره    رای   -106
آقــای ســیدجال  مــورخ   1396/03/24    
امامــی محمودآبــادی بــه شناســنامه شــماره 35 
ــهر  ــاهین ش ــادره ش ــی 5110433046  ص کدمل
فرزنــد ســیدکمال نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 280.24  مترمربــع 
پــاک شــماره 638  فرعــی از 411    اصلــی 
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ واق
ــک  ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع ــه نام مبایع

ــادی ــی محموداب ــیدکمال امام ــمی س رس
    139660302026007763 شــماره    رای   -107
مــورخ   1396/05/21   آقــای  ســید جــواد 
حســینی بــه شناســنامه شــماره 7 کدملــی 
ــید  ــد س ــه فرزن ــادره کوهپای 5659752721  ص
کثیــر در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 
مســاحت  46.55  مترمربــع پــاک شــماره  
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 99  اصل 10769  فرع
ــک  ــه خــود متقاضــی مال ــان ک ــت اصفه 16  ثب

ــد ــی باش ــمی م رس
    139660302026007100 شــماره    رای   -108
محمــد  آقــای     1396/05/09 مــورخ   
عبداللهــی بــه شناســنامه شــماره 2691 کدملــی 
1158976283 صــادره فریــدن فرزنــد کمــال در 
ــاب  ــک ب ــدانگ  ی ــاع از شش ــگ مش ــار دان چه
خانــه  بــه مســاحت 233.25   مترمربــع پــاک 
شــماره   85 فرعــی از 14039   اصلــی واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال
    139660302026007130 شــماره    رای   -109
مــورخ   1396/05/09   خانــم فــروغ الزمــان 
بــه شناســنامه شــماره 30   محمــدی دمنــه 
ــد  ــدن فرزن ــادره فری ــی 1159500290  ص کدمل
ــگ مشــاع از ششــدانگ   سیدحســین در دو دان
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  233.25   
مترمربــع پــاک شــماره   85    فرعــی از 14039   
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
    139660302026007197 شــماره    رای   -110
مــورخ   1396/05/10   آقــای  فرهــاد نجــار 
ــی  ــماره 10969 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب اعراب
ــر در  ــد باق ــان فرزن 1292038241 صــادره اصفه
ششــدانگ  یــک بــاب ســاختمان  بــه مســاحت  
172.80  مترمربــع پــاک شــماره 80  فرعــی 
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق از   14874   اصل
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
ــزدان  ــه ی ــب ال ــک رســمی حبی الواســطه از مال

ــاهمراد ش
    139660302026008099 شــماره    رای   -111
محســن  آقــای     1396/05/25 مــورخ   
ــی  ــماره 9979  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــری ب نظ
ــد  ــد محم ــران فرزن ــادره ته 0068986807   ص
ــاری  ــازه تج ــاب مغ ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
بــه مســاحت 28.37  مترمربــع پــاک شــماره 
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 16   اصل 5703  فرع
نامــه  مبایعــه  خریــداری  اصفهــان  ثبــت   5
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی قدمعلــی 

ــدی احم
    139660302026007984 شــماره    رای   -112
مــورخ   1396/05/23    آقــای ســیدمرتضی 
زارعــی بــه شناســنامه شــماره 62924   کدملــی 
1281056669  صــادره اصفهــان فرزنــد رضــا 
نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
   13886 شــماره  پــاک  مترمربــع   152.45
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
    139560302026009170 شــماره    رای   -113
مــورخ   1395/05/27    آقــای محمــد قاســمی 
کدملــی     3473 شــماره  شناســنامه  بــه 
5649351856   صــادره جرقویــه فرزنــد نورالــه 
ــدانگ   ــهم  شش ــاع از 160  س ــهم مش در 104 س
یــک بــاب  ســاختمان   بــه مســاحت    158.50     
مترمربــع پــاک شــماره     121    فرعــی از         
14915     اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه

ــی باشــد م
    139560302026009169 شــماره    رای   -114
فیــروزه  خانــم       1395/05/27 مــورخ   
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــگ آب ــی ین طاوس
جرقویــه   صــادره   5649702391 77 کدملــی 
فرزنــد ســید مهــدی در   56 ســهم مشــاع از 160 
ســهم  ششــدانگ  یــک بــاب  ســاختمان   بــه 

مســاحت    158.50     مترمربــع پــاک شــماره     
ــع  ــی واق ــی از         14915     اصل 121    فرع
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــی باشــد ــک رســمی م مال
    139660302026007131 شــماره    رای   -115
مــورخ   1396/05/09    آقــای عبــاس صادقــی 
بــه شناســنامه شــماره  195  کدملــی   نیــا 
ــد  ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه 1290075050   ص
در  ششــدانگ  یــک بــاب مغــازه  بــه مســاحت  
39.53  مترمربــع پــاک شــماره  92  فرعــی از  
14457 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــک رســمی حــاج حســین شــکرانی مال
    139660302026000438 شــماره    رای   -116
ــرادی  ــعید م ــای س ــورخ   1396/01/19     اق م
زاده اصفهانــی  بــه شناســنامه شــماره 1288  
کدملــی 1285701501  صــادره اصفهــان  فرزنــد 
ــه  ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــکراله نس ش
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــاحت 113.75  مترمرب مس
ــع در بخــش  ــی واق ــی از 15187   اصل 13  فرع
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

ــی باشــد رســمی م
    139660302026007187 شــماره    رای   -117
ــوان  ــاس پهل ــای عب ــورخ   1396/05/10    آق م
ــی  ــماره 56932  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــژاد ب ن
1281666351  صــادره اصفهــان فرزنــد رضــا 
بــه  مغــازه  یکبــاب  بــه ششــدانگ  نســبت 
شــماره   پــاک  مترمربــع   37.50 مســاحت 
ثبــت  بخــش 5  در  واقــع  اصلــی      15025
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
الواســطه از مالکیــن رســمی آقــای عبــاس 

ــژاد ــوان ن ــا پهل ــم اغ ــم بیگ وخان
    139660302026007743 شــماره    رای   -118
مــورخ   1396/05/19   آقــای علیرضــا نصوحیــان 
کدملــی    64113 شــماره  شناســنامه  بــه 
ــد مهــدی  ــان فرزن 1281739421  صــادره اصفه
در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب 
ــاک  ــع پ ــه مســاحت 96.03   مترمرب ــه  ب خان
ــع  ــی واق ــی از 14915    اصل ــماره  284 فرع ش
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــک رســمی مــی باشــد مال
    139660302026007744 شــماره    رای   -119
ــی  ــم زارع ــم اعظ ــورخ   1396/05/19     خان م
ــی  ــماره 53 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــودانی ب س
1291399623 صــادره اصفهــان فرزنــد قربانعلی 
در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب 
ــاک  ــع پ ــه مســاحت 96.03   مترمرب ــه  ب خان
ــع  ــی واق ــی از 14915    اصل ــماره  284 فرع ش
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

مالــک رســمی مــی باشــد
    139660302026007167 شــماره    رای   -120
مصطفــی  آقــای       1396/05/10 مــورخ   
ــی  ــماره 194  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــین ب آتش
1287675549   صــادره اصفهــان فرزنــد مهــدی 
نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
272.97   مترمربــع پــاک شــماره  18  فرعــی 
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق از  14458    اصل
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
ــه  ــهور ب ــرا مش ــمی زه ــک رس ــطه از مال الواس

ــرتیپی ــن س سوس
    139660302026018454 شــماره    رای   -121
مــورخ   1395/10/20     خانــم بتــول فروتــن بــه 
شناســنامه شــماره 147  کدملــی 5110451524   
ــدانگ   ــم در  شش ــد ابراهی ــوار فرزن ــادره برخ ص
یــک بــاب ســاختمان  بــه مســاحت  153  
مترمربــع پــاک شــماره  - فرعــی از 15182   
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
    139660302026007239 شــماره    رای   -122
ــم ســکینه بیگــم  مــورخ   1396/05/12      خان
 9073 شــماره  شناســنامه  بــه  میرحســینی 
ــد  ــان فرزن ــی 1283200058 صــادره اصفه کدمل
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــب نس ــید حبی س
مترمربــع   122.20 مســاحت  بــه  ســاختمان 
پــاک شــماره  13992 اصلــی واقــع در بخــش 
5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
ــک رســمی  رضاخــدادادی ــع الواســطه از مال م
    139660302026010388 شــماره    رای   -123
ــر بذرافشــان  ــای اصغ ــورخ   1396/06/11   آق م
کلودانــی بــه شناســنامه شــماره 2 کدملــی 
ــین  ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه 1291849701 ص
نســبت بــه 226.98ســهم مشــاع از 314 ســهم  
ــاحت   ــه مس ــه  ب ــاب خان ششــدانگ  یــک ب
306.80  مترمربــع پــاک شــماره 166  فرعــی از 
13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
    139660302026010387 شــماره    رای   -124
مــورخ   1396/06/11   آقــای هوشــنگ صفــری 
ــی  ــماره 5 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــرخی ب باغس
1199536849 صــادره شــهرضا فرزنــد یدالــه 
ــه 87.02 ســهم مشــاع از 314 ســهم   نســبت ب
ــاحت   ــه مس ــه  ب ــاب خان ششــدانگ  یــک ب
306.80  مترمربــع پــاک شــماره 166  فرعــی از 
13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
    139660302026007759 شــماره    رای   -125
ــای علیرضــا باقــری  مــورخ   1396/05/19    آق
ــی  ــماره 2966 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب کمائ
ــی  ــد محمدتق 2594411000 صــادره رشــت فرزن
بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 
89.72 مترمربــع از پــاک شــماره 13900  اصلــی 
ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق

ــک رســمی مــی باشــد متقاضــی مال
    139660302026007276 شــماره    رای   -126
مــورخ   1396/05/12   آقــای ســید مجتبــی 
ــماره 262  ــنامه ش ــه شناس ــزی ب ــجادی ج س
شــاهین  صــادره   5110423377 کدملــی 
شــهرومیمه فرزنــد ســید رضــا نســبت بــه 

ــای احداثــی  ششــدانگ یــک قطعــه ملــک بابن
ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 200.26 مترمرب ــه مس ب
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 14915   اصل 14 فرع
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

ــد ــی باش ــمی م رس
    139660302026000538 شــماره    رای   -127
مــورخ   1396/01/20    آقــای علــی توکلــی 
6 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  فارفانــی 
ــی  ــد ول ــان فرزن ــادره اصفه 5659822533 ص
الــه بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
مســاحت 168.55 مترمربــع از پــاک شــماره 61 
و 115 فرعــی از14874 اصلــی واقــع در بخــش 
نامــه  مبایعــه  خریــداری  اصفهــان  ثبــت   5
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی غامرضــا 

ــادی ــا اب ــور عط ــم پ ابراهی
    139660302026005910 شــماره    رای   -128
مــورخ   1396/04/15   آقــای ســعید حکیمــی 
ــی  ــماره 1271609398 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
ــی  ــد مجتب ــان فرزن 1271609398 صــادره اصفه
ازششــدانگ  مشــاع  دودانــگ  بــه  نســبت 
ــع  ــاحت 19.80 مترمرب ــه مس ــازه ب ــاب مغ یکب
پــاک شــماره    42  فرعــی از 99   اصلــی 
ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ واق
متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد رای شــماره   
139660302026005911    مــورخ   1396/04/15   
ــه شناســنامه شــماره  آقــای  رامیــن حکیمــی ب
ــان  ــی 1292128534 صــادره اصفه 21125 کدمل
ــاع  ــگ مش ــه دودان ــبت ب ــی نس ــد مجتب فرزن
ازششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 19.80 
   99 از  فرعــی    42 شــماره  پــاک  مترمربــع 
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 16 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد  ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
    139660302026005913 شــماره    رای   -129
رضــا  آقــای       1396/04/15 مــورخ   
ــی  ــه شناســنامه شــماره 7176 کدمل حکیمــی ب
1292965363 صــادره اصفهــان فرزنــد مجتبــی 
نســبت بــه دودانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب 
مغــازه بــه مســاحت 19.80 مترمربــع پــاک 
شــماره 42  فرعــی از 99   اصلــی واقــع در 
ــی  ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 16 ثب بخ

ــد  ــی باش ــمی م ــک رس مال
    139660302026002689 شــماره    رای   -130
ــی  ــرم تراب ــم محت ــورخ   1396/02/18    خان م
ــی  ــه شناســنامه شــماره 47 کدمل زیارتگاهــی ب
1199574546 صــادره شــهرضا فرزنــد غامعلــی 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
شــماره  پــاک  مترمربــع    80.05 مســاحت 
ثبــت   5 بخــش  در  واقــع  اصلــی     15178
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
ــی  ــعلی توکل ــمی  عباس ــک رس ــطه از مال الواس

زیارتگاهــی
    139660302026004050 شــماره    رای   -131
مــورخ   1396/03/09   اقــای   احمــد رضــا 
احمــدی کتایونچــه    بــه شناســنامه شــماره  
صــادره      1282880357 کدملــی     9688
بصــورت  الــه    نعمــت  فرزنــد   اصفهــان   
بــه مســاحت   یکبــاب  خانــه    ششــدانگ 
142.85   متــر مربــع از پــاک شــماره  9  فرعــی 
از 99   اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان 
کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
    139660302026007508 شــماره    رای   -132
مصطفــی  آقــای     1396/05/16 مــورخ   
 1301 بــه شناســنامه شــماره  شــاه طوســی 
ــد  کدملــی 1286488400 صــادره اصفهــان فرزن
ــاع  ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــم نس ــد کری محم
ــاحت  ــه مس ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ازشش
129.40 مترمربــع پــاک شــماره 13900   اصلــی 
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق
ــن  ــع الواســطه از مالکی ــادی م ــه ع ــه نام مبایع
رســمی ســیداحمدافتخاری وطاهــره مهــران پــور
    139660302026007510 شــماره    رای   -133
مــورخ   1396/05/16    آقــای حســن ســبزعلی 
بــه شناســنامه شــماره 18 کدملــی 1092022260 
صــادره نجــف آبــاد فرزنــد مرتضــی نســبت 
بــه ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یکبــاب 
مترمربــع   129.40 مســاحت  بــه  ســاختمان 
ــش  ــع در بخ ــی واق ــماره 13900 اصل ــاک ش پ
نامــه  مبایعــه  خریــداری  اصفهــان  ثبــت   5
رســمی  مالکیــن  از  الواســطه  مــع  عــادی 

ســیداحمدافتخاری وطاهــره مهــران پــور
 1396603020260  07273 شــماره  رای   -134
کاویانــی  زهــرا  خانــم   1396/05/12 مــورخ 
ــی  ــماره 15508 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب اران
1815596619 صــادره آبــادان فرزنــد حســن 
نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
ــی  ــماره 865 فرع ــاک ش ــع پ 134.67 مترمرب
از99 اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 

ــی ــمی محمدگیاه ــک رس مال
 1396603020260  08087 شــماره  رای   -135
مــورخ 1396/05/25 آقــای ســعید آشــتیان 
کدملــی   54011 شــماره  شناســنامه  بــه 
ــد محمــد  ــان فرزن 1280968478 صــادره اصفه
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب نس
پــاک شــماره  مترمربــع   178.51 مســاحت 
61و115 فرعــی از14874 اصلــی واقــع در بخــش 
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه 5 ثب

ــد ــی باش ــمی م رس
 1396603020260  07262 شــماره  رای   -136
مــورخ 1396/05/12 آقــای ابراهیــم پیرمحمــدی 
کدملــی   14 شــماره  شناســنامه  بــه  بــارده 
ــبز  ــد س ــهرکرد فرزن ــادره ش 4623038361 ص
علــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
ــاک شــماره155  ــع پ ــه مســاحت 102 مترمرب ب
ــت  ــش 16 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از99 اصل فرع
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
الواســطه از مالــک رســمی اکبراتشــی دلیگانــی
 1396603020260  08078 شــماره  رای   -137

مــورخ 1396/05/25 خانــم محبوبــه صفــری بــه 
شناســنامه شــماره 61297 کدملــی 1281041221 
بــه  نســبت  اکبــر  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 
ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 140.40 
مترمربــع پــاک شــماره 10095 فرعــی از14874 
ــه  ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
 1396603020260  07566 شــماره  رای   -138
مینوتــن  رســول  آقــای   1396/05/17 مــورخ 
کدملــی   40826 شــماره  شناســنامه  بــه 
1282336622 صــادره اصفهــان فرزنــد مرتضــی 
ــه  ــاختمان نیم ــاب س ــدانگ یکب ــورت شش بص
تمــام  بــه مســاحت 180 مترمربــع از پــاک 
ــت  ــش 16 ثب ــع در بخ ــی واق ــماره 309  اصل ش
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
الواســطه از مالــک رســمی آقــای لهراســب کریم 

ــی ــروت برات ــم ث زاده وخان
 1396603020260  7732 شــماره  رای   -139
مــورخ 1396/05/18 خانــم فخــری شــهبازی 
دســتجردی بــه شناســنامه شــماره 22835 
کدملــی 1282697722 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک  ــم در دو دان کری
ــع  ــاحت  141.70  مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ب
پــاک شــماره -  فرعــی از 13900 اصلــی واقــع 
ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه در بخــش 5 ثب
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع نام
ــد  ــا قی ــاهی )ب ــادری درباغش ــه ن ــای عزیزال آق
ــین  ــای غامحس ــوه آق ــادام الحی ــه م ــه اینک ب
شــهبازی خانــم فخــری شــهبازی یــا ورثــه 
ــود را  ــت خ ــگ مالکی ــروش دو دان ــق ف وی ح

ــد(  ندارن
 1396603020260  07733 شــماره  رای   -140
غامحســین  آقــای   1396/05/18 مــورخ 
شــهبازی دســتجرده به شناســنامه شــماره 1322 
ــد  ــان فرزن ــی 1285499026 صــادره اصفه کدمل
رضــا در چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک 
ــع  ــاحت  141.70  مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ب
پــاک شــماره -  فرعــی از 13900 اصلــی واقــع 
ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه در بخــش 5 ثب
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع نام

ــاهی ــادری درباغش ــه ن ــای عزیزال آق
 1396603020260  11573 شــماره  رای   -141
مــورخ 1396/06/26 آقــای مهــدی عاصمــی 
 50592 شــماره  شناســنامه  بــه  اصفهانــی 
کدملــی 1282425791 صــادره اصفهــان فرزنــد 
محمدنســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 20.20 مترمرب ــه مس ب
ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــی از15179 اصل 27 فرع
ــداری مبایعــه نامــه عــادی  ــان خری ــت اصفه ثب
ــدی  ــای مه ــمی آق ــک رس ــطه از مال ــع الواس م

ــری جوه
 1396603020260  11575 شــماره  رای   -142
شــهباز  اقــدس  خانــم   1396/06/26 مــورخ 
ــی  ــماره 107 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب دهاقان
فرزنــد  دهاقــان  صــادره   5129592352
ــاع از  ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــان نس محمدج
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
139 مترمربــع پــاک شــماره 4 فرعــی از15182 
اصفهــان  ثبــت   5 بخــش  در  واقــع  اصلــی 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از 
مالــک رســمی آقــای محمدپهلوانــی خوابجانــی
 1396603020260  11577 شــماره  رای   -143
ــه  ــایان ب ــم ش ــای کری ــورخ 1396/06/26 آق م
 1911024191 کدملــی   4 شــماره  شناســنامه 
ــه ســه  ــی نســبت ب ــد عل ــز فرزن صــادره رامهرم
ــاب ســاختمان  دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکب
ــماره 4  ــاک ش ــع پ ــاحت 139 مترمرب ــه مس ب
فرعــی از15182 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
الواســطه از مالــک رســمی آقــای محمدپهلوانــی 

ــی  خوابجان
 1396603020260  07749 شــماره  رای   -144
مــورخ 1396/05/19 آقــای داریــوش کیانــی بــه 
ــی 1818889110  ــماره 2206 کدمل ــنامه ش شناس
ــار  ــد عبدالحســین در چه ــان فرزن صــادره اصفه
ــاب مغــازه   ــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک ب دان
بــه مســاحت 45.60   مترمربــع پــاک شــماره 
ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــی از 15182 اصل 4  فرع
ــداری مبایعــه نامــه عــادی  ــان خری ــت اصفه ثب
ــن  ــاج حس ــمی ح ــک رس ــطه از مال ــع الواس م

ــی ــی خوابجان زارع
 1396603020260  07751 شــماره  رای   -145
ــه  ــی ب ــان کیان ــای پیم ــورخ 1396/05/19 آق م
شناســنامه شــماره 10886 کدملی 1292261862 
ــگ  ــوش در دو دان ــد داری ــان فرزن صــادره اصفه
مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب مغــازه  بــه 
ــماره 4   ــاک ش ــع پ ــاحت 45.60   مترمرب مس
فرعــی از 15182 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
الواســطه از مالــک رســمی حــاج حســن زارعــی 

ــی  خوابجان
 1396603020260  07181 شــماره  رای   -146
مــورخ 1396/05/10 آقــای علــی اکبــر مســلمی 
قهــی بــه شناســنامه شــماره 3284 کدملــی 
ــد حســن  ــان فرزن 1292425598 صــادره اصفه
نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
فرعــی  شــماره47  پــاک  مترمربــع   89.90
ثبــت   5 بخــش  در  واقــع  اصلــی  از14916 
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری اصفه
الواســطه از مالــک رســمی ســکینه ســلطان 

ــاف ــوس ب ــور ومحمدملب ــی پ رکن
 1396603020260  07969 شــماره  رای   -147
ناظمــی  حمــزه  آقــای   1396/05/23 مــورخ 
بابــادی بــه شناســنامه شــماره 24 کدملــی 
فرزنــد  فارســان  صــادره   4679763035
ــه  ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــبت ب ــان نس غیض
پــاک شــماره 41  مترمربــع  مســاحت 168 
فرعــی از14874 اصلــی واقــع در بخــش 5 

ــادی  ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ثب
ــی  ــم رفیع ــمی رحی ــک رس ــطه از مال ــع الواس م

ــادی ــت اب دول
م الف 21110

تاریخ انتشار نوبت 05 /96/07
تاریخ انتشار نوبت 96/7/20

ــناد و  ــت اس ــه ثب ــس منطق ــی رئی ــره ایروان زه
ــان ــمال اصفه ــاک ش ام

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
نظــر بــه اینکــه خواهــان خانــم فاطمــه حیــدری 
فرزنــد حیــدر دادخواســتی بــه خواســته تقاضــای 
رســیدگی و صــدور حکــم طــاق بــه دلیــل 
مفقوداالثــر بــودن بــه طرفیــت آقــای محمدعلــی 
ــان  ــتری کاش ــه دادگس ــه ب ــد جمع ــری فرزن نظ
تقدیــم کــه پــس از ارجــاع بــه شــعبه اول دادگاه 
بــرای  و  ثبــت  بــه کاســه 960695  خانــواده 
وقــت  صبــح   8/15 ســاعت   1396/09/04 روز 
ــده  ــه خوان ــا ک ــده از آنج ــن گردی ــیدگی تعیی رس
فــوق الذکــر مجهــول المــکان بــوده لــذا بــه 
ــن دادرســی دادگاه  ــون آیی ــاده 73 قان ــز م تجوی
هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی مراتــب 
بــه نامبــرده ابــاغ مــی گــردد کــه در وقــت مقــرر 
ــرده  ــا نامب ــوند ضمن ــر ش ــه دادگاه حاض در جلس
ــت  ــل از جلســه رســیدگی جه ــا قب ــد ت ــی توان م
ــم  ــت و ضمای ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس دریاف
آن بــه دفتــر دادگاه مراجعــه نماینــد. انتشــار 
ایــن آگهــی بــه منزلــه ابــاغ محســوب شــده در 
ــی  ــم مقتض ــور، دادگاه تصمی ــدم حض ــورت ع ص

ــود. ــد نم ــاذ خواه اتخ
مدیــر دفتــر شــعبه اول دادگاه خانــواده کاشــان- 

کریمــی 1232/ م الــف

ابالغ اجراییه
کاســه:  اجراییــه  ابــاغ  آگهــی 

1 3 9 6 0 4 0 0 2 1 2 6 0 0 0 1 9 5 /1
ــد رضــا  ــری فرزن ــی هن ــه محمدعل بدینوســیله ب
بدهــکار  امیرکبیــر  خیابــان  کاشــان  ســاکن 
کــه   139604002126000195/1 کاســه  پرونــده 
ــده  ــور پســت شــناخته نگردی ــزارش مأم ــر گ براب
ــر دو فقــره چــک  ــاغ مــی گــردد کــه براب ــد اب ای
ــای 1005/655147- 1394/06/01  ــماره ه ــه ش ب
و 1007/966640 -1394/06/01 بیــن شــما و رضــا 
خراســانی جمــا مبلــغ 1/700/000/000 بدهــکار مــی 
باشــید کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار 
از  پــس  نمــوده  اجراییــه  درخواســت صــدور 
تشــریفات قانونــی اجراییــه صــادر و بکاســه 
فــوق در ایــن اجــرا مطــرح مــی باشــد لــذا 
طبــق مــاده 18 آییــن نامــه اجرایــی مفــاد اســناد 
رســمی بشــما ابــاغ مــی گــردد از تاریــخ انتشــار 
ایــن آگهــی کــه تاریــخ ابــاغ اجراییــه محســوب 
اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه چــاپ و درج 
و منتشــر مــی گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت 
بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در غیــر ایــن 
ــات  ــری عملی ــی دیگ ــدون انتشــار آگه صــورت ب
اجرایــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب 

خواهــد شــد.
1216/ م الف

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
ــری موخــر  ــد جاب ــه اینکــه خواهــان حام نظــر ب
ــم و  ــه تنظی ــزام ب ــته ال ــه خواس ــتی ب دادخواس
ــه شــماره 09131195314  ــل ب انتقــال خــط موبای
ــاه  ــورش ش ــت ک ــه طرفی ــه ب ــام هزین ــه انضم ب
قلــی قهنوخــی بــه مجتمــع شــوراهای حــل 
اختــاف کاشــان تقدیــم کــه پــس از ارجــاع 
بــه شــعبه4 حقوقــی شــورای حــل اختــاف 
بــه کاســه    567/96 ثبــت و بــرای تاریــخ 
وقــت  صبــح   4/45 ســاعت   1396/08/07
ــده  ــه خوان ــا ک ــده از آنج ــن گردی ــیدگی تعیی رس
فــوق الذکــر مجهــول المــکان بــوده لــذا بــه 
ــن دادرســی دادگاه  ــون آیی ــاده 73 قان ــز م تجوی
هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی مراتــب 
بــه نامبــرده ابــاغ مــی گــردد کــه در وقــت مقــرر 
ــرده  ــا نامب ــوند ضمن ــر ش ــه دادگاه حاض در جلس
ــت  ــل از جلســه رســیدگی جه ــا قب ــد ت ــی توان م
ــم  ــت و ضمای ــی دادخواس ــخه ثان ــت نس دریاف
آن بــه دفتــر شــورا مراجعــه نماینــد. انتشــار 
ایــن آگهــی بــه منزلــه ابــاغ محســوب شــده در 
ــی  ــم مقتض ــورا تصمی ــور، ش ــدم حض ــورت ع ص

ــود. ــد نم ــاذ خواه اتخ
مســئول دفتــر شــعبه چهــارم شــورای حــل 
اختــاف کاشــان، فقیهــی فــر1235/ م الــف

آگهی حصر وراثت
ــنامه  ــه شناس ــه ب ــان محمدی ــید احس ــای س آق
بــه  دادخواســت  شــرح  بــه   39044 شــماره 
کاســه 740/96 از ایــن شــورا درخواســت گواهــی 
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــماره  ــه ش ــه ب ــین محمدی ــید حس ــادروان س ش
شناســنامه 312 در تاریــخ 1396/01/28 اقامتــگاه 
ــن  ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت دایمــی خــود ب
ــکینه  ــه س ــت ب ــر اس ــوم منحص ــوت آن مرح الف
ربیعــی فرزنــد حبیــب الــه بــه ش.ش 260 
ــید  ــد س ــه فرزن ــان محمدی ــید احس ــر، س همس
حســین بــه ش.ش 39044، ســید محســن 
ــه ش.ش285،  ــین ب ــد سیدحس ــه فرزن محمدی
ــین  ــید حس ــد س ــه فرزن ــادات محمدی ــرم س اک
بــه ش.ش 285، اکــرم ســادات محمدیــه فرزنــد 
ســید حســین بــه ش.ش 947، مریــم ســادات 
محمدیــه فرزند ســید حســین بــه ش.ش 345، 
ــد ســید حســین  ــه فرزن اعظــم ســادات محمدی
بــه ش.ش 468، فرشــته ســادات محمدیــه 
فرزنــد ســید حســین بــه ش.ش 1607 فرزنــدان 
والغیر.اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت، یــک مرتبــه 
آگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی اعتراضــی دارد و 
ــخ  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ی
ــم  ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م ــی ظــرف ی نشــر آگه

ــد. ــد ش ــادر خواه ــی ص دارد واال گواه
ــاف  ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه شش ــی ش قاض

کاشــان، فاطمــه حســین پــور1221/ م الــف
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ورزشاستانها
 خبر محرومیت استقالل 
توسط AFC کذب است

ــورد  ــدارک م ــت: م ــتقالل گف ــگاه اس ــل باش ــر عام مدی
ــچ  ــد و هی ــال ش ــیون فوتب ــل فدراس ــاز AFC تحوی نی
گونــه محرومیتــی باشــگاه اســتقالل را تهدیــد نمی کنــد. 
ســیدرضا افتخــاری مدیــر عامــل باشــگاه اســتقالل اعالم 
ــذب و  ــار ک ــار اخب ــا انتش ــده ای ب ــا ع ــن روزه ــرد: ای ک
شــایعات درصــدد هســتند روحیــه تیــم اســتقالل را 
تخریــب نماینــد. خبــر محرومیــت تیــم اســتقالل ازطرف 

ــت.  ــت اس ــاًل نادرس AFC کام
ــال  ــیون فوتب ــل فدراس ــاز AFC تحوی ــورد نی ــدارک م م
ــتقالل  ــگاه اس ــی باش ــه محرومیت ــچ گون ــد و هی گردی
ــور  ــا حض ــنبه ب ــه روز دوش ــد. در جلس ــد نمی کن را تهدی
اینجانــب و رئیــس فدراســیون فوتبــال و نماینــدگان 
AFC در ایــران، مــدارک مــورد نظــر کنفدراســیون فوتبــال 
ــد  ــورد تأیی ــه م ــد ک ــل ش ــیون تحوی ــه فدراس ــیا ب آس

ــت.  ــرار گرف ــم ق ــدگان AFC ه نماین
بــا مربیــان  افتخــاری در خصــوص رونــد مذاکــره 
ــی  ــان داخل ــا مربی ــره ب ــت: مذاک ــار داش ــی، اظه خارج
را طــی می کنــد  پایانــی خــود  مراحــل  و خارجــی 
و انشــاء هللا تــا ۳-۲ روز آینــده کادر فنــی اســتقالل 
متشــکل از ســرمربی خارجــی و کادر داخلــی و خارجــی 

ــد. ــد ش ــی خواه معرف

بازگشت مربی محبوب انصاری فرد
ــاد  ــل اعتق ــد المپیاکــوس کــه فصــل قب ســرمربی جدی
زیــادی بــه مهاجــم ایرانــی داشــت، بــه ایــن تیــم 
بازگشــت. المپیاکــوس فصــل جدیــد ســوپر لیــگ یونان 
ــا بســنیک هاســی روی نیمکــت خــود شــروع کــرد  را ب
ــه  ــج هفت ــی در پن ــرمربی آلبانیای ــن س ــرد ای ــه عملک ک
ــل دور از  ــر افتخــار و قهرمــان فصــل قب ــر در تیــم ُپ اخی
ــا دو  ــک باخــت، دو تســاوی و تنه ــا ی ــا ب ــود ت ــار ب انتظ
ــوی  ــد و از س ــرار بگیرن ــارم ق ــگاه چه ــروزی در جای پی
دیگــر در نخســتین مســابقه لیــگ قهرمانــان اروپــا نیــز 
ــوند.  ــوب ش ــبون مغل ــپورتینگ لیس ــر اس ــه براب در خان
 باخــت ۳ بــر ۲ المپیاکــوس در دربــی آتــن مقابــل
تیــم آ. اِ.ک کــه در حــال حاضــر صدرنشــین ســوپر لیــگ 
ــی از  ــنیک هاس ــد بس ــب ش ــت موج ــم اس ــان ه یون
ســرمربیگری المپیــا اخــراج شــود و حضــور کوتــاه مدتی 
ــه  ــس ک ــس لمونی ــد. تاکی ــته باش ــم داش ــن تی در ای
ــوب  ــوس محس ــگاه المپیاک ــطوره های باش ــی از اس یک

می شــود، 
ســابقه هدایــت تیم هــای پانیونیــوس، لوادیاکــوس 
ــه  ــج هفت ــه دارد و در پن ــتان را در کارنام ــد عربس و الرع
پایانــی فصــل قبــل نیــز هدایــت المپیاکــوس را بــر عهده 
داشــت، مجــددًا به عنــوان ســرمربی ایــن تیــم انتخــاب 
شــد. حــاال بــا رفتــن بســنیک هاســی و آمــدن لمونیــس 
بــرای  شــرایط  می رســد  نظــر  بــه  المپیاکــوس  در 
ــد  ــه ســرمربی جدی ــد چراک ــر کن ــرد هــم تغیی انصاری ف
او در هفــت مســابقه پایانــی ســال گذشــته چهــار بــار از 
ــوان  ــه به عن ــرد، دو مرتب ــه اســتفاده ک ــب اولی او در ترکی
ــی  ــه پایان ــا در هفت ــتاد و تنه ــن فرس ــه زمی ــی ب تعویض

ــداد. جــزو فهرســت قــرار ن

کوتاه اخبار
سفر معروف از آمریکا به ترکیه

ــان در  ــکان همچن ــال پی ــم والیب ــی و تی ــم مل ــان تی کاپیت
تمرینــات تیــم باشــگاهی اش غایــب اســت. تیــم والیبــال 
پیــکان بــا هدایــت پیمــان اکبــری کارش را بــرای حضــور در 

ــرده اســت.  ــاز ک ــر آغ ــگ برت ــای لی رقابت ه
ســعید معــروف، کاپیتــان تیــم ملــی و تیــم پیــکان پــس 
ــران  ــه ای ــن ب ــان از ژاپ ــزرگ جه ــان ب ــای قهرمان از رقابت ه
بازنگشــت و بــرای انجــام برخــی امور شــخصی راهی کشــور 
ــد  ــان قص ــروف همچن ــان مع ــرًا کاپیت ــد. ظاه ــری ش دیگ
ــه  ــه ب ــت در ترکی ــرار اس ــدارد و ق ــران را ن ــه ای ــت ب بازگش
جمــع ســایر نفــرات تیــم پیــکان اضافــه شــود. پیکانی ها در 
ایــن فصــل تغییــرات زیــادی داشــتند و در ایــن تیــم دیگــر 
خبــری از امیــر غفــور، مســعود غالمــی، فرهــاد ســال افزون، 
معنوی نــژاد، مصطفــی شــریفات و …. نیســت و بازیکنانــی 
ــوش  ــف و دو ملی پ ــاد ظری ــز پزشــکی، فره همچــون پروی

بلژیکــی و کلمبیایــی بــه ایــن تیــم اضافــه شــدند.

افشاگری رئیس برکنار شده 
فدراسیون چوگان

رئیــس پیشــین فدراســیون چــوگان گفــت: برخــی افــراد در 
ایــن مــدت مــرا بارهــا تهدیــد کردنــد و گفتنــد؛ اســتعفا بــده. 
گلنــار وکیــل گیالنــی مدعــی شــد: برخــی در چنــد مــاه اخیر 
ــن حاشــیه ها را  ــد. آن هــا ای ــاری مــن بودن ــال برکن ــه دنب ب
ــی  ــم بحــث مهم ــا ه ــد. عکس ه ــن درســت کردن ــرای م ب
ــه  ــد. ب ــزرگ کردن ــئله را ب ــن مس ــی ای ــا برخ ــت ام نیس
ــوم و  ــه ش ــرا را متوج ــل ماج ــه اص ــتم ک ــن هس ــال ای دنب
ــاره آن صحبــت کنــم. مــن کار خالفــی نکــردم  ســپس درب
ــی هــم کــه مطــرح  کــه از کســی بترســم و ایــن حرف های
ــت  ــوش درس ــن پاپ ــرای م ــت. ب ــت نیس ــود، درس می ش
کردنــد و درنهایــت دیــدم کــه وزارت ورزش حکم سرپرســت 
جدیــد فدراســیون را زده اســت، حتــی در آن حکــم هــم بــه 

برکنــاری مــن اشــاره نشــده بــود. 
اینطــور  برخــی  پــرده چیســت کــه  نمی دانــم پشــت 
خودشــان را بــه در و دیــوار زدنــد تــا مــن کنــار بــروم. 
ــک زن  ــه ی ــد ک ــد ببینن ــان نمی توانن متاســفانه برخــی آقای
ــرده  ــدا ک ــت پی ــی دس ــه جایگاه ــده و ب ــی ش ــر موفق مدی
ــن  ــی مطمئ ــا وقت ــرم ام اســت. مــن از کســی اســم نمی ب
شــدم، قطعــًا اســامی ایــن افــراد را بــه رســانه ها می گویــم. 
وی افــزود: وقتــی نمی خواهنــد چــوگان موفــق باشــد، مــن 
چــه کاری می توانــم انجــام دهــم؟ مــن یــک ریــال حقــوق 
نگرفتــم و هیــچ چشم داشــتی هــم نداشــتم. در ایــن 
یک ســال ونیم کارهــای زیــادی انجــام دادیــم. مدرســه 
ــزار  ــران برگ ــی را در ته ــاح کــردم و جام جهان چــوگان را افتت
ــه  کردیــم. ایــن مســائل واقعــًا دیــده نمی شــود کــه مــرا ب
ــی  ــن هرجای ــر م ــاال دیگ ــتند؟ ح ــار گذاش ــی کن ــن راحت ای
ــران  ــون مدی ــدارد، چ ــده ای ن ــم، فای ــکایت کن ــروم و ش ب
ــه  ــت، ب ــه داش ــه کاری ک ــد ب ــن نمی خواهن ــتی م باالدس

ــم. ــه ده ــد، ادام ــم می ش ــت خت موفقی
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ــه  در یکــی از حســاس ترین دیدارهــای هفت
هشــتم لیــگ برتــر فــردا در شــهر جــم تیــم 
ایــن شــهر  پــارس جنوبــی  صدرنشــین 
میزبــان تیــم دوم جــدول یعنــی پدیــده 
ــه  ــی جــم هفت ــارس جنوب مشــهد اســت. پ
گذشــته در آخریــن دقایــق موفــق شــد 
ــاوی  ــه تس ــایپا را ب ــر س ــه براب ــازی باخت ب
ــر  ــگ برت ــان در صــدر لی ــا همچن بکشــاند ت

ــد.  ــته باش ــرار داش ــران ق ای
پــارس  وقتــی  ابتدایــی  هفته هــای  در 
جنوبــی در صــدر قــرار داشــت بســیاری 
عنــوان می کردنــد ایــن تیــم بــه زودی رونــد 
نزولــی خــود را آغــاز خواهــد کــرد و بــه نیمــه 
ــا  ــرد ام ــد ک ــقوط خواه ــدول س ــن ج پایی
درخشــش بازیکنــان بــی نــام نشــان پــارس 
تمــام معــادالت لیــگ را برهــم زد. ایــن تیــم 
ــز  ــران را نی ــتقالل ته ــد اس ــق ش ــی موف حت
ــرای  ــه را ب ــد و زمین ــت ده ــا دو گل شکس ب

ــد.  ــم کن ــان فراه ــراج منصوری اخ
ــک  ــا ی ــروز ب ــا ام ــم ام ــی ج ــارس جنوب پ
تیــم شــگفتی ســاز دیگــر لیــگ دیــدار دارد. 
ــان امســال  ــه بســیاری از مدعی ــی ک در حال
فوتبــال ایــران در نیمــه پایینــی جــدول 
ــا درخشــش بازیکنــان  قــرار دارنــد پدیــده ب

جــوان و البتــه چنــد مهــره سرشــناس ماننــد 
ــا رده دوم جــدول  محمــد قاضــی خــود را ت

ــاال کشــیده اســت.  ب
ــا  ــد از مدت ه ــهد بع ــهر و مش ــال بوش فوتب
نداشــتن نماینــده مدعــی حــاال صاحــب دو 
تیــم جــوان و بــا انگیــزه هســتند کــه امیدهــا 
ــده  ــاره زن ــی دوب ــهر فوتبال ــن دو ش را در ای

کرده انــد.
 بهترین خطوط حمله لیگ

جمی هــا کــه تنهــا تیــم بــدون شکســت 
لیــگ برتــر در هفــت بــازی گذشــته هســتند 
عنــوان  زده  14 گل  بــا  پدیــده  همچــون 
ــر را  ــگ برت ــه لی ــط حمل ــن خ خطرناک تری

می کشــند. یــدک 
ــز  ــی نی ــط دفاع ــم در خ ــب دو تی ــار جال آم
ــار و  ــاگردان تارت ــتند و ش ــم هس ــابه ه مش
ــود 6  ــته خ ــازی گذش ــت ب ــری در هف مهاج

گل دریافــت کرده انــد. 
رقابت هــای  در  مشــهدی ها  و  جمی هــا 
و  را کســب کرده انــد  تســاوی  دو  لیــگ 
ــا  ــاگردان رض ــه ش ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــد  مهاجــری یــک شکســت را تجربــه کرده ان
ــگ  ــت در لی ــدون باخ ــار ب ــاگردان تارت و ش
می تازنــد، جمی هــا بــا 5 بــرد بیشــترین 
ــار  ــن فصــل را در اختی ــروزی لیــگ در ای پی

ــد. دارن

 پارس جنوبی جم
پارس جنوبــی جــم کــه اولیــن ســال حضــور 
در لیــگ برتــر را قدرتمنــد آغــاز کــرده و خــود 
را بــه عنــوان مدعــی قهرمانــی معرفــی کــرده 
در پایــان هفتــه هفتــم بــا 17 امتیــاز باالتــر 
از همــه مدعیــان در صــدر جــدول لیــگ برتــر 

تکیــه زده اســت.
تیــم شگفتی ســاز مهــدی تارتــار در ایــن 
ــکان،  ــوالد، پی ــترش ف ــر گس ــل در براب فص
ــادان، اســتقالل خوزســتان  صنعــت نفــت آب
و اســتقالل تهــران بــه پیــروزی رســیده و در 
برابــر ســپاهان و ســایپا بــه تســاوی دســت 

ــه اســت. یافت
 پدیده

ــز در  ــهد نی ــده مش ــم پدی ــو تی ــا از آن س ام
دیدارهــای قبلــی خــود، عملکــرد درخشــانی 
داشــته اســت و توانســته اند بــه معنــای 
باشــند.  لیــگ  پدیــده  کلمــه،  واقعــی 
توانســته اند  مهاجــری  رضــا  شــاگردان 
و  ســایپا  تهــران،  اســتقالل  ســپاهان، 
ــر  ــد و در براب تراکتورســازی را شکســت دهن
ــاوی  ــه تس ــتان ب ــتقالل خوزس ــکان و اس پی
ــهدی در  ــم مش ــن تی ــن ای ــند همچنی برس
برابــر صنعــت نفــت آبــادان شکســت خــورده 
اســت. تیــم پدیــده مشــهد نشــان داده 
ــر  ــد پ ــت ده ــی را شکس ــد تیم ــر بخواه اگ

ــا  ــده ب ــد، پدی ــام می ده ــن کار را انج گل ای
نتیجــه چهــار بــر صفــر ســپاهان را شکســت 
و  بدرقــه کــرده  بــا ۳ گل  را  داده ســایپا 
اســتقالل و تراکتــور ســازی را بــا دو گل 

شکســت داده اســت.
تیم هــای  هجومی تریــن  تقابــل  مطمئنــًا 
اول و  رتبه هــای  لیــگ کــه جایگاهشــان 
دوم لیــگ برتــر اســت نشــان می دهــد ایــن 
بــازی تــا چــه حــد می توانــد زیبــا و دیدنــی 

ــاد. ــا گل هــای زی ــه ب انجــام شــود و البت
بایــد در پایــان هفتــه هشــتم منتظــر بــود و 
دیــد کــدام تیــم می توانــد بــا پیــروزی رونــد 

خــوب خــود را ادامــه دهــد؟
ــگ  ــا حضــورش در لی ــه ب ــی ک ــارس جنوب پ
برتــر باعــث شــگفتی شــده و ســبب آشــتی 
ــا  ــال شــده آی ــا فوتب ــوب کشــور ب مــردم جن
ــه شــگفتی و صدرنشــینی لیــگ  ــد ب می توان

ادامــه دهــد یــا ایــن کــه پدیــده، پدیــده بودن 
ــدول  ــدر ج ــه ص ــد و ب ــت می کن ــود را ثاب خ
می رســد؟ شــاگردان تارتــار هــواداران زیــادی 
را در اســتان بوشــهر و جنــوب کشــور دارنــد و 
در دیدارهــای گذشــته ایــن تیــم نیز ورزشــگاه 
جــم بــه جهنمــی بــرای حریفــان تبدیــل 
شــده اســت و قطعــًا همیــن موضــوع کار 
ــر  ــده را ســخت و کار پارســی ها را راحت ت  پدی

می کند.
دیــدار حســاس تیــم فوتبــال پــارس جنوبــی 
جــم و پدیــده مشــهد از روز پنجشــنبه 6 مهــر 
ــزار  ــگاه ۲0 ه ــاعت 18:۳0 در ورزش ــاه از س م
ــود.  ــزار می ش ــم برگ ــهر ج ــی ش ــری تخت نف
ــعدی،  ــان اس ــک آرم ــا کم ــدری ب ــژن حی بی
امیررضــا آشــورماهانی و روح هللا شــریفی بــا 
ــدار را  ــن دی ــان ای ــدون اصفهانی ــارت فری نظ

قضــاوت می کننــد.

نگاهی به دیدار پارس جنوبی جم - پدیده مشهد

جدال صدرنشینان

از  بعــد  می گویــد،  ایــران  فوتبــال  ملــی  تیــم  مهاجــم 
ترامــپ،  احمقانــه  سیاســت های  علیــه  مصاحبــه ای کــه 
رئیــس جمهــور آمریــکا انجــام داده موفــق شــد ویــزای خــود را 

دریافــت و اجــازه ورود بــه آمریــکا را پیــدا کنــد. 
ــتگانی  ــه بس ــی دارد و البت ــپورت ایران ــژاد پاس ــا قوچان ن رض
ــکا  ــه آمری ــن ب ــال او از رفت ــن ح ــا ای ــکا دارد. ب ــم در آمری ه
منــع شــده بــود، چــرا کــه طبــق مصوبــه ای کــه رئیــس جمهــور 
فعلــی ایــن کشــور آن را بــه تصویــب رســاند، شــهروندان چنــد 
ــدا  ــکا را پی ــه خــاک آمری ــران حــق ورود ب ــه ای کشــور از جمل

نمی کننــد. 
ــدن  ــادر ش ــکا و ص ــه آمری ــن ب ــاره رفت ــژاد درب ــا قوچان ن رض
ــی  ــی - آمریکای ــن ایران ــر م ــت: همس ــرای او، گف ــد ب روادی
ــپورت  ــه پاس ــدی و البت ــپورت هلن ــودم پاس ــن خ ــت. م اس
ــن  ــن م ــد، از رفت ــرا ش ــون اج ــن قان ــی ای ــی دارم. وقت ایران

ــم  ــد. پیــش خــودم گفت ــه عمــل آم ــری ب ــکا جلوگی ــه آمری ب
ــتم  ــن نمی توانس ــت. م ــه ای اس ــی کار احمقان ــن خیل ــه ای ک

ــم.  ــات کن ــکا مالق ــرم را در آمری ــتگان همس بس
وی ادامــه داد: یــک ســال پیــش از ســفارت درخواســت کــردم 
ــه  ــن ب ــن م ــه رفت ــد و زمین ــام ده ــن را انج ــای م ــه کاره ک
آمریــکا را فراهــم کننــد. در حالــت معمــول بایــد دو هفتــه بعــد 
جــواب آن می آمــد، ولــی یــک ســال از ایــن موضــوع گذشــت 

و خبــری از ویــزا نشــد. 
قوچان نــژاد تاکیــد کــرد: پــس از ایــن اتفــاق در یــک روزنامــه 
هلنــدی دربــاره ایــن تصمیــم اعتــراض کــردم و آن چــه کــه از 
ــه  ــم ک ــان آوردم و گفت ــه زب ــتم را ب ــپ می دانس ــد ترام دونال
ایــن خیلــی احمقانــه اســت کــه مانــع از رفتــن مــا بــه آمریــکا 
می شــود. ســه روز بعــد از ایــن مصاحبــه ویــزا بــه دســت مــن 
رســید. بعــد از آن مصاحبــه حــاال می توانــم بــه آمریــکا بــروم.

ــب  ــدو و کس ــی تکوان ــابقات جهان ــی از مس ــد ماه چن
مــدال نقــره توســط کیمیــا علیــزاده می گــذرد. 

او بعــد از ایــن رقابت هــا بــه دلیل یــک بیماری ناشــناخته 
در بیمارســتان بســتری شــد و بعــد از مرخــص شــدن هم 
ــرای حضــور در مســابقات  اعــالم کــرد فعــاًل برنامــه ای ب
تکوانــدو نــدارد. از ســوی دیگــر مصدومیــت شــدید کیمیــا 
علیــزاده باعــث شــد تــا او روز یکشــنبه هفتــه جــاری مچ 

پــای خــود را بــه تیــغ جراحــان بســپارد. 
زهــرا ســروی، نایــب رئیــس بانــوان فدراســیون تکوانــدو 
ــن  ــه میادی ــزاده ب ــا علی ــت کیمی ــان بازگش ــاره زم درب
بــه »ورزش ســه« می گویــد: عمــل جراحــی نســبتًا 
ســنگینی روی پــای کیمیــا انجــام شــده و او بایــد 
دوره نقاهــت را ســپری کنــد. البتــه در صحبت هایــی 
ــرای بازی هــای  ــزاده ب کــه داشــتیم، هــدف گــذاری علی

آســیایی ۲018 اســت. وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه 
ایــن تکوانــدوکار برنامــه ای بــرای حضــور در گرندپــری ها 
ــاده  ــت و آم ــد دوره نقاه ــد: بای ــر، می افزای ــا خی دارد ی
ــا او در  ــه نحــو احســن ســپری شــود ت ســازی کیمیــا ب
بازگشــت بــه مشــکل نخــورد. بایــد شــرایط فیزیکــی او 
ــه میادیــن مناســب باشــد. در ضمــن  ــرای بازگشــت ب ب
ــه پزشــکان بســتگی دارد کــه چــه  ــه نظری ــز ب همــه چی
ــد. ســروی در  ــن کــردن بدهن ــه او مجــوز تمری ــی ب زمان
پایــان خاطرنشــان می کنــد: همیــن حــاال بــرای علیــزاده 
ــس  ــری انگلی ــور در گرندپ ــرای حض ــه ای ب ــوت نام دع

آمــده اســت. 
اســت  رنکینــگ  دارای  تکوانــدوکار  بانــوی  تنهــا  او 
کــه می توانــد در گرندپــری شــرکت کنــد امــا فعــاًل 

نــدارد. را  شــرایطش 

ورزش

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظــر بــه اینکــه بــه موجــب آرای  شــماره 
قانــون  هیــات   96/1/14 مورخــه  104و105 
تعییــن تکلیــف  وضعیــت ثبتــی اراضــی  و 
ــدانگ   ــمی شش ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
یکبــاب ســاختمان  تحــت پــالک  شــماره 
شــده  مجــزی   و  مفــروز    1518۲/1۳69۲
از اصلــی  مذکــور  واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان  در مالکیــت آقایــان  محمــد ظهیــری 
بــه   فرزنــدان حســن  ظهیــری   و محســن 
نســبتهای دو دانــگ  مشــاع و چهــار دانــگ 
ــد و    ــتقر گردی ــوق  مس ــدانگ ف ــا ع از شش مش
ــدود  ــد ح ــابقه تحدی ــد س ــی  فاق ــده ثبت پرون
میباشــد  لــذا بــه اســتناد  تبصــره ذیــل  مــاده 
1۳ قانــون فــوق الذکــر  و طبــق  تقاضــای مالــک 
ــنبه  ــوم  در روز ش ــک مرق ــدود  مل ــد ح تحدی
ــح  در محــل  مورخــه 96/7/۲9  ســاعت 10 صب
شــروع  و بــه عمــل خواهــد آمــد  و بــه موجــب 
ــن   ــن و مجاوری ــه مالکی ــه کلی ــی  ب ــن آگه ای
اعــالم مــی گــردد تــا در روز و ســاعت مقــرر  در 
ــن و  ــات مالکی ــد و اعتراض ــور  یابن ــل حض مح
ــت  از  ــون ثب ــاده ۲0  قان ــق  م ــن مطاب مجاوری
تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس  تحدیــد  حــدود 
ــد  و  ــد ش ــه خواه ــا ۳0 روز پذیرفت ــط  ت و فق
ــون  ــه قان ــن نام ــاده 86 آئی ــق م ــرض طب معت
ثبــت بایــد  از تاریــخ تســلیم  اعتــراض بــه 
ایــن اداره  ظــرف یــک مــاه  دادخواســت  خــود 
بــه مرجــع ذیصــالح قضائــی تســلیم  و  را 
گواهــی  تقدیــم دادخواســت  را اخــذ  و بــه ایــن 
ــد .  در غیــر اینصــورت   ــه نمای واحــد ثبتــی  ارائ
ــی  ــی  وی م ــده قانون ــا نماین ــت ی متقاضــی ثب
ــی  ــه و گواه ــه  مراجع ــه دادگاه مربوط ــد ب توان
عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت  و بــه 
اداره  ثبــت تســلیم نمایــد  و اداره ثبــت  بــدون 
توجــه  بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت  

ــد .  ــه میده ــررات ادام مق
تاریخ انتشار 96/7/5م الف  ۲0۳۲9

ــه  ــالک  منطق ــناد و ام ــت اس ــس اداره ثب رئی
ــی  ــان - ایروان ــمال اصفه ش

آگهی تحدید حدود اختصاصی
یکبــاب  ششــدانگ  حــدود  تحدیــد  چــون 
فرعــی   10600 شــماره  پــالک  ســاختمان  
ــان  ــت اصفه ــش 14 ثب ــع در بخ از1۲/875 واق
کــه طبــق پرونــده ثبتــی بنــام کوکــب هوشــنگی 
طامــه فرزنــد علــی در جریــان ثبــت اســت 
وبــه علــت عــدم حضــور متقاضــی ثبــت بعمــل 
ــر  ــمت اخی ــتور قس ــه دس ــا ب ــک بن ــده این نیام
ــای  ــق تقاض ــر طب ــت و ب ــون ثب ــاده 15 قان از م
نامبــرده متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم 
ســاعت  مــورخ96/7/۲7  پنجشــنبه   روز  در 
9  در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد 
ــن و  ــه مالکی ــه کلی ــی ب ــن آگه ــذا بموجــب ای ل
مجاوریــن اخطــار میگــردد کــه در روز و ســاعت 
ــات  ــد اعتراض ــور یابن ــل حض ــرر در مح مق

ــاده ۲0  ــق م ــالک مطاب ــان ام ــن و صاحب مجاوری
قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدید 
حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق 
ــف   ــن تکلی ــون تعیی ــده قان ــاده واح ــره ۲ م تبص
ــرف  ــرض ظ ــت معت ــی  ثب ــای معترض ــده ه پرون
ــن  ــه ای ــراض  ب ــلیم اعت ــخ  تس ــاه از تاری ــک م ی
اداره بایســتی بــا تقدیــم دادخواســت  بــه مراجــع 
ــم دادخواســت را  ــی گواهــی تقدی ذیصــالح  قضای

ــد ..  ــلیم نمای ــن اداره تس ــه ای ــذ و ب اخ
م الف ۲0776 تاریخ انتشار : 96/7/5 

حیــدری رییــس منطقــه ثبــت اســناد  غــرب 
اصفهــان  

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ مغــازه   نظــر ب
پــالک شــماره ۳۲/1۲۲4 واقــع در بخــش 14 ثبــت 
ــادق   ــام ص ــه ن ــات ب ــق رای هی ــه طب ــان  ک اصفه
نصــر اللهــی  ســبدانی فرزنــد تقــی مفــروز و    در 
ــدود  ــد ح ــات تحدی ــت و عملی ــت اس ــان ثب جری
ــا  ــک بن ــت این ــده اس ــل نیام ــه عم ــی آن  ب قانون
ــون ثبــت  ــر مــاده 15 قان ــه دســتور قســمت اخی ب
ــالک  ــد حــدود پ ــرده تحدی ــق تقاضــای نامب و طب
مرقــوم در روز پنجشــنبه مــورخ 96/7/۲7 ســاعت 
ــد  ــل خواه ــه عم ــروع و ب ــل ش ــح  در مح 9 صب
آمــد، لــذا بــه موجــب ایــن آگهــی بــه کلیــه 
مجاوریــن اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت 
ــد و  ــور یابن ــل حض ــی در مح ــن آگه ــرر در ای مق
ــاده  ــق م ــن مطاب ــا مجاوری ــن ی اعتراضــات مالکی
۲0 قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس 

ــد. ــد ش ــه خواه ــا ۳0 روز پذیرفت ــدی ت تحدی
ــس  ــخ انتشــار : 96/7/5 رئی ــف ۲0767 تاری م ال
منطقــه  ثبــت اســناد و امــالک غــرب اصفهــان – 

حیــدری 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظــر بــه اینکــه تحدیــد حــدود ششــدانگ یکــدرب 
ــش 14  ــع در بخ ــماره 6/۲18  واق ــالک ش ــاغ پ ب
ثبــت اصفهــان  کــه طبــق ســوابق و پرونــده ثبتــی  
بــه نــام فاطمــه محمــدی زهرانــی فرزنــد محمــود 
محمــدی زهرانــی و شــرکا  در جریــان ثبــت اســت 
ــه عمــل  ــی آن  ب ــد حــدود قانون ــات تحدی و عملی
نیامــده اســت اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیر 
ــرده  ــق تقاضــای نامب ــت و طب ــون ثب ــاده 15 قان م
ــنبه  ــوم در روز پنجش ــالک مرق ــدود پ ــد ح تحدی
در محــل  9 صبــح   مــورخ 96/7/۲7 ســاعت 
شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد، لــذا بــه موجــب 
ایــن آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد 
کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در محــل 
حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن 
ــم  ــخ تنظی ــت از تاری ــون ثب ــاده ۲0 قان ــق م مطاب
ــه  ــا ۳0 روز پذیرفت ــدی ت ــس تحدی ــورت مجل ص

خواهــد شــد.
ــخ انتشــار : 96/7/5 رئیــس  ــف ۲0775 تاری م ال
منطقــه  ثبــت اســناد و امــالک غــرب اصفهــان – 

حیــدری 

ابالغیه
شماره ابالغنامه : 9610106795۳005۲8 

ــماره  ــده : 9609986795۳00۲10 ش ــماره پرون ش
بایگانــی شــعبه : 960۲1۲ تاریــخ تنظیــم 96/6/7

مشــخصات ابــالغ شــونده حقیقــی : حســن 
کــرم ســیچانی  مجهــول المــکان تاریــخ حضــور 
ــور  ــل حض ــاعت 17:00 مح ــنبه س 96/8/8 دوش
ــروی  ــاب روب ــه ارب ــت ال ــجاد – خ آی اص خ س
مدرســه نیلــی پــور جنــب ســاختمان صبــا پــالک 
57 تاریــخ حضــور 96/8/8 ســاعت حضــور : 
17:00 در خصــوص دعــوی ســامان ابراهیمــی 
بابوکانــی بــه طرفیــت شــما در وقــت مقــرر فــوق 
جهــت رســیدگی در ایــن شــعبه حاضــر شــوید . 
مجتمــع    ۲۳ شــعبه  دفتــر   18۳8۲ الــف  م 

اصفهــان  شهرســتان  یــک  شــماره 

آگهي ابالغ وقت رسیدگي و 
دادخواست و ضمائم به خانم لیال 

صادقیان فرزند جابر
شماره ابالغنامه : 96101068۳6۳05094

شــماره پرونــده : 96099868۳6۳00861 شــماره 
بایگانــی شــعبه : 960950 خواهــان آقــاي هومــن 
دارابــی دادخواســتي بــه طرفیــت خوانــده خانــم 
لیــال صادقیــان بــه خواســته اعســار از پرداخــت 
محکــوم بــه مطــرح کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع 
و بــه شــماره پرونــده کالســه ۳00861 68۳6 
960998 شــعبه ۳ دادگاه خانــواده شهرســتان 
اصفهــان )مجتمــع شــهید قدوســي( ثبــت و 
وقــت رســیدگي مــورخ 1۳96/08/08 ســاعت 
ــق  ــتور دادگاه طب ــب دس ــه حس ــن ک 10:00 تعیی
موضــوع مــاده 7۳ قانــون آئیــن دادرســي مدنــي 
ــده و در  ــودن خوان ــه علــت مجهــول المــکان ب ب
ــي  ــت در یک ــا نوب ــب ی ــان مرات ــت خواه خواس
ــا  ــردد ت ــي گ ــي م ــار آگه ــر االنتش ــد کثی از جرای
ــخ انتشــار  ــاه پــس از تاری ــا م ــده ظــرف ی خوان
آگهــي بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و ضمــن اعــالم 
نشــاني کامــل خــود ، نســخه ثانــی دادخواســت 
و ضمائــم را دریافــت و در وقــت مقــرر فــوق 

ــردد. ــر گ ــیدگی در دادگاه حاض ــت رس جه
دادگاه  ســوم  شــعبه   ۲0441دفتــر  الــف  م 

اصفهــان  خانــواده 

ابالغ وقت رسیدگی 
شماره ابالغنامه : 9610100۳50606675

شــماره پرونــده : 9609980۳50600474 شــماره 
بایگانــی شــعبه : 960568 خواهــان بانــک مهــر 
ــی  ــا زمان ــای علیرض ــی آق ــه نمایندگ ــاد ب اقتص
ــی  ــدگان مرتض ــت خوان ــه طرفی ــتی ب دادخواس
بدیعــی وعبدالحمیــد بدیعــی گورتــی وعلــی 
اکبــر بشــیری بــه خواســته مطالبــه وجــه چــک 
ــر  ــارت تاخی ــه خس ــته و مطالب ــن خواس و تامی
ــم دادگاه هــای عمومــی شهرســتان  ــه تقدی تادی
شهرســتان اصفهــان نمــوده کــه جهــت رســیدگی 
بــه شــعبه 6 دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان 
اصفهــان واقــع در اصفهــان - خ چهاربــاغ بــاال - 

خ شــهید نیکبخــت - ســاختمان دادگســتری کل 
ــماره ۲۲0  ــاق ش ــه ۲ ات ــان - طبق ــتان اصفه اس
ارجــاع و بــه کالســه 600474 9609980۳50 ثبــت 
ــیدگی آن 1۳96/08/8 و  ــت رس ــه وق ــده ک گردی
ــت  ــه عل ــت. ب ــده اس ــن ش ــاعت 11:۳0 تعیی س
ــر  ــی اکب ــده /عل ــودن خوان ــکان ب ــول الم مجه
بشــیری و درخواســت خواهــان و بــه تجویــز ماده 
7۳ قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی 
و انقــالب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب 
یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار 
ــس از  ــوق پ ــده ف ــا خوان ــود ت ــی ش ــی م آگه
نشــر آگهــی و اطــالع از مفــاد آن بــه دادگاه 
مراجعــه وضمــن اعــالم نشــانی کامــل خــود 
ــت  ــم را دریاف ــت و ضمائ ــخه دوم دادخواس نس
 و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر 

گردد.
ــعبه 6  ــی ش ــی دادگاه حقوق ــف 19۲91منش م ال

ــان ــتان اصفه ــی شهرس ــی حقوق دادگاه عموم

متن آگهی مزایده
ــخ  ــده : 1۳9604۳0۲00۳0000۲0 تاری ــماره مزای ش

ــده تلفــن همــراه ــی مزای ــت : 96/6/7 آگه ثب
بــر اســاس پرونــده اجرایــی بــه شــماره بایگانــی: 
ــماره  ــراه ش ــن هم ــط تلف ــاز خ 9600۳55، امتی
091۳119۲406 متعلــق بــه آقــای مهــدی زاده 
ــر نامــه شــماره  حســین فرزنــد محمــود کــه براب
مشــتریان  اداره   96/۳/۲9-770/۲4/۳564۲
ارتباطــات ســیار اصفهــان مالکیــت خــط بــه 
نــام نامبــرده مــی باشــد و در قبــال طلــب خانــم 
ایــران فلفلیــان و پنــج درصــد اجرایــی بازداشــت 
گردیــده و بــر اســاس گــزارش مامــور اجــراء بــه 
ــت.  ــده اس ــی گردی ــال ارزیاب ــغ ۲7000000 ری مبل
ــورخ  ــی 1۲ روز یکشــنبه م ــح ال از ســاعت 9 صب
96/7/۲۳ در شــعبه اســناد ذمــه ای اداره اجــرای 
اســناد رســمی اصفهــان واقــع در خیابــان خیابــان 
هشــت بهشــت شــرقی ابتــدای خیابــان الهــور از 
ــورد  ــی رســد و م ــروش م ــه ف ــده ب ــق مزای طری
مزایــده از مبلــغ بیســت و هفــت میلیــون ریــال 
)۲7000000 ریــال( شــروع و بــه هــر کــس خریدار 
باشــد بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی فروختــه 
ــون  ــه ذکــر اســت پرداخــت دی مــی شــود.الزم ب
ــده  ــه عه ــره ب ــن و غی ــرد تلف ــان و کار ک و آبونم
برنــده مزایــده اســت. ضمنــًا چنانچــه روز مزایــده 
تعطیــل رســمی گــردد، مزایــده روز اداری بعــد از 
تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار 
خواهــد شــد. ایــن آگهــی یــک نوبــت در روزنامــه 
ــد.  ــد ش ــر خواه ــاپ و منتش ــن چ ــای وط کیمی
ــا  ــده ب ــه مزای ــرکت در جلس ــت ش ــًا جه توضیح
ارائــه کل مبلــغ پایــه مزایــده بصــورت چــک 
ــکان  ــران ام ــی ای ــک مل ــن بان ــزدار و تضمی رم
ــه همــراه تقاضــای  ــد ب ــده را دارن حضــور در مزای
ــی  ــر الزام ــائی معتب ــه کارت شناس ــی و ارائ کتب

اســت 
م الــف ۲0۳۳6 اســدی رئيــس اداره اجــرای 

ــان ــمی اصفه ــناد رس اس

فقدان سند
ــا  ــفایی زاده ب ــا ش ــد رض ــه حمی ــه اینک ــر ب نظ
تســلیم دو بــرگ استشــهاد شــهود شــماره: 150 
0 50۳۳700 1 ۲ 1۳9660 - 96/06/1۲ دفترخانــه 
۲68 اصفهــان ، مدعــی مفقــود شــدن ســند 
ــش  ــاع از ش ــگ مش ــم دان ــک و نی ــت ی مالکی
ــی  ــی از ۲6 اصل ــماره: 7۲ فرع ــالک ش ــگ پ دان
ــالک  ــه پ ــازی ب ــتاندارد س ــرای اس ــه در اج )ک
۲6/8594 تبدیــل گردیــده اســت( واقــع در 
ــت  ــل ثب ــه در ذی ــان ک ــت اصفه ــش 14 ثب بخ
ــد  ــر جل ــه 17۳ دفت ــت در صفح 1۳۳09 اموردثب
7۲9 امــالک تحــت شــماره چاپــی 16904 ا 
ــال  ــه موجــب انتق ــده و ب صــادر و تســلیم گردی
ــه  ــر خان ــماره : 1514۳۲ -1۳8۳/1۲/۲7 دفت ش
10۳ اصفهــان بــه وی انتقــال یافتــه و اظهــار 
داشــته کــه ســند مالکیــت مرقــوم در اثــر 
جابجایــی مفقودگردیــده و تقاضــای صــدور ســند 
مالکیــت المثنــی نمــوده اســت لــذا مراتــب بــه 
ــاده 1۲0  ــل م ــک اصالحــی ذی اســتناد تبصــره ی
ــت آگهــی  ــون ثبــت در یــک نوب آییــن نامــه قان
انجــام  مــی شــود چنانچــه کســی مدعــی 
ــود  ــا وج ــوم ی ــک مرق ــه مل ــبت ب ــه نس معامل
ــخ  ــد از تاری ــود میباش ــزد خ ــت ن ــند مالکی س
انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض 
خــود را کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت 
یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید 
ــل  ــس و اص ــب صورتمجل ــا مرات ــد ت ــذ نمای اخ
ــترد  ــند مس ــده س ــه کنن ــه ارائ ــت ب ــند مالکی س
ــرر  ــدت مق ــرف م ــر ظ ــت اگ ــی اس ــردد بدیه گ
اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض اصــل 
ــود  ــه نش ــه ارائ ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکی س
اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق 

ــد . ــد ش ــررات خواه مق
م الــف ۲09۳6 علیرضــا حیــدری رییــس ثبــت 

اســناد و امــالک منطقــه غــرب اصفهــان

آگهی مزایده
ــل  ــورای ح ــکام ش ــرای اح ــوم اج ــعبه س  ش
پرونــده  خصــوص  در  اصفهــان  اختــالف 
خانــم  لــه  ســوم  ج  5۲14/91 ش  کالســه 
براتیــان  علیــه  اصغــر  فرهــادی  حبیبــه 
ــان  ــه آدرس  اصفه ــم ب ــد بهنی ــت از مجی بوکال
ــپاه  ــوار س ــا و بل ــدان گل ه ــان می ــه اصفه خان
ــالک ۲9  ــی  پ ــف ابطح ــهید یوس ــه ش کوچ
مجتمــع عســل  طبقــه دوم واحــد 7 بابــت 
محکــوم بــه وهزینه هــای اجرایــی بــه مبلــغ  
ــه  ــی ب ــوال توقیف ــال ام 4741598167 ری
ــد مــدل 1۳85 شــماره  شــرح ســواری پرای
انتظامــی  5۳8 ص ۳9 ایــران  1۳ وضعیــت 
اتومبیــل در زمــان معاینــه، اتومیبــل  دارنــده 
مشــخصات منــدرج بــر بــاال  از جهــت  
ــکاری   ــگ و صاف ــی  شــامل رن وضعیــت کل
 %70 دارای  چرخهــا  الســتیک  مناســب  
مفیــد موتــور بــه علــت  طــول مــدت توقــف 
قابــل معاینــه  نبــود تــو دوزی ســالم اســت 

و بدیهــی اســت کــه بــه ســبب طــول  توقــف 
در محــل رو بــاز از جهــت رنــگ و الســتیک 
ــده اســت باتوجــه  هــا دچــار نواقصــی گردی
ــف  ــده در ردی ــر ش ــت ذک ــرح وضعی ــه ش ب
ــازار روز معامــالت  ــا اســتخراج از ب ــک و ب ی
اینگونــه  وســایل نقلیــه بــرآورد  قیمــت پایه 
ــال  ــور  85000000 ری ــل مذک ــده  اتومبی مزای
ــزار  ــد ه ــون و پانص ــت میلی ــاوی هش مس
ــورد  ــه  م ــن مــی گــردد و البت ــان  تعیی توم
اعتــراض هیــچ یــک از طرفیــن قــرار نگرفتــه 
ــده ای در  ــه مزای ــر دارد جلس ــت در نظ اس
ــا 9 صبــح  مــورخ 96/7/۲5 در ســاعت  10ت
ــان  ــع در خیاب در محــل اجــرای احــکام واق
آتشــگاه روبــروی پمــپ  بنزیــن ســاختمان 
می گــردد  برگــزار  دادگســتری   ۲ شــماره 
مزایــده   جلســه  در  شــرکت  طالبیــن 
ــه  ــه ب ــغ پای ــز 10% از مبل ــا واری ــد ب می توانن
بانــک   ۲171۳50۲05001 شــماره حســاب 
ملــی و ارائــه آن فیــش بــه اجــرای  احــکام  
از امــوال بازدیــد  نماینــد پیشــنهاددهندة 
 باالتریــن قیمــت برنــده مزایــده خواهــد

 بود. 
م الــف  18۳۳9 مدیــر اجــرای احــکام 

شــورای حــل اختــالف اصفهــان 

دادنامه
کالســه پرونــده : 901/94  مرجــع رســیدگی 
ــان  ــالف اصفه ــل اخت ــورای ح ــعبه 16 ش ش
بــه  قاســمی  جــواد  محمــد  خواهــان 
رکن الدولــه  خیابــان  اصفهــان  نشــانی 
کوچــه 7۳ پــالک 45 خوانــدگان میثــم 
محمدیــان نــژاد و محمــد جمــال نویــد 
ــته  ــکان خواس ــول الم ــانی مجه ــر دو نش ه
مطالبــه چــک بــه مبلــغ 50000000 ریــال 
بــه شــماره 90۲6/1۳۲597-1۲ بانضمــام   
ــی   ــه دادرس ــه و هزین ــر تأدی ــارت تأخی خس
گــردش کار بــه تاریــخ 95/10/6 باتوجــه بــه 
محتویــات پرونــده  و اخــذ نظریــه مشــورتی 
ــم  ــن خت ــعبه 16 ضم ــرم ش ــای محت اعض
ــال  ــد متع ــا اســتعانت از خداون رســیدگی ب
ــدور رأی  ــه ص ــادرت ب ــل مب ــرح ذی ــه ش ب
می نمایــد رأی قاضــی شــورا درخصــوص 
ــت  ــه طرفی ــمی ب ــواد قاس ــوی محمدج دع
میثــم محمدیــان نــژاد و محمــد جمــال 
ــغ 50000000  ــه مبل ــه خواســته مطالب ــد ب نوی
ــره  ــک فق ــه ی ــی از وج ــت بخش ــال  باب ری
ــه  ــماره 90۲6/1۳۲597-1۲ ب ــه ش ــک ب چ
انضمــام کلیــه خســارات قانونــی بــا عنایــت 
ــدی  ــده و وصــف تجری ــات پرون ــه محتوی ب
بــودن چــک و بقــای اصــول مســتندات 
ــدم پرداخــت  ــی ع ــان و گواه ــد  خواه در ی
توســط بانــک محــال کــه ظهــور  بــر اســتقرار 
دین و اشــتغال ذمــه خواندگان و اســتحقاق 
و  دارد  را  آن  و جــه  در مطالبــه  خواهــان 
نیــز خوانــدگان علی رغــم ابــالغ قانونــی 

نشــده  حاضــر  رســیدگی  در جلســه 
و اینکــه مشــارالیه هــا در قبــال دعــوی 
ــاورده  و هیــچ  مطروحــه دفاعــی بعمــل نی
گونــه دلیــل موجــه و مــدرک موثــر قانونــی 
ــراز و  ــش اب ــه خوی ــت و ذم ــر برائ ــی ب مبن
ــه لحــاظ مصــون  ــد شــورا ب اقامــه ننموده ان
ــان از  ــتندات خواه ــوی  و مس ــدن  دع مان
هرگونــه خدشــه و تعــرض قانونــی  دعــوی 
و  داده  تشــخیص  ثابــت  را  مطروحــه 
ــون  ــواد 198 5۲۲ -519 قان ــه م مســتندًا ب
آئیــن  دادرســی مدنــی و مــواد ۳10 و ۳1۳ 
ــده  ــت خوان ــه محکومی ــم ب ــارت حک و تج
بــه  نــژاد  اول میثــم محمدیــان  ردیــف 
پرداخــت مبلــغ پنجــاه میلیــون  ریــال بابــت 
اصــل خواســته و مبلــغ ۳۳0000 ریــال بابــت 
ــی و  ــر آگه ــه نش ــی و هزین ــه دادرس هزین
ــه از تاریــخ سررســید  ــر تأدی خســارت تأخی
چــک 9۲/9/15 تــا زمــان وصــول براســاس 
ــق  ــزی در ح ــک مرک ــاخص بان ــن ش آخری
خواهــان صــادر و نســبت بــه خوانــده ردیــف 
دوم  محمــد جمــال نویــد مســتندًا بــه بنــد 
ده مــاده 107 قانــون آییــن دادرســی مدنــی 
ــردد  ــالم می گ ــادر و اع ــوی ص ــرار رد دع ق
ــرف ۲0 روز  ــوده و ظ ــی ب ــادره غیاب رأی ص
ــن  ــل واخواهــی در همی ــالغ  قاب پــس از اب
قابــل  روز   ۲0 ظــرف  از  پــس  و  شــعبه 
محاکــم  از  یکــی  در  تجدیدنظرخواهــی 
عمومــی شهرســتان اصفهــان می باشــد 

ــالف  ــل اخت ــورای ح ــعبه 16 ش ــی ش قاض
ــف۲0410  ــان م ال اصفه

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــد حــدود ششــدانگ  ــه اینکــه تحدی نظــر ب
یکبــاب خانــه پــالک شــماره 18/91۳7 
مجــزی شــده از پــالک 18/۳578 واقــع در 
بخــش 14 ثبــت اصفهــان  کــه طبــق ســوابق 
و پرونــده ثبتــی بــه نــام ســید حســن 
ــدی در  ــید مه ــد س ــی فرزن ــی  رنان فاطم
جریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد 
حــدود قانونــی آن  بــه عمــل نیامــده اســت 
اینــک بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 
ــرده  ــق تقاضــای نامب ــت و طب ــون ثب 15 قان
ــوم در یکشــنبه  ــالک مرق ــد حــدود پ تحدی
مــورخ 96/7/۳0 ســاعت 9صبــح  در محــل 
ــه  ــذا ب ــد، ل ــه عمــل خواهــد آم شــروع و ب
ــن  ــه مجاوری ــه کلی ــی ب ــن آگه ــب ای موج
اخطــار مــی گــردد کــه در روز و ســاعت 
مقــرر در ایــن آگهــی در محــل حضــور 
ــا مجاوریــن  ــد و اعتراضــات مالکیــن ی یابن
مطابــق مــاده ۲0 قانــون ثبــت از تاریــخ 
ــا ۳0  ــدی ت ــس تحدی ــم صــورت مجل تنظی

ــد. ــد ش ــه خواه روز پذیرفت
م الف ۲1116 انتشار : 95/7/5

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

هدف علیزاده بازی های آسیایی 2018 استوقتی ترامپ مقابل قوچان نژاد کوتاه آمد



پیشهناد فیلم

این سیب هم برای تو

کارگردان: سیروس الوند
نویسنده: نازنین فراهانی، سیروس الوند

ــز  ــا آزادی ور، چنگی ــی، رعن ــان بازغ ــران: پژم بازیگ
ــی ــی دانای ــار، امیرعل ــاز ایزدی ــد، پرین جلیلون

 خالصه داستان فیلم:
داســتان دو دختــر جــوان اســت کــه بــا هــم دوســت 
هســتند و درحالــی کــه یکــی از آنهــا نامــزد دارد رابطه 
عاشــقانه ای بیــن نامــزد دختــر بــا دوســت او برقــرار 

شــده اســت...
فیلــم ســینمایی »ایــن ســیب هــم بــرای تــو« 
بیســتمین ســاخته ســیروس الوند اســت. متأســفانه 
»ایــن ســیب هــم بــرای تــو« عــاری از هرگونــه فکــر 
ــت.  ــم اس ــک فیل ــاخت ی ــرای س ــی ب ــواد کاف و س
بازی هــای بازیگــران هــم تعریفــی نــدارد زیــرا 
هیچ کــدام حّتــی بــه حــد اســتاندارد بازیگــری 
ــت؛  ــت را داش ــار خالقی ــاال انتظ ــه ح ــیده اند ک نرس
ــز  ــتالژیک »چنگی ــدای نوس ــه ص ــوان ب ــا می ت تنه
ــا  ــم را یکج ــار فیل ــه ب ــود ک ــوش ب ــد« دل خ جلیلون
ــه بعــد دیگــر  ــر دوش می کشــد. ظاهــرًا از حــاال ب ب
ــتیم و  ــی نیس ــای فیلم فارس ــد از الگوه ــاهد تقلی ش
ــای  ــه دارد ج ــو« رفته رفت ــی های آلترناتی »فیلم فارس
ــد  ــی می ده ــریال های ترک ــای س ــه الگوه ــود را ب خ
و اگــر دقــت کنیــم، اتفــاق خاصــی نمی ُافتــد فقــط 
ــای  ــرت ج ــتی و غی ــون ناموس پرس ــی چ مفاهیم
خــود را بــه عشــق های رادیــکال و خیانــت می دهــد 
کــه در نهایــت نتیجــه هــر دو »انتقــام« اســت. فقــط 
ــه  ــی ب ــک زن« در فیلم فارس ــرد و ی ــوی »دو م الگ
الگــوی »دو زن و یــک مــرد« تبدیــل می شــود. بایــد 
گفــت کــه تــا وقتــی کــه ســواد ســینمایی از درام هــا و 
ــر متحــرک زدوده می شــود، انتظــار بیشــتری  تصاوی

ــت. ــوان داش ــران نمی ت ــینمای ای از س

حرف و نقل

 جیــک جیلنهــال بازیگــر مطــرح هالیــوود دربــاره 
فیلم هــای محبوبــش گفــت: همــه فیلم هــای ژاک اودیــار 
ــادی  ــر فره ــی« اصغ ــق »جدای ــا عاش ــت دارد، ام را دوس

اســت.
 نمایــش خیابانــی »تولــد« بــه نویســندگی و کارگردانی 
ابراهیــم حــاج حیــدری بــه مناســبت هفتــه ی دفــاع 
ــاع  ــه ی دف ــگاه هفت ــاه در نمایش ــر م ــا ۶ مه ــدس ت مق
ــل  ــان و پ ــدان نقــش جه ــل، می مقــدس، ســی و ســه پ

خواجــو اجــرا می شــود.
ــر از  ــا ۲۱ مه ــودک از ۱۵ ت ــی ک ــه مل ــگاه هفت  نمایش
ــی  ــای فرهنگ ــز آفرینش ه ــر در مرک ــا ۱۸ مه ــاعت ۹ ت س
هنــری کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان واقــع 

ــزار خواهــد شــد. ــران برگ ــان حجــاب ته در خیاب
ــان  ــه پای ــرداری ســریال »مــرد« ب  40 درصــد از فیلمب
ــمال  ــمتی در ش ــریال 3۵ قس ــن س ــتان ای ــید. داس رس
کشــور می گــذرد و بازیگرانــی چــون پژمــان بازغــی، مهــران 
رجبــی، ســیاوش گرجســتانی، امیــر نــوری، تــرالن پروانــه، 
فریــده دریامــج و ارمیــا قاســمی در آن بــه ایفــای نقــش 

می پردازنــد.
و  ســینما  مطــرح  بازیگــران  از  یشــیل چای کــه   
ــادر  ــش م ــود و در نق ــوب می ش ــه محس ــون ترکی تلویزی
ــی »هــزار ســال باشــکوه –  ســلطان در مجموعــه تلویزیون
کوشــم« ایفــای نقــش کــرده بــود، قصــد دارد بــرای بــازی 
در فیلــم »جــن زیبــا« بــه کارگردانــی بایــرام فضلی نــژاد و 

ــود. ــران ش ــی ای ــد راه ــرداد فری ــی مه ــه تهیه کنندگ ب
 محســن چاوشــی همــکاری اش بــا تلویزیــون در قالب 

خوانندگــی تیتــراژ یــک ســریال را تکذیــب کرد.
- جــری لوییــس کمدیــن مشــهور کــه بــه تازگــی 
درگذشــت، بــرای ۶ فرزنــدی کــه از ازدواج اولــش دارد هیچ 

ــت. ــه اس ــر نگرفت ــه اش در نظ ــزی در وصیتنام چی
ــار  ــی آث ــژه میدان ــای وی ــر جلوه ه ــگ مدی  آرش آقابی
ــن فعالیت هــای خــود گفــت:  ــاره جدیدتری ســینمایی درب
قــرار اســت بــه زودی در فیلــم ســینمایی »مصــادره« بــه 
کارگردانــی مهــران احمــدی بــه کار بپــردازم کــه ایــن فیلــم 
ــد  ــتان کلی ــور ارمنس ــر در کش ــه دیگ ــک هفت ــدود ی از ح
ــت  ــران روای ــم در ته ــم ه ــی از فیل ــه بخش ــورد البت می خ

می شــود.
ــه ســال  ــی ک ــز« نویســنده جامائیکای ــون جیم  »مارل
۲0۱۵ توانســت بــا رمــان »تاریخچــه هفــت قتــل«، جایــزه 
۵0 هــزار پونــدی »مــن بوکــر« را از آن خــود کنــد، بــا ســه 
ــر کار  ــن اث ــی ای ــه اقتباس ــر روی فیلمنام ــنده دیگ نویس

می کنــد.
 ســریال »آســمان هــوای بــاران دارد«، بــه قلــم احمــد 
رفیــع زاده، کاری از گــروه فیلــم و ســریال شــبکه یــک ســیما 
اســت کــه در 30 قســمت 40 دقیقــه ای در حــال تولید اســت.

 »بــام بلنــد هم چراغــی« گفت وگــوی آیــدا سرکیســیان، 
همســر احمــد شــاملو، بــا ســعید پورعظیمــی در ۵۲۸ صفحه 
بــا قیمــت ۵۸ هــزار تومــان از ســوی انتشــارات هرمــس بــه 

چــاپ رســیده اســت.
اهمیــت قصــه در  بــر  تأکیــد  بــا  ارجمنــد  بــروز   
ــز و  ــه در کار طن ــی ک ــت: زمان ــی گف ــریال های تلویزیون س
ــا  ــی قصــه وجــود نداشــته باشــد، همــه م جــدی تلویزیون

می خوریــم. شکســت 

اخبارکوتاه

 علیرضا امینی سریال نوروزی
 شبکه دو را می سازد

بــه  دو ســیما  نــوروزی شــبکه  »افتاده هــا« ســریال 
ــهر  ــاه در ش ــان م ــه آب ــی از نیم ــا امین ــی علیرض کارگردان

مقــدس مشــهد کلیــد می خــورد. 
»افتاده هــا« بــه تهیه کنندگــی مجیــد اوجــی و بازیگردانــی 
محمدرضــا شــریفی نیا توســط احســان جوانمــرد نگاشــته 
ــم پخــش می شــود. در  ــوروز تقدی شــده و در تعطیــالت ن
خالصــه داســتان ایــن ســریال ۱۵ قســمتی کــه در گــروه 
فیلــم و ســریال شــبکه دو ســیما تهیــه شــده، آمده اســت: 
ــدام در  ــر ک ــه ه ــت ک ــرادر اس ــتان دو ب ــا« داس »افتاده ه
ــی رســیده اند و در  ــه موفقیت های ــروت ب ــم و ث مســیر عل
ایــام نــوروز بــا خانواده هایشــان در مهمانســرایی در مشــهد 
اقامــت می کننــد کــه بــا ورود یــک مســافر خارجــی 
حــوادث جالــب و شــیرینی برایشــان رقــم می خــورد...«.

آخرین سرنوشت »دختر شینا«
ــه  ــینا« را در مرحل ــر ش ــریال »دخت ــه س ــار ک ــس آبی نرگ
نــگارش دارد قــرار اســت فیلــم ســینمایی »شــبی کــه مــاه 
کامــل شــد« را نیــز بســازد. آبــان مــاه ســال ۹۵ از طــرف 
ــار  ــس آبی ــت نرگ ــرار اس ــه ق ــد ک ــالم ش ــازمان اوج اع س
ــریال  ــیار ۱43« س ــس« و »ش ــای »نف ــردان فیلم ه کارگ
»دختــر شــینا« را بــر اســاس زندگــی همســر شــهید حــاج 

ســتار ابراهیمــی بســازد. 
ــی محمدحســین قاســمی  ــه کنندگ ــه تهی ــن ســریال ب ای
شــهید  همســر  زندگــی  از  آزادی  برداشــت  بناســت 
ــد آن از آذر مــاه  ــود پیــش تولی ابراهیمــی باشــد و قــرار ب
ســال ۹۵ آغــاز شــود. »دختــر شــینا« کــه ســال گذشــته در 
مرحلــه تکمیــل فیلمنامــه قــرار داشــت در ۱3 قســمت بــه 
تولیــد خواهــد رســید و اکنــون طبــق جدیدتریــن خبرهــا 

ــت.  ــگارش اس ــه ن ــان در مرحل همچن
حــاال بــا اعــالم ســاخت فیلــم ســینمایی »شــبی کــه مــاه 
کامــل شــد« بایــد دیــد نرگــس آبیــار کــدام یــک را زودتــر 
ــر  ــریال »دخت ــا س ــش ی ــاند فیلم ــرانجام می رس ــه س ب

شــینا« را.

بررسی نمایشگاه سالیانه عکس 
اصفهان

چهارشــنبه، پنــج مهرمــاه، در اولیــن جلســه از ســال 
ــه  ــی ب ــا ارواح ــان، علیرض ــس اصفه ــون عک ــد کان جدی
همــراه پژمــان نظــرزاده بــا نگاهــی آموزشــی بــر چگونگــی 
نمایشــگاه  هفتمیــن  بررســی  بــه  استیتمنت نویســی 
  ۱۶:30 ســاعت  از  جلســه  ایــن  می پردازنــد.  ســالیانه 
ــان برگــزار  ــی اصفه ــی ۱۸:30 در نگارســتان امــام خمین ال

می شــود. 
ــون  ــه ذکــر اســت هفتمیــن نمایشــگاه ســالیانه کان الزم ب
عکــس از تاریــخ ۲۷ شــهریورماه تــا ۱۲ مهرمــاه در گالــری 

ــد.  ــر می باش ــان دای بی
گفتنــی اســت گالــری در روزهــای هفتــم، هشــتم و نهــم 
مهرمــاه تعطیــل می باشــد. گالــری بیــان در خیابــان 
ــه ۱۷،  ــش کوچ ــان اســتقالل شــمالی، نب ــج، خیاب مرداوی

ــود. ــد ب ــدان خواه ــان عالقمن ــماره ۶۱ میزب ش
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شــمس الدین تبریــزی تــا امــروز یکــی از 
چهره هــای ناشــناخته یــا کمتــر شــناخته شــده 
تاریــخ عرفان و ادب ایرانی-اســالمی اســت. به 
عبــارت دیگــر هرآنچــه از زندگی و شــخصیت او 
می دانیــم بــه واســطه موالناســت چــرا کــه هــر 
کــس بخواهــد از شــمس ســخن بگویــد، خواه 
ــر کــس  ــد و ه ــاد کن ــا ی ــد از موالن ــواه بای ناخ
بخواهــد موالنــا را بهــــتر بشناســد و ســخنان او 
را دریابــد بایــد بــه ســراغ »مقــاالت شــمس« 

بــرود.
ــر  ــال های اخی ــه در س ــی ک ــی از کتاب های یک
بــه همــت نشــر »فــراروان« منتشــر شــده 
و بیــش از هــر چیــز بحــث و مناظره هــای 
موضــوع  را  بــزرگان  بــا  تبریــزی  شــمس 
محــوری خــود قــرار داده، »حکایــت شــمس« 
کــه  اســت  حیدرنــژاد«  »محمــد  نوشــته 
در ادامــه بــه معرفــی بیشــتر آن خواهیــم 

پرداخــت.

 طلــوع
ــاز می شــود کــه شــمس  ــی آغ ــا فصل ــاب ب کت
و  خــود  زندگــی  پــگاه  تولــد،  از  تبریــزی 
خانــواده اش ســخن می گویــد. نویســنده در 
تمــام متــن کتــاب از زبانــی نزدیــک بــه روزگار 
ایــن رو  از  شــمس اســتفاده کــرده اســت 
ــرد  ــرار می گی ــده ق ــل خوانن ــه در مقاب ــی ک متن
اصالــت، واقعیت و شــیرینی دلچســبی دارد. در 
جمله هــای آغازیــن کتــاب می خوانیــم: »آن 
زمــان کــه مــن پــا بــر دیــار غربــت نهــادم، پــدرم 
در تبریــز بــه شــغل حکیمــی اشــتغال داشــت، 
او بــه درســتی از اوصــاف ادویــه و اطعمــه و دوا 

ــود.« ــان آگاه ب و درم
ــق  ــا از طری ــت ت ــرده اس ــالش ک ــژاد ت حیدرن
ــده  ــه خوانن ــر اینک ــالوه ب ــمس ع ــخنان ش س
ــتر  ــی او بیش ــخصی و خصوص ــی ش ــا زندگ ب
ــا،  ــی ها، دغدغه ه ــه دل خوش ــود بلک ــنا ش آش
جهــــان بینی و عرفــان خــاص شــمس را هــم 
ــا  ــتر آنه ــه بیش ــه هایی ک ــد. اندیش ــان ده نش
بعدهــا الهام بخــــش موالناســت. نکتــه دیگــر 

ــت  ــات دس ــمس، اطالع ــت ش ــول حکای در ط
اولــی از زندگــی اجتماعــی، برخــی آداب و 
رســوم، وضــع جامعــه و... در قــرن هفتــم و یــا 
ــا مســافرت  ــه آن ه ــه شــمس ب ــی ک مکان های
یــا مهاجــرت می کنــد، در اختیــار خواننــده 

ــرد. ــرار می گی قــ
 نـــیم روز

ــزی  ــمس تبری ــنده از ش ــه نویس ــری ک تصوی
در ایــن کتــاب ارائــه می دهــد، متفکــری 
و  دانــش  دوســت دار  اندیشــمند،  اســت 
ــد.  ــت را می جوی ــید حقیق ــه خورش ــم ک فهــ
در مناظــرات و مباحــث گاهــی گســتاخ و 
ــه  ــع ب ــتر مواق ــت. در بیش ــرجواب اس حاضــ
نمی شــود  راضــی  اســتادانش  پاســخ های 
ــود در  ــتادان خ ــر از اس ــی برت ــواًل جواب و معم
آســتین دارد. از ایــن رو بــرای یافتــن حقیقــت 
ــرد  ــش می گی ــان در پی ــه خراس ــری ب سفــ
ــد«  ــم خداون ــام اعظـ ــن »ن ــال یافت ــه دنب و ب
ــراز و نشــیب پیــش روی دارد:  ــر فــ راهــی پ
ــز رأی و اندیشــه ســترگ در  ــرا شــور و نی »م
ــق  ــت مطل ــم و حقیق ــام اعظ ــود و ن ــر ب َس
ــتم  ــقی در درون داش ــز عش ــتم و نی می جس
ــا از اســتادانم حقایقــی  ــر آن داشــت ت ــرا ب م
ــان را  ــه آن ــوس ک ــد افس ــوم و ص ــا ش را جوی
تــوان حــل معماهــای بی شــمار هســتی...

ــود« ســرانجام پــس از تکاپوهــای بســیار،  نب
شــیخ عطار در پی مشــاهده اشــتیاق دانســتن 

نــام اعظــم از ســوی شــمس بــه وی این گونــه 
پاســخ می دهــد: »صــواب آن باشــد کــه 
گوینــد: گوینــده، اعظــم باشــد تــا همــان نــام 
ــد و  ــا لحــن اعظــم گوی ــد ب کــه دیگــران گوین

ــد« ــزات بین ــه معج آنک

پــس  از  شــمس  حکایــت  نویســنده 
و  او  اســتادان  شــمس،  شــخصیت پردازِی 
موالنــا بــه خوبــی برآمــده اســت. بســیاری از 
ــق  پرســش های شــمس، پرســش هایی عمی
و فلســفی هســتند کــه قطعــًا خواننــده را بــه 
تفکــر وا می دارنــد. پرســش هایی در مــورد 
ــر،  ــش، تقدی ــان، آفرین ــد، انس ــان، خداون جه
ــی  ــا موضوعات ــک از آن ه ــر ی ــه ه روح و... ک
اســتثنایی اســت و در هــر دوره ای شــاید 

ــت. ــا یاف ــرای آنه ــنی ب ــخ روش ــوان پاس نت

 غـــروب
روز دیــدار شــمس و مولــوی، همچنیــن مناظــرات 
از  یکــی  می تــوان  را  آنــان  میــان  مباحــث  و 
شــورانگیزترین و عمیق تریــن بخش هــای ایــن 
کتــاب ارزشــمند دانســت و از همیــن قســمت 
ــی  ــای عمیق ــه تفاوت ه ــی ب ــه شــمس پ اســت ک
ــا  ــه در ســفرش ب ــزرگان ک ــر ب ــا و دیگ ــان موالن می
آنــان آشــنا شــده بــود، می بــرد و ســخن عطــار را در 
نیشــابور بــه یــاد مــی آورد: »ســنوات آتــی تــو را بــا 
مــردی مالقــات باشــد ســخت ســترگ، و پــس از 
دیــدار در او تحــول فــراوان پدیــد آید و در تو نیـــــز. 
او از خــود اشعــــار نغــز بــر جــای خواهد نهــاد پس 
ــد  ــد ش ــه خواه ــو جاودان ــام ت ــالب و ن ــن انق از ای

ــِس او« پ
ــا جمله هــای  ــاب نویســنده ب ــن فصــل کت در آخری
بســیار زیبــا و تأمل برانگیــــز، داســتان مــرگ 
و  می کنــد  بیــان  او  خــوِد  زبــان  از  را  شــمس 
ــن ســان  ــد: »و بدی ــان می یاب ــه پای ــاب این گون کت
ــره خــاِک ارض  ــدر تیــ ماجــرای حیــات مــردی ان
خداونــدی بــه آخـــــر آمــد، او کــه حاصــل عمــرش 
ســه ســخن بیــش نبــود: خــام ُبــَدن، پختــه شــدن، 

ــوختن!« س
»حکایــت شــمس« از آن دســته کتاب هایــی اســت 
کــه خواننــده را بــه اندیشــیدن در جزئیــات جهــــان 
خلقــت مجبــور می کنــد. کتابــی اســت بــرای 
ــزی در  شــناختن بیشــتر شــخصیت شــمس تبری
عیــن حــال خودشناســی و جهان شناســی عمیــق.

فیلــم ســینمایی »کوپــال« موفــق بــه کســب جایــزه بهتریــن فیلــم 
ــوف  ــم براش ــی فیل ــنواره بین الملل ــابقه جش ــش مس ــد از بخ بلن
شــد. جشــنواره بین المللــی فیلــم براشــوف کــه در کانــادا برگــزار و 
ــوان مهم تریــن و اولیــن جشــنواره فیلم هــای ضدخشــونت  ــه عن ب
در جهــان شــناخته می شــود، فیلــم »کوپــال« بــه کارگردانــی کاظــم 

مالیــی را بــه عنــوان بهتریــن فیلــم بلنــد ایــن دوره برگزیــد. 
ــال از  ــوف امس ــم براش ــی فیل ــنواره بین الملل ــمین دوره جش شش
تاریــخ ۱4 تــا ۲4 ســپتامبر )۲3 شــهریور تــا ۲ مهــر ۹۶( برگــزار شــد 
ــم  ــوع 30 فیل ــنواره از مجم ــن جش ــت داوران ای ــر هیئ و روز 3 مه
بخــش مســابقه برگزیــدگان خــود را معرفــی کردنــد و جایــزه اصلی 
ــه نویســندگی و  ــال« ب ــم »کوپ ــه فیل ــداد ســینمایی را ب ــن روی ای
ــم  ــن فیل ــال« اولی ــد. »کوپ ــدا کردن ــی اه ــم مالی ــی کاظ کارگردان
ــم منتخــب گــروه ســینمایی  ــی و فیل ــد ســینمایی کاظــم مالی بلن
ــت.  ــش اس ــال پی ــر س ــم فج ــنواره فیل ــه« در جش ــر و تجرب »هن

ــم در بخــش ســودای ســیمرغ ســی و  ــن فیل ــش ای ــن نمای اولی
پنجمیــن جشــنواره فیلــم فجــر و آخریــن حضــور آن نیــز مربــوط 
بــه بخــش اصلــی یازدهمیــن جشــنواره بین المللــی فیلــم بوفالــو 
و دوازدهمیــن جشــنواره بین المللــی فیلــم اورالنــدو در کشــور 

ــکا اســت.  آمری
ــک  ــم براشــوف از ســال ۲0۱۲ توســط ی ــی فیل جشــنواره بین الملل
کمپانــی کانادایــی فعالیــت خــود را در شــهر براشــوف رومانــی آغــاز 
کــرد ولــی از ســال گذشــته مســئوالن جشــنواره تصمیــم بــه تغییــر 
شــکل برگــزاری ایــن رویــداد هنــری گرفتنــد. ایــن جشــنواره از دوره 
 VIMEO پنجــم بــه صــورت کامــاًل آنالیــن و در ســایت تخصصــی
و در کشــور کانــادا برگــزار می شــود. ایــن جشــنواره یــک بــار دیگــر 
هــم بــه ســینمای ایــران توجــه ویــژه ای نشــان داده و ســال ۱3۹4 
فیلــم ســینمایی »فصــل فراموشــی فریبــا« بــه کارگردانــی عبــاس 

رافعــی جایــزه بهتریــن فیلــم ایــن جشــنواره را کســب کــرد.

غالمرضــا آزادی تهیــه کننــده فیلم هــای ســینمای کــودک 
از اینکــه شــرایط اکــران فیلم هــای کــودک و نوجــوان در 
ــن شــرایط  ــه درســتی فراهــم نیســت از ای ــران ب ســینمای ای
انتقــاد کــرد. غالمرضــا آزادی دربــاره زمــان اکــران فیلــم 
ــزاد  ــال به ــی فری ــه کارگردان ــارا« ب ــندباد و س ــینمایی »س س
ــه اینکــه قــرار اســت ایــن فیلــم در گــروه  ــا توجــه ب گفــت: ب
ســینمایی آزاد بــه نمایــش دربیایــد در حــال حاضــر مشــغول 
جلــب رضایــت ســینماداران بــرای نمایــش ایــن اثــر هســتیم 
ــران  ــاه اک ــان م ــارا« از ۲4 آب ــندباد و س ــم »س ــر می کن و فک

شــود. 
وی افــزود: بــا وجــود قول هایــی کــه بنیــاد ســینمایی فارابــی، 
و  ســینمای کــودک  سیاســت گذاری  و  راهبــری  شــورای 
ــت داده  ــن دس ــی از ای ــران فیلم های ــرای اک ــوان و ... ب نوج
بودنــد، ولــی هیــچ کمکــی از ســوی آنهــا بــه مــا نشــد. گویــا 

ــینمای  ــگ س ــی در فرهن ــوان جای ــودک و نوج ــای ک فیلم ه
ــه  ــدام ب ــه اق ــی ک ــرایطی آنهای ــن ش ــد و در چنی ــران ندارن ای
ــتگی  ــع از خودگذش ــد در واق ــودک می کنن ــم ک ــاخت فیل س
می کننــد. آزادی بیــان کــرد: بایــد دربــاره اکــران چنیــن 
می توانیــم  زمانــی  زیــرا  شــود  فرهنگســازی  فیلم هایــی 
ــران  ــه در بخــش اک ــم ک ــد کنی فیلم هــای خــوب کــودک تولی
چنیــن فیلم هایــی را تقویــت کنیــم امــا در حــال حاضــر هیــچ 
اقدامــی در ایــن بــاره صــورت نمی گیــرد و گویــا مافیایــی 
ســینمای ایــران را فراگرفتــه اســت کــه باعــث می شــود 

ــوند.  ــود ش ــا ناب ــن مافی ــرون ای ــای بی فیلم ه
وی در پایــان دربــاره دیگــر اثــرش بــا عنــوان »آرش کمانگیــر« 
اظهــار کــرد: ایــن فیلــم یــک اثــر رئــال انیمیشــن و بــه لحــاظ 
تکنولــوژی فیلــم خاصــی اســت از همیــن رو پروســه تولیــد آن 

حــدود یــک ســال طــول می کشــد
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،،
تصویــری کــه نویســنده از شــمس 
تبریــزی در ایــن کتــاب ارائــه می دهــد، 
اندیشــمند،  اســت  متفکــری 
کــه  فهــــم  و  دانــش  دوســت دار 

می جویــد را  حقیقــت  خورشــید 

نگاهی به کتاب حکایت شمس

در جستجــوی خورشید حقیقت

»کن داویتیان« جلوی دوربین 
عطشانی رفت

ــازی خــود را  ــوودی ب ــن هالی ــان کمدی کــن داویتی
ــه کارگردانــی  در فیلــم ســینمایی »اولیــن تولــد« ب
علــی عطشــانی آغــاز کــرد. بــه گــزارش ایســکانیوز، 
کــن دویتیــان کمدیــن شــناخته شــده هالیــوود کــه 
ــت  ــورات و آرتیس ــون ب ــی چ ــای مطرح ــا فیلم ه ب
فیلــم  در  دوشــنبه  روز  اســت،  شــده  شــناخته 
ســینمایی »اولیــن تولــد« ســاخته علــی عطشــانی 

ــت. ــن رف ــوی دوربی جل
ــن  ــوی دوربی ــز جل ــش چارل ــان در نق ــن داویتی ک
نعیــم صیرفــی فیلمبــردار ایــن پــروژه رفــت. چارلــز 
ــین آروی  ــرش در ماش ــا همس ــه ب ــت ک ــردی اس م

زندگــی می کنــد، او عاشــق فوتبــال آمریکایــی 
اســت و مدتــی اســت ماشــینش کــه در آن زندگــی 
ــاال  ــرده و ح ــارک ک ــن پ ــه ب ــوی خان ــد را جل می کن
ــی  ــتان صمیم ــرش( دوس ــد )همس ــز و اینگری چارل
کیــت و بــن هســتند. گفتنــی اســت کنــث داویتیان 
در خانــواده ای آمریکایی-ارمنــی در شــرق لــس 
ــگ  ــگام جن ــدرش در هن ــد. پ ــد ش ــس متول آنجل
ــت  ــیه خدم ــرخ روس ــش س ــرای ارت ــی دوم ب جهان
می کــرد و بــه دســت آلمانی هــا اســیر شــد، در 
نهایــت وی بــه همــراه جمعیــت عظیمــی از ارمنیــان 
مهاجــر در شــهر لــس آنجلــس ســکنی گزیــد. بــت 
ــر  ــه تأثی ــود ک ــدز ب ــرت رینول ــی اش ب دوران نوجوان
ــه وی در  ــر وی گذاشــت و باعــث شــد ک ــی ب عمیق

ــد. ــری را برگزین ــد بازیگ ــال های بع س

پیــش از ایــن حضــور چهره هــای مطرحــی از 
ــرت  ــر، راب ــون ول کیلم ــوود همچ ــران هالی بازیگ
ــاردز،  ــز ریچ ــول، دنی ــور ک ــر، تیل ــام برنگ ــر، ت نیپ
گریــگ گرانبــرگ، ویلیــام بالدویــن، جــی عبــدو در 

ــد. ــش کرده ان ــای نق ــم ایف ــن فیل ای
داســتان ایــن فیلــم کــه یــک کمــدی آمریکایــی 
ایرانــی اســت و دربــاره دختــری آمریکایــی بــه نام 
کیــت اســت کــه پــدر او از ســناتورهای جمهــوری 
ــران  ــی ای خــواه مجلــس ســنا و از مخالفیــن اصل
اســت و پســری ایرانــی بــه نــام بــن کــه پــدر او در 
ایــران از مخالفیــن ســر ســخت آمریــکا و هرگونــه 
توافقــی بــا آنهــا اســت. کیــت و بــن چنــد ســالی 
ــی  ــرده و زندگ ــا هــم ازدواج ک ــکا ب اســت در آمری
ــش  ــدر پی ــه دو پ ــه مقابل ــا اینک ــد ت ــی دارن آرام

می آیــد.
ایــن فیلــم در کمپانــی آل ای ایندیپنــدت آمریــکا، 
ــران و آل ای  ــم ته ــا فیل ــترک بیت ــول مش محص
ایندیپندنــت هالیــوود اســت. همچنیــن ایــن اثــز 
ــی  ــوود ط ــران و هالی ــترک ای ــد مش ــن تولی اولی
۴۰ جلســه اســتودیویی و میدانــی انجــام خواهــد 

شــد.
ــردان:  ــد از کارگ ــم عبارتن ــن فیل ــد ای عوامــل تولی
علــی عطشــانی، طــراح فیلمنامــه: علــی عطشــانی، 
ــوزه،  ــم خ ــی، س ــی میرزای ــدی عل ــنده: مه نویس
تــارک زهــدی، مدیــر فیلمبــرداری: نعیــم صیرفــی، 
صدابــردار: کیــل جاکوبســن، طــراح صحنــه: رایــن 
ــاردو،  ــم گاگلی هنمــن، دســتیار اول کارگــردان: تی

اجــرای صحنــه: جــو اشــتویزن

موسیقی

»عطر یاران« شنیدنی شد
همزمــان بــا فرارســیدن ایــام محــرم، هفتــه دفــاع مقــدس و تشــییع 
پیکــر شــهید مدافــع حــرم محســن حججــی قطعــه »عطــر یــاران« بــه 
خوانندگــی مشــترک محســن توســلی و نریمــان پناهــی منتشــر شــد. 
محســن توســلی خواننــده موســیقی انقالبــی دربــاره جزئیــات قطعــه 
ــه  ــری اســت کــه ب ــان کــرد: ایــن قطعــه اولیــن اث ــاران« بی »عطــر ی
ــوگواری  ــام س ــا ای ــدس ب ــاع مق ــه دف ــمند هفت ــی ارزش ــل تالق دلی
حضــرت اباعبــدهللا )ع( توســط ناحیــه مقاومــت بســیج الغدیــر تهــران 
ــژه ای  ــه حــال و هــوای وی ــم باتوجه ب ــر می کنی ــه فک منتشــر شــده ک
ــه  ــورد توج ــان م ــرای مخاطب ــد ب ــه می توان ــرای آن در نظرگرفت ــه ب ک

قــرار گیــرد. 
وی افــزود: بــه دلیــل ســابقه چنــد ســاله حــاج نریمــان پناهــی بــه 
عنــوان مداحــی کــه ســال ها در دوران جنــگ تحمیلــی حضــور داشــته 
ــه  ــترک قطع ــش مش ــرای خوان ــوار ب ــن بزرگ ــا از ای ــم ت ــالش کردی ت
اســتفاده کنیــم کــه هــم تداعــی کننــده حــال و هــوای محــرم و هــم 

یــادآور دوران دفــاع مقــدس باشــد. 
ــاس  ــر اس ــه ب ــن قطع ــه ای ــه تران ــه اینک ــاره ب ــا اش ــده ب ــن خوانن ای
ــده،  ــد در آین ــد »بدانی ــه فرمودن ــری ک ــام معظــم رهب فرمایشــات مق
ــی،  ــگ نظام ــدان جن ــه در می ــه ن ــش اســت؛ البت خرمشــهرها، در پی
بلکــه در میدانــی کــه ویرانی هــای جنــگ نظامــی را نــدارد و برعکــس 
ــت«  ــخت تر اس ــی س ــگ نظام ــا از جن ــال دارد ام ــز به دنب ــی نی آبادان
ــاز  ــن فرمایشــات آغ ــا کار را از ای ــرد: م ــان ک نوشــته شــده اســت، بی
کردیــم و آن را بــه دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس، موضــوع 
ــهدا  ــرت سیدالش ــوگواری حض ــام س ــرم و ای ــان ح ــمند مدافع ارزش
پیونــد زدیــم کــه امیــدوارم مــورد قبــول شــهدای عزیــز انقــالب 

ــرد. ــرار گی ــینی ق ــوگواران حس ــالمی و س اس

تئاتر

چالش های شکل گیری شخصیت یک پزشک غربی
محمــد پویــا بازیگــر نمایــش »شــب شــرقی« کــه تــا ۱۶ 
ــکل  ــه در ش ــی ک ــاره چالش های ــت درب ــه اس ــر روی صحن مه
ــوده اســت، ســخن  ــرو ب ــا آن روب گیــری شــخصیت نمایــش ب
گفــت. محمــد پویــا گفــت: آشــنایی و دوســتی مــن بــا ناصــح 
کامــگاری کارگــردان نمایــش بــه ســال ۷4 بــر می گــردد کــه در 
ــه پیمــودن راه از دانشــکده هنرهــای دراماتیــک دانشــگاه  فاصل
ــان از او  ــالل گفتگوهای م ــزاده و در خ ــان جمال ــا خیاب ــران ت ته
ــات و  ــر، ادبی ــه از هن ــر ک ــط از تئات ــه فق ــم؛ ن ــیار می آموخت  بس

زندگی. 
ســال ۷۸ کامــگاری از مــن خواســت در نمایــش »فــراق فرهاد« 
بــه عنــوان دســتیار کارگــردان حضــور داشــته باشــم امــا مشــغله 
ــکاری  ــا او هم ــم ب ــه بتوان ــد ک ــع از آن ش ــکی مان ــه پزش حرف
ــنهاد  ــن پیش ــه م ــددًا ب ــال ها مج ــد از س ــی بع ــی وقت ــم ول کن
ــدون  ــرقی« را داد ب ــب ش ــش »ش ــازی در نمای ــکاری و ب هم

ــم.  ــچ پرسشــی پذیرفت هی
ــا  ــاس را ایف ــش توم ــی نق ــر نمایش ــن اث ــح داد: در ای او توضی
می کنــم کــه بــازی در ایــن نقــش برایــم چالــش برانگیــز و در 

ــود.  عیــن حــال جــذاب ب
ــن  ــم و ای ــازی کن ــی را ب ــکی آلمان ــش پزش ــود نق ــرار ب ــن ق م
نقــش را زندگــی کنــم امــا نزدیــک شــدن بــه دنیــای آدمــی از 
ــا  ــی در اروپ ــاله زندگ ــد س ــه چن ــم تجرب ــرب علی رغ ــای غ دنی

ــود.  ــم آســان نب برای
پیچیدگی هــای شــخصیت تومــاس هــر روز برایــم آشــکارتر 
ــک  ــه کم ــا ب ــکل ام ــی مش ــا گاه ــه آنه ــیدن ب ــد و رس می ش
ــه ایــن مشــکالت غلبــه کنــم. ناصــح کامــگاری ســعی کــردم ب

سینما

همایونفر آهنگساز »به وقت شام« شد
ســاخت موســیقی فیلــم ســینمایی »بــه وقــت شــام« بــه 
کارگردانــی ابراهیــم حاتمــی کیــا بــه کارن همایونفــر رســید.

ــی  ــه کارگردان ــام« ب ــت ش ــه وق ــینمایی »ب ــم س ــرداری فیل فیلمب
ــان رســید و در حــال  ــه پای ــدی پیــش ب ــا چن ابراهیــم حاتمــی کی

ــم در حــال انجــام اســت. ــن فیل ــی ای حاضــر مراحــل فن
ــرار  ــینمایی و ق ــر س ــن اث ــن ای ــغول تدوی ــبخت مش ــراد خوش مه

ــد. ــته باش ــود داش ــز وج ــت نی ــژوال افک ــم وی ــت در فیل اس
کارن همایونفــر قــرار اســت موســیقی »بــه وقــت شــام« را بســازد، 
البتــه او ایــن روزهــا مشــغول ســاخت موســیقی ســریال »عقیــق« 
ــای  ــان کاره ــس از پای ــی اســت و پ ــگ توفیق ــی بهرن ــه کارگردان ب
ــام«  ــت ش ــه وق ــیقی »ب ــاخت موس ــراغ س ــه س ــریال ب ــن س ای

مــی رود.
کارن همایونفــر پیــش از ایــن در فیلــم ســینمایی »بادیــگارد« نیــز 

بــا ابراهیــم حاتمــی کیــا همــکاری داشــته اســت.
موضوع »به وقت شام« درباره داعش است.

هــادی  و  بــود  مهــدی جعفــری  برعهــده  فیلــم  فیلمبــرداری 
ــم هســتند  ــی فیل ــان از بازیگــران ایران ــر و بابــک حمیدی حجازی ف
ــه ایفــای  ــم ب ــن فیل ــی در ای و جمعــی از بازیگــران ســوری و لبنان

می پردازنــد. نقــش 
محمــد خزاعــی تهیــه کننــده ایــن اثــر پیــش از ایــن فیلمــی بــا نــام 
ــری تکفیری هــا را  ــاره چگونگــی شــکل گی ــم« درب »امپراطــور جهن
ــاره داعــش و  ــم درب ــن فیل ــت شــام« دومی ــه وق ــرد و »ب ــه ک تهی

ــد. ــمار می آی ــه ش ــده ب ــن تهیه کنن ــه ای ــا در کارنام تکفیری ه
»بــه وقــت شــام« یکــی از محصــوالت ســازمان هنــری رســانه ای 

اوج در ســال ۹۶ اســت.
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برخورد جدی با پزشکان متخلف
رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس از اهتمــام 
ــا  ــم ب ــف آن ه ــکان متخل ــا پزش ــورد ب ــرای برخ ــژه ب وی
ــد  ــت و تأکی ــخن گف ــه ای س ــاق حرف ــه اخ ــکیل کمیت تش
ــول  ــر را قب ــک دیگ ــز پزش ــکی تجوی ــر پزش ــه اگ ــرد ک ک
ــا اخــاق پزشــکی را رعایــت نکــرده  ــه تنه نداشــته باشــد ن

ــود.  ــه می ش ــدی مواج ــورد ج ــا برخ ــًا ب ــه قطع ک
ــورد  ــراد م ــی، اف ــای علم ــت: در انجمن ه ــی نوبخــت گف عل
ــر  ــارات ســازمان نظــام پزشــکی ب ــا تفویــض اختی ــوق ب وث
ــه  ــورت مواج ــا در ص ــد ت ــارت دارن ــکان نظ ــرد پزش عملک
شــدن بــا مشــکلی ســریع ورود پیــدا کننــد، اگــر آن مشــکل 
در نهایــت حــل نشــد پرونــده بــه ســازمان نظــام پزشــکی 

ارجــاع می شــود. 
ــاد  ــد اعتم ــه نبای ــت ک ــرای آن اس ــات ب ــن اقدام ــه ای هم
مــردم بــه اطبــاء مخــدوش شــود؛ لــذا اگــر پزشــکی اقــدام 
خافــی انجــام داد، برخــورد جــدی و قاطــع می شــود. 
ــگ  ــدون درن ــاء، ب ــگاه اطب ــت و جای ــظ حرم ــا حف ــًا ب قطع
ــع  ــد قط ــتان می روی ــن گلس ــه در ای ــرزی ک ــای ه علف ه

خواهــد شــد.

 بکارگیری کودکان 
در دپوی زباله شهرداری ها

رئیــس هیئــت مدیره شــبکه یــاری گفــت: طرح جمــع آوری 
کــودکان کار بایــد از شــهرداری آغــاز شــود. فاطمه قاســم زاده 
در نشســت بررســی جمــع آوری کــودکان کار و خیابــان 
ــت  ــه آئین نامــه حمای ــار اســت ک ــن ب ــن چهارمی ــزود: ای اف
ــه  ــت ک ــال اس ــار س ــود و چه ــاح می ش ــودکان کار اص از ک
ــا  ــت. ب ــه اس ــن آئین نام ــاح ای ــال اص ــاون در ح وزارت تع
ایــن حــال در هیچ کــدام از آئین نامه هــا توصیــه نشــده 

ــد.  کــه کــودکان کار را جمــع آوری کنن
ــوع  ــده در موض ــود آم ــه وج ــی ب ــه حواش ــاره ب ــا اش وی ب
جمــع آوری کــودکان کار طــی دو هفتــه گذشــته ادامــه داد: 
اتفاقــی کــه رخ داده، ســاماندهی نیســت زیــرا ســاماندهی با 
دســتگیری فــرق دارد؛ کار کــودکان یــک معضــل اجتماعــی 
ــره شــبکه  ــت مدی ــر اســت. رئیــس هیئ و راهــکار آن زمانب
ــع آوری  ــرح جم ــار ط ــون ۳۰ ب ــه تاکن ــان اینک ــا بی ــاری ب ی
کــودکان کار اجرایــی شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: بــرای 
ســی و یکمیــن بــار ایــن طــرح، تأثیــری در وضعیــت 
کــودکان کار نــدارد و هــر چــه تکــرار شــود، بــا وجــود همــه 
ــت  ــد در جه ــول بای ــن پ ــرا ای ــر اســت، زی ــا بی تأثی هزینه ه

ــه شــود.  ــودکان کار هزین ــت اجتماعــی از ک حمای
قاســم زاده اضافــه کــرد: نــگاه مقطعــی در موضــوع کــودکان 
کار بی فایــده اســت و بایــد برنامــه بلندمــدت کاهــش 
ــدام  ــه در هیچ ک ــی اســت ک ــن در حال ــر اجــرا شــود؛ ای فق
فقــر  مســئله کاهــش  توســعه کشــور،  برنامه هــای  از 
ــان اینکــه در حــال حاضــر  ــا بی ــده نشــده اســت. وی ب دی
ــهرداری  ــای ش ــوی زباله ه ــل دپ ــیاری در مح ــودکان بس ک
بــه عنــوان نیــروی کار ارزان در اختیــار پیمانــکاران شــهرداری 
هســتند، افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه در طــرح مدنظــر 
هیچ کــدام از ایــن کــودکان جمــع آوری نشــده اند، اگــر 
ــد از همین جــا  ــودک اســت، بای هــدف حــل مشــکل کار ک

شــروع شــود

یادداشت
 جای خاِص تخصص و تربیت اجتماعی 

در نظام آموزشی کشور
مدرک به دستان

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه اجتماعی

از آغــاز ســال چنــد روزی بیشــتر نمی گــذرد خیــل 
دانش آمــوزان و دانشــجویان از امــروز تــا اوایــل تابســتان 
ســال آینــده را بایــد صــرف کســب علــم دانــش کننــد. 
ــا  ــت از م ــرار اس ــه ق ــت ک ــی اس ــی طوالن ــل راه تحصی
انســان های بهتــری بســازد انســان هایی باهوش تــر، 
ــرای جامعــه. یکــی از  ــر ب ــه مفیدت ــر و البت ــت ت ــا درای ب
ــراد  ــت. اف ــگاه اس ــی دوران دانش ــم تحصیل ــع مه مقاط
در دوران پیــش از دانشــگاه تقریبــًا بــه صــورت عمومــی 
ــگاه  ــا از دانش ــد ام ــرا می گیرن ــوم را ف ــه عل ــه هم و پای
ــراد  ــاص اف ــته های خ ــا در رش ــت م ــرار اس ــد ق ــه بع ب
متخصــص تربیــت کنیــم متخصصیــن کــه در رشــته های 
گوناگــون ســعی می کننــد جامعــه ای بهتــر را بــرای خــود 
ــه  ــه گفت ــه ک ــدر آنچ ــا چق ــد. ام ــم کنن ــران فراه و دیگ
شــد بــا واقعیت هــای جامعــه منطبــق اســت؟ آیــا 
ــا  ــد؟ آی ــت می کنن ــص تربی ــا متخص ــگاه های م دانش
ــر و  ــردی بهت ــه ف ــل ب ــس از دوران تحصی ــرد پ ــر ف ه

ــود؟ ــل می ش ــه تبدی ــرای جامع ــر ب مفیدت
ــطه  ــه واس ــراد ب ــه اف ــیم هم ــته باش ــع داش ــه توق  اینک
ــر واقعــی  ســواد انســان های بهتــری شــوند نگاهــی غی
اســت امــا حداقــل توقــع هــم ایــن اســت کــه حداکثــر 
افــراد پــس از دوران تحصیــل نــکات مهــم زندگــی 
ــم  ــگاهیان ه ــع از دانش ــد. توق ــرا بگیرن ــی را ف اجتماع
قاعدتــًا باالتــر اســت زیــرا متخصصیــن بایــد بــرای دیگــر 

ــه الگــو باشــند.  ــراد جامع اف
ــگاه ها  ــدارس و دانش ــه م ــه ب ــی منصفان ــر نگاه ــا اگ ام
داشــته باشــیم بایــد گفــت در دوران پیــش از دانشــگاه از 
نظــر ســواد خوانــدن و نوشــتن و اطــاع حداقلــی از علوم 
مــا تقریبــًا موفــق هســتیم، امــا از نظــر ســواد اجتماعــی 
ــی  ــت چندان ــدارس موفقی ــه م ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــی  ــم زندگ ــای مه ــا درس ه ــوزان م ــش آم ــد. دان ندارن
ــر اســاس  ــد و ب ــاد نمی گیرن ــدارس ی ــی را در م اجتماع

ــد.  ــد می کنن ــه رش ــات جامع واقعی
ــر  ــیار پ ــورد بس ــن م ــا در ای ــر خانواده ه ــد تأثی ــر چن ه
رنــگ اســت امــا وقتــی نوبــت بــه نقــش مدرســه 
می رســد ســبد افــراد از آمــوزش زندگــی اجتماعــی 

ــت.  ــی اس خال
ــر اســت  ــن هــم ناگوارت ــا اوضــاع از ای در دانشــگاه ها ام
زیــرا نــه تنها نقــش آمــوزش زندگــی اجتماعــی همچنان 
کمرنــگ اســت، بلکــه در زمینــه تربیــت متخصــص هــم 

مــا بســیار ضعیــف عمــل می کنیــم.
ــد  ــه کارخانه هــای تولی دانشــگاه های مــا مدت هاســت ب
مــدرک تبدیــل شــده اند و انبــوه افــراد مــدرک بــه دســت 
غیــر متخصــص گواهــی بــر ایــن مدعاســت. دربــاره ایــن 

موضــوع در آینــده بیشــتر خواهیم نوشــت.

کوتاه اخبار 
 دختر 10 ساله راز قتل مادر 

و خواهرش را فاش کرد
خواهــر ۴  و  مــادر  قتــل  شــاهد  دخترخردســال کــه 
ــس از  ــود پ ــکارش ب ــوی جنایت ــه دســت عم ســاله اش ب
بهبــود نســبی، جزئیــات جنایــت نیمــه شــب را فــاش کرد. 
ــه،  ــل از حادث ــد روز قب ــت: »چن ــاله- گف ــن« -1۰ س »آذی
عمویــم بــه خانــه مــا آمــد و گفــت کــه می خواهــد خانــم 
جوانــی را کــه از آشــنایانش بــود بــه خانــه مــا بیــاورد امــا 
ــم،  ــن عموی ــد از رفت ــرد. بع ــت ک ــدت مخالف ــادرم بش م
مــادرم بــا زن جــوان تمــاس گرفــت و او را نصیحــت 
کــرد. عمویــم کــه از ایــن موضــوع بــا خبــر شــده بــود بــه 
مــادرم گفــت: »همان طــور کــه آبرویــم را بــردی آبرویــت را 
ــذارم. شــب  ــواده ات می گ ــه دل خان ــرم و داغــت را ب می ب
ــش را پوشــانده  ــه صورت ــی ک ــم در حال ــه هــم عموی حادث
بــود وارد خانــه شــد و طــوری وانمــود کــرد کــه انــگار یــک 
غریبــه وارد شــده اســت. امــا وقتــی صورتــش معلــوم شــد 
بــه مــادرم گفــت آبرویــت را می بــرم. بعــد هــم بــا چاقــو 
ــی  ــدر و دای ــاد.« پ ــن افت ــرم و م ــادر و خواه ــان م ــه ج ب
ــران  ــی ته ــور جنای ــا حضــور در دادســرای ام ــز ب ــن نی آذی

ــت شــدند. ــن جنای ــوری عامــل ای خواهــان مجــازات ف

سقوط پژو به دره
معاون عملیات امداد و نجات هال احمر از سقوط یک 
دستگاه سواری پژو در استان مازندران و مصدومیت ۵ 

نفر در این حادثه خبر داد. شاهین فتحی، معاون عملیات 
امداد و نجات در مورد این حادثه جاده ای اظهار کرد: 

متأسفانه نیمه شب دوشنبه یک دستگاه سواری پژو در 
جاده دو هزار باالتر از رستوران نگین سبز تنکابن منحرف و 
به دره سقوط کرد. وی افزود: در این حادثه ۵ نفر مصدوم 

شدند که سه نفر از آنان به دلیل شدت آسیب به مراکز 
درمانی انتقال یافتند.

 توضیحات پلیس اصفهان 
در مورد فیلم جنجالی راننده تاکسی

ــتان  ــی اس ــروی انتظام ــی نی ــی اجتماع ــاون فرهنگ مع
فضــای  در  فیلمــی  انتشــار  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان 
مجــازی بــا عنــوان »حرکــت ناشایســت و عجیــب راننــده 
تاکســی در اصفهــان« گفــت: موضــوع یــک اختــاف 
ــا بیــان ایــن  ــوده اســت. جهانگیــر کریمــی ب خانوادگــی ب
ــت و  ــه اس ــاق در جامع ــک اتف ــه ی ــن ک ــتنباط ای ــه اس ک
یــا ایــن کــه تصادفــی رخ داده صحیــح نیســت، توضیــح 
ــل از  ــود قب ــاهده می ش ــر مش ــه در تصاوی ــی ک داد: خانم
حرکــت راننــده تاکســی، بــا هــم در حــال صحبــت بودنــد 
کــه راننــده حرکــت می کنــد. معــاون فرهنگــی اجتماعــی 
ــم  ــه داد: آن خان ــان ادام ــتان اصفه ــی اس ــروی انتظام نی
می خواســته از حرکــت تاکســی جلوگیــری کنــد امــا 
ــن  ــرد: ای ــه ک ــری اضاف ــد. جهانگی ــه راه می افت ــده ب رانن
حادثــه یــک مهــر مــاه رخ داده اســت و پــس از بررســی 
پلیــس مشــخص شــد خانوادگــی بــوده و طرفیــن از هــم 
ــی در حــال  ــده معمول ــک پرون ــد ی ــرده و مانن شــکایت ک

ــت. ــیدگی اس رس

کنش    وا

 رئیس انجمن حمایت 
از حقوق معلوالن   

حتی در لوکس ترین هتل های کشور یک اتاق ویژه 
معلوالن وجود ندارد. این در حالی است که اتاق هایی 
هم که تحت عناوین مختلف همچون VIP در هتل ها 
وجود دارند به هیچ عنوان با استانداردهای الزم برای 

معلوالن تطابق ندارند. مجتمع های خدمات رفاهی 
بین راهی کشور نیز فاقد سرویس های بهداشتی 
مناسب معلوالن بوده و عمًا استفاده از آنها برای 

معلوالن و سالمندان امکان ناپذیر است.

مطهره ناظری، وکیل دادگستری و 
ریس هیئت مدیره انجمن حمایت از 

حقوق کودکان   
طبق آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی، متولی 
اصلی ساماندهی بهزیستی است ولی ما در طول 
مدتی که پیگیر شیوه اجرای طرح و اعتراضاتمان 

به این طرح بودیم متوجه شدیم که این طرح طبق 
مصوبه شورای اجتماعی استان انجام می شود 
و فرمانداری در رأس این تصمیم گیری است. 
به نظر می رسد نقش بهزیستی و شهرداری در 

سیاست گذاری و اجرای طرح کمرنگ تر از نقش 
فرمانداری باشد. به این ترتیب نسبت به موضوعی 

اجتماعی که بایستی رویکرد اجتماعی داشت، به 
صورت امنیتی برخورد می شود.

 قائم مقام دبیرکل ستاد 
مبارزه با مواد مخدر   

در نیمه اول امسال بیش از ۴۰۰ تن انواع مواد مخدر 
کشف شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 

گذشته بیش از 11 درصد رشد در میزان کشفیات 
داشته ایم. معمواًل بیشترین مواد مکشوفه به 

تریاک تعلق دارد، اما در سال جاری تمرکز جدی به 
»کشفیات باندها« داریم و می کوشیم با تجهیزات به 
روز اثرات بیشتری بر کشفیات باندها داشته باشیم.

 مدیر ملی طرح حفاظت 
از تاالب های ایران   

دو دلیل اصلی برای مرگ ماهیان تاالب هورالعظیم 
به ویژه دشت آزادگان وجود دارد. یکی افزایش دما 
که باعث تبخیر آب، کاهش اکسیژن آب و افزایش 

شوری و در نتیجه تهدید حیات آبزیان از جمله 
ماهیان می شود. عامل دوم آلودگی های ناشی از 

فعالیت های نفتی است که گونه ها را در معرض خطر 
نابودی قرار داده است.

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان 
سازمان تأمین اجتماعی   

در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی به ۲1۲ 
هزار نفر بیمه بیکاری پرداخت می کند. تشخیص و 

معرفی مقرری بگیران بیمه بیکاری با ادارات تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی است و مسئول برقراری مقرری 

بیمه بیکاری با سازمان تأمین اجتماعی است.

 Spinal Muscular« یــا  و   »SMA« بیمــاری 
بیمــاری دســتگاه عصبــی  از  نوعــی   »Atrophy
ــه  ــار ب ــای بیم ــه در آن ماهیچه ه ــی اســت ک عضان
ــد. علــت ایــن بیمــاری، کــه  تدریــج تحلیــل می رون
ــرگ و  ــل م ــایع ترین عام ــوان ش ــه عن ــوزادان ب در ن
ــا  ــص و ی ــد، نق ــاب می آی ــه حس ــی ب ــر ژنتیک می
حــذف یــک ژن مســئول تولیــد پروتئیــن مــورد نیــاز 

ــی اســت.  ــای حرکت ــرون ه ــا ن ــرای بق ب
ــت  ــک )از هف ــپ ی ــار تی ــاری دارای چه ــن بیم ای
ــه  ــال(، س ــاالی دو س ــی(، دو )ب ــت هفتگ ــا هش ی
)دوران بلــوغ و نوجوانــی( و چهــار )بزرگســاالن 
ــر  ــت زی ــت. یادداش ــن( اس ــال س ــاالی ۳۵ س ب
ــی  ــن« کودک ــهدی زاده پدر«رادی ــته داوود مش نوش
مبتــا بــه SMA1 اســت، کــه بیمــاری او از دو 

ماهگــی تشــخیص داده شــده اســت. 
بــا وجــود اینکــه تــاش او و همســرش بــرای 
درمــان فرزندشــان بــا پیگیری هــای فــراوان تاکنــون 
بی نتیجــه مانــده اســت، مشــهدی زاده معتقــد 
اســت کــودکان دیگــری کــه مبتــا بــه ایــن بیمــاری 
ــرکت های  ــی ش ــی عدالت ــی ب ــد قربان ــتند نبای هس
دارویــی یــا بــی توجهــی مســئوالن وزارت بهداشــت 
شــوند و نوشــته اســت: در ایــران هیــچ اقــدام 
ایــن  یــا درمــان  و  خاصــی جهــت پیشــگیری 
بیمــاری انجــام نمی شــود و در بهتریــن حالــت 
انشــالله  جــواب پزشــکان »برویــد دعــا کنیــد 
معجــزه ای شــود« اســت. از حــدود شــش هفتگــی 
رادیــن متوجــه کــم تحرکــی او شــدیم و در دو 
ــف  ــکان مختل ــه پزش ــه ب ــس از مراجع ــی، پ ماهگ
ــی  ــش ژنتیک ــی آزمای ــخیص SMA1 داده و ط تش

ــد.  ــد ش ــت آن تأیی صح
بــه محــض دریافــت جــواب آزمایــش ژنتیــک اول 
ــان  ــرای درم ــی ب ــن راه حل ــرای یافت ــا ب ــوی م تکاپ

ایــن بیمــاری آغــاز شــد. 

بررســی های اینترنتــی مــا را بــه دو ســمت هدایــت 
می کــرد. یکــی داروی بــه تازگــی تأییــد شــده 
اســپینرازا و دیگــری لیســتی از داروهــای در حــال 

ــش. آزمای
ژن  بــرای  تحقیقاتــی  طرحــی  می شــود  گفتــه 
ــوزادان توســط شــرکت  ــان قطعــی ن ــی و درم درمان
Avexis در حــال اجــرا اســت کــه فازهــای حیوانــی 
و انســانی خــود را پشــت ســر گذاشــته و در حــال 
ــق اســت.  ــی تحقی ــاز نهای ــرای ف ــار ب ــرش بیم پذی
ــه  ــه ب ــرده ک ــت پ ــت های پش ــل دس ــه دلی ــا ب ام
قــرن  داروی  ایــن گران تریــن  فــروش،  دنبــال 
)اســپینرازا( بــه کشــورهای دیگــر هســتند، نــام 
و اثــری از ایــن طــرح ژن درمانــی در رســانه ها 

نمی شــود.  منتشــر 
از ایــن رو تصمیــم گرفتیــم کــه بــا مکاتبــه بــا 
شــرکت تحقیقاتــی Avexis ایــن طــرح تحقیقاتــی 
را بــه ایــران نیــز بکشــانیم، امــا بــرای انجام ایــن کار 
احتیــاج بــه پیگیری هــای وزارت بهداشــت کشــورها 
ــا پزشــک معالــج  ــا والدیــن و ی ــی ب اســت و کمپان

ــود.  ــث نمی ش ــار وارد بح بیم
در حــال حاضــر طــرح تحقیقاتــی ژن درمانــی 
Avexis بــه صــورت رایــگان در چندیــن کشــور حتی 
ترکیــه در حــال آمــاده ســازی بــرای بیمارگیــری در 
دســامبر و ژانویــه اســت و داروی اســپینرازا نیــز 
مــورد تأییــد بیمــه بیــش از چهــل کشــور در سرتاســر 
دنیــا حتــی ترکیــه اســت کــه ســاختار بیمــه نویــن 
آن از دهــه 1۳8۰ شمســی پایــه ریــزی شــده اســت. 
ــد  ــون نیازمن ــم اکن ــد او ه ــی مانن ــن و کودکان رادی
تــا  هســتند  بهداشــت  وزارت  مســئوالن  یــاری 
بــه  را  قــرن  داروی  گران  تریــن  ایــن  بتواننــد 
رایــگان دریافــت کننــد. بــرای اطاعــات بیشــتر 
تلگــرام کانــال  بــه  می توانیــد  رادیــن   دربــاره 
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رئیــس ســازمان حــج و زیــارت از بســته شــدن پرونــده حــج 
ــه  ــاج از مدین ــرواز حج ــن پ ــت: آخری ــر داد و گف ــال خب امس
ــرودگاه  ــاه وارد ف ــارم مهرم ــوره در ســحرگاه ســه شــنبه چه من

امــام خمینــی شــد. 
ــی  ــده اجرای ــًا پرون ــا عم ــام پروازه ــا اتم ــدی ب ــد محم حمی
ــه  ــی ک ــد. حج ــته ش ــامتی بس ــار و س ــا افتخ ــج 1۳۹۶ ب ح
خوشــبختانه بــر اســاس نظــر اکثــر حجــاج و همچنیــن 
کارگزارانــی کــه ســال ها توفیــق تشــرف داشــته اند، بــا عنایــات 
ــزار شــد. از اینکــه حــج  ــا شــکوه برگ ــه و ب ــروردگار عزتمندان پ
ــزت،  ــظ ع ــا حف ــان و ب ــاج عزیزم ــت حج ــا رضای ــال ب امس
ــاکریم.  ــدا را ش ــت، خ ــه یاف ــاج خاتم ــت حج ــت و حرم کرام
ــه طــول ســفر حجــاج گفــت:  ــا اشــاره ب محمــدی در ادامــه ب
ــه  ــاه ب ــر م ــا ۴ مه ــاز و ت ــرداد آغ موســم حــج امســال از 8 م
مــدت ۵8 روز ادامــه داشــت. طــول ســفر هــر یــک از حجــاج 

ــد.  ــر ۳8 روز ش ــل ۳۰ روز و حداکث حداق
ــارت در خصــوص  ــر و رئیــس ســازمان حــج و زی معــاون وزی
پروازهــای حجــاج هــم توضیــح داد: در مجمــوع، ۳۲۹ پــرواز، 
حجــاج را از 8 مــرداد تــا ۳ شــهریور بــه جــده و مدینــه منتقــل 
ــه ۲۰  ــر ب ــا ۴ مه ــهریور ت ــا را از 1۴ ش ــرواز آنه ــد و ۳1۰ پ کردن
ــًا ۷۹ درصــد پروازهــا توســط  ــد. تقریب فــرودگاه کشــور برگردان
هواپیمایــی جمهــوری اســامی ایــران و ۲1 درصــد توســط 

هواپیمایــی عربســتان انجــام شــد. 
و  بازبینــی  لــزوم  بــر  تاکیــد  بــا  همچنیــن  محمــدی 
ــا  ــه کارگروه ه ــت: هم ــج گف ــی ح ــور اجرای ــی ام آسیب شناس
ــام تشــریق  ــس از ای ــات حــج پ ــف خدم در حوزه هــای مختل
ــد  ــا کنن ــًا احص ــکات را دقیق ــیب ها و مش ــدند آس ــف ش مکل
تــا بــا کارشناســی های الزم تدابیــر مناســبی بــرای حــج ســال 

ــاذ شــود. ــد اتخ بع

رئیــس اداره ســرمایه انســانی ســرباز ســتاد نیروهــای مســلح بــا 
بیــان ایــن مطلــب کــه امســال آخریــن ســال معافیــت ســربازی 
ــرح  ــام ط ــرد: ثبت ن ــام ک ــت، اع ــی اس ــه ریال ــذ جریم ــا اخ ب
ــر  ــا آخ ــت ســربازی از مشــموالن واجــد شــرایط ت ــه غیب جریم
ســال ادامــه دارد و ایــن طــرح در ســال آینــده اجــرا نخواهد شــد. 
ســردار موســی کمالــی در مــورد آخریــن تغییــرات طــرح پرداخت 
جریمــه غیبــت ســربازی، اظهــار داشــت: امســال آخریــن ســال 
ــث  ــر بح ــال دیگ ــت و س ــربازی اس ــت س ــه غیب ــرح جریم ط

پرداخــت جریمــه وجــود نخواهــد داشــت. 
ــال ۹۶،  ــه س ــون بودج ــره 11 قان ــرای تبص ــه اج ــاره ب ــا اش وی ب
گفــت: طبــق ایــن قانــون مشــموالنی کــه 8 ســال و بیشــتر غیبت 
ســربازی داشــتند می توانســتند بــا پرداخــت جریمــه از خدمــت 
ــاف شــوند. رئیــس اداره ســرمایه انســانی ســرباز  ســربازی مع
ســتاد نیروهــای مســلح، اعــام کــرد: امســال حــدود ۳۶ هــزار 

نفــر بــرای پرداخــت جریمــه غیبــت ســربازی ثبت نــام کرده انــد. 
ــن  ــام ای ــا اع ــای مســلح ب ــام ارشــد ســتاد کل نیروه ــن مق ای
مطلــب کــه هنــوز ثبت نــام ادامــه دارد، تأکیــد کــرد: کســانی کــه 
واجــد شــرایط هســتند می تواننــد تــا پایــان ســال بــرای ثبت نــام 

اقــدام کننــد. 
ســردار کمالــی تأکیــد کــرد: امســال آخریــن ســال معافیــت بــا 
اخــذ جریمــه اســت و هــم اکنــون ســتاد کل نیروهــای مســلح 
در حــال رایزنــی بــا دولــت و دیگــر مبــادی ذیربــط اســت کــه در 
ســال آینــده در قانــون بودجــه چیــزی بــه نــام جریمــه مشــموالن 
غایــب پیش بینــی نشــود. وی خطــاب بــه تمــام مشــموالن 
ــرای  ــا فرصــت اســت ب ــار داشــت: ت ــب واجــد شــرایط، اظه غای
ــه ســال بعــد موکــول نکننــد  پرداخــت جریمــه اقــدام کــرده و ب
ــت  ــه غیب ــام جریم ــه ن ــزی ب ــوی چی ــال ق ــه احتم ــه ب ــرا ک چ

ــده وجــود نخواهــد داشــت. ســربازی در ســال آین

امسال، آخرین سال معافیت سربازی با اخذ جریمهبسته شدن پرونده حج امسال با فرود آخرین پرواز

حــل بحــران کمبــود »دارو« اولیــن هــدف وزارت 
ــه  ــی ک ــود، هدف ــم ب ــت یازده ــت در دول بهداش
ــید و  ــود رس ــرمنزل مقص ــه س ــاه ب ــی دو م ط
ــا ۴۰  ــه ۳۰ ت ــم ب ــی از ۳۰۰ قل ــای داروی کمبوده
قلــم کاهــش یافــت. پایــداری ایــن شــرایط 
ــته  ــاه گذش ــد م ــه از چن ــا اینک ــت ت ــه داش ادام
زمزمه هایــی دربــاره بــروز بحرانــی دیگــر در حــوزه 
دارو بــه گــوش رســید؛ ایــن بــار رد پــای بحــران 
ــز  ــه ناشــی از بدهــی ســنگین مراک نقدینگــی ک
درمانــی بــه تأمین کننــدگان دارو بــود، پیــدا شــد 
و از آنجایــی کــه بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی 
نتوانســته بودنــد طلب شــان را از ســازمان های 
ــر روز  ــوع ه ــن موض ــد، ای ــت کنن ــر دریاف بیمه گ

ــد. ــدل ش ــر ب ــی عمیق ت ــه چالش ب
بــر ایــن اســاس مســئوالن وزارت بهداشــت، 
ســازمان غــذا و دارو و انجمــن علمــی داروســازان 
ــن  ــریع تر ای ــه س ــر چ ــع ه ــزوم رف ــر ل ــا ب باره
اقتصــاد  در  را  دســت اندازهایی  کــه  بحــران 
داروخانه هــا ایجــاد کــرده، تأکیــد و اعــام کردنــد 
ــفابخش  ــخه ای ش ــد نس ــر بای ــه زودت ــه هرچ ک
ایــن صــورت  را بــرای دارو پیچیــد، در غیــر 
ــورد  ــای م ــد داروه ــه خری ــادر ب ــا ق داروخانه ه
ــود  ــر وج ــن خط ــی ای ــوده و حت ــردم نب ــاز م نی
ــورت آزاد  ــه ص ــوند دارو را ب ــور ش ــه مجب دارد ک
بــه مــردم ارائــه دهنــد؛ هرچنــد کــه اکنــون هــم 
ــی  ــام داروی ــی اق ــود برخ ــی از کمب گزارش های
در برخــی داروخانه هــا بــه گــوش می رســد؛ 
بــه طــوری کــه دبیــر انجمــن داروســازان تهــران 

اعــام می کنــد »برخــی از داروخانه هــای مــا 
ــد، تعــداد  ــوان مالی شــان را از دســت دادن کــه ت
ــردم  ــده و م ــاد ش ــان زی ــای دارویی ش کمبوده
در  را  نیازشــان  مــورد  داروهــای  نمی تواننــد 
ــه  ــرای تهی ــد ب ــد و بای ــه کنن ــه تهی ــک داروخان ی
ــه  ــد داروخان ــه چن ــان ب ــک از داروهایش ــر ی ه
تأمیــن  اســاس  ایــن  بــر  کننــد.  مراجعــه 
زیــرا  اســت.  شــده  مشــکل  مقــداری  دارو 
ــد.  ــن دارو را ندارن ــی تأمی ــوان مال ــا ت  داروخانه ه
در  دری  محمدرضــا  دکتــر  زمینــه  ایــن  »در 
ــت  ــن وضعی ــاره آخری ــنا، درب ــا ایس ــو ب گفت وگ
پرداخــت مطالبــات داروخانه هــا، گفــت: در حــال 
ــات معــوق داروخانه هــا در  ــزان مطالب حاضــر می
مــورد بیمــه تأمیــن اجتماعــی شــش مــاه، بــرای 
ــاره  ــاه و درب ــت م ــی هش ــات درمان ــه خدم بیم

ــاه اســت. ــای مســلح شــش م ــه نیروه بیم

 ردیف بودجه ای که پرداخت نشد
ــه کارش  وی افــزود: دولــت یازدهــم از ابتــدای آغــاز ب
قصــد داشــت عرضــه خدمــات پزشــکی و دارویــی را به 
گونــه ای کنــد تــا پرداخــت از جیــب مــردم ســیر نزولــی 
مســتقیم تری  دخالــت  بیمه هــا  تقریبــًا  و  داشــته 
در ایــن پرداخت هــا، بــه ویــژه در زمینــه داروهــای 
موضــوع  ایــن  قاعدتــًا  و  باشــند  داشــته  خــاص 
ــر ســازمان های  ــل فشــار بیشــتری ب ــه تحمی منجــر ب
بودجــه ای  ردیف هــای  در  البتــه  بیمه گــر می شــد. 
ــه  ــر گرفت ــا در نظ ــرای بیمه ه ــه ب ــش بودج ــن افزای ای
شــده بــود، امــا پرداخــت نشــد و ایــن موضــوع باعــث 
ــات  ــا بیمه هــا قدرت شــان را در پرداخــت مطالب شــد ت
ــا  ــد. دری ب ــت بدهن ــی از دس ــی و داروی ــز درمان مراک
ــه ای  ــاز بودج ــرایط نی ــن ش ــه ای ــه در ادام ــان اینک بی
ســازمان های بیمه گــر افزایشــی چندیــن درصــدی 
ــه فراخــور آن میــزان مطالبــات و  پیــدا کــرد، افــزود: ب
نیازهــای داروخانه هــا از ســازمان های بیمه گــر نیــز 

ــت.  ــش یاف ــا 1۰۰ درصــد افزای ــن ۷۰ ت بی
بــه طــوری کــه در حــال حاضــر بــا یــک بحــران 
ــت  ــدرت پرداخ ــا ق ــه بیمه ه ــم ک ــم و می بینی مواجهی
مطالبــات داروخانه هــا را از دســت داده انــد. ایــن اتفــاق 
بســیار خطرنــاک اســت؛ چراکــه دارو زنجیره ای شــامل 
تولیــد، توزیــع و مصــرف و متشــکل از واردکننــده مــواد 
ــا  ــه ب ــت. در نتیج ــده اس ــا مصرف کنن ــه و دارو ت اولی
ادامــه رونــد عــدم پرداخــت مطالبــات، در حــوزه واردات 
دارو و مــواد اولیــه مشــکل پیــدا می کنیــم، صنعــت و 
ــوند  ــران می ش ــار بح ــازی مان دچ ــات داروس کارخانج

ــد. ــیب می بینن ــردم آس ــت م و در نهای

 بحران نقدینگی در دارو و مردمی که 
آسیب می بینند

دبیــر انجمــن داروســازان تهــران بــا بیــان اینکــه بــا 
ادامــه ایــن رونــد شــرکت های توزیعــی و پخــش 
دارو هــم دچــار بحــران مالــی می شــوند و در 
ــا بحــران مواجــه می شــوند،  نهایــت داروخانه هــا ب
ــن داروی  ــرای تأمی ــا ب ــی داروخانه ه ــت: وقت گف
ــی نداشــته باشــند،  ــدرت مال ــاز مــردم ق ــورد نی م
روزبــه روز تعــداد داروخانه هایــی کــه دچــار کمبــود 
افزایــش می یابــد.  دارویــی می شــوند،  اقــام 
البتــه نــه اینکــه دارو وجــود نداشــته باشــد، بلکــه 
داروخانــه تــوان مالــی خریــد دارو را نــدارد. حــال 
ــد.  ــی را مــردم می بینن ــان آســیب اصل در ایــن می
ــول  ــدادن پ ــع ن ــه در واق ــر اینک ــد ب ــا تأکی دری ب
بــه مــردم  بــه آســیب  بــه داروخانــه منجــر 
ــد  ــه نتوان ــی داروخان ــرا وقت ــزود: زی ــود، اف می ش
ــلمًا  ــردازد، مس ــی را بپ ــرکت های توزیع ــی ش بده
نمی توانــد داروی مــردم را هــم تأمیــن کنــد. 

ــد  ــی اســت کــه بای متأســفانه ایــن بحــران، بحران
ــن  ــردم در تأمی ــا م ــرد ت ــه ک ــه آن توج ــًا ب حتم

داروهایشــان دچــار مشــکل نشــوند. وی تصریــح 
کــرد: مــا بــه شــکلی فزاینــده دربــاره ایــن بحــران 
هشــدار دادیــم و در تمامــی هشــدارهایمان از 
ــژه ای  ــگاه وی ــه ن ــم ک ــت کردی ــئوالن درخواس مس
ــردم در  ــا م ــند ت ــته باش ــوع داش ــن موض ــه ای ب
فراینــد نبــود نقدینگــی و دیــده نشــدن بــار مالــی 
بیمه هــا،  ســوی  از  دارو  و  درمــان  حوزه هــای 

ــد. ــیب نبینن آس
 پالکاردهایی که از بی دوایی خبر 

می دهند
تاکنــون گزارش هایــی  همچنیــن گفــت:  دری 
را از برخــی نقــاط کشــور داشــته ایم و برخــی 
داروخانه هــا رســمًا پاکاردهایــی را نصــب کرده انــد 
ــه  ــادر ب ــر ق ــه زودی دیگ ــا ب ــه م ــر اینک ــی ب مبن
نســخه پیچی بــه صــورت بیمــه و ارائــه خدمــت بــه 
شــکل بیمــه نخواهیــم بــود. بایــد توجــه کــرد کــه 
آســیب ایــن موضــوع را بیمــار می بینــد؛ چراکــه در 
ایــن صــورت مــردم مجبورنــد داروهــا را بــه صــورت 
آزاد تهیــه کننــد، زیــرا داروخانــه تــوان مالــی کافــی 

ــد. ــول دارو را بده ــد پ ــدارد و نمی توان ن

»دارو« درانتظارنسخه ای شفابخش

،،
وقتــی داروخانه هــا بــرای تأمیــن داروی 
مــورد نیــاز مــردم قــدرت مالــی نداشــته 
باشــند، روزبه روز تعداد داروخانه هایی 
دارویــی  اقــام  کمبــود  دچــار  کــه 

افزایــش می یابــد می شــوند، 

ــه  ــاله ای ب ــوان ۲۴ س ــته، ج ــح روز گذش ــت صب ــاعت هف س
ــام ســعید کــه در منطقــه آرامــگاه فردوســی ســکونت دارد،  ن
ســوار بــر خــودرو بــه ســوی پمــپ بنزینــی در بلــوار شــاهنامه 
حرکــت کــرد. از آن جــا کــه جایــگاه مذکــور فقــط یــک پمــپ 
ــگاه  ــب وارد جای ــده عق ــه صــورت دن ســوخت گیری دارد، او ب

ســوخت شــد و بــاک خــودروش را پــر کــرد.
ایــن جــوان کــه قصــد داشــت خواهــر و تــازه دامادشــان را بــه 
شهرســتان ببــرد بافاصلــه عــازم ویایــی نقلی شــان در اطــراف 
آرامــگاه فردوســی شــد، امــا وقتــی از حیــاط حــدود دو متــری 
عبــور کــرد و در پذیرایــی را گشــود، ناگهــان صحنــه دلخراشــی 
ــد. عــروس و دامــاد جــوان در رختخــواب  ــل خــود دی را مقاب
ــن  ــاد خونی ــود روی اجس ــون آل ــوی خ ــد و پت ــیده بودن رس
آن هــا قــرار داشــت. ســعید بــا مشــاهده ایــن وضعیــت، جیــغ 

بلنــدی کشــید و هراســان بــه بیــرون از حیــاط دویــد.
لحظاتــی بعــد نیروهــای کانتــری فردوســی وارد محــل 
جنایــت شــدند و بــا حفــظ صحنــه حادثــه، مراتــب را بــه ویــژه 
ــد. قاضــی کاظــم میرزایــی در حالــی  قتــل عمــد اطــاع دادن
کــه رســیدگی بــه یکــی از پرونده هــای جنایــی را پشــت میــز 
ــود،  ــرده ب ــاز ک ــاب آغ ــی وانق ــرای عموم ــعبه ۲11 دادس ش
ــت  ــرای حفاظــت کامــل از محــل جنای ــی را ب دســتورات تلفن
صــادر کــرد و بدیــن ترتیــب تحقیقــات مقدماتــی در ایــن بــاره 
ــح  ــت صب ــاعت از هش ــای س ــوز عقربه ه ــت. هن ــه یاف ادام
عبــور نکــرده بــود کــه مقــام قضایــی بــه همــراه گــروه ویــژه ای 
ــه جــرم،  ــل بررســی صحن ــی و عوام ــان اداره جنای از کارآگاه
عــازم محــل وقــوع قتــل، روبــه روی یــک دبیرســتان دخترانــه 
شــدند تــا راز گشــایی از ایــن جنایــت هولنــاک را آغــاز کننــد.

پــاره بــودن بخش هایــی از پتــوی خــون آلــود نشــان مــی داد 
کــه عامــل یــا عامــان جنایــت، ضرباتــی را بــا شــیء نــوک تیز 
و برنــده ماننــد چاقــو بــه بــدن عــروس و دامــاد وارد کرده انــد. 
از ســوی دیگــر نیــز شکســتگی جمجمــه و صورت هــای 
خون آلــود قربانیــان ایــن حادثــه بیانگــر آن بــود کــه آنــان در 
ــاع  ــود دف ــته اند از خ ــیده اند و نتوانس ــل رس ــه قت ــواب ب خ
کننــد چــرا کــه هیــچ گونــه آثــار دفاعــی روی پیکــر مقتــوالن 
وجــود نداشــت امــا چمــاق خــون آلــودی کــه در کنــار اجســاد 
ــام  ــه مق ــه توج ــود ک ــی ب ــرنخ مهم ــن س ــت، اولی ــرار داش ق
ــه  ــن گون ــرد و ای ــب ک ــود جل ــه خ ــان را ب ــی و کارآگاه قضای
تحقیقــات قضایــی و پلیســی دربــاره ایــن جنایت وحشــتناک 
بــا شــیوه های نویــن علمــی و تخصصــی وارد مرحلــه جدیــدی 

شــد.
ــریح  ــته در تش ــوی روز گذش ــان رض ــی خراس ــس آگاه رئی
ــت:  ــوان گف ــاد ج ــروس و دام ــل ع ــای راز قت ــی افش چگونگ
بررســی های مقدماتــی کارآگاهــان کــه بــا راهنمایی هــای 
ــت،  ــورت گرف ــت ص ــوع جنای ــل وق ــی در مح ــی میرزای قاض
ــن  ــه ای ــدر ســعید زن دیگــری هــم دارد و ب نشــان داد کــه پ

ــد. ــی می کنن ــزل زندگ ــن من ــادرش در ای ــر او و م خاط
ــه  ــعید« ک ــزود: »س ــواه« اف ــد رزمخ ــرهنگ کارآگاه »حمی س
چهــره ای غمگیــن داشــت، در اظهاراتــش مقابــل قاضــی ویــژه 
قتــل عمــد گفــت: مــادرم طبــق معمــول صبــح زود بــه محــل 
ــه  ــدود س ــه ح ــز ک ــوهرش نی ــرم و ش ــت. خواه کارش رف
ــد و  ــا بودن ــان م ــد مهم ــرده بودن ــا هــم ازدواج ک ــل ب ــاه قب م
می خواســتند امــروز صبــح )دوشــنبه( بــه شهرســتان برونــد. 

بــه همیــن دلیــل مــن زودتــر از خــواب بیــدار شــدم، کتــری 
را روی اجــاق گاز گذاشــتم و بــرای ســوخت گیری خــودرو 
رفتــم امــا وقتــی بــه منــزل بازگشــتم بــا صحنــه ای دردنــاک 
و باورنکردنــی روبــه رو شــدم و ماجــرای قتــل خواهــر و 
دامادمــان را بــه همســایگان خبــر دادم! امــا در ایــن بــاره بــه 

ــون هســتیم. همســر ســابق او مظن
ــا  ــان ب ــرد: کارآگاه ــح ک ــی تصری ــد انتظام ــام ارش ــن مق ای
ارشــادات قضایــی و بــه طــور پنهانــی بــا نشــان دادن چمــاق 
ــا  ــل ی ــه عام ــد ک ــعید« دریافتن ــادر »س ــه م ــود ب ــون آل خ
عامــان جنایــت، از چماقــی کــه در منــزل بــوده، بــرای ارتــکاب 
ــت  ــوع جنای ــال وق ــن احتم ــد، بنابرای ــتفاده کرده ان ــل اس قت
ــی  ــی میرزای ــب قاض ــن ترتی ــت و بدی ــوت گرف ــی ق خانوادگ
دســتور بازداشــت »ســعید« را صــادر کــرد و او را بــرای انجــام 
بازجویی هــای علمــی و تخصصــی در اختیــار کارآگاهــان اداره 
جنایــی قــرار داد. از ســوی دیگــر نیــز تحقیقات غیرمحســوس 
کارآگاهــان نشــان مــی داد کــه همســر ســابق مقتــول از مــرداد 

ــرد! ــه ســر می ب ــاد ب ــرک اعتی گذشــته در کمــپ ت
»ســرهنگ رزمخــواه« افــزود: ایــن جــوان ۲۴ ســاله در 
مراحــل ابتدایــی بازجویــی همچنــان بــر اظهــارات قبلــی 
خــود پافشــاری مــی کــرد تــا ایــن کــه کارآگاهــان بــا بررســی 
وضعیــت خانوادگــی آنــان بــه برخــی مســائل خــاص و 

اختافــات خانوادگــی بیــن او و خواهــرش پــی بردنــد.
رئیــس پلیــس آگاهــی خراســان رضــوی خاطرنشــان کــرد: 
ایــن متهــم وقتــی ناباورانــه داســتان های زندگــی خواهــرش 
را  ناگهــان ســکوت خــود  زبــان کارآگاهــان شــنید،  از  را 
شکســت و در حالــی کــه راز ایــن جنایــت هولنــاک را فــاش 
می کــرد گفــت: خواهــرم بعــد از مــدت بســیار کوتاهــی کــه از 
ــپس  ــد و س ــدا ش ــرش ج ــت، از همس ــش می گذش ازدواج
ــت او  ــد موق ــه عق ــد و ب ــال ش ــادی اغف ــرد معت ــط م توس
درآمــد. ایــن درحالــی بــود کــه مــا از ایــن موضــوع بــه شــدت 
ــز طــاق  ــن کــه خواهــرم از آن مــرد نی ــا ای ــم ت ناراضــی بودی
گرفــت و بــا »بهــرام« جــوان ۲۰ ســاله بــه صــورت غیررســمی 

ــت برســانند. ــه ثب ــا بعــد ازدواجشــان را ب ازدواج کــرد ت
ســرهنگ کارآگاه »حمیــد رزمخــواه« تأکیــد کــرد: ایــن جــوان 
ــه  در ادامــه اعترافاتــش گفــت دیگــر از رفتارهــای خواهــرم ب
ــای  ــان روزه ــتم در هم ــی نمی خواس ــودم ول ــده ب ــتوه آم س
آغازیــن آشــنایی اش بــا بهــرام کاری انجــام بدهــم بــه همیــن 
ــن  ــه م ــی ب ــه کس ــذرد ک ــان بگ ــا زم ــدم ت ــر مان ــل منتظ دلی
ــا  ــان م ــل مهم ــدود ۲۰ روز قب ــا از ح ــود. آن ه ــکوک نش مش
ــن  ــد. م ــه شهرســتان برون ــود روز دوشــنبه ب ــرار ب ــد و ق بودن
هــم فرصــت را مغتنــم شــمردم و پــس از آن کــه مــادرم بــه 
محــل کارش رفــت چماقــی را کــه داخــل منــزل بــود برداشــتم 
و ضرباتــی بــه ســر آن هــا زدم امــا دیــدم بهــرام هنــوز تــکان 
می خــورد کــه در ایــن هنــگام بــا چاقــو ضرباتــی را از روی پتــو 
بــه پیکــر آنــان وارد آوردم و بــرای صحنــه ســازی و ایــن کــه 
شــاهدی داشــته باشــم بــه پمــپ بنزیــن رفتــم تــا همــه چیــز 

طبیعــی جلــوه کنــد ولــی... 
ــا  ــرد: ب ــه ک ــوی اضاف ــان رض ــی خراس ــس آگاه ــس پلی رئی
ــی  ــی میرزای ــور قاض ــه در حض ــم ک ــح مته ــات صری اعتراف
انجــام شــد، وی بــرای تحقیقــات بیشــتر در اختیــار کارآگاهان 

ــرار گرفــت. ق

قتل هولناک عروس و داماد

آقای وزیر، »رادین« سزاوار زندگی است
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خدیجه توسلی دینانیکیمیای وطن

مهــدی فروزنــده متولــد ســال 1331 اصفهــان هســتم، 
از کودکــی عالقــه وافــری بــه کارهــای هنــری از 
ــن  ــتان بی ــتم و در دبیرس ــط داش ــی و خ ــه نقاش جمل
ــه ایــن دو هنــر مشــهور بــودم.  دوســتان و معلمیــن ب
هللا  حبیــب  اســتاد  روزگار  آن  در  مــن  معلمــان  از 
ــوت  ــربازی در کس ــت س ــد از خدم ــود. بع ــی ب فضائل
ســپاه دانــش بــه خدمــت در آمــوزش و پــرورش 
درآمــدم و بــه صــورت مأمــور بــرای ادامــه تحصیــل بــه 
تهــران رفتــم و بــا توصیــه یکــی از اســاتید بــه انجمــن 
خوشنویســان ایــران رفتــه و افتخــار شــاگردی مرحــوم 
ــس از  ــودم و پ ــدا نم ــی را پی ــین میرخان ــتاد حس اس
گذرانــدن دوره ممتــاز در ســال 1356 و اتمــام مأموریت 
بــه اصفهــان مراجعــت کــردم و در شــهر نجــف آبــاد در 
ــدم.  ــس ش ــغول تدری ــتان های آن مش ــی از هنرس یک
پــس از پیــروزی انقــالب از ســال 1358 بــه اصفهــان 
ــوزش  ــم و آم ــت معل ــز تربی ــم و در مراک ــال یافت انتق
عالــی مشــغول انجــام وظیفه گردیــدم. در ســال 1359 
ــا کمــک دو تــن اســاتید برجســته بنام هــای آقایــان  ب
حســینی و شــیرازی و تنــی چنــد از دوســتان، انجمــن 
ــورت  ــان بص ــا آن زم ــه ت ــان را ک ــان اصفه خوشنویس
ــی و  فــردی توســط مرحــوم اســتاد حبیــب ا... فضائل
ــم.  ــان نهادی ــن اداره می شــد بنی اســتاد نصــر ا... معی
ــب  ــرادی اینجان ــگاه انف ــن نمایش ــال 1370 اولی در س
تشــکیل شــد کــه همــراه بــا بزرگ تریــن افتخــار 
ــارک  ــت مب ــه از دس ــود؛ اینک ــان ب ــا آن زم ــم ت زندگی
اســتاد حبیــب ا... فضائلــی بدرجــه اســتادی رســیدم. 
اکنــون عــالوه بــر شــرکت در همــه نمایشــگاه های 
برگــزار شــده در اصفهــان و بســیاری از شــهرهای 
ایــران، از طــرف انجمــن خوشنویســان اصفهــان موفــق 
ــا  ــه ب ــدم ک ــرادی گردی ــگاه انف ــکیل 16 نمایش ــه تش ب
ــن  ــت. در پنجمی ــوده اس ــراه ب ــی هم ــتقبال عموم اس
نمایشــگاه آثــار قرآنــی بــه عنــوان خــادم قــرآن 
مجیــد شــناخته شــدم. از ســال 1356 تاکنــون مــدت 
ــراوان در انجمــن  ــه ف ــا عالق ــه و ب ــی وقف 35 ســال ب
خوشنویســان مشــغول تدریــس هســتم کــه حاصــل 
ممتــاز می باشــد  فارغ التحصیــل  از 150  بیــش  آن 
کــه در همیــن ســال های پربــار موفــق شــدم 4 
مرتبــه دیــوان حافــظ، کلیــات ســعدی، دیــوان الفــت 
ــم. در  ــام را خوشنویســی کن ــات خی ــی و رباعی اصفهان
ــرورش بازنشســته شــدم.  ســال 1381 از آمــوزش و پ
ــتادی  ــه اس ــت درج ــه دریاف ــق ب ــال 1385 موف در س
ــدم. عضــو  ــوار کیخســرو خــروش گردی از اســتاد بزرگ
داور   ،1364 ازســال  امتحانــی  اوراق  مصححیــن 

جشــنواره های ملــی و اســتانی بســیاری بــوده ام و 
ــی و  ــی، مل ــوم بین الملل ــا س ــام اول ت ــدود 15 مق ح
ــون  ــیس تاکن ــدو تأس ــرده ام. از ب ــب ک ــتانی را کس اس
ــه  ــت ک ــال اس ــدود 14 س ــره آن و ح ــت مدی در هیئ
بــه عنــوان رئیــس انجمــن خوشنویســان اصفهــان در 
ــه در  ــتم ک ــز هس ــدان عزی ــتان و هنرمن ــت دوس خدم

ــه: ــاد دارم ک ــورد اعتق ــن م ای
در کوی عشق شوکت شاهی نمی خرند 

اقرار بندگی کن و اظهار چاکری
ــا  ــا ب ــت م ــپ و گف ــود از گ ــی ب ــه های ــا گوش این ه
رئیــس انجمــن خوشنویســان اصفهــان. در ادامــه 
را  فرزونــده  اســتاد  بــا  مــا  مشــروح گفت وگــوی 

نیــد: ا می خو
 استاد در مورد تاریخچه تأسیس انجمن 

خوشنویسان ایران و اصفهان بفرمایید.
انجمــن خوشنویســان ایــران پرســابقه ترین و یکــی از 
مهم تریــن و تأثیرگذارتریــن محافــل هنــری غیردولتــی 
ــوده اســت کــه بیــش از 60  در تاریــخ معاصــر ایــران ب
ــی  ــدان ایران ــان و هنرمن ــت خوشنویس ــه تربی ــال ب س
پرداختــه اســت. تأســیس انجمــن خوشنویســان ایران 
را می تــوان نقطــه عطفــی در تاریــخ خوشنویســی 
ــران دانســت. ایــن انجمــن از نظــر قدمــت  معاصــر ای
تشــکیالتی و فراینــد تأثیرگــذاری در جهــان کم نظیــر و 

ــت. ــر اس ــه بی نظی در خاورمیان
ــه  ــان، فعالیــت خــود را ب انجمــن خوشنویســان اصفه
همــت اســتاد حبیــب هللا فضائلــی، از ســال 1346 
ــا عنــوان کالس آزاد خوشنویســی و تحــت نظــر اداره  ب
فرهنــگ و هنــر اصفهــان در خیابــان کمــال اســماعیل 
شــروع نمــود کــه در ســال های بعــد نیــز کالس 
دیگــری بــه کوشــش اســتاد نصــرهللا معیــن کار خــود 
ــا  ــن کالس ه ــالب، ای ــروزی انق ــا پی ــود. ب ــاز نم را آغ
ــون  ــام »کان ــا ن ــدا ب ــارج و ابت ــای آزاد خ از کالس ه
خوشنویســان اصفهــان« و پــس از آن در ســالهای 
ــان«  ــام »انجمــن خوشنویســان اصفه ــا ن 60-1359 ب
در خیابــان عبدالــرزاق، ســاختمان امیــن آغــاز بــه 
ــمس الدین  ــان ش ــتا آقای ــن راس ــه در ای ــود ک کار نم
عطریــان،  مهــدی  شــیرازی،  کرمعلــی  حســینی، 
غالمرضــا وکیلــی، مهــدی کریمــی، عبدالعلــی صالحــی 
و ... از ابتــدای تأســیس، انجمــن خوشنویســان را 
یــاری نمودنــد. پــس از آن چنــد ســالی در ســاختمان 
اداره اوقــاف فعلــی در چهــارراه فلســطین و تعــدادی از 
ــه اداره کل  ــا اینک ــم ت ــتقر بودی ــان مس ــدارس اصفه م
میــراث فرهنگــی اســتان ایــن ســاختمان را بــه صــورت 
اجــاره بــه انجمــن واگــذار کردنــد کــه مــدت 20 ســال 
ــوان  ــه عن ــتیم و ب ــتقر هس ــکان مس ــن م ــت در ای اس

ــر  ــعبه دیگ ــه ش ــان و س ــا در اصفه ــزی م ــر مرک دفت
ــای  ــتان هنره ــی، هنرس ــان فروغ ــن را در خیاب انجم
ــم. ــدازی کردی ــتان راه ان ــان و در بهارس ــای اصفه زیب

 در مورد تعداد دوره هایی که در انجمن 
تدریس می شود و مدت زمان فراگیری آنها 

توضیحی بفرمایید.
ــه  ــاز ک ــی و ممت ــوش، عال ــطه، خ ــی، متوس مقدمات
ــه  ــال ب ــی 4 س ــدود 3 ال ــا ح ــام دوره ه ــری تم فراگی
ــتعد  ــان مس ــی هنرجوی ــی بعض ــد ول ــول می انجام ط
توانســته اند در مــدت 2 ســال بــه مرحلــه ممتــاز 

ــند. برس
 چند نوع خط در انجمن تدریس می شود؟

در همــه انجمن هــای سراســر کشــور و همچنیــن 
ــس  ــه تدری ــط روزان ــوع خ ــان، 4 ن ــن اصفه در انجم
ــت  ــتعلیق اس ــط نس ــا خ ــن آن ه ــود و مهم تری می ش
ــه در  ــی ک ــدگان از 53 کالس ــالع خوانن ــت اط ــه جه ک
هفتــه جهــت تعلیــم در انجمــن دایــر می گــردد، در 50 
کالس تنهــا خــط نســتعلیق تدریــس و 3 کالس بــرای 
ــث و نســخ تشــکیل می شــود و  خطــوط شکســته، ثل
ــه در  ــت دارد ک ــت خــط نســتعلیق حکای ــن از اهمی ای
ــن  ــه همی ــم ب ــران ه ــز ته ــتان ها و نی ــایر شهرس س
صــورت اســت. 60 کالس هــم در شهرســتان ها برگــزار 
می شــود کــه حــدودًا 100 کالس رســمی در انجمــن 
خوشنویســان در اصفهــان، در مرکــز اســتان و شــعبات 

ــود. ــزار می ش ــر برگ دیگ
 تعداد فارغ التحصیالن انجمن در مقطع 

ممتاز و فوق ممتاز چند نفر است و تاکنون چند 
نفر موفق به دریافت این درجه گردیده اند؟ 

تعداد اساتید انجمن چند نفر هستند؟
ــان  ــا و آقای ــر از خانم ه ــدود 1200 نف ــتان ح در کل اس
موفــق بــه اخــذ مــدرک ممتــاز و یــا فــارغ التحصیــل 
ــه  ــوط ب ــر آن مرب ــدود 750 نف ــه ح ــتند ک ــاز هس ممت
خــود اصفهــان و بقیــه در کل شهرســتانهای کوچــک و 
ــا 200 نفــر فــوق ممتــاز در کل  ــزرگ می باشــند. 170 ت ب
اســتان کــه 130 نفــر مربــوط بــه اصفهــان و حــدود 55 

ــتند. ــه هس ــتان های تابع ــر در کل شهرس ــا 60 نف ت
تعــداد 25 نفــر هــم موفــق بــه درجــه اســتادی گردیده اند 
کــه 17 نفــر در اصفهــان و بقیــه از شهرســتان های نجــف 

آبــاد، خمینی شــهر و شــهرضا هســتند.

 آیا انجمن خوشنویسان کارهای تولیدی 
انجام می دهد که جنبه اقتصادی داشته باشد؟

تولیــدات انجمــن خوشنویســان فرهنگــی- هنــری 
اســت. هنرجــو از همــان ســال های اول کــه در مراحــل 
خــوش و عالــی قــرار می گیــرد، می توانــد در زمینه هــای 
ــه فعالیــت پرداختــه و از هنــر خــود کســب  گوناگــون ب
درآمــد نمایــد. ماننــد تابلوســازی، دیوارنویســی، پارچــه 
نویســی، مهرســازی، تهیــه انــواع آفیــش هــای تبلیغاتی 
و ... و بــاز اگــر مهــارت بیشــتری کســب کنــد، می توانــد 
در زمینــه کتابــت، کتاب هــای ادبــی ماننــد حافــظ، 
ســعدی، فردوســی، مولــوی و خیــام فعالیــت کنــد و یــا 
اگــر در خطــوط ثلــث و نســخ هــم تبحــر داشــته باشــد، 
ــب  ــه و کت ــی و کتیب ــتن کاش ــه نوش ــد در زمین می توان
ادعیــه بــه عنــوان یــک شــغل هنــری و آبرومنــد بــرای 

خــود کســب درآمــد داشــته باشــد.
 در مورد تحوالتی که بعد از انقالب 

در انجمن ایجاد شد، توضیح بفرمایید؟
ــم  ــالب اســالمی، بســتر مناســبی فراه ــروزی انق ــا پی ب
گردیــد و انجمــن خوشنویســان و هنــر خوشنویســی 
ــدا کــرد و  در بیــن ســایر هنرهــا مقبولیــت بیشــتری پی
ــر  ــه همیــن جهــت باعــث رشــد و شــکوفایی ایــن هن ب
ــروزی  ــر پی ــه در اث ــبی ک ــه مناس ــتر و زمین ــد. بس گردی
ــتقبال  ــو و اس ــک س ــود از ی ــده ب ــم گردی ــالب فراه انق
بــی ســابقه عالقمنــدان بــه فراگیــری ایــن هنر شــریف از 
ســویی دیگــر باعــث گردیــد از نظــر کیفــی و کمــی انجمن 
خوشنویســان اصفهــان جایــگاه خویــش را پیــدا نمــوده و 
یکــی از بزرگ تریــن شــعبات انجمــن خوشنویســان ایران 
ــه  ــوان ب ــرات انقــالب اســالمی می ت گــردد. از دیگــر تأثی
افزایــش تعــداد شــعبه های انجمــن در ســطح کشــور و 

در ســطح جهانــی اشــاره نمــود.
 انجمن خوشنویسان در حفظ و بقای هنر 

خوشنویسی چه نقشی داشته است؟
ــد از  ــه بع ــران ک ــان ای ــن خوشنویس ــنامه انجم اساس
ــر  ــن هن ــای ای ــر حفــظ و بق انقــالب نوشــته شــده، ب
تأکیــد بســیار دارد و بــا توجــه بــه اینکــه خوشنویســی 
ــراد  ــن اف ــرار دارد و در بی ــح ق ــیار صحی ــیر بس در مس
ــرای یادگیــری آن رقابتــی  ــان ب هنردوســت و هنرجوی
فشــرده وجــود دارد، همیــن امــر باعــث رشــد و 
ــر  ــه روز ب ــده و روزب ــریف ش ــر ش ــن هن ــی ای بالندگ

ــر نمایشــگاه هایی  ــزوده خواهــد شــد. اگ ــق آن اف رون
کــه در طــول ســال از طــرف اســاتید و هنرمنــدان 
ــد  ــه فرمایی ــود را مالحظ ــکیل می ش ــنویس تش خوش
ــی اقشــار  ــه گوی ــد ک ــب توجــه می کن ــه جل ــن نکت ای
ــا ایــن هنــر کامــاًل آشــنا هســتند و  مختلــف مــردم ب
ــر  ــت دارد.  هن ــودن آن حکای ــه ب ــت و موج از قداس
ــا  ــی اســت و متناســب ب ــر مل ــک هن خوشنویســی ی
ذوق ایرانــی ابــداع گردیــده اســت. خوشنویســی، 
خصوصــًا خــط نســتعلیق و شکســته نســتعلیق از 
ــر و کشــیده ها  نظــر زیبایی شناســی و حــرکات و دوای
و ترکیب هــای بدیــع و پیــچ و تاب هــای حیــرت 
انگیــز، بــه قــدری قــوی اســت کــه ایــن زیبایــی بــرای 
همــه مــردم دنیــا قابــل درک اســت. امــروزه مــوزه ای 
نیســت کــه خطــوط قدیــم ایرانــی در آن وجــود 
ــان  نداشــته باشــد، پــس چــه نیکــو اســت کــه جوان
امــروز نیــز بدیــن عرصــه گام گذاشــته و ادامه دهنــدٔه 

ــند. ــروز باش ــدان دی راه هنرمن
 فعالیت های انجمن خوشنویسان اصفهان 

را به طور کامل شرح دهید؟
-فعالیــت اصلــی انجمــن خوشنویســان، آمــوزش 
ــتعلیق،  ــوط نس ــف در خط ــان مختل ــم هنرجوی و تعلی

ــت. ــخ اس ــث و نس ــته، ثل شکس
-تأســیس انجمــن در شــهرهای نجــف آبــاد، ناییــن، 
گلپایــگان، تیــران، خمینــی شــهر، شــهرضا و بســیاری 
شــهرهای دیگــر در ســطح اســتان در ســال های اخیــر

فرهنگــی-  تأثیرگــذار  و  مثبــت  فعالیت هــای  -از 
هنــری ایــن انجمــن، برگــزاری نمایشــگاه از آثــار 
ــل  ــف در داخ ــبت های مختل ــه مناس ــی ب خوشنویس
ــای  ــبت روزه ــه مناس ــگاه ب ــزاری نمایش ــور، برگ کش
مقــدس و همچنیــن مناســبت های گوناگــون از جملــه 
ــارک رمضــان )نمایشــگاه قــرآن(، نمایشــگاه  مــاه مب

ــظ ــعدی و حاف ــت س ــدت، بزرگداش ــه وح هفت
ــزاری هــر  ــم انجمــن، برگ ــر فعالیت هــای مه -از دیگ
ــه  ــتان ب ــطح اس ــدد در س ــگاه های متع ــاله نمایش س

ــه خوشنویســی مناســبت هفت
نشســت ها  ســخنرانی ها،  ورکشــاپ،  -برگــزاری 
و جلســات متعــدد ســاالنه بــه مناســبت هفتــه 

اصفهــان در  خوشنویســی 
-شــرکت فعال اســاتید انجمــن خوشنویســان اصفهان 

کســب  و  بین المللــی  و  ملــی  جشــنواره های  در 
ــن نظــر  ــه از ای ــن جشــنواره ها ک ــر در ای رتبه هــای برت

ــت. ــام اول را داراس ــان مق اصفه
-برگــزاری نمایشــگاه در خــارج از کشــور و کســب رتبــه 

و مقــام در این نمایشــگاهها
-برگــزاری همایــش دو ســاالنه خوشنویســی در ســال 
ــوان  ــه عن ــان ب ــی اصفه ــان و معرف ــته در اصفه گذش

ــران ــر خوشنویســی در ای پایتخــت هن
 تصور شما از نگاه مردم ایران 

به خط و خوشنویسی چیست؟
نــگاه مــردم مــا بــه ایــن هنــر اصیــل و شــریف بســیار 
مثبــت اســت و از آن پشــتیبانی و حمایــت می کننــد. 
ــی  ــر شــناخت کاف ــن هن ــه ای ــردم نســبت ب ــاد م آح
دارنــد و بــرای یادگیــری آن اقــدام نمودنــد و ســاالنه 
ــه اقشــار جامعــه جهــت  بیــش از 1200 هنرجــو از کلی
ثبــت نــام و یادگیــری بــه انجمــن مراجعــه می کننــد.

 به عقیده شما آیا خوشنویسی هنری 
ذاتی است یا اکتسابی؟ تعلیم چقدر در 

خوشنویس شدن یک فرد مؤثر است؟
در ایــن مــورد مــن خیلــی فکــر کــرده ام. بــه نظــر مــن 
ــا  ــرای بعضی ه ــاختند. ب ــر کاری س ــی را به ــر کس ه
پیشــرفت در ایــن هنــر بســیار ســخت اســت. از ایــن 
ــر در ذات افــراد اســت گرچــه عوامــل  رو معتقــدم هن
ــی  ــب روح ــرایط مناس ــتکار، ش ــون پش ــری چ دیگ
و ابــزار هنــر نقــش بســزایی در پیشــرفت هنرجــو 
ــد در  ــی بای ــه و اســتعداد ذات ــا دســتمایه اولی دارد ام
ــراز و  ــد ف ــراد بتوانن ــا اف ــراد وجــود داشــته باشــد ت اف
ــی  ــه ط ــا عالق ــخت را ب ــیر س ــن مس ــیب های ای نش
نماینــد و مــدارج عالــی هنــری را پشــت ســربگذارند.

بَود به قدر هنر داغ های محرومی 
فریب شهرت بی حاصل هنر نخوری

 مهم ترین دغدغه شما به عنوان رئیس 
انجمن خوشنویسان اصفهان چیست؟

ــه  ــه باتوجه ب ــت ک ــن اس ــن ای ــه م ــن دغدغ مهم تری
ــرای  اینکــه هنرمنــدان مــا در انجمــن خوشنویســان ب

ــند  ــادی می کش ــت زی ــری زحم ــر هن ــک اث ــق ی خل
ــدار  ــا خری ــری آنه ــر هن ــه اث ــت دارم ک ــی دوس خیل
ــن  ــت، ای ــور نیس ــه اینط ــی ک ــد در صورت ــته باش داش
موضوعــی اســت کــه بــه شــدت نگــران کننــده اســت.
موضــوع ناراحــت کننــده دیگــر توزیــع ناعادالنــه 
امکانــات در انجمــن خوشنویســان اســت. گاهــی 
اوقــات از وزارتخانــه تســهیالتی بــرای کمــک بــه 
می شــود  گرفتــه  نظــر  در  خوشنویســان  انجمــن 
ــد  ــود می دان ــص خ ــران آن را مخت ــفانه ته ــه متأس ک
ــرای کل خوشنویســان  ــور نیســت ب ــه اینط درصورتی ک
ــات  ــع امکان ــن ناهماهنگــی در توزی ــران اســت و ای ای

ــت. ــده اس ــت کنن ــز ناراح ــن نی ــرای م ب
 انجمن خوشنویسان اصفهان را تا چه حد 

در اجرای برنامه ها و اهدافش موفق می دانید؟
در  مــا کــه  اهــداف  بوده ایــم.  موفــق  100 درصــد 
اساســنامه انجمــن نیــز آمــده اســت دفــاع از صنــف 
هنــر  ترویــج  و  تعلیــم  خوشــنویس،  هنرمنــدان 
ــوده  ــر ب ــن هن ــه ای ــردم ب ــب م ــی و ترغی خوشنویس
ــم و  ــام داده ای ــن انج ــو احس ــه نح ــه آن را ب ــت ک اس
ــر  ــت. از دیگ ــن مدعاس ــر ای ــی ب ــز گواه ــا نی ــار م آم
اهــداف مــا آشــنا نمــودن خوشنویســان سراســر 
ــت  ــکار و اندیشه هاس ــادل اف ــر و تب ــا یکدیگ ــور ب کش
ــا  ــم و ب ــل کرده ای ــق عم ــز موف ــتا نی ــن راس ــه در ای ک
اکثــر خوشنویســان سراســر کشــور ارتبــاط و همــکاری 

ــم. داری
 آیا مسئولین و متولیان امور فرهنگی

 و هنری در اصفهان با انجمن همکاری دارند 
و آیا این همکاری ها را کافی می دانید؟

مســئولین  از  چیــزی  و  می کنیــم  قناعــت  مــا 
ــد  ــه دارن ــا وظیف ــه نظــر مــن آنه ــا ب ــم. ام نمی خواهی
ــا را  ــاز م ــورد نی ــات م ــربزنند و امکان ــا س ــه م ــه ب ک
فراهــم کننــد و بــا توجــه بــه اینکــه مــا اشــاعه دهنــده 
ــد  ــر نجیــب و اصیــل در اســتان هســتیم بای یــک هن
مــورد تشــویق قــرار بگیریــم و از هنرمنــدان فعــال در 

ــد. ــل آی ــه عم ــل ب ــز تجلی ــن عرصــه نی ای
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گفت وگوی کیمیای وطن با استاد مهدی فروزنده، رئیس انجمن خوشنویسان اصفهان

اصفهان، پایتخت خوشنویسی ایران

 1-یاری طلبیدن حبیب بن مظاهر
 از بنی سعد

در شــب ششــم جنــاب حبیــب بــن مظاهــر اســدی 
ــرای آوردن  ــالم ب ــه الس ــین علی ــام حس ــا اذن ام ب
یــاور و کمــک ، بــه قبیلــه بنــی اســد رفــت. اســدیان 
ــد،  ــت کردن ــتند و حرک ــا خاس ــر بپ ــد 90 نف پذیرفتن
ــد و  ــر دادن ــعد خب ــر س ــه عم ــان ب ــی جاسوس ول
ــذا  ــوند. ل ــا ش ــع آنه ــا مان ــتاد ت ــده ای را فرس او ع
درگیــری رخ داد کــه در ایــن میــان جمعــی از بنــی 
اســد شــهید و زخمــی وبقیــه ناگزیــر بــه فــرار شــدند 
ــان را  ــد و جری ــرت آم ــت حض ــه خدم ــب ب و حبی
َة اِالّ  ــوَّ ــوَل َوال ُق ــود:»ال َح ــام فرم ــرد. ام ــرض ک ع

ــِه.«  ِبالل

 ۲- اولین محاصره فرات در کربال
بــه نقلــی عمــر ســعد ،شــبث بــن ربعــی خبیــث را 
ــل  ــدن طب ــا کوبی همــراه ســه هــزار مــرد ســفاک ب
ــه  ــه اطــراف آن را ب ــرات فرســتاد ک ــار ف و دهــل کن

ــد.  محاصــره در آوردن
3- تراکم لشکر یزید در کربال

ــرت  ــا حض ــگ ب ــرای جن ــادی ب ــکر زی ــن روز لش در ای
ــدند. ــع ش ــالم جم ــه الس ــدهللا علی اباعب

در ایــن روز عمــر بــن ســعد نامــه ای را از عبيــدهللا 
دريافــت مــی دارد كــه مضمــون آن چنيــن اســت: مــن 
ــذار  ــرو گ ــو ف ــزی را از ت ــاده چي ــواره و پي ــكر س از لش
نكــردم، و توجــه داشــته بــاش كــه مأمورانــی برگزيــده ام 

ــد. ــزارش كنن ــه مــن گ ــت را ب ــه هــر روز وضعي ك

ــه  ــال ب ــالم( از كرب ــين)عليه الس ــام حس ــه ام نام
ــم:  ــي هاش ــه و بن ــن حنفّي ــد ب ــرادرش محم ب

... مثــل ايــن كــه دنيــا اصاًل وجــود نداشــته)اينگونه 
ــرت  ــت( و آخ ــدنی اس ــی ارزش و نابودش ــا ب دني

هميشــگی و دائــم بــوده و هســت. 
ــده راســت  ــن قيــس« را فرمان ــر ب حضــرت »زهي
ــپ  ــده چ ــر را فرمان ــن مظاه ــب ب ــپاه، و حبي س
ســپاه گمــارد و پرچــم را بــه دســت بــرادرش 

عباس)عليــه الســالم( ســپرد. 
ــك مــی  ــا نزدي ــه خيمه ه گرچــه ســپاه دشــمن ب
شــد، ولــی حضــرت تيــري نينداخــت چــون مــی 
فرمــود: دوســت نــدارم كــه آغازگــر جنــگ بــا ايــن 

گــروه باشــم.«

إن الحسین مصباح الهدی و سفینة النجاة

روز ششم ماه محرّم الحرام

ارتباط با روزنامه کیمیای وطن
95013702-4


