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رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی:
تأمین امنیت زائران، برای 
ایران اهمیت زیادی دارد 

اینکه همکاری های  به  اشاره  با  ذوالفقاری  حسین 
خوبی میان ایران و عراق در برگزاری مراسم اربعین 

وجود دارد، گفت: تأمین امنیت...

رئیس سازمان انرژی اتمی:
برجام، قابل 

کره مجدد نیست مذا
کنفرانس  در  شرکت  برای  که  صالحی  اکبر  علی 
بین المللی منع گسترش سالح های هسته ای به رم 

سفر کرده است...
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سبک زندگی دینی
است  چندی  که  مناقشه  پر  موضوعات  از  یکی 
فضای گفتمانی در دانشگاه و شاید فضای عمومی 
را به خود مشغول کرده باشد، مفهوم سبک زندگی 
دینی است. این موضوع در فضای عمومی جامعه 
با طرح مصادیق عینی سبک زندگی که روایتگر 
مهندسی  الزامات  و  آن  تجویزی  غیر  چیستی 
از  زاویه های معطوف به چالش  حاکمیتی است، 
این  از  با قرائت حاکمیتی  را  قرائت جامعه ای آن 

مفهوم ایجاد کرده است. 
روایت حاکمیت از موضوع سبک زندگی به مثابه 
از  ابزاری برای مهندسی فرهنگی است که یکی 
منویات حاکمیت برای تحقق آرمان تمدن نوین 
اسالمی بوده و اهمیت این موضوع را به ضرورت 

از این حیث بدل کرده است...

دکتر سعید شریفی
استاد دانشگاه،نویسنده و پژوهشگر
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سالیانه یک میلیون نفر به جویندگان کار افزوده می شود

قربانیان خاموشِ کار
توسعه روستا، ضرورت ملی 

انتظار مردم از شهردار و شورا
    باالخره و پس از زمان نسبتا طوالنی، حکم دکتر 
قدرت هللا نوروزی از سوی وزیر کشور به عنوان 
شهردار اصفهان صادر و ابالغ شد. به این ترتیب 
اصفهان  شهر  کالن  شهردار  عنوان  به  او  رسما 
منصوب شد و امروز معارفه صورت می گیرد و از 
خدمات شهردار قبل دکتر جمالی نژاد، شهردار 

فعلی یزد، تجلیل به عمل می آید. 
اکنون نوبت سازماندهی شهرداری با شرایط جدید 
است تا برای 4 سال و تا سال 1400 شهرداری با 
شرایط مد نظر شورای شهر و شهردار جدید اداره 
شود. تغییر و تحول در شورای شهر و شهرداری و 
پس از هر دوره انتخاباتی، امری طبیعی در راستای 
هماهنگ سازی نیروهای مدیریتی است؛ گرچه به 

نظر می رسد...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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تب فوتبال زدگی در تهران

سکوت سرد در ورزشگاه آزادی

نگاهی به کتاب »بازمانده روز« 
اثر کازو ایشی گورو

همنشینی با اندوه

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی 
در گفت وگو با کیمیای وطن مطرح کرد:

احترام به همسر
ضمانت زندگی موفق
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در آئین تودیع و معارفه مدیر امور شعب 
بانک کشاورزی استان اصفهان عنوان شد:

نقش پراهمیت
کشور کشاورزی در  بانک 
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شایعه ای از جنس جنگ روانی: 

 جنگ روانی علیه 
رئیس قوه قضائیه
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کالهبرداری پیچیده 
از 58 نفر در اصفهان
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خدمات رایگان پزشکی 
به یک هزار نفر در اصفهان

|صفحه 4

آیین تودیع و معارفه شهردار کاشان 
برگزار شد؛

کید ابریشمی راد بر مدیریت  تأ
شهری با رویکرد مشارکتی
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نماز جمعه
خطیب جمعه شهرکرد: 

فتنه  ۸۸  کار آلوده ای بود که  به 
سادگی  نمی توان  آن  را پاک  کرد   

نکونــام   والمســلمین محمدعلــی  حجت االســام 
ــاره  ــا اش ــه ب ــن هفت ــه ای ــاز جمع ــای نم در خطبه ه
داشــت:  اظهــار  کشــور  در  حاکــم   امنیــت   بــه 
ــرده،  ــاد ک ــور  ایج ــمن  در کش ــه  دش ــی  ک ناامنی های
هــدف اصلــی اش  تســخیر  کــردن ایــران  اســت  امــا 
بــه فضــل  پــروردگار امنیــت در کشــور حاکــم  اســت  
و جهانیــان ، امنیــت  آفرینــان  کشــور مــا  را تحســین  

می کننــد  .
ــت  ــه برک ــا ب ــور م ــروز کش ــت  ام ــزود: امنی وی  اف
حضــور ولی امــر مســلمین و نیــروی  انتظامــی، 
ســربازان  گمنــام  امــام  زمــان  )عــج(، نیروهــای 
ــان  و  ــات، مرزبان ــیج  و اطاع ــپاه  و بس ــلح  و س مس

ــت. ــردم  اس م
خطیــب جمعــه شــهرکرد بــا اشــاره  بــه فتنــه  دشــمن  
بیــان  کــرد: انســان  بــرای  آنکــه  گرفتــار فتنــه  دشــمن  
ــه  و  ــورد عاقان ــر برخ ــی نظی ــد 4 ویژگ ــود،  بای نش
ــه   ــه ، عالمان ــورد منصفان ــمن، برخ ــا دش ــه ب مدبران
و شــجاعانه  داشــته  باشــد؛ اگــر ایــن  ویژگی هــا  
را نداشــته  باشــد، در مقابــل دشــمن  شکســت  

می خــورد و دشــمن  را قــوی  می  کنــد.
نکونــام  بــا بیــان  اینکــه افــرادی کــه در مقابل دشــمن  
شکســت  خوردنــد  در طــول تاریــخ کــم  نبودنــد، 
ــعری در  ــی اش ــون ابوموس ــرد: همچ ــان  ک خاطرنش
ــد از  ــاب و بع ــل از انق ــن، در دوران  قب ــگ  صفی جن
ــع  ــر مواض ــه در براب ــد  ک ــرادی بودن ــز اف ــاب نی انق
ــان  را  ــداف خودش ــتادند و اه ــاب ایس ــام  و انق ام
ــد  محقــق  کردنــد  و حتــی سیاســیون  مطرحــی  بودن
کــه دشــمن،  آن هــا  را دور زده  اســت  و کار بــه  جایــی 
ــا  ــته ای م ــد  و هس ــز رش ــی از مراک ــه برخ ــید ک رس
تعطیــل  شــد ، امــا بــاز هــم  بــرای مــا عبــرت  نشــد و 
مجــددا امتیازاتــی  بــه دشــمن  دادیــم  و هنــوز  برخــی  

ــل  اســت . مراکــز علمــی  و هســته ای  مــا تعطی
ــه  88  و  ــت: در فتن ــه  88 گف ــه فتن ــاره ب ــا اش وی ب
ــدند و  ــار ش ــار گرفت ــه  کف ــا  در فتن ــیون  م 78  سیاس
دشــمن  را قــوی کردنــد و بــه نظــام  آســیب رســاندند  
ــوی  ــا  ق ــح  آن ه ــرد  نا صحی ــر عملک ــر اث ــمن  ب و دش
ــه  ــه  ب ــت  ک ــوده ای اس ــک کار آل ــه  88 ی ــد ؛ فتن ش

ــرد . ــاک  ک ــوان  آن  را پ ــادگی  نمی ت س
خطیــب  جمعــه شــهرکرد بــا اشــاره بــه اینکــه نظــام  
ــرد:  ــح  ک ــت، تصری ــراد نیس ــی  اف ــرای  برخ ــا  ب تنه
ــرای  نظــام  یــک حــق عمومــی  اســت  یعنــی  هــم  ب
ــن   ــد حــق  دی ــن  اســت  و نبای ــرای دی مــردم هــم ب
ــد  در  ــئوالن  بای ــردم  و مس ــه  م ــود و هم ــع ش ضای

باشــند . مراقــب   انتخابشــان   و  موضع گیری هــا  
نکونــام بــا اشــاره  بــه روز قیامــت  ادامــه داد: خداونــد 
می فرماید:»بــه روز قیامــت  ماننــد  یــک  مســئله  
پیــش  پــا  افتــاده نــگاه  نکنیــد.« بدانیــد قیامــت  در 

ــوید . ــاب می ش ــاب و کت ــت  و حس ــش  اس پی

امام جمعه موقت کرمان: 
پشت پرده همه پرسی در کردستان 

عراق ، اسرائیل غاصب است 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــت کرم ــه موق ــام جمع ام
کردســتان  در  همه پرســی  قضیــه  پــرده  پشــت 
عــراق، اســرائیل غاصــب اســت، گفــت: همه پرســی 
کردســتان نقشــه دیگــری علیــه جمهــوری اســامی 

ــت.  ــران اس ای
بیــان  در  قاســمی زاده  محمــد  حجت االســام 
خطبه هــای نمــاز جمعــه کرمــان اظهار داشــت: از 
بسترســازان حضــور عــزاداران حســینی در دهــه اول 
ــی  ــان قدردان ــتان کرم ــر اس ــرم در سراس ــاه مح م

. می کنیــم
وی بــا گرامیداشــت هفتــه نیــروی انتظامــی بــا 
بیــان اینکــه نیــروی انتظامــی امنیــت ایــن مراســم 
را به خوبــی برقــرار کــرده و جــای تقدیــر دارد، گفــت: 
ــاد  ــر و اعتق ــان خاط ــا اطمین ــام ب ــن ای ــردم در ای م
قلبــی در مراســم عــزاداری ســرور و ســاالر شــهیدان 
ــان  ــتان کرم ــم در اس ــن مراس ــد و ای ــرکت کردن ش

باشــکوه تمــام برگــزار شــد.
امــام جمعــه موقــت کرمــان بــا بیــان اینکــه ظرفیــت 
مــاه محــرم ظرفیــت بســیار عظیمــی اســت و آنچــه 
کــه از ایــن ظرفیــت اســتفاده می شــود، بخــش 
ــم و روح  ــام جس ــن ای ــزود: در ای ــت، اف ــی اس کم
ــب  ــه مکت ــل ب ــت و عم ــاده دریاف ــران آم ــردم ای م

ــت. ــهداء )ع( اس سیدالش
ابتــدای  از  دشــمنان  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــه نظــام  ــی علی انقــاب اســامی نقشــه های متفاوت
ــح  ــد، تصری ــرا کردن ــی و اج ــران طراح ــامی ای اس
ــه  ــری علی ــه دیگ ــتان نقش ــی کردس ــرد: همه پرس ک
جمهــوری اســامی ایــران اســت و پشــت پــرده 
ــرائیل  ــراق، اس ــتان ع ــی در کردس ــه همه پرس قضی

ــت. ــب اس غاص
ــن همه پرســی بعــد  ــان اینکــه ای ــا بی قاســمی زاده ب
ــم  ــا طراحــی رژی ــه ب از فروپاشــی داعــش در منطق
صهیونیســتی اجرایــی می شــود تــا از کردســتان 
عــراق یــک کشــور جداگانــه اســرائیلی به وجــود 
بیــاورد، گفــت: اســرائیل اگــر فکــر می کنــد کــه 
ــته  ــی داش ــران تحرکات ــوش ای ــار گ ــد در کن می توان

ــد. ــر می پروران ــل را در س ــی باط ــد، خیال باش
ــه اینکــه ذره ذره تحــرکات اســرائیل  ــا اشــاره ب وی ب
در منطقــه رصــد می شــود، افــزود: در هفتــه گذشــته 
در آمریــکا یــک نفــر بیــش از 60 نفــر را در مراســمی 
ــکا از  ــت آمری ــه حمای ــدام نتیج ــن اق ــت و ای کش

داعــش اســت.
امــام جمعــه موقــت کرمــان بــا بیــان اینکه سیســتم 
امنیتــی آمریــکا ادعــا دارد کــه قدرتــش بســیار زیــاد 
ــاح  ــه س ــوری ک ــرد: در کش ــان ک ــت، خاطر نش اس
و  بی حســاب  آزادی هــای  همیــن  باشــد،  آزاد 
ــاه،  ــردم بی گن ــان م ــا ج ــود ت ــث می ش ــاب باع کت
به راحتــی بــه خطــر افتــد و در یــک حادثــه 60 نفــر 

ــوند. ــته ش ــی کش به راحت
ــت  ــوری امنی ــر کش ــه در ه ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
حــرف اول را می زنــد، گفــت: بخشــی از ایــن امنیــت 
بایــد از خــارج از کشــور تامیــن شــود و اگــر امــروز در 
ســوریه و عــراق حضــور داریــم، بــرای تامیــن امنیــت 

کشــور اســت.

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

انتظار مردم از شهردار و شورا
اســتفاده از نیروهــای توانمنــد و آشــنا بــا مســائل 
شــهری بــا هــر تفکــری مشــروط بــر فاصلــه گیــری از 
ــی و  ــی، منطق ــدام جناحــی، عقل ــازی و اق سیاســت ب
ــرا مســائل و مشــکات  شایســته و بایســته اســت؛ زی
از  بیشــتر  شــهروندانش  و  اصفهــان  شــهر  کان 
ــوع  ــه ن ــد، ب ــوط باش ــی مرب ــایق سیاس ــه س ــه ب اینک
 و تــوان مدیــران شــهری مربــوط اســت؛ لــذا امــر 
شایسته ســاالری بایــد در رأس تصمیمــات دیــده شــود. 
ــن  ــادآور اصلی تری ــد ی ــکات، می توان ــر مش ــروری ب م
دغدغه هــا و خواســته های مــردم از شــورای شــهر و 
شــهردار جدیــد باشــد. اولیــن نکتــه اینکــه الزم اســت 
اعضــای محترم شــورای شــهر و شــهردار تازه نفس شــهر 
در معمــاری شــهر نــگاه جدیــد داشــته باشــند و تجدیــد 
نظــر کننــد؛ زیــرا معمــاری شــهری مثــل اصفهــان، بایــد 
بــه فرهنــگ اســامی-ایرانی نزدیــک باشــد و بــه کلــی 
از ســبک وســیاق معمــاری غربــی بــه دور باشــد. امــروز 
ــی  ــی و بیرون ــه اندرون ــی ک ــم از خانه های ــد بگویی  بای
ــن  ــم؛ ای ــرده ای ــدا ک ــادی پی ــه زی ــد، فاصل ــته ان داش
موضــوع دقــت نظــر مســئوالن را مــی طلبــد تــا جبــران 
ــاری  ــه در معم ــت ک ــراف هایی اس ــی اش ــود؛ از طرف ش
بــه آن بــی توجــه بــوده ایــم؛ قریــب بــه اتفــاق ســاخت 
ــه همســایه  ــر حیــاط خان و ســازهای فعلــی حداقــل ب
 مشــرف اســت کــه امنیــت همســایه را بــه خطــر
و  درد  مــی  را  حیــا  پــرده  آرام  آرام  و  انــدازد  مــی 
امــروز حیــاط و  را رقــم مــی زنــد.  بــدی  آینــده 
ــت  ــش و امنی ــه آرام ــه مای ــه ک ــم  خان ــوض و حری  ح
خانواده هــا بــود، جــای خــود را بــه آپارتمان هایــی 
ــر چــه  ــه اگ ــی داده ک ــی غرب ــاری داخل ــا و معم ــا نم ب
ــا  ــود، ام ــا نب ــند خانواده ه ــورد پس ــدان م ــاز چن در آغ
ــه  ــا و هم ــینی اصفهانی ه ــگ شهرنش ــرور فرهن ــه م ب
ــر داده  ــم تغیی ــا را ه ــتاهای م ــی روس ــهرها و حت ش
ــری و  ــای بص ــرور نماد ه ــه م ــرات ب ــن تغیی ــت. ای اس
جلوه هــای ظاهــری در شــهر را هــم تغییــر داده اســت 
و اگــر چــه گــه گاه شــهرداری کوشــیده تــا بــا اســتفاده 
ظاهــری  جلوه هــای  خــود،  تبلیغــی  امکانــات  از 
ــر  ــه نظ ــا ب ــد، ام ــنتی برگردان ــای س ــه فض ــهر را ب  ش

می رسد موفقیت چندانی نداشته است. 
رهبــر معظــم انقــاب چهــار ســال پیــش بــا اشــاره بــه 
تأثیرگــذاری معمــاری و نمــای ساخت و ســازها بــر 
ــد هرچــه  ــد: »بای ــوان کردن فضــای ســبک زندگــی، عن
ممکــن اســت، محیــط زندگــی شــهر بــه گونــه ای 
ــی  ــبک زندگ ــق س ــه تحق ــود ک ــاخته ش ــی و س طراح

اسامی راحت ترامکان پذیرباشــد.«
همیشــه  بــرای  کــه  اســت  ای  توصیــه  ایــن    
ــورد  ــد م ــن بای ــران زمی ــای ای ــکان ه ــا و م ــان ه زم
توجــه مســئوالن شــهری باشــد. نکتــه بعــد، ضــرورت 
توجــه بــه بافــت درون شــهری و بافــت فرســوده اســت. 
بافــت درون شــهری نیازمنــد رســیدگی جــدی اســت؛ 
هــم از لحــاظ مهندســی بایــد بــه آن پرداختــه شــود و 
ــک  ــگ و تاری ــاب و تن ــچ و ت ــر پی ــای پ ــرای کوچه ه ب
محله هــای پرجمعیــت فکــری کــرد و مراکــز فرهنگــی- 
تفریحــی در دســترس محلــه تامیــن کــرد و هــم بایــد 
ــن  ــه ای ــر ن ــت فرســوده پرداخــت؛ مگ ــای باف ــه احی ب
ــت  ــی در باف ــرمایه های مل ــیاری از س ــه بس ــت ک اس
فرســوده در زیــر خــاک مدفــون و فعــا بــدون اســتفاده 
هســتند؟ یــا کمتریــن اســتفاده از آنهــا مــی شــود و در 
حاشــیه شــهر حتــی مجبــور بــه ایجــاد زیــر ســاخت ها 
هســتند کــه ایــن هزینــه زیــادی را بــر نهادهــای مختلف 
از جملــه شــهرداری و حتــی مــردم تحمیــل مــی کنــد. 
یــک نکتــه مهــم، رعایــت  نکــردن حــق النــاس اســت 
و پدیــده ســد معبــر کــه کمتــر بــه آن توجــه مــی شــود. 
ــدان و دارای  ــرم، خــود حقوق ــه شــهردار محت ــون ک اکن
ــت،  ــائل اس ــه مس ــه اینگون ــنا ب ــی و آش ــه اجرای تجرب
انتظــار مــی رود ســد معبــر را یــک بــار بــرای همیشــه 

تدبیــر و حــل کنــد. 
متاســفانه امروز بخشــی از پیاده روهــا و حتی خیابان ها 
ــان  ــم کاالهایش ــه ه ــت ک ــازه داران اس ــار مغ در انحص
 را مــی چیننــد و پیــاده رو را باریــک و باریــک تــر
 مــی کننــد و هــم خیابــان را بــا گذاشــتن موانــع 
ــد کــه  ــن و... تصاحــب مــی کنن ــی کارت ــف و حت مختل
ــردن  ــال ک ــی پایم ــی و از طرف ــش عموم ــب رنج موج
حقــوق عمومــی اســت. موضــوع مهــم دیگــر، ترافیــک 
بــه عنــوان بــزرگ تریــن مشــکل شــهر اســت کــه وقــت، 
ــه  ــا گرفت ــیاری از اصفهانی ه ــی را از بس ــرژی و زندگ ان
ــا  ــگ ب ــی تنگاتن ــز ارتباط ــوا نی ــی ه و بخشــی از آلودگ
ــگ  ــه تن ــا را ب ــس اصفهانی ه ــوع دارد و نف ــن موض ای
ــه هــم پیوســته و  ــب ب ــن دو مطل آورده اســت ؛ بنابرای
ــش  ــد برای ــه بای ــت ک ــی هواس ــک و آلودگ ــم ترافی مه
فکــری بشــود؛ هــر چنــد همــه ایــن مســائل در گذشــته 
ــه شــده، امــا  ــه آن پرداخت ــوان ب ــوده و در حــد ت ــز ب نی

ــان دغدغــه همــه مــردم اســت. همچن
البتــه واضــح اســت کــه ایــن مســائل تنهــا مرتبــط بــه 
ــت،  ــکاری دول ــدون هم ــت و ب ــهری نیس ــت ش مدیری
ــه  ــاال ک ــا ح ــتند ، ام ــدنی نیس ــل ش ــائل ح ــن مس ای
دولــت و شــهرداری هماهنگــی و همفکــری الزم را 
ــه ای  ــل ریش ــف و ح ــرفت مضاع ــار پیش ــد، انتظ دارن

ــی رود.  ــکات م مش
ــک انتظــار درازمــدت  ــی در شــهرداری، ی شــفافیت مال
مردمــی اســت؛ مــردم بایــد بداننــد چــرا و چــه مقــدار 
ــود  ــی ش ــث م ــفافیت باع ــد. ش ــوارض بدهن ــد ع بای
دیگــر کســی وقــت شــهردار و دیگــر مســئوالن را بــرای 
 تخفیــف و ...نگیــرد، همچنیــن مدیریت هــا را بســامان 
ــرد و ســامت  ــی ُب ــد و دســت واســطه ها را م ــی کن م
ــه دیگــر ایســتادگی در  اداری را منجــر مــی شــود. نکت
مقابــل توســعه شهر)مســاحت( و الحــاق بخش هــای 
ــع توســعه  ــن توســعه مان ــه شــهر اســت؛ ای حاشــیه ب
اصلــی و واقعــی شــهر بــوده و خواهــد بــود. امیدواریــم 
ــه کار  ــاری از تجرب ــه ب ــه کول ــد ک ــرم جدی شــهردار محت
ــه  ــهر ک ــورای ش ــرم ش ــای محت ــی را دارد و اعض اجرای
دارای ســوابق مختلــف اجرایــی هســتند، بتواننــد در این 
دوره شــرایط شــهر را ارتقــا بخشــند و خدمــات دوســتان 
قبــل را کامــل و طــرح هــای جدیــد مــورد نیــاز را اجــرا 
کننــد و نشــاط و شــادابی عمومــی را از عملکــرد عزیــزان 

شــاهد باشــیم.
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ــر  ــی دخت ــرا الریجان ــتگیری زه ــایعه دس ش
قــوه  رئیــس  الریجانــی،  آیــت هللا صــادق 
قضائیــه، بــه اتهــام جاسوســی، چنــد روزی بود 
کــه افــکار عمومــی را متأثــر نمــوده بــود. ایــن 
شــایعه بدیــن نحــو صورت بنــدی شــد؛ دختــر 
»صــادق الریجانــی« رئیــس قــوه قضائیــه بــه 
اتهــام جاسوســی برای ســفارت انگلســتان، در 
تهــران بــا دســتور مســتقیم »وحیــد حقانیان« 
محافــظ رهبــر انقــاب بازداشــت شــده اســت. 
تابعیــت  بــه  همچنیــن  ایــن گــزارش  در 
ــس  ــس مجل ــی رئی ــی الریجان ــی عل کانادای
ــد  ــاره ش ــواده اش اش ــامی و خان ــورای اس ش
ــر  ــن مدی ــات ای ــی اطاع ــرا الریجان ــه زه ک
دوتابعیتــی کشــور را نیــز به ســفارت انگلســتان 

ــره کــرده اســت. مخاب
ایــن دروغ آن قــدر بــزرگ بــود کــه شــاید بتوان 
صراحتــًا گفــت حتــی خواننــدگان ایــن مطلــب 
ــی  ــدی آن پ ــودن و هدفمن ــوچ ب ــه پ ــز ب نی
بردنــد. بــا ایــن وجــود مســئول بررســی کننده 
ــق در  ــی تحقی ــریعًا در پ ــات س ــن موضوع ای
ایــن بــاره برآمدنــد کــه نتیجــه آن چیــزی جــز 

ناامیــدی منافقــان و وطن فروشــان نبــود و 
چند روز قبل شــایعه جاسوســی و دســتگیری 
ــر  ــط وزی ــه توس ــوه قضائی ــس ق ــر رئی دخت
اطاعــات تکذیــب شــد. حجت االســام و 
المســلمین ســیدمحمود علــوی دربــاره برخــی 
مطالــب منتشــره در فضــای مجــازی مبنــی  بر 
اتهــام جاسوســی بعضــی از بســتگان رئیــس 
ــع  ــه مرج ــرد: یگان ــح ک ــه، تصری ــوه قضایی ق
حرفــه ای تشــخیص اقدامــات جاسوســی 
وزارت  ضدجاسوســی  معاونــت  کشــور،  در 
اطاعــات اســت کــه ایــن معاونــت نیــز 
اقداماتــی کــه حتــی  از  اثــری  هیچ گونــه 
ــته  ــود داش ــورد آن وج ــی در م ــن جاسوس ظ
ــواده  ــای خان ــک از اعض ــاره هیچ ی ــد، درب باش
آیــت هللا آملــی  الریجانــی، رئیــس محتــرم قوه 
قضائیــه، مشــاهده نکــرده اســت. وی بــا بیــان 
اینکــه آنچــه در فضــای مجــازی و شــبکه های 
اجتماعــی در ایــن زمینــه منتشــر شــده، صرفــًا 
ــیب  ــدف وارد آوردن آس ــا ه ــوده و ب ــت ب تهم
بــه اعتمــاد مــردم نســبت بــه مســئوالن ارشــد 
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی طــرح 
شــده اســت، تأکیــد کــرد: خوشــبختانه مــردم 
هوشــیار ایــران اســامی هیچــگاه تحــت تأثیــر 

چنیــن دروغ پردازی هــای ســخیف، خــاف 
ــت  ــت و صداق ــد صح ــانی و فاق ــد انس قواع
حرفــه ای رســانه ای قــرار نخواهنــد گرفــت. 
واکنــش آیــت هللا آملــی الریجانــی نیــز تکذیب 

ــود. ــام ب ــن اته ــدن ای و کــذب محــض نامی
ــی،  ــدان علــی الریجان ــودن فرزن دوتابعیتــی ب
ــن  ــدارد و ای ــز صحــت ن ــس نی ــس مجل رئی
ــد  ــه ایشــان دو پســر دارن ــی اســت ک در حال
کــه یکــی در حــوزه قــم مشــغول بــه طلبگــی 
و دیگــری دانشــجوی دکتــری در تهران اســت 
و تــا امــروز هیــچ ســفر خارجــی نداشــته اند.

ــان  ــه زم ــی ب ــگ روان ــوع جن ــن ن پیشــینه ای
انتخابــات ریاســت جمهــوری بازمی گــردد کــه 
ضــد انقــاب تــاش کــرد بــا تأکیــد بــر رهایــی 
فتننه گــران، قــوه قضائیــه را جانبــدار بنامــد. از 
جملــه نیروهــای ضدانقــاب، مســعود بهنــود 
از عوامــل اتــاق فکــر »بــی بــی ســی«، در گام 
نخســت چالــش حقــوق بشــر و قــوه قضائیــه  
بیطــرف را مطــرح کــرد و نــام رمــز را »حملــه 
بــه قــوه قضائیــه« گذاشــت و امیــدوار بــود کــه 
ــد  ــزی ایجــاد کن ــدی جدال آمی ــد صف بن بتوان
و اینــک گام دوم علیــه قــوه قضائیــه را یــک 
کانــال تلگرامــی برداشــته اســت؛ کانالــی کــه 
ــس  ــکا و انگلی ــا آمری ــاط ب ــش بی ارتب مدیران

 . نیستند
ایــن کانــال پرونده ســازی  وظیفــه افــراد 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــئوالن جمه ــرای مس ب

ــای  ــن کانال ه ــی ای ــع مال ــت. مناب ــوده اس ب
تلگرامــی توســط  یــک ایرانــی بــه نــام 
امیرعبــاس فخــرآور تأمیــن می شــود کــه 
فــردی مرتبــط بــه ســنا و کنگــره آمریــکا بــوده 

ــت. اس
ــا  ــه ب ــد ک ــرب فهمیدن ــًا غ ــکا و مجموع آمری
جمهــوری اســامی ایــران نمی تــوان رو در 
ــران  ــا ای ــل رو در رو ب ــرد و تقاب ــه ک رو مقابل
و  مالــی  هزینــه  جــز  چیــزی  اســامی، 
ــوی  ــت.از س ــد داش ــان نخواه ــی برایش نظام
دیگــر ماننــد ســایر دول منطقــه، آمریــکا 
قراردادهــای  بــا  نتوانســتند  حامیانــش  و 
تســلیحاتی میلیــاردی، مســئوالن و مــردم 
ایــران را بخرنــد. بدیــن ســبب، جنــگ روانــی 
را مطــرح کردنــد کــه در آن هــم شکســت 

ــد.  ــورده ان خ
ــت یکــی  ــد گف ــی بای ــگ روان ــح جن در توضی
از مســائل مهمــی کــه در جهــان امــروز مــورد 
غربــی  کشــورهای  سیاســتمداران  توجــه 
ــه  ــرای دســتیابی ب ــه ب ــن اســت ک اســت، ای
ــی  اهــداف اســتعماری خــود، از مســائل روان
و تبلیغاتــی بهــره می گیرنــد کــه اصطاحــًا بــه 

آن »جنــگ روانــی« می گوینــد. 
مهم تریــن ابــزاری کــه در جنــگ روانــی از 
آنهــا اســتفاده می شــود، »تبلیغــات« و لــوازم 
آن مثــل نشــریات، کتاب هــا، ســخنرانی ها 
و  داخلــی  از  اعــم  رســانه های گروهــی  و 

ــی  ــی از اصول ــن یک ــتند؛ بنابرای ــی هس خارج
ــای  ــتعماری در برخورده ــای اس ــه قدرت ه ک
ظالمانــه خــود بــا دیگــر کشــورها بــه آن توجــه 
کامــل دارنــد و از آن بهــره الزم را می برنــد، 

ــت.  ــات اس تبلیغ
ــی »کوشــش  ــای امــروز یعن تبلیغــات در دنی
کــم و بیــش سیســتماتیک کــه هــدف نهایــی 
ــار  ــرش و رفت ــد، نگ ــه عقای ــکل دادن ب آن ش
مــردم در جهــت خاصــی اســت کــه مــورد نظــر 
دســتگاه تبلیغاتــی اســت.« بنابرایــن در جنگ 
روانــی، هــدف ایــن اســت کــه در عقایــد، 
احساســات، گرایش هــا و تفکــرات، تغییــر 
ایجــاد کنیــم کــه ایــن خــود باعــث تغییــر در 
ســاختار شــخصیتی و رفتــار افــراد خواهد شــد 
ــه تبلیغــات اســتوار  ــر پای ــن امــر ب ــه ای و البت

اســت.
آمریــکا، غــرب، منافقــان یــا هــر اســم دیگری 
کــه بخواهــد به حیثیــت ایــران اســامی لطمه 
واردکنــد، بــا دیوار عقانیــت و همدلــی ایرانیان 
روبــه رو خواهــد شــد. ســناریوی شــایعه علیــه  
آملــی الریجانــی، آخریــن تــاش عناصــر 
ضــد انقــاب نخواهــد بــود، تــاش آنهــا بــرای 
نفــاق و جدایــی میــان مــردم و میــان مــردم و 
مســئوالن بی نتیجــه خواهــد بــود؛ چــرا کــه در 
نظــام جمهــوری اســامی مــردم از مســئوالن 
جــدا نیســتند و حرمــت خــون شــهدا را زیــر پا 

نخواهنــد گذاشــت.

شایعه ای از جنس جنگ روانی: 

 جنگ روانی علیه 
رئیس قوه قضائیه

ادامه از صفحه اول

ســخنگوی فراکســیون حــج و زیــارت مجلــس جزئیــات 
مذاکــرات ایــران بــا مقامــات عربســتان بــرای برگــزاری عمــره 

ــرد.  ــریح ک ــرده را تش مف
سیدحســن حسینی شــاهرودی، ســخنگوی فراکســیون حــج 
و زیــارت مجلــس شــورای اســامی، بــا بیــان اینکــه علی رغــم 
محدودیت هــای زمانــی، حــج تمتــع امســال بــه نحــو خوبــی 
ــرای  ــرات ب ــه مذاک ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــد، گف ــزار ش برگ
ــم آن  ــود، بی ــده ب ــر ش ــدری زمان ب ــع ق ــج تمت ــراری ح برق
ــاد  ــی ایج ــاج ایران ــزام حج ــکاتی در راه اع ــه مش ــت ک می رف
ــارت و  ــر ســازمان حــج و زی ــا تدابی ــدهللا ب ــه حم ــه ب شــود ک
ــه  ــی را نســبت ب ــن موضــوع، حــج خوب ــل در ای ــل دخی عوام

ــم. ــاهد بودی ــته ش ــال های گذش س
ــا تاکیــد بــر اینکــه بحــث اســکان حجــاج ایرانــی در دو  وی ب

مــاه منتهــی بــه زمــان برقــراری حــج تمتــع حــل و فصــل شــد، 
افــزود: خدمات رســانی بــه حجــاج نیــز در ایــام حــج ابراهیمــی 

وضعیــت مناســبی داشــت.
نماینــده مــردم شــاهرود در مجلــس بــا بیــان اینکــه در زمــان 
حــج تمتــع نیــز مذاکراتــی بــرای برقــراری عمــره مفــرده برگزار 
شــده بــود، اظهــار داشــت: تاکنــون ایــن مذاکــرات بــه نتیجــه 

نرســیده اســت.
ســخنگوی فراکســیون حــج و زیــارت مجلــس تصریــح کــرد: 
در مذاکــرات انجــام گرفتــه تاکنــون دربــاره زمــان اعــزام حجاج 

ایرانــی بــه عمــره مفــرده  توافــق صــورت نگرفتــه اســت.
حسینی شــاهرودی گفــت طبــق گفتــه مســئوالن حــج و 
ــان  ــرده همچن ــره مف ــراری عم ــرای برق ــرات ب ــارت، مذاک زی

ادامــه دارد.

ــه  ــراق از جمل ــردم ع ــگی م ــت همیش ــران را دوس ــف ای ظری
ــردی  ــتباهات راهب ــت: اش ــد و گف ــور خوان ــن کش ــای ای کرده
ــم  ــه حســاب مــردم کــرد عراقــی نمی گذاری ــراد را ب برخــی اف
ــه راه »مــام  جــال«  و امیدواریــم همــه در کردســتان عــراق ب

ــد. بازگردن
محمدجــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجــه کشــورمان، در حاشــیه 
مراســم تشــییع و خاکســپاری مرحــوم جــال طالبانــی، 
رئیــس جمهــور پیشــین عــراق، در گفت وگویــی بــار دیگــر بــر 
ــرد و  ــد ک ــراق تاکی ــت ارضــی ع ــی و تمامی ــظ وحــدت مل حف
اظهــار داشــت: جمهــوری اســامی ایــران دوســت همیشــگی 
مــردم عــراق از جملــه کردهــای ایــن کشــور اســت و اشــتباهات 
ــی  ــرد عراق ــردم ک ــاب م ــه حس ــراد را ب ــی اف ــردی برخ راهب

نمی گــذارد.

ــه راه  ــراق ب ــتان ع ــه در کردس ــرد هم ــدواری ک ــراز امی وی اب
»مــام  جــال« کــه ســمبل وحــدت و تمامیــت ارضــی عــراق 

ــد. ــود، بازگردن ب
رئیــس دســتگاه دیپلماســی جمهــوری اســامی ایــران زنــده 
ــتگی  ــارزی خس ــران و مب ــت ای ــی را دوس ــال طالبان ــاد ج ی
ناپذیــر علیــه دیکتاتــوری صــدام حســین و کســی کــه همــواره 
بــرای وحــدت و تمامیــت ارضــی عــراق مجاهــدت کــرد، خوانــد 

و نــام و یــاد وی را گرامــی داشــت.
محمدجــواد ظریــف بــه منظــور شــرکت در ایــن مراســم پــس 
از تــرک تهــران، بــه بغــداد و از آنجــا بــه ســلیمانیه ســفر کــرد 
و در بــدو ورود مــورد اســتقبال نیچــروان بارزانــی نخســت وزیر 
اقلیــم کردســتان عــراق قــرار گرفــت.وی همچنیــن بــا نثــار تاج 

گلــی، بــه جــال طالبانــی ادای احتــرام کــرد.

جزئیات جلسات ایران با مقامات عربستان
 برای برگزاری »عمره مفرده« 

ایران دوست همیشگی مردم عراق 
و کردهای این کشور است

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران
برجام، قابل 

مذاکره مجدد نیست 
علــی اکبــر صالحــی رئیــس ســازمان انــرژی 
اتمــی کشــورمان کــه بــرای شــرکت در کنفرانــس 
بیــن المللــی منــع گســترش ســاح هــای هســته 
ــا  ــو ب ــت وگ ــرده اســت، در گف ــه رم ســفر ک ای ب
خبرگــزاری صداوســیما در رم بــا تاکیــد بــر اینکــه 
همــه طــرف هــا بایــد بــه برجــام پایبنــد باشــند، 
گفــت: برخــی مــی خواهنــد کــه برجــام در ابعــاد 
ــره  ــل مذاک ــا قاب ــود، ام ــدد ش ــره مج ــی مذاک فن

نیســت و مــا گفتیــم و همــه حتــی وزیــر خارجــه 
خانــم  و  اروپــا  اتحادیــه  ســخنگوی  روســیه، 
موگرینــی و چیــن هــم تاکیــد داشــتند کــه برجــام 

ــره مجــدد نیســت. ــل مذاک دیگــر قاب
ــکا از برجــام خــارج  ــر آمری ــرد: اگ ــح ک وی تصری
شــود و دیگــر کشــورها از آن پیــروی کننــد، قطعــا 
ــط  ــر فق ــا اگ ــد ریخــت ام ــم خواه ــه ه ــام ب برج
آمریــکا از برجــام خــارج شــود، بایــد هیئــت 
ــوص  ــن خص ــورمان در ای ــام کش ــر برج ــارت ب نظ

ــرد.     ــم بگی تصمی
صالحــی افــزود: بهتریــن راه، پایبنــدی بــه برجــام 
اســت؛ زیــرا ایــن توافــق در جهــت مســائل و 

تفاهمــات بیــن المللــی و هــم در جهــت مســائل 
ــع گشــترش، مفیــد و  ــم من منطقــه و تقویــت رژی
موثــر اســت. اگــر برجــام بــه هــم بخــورد، تناقضات 
فراوانــی از جملــه بحــث کــره شــمالی ایجــاد 
خواهــد شــد. اکنــون پیشــنهاد شــده کــه مســئله 
کــره شــمالی بــا مذاکــره و دیپلماســی حــل شــود. 
بنابرایــن اگــر جایــی کــه توافق شــده اســت، بــه آن 
پایبنــد نباشــند چــه اســتناد و اســتدالل و توجیهــی 
ــمالی را  ــره ش ــد ک ــا بخواهن ــد ت ــی گذارن ــی م باق
تفهیــم کــرده و راضــی کننــد تــا وارد مذاکــره شــود. 
ــود  ــدل وج ــک م ــه ی ــد ک ــی گوین ــا م ــا آنه قطع

ــه هــم خــورده اســت.  داشــت کــه ب

رییــس ســازمان انــرژی اتمــی کشــورمان گفــت:  
توصیــه مــا پایبنــدی بــه برجــام اســت و مذاکــره 
ــول  ــل قب ــامی قاب ــوری اس ــر جمه ــدد از نظ مج
ــس  ــه رئی ــا از جمل ــئوالن م ــا مس ــت و باره نیس
جمهــوری و وزیــر خارجــه اعــام کــرده انــد کــه بــه 

ــاره مذاکــره نخواهیــم کــرد.  هیــچ وجــه دوب
وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه بــه دعــوت مقامــات 
ایتالیایــی بــرای حضــور در کنفرانــس خلــع ســاح 
بــه رم ســفر کــرده اســت، گفــت: در ایــن نشســت 
شــخصیت هــای مهــم جهــان سیاســت، فرهنــگ 
ــاره  ــا درب ــا آنه ــد و ب ــی حضــور دارن ــی حقوق و فن

برجــام نیــز صحبــت مــی کنیــم.

سیاست خارجه

امروز شنبه 15 مهر ماه 1396 - سال سوم - شماره 544 روزنامه2
سیاسـت

امام جمعــه موقــت یــزد بــا انتقــاد از دخالــت 
قــوه  امــور  در  نماینــدگان  برخــی  بیجــای 
ــون  ــده ای خــود را هــم قان ــزود: ع ــه اف مجری
ــته و در  ــون دانس ــری قان ــر و مج ــم مفس ه
امــور مربــوط بــه قــوای ســه گانه دخالــت 

. می کننــد
امام جمعــه  مدرســی،  محمدرضــا  آیــت هللا 
ــادی-  ــن عب ــای آیی ــزد، در خطبه ه ــت ی موق
سیاســی نمــاز جمعــه ایــن هفتــه یــزد، ضمــن 
ــام حســین )ع(  ــام ســوگواری ام تســلیت ای
امــام  افــزود: حماســه  باوفایــش  ویــاران 
حســین )ع( در روز عاشــورا مســیر حــق را 

ــرد. ــن ک ــان روش ــرای جهانی ب

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه بدعهدی هــای 
ــم زدن  ــر ه ــرای ب ــا ب ــد آن ه ــکا و قص آمری
توافــق هســته ای صــورت گرفتــه افــزود: امروز 
ــه  ــن توافــق را ب ــا ای ــکا درصــدد اســت ت آمری
ــن  ــر ای ــران را مقص ــی ای ــد و از طرف ــم بزن ه

موضــوع جلــوه می دهــد.
ــر اینکــه  ــد ب ــا تأکی ــزد ب امام جمعــه موقــت ی
ایــن توافــق پرهزینــه باعــث تعطیلــی بخــش 
قابل توجهــی از صنعــت هســته ای کشــور و 

ــور  ــه کش ــی ب ــای فروان ــل محدودیت ه تحمی
شــد، تصریــح کــرد: علی رغــم ایــن هزینه هــا، 
تحریم هــا و فشــارهای ناجوانمردانــه دشــمنان 
علیــه کشــور تغییــر چندانــی نکــرد و همان طور 
ــام  ــوزان نظ ــاب و دلس ــر انق ــا رهب ــه باره ک
ــه  ــا بدعهــدی ب ــد، دشــمنان ب تذکــر داده بودن
توافــق پایبنــد نبودنــد و آشــکار و غیــر آشــکارا 
آن را نقــض کردنــد و ســایر کشــورها نیــز صرفًا 

ــد. ــر بودن نظاره گ

عضــو فقهــای شــورای نگهبــان در ادامــه بــا انتقــاد 
ــه عربســتان  از قــرارداد فــروش ســاح روســیه ب
افــزود: فــروش موشــک های s400 بــه عربســتانی 
ــت و از  ــهود اس ــن مش ــا در یم ــت آن ه ــه جنای ک
حامیــان تروریســم بــه شــمار مــی رود، موضوعــی 

ــوان از آن چشم پوشــی کــرد. نیســت کــه بت
ــد  ــه رون ــاره ب ــا اش ــزد ب ــه ی ــاز جمع ــب نم خطی
تحویــل ســاح s300 توســط روســیه بــه ایــران و 
بدعهدی هــای آن هــا در ایــن مهــم تصریــح کــرد: 

ــم  ــه علی رغ ــد ک ــان می ده ــات نش ــن موضوع ای
ضــرورت تعامــل بــا دنیــا، مــردم و مســئوالن ایران 
جــز بــه تــوان و قــدرت داخلــی و یــاری خداونــد 
ــکا و اعتمــاد داشــته  نبایــد بــه قــدرت دیگــری اّت

باشــند.
ــری از ســخنان  ــت هللا مدرســی در بخــش دیگ آی
ــتای  ــه در راس ــی ک ــاد از حرکت های ــا انتق ــود ب خ
ــال 88 در  ــران س ــه گ ــه و فتن ــران فتن ــر س تطهی
کشــور در حــال انجــام اســت، خاطرنشــان کــرد: 
ــدم  ــری و ع ــردم و رهب ــام، م ــا به نظ ــم آن ه ظل
توبــه فتنــه گــران، گنــاه نابخشــودنی اســت؛ ذهــن 
قابل چشم پوشــی  و  نمی شــود  پــاک  مــردم 

نیســت.

عضو فقهای شورای نگهبان:

گناه فتنه گران قابل چشم پوشی نیست 

امــام جمعــه موقــت اصفهــان گفت:»آمریــکا و اســرائیل« بــا 
را  شــوم،  تجزیه طلبــی کشــورها  نقشــه های 

دنبــال می کننــد. 
مجتبــی  والمســلمین ســید  حجت االســام 
جمعــه  نمــاز  خطبه هــای  در  میردامــادی 
اصفهــان بــا اشــاره بــه تبعیــض نــژادی در میــان 
قوم هــای مختلــف جهــان کــه از ســوی اســتکبار 

جهانــی صــورت می گیــرد، اظهــار داشــت: جنگ هــای نــژادی 
ــاده اســت  ــه راه افت ــان و توســط اســتکبار ب ــی در جه در حال
کــه آنهــا خــود را متمــدن می داننــد، امــا ایــن اســام بــود کــه 

ــارزه کــرد. ــا نژادپرســتی مب 1400 ســال پیــش ب
ــال  ــه دنب ــز ب ــم کردســتان نی ــه داد: جداســازی اقلی وی ادام
همیــن تفکــر اســت، آمریــکا و اســرائیل بــا نقشــه های شــوم 
خــود بــه دنبــال تجزیــه طلبــی در منطقه مــا هســتند و این در 
حالــی اســت کــه در دیگــر برنامه هــای خــود در ایــن منطقــه 

ــد. ــاکام مانده ان ن
ــار  ــی اظه ــروی انتظام ــه نی ــا گرامیداشــت هفت ــادی ب میردام
ــت  ــرافرازی مل ــه س ــی مای ــروی انتظام ــادت نی ــت: رش داش

ایــران اســت، امنیــت کشــور مــا وابســته بــه رشــادت آنهاســت 
ــان طــور  ــم، هم ــه آن افتخــار کنی ــد ب ــه بای ک
ــوب  ــه آش ــد ب ــری تهدی ــای تکفی ــه گروه ه ک
کشــیدن عزاداری هــای امــام حســین )ع( در 
محــرم کــرده بودنــد، امــا چشــم بیــدار ملــت 
بــا ســرافرازی و توانمنــدی خطــرات را دور کــرد 

ــد. ــزار ش ــت برگ ــال امنی ــم ها در کم و مراس
ــه امنیــت امــروز ایــران اســامی بیــان کــرد:  ــا اشــاره ب وی ب
امنیــت امــروز کشــور مــا در جهــان مثــال زدنــی اســت، ایــن 
در حالــی اســت کــه در کشــور مدعــی تمــدن و امنیــت، یــک 
نفــر می توانــد بــه راحتــی مــردم را بــه گلولــه ببنــدد و بســیاری 

ــه کشــتن بدهــد. از انســان ها را ب
امــام جمعــه موقــت اصفهــان بــا اشــاره بــه ســالروز بمبــاران 
شــهر ســومار گفــت: بمبــاران شــیمیایی ایــن شــهر بــه دســت 
ــه  ــادی شــد ک ــع زی ــراق ســبب شــهادت جم ــث ع ــم بع رژی
ــتند  ــه رو هس ــکل روب ــا مش ــا ب ــای آنه ــان خانواده ه همچن
 امــا کــدام نهــاد حامــی حقــوق بشــر ایــن حرکــت را محکــوم

 کرد؟

 رییــس ســتاد مرکــزی اربعیــن حســینی بــا اشــاره بــه اینکــه 
همــکاری هــای خوبــی میــان ایــران و عــراق در 
ــت:  ــود دارد، گف ــن وج ــم اربعی ــزاری مراس برگ
تامیــن امنیــت زائــران ایــران بــرای مــا اهمیــت 

ــادی دارد.  زی
ــاع  ــر دف ــا وزی ــدار ب ــاری در دی ــین ذوالفق حس
ــراق  ــت ع ــه دول ــک ب ــا تبری ــداد، ب ــراق در بغ ع

بــرای پیروزی هــای اخیــر ایــن کشــور در برابــر تروریســت های 
ــن  ــده بی ــام ش ــای انج ــا هماهنگی ه ــرد: ب ــار ک ــش اظه داع
وزارت کشــور عــراق و وزارت کشــور ایــران، گشــایش های 
خوبــی بــرای تــردد زائــران ایجــاد شــده اســت. البتــه تامیــن 
امنیــت زوار بــرای مــا دارای اهمیــت زیــادی اســت کــه وزارت 
ــه داشــته  ــد نقــش موثــری در ایــن زمین دفــاع عــراق می توان

باشــد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ضربــات زیــاد وارد شــده بــه 
ــا  ــد ب ــرد: بای ــار ک ــر، اظه ــای اخی ــراق در ماه ه ــش در ع داع
ــون  ــود. اکن ــی ش ــی خنث ــدات احتمال ــل، تهدی ــیاری کام هش
همکاری هــای امنیتــی ایــران و عــراق در ســطح بســیار 

ــه دســت  ــه ب ــن زمین ــی در ای مناســبی اســت و تجــارب خوب
ــن  ــزی اربعی ــتاد مرک ــت.رییس س ــده اس آم
حســینی همچنیــن ادامــه داد: ایــران آمادگــی 
ــت  ــت دول ــورت موافق ــه در ص ــن را دارد ک ای
ــر خــود را  ــرد هــال احم ــدادی بالگ ــراق، تع ع
در هــر مکانــی کــه دولــت عــراق تعییــن بکنــد 
مســتقر کنــد. مــا امیدواریــم کــه موضــوع 
اربعیــن منجــر بــه وحــدت و همدلــی بیشــتر بیــن مســئوالن و 
مــردم عــراق بشــود. بیــن وزارت کشــور ایــران و وزارت داخلــی 
ــن  ــم اربعی ــزاری مراس ــه برگ ــی در زمین ــکاری خوب ــراق هم ع
ــت  ــده اس ــب ش ــکاری موج ــل و هم ــن تعام ــود دارد و ای وج
کــه بســیاری از مشــکات برگــزاری ایــن مراســم حــل بشــود. 
امیدواریــم امســال هــم مراســم اربعیــن بــدون مشــکل خاصی 
برگــزار بشــود. در ادامــه ایــن دیــدار وزیــر دفــاع عــراق بــا بیــان 
اینکــه بیــن دو کشــور مســلمان ایــران و عــراق همکاری هــای 
ــن  ــا موضــوع اربعی ــه تنه ــرد: ن ــح ک ــی وجــود دارد تصری خوب
ــد  ــا بای ــت. م ــم اس ــیار مه ــت بس ــط دو مل ــده رواب ــه آین بلک

ــم. ــعه بدهی ــه و توس ــور را ادام ــوب دو کش ــط خ رواب

»آمریکا و اسرائیل« با نقشه های شوم  
تجزیه طلبی کشورها را دنبال می کنند 

رییس ستاد مرکزی اربعین حسینی:

تامین امنیت زائران برای ایران اهمیت زیادی دارد 



فناوری
دوربین بدون آینۀ کانن سال ۲۰۱۸ 

عرضه می شود
کانــن نیــز هماننــد نیکــون ســرمایه گذاری گســتردۀ 
خــود را بــرای عرضــۀ دوربین هــای بــدون آینــه آغــاز 

کــرده اســت. 
ــن  ــریۀ Canon Rumors، دوربی ــام نش ــق اع طب
 CMOS بــدون آینــه و فول فریــم کانــن، از سنســور
ســاخت ایــن شــرکت اســتفاده می کنــد کــه پیــش 
 6D Mark 5 وD Mark IV از ایــن در دوربین هــای

II بــه کار گرفتــه شــده اســت. 
ــه برخــی شــایعات دیگــر کــه درصــد صحــت  البت
ــدل  ــه م ــعۀ س ــر از توس ــت، خب ــز اس ــا ناچی آن ه
ــه  ــد ک ــن می دهن ــه توســط کان ــدون آین ــن ب دوربی
یکــی قابلیــت اتصــال بــه لنزهــای ســری EF دارد، 
دیگــری از ســری جدیــدی از لنزهــا بهــره می بــرد و 
در نهایــت نســخه ای کــه بــه لنــز ثابــت مجهــز شــده 

اســت. 
طبــق اطاعــات فــاش شــده، کانــن خــود را بــرای 
ــاه مــی  ــه در م ــدون آین ــن ب ــن دوربی ــی اولی معرف
ســال ۲۰۱۸ )اردیبهشــت ۹۷( و در رویــداد فتوکینــا 

ــد. ــاده می کن آم

نرم افزار Shareit از مرز ۵۰۰ 
میلیون دانلود گذشت

ــال  ــن های انتق ــن اپلیکیش shareit از محبوب تری
ــت  ــتفاده از قابلی ــا اس ــل ب ــریع فای ــتراک س و اش
وای فــای دایرکــت اســت کــه توســط شــرکت لنــوو 

ــه شــده اســت.  ســاخته و ارائ
تعــداد دانلودهــای برنامــه ی Shareit در پلی اســتور 

بــه نیــم میلیارد رســیده اســت. 
قســمتی از ایــن تعــداد دانلــود ممکــن اســت 
وابســته بــه ایــن واقعیــت باشــد کــه ایــن برنامــه 
به طــور پیش فــرض روی بســیاری از دســتگاه های 
اندرویــدی شــرکت لنــوو نصــب شــده اســت؛ امــا 
به خوبــی می دانیــم کــه Shareit بیــن ســایر 
ــران اندرویــد نیــز محبوبیــت و عمومیــت دارد. کارب

استفاده از باتری ۴۰۰۰ میلی آمپری 
برای میت۱۰

هــوآوی دیــروز در بخــش دیگــری از معرفــی 
ــه  ــرد ک ــام ک ــمًا اع ــت۱۰ رس ــۀ می مرحله به مرحل
باتــری ۴۰۰۰  بــه  اندرویــدی هــوآوی  پرچــم دار 

میلی آمپــر ســاعتی مجهــز خواهــد بــود. 
ــت۹،  ــه می ــه اینک ــه ب ــا توج ــر ب ــن خب ــه ای البت
پرچــم دار ســال گذشــتۀ هــوآوی نیــز از باتــری 
۴۰۰۰میلی آمپــری بهــره می بــرد، چنــدان شــگفت آور 
نبــود؛ امــا به هرحــال تأییــدی بــود بــر اینکــه 
ــابهی  ــری مش ــت بات ــز ظرفی ــد نی ــم دار جدی پرچ

خواهــد داشــت. 
ســری میــت۱۰ آخریــن ســری از گوشــی های 
ــرار اســت  ــه ق ــد پرچــم دار امســال اســت ک اندروی

ــود. ــی ش ــوآوی رونمای ــط ه ــه زودی توس ب
 هرچنــد ایــن شــرکت چینــی هنــوز ایــن موضــوع 
را اعــام نکــرده اســت؛ امــا احتمــاالً هــر دو گوشــی 
میــت۱۰ و میــت۱۰ پــرو بــه باتــری یکســانی مجهــز 
ــه  ــود، ب ــات موج ــر اســاس اطاع ــود. ب ــد ب خواهن
نظــر می رســد کــه ســری میــت ۱۰ شــباهت زیــادی 
ــازه معرفی شــده ی پیکســل ۲ و  ــه گوشــی های ت ب

پیکســل ۲ ایکــس ال داشــته باشــد.

اخبار استان
ماجرای عجیب صادرات سیب و 

واردات موز
گذشــته  ســال  در  کشــاورزی  جهــاد  وزارت 
بــرای تقویــت محصــوالت کشــاورزی ماننــد 
بــازار  عنــوان  تحــت  سیاســتی  »ســیب« 
تاجــران  کــه  کــرد  وضــع  بــازار  مقابــل  در 
۱.5کیلــو  صــادرات  قبــال  در  می توانســتند 
ــرای  ــدی ب ــج درص ــه و پن ــۀ پای ــیب از تعرف س
ــه  ــد ک ــوز اســتفاده کنن ــک کیلوگــرم م واردات ی
در ســال گذشــته ایــن سیاســت جــواب داد 
و بــه عنــوان مثــال بیــش از ۱6۲هــزار تــن 
ــه  ــت ب ــه نخس ــج ماه ــازۀ پن ــا در ب ــیب تنه س
کشــورهای مختلــف صــادر شــد کــه رشــد قابــل 
ــان  ــته نش ــال گذش ــه س ــبت ب ــی را نس  توجه

می داد. 
امــا امســال ایــن اتفــاق نیفتــاد و صــادرات 
ســیب نــه تنهــا بــا افــت بیــش از ۸۰درصــدی از 
نظــر وزنــی و ارزشــی مواجــه شــد، بلکــه واردات 
ــج ماهــۀ  ــه پن ــز اوج گرفــت و نســبت ب مــوز نی
ــر  ــد از نظ ــته ۴۱.۹۹درص ــال گذش ــت س نخس
وزنــی و ۴۲.۱۳درصــد از نظــر ارزشــی افزایــش 
ــازار در  داشــت کــه نشــان می دهــد سیاســت ب
ــور  ــاورزی آن ط ــاد کش ــازار وزارت جه ــل ب مقاب
ــداد و تاجــران مــوز ترجیــح  ــد جــواب ن کــه بای
ــا همــان تعرفــۀ  دادنــد ایــن میــوۀ وارداتــی را ب
۲5درصــدی و گران تــر وارد و در بــازار بــا همــان 

ــد.  نســبت عرضــه کنن
ســید رضــا نورانــی، رئیــس اتحادیــۀ صادرکننــدگان 
و واردکننــدگان محصــوالت کشــاورزی، در ایــن بــاره 
معتقــد اســت کــه ایــن سیاســت گذاری هــای 
یــک شــبه کــه بــدون مشــارکت بخــش خصوصــی 
پایــدار  نمی توانــد  می شــود  ابــاغ  و  تدویــن 
ــته  ــال گذش ــان س ــه در هم ــرا ک ــد، چ ــی بمان باق
تاجــران ســیب های بی کیفیــت را بــا قیمــت 
ناچیــز خریــداری می کردنــد و پــس از گذشــتن از 
ــد  ــدوم می کردن ــد و مع ــا آن را دور می ریختن مرزه
ــوز  ــدی واردات م ــج درص ــۀ پن ــد از تعرف ــا بتوانن ت
اســتفاده کننــد که البتــه ایــن پرونــده بــا ورود وزارت 
ــع  ــت و جم ــرار گرف ــیدگی ق ــورد رس ــات م  اطاع

شد.

همکاری ایران و فرانسه در 
آبزی پروری

ــای  ــا همت ــدار ب ــاورزی در دی ــاد کش ــر جه وزی
ــای  ــارۀ راه ه ــس، درب ــود در پاری ــوی خ فرانس
افزایــش همکاری هــای دو کشــور در حــوزۀ 

کشــاورزی و دامپــروری گفت وگــو کــرد. 
ــاورزی  ــر کش ــا وزی ــاورزی ب ــاد کش ــر جه وزی
ــای  ــارۀ راه ه ــدار و درب ــس دی ــه در پاری فرانس
ــه در  ــران و فرانس ــای ای ــش همکاری ه افزای
دامپــروری، گفت و گــو و   زمینــۀ کشــاورزی 

 کردند. 
ــرف  ــان دو ط ــی معاون ــه برخ ــدار ک ــن دی در ای
نیــز حضــور داشــتند، محمــود حجتی و اســتفان 
ــای  ــش همکاری ه ــای افزای ــارۀ راه ه ــراور، درب ت
و  کشــاورزی  زمینــۀ  در  فرانســه  و  ایــران 

دامپــروری گفت و گــو کردنــد. 
تبــادل فناوری هــای جدیــد در حــوزۀ کشــاورزی، 
انجــام تحقیقــات بــه ویــژه در بخش هــای گیاهان 
دارویــی و اصــاح بــذر و نباتــات و ســرمایه گــذاری 
فرانســه در بخش هــای مختلــف کشــاورزی و 
دامپــروری ایــران بــه ویــژه آبزی پــروری و صنایــع 
تبدیلــی و لبنــی، از دیگــر محورهــای گفت وگــوی 

وزرای کشــاورزی ایــران و فرانســه بــود.

مشــاور وزیــر راه و شهرســازی بــا اعــام 
ــد مســکن،  ــای جدی ــای وام ه ــات اعط جزئی
ــن وام هــا ۱5ســاله و  گفــت: »بازپرداخــت ای

ــت.«  ــد اس ــود آن، ۸درص ــرخ س ن
غامرضــا ســامی بــا تشــریح جزئیــات 
وام هــای جدیــد مســکن گفــت:  جدیــد 
»مهم تریــن مزیــت ایــن وام جدیــد، افزایــش 
زمــان بازپرداخــت مســکن از ۱۲ به ۱5 ســال و 
همچنیــن کاهــش ســود تســهیات از ۹.5 بــه 
۸درصــد اســت؛ ضمــن اینکــه متقاضــی دیگر 
نیــازی نیســت یــک ســال بــرای دریافــت وام 
منتظــر بمانــد؛ بلکــه در یــک دورۀ ده ماهــه)دو 
دورۀ 5 ماهــه( می توانــد پرونــدۀ دریافــت وام 

تشــکیل دهــد.«
 وام مسکن یکم

مشــاور وزیــر راه و شهرســازی در خصــوص 
ــکن  ــت وام مس ــرای دریاف ــد ب ــرات جدی تغیی
یکــم گفــت: »در حــال حاضــر بایــد بــرای 
افزایــش بهــره وری تســهیات مســکن عــاوه بر 
ــره کاهــش  ــرخ به ــغ وام، ن افزایــش خــود مبل
ــد  و طــول بازپرداخــت اقســاط آن افزایــش یاب
ــه بانــک عامــل مســکن فشــاری وارد  ــه ب ــا ن ت
شــود و نــه بــه دریافت کننــدۀ تســهیات.« 
تصمیــم  »براســاس  داد:  ادامــه  ســامی 
هیئــت دولــت قــرار اســت از محــل بازپرداخــت 
اقســاط مســکن مهــر، منابــع مالــی جدیــد بــه 
بانــک عامــل بخــش مســکن تزریــق شــود تــا 
ــکن  ــهیات مس ــرایط تس ــود ش ــت بهب سیاس

ــود.«  ــی ش اجرای

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه شــرایط جدیــد 
ــهیات  ــت تس ــان دریاف ــه متقاضی ــًا ب صرف
ــم  ــکن یک ــداز مس ــدوق پس ان ــل صن از مح
ــه  ــد ب ــن معتق ــزود: »م ــاص دارد اف اختص
وجــود رکــود در بــازار مســکن نیســتم؛ رکــود 
ــد  ــرای خری ــی ب ــه تقاضای ــت ک ــی اس زمان
مســکن وجــود نداشــته باشــد امــا در حــال 
ــت  ــکن ارزان قیم ــرای مس ــا ب ــر تقاض حاض
تعــداد  نیــز  دیگــر  ســوی  از  و  باالســت 
ســازندگان مســکن زیــاد هســتند؛ امــا آنچــه 
ــی را  ــرایط فعل ــم ش ــا نتوانی ــده ت ــبب ش س
ــان  ــاط می ــودن ارتب ــرار نب ــم، برق ــر دهی تغیی
تقاضــای مســکن مصرفــی و ســازندگان 

ــت.« ــکن اس مس
بخــش تســهیالت  بــه  دولــت  ورود   

مســکن
مشــاور وزیــر راه و شهرســازی، تصریــح 

کــرد: تنهــا عاملــی کــه ســبب می شــود 
ــذار باشــد، ورود  ــا تســهیات مســکن اثرگ ت
دولــت بــه بخــش تســهیات مســکن اســت 
تــا عــاوه بــر افزایــش مبلــغ وام، نــرخ بهــره 
و مــدت زمــان بازپرداخــت اقســاط را کاهش 
دهــد؛ چــرا کــه بانک هــای خصوصــی در 
ــی پرداخــت تســهیات  حــال حاضــر، توانای

ــد. ــن را ندارن ــرۀ پایی ــرخ به ــا ن مســکن ب
زمــان  از  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  ســامی 
راه انــدازی صنــدوق پــس انــداز مســکن 
دریافــت  شــرایط  حــال،  بــه  تــا  یکــم 
ــار  ــت، اظه ــه اس ــود یافت ــهیات آن، بهب تس
ــهیات  ــود تس ــرخ س ــش ن ــت: »کاه داش
مســکن یکــم بــه ۹.5 درصــد ســبب افزایش 
اســتقبال از ایــن صنــدوق شــد امــا بــاز هــم 
ــن  ــد و شــاید نتوانســت بی ــه بای ــور ک آن ط
ــه  ــد ک ــاد کن ــاط ایج ــا، ارتب ــه و تقاض عرض
علــت آن طوالنــی بــودن مــدت زمــان انتظــار 

ــت.« ــهیات اس ــن تس ــت ای ــرای دریاف ب
 کاهش نرخ بهرۀ تسهیالت

حالــت  »بهتریــن  خاطرنشــان کــرد:  وی 
تســهیات  بــرای  شــرایط  ایده آلتریــن  و 
مســکن، کاهــش نــرخ بهــرۀ تســهیات بــه 6 
درصــد و افزایــش زمــان بازپرداخــت اقســاط 
ــر  ــال حاض ــی در ح ــت ول ــال اس ــه ۲۰ س ب
دولــت چنیــن منابعی را نــدارد و در ســال های 
آینــده بایــد بــه ایــن شــرایط دســت یابیــم.« 
ــغ  ــش مبل ــد از افزای ــامی، بع ــۀ س ــه گفت ب
موضــوع  مهم تریــن  مســکن،  تســهیات 

ایجــاد تعــادل میــان منابــع و مصــارف بانــک 
عامــل بخــش مســکن اســت؛ چراکــه در غیــر 
ایــن صــورت، ممکــن اســت قیمــت مســکن 
افزایــش یافتــه و در عمــل اثــر افزایــش مبلــغ 

ــرد. ــن بب وام را از بی
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، حامــد مظاهریــان 
ــرار  ــرد، ق ــام ک ــته اع ــه گذش ــنبۀ هفت چهارش
اســت وزیــر راه و شهرســازی در همایــش 
سیاســت های توســعۀ مســکن کــه سه شــنبه 
مرکــز  در  مهرمــاه   ۱۹ و   ۱۸ چهارشــنبه  و 
ــزار  ــازی برگ ــکن و شهرس ــات راه، مس تحقیق
می شــود، شــرایط جدیــد تســهیات مســکن 
ــم را  ــداز مســکن یک ــدوق پس ان از محــل صن

ــد. ــام کن اع
ــت عبــاس آخونــدی دو هفتــه  ــی اس گفتن
قبــل در حاشــیۀ مراســم افتتــاح مرکز توســعۀ 
کارآفرینــی بانــک دولتــی عامــل بخــش 
ــرد در  ــام ک ــگاران اع ــع خبرن ــکن در جم مس
ــد  ــرایط جدی ــا ش ــت ب ــت دول ــورت موافق ص

ــه  ــن شــرایط عطــف ب تســهیات مســکن، ای
ماســبق می شــود و کســانی هــم کــه در حــال 
ــم  ــکن یک ــداز مس ــس ان ــاب پ ــر حس حاض
افتتــاح کرده انــد می تواننــد از ایــن شــرایط 

ــد. اســتفاده کنن
بنابرایــن کســانی کــه حداقــل ۱۰ مــاه از زمــان 
ــکن  ــدوق مس ــا در صن ــاب آن ه ــاح حس افتت
ــون  ــت شــرایط رســوب ۴۰میلی ــا رعای ــم ب یک
تومــان و رســیدن بــه میانگیــن موردنظــر بانک، 
می تواننــد تقاضــای خــود مبنــی بــر دریافــت 
ــه  ــی مســکن را ب ــون تومان تســهیات ۸۰میلی

بانــک عامــل بخــش مســکن ارائــه دهنــد. 
گفتنــی اســت در حــال حاضــر دولــت بــا 
افزایــش اصــل مبلــغ وام موافقــت نکــرده 
و فعــاً همــان مبلــغ ۸۰ میلیــون تومــان 
ــرای  ــوان ســقف تســهیات مســکن ب ــه عن ب
متقاضیــان انفــرادی و ۱6۰ میلیــون تومــان 
ــد  ــال خواه ــران( اعم ــژۀ ته ــرای زوجین)وی ب

ــد. ش

اعالم شرایط جدید وام مسکن
بازپرداخت ۱۵ساله، نرخ سود ۸درصد

ــک  ــالیانه ی ــت: »س ــی گف ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــر تع وزی
ــای کار هســتند  ــه افــرادی کــه جوی میلیــون و ۲۰۰هــزار نفــر ب

افــزوده می شــود. «
ــم  ــه ســر می بری ــون در شــرایطی ب ــی ربیعــی گفــت: »اکن عل
کــه تنهــا ۱۰ســال فرصــت داریــم نقــش بیشــتری در دنیــا پیــدا 
کنیــم و ســهم بیشــتری از اقتصــاد جهــان کســب کــرده و بــر 
ــه اینکــه در  ــا اشــاره ب مشــکات داخلــی فائــق آییــم.« وی ب
گذشــته شــرایط ســختی را گذراندیــم و فرصت هــای زیــادی را 
از دســت داده ایــم، گفــت: »در گذشــته تحریم هــا موجــب شــد 
ســهم کمتــری در مقایســه بــا دیگــر کشــورها از بــازار جهانــی 

نصیبمــان شــود. «
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا بیــان اینکــه بــه میــزان 
جمعیــت و وســعتی کــه داریــم نتوانســته ایم از بازارهــای 
جهانــی ســهمی بــه دســت آوریــم، خاطرنشــان کــرد: »بــرای 

ــم.« وی  ــاش کنی ــخت ت ــد س ــذار بای ــن دوران گ ــور از ای عب
ــت  ــال منزل ــه دنب ــا اعــام اینکــه بســیاری از کشــورها کــه ب ب
بودنــد هــم ســخت کار کردنــد و هــم برنامــه داشــتند، افــزود: 
ــان دهــۀ شــصت  »امــروز در دوره ای قــرار گرفته ایــم کــه جوان

ــه کار شــوند.« نتوانســتند در دهــۀ هشــتاد مشــغول ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــل مشــکات نیازمنــد عقانیــت 
ــی در  ــش ســرمایۀ اجتماع ــزود: »افزای ــه هســتیم، اف و برنام
دســتور کار دولــت قــرار گرفتــه کــه جــز  بــا سختکوشــی محقق 

نخواهــد شــد.« 
ــا تأکیــد براینکــه اکنــون بــه مــدارا و اجمــاع بــزرگ  ربیعــی ب
ــر و  ــت تدبی ــم و دول ــاز داری ــور نی ــی کش ــائل اصل ــول مس ح
ــه  ــش گرفت ــعه را در پی ــیر توس ــرد مس ــن رویک ــا ای ــد ب امی
اســت، عنــوان کــرد: امــروز دیگــر بــا رضایت هــای کوتاه مــدت 

نمی توانیــم مشــکات را حــل کنیــم.«

رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران، تاکیــد کــرد: 
ــد.  ــه هوشمندتر شــدن شــهرها کمــک می کن »اســتانداردها ب
نیــره پیروزبخــت گفــت: »امــروزه اســتانداردها در همــۀ 
ــداوم  ــور م ــتند و حض ــل هس ــهری دخی ــی ش ــزای زندگ اج
ــات  ــا و خدم ــه کااله ــدود ب ــهری، مح ــی ش ــا در زندگ آن ه
ــل  ــی مث ــم و کان ــای مه ــه حوزه ه ــود؛ بلک ــره نمی ش روزم
ــی  ــز در برم ــات را نی ــاوری اطاع ــل و فن ــرژی، حمل و نق ان

ــرد.« گی
 وی افــزود: »بــه عبــارت دیگــر، اســتانداردها دســتورکارهای 
داشــتن  از   زندگــی  جنبه هــای  تمامــی  بــرای  مهــم 
انــرژی، حمل و نقــل  بهینــۀ  بــا مصــرف  ســاختمان های 
ــدار را  ــع پای ــاد جوام ــا ایج ــماند ت ــت پس ــمند، مدیری هوش
آمــاده می کننــد.« پیروزبخــت گفــت: »ارتقــای ســطح 
خدمــات شــهری و گام نهــادن بــه ســوی مدیریــت یکپارچــۀ 

شــهری مســتلزم به کارگیــری اســتانداردهای اختصاصــی 
بــرای خدمــات متنــوع در شــهر اســت کــه هوشــمندتر شــدن 
ــا و  ــن فرآینده ــام ای ــه انج ــراه دارد. البت ــه هم ــهرها را ب ش
هوشمندتر شــدن شــهرها در گــرو همــکاری و تعامــل نزدیــک 
ــا  ــران، شــهرداری ها، وزارتخانه ه ــی اســتاندارد ای ســازمان مل
ــه  ــا ب ــت شــهری اســت. م ــل در مدیری و ســازمان های دخی
عنــوان مرجــع استانداردســازی در کشــور بــرای شــکل گیــری 
ــا ســرعت  ــا شــهرهایمان ب ــم ت ــکاری آماده ای ــوع هم ــن ن ای

ــد. « ــت کنن ــازی حرک ــیر هوشمندس ــتری در مس بیش
وی اظهــار داشــت: بــرای ســازمان ملی اســتاندارد ایــران هیچ 
ــه  ــی و ســامت مــردم نیســت و ب ــر از ایمن موضوعــی مهم ت
همیــن دلیــل با چشــمان بــاز و هوشــمند بــر تولیــد، واردات و 
صــادرات کاالهــا و خدمــات نظــارت می کنیــم و بــاور داریــم 

کــه اســتاندارد کلیــد توســعۀ اقتصــادی کشــور اســت.«

 ۳۸۰ هزار هکتار؛ باغات زیر کشت ۳.6
پسته

میلیارد دالر؛ صادرات 
محصوالت معدنی

میلیون ورق؛ تعداد اوراق 
معامله شدۀ مسکن

هکتــار  380هــزار  کشــور  پســته  باغــات  زیرکشــت  ســطح 
اســت.

در پنــج مــاه نخســت ســال جاری 3.۶میلیــارد دالر محصوالت 
معدنی صادر شــده اســت.

ورقــۀ  ۹میلیــون  شــهریورماه،  پایــان  تــا  امســال  ابتــدای  از 
گواهــی تســهیالت مسکن)تســه( در بــازار فرابــورس مــورد 

معاملــه قــرار گرفتــه اســت.
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،،
مهم تریــن مزیــت ایــن وام جدیــد، 
افزایش زمان بازپرداخت مســکن از 
۱۲ بــه ۱۵ ســال و همچنیــن کاهــش 
ســود تســهیالت از ۹.۵ بــه 8درصــد 

اســت

عملکرد مخابرات استان اصفهان در سال 95

۱۱۸
عملکرد مخابرات

مدیریت مخابرات منطقه اصفهان

ارتباط با  روزنامۀ کیمیای وطن

32298058 95013701

B.Abbaszade@eskimia.ir
بردیا عباس زادهکیمیای وطن

ــه  ــان ب ــتان اصفه ــرات اس ــرکت مخاب ش
ــام  ــر ن ــان تغیی ــۀ اصفه ــرات منطق مخاب

داده اســت. 
بــرای بررســی عملکــرد مخابــرات اســتان 
اصفهــان در ســال ۹5 بــا مهنــدس مهــدی 
منطقــۀ  مخابــرات  مدیــر  حیــدری زاده 

ــتیم. ــو نشس ــه گفت و گ ــان ب اصفه
آنچــه در ایــن مصاحبــه می خوانیــد حاصــل 

ــن گفت و گوســت. ای

 افتخارات مخابرات در سال 9۵ 
چه بوده است؟

ــان  ــۀ اصفه ــرات منطق ــال ۹5 مخاب در س
جــزء پرتاشــترین مخابرات هــای مناطــق 

کشــور بــود. 
ــان  ــۀ اصفه ــرات منطق ــارات مخاب از افتخ
در  نخســت  رتبــۀ  کســب  از  می تــوان 
و  مقــررات  تنظیــم  ســازمان  ارزیابــی 
مجموعــه  بیــن  در  رادیویــی  ارتباطــات 
مخابرات هــای اســتانی بــرای ســومین 
برتــر  رتبــۀ  کســب  پیاپــی،  ســال 

ــۀ  ــرات منطق ــی مخاب ــط عموم ــط رواب توس
اصفهــان در چهارمیــن جشــنواره روابــط 
کســب  ایــران،  مخابــرات  عمومی هــای 
ــاوری  ــی و فن ــاون علم ــر از مع ــوح تقدی ل
ریاســت جمهوری و رئیــس بنیــاد نخبــگان 
بــه پــاس برگــزاری نخســتین رویــداد 
کارآفرینــی هم نــت، کســب رتبــۀ برتــر 
ــنواره و  ــن جش ــد در نهمی ــس دیمون تندی
ــش  ــع و پخ ــام توزی ــی نظ ــس مل کنفران
اســتانی تک محصولــی گــروه فنــاوری 

ــرد. ــام ب ــات ن اطاع

اثرات مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد کشور
ــات غیرمســتقیم«  ــزوده شــکلی از »مالی ــر ارزش اف ــات ب مالی
ــات و  ــای خدم ــراه به ــه هم ــده آن را ب ــه مصرف کنن ــت ک اس
کاالهــا می پــردازد. مالیــات بــر ارزش افــزوده نخســتین بــار در 
آلمــان مطــرح شــد ولــی ایــن فرانســه بــود کــه بــرای اولیــن بــار 
ــات  ــس از آن اخــذ مالی ــت. پ ــه کار گرف در ســال ۱۹5۴ آن را ب
بــر ارزش افــزوده بــه ســرعت بــه ســایر کشــورهای دنیــا تســری 
ــش از ۱۱۰ کشــور  ــال حاضــر در بی ــه در ح ــوری ک ــه ط ــت ب یاف
جهــان و از جملــه ایــران دریافــت مالیــات از کاالهــا و خدمــات 

دارد. رواج 
ــر ارزش افــزوده، کســب درآمــد  هرچنــد در دریافــت مالیــات ب
ــام  ــم نظ ــای مه ــی از هدف ه ــور یک ــرای ادارۀ کش ــی ب مالیات
مالیاتــی اســت امــا مهمتریــن هــدف آن نیســت. مالیــات بــر 
ارزش افــزوده، مالیاتــی چندمرحلــه ای اســت کــه می توانــد بــه 
شــکلی هدفمنــد بــرای اهــداف برنامه ریــزی اقتصــادی کشــور 
ــوع  ــن ن ــه شــود. در حقیقــت، قابلیــت انعطــاف ای ــه کار گرفت ب
ــد  از مالیــات ســبب می شــود سیاســت گذاران اقتصــادی بتوانن
ــرداری کننــد.  ــرای هدایــت نظــام تولیــد و مصــرف از آن بهره ب ب
بــا ایــن اوصــاف، مالیــات بــر ارزش افــزوده ابــزاری کارآمــد برای 
اعمــال سیاســت های حمایتــی و تشــویقی هــم در دوران رکــود 

و هــم در دوران رونــق اقتصــادی اســت.
ــاد  ــی از اقتص ــردن بخش های ــا معاف ک ــا ب ــت دولت ه در حقیق
کشــور از مالیــات بــر ارزش افــزوده، ســرمایه های اقتصــادی را به 
بخــش موردنظــر هدایــت می کننــد و زمینــۀ رونــق بخــش تولیــد 
را فراهــم می آورنــد. از ســوی دیگــر، بــا وضــع مالیــات بــر ارزش 
افــزوده بــر نظــام توزیــع و معاف کــردن بخش هایــی از آن، 
مالیــات بــه عنــوان اهرمــی در جهــت تنظیــم بــازار بــه خدمــت 

گرفتــه می شــود. بــه ایــن معنــا کــه کاالهــای اساســی در اغلــب 
ــرای  مــوارد مشــمول معافیــت می شــوند و مصــرف کننــدگان ب
ــد  ــات خواهن ــت مالی ــه پرداخ ــزم ب ــا مل ــایر کااله ــرف س مص
بــود. همچنیــن در چنیــن نظامــی افــرادی کــه کاالی بیشــتری 
ــه  ــد ک ــد بپردازن ــز بای ــتری نی ــات بیش ــد، مالی ــرف می کنن مص
خــود نشــان دهندۀ ایــن واقعیــت اســت کــه مالیــات بــر ارزش 
افــزوده بــه دلیــل پیونــد مســتقیم آن بــا مصــرف امــکان فــرار 
ــه  ــه را ب ــر موازن ــه حداقــل می رســاند و از آن مهمت ــی را ب مالیات
نفــع اقشــار کمتــر برخــوردار جامعــه برقــرار می ســازد چــرا کــه 
افــراد براســاس میــزان برخــورداری از امکانــات و منابــع مالیــات 
ــه  ــری ک ــل تأثی ــه دلی ــر، ب ــوی دیگ ــد. از س ــت می کنن پرداخ
مالیــات بــر ارزش افــزوده بــر قیمــت نهایــی کاالهــا و خدمــات 
می گــذارد، دولت هــا می تواننــد از آن بــرای کنتــرل الگــوی 
ــا و  ــع کااله ــد و توزی ــام تولی ــد نظ ــت هدفمن ــرف و مدیری مص

خدمــات بهــره ببرنــد.
همچنیــن، معافیــت تجــارت خارجــی از مالیــات بــر ارزش 
ــق  ــال آن رون ــه دنب ــدگان و ب ــویق صادرکنن ــبب تش ــزوده س اف
ــز  ــادرات کاال نی ــل از ص ــد حاص ــود. درآم ــی می ش ــد داخل تولی
مجــددًا وارد چرخــۀ اقتصــادی شــده و ســبب رشــد نقدینگــی 
در بخــش تولیــد می شــود.در یــک جمع بنــدی، می تــوان 
گفــت انعطــاف بــاال، اثــر تورمــی انــدک، هدفمنــد بــودن مالیــات 
ــه  ــازار و جهت دهــی ب ــم ب ــر تنظی و تأثیرگــذاری قابل ماحظــه ب
نظــام تولیــد و توزیــع کاالهــا و خدمــات در کشــور و نیــز تقویــت 
ــر  ــات ب ــده اند، مالی ــبب ش ــه س ــتند ک ــی هس ــادرات عوامل ص
ــوان یکــی از ابزارهــای مهــم مــورد توجــه  ــه عن ارزش افــزوده ب

ــرد.  ــرار گی ــان ق ــران و جه ــادی در ای ــزان اقتص برنامه ری

گوشتیران
در ســال ۱۹۳۰ یــک نفــر دیگــر از اهالــی روســیه بــه نــام لیشینیســکی کــه نماینــدۀ بازرگانــی 
ــۀ  ــان کارخان ــود و ســابقۀ کالباس ســازی در روســیه داشــت، از آلم ــی ب ــدر انزل روســیه در بن
کوچکــی بــرای مصــرف روزانــه ۴۰ تــا5۰ کیلوگــرم کالبــاس وارد کــرد و تــا ســال ۱۹۳۳ میــادی 

در بندرانزلــی مشــغول بــه کار بــود. 
همچنیـــن از ســال ۱۳۰۳ یـــک نفـــر از ارامنــــه، از اهالــی ســلماس آذربایجــان غربــی بــه نام 
آرزومــان آوانســیان کــه پــس ازانقــاب روســیه بــه ایــران بازگشــته بــود بـــا وســایل دســـتی و 
در منزلــــی واقــــع در خیابــــان منوچهــری، خیابــان اربــاب جمشــید، بــه تهیــۀ فرآورده هــای 
گوشتی)سوســیس وکالبــاس( اشــتغال داشــت. زمانــی کــه کارخانــۀ لیشینیســکی در ســال 
۱۳۱۲ از بنــدر انزلــی بــه تهــران منتقــل شــد بــا آرزومــان آوانســیان شــریک شــد و بــه ایــن 
ــه  ــری نگذشــت ک ــاده شــد. دی ــا نه ــۀ کالباس ســازی در پایتخــت بن ــن کارخان ــب، اولی ترتی

لیشینیســکی بــه روســیه بازگشــت و کارخانــه را بــه آرزومــان واگــذار کــرد. 
ــۀ  ــع کارخان ــود. در واق ــرم ب ــا 5۰۰ کیلوگ ــت گاو ۴۰۰ ت ــی گوش ــرف هفتگ ــع مص ــن موق در ای
بــزرگ آرزومــان کــه در ســال۱۳۳۷ در محــل فعلــی خــــود در جنــوب غربـــی تهــران، یافت آباد 
ــیس و  ــتی سوسـ ــای گوش ــد فرآورده ه ــۀ تولی ــن کارخان ــروزه بزرگتری ــد و ام ــیس ش تأس

کالبــــاس اســـت، اولیــن کارخانـــۀ تولیـــد ایــن فــرآورده در ایــران می باشــد.

تولید ملی

استاندارد در خدمت هوشمندتر شدن شهرهاسالی یک میلیون نفر به جویندگان کار افزوده می شود

شــهرهای  عمــران  شــرکت  مدیرعامــل 
جدیــد گفــت: »قصــد داریــم بــا اســتفاده از 
آب هــای خاکســتری، بهینه ســازی مصــرف 
بحــث  در  خانه هــا  و  شــهرها  ســطح  در 
صرفه جویــی مصــرف آب، شــهرهای جدیــد 
ــل  ــرای ســایر شــهرها تبدی ــی ب ــه الگوی را ب

ــم.«  کنی
حبیــب هللا طاهرخانــی اظهار کــرد: »مدیریت 
ــا در  ــای م ــی از اولویت ه ــع یک ــۀ مناب بهین

شــهرهای جدیــد خواهــد بــود کــه دو مؤلفــۀ 
اصلــی دارد؛ یکــی بحــث انــرژی اســت کــه 
را  نوآوری هــای جدیــد  ســعی می کنیــم 
چــه در شــهرهای جدیــد و چــه در واحدهای 
مصــرف  بهینه ســازی  بــرای  مســکونی 
انــرژی داشــته باشــیم و حتــی بــرای ســایر 

شــهرها الگــو شــویم. 

ــور  ــی کش ــئلۀ مل ــود آب مس ــزود: »کمب وی اف
اســت کــه عمــدۀ آن هــم در بخــش ســکونتی و 

شهرنشــینی مصــرف می شــود. 
در ایــن خصــوص ســه برنامــۀ اصلــی را در 
شــهرهای جدیــد دنبــال می کنیــم. یکــی بحــث 
آب هــای خاکســتری اســت کــه دنیــا بــرای 
نیــز ســعی می کنیــم  برنامــه دارد و مــا  آن 

محیط هــای  در  ســاده  تصفیه هــای  بــا 
ســکونت گاهی بتوانیــم مجــددًا آب هایمصرفــی را 

در فضــای ســبز اســتفاده کنیــم.« 
مدیرعامــل شــرکت عمران شــهرهای جدیــد ادامه 
داد: »موضــوع دیگــر بحــث تصفیه خانه هــای 
ــا  ــدی م ــتور کار ج ــه در دس ــت ک ــاب اس فاض
اســت و بــه مجموعــه شــرکت های آب و فاضــاب 

کمــک می کنیــم تــا ایــن اماکــن احــداث شــوند 
ــود.  ــک ش ــرف آب کم ــازی مص ــه بهینه س ــا ب ت
طرح هــای ویــژه ای نیــز در آب هــای ســطحی 
اجــرا می کنیــم. در برخــی از فصــول بارندگــی 
ــادی داریــم و آب هــای روان شــکل می گیــرد.  زی
اگــر بتوانیــم ایــن آب هــا را ذخیــره کنیــم و 
ــتفادۀ  ــه از آن اس ــیم ک ــته باش ــی داش مدل های
ــی  ــاز آب ــم نی ــی جاهــا می توانی ــه شــود خیل بهین

ــم.« ــن کنی ــود را تأمی خ

غلبه بر کم آبی در نسل نوین شهرهای کشور
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هشت بهشت
سرهنگ حدادی، فرمانده منطقه 

مرکزی قرارگاه خاتم االنبیاء شد
طــی حکمــی از ســوی فرمانــده قــرارگاه پدافنــد هوایــی 
خاتــم االنبیــاء )ص(، ســرهنگ علــی حــدادی بــه عنوان 

فرمانــده منطقــه مرکــزی ایــن قــرارگاه انتخــاب شــد.
گفتنــی اســت ســرهنگ ســتاد علــی حــدادی، پیــش 
از ایــن فرمانــده مرکــز آموزش هــای تخصصــی قــرارگاه 
پدافنــد هوایــی خاتــم االنبیــاء )ص( بــوده و ســرهنگ 
ســتاد ابوالفضــل توکلــی فرمانــده ســابق ایــن منطقــه از 
ایــن پــس در مرکــز مطالعــات قــرارگاه مشــغول بــه کار 

خواهــد شــد.

خدمات رایگان پزشکی 
به یک هزار نفر در اصفهان

سرپرســت جمعیــت هــال احمــر شهرســتان اصفهــان 
گفــت: خدمــات رایــگان پزشــکی و مشــاوره ای بــه بیش 
از یــک هــزار و ۳۰۵ نفــر از اهالــی لیمجیــر رهنــان ارائــه 

شــد.
شــهریار انصــاری افــزود: بــه همــت داوطلبــان جمعیــت 
هــال احمــر اصفهــان، بــا همــکاری و مشــارکت بســیج 
کارکنــان اســتان و بــا حضــور پزشــکان داوطلــب، 
ســامت یــاران و داوطلبــان، کاروان ســامت بــه محلــه 
ــا  ــن کاروان جمع ــه در ای ــزام شــد ک ــان اع ــر رهن لیمجی
ــات  ــه از خدم ــاکنان منطق ــر از س ــزار و ۳۰۵ نف ــک ه ی

ــد شــدند. ــره من ــگان پزشــکی و مشــاوره ای به رای
وی گفــت: ۲۲۰ نفــر از بیمــاران نیازمنــد بــه همــت خّیران 
جمعیــت شهرســتان بــه مراکــز طرف قــرارداد و اســتفاده 
از خدمــات دارویــی مســتقر در داروخانــه کاروان معرفــی 
شــدند و توزیــع ۱۲۰ بســته بهداشــتی و لــوازم التحریــر 
ــر  ــد از دیگ ــای نیازمن ــوزان خانواده ه ــش آم ــان دان می

خدمــات ارائــه شــده در ایــن کاروان بــوده اســت.

پیوستن اصفهان به شبکه جهانی 
شهرهای دوستدار سالمند  

مدیــرکل بهزیســتی اســتان اصفهــان گفــت: سیاســت ها 
و برنامه هــای پیوســتن شــهر اصفهــان بــه شــبکه 
ــده  ــن ش ــالمند تدوی ــتدار س ــهرهای دوس ــی ش جهان

ــت. اس

ســعید صادقــی داشــتن زیرســاخت های مناســب 
شــهری و ســکونتگاهی، ارائــه خدمــات درمانــی و 
بیــن نســلی و  ارتبــاط  ایجــاد شــرایط  بهداشــتی، 
ــه شــرایط  ــن ســالمندان را از جمل توســعه ورزش در بی
ــی دانســت و گفــت:  ــن شــبکه جهان ــه ای پیوســتن ب
ــه  ــالمندان، الزم ــرای س ــان ب ــغل های آس ــاد ش ایج
ــت؛  ــر اس ــن قش ــی ای ــکات روح ــگیری از مش پیش
زیــرا ۱۰درصــد جمعیــت ایــن اســتان شــامل ۵۰۰هــزار 

ــت. ــال اس ــاالی 6۰ س ــالمند و ب ــر س نف
معــاون فنــی مرکــز بهداشــت اســتان اصفهــان نیــز 
ــان اینکــه حــدود نیمــی از ســالمندان اســتان  ــا بی ب
از خدمــات مراقبتــی رایــگان دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــد  ــت: 4۰درص ــوند، گف ــی ش ــد م ــره من ــان به اصفه
ســالمندان از ارائــه خدمــات آموزشــی تغذیــه ســالم 
و 6۰درصــد از خدمــات تفریحــی و ورزشــی معاونــت 

بهداشــتی دانشــگاه اســتفاده مــی کننــد.
پژمــان عقــدک افــزود: ســالمندان ایــن اســتان 
و  خانه هــا  مراکــز،  بــه  مراجعــه  بــا  می تواننــد 
ــد. ــتفاده کنن ــگان اس ــات رای ــن خدم ــا از ای پایگاه ه

راه اندازی سامانه مدیریت 
نامگذاری معابر و اماکن شهری

مدیرعامــل ســازمان فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات 
شــهرداری اصفهــان گفــت: ســامانه مدیریــت نامگــذاری 
معابــر و اماکــن شــهری اخیــرًا در مجموعــه شــهرداری 

ــدازی شــده اســت.  ــان راه ان اصفه
ــان افــزود: ســامانه مدیریــت نامگــذاری  وحیــد حیدری
ــورای  ــرای ش ــد ب ــی توان ــهری، م ــن ش ــر و اماک معاب
اســامی شــهر یــک بانــک اطاعاتــی از نــام و عناویــن 
شــخصیت های مطــرح باشــد کــه از آن بــرای نامگــذاری 
معابــر اســتفاده شــده تــا از تکــرار نامگذاری هــا جلوگیری 
ــای  ــتگاه ه ــس کل دس ــن پ ــه داد: از ای ــود.وی ادام ش
اجرایــی مــی تواننــد از ایــن ســامانه اســتفاده کننــد کــه 
یکــی از محاســن آن جلوگیــری از تکــرار نامگذاری هــا و 

دسترســی بــه محــل دقیــق مدنظــر اســت.

یحیی آباد با ۳ هزار نفر جمعیت 
امکانات بهداشتی و آموزشی ندارد

فرمانــدارآران وبیــدگل گفــت: جــای نگرانــی وتاســف اســت 
ــد  ــی می کنن ــان زندگ ــزار انس ــدود ۳ ه ــه ح ــی ک در جای
امکانــات بهداشــتی و آموزشــی نداشــته باشــد و یحیــی آباد 

بــا ۳ هــزار نفــر جمعیــت منتظــر نــگاه مســئوالن اســت .
ــل  ــه دلی ــه ب ــن منطق ــزود: ای ــژاد، اف ــی ن  ابوالفضــل معین
دور بــودن از مرکــز شهرســتان و در حاشــیه بــودن از 
امکانــات بهداشــتی و آموزشــی مطلوبــی برخــوردار نیســت 
و از اولویتهــای مــا رســیدگی بــه ایــن منطقــه اســت.
ــای  ــتم ه ــای اداری وسیس ــه بهانه ه ــد ب ــزود: نبای وی اف
ــه مناطــق خــارج از محــدوده مــردم  ــاوت رســیدگی ب متف
ــه  ــا دیــدی بهتــر و منطقــی ب ــد ب ــد، بلکــه بای آســیب بینن
رفــع مشــکات کمــک شــود و ایــن وظیفــه همــه مســئوالن 

ــت. اس

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیم قربانیکاشان

روز پنجشــنبه باحضــور مقامــات کشــوری، 
دولتــی، اســتانی و شــهری، از شــهردار ســابق 
ــه  ــد معارف ــهردار جدی ــل و ش ــان تجلی کاش

شــد.
ــن  ــن آیی ــن، در ای ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــوم  ــگاه عل ــر دانش ــی تئات ــالن آمف ــه در س ک
پزشــکی برگــزار شــد، معــاون اســتاندارو 
فرمانــدار کاشــان حمیدرضــا مومنیــان در آغاز 
بــا گرامیداشــت ایــام عــزاداری امــام حســین 
ــرای  ــم ب ــات مه ــرد: دو انتخاب ــار ک )ع( اظه
اداره مدیریــت شــهری و کشــوری بــا حضــور 
مثــال زدنــی مــردم برگــزار شــد و امــروز پس 
ــد  از ایــن حماســه بزرگــی کــه مــردم آفریدن

ــتیم. ــهرداران هس ــتقرار ش ــه اس در مرحل
ــر  ــوراها ب ــم ش ــش مه ــه نق ــاره ب ــا اش وی ب
اســاس آیــات قــرآن کریــم و قانــون اساســی 
ــت  ــردم و مدیری ــای م ــن نیازه ــرای تأمی ب
ــی  ــا همدل ــه ب شــهرها گفــت: خوشــحالیم ک
ــی کــه شــهروندان داشــتند  و مشــارکت باالی
فرآینــد انتخــاب شــهردار در زمــان مقــرر 
از  تجلیــل  شــاهد  امــروز  و  شــد  انجــام 
ــهردار  ــه ش ــابق و معارف ــهردار س ــات ش زحم

ــتیم. ــان هس ــد کاش جدی
در ادامــه ایــن آییــن ســیدجواد ســادتی 
ــدگل  ــان و آران بی ــردم کاش ــده م ــژاد نماین ن
ــه  ــا اشــاره ب ــس شــورای اســامی ب در مجل
خدمات فراگیر در شــهر کاشــان توســط شــورا 
و شــهرداری ســابق گفــت: رأی مــردم امانتــی 
اســت کــه بــه مســئولین واگــذار شــده اســت 
و خدمــت رســانی صحیــح نشــانه وفــا داری 
دوره  در  بنابرایــن  اســت  مــردم  رأی  بــه 
ــد ترافیــک،  ــم مســائلی مانن ــد امیدواری جدی
پروژه هــای نیمــه تمــام شــهر و فرهنــگ 
مــداری توســط مدیریــت شــهری در اولویــت 

ــرار داشــته باشــد. ق
ــا در  ــاح م ــن ص ــرد: بزرگ تری ــد ک وی تاکی
راســتای پیشــرفت شــهر کاشــان انســجام و 

وحــدت اســت.
ریاســت شــورای اســامی شــهر کاشــان 
حــاج علــی رســول زاده در ادامــه ایــن آییــن 
بیــان کــرد: شــکرگزاری ســبب افزایــش 
نعمت هاســت، پــس خداراشــکر می کنیــم 
کــه بــه مــا فرصــت خدمــت گــزاری بــه مــردم 

ــت. ــرده اس ــت ک ــان را عنای کاش
وی افــزود: ایــن شــهر آنــگاه بــه تحــول 
بنیادیــن می رســد کــه صاحــب نقشــه و 
راهنمــای دقیــق عملــی باشــد، زیــاده خواهی 
اســت اگــر بخواهیــم همــه مراحــل پیشــرفت 
را بــر عهــده شــهرداری کاشــان بگذاریــم چــرا 
ــهروندان و  ــر دوش ش ــرفت ب ــار پیش ــه ب ک
دیگــر نهادهــا نیــز هســت و در مقیــاس 
و  ســازمان ها  همــه  مشــارکت  راهبــردی 
دســتگاه های حاکمیتــی و دولتــی و غیــر 
دولتــی را می طلبــد امــا بــه هــر تقدیــر 
نقــش منحصــر بــه فــرد شــهرداری و شــوراها 
ــل کتمــان  ــن شــهر کهــن قاب در پیشــرفت ای

ــت. نیس
از  را  پذیــری  نظــارت  قانــون  زاده  رســول 
و  دانســت  اولویت هــای جــدی مجموعــه 
مطــرح کــرد: برقــراری نظــام درســت نظــارت 
و طراحــی روشــهای منســجم ارزیابــی بــرای 
شــهرداری الزم اســت و هــر شــش مــاه یــک 
ــزارش  ــهرداری گ ــد ش ــون بای ــق قان ــار طب ب
عملکــرد خــود را بــرای شــفاف ســازی ارائــه 

دهــد.
شــهر  اســامی  شــورای  ریاســت 
کاشــان تاکیــد کــرد: شــورا نبایــد درگیــر 
باندبازی هــای جناحــی شــود و بایــد بــا 
وحــدت و یکپارچگــی بــه اهــداف عالــی 

پیــدا کنــد. دســت 

رســول زاده اعتمــاد مــردم در انتخابــات مــورد 
ــهرداری  ــه ش ــت: بودج ــرار داد و گف ــاره ق اش
ــن  ــه ممک ــد ک ــت می آی ــه دس ــی ب از مردم
اســت بــا ســخت ترین شــرایط معیشــتی 
تأمیــن کــرده باشــند پــس بایــد بــرای ریــال 
بــه ریــال آن دلســوزی کــرده واز انجــام 
ــم  ــر ضــروری پیشــگیری کنی ــای غی پروژه ه
تبلیغــی  از شــر خواســته های قومــی و  و 

ــویم. ــت ش راح
ــه  ــهری ب ــتگاه های ش ــه دس ــزود: هم وی اف
ــائل  ــرای مس ــو ب ــه و همس ــورت یکپارچ ص
بســیاری کــه پیــش روی کاشــان اســت بایــد 

همــگام شــوند.
رســول زرگــر پــور اســتاندار اصفهــان نیــز 
ــت  ــد جمعی ــت: ۸۸ درص ــن گف ــن آیی در ای
ــاب  ــت و انتخ ــهری اس ــان ش ــتان اصفه اس
ــز  ــیار حائ ــتان بس ــهری در اس ــت ش مدیری

ــت. ــت اس اهمی
وی خاطــر نشــان کــرد: حــدود ۸۰ ســال 
ــوده و در  ــهرداری ب ــان دارای ش ــش کاش پی
آینــده ای نزدیــک ایــن شــهر مبــدل بــه یــک 
شــهر بیــن المللــی در جایــگاه شایســته خــود 
ــوان  ــه عن ــان ب ــن کاش ــد همچنی ــد ش خواه
ــه  ــت ک ــهری اس ــی ش ــی میراث ــهر تاریخ ش
دارای شــعرا، علمــا، فضــا و شــهدای بــزرگ 

ــت. ــرح اس و مط
بخشــی  تاکیــد کــرد:  اصفهــان  اســتاندار 
ــتان  ــک اس ــوان ی ــه عن ــان ب ــد اصفه از برن
برمــی گــردد  برنــد کاشــان  بــه  میراثــی 
بنابرایــن ایــن شــهر مدیریــت شــهری ِ ویــژه 
و متخصــص می طلبــد و منتخــب مــردم 
بایــد ایــن ظرفیت هــا را پاســخگو باشــند.

ــی  ــد کــرد: شــورای شــهر یعن ــور تاکی زرگــر پ
مرکــز تصمیــم گیــری تــام بــرای حــوزه 
شــهرداری و مرکــز نظــارت تمــام بــرای حــوزه 
شــهری کــه بایســت بیــن آنهــا تفــاوت قائــل 

شــد.
وی تصریــح کــرد: شــهردار موظــف بــه اجرای 
تــام مصوبــات شــورا و از طــرف دیگر مســئول 
ــه  ــت و ب ــر اس ــای دیگ ــا نهاده ــی ب هماهنگ

همیــن دلیــل شــورا و شــهردار هیچــگاه نقطــه 
اختافــی بــا یکدیگــر نخواهنــد داشــت.

ــا  ــه شــهر ب ــان اینک ــا بی ــان ب اســتاندار اصفه
طــرح جامــع و تفصیلــی شــکل می گیــرد 
یادآورشــد: پیــاده کــردن طــرح تفصیلــی تنهــا 
راه پیشــرفت همــه جانبــه شــهر اســت و عدم 
اجــرای آن موجــب بــروز مشــکات بســیاری 
ــر وارد  ــوراها کمت ــفانه ش ــا متاس ــود ام می ش

ــوند. ــث می ش ــن مبح ای
از خدمــت گــزاری  بــه گفتــه وی هــدف 
مســئولین نقــش بســتن گل لبخنــد بــر 
چهــره شــهروندان و رضایــت قلبــی آنهاســت.
ســعید ابریشــمی راد شــهردار کاشــان در 
ــار کــرد: در برنامــه ای  ــن اظه ــن آیی ادامــه ای
کــه بــه شــورا ارائــه شــده توســعه شــهر صرفــًا 
ــت  ــی و هوی ــای تاریخ ــر ظرفیت ه ــی ب مبتن
ــن شــده اســت و  اجتماعــی و مردمــی تدوی
کاشــان بــه عنــوان یــک ُدر گرانبهــا بــا حضــور 
ــدا  ــا پی ــی در آن معن ــان زندگ ــردم و جری م

می کنــد.
وی گفــت: کاشــان بــا توجــه بــه بافــت 
ــر  ــای غی ــکونت گاه ه ــوده، س ــی، فرس تاریخ
رســمی و ســکونت گاه هــای ملحــق شــده 
بــه شــهر 4۰ در صــد از وســعت کاشــان بافــت 

می شــود. محســوب  دار  مســئله 
ــرای  ابریشــمی بیــان کــرد: کاشــان شــهری ب
ــدات  ــا تهدی ــن ب ــهر که ــن ش ــت و ای فرداس
جــدی زیســت محیطــی مواجــه اســت و 
ــم  ــده شــهر توجــه نکنی ــق آین ــه اف ــا ب اگــر م
قافیــه را بــرای نگهداشــت ایــن میــراث بــزرگ 
ــر  ــی و دیگ ــر زای ــئله آب و کوی ــم؛ مس باختی
مســائل کاشــان مســیری اســت دشــوار کــه 
ــرای  ــازه را ب ــی ت ــئولین افق ــاری مس ــا همی ب

ــم زد. ــم خواهی ــن شــهر رق ای
شــهردار کاشــان بــا بیــان اینکــه یکــی از 
ــهری  ــت ش ــا، مدیری ــن مدیریت ه متنوع تری
اســت، گفــت: امــروزه تنهــا رویکــردی کــه یک 
ــه  ــه جانب ــعه هم ــرای توس ــد ب ــر می توان مدی
ــت  ــرد، مدیری ــره گی ــت به ــرای موفقی شــهر ب

ــت. ــارکتی اس ــرد مش ــا رویک ــهری ب ش

ــهروندان  ــگاه ش ــن ن ــرد: در ای ــح ک وی تصری
ــداف  ــبرد اه ــل پیش ــل و عام ــن اص مهمتری
مدیریــت شــهری هســتند و نیازهــای جامعــه 
ــا مشــارکت شــهروندان شناســایی شــده و  ب
جهــت می گیــرد و مدیریــت شــهری از حضــور 
شــهروندان بــه عنــوان صاحبــان اصلــی شــهر 
ــد می شــود. ــره من در توســعه و پیشــرفت به

ــه اینکــه مشــارکت  ــا اشــاره ب ابریشــمی راد ب
تصمیــم گیری هــا  در  یکپارچگــی  موجــب 
شــده و بهتریــن اقــدام ممکــن را حاصــل 
می کنــد، گفــت: مبنــای برنامــه مــن بــه 
ــردا اســت و  ــرای ف ــوان کاشــان شــهری ب عن
ــهروندی  ــان ش ــاوه برش ــهروندان ع در آن ش
دارای تشــخص حضــور بــرای پیشــبرد اهــداف 

ــتند. ــهری هس ــت ش مدیری
ابریشــمی راد بــا بیــان اینکــه مبــارزه بــا 
رانــت و فســاد یکــی از مهمتریــن اهــداف در 
برنامــه آینــده مدیریــت شــهری اســت، اظهــار 
داشــت: بــا بررســی و شــناخت کامــل نســبت 
ــر  ــوکل ب ــه وضعیــت شــهرداری کاشــان و ت ب
ــت  ــردم و حمای ــاد م ــد و اعتم ــل خداون فض
ــن  ــه ای ــا ب ــدس پ ــن نظــام مق مســئولین ای

ــته ام. ــه گذاش عرص
شــهردار کاشــان مطــرح کــرد: مــن و اعضــای 
شــورا در قالــب یــک تیــم ده نفــره بــرای 
بــرون رفــت از مشــکات موجــود بســیج 
شــده ایم و بــا توجــه بــه شــرایط ســخت 
پیــش رو از تمــام کســانی کــه دلشــان بــرای 
ــیر  ــم در مس ــوت می کن ــد دع ــان می تپ کاش

ــوند. ــگام ش ــان هم ــول کاش تح
وی تاکیــد کــرد: شــهرداری و شــورا دور از 
هــر رویکــرد سیاســی اســت و از خداونــد 
می خواهــم مــرا در مســیر اصــاح، اصــول 
و جهــاد بــرای اعتــای شــهرم یــاری رســاند.

در انتهــای ایــن آییــن حکــم اباغیــه بــا 
امضــای وزیــر کشــور عبدالرضــا رحمانــی 
ــده  ــدار، نماین ــی توســط اســتاندار، فرمان فضل
ــه ســعید  مجلــس و رییــس شــورای شــهر ب
ابریشــمی راد بــه عنــوان شــهردار جدیــد 

ــد. ــداء ش ــان اه کاش

آیین تودیع و معارفه شهردار کاشان برگزار شد؛

تأکید ابریشمی راد 
بر مدیریت شهری با رویکرد مشارکتی 

رئیــس ســازمان میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 
گفــت: افزایــش ســهم گردشــگری در تولیــد ناخالــص داخلی و 
بهــره بــرداری از ظرفیت هــای گردشــگری و صنایــع دســتی از 

سیاســت های دولــت دوازدهــم اســت.
علــی اصغــر مونســان دیــروز )جمعــه( در کاشــان، اظهــار کــرد: 
ــوری  ــگری در جمه ــراوان گردش ــای ف ــه قابلیت ه ــه ب ــا توج ب
ــان  ــه جه ــه هم ــوط ب ــا مرب ــگری م ــران، گردش ــامی ای اس
اســت کــه مســلمانان یکــی از مشــتریان جــدی آن محســوب 

می شــوند.
ــر  معــاون رییــس جمهــور تصریــح کــرد: ســهم گردشــگری ب
اســاس مزیت هــای موجــود در کشــور محقــق نشــده اســت و 
امیدواریــم کــه بــا توجــه بــه تاکیدهــای رئیــس جمهــوری، یک 
دوره تحــول در بخــش گردشــگری کشــور در دولــت دوازدهــم 

ایجــاد شــود. افزایــش ســهم گردشــگری در تولیــد ناخالــص 
ــرداری از ظرفیت هــای گردشــگری و صنایــع  داخلــی و بهــره ب

ــت دوازدهــم اســت. دســتی از سیاســت های دول
وی افــزود: اگــر خواســته های حداقلــی ایــن ســازمان بــرآورده 
در بخش هــای  هــزار شــغل  شــود، می تــوان ســاالنه ۱4۰ 
ــع دســتی ایجــاد کــرد کــه 7۰ هــزار شــغل  گردشــگری و صنای
آن در حــوزه گردشــگری و بقیــه نیــز در بخــش صنایــع دســتی 
قابــل تأمیــن اســت و می تــوان ســالهای بعــد آن را افزایــش داد.

مونســان گفــت: ســاالنه حــدود پنــج میلیــون گردشــگر خارجی 
وارد کشــور می شــود کــه رقــم بســیار کمــی اســت و ســهم آن 
در تولیــد ناخالــص داخلــی حــدود ۳ درصــد اســت در حالــی 
کــه بــر اســاس قانــون مجلــس شــورای اســامی، این رقــم در 

ســال ۲۰۲۵ بایــد بــه رقــم ۲۰ میلیــون نفــر برســد.

رئیــس شــبکه دامپزشــکی شــهرضا از صــادرات ســالیانه 
۲۵ ُتــن شــیر از ایــن شهرســتان بــه اتحادیــه اروپــا خبــر 
داد و گفــت: جمعیــت دام ســبک شهرســتان شــهرضا 
ــزار رأس اســت و از  ــز حــدود ۲۰۰ ه شــامل گوســفند و ب
ایــن تعــداد ۵۰ هــزار رأس جمعیــت دام عشــایری اســت 
کــه در فصــل بهــار و اوایــل تابســتان در شهرســتان حضــور 

دارنــد.
حمیدرضــا امیــری، جمعیــت دام ســنگین این شهرســتان 
را بیــن ۱۸ تــا ۱9 هــزار رأس عنــوان کــرد و افــزود: شــهرضا 
در جایــگاه ســوم تولیــد گوشــت ســفید و در جایــگاه دوم 
تولیــد عســل در اســتان اصفهــان قــرار دارد. در ایــن زمینــه 
هــر ســال حــدود 6 تــا ۱۰ ُتــن عســل بــه خــارج از کشــور و 

بیشــتر بــه مقصــد کشــور مالــزی صــادر مــی شــود.

ــتقرار  ــت: اس ــهرضا گف ــکی ش ــبکه دامپزش ــس ش رئی
ــی،  ــوراک دام و داروی ــد خ ــه تولی ــش از ۱۰ کارخان بی
ــر اســتان از  شــهرضا را در ردیــف شهرســتان هــای برت
ایــن نظــر قــرار داده اســت؛ ایــن در حالــی اســت کــه 
ــه کشــورهای  ــد IR صــادرات شیرخشــک ب امســال ک
اتحادیــه اروپــا بــرای شهرســتان اخــذ و ۲۵ ُتــن 
ــا  ــه اروپ ــورهای اتحادی ــه کش ــک ب ــادرات شیرخش ص

انجــام شــد.
ــا مــدت  ــاه ســال گذشــته ت ــرد: از مهرم ــح ک وی تصری
ــای شهرســتان  مشــابه امســال، از رســتوران ها و تاالره
ــده و  ــام ش ــتی انج ــی بهداش ــورد بازرس ــدود ۱۸۰ م ح
حــدود 69۰ کیلوگــرم مــواد غذایــی پروتئینــی و حیوانــی 

غیــر قابــل مصــرف کشــف و نابــود شــده اســت.

معــاون تعلیــم و تربیــت ســپاه صاحب الزمــان )عــج( 
اســتان اصفهــان گفــت: ۱7 هــزار حلقــه صالحیــن در ســطح 
اســتان اصفهــان تشــکیل شــده کــه مشــارکت ۱۱ هــزار نفــر 

را در رده ســنی نوجــوان در پــی داشــته اســت.
حجت االســام محســن مظاهــری گفــت: امســال بیــش از 
۱۰ هــزار نفــر در قالــب یــک اردوی تربیتــی و معرفتــی و در 
فضایــی بــرای تحکیــم روابــط در ایــن اردو شــرکت کردنــد.

افزایــش تخصــص  بــرای  بــه تــاش  بــا اشــاره  وی 
ســرگروه ها و مربیــان حلقه هــای صالحیــن گفــت: در 
ــان و  ــر از مربی ــزار نف ــش از ۸ ه ــی بی ــای تخصص دوره ه
ســرگروه ها بــا توجــه بــه نیازهــای مناطــق مختلــف تربیــت 
ــه مباحثــی در رابطــه  ــوان ب ــان می ت ــن می شــدند کــه از ای
بــا ِفــرق و گروه هــای انحرافــی، خصوصیــات و اصــول 

ــت  ــوان جه ــوان و ج ــات نوج ــت اســامی و خصوصی تربی
ــرد. ــاره ک ــر اش ــی بهت مخاطب شناس

وی  گفــت : ۸۰ هــزار دفترچــه در رابطــه بــا نمــاز و ترویــج 
ــا  ــان ب ــودکان و نوجوان ــاط ک ــال و ارتب ــدف اتص ــا ه ــاز ب نم
نمــاز در ســه دوره دو ماهــه از خــرداد مــاه توزیــع شــد کــه 
در روســتاها و شهرســتان ها اســتقبال مطلوب تــر بــوده 

اســت.
ــر  ــوان »مســجدمحوری« خب ــا عن وی از اجــرای طرحــی ب
ــی و اســتفاده از  ــگ قرآن ــج فرهن ــرای تروی ــت: ب داد و گف
مفاهیــم قــرآن کریــم، بــرای نخســتین بــار مســابقات قرآن 
بــا هــدف قــرار گرفتــن یــک ســوره بــا محوریــت اســتفاده 
ــزار  ــی برگ ــورت تیم ــه ص ــور ب ــم در کش ــال مفاهی و انتق

می شــود.

ــان گفــت: افــرادی کــه  ــده انتظامــی اســتان اصفه فرمان
ــک شــرکت خارجــی  ــوان ســرمایه گذاری در ی تحــت عن
مبلــغ ۵۸ میلیــارد ریــال از شــهروندان کاهبــرداری 
کــرده بودنــد، توســط کارآگاهــان پلیــس آگاهــی اســتان 

شناســایی و دســتگیر شــدند.
ــت  ــی دریاف ــزود: در پ ــی اف ــدی معصوم بیگ ــردار مه س
ــه پلیــس آگاهــی  ــل ب شــکایاتی متعــدد از دو ســال قب
مبنــی بــر اینکــه بنــا بــر پیشــنهاد دو نفــر در یــک شــرکت 
ــه  ــک مرحل ــرمایه گذاری و در ی ــی را س ــی وجوه خارج
ســود مناســبی دریافــت کرده انــد ولیکــن بعــد از مدتــی 
ــن دو نفــر، کل وجــوه  ــر اقــدام ای متوجــه شــده اند در اث
ســرمایه گذاری شــده در شــرکت بلوکــه و ســرقت شــده، 
تحقیقــات تخصصــی کارآگاهــان در ایــن زمینــه آغاز شــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن دو متهــم، بــه کاهبــردای 
ــد،  ــراف کردن ــر اعت ــال از ۵۸ نف ــارد ری ــغ ۵۸ میلی مبل
افــزود: نحــوه اقــدام در ایــن نــوع کاهبــرداری کــه در 
ــود  ــرداری می ش ــری کاهب ــع دیگ ــه نف ــال ب ــل م اص
ــص  ــه تخص ــودجو ک ــراد س ــت اف ــورت اس ــن ص بدی
چندانــی در بــورس نداشــته اند، بــا جلــب رضایــت 
ســپرده گذاران وجــوه آنــان را بــه حســاب یــک شــرکت 
ــز  ــدارد واری ــران ن ــی در ای ــچ نمایندگ ــه هی ــی ک خارج
ــذ  ــت و اخ ــق اینترن ــت از طری ــس از ثب ــد ، پ کرده ان
گــذر واژه بــه عنــوان کارگــزار، وجــوه چندیــن نفــر را وارد 
ــه  ــد و بعــد از یــک مرحل ــازار شــرکت خارجــی کرده ان ب
ســود کان، در مرحلــه بعــد کل ســپرده آن هــا بــه مبلــغ 

ــد. ــرقت کرده ان ــه و س ــال را بلوک ــارد ری ۵۸ میلی

سیاست دولت، افزایش سهم گردشگری 
در تولید ناخالص ملی است

مشارکت 11 هزار نوجوان اصفهانی
 در حلقه های صالحین 

رئیس شبکه دامپزشکی شهرضا خبر داد:

صادرات 25 تُن شیر از شهرضا به اتحادیه اروپا
فرمانده انتظامی استان اصفهان تشریح کرد:

کالهبرداری پیچیده از 58 نفر در اصفهان

 مدیرکل تربیت بدنی
وزارت آموزش و پرورش:

 افزایش 24 برابری اعتبارات 
حوزه ورزش مدارس

ورزشــی  فعالیت هــای  و  بدنــی  تربیــت  مدیــرکل 
روســای  گردهمایــی  در  پــرورش  و  آمــوزش  وزارت 
اداره تربیت بدنــی و فعالیت هــای ورزشــی آمــوزش و 
پرورش هــای اســتان های کشــور در اصفهــان گفــت: 
بــا حمایــت دولــت و مجلــس، اعتبــارات ورزشــی 
ــه  ــید ک ــان رس ــارد توم ــدود ۲7۰ میلی ــه ح ــه ب وزارتخان
ــش دارد. ــوز جــای افزای ــدف، هن ــه ه ــرای رســیدن ب ب

حســین بابویــی بــا بیــان اینکــه هنــوز نیازمنــد افزایــش 
ایــن اعتبــارات هســتیم، افــزود: آمــوزش نیــروی 
انســانی و تجهیــز  اماکــن ورزشــی مــدارس در اولویــت 
معاونــت تربیــت بدنــی و ســامت وزارت آمــوزش و 

ــت. ــرورش اس پ

وی گفــت: از محــل ۲7 صــدم درصــد مالیــات بــر ارزش 
ــدود  ــه ح ــاری وزارتخان ــارات ج ــف اعتب ــزوده و ردی اف
۲7۵ میلیــارد تومــان نیــز بــه اعتبــارات اصلــی افــزوده 

شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در برنامــه ششــم توســعه اتمــام 
ــتور  ــام در دس ــه تم ــی نیم ــرح ورزش ــل ۸۰۰ ط و تکمی
کار اســت، افــزود: در ســال جــاری ۲۰۰ طــرح کــه 
پیشــرفت بــاالی 7۰ درصــد دارنــد، تکمیــل شــده و بــه 

ــد. ــی رس ــرداری م بهره ب
بابویــی گفــت: ســرانه اســتاندارد اختصاصــی ورزش در 
مــدارس بــرای هــر دانــش آمــوز یــک متــر عنــوان شــده 
کــه ایــن ســرانه درکشــور بــه طــور میانگیــن  ۲۳ ســانتی 
ــن و  ــود، از اماک ــن کمب ــران ای ــرای جب ــت و ب ــر اس مت
ــر  ــتگاهای دیگ ــا دس ــی ی ــی خصوص ــزات ورزش تجهی

اســتفاده مــی شــود.
ــاره برگــزاری المپیادهــای ورزشــی هــم گفــت:  وی درب
چهارمیــن دوره ایــن المپیــاد بــا حضــور حــدود ۵ 

ــود. ــی ش ــاز م ــر آغ ــوز از  ۲6 مه ــش آم ــون دان میلی

اصفهان4
درحاشیه

سه راهی علی آباد چادگان 
ایمن سازی شد

ــی  ــه راه ــازی س ــن س ــت: ایم ــادگان گف ــدار چ بخش
علی آبــاد طبــق مصوبــات جلســه گذشــته شــورای 

ــت. ــده اس ــام ش ــک انج ترافی
ــا بیــان اینکــه ایمــن ســازی   امیــر جعفــری راونــدی ب
ســه راهــی علــی آبــاد طبــق مصوبــات جلســه گذشــته 
ــه  ــوط ب ــکات مرب ــزود: مش ــت، اف ــده اس ــام ش انج
جــاده ســه راهــی کمیتــک نیــز بــا توجــه بــه تصمیمــات 

ــع خواهــد شــد. ــه زودی رف کارشناســی ب

مرمت کاخ چهلستون سرهنگ آباد 
اردستان پس از ۵۰ سال 

ــاز  ــان از آغ ــتان اصفه ــی اس ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
عملیــات مرمــت کاخ چهلســتون ســرهنگ آبــاد پــس از 

ــر داد. ــتان خب ــتان اردس ــال در شهرس ــدود ۵۰ س ح

ــاز مرمــت کاخ  ــه آغ ــا اشــاره ب ــاری، ب ــدون اللهی فری
چهلســتون ســرهنگ آبــاد، اظهــار داشــت: بــا توجــه 
ــال ۱۳۵۵  ــی در س ــه تاریخ ــن مجموع ــه ای ــه اینک ب
ــت  ــه ثب ــی کشــور ب ــار مل خورشــیدی در فهرســت آث
رســیده، گزارش هــا حاکــی اســت کــه تــا کنــون 
عملیــات مرمتــی خاصــی در ایــن مجموعــه منحصــر 
ــن  ــن ای ــه؛ بنابرای ــرد تاریخــی صــورت نپذیرفت ــه ف ب
مجموعــه تاریخــی هم اکنــون متروکــه شــده و رو بــه 

ــاده اســت. ــی نه ویران
ــترده ای  ــای گس ــه تخریب ه ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
ــی  ــرد تاریخ ــه ف ــر ب ــه منحص ــن مجموع ــه در ای ک
ــه، طــرح مرمــت آن در اواخــر ســال  صــورت پذیرفت
۱۳9۵ تهیــه و پــس از تخصیــص اعتبــارات الزم، 
عملیــات مرمــت ایــن مجموعــه تاریخــی از یــک مــاه 
گذشــته آغــاز شــده و بــه ســرعت تــا پیــش از آغــاز 

ــه پیــش مــی رود. ــی ب فصــل بارندگ
وی بیــان کــرد: عملیــات مرمــت ایــن مجموعــه 
ــش  ــع بخ ــفلی از تواب ــتان س ــه در دهس ــی ک تاریخ
ــامل  ــده، ش ــع ش ــتان واق ــتان اردس زواره در شهرس
مرمــت و اســتحکام بخشــی، ســازه های معمــاری و 
همچنیــن ســازه های چوبــی عمــارت بــوده کــه پــس 
از پنجــاه ســال و بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۵ میلیــارد ریال 

صــورت می پذیــرد.

کاهش ۶۵درصدی 
برداشت پسته در کاشان

ــاز  ــاد کشــاورزی شهرســتان کاشــان، از آغ ــر جه مدی
ــار  ــزار و ۲9 هکت ــک ه ــطح ی ــته از س ــت پس برداش
ــدی در  ــش 6۵ درص ــا کاه ــته ب ــارور پس ــای ب باغ ه

ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ای
ــت: متوســط برداشــت پســته  ــی زاده گف ــد کاف مجی
خشــک از هــر هکتــار بــاغ پســته در ایــن شهرســتان، 
در ســال های بــدون خســارت یــک هــزار و ۵۰۰ 
کیلوگــرم اســت؛ لــذا پیــش بینــی می شــود در ســال 
ــه  ــه ازجمل ــوادث غیرمترقب ــه ح ــه ب ــا توج ــاری ب ج
بــارش تگــرگ شــدید بهــاره، ایــن مقــدار بــا 6۵درصــد 
ــرم پســته  ــار، حــدود ۵۰۰ کیلوگ ــر هکت کاهــش از ه

خشــک برداشــت شــود.
وی عمــده ارقــام پســته را در شهرســتان کاشــان، 
احمــد آقایــی، اکبــری وکلــه قوچــی دانســت وافــزود: 
بیشــترین ســطح بــاغ هــای پســته ایــن شهرســتان 

ــه روســتای آب شــیرین اســت. ــوط ب مرب

اسکان 1۶ هزار زائر در موکب های 
شاهین شهر در کربال

اســامی  تبلیغــات  هماهنگــی  شــورای  رئیــس 
ــب  ــت: دو موک ــه گف ــهر و میم ــتان شاهین ش شهرس
ایــن شهرســتان امســال در مراســم اربعیــن حســینی 
روزانــه بــه ۱6هــزار زائــر امــام حســین )ع( خدمــات 

ــد. ــه مــی کنن رفاهــی و بهداشــتی ارائ
را  موکــب  دو  رویکردهــای  نجیمــی  مســیب 
»آماده ســازی و تجهیــز« و »اســکان و تغذیــه« 
ــتان  ــن شهرس ــب ای ــزود: دو موک ــرد و اف ــی ک معرف
روزانــه از زائــران اربعیــن بــا صبحانــه، ناهــار و 
ــن  ــد؛ همچنی ــی می کن ــرم پذیرای ــیدنی های گ نوش
ــن  ــد داد. ای ــکان خواهن ــر را اس ــا زائ ــب ها صده ش
مقــدار خدمــات برنامه ریــزی شــده بیــش از دو 
ــتان  ــای شهرس ــه موکب ه ــت ک ــی اس ــر خدمات براب
شاهین شــهر و میمــه ســال گذشــته بــه زائــران امــام 

حســین )ع( ارائــه کردنــد.

معدوم سازی 8 تُن 
گالب غیرمجاز در کاشان  

ــان  ــکی کاش ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش مع
ــربت های  ــات و ش ــن گاب، عرقی ــش از ۸ ُت ــت: بی گف
رنگــی غیرمجــاز پــس از کشــف و جمــع آوری از مراکــز 

ــدوم شــد. ــروش، مع ف
ــه معــدوم ســازی  ــا اشــاره ب ســید علیرضــا مروجــی ب
۸ ُتــن گاب غیرمجــاز در کاشــان افــزود: امــروزه در 
صنایــع غذایــی از رنگ هــای خوراکــی مصنوعــی و 
غیرمجــاز بــه میــزان زیــادی در تهیــه انــواع شــربت های 
ــواع  ــی و ان ــای رنگ ــوه، بســتنی، جوجه ه ــی، آب می رنگ

شــیرینی  ها اســتفاده می شــود.
وی تصریــح کــرد: رنگ هــای غیرمجــاز بــر سیســتم های 
ــایر  ــتر از س ــد بیش ــه و کب ــل کلی ــدن مث ــم زدای ب س
اندام هــا تأثیــر بــد داشــته و شــدت تأثیــر آن در کــودکان، 
خانم هــای بــاردار و ســالمندان، بیــش از گروه هــای 

دیگــر اســت.
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کوتاه اخبار 
آغاز برداشت پسته 

از باغ های لردگان 
محمــد صــادق خانجانــی، مدیــر جهادکشــاورزی لــردگان از 
ــارور ایــن شهرســتان  ــاغ هــای ب آغــاز برداشــت پســته از ب
خبــر داد. وی گفــت: از مجمــوع ۹۰ هکتــار بــاغ هــای پســته 
ــارور و مابقــی آن نهــال  ــار آن ب در ایــن شهرســتان ۲۰ هکت
اســت.وی افــزود: ارقــام پســته ایــن شهرســتان شــامل کله 
ــی و بیشــتر مصــرف آن در  ــی و فندق ــد آقای قوچــی، احم

داخــل اســتان اســت.
بــه  عــوض  بــدون  تســهیالت  پرداخــت  از  خانجانــی 
کشــاورزان بــرای توســعه آبیــاری نویــن در ایــن شهرســتان 
خبــر داد و اضافــه کــرد: بــرای تجهیــز هــر هکتــار از مــزارع 
کشــاورزی بــه آبیــاری قطــره ای بــه روش نــواری )تیــپ(، 
۸۰ میلیــون ریــال و بــرای هــر هکتــار بــاغ ۷۰ میلیــون ریــال 

ــود. ــت می ش ــهیالت پرداخ تس

نمایشگاه کشوری صنایع دستی 
و سوغات محلی در شهرکرد 

ــی،  ــوغات محل ــتی و س ــع دس ــوری صنای ــگاه کش نمایش
ــدان ۱۹ اســتان در محــل نمایشــگاه های  ــا حضــور هنرمن ب
بیــن المللــی چهارمحــال و بختیــاری در شــهرکرد گشــایش 

یافــت.
ــتان ها  ــوغات اس ــتی و س ــع دس ــگاه، صنای ــن نمایش در ای
شــامل نمــد، ســفال، گلیــم، خاتــم، چــرم و ســرمه دوزی در 

۱۲۶ غرفــه در معــرض دیــد عالقــه منــدان قــرار دارد.

افتتاح ۵ مدرسه
 با مشارکت بنیاد برکت 

در آئینــی بــا حضور مســئوالن اســتانی و محلی در روســتای 
ــا  ــه ب ــاب مدرســه ک شــلیل ســفلی شهرســتان اردل،  ۵ ب
مشــارکت بنیــاد برکــت در اســتان چهارمحــال و بختیــاری 

احــداث شــده بــود، بــه صــورت متمرکــز  افتتــاح شــد.
ایــن مــدارس در روســتای چیگــو شهرســتان لــردگان، کوی 
شــهید بهشــتی چلگــرد در شهرســتان کوهرنگ، روســتاهای 
شــلیل ســفلی و لیمــه در شهرســتان اردل و بروجــن 

)مدرســه شــهید شــبانیان( اســت.

اعطای تسهیالت 10 درصدی به 
صنایع تبدیلی کشاورزی استان یزد 

ــهیالت ۱۰  ــت تس ــزد از پرداخ ــازندگی ی ــیج س ــس بس رئی
درصــدی بــه صنایــع تبدیلــی کشــاورزی ایــن اســتان خبــر 

داد. 
ســید محمــد میرقانعــی گفــت: در موضــوع اقتصــاد 
مقاومتــی از ســال گذشــته طرحــی پایه ریــزی شــده اســت 
و امســال نیــز ادامــه کار و پیشــرفت رونــد آن را داشــته ایم 
و بــا وعده هایــی کــه مجموعــه بســیج داده بــود نیــز 
کارهایــی صــورت گرفتــه اســت.وی بــا تأکیــد براینکــه ایجاد 
و توســعه صنایــع تبدیلــی تکمیلــی می توانــد ارزش افــزوده 
بســیاری بــرای تولیدکننــده داشــته باشــد، خاطرنشــان کرد: 
قطب بنــدی صنایــع تبدیلــی تکمیلــی بدیــن معناســت کــه 
ــک  ــک محصــول و ی ــل ی ــد حداق ــر شهرســتان می توان ه
ــا نشســت های  ســوژه به صــورت خــاص داشــته باشــد و ب
ــا بحــث  ــًا ب ــران، نهایت ــری از صاحبنظ تخصصــی و بهره گی
اداری شهرســتان ها مصــوب  در شــورای  و جمع بنــدی 
ــرای آن شهرســتان در نظــر  ــوان شــاخص ب می شــود به عن

گرفتــه شــود.

ایجاد1۵۵0شغل در بخش پوشاک 
چهارمحال و بختیاری 

ــزی چهارمحــال و  ــت و برنامــه ری رئیــس ســازمان مدیری
بختیــاری، حبیــب هللا وفایــی، در نشســت ســرمایه گــذاری 
ــش  ــغل در بخ ــزار و ۵۰۰ ش ــک ه ــه ی ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
پوشــاک چهارمحــال و بختیــاری ایجــاد مــی شــود، اظهــار 
داشــت: بــا اجــرای ایــن طــرح زمینــه توســعه پوشــاک در 

چهارمحــال و بختیــاری فراهــم مــی شــود.
وی عنــوان کــرد: اجــرای ایــن طــرح بــا مشــارکت بخــش 
خصوصــی، شــرکت پشــتیبانی ملــی و شــرکت طــرح 

ــود. ــی ش ــرا م ــتایی اج ــعه روس توس
ــال  ــزی چهارمح ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــس س رئی
ــتاهای  ــاک در روس ــد پوش ــرد: تولی ــان ک ــاری بی و بختی
ــا اعتبــاری بالــغ بــر ۷۲ میلیــارد  چهارمحــال و بختیــاری ب

ــی شــود. ــان اجــرا م توم

شش میلیارد و صد میلیون تومان 
میزان اعتبارات ورزشی استان یزد 

مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان یــزد، مســعود شــریعتی، 
ــزد در  ــتان ی ــی اس ــاری ورزش ــارات ج ــه اعتب ــان اینک بابی
ــت،  ــان اس ــون توم ــارد و ۱۰۰ میلی ــش میلی ــال ۹۶ ش س
ــون  ــاده ۹4 قان ــزوده م ــی ارزش اف ــارات عمران ــت: اعتب گف
۲۷ صــدم ارزش افــزوده، ۱۲ میلیــارد و 4۰۰ میلیــون تومــان 
ــرای ورزش  ــون آن ب ــارد و 4۰۰ میلی ــک میلی ــه ی ــت ک اس
آمــوزش پــرورش بــوده و دو میلیــارد بــرای احــداث خانــه 
ــز  ــارد نی ــن هشــت میلی ــان اســتان اســت و همچنی جوان
بــرای اجــرای پروژه هــای نیمه تمــام اســتانی بــوده اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــا در ســه ســال گذشــته بیــش 
ــامل:  ــه ش ــته ایم ک ــوری داش ــای کش ــم در لیگ ه از ۸۰ تی
ــال  ــاحلی، فوتب ــال س ــان، فوتب ــان، جوان ــاالن، نوجوان نونه
ــا منحــل شــدن  ــوان، بزرگســاالن و ... اســت؛ افــزود: ب بان
تیــم فوتبــال یــزد همــه فوتبــال یــزد زیــر ســوال نمــی رود.

آمار جمعیت سالمندی کرمان 
به ۸ درصد رسید

مدیــرکل بهزیســتی اســتان کرمــان گفــت: آمــار جمعیــت 
ــت  ــه هش ــال ۹۵ ب ــماری س ــان در سرش ــالمندی کرم س
ــادق زاده  ــاس ص ــت. عب ــرده اس ــدا ک ــش پی ــد افزای درص
اظهــار کــرد: مســائل اجتماعــی امــروز جامعــه ایــران نیازمند 
یــک برنامــه ریــزی دقیــق و مشــارکت همگانــی از ســمت 
همــه اعضــای جامعــه اســت.وی افــزود: اگــر مســائل تنهــا 
بــر عهــده دولــت باشــد، قطعــا مســائل اجتماعــی بــه ایــن 

صــورت نمــی تواننــد مدیریــت شــوند.

H.Babaie@eskimia.ir
حدیث بابایی گروه استانها

نشســت  در  میرمحمــدی  ســیدمحمد 
ــه  ــاره ب ــا اش ــزد ب ــتان ی ــرمایه گذاری اس س
ــل نیمه تمــام در بحــث  اینکــه وجــود ۲۹ هت
گردشــگری در اســتان یــزد یــک آمــار بســیار 
باالیــی اســت، اظهــار کــرد: ایــن آمــار نشــان 
از ضعــف عملکــرد خودمــان اســت و اینکــه 
ــه  ــن مســئله ســرمایه گذاری نیســت، بلک ای

اســت. آزارســرمایه گذار 
اســتاندار یــزد بــا بیــان اینکــه متأســفانه در 
ــی خودمــان  ســرمایه گذاری ها مباحــث مال
را مطــرح می کنیــم، اضافــه کــرد: نــگاه 
مالــی داشــتن یــک عیــب بــزرگ و آســیب 
زدن بــه مســئله ســرمایه گذاری اســت؛ 
ــذب  ــث ج ــا باع ــه تنه ــگاه ن ــن ن ــرا ای زی
ــاع  ســرمایه گذار نشــده بلکــه موجــب امتن

آن نیــز می شــود.
وی خاطرنشــان کــرد: اینکــه ۷۱ فرصــت 
ســرمایه گذاری مشــخص و بــه زبان هــای 
و  شــده  نــگارش  انگلیســی  و  فارســی 
هیچ یــک از آن عملیاتــی نشــده، بــه معنــای 
پــوچ و بی معنــی بــودن ایــن مســئله بســیار 

ــت. ــم اس مه
مســئله  در  هدف گــذاری  میرمحمــدی 
ــز  ــیار حائ ــئله بس ــک مس ــگری را ی گردش
اهمیــت دانســت و تصریــح کــرد: گردشــگر 
خدمــات موردنیــاز را بایــد در دســترس 

ــد. ــته باش داش
خارجــی،  کشــورهای  در  مثــال  به طــور 
ــرای گردشــگران مشــخص  ــد ب ــز خری مرک
اســت و آن هــا در هــر زمــان کــه بخواهنــد 
ــی  ــه آن دسترس ــودگی ب ــه آس ــد ب می توان

ــند. ــته باش داش
اســتاندار یــزد احیــای آب انبارهــا و حمام های 
ســنتی و قدیمــی را از داشــته های بســیار 
ــوان  ــه گردشــگری عن خــوب اســتان درزمین
کــرد و گفــت: گردشــگران داخلــی و خارجــی 
از مکان هــای قدیمــی و ســنتی اســتقبال 
خواهنــد کــرد و می توانــد درآمدزایــی بســیار 

خوبــی بــرای اســتان داشــته باشــد.

ایــن مقــام مســئول اظهــار کــرد: احیــای ایــن 
بناهــای ســنتی ســبب می شــود گردشــگران 
بفهمنــد کــه گذشــتگان چگونــه بــا ایــن 
ــی  ــذران زندگ ــاش و گ ــه امرارمع ــات ب امکان
ــا تکنولــوژی و نحــوه   خــود می پرداختنــد و ب

ــد شــد. ــز آشــنا خواهن کار آن نی
بافت هــای  در  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
نــدارد،  وجــود  ســبز  فضــای  تاریخــی 
خاطرنشــان کــرد: فضــای ســبز باعــث نشــاط 
و ســرزندگی می شــود و مناظــر زیبــا یکــی از 
ــگری  ــی و گردش ــای تاریخ ــات بافت ه الزام

ــت. ــزد اس ــتان ی در اس
و  ســالمت  پایــگاه  ایجــاد  میرمحمــدی 
ایســتگاه آتش نشــانی در بافت هــای تاریخــی 
را از ضروریــات دانســت و گفــت: احــداث 
تاریخــی،  بافت هــای  در  ســالمت  پایــگاه 
باعــث می شــود کــه اگــر گردشــگری بــا 
ــد  ــه رو شــد، بتوان ــا مشــکلی روب بیمــاری و ی
در کمتریــن زمــان ممکــن خــود را بــه بهــداری 

ــود. ــه ش ــاند و معالج برس

اســتاندار یــزد بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای هــر 
کاری بایــد توجیــه اقتصــادی داشــت، افــزود: 
در ایــن زمینــه بایــد از افــراد باتجربــه، کاردان 
ــی  ــا عملیات ــرد و ب ــتفاده ک ــناس اس و کارش
نتایــج  بهتریــن  بــه  فرصت هــا  کــردن 
ــز نشســتن  ــا پشــت می ــرا ب دســت یافت؛ زی

ــی رود. ــش نم ــرف زدن کاری پی و ح
وی خاطرنشــان کــرد: یــک ســال و نیــم 
پیــش مرکــز خدمــات ســرمایه گذاری در 

ــکالت  ــا مش ــد ت ــدازی ش ــزد راه ان ــتان ی اس
مــردم برطــرف شــود ولــی آن طــور کــه 
بایدوشــاید کاری صــورت نگرفتــه و بایــد 
به گونــه ای عمــل کنیــم کــه بتوانــد در انجــام 
امــور مــردم ســهولت بــه وجــود آورد نــه 
ــرای ســرمایه گذار دســت انداز ایجــاد   اینکــه ب

کند.
 صدور ۳ مجوز سرمایه گذاری 

خارجی در حوزه انرژی خورشیدی یزد 
علــی نمــازی در ایــن نشســت بــا بیــان 
نشســت های  تشــکیل  ابتــدای  از  اینکــه 
تاکنــون  یــزد  اســتان  در  ســرمایه گذاری 
مبلــغ ۶۵ میلیــون دالر جلــب ســرمایه گذاری 
ــن عــدد  ــار کــرد: ای خارجــی داشــته ایم، اظه
بــا توجــه بــه ســهمیه ای کــه در ســال جــاری 
در اختیارمــان گذاشــتند، مبلــغ قابــل  توجهــی 

ــت. نیس
مدیــرکل اقتصــاد و دارایــی یــزد بــا اشــاره بــه 
اینکــه از ســال گذشــته تاکنــون نیــز نزدیــک 
بــه ۱۸ میلیــون دالر ســرمایه خارجــی جــذب 
ــده  ــرمایه جذب ش ــن س ــت: ای ــم، گف کرده ای
ــت  ــال فعالی ــه اســتان آورده شــده و در ح ب

اســت.
ســرمایه گذاری  مجــوز   3 صــدور  بــه  وی 
خارجــی بــا 3 کشــور هلنــد، فرانســه و اتریش 
ــرژی  ــه ارزش 3۶ میلیــون یــورو در حــوزه ان ب
خورشــیدی در اســتان یزد اشــاره و خاطرنشان 
ــرای  ــکالت ب ــن مش ــی از بزرگ تری ــرد: یک ک
جــذب ســرمایه گذاری خارجــی در اســتان، 
ســرمایه گذاری  فرصت هــای  وجــود  عــدم 
اســتاندارد و متناســب بــا جریــان بین المللــی 

ســرمایه گذاری اســت.
نمــازی ادامــه داد: درصــدد هســتیم تــا پایان 
ســال جــاری ایــن تعــداد مجــوز، بــه ۱۰ مــورد 
برســد کــه ایــن مســئله خــود یــک گام بلنــد 
درزمینــه ســرمایه گذاری در حــوزه انــرژی 

خورشــیدی در اســتان یــزد اســت.
 عدم تعریف فرصت های 

سرمایه گذاری استاندارد
معــاون اقتصــادی اداره کل امــور دارایــی 
و اقتصــادی اســتان یــزد محمــد دهقــان 

ســرمایه  نشســت  ادامــه  در  منشــادی 
گــذاری اســتان یــزد بــا اشــاره بــه آخریــن 
ــات  ــن و به روزرســانی خدم ــت تدوی وضعی
ســرمایه گذاری اســتان یــزد گفــت: اســتان 
یــزد ظرفیــت خوبــی بــرای ســرمایه گذاری 
خارجــی دارد و اهتمــام بــه ایــن امــر عــالوه 
بــر رونــق اقتصــادی اســتان، پیشــرفت 
خواهــد  همــراه  بــه  را   اقتصــاد کشــور 

داشت.
ــرمایه گذاری  ــبت س ــه نس ــان اینک وی بابی
بــه اشــتغال در صــورت ســرمایه گذاری 
کــم، اشــتغال زیــادی را بــرای اســتان 
ــات  ــز خدم ــزود: مرک ــد، اف ــم می کن فراه
ســرمایه گذاری از ابتــدای ســال تــالش کرده 
ــانی  ــن و به روزرس ــه تدوی ــبت ب ــت نس اس
ــتفاده  ــا اس ــرمایه گذاری ب ــای س فرصت ه
ــی  ــه در دســتگاه های اجرای از پتانســیلی ک
وجــود دارد، اقــدام کنــد کــه در ایــن راســتا 
ــاارزش ۲۲  ــذاری ب ــرمایه گ ــت س ۷۱ فرص
هــزار میلیــارد تومان در ســال ۹4 شناســایی 
شــدند کــه بعــد از گذشــت ســه ســال 

زیــادی کرده انــد. پیشــرفت های 
معــاون اقتصــادی اداره کل امــور دارایــی و 
اقتصــادی اســتان یــزد بابیان اینکــه تجربه 

ــالن،  ــرقی، گی ــان ش ــتان های آذربایج اس
کرمــان، زنجــان و خراســان رضــوی در 
تدویــن فرصت هــای ســرمایه گذاری مــورد 
ــرد:  ــح ک ــه اســت، تصری بررســی قرارگرفت
ــت  ــوان فرص ــزار عن ــر ه ــغ  ب ــت بال درنهای
ســرمایه گذاری از مجموعــه ایــن رایزنی هــا 
جمــع آوری و بررســی شــد و درنهایــت ۱۰4 
عنــوان فرصــت ســرمایه گذاری توســط 
ــات  ــو خدم ــتگاه های عض ــدگان دس نماین

ــد. ــد ش ــرمایه گذاری تائی س
فرصت هــای  تعریــف  عــدم  دهقــان 
از  یکــی  را  اســتاندارد  ســرمایه گذاری 
ــد  ــود در فرآین ــکالت موج ــن مش مهم تری
جــذب ســرمایه گذاری ملــی و بین المللــی 
ــت ۷  ــرد: در نهای ــار ک ــرد و اظه ــوان ک عن
فرصــت ســرمایه گذاری از اداره کل میــراث 
فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
ســازمان  از  فرصــت   ۵۱ یــزد،  اســتان 
صنعــت، معــدن و تجــارت، ۱۹ فرصــت از 
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان، ۲۱ 
ــت  ــتان، ۲ فرص ــهرداری اس ــت از ش فرص
اداره کل راه و شهرســازی اســتان، 4  از 
ــورد  فرصــت از اداره کل راه آهــن اســتان م

ــت. ــرار گرف ــی ق ــد نهای تائی

دادســتان عمومــی و انقــالب یــزد گفــت: فــردی کــه با ارســال 
ــم  ــک خان ــام ی ــه ن ــود ب ــی خ ــوه و معرف ــای انب ــک ه پیام
اقــدام بــه جــذب مخاطــب مــی کــرد، شناســایی و دســتگیر 

شــد. 
علــی اکبــر شــمس، دادســتان عمومــی و انقــالب یــزد گفــت: 
ــوه و  ــای انب ــک ه ــال پیام ــا ارس ــه ب ــاله ای ک ــرد 3۲ س م
ــب  ــذب مخاط ــه ج ــدام ب ــرا، اق ــام  زه ــه ن ــود ب ــی خ معرف

ــد. ــتگیر ش ــایی و دس ــرد، شناس می ک
شــمس افــزود: ایــن شــخص بــا ســوء اســتفاده از عکــس 
یــک خانــم و ارســال پیــام هــای تلگرامــی، به جــذب مخاطب 
ــا محتــوای عمومــی و  ــال خــود را نیــز ب مــی پرداخــت و کان

اخبــار مدیریــت مــی کــرد.
ــات  ــه اطالع ــده ب ــتگیر ش ــرد دس ــی ف ــایعه دسترس وی ش

ــور را  ــال مذک ــده در کان ــو ش ــراد عض ــی اف ــخصی و بانک ش
کــذب دانســت و اظهــار داشــت: ایــن متهــم بــه هیــچ 
ــه اســت و  ــراد دســت نیافت ــی اف ــات شــخصی و بانک اطالع
ــال  ــرای کان ــب ب ــذب مخاط ــن کار، ج ــزه اش از ای ــا انگی تنه

ــت. ــوده اس ب
ایــن مقــام قضایــی بــر ضــرورت دقــت شــهروندان در مواجهه 
بــا پیــام هــای مشــکوک تأکیــد کــرد و بیــان داشــت: بایــد در 
فضــای مجــازی نســبت بــه پیــام هــای مشــکوک دقــت نظر 
داشــت و مــوارد ســوء اســتفاده هــای احتمالــی را بــه مقامات 
مرتبــط اطــالع داد. دادســتان عمومــی وانقــالب یــزد تصریــح 
ــس  ــار پلی ــر در اختی ــال حاض ــوف در ح ــال موص ــرد: کان ک
فتاســت و متهــم دســتگیر شــده بــا صــدور دســتورات قضایی 

تحــت بازجویــی پلیــس فتــا قــرار دارد.

حیــدر صادقــی در جلســه بررســی مشــکالت نقــاط گردشــگری 
اســتان بــا اشــاره بــه رشــد ۱۰ درصــدی ورود گردشــگران 
ــزار  ــته ۵ ه ــال گذش ــت: س ــار داش ــتان اظه ــه اس ــی ب خارج
ــن  ــه ای ــه اســتان وارد شــدند ک ــر گردشــگر خارجــی ب و ۱۰۰ نف
تعــداد در نیمــه نخســت امســال بــه 4 هــزار و ۷۰۰ نفــر رســید و 
انتظــار مــی رود تــا پایــان ســال رشــد ۱۰ درصــدی ورود گردشــگر 
خارجــی را داشــته باشــیم.وی افــزود: ورود گردشــگران داخلــی 
بــه اســتان در ســال گذشــته ۷۰۰ هــزار نفــر شــب  اقامــت بــوده 
 اســت کــه در نیمــه نخســت امســال رشــد ۱۰ درصــدی را در ایــن 
زمینــه شــاهد بودیم.معــاون میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری چهارمحــال و بختیاری بیان کرد: بیشــتر گردشــگران 
از محورهــای ســامان- کوهرنــگ و بروجــن- خوزســتان از 
جملــه اماکــن گردشــگری پــل زمانخــان ســامان، چشــمه دیمــه 

کوهرنــگ، سیاســرد بروجــن و گردشــگاه پیرغــار فارســان بازدید 
ــگری  ــوب گردش ــت مطل ــه ظرفی ــاره ب ــا اش ــدری ب کردند.حی
در شــهرکرد و اجــرای طرح هــای ســنتی خاطرنشــان کــرد: 
ســفره خانه ســنتی چلچــراغ، یکــی از طرح هــای اقتصــادی در 
ایــن شــهر اســت کــه بــه همــت تالشــگران عرصــه هنــر، طراحی 
ــت  ــت: مرم ــد.وی گف ــرا ش ــتان اج ــتی اس ــد صنایع دس و تولی
بنــای ایــن ســفره خانه کــه بنایــی قدیمــی اســت یــک ســال بــه  
طــول انجامیــد و طراحــی آن را بــا آقــای مرتضــی آریافــر انجــام 
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــد.معاون می ش
ــفره خانه  ــر در س ــرد: 4۰ نف ــح ک ــاری تصری ــال و بختی چهارمح
چلچــراغ مشــغول کار هســتند کــه بــا اجــرای ایــن طــرح بــرای 
ــت  ــتقیم فرص ــر غیرمس ــتقیم و ۱۵ نف ــورت مس ــر به ص ۲۵ نف

شــغلی فراهــم شــد.

استانها

دادستان عمومی و انقالب یزد اعالم کرد:

شناسایی و دستگیری مدیر یک کانال تلگرامی در یزد 
ورود گردشگران خارجی به چهارمحال و بختیاری

 ۱۰ درصد افزایش یافت 

مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و 
مکانیک خاک در یزد گفت:

تأکید بر لزوم شناسایی دانش فنی 
در رشته های آزمایشگاهی در کشور 

ســید رضا حســینی، مدیرعامــل شــرکت آزمایشــگاه 
ــش  ــزوم شناســایی دان ــر ل ــک خــاک، ب ــی و مکانی فن
فنــی در رشــته های آزمایشــگاهی در کشــور تأکیــد کــرد 
و بــا بیــان اینکــه ایــن آزمایشــگاه بــرای ســرمایه گذاران 
جذابیــت نــدارد، گفــت: نخســتین مجموعــه تکنولــوژی 

ــد. ــتقر ش ــور مس ــی در کش ــفالت های حفاظت آس
ــران پیشــین  ــه مدی ــم و معارف ــن تکری حســینی در آیی
ــتان  ــاک اس ــک خ ــی و مکانی ــگاه فن ــد آزمایش و جدی
یــزد، بــا بیــان اینکــه در ایــن مرکــز اســتعدادهای 
خاصــی نهفتــه اســت، اظهــار داشــت: آزمایشــگاه فنــی 
ــه  و مکانیــک خــاک بیــش از ۶۰ ســال قدمــت و تجرب

مهندســی دارد.

مدیرعامــل شــرکت آزمایشــگاه فنــی و مکانیــک خــاک 
بــا اشــاره بــه اینکــه آزمایشــگاه فنــی و مکانیــک 
خــاک ایــن توانمنــدی را دارد کــه در مــدت ســه ســال 
ــی را آمــوزش  ــر و آســفالت بســیار خوب کارشناســان قی
داده و بــه جامعــه مهندســی کشــور ارائــه کنــد، افــزود: 
ــه  ــرکت نهفت ــن ش ــه در ای ــی ک ــزان ظرفیت ــن  می ــا ای ب
ــی در  ــا جایگاه ــز تنه ــن مرک ــت ای ــوان گف ــت، می ت اس
کشــور اســت کــه می توانــد ایــن کار را بــه  خوبــی انجــام 
ــو و  ــش ن ــایی دان ــرد: شناس ــان ک ــد.وی خاطرنش ده
تکنولوژی هــای جدیــد و احیــای فعالیت هــای مختلــف 
ســرمایه گذاری  جــذب  بــا  آزمایشــگاه ها  شــرکت 
بخــش خصوصــی از دیگــر کارهــای اولویــت دار در ایــن 

ــز اســت. مرک
ــرای  ــی ب ــن شــغل جذابیت ــه ای ــان اینک ــا بی حســینی ب
پیمانــکاران  داشــت:  اظهــار  نــدارد،  ســرمایه گذاران 
ــه کشــور وارد کننــد  ترجیــح می دهنــد ماشــین آالتی را ب
ــود را  ــد کار خ ــن بتوان ــان ممک ــریع ترین زم ــه در س ک

ــد. ــته باش ــرمایه داش ــت س ــد و بازگش ــاز کن آغ

مکانیــک  و  فنــی  آزمایشــگاه  شــرکت  مدیرعامــل 
ــته های  ــا رش ــاط ب ــه در ارتب ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــاک ب خ
و  شناســایی  فنــی  دانــش  بایــد  آزمایشــگاهی، 
ــه داخــل کشــور انتقــال  تجهیــزات مــورد نظــر تهیــه و ب
ــد  ــا بای ــن کاره ــام ای ــد از انج ــزود: بع ــود، اف داده ش
دســتورالعمل های الزم تدویــن شــده و بــه ســازمان 
مدیریــت و برنامه ریــزی ارائــه شــود و بــا تصویــب 

ــد. ــرا در آی ــه اج ــه مرحل ــه ب مصوب
آســفالت  ســنگین  هزینه هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــون  ــفالت 4۰ میلی ــانتی متر آس ــر س ــه ه ــا و اینک راه ه
ــت:  ــد، گف ــل می کن ــه کشــورمان تحمی ــه ب ــان هزین توم
آزمایشــگاه فنــی و مکانیــک خــاک در ایــن راســتا 
ــینگ،  ــرو سر فیس ــفالت های حفاظتی ،میک ــوع آس موض
را مــورد توجــه خــود قــرار داده و در ســال گذشــته اولیــن 
ــه و وارد  ــوژی تهی ــن تکنول ــه اختــالالت ای مجموعــه تهی
ــرای  کشــور شــد و امســال نیــز دومیــن مجموعــه آن ب
اســتقرار در اســتان یــزد تهیه شــده کــه در حــال تحویــل 

اســت.

#خبر_ویژه

کوتاه از استانها
بزرگ ترین واحد تولید 

نوشت افزار خاورمیانه در یزد 
مدیــر عامــل  واحــد صنعتــی تولیــد نوشــت افزارگفت: 
ــه  ــزار خاورمیان ــد نوشــت اف ــن واحــد تولی ــزرگ تری ب
در یــزد، روزانــه 3 هــزار مــداد و ۲۰ هــزار خــودکار 
مطابــق بــا اســتانداردهای جهانــی تولیــد و روانــه بــازار 

می کنــد. 
جاللیــان، مدیــر عامــل  واحــد صنعتــی تولیــد 
ــت  ــادر اس ــدی ق ــد تولی ــن واح ــت افزارگفت: ای نوش
ــی،  ــیاه و رنگ ــای س ــواع مداده ــد ان ــر تولی ــالوه ب ع
نوشــت افزارهــای فنــی- مهندســی و انــواع خــودکار را 

ــد. ــد کن ــی و تولی طراح
ــن واحــد  ــای ای ــدی ه ــه توانم ــا اشــاره ب ــان ب جاللی
صنعتــی در تولیــد انــواع مــداد و خــودکار گفــت: ایــن 
واحــد صنعتــی قــادر اســت نیمــی از نیــاز کشــور بــه 

نوشــت افــزار را تامیــن کنــد.
ــاد از  ــا انتق ــزد ب ــتان ی ــزرگ اس ــده ب ــن تولیدکنن ای
واردات نوشــت افزارهــای بــی کیفیــت خارجــی افــزود: 
در صــورت حمایــت از تولیــد داخلــی، میــزان تولیــد و 
اشــتغال در ایــن واحــد صنعتــی بــه بیــش از دو برابــر 

فعلــی افزایــش خواهــد یافــت.

نام نویسی کرمانی ها
 در سامانه سماح 

مدیرحــج و زیــارت اســتان کرمــان گفــت: تاکنــون 3 
ــن  ــام اربعی ــرای ســفر در ای ــال ب ــر کرب هــزار و ۵۰۰ زائ
حســینی در ســامانه پیــش بینــی نام نویســی ســماح 

نــام نویســی کــرده انــد. 
ــج  ــر کل ح ــی، مدی ــد صاحب ــالم محم ــت االس حج
ــی شــده امســال  ــت: پیــش بین ــارت اســتان گف وزی
ــی  ــالی معل ــارت کرب ــرای زی ــر ب ــزار نف ــدود ۵۰ ه ح
ــی در اســتان،  ــر زیارت ــد کــه ۱۰۰ دفت ــام نویســی کنن ن
کار نام نویســی از زائــران اربعیــن را انجــام مــی دهنــد.

ــماح  ــامانه س ــد در س ــی توانن ــران م ــزود: زائ وی اف
نام نویســی کننــد و یــا بــا مراجعــه بــه دفاتــر معیــن 
شــده اقــدام کننــد و بعــد از پایــان ثبــت نــام، پیامکــی 
مبنــی بــر تکمیــل ثبــت نــام دریافــت کننــد تــا خللــی 

در صــدور ویــزای آنهــا ایجــاد نشــود.

پایان چهاردهمین همایش 
مهندسی مواد و متالورژی ایران 

اختتامیــه چهاردهمیــن همایــش علمی-دانشــجویی 
مهندســی مــواد و متالــورژی ایــران در دانشــگاه 
ــدگار مهندســی  ــای مان ــی چهره ه ــا معرف شــهرکرد، ب

ــد. ــزار ش ــده برگ ــار برگزی ــل از آث ــواد و تجلی م
در ایــن  آییــن، محمدعلــی گلعــذار و منصــور ســلطانیه 
بــه عنــوان چهره هــای مانــدگار و شایســته مهندســی 

مــواد معرفــی شــدند.
ــم و حامیــان  همچنیــن ضمــن تجلیــل از کمیتــه عل
همایــش، از چهــار نفــر از شــرکت کننــدگان بــه عنــوان 
ارائــه دهنــدگان آثــار برتــر در بخــش مقالــه شــفاهی و 

پوســتر، تجلیــل بــه عمــل آمــد.

 صدور روادید زائران اربعین
 در استان یزد 

ــه  ــان اینک ــا بی ــزد ب ــتان ی ــارت اس ــج و زی ــر ح مدی
روادیــد زائــران از زمــان صــدور، ســه مــاه اعتبــار دارد، 
گفــت: بــرای رفاه حــال زائــران ، روادیــد زائــران اربعین 

ــزد صــادر می شــود.  ــز اســتان ی حســینی در مرک
علــی اصغــر شــریفی زارچــی اظهــار داشــت: تاکنــون 
دو هــزار زائــر از اســتان یــزد بــرای شــرکت در مراســم 
ــه  ــن حســینی درسامانه )ســماح( ب ــاده روی اربعی پی

ــد. ــام کرده ان ــت ن ــانی samah.haj.ir ثب نش
وی بــا بیــان اینکــه اعــزام داوطلبــان پیــاده روی 
ــام در  ــت ن ــا ثب ــط ب ــراق فق ــه ع ــن حســینی ب اربعی
ســامانه ســماح امکان پذیــر اســت، خاطرنشــان کــرد: 
زائــران، ثبــت نــام را بــه روزهــای آخــر موکــول نکننــد 
و از هــم اکنــون مــدارک الزم رابــرای اخــذ ویــزا بــه ۶4 

ــد. ــل دهن ــی مجــاز تحوی ــی- زیارت ــر خدمات دفت

کشف 1۴ میلیارد ریال کاالی 
قاچاق در رودبار جنوب 

فرمانــده انتظامــی شهرســتان رودبــار جنــوب گفــت: 
انــواع کاالی قاچــاق بــه ارزش ۱4 میلیــارد و 43۲ 
ــار  ــک ســال گذشــته در رودب ــی ی ــال ط ــون ری میلی

ــوب کشــف شــده اســت.  جن
ســرهنگ رضــا فیــروز بخــت، فرمانــده انتظامــی 
شهرســتان رودبــار جنــوب، امنیت را بســتر شــکوفایی 

ــه هــا دانســت . در تمــام زمین
فرمانــده انتظامــی شهرســتان رودبــار جنــوب از 
کشــف ۵/۷ ُتــن انــواع مــواد مخــدر در جریــان 
عملیــات هــای مختلــف پلیســی و دســتگیری ۱۸3 
نفــر قاچاقچــی طــی یــک ســال گذشــته در ســطح 
ــن  ــزود: ای ــر داد و اف ــوب خب ــار جن ــتان رودب شهرس
آمــار نشــان از افزایــش ۷۰ درصــدی کشــفیات در این 

ــه دارد. زمین

گازرسانی100واحد مرغداری
 در چهارمحال و بختیاری 

رئیــس جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری 
گفــت: ۱۰۰ واحــد مرغــداری در چهارمحــال و بختیــاری 

گازرســانی مــی شــود. 
ذبیــح هللا غریــب بــا اشــاره بــه اینکــه ۱۰۰ واحــد 
بختیــاری گازرســانی  و  چهارمحــال  در  مرغــداری 
مــی شــود، اظهــار داشــت: ایــن واحــد هــا بــا 
 یارانــه اختصاصــی بــه صــورت رایــگان گازرســانی 

می شوند.
وی عنــوان کــرد: بــا اجــرای طــرح گازرســانی رایــگان 
ــاهد  ــاورزی، ش ــش کش ــدی بخ ــای تولی ــه واحده ب
ــای  ــوخت ه ــرف س ــش مص ــد و کاه ــش تولی افزای

ــود. ــم ب فســیلی خواهی
رئیــس جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری 
ــتان  ــاورزی در اس ــش کش ــت بخ ــرد: تقوی ــد ک تاکی
چهارمحــال و بختیــاری نقــش مهمــی در تحقــق 

اقتصــاد مقاومتــی در ایــن اســتان دارد.

بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از روابــط 
عمومــی ســپاه اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
علی محمــد اکبــری بــا بیــان اینکــه ۱۵ مهرمــاه 
یکــی از مهم تریــن روزهــا بــرای مــردم اســتان 
ــود،  ــوب می ش ــاری محس ــال و بختی چهارمح
ــالمی  ــالب اس ــم انق ــر معظ ــرد: رهب ــار ک اظه
ــه اســتان چهارمحــال  ــا ســفر ب در ســال ۷۱ ب
و بختیــاری و دیــدار بــا مــردم خونگــرم و 
والیتمدارچهارمحــال و بختیــاری، خاطــره ای 
ــادگار  ــه ی ــا و دلنشــین را در ذهــن همــه ب زیب

گذاشــتند.
وی بــا اشــاره بــه ســخنان رهبــر معظــم انقالب 
اســالمی کــه اســتان چهارمحــال و بختیــاری، 
ــم اســتعداد  ــه ه اســتان مســتعدی اســت ک
طبیعــی دارد و هــم اســتعداد فرهنگــی ، عنوان 

داشــت: وظیفــه امــروز مــا عمــل بــه دســتورات 
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی و مقــام عظمای 

والیــت اســت.
فرمانــده ســپاه چهارمحــال و بختیــاری بــا 
اشــاره بــه حضــور رهبــر معظــم انقــالب 
ــایر  ــور عش ــردم سلحش ــع م ــالمی در جم اس
بــا مســئوالن  دیــدار  و همچنیــن  اســتان 
ــده کنگــره ۲43۷ شــهید اســتان ،  ــزار کنن برگ
گفــت: رهبــر معظــم انقــالب اســالمی بــا بیــان 
ــی از چهارمحــال و  ــن خاطــرات خوب ــه م اینک
بختیــاری دارم، فرمودنــد: مــن در یکــی از 
ســفرهایم بــه تیــپ قمربنــی هاشــم)ع( رفتــم 
کــه بچه هایــی بــا اخــالص، مومــن، وضعیــت 
ــا  ــن حــال ب ــا در عی ــات محــدود؛ ام ــا امکان ب

انگیزه هایــی محکــم بودنــد.

ــه دســتورات  ــان اینکــه عمــل ب ــا بی ــری ب اکب
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی، یکــی از وظایف 
اصلــی ماســت تــا بتوانیــم بــا راهنمایی ایشــان 
بــه اهــداف انقــالب دســت یابیــم، خاطرنشــان 
کــرد: تنهــا بــا پیــروی از والیــت فقیــه می تــوان 
ــمنان  ــت دش ــعه و شکس ــرفت، توس ــه پیش ب

خارجــی و داخلــی رســید.
وی شــهدا را پشــتوانه نظــام و از بــرکات انقالب 
ــرت  ــون حض ــزود: خ ــت و اف ــالمی دانس اس
اباعبــدهللا الحســین)ع( اســالم را و خــون 
شــهدای انقــالب و دفــاع مقــدس، نظــام 

ــرد. ــه ک ــالمی را بیم ــوری اس جمه
فرمانــده ســپاه اســتان بــا بیــان اینکــه پیــروی 
ــه را از  ــواده  و جامع از راه و مســیر شــهدا، خان
ناهنجاری هــای  و  اجتماعــی  آســیب های 

فرهنگــی دور می کنــد، عنــوان داشــت: نهادینــه 
شــدن فرهنــگ ایثــار و شــهادت و لــزوم 
زمینه ســازی بــرای تحقــق آن در تمــام ســطوح 
جامعــه و تبییــن و ترویــج ایــن فرهنــگ غنــی 
بــه  ویــژه در میــان جوانــان، یکــی از ضروریــات 
جامعــه اســت کــه بایــد بــا تمــام تــالش انجام 

پذیــرد.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه روز ۱۵ 
مهــر مــاه کــه مصــادف بــا 3 مناســبت ســفر 
ــتان،   ــه اس ــالمی ب ــالب اس ــم انق ــر معظ رهب
شــهدای  برگــزاری کنگــره  ســال  دومیــن 
ــتقالل  ــالروز اس ــاری و س ــال و بختی چهارمح
تیــپ 44قمربنــی هاشــم)ع( اســت، تصریــح 
کــرد: همایــش یــاوران والیــت مــورخ ۱۵ 
مهرمــاه بــا حضــور مســئوالن اســتانی و چندین 
هــزار نفــر از مــردم والیتمــدار، خانــواده شــهدا و 
ــی  ــاری در مصل ــال و بختی ــران چهارمح ایثارگ

ــود. ــزار می ش ــی ره برگ ــام خمین ــزرگ ام ب

فرمانده سپاه حضرت قمربنی هاشم)ع( مطرح کرد:

ضرورت نهادینه شدن فرهنگ ایثار و شهادت برای جوانان

،،
احیــای  گفــت:  یــزد  اســتاندار   
و  ســنتی  حمام هــای  و  آب انبارهــا 
قدیمــی از داشــته های بســیار خــوب 
اســتان درزمینــه گردشــگری اســت 
خارجــی  و  داخلــی  گردشــگران  و 
ســنتی  و  قدیمــی  مکان هــای  از 

. کــرد  خواهنــد  اســتقبال 

در نشست سرمایه گذاری استان یزد مطرح شد

7۱ فرصت سرمایه گذاری مشخص عملیاتی نشده است
حمام و آب انبارهای استان برای درآمدزایی فعال شود 



یــک متخصــص مغــز و اعصــاب توضیحاتــی را در رابطــه با 
بهتریــن راهکار هــا در مواجــه بــا فــردی کــه دچــار تشــنج 

می شــود ارائــه کــرد. 
ــل مختلفــی  ــد عل ــزاده گفــت: »تشــنج می توان زهــرا خان
ــز  ــنج نی ــه تش ــا ب ــار ابت ــک ب ــی ی ــد و حت ــته باش داش
ــال  ــه دنب ــراد ب ــامت اف ــرای س ــی را ب ــد خطرات می توان

ــد.« ــته باش داش
ــد  ــود بای ــنج می ش ــار تش ــه دچ ــردی ک ــزود: »ف وی اف
حتمــًا مــورد بررســی پزشــکی قــرار گرفته و بــه متخصص 

مغــز و اعصــاب مراجعــه کنــد.«
ــر اینکــه »  ــد ب ــا تاکی ایــن متخصــص مغــز و اعصــاب ب
اطرافیانــی کــه در کنــار فــرد تشــنج کــرده قــرار دارنــد نباید 
ــه  ــرد: »ب ــد« اظهارک ــدام کنن ــرد اق ــرل ف ــه کنت ــبت ب نس
هیــچ وجــه نبایــد لرزش هــای فــردی کــه دچــار تشــنج 
شــده را کنتــرل کــرد، زیــرا تــاش بــرای کنتــرل می توانــد 

مقدمــات دررفتگــی اعضــای بــدن فــرد بیمــار را بــه دنبــال                                                           
داشــته باشــد.«

خانــزاده بــا ارائــۀ توصیــه ای بــه افــراد در هنــگام مواجــه با 
فــردی کــه دچــار تشــنج شــده اســت تصریــح کــرد: »بهتر 
اســت فــردی کــه دچــار تشــنج شــده بــه پهلــو برگردانــده 
ــود دارد از  ــرد وج ــان ف ــی در ده ــر مایعات ــا اگ ــود ت ش

دهانــش خالــی شــود.«
ــدان  ــردن دن ــرای جدا ک ــد ب ــه نبای ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
قفــل شــده افــراد دچــار تشــنج اقــدام شــود اذعــان کــرد: 
»در شــرایطی بــه اعتقــاد عمومــی بایــد دنــدان فــرد دچــار 
تشــنج از هــم بــاز شــود، امــا بــه هیــچ وجــه ایــن موضوع 

ــود.«  ــه نمی ش توصی
ایــن متخصــص مغــز و اعصــاب خاطرنشــان کــرد: »ایــن 
کار بــه دندان هــا آســیب زدهــو می توانــد مقدمــات 

شکسته شــدن دندان هــا را فراهــم کنــد.«

آزاده فهیمیــان در ارتبــاط بــا آســم کــودکان اظهارداشــت: »آســم 
ــا  ــی مزمــن مجــاری هوایــی اســت کــه ب یــک بیمــاری التهاب
نشــانه هایی ماننــد تنگی نفــس ، همــراه بــا خس خــس و 

ــود .« ــخص  می ش ــرفه مش س
وی بــا اشــاره بــه آخریــن پژوهش هــای انجــام شــده در ایــن 
ــک و  ــه عوامل ژنتی ــان می دهد ک ــا نش ــت: »پژوهش ه ــاره گف ب
فاکتورهــای محیطــی در بــروز بیمــاری آســم دخالــت دارنــد . در 
آســم آلرژیــک درجــه ای از اتوپــی مطــرح می شــود کــه به علــت 
ــی  ــار بیماری های ــاعد گرفت ــی و مس ــۀ ارث ــا زمین ــرادی ب آن اف
ماننــد کهیــر ، درماتیت اگزمایــی ، رینیــت آلرژیــک و آســم 
ــای  ــاری را در کروموزم ه ــن بیم ــمندان ژن ای ــوند. دانش می ش
ــه  ــوان ب ــه می ت ــد کــه از آن جمل ــی کرده ان ــدن ردیاب ــف ب مختل

کروموزم هــای شــمارۀ 5 و 11 اشــاره کرد.«
ــر اینکــه هوای آلــودۀ شــهرهای بــزرگ و  ــا تأکیــد ب فهیمیــان ب
صنعتــی می توانــد ســبب بــروز حمله هــای آســم و یــا تشــدید 

ــز  ــتگی نی ــی و خس ــترس های هیجان ــت: »اس ــود  گف آن ش
ــم  ــای آس ــدید کنندۀ حمله ه ــا تش ــروز و ی ــبب ب ــد س می توان

باشــد .«
کــرد:  اضافــه  کــودکان  بیماری هــای  متخصــص  ایــن 
عوامــل  خصــوص  در  کــه  متعــددی  »پژوهش هــای 
روان شــناختی در آســم انجام  شــده، تأثیر اســترس و فشــارهای 
روانــی را در بــروز آســم نشــان  داده اســت . بررســی های 
متعــدد در مراکــز دانشــگاهی نشــان داده اســت کــه اســترس را 
می تــوان یــک محــرک شــایع آســم به شــمار آورد. بســیاری  از 
افــراد بــا اســترس و فشــارهای روانــی احســاس تنگی نفــس، 
اضطــراب، تــرس و نگرانــی می کننــد و در صــورت وجــود زمینــۀ  

ــوند.« ــه رو می ش ــم رو ب ــۀ آس ــا حمل ــا ، ب ــم در آن ه آس
فهیمیــان گفــت: اختال هــای روان تنــی، بیماری هــای جســمی 
هســتند کــه اســترس و فشــارهای روانــی و هیجانــی در بــروز و 

شــّدت آنهــا تأثیــر دارنــد .

یک متخصص مغز و اعصاب

لرزش های فرد دچار تشنج نباید کنترل شود 
متخصص بیماری های کودکان:

استرس های هیجانی حمله های آسم را تشدید می کند

بیماری هــای  ملــی  کمیتــۀ  نائب رئیــس 
غیرواگیــر بــه اهمیــت نقــش پوکــی اســتخوان 
در کاهــش عمــر افــراد اشــاره و بــر لــزوم 
بــرای  اجتماعــی  و  فــردی  برنامه ریــزی 

پیشــگیری از ایــن بیمــاری تأکیــد کــرد. 
ــی  ــاری پوک ــت بیم ــه اهمی ــی ب ــر الریجان باق
اســتخوان اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: »ایــن 
ناتوانی هــا  از  بســیاری  زمینه ســاز  بیمــاری 
ــه  ــه ب ــا توج ــت و ب ــالی اس ــنین کهن س در س
تغییــرات جمعیــت در کشــور مــا و رشــد تعــداد 
ســالمندان طــی ســال های آتــی ضــروری 
ــاری  ــن بیم ــه ای ــدی ب ــور ج ــه به ط ــت ک اس
توجــه و بــرای کاهــش آن برنامه ریــزی شــود.«

الریجانــی بــا بیــان اینکــه زنــان بیــش از مردان 
در معــرض ابتــا بــه پوکــی اســتخوان هســتند، 
عنــوان کــرد: »در زنــان بــاالی 50 ســال از هــر 
ســه زن یــک نفــر دچــار پوکــی اســتخوان 
اســت و در مــردان بــاالی 50 ســال نیــز از هــر 5 
مــرد یــک نفــر دچــار ایــن بیمــاری می شــود.«

بیماری هــای  ملــی  کمیتــۀ  نایب رئیــس 
ــتخوان  ــی اس ــرد: »پوک ــح ک ــر تصری غیرواگی
ــه  ــت ک ــتخوانی اس ــن اس ــاری مزم ــک بیم ی
ــود. در  ــده می ش ــم نامی ــوش ه ــاری خام بیم
ــدا  ــودۀ اســتخوانی کاهــش پی ایــن بیمــاری ت
ــل  ــج تحلی ــتخوان به تدری ــت اس ــرده و باف ک

ــی رود. م

افــزود: »در  غــدد  علــوم  پژوهشــگاه  رئیــس 
جهــان هرســاله حــدود 5.8 میلیــون ســال عمــر از 
دســت رفتــه به دلیــل شکســتگی ناشــی از پوکــی 
ــه  ــه ثانی ــر س ــه ه ــوری ک ــم، به ط ــتخوان داری اس
یــک مــورد شکســتگی ناشــی از پوکــی اســتخوان 

در جهــان رخ می دهــد.«
وی افــزود: »بــا افزایــش جمعیــت افــراد مســن در 
جامعــه شــیوع پوکــی اســتخوان و بروز شکســتگی 
ناشــی از آن رو بــه افزایــش اســت و به دنبــال 
ــادر  ــز ق ــراد هرگ ــد اف ــن، 40درص ــتگی لگ شکس
ــدود  ــد و ح ــک راه برون ــدون کم ــود ب ــد ب نخواهن
ــه  ــای اولی ــد فعالیت ه ــراد نمی توانن ــد اف 80درص
ــد. ــام دهن ــتقل انج ــور مس ــود را به ط ــۀ خ و روزان

الریجانــی بــا تصریــح بــه اینکــه شکســتگی 
مهم تریــن و جدی تریــن عواقــب پوکــی 
اســتخوان اســت، تصریح کرد: »شکســتگی 
اغلــب اوقــات متعاقــب ســقوط رخ می دهد 
ولــی در مــوارد شــدید بیمــاری حتــی 
ــرای  ــال خــم شــدن ب ممکــن اســت به دنب
ــتگی در  ــم شکس ــش ه ــد کف ــتن بن بس

ــد.« ــاق افت ــا اتف ــتون مهره ه س
رئیس پژوهشــگاه علــوم غدد و متابولیســم 
ــا  ــاز ابت ــل زمینه س ــی از عوام ــه را یک تغذی
ــت:  ــرد و گف ــر ک ــتخوان ذک ــی اس ــه پوک ب
ــاری  ــن بیم ــه ای ای ــل زمین ــر عوام »از دیگ
ــی،  ــابقۀ فامیل ــاال، س ــن ب ــه س ــوان ب می ت
الــکل،  و  ســیگار  مصــرف  یائســگی، 
 مصــرف داروهــای کورتنــی و الغــری اشــاره

 کرد.«

ــاط مســتعد  ــن نق ــی در ادامــه مهمتری الریجان
شکســتگی ناشــی از پوکــی اســتخوان را عمدتــًا 
در مــچ دســت، لگــن و مهره هــا خوانــد و 
ــاه  ــا کوت ــرات و ی ــای ســتون فق ــزود: »انحن اف
شــدن قــد بیــش از 3ســانتی متر از عائــم 
ــت. ــا اس ــتگی در مهره ه ــداردهندۀ شکس هش

لگــن  شکســتگی  اینکــه  اعــام  بــا  وی 
جدی تریــن و خطرناک تریــن نــوع شکســتگی 
ناشــی از پوکــی اســتخوان اســت کــه می توانــد 
در  طوالنی مــدت  بستری شــدن  بــه  منجــر 
بیمارســتان، ناتوانــی بلندمــدت یــا بــرای همــۀ 
عمــر و حتــی مــرگ شــود، تأکیــد کــرد: افــراد 
بــاالی 50 ســال بایــد بــرای اطمینان از ســامت 
اســتخوان خــود بــه پزشــک مراجعــه کننــد تــا 
ــتخوان  ــی اس ــر پوک ــل خط ــی عوام ــا ارزیاب ب

ــن زده شــود. ــر شکســتگی تخمی خط

تازه  های پزشکیسالمت6

 چاقی با 13 نوع سرطان 
مرتبط است

یــا  بیــان می کنــد چاقــی  یافته هــای مطالعــه 
اضافــه وزن بــا 13 نــوع ســرطان مرتبــط اســت. ایــن 
ــل  ــینه؛ مولتیپ ــرطان س ــد از: س ــرطان عبارتن 13س
میلوما)نوعــی ســرطان اســتخوان(؛ ســرطان مــری؛ 
ســرطان ســینه پــس از یائســگی؛ ســرطان های 
ــده،  ــد، لوزالمع ــده، کب ــرا، مع ــه صف ــد، کیس تیروئی

ــزرگ. ــم و رودۀ ب ــدان، رح ــه، تخم کلی
 CDC بخــش  مدیــر  ریچاردســون،  لیــزا  دکتــر 
موسســۀ کنتــرل و پیشــگیری از بیماری هــا  در 
ــه  ــواهد اولی ــد: »ش ــاره می گوی ــن ب ــکا، در ای آمری
نشــان می دهــد کاهــش وزن می توانــد ریســک 

برخــی ســرطان ها را کاهــش دهــد.«
محققــان در مطالعــات خــود دریافتنــد از بیــن 
ــال  ــه در س ــی ک ــدۀ آمریکای ــرکت کنن ــزار ش ۶30 ه
ــی و  ــا چاق ــط ب ــرطان های مرتب ــه س ــا ب ۲014 مبت
ــا  ــوم آن ه ــدود دو س ــد، ح ــده بودن ــه وزن ش اضاف

ــد. ــال بودن ــا ۷4 س ــراد 50 ت اف
بــرای ایــن مطالعــه محققــان داده هــای مربــوط بــه 
ــال های  ــه س ــوط ب ــه مرب ــال ۲014 را ک ــرطان س س

۲005 تــا ۲014 بــود بررســی کردنــد.
آن هــا همچنیــن دریافتنــد تمامــی ســرطان ها، 
ــط  ــردان مرتب ــد در م ــان و ۲4 درص ــد در زن 55 درص

ــود. ــه وزن ب ــی و اضاف ــا چاق ب

 D کاهش آسم با مصرف ویتامین
ــدن،  ــن مــری لن ــان دانشــگاه کوئی ــۀ محقق ــه گفت ب
مکمــل ویتامیــن D می توانــد بــه عنــوان منبــع 
تســکین آنــی افــرادی کــه مبتــا بــه حملــۀ شــدید 

ــد. ــل کن ــوند، عم ــم می ش آس
بــه گفتــۀ محققــان، مــرگ ناشــی از آســم عمدتــًا در 
زمــان تشــدید عائــم بیمــاری کــه بــه حملــۀ آســمی 
ــۀ  ــواًل حمل ــد. معم ــش می یاب ــروف اســت، افزای مع
آســمی در پــی عفونت هــای ویروســی دســتگاه 

ــد.                            ــی روی می ده ــی فوقان تنفس
ــت  ــق تقوی ــنD از طری ــد ویتامی ــان معتقدن محقق
ــی و  ــای تنفس ــه ویروس ه ــی ب ــای ایمن واکنش ه
ــی  ــی، عامل ــتگاه تنفس ــر دس ــاب مض ــش الته کاه

ــتند. ــم هس ــات آس ــل حم ــی در مقاب حفاظت
محققــان ایــن مطالعه داده هــای ۹55 شــرکت کننده 
ــی  ــدۀ تصادف ــش کنترل ش ــت آزمای ــب هف را در قال
 Dویتامیــن مکمل هــای  مصــرف  لحــاظ  از  کــه 

ــد. ــد، بررســی کردن آزمایــش شــده بودن
مکمــل  مصــرف  داد  نشــان  مطالعــات  نتایــج 
ــزان  ــه کاهــش 30درصــدی می ــر ب ــنD منج ویتامی
ــا  ــرص ی ــا ق ــان ب ــه درم ــاز ب ــه نی ــات آســم ک حم

دارنــد، می شــود. اســتروئیدی  تزریــق 
محققــان همچنیــن دریافتنــد اســتفاده از ایــن 
مکمــل موجــب کاهــش 50 درصــدی ریســک حداقل 
ــدن در  ــه بستری ش ــد ب ــمی نیازمن ــۀ آس ــک حمل ی
درصــد   3 تــا   ۶ معمــواًل  می شــود؛  بیمارســتان 

ــت. ــد داش ــه ای خواهن ــن تجرب ــاران چنی بیم

تغذیه

پوست این میوه معجزه می کند!
ــوه  ــن می ــت ای ــد پوس ــوان می کنن ــان عن متخصص
ــت  ــامت اس ــرای س ــددی ب ــد متع ــم دارای فوای ه
ــا اشــاره مــی شــود. ــه برخــی از آنه کــه در ادامــه ب

 سفیدکنندۀ دندان ها         
پوســت مــوز را بــه مــدت ۲ هفتــه بــر دندان هایتــان 
بمالیــد، خیلــی زود شــاهد نتیجــۀ آن خواهیــد بــود.

 از بین بردن زگیل های پوستی
ــن  ــر روی پوســتتان هســتید، ای ــل ب اگــر دارای زگی
ــل  ــوز قاب ــت م ــق پوس ــانی از طری ــه آس ــکل ب مش
حــل اســت. فقــط کافــی اســت پوســت مــوز را بــر 
محــل زگیــل بمالیــد. ایــن کار از ظهــور مجــدد زگیــل 

ــد.  ــده هــم پیشــگیری مــی کن در آین
 آکنه و چین و چروک

مــوز بــرای مراقبــت از پوســت بســیار پرفایده اســت. 
فقــط کافــی اســت پوســت مــوز را بــر روی صورتتــان، 
ــد و 30  ــکل دار بمالی ــمت های مش ــوص قس به خص
دقیقــه صبــر کنیــد. ایــن کار را هــر روز انجــام دهیــد 

تــا نتیجــۀ آن را ببنیــد.
پوســت مــوز بــه حفــظ آب پوســت هــم کمــک 
ــه پوســت مــوز له شــده  ــد. زردۀ تخم مــرغ را ب می کن
اضافــه کنیــد. ایــن مخلــوط را بــر روی پوســت 

ــویید. ــه بش ــد از 5 دقیق ــده و بع ــان مالی صورتت
 درمان بیماری پوستی پسوریازیس

پوســت مــوز را بــر روی قســمت درگیر به پســوریازیس 
بمالید. 

ــوده و  ــده ب ــواص مرطوب کنن ــوز دارای خ ــت م پوس
ــه ســرعت موجــب  ــد و ب ــزان خــارش می کاه از می

ــود. ــوریازیس می ش ــود پس بهب
UV حفاظت در مقابل اشعۀ 

اشــعه های  مقابــل  در  از چشــم ها  مــوز  پوســت 
مضــر UV محافظــت می کنــد. همچنیــن اثبــات 
شــده اســت کــه ریســک آب مرواریــد را نیــز کاهــش 

می دهــد.

زیبایی

راه های مراقبت از پوست های چرب
ــراق و  ــه پوســت چــرب، ظاهــری ب درســت اســت ک
ــه انســان می دهــد امــا اجــازه نمی دهــد  درخشــان ب
آرایــش بــرای مــدت طوالنــی بــر روی صــورت باقــی 
بمانــد. ســلول های مــردۀ پوســت بــه همــراه چربــی 
آن، قــادر هســتند منافــذ پوســت را بپوشــانند امــا آن را 
مســتعد بــروز آکنــه کننــد. مــا دو روش ســاده بــرای 
ــنهاد  ــما پیش ــه ش ــرب ب ــت چ ــا پوس ــدن ب ــار آم کن

می کنیــم:
1. مراقبت از پوست را بیشتر کنید 

ــک  ــح و ی ــه صب ــک مرتب ــار در روز، ی ــان را دوب صورتت
بــار شــب بشــویید و مطمئــن شــوید کــه پیــش 
از رفتــن بــه رختخــواب، تمــام آرایــش صورتتــان 
پــاک شــده باشــد. بتــا هیدروکســید اســید موجــود 
ــید  ــد اس ــورت، مانن ــدۀ ص ــو دهن ــواد شست و ش در م
سالیســیلیک، می توانــد چربی هــای اضافــی پوســت 
ــذ  ــدازه مناف ــان ان ــه هم ــا ب ــرد؛ ام ــن بب ــز از بی را نی
پوســت را بــاز کنــد. پوســت چــرب ارتباطــی بــه ضعف 
در بهداشــت نــدارد؛ بنابرایــن نیــازی بــه شست و شــوی 
ــد  ــی می توان ــن کار حت ــت و ای ــت نیس ــداوم پوس م
پوســت شــما را خشــک کرده و باعث تحریک بیشــتر 
آن بــرای تولیــد چربــی شــود. نیــازی بــه اســتفاده از 
ــا  ــرا بســیاری از تونره ــای پوســتی نیســت. زی تونره
ــرد  ــه عملک ــد ب ــه می توانن ــتند ک ــکل هس ــاوی ال ح

ــد.  ــاس کنن ــانند و آن را حس ــیب برس ــت آس پوس
۲. پوست تان را آب رسانی کنید

ــد،  ــد می کن ــی تولی ــی اضاف ــتتان، چرب ــه پوس اگرچ
ــیاری از  ــانی دارد. بس ــه آب رس ــاز ب ــان نی ــا همچن ام
ــد و  ــه، پوســت را خشــک می کنن محصــوالت ضدآکن
بــه همیــن خاطــر مهــم اســت کــه پوســت را مرطــوب 
ــارزه  ــه منظــور مب ــی ب ــارۀ چرب ــد دوب ــا از تولی ــد ت کنی
بــا خشــکی پوســتتان جلوگیــری کنیــد. ســعی کنید از 
ــتفاده   ــی اس ــد چرب ــبک و فاق ــای س مرطوب کننده ه

کنیــد.

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل سى و هشتم:  توجه مسائل جنسى)1(
ــدر و  ــا و پ ــوالً خانواده ه ــه معم ــكاتى ك ــى از مش يك
مادرها نگران آن هســتند مســائل جنســى فرزندانشــان 
اســت، غريــزۀ جنســى چيــزى اســت كــه در وجــود همۀ 
افــراد هســت و در تمامــى دوران زندگــى نيــز بايــد پــدر 
و مادرهــا نســبت بــه آن متوجــه باشــند، ايــن غريــزه از 
نيرومنــدى، قــدرت و كشــش زيــادى برخــوردار اســت و 
والديــن بايــد بــراى هدايــت درســت آن دقــت داشــته 
باشــند زيــرا هدايــت صحيــح آن موجــب تأثيــر در جــان 
و جســم اســت و تأثيــر شــگرفى در لــذت بخشــيدن بــه 
زندگــى دارد و اگــر درســت هدايــت نشــود و بــه انحــراف 
ــديد و  ــى ش ــمى و روان ــكات جس ــود مش ــيده ش كش

عجيبــى را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
پــدر و مادرهــا بايــد مراقــب باشــند كــه ايــن غريــزه و 
ــان در بچه هــا  ــه صــورت پنه ميــل از ســن 5 ســالگى ب
ــد  ــی مى توان ــت نابجای ــه حرك ــر گون ــود دارد و ه وج
ــذا پــدر و  ــد شــود؛ ل ــراى فرزن باعــث ايجــاد مشــكل ب
ــى  ــرى و پنهان ــائل س ــا مس ــاط ب ــد در ارتب ــا باي مادره
خــود خيلــى اهــل دقــت، ماحظــه و احتيــاط باشــند.

به چند حديث مهم توجه كنيد:
1. رســول اكــرم)ص( فرمودنــد: »بــه خــدا قســم اگــر 
ــودك  ــاق، ك ــزد و در اط ــود بيامي ــر خ ــا همس ــردى ب م
ــا و  ــخنان آنه ــد و س ــال ببين ــدارى آن دو را در آن ح بي
صــداى تنفسشــان را بشــنود، آن طفــل هرگــز رســتگار 

ــد.«)53( ــد ش نخواه
ــه  ــادر ب ــردن م ــت مالى ك ــد: »دس ــى)ع( فرمودن ۲. عل
ــا  ــك قســم زن ــت دختربچــه شــش ســالۀ خــود ي آل
تحريــك  باعــث  زيــرا  مى شــود.«)54(  محســوب 
ــان  ــه ارمغ ــراى او ب ــوغ زودرس ب ــد و بل ــد ش او خواه

مــى آورد و او را بــه خطــر مى انــدازد.
تذكــر ايــن نكتــه الزم اســت كــه غريزۀ جنســى كــودكان 
از شــش ســال بــه بــاال بايــد در حــال خمــود و اختفــاء 
ــك  ــث تحري ــه باع ــزى ك ــر چي ــد از ه ــذا باي ــد ل بمان

ــود. ــز ش ــردد پرهي ــى مى گ جنس
ــد: »دختربچــۀ شش ســاله را،  3. پيامبــر)ص( فرمودن
ــا از بوســيدن پســر  ــن زنه پســربچه نبوســد و همچني
بچــه اي كــه ســنش از هفــت ســال تجــاوز كــرده اســت 

ــد.«)55( خــوددارى كنن
4.معصــوم)ع( فرمودنــد: »وقتــى دختربچه شش ســاله 
شــد مــرد نامحــرم حــق نــدارد او را ببوســد و همچنيــن 

ــد او را در آغــوش بگيــرد.«)5۶( نمى توان
ــد: »بســتر خــواب پســر بچــه  5. پيامبــر)ص( فرمودن
ــه  ــه و دختربچ ــا دختربچ ــربچه ب ــربچه و پس ــا پس ب
ــدا  ــم ج ــد از ه ــالگى باي ــن ده س ــه در س ــا دختربچ ب

شــود.«)5۷(
ــواب  ــتر خ ــد بس ــد: »باي ــادق)ع( فرمودن ــام ص ۶ . ام

ــد.«)5۷(  ــدا كني ــا ج ــاله را از زن ه ــربچۀ ده س پس
از کتاب »اصول تربیت«، انتشارات همای رحمت
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آگهی مزایده 
 13۹۶0430۲004000145  : مزایــده   شــماره 
مزایــده  آگهــی    13۹۶/۶/۲0  : ثبــت  تاریــخ 
 : بایگانــی  شــماره  بــه  اجرایــی  پرونــده 
۹501۷3۷ ششــدانگ اعیانــی یــک دســتگاه 
شــمالی  چهــارم  طبقــه  در  واقــع  آپارتمــان 
پــاک 38۲5 فرعــی مجــزی شــده از پاکهــای 
الحصــه  قــدر  بــا   01518۲/۹۹ و   1518۲/۹۹1
از عرصــه مشــاعی و مشــاعات مربوطــه کــه 
ــی ۲۶34/س-  ــس تفکیک ــورت مجل ــق ص طب
۷۹/3/1۷ بــه شــماره فرعــی 1148۲ تغییــر 
کــه  مترمربــع   ۹۶/10 مســاحت  بــه  یافتــه 
3/۹۲ مترمربــع آن مســاحت تــراس اســت کًا 
ــه آدرس :  ــان ب ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ واق
اصفهــان اتوبــان چمــران خیابــان اشــراق کوچــه 
ــه  ــر آرا طبق ــکونی قص ــع مس ــماره 1 مجتم ش
ــناد  ــه اس ــی ک ــمال غرب ــد ش ــارم واح چه

صفحــات  در  تفکیــک  از  قبــل  آن  مالکیــت 
 ،  1۹۷  ،۲43  ،  1۹4  ،1۹1  ،  188  ،  185  ،  18۲
۲00 ، ۲03، ۲0۶ ، ۲0۹ و ۲40 دفاتــر 54 و 33 
ــی 11188/س ،  ــای ثبت ــه شــماره ه خروجــی ب
111۹0/س ، 111۹۲/س ، 111۹4/س ، 111۹۶/س 
، 4۷۹۷۶ ، 111۹8/س ، 11۲00/س ، 11۲0۲/س 
، 11۲04/س ، 11۲0۶/س ، 4۷۹۷8 بــا شــماره 
هــای چاپــی 80۶۲8۶ الــی 80۶۲۹5 و ۶315۹0 
ــان  ــوالد خ ــان آرش پ ــام آقای ــه ن و 1۷4۷4۷ ب
ــد  ــران هنرمن ــا ای ــان و خانمه ــوالد خ ــر پ ، ناص
ــی  ــاز جوالئ ــتجردی ، الن ــی دس ــام جوالئ ، اله
دســتجردی، رضــوان پرتــوی اصفهانــی هرکــدام 
ــت  ــی باشــد ثب ــگ مشــاع م ــه یکدان نســبت ب
ــمااًل : در  ــدود : ش ــا ح ــت ب ــده اس ــادر ش و ص
ــی و  ــه قســمت دوم و ششــم غرب ۹ قســمت ک
چهــارم و هشــتم شــرقی و بطولهــای 3/۲1 متــر 
و 0/54 متــر و 0/43 متــر و 0/33 متــر و ۲/84 

متــر و 0/33 متــر و 0/44 متــر و 0/54 متــر 
و 3/۲3 متــر و دیــوار و پنجــره و دیواریســت 
بــه فضــای خیابــان شــرقأ: 1- بطــول 3/1۹ متــر 
ــی  ــاک 38۲۶ فرع ــا پ ــترک ب ــت مش دیواریس
ــوم  ــی و س ــه اول جنوب ــمت ک ــه قس ۲- در س
ــر و  ــر و 0/۶۶ مت ــای 0/۷5 مت ــمالی و بطوله ش
ــوار نورگیــر مشــاعی  ــه پنجــره و دی 0/۷5 متــر ب
3- بطــول ۶/۲3 متــر دیواریســت مشــترک بــا 
ــول 0/3۷  ــأ: 1- بط ــی جنوب ــاک 38۲۶ فرع پ
متــر دیواریســت مشــترک بــا پــاک 38۲۶ 
ــترک  ــوار مش ــر دی ــول ۲/۹3 مت ــی ۲- بط فرع
ــه  ــاک 3۷۶0 فرعــی 3- در دو قســمت ک ــا پ ب
ــر و 1/8۲  ــای 1/۹8 مت ــت بطوله ــی اس اول غرب
متــر بــه پنجــره و دیــوار نورگیــر مشــاعی 4در دو 
ــای  قســمت قســمت دوم شــرقی اســت بطوله
1/۹3 متــر و 1/۹8 متــر بــه دیــوار آسانســور 
ــه  ــمت ک ــه قس ــی 5 - در س ــاک 3۷۶0 فرع پ

بطولهــای 1/4۷  اســت  غربــی  دوم  قســمت 
متــر و 0/30 متــر دیواریســت مشــترک و 1/35 
ــی  ــاک 3۷۶0 فرع ــه پ ــت ب ــر در و دیواریس مت
۶- بطــول 0/38 متــر دیــوار مشــترک بــا پــاک 
ــر  ــه طــول ۶/۶8 مت ــًا : 1- ب ــی غرب 38۲4 فرع
ــی ۲ - در  ــاک 38۲4 فرع ــوار پ ــه دی ــوار ب دی
ســه قســمت کــه اول شــمالی و ســوم جنوبــی 
ــر و 0/۹3  ــر و 0/51 مت ــای 0/۹3 مت ــه طوله و ب
ــاعی 3-  ــر مش ــوار نورگی ــره و دی ــه پنج ــر ب مت
ــوار پــاک ۹8۹  ــه دی ــوار ب ــر دی بطــول 3/۹۲ مت
 0/88 بطولهــای  شکســته  بطــور   -4 فرعــی 
ــان  ــای خیاب ــت بفض ــر دیواریس ــر و 0/۶0 مت مت
حقــوق ارتفاعــی لــه و علیــه طبــق قانــون تملــک 
امــاک  دفتــر  خبــر  طبــق  و  آپارتمانهاســت 
ــاص  ــی اختص ــان خاص ــه آپارتم ــز ب ــا نی انباریه
پیــدا نکــرده کــه طبــق نظــر کارشناســی رســمی 
ــی  ــمال غرب ــارم ش ــه چه ــوق در طبق ــاک ف پ

ــاعی و  ــه مش ــا عرص ــهر آرا ب ــر ش ــع قص مجتم
ــا  ــع ب ــدودًا ۹۶/10 مترمرب ــراژ ح ــه مت ــی ب اعیان
ــف  ــوک، ک ــه بل ــقف تیرچ ــی ، س ــکلت بتن اس
ســرامیک، دیوارهــا گــچ و نقاشــی ، پنجــره هــای 
آلمینیومــی ، دربهــای داخلــی چوبی ، ســرویس 
 ، و حمــام و آشــپزخانه کاشــی و ســرامیک 
ــا و  ــای خارجــی آجرنم ــت ام دی اف ، نم کابین
ــر  ســنگ ، سیســتم ســرمایش و گرمایــش کول
آبــی و بخــاری گازی، دارای پارکینــگ و انبــاری 
ایــن  توســط  اســتفاده  در حــال  و  مشــاعی 
ــی  ــرق و گاز م ــعابات آب و ب ــد، دارای انش واح
باشــد و قدمــت ســاخت حــدودًا 1۲ ســال مــی 
باشــد کــه طبــق ســند رهنــی شــماره 1388۲0-

ــه اســناد رســمی  ۹0/۲/۲5 تنظیمــی در دفترخان
ــرکت  ــی ش ــال بده ــان در قب ــماره 1۲ اصفه ش
ــان در  ــت اصفه ــوالد زیس ــی پ ــدی بازرگان تولی
رهــن بانــک تجــارت اصفهــان واقــع مــی باشــد 

ــی  ــاعت ۹ ال ــت و از س ــه اس ــه نام ــد بیم و فاق
1۲ روز چهارشــنبهمورخ ۹۶/8/10 در اداره اجــرای 
اســناد رســمی اصفهــان واقــع در خیابــان هشــت 
ــی  ــهید صداقت ــارراه اول ش ــرقی چه ــت ش بهش
ابتــدای خیابــان الهــور ســمت چــپ طبقــه ســوم 
بــه مزایــده گــذارده مــی شــود . مزایــده از مبلــغ 
پایــه 000،000، ۷50، 1 ریــال شــروع و بــه هرکــس 
خریــدار باشــد بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی 
اســت  ذکــر  بــه  الزم  شــود.  مــی  فروختــه 
ــرق ،  ــه آب، ب ــوط ب ــای مرب پرداخــت بدهــی ه
گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و 
مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده دارای آنهــا 
ــوارض  ــی و ع ــای مالیات ــی ه ــز بده باشــد و نی
ــم از  ــده اع ــخ مزای ــا تاری ــره ت ــهرداری و غی ش
اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده 
ــن  ــت ضم ــده اس ــده مزای ــده برن ــه عه ــد ب باش
ــده در صــورت وجــود مــازاد،  آنکــه پــس از مزای

وجــوه پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق 
ــترد  ــده مس ــده مزای ــه برن ــازاد ب ــل م از مح

ــت  ــک نوب ــی در ی ــن آگه ــا ای ــردد ضمن مــی گ
ــورخ ۹۶/۷/15  ــان م ــاپ اصفه ــه چ در روزنام
درج و منتشــر مــی گــردد و در صــورت تعطیلــی 
ــردد.  ــی گ ــول م ــد موک ــه روز بع ــده ب روز مزای
توضیحــًا جهــت شــرکت در جلســه مزایــده 
مبلــغ پایــه مزایــده طــی چــک تضمیــن شــده 
اداره اجــرای اســناد  بانــک ملــی در وجــه 
رســمی بابــت پرونــده کاســه فــوق بــه همــراه 
تقاضــای کتبــی و ارائــه کارت شناســایی معتبــر 
الزامــی اســت. ضمنــًا برنــده مزایــده بایــد کل 
ــان  ــت اداری هم ــان وق ــا پای ــد را ت ــغ خری مبل
ــاب اداره  ــوص در حس ــش مخص ــی فی روز ط

ــد .  ــپرده نمای ــاک س ــناد و ام ــت اس ثب
م الــف ۲15۷۲. / رئیــس اداره اجــرای اســناد 
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احتــرام بــه همســر یــک اصــل مشــترک در تمامــی 
روابــط موفــق، پایــدار و سرشــار از عشــق اســت. 
ــی محــروم باشــد،  ــن اصــل حیات ــه از ای رابطــه ای ک
دیــر یــا زود بــه ویرانــه ای تبدیــل خواهــد شــد کــه آباد 
کردنــش اگــر هــم ممکن باشــد، زمــان خیلــی زیادی 
ــان  ــای زن ــتداللی و دنی ــردان اس ــای م ــرد. دنی می ب
احساســی اســت. راز صمیمیــت میــان ایــن دو درک 
یکدیگــر اســت؛ بنابرایــن پذیــرش دنیــای متفــاوت 
همســران روشــی بــرای احتــرام بــه یکدیگــر اســت.
روان   ارشــد  طباطبایــی کارشــناس  امینه ســادات 
شناســی بالینــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار مــا در ایــن 
رابطــه گفــت: »مردهــا و زن هــا هــر دو احســاس مــی 
ــت آن هــا را  ــدر عشــق و محب ــل ق ــد طــرف مقاب کنن
نمی دانــد و حــق آن هــا را ادا نمی کنــد؛ در حالــی کــه 
واقعیــت غیــر از ایــن بــوده و زن و مــرد هــر دو محبت 
می کننــد و عشــق می ورزنــد، امــا نــه بــه شــکلی کــه 

طــرف مقابــل متوجــه آن شــود.«

وی ادامــه داد: »یکــی از معضاتــی کــه مــا هــم در 
جامعــه و هــم در خانواده هــا بــا آن مواجــه هســتیم، 
اختاف نظرهــا و بــه دنبــال آن نبــود گذشــتی اســت 
کــه در ســایۀ نبــود احتــرام بــه وجــود آمــده اســت.«
ــقف  ــک س ــر ی ــی زی ــزود: »در زندگ ــی اف طباطبای
ــا همســرمان  ــی باشــد کــه ب ممکــن اســت روزهای
دچــار اختــاف ســلیقه بشــویم، در ایــن مــوارد نیازی 
نیســت بــه محــض بــروز چنیــن مشــکلی گوشــی 
تلفــن را برداریــم و بــه پــدر و مادر همســر یــا هرکس 
دیگــری برســانیم کــه مــا در فــان زمینه بــه اختاف 
ــی  ــکات خصوص ــن مش ــم، نگفت ــر برخورده ای نظ
زندگــی مشــترک خــود به تنهایــی یــک احتــرام بــه 

همســر و کانــون خانــواده اســت.«
کارشــناس  ارشــد روان شناســی بــا اشــاره بــه 
ــح  ــویی تصری ــی زناش ــترک در زندگ ــای مش نیازه
ــار و  ــرام، صمیمیــت، اعتب کــرد:  »توجــه، درک، احت
اطمینان خاطــر از نیازهــای زن و اعتــــماد، پذیـــرش، 
قدرشناســی، تحســین، تأییــد و تشــویق از نیازهــای 

ــرد اســت.« م

وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: »زن بــه توجه و 
مــرد بــه اعتمــاد نیــاز دارد و هنگامــی کــه مردی 
بــه احساســات زنــی توجــه نشــان می دهــد و 
صمیمانــه بــرای خوشــبختی او تــاش می کند، 
زن احســاس مــی کنــد، دوست داشــتنی و 

ارزشــمند اســت.«                                                                                                                             
ایــن مشــاور خانــواده اذعــان داشــت: »وقتــی 
بــا حوصلــه بــه حرف هــای زنــش  مــرد 
می کنــد  احســاس  زن  می دهــد،  گــوش 
ــکار او را درک  ــات و اف ــوهرش احساس ــه ش ک
می کنــد و بــرای درک افــکار و احساســات 
یــک فــرد، شــناخت قبلــی الزم نیســت، بلکــه 
می تــوان بــا گوش کــردن بــه حرف هــا و اعتبــار 
ــکار و احساســات طــرف  ــا، اف ــه آن ه ــردن ب ک

ــم.« ــل را درک کنی مقاب
وی افــزود: »زن می خواهــد کــه بــه او احتــرام 
ــش  ــه از زحمات ــد ک ــرد می خواه ــد و م بگذارن
قدردانــی کننــد و هنگامــی کــه مــرد بــا توجــه 
بــه حرف هــای زنــش گــوش  و همدلــی 
می دهــد و بــه نیازهــا و خواســته های او احتــرام 
می کنــد کســی  احســاس  زن  می گــذارد، 
هســت کــه حرفــش را بفهمــد و بــرای ایــن کار 
ــات زن  ــورد احساس ــل در م ــت از قب الزم نیس
شــناخت کامــل داشــته باشــیم، بلکــه کافــی 
اســت بــه حرف هایــش گــوش بدهیــم و 
بــرای او احتــرام قائــل شــویم و کارهایــی مثــل 

هدیــه دادن و بــه یاد داشــتن ســالگرد ازدواج در 
ــت.« ــروری اس ــیار ض ــر، بس ــن ام ای

ــه هرچــه بیشــتر  ــن ک ــان ای ــا بی ــی ب طباطبای
ــه  ــذرد، متوج ــترکتان بگ ــی مش ــاز زندگ از آغ
ــًا  ــا اص ــی زمینه ه ــه در برخ ــد ک ــد ش خواهی
هیــچ شــباهتی بــه همســرتان نداریــد؛ خاطــر 
نشــان کــرد: »شــاید بتوانیــد خودتــان را کمــی 
تغییــر دهیــد و بــا ویژگی هــای همســرتان 
ســازگارتر شــوید، امــا مطمئن باشــید کــه هرگز 
نمی توانیــد کامــاً تغییــر کنیــد، پــس بهتریــن 
ــای  ــد تفاوت ه ــاد بگیری ــه ی ــن اســت ک کار ای
یکدیگــر را بپذیریــد و بــه ایــن تفاوت هــا احترام 
بگذاریــد تــا آســیبی بــه روابطتــان وارد نشــود.

کارشــناس ارشــد روان شناســی بــا تأکیــد 

ــرام  ــه خــودش احت ــن کــه کســی کــه ب ــر ای ب
نمی گــذارد، بــا همســرش هــم نمی توانــد 
ــرد:  ــان ک ــد؛ خاطرنش ــورد کن ــه برخ محترمان
»احتــراِم بــه خــود رمــز پیــروزی در روابــط زن 
ــت،  ــی اس ــی زندگ ــور کل ــه ط ــوهری و ب و ش
بــه بــدن خــود احتــرام بگذاریــد و از رفتارهــای 
پرخطــری کــه برایتــان بی احترامــی بــه همــراه 
ــن صــورت  ــر ای ــد، در غی ــد آورد بپرهیزی خواهن
نه تنهــا نمی توانیــد بــه همســرتان احتــرام 
ــرادی  ــه  اف ــی طعم ــه  راحت ــه ب ــد، بلک بگذاری
خواهیــد شــد که برایتــان هیــچ احترامــی قائل 

نیســتند.«
ــظ  ــای حف ــی راهکاره ــه برخ ــاره ب ــا اش وی ب
احتــرام ادامــه اداد: »هرگــز همســرتان را در 
جمــع، چــه در مقابــل اعضــای خانــواده و چه در 
مقابــل غریبه هــا، مــورد ســرزنش قــرار ندهیــد. 
ــد در  ــد، بای ــرتان داری ــا همس ــکلی ب ــر مش اگ
خلــوت خودتــان مطرحــش کنیــد، نــه در جمــع 
دیگــران. اگــر همســرتان را در جمــع خجالت زده 
کنیــد، مطمئــن باشــید بــه شــدت از دســتتان 

خواهــد رنجیــد.«
ــا  ــه خانم ه ــان ب ــواده در پای ــاور خان ــن مش ای
توصیــه کــرد: »بــه خاطــر داشــته باشــید ایمــان 
و اعتمــاد شــما بــه مــرد زندگیتــان، او را تقویــت 
مــی کنــد و بــه او تــوان بیشــتری می دهــد تــا 

بیشــتر در خدمــت شــما باشــد.

دکتــر مریــم رســولیان در آســتانۀ برگــزاری ســی و چهارمین 
ــار  ــران اظه ــی روانپزشــکان ای ــن علم ــش ســالیانۀ انجم همای
ــه  ــت ک ــن اس ــال ای ــش امس ــای همای ــت: »از ویژگی ه داش
ــته  ــورت برجس ــه ص ــامت روان ب ــه س ــی ب ــرد اجتماع رویک
در ایــن همایــش مطــرح و مــورد بحــث و گفت وگــو قــرار 

می گیــرد.«
وی افــزود: »ســمپوزیومی بــا موضــوع مطالبــات ســامت 
ــوان خشــم در  ــز تحــت عن ــل نی ــک پان روان از دولتمــردان و ی
ســی و چهارمین همایــش ســالیانۀ انجمــن علمــی روانپزشــکان 

ــت.« ــم داش ــران خواهی ای
رئیــس انجمــن علمــی روانپزشــکان ایــران ادامــه داد: »نقــش 
عوامــل اجتماعــی مؤثــر در ســامت و ســامت روان قابــل تردید 
نیســت و بــرای پیشــگیری از بــروز مشــکات در حــوزۀ ســامت 

روان توجــه ویــژه بــه عوامــل اجتماعــی مؤثــر در ســامت روان 
حائــز اهمیــت اســت.«

وی تصریــح کــرد: »بــر اســاس شــواهد موجــود، بیــکاری شــیوع 
ــن  ــرده و ای ــر ک ــا 4 براب ــاالت روانپزشــکی را ۲ ت ــاد و اخت اعتی
ــاط  ــکی ارتب ــاالت روانپزش ــه اخت ــت ک ــن اس ــد ای ــه مؤی یافت

ــکاری دارد.« ــر و بی ــا فق مســتقیم ب
ــرد:  ــران خاطرنشــان ک ــی روانپزشــکان ای ــن علم ــس انجم رئی
»روانپزشــکان در کاهــش بیــکاری و فقــر نقشــی ندارنــد ولــی 
وظیفــۀ اجتماعــی مــا حکــم می کنــد تــا تأکیــد کافــی بــر ایــن 
موضــوع داشــته باشــیم که بــرای داشــتن جامعه ای ســالم و پویا 
ــگیری  ــت پیش ــرمایه گذاری ها در جه ــا و س ــد برنامه ریزی ه بای
و کاهــش آســیب های اجتماعــی باشــد، در ایــن صــورت اســت 

کــه اختــاالت روانپزشــکی نیــز کاهــش می یابــد.«          

دکتــر مهیــن عظیمــی رییــس ادارۀ ســامت ســالمندان وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در همایــش طــب 
ســالمندی گفــت: »ســالمندی یــک معضــل نیســت بلکــه یــک 
موفقیــت اســت، ایــن مســئله جهانــی و قابل برگشــت اســت. «
وی افــزود: »در برنامــۀ ششــم توســعه؛ مقایســۀ شــاخص 
ــه در آن  ــده ک ــام ش ــور انج ــار کش ــن چه ــانی بی ــعۀ انس توس
زندگــی ســالمند و میــزان دسترســی بــه خدمــات مــورد بررســی 
قــرار گرفتــه اســت. در ایــن مقایســه، ایــران در جهــان رتبــۀ ۷5 

ــم را دارد.« ــۀ ده ــه رتب و در منطق
عظیمــی تصریــح کــرد: »یکــی از شــاخصه های مهــم مقایســه، 
امیــد بــه زندگــی تــوام بــا ســامتی اســت کــه در ایــن شــاخص 
ــت و در  ــال اس ــن ۶4 س ــه س ــم را دارد ک ــۀ دوازده ــران رتب ای
برنامــۀ ششــم توســعه الــزام شــده کــه درصــد امیــد بــه زندگــی 

را افزایــش دهیــم.«
ــالمندان زن و  ــت س ــد جمعی ــرد: »51درص ــام ک ــی اع عظیم
4۹درصــد آن هــا مــرد هســتند. ۲8درصــد از جمعیت ســالمندان 
روســتایی و ۷۲درصــد از ســالمندان شهرنشــین هســتند کــه هر 
ــدام مشــکات خــود را دارند.4۶درصــد از ســالمندان کشــور  ک

هــم باســواد هســتند.«                                            
رئیــس ادارۀ ســامت ســالمندان خاطرنشــان کــرد: »همســردار 
بــودن مردهــا در مــردان ســالمند حــدود ۹1درصــد اســت، 
عاوه برایــن 54درصــد زنــان ســالمند متأهــل هســتند. مــردان 
ســالمند اغلــب بــه دلیــل نیــاز بــه دریافــت خدمــات مراقبتــی 
بــا زنــان بــا ســنین پایین تــر ازدواج می کننــد. 15درصــد 
ســالمندان در خانوارهــای یــک نفــره هســتند، کــه از ایــن تعــداد  

ــان هســتند. ــردان و 8۲درصــد زن 18درصــد م

،،
 احترام به همسر یک اصل مشترک 
و  پایــدار  روابــط موفــق،  در تمامــی 
سرشــار از عشــق اســت. رابطــه ای کــه 
از ایــن اصــل حیاتــی محــروم باشــد، 
دیــر یــا زود بــه ویرانــه ای تبدیل خواهد 
شــد کــه آبــاد کردنــش اگر هم ممکن 

باشــد، زمــان خیلــی زیــادی می بــرد.

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی در گفتگو با کیمیای وطن مطرح کرد؛

احترام به همسر، ضمانت زندگی موفق

رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران:

فقر، شیوع اختالالت روانپزشکی را ۱.۵ برابر می کند 
رئیس ادارۀ سالمت سالمندان وزارت بهداشت:

۱۵درصد سالمندان کشور تنها زندگی می کنند 

مراقب خطرناک ترین شکستگی بدن تان باشید 

شکستگی مهره ها به دلیل خم شدن برای بستن بند کفش 
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هماهنگی کفار و منافقان در 
دشمنى با اسالم و مسلمانان

در تفســیر نــور ذیــل آیــه شــریفه 31 ســوره مدثــر 
بــا  دشــمنى  در  منافقــان  و  می خوانیــم: کفــار 

اســام و مســلمانان هماهنــگ هســتند.
در آیه شریفه 31 سوره مدثر می خوانیم:

ــان دوزخ را غیــر فرشــتگان )عــذاب(   »و مــا خازن
ــه و  ــرای فتن ــز ب ــا را ج ــدد آن ه ــم و ع ــرار ندادی ق
ــا آنکــه اهــل  ــم ت ــوزده( نگردانیدی ــار )ن ــت کّف محن
ــدد  ــن ع ــر ای ــه ذک ــد )ک ــن کنن ــم یقی ــاب ه کت
ــا آنکــه صاحــب  ــل اســت ب ــورات و انجی ــق ت مطاب
ــه  ــوده و البت ــم نب ــمانی عال ــب آس ــه کت ــرآن ب ق
کامــش بــه وحــی خداســت و ایمــان آرنــد( و آن 
بــر یقیــن مؤمنــان هــم بیفزایــد و دیگــر در دل اهــل 
کتــاب و مؤمنــان بــه اســام هیــچ شــک و ریبــی 
نمانــد و تــا آنانکــه در دل هاشــان مــرض )شــک و 
جهالــت( اســت و کافــران نیــز )بــه طعنــه( گوینــد 
کــه خــدا از ایــن مثــل )کــه عــدد فرشــتگان عــذاب 
را 19 شــمرده اســت نــه بیــش و کــم( چــه منظــور 

داشــت؟ 
ــد  ــه را خواه ــر ک ــا( ه ــرار داد ت ــن )ق ــی اینچنی بل
ــت  ــه را خواهــد هدای ــذارد و هــر ک ــت بگ ــه ضال ب
کنــد و هیچکــس از )عــده بی حــد( لشــکرهای 
پــروردگارت غیــر او آگاه نیســت و ایــن )آیــات ذکــر 
ــد  ــر نخواه ــه بش ــد و موعظ ــرای پن ــز ب دوزخ( ج

ــود.« ب
 تفسیر نور:

ــا  1- مأمــوران دوزخ، فرشــتگان هســتند.»ما َجَعْلن
ــًة« ــارِ ِإلَّ َماِئکَ َأْصحــاَب النَّ

ــن و دســتورات  ــد مجــرى قوانی 2- کســى مى توان
الهــى باشــد کــه خــودش آلــوده نباشــد و بــه آنچــه 
دیگــران از آن نهــى شــده اند، مبتــا نباشــد.»َو مــا 

ــارِ ِإلَّ َماِئکـَـًة« َجَعْلنــا َأْصحــاَب النَّ
ــش  ــراى آزمای ــان دوزخ، ب ــداد نگهبان ــر تع 3-ذک

ــُروا« ــَن کََف ِذی ــًة لِلَّ ــت. »ِإلَّ ِفْتَن ــار اس کّف
ــى  ــا انصاف ــراد ب ــز اف ــاب نی ــل کت ــان اه 4- در می
وجــود دارنــد کــه بــا دیــدن حقانّیــت اســام، ایمــان 

ــاَب  ... ــوا اْلِکت ــَن ُأوُت ِذی ــَتْیِقَن الَّ ــد. لَِیْس مى آورن
5- قــرآن از ســخن بیمــاردلن بهانــه گیــر در آینــده 
ُقُلوِبِهــْم  ِفــی  ِذیــَن  الَّ لَِیُقــوَل  مى دهــد.َو  خبــر 

ــَرٌض  ... َم
ــه  ــى نیســت، بلک ــد ابتدای ــردن خداون ــراه ک 6- گم
کیفــر کافــران اســت. )ماننــد دزدى کــه وارد خانــه 
شــده و شــما درب را بــه روى او مى بندیــد. در 
اینجــا زندانــى کــردن ســارق، جنبــه کیفــرى دارد.( 

ــْن َیشــاُء« ــُه َم »ُیِضــلُّ اللَّ
7- کّفــار و منافقــان در دشــمنى بــا اســام و 
ــَن  ِذی ــوَل الَّ ــتند.»َو لَِیُق ــگ هس ــلمانان هماهن مس

ِفــی ُقُلوِبِهــْم َمــَرٌض َو اْلکاِفــُروَن«
8- گاهــى یــک مطلــب ســاده، افــرادى را هدایــت 
ــذا  ــُه ِبه ــا ذا َأراَد اللَّ ــراه مى کند.»م و گروهــى را گم
ــُه َمــْن َیشــاُء َو َیْهــِدی َمــْن  َمَثــًا کَذلِــَک ُیِضــلُّ اللَّ

َیشــاُء.«

گردشگری
 سرپرست استانداری

 چهارمحال و بختیاری:
۴۷۰۰ گردشگر خارجی 

به چهارمحال و بختیاری سفر کردند
سرپرســت اســتانداری چهارمحــال و بختیــاری گفت: 
ــه چهارمحــال و  چهارهــزار و 7۰۰ گردشــگر خارجــی ب

بختیــاری ســفر کــرده انــد.
ــت  ــنبه در نشس ــج ش ــامگاه پن ــری ش ــودرز امی  گ
ــه اینکــه چهارهــزار و  ــا اشــاره ب اقتصــاد مقاومتــی، ب
ــاری  ــال و بختی ــه چهارمح ــی ب ــگر خارج 7۰۰ گردش
ســفر کــرده انــد، اظهــار داشــت: بخــش گردشــگری 

ــت. ــعه اس ــال توس ــاری در ح ــال و بختی چهارمح
وی عنــوان کــرد: بایــد از ظرفیــت هــای این اســتان در 
بخــش گردشــگری اســتفاده شــود و تــاش شــود که 
ــن اســتان افزایــش  جــذب مســافر و گردشــگر در ای

بد. یا
ــا  ــاری ب ــال و بختی ــتانداری چهارمح ــت اس سرپرس
ــه گردشــگری شــناخته  ــه وجــود 25۰ جاذب اشــاره ب
شــده در اســتان، ادامــه داد: بایــد جاذبــه هــای 
گردشــگری اســتان چهارمحــال و بختیــاری در ســطح 

ــی شــود. ــی معرف ــن الملل ــی و بی مل
ــای  ــت ه ــی ظرفی ــه معرف ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
گردشــگری چهارمحــال و بختیــاری مــورد توجــه قــرار 
گیــرد، اظهــار داشــت: چهارمحــال و بختیــاری یکــی 
ــت در بخــش گردشــگری  ــر ظرفی ــای پ از اســتان ه
اســت کــه بایــد از ایــن ظرفیــت بــرای توســعه اســتان 

اســتفاده کــرد.
 زمینه جذب سرمایه گذار در بخش 

گردشگری چهارمحال و بختیاری فراهم شود
ــگری و  ــای گردش ــه ه ــی جاذب ــه داد: معرف وی ادام
ــی در  ــاری، نقــش مهم تاریخــی چهارمحــال و بختی
افزایــش ورود مســافر و گردشــگر بــه ســطح اســتان 

دارد.
ــاری  ــال و بختی ــتاندار چهارمح ــی اس ــاون عمران مع
ادامــه داد: از ظرفیــت رســانه هــا بایــد در ایــن حــوزه 
اســتفاده کرد.گــودرز امیــری تصریــح کــرد: بــه همــت 
دولــت یازدهــم، تــاش هــای بســیاری بــرای توســعه 
ــده  ــام ش ــتان انج ــن اس ــگری در ای ــش گردش بخ

اســت.
 توسعه زیرساخت های گردشگری در 

چهارمحال و بختیاری ضروری است
ــاری  ــال و بختی ــتاندار چهارمح ــی اس ــاون عمران مع
تاکیــد کــرد: توســعه زیرســاخت هــای گردشــگری از 

ــن اســتان اســت. ــت در ای ــی دول اهــداف اصل
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اقتصــاد مقاومتی زمینه ســاز 
ــاری اســت،  توســعه و پیشــرفت چهارمحــال و بختی
تاکیــد کــرد: توســعه زیرســاخت هــای گردشــگری در 

چهارمحــال و بختیــاری ضــروری اســت.

ــمن  ــت: دش ــم گف ــه ق ــوزه علمی ــتاد ح اس
و  بــا ماهــواره  را  امــروز کانــون خانــواده 
و  داده  قــرار  فیلم هــای هالیــودی هــدف 

می کنــد. متاشــی  را  خانــواده  بنیــان 
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، حجــت الســام 
ــر تکریــم  محمــد حســین صابــری اراکــی، ب
ــدر و  ــتن پ ــرد و داش ــد ک ــادر تأکی ــدر و م پ
مــادر را نعمتــی بــزرگ دانســت و گفــت: 
فرزنــدان بایــد خــود را مدیــون زحمــات پــدر 

ــد. ــان بدانن و مادرش
حجــت الســام صابــری افــزود: پــدر و مــادر 
شناســنامه نیســتند کــه المثنــی داشــته 
باشــند، اگــر پــدر و مــادر را از دســت دادیــم 
دیگــر المثنــی نــدارد؛ بنابرایــن مراقــب پــدر و 
مــادر هــا باشــیم. آنهــا روز بــه روز پیــر شــده 
ــان  ــود و صورتش ــی ش ــده م ــا خمی و قدآنه
ــا همــان کســانی  ــده مــی شــود، اینه چروکی
ــرای  ــان ب ــلول هایش ــام س ــه تم ــتند ک هس
تــب کــردن و ضعــف و گرســنگی مــا پیر شــد 
کــه چنــد شــیفت کارکردنــد تــا ما آســایش و 

رفــاه داشــته باشــیم.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه دعــای پــدر و مــادر 

زندگــی فرزنــد را بیمــه می کنــد، افــزود: 
ــی کــه جــان و جوانــی خــود  پــدران و مادران
ــر  ــد، اگ ــود ریختن ــدان خ ــای فرزن ــه پ را ب
فرزنــدان آنهــا نیــز دســت و پــا و خــاک کــف 
پــای آنهــا را بــه چشــمان خــود هــم بکشــند 

ــاز هــم کــم اســت. ب

اســتاد حــوزه علمیــه قــم بــا اشــاره بــه اینکــه 
دشــمن، امــروز کانــون خانــواده را بــا ماهــواره 
ــرار داده و  ــودی هــدف ق ــم هــای هالی و فیل
بنیــان خانــواده را متاشــی می کنــد، افــزود: 

ــروز  ــواره ای، ام ــودی ماه ــای هالی ــم ه فیل
ــه  ــادر را ب ــدر و م ــه پ ــی ب ــی احترام ــج ب تروی

ــد. ــوزش می ده ــان آم ــان و جوان نوجوان
حجــت الســام صابــری اراکــی بــا اشــاره بــه 
اینکــه در غــرب فرزنــدان بــه ســن 16 ســالگی 
ــی محســوب می شــود ، مــی  کــه ســن قانون
ــه از او ســوال  ــادر اجــازه اینک ــدر و م رســند؛ پ
کنــد تــا ایــن موقــع کجــا بــوده را نــدارد، گفــت: 
ســن قانونــی مصــوب جمهــوری اســامی در 
ایــران 18 ســال اســت و در ایــن دوران اســت 
کــه زحمــت خریــد ماهــواره و نصــب و تبعــات 
ــی  ــی غرب ــا زندگ ــد ت ــان می خرن ــه ج آن را ب
ــادر اســت،  ــدر و م ــه پ ــی ب ــی احترام ــه ب را ک

تماشــا کننــد.  
ــدان  ــل فرزن ــف متقاب ــه وظای ــه ب وی در ادام
ــادر  ــدر و م ــف پ ــادر و وظای ــدر و م ــال پ در قب
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــدان اش ــه فرزن ــبت ب نس
ادب و احتــرام و قدرشناســی از پــدر و مــادر از 
مهــم تریــن وظایــف فرزنــدان نســبت بــه پــدر 
و مــادر اســت و پــدران و مــادران نیــز وظیفــه 
خطیــر و ســنگین تربیــت، آمــوزش، نامگذاری 
و تعلیــم و تربیــت فرزنــدان را بــر عهــده دارنــد.

ــاره  ــن درب ــه قــم همچنی اســتاد حــوزه علمی
عمــل صالــح انســان یادآورشــد: عامــه 
المیــزان  تفســیر  کتــاب  در  طباطبایــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــح، عمل ــل صال ــد عم می گوی
انســان صاحیــت انجــام آن را داشــته باشــد 
و خداونــد نیــز بابــت آن پــاداش در نظــر 

ــرد. بگی
ــاره  ــا اش ــی ب ــری اراک ــام صاب ــت الس حج
ــه  ــن خدش ــزرگ تری ــان ب ــه  منافق ــه اینک ب
را بــه دیــن زدنــد، اظهــار داشــت: هــر عملــی 
کــه تقــرب بــه خــدا باشــد و از ریــا و تظاهــر 
دور باشــد،  ایــن عمــل چــون رنــگ خدایــی 
گرفتــه عمــل صالــح اســت و خــدا نیــز از آن 

راضــی اســت.
بــه گفتــه وی، هرکــس عمــل صالــح انجــام 
ــود و  ــی ش ــتحکم ترم ــاد او مس ــد، اعتق ده

هــر اعتقــادی کــه مســتحکم شــود، بــه خــدا 
نزدیــک تــر خواهــد شــد.  

ایــن اســتاد حــوزه علمیــه قــم در ادامــه 
ــدن  ــی ش ــر جهان ــئله تفک ــت مس ــه شکس ب
تنهــا  نــه  حجــاب اشــاره کــرد و گفــت: 
نتوانســته ایــم حجــاب را جهانــی کنیــم، 
ــت  ــیده اس ــی رس ــه جای ــروز کار ب ــه ام بلک
ــر  ــده و زی ــوش ش ــاپورت پ ــرها س ــه پس ک
ابروهــا برداشــته شــده اســت.حجت الســام 
صابــری اراکــی اظهــار داشــت: از زمانــی کــه 
ــد‹‹ را  ــوی بلن ــر و ››مانت چــادر را حجــاب برت
ــد حجابــی قلمــداد کردیــم، دچــار مشــکل  ب
نیــز در بحــث حجــاب  امــروز  و  شــدیم 
وضعیــت خوبــی نداریــم؛ بنابرایــن بایــد 
گفــت حــال مــا خــوب اســت امــا روزگار مــا 

ــت. ــوب نیس خ

کانون خانواده
هدف شبکه های ماهواره ای دشمن

ــد، آن آب  ــم برس ــه آب عاص ــتى ب ــر نجاس ــئله 47- اگ مس
ــه  ــزه آن ب ــا م ــگ ی ــا رن ــو ی نجــس نمى شــود، مگــر اینکــه ب

ــد. ــر کن واســطه نجاســت تغیی
مســئله 48- اگــر بــو یــا رنــگ یــا مــزه آب عاصــم به واســطه 
ــرون آن اســت  ــه بی ــا به واســطه نجاســتى ک غیرنجاســت و ی
عــوض شــود، مثــًا مــردارى کــه پهلــوى آب اســت بــوى آن را 

ــر دهــد، نجــس نمى شــود. تغیی
ــدارى  ــه آب عاصــم برســد، مق ــر نجاســتى ب مســئله 49- اگ
ــو، رنــگ و یــا مــزه اش به واســطه نجاســت تغییــر  از آن کــه ب
کــرده، نجــس اســت و مابقــى اگــر بــه مقــدار کــر باشــد پــاک 
و در غیــر ایــن صــورت نجــس اســت، مگــر آبــى کــه متصــل 
بــه چشــمه و چــاه اســت کــه گرچــه کمتــر از کــر باشــد، پــاک 

اســت.
ــد  ــوده، اگــر انســان شــک کن ــى کــه عاصــم ب مســئله 5۰- آب
هنــوز عاصــم اســت یــا نــه، حکــم آب عاصــم را دارد؛ مثــاً آبــى 
کــه بــه انــدازه کــر بــوده، اگــر انســان شــک کنــد از کــر کمتــر 

شــده یــا نــه، مثــل آب کــر اســت و آبــى کــه عاصــم نبــوده، اگر 
انســان شــک کنــد عاصــم شــده یــا نــه، حکــم آب عاصــم را 
نــدارد؛ مثــًا آبــى کــه کــم تــر از کــر بــوده و انســان شــک دارد 

بــه مقــدار کــر شــده یــا نــه، حکــم آب کــر را نــدارد.
مسئله 51- کر بودن آب به سه راه ثابت مى شود:

اّول: خود انسان اطمینان پیدا کند.
دوم: یک نفر ثقه خبر دهد.

ســوم: کســى کــه آب در اختیــار اوســت بــه کربــودن آن خبــر 
دهــد، مثــًا حمامــى بگویــد آب حــوض حمــام کــر اســت.

مســئله 52- آب چشــمه اى کــه جــارى نیســت ولــى طــورى 
اســت کــه اگــر از آن بردارنــد بــاز مى جوشــد، حکــم آب عاصــم 

را دارد، گرچــه آن آب بســیار کــم باشــد.
ــه آب  ــر ایســتاده و متصــل ب ــار نه ــه کن ــى ک مســئله 53- آب

ــارى را دارد. ــم آب ج ــت، حک ــارى اس ج
مســئله 54- آب لوله هــاى حمــام یــا عمــارات کــه متصــل بــه 

آب عاصــم اســت، حکــم آب عاصــم را دارد.

گردشــگری  و  صنایع دســتی  میراث فرهنگــی،  مدیــر کل 
ــی  ــراث جهان ــی »می ــش بین الملل ــزاری همای ــان از برگ اصفه
قالی شــویان و توســعه گردشــگری مذهبــی و آیینــی« در 
کاشــان خبــر داد. فریــدون هللا یــاری، مدیــر کل میراث فرهنگــی 
ایــن اســتان بــا اشــاره بــه برگــزاری مراســم ســنتی- مذهبــی 
قالی شــویان مشــهد اردهــال در دومیــن جمعــه مهرمــاه 
هرســال گفــت:»در آســتانه برگــزاری ایــن مراســم آیینــی کــه در 
فهرســت میــراث ناملمــوس یونســکو ثبــت جهانــی نیــز شــده، 
ــی قالی شــویان و توســعه  ــراث جهان ــی می ــش بین الملل همای

ــد.« ــزار ش ــان برگ ــی در کاش ــی و آیین ــگری مذهب گردش
ــی  ــنتی- مذهب ــم س ــزاری مراس ــه برگ ــاره ب ــا اش ــاری ب هللا ی
ــاهد  ــر ش ــاه مه ــال در م ــر س ــرد: »ه ــح ک ــویان تصری قالی ش
ــارت  ــت و طه ــت عصم ــل بی ــتداران اه ــترده دوس ــور گس حض
هســتیم کــه بــه ایــن آییــن مذهبــی عاقه منــد هســتند و ایــن 
در حالــی اســت کــه گردشــگران بســیاری بــه ویــژه گردشــگران 

ــد.« ــن حضــور می یابن ــن آیی ــاله در ای ــر س خارجــی ه

ــی  ــن الملل ــش بی ــن همای ــو در ای ــکاری مؤسســه اک او از هم
ــرای  ــاخت های لزم ب ــاد زیرس ــرد: »ایج ــح ک ــر داد و تصری خب
گردشــگری آیینــی، برند ســازی گردشــگری آیینــی ویــژه 
مشــهد اردهــال و جــذب گردشــگر آیینــی بــا همــکاری مؤسســه 
ــی  ــش بین الملل ــن همای ــزاری ای ــداف برگ ــه اه ــو از جمل اک
بــوده.« محســن جــاوری، رئیــس اداره میراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری کاشــان نیــز در مــورد برنامه هایــی کــه در 
ایــن همایــش اجــرا شــد ، عنــوان کــرد: »از جملــه برنامه هــای 
اجــرا شــده در ایــن همایــش، نمایــش فیلــم مســتند مراســم 
قالی شــویان مشــهد اردهــال کاشــان، رونمایــی از کتــاب 
ــان  ــان خارجــی و کارآفرین ــر از مهمان ــر«، تقدی ــن برت »کارآفری

داخلــی، پرده خوانــی و نقاره کوبــی بــود.«
آئیــن مذهبــی قالی شــویان، هــر ســاله در راســتای ســوگواری 
بــه مناســبت شــهادت امامــزاده علی ابــن محمــد باقــر)ع( در 
ــزار ــان برگ ــتان کاش ــال در شهرس ــهد ارده ــی مش ــهر تاریخ  ش

 می شود.

برگزاری همایش بین المللی »میراث جهانی 
قالی شویان و توسعه گردشگری مذهبی« در کاشان

احکام آب عاصم
 )کر، جارى، باران، چشمه و چاه(

،،
هــر عملــی کــه تقــرب بــه خــدا باشــد 
و از ریــا و تظاهــر دور باشــد،  ایــن 
گرفتــه  خدایــی  رنــگ  چــون  عمــل 
عمــل صالــح اســت و خــدا نیــز از آن 

راضــی اســت.

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

تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی  »

و  دوم  و  اول  هــای  هیــات  صــادره  آراء  برابــر 
ــف  ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــارم موض ــوم و چه س
ــد  ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی اراض ــت ثبت وضعی
ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه 
ــارض  ــه و بالمع ــات مالکان ــان تصرف ــرب اصفه غ
متقاضیــان محــرز گردیــده اســت . لــذا مشــخصات 
متقاضیــان و امــالک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر 
ــه  ــه فاصل ــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت ب ب
15 روز آگهــی مــی شــود درصورتــی کــه اشــخاص 
متقاضیــان  مالکیــت  صدورســند  بــه  نســبت 
ــخ  ــد از تاری ــی توانن ــند م ــته باش ــی داش اعتراض
ــه مــدت دو مــاه اعتــراض  انتشــار اولیــن آگهــی ب
ــل  ــالک مح ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــود را ب خ
ــک  تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت ی
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود 

ــد. ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مرج را ب
ــوم  ــأت س ــماره 19۰88-1395/۰7/15 هی 1.رای ش
ــنامه  ــه شناس ــن   ب ــی موم ــم مناجات ــم مری خان
ــادره   ــی  1284843734   ص ــماره  294 کدمل ش
اصفهــان  فرزنــد  رحمــت الــه ســه دانــگ از  
ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  199.48  
مترمربــع از پــاک شــماره  361  فرعــی از   15   
ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ــود  ــمی  محم ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ مل
  49 دفتــر   96 صفحــه  ازموردثبــت  مســتاجران 

ــاک ام
هیــأت   1395/۰7/15-19۰84 شــماره  2.رای 
ســوم آقــای محمــد مســتاجران گورتانــی   بــه 
شناســنامه شــماره   85  کدملــی  129۰219796  
ــگ از  ــه دان ــر   س ــد اکب ــان  فرزن ــادره  اصفه ص
ششــدانگ یــک بــاب  خانــه   بــه مســاحت  
199.48   مترمربــع از پــاک شــماره   361   فرعــی 
ــان بخــش14 حــوزه  ــع در اصفه ــی واق از   15 اصل
ازمالــک رســمی   ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
محمــود مســتاجران ازموردثبــت صفحــه 96 دفتــر 

49  امــاک
3.رای شــماره 25717-1395/۰9/28 هیــأت اول  
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــی رنان ــه آقاجان ــم محبوب خان
صــادره   1289۰18871 کدملــی   1122 شــماره 
ــاب  ــک ب ــه در  ششــدانگ ی ــد یدال ــان  فرزن اصفه
خانــه بــه اســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی  بــه 
ــماره 5۰8  ــاک ش ــع پ ــر مرب ــاحت  139  مت مس
ــش 14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 18 اصل فرع
ــت  ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح
صفحــه 493 و 139 و 575 و 133 و  92 دفتــر 

امــاک 636 و 46۰ و 643 و 46۰ و 793  
4.رای شــماره 28144-1395/1۰/26 هیــأت اول 
خانــم بتــول براتــی بــه شناســنامه شــماره 53925 
کدملــی 128۰964154 صــادره  اصفهــان فرزنــد 
حســین قلــی ششــدانگ یــک بــاب    خانــه بــه 
مســاحت   134/2۰   مترمربــع پــاک شــماره    

ــان بخــش  14  حــوزه  ــع در اصفه ــی واق 67   اصل
ــان  از مالکیــت عبــاس و  ثبــت ملــک غــرب اصفه

جــواد پوپــل
اول  5.رای شــماره 2846۰-1395/1۰/28 هیــأت 
ــنامه  ــه شناس ــی  ب ــی رعنان ــور عباس ــا پ ــای رض آق
صــادره   129۰373264 کدملــی   289 شــماره 
ــک  ــی در  ششــدانگ ی ــر عل ــد قدی ــان  فرزن اصفه
بــاب خانــه بــه مســاحت 138.6۰ مترمربــع پــاک 
شــماره 1363 فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــان از  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ
ــت  ــورد ثب ــی م ــور عباســی رنان ــه پ ــت عبدال مالکی

ــاک ــر 2۰9 ام ــه 418 دفت صفح
ــأت ســوم  6.رای شــماره 29538-1395/11/۰9 هی
آقــای علیرضــا مــوذن   بــه شناســنامه شــماره 4۰5  
ــد  ــان   فرزن ــی 1287836291  صــادره اصفه کدمل
جعفــر  ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 
238.56  مترمربــع از پــاک شــماره    622 فرعــی 
از 14 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی فــوق   

ــر 556  امــاک ــت صفحــه 588  دفت ازموردثب
هیــأت   1395/12/18-33219 شــماره  7.رای 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــل آب ــادی نی ــای داود ن اول  آق
صــادره    12858813۰3 کدملــی   51۰ شــماره 
ــاع  ــگ مش ــک دان ــه ی ــت ال ــد نعم ــان فرزن اصفه
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 249.7۰ 
مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 68 اصلــی واقــع 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ در اصفه
ــادی   ــرام آب ــت حســنعلی زارع به ــان از مالکی اصفه
ــر 48 امــاک ــت صفحــات 87 و 94 دفت ــورد ثب م

8.رای شــماره 3322۰-1395/12/18 هیــأت اول 
ــماره 5512  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــا صائب ــم لی خان
کدملــی 12922۰8414 صــادره  اصفهــان فرزنــد 
ــک  ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــک  دان ــی ی مرتض
بــاب خانــه بــه مســاحت 249.7۰ مترمربــع پــاک 
شــماره فرعــی از 68 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــان از  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ
مالکیــت حســنعلی زارع بهــرام آبــادی  مــورد ثبــت 

صفحــات 87 و 94 دفتــر 48 امــاک
اول  9.رای شــماره 33221-1395/12/18 هیــأت 
آقــای مجیــد کمندلــی بــه شناســنامه شــماره 1153 
کدملــی 6479616537 صــادره  همــدان فرزنــد 
معراجعلــی چهــار  دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک 
بــاب خانــه بــه مســاحت 249.7۰ مترمربــع پــاک 
شــماره فرعــی از 68 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــان از  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ
مالکیــت حســنعلی زارع بهــرام آبــادی  مــورد ثبــت 

ــاک ــر 48 ام ــات 87 و 94 دفت صفح
1۰.رای شــماره 1965-1396/۰1/28 هیــأت ســوم 
آقــای حجــت الــه صالحــی مورکانــی بــه شناســنامه 
شــماره 16 کدملی 62۰9859763  صــادره باغبادران  
فرزنــد آیــت الــه  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه 
مســاحت 114.93 مترمربــع از پــاک شــماره   414 
ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 26 اصل فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی 
از ســند شــماره 1۰48 مــورخ 82/11/18  فــوق  

ــان ــه 132 اصفه دفترخان
دوم   هیــأت   1396/۰1/28-1931 شــماره  11.رای 
آقــای مهــدی قاســمی گنیرانــی بــه شناســنامه 
شــماره 2 کدملــی 129۰23۰811 صــادره اصفهــان 
ــاختمان    ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــر شش ــد صف فرزن
ــع پــاک شــماره   ــه مســاحت   155/5۰   مترمرب ب
48    فرعــی از  21  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
ــهم  ــان   از س ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14  ح
ــودانی از  ــی س ــا رضای ــری آق ــی از پ الرث متقاض
دفترخانــه 26   1327/11/18 مــورخ  ســند 1235 
اصفهــان و بنــام متقاضــی از ســند 4151 مــورخ 

1392/8/9 دفترخانــه 326 اصفهــان
12.رای شــماره 4316-1396/۰2/24 هیــأت دوم 
خانــم ربابــه اعتصامــی رنانــی بــه شناســنامه 
شــماره 15۰ کدملــی 129۰13۰957 صــادره اصفهــان 
فرزنــد محمدعلــی در   ششــدانگ یــک بــاب   
ســاختمان کارگاه مبــل ســازی    بــه مســاحت   
145.15   مترمربــع پــاک شــماره  2923    فرعــی 
از  18  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از ســند 23۰34 مــورخ 

1368/4/12 دفترخانــه 91 اصفهــان
13.رای شــماره 4314-1396/۰2/24 هیــأت دوم 
خانــم ربابــه اعتصامــی رنانــی بــه شناســنامه 
شــماره 15۰ کدملــی 129۰13۰957 صــادره اصفهــان 
فرزنــد محمدعلــی در   ششــدانگ یــک بــاب   
ســاختمان کارگاه مبــل ســازی    بــه مســاحت   
127.4۰   مترمربــع پــاک شــماره  2923    فرعــی 
از  18  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از ســند 23۰34 مــورخ 

1368/4/12 دفترخانــه 91 اصفهــان
14.رای شــماره 4313-1396/۰2/24 هیــأت دوم 
خانــم ربابــه اعتصامــی رنانــی بــه شناســنامه 
شــماره 15۰ کدملــی 129۰13۰957 صــادره اصفهــان 
فرزنــد محمدعلــی در   ششــدانگ یــک بــاب   
ســاختمان کارگاه مبــل ســازی    بــه مســاحت   
124.56   مترمربــع پــاک شــماره  2923    فرعــی 
از  18  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از ســند 23۰34 مــورخ 

1368/4/12 دفترخانــه 91 اصفهــان
15.رای شــماره 5434-1396/۰3/۰6 هیــأت دوم 
ــه شناســنامه شــماره 41۰  ــرآوران ب ــی مه ــای عل آق
کدملــی 1284439291 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــه  ــاب   ســاختمان   ب ــک ب ــی ششــدانگ ی امیرقل
مســاحت   121.63   مترمربــع پــاک شــماره   
2557   فرعــی از  18  اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــان از  ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش  14  حــوزه ثب

ســند 138897 مــورخ  1377/4/3
ــوم  ــأت س ــماره 6466-1396/۰3/18 هی 16.رای ش
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــرادی  ب ــراد م ــای خدام آق
ــد  ــدن فرزن ــادره فری ــی 11598۰9682  ص 22 کدمل
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــی  شش عل
ــی از 45  ــماره  فرع ــاک ش ــع از پ 185.7۰ مترمرب
ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ــک رســمی احمدرضــا  ــان از مال ملــک غــرب اصفه

ــی ــی اندان کریم

17.رای شــماره 7882-1396/۰3/3۰ هیــأت دوم 
ــماره 3۰  ــنامه ش ــه شناس ــری ب ــعید اکب ــای س آق
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   129۰281661 کدملــی 
صفرعلــی ســه دانــگ مشــاع از    ششــدانگ 
ــاحت    1۰4.16   ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ی
مترمربــع پــاک شــماره  2۰6    فرعــی از  24  
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 
ــت    صفحــه 417  ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ مل

ــاک ــر 79 ام دفت
هیــأت   1396/۰3/3۰-7883 شــماره  18.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــری ب ــد اکب ــای مجی دوم آق
اصفهــان  صــادره   1285816943 کدملــی   1118
ــد صفرعلــی ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  فرزن
ــاحت    1۰4.16   ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ی
مترمربــع پــاک شــماره  2۰6    فرعــی از  24  
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 
ــه 417  ــت صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ مل

ــاک ــر 79 ام دفت
19.رای شــماره 8939-1396/۰4/14 هیــأت دوم 
ــه شناســنامه شــماره  ــش ب ــی من ــی آقائ ــای عل آق
اصفهــان  صــادره   128۰299118 کدملــی   41211
ــه  ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی ــلم شش ــد مس فرزن
پــاک شــماره 34  مترمربــع  مســاحت 21.44 
ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ملــک غــرب اصفهــان از ســهم الرث متقاضــی  کــه 

ــی ــی آقائ ــلم عل ــوم مس ــزء وراث مرح ج
2۰.رای شــماره 1۰626-1396/۰5/۰3 هیــأت دوم 
بــه شناســنامه  فاطمــه جوانــی جونــی  خانــم 
صــادره   1284388514 کدملــی   273 شــماره 
اصفهــان فرزنــد حســن در    ششــدانگ یــک بــاب   
ــع  ــاحت   279.49   مترمرب ــه مس ــاختمان   ب س
پــاک شــماره 558     فرعــی از  25  اصلــی 
ــک  ــت مل ــان بخــش  14  حــوزه ثب ــع در اصفه واق
 غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 116 دفتــر 964 

اماک
دوم  هیــأت   1396/۰4/15-898۰ شــماره  21.رای 
آقــای غضنفــر ســلطانی رنانــی بــه شناســنامه 
شــماره 93 کدملــی 12899۰36۰3 صــادره  اصفهــان 
فرزنــد عبــاس در  ششــدانگ یــک بــاب  ســاختمان  
بــه مســاحت 219.3۰ مترمربــع پــاک شــماره 8۰9 
ــش 14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 18 اصل فرع
ــند  ــماره س ــان بش ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

ــان ــه 313 اصفه ــورخ 9۰/7/14 دفترخان 2261 م
22.رای شــماره 8981-1396/۰4/15 هیــأت دوم  
آقــای عبدالرحمــن مداحیــان بــه شناســنامه شــماره 
اصفهــان  صــادره   128452526۰ کدملــی   557
فرزنــد نعمــت در  ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
بــه مســاحت 98.39 مترمربــع پــاک شــماره 
ــش  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 4 اصل 63 فرع
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل 14 حــوزه ثب
 ابراهیــم حســن زاده  و مهــدی شــیرانی  طبــق

 اظهارنامه
23.رای شــماره 9649-1396/۰4/24 هیــأت دوم 
آقــای حســین پــرورش لدانــی بــه شناســنامه 
شــماره 27 کدملــی 1289844151 صــادره اصفهــان 

ــه  ــاب    مغــازه  ب ــد احمــد ششــدانگ یــک ب فرزن
مســاحت  69.8۰    مترمربــع پــاک شــماره   1۰3۰   
ــازی  ــتاندارد س ــل از اس ــی )قب ــی از  13  اصل فرع
پــاک 427 و 428 فرعــی از 13 اصلــی بــوده اســت 
( واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان  از مالکیــت صــادق پــرورش  طبــق 

اظهــار نامــه
24.رای شــماره 96۰9-1396/۰4/22 هیــأت دوم 
آقــای علیرضــا نصــر اصفهانــی بــه شناســنامه 
صــادره    1285169۰42 کدملــی   3819 شــماره 
اصفهــان فرزنــد محمدرضــا در      ششــدانگ یــک 
ــع  ــه مســاحت   23.9۰   مترمرب ــازه  ب ــاب    مغ ب
پــاک شــماره    1۰15  فرعــی از 25   اصلــی واقــع 
ــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب  در اصفه
اصفهــان مــورد ثبــت   صفحــه 394 دفتــر 617 

ــاک ام
25.رای شــماره 1۰632-1396/۰5/۰3 هیــأت دوم 
آقــای حســین حســن پــور قهســاره بــه شناســنامه 
صــادره    128628۰656 کدملــی   1175 شــماره 
اصفهــان فرزنــد عبــاس در    ششــدانگ یــک بــاب   
ســاختمان   بــه مســاحت  213.6۰    مترمربــع 
پــاک شــماره 67 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
ــان مقــدار 14۰  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه
متــر مربــع از مالکیــت علــی اصغــر ارادت کیــش و 
مقــدار 6۰ متــر مربــع از مالکیــت رضــا شــاه عائــی

هیــأت   1396/۰4/13-8853 شــماره  26.رای 
چهــارم آقــای محمدحســین جــوکار بــه شناســنامه 
شــماره 5 کدملــی 622985۰648 صــادره میمــه 
فرزنــد رمضانعلــی در ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ــاک شــماره749  ــع پ ــه مســاحت 61.17 مترمرب ب
ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از4۰ اصل فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه از 
مالــک رســمی زیــن العابدیــن کوشــکیان اصفهانــی 

ــر 183 ــت ص 84 دفت ــورد ثب م
هیــأت   1396/۰4/27-1۰۰22 شــماره  27.رای 
چهــارم آقــای قدیرعلــی بابائــی بــه شناســنامه 
ــد  ــادره فرزن ــی 129۰446131 ص ــماره 44 کدمل ش
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــان شش رمض
ــماره 85۰  ــاک ش ــمتی از پ ــع قس 163.7۰ مترمرب
ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 19 اصل فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه از 
ــه در ص 585  ــاری ک ــم انص ــمی هاش ــک رس مال

ــرده ــداری ک ــر 81 خری دفت
28.رای شــماره 1۰17۰-1396/۰4/28 هیــأت اول 
آقــای اصغــر کاظمــی عاشــق آبــادی بــه شناســنامه 
شــماره 37 کدملــی 129۰75۰۰84 صــادره اصفهــان 
ــه  ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــود در  شش ــد محم فرزن
ــاک شــماره 65  ــع پ ــه مســاحت 17۰.7۰ مترمرب ب
ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت یدالــه علــی 

ــادی ــی عاشــق آب رحیم
هیــأت   1396/۰4/31-1۰264 شــماره  29.رای 
ــه  ــی ب ــی اصفهان ــی آقائ ــاز حاج ــم فرحن اول خان
ــی 128473442۰  ــماره 1689 کدمل ــنامه ش شناس
صــادره اصفهــان فرزنــد حســین دو دانــگ مشــاع 

بــه مســاحت  خانــه  بــاب  یــک  از ششــدانگ 
31۰ مترمربــع پــاک شــماره 552 فرعــی از 16 
ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
 26412 ســند  بشــماره  اصفهــان  غــرب  ملــک 
مــورخ 54/1/17 دفترخانــه 26 اصفهــان و ســند 
26 دفترخانــه   1353/4/29 مــورخ   25241 

 اصفهان
3۰.رای شــماره 1۰265-1396/۰4/31 هیــأت اول 
آقــای فریــدون نظافــت بــه شناســنامه شــماره 34 
کدملــی 241۰829279 صــادره آبــاده  فرزنــد الیاس 
ــه  ــاب خان ــک ب ــگ مشــاع از   ششــدانگ ی دو دان
ــماره 552  ــاک ش ــع پ ــاحت  31۰ مترمرب ــه مس ب
ــش 14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 16 اصل فرع
ــند  ــماره س ــان بش ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح
ــان و  ــه 26 اصفه ــورخ 54/1/17 دفترخان 26412 م
ســند 25241 مــورخ 1353/4/29 دفترخانــه 26 

ــان اصفه
ــأت اول  ــماره 1۰274-1396/۰4/31 هی 31. رای ش
ــماره 419  ــنامه ش ــه شناس ــت ب ــرا نظاف ــم زه خان
کدملــی 1284914267 صــادره اصفهــان فرزنــد 
محمدآقــا چهــار حبــه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ 
ــه آن    ــاء ثمنی ــتثناء به ــه اس ــه   ب ــاب خان ــک ب ی
)کــه مالــک بهــاء  ثمنیــه بــی بــی ســکینه روشــندل 
ــاک  ــع پ ــه مســاحت  31۰ مترمرب ــی باشــد ( ب م
شــماره 552 فرعــی از 16 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــه  ــورخ 54/1/17 دفترخان ــند 26412 م ــماره س بش
ــورخ 1353/4/29  ــند 25241 م ــان و س 26 اصفه

ــان ــه 26 اصفه دفترخان
32.رای شــماره 1۰275-1396/۰4/31 هیــأت اول 
ــه شناســنامه شــماره 973  ــت ب ــاز نظاف ــم مهن خان
کدملــی 128477۰524 صــادره اصفهــان فرزنــد 
محمدآقــا چهــار حبــه مشــاع از 72 حبه   ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه   بــه اســتثناء بهــاء ثمنیــه آن   )که 
مالــک بهــاء  ثمنیــه بــی بــی ســکینه روشــندل مــی 
باشــد ( بــه مســاحت  31۰ مترمربــع پــاک شــماره 
552 فرعــی از 16 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بشــماره ســند 
ــان و  ــه 26 اصفه ــورخ 54/1/17 دفترخان 26412 م
 ســند 25241 مــورخ 1353/4/29 دفترخانــه 26 

اصفهان
هیــأت   1396/۰4/31-1۰276 شــماره  33.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــت ب ــم نظاف ــم مری اول خان
1531 کدملــی 1284732843 صــادره اصفهــان 
از 72  آقــا چهــار حبــه مشــاع  فرزنــد محمــد 
ــه اســتثناء  ــه   ب ــاب خان ــه   ششــدانگ یــک ب حب
ــی  ــه ب ــاء  ثمنی ــک به ــه مال ــه آن   )ک ــاء ثمنی به
ــه مســاحت   ــی ســکینه روشــندل مــی باشــد ( ب ب
31۰ مترمربــع پــاک شــماره 552 فرعــی از 16 
ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
 26412 ســند  بشــماره  اصفهــان  غــرب  ملــک 
مــورخ 54/1/17 دفترخانــه 26 اصفهــان و ســند 
26 دفترخانــه   1353/4/29 مــورخ   25241 

 اصفهان
هیــأت   1396/۰4/31-1۰277 شــماره  34.رای 

اول آقــای احمــد نظافــت بــه شناســنامه 
صــادره   1285145331 1452 کدملــی  شــماره 

ــه مشــاع  ــا هشــت حب ــد محمــد آق ــان فرزن اصفه
ــه  ــه   ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــه   شش از 72 حب
اســتثناء بهــاء ثمنیــه آن   )کــه مالــک بهــاء  
ــد (  ــی باش ــندل م ــکینه روش ــی س ــی ب ــه ب ثمنی
ــماره 552  ــاک ش ــع پ ــاحت  31۰ مترمرب ــه مس ب
ــش 14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 16 اصل فرع
ــان بشــماره ســند  ــرب اصفه ــک غ ــت مل حــوزه ثب
ــان و  ــه 26 اصفه ــورخ 54/1/17 دفترخان 26412 م
 ســند 25241 مــورخ 1353/4/29 دفترخانــه 26

 اصفهان
اول  هیــأت   1396/۰4/31-1۰278 شــماره  35.رای 

ــماره 1365  ــنامه ش ــه شناس ــت ب ــژگان نظاف ــم م خان

فرزنــد  اصفهــان  صــادره   12848148۰7 کدملــی 

ــه   ششــدانگ  ــه مشــاع از 72 حب محمدآقــا چهــار حب

یــک بــاب خانــه   بــه اســتثناء بهــاء ثمنیــه آن   )کــه 

ــی  ــی ســکینه روشــندل م ــی ب ــه ب ــاء  ثمنی ــک به مال

ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت  31۰ مترمرب ــه مس ــد ( ب باش

552 فرعــی از 16 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بشــماره ســند 26412 

مــورخ 54/1/17 دفترخانــه 26 اصفهــان و ســند 25241 

ــان ــه 26 اصفه ــورخ 1353/4/29 دفترخان م

36.رای شــماره 1۰5۰5-1396/۰5/۰2 هیــأت اول آقــای 

ــنامه  ــه شناس ــبانی ب ــیخ ش ــمی ش ــدی هاش ــید مه س

شــماره 2 کدملــی 46231۰9۰21 صــادره  شــهر کــرد 

فرزنــد ســید ذوالفقــار ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

مســاحت 95.22 مترمربــع پــاک شــماره 682 فرعــی 

از 4۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 

ــی  ــه عبداله ــت مرضی ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل

دنبــه

37.رای شــماره 1۰4۰4-1396/۰5/۰1 هیــأت اول آقــای 

رامیــن رضائــی ســودانی بــه شناســنامه شــماره 126۰9 

ــد  ــهر فرزن ــی ش ــادره  خمین ــی 114234۰929 ص کدمل

علیرضــا در  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

ــع در  ــی واق ــاک شــماره 34 اصل ــع پ 173.9۰ مترمرب

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

از مالکیــت فاطمــه صغــری مانیــان

38.رای شــماره 1۰499-1396/۰5/۰2 هیــأت اول آقــای 

محمــد علــی جانــی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 1116۰ 

کدملــی 128322۰261 صــادره اصفهــان فرزنــد ابراهیــم 

ــه مســاحت 182.3۰  ــه ب ــاب خان ــک ب در  ششــدانگ ی

مترمربــع پــاک شــماره 3552 فرعــی از 18 اصلــی 

واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــی عســگری  ــم عل ــت مرتضــی و مری ــان از مالکی اصفه

رنانــی  مــورد ثبــت صفحــه 21۰ و 198 دفتــر 515 

امــاک

اول  هیــأت   1396/۰4/28-1۰183 شــماره  39.رای 

آقــای محمــد عباســی ولدانــی بــه شناســنامه شــماره 

ــد  ــان فرزن ــادره  اصفه ــی 1285641728 ص 128 کدمل

ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــج دان ــی پن عل

ــماره  ــاک ش ــع پ ــاحت 171.31 مترمرب ــه مس ــه ب خان

263 فرعــی از 36 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 

ــان از مالکیــت علــی  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه

ادامه در صفحه 8 عباسی ولدانی
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ادامه از صفحه 7
خانــم  اول  هیــأت   1396/04/28-10182 شــماره  40.رای 

فاطمــه عباســی پــور بــه شناســنامه شــماره 38261 کدملــی 

ــک   ــه در ی ــح ال ــد فت ــان فرزن ــادره  اصفه 1282310062 ص

دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

ــی  ــاک شــماره 263 فرعــی از 36 اصل ــع پ 171.31 مترمرب

واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــی ــی عباســی ولدان ــت عل ــان از مالکی اصفه

41.رای شــماره 9139-1396/04/17 هیــأت اول خانــم الهــام 

ــی 1280400013  ــه شناســنامه شــماره 51031 کدمل ــی ب کلین

ــه یــک  ســهم مشــاع از  ــد فضــل ال صــادره  اصفهــان فرزن

5 ســهم      ششــدانگ یــک بــاب   خانــه    بــه مســاحت   

298.86 مترمربــع پــاک شــماره   30   فرعــی از    26  

ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل

ــه کلینــی مــورد ثبــت  غــرب اصفهــان  از مالکیــت فضــل ال

ــر 53 امــاک صفحــه 19 دفت

آقــای  اول  هیــأت   1396/04/17-9140 شــماره  42.رای 

بــه شناســنامه شــماره 2069 کدملــی  علیرضــا کلینــی 

1285848020 صــادره اصفهــان  فرزنــد فضــل الــه دو ســهم 

مشــاع از 5 ســهم ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

ــی  ــی از 26 اصل ــماره 30 فرع ــاک ش ــع پ 298.86 مترمرب

واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان  از مالکیــت فضــل الــه کلینــی مــورد ثبــت صفحــه 

ــاک ــر 53 ام 19 دفت

آقــای  اول  هیــأت   1396/04/17-9141 شــماره  43.رای 

امیرحســین  کلینــی بــه شناســنامه شــماره 3523 کدملــی 

1286128390 صــادره اصفهــان فرزنــد فضــل الــه دو ســهم 

ــه  ــه    ب ــاب   خان ــک ب ــدانگ ی ــهم    شش ــاع از 5 س مش

مســاحت   298.86 مترمربــع پــاک شــماره   30   فرعــی 

از    26  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 

ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت فضــل الــه کلینــی مــورد 

ــر 53 امــاک ــت صفحــه 19 دفت ثب

44.رای شــماره 9848-1396/04/26 هیــأت اول  آقــای 

امیــر حســین قلعــه جوزدانــی بــه شناســنامه شــماره 1349 

کدملــی 1284774309 صــادره اصفهــان  فرزنــد محمــد رضا 

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 237.80مترمربــع 

ــی واقــع در اصفهــان  پــاک شــماره 528 فرعــی از 25 اصل

بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بشــماره ســند 

141102 مــورخ 77/12/27 دفترخانــه 7 اصفهــان

آقــای  اول  هیــأت  شــماره 1396/04/26-9956  45.رای 

ــی  ــه شناســنامه شــماره 830 کدمل ــور ب ــدی پ محمــد حمی

1286602629 صــادره اصفهــان فرزنــد احمــد دو دانــگ 

مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 100.34 

مترمربــع پــاک شــماره 28 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 

14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت رضــا 

ســلطانی فرزنــد نــوروز مــورد ثبــت صفحــات 268 الــی 271 

ــاک ــر 54 ام دفت

خانــم  اول  هیــأت  46.رای شــماره 1396/04/26-9957 

صدیقــه موالئــی بــه شناســنامه شــماره 1066 کدملــی 

ــگ  ــاس دو دان ــد عب ــان فرزن ــادره فاورج 1110846721 ص

مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 100.34 

مترمربــع پــاک شــماره 28 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 

14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت رضــا 

ســلطانی فرزنــد نــوروز مــورد ثبــت صفحــات 268 الــی 271 

ــاک ــر 54 ام دفت

آقــای  اول  47.رای شــماره 9958-1396/04/26 هیــأت 

امیررضــا جوالئــی بــه شناســنامه شــماره 916 کدملــی 

1292902787 صــادره اصفهــان فرزنــد احمــد دو دانــگ 

مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 100.34 

مترمربــع پــاک شــماره 28 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 

14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت رضــا 

ســلطانی فرزنــد نــوروز مــورد ثبــت صفحــات 268 الــی 271 

ــاک ــر 54 ام دفت

48.رای شــماره 9953-1396/04/26 هیــأت اول خانــم 

ــماره 2176  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــری بلطاق ــوران جهانگی ت

کدملــی 6219354907 صــادره بوئیــن و میاندشــت  فرزنــد 

ــه  ــاب خان ــک ب ــگ مشــاع از ششــدانگ ی محمــد ســه دان

بــه مســاحت 139 مترمربــع پــاک شــماره 67 اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــه علــی رحیمــی مالکیــت عبدال

آقــای  اول  هیــأت  شــماره 1396/04/26-9954  49.رای 

علــی رضــا مهربانیــان بــه شناســنامه شــماره 1794 کدملــی 

1284678288 صــادره اصفهــان فرزنــد مصطفــی ســه 

دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

ــان  ــی واقــع در اصفه ــع پــاک شــماره 67 اصل 139 مترمرب

ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ

ــی رحیمــی ــه عل عبدال

خانــم  اول  هیــأت   1396/04/31-10186 شــماره  50.رای 

صدیقــه هاشــمی دهچــی بــه شناســنامه شــماره 10 کدملــی 

ــگ  ــن دو  دان ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه 1290027528 ص

مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  115.10 

ــع در  ــی واق ــی از 10 اصل ــماره 109 فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد 

ثبــت صفحــه 258 دفتــر 355 امــاک و  صفحــه 518 دفتــر 

ــاک 208 ام

51.رای شــماره 10187-1396/04/31 هیــأت اول  آقــای اکبر 

ــی 1289860815  ــماره 2 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــمی ب هاش

ــاع از    ــگ مش ــار دان ــه چه ــد نصرال ــان فرزن ــادره اصفه ص

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 115.10 مترمربــع 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 10 اصل ــماره 109 فرع ــاک ش پ

ــت  ــورد ثب ــان م ــک غــرب اصفه ــت مل بخــش 14 حــوزه ثب

صفحــه 258 دفتــر 355 امــاک و  صفحــه 518 دفتــر 208 

امــاک

52.رای شــماره 10073-1396/04/27 هیــأت اول خانــم 

عشــرت رودالور بــه شناســنامه شــماره 16615 کدملــی 

ــی در   ــد عل ــد محم ــاد فرزن ــرم آب ــادره خ 4070165861 ص

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 165.80 مترمربــع 

پــاک شــماره  239 فرعــی از 27 اصلــی واقــع در اصفهــان 

ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح بخ

ــر 472  ــت صفحــه 133 دفت ــورد ثب ــی م ــی برزان رضــا ماران

ــاک ام

آقــای  اول  هیــأت  53.رای شــماره 1396/04/31-10215 

رضــا خورســندی بــه شناســنامه شــماره 2464 کدملــی 

1285057007 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین ســه دانــگ 

ــاب ســاختمان تجــاری-اداری  مشــاع از ششــدانگ یــک ب

ــی از  ــماره 364 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 124مترمرب ــه مس ب

12 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــورخ 1391/12/10  ــند 13440 م ــماره س ــان بش ــرب اصفه غ

دفترخانــه 371 اصفهــان و ســند  ســند 21005 مــورخ 

94/2/20 دفترخانــه 371 اصفهــان

آقــای  اول  هیــأت   1396/04/31-10216 شــماره  54.رای 

علــی خورســندی کوهانســتانی بــه شناســنامه شــماره 1653 

کدملــی 1286109681 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین ســه 

دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان تجــاری-

اداری بــه مســاحت 124مترمربــع پــاک شــماره 364 فرعی 

از 12 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــورخ 1391/12/10  ــند 13440 م ــماره س ــان بش ــرب اصفه غ

دفترخانــه 371 اصفهــان و ســند  ســند 21005 مــورخ 

ــان ــه 371 اصفه 94/2/20 دفترخان

55.رای شــماره 9977-1396/04/27 هیــأت اول خانــم 

1691 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  انالوئــی  بتــول 

ــد اســداله ششــدانگ  ــان فرزن 1285603605 صــادره اصفه

یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 147مترمربــع پــاک شــماره  

68 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــادی ــرام آب ــینعلی زارع به ــت حس ــان از مالکی ــرب اصفه غ

ســوم  هیــأت   1396/04/31-10256 شــماره  56.رای 

ــنامه  ــه شناس ــفلی   ب ــان س ــمعیلی نوغ ــار اس ــای مخت آق

شــماره  330 کدملــی    6219380029  صــادره   فریــدن 

ــازه  ــه و مغ ــاب  خان ــک ب ــدانگ ی ــی   شش ــد  نجفقل فرزن

ــماره  ــاک ش ــع از پ ــاحت 228   مترمرب ــه مس ــه  ب متصل

ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از18  اصل 3919    فرع

ــان ازمالــک رســمی   الهــه  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه

ــه 277      ــت صفح ــی    ازموردثب ــد عل ــی فرزن ــاد رنان باقرص

ــاک ــر206    ام دفت

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 8942-1396/04/14 هی 57.رای ش

منصــور زارع چاوشــی گــود رودخانــه به شناســنامه شــماره 3  

کدملــی 1111606625  صــادره فاورجــان  فرزنــد  عباســعلی   

ششــدانگ یــک بــاب خانــه    بــه مســاحت  325.62  

مترمربــع از پــاک شــماره   141  فرعــی از38  اصلــی واقــع 

ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ در اصفه

ــی زارع چاوشــی       ازموردثبــت  ازمالــک رســمی محمدعل

ــر  160  امــاک ــی 199     دفت صفحــه 193 ال

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 10842-1396/05/05 هی 58.رای ش

احمــد کیانــی قلعــهء بــه شناســنامه شــماره 1568 کدملــی 

ــد صــادق ششــدانگ  ــان فرزن 1283486571 صــادره اصفه

پــاک  مترمربــع  مســاحت 69.72  بــه  خانــه  یکبــاب 

شــماره2506 فرعــی از18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 

حــوزه ثبــت ملــک غربــا از مالــک رســمی اقــای عبــد الرحیم 

اهتمــام در صفحــات 182و190و194و202و206و210دفتــر 189

59.رای شــماره 10920-1396/05/08 هیــأت ســوم آقــای 

268 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  عابــدی  مهــدی 

1290202761 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد کریــم ششــدانگ 

یکبــاب خانــه بــه مســاحت 219.30 مترمربــع پــاک شــماره 

3505 فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از طــرف حســن رنــان میرابــادی 

ــزادی ــادی و خدیجــه به ــان میراب از وراث رمضــان رن

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 10944-1396/05/08 هی 60.رای ش

رســول شــریفی فــر بــه شناســنامه شــماره 29 کدملــی 

ــدانگ  ــین شش ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه 1290511667 ص

یکبــاب خانــه بــه مســاحت 228.85 مترمربــع پــاک 

شــماره3106 فرعــی از18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخش14 

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  مــع الواســطه از وراث از 

ــی ــهرابی رنان ــون س ــس خات ــمی وراث نرگ ــک رس مال

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 14790-1396/06/15 هی 61.رای ش

ــه شناســنامه شــماره 832  ــی  ب ــان بروجن ــی برجی صفرعل

کدملــی 1287615686  صــادره اصفهــان فرزنــد جعفرقلــی  

 247.00 مســاحت  بــه  خانــه  بــاب  یــک  ازششــدانگ 

مترمربــع از پــاک شــماره  فرعــی از 32 اصلــی واقــع 

ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش14 ح در اصفه

ــا  ــم آغ ــی و خان ــول صالحــی مازندران ــک رســمی بت از مال

ــی ــی مازندران صالح

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 10941-1396/05/08 هی 62.رای ش

مصطفــی رضائــی برزانــی  بــه شناســنامه شــماره 40  

کدملــی 1290209091 صــادره اصفهــان فرزنــد اســماعیل  

 156.71 مســاحت  بــه  خانــه  بــاب  یــک  ازششــدانگ 

مترمربــع از پــاک شــماره 1730 و 464   فرعــی از 16 

ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل

ــه  ــب صفح ــوق بموج ــمی ف ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ

422 دفتــر1131 امــاک از پــاک 16/1730 و نیــز بموجــب 

ســند انتقــال 13732 مــورخ 93/2/30 دفتــر 160 از پــاک 

16/464 بخــش 14 اصفهــان

63.رای شــماره 12568-1396/05/23 هیــأت ســوم آقــای 

ــماره 94  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی رنان ــی جان ــی عل مرتض

ــه  ــین در24 حب ــد حس ــادره فرزن ــی 1290161127 ص کدمل

مشــاع از 72 ششــدانگ یکــدرب بــاغ بــه مســاحت 613.80 

ــع  ــی واق ــی از18 اصل ــماره 2276 فرع ــاک ش ــع پ مترمرب

ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش14 ح در اصفه

ــزت  ــه و ع ــمی عزیزالحاجی ــن رس ــطه از مالکی ــع الواس م

ــور )نجفــی( ومن

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 4420-1396/02/26 هی 64.رای ش

ــی  ــماره 103 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــری   ب ــی باصی مرادعل

ســلطانعلی   فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1284178315

ازششــدانگ یــک بــاب زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 

19279 مترمربــع از پــاک شــماره فرعــی از 110 اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش20 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــان ــرزا محمودخ ــمی آمی ــک رس مال

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 8267-1396/04/04 هی 65.رای ش

اســماعیل کبیــری رنانــی بــه شناســنامه شــماره 658 

کدملــی 1290665885 صــادره اصفهــان فرزنــد مهــدی  

 152.00 مســاحت  بــه  خانــه  بــاب  یــک  ازششــدانگ 

مترمربــع از پــاک شــماره 3684  فرعــی از 18 اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

مالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه 75 دفتــر 557  امــاک

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 10981-1396/05/08 هی 66.رای ش

هــادی کربائــی بــه شناســنامه شــماره 5076 کدملــی 

ــدانگ  ــن شش ــد حس ــان فرزن ــادره اصفه 1291981918 ص

یکبــاب خانــه بــه مســاحت 142.46 مترمربــع پــاک 

شــماره فرعــی از 66 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 

ــمی  ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14ح

ــادی ــق اب ــی عاش ــاس خلیل عب

ــای   ــوم آق ــأت س ــماره 7701-1396/03/30 هی 67.رای ش

شــماره  شناســنامه  بــه  جعفرخاکســتری  غامحســین 

فرزنــد حســن  صــادره  40517 کدملــی 1280830743 

ششــدانگ یکبــاب کارگاه  بــه مســاحت 300.95 مترمربــع 

پــاک شــماره  3335 فرعــی از 18  اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع 

الواســطه از مالــک رســمی محمــد حســن حســن روغنــی 

ــاک ــر 69 ام ــت ص 417 دفت ــورد ثب ــی م ــد عل فرزن

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 7670-1396/03/30 هی 68.رای ش

اســماعیل احمــدی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 668 

کدملــی 1290905835 صــادره اصفهــان فرزنــد محمدعلــی 

ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

مســاحت 93.93  مترمربــع از پــاک شــماره  799  فرعــی 

از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــت  ــان ثب ــی صادقی ــک رســمی براتعل ــان ازمال غــرب اصفه

ــاک ــر  559 ام ــه  242 دفت صفح

ســوم  هیــأت   1396/02/11-2960 شــماره  69.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــدی رنان ــه احم ــم معصوم خان

4444کدملــی1293170860 صــادره اصفهــان  فرزنــد فتــح 

الــه  ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 

مســاحت 93.93  مترمربــع از پــاک شــماره  799  فرعــی 

از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــت  ــان ثب ــی صادقی ــک رســمی براتعل ــان ازمال غــرب اصفه

ــاک ــر  559 ام ــه  242 دفت صفح

ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 10261-1396/04/31 هی 70.رای ش

شــکوه جودکــی بــه شناســنامه شــماره 354 کدملــی  

ــدانگ  ــین شش ــرد فرزندحس ــادره بروج 4132052044 ص

از  مترمربــع   122.40 مســاحت  بــه  خانــه  بــاب  یــک 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــاک شــماره 430 فرعــی از 19 اصل پ

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک 

رســمی ربــاب بــازاری دوز   ازسندشــماره   ازموردثبــت 

صفحــه  435    دفتــر  80  امــاک

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 10263-1396/04/31 هی 71.رای ش

565شــماره    شناســنامه  بــه  ســودانی  مانیــان  اصغــر 

کدملــی1285521145      صــادره اصفهــان   فرزنــد نادعلــی    

ششــدانگ یــک بــاب   خانــه  بــه مســاحت 226.5   

ــع  ــی واق ــی از34  اصل ــماره     فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب

ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش14 ح در اصفه

ــا ــد رض ــودانی فرزن ــی س ــی رضای ــمی براتعل ــک رس ازمال

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 10260-1396/04/31 هی 72.رای ش

ــی  ــماره 775  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــپره ب ــا ایس غامرض

5759467735  صــادره  چــادگان  فرزنــد  محمدعلــی   

  200.11 بــه مســاحت   بــاب  خانــه   یــک  ششــدانگ 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــاک شــماره   45 اصل ــع از پ مترمرب

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک 

ــی ــی خوزان ــه اقابابای ــح ال ــمی فت رس

ــای  ــأت ســوم آق 73.رای شــماره 10705-1396/05/04 هی

بــه شناســنامه شــماره 14 کدملــی  اصغــر علیرضایــی 

1284486966 صــادره اصفهــان فرزنــد حســن ششــدانگ 

یکبــاب مغــازه تجــاری بــه مســاحت 68.20 مترمربــع 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از13 اصل ــماره426 فرع ــاک ش پ

بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه 

از مالــک رســمی هاشــم پناهــی الدانــی در ص 545 دفتــر 
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74.رای شــماره 10255-1396/04/31 هیــأت ســوم خانــم 

مهــری ناجیانــی    بــه شناســنامه شــماره 64434  کدملــی  

1281741213    صــادره اصفهــان   فرزنــد  محمدعلــی   

   61.59 مســاحت  بــه  خانــه   بــاب   یــک  ششــدانگ 

مترمربــع از پــاک شــماره   190  فرعــی از27  اصلــی واقــع 

ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش14 ح در اصفه

برزانــی  صادقــی  ومحمدرضــا  یدالــه  رســمی  ازمالــک 

ــاک ــر  75  ام ــه 287     دفت ــت صفح ازموردثب

75.رای شــماره 8411-1396/04/10 هیــأت ســوم آقــای 

137 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  زارع  محمدعلــی 

1283371154 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین ســه دانــگ 

ــه مســاحت 150.93  ــه ب ــاب خان مشــاع از ششــدانگ یکب

ــع پــاک شــماره146 فرعــی از38 اصلــی واقــع در  مترمرب

ــان از  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه

ــی ــی ککنان ــی زارع چاوش ــمی محمدعل ــک رس مال

ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 8412-1396/04/10 هی 76.رای ش

فهیمــه نصراصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 1892 کدملــی 

ــگ  ــه دان ــر س ــد اصغ ــان فرزن ــادره اصفه 1290627177 ص

ــه مســاحت 150.93  ــه ب ــاب خان مشــاع از ششــدانگ یکب

ــع پــاک شــماره146 فرعــی از38 اصلــی واقــع در  مترمرب

ــان از  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه

ــی ــی زارع چاوشــی ککنان ــک رســمی محمدعل مال

ــم  ــأت ســوم خان 77.رای شــماره 8655-1396/04/12 هی

ــه شناســنامه شــماره 40  ملــک خورســندی کوهانســتانی ب

کدملــی 1289960542 صــادره فرزنــد علــی 40 حبــه مشــاع 

از 72 حبــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 211/50 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــاک شــماره 14/17  اصل ــع پ مترمرب

ــه از  ــان قولنام ــرب اصفه ــک غ ــت مل بخــش 14 حــوزه ثب

بیگــم ســالمی کوهانســتانی و اســناد 2911 مــورخ 42/2/31 

دفترخانــه 77 اصفهــان و34925 مــورخ 61/9/21 دفترخانــه 

دفترخانــه 7  مــورخ 77/3/3   138706 و  اصفهــان   67

اصفهــان

ــم  ــأت ســوم خان 78.رای شــماره 8653-1396/04/12 هی

ــی  ــماره 7 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــواه ب ــی خ ــره صالح زه

ــاع از  ــه مش ــین 16 حب ــد حس ــادره فرزن 1290231028 ص

ــاحت 211/50  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش 72 حب

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــاک شــماره 14/17  اصل ــع پ مترمرب

بخــش حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان قولنامــه از بیگــم 

 42/2/31 مــورخ   2911 اســناد  و  ســالمی کوهانســتانی 

دفترخانــه 77 اصفهــان و34925 مــورخ 61/9/21 دفترخانــه 

دفترخانــه 7  مــورخ 77/3/3   138706 و  اصفهــان   67

ــان اصفه

ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 8657-1396/04/12 هی 79.رای ش

ــه شناســنامه شــماره 33  ــه عظیمــی کوهانســتانی ب مرضی

کدملــی 1290381097 صــادره فرزنــد احمــد 16 حبــه مشــاع 

از 72 حبــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 211/50 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــاک شــماره 14/17  اصل ــع پ مترمرب

بخــش حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان تأئیــد قولنامــه از 

بیگــم ســالمی کوهانســتانی و اســناد 2911 مــورخ 42/2/31 

دفترخانــه 77 اصفهــان و34925 مــورخ 61/9/21 دفترخانــه 

دفترخانــه 7  مــورخ 77/3/3   138706 و  اصفهــان   67

اصفهــان

ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 7698-1396/03/30 هی 80.رای ش

الهــام عابدینــی گورتانــی بــه شناســنامه شــماره 107 کدملــی 

ــی در  ــد مصطف ــی شــهر فرزن 1290754330 صــادره خمین

ــه مســاحت 158.25 مترمربــع  ــه ب ششــدانگ یکبــاب خان

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از15 اصل ــماره 398فرع ــاک ش پ

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان در ص 2 دفتــر 

1146 مالــک میباشــد

81.رای شــماره 8919-1396/04/14 هیــأت ســوم آقــای 

شــماره   شناســنامه  بــه  جهانگیــری کوپائــی    اصغــر 

26599 کدملــی 1280264802  صــادره  اصفهــان  فرزنــد 

غامحســین    ششــدانگ یــک بابخانــه    بــه مســاحت 220    

مترمربــع از پــاک شــماره 523    فرعــی از 26 اصلــی واقــع 

ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ در اصفه

ازمالــک رســمی ابوالقاســم اشــتری    پذیــرش ثبــت گردیده

82.رای شــماره 8915-1396/04/14 هیــأت ســوم آقــای 

رجبعلــی رجــی ســودرجانی بــه شناســنامه شــماره 402  

ــد اســمعیل   ــان فرزن ــی 1287578640  صــادره اصفه کدمل

ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان   بــه مســاحت 180   

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــماره 67  اصل ــاک ش ــع از پ مترمرب

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالک رســمی 

ــان ــی ابراهیمی محمدعل

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 8935-1396/04/14 هی 83.رای ش

مجیــد باقــری رنانــی    بــه شناســنامه شــماره 2227  

ــی رضــا    ــد  عل ــان فرزن ــی1290605904  صــادره اصفه کدمل

ششــدانگ یــک بــاب  یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 85.37   

مترمربــع از پــاک شــماره 3506  فرعــی از 18 اصلــی واقــع 

ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ در اصفه

ازمالــک رســمی عبــاس تقــی یــار  ازموردثبــت صفحــه 301     

ــاک ــر 459   ام دفت

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 8927-1396/04/14 هی 84.رای ش

ــماره 1697   ــنامه ش ــه شناس ــی   ب ــی ولدان ــه ابراهیم امرال

کدملــی  1819426815 صــادره آبــادان فرزنــد بمانعلــی    

ششــدانگ یــک بــاب  خانــه  بــه مســاحت  163.70  

مترمربــع از پــاک شــماره 247    فرعــی از21  اصلــی واقــع 

در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه 

ــد ــی باش ــک م ــاک مال ــر 74 ام در ص 449 دفت

ســوم  هیــأت   1396/04/14-8933 شــماره  85.رای 

ــی  ــه شناســنامه شــماره1965   کدمل ــی   ب آقــای رضــا آقائ

1285825217 صــادره اصفهــان فرزنــد صفرعلــی ششــدانگ 

بــه اســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی آن  یــک بــاب خانــه بــه 

مســاحت 123.20   مترمربــع از پــاک شــماره  404   فرعــی 

از26  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان کــه در صفحــات 88و461 دفترهــای 243 و 

685 امــاک مالــک میباشــد

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 8934-1396/04/14 هی 86.رای ش

اکبــر کاظــم زاده برزانــی بــه شناســنامه شــماره58   کدملــی  

129398909    صــادره اصفهــان   فرزندرحیــم     ششــدانگ 

ــاک  ــع از پ ــاحت  31  مترمرب ــه مس ــازه  ب ــاب  مغ ــک ب ی

شــماره  585   فرعــی از25  اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالک رســمی 

بهــرام و مســعود )اســماعیلی ســودانیان(

ســوم  هیــأت   1396/04/15-9079 شــماره  87.رای 

ــی  ــماره 2214 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــعید زارع ب ــای س آق

1283282852 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد ششــدانگ 

ــاک شــماره 155  ــع پ ــه مســاحت 38.18 مترمرب ــازه ب مغ

فرعــی از 40 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 

ــال 1706  ــند انتق ــب س ــه بموج ــان ک ــرب اصفه ــک غ مل

مــورخ 91/1/26

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 8914-1396/04/14 هی 88.رای ش

حســین مختــار گندمانــی   بــه شناســنامه شــماره 38  

کدملــی 6299695651     صــادره گندمــان چهارمحــال   

فرزندولــی الــه     ششــدانگ یــک بــاب خانــه   بــه 

مســاحت   101.15 مترمربــع از پــاک شــماره     741فرعــی 

از14  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــر 254    ــه363      دفت ــت صفح ــان   ازموردثب ــرب اصفه غ

ــاک ام

ــم  ــأت ســوم خان 89.رای شــماره 8943-1396/04/14 هی

ــماره 962   ــنامه ش ــه شناس ــی   ب ــی پورپلک ــوگلی نادعل س

ــی     ــد جانعل ــادره اردل   فرزن ــی 4689503184   ص کدمل

ششــدانگ یــک بــاب خانــه    بــه مســاحت  93.60  

ــی  ــی از 18 اصل ــماره  2413   فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب

واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان ازمالــک رســمی   عبــاس مجتبائــی بموجــب یــک 

ــه ــره اظهارنام فق

90.رای شــماره 32447-1395/12/12 هیــأت ســوم آقــای 

شــاهرضا مردانــی  بــه شناســنامه شــماره 5  کدملــی 

1159821518  صــادره فریــدن  فرزنــد الــه قلــی  ششــدانگ 

یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 219.36 مترمربــع از پــاک 

اصفهــان  در  واقــع  اصلــی   40 از  فرعــی  شــماره 749  

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک 

رســمی زیــن العابدیــن کوشــکیان اصفهانــی ثبــت صفحــه 

ــاک ــر  183 ام 84  دفت

91.رای شــماره 9041-1396/04/15 هیــأت ســوم خانــم 

43 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  نیتــرا کیقبــادی 

احمدرضــا  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1285849604

ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 25 مترمربــع 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از40 اصل ــاک شــماره 155 فرع پ

ــند  ــی س ــان ط ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ

326 دفتــر   94/1/26 مــورخ   1706

ســوم  هیــأت   1396/06/20-14981 شــماره  92.رای 

آقــای اکبــر جعفــری بــه شناســنامه شــماره 35767 

ــی   ــد رجبعل ــان فرزن ــی 1282285068  صــادره اصفه کدمل

ششــدانگ یــک بــاب کارگاه موزائیــک ســازی بــه مســاحت 

689.09 مترمربــع از پــاک شــماره 824 فرعــی از 36  

ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل

ــاورز ــا کش ــاج آق ــمی ح ــک رس ــان از مال ــرب اصفه غ

ســوم  هیــأت   1396/04/15-9076 شــماره  93.رای 

ــی  ــماره 2214 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــعید زارع ب ــای س آق

1283282852 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد ششــدانگ 

ــع پــاک شــماره  ــه مســاحت 25 مترمرب یکبــاب مغــازه. ب

155 فرعــی از 40 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان طــی ســند 1706 مــورخ 

94/1/26 دفتــر 326 اصفهــان از مالکیــن میباشــد

ــم  ــوم خان ــأت س ــماره 8918-1396/04/14 هی 94.رای ش

بهــارک فرخــی بــه شناســنامه شــماره 52559 کدملــی 

ــدانگ  ــی شش ــد عل ــان فرزن ــادره اصفه 1280414286 ص

ــاک  ــع از پ ــه مســاحت 101.17 مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب ی

شــماره 32 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 

ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی قربانعلــی مزروعــی 

ســبدانی

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 8627-1396/04/12 هی 95.رای ش

علیرضــا عباســی بــه شناســنامه شــماره 1429 کدملــی 

الــه  فتــح  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1287846531

ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 137/83 مترمربــع 

ــان بخــش  ــع در اصفه ــی واق ــاک شــماره 36/147 اصل پ

14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه از علــی 

ــی ــی ولدان ــا خان اق

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 10269-1396/04/31 هی 96.رای ش

علــی محققیــان بــه شناســنامه شــماره 1671 کدملــی 

ــد غــام ســه دانــگ  1283435901 صــادره اصفهــان  فرزن

ــع  ــه مســاحت 67.60 مترمرب ازششــدانگ کارگاه تجــاری ب

ــان  ــی واقــع در اصفه پــاک شــماره452 فرعــی از35 اصل

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه 

ــه نیلــی احمــدی )پــاک فرعــی ملــک مــورد  از حبیــب ال

ــی  ــه 452 فرع ــه ب ــوده ک ــی ب ــا 98 و 99 فرع ــا قب تقاض

ــل شــده( تبدی

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 9032-1396/04/15 هی 97.رای ش

ــه شناســنامه شــماره 62 کدملــی  علیرضــا حــاج هادیــان ب

1290449937 صــادره اصفهــان فرزنــد قاســم ســه دانــگ 

ــع  ــه مســاحت 67.60 مترمرب ازششــدانگ کارگاه تجــاری ب

ــان  ــی واقــع در اصفه پــاک شــماره452 فرعــی از35 اصل

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه 

ــه نیلــی احمــدی )پــاک فرعــی ملــک مــورد  از حبیــب ال

ــی  ــه 452 فرع ــه ب ــوده ک ــی ب ــا 98 و 99 فرع ــا قب تقاض

تبدیــل شــده(

ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 11980-1396/05/16 هی 98.رای ش

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــتجردی ب ــری دس ــه جعف ــل ال فض

22336 کدملــی 1280848952 صــادره اصفهــان فرزنــد 

غامرضــا  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

69.42 مترمربــع از پــاک شــماره 3973  فرعــی از 26 

ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل

غــرب اصفهــان از مالــک رســمی اســماعیل جبــارزارع ثبــت 

ــاک ــر 315  ام ــه 7 دفت صفح

ســوم  هیــأت   1396/05/24-12652 شــماره  99.رای 

ــی  ــه شناســنامه شــماره 17 کدمل آقــای اســداله کاظمــی ب

5499655405  صــادره تیــران و کــرون فرزنــد کاظــم  

ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 161.06 مترمربــع 

از پــاک شــماره 103   فرعــی از  27 اصلــی واقــع در 

ــان از  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ اصفه

ــی ــر رضائ ــمی جعف ــک رس مال

ســوم  هیــأت   1396/05/24-12653 شــماره  100.رای 

خانــم شــها ژیانفــر  بــه شناســنامه شــماره 1440 کدملــی 

1285636880  صــادره اصفهــان فرزنــد اصغــر  ششــدانگ 

ــاک  ــع از پ ــه مســاحت 131.2 مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب ی

شــماره 67 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 

ــنگ  ــر هوش ــمی امی ــک رس ــان از مال ــرب اصفه ــک غ مل

ــی ــاری تهران مخت

ــای  ــأت ســوم آق 101.رای شــماره 12681-1396/05/24 هی

ــی  ــماره 173 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــد میرمعصوم امی

1293202320 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد ســیدرحیم  

  78.50 مســاحت  بــه  خانــه  بــاب  یــک  ازششــدانگ 

مترمربــع از پــاک شــماره 46   فرعــی از 22  اصلــی واقــع 

ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش14 ح در اصفه

ــورخ  ــماره 42450 م ــند ش ــوق  از س ــمی ف ــک رس از مال

96/3/30 دفترخانــه 137 اصفهــان

ســوم  هیــأت   1396/05/28-13051 شــماره  102.رای 

خانــم الهــام عباســی بــه شناســنامه شــماره 355 کدملــی 

محمدعلــی  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1290685886

ــع  ــه مســاحت 169.90 مترمرب ــه ب ــاب خان ششــدانگ  یکب

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از14 اصل ــماره فرع ــاک449 ش پ

ــک  ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ

ــتانی ــی کوهانس ــه موذن ــمی فاطم رس

ســوم  هیــأت   1396/05/28-13053 شــماره  103.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــددی زواره ب ــی م ــد عل ــای محم آق

102 کدملــی 1189440148 صــادره زواره فرزنــد عبــد الرضــا 

ــع  ــاحت 151.5 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب شش

پــاک شــماره فرعــی از28 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 

ــان ــک غــرب اصفه ــت مل 14حــوزه ثب

104.رای شــماره 13054-1396/05/28 هیــأت ســوم آقــای 

ــی  ــماره 12 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــمی ب ــا هاش ــی رض عل

6219865065 صــادره فریــدن فرزنــد ســلیمان ششــدانگ 

یکبــاب خانــه بــه مســاحت 105 مترمربــع   پــاک شــماره 

بخــش  اصفهــان  در  واقــع  اصلــی  از18  2547فرعــی 

ــمی  ــک رس ــان  از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14ح

ــی ــن اقابابای حس

ســوم  هیــأت   1396/05/29-13136 شــماره  105.رای 

 9101 بــه شناســنامه شــماره  آقــای منوچهــر صالحــی 

ــدانگ  ــه شش ــد امرال ــادره فرزن ــی 1209081288 ص کدمل

یکبــاب ســاختمان تجــاری و مســکونی  بــه مســاحت 

157 مترمربــع پــاک شــماره 68 اصلــی واقــع در اصفهــان 

ــع الواســطه  ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب بخــش ح

بــه صــورت عــادی از مهــدی کریمــی  ثبــت در صفحــه 502 

دفتــر 297

ســوم  هیــأت   1396/05/29-13133 شــماره  106.رای 

ــی  ــماره 52 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــری ب ــر نص ــای اصغ آق

1290383881 صــادره فرزنــد ابوالقاســم ششــدانگ یکبــاب 

مغــازه  بــه مســاحت 35 مترمربــع پــاک شــماره 15/317 

ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق

ــولی  ــی گش ــطه از عل ــع الواس ــادی م ــه ع ــان قولنام اصفه

ــر 966 ــه 95 دفت ــت در صفح ثب

107.رای شــماره 13146-1396/05/29 هیــأت ســوم آقــای 

ــماره 1651  ــنامه ش ــه شناس ــدم ب ــره مق ــا مقب ــید رض س

ــدانگ  ــول شش ــد رس ــادره فرزن ــی 1261599152 ص کدمل

یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 154 مترمربــع پــاک شــماره 

28و27فرعــی از27 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه 

ثبــت ملــک غــرب اصفهــان قولنامــه مــع الواســطه از 

ــر 108 ــه 470 دفت ــدار صفح ــمی بنک ــی هاش مرتض

108.رای شــماره 13140-1396/05/29 هیــأت ســوم آقــای 

حســنعلی اکبــری بــه شناســنامه شــماره 83 کدملــی 

1091894647 صــادره فرزنــد عباســعلی ششــدانگ یکبــاب 

خانــه  بــه مســاحت 139.33 مترمربــع پــاک شــماره 

18/3317 واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــهرابی  ــم س ــطه از خان ــع الواس ــه م ــان قولنام ــرب اصفه غ

ــار نامــه ــق اظه ــی طب رنان

109.رای شــماره 13134-1396/05/29 هیــأت ســوم آقــای 

علــی ســینا قائــدی بــارده بــه شناســنامه شــماره 33 

کدملــی 4622820676 صــادره شــهر کــرد فرزنــد خدارحــم 

 186/90 مســاحت  بــه  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ 

مترمربــع پــاک شــماره 36/1107 واقــع در اصفهــان بخــش 

ــطه از  ــع الواس ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14 ح

ــی  ــی ولدان ــاس عباس عب

ــای  ــارم آق ــأت چه 110.رای شــماره 10020-1396/04/27 هی

بابائــی بــه شناســنامه شــماره 44 کدملــی  قدیرعلــی 

ــاب  ــدانگ یکب ــان شش ــد رمض ــادره فرزن 1290446131 ص

ســاختمان بــه مســاحت 148.68 مترمربــع پــاک شــماره 

ــوزه  ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از34 اصل فرع

ــند 10338  ــب س ــه بموج ــان  ک ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــد ــک میباش ــان مال ــر 416 اصفه ــورخ 95/8/5 دفت م

چهــارم  هیــأت   1396/05/02-10452 شــماره  111.رای 

ــی  ــه شناســنامه شــماره 1201 کدمل ــد نصــری ب ــای حمی آق

1286690811 صــادره اصفهــان فرزنــد قاســم 20 ســهم 

ــه اســتثناء  ــه ب ــاب خان مشــاع از 36 ســهم ششــدانگ یکب

ثمنیــه اعیانــی بــه مســاحت 266.36 مترمربــع قســمتی از 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 5 اصل ــماره 264 فرع ــاک ش پ

بخــش حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهان کــه در صفحــه 156 

ــی باشــد ــک  م ــر 6 مال دفت

ــم  ــارم خان ــأت چه 112.رای شــماره 10451-1396/05/02 هی

طیبــه نصــری نصرآبــادی بــه شناســنامه شــماره 1972 

ــه  ــد ســیف ال کدملــی 1284800954 صــادره اصفهــان فرزن

ــه  ــه ب ــاب خان 16ســهم مشــاع از 36 ســهم ششــدانگ یکب

ــع  ــاحت 266.36 مترمرب ــه مس ــی ب ــه اعیان ــتثناء ثمنی اس

قســمتی از پــاک شــماره 264 فرعــی از 5 اصلــی واقــع در 

ــان کــه  ــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه اصفه

ــک  ــر6 مال ــه168 دفت ــاک و صفح ــر6 ام در صفحه165دفت

مــی باشــد

113.رای شــماره 10591-1396/05/03 هیــأت چهــارم آقــای 

ــی  ــه شناســنامه شــماره 195 کدمل ــدر ســلیمانی جــم ب حی

ــدانگ  ــی شش ــد عل ــان  فرزن ــادره اصفه 1289998442 ص

یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 135.85 مترمربــع  قســمتی 

از پــاک شــماره 3727فرعــی از18 اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه در صفحــه 

28 دفتــر474 امــاک مالــک  مــی باشــد

114.رای شــماره 10497-1396/05/02 هیــأت چهــارم آقــای 

محمــد کوهــی هونجانــی بــه شناســنامه شــماره 90 کدملــی 

ــگ  ــد خســرو ســه دان 1199766879 صــادره شــهرضا فرزن

مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 89.28 

مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره 2416 فرعــی از 18 

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان کــه در صفحــه 333 دفتــر 396 مالــک مــی باشــد

ــم  ــارم خان ــأت چه ــماره 10500-1396/05/02 هی 115.رای ش

فــردوس صیــادی هونجانــی بــه شناســنامه شــماره 2 

کدملــی 1199778214 صــادره شــهرضا فرزنــد خانعلــی 

ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 

89.28 مترمربــع قســمتی از  پــاک شــماره 2416 فرعــی از 

ــک  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق 18 اصل

ــه  ــمی فاطم ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــان م ــرب اصفه غ

ــد ــک میباش ــر 396 مال ــه در ص 333 دفت ــی ک خاک

ــای  ــارم آق ــأت چه 116.رای شــماره 14517-1396/06/11 هی

ــی  ــماره 33 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــه کریم ــب ال حبی

ــدر  ششــدانگ  ــد حی ــان فرزن 1290133832  صــادره اصفه

ــماره  ــاک ش ــع از پ ــه 204.65 مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب ی

فرعــی از 32 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 

ــک رســمی حســن و حســین  ــان از مال ــک غــرب اصفه مل

ــی زاده حقیقت

117.رای شــماره 10352-1396/05/01 هیــأت چهــارم  آقــای 

علــی حاجیــان حســین آبــادی بــه شناســنامه شــماره 242 

کدملــی 1285488229 صــادره اصفهــان  فرزنــد ابوالقاســم 

ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 60.65 مترمربــع 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 16 اصل ــماره 707 فرع ــاک ش پ

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 

رســمی خانــم صادقــی

118.رای شــماره 10348-1396/05/01 هیــأت چهــارم آقــای 

علــی حاجیــان حســین آبــادی بــه شناســنامه شــماره 242 

کدملــی 1285488229 صــادره اصفهــان فرزنــد ابوالقاســم 

 111.90 مســاحت  بــه  ســاختمان  یکبــاب  شــشدانگ 

مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره 707 فرعــی از 16 

ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل

ــی ــم صادق ــمی خان ــک رس ــان از  مال ــرب اصفه غ

119.رای شــماره 10362-1396/05/01 هیــأت چهــارم آقــای 

اســداله مارانــی بــه شناســنامه شــماره 755 کدملــی 

ــدانگ  ــی شش ــد عل ــان فرزن ــادره اصفه 1282755099 ص

ــع قســمتی از  ــه مســاحت 56.15 مترمرب ــازه ب ــاب مغ یکب

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــاک شــماره 707 فرعــی از 16 اصل پ

ــک  ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ

ــی ــم صادق ــمی خان رس

چهــارم  هیــأت   1396/05/01-10357 شــماره  120.رای 

آقــای اســداله مارانــی بــه شناســنامه شــماره 755 کدملــی 

ــدانگ  ــی شش ــد عل ــان فرزن ــادره اصفه 1282755099 ص

یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 87.75 مترمربــع قســمتی از 

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــاک شــماره 707 فرعــی از 16 اصل پ

ــک  ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ

ــی ــم صادق ــمی خان رس

چهــارم  هیــأت   1396/05/02-10522 شــماره  121.رای 

آقــای جــواد رضائــی برزانــی بــه شناســنامه شــماره 1367 

کدملــی 1293140066 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد اصغــر 

ــع  ــه مســاحت 148.80 مترمرب ــه ب ــاب خان ششــدانگ یکب

قســمتی از پــاک شــماره63 فرعــی از 16 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع 

ــی در صفحــه334  ــک رســمی خــاور رضای الواســطه از مال

دفتــر64 کــه طبــق گواهــی امــاک مالــک مــی باشــد

122.رای شــماره 10383-1396/05/01 هیــأت چهــارم آقــای 

مصطفــی نــوری علویجــه بــه شناســنامه شــماره 554 

ــد غامرضــا  ــان فرزن ــی 1289352143 صــادره اصفه کدمل

ــع  ــاحت 77.60 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب شش

ــع  ــی واق ــی از24 اصل ــاک شــماره388 فرع قســمتی از پ

ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش 14ح در اصفه

ــی  در صفحــه 168  ــی برزان ــژه صادق ــک رســمی منی از مال

ــک مــی باشــد ــر 162 مال دفت

چهــارم  هیــأت   1396/05/30-13351 شــماره  123.رای 

آقــای محمــد حســین جــان نثــاری بــه شناســنامه شــماره 

فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1283449218 994 کدملــی 

ــه مســاحت 429.09  ــه. ب ــاب خان ــود ششــدانگ یکب محم

مترمربــع قســمتی از  پــاک شــماره 321فرعــی از25 

ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل

غــرب اصفهــان کــه بموجــب ســند 60856 مــورد ثبــت ص 

586 دفتــر 108 امــاک

چهــارم   هیــأت   1396/05/30-13282 شــماره  124.رای 

ــماره 3437  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــش مقدس ــای دروی آق

ــد ســیف  ــی 1128864371 صــادره فریدونشــهر فرزن کدمل

ــه مســاحت  ــه ب ــه ســه دانــگ از ششــدانگ یکبــاب خان ال

118.84 مترمربــع قســمتی از  پــاک شــماره فرعــی از 

68 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک 

ــن  ــمی حس ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــان  م ــرب اصفه غ

ــد ــی باش ــک م ــر 332 مال ــادزی در ص 76 دفت س

چهــارم  هیــأت   1396/05/30-13293 شــماره  125.رای 

ــی  ــم زهــرهء رحیمــی به شناســنامه شــماره 49 کدمل خان

ــه  ــش س ــد دروی ــهر فرزن ــادره فریدونش 1129745562 ص

ــاحت 118.84  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــگ از شش دان

ــی  ــی از 68 اصل ــماره فرع ــاک ش ــمتی از  پ ــع قس مترمرب

واقــع در اصفهــان بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان  مــع الواســطه از مالــک رســمی حســن ســادزی در 

ــد ــی باش ــک م ــر 332 مال ص 76 دفت

چهــارم   هیــأت   1396/05/31-13499 شــماره  126.رای 

آقــای مصطفــی شــهرباف بــه شناســنامه شــماره 13 کدملــی 

اســماعیل  فرزنــد  1290168581 صــادره خمینــی شــهر 

ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 306. مترمربــع 

قســمتی از  پــاک شــماره 179فرعــی از22 اصلــی واقــع در 

ــان کــه  ــان بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه اصفه

بموجــب ســند 58809 مالــک میباشــد و مقــدار 80 مترمربع 

ــند  ــب س ــه بموج ــی  ک ــی کرم ــادات میرمعصوم از فخرالس

294177 مالــک میباشــد را بصــورت عــادی خریــده اســت

127.رای شــماره 11851-1396/05/16 هیــأت چهــارم آقــای 

بــه شناســنامه شــماره 2245  ناغانــی  کاوس نصیــری 

کدملــی 4689375951 صــادره اردل فرزنــد غفور ششــدانگ 

ــع قســمتی از  ــه مســاحت 118.84 مترمرب ــه ب ــاب خان یکب

ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از17 اصل ــماره534 فرع ــاک ش پ

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه 

ــاهی ــه درباغش از خدیج

128.رای شــماره 12707-1396/05/25 هیــأت چهــارم آقــای 

ــی  ــه شناســنامه شــماره 26 کدمل ــم شــرف زاده ب عبدالرحی

1289914885 صــادره اصفهــان فرزنــد تقــی ششــدانگ 

یکبــاب خانــه. بــه مســاحت 435.12 مترمربــع پــاک 

ــش  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از12 اصل ــماره 360فرع ش

14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه در ص 449 دفتــر 

ــد ــک میباش 629 مال

چهــارم  هیــأت   1396/05/24-12614 شــماره  129.رای 

 160 شــماره  شناســنامه  بــه  عســکری  عبدالــه  آقــای 

کدملــی 1290201684 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد محمــود 

ــع  ــه مســاحت 430.51 مترمرب ــه ب ــاب خان ششــدانگ یکب

ــان  ــی واقــع در اصفه پــاک شــماره 350 فرعــی از 18  اصل

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 

رســمی ســیدعلی میرحســینی و نصــرت رشــیدیان

ــای  ــارم  آق ــأت چه 130.رای شــماره 9007-1396/04/15 هی

ــه شناســنامه شــماره 112  ــی ب ــاری رنان ــی بختی ــد عل محم

کدملــی 1290144982 صــادره  اصفهــان فرزنــد حســین 

ــع  ــاحت 198.00 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب شش

قســمتی از پــاک شــماره662 فرعــی از19 اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  که در 

ــد ــک میباش ــر 507 مال ص 351 دفت

چهــارم  هیــأت   1396/05/31-13439 شــماره  131.رای 

آقــای مهــدی صالــح ریاحــی بــه شناســنامه شــماره 

فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1286592720 کدملــی   2319

ــاحت 174.60  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ  یکب ــین شش حس

ــی  ــی از28 اصل ــماره فرع ــاک ش ــمتی از  پ ــع قس مترمرب

واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

حســن رســمی  مالــک  از  الواســطه  ممــع   اصفهــان 

 خالقیان

132.رای شــماره 13430-1396/05/31 هیــأت چهــارم خانم 

زهــرا خــاور بــه شناســنامه شــماره 32 کدملــی 1280147892 

ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــم س ــد ابراهی ــادره فرزن ص

یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 195.93 مترمربــع قســمتی 

ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره 32 اصل ــاک ش از پ

حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه از مالــک 

رســمی صدیقــه تمیــزی

چهــارم  هیــأت   1396/05/31-13429 شــماره  133.رای 

آقــای نــوروز کریمــی ســبدانی بــه شناســنامه شــماره 2107 

کدملــی 1283090929 صــادره اصفهــان  فرزنــد رحیــم ســه 

دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 

ــی از32  ــماره فرع ــاک ش ــمتی از پ ــع قس 195.93 مترمرب

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی صدیقــه تمیــزی

چهــارم  هیــأت   1396/05/28-12976 شــماره  134.رای 

آقــای صفرعلــی عســگری بــه شناســنامه شــماره 73 کدملی 

1290253099  صــادره اصفهــان فرزنــد محمــود  ششــدانگ 

یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 286.71 مترمربــع قســمتی 

از پــاک شــماره 35  فرعــی از 18  اصلــی واقــع در اصفهــان 

بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه 

از مالــک رســمی ســید تقــی میرحســینی کــه مالــک مــی 

باشــد

چهــارم  هیــأت   1396/05/16-11961 شــماره  135.رای 

 17 شــماره  شناســنامه  بــه  کاظمــی  اســداله  آقــای 

کدملــی 5499655405 صــادره تیــران و کــرون فرزنــد 

مســاحت  بــه  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ  کاظــم 

105.03 مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره 89 فرعــی 

ثبــت  بخش14حــوزه  اصفهــان  در  واقــع  اصلــی  از27 

ــه  ــتولی زاده  ک ــی مس ــای عل ــان از اق ــرب اصفه ــک غ مل

خریــداری میباشــد  مالــک   346 دفتــر   578 ص   در 

 کرده

چهــارم  هیــأت   1396/05/28-12978 شــماره  136.رای 

آقــای حســن اکبــری بــه شناســنامه شــماره 1856 کدملــی 

1283043548  صــادره اصفهــان فرزنــد حســین ســه 

دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

188.23 مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره 360  فرعــی 

از 12 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــر  ــت صفحــات 384 و 381 دفت ــه در ثب ــان ک غــرب اصفه

ــک میباشــد 846 امــاک مال

چهــارم  هیــأت   1396/05/28-13010 شــماره  137.رای 

خانــم لیــا خدنگــی جوانــی  بــه شناســنامه شــماره 11969  

کدملــی 1283229234 صــادره اصفهــان فرزنــد احمــد ســه 

دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 

188.23  مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره 360   فرعــی 

از  12 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

ــر  ــات 384 و 381 دفت ــت صفح ــه درثب ــان ک ــرب اصفه غ

846  اماک،مالــک مــی باشــد

هیــأت   1396/05/18-12072 شــماره  138.رای 

چهــارم آقــای علــی اصغــر باقــر مایــی رنانــی بــه 

  1290131831 کدملــی   238 شــماره  شناســنامه 

صــادره خمینــی شــهر فرزنــد غامرضــا ششــدانگ 

ــع از  ــاحت 187.25 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی

ــع در  ــی واق ــی از  18 اصل ــماره 3688  فرع ــاک ش پ

ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب اصفه

شــریفی  تقــی  رســمی  مالــک  از  الواســطه  مــع 

،مالــک 77 کــه  دفتــر   207 صفحــه  ثبــت  در   کــه 

 می باشد
ادامه در صفحه 9
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ورزشاستانها
تیم دارت دختران ایران 

بر بام دنیا ایستاد
ــل  ــا برتــری مقاب ــران ب ــل دختــران ای تیــم ملــی دارت دوب
تیــم قدرتمنــد هلنــد بــه عنــوان تاریخــی قهرمانــی جهــان 
ــار  ــرای اولیــن ب دســت یافــت و مــدال ارزشــمند طــا را ب

ــان آورد.  ــه ارمغ ــران ب ــرای دارت ای ب
بــه گــزارش روابــط عمومــی فدراســیون انجمن هــای 
ورزشــی، در فینــال دوبــل دختــران کــه در شــهر کوبــه ژاپــن 
ــتبران«  ــز هش ــکل از »دنی ــران متش ــم ای ــد تی ــزار ش برگ
ــاب  ــا حس ــال ب ــابقۀ فین ــوض زاده« در مس ــاد ع و »مهش
ــن  ــرد و ضم ــوب ک ــد را مغل ــد هلن ــم قدرتمن ــر 5 تی 6 ب
ایســتادن بــر ســکوی نخســت جهــان، اولیــن مــدال طــای 
ــد  ــم هلن ــت آورد. تی ــه دس ــران را ب ــخ ورزش دارت ای تاری
ــران  ــی دخت ــوب هنرنمای ــم مغل ــی ه ــۀ مقدمات در مرحل
ــور از  ــا عب ــران ب ــران ای ــل دخت ــم دوب ــود. تی ــران شــده ب ای
ــی،  ــای جنوب ــادا، آفریق ــوئد، کان ــد، س ــای هلن ــد تیم ه س
دانمــارک و ایرلنــد بــه دیــدار نهایــی رســیده بــود. همچنیــن 
ــا  ــران ب ــز هشــتبران هــم در رقابت هــای انفــرادی دخت دنی
ــه فینــال رســید  پشت سرگذاشــتن تمامــی رقبــای خــود ب
ــورد تاریخــی در آســتانۀ کســب مــدال  ــن رک ــت ای ــا ثب و ب

ــرار دارد.  ــا ق ط
ــا نماینــدۀ ایرلنــد روبــه رو می شــود  او در مســابقه فینــال ب
کــه در مرحلــۀ مقدماتــی ایــن دارت انــداز را مغلــوب کــرده 
اســت. در روز نخســت ایــن مســابقات »امیرعلــی میرزایی« 
در انفــرادی پســران مــدال برنــز را بــرای ایــران بــه ارمغــان 

آورد.

بی خبری تراکتوری ها 
AFC از شکایت کریمی به

ــی کریمــی  مســئوالن باشــگاه تراکتورســازی از شــکایت عل
ــانه ها  ــی رس ــه برخ ــتند. روز جمع ــاع هس ــه AFC بی اط ب
خبــر از شــکایت علــی کریمــی بــه کنفدراســیون فوتبال آســیا 
ــد. ایــن صحبت هــا  ــت مطالباتــش از تراکتورســازی دادن باب
ــه  ــه ای ب ــوز AFC نام ــه هن ــود ک ــرح می ش ــی مط در حال
ــن خصــوص ارســال  مســئوالن باشــگاه تراکتورســازی در ای

نکــرده اســت. 
کنفدراســیون فوتبــال آســیا در صــورت شــکایت هــر بازیکــن 
ــال  ــگاه ارس ــه باش ــه ای را ب ــه نام ــن مجموع ــه ای ــی ب ایران
می کنــد و خواهــان پرداخــت مطالبــات می شــود. ایــن 
نامــه از ســوی AFC فقــط بــرای شــکایت مرتضــی اســدی و 
فرشــید طالبــی بــه تراکتورســازی ارســال شــده و دربــارۀ علی 
ــئوالن  ــن رو مس ــت. از ای ــده اس ــی داده نش ــی اطاع کریم
تراکتورســازی بابــت موضــوع شــکایت کریمــی روز گذشــته با 
مدیــران فدراســیون فوتبــال تمــاس برقــرار کردنــد و جویــای 

ایــن موضــوع شــدند کــه بــه جــواب روشــنی نرســیدند. 
ــد  ــام کردن ــا اع ــه تراکتوری ه ــز ب ــیون نی ــئوالن فدراس مس
AFC نامــه ای دربــارۀ شــکایت کریمــی به فدراســیون ارســال 
نکــرده و احتمــاالً موضوع شــکایت درســت نیســت. از ســوی 
دیگــر فدراســیون فوتبــال بــه دنبــال راهــی اســت تــا جلــوی 
شــکایت بازیکنــان بــه AFC بابــت مطالبــات را بگیــرد؛ امــا با 
ایــن وجــود تراکتوری هــا پیگیــر شــکایت کریمــی هســتند تــا 

اصــل داســتان را متوجــه شــوند.

کوتاه اخبار
پرداخت صدهزار دالری استقالل 

به شفر
ــش  ــته بخ ــی دو روز گذش ــتقال در یک ــگاه اس باش
قابل توجهــی از قــرارداد ســرمربی آلمانــی خــود را 
پرداخــت کــرده اســت. وینفــرد شــفر روز سه شــنبه بــا 
اســتقال قــرارداد امضــا کــرد و روز چهارشــنبه مراســم 
ــات  ــی زود تمرین ــا خیل ــد ت ــزار ش ــه اش برگ معارف

ــر نظــر بگیــرد.  اســتقال را زی
امــا برخــاف بازیکنــان، شــفر خیلــی زود موفــق شــد 
بخشــی از قــرارداد خــود را دریافــت کنــد و در یکــی دو 
روز گذشــته 100هــزار دالر بــه حســاب او واریــز شــده 
اســت تــا ایــن مربــی بــا اطمینــان خاطــر تمرینــات 

ــرد.  ــر نظــر بگی آبی هــا را زی
شــفر از جمعــه بــه صــورت رســمی تمرینات اســتقال 
را زیــر نظــر گرفــت و هفــت روز فرصــت دارد تــا 
تیمــش را بــا اهــداف خــود آمــادۀ بــازی بــا فــوالد در 

هفتــۀ نهــم لیــگ برتــر کنــد.

آماده باش به منشا و علیپور
مهاجــم  دو  اکنــون  طارمــی  مهــدی  غیــاب  در 
ــی سرخپوشــان مســئولیت بیشــتری در ادامــۀ  اصل

مســابقات بــر دوش دارنــد. 
ــا  ــرارداد ب ــف در ق ــل تخل ــه دلی ــی ب ــدی طارم مه
پرســپولیس از ســوی فیفــا بــا محرومیــت چهارماهه 
مواجــه شــده تــا خــط حملــۀ سرخپوشــان بــا خــأ 
ــام  ــون تم ــن اکن ــن بی ــود. در ای ــه ش ــی مواج بزرگ
ــور  ــی علیپ ــن منشــأ و عل ــه ســمت گادوی ــا ب نگاه ه
ــبی از  ــار مناس ــته آم ــل گذش ــأ در فص ــت؛ منش اس
خــود در لیــگ برتــر بــه جــا گذاشــته و علیپــور نیــز 
در مقطــع پایانــی لیــگ شــانزدهم توانســت نگاه هــا 
را بــه ســمت خــود جلــب کنــد و بــا گلزنــی، گرفتــن 
ــا  ــم ایف ــری در تی ــش موث ــاس گل نق ــی و پ پنالت

کنــد. 
ــر الهــال عربســتان یکــی  ایــن دو بازیکــن امــا براب
ــتند  ــا گذاش ــه ج ــود را ب ــای خ ــن عملکرده از بدتری
ــواداران  ــو و ه ــر برانک ــه مدنظ ــور ک ــا شــرایط آن ط ت
ــرود. حتــی ده نفــره شــدن  ــود پیــش ن ایــن تیــم ب
آبی هــای ریــاض نیــز باعــث نشــد تــا آن هــا بتواننــد 
ــز  ــأ نی ــد و منش ــور کنن ــف عب ــی حری ــط دفاع از خ
بهتریــن فرصــت خــود را بــه بدتریــن شــکل ممکــن 
از دســت داد تــا امیــدواری در بــازی برگشــت کمتــر 

شــود. 
بــا ایــن حــال پرســپولیس اکنــون باید بــا محرومیت 
مهــدی طارمــی کنــار بیایــد و تمــام امیــدش را روی 
موفقیــت منشــأ و علیپــور بگــذارد. بایــد دیــد ایــن دو 
بازیکــن قــادر خواهنــد بــود کابــوس روزهــای بــدون 
آقــای گل را بــه بهشــت سرخپوشــان تبدیــل کننــد یــا 
ــزی کــه تصــور می شــود پیــش  ــر از چی اوضــاع بدت

مــی رود.

D.Rashidzade@eskimia.ir
دامون رشیدزادهگروه ورزش

دیــدار تیــم ملــی فوتبــال ایــران و توگــو 
علیرغــم همــۀ شــیرینی اش یــک نکتــۀ تلــخ 
ــاگر آزادی  ــی از تماش ــگاه خال ــت. ورزش داش

ــرد.  ــخ ک ــی را تل ــم مل ــر کام تی ــار دیگ ب
ــه  ــار اســت ک ــن ب ــرای اولی ــه ب ــاق ن ــن اتف ای
رخ می دهــد و نــه قطعــًا آخریــن بــار خواهــد 
بــود. سال هاســت تمــام مســابقات تیــم ملــی 
ایــران در تهــران برگــزار می شــود. همیــن 
موضــوع باعــث شــده حتــی در برخــی از 
ــی  ــگاه آزادی خال ــاس ورزش ــای حس بازی ه

ــد.  ــاگر باش از تماش
تــا پیــش از ایــن دالیلــی ماننــد شــرایط جوی، 
ــوا  ــزاری، آلودگــی ه ــان برگ آلودگــی هــوا، زم
ــا از  ــرد تهرانی ه ــتقبال س ــوان اس ــه عن و ... ب
بازی هــای تیــم ملــی نــام بــرده می شــد امــا 
ــا  ــف تنه ــرایط مختل ــاق در ش ــن اتف ــرار ای تک
یــک دلیــل را بــرای دوســتداران فوتبــال باقــی 
می گــذارد و آن فوتبال زدگــی تهرانی هاســت. 

 مشهد و اصفهان میزبانان چشم 
انتظار

تــا پیــش از ایــن مــا بــه جــز ورزشــگاه آزادی هیــچ 
ورزشــگاه بزرگــی نداشــتیم کــه میزبــان بازی هــای 
مهــم ملــی باشــد و بــه ناچــار مجبــور بودیــم تمــام 

بازی هــا را در آزادی برگــزار کنیــم. 

ــرای  ــی ب ــازی مل ــاق ســبب شــده ب ــن اتف ای
ــت باشــد  ــد جذابی ــا فاق بســیاری از تهرانی ه
و بــه همیــن دلیــل هــم در بزنگاه هــای مهــم 

پشــت تیــم ملــی خالــی بمانــد.

بی ورزشــگاهی  ســال ها  از  پــس  امــروز 
شــهرهای  در  مــدرن  ورزشــگاه  چندیــن 
مختلــف ایــران افتتاح شــده اســت. ورزشــگاه 
امام رضــا در مشــهد یــا ورزشــگاه نقــش 
جهــان اصفهــان بــا همیــن یــک طبقــۀ فعلــی 
ــرای بازی هــای  ــان مناســبی ب ــد میزب می توان
ــهد و  ــد مش ــهرهایی مانن ــد. در ش ــی باش مل
الزم  زیرســاخت های  و  امکانــات  اصفهــان 
مثــل فــرودگاه، هتل هــای لوکــس و ... بــرای 
ــی  ــن الملل ــای بی ــی و رقب ــم مل ــور تی حض

وجــود دارد و بازی هــای این چنینــی بــه راحتــی 
ــا  ــود. ام ــزار ش ــهر برگ ــن دو ش ــد در ای می توان
متأســفانه فدراســیون فوتبــال ایــران بــا وجــود 
ــه  ــی ب ــۀ عجیب ــائل عاق ــن مس ــی از ای آگاه
برگــزاری مســابقات ملــی در تهــران دارد. نتیجــۀ 
ایــن عاقــۀ افراطــی هــم تصاویــر ناراحت کننــده 

ــت.  ــاگر اس ــی از تماش ــگاه خال از ورزش
بــدون هیــچ اغراقــی بــازی تیــم ملــی بــا 
بــا  شهرســتان ها  در  رقبایــش  گمنام تریــن 
اســتقبال بی نظیــری همــراه خواهــد بــود. 
بــه طــور مثــال اگــر همیــن بــازی ایــران برابــر 
توگــو در اصفهــان یــا مشــهد و یــا تبریــز برگــزار 
می شــد تمــام ســکوها ســاعت ها قبــل از 
شــروع دیــدار لبریــز از جمعیــت می شــد.

 میزبانی و نقش تماشاگران
ــل  ــه دلی ــال ب ــی در فوتب ــس میزبان ــوالً نف اص
حمایــت همیــن تماشــاگران اســت وگرنــه 
اگــر قــرار بــود تماشــاگران نقشــی در موفقیــت 
ــد  ــز مانن ــال نی ــند فوتب ــته باش ــان نداش تیمش
ــه فراموشــی  ــون ب ــا کن بســیاری از ورزش هــا ت

ــود.  ــده ب ــپرده ش س
فوتبــال  صاحــب  کشــورهای  اکثــر  در 
ــم  ــد بازی هــای تی فدراســیون ها ســعی می کنن
ــا  ملــی را در شــهرهای مختلــف برگــزار کننــد ت
ــا  ــام فوتبال زدگــی کــه امــروز م ــه ن مشــکلی ب

دچــار آن هســتیم رخ ندهــد.

در انگلســتان تیــم ملــی بســیاری از بازی های 
حســاس خــود را نــه در لنــدن بلکــه در 
منچســتر و میــان هــواداران پرشــور ایــن شــهر 
ــیاری از  ــز بس ــان نی ــد. در آلم ــزار می کن برگ
ورزشــگاه هایی  در  ملــی  تیــم  بازی هــای 

ــود.  ــزار می ش ــت برگ ــارج از پایتخ خ
تنــوع  وجــود  بــا  مــا  پهنــاور  کشــور  در 
در  دیــدار  برگــزاری  آب و هوایــی گســترده 
شــهرهای مختلــف می توانــد بــه عنــوان 
یــک تاکتیــک مورداســتفاده قــرار گیــرد. 
ــی  ــای عرب ــا تیم ه ــازی ب ــا ب ــد م ــرض کنی ف
ــه دریــا  ــا ارتفــاع زیــاد نســبت ب را در تبریــز ب
ــن  ــا ای ــم آی ــزار کنی ــرد برگ ــی س و آب و هوای
تیم هــا تــوان رقابــت بــا مــا را در ایــن شــرایط 

آب و هوایــی خواهنــد داشــت؟ 
برعکــس در فصــل زمســتان کــه در  یــا 
اکثــر شــهرهای ایــران هــوا بــه شــدت ســرد 
اســت تیــم ملــی بازی هــای خــود را در 
ــد.  ــزار کن ــاس برگ ــا بوشــهر و بندرعب ــواز ی اه
ــه  ــه گفت ــه ک ــام آنچ ــم تم ــفانه علیرغ متأس
هیــچ  تاکنــون  فدراسیون نشــین ها  شــد 
ــی در  ــای مل ــزاری دیداره ــه برگ ــه ای ب عاق
شــهرهای مختلــف نداشــته اند و حتــی ایــن 
موضــوع بــه مربــی تیــم ملــی هــم پیشــنهاد 
ــۀ  ــن روی ــم روزی ای ــت. امیدواری ــده اس نش
ــال اصــاح شــود و  ــط در فدراســیون فوتب غل
ــای  ــذت تماش ــد ل ــتان ها بتوانن ــۀ شهرس هم

ــد. ــه کنن ــی را تجرب ــای مل دیداره

تب فوتبال زدگی در تهران

سکوت سرد در ورزشگاه آزادی

قهرمــان المپیــک لنــدن گفــت: »تیــم ملــی تلفیقــی از نفــرات 
ــات  ــال اتفاق ــم امس ــر می کن ــت و فک ــه اس ــوان و باتجرب ج
خوبــی در مســابقات جهانــی رخ دهــد.« بهــداد ســلیمی دربــارۀ 
محرومیــت ۹ کشــور از حضــور در مســابقات وزنه بــرداری 
قهرمانــی جهــان و توقعــی کــه نســبت بــه کســب نتیجــۀ خــوب 
ــد کــه  توســط ایــران وجــود دارد، بیــان کــرد: »همیشــه گفته ان
ــل  ــه دلی ــن کشــورها هــم ب ــه مقصــد نمی رســد. ای ــار کــج ب ب
خطایــی کــه انجــام دادنــد مجــازات شــدند. در کل نظــر خاصــی 
نســبت بــه ایــن موضــوع نــدارم امــا قطعــًا بــا نبــود کشــورهایی 
ماننــد روســیه و قزاقســتان ســطح مســابقات جهانــی پایین تــر 
ــت.  ــوب اس ــا خ ــم م ــرم تی ــه نظ ــه داد: »ب ــد.« او ادام می آی
ــه ترکیــب تیــم ملــی  ــد ب امیــدوارم ایــوب موســوی هــم بتوان
بــرای مســابقات جهانــی اضافــه شــود. او در مســابقات جهانــی 
شــانس گرفتــن مــدال دارد. تیــم مــا تلفیقــی از نفــرات باتجربه 

ــب  ــی کس ــۀ خوب ــم نتیج ــاءهللا بتوانی ــت. ان ش ــوان اس و ج
ــد.«  ــی رخ ده ــات خوب ــال اتفاق ــم امس ــر می کن ــم. فک کنی
قهرمــان المپیــک لنــدن در مــورد آخریــن وضعیــت خــود نیــز 
گفــت: »نســبت بــه برنامه هایــی کــه داشــتم عقــب نیســتم و 
شــرایطم خــوب اســت، زانویــم نیــز کم کــم دارد بهتــر می شــود 
و مــن را همراهــی می کنــد. امیــدوارم از لحــاظ تمرینــی و 
ــده  ــدت باقیمان ــن م ــد و ای ــش نیای ــکلی پی ــمانی مش جس
ــا  ــم و ب ــه ســامت پشــت ســر بگذاری ــا آغــاز مســابقات را ب ت
دســت پــر برگردیــم.« او در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه موفــق 
شــدند طلــب خــود را از باشــگاه یاســین پیشــرو بگیرنــد تأکیــد 
کــرد: »مــا رأی کمیتــۀ انضباطــی را گرفتیــم و در همــۀ محاکــم 
ورزشــی اولویــت بــا رأی کمیتــۀ انضباطــی اســت. متأســفانه بــا 
ــم از  ــد و مجبوری ــا را ندادن ــول م ــه انضباطــی هــم پ رأی کمیت

طریــق محاکــم قضایــی اقــدام کنیــم.«

برگــزاری دیــدار تیم هــای منتخــب ســتارگان ایــران و 
اینترمیــان بــه روز دوازدهــم آبان مــاه موکــول شــد.

برگــزاری دیــدار دوســتانه و خیریــه منتخــب ســتارگان 
ــام  ــاه اع ــه پیشــتر ۲۸مهرم ــا ک ــان ایتالی ــران و اینترمی ای
شــده بــود، بــه روز جمعــه دوازدهــم آبــان مــاه ســال جــاری 

ــول شــد. موک
طبــق توافقــات صورت گرفتــه بیژن ذوالفقارنســب و حســین 
فرکــی به طــور مشــترک بــه عنــوان مربــی روی نیمکــت تیــم 
ــی های  ــس از بررس ــه زودی پ ــت و ب ــد نشس ــران خواهن ای
الزم اســامی نفــرات منتخــب و لیســت نهایــی خــود را بــرای 
رویارویــی بــا شــاگردان والتــر زنــگا ســرمربی تیم ســتارگان 

اینتــر میــان اعــام خواهنــد کــرد.
باشــگاه  بیــن  صورت گرفتــه  هماهنگی هــای  طبــق 
هنرمنــدان ایــران و تیــم فوتبــال ســتارگان اینترمیــان 

ــن  ــه امضــا رســیده و ای ــن ب ــن طرفی ــراردادی بی ــا ق ایتالی
مســابقه در حمایــت از بیمــاران خــاص برگــزار خواهــد شــد.
 Inter ــا نــام ســتاره های تیــم فوتبــال اینترمیــان ایتالیــا ب
For Ever چنــد روز پیــش در کشــور یونــان در یک مســابقۀ 
خیرخواهانــه حضــور پیــدا کــرده بودنــد. ایــن تیــم متشــکل 
ــز  ــا شــامل لویی ــال ایتالی ــزرگ دهــۀ ۹0 فوتب ــان ب از بازیکن
فیگــو، خاویرزانتــی، جیــان لــوکا پالیــوکا، فرانســچکو تولــدو، 
جوزپــه برگومــی، محمــد کالــون، ایــوان زامورانــو، کریســتین 
ــد  ــور، دیوی ــر داک ــزی، اولی ــو ماترات ــه زه، مارک ــوو، کولون چی
ســوادو، ریــکاردو فــری و ... قــرار اســت بــرای برگــزاری ایــن 

مســابقۀ بــزرگ بــه تهــران بیاینــد.
مذاکــرات بــرای دعــوت از بازیکنــان دیگــر در حــال انجــام 
اســت چــرا کــه اکثــر آنهــا در کشــورهای خودشــان حضــور 

دارنــد.

ورزش

،،
 در شــهرهایی ماننــد مشــهد و اصفهــان 
الزم  زیرســاخت های  و  امکانــات 
ــس و  ــای لوک ــرودگاه، هتل ه ــل ف مث
ــای  ــی و رقب ــم مل ــور تی ــرای حض ... ب
ــی وجــود دارد و بازی هــای  بیــن الملل
این چنینــی بــه راحتــی می توانــد در 

ــزار شــود.  ــن دو شــهر برگ ای

ادامه از صفحه 8 
ــارم  ــأت چه 13۹.رای شــماره 1۲0۸۸-13۹6/05/1۸ هی
ــه شناســنامه شــماره 453  ــی ب ــاغ رنان ــم صب ــم مری خان
ــد محمــد  ــان  فرزن ــی 1۲۹0663۸31  صــادره اصفه کدمل
150 ســهم مشــاع از۲05 ســهم ششــدانگ یــک بــاب خانه 
ــماره 167  ــاک ش ــع از پ ــاحت ۲07.3۲ مترمرب ــه مس ب
ــوزه  ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از  1۹ اصل فرع
ــا  ــطه از غامرض ــع الواس ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب
ــی کــه در ثبــت صفحــه ۲13  ــد محمــد صباغــی رنان فرزن

ــک مــی باشــد ــر 77  اماک،مال دفت
چهــارم  هیــأت   13۹6/05/1۸-1۲0۸5 شــماره  140.رای 
آقــای احمدرضــا وارثــی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 16۸ 
ــود  ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1۲۹037۲055ص کدمل
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــهم  شش ــاع از ۲05 س ــهم مش 55 س
ــاک شــماره  ــع از پ ــه مســاحت ۲07.3۲ مترمرب ــه ب خان
167   فرعــی از 1۹ اصلــی واقــع در اصفهــان بخش14 حوزه 
ــا  ــطه از غامرض ــع الواس ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب
ــی کــه در ثبــت صفحــه ۲13  ــد محمــد صباغــی رنان فرزن

ــی باشــد ــک م ــر 77  اماک،مال دفت
141.رای شــماره 1۲۹67-13۹6/05/۲۸ هیــأت چهــارم 
ــه شناســنامه شــماره  ــه بابائــی ســودانی ب آقــای فتــح ال
63۸ کدملــی 1۲۸4634671 صــادره اصفهــان فرزنــد 
عبدالــه   ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
153.۹7 مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره 675   فرعی 
ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از  ۲5 اصل
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــان م ــرب اصفه ــک غ مل
ــده ثبتــی ــد حاجــی حیــدر   طبــق پرون حــاج عبــاس ول

چهــارم  هیــأت   13۹6/05/16-11۹7۸ شــماره  14۲.رای 
آقــای اســدهللا چنکشــی بــه شناســنامه شــماره 313 
کدملــی 1۲۹00474۹۹ صــادره اصفهــان  فرزنــد ابوالقاســم 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۲30.۸5 مترمربــع 
قســمتی از  پــاک شــماره 3۲50فرعــی از1۸ اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــک میباشــد ــر 6۸ امــاک مال ــه در ص ۲64 دفت ک
143.رای شــماره 1۲07۹-13۹6/05/1۸ هیــأت چهــارم 
آقــای ســهراب جوانبخــت بــه شناســنامه شــماره 11 
ــی  ــد عل ــهرکرد  فرزن ــادره ش ــی 633۹۸6۸770 ص کدمل
اصغــر  ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان در حــال ســاخت 
بــه مســاحت ۲4۲.۹5 مترمربــع قســمتی  از پــاک 
شــماره 6۲7  فرعــی از 40  اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه مالــک 
4/۲5۲ ســهم از7۲ ســهم و مقــدار 36/۲5 متــر مربــع را 
مــع الواســطه از ســید حســن احمــد زاده کــه طبــق گواهــی 

ــوده اســت ــداری نم ــی باشــد خری ــک م ــاک مال ام
چهــارم   هیــأت  144.رای شــماره 13۹6/05/16-11۹77 
آقــای عبــاس جــان نثــاری الدانــی بــه شناســنامه شــماره 
6 کدملــی 1۲۹03۸۲6۲1 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 34۲.75 مترمربع 
قســمتی از  پــاک شــماره 3۹ فرعــی از13 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

مالــک رســمی علــی جــان نثــاری
145.رای شــماره 10۸0۹-13۹6/05/05 هیــأت دوم  آقــای 
علــی صالحــی بــه شناســنامه شــماره 1۹۹4 کدملــی 
11۹۹۲6501۲ صــادره شــهرضا  فرزنــد محمدحســن هفتــاد 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــدم دان ــج ص و پن
ســاختمان  بــه مســاحت 1۸۹.7 مترمربــع پــاک شــماره 
3۸14 فرعــی از 1۸ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از اســناد 456۸7 مــورخ 
1375/1۲/۲6 دفترخانــه ۹1 اصفهــان و ســند 44515 
ــند  ــان و س ــه ۹1 اصفه ــورخ 1375/7/۲6 دفترخان م

ــند  ــان و س ــه 416 اصفه ــورخ 13۹1/۹/6 دفترخان 1665 م
1546 مــورخ 13۹1/7/۲5 دفترخانــه 416 اصفهــان

ــم  ــأت دوم خان ــماره 10۸10-13۹6/05/05 هی 146.رای ش
101۹3 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  باقــری  آرزو 
ــج  ــاد و پن ــد بهمــن هفت ــران فرزن 006۲۹۲1010 صــادره  ته
صــدم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان  
بــه مســاحت 1۸۹.7 مترمربــع پــاک شــماره 3۸14 فرعی 
از 1۸ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان از اســناد 456۸7 مــورخ 1375/1۲/۲6 
دفترخانــه ۹1 اصفهان و ســند 44515 مــورخ 1375/7/۲6 
دفترخانــه ۹1 اصفهــان و ســند 1665 مــورخ 13۹1/۹/6 
دفترخانــه 416 اصفهــان و ســند 1546 مــورخ 13۹1/7/۲5 

ــان ــه 416 اصفه دفترخان
ــم  ــأت دوم خان ــماره 10۸11-13۹6/05/05 هی 147.رای ش
اشــرف طاهــری لمجیــری بــه شناســنامه شــماره 13 
ــن  ــد حس ــان فرزن ــادره  اصفه ــی 1۲۹00۹۹64۲ ص کدمل
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــم دان ــار و نی در  چه
ســاختمان  بــه مســاحت 1۸۹.7 مترمربــع پــاک شــماره 
3۸14 فرعــی از 1۸ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از اســناد 456۸7 مــورخ 
ســند 44515  و  اصفهــان   ۹1 دفترخانــه   1375/1۲/۲6
ــه ۹1 اصفهــان و ســند 1665  مــورخ 1375/7/۲6 دفترخان
ــند 1546  ــان و س ــه 416 اصفه ــورخ 13۹1/۹/6 دفترخان م

ــان ــه 416 اصفه ــورخ 13۹1/7/۲5 دفترخان م
ــای  ــأت دوم آق 14۸.رای شــماره 1۲31۹-13۹6/05/۲1 هی
محمــد مهدیــان بــه شناســنامه شــماره 11۲۹ کدملــی 
فرزنــد  میاندشــت  و  بوئیــن  صــادره    6۲1۹4۸5۲3۸
عوضعلــی ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
مســاحت   70.۲0   مترمربــع پــاک شــماره   ۲6۲   فرعــی 
از  1۸   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از  مالکیــت نــوروز رضائــی آدریانــی 

ــاک ــر 30۹ ام ــه 4۲۸ دفت ــت  صفح ــورد ثب م
ــای  ــأت دوم آق ــماره 1۲31۲-13۹6/05/1۹ هی 14۹.رای ش
سیدحســین هاشــمی بــه شناســنامه شــماره 473 کدملی 
1۲۸۲75۲۲7۸ صــادره اصفهــان  فرزنــد ســیدعبدالرحمن 
ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت 13۸.60     
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــماره    ۲۸ اصل ــاک ش ــع پ مترمرب
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت 
نــوروز زارع بهــرام آبــادی  مــورد ثبــت صفحــات ۲6۸ الــی 

۲71 دفتــر 54 امــاک
ــای  ــأت دوم آق ــماره 1۲147-13۹6/05/1۸ هی 150.رای ش
غــام حســین دهقــان پــور منشــادی بــه شناســنامه 
شــماره 1۹۹۲ کدملــی 446۹3656۸۸ صــادره مهریــز 
ــه  ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــن شش ــد حس فرزن
ــی  ــاک شــماره ۲۸ اصل ــع پ مســاحت    10۹/70  مترمرب
ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش  14  حــوزه ثب ــع در اصفه واق

ــی ــده واعظ ــت زبی ــان  از مالکی اصفه
151.رای شــماره 114۲1-13۹6/05/1۲ هیــأت دوم آقــای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــانی گنیران ــاه س ــین ش حس
۲۹4۹ کدملــی 1141۲3۲1۸۹ صــادره خمینــی شــهر فرزنــد 
غــام علــی ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  
77.۹5  مترمربــع پــاک شــماره  540   فرعــی از  ۲1  
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان از ســهم االرث متقاضــی از غامعلــی شــاه 
ســانی گنیرانــی از ســند 66140 مــورخ 1337/3/۲6 و 
ســند 66۸4۸ مــورخ 1337/10/11  دفترخانــه 6 اصفهــان و 
ســند ۲375۹ مــورخ 1344/1۲/۹ و ســند 40331 مــورخ 

ــان ــه 5 اصفه 135۲/۲/۲ دفترخان
ــای  ــأت دوم آق 15۲.رای شــماره 11367-13۹6/05/1۲ هی
ــه شناســنامه شــماره 765  ــی ب ــی الیادران ســعید کدخدائ

کدملــی 1۲۸4۸۸744۸ صــادره اصفهــان فرزنــد ابراهیــم 
ــه مســاحت   140    ــاب   ســاختمان   ب ــک ب ششــدانگ ی
مترمربــع پــاک شــماره  3۲    فرعــی از  ۲7  اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
از مالکیــت علــی ایروانــی مــورد ثبــت   صفحــه 1۹6 دفتــر 

167  امــاک
153.رای شــماره 1۲4۲7-13۹6/05/۲1 هیــأت دوم خانــم 
بتــول میــر معصومــی کرمــی بــه شناســنامه شــماره 4۲۹ 
ــید  ــد س ــان  فرزن ــادره اصفه ــی 1۲۸45۸7۹40 ص کدمل
کریــم ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  
30۸.6۸    مترمربــع پــاک شــماره   4۹7   فرعــی از 
ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ۲۲   اصل
ملــک غــرب اصفهــان  از ســند ۹3۹77 مــورخ 13۹6/3/1۸ 
و ۹4167 مــورخ 13۹6/4/۲5 دفترخانــه ۲5 اصفهــان ) 
توضیحــا  پــاک ۲۲/۲5/1 بــوده کــه بــه پــاک ۲5/4۹7 

تبدیــل شــده اســت (
154.رای شــماره 13504-13۹6/05/31 هیــأت اول آقــای 
رضــا جــان نثــاری الدانــی بــه شناســنامه شــماره 1۹ کدملی 
1۲۸۹۸567۹6 صــادره اصفهــان  فرزنــد محمــد ششــدانگ 
یــک بــاب کارگاه نجــاری بــه مســاحت 444.75 مترمربــع 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 13 اصل ــماره 1 فرع ــاک ش پ
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت 

بیگــم آغاجــان نثــاری طبــق اظهارنامــه
ــای  ــأت اول آق ــماره 13۲00-13۹6/05/30 هی 155.رای ش
رضــا جــان نثــاری الدانــی بــه شناســنامه شــماره 1۹ 
ــد  ــد محم ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1۲۸۹۸567۹6 ص کدمل
ــاحت   5۲.۲۲     ــه مس ــازه  ب ــاب    مغ ــک ب ــدانگ ی شش
ــی  ــی از 13   اصل ــماره    1030   فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
ــک غــرب  ــت مل ــان بخــش  14  حــوزه ثب ــع در اصفه واق
ــه ــق اظهارنام ــرورش  طب ــادق پ ــت ص ــان  از مالکی اصفه

اول  هیــأت   13۹6/05/۲۸-1۲۹۲7 شــماره  156.رای 
آقــای علیرضــا کبیــری رنانــی بــه شناســنامه شــماره 30۹ 
کدملــی 1۲۹0406۹11 صــادره  خمینــی شــهر فرزنــد صفــر 
ــه مســاحت   14۹.35   ــه  ب ــاب    خان ــک ب ششــدانگ ی
مترمربــع پــاک شــماره  1141    فرعــی از  1۹  اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

مــورد ثبــت     صفحــه 667 دفتــر ۸3 امــاک
157.رای شــماره 1۲۹۹4-13۹6/05/۲۸ هیــأت اول آقــای 
علــی جــون ســعیدی بــه شناســنامه شــماره 13۹ کدملــی 
1۸404۹۸463 صــادره ایــذه فرزنــد علــی رحــم ششــدانگ 
ــاک  ــع پ ــه مســاحت   100    مترمرب ــه  ب ــاب خان ــک ب ی
شــماره  34   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت محمدرضــا 

ــی ســودانی آقارضائ
اول   هیــأت   13۹6/05/31-134۹5 شــماره  15۸.رای 
ــه شناســنامه شــماره 6۸ کدملــی  آقــای حمیــد مــرادی ب
417۲6۲7064 صــادره  الیگــودرز فرزنــد جلیــل ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 115مترمربــع پــاک شــماره 
17۲فرعــی از 40 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت فاطمــه خورســندی

15۹.رای شــماره 134۹3-13۹6/05/31 هیــأت اول خانــم 
شــهربانو براتــی آبگرمــی بــه شناســنامه شــماره ۲ کدملــی 
ــدرت  ــد ق ــرون  فرزن ــران و ک ــادره تی 54۹۹743۲41 ص
ــاحت ۲6.۹5  ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی ــه شش ال
ــع  ــی واق ــاک شــماره 435 فرعــی از 13 اصل ــع پ مترمرب
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
از مالکیــت رمضــان  جــان نثــاری الدانــی طبــق اظهارنامــه

چهــارم  هیــأت  شــماره 13۹6/05/۲3-1۲5۲5  160.رای 
آقــای ســید کمــال حســینی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 
55 کدملــی 1۲۹0130000 صــادره اصفهــان فرزنــد ســید رضا 

ــع  ــاحت 735.70 مترمرب ــه مس ــاب کارگاه. ب ــدانگ یکب شش
ــع در  ــی واق ــی از1۸ اصل ــماره۲1۲0 فرع ــاک ش ــمتی از پ قس
ــع  ــان  م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب اصفه
ــم نجفــی کــه در ص  ــه خان الواســطه از مالــک رســمی حاجی

ــاک ــر ۸3 ام ۹05دفت
رأی اصاحی

ــوم  ــأت س ــماره ۲73۲۸-13۹5/10/13 هی ــی ش 1.رای اصاح
ــی  ــماره ۹3۸ کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــادر هارون ــای ن آق
ــد نظــر        ششــدانگ  575۹37۲610 صــادره چــادگان فرزن
ــاک  ــع از پ ــاحت 15۹.۸۲ مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی
شــماره 555 فرعــی از ۲5 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازسندشــماره 61۲5۹ مــورخ 
۸۲/1۲/۲7 دفترخانــه ۲5 اصفهــان کــه در آگهــی هــای قیلــی 
ــاک  ــماره پ ــای 13۹6/03/۲۹ و 13۹6/04/1۲ ش ــخ ه در تاری

اصلــی اشــتباهًا 5 اصلــی آگهــی شــده اســت.
۲.رای اصاحــی شــماره 114۲3-13۹6/05/14 هیــأت دوم 
ــه اینکــه  ــا عنایــت ب باتوجــه بــه مفــاد گــزارش کارشــناس و ب
رای هیــأت تــا کنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد رای صــادره بدیــن 
ــا 37  ــورد تقاض ــاک م ــماره پ ــردد: ش ــی گ ــاح م ــرح اص ش
ــماره  ــه در رای ش ــد ک ــی باش ــح م ــی صحی ــی از ۲3 اصل فرع
337۲۸-13۹5/1۲/۲4 هیــأت دوم شــماره پــاک فرعــی 

ــد شــده اســت. اشــتباهًا ۲7 قی
3.رای اصاحــی شــماره 114۲4-13۹6/05/14 هیــأت دوم 
ــه اینکــه  ــا عنایــت ب باتوجــه بــه مفــاد گــزارش کارشــناس و ب
رای هیــأت تــا کنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد رای صــادره بدیــن 
ــا 37  ــورد تقاض ــاک م ــماره پ ــردد: ش ــی گ ــاح م ــرح اص ش
ــماره  ــه در رای ش ــد ک ــی باش ــح م ــی صحی ــی از ۲3 اصل فرع
337۲7-13۹5/1۲/۲4 هیــأت دوم شــماره پــاک فرعــی 

ــد شــده اســت. اشــتباهًا ۲7 قی
هیــأت   13۹6/05/۲6-1۲۹05 شــماره  اصاحــی  4.رای 
بــه شــماره  بــه مفــاد گــزارش کارشــناس  باتوجــه  اول 
اینکــه  بــه  عنایــت  بــا  و   13۹6/5/۲6 مــورخ   ۲501۹1۸0
طبــق گــزارش شــماره قبــل رای هیــأت تــا کنــون اجــرا 
ــی  ــاح م ــرح اص ــن ش ــادره بدی ــاد رای ص ــذا مف ــده ل نش
گــردد: مســاحت ملــک مــورد تقاضــا ۲66.۲1 مترمربــع 
ــه در رای شــماره 13۹5/06/۲1-16516  ــح مــی باشــد ک صحی
شــده قیــد  مترمربــع   1۲4 مســاحت  اول   هیــأت 

 است.
ــارم  ــأت چه 5.رای اصاحــی شــماره 1070۲-13۹6/05/04 هی
باتوجــه بــه مفــاد گــزارش کارشــناس و بــا عنایــت بــه اینکــه 
رای هیــأت تــا کنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد رای صــادره بدیــن 
ــمتی از  ــا قس ــورد تقاض ــک م ــردد: مل ــی گ ــاح م ــرح اص ش
پــاک 35/1۹۸ مــی باشــد کــه در رای شــماره ۲6731-

13۹5/10/0۸ هیــأت چهــارم شــماره پــاک فرعــی قیــد نشــده 
اســت.

دوم  هیــأت   13۹6/06/۲1-15071 شــماره  اصاحــی  6.رای 
باتوجــه بــه مفــاد گــزارش کارشــناس و بــا عنایــت بــه اینکــه 
رای هیــأت تــا کنــون اجــرا نشــده لــذا مفــاد رای صــادره بدیــن 
ــاک مــورد تقاضــا 671  شــرح اصــاح مــی گــردد: شــماره پ
ــه در رای شــماره  ــح مــی باشــد ک ــی صحی فرعــی از 17  اصل
فرعــی  پــاک  دوم شــماره  هیــأت   13۹6/0۲/۲6-453۸

ــد شــده اســت. اشــتباهًا 761 قی
ــرا  ــل اج ــوق قاب ــات ف ــت اصاح ــا رعای ــی ب ــادره قبل آراء ص
میباشــند.بدیهی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور 
وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صادرخواهدشــد 
م الف ۲0317. تاریخ انتشار نوبت اول 13۹6/06/30

تاریخ انتشار نوبت دوم  13۹6/07/15
رئیــس منطقــه ثبــت اســناد وامــاک غــرب اصفهــان   علیرضا 

حیدری

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ســند رســمی
برابــر آرای شــماره هــای ذیــل هیــات موضوع قانــون تعیین 
تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دولــت 
ــناد  ــتناد اس ــان بااس ــت اصفه ــش 16 ثب ــوار بخ ــاد برخ آب
رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد عــادی تســلیمی 
ــان  ــارض متقاضی ــه و بامع ــروزی و مالکان ــات مف تصرف
ــون  ــاده 3 قان ــق م ــذا طب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــل مح ذی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
فاقــد ســند رســمی و بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در 
دونوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود در صورتــی که 
اشــخاص نســبت بــه صــدور اســناد مالکیــت متقاضیــان 
ــار  ــخ انتش ــد از تاری ــی توانن ــند  م ــته باش ــی داش اعتراض
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت یــک 
ــه  ــراض دادخواســت خــود را ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری م
مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت 
ــق  ــراض طب ــول اعت ــدم وص ــور و ع ــدت مذک ــای  م انقض
مقــررات اســناد مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند 

ــه دادگاه نیســت. ــع از مراجعــه متضــرر ب مالکیــت مان
ــده  ــر رای شــماره 13۹66030۲01۸00053۹ کاســه پرون براب
ــفیدی  ــمه س ــه چش ــم غنچ 13۹111440۲01۸000۹6۹ خان
فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 104 صــادره از باختــران  
نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب کارگاه بــه مســاحت  300 
متــر مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از پــاک 435  
ــان  ــت اصفه ــش 16 ثب ــاد بخ ــت آب ــع در دول ــی واق اصل
ــی  ــد عل ــای محم ــطه از آق ــع الواس ــور م ــداری بط خری

ــادی ــت آب ــان دول زارع
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹6/07/15

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹6/07/30
اداره ثبــت اســناد و امــاک برخوار   شــماره: 6۸0 /37/05/

الــف/م به تاریــخ ۹6/07/11

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات موض هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی آگهــی موضــوع 
ــن  ــون تعیی ــه قان ــن نام ــاده 13 آئی ــون و م ــاده 3 قان م
ــد  ــاختمانهای فاق ــی و س ــی و اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی

ســند رســمی
برابــر آرای شــماره هــای ذیــل هیــات موضوع قانــون تعیین 
تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دولــت 
ــناد  ــتناد اس ــان بااس ــت اصفه ــش 16 ثب ــوار بخ ــاد برخ آب
رســمی مالکیــت مشــاعی  و اســناد عــادی تســلیمی 
ــان  ــارض متقاضی ــه و بامع ــروزی و مالکان ــات مف تصرف
ــون  ــاده 3 قان ــق م ــذا طب ــت ل ــده اس ــرز گردی ــل مح ذی
ــاختمانهای  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
ــب  ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــمی و ب ــند رس ــد س فاق
ــود در  ــی ش ــی م ــه 15 روز آگه ــه فاصل ــت ب در دونوب

صورتــی که اشــخاص نســبت بــه صــدور اســناد مالکیت 
ــد از  ــی توانن ــند  م ــته باش ــی داش ــان اعتراض متقاضی
تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض 
ــید  ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــه ای ــود را ب خ
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــدت ی ــرف م ،  ظ
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد 
ــور و  ــدت مذک ــای  م ــورت انقض ــت در ص ــی اس . بدیه
عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات اســناد مالکیــت 
ــع از  ــت مان ــند مالکی ــدور س ــد. ص ــد ش ــادر خواه ص

ــه دادگاه نیســت. ــه متضــرر ب مراجع
کاســه   13۹66030۲01۸000550 شــماره  رای  برابــر 
پرونــده 13۹111440۲01۸001500 آقــای محســن عزیــزان 
ــادره از  ــنامه 13۸3 ص ــماره شناس ــین بش ــد حس فرزن
ــه  ــاب کارگاه ب ــه ششــدانگ یــک ب ــان  نســبت ب اصفه
ــر روی قســمتی  ــع احداثــی ب مســاحت  ۲50 متــر مرب
از پــاک 313  اصلــی واقــع در منطقــه صنعتــی دولــت 

ــه ــت مشــاعی اولی ــاد در ازای مالکی آب
تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹6/07/15

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹6/07/30
اداره ثبــت اســناد و امــاک برخــوار   شــماره: 675 

تاریــخ ۹6/07/10 بــه  /37/05/الــف/م 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
اصفهان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
ملک دولت آباد برخوار

هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی 
آگهــی موضــوع مــاده 3 قانــون و مــاده 13 آئیــن نامــه 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و 

ــمی ــند رس ــد س ــاختمانهای فاق س
ــون  ــات موضــوع قان ــل هی ــر آرای شــماره هــای ذی براب
تعییــن تکلیــف وضعیــت  ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 
ــان  ــت اصفه ــش 16 ثب ــوار بخ ــاد برخ ــت آب ــک دول مل
ــناد  ــاعی  و اس ــت مش ــمی مالکی ــناد رس ــتناد اس بااس
عــادی تســلیمی تصرفــات مفــروزی و مالکانــه و 
ــت  ــده اس ــرز گردی ــل مح ــان ذی ــارض متقاضی بامع
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــاده 3 قان ــق م ــذا طب ل
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و بــه 
منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دونوبــت بــه فاصلــه 15 
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت 
بــه صــدور اســناد مالکیــت متقاضیــان اعتراضی داشــته 
باشــند  مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و 
پــس از اخــذ رســید ،  ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد . بدیهــی اســت در صــورت 
انقضــای  مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 
ــررات اســناد مالکیــت صــادر خواهــد شــد. صــدور  مق
ــه دادگاه  ــرر ب ــه متض ــع از مراجع ــت مان ــند مالکی س

نیســت.
 13۹66030۲01۸00070۲ شــماره  اصاحــی  رای  برابــر 
ــای حســن  ــده 13۹411440۲01۸0000۹0 آق کاســه پرون
بشــماره  سیدحســین   فرزنــد  خرزوقــی  رضــوی 
بــه  نســبت  خــورزوق   از  صــادره   50 شناســنامه 
ــاحت  317.3۹  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
متــر مربــع احداثــی بــر روی قســمتی از پــاک  ۲506 و 
۲446 فرعــی از 445   اصلــی واقــع در خــورزوق بخش 

ــه ــاعی اولی ــت مش ــان در ازای مالکی ــت اصفه 16 ثب

تاریخ انتشار نوبت اول: 13۹6/07/15
تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹6/07/30

اداره ثبــت اســناد و امــاک برخــوار   شــماره: 67۸ 
/37/05/الــف/م بــه تاریــخ ۹6/07/10

آگھی مزایده اموال غیر منقول
ــر  ــان در نظ ــعبه 4 اصفه ــی ش ــکام حقوق ــرای اح اج
ــی  ــده اجرائ ــده ای در خصــوص پرون دارد جلســه مزای
کاســه ۹61۸۹۹ج/4لــه عبــاس قضــاوی و علیــه 
محمدرضــا ابراهیمــی زهرانــی مبنــی بــر مطالبــه مبلــغ 
ــه  ــه و هزین ــت محکــوم ب ــال باب 1/۹۹3/75۸/45۲ ری
هــای اجرایــی و حــق االجــرای دولتــی در روی یکشــنبه 
مــورخ ۹6/۸/14 ســاعت ۸صبــح در محــل اجــرای 
ــاق  ــن ات ــر زمی ــه زی ــان طبق احــکام دادگســتری اصفه
15 جهــت فــروش 1۲/ 1۲ حبــه از 7۲ حبــه ششــدانگ 
ــه کارشناســی  ــدرج در نظری ــا مشــخصات من ــی ب ملک
کــه ذیــًا درج شــده اســت و اکنــون در تصــرف مالکانــه 
ــه مــی باشــد توســط کارشــناس رســمی  محکــوم علی
دادگســتری بــه شــرح ذیــل ارزیابــی شــده و نظریــه ی 
مصــون از تعــرض طرفیــن واقــع گردیــده برگــزار نمایــد. 
طالبیــن خریــد مــی تواننــد ظــرف 5 روز قبــل از جلســه 
مزایــده بــه نشــانی فــوق مراجعــه و از ملــک بازدیــد و با 
ســپرده 10٪ قیــت پایــه به حســاب ســپرده دادگســتری 
بــه شــماره ۲171۲۹0۲1000۸ در جلســه مزایــده شــرکت 
نماینــد. پیشــنهاد دهنــده باالتریــن قیمــت برنــده 
مزایــده خواهــد بــود تســلیم ملــک مــورد مزایــده پــس 
از پرداخــت تمــام بهــای ان صــورت خواهــد- .گرفــت. 
ــی  ــه م ــوم علی ــده محک ــر عه ــی ب ــای اجرائ ــه ه هزین
ــًا عطــف  ــده احترام ــورد مزای ــت م باشــد اوصــاف ملک
 ۹6/۲/۲۸ مــورخ   171/4705/00 شــماره  ابــاغ  بــه 
ــورخ  ــه شــماره ۹6/۸۹۹ج/4 م ــر نام ــه تصوی منضــم ب
۹6/۲/۲۸ شــعبه چهــارم اجــرای احــکام حقوقــى/

خانــواده در خصــوص ارزیابــی منــزل مســکونی پــاک 
ثبتــی شــماره 1۸4۹ فرعــی از 6 اصلــی بخــش 14 
ــر  ــورد نظ ــک م ــل مل ــاند از مح ــی رس ــتحضار م باس
واقــع در خیابــان میــرزا طاهــر کوچــه وحــدت، شــماره 
۲6 کوچــه شــهید حســین ابراهیمــی پــاک 46 بازدیــد 
ــل  ــرح ذی ــه ش ــه ب ــول و نظری ــی معم ــه محل و معاین
اعــام مــی گردد:محلــی مــورد بازدیــد عبــارت اســت از 
یکــی بــاب منــزل مســکونی دارای 3۹1/15 متــر مربــع 
عرصــه و 5۹0 متــر مربــع اعیانــی در ســه طبقــه 60- بــه 
ــع و  ــر مرب ــه اول ۲4۸ مت ــع طبق ــر مرب ــزان ۸۲ مت می
طبقــه دوم ۲4۸ متــر مربــع بــا اســکلت بتنــی ســقف 
تیرچــه بلــوک، کــف ســرامیک، ســطوح داخلــه ســفید 
کاری ، درب و پنجــره هــای خارجــی آلومینیــوم و درب 
هــای داخلــی چوبــی، ســرویس و حمــام و آشــپزخانه 
کاشــی بــا کابینــت و نمــای خارجــی و حیــاط از اجرنما، 
کــف حیــاط و پارکینــگ از موزائیــک و دارای آب و بــرق 
ــا  قدمــت ده ســال و محــل دارای کــد  و گاز و تلفــن ب
ــا  نوســازی بــه شــماره 4۸-1۹04۲-1-۹ مــی باشــد. ب
توجــه  بــه مــوارد فــوق  و موقعیــت محلــی و مســاحت 
ــات و  ــا ومشــترکات و متعق ــوع بن ــان و ن عرصــه و اعی
ــه شــماره  ــازات ارزش ششــدانگ  پــاک ثبتــی ب امتی
ــازده  ــغ ی ــه مبل ــی بخــش 14 ب ــی از 6 اصل 1۸4۹ فرع
میلیــارد و هشــتصد و چهــل و ســه میلیــوون و هفتصــد 
و پنجــاه هــزار ریــال معــادل یــک میلیــارد وصــد 
ــج  ــاد و پن ــیصد و هفت ــون و س ــار میلی ــتاد وچه وهش

هــزار تومــان ارزیابــی  مــی گــردد
ــی  ــر و دادورز اجــرای احــکام حقوق ــف ۲1566 مدی  م ال

اصفهــان – حســن منصــوری 

تغییر زمان بازی تیم ستاره های اینترمیالن با ایراناتفاقات خوب در وزنه برداری



پیشهناد فیلم

ابد و یک روز

کارگردان: سعید روستایی
نویسنده: سعید روستایی

بازیگــران: پیمــان معــادی، نویــد محمــدزاده، پرینــاز 
ایزدیــار، ریمــا رامیــن فــر، شــبنم مقدمــی، شــیرین 
یــزدان بخــش، مهــدی قربانــی، معصومــه رحمانــی، 
ــا  ــی، امیررض ــماعیل گرج ــدی، اس ــد علیمحم محم

فــاح.
ــن ســاخته  ــک روز« اولی ــد و ی ــم ســینمایی »اب فیل
ــم  ــک روز« فیل ــد و ی ــت. »اب ــتایی اس ــعید روس س
شــگفتی ســاز جشــنواره فیلــم فجــر 34 بــود و مــورد 
تشــویق و تمجیــد بســیاری از منتقــدان، اهالــی هنر و 

رســانه قــرار گرفــت. 
ــگاه  ــد و یــک روز« در بخــش مســابقه و ن فیلــم »اب
ــم فجــر حضــور  ــو ســی و چهارمیــن جشــنواره فیل ن

ــه دســت آورد. ــن ب داشــت و 9 ســیمرغ بلوری
فیلــم، پربازیگــر اســت و همــه  بازیگــران در آن 
حضــوری پررنــگ را تجربــه می کننــد؛ بــا ایــن وجــود 
ایــن تعــدد کاراکترهــا، دکوپــاژ و میزانســن هــا دقیــق 

هســتند. 
ــری  ــر حضــور دیگ ــران ب ــک از بازیگ ــچ ی حضــور هی
و کشــمکش های  و دغدغه هــا  نمی افکنــد  ســایه 
بیرونــی و درونــی همه آن هــا بــه تســاوی در دل فیلــم 

ــود.  ــده می ش گنجان
فیلــم، تــا حــدودی یــادآور برخــی از فیلم هــای کاهانی 
اســت و همچــون برخی از آنها شــلوغ اســت؛ بازیگران 
ــوا  ــغ زدن و دع ــرف زدن، جی ــه ح ــروع ب ــم ش ــا ه ب
کــردن می کننــد و گاهــی همهمــه موجــود در برخــی 
صحنه هــا سرســام آور اســت کــه البتــه ایــن موضــوع 
ــم  ــدًا در فیل ــز تعم ــراق آمی ــای اغ ــون گریم ه همچ
تعبیــه شــده تــا مؤلفه هــای مــد نظــر فیلمســاز رعایت 
شــوند و فیلــم بــا یــک ســری مشــخصه خــاص دیده 
شــود و احتمــاالً بــه ســبب رعایــت همیــن المان هــا 
از ســوی فیلمســاز اســت کــه آدم هــای فیلــم، شــما 
را بــه درون خــود می کشــانند و در تمــام طــول 
ــت  ــی و موقعی ــای فرهنگ ــم تفاوت ه ــم علی رغ فیل
اجتماعــی، قــادر خواهیــد بــود بــا آن هــا همــراه شــده 
ــای درد و  ــه تماش ــوید و ب ــوب ش ــان میخک و برجایت

ــینید. ــان بنش ــای آن رنج ه

حرف و نقل

ــینمایی  ــم س ــردان فیل ــی کارگ ــزدک میرعابدین  م
»رقــص پــا« بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن فیلــم بــه زودی 
در ســینماهای کشــور اکــران می شــود، گفــت: معتقــدم 
زمانــی کــه یــک فرد همــه تاش خــود را بــرای بــه انجام 
رســیدن کاری انجــام می دهــد، باقــی آن بــه سرنوشــت 
و تقدیــر بســتگی دارد. مــزدک میرعابدینــی، نــدا صارمی 
منفــرد، حمیدرضــا پــگاه، افســر اســدی، نــگار عابــدی و 
مهــری ســادات آل آقــا بازیگــران ایــن فیلــم ســینمایی 

هستند
 مهــدی کوشــکی نمایــش »َشــر« را با اقتباســی آزاد 

از نمایشــنامه »ریچــارد ســوم« بــه صحنــه می بــرد.
 انیمیشــن »پیشــخدمت« بــه کارگردانــی فرنــوش 
عابــدی در صدمیــن حضــور بیــن المللــی خــود، 
بیســتمین جایــزه اش را دریافــت کــرد. ایــن فیلــم 
جایــزه بهترین انیمیشــن جشــنواره »کورتــو کریتیووی« 
مکزیــک و بهترین انیمیشــن »هات اســپرینگ هــارور« 

ــرد. ــت ک ــکا را دریاف ــای آمری آریزون
 ویژه برنامه هــای متنــوع فرهنگــی- هنــری »روز 
جهانــی و هفتــه ملی کــودک« در سراســر کشــور از امروز 
ــط  ــای مرتب ــتگاه ها و نهاده ــارکت دس ــا مش ــر ب ۱۵ مه

ــود. ــاز می ش آغ
 نمایشــگاهی از آثــار حجــم »پوریا آیتــی )پورجهان(« 
بــا عنــوان »حقیقــت« در گالــری اکنــون برگزار می شــود.

ــدی« نوشــته   مجموعــه داســتان »پرنده هــای هلن
عبــاس عبــدی در 9۷ صفحــه با شــمارگان ۷۰۰ نســخه و 
قیمت 9۰۰۰ تومان در نشــر چشــمه منتشــر شــده اســت.

 چیــن فیلــم »مبــارز گــرگ ۲« را بــه عنــوان فیلــم 
ــم خارجــی  ــرای شــرکت در بخــش فیل ــی اش ب انتخاب
زبــان جوایــز اســکار ۲۰۱۸ انتخــاب و ارســال کرده اســت.

 فیلــم »رویاهــای دم صبــح« بــه کارگردانــی مهــرداد 
ــر  ــوق بش ــتند حق ــم مس ــنواره فیل ــکویی در جش اس
نایروبــی از تاریــخ ۸ تــا ۱۲ نوامبــر برابــر بــا ۱۷ تــا ۲۱ آبــان 

ــور دارد. حض
 منوچهــر محمــدی بــا تاکیــد براینکــه تشــکیل یــک 
شــعبه قضایــی بــرای جرائــم مربــوط بــه آثــار ســمعی 
ــم ســند  ــی خــوب اســت، گفــت: تنظی و بصــری اتفاق
مالکیــت بــرای آثــار ســینمایی، امــری ضــروری اســت 
کــه می توانــد برخــی ناامنی هــای ایــن حــوزه را از بیــن 

ببــرد.
 ســریال پلیســی نــوار زرد همزمــان بــا هفتــه ناجــا از 

امشــب ۱۵ مهرمــاه روی آنتــن مــی رود.
ــد  ــش قن ــرای نمای ــور در اج ــا حض ــر، ب ــا ناص  یکت
خــون، طومــار تهیــه شــده توســط عوامــل این نمایــش را 

بــرای حمایــت از کارگــران بیکارشــده امضــا کــرد.
 »تنهــا همیــن یــک پیراهــن آبــی« نخســتین 
مجموعــه شــعر مهــدی اکبــری فــر و مجموعــه شــعر 
»ســنجاق ســر« دومیــن تجربه  شــاعرانه  انــوش خلیلی 

ــد. ــر ش ــر منتش ــارات دوات معاص ــط انتش توس
 نمایش هــای ماتریوشــکا بــا 3 هــزار و ۱3۲ مخاطب، 
ــا ۱  ــور ب ــب، رول ــزار و 34۲ مخاط ــا ۲ ه ــاق ب ــزار ش ه
هــزار 64۸ مخاطــب و نمــی تونیــم راجــع بهــش حــرف 
ــان  ــود پای ــه کار خ ــب، ب ــزار ۸۸9 مخاط ــا ۷ ه ــم ب  بزنی

دادند.

اخبارکوتاه

بزرگداشت عباس کیارستمی 
در بیروت

در بیســتمین جشــنواره فیلــم بیــروت کــه در کشــور 
ــرای  ــان در حــال برگــزاری اســت، بزرگداشــتی ب لبن
زنده یــاد عبــاس کیارســتمی بــا حضــور فرزنــد 
ایــن کارگــردان و تعــدای از همکارانــش برگــزار 
ــروت از ۱۲  ــم بی می شــود. بیســتمین جشــنواره فیل
ــان در حــال برگــزاری  ــا ۲۰ مهــر مــاه در کشــور لبن ت
اســت و برنامــه بزرگداشــت عبــاس کیارســتمی 
را نیــز بــا حضــور احمــد کیارســتمی، همایــون 
مترجــم  و  )همــراه  طوفــان گرکانــی  ارشــادی، 
عبــاس کیارســتمی(، علــی ملکــی )دســتیار عبــاس 
کیارســتمی و سرپرســت جلوه هــای بصــری دو 
ــیه  ــر«(، انس ــه بب ــو خون ــم« و »من ــم »۲4 فری فیل
 ۲4« فیلــم  دو  )سرپرســت صداگــذاری  ملکــی 
ــز گیلیبــرت )از  ــر( و چارل ــه بب ــو خون فریــم« و »من
شــرکت ســی جــی ســینما و تهیــه کننــده »۲4 
فریــم«( در برنامــه خــود دارد. در بخــش بزرگداشــت 
عبــاس کیارســتمی، فیلم هــای »۲4 فریــم«، »طعــم 
گیــاس«، »خانــه دوســت کجاســت؟«، »بــاد مــا را 
خواهــد بــرد«، »منــو خونــه ببــر«، »مســافر«، »زیــر 
درختــان زیتــون« و »۷6 دقیقــه و ۱۵ ثانیــه بــا 
عبــاس کیارســتمی« ســاخته ســیف هللا صمدیــان بــه 

ــد. ــد آم ــش درخواهن نمای

»جشن سربرون« 
پروژه الف سیما شد

ــون  ــم اکن ــردان ه ــنده و کارگ ــی نویس ــی راع مجتب
درگیــر نــگارش ســریالی بــا موضــوع عشــایر اســت 
کــه پیــش از ایــن »ســال های ســخت« نــام داشــت 
و بــه تازگــی بــه عنــوان موقــت »جشــن ســربرون« 
تغییــر کــرده اســت. تاکنــون ســیناپس ۱۰ قســمت از 
ایــن ســریال توســط خــود راعی نوشــته شــده اســت 
کــه فضایــی ایلیاتــی دارد و قصــه شــخصیت هایی از 
ــت  ــاوت روای ــی متف ــا فضای ــا را ب ــا و رعیت ه خان ه
ــوان  ــه عن ــرار اســت ب ــه ق ــن ســریال ک ــد. ای می کن
ــتان های  ــود، در اس ــاخته ش ــف س ــروژه ال ــک پ ی
ــد خواهــد  ــه تولی ــه و بویراحمــد ب ــارس و کهگیلوی ف
ــاب  ــل از انق ــی را قب ــع تاریخ ــد مقط ــید و چن رس

ــد. ــت می کن ــرداد 4۲ روای ــا خ ــروطه ت مش

نوید محمدزاده 
به »الیورتوئیست« پیوست

ــه  ــه نمایــش »الیورتوئیســت« ب ــد محمــدزاده ب نوی
ــن  ــت. همچنی ــایی پیوس ــین پارس ــی حس کارگردان
ــل  ــش بی ــر نق ــر دیگ ــز بازیگ ــان نی ــعید چنگیزی س
ســایکس اســت. حســین پارســایی در جدیدتریــن 
تجربــه خــود در عرصــه کارگردانــی نمایــش موزیــکال 
»الیــور توئیســت« را بر اســاس نســخه ســینمایی آن 
بــا همراهــی گروهــی از هنرمنــدان حــوزه موســیقی و 

ــرد. ــه می ب ــه صحن ــاالر وحــدت ب ــر در ت تئات
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در حالــی کــه اکثر اهالــی ادبیات انتظار داشــتند 
جایــزه نوبل امســال ادبیــات جهان بــه »هاروکی 
موارکامــی« نویســنده شــهیر ژاپنی تعلــق بگیرد، 
 یــک ژاپنی االصــل دیگــر ایــن جایــزه را بــه خانــه 

برد. 
 – ژاپنــی  نویســنده  ایشــی گــورو«  »کازو 
بریتانیایــی کــه از ۵ ســالگی زادگاهــش ژاپــن 
ــال  ــرده، امس ــرک ک ــا ت ــد بریتانی ــه مقص را ب
موفــق شــد جایــزه نوبــل ادبیــات را دریافــت 

ــد.  کن
هــر چنــد جایــزه نوبــل ادبیــات یکــی از 
امســال  امــا  اســت  جنجالــی  نوبل هــای 
کمتــر کســی نســبت بــه دریافــت ایــن جایــزه 
ــًا  توســط ایشــی گــورو اعتــراض کــرد و تقریب
همــه منتقــدان یــک صــدا عنــوان کردنــد کــه 
ــت  ــت دریاف ــًا لیاق ــورو« قطع »کازو ایشــی گ

ــت.  ــته اس ــزه را داش ــن جای ای
بــه بهانــه اهــدای جایــزه نوبــل بــه ایــن 
ــی  ــروز نگاه ــزارش ام ــزرگ، در گ ــنده ب نویس
ــدگار  ــار مان ــی از آث ــه یک ــت ب ــم داش خواهی
»بازمانــده  کتــاب  یعنــی  گــورو  ایشــی 
شــده  ترجمــه  هــم  ایــران  در  کــه   روز« 

است.

 ایشی گورو
ایشــی گورو مــدرک کارشناســی خــود را در 
زبــان انگلیســی و فلســفه از دانشــگاه کنــت در 
ــدرک کارشناســی ارشــدش را  ســال ۱9۷۸ و م
در رشــته نویســندگی خاقانــه در ســال ۱9۸۰ از 
دانشــگاه انگلیــای شــرقی دریافــت کرده اســت. 
نویســندگان  شناخته شــده ترین  از  یکــی  او 
معاصــر انگلســتان در ســال ۲۰۰۸ اســت، مجلــه 
تایمــز او را در رده 3۲ در بیــن ۵۰ نویســنده برتــر 

انگلیســی از ســال ۱94۵ قــرار داد.
بازمانــده روز ســومین کتــاب کازو ایشــی گــورو، 
در ســال ۱9۸9 موفــق شــد جایــزه بوکر را کســب 

 . کند
ایــن کتــاب بــا ترجمــه نجــف دریابندری توســط 
نشــر کارنامــه در ایــران منتشــر شــده اســت. در 
ســال ۱993 فیلــم ســینمایی ســاخته شــده از 
روی ایــن کتــاب بــا شــرکت آنتونــی هاپکینــز و 
امــا تامســون در هشــت رشــته نامــزد دریافــت 

جایــزه اســکار شــد.
 داستان

داســتان کتــاب دربــاره پیشــخدمتی پــا به ســن 
گذاشــته بــه نــام اســتیونز اســت کــه بیــش از 
بیــن دو جنــگ  3۰ ســال و در ســال های 
جهانــی، در ســرای ُلــرد دارلینگتــن -متعلــق بــه 
ُلــرد بانفــوذ انگلیســی، خدمــت کــرده اســت. 

ــن و  ــرد دارلینگت ــرگ ُل ــس از م ــتیونز پ اس
ــرای  ــد س ــب جدی ــرای صاح ــه کار ب ــاز ب آغ
دارلینگتــن، یعنــی آقــای فــارادی کــه تاجــری 
اربــاب  پیشــنهاد  بــا  اســت،  آمریکایــی 
ــه و  ــی رفت ــش روز مرخص ــه ش ــدش ب جدی
بــه وســیله  اتومبیــل وی بــرای ســفری راهــی 
ِوســت کانتــری می شــود تــا »میــس کنتــن« 
شــخصیت دیگــر این داســتان را که در ســرای 
دارلینگتــن همــکار وی و ســر خدمتــکار بــود، 
ماقــات کنــد. »میس کنتــن« پــس از ازدواج 
بــا یکــی از خدمه هــای ســرای دارلینگتــن، کار 
خــود را رهــا کــرده اســت و ســال ها بعــد در 
ــر  ــه همس ــد ک ــتیونز می گوی ــه اس ــه ای ب نام
خــود را تــرک کــرده و اســتیونز هــم امیــدوار 
ــد او  ــا او دارد، بتوان ــه ب ــی ک ــت در ماقات اس
ــن و کار  ــرای دارلینگت ــه س ــت ب ــه بازگش را ب
ــه  ــد ک ــد می کن ــد و تأکی ــب کن ــا ترغی در آنج
هدفــش از ایــن دیــدار، فقــط برگردانــدن 
ــون  ــت ؛ چ ــه اس ــه خان ــن« ب ــس کنت »می
ــکوه را  ــم و ش ــان نظ ــاره هم ــد دوب می خواه

ــد.  ــن برگردان ــه ســرای دارلینگت ب
او در خــال ایــن ســفر شــش روزه ، بــه 
ــن  ــرای دارلینگت ــود از س ــرات خ ــان خاط بی
و افــرادی کــه در جریــان ســفر ماقــات 
ــاره  می کنــد، می پــردازد و عقایــد خــود را درب
ــد و  ــان می کن مســائل سیاســی آن زمــان بی
ــرای  ــف، ماج ــیوه ای ظری ــه ش ــار آن ب در کن
یــک داســتان عشــقی هــم بــه شــکلی 
غیرمســتقیم بیــان می شــود کــه مربــوط بــه 
ــن« اســت  ــه »میــس کنت ــه  اســتیونز ب عاق
ــه  ــق اســتیونز ب ــه خاطــر تعصــب عمی ــا ب ام
ویژگــی »تشــّخص« هرگــز ایــن عاقــه را 
ــن« در  ــس کنت ــت »می ــان فعالی ــه در زم ن
ســرای دارلینگتــن و نــه پــس از گذشــت 
ــه  ــش، ب ــان خاطرات ــگام بی ــال ها و در هن س
ــان،  ــز رم ــن طنزآمی ــا لح ــی آورد ام ــان نم زب
ــه  ــدری در ترجم ــف دریابن ــتاد نج ــوغ اس نب
ــته ها  ــتیونز از روی نوش ــان اس ــاب زب و انتخ
ــان دوره قاجــار و  و خاطــرات مکتــوب درباری
بیــان ماجراهایــی نظیــر گفــت وگوهــای پس 
از کارهــای روزانــه میــان اســتیونز و »میــس 
کنتــن« و مــرور چندبــاره نامــه  »میــس 
ــردن  ــرای پیداک ــتیونز ب ــط اس ــن« توس کنت
ــک  ــده کم ــه خوانن ــی وی، ب ــی از دلتنگ اثرات

ــال  ــز در خ ــرا را نی ــن ماج ــه ای ــد ک می کن
ــد. ــان درک کن ــّدی رم ــت ج روای

 سبک
ایشــی گــورو یکــی از نویســندگانی اســت 
کــه ســبک های مختلفــی را بــرای خلــق 
آثــارش بــه کار بــرده اســت. اگــر نگاهــی بــه 
آخریــن آثــار منتشــر شــده او داشــته باشــید 
متوجــه می شــوید کــه او تــا چــه انــدازه 
ســبک داســتان نویســی خــود را تغییــر 
ــای ایشــی  ــام کتاب ه ــا در تم داده اســت ام
ــخصیت های  ــی ش ــای واقع ــورو، ویژگی ه گ
داســتان در طــول داســتان آشــکار می شــود. 
رمان هــای ایشــی گورو اغلــب از زبــان اول 
عمومــًا  راوی  و  می شــوند  نقــل  شــخص 

دارد.  شــخصیتی  کاســتی های 
ــه راوی  ــن اســت کــه ب شــیوه ایشــی گورو ای
اجــازه دهــد ایــن ویژگی هــا را بــه تدریــج در 

خــال داســتان آشــکار ســازد. 
از ایــن رو نویســنده حــس شــفقتی در خواننده 
ایجــاد می کنــد کــه باعــث می شــود ایرادهــای 
ــس  ــا او ح ــال ب ــن ح ــد و در عی راوی را ببین

همــدردی داشــته باشــد. 

ــل راوی  ــًا از عم ــفقت غالب ــاس ش ــن احس ای
ــرد. در  ــه می گی ــال او ریش ــب از انفع ــا اغل ی
بازمانــده روز آقــای اســتیونز، سرپیشــخدمت 
ــبت  ــود را نس ــی خ ــات عاطف ــه، احساس خان
خانــه،  ســرخدمتکار  کنتــن،  خانــم  بــه 
نادیــده می گیــرد؛ چــون توانایــی برقــراری 
تعــادل بیــن زندگــی خصوصــی و حــس 
وظیفه شناســی و خدمتگــزاری اش را نــدارد.

ــری  ــدون نتیجه گی ــب ب ــتان های او اغل داس
مشــخص هســتند. 

شــخصیت های  روی  پیــش  مشــکات 
داســتان های او در گذشــته مدفونند و حل ناشــده 

باقــی می ماننــد. 
از  خیلــی  ایشــی گورو  دلیــل  همیــن  بــه 
ــار  ــلیم و کن ــی تس ــا نوع ــتان هایش را ب داس
ــزی  ــرد. چی ــان می ب ــه پای ــز ب ــدن غم انگی آم
ــه  ــر اســت، الی ــورو بی نظی ــا گ ــه در رابطــه ب ک
الیــه بــودن آثــار اوســت. شــخصیت ها و 
داســتان های او مثــل پوســت پیــاز الیــه الیــه 

ــتند.  هس
ایــن یکــی از شــاخصه های هنــری ایــن 
نویســنده اســت کــه ابتــدا الیه هــای عشــقی، 
بعــد الیه هــای سیاســی و بعــد شــخصیت ها 
را بازنمایــی می کنــد و در ادامــه رمــان، چهــره 

ــد. ــدا می کن ــده پی ــرای خوانن جدیــدی ب
آثــار  اکثــر  تقریبــًا  اینکــه  پایانــی  نکتــه 
ایشــی گــورو بــه فارســی ترجمــه شــده 
ــا،  ــده تپه ه ــره رنگ پری ــز منظ ــه ج ــت. ب اس
داســتان های  مجموعــه  و  رمان هــا  همــه 
 کوتــاه او نامــزد جایزه هــای معتبــر ادبــی 

شده اند. 
ــدی از  ــاب هنرمن ــار کت ــه چه ــر از هم مهم ت
ــم  ــی یتی ــده روز، وقت ــناور، بازمان ــان ش جه
بودیــم و هرگــز رهایــم مکــن، همگــی نامــزد 

ــد. ــر بوده ان ــزه بوک ــت جای دریاف
 آثار منتشر شده با ترجمه فارسی

ــه  ــا )ترجم ــگ تپه ه - )۱9۸۲( منظــر پریده رن
امیــر امجــد نشــر نیــا(

- )۱9۸6( هنرمنــدی از جهــان شــناور )ترجمــه 
یاســین محمــدی انتشــارات افــراز(

نجــف  )ترجمــه  روز  بازمانــده   )۱9۸9(  -
کارنامــه( نشــر  دریابنــدری 

ســهیل  )ترجمــه  تســلی ناپذیر   )۱99۵(  -
ســمی نشــر ققنــوس(

- )۲۰۰۰( وقتــی یتیــم بودیــم )ترجمــه مــژده 
دقیقــی نشــر هرمــس(

- )۲۰۰۵( هرگــز رهایــم مکــن )ترجمــه ســهیل 
ــم مکــن  ــز ترک ــوس( / هرگ ســمی نشــر ققن

)ترجمــه مهــدی غبرایــی نشــر افــق(
دربــاره  داســتان  پنــج  شــبانه ها:   )۲۰۰9(-
موســیقی و شــب )ترجمــه علیرضــا کیوانی نژاد 

نشــر چشــمه(
فرمهــر  ترجمــه  مدفــون  غــول   )۲۰۱۵(  -

میلــکان نشــر  امیردوســت، 
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،،
کازو  کتــاب  ســومین  روز  بازمانــده 
ایشــی گــورو، در ســال ۱۹۸۹ موفــق 
شــد جایــزه بوکــر را کســب کنــد. ایــن 
کتــاب بــا ترجمــه نجــف دریابنــدری 
توســط نشــر کارنامه در ایران منتشــر 

شــده اســت.

نگاهی به کتاب »بازمانده روز« اثر کازو ایشی گورو

همنشینی با اندوه

»هاتف« از امشب
 به روی آنتن می رود

ــوش  ــی داری ــه کارگردان ــریال محرمی»هاتف«ب س
ــیما  ــک س ــبکه ی ــن ش ــه روی آنت ــب ب ــاری امش ی

ــی رود. م
بــه گــزارش کیمیــای وطــن بــه نقــل از پایــگاه اطالع 
ــه تهیه کنندگــی  رســانی ســیما؛ ســریال »هاتــف« ب
ــه  ــاری ک ــوش ی ــی داری ــی و کارگردان نعمــت چگین
ــت از  ــده اس ــاخته ش ــرم س ــام مح ــا ای ــب ب متناس
ــیما  ــک س ــبکه ی ــاه( از ش ــنبه 15 مهرم ــب )ش امش

ــود. ــش می ش پخ
ــت: در روز  ــده اس ــریال آم ــتان س ــه داس در خالص
ــی  ــه قلب ــر حمل ــر اث ــال ب ــم در کرب ــورا، ابراهی عاش
ــه  ــن گفت ــر آخری ــه پیگی ــرش ریحان ــرد. دخت می می

ــه را  ــری ریحان ــن پیگی ــود. ای ــدر می ش ــام پ ناتم
رو در روی خانــواده و زندگــی زناشــویی اش قــرار 
می دهــد امــا ریحانــه اعتقــاد دارد کــه عدالــت 
نمی توانــد در پشــت در خانــه آدم جــا بمانــد… 
او پــرده از ابهــام وصیــت پــدر بــر مــی دارد. در ایــن 
رونــد شــخصیت و ایمــان خــود را بازســازی کــرده و 
بــه دســت مــی آورد. ســریال »هاتــف«  10 قســمت 

ــت. ــده اس ــاخته ش ــه ای س 50 دقیق
ســیدمهرداد  بروفــه،  زیبــا  اســت؛  گفتنــی 
ــد  ــی، کمن ــم بوبان ــی، مری ــزاد خداویس ــی، به ضیای
ــی،  ــد حاتم ــودرزی، محم ــد گ ــلیمانی، حمی امیرس
ــی،  ــم بلوچ ــی، کاظ ــد فیل ــدی، محم ــهرام قائ ش
ــی  ــینی و… از بازیگران ــه حس ــی، اله ــم کاویان مری
نقــش  ایفــای  ســریال  ایــن  در  هســتند کــه 

نــد. کرده ا

سینما

خبرهایی از اولین فیلم سینمایی مهران احمدی
ــدی در  ــران احم ــی مه ــه کارگردان ــادره« ب ــینمایی »مص ــدی س کم
ــه  ــن تجرب ــم اولی ــن فیل ــورد. ای ــد می خ ــا کلی ــن کالیفرنی لوکیش
بــه  اســت کــه  احمــدی  مهــران  ســینمایی  بلنــد  کارگردانــی 
تهیه کنندگــی محمدحســین قاســمی، بــا فیلمنامــه ای از علــی 
ــامی  ــعود س ــن مس ــل دوربی ــا مقاب ــن کالیفرنی ــی در لوکیش فرقان

مــی رود. 
ــم فجــر  ــرای نمایــش در جشــنواره فیل ــم کمــدی کــه ب ــن فیل در ای
ــان،  ــک حمیدی ــاده می شــود، رضــا عطــاران، هومــن ســیدی، باب آم
میرطاهــر مظلومــی، هــادی کاظمــی، مــزدک میرعابدینــی، ســیامک 
صفــری، لوســینه گیراگوســیان، میلنــا واردانیــان، آلیســا میلکســتیان 
و مهــران احمــدی بــه همــراه بازیگــران کــودک امیــر صــدرا حقانــی و 

ــد.  ــش می کنن ــای نق ــک ســوقومونیان ایف هارمی
ــردان:  ــد از: کارگ ــادره« عبارتن ــینمایی »مص ــم س ــل فیل ــر عوام دیگ
مهــران احمــدی، نویســنده: علــی فرقانی، مدیــر فیلمبرداری: مســعود 
ســامی، طــراح صحنــه و لبــاس: اصغــر نــژاد ایمانــی، طــراح گریــم: 
نویــد فــرح مــرزی، مدیرصدابــرداری: عبــاس رســتگارپور، جلوه هــای 
ــردان  ــتیار اول کارگ ــی، دس ــر فصیح ــد ناظ ــری: فری ــژه کامپیوت وی
ــزه  ــه: فائ ــی صحن ــینی، منش ــجادی حس ــه س ــز: روزب و برنامه ری
ــدارکات:  ــر ت گرکانــی، جلوه هــای ویــژه میدانــی: آرش آقابیــک، مدی
ــات  ــری، تبلیغ ــی طب ــد بارئ ــات: حام ــر تبلیغ ــی، مدی ــر یمین امی
ــتند  ــار، مس ــا آبی ــکاس: طاه ــان، ع ــان امیرخ ــازی: آری ــای مج فض
ــه: رضــا رشــیدی فر، طــراح لوگــو: محمــد روح االمیــن،  پشــت صحن
ــار،  ــس آبی ــردان: نرگ ــاور کارگ ــمی، مش ــزاد هاش ــد: به ــر تولی مدی
ســرمایه گذار: ســیدمحمد امامــی، جانشــین تهیه کننــده: ســجاد 

ــمی. ــین قاس ــده: محمدحس ــوان زاده و تهیه کنن پهل

موسیقی

آهنگساز کلنل از همکاری با عقیلی گفت
ــات  ــان جزئی ــن بی ــل« ضم ــش »کلن ــی نمای ــه پایان ــاز قطع آهنگس
محتــوای ایــن اثــر موســیقایی بــه خوانندگــی ســاالر عقیلــی، از تولیــد 
چنــد قطعــه موســیقایی دیگــر بــه خوانندگــی ســینا ســرلک ســخن 
ــا اشــاره  ــی، ب ــن، آهنگســاز مجموعه هــای تلویزیون ــک زری گفــت. باب
ــی  ــه کارگردان ــل« ب ــش »کلن ــرای نمای ــه ب ــه ای ک ــات قطع ــه جزئی ب
ــر از  ــا غی ــح داد: م ــت، توضی ــرده اس ــد ک ــور تولی ــی پ ــرهللا تقیان خی
ــا ســاالر  ــادی ب ســریال »معمــای شــاه« همکاری هــای مشــترک زی
عقیلــی در تولیــد چنــد اثــر موســیقایی داشــته ایــم کــه هــر کــدام از 

ــت.  ــمندی اس ــای ارزش ــم تجربه ه ــار برای ــن آث ای
بــه هرحــال وقتــی از جانــب گــروه اجرایــی نمایــش »کلنل« پیشــنهاد 
ــم  ــم گرفتی ــر شــد، تصمی ــی اث ــرای بخــش پایان ســاخت قطعــه ای ب
ــن  ــم کــه ای ــد کنی ــد را تولی ــی قطعــه جدی ــا ســاالر عقیل ــا همــراه ب ت
ــار هــم دربرگیرنــده فضایــی ملــی و هــم فضایــی عاشــقانه اســت؛  ب
بــه همیــن منظــور طــی مذاکراتــی کــه بــا افشــین مقــدم بــه عنــوان 
ترانــه ســرای کار انجــام گرفــت، قطعــه ای تولیــد شــد و قــرار اســت در 

بخــش پایانــی نمایــش بــه مخاطبــان ارائــه شــود. 
ــه  ــم ب ــه آوازی ه ــد قطع ــرا چن ــول اج ــه در ط ــه داد: البت وی ادام
فراخــور داســتان نمایــش وجــود دارد کــه شــکل تصنیــف و یــا یــک 
قطعــه مجــزا نیســت امــا بــا توجــه بــه حــال و هــوای نمایــش، چنــد 
ــی در نمایــش  ــه خوانندگــی ســاالر عقیل ــر آوازی وجــود دارد کــه ب اث
گنجانــده شــده اســت. وی افــزود: طــی ماه هــای گذشــته عــاوه بــر 
تولیــد چنــد قطعــه بــه خوانندگــی محمــد اصفهانــی مشــغول انجــام 
ــز  ــای الزم را نی ــی مجوزه ــه تازگ ــه ب ــتم ک ــی هس ــروژه مل ــک پ ی
دریافــت کــرده و طــی یکــی دو هفتــه آینــده جزئیــات بیشــتری از آن 

ــود. ــانی می ش ــاع رس ــدان اط ــه من ــرای عاق ب

عکس

جشنواره »بیطار« افتتاح شد
نخســتین جشــنواره تخصصــی فیلــم و عکــس »بیطــار« با حضــور جمعی 
ــفق  ــرای ش ــکی در فرهنگس ــران دامپزش ــان و مدی ــینماگران، عکاس از س

افتتــاح شــد. 
ــد از  ــن تمجی ــم ضم ــن مراس ــاز ای ــکی در آغ ــازمان دامپزش ــس س رئی
برگــزاری جشــنواره فیلــم و عکــس »بیطــار« طــی ســخنانی عنــوان کــرد: 
برگــزاری جشــنواره هایی ماننــد »بیطــار« شــناخت مــردم از وظایــف 
ــس  ــور، ریی ــه علیرضــا رفیعی پ ــد. در ادام ــش می ده دامپزشــکی را افزای
ســازمان دامپزشــکی عنــوان کــرد: ســازمان دامپزشــکی در ابتــدا بــا عنــوان 
بیطــار تشــکیل شــد و شــروع بــه فعالیــت کــرد و نامگــذاری این جشــنواره 

بــا ایــن عنــوان بســیار هوشــمندانه بــوده و قابــل تحســین اســت. 
وی بیــان کــرد: نقــش هنرمنــدان، اصحــاب هنــر و قلــم در اطاع رســانی 
و آگاهی بخشــی بــه مــردم دربــاره وظایــف تاثیرگــذار دامپزشــکی در 
ــون  ــنواره هایی همچ ــزاری جش ــت و برگ ــم اس ــامت مه ــت و س بهداش
ــد.  ــش می ده ــکی را افزای ــف دامپزش ــردم از وظای ــناخت م ــار« ش »بیط
ســپس نمایشــگاه عکــس آثــار بخــش مســابقه جشــنواره توســط 
رفیعی پــور رییــس ســازمان دامپزشــکی و ناصــر باکیــده دبیــر جشــنواره 
افتتــاح شــد و مدیــران، هنرمنــدان و شــرکت کنندگان از نمایشــگاه عکــس 
»بیطــار« و نمایشــگاه عکس هــا و وســایل قدیمــی آزمایشــگاه رازی 

ــد.  ــه عمــل آوردن ــد ب بازدی
ــهرهای  ــس از ش ــه عک ــس و 3 مجموع ــک عک ــگاه 6۵ ت ــن نمایش در ای
ــان،  ــار، اصفه ــران، بیج ــتان، ته ــهد، دشتس ــول، مش ــل، دزف ــز، زاب تبری
ــام،  ــد، ای ــر احم ــاه، بوی ــدان، کرمانش ــوکان، هم ــرگان، ب ــک، گ اندیمش
شــیروان، میانــدورود، یــزد، رشــت، طالــش، زنجــان، ســنندج، شــهرکرد، 
بیرجنــد، اهــر، اراک، دیــوان دره، شــیراز، زاهــدان، قــم و یاســوج در معــرض 

ــت. ــرار گرف ــوم ق ــد عم دی
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ه های ارکا�ن �ن �ت

اگزما
کارگردان مهران مهدویان

بازیگران شیوا مکی نیان، دیبا 
زاهدی، حسام محمودی، کریم امینی، 

کمیل علیپور، نادر فالح

گمیچی
کارگردان مجید اسماعیلی

بازیگران مهدی مهاجری، مجید 
دریس، یوسف خداپرست، یوسف 

صفری بختیاری، حمیده مقدس زاده

قهرمانان کوچک
کارگردان حسین قناعت

بازیگران برزو ارجمند، بهنوش 
بختیاری، بیژن بنفشه خواه، 

آناهیتا همتی، ارژنگ امیرفضلی، 
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در سامانه حفظ قرآن
ــوزش  ــاز وزارت آم ــرت و نم ــرآن، عت ــرکل ق مدی
و پــرورش از ثبــت نــام چهارمیلیــون دانــش 
ــر داد و  ــم خب ــرآن کری ــظ ق ــامانه حف ــوز در س آم
ــی از  ــه برش های ــدی ک ــاح اله گفــت: طــرح مصب
ــه برنامه هــای اصلــی  زندگــی ائمــه اســت از جمل
ماســت و 17 عنــوان کتــاب در ایــن خصــوص بــه 

می شــود.  معرفــی  دانش آمــوزان 
ــن  ــم تری ــان مه ــه بی ــیب زاده ب ــا مس محمدرض
تحصیلــی  در ســال  اداره کل  ایــن  برنامه هــای 
جــاری پرداخــت و اظهــار کــرد: در ایــن ســه حــوزه 
ارزشــمند در کنــار همــه فعالیت هــای برنامه ریــزی 
شــده کــه در قالــب کتابچــه نــدای رحمــت منتشــر 
ــه  ــرار گرفت ــتان ها ق ــار ادارات اس ــده و در اختی ش
اســت، ســه منشــور بــرای طرح هــای ویــژه و 

ــم.  ــوری داری مح
ــات  ــظ آی ــرح حف ــرآن ط ــوزه ق ــزود: در ح وی اف
الهــی کــه از منویــات مقــام معظــم رهبــری و پیــرو 
ــون  ــت 10 میلی ــر تربی ــی ب ــری مبن ــدات رهب مؤک
ــم.  ــر داری ــت، مدنظ ــور اس ــرآن در کش ــظ ق حاف
ــه  ــه ب ــود ک ــی ب ــن ارگان ــرورش اولی ــوزش و پ آم
ایــن امــر لبیــک گفــت و طــرح حفــظ موضوعــی و 

ــم. ــزی کردی ــه ری ــی را برنام ترتیب

الیحه »تأمین امنیت زنان در برابر 
خشونت« در پیچ قوه قضائیه

ــور  ــس جمه ــواده رئی ــان و خان ــور زن ــاون ام مع
ــان  ــت زن ــن امنی ــع تأمی ــه جام ــی الیح از بررس
ــر داد و  ــه خب ــوه قضایی ــونت، در ق ــر خش در براب
ــای  ــام کاره ــغول انج ــه مش ــوه قضائی ــت: ق گف
نهایــی مربــوط بــه ایــن الیحــه اســت و منتظریــم 
هرچــه ســریع تــر ایــن الیحــه بــه نتیجــه برســد و 

ــود. ــی ش اجرای
معصومــه ابتــکار، بــا اشــاره بــه پیگیری هــای ایــن 
معاونــت در بــه ســرانجام رســیدن الیحــه مذکــور، 
ادامــه داد: در حــال پیگیــری وضعیــت ایــن الیحــه 
ــوه  ــا شــرکت مســتمر در جلســات ق هســتیم و ب
ــا آن هــا همکاری هــای ویــژه ای داریــم.  قضائیــه ب
وی افــزود: مذاکــرات معاونــت امــور زنــان و 
ــال  ــه در ح ــوه قضایی ــئوالن ق ــا مس ــوداده ب خان
انجــام اســت و در تماس هایــی کــه بــا ایــن 
ــه نتایــج  قــوه داشــتیم، پیــش بینــی می کنیــم ب

خوبــی برســیم. 
ابتــکار در ادامــه بــه همــکاری و ارتبــاط قــوی 
ــا  ــوری ب ــت جمه ــواده ریاس ــان و خان ــت زن معاون
اعضــای فراکســیون زنــان مجلــس نیــز اشــاره 
ــن  ــا ای ــاتی ب ــن جلس ــش از ای ــت: پی ــرد و گف ک
فراکســیون برگــزار شــده اســت کــه امیدواریــم 
دیگــر  جلســات  برگــزاری  بــا  نیــز  آینــده  در 
 پیگیــر مســائل زنــان از طریــق مجلــس نیــز

 باشیم.

اخبار استان
ورزش برای کارکنان ناجا 

یک وظیفه و تکلیف است
ــت: ورزش  ــا گف ــده ناج ــگ کنن ــاون هماهن ــین مع جانش
بــرای کارکنــان ناجــا یــک وظیفــه و تکلیــف اســت و 
توانمنــدی و قابلیــت اجــرای مأموریت هــای پلیــس را 

می دهــد.  افزایــش 
ســردار محســن فتحی زاده در مراســم پیاده روی خانوادگی 
کارکنــان و خانــواده ناجــا، ضمــن تبریــک فرارســیدن هفتــه 
ــت:  ــان گف ــای آن ــان و خانواده ه ــی کارکن ــه تمام ــا ب ناج
کارکنــان نیــروی انتظامــی ســاعات کار مشــخصی نداشــته 
و در تمامــی وضعیت هــا و ســاعات شــبانه روز بایــد در 
ــاره  ــا اش ــند. وی ب ــته باش ــور داش ــت حض ــل مأموری مح
ــه  ــر مــرزی گرفت ــاط صف ــوران پلیــس از نق ــه اینکــه مأم ب
ــور  ــد حض ــا بای ــات و دریاه ــهرها و در ارتفاع ــق ش ــا عم ت
داشــته باشــند، تصریــح کــرد: پرداختــن بــه مأموریت هــای 
متنــوع و در شــرایط آب و هوایــی و جغرافیایــی مختلــف ، 
مســتلزم آمادگــی جســمانی و روحــی اســت؛ لــذا هرچــه 
جســم کارکنــان و روح آنــان از آمادگــی و نشــاط بیشــتری 
ــر ورود  ــًا در اجــرای مأموریت هــا بهت برخــوردار باشــد، قطع
کــرده و کمتــر دچــار آســیب ها خواهنــد شــد؛ ضمــن 
ــش  ــا افزای ــت اجــرای مأموریت ه ــدی و قابلی ــه توانمن آنک

می یابــد. 
جانشــین معــاون هماهنــگ کننــده ناجــا بــا تأکید بــر اینکه 
ورزش بــرای کارکنــان ناجــا یــک وظیفــه و تکلیــف اســت، 
خاطــر نشــان کــرد: اگــر کارکنــان مــا از آمادگــی جســمانی 
ــرای اجــرای مأموریت هــا برخــوردار نباشــند، اجــرای  الزم ب

مأموریت هــا دچــار وقفــه خواهــد شــد.

کاهش ظرفیت دکترای دانشگاه آزاد
رئیــس ســنجش و پذیــرش دانشــگاه آزاد گفــت: ظرفیــت 
پذیــرش دانشــجو در مقطــع دکتــرای دانشــگاه آزاد نســبت 
بــه ســال گذشــته یــک چهــارم کاهــش پیــدا کــرده اســت. 
امیــر رضــا شــاهانی، رئیــس ســنجش و پذیــرش دانشــگاه 
آزاد اســامی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار حــوزه دانشــگاهی 
گــروه علمــی- پزشــکی باشــگاه خبرنــگاران جــوان اظهــار 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــوب مجل ــون مص ــق قان ــرد: طب ک
برگــزاری کنکــور مقاطــع ارشــد و دکتــرا بــر عهــده ســازمان 
ــن  ــگاه آزاد در ای ــوده و دانش ــور ب ــوزش کش ــنجش آم س
خصــوص هیــچ مســئولیتی نــدارد. وی بیــان کرد: براســاس 
ضوابــط تدویــن شــده، انجــام مصاحبــه و گزینــش کتبی بر 
عهــده واحدهــای دانشــگاه آزاد اســت و ســازمان ســنجش 

ــد.  ــن مســئله ورود نمی کن آمــوزش کشــور در ای
شــاهانی ادامــه داد: یکــی از شــرط  هــای قبولــی در مقطــع 
دکتــرای دانشــگاه آزاد، احــراز زبــان انگلیســی بــوده و ایــن 
بــر طبــق مقــررات و مصوبــات اســت. داوطلبانــی کــه نــوع 
ــوده، در  ــور ب ــوزش مح ــا آم ــد آنه ــی ارش ــدرک کارشناس م
صــورت کســب حد نصــاب نمــره و قبولی در مرحلــه گزینش 
ــد وارد  ــچ مشــکلی می توانن ــدون هی ــی ، ب ــه عمل و مصاحب

دانشــگاه آزاد شــوند.

کوتاه اخبار 
انگیزه اصلی قتل فجیع جوان 

مهابادی اعالم شد
قاتــل اصلــی پرونــده قتــل وحشــتناک جــوان مهابــادی 
در اعترافــات خــود انگیــزه اصلی اش را مســائل ناموســی 
اعــام کــرده اســت. رئیــس کل دادگســتری آذربایجــان 
غربــی جزییــات جدیــدی از پرونــده قتــل فجیــع مهابــاد 
کــه تصاویــر آن در فضــای مجــازی منتشــر شــده بــود 
ــتری  ــس کل دادگس ــدری، رئی ــوکل حی ــرد. ت ــوان ک عن
آذربایجــان غربــی، بــا اشــاره بــه در جریــان بــودن 
تحقیقــات در مــورد انگیزه قتــل فجیع مهاباد کــه تصاویر 
آن در فضــای مجــازی منتشــر شــده اســت، گفــت: در 
تحقیقــات اولیــه در بازپرســی »د.د« در اعترافــات خــود 
انگیــز قتــل را مســائل ناموســی عنــوان کــرده اســت. وی 
بــا اشــاره بــه تحقیقــات دســتگاه قضــا بــرای پــی بــردن 
بــه دیگــر ابعاد قتــل فجیــع مهابــاد ادامــه داد: تحقیقات 
در مــورد دیگــر زوایــای ایــن اتفــاق ناگــوار ادامــه دارد و 
بازپــرس پرونــده بــه تحقیقــات تکمیلــی ادامــه خواهــد 
داد. حیــدری در پایــان بــا بیــان اینکــه دســتور رســیدگی 
فــوق العــاده و ســریع ایــن پرونــده صــادر شــده اســت، 
گفــت: رســیدگی ســریع و عادالنــه بــه ایــن پرونــده بــا 
توجــه بــه ابعــاد گســترده ای کــه ایــن پرونــده پیــدا کــرده 

اســت در دســتور کار خواهــد بــود.

دستگیری استاد قالبی در سمنان
ــک  ــتگیری ی ــمنان از دس ــی س ــس آگاه ــس پلی رئی
ــد  ــرهنگ محم ــر داد. س ــمنان خب ــی در س ــر قاب دکت
اســماعیل حــداد دباغــی، رئیــس پلیــس آگاهــی 
اســتان ســمنان، اظهــار داشــت: در پــی اطاعــات واصلــه 
مبنــی بــر اینکــه مــردی حــدود 30 ســاله ســاکن یکــی 
از اســتان های شــمالی کــه خــود را دکتــر فلســفه و 
ــود  ــل از دانشــگاه مســکو معرفــی کــرده ب فارغ التحصی
ــدور کارت  ــه و ص ــه و پایان نام ــه مقال ــای تهی ــا ادع و ب
تجــارت واردات و صــادرات بازرگانــی، از بســیاری از 
دانشــجویان و مؤسســات آموزشــی سراســر کشــور 
کاهبــرداری می کــرد؛ ایــن موضــوع در دســتور کار 

ــت.  ــرار گرف ــس ق ــوران پلی مأم
وی ادامــه داد: ایــن مــرد متقلــب از هــر دانشــجو مبلــغ 
یــک تــا ســه میلیــون تومــان بــرای تهیــه مقالــه علمــی 
وجــه دریافــت کــرده کــه بعضــًا نیــز بــرای برخــی افــراد 
ــه  ــرده ک ــه می ک ــه و ارائ ــز تهی ــه نی ــه و پایان نام مقال
ــرای ســایران  مــورد قبــول دانشــگاه ها قــرار نگرفتــه و ب

ــت.  ــرده اس ــی نک ــه اقدام ــز هیچ گون نی
و  بــا جعــل  مبــارزه  اداره  مأمــوران  افــزود:  حــداد 
کاهبــرداری پلیــس آگاهــی بــا هماهنگــی مقــام 
ــردار اقــدام  ــه دســتگیری فــرد کاهب قضایــی نســبت ب
کــرده و درنهایــت وی دســتگیر شــده و تحــت بازجویــی 
ــده،  ــات انجام ش ــه وی در تحقیق ــه گفت ــت. ب ــرار گرف ق
متهــم کــه ابتــدا منکــر هرگونــه تخلفــی بــوده، وقتــی بــا 
ــه جــرم  شــکات و مــدارک موجــود مواجــه می شــود، ب
ــه  ــد هرگون ــردار فاق ــرد کاهب ــد. ف ــراف می کن خــود اعت
ــام  ــه اته ــز ب ــاً نی ــوده و قب ــگاهی ب ــات دانش تحصی

ــود. ــده ب ــه ای دستگیرش ــم رایان جرائ

کنش    وا

 رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت 
هالل احمر   

38 تیم عملیاتی هال احمر در 3 استان سیل زده 
گیان، مازندران و اردبیل و 12 تیم عملیاتی نیز 

در 4 استان آذربایجان شرقی، اردبیل، مازندران و 
زنجان به متاثران از برف و کوالک خدمت رسانی 

کردند. در عملیات امدادرسانی به 255 متأثر از برف 
و کوالک، 25 تن اسکان اضطراری و 21 خودرو از 
برف رهاسازی شده است و نیز 88 تخته پتو، 90 

قوطی کنسرو  و 100 قرص نان میان متاثران توزیع 
شده است.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه 
مشارکت های مردمی   

مهم ترین کارکرد آموزش و پرورش، رشد شخصیتی 
و تربیت نوجوانان و جوانان بوده و دنیای امروز 

به این ضرورت پی برده است و توانایی، قدرت و 
تصمیم سازی از آِن کشورهایی است که ابزار دانش و 
نوآوری را در دست داشته باشند. داشتن جامعه ای 

توسعه یافته و دارای قدرت اقتصادی، صنعتی و 
علمی باال مستلزم تربیت و ساختن انسانی قدرتمند، 

خاق، فکور و متفکر، پویا و دارای مهارت و توانایی 
فنی و علمی است. اگر قرار است چنین اتفاق بزرگی 
در کشور رخ دهد، یقینًا باید آموزش و پرورش و رکن 

بسیار مهم آن یعنی معلم به عنوان محور دانایی و 
دانش در مرکز این تحول و نگرش قرار گیرد.

فرمانده ناجا   
امسال صدها هزار مراسم عزاداری در سراسر کشور 

برگزار شد. همکاران ما در کنار عزاداران حضور 
داشتند و این در حالی است که اطاعاتی به دست 
ما و سازمان های دیگر رسیده بود که نشان می داد 

افرادی به دنبال ناامن کردن این مراسم به خصوص 
در برخی شهرها بودند که هوشیاری مردم و هیئات 

مذهبی و حضور هوشمندانه نیروهای سرفراز 
انتظامی، باعث شد اتفاق ناگواری در این مدت رخ 
ندهد. فرزندان شما در نیروی انتظامی با انگیزه و 

عشق، آمادگی هرگونه جانفشانی برای ارتقای امنیت 
هستند و امیدواریم به لطف الهی امنیت مثال زدنی 

کشورمان ارتقا یابد.

وزیر رفاه   
رنجی که جامعه از بی کیفیتی می برد بسیار زیاد 

است و این به دستگاه ها و سازمان خاصی ارتباط 
ندارد. متاسفانه ما در بحث اخاق، فرهنگ و 

مهارت یک راننده دچار مشکل هستیم از این رو 
باید برای ارائه گواهینامه به رانندگان، از فیلترهای 

سختگیرانه تری بهره ببریم. کسی که رانندگی می کند 
باید صاحیت الزم برای رانندگی را داشته باشد و 
باید قوانین بسیار سنگین و شدیدی برای گرفتن 

گواهینامه وضع شود. راننده باید به نیروهای راهور 
کمک کند تا سختگیری بیشتری در اجرای قوانین 

راهنمایی و رانندگی اعمال شود.

شک به شوهر پس از 35 سال زندگی مشترک

ــال، در  ــت 35 س ــد از گذش ــین بع ــن و امیرحس ــی مهی زندگ
نهایــت بــه دادگاه خانــواده کشــیده شــد. ایــن زوج کــه صاحــب 
فرزنــد نمی شــوند، بــه خاطــر اختــاف بــر ســر همیــن موضــوع 

راهــی دادگاه خانــواده تهــران شــدند.
ــر بچــه ســراغ زن  ــه خاط ــرد شــوهرش ب ــن تصــور می ک مهی
دیگــری مــی رود و همیــن تصــورات، زندگــی مشــترک آنهــا را 
از هــم پاشید.امیرحســین زمانــی کــه در مقابــل قاضــی دادگاه 
خانــواده قــرار گرفــت، دربــاره ماجــرای زندگــی اش گفــت: 35 
ــم. از همــان ســال های  ــا مهیــن زندگــی می کن ســال اســت ب
ــد  ــه صاحــب فرزن اول زندگــی مشــترکمان متوجــه شــدیم ک
نمی شــویم. آن زمــان نمی دانســتیم مشــکل از کداممــان 
ــی  ــه جدای ــم ب ــدام تصمی ــال هیچ ک ــن ح ــا ای ــی ب ــت ول اس
نگرفتیــم. مــن و مهیــن عاشــق هــم بودیم و بــا وجــود اینکه در 
زمان هــای گذشــته مســئله بچــه بــرای فامیــل خیلــی مهــم بود 
ولــی مــا ایــن موضــوع را نادیــده گرفتیــم و در کنــار هــم ماندیم. 
ــول  ــدی قب ــه فرزن ــی را ب ــم کودک ــم گرفتی ــار هــم تصمی چندب
کنیــم ولــی بــه دالیلــی موفــق بــه انجــام ایــن کار نشــدیم.ما 
ایــن همــه ســال در کنــار هــم ماندیــم ولــی در ایــن چنــد ســال 
اخیــر مهیــن زندگــی را بــه کاممــان تلــخ کــرده اســت. او مرتــب 
ــد کــه مــن مــی روم و یــک زن دیگــر می گیــرم.  تصــور می کن
هــر حرفــی می زنــم می گویــد می خواهــی بــروی زن بگیــری! 
تــا جایــی کــه فکــر می کنــم دچــار بیمــاری روانــی شــده اســت. 
نســبت بــه مــن شــکاک شــده و از هــر کار و رفتارم برداشــت بد 
می کنــد. در صورتــی کــه بــه او می گویــم شــاید مشــکل از مــن 
باشــد. حتــی پیــش دکتــر رفتیــم و پزشــکان هــم ایــن را تائیــد 
کرده انــد کــه بــه احتمــال زیــاد مــن نمی توانــم صاحــب فرزنــد 
شــوم. بــا ایــن حــال ایــن زن دســت از رفتارهای غیرعــادی اش 
ــر  ــود. دیگ ــر می ش ــذرد بدت ــه می گ ــر روز ک ــته و ه ــر نداش ب
جــرات نمی کنــم از خانــه بیــرون بــروم. در ایــن ســن و ســال 
مــرا متهــم بــه خیانــت می کنــد. هــر بــار با بســتگان و دوســتانم 
صحبــت می کنــم تصــور می کنــد آنهــا از مــن می خواهنــد کــه 

بــروم و یــک زن دیگــر بگیــرم. 
ــان دادم کــه مــن  ــه او اطمین ــا او صحبــت کــرده ام و ب بارهــا ب
ــا زن دیگــری ازدواج  تحــت هیــچ شــرایطی حاضــر نیســتم ب
کنــم. حتــی بــه خاطــر او بــه دکتــر رفتــم تــا مشــخص شــود 
ایــن منــم کــه نمی توانــم صاحــب فرزنــد شــوم ولــی فایــده ای 
نــدارد. همســرم بــا ایــن رفتــارش مــرا عــذاب می دهــد. بــرای 

همیــن تصمیــم بــه جدایــی گرفتیــم.
در ادامــه، همســر ایــن مــرد نیــز بــه قاضــی گفــت: آقــای قاضی 

آن ســال ها وقتــی متوجــه شــدیم صاحــب فرزنــد نمی شــویم 
ــه همســرم گفتــم اگــر می خواهــد جــدا شــویم همیــن االن  ب
ایــن کار را انجــام دهیــم ولــی او ادعــا کــرد عاشــق مــن اســت و 
می خواهــد در کنــار هــم بــه زندگــی مــان ادامــه دهیــم امــا چند 
ســالی اســت رفتــارش تغییــر کــرده و جــوری رفتــار می کنــد 
کــه انــگار نمی توانــد مــرا تحمــل کنــد. حتــی خــودش چنــد بــار 
ــاره  ــان دوب ــر آن زم ــد و اگ ــد می خواه ــش فرزن ــه دل ــت ک گف
ــار هــم گفــت  ــود االن بچــه داشــت. یکــی دو ب ازدواج کــرده ب
کــه می خواهــد صاحــب فرزنــد شــود و مــن از همانجــا متوجــه 
شــدم او قصــد ازدواج دوبــاره دارد. بــا اینکــه دکتــر تشــخیص 
ــن  ــت ای ــدوار اس ــی او امی ــت ول ــوهرم اس ــکل از ش داده مش
ــی را  ــن پیشــنهاد جدای ــرای همی تشــخیص اشــتباه باشــد. ب
مطــرح کــرده اســت. در پایــان قاضــی بــا صحبت هایــش ایــن 
زوج را بــا هــم آشــتی داد و از آنهــا خواســت اگــر اختافشــان 

ادامــه پیــدا کــرد نــزد یــک مشــاور خانــواده برونــد.
 نباید اختالفات کهنه شود

ــاره می گویــد: بــه اعتقــاد  دکتــر مهیــار، روان شــناس در ایــن ب
ــه  ــاز ب مــن زندگــی مشــترک و عشــق و دوســت داشــتن، نی
ــد از رابطه هــای خــوب در زندگــی مشــترک،  ــت دارد. بای مراقب
مراقبــت کــرد. این کــه زوج هــا فقــط عاشــق هــم باشــند 
ــان  ــد، پای ــاز کنن ــر از آرامــش را آغ ــک زندگــی مشــترک پ و ی
ــود کــه ایــن عشــق و زندگــی  ماجــرا نیســت. بایــد مواظــب ب
ــه  ــر ب ــی اگ ــرود. از طرف ــن ن ــان از بی ــرور زم ــه م ــترک ب مش
مــرور زمــان نســبت بــه حــل برخــی از اختافــات و مشــکات 
ــد.  ــود کن ــترک را ناب ــی مش ــد زندگ ــود، می توان ــی نش اقدام
برخــی زوج هــا هســتند کــه یــک ســری اختافــات و مشــکات 
زندگــی مشترکشــان را نادیــده می گیرنــد و فقــط بــه عاقــه ای 
ــه  ــد، اعتمــاد کــرده و نســبت ب ــه طــرف مقابلشــان دارن کــه ب
ــن  ــاوت هســتند. همی اختــاف و مشــکل پیــش آمــده بی تف
موضــوع ممکــن اســت در آینــده عواقــب بــدی داشــته باشــد. 
ــاف  ــا اخت ــکل ی ــروز مش ــورت ب ــت در ص ــر اس ــن بهت بنابرای
هرچنــد کوچــک، نســبت بــه حــل آن اقــدام کــرد و نبایــد اجــازه 
ــه مــرور زمــان رشــد  ــه شــده و ب ــا اختــاف کهن داد مشــکل ی
کنــد؛ چراکــه در ایــن صــورت حــل آن ممکــن اســت دشــوارتر از 
گذشــته شــود. هرچــه دیرتــر نســبت بــه حــل مشــکات اقــدام 
ــا ســختی های بیشــتری مواجــه می شــوید.  ــده ب ــد در آین کنی
بــه همیــن دلیــل بهتــر اســت زنــان و مــردان در زندگــی 
مشترکشــان در کنــار هــم مشــکات و اختافــات را حــل کنند و 

ــاوت نباشــند. ــا بی تف ــه آنه نســبت ب

ایــران در حــال پیــر شــدن اســت؛ از اعــام ایــن نگرانــی 
ــز  ــار نی ــک ب ــت ی ــد وق ــذرد و هرچن ــه می گ ــت ک مدت هاس
دربــاره آن هشــداری داده می شــود امــا هنــوز برنامــه ای جامــع 
کــه نظــر همــه دســت اندرکاران و دســتگاه های مســئول را 
ــده  ــالمندان آین ــت س ــی از جمعی ــای اجتماع ــرای حمایت ه ب

ــن نشــده اســت.  ــد، تدوی ــن کن ــران تأمی ای
مهیــن عظیمــی، رئیــس اداره ســامت ســالمندان وزارت 
بهداشــت، بــا بیــان اینکــه افزایــش امیــد بــه زندگــی دســتاورد 
مثبــت توســعه اجتماعی-اقتصــادی در دنیاســت، اظهــار کــرد: 
پیامــد طبیعــی افزایــش امیــد بــه زندگــی، ســالخوردگی 
جمعیــت اســت. تمــام کشــورهای جهــان نیــز بــا ایــن پدیــده 
ــه  ــد ب ــه اینکــه هــر ســال امی ــا توجــه ب ــه رو هســتند و ب روب
زندگــی افزایــش و مــرگ و میــر کاهــش می یابــد، رونــد 
ســالخوردگی جمعیــت برگشــت پذیــر نیســت و پیــری 

ــود.  ــد ب ــان خواه ــی در جه ــش دائم ــت چال جمعی
وی دربــاره درصــد جمعیــت ســالمند در کشــور نیــز گفــت: بــر 
ــی  ــت 79 میلیون ــال 1395 از جمعی ــماری س ــاس سرش اس
کشــور، 7414091 نفــر یعنــی 9.28 درصــد ســالمند هســتند. 
ــال  ــا س ــران ت ــالمندان ای ــد س ــود درص ــی می ش ــش بین پی
2025 میــادی، بــه 10 و تــا ســال 2050 بــه بیــش از 30 درصــد 
ــر اســاس ایــن پیــش بینــی، در ســال 2050 درصــد  برســد. ب
جمعیــت ســالمند در ایــران از میانگیــن جهــان و آســیا بیشــتر 
و از هــر ســه نفــر، یــک نفــر ســالمند خواهــد بــود. بــه گفتــه 
ــه  ــد ب ــران امی ــالمندان وزارت بهداشــت، در ای ــس اداره س رئی
ــی ۶4  ــا ناتوان ــه زندگــی ب ــد ب زندگــی ســالم 74 ســال و امی
ســال بــرآورد شــده اســت؛ یعنــی انتظــار داریــم افــراد تــا ۶4 
ســالگی ســالم باشــند و بعــد از آن، بیماری هــا و معلولیت هــا 

آغــاز شــود.

ــده  ــران، تشــکیل پرون رئیــس انجمــن مــددکاران اجتماعــی ای
اجتماعــی قبــل از تولــد را یــک ضــرورت دانســت و اظهــار کــرد: 
امــروز خانواده هــا در حــوزه جســمانی نــوزاد، از زمــان تولــد بــه 
ــد  ــت می کنن ــامت دریاف ــرده و کارت س ــه ک ــت مراجع بهداش
ــگ ســازی  ــد فرهن ــز بای ــی نی ــه در حــوزه اجتماع ــن مقول و ای
ــال  ــرد: در ح ــار ک ــک اظه ــوی چل ــن موس ــید حس ــود. س ش
ــد  ــت دارن ــور فعالی ــی در کش ــددکار اجتماع ــزار م ــر 10 ه حاض
امــا در ایــن زمینــه بایــد رویکــرد رشــد و تربیــت مشــاوران در 
دانشــگاه ها تقویــت شــود. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نبایــد حــوزه 
اجتماعــی در حاشــیه نگهداشــته شــود، ادامــه داد: امــروز حــوزه 
ــت  ــاد امنی ــورده و ایج ــره خ ــه گ ــت جامع ــا امنی ــی ب اجتماع
ــامت  ــرد س ــا رویک ــترها ب ــت و بس ــت ظرفی ــروی تقوی در گ

ــا زور.  ــه ب اجتماعــی اســت ن
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب موســوی چلــک در ادامــه ســخنان خــود ب

مــردم کشــورمان خدمــات مــددکاری اجتماعــی را لمــس نکــرده 
ــا  ــروز در دنی ــرد: ام ــار ک ــد، اظه ــا پســماند آن را لمــس کردن ام
از مــددکار اجتماعــی انتظــار مــی رود نقــش خــود را در توســعه 
اجتماعــی تعریــف کــرده و در تغییــر اجتماعــی و ایجــاد نظــم، 
امنیــت، ســرمایه، رفــاه، ســامت اجتماعــی و بهزیســتی مداخله 

کنــد. 
ــوزه  ــره ای در ح ــز از کار جزی ــا پرهی ــد ب ــرد: بای ــه ک وی توصی
مــددکاری، موضوعــات مــددکاری اجتماعــی کــه یــک کار 
ــا  ــری شــود ت ــی بیشــتر پیگی ــا هــم افزای فرابخشــی اســت، ب
منابــع مالــی در ادارات و ارگان هــای دولتــی درســت مصــرف و 
هزینــه شــود. وی یــادآور شــد: امــروز بایــد حــد فاصــل خانــه و 
کانتــری، بــا حضــور مــددکاران اجتماعــی پــر شــود و بــا رویکرد 
محلــه محــور و بــا اســتفاده از ظرفیت هــای غیــر دولتــی، کار را 

پیــش ببریــم.

لزوم تشکیل پرونده اجتماعی قبل از تولد۳۳ سال تا رکوردزنی ایران در سالمندی

M.Hajian@eskimia.ir
محمدحاجیانجانشین مدیرمسئول

ــی از ســر و صــدا، بــی هیاهــو و  آرام و آهســته، خال
ســاده اســت زندگــی در روســتا. هنــوز کــم دغدغــه و 
بــدون تشــریفات و دوســت داشــتنی اســت. در اینجا 
شــادی ها را بــا هــم تقســیم می کننــد و همــه در غــم 
ــه  ــی ب ــت و فامیل یکدیگــر شــریکند، احســاس قراب
ــه  خوبــی در بیــن اهالــی روســتا ملمــوس اســت. ب
معنــای واقعــی کلمــه، چو عضــوی بــه درد آورد روزگار 

دگــر عضوهــا را نمانــد قــرار.
ــایه از  ــد و همس ــم نزدیکن ــه ه ــتا ب ــای روس  آدم ه
حــال همســایه خــود بــا خبــر اســت. بــی غــل و غش 
هســتند و اگــر در خانــه کمبــودی داشــته باشــند بــه 
راحتــی از همســایه می گیرنــد و بــه تعبیــر خودشــان 
دســت بــه هــم می دهنــد. آنجــا ازدحــام جمعیــت در 
کوچــه و خیابــان نیســت و ســر و صــدای ماشــین و 

ــد. ــوش نمی رس ــه گ ــی ب ــای آنچنان بوق ه
 زندگی شهری

ــت و  ــل روستاس ــه مقاب ــا نقط ــهری ام ــی ش  زندگ
ــاوت از  ــه ای متف ــود قص ــهر، خ ــان در ش ــذران زم گ
روســتا دارد. در شــهرها انــگار پایانــی برای ســر و صدا 
ــین ها و  ــا، ماش ــدای خیابان ه ــت. ص ــو نیس و هیاه
آدم هــا آنقــدر آزاردهنــده اســت کــه گاهــی بــه ســرت 
ــج  ــه کنجــی دن ــی و ب ــز را رهــا کن ــد همــه چی می زن
ــی  ــهرها جای ــوان در ش ــر بت ــه اگ ــری، البت ــاه بب پن
ایــن چنیــن یافــت. زندگــی شــهری، زندگــی آرام و 
بی دغدغــه ای نیســت. آدم هــای شهرنشــین هــر روز 

ــا در  ــد. ارتباط ه ــر می گذرن ــار یکدیگ ــاوت از کن بی تف
ــه  ــبت ب ــا نس ــذر. آدم ه ــد و زود گ ــهرها جزئی ان ش
هــم بی تفاوتنــد و غرق شــدن در شــلوغی و هیاهــوی 
ــا و عاطفه هاســت. شــهر  شــهرها مــرگ صمیمیت ه
انــگار کــه دنیــای بیگانه هاســت. آری، روســتا پایــگاه 

و خاســتگاه تولیــد و اشــتغال اســت. 

ــای  ــان ه ــایر انس ــن و عش ــروت آفری ــتایی ث روس
تولیدگــر و زنده کننــده طبیعــت هســتند و بــه تعبیــر 
ــتاییان در  ــد. روس ــر انقابن ــایر ذخای ــام )ره( عش ام
کشــور مــا، تولیــد کننــده مــواد اولیــه غــذا، فرهنــگ و 
آداب و رســوم، ســرگرمی و ورزش هــای ســالم محلی 
ــور و ….  ــش در کش ــت و آرام ــده امنی ــظ کنن و حف
هســتند امــا متاســفانه نظــام برنامه ریــزی ناصــواب 
ــرام  در کشــور، ســبب شــده کــه حفــظ روســتا و اک
ــا  ــرام روســتاییان فرامــوش شــده اســت؛ گوی و احت

ــاور نرســیده  ــن ب ــه ای ــزی کشــور ب ــه ری نظــام برنام
ــه پیشــرفت  ــرای توســعه کشــور ب ــد ب اســت کــه بای
روســتاها توجــه ویــژه شــود! اگــر نظــام برنامه ریــزی 
کشــور، توســعه ملــی را در همــه ابعــاد مخصوصــًا در 
ــا امــروز  ــژه قــرار مــی داد، آی روســتا مــورد توجــه وی
بــه جــای واردات بســیاری از محصــوالت مــورد نیــاز 
مــردم، روســتاییان بــه عنــوان تولیدکننــده و چه بســا 
ــن محصــوالت شــناخته نمی شــدند؟  ــده ای صادرکنن
ــا  ــه م ــورد وگرن ــد خ ــه بای ــت ک ــه ای اس ــن غص ای
ــد  ــا را نداشــتیم. بای ــاری ه ــروز بســیاری از گرفت ام
ــت 28 درصــدی روســتائیان و عشــایر  ــرای جمعی ب
کشــور برنامــه داشــت. ایــن جمعیــت، فعــال و پــر 
ــرفت  ــان در پیش ــر آن ــور مؤث ــرای حض ــند و ب تاش
کشــور، بایــد برنامــه مــدون و ویــژه ای تدویــن کــرد 
تــا روســتائیان بیــش از زمــان حاضــر برطــرف کننــده 

نیازهــای خــود و کشــور باشــند. 
 توسعه روستاها

اکنــون کــه سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی و 
تولیــد و اشــتغال، یکــی از مهــم تریــن و حیاتی تریــن 
ــه  ــًا ب ــوده، الزم اســت کام ــای کشــور ب سیاســت ه
ــا نگاهــی  روســتا توجــه شــود. چــه خــوب اســت ب
بــه گذشــته، برنامه ریــزان کشــور بــه ایــن بــاور 
ــی  ــون، راه مناســب و کامل ــه تاکن برســند کــه راه رفت
بــرای توســعه روســتاها نبــوده؛ لــذا تغییــر در نگــرش 
ــتا،  ــعه روس ــرای توس ــور ب ــزی کش ــام برنامه ری نظ
یــک ضــرورت اســت و مطمئــن باشــیم بی توجهــی 
ــکاری،  ــش بی ــه افزای ــر ب ــتا منج ــعه روس ــه توس ب

افزایــش حاشــیه نشــینی شــهری، افزایــش ناامنــی 
ملــی، افزایــش مشــکات اجتماعــی می شــود و 
برعکــس توجــه بــه توســعه روســتا، افزایــش تولیــد 
و اشــتغال، افزایــش امنیــت و افزایــش ثــروت 
ملــی را بــه دنبــال دارد؛ لــذا توســعه روســتایی یــک 
ــه  ــتاییان ب ــرت روس ــت. مهاج ــی اس ــرورت مل ض
شــهر و ســپس ایجــاد شــهرک های اقمــاری در 
کان شــهرها، بحثــی مقابــل توســعه پایــدار و توســعه 
ــرت  ــل مهاج ــت.مهم ترین عام ــتایی اس ــدار روس پای
ــت.  ــادی دانس ــل اقتص ــوان عام ــتائیان را می ت روس
ــد دهــه گذشــته دچــار  رکــودی کــه روســتاها در چن
رشــد  و  پی درپــی  پیشــرفت های  و  شــده اند  آن 
ــر  ــل مؤث ــز از عوام ــهری نی ــات ش ــه و تجم بی روی
مهاجــرت از روســتاها بــه شــهر اســت. واقعیــت ایــن 
ــی  ــه بی جان ــی ب ــه جان ــتاها از نیم ــه روس ــت ک اس
ــده  ــی نمان ــان باق ــی برایش ــر رمق ــیده اند و دیگ رس
اســت. ایجــاد ســاختار ذهنــی بــرای مانــدگاری 
روســتائیان در روســتاها کار لحظــه ای نیســت، بایــد 
مطالعــه و برنامــه نوشــته شــود و انســان هــای عالــم 
ــارده شــود.  ــه کار گم ــی ب ــر و انقاب و ماهــر و جهادگ

دیگــر علــت مهاجــرت را می تــوان در برخــورداری 
ــر از مواهــب توســعه دانســت؛ چنانچــه  بســیار نابراب
ــود آب  ــل، کمب ــد، کار، تحصی ــد درآم ــائلی مانن مس
ــد.  ــان می کنن ــود را نمای ــود خ ــه نم ــن در ادام و زمی
مهاجــرت روســتائیان بــه شــهر، یــک خســران 
ــد کاری  ــه آن اندیشــید؛ بای ــد ب ــه بای ــی اســت ک مل
ــرا  ــرد؛ زی ــورت گی ــوس ص ــرت معک ــه مهاج ــرد ک ک
ــی  ــاد زمان ــت. اقتص ــد اس ــد کار و تولی ــور نیازمن کش
شــکوفا می شــود کــه روســتاهای مــا شــکوفا شــود 
و روســتائیان بــا انگیــزه و نشــاط بــه زندگــی خــود در 
روســتا ادامــه دهنــد و از مواهــب توســعه ملــی نیــز 
بتواننــد اســتفاده کننــد. فــردا خیلــی دیــر اســت. از 
اینکــه دیــر شــده و زمــان پشــت ســر گذاشــته شــده 
و بــی توجهــی و کــم توجهی هــا روســتاها را خالــی از 
ســکنه کــرده اســت نــا امیــد نشــویم؛ بلکــه گفته انــد 
ماهــی را هــر وقــت از آب بگیــری تــازه اســت، امــروز 
هــم اگــر سیاســت های رســیدگی بــه روســتا تغییــر 
ــتا  ــه داد روس ــرد و ب ــورت گی ــه الزم ص ــد و توج کن
برســیم کار درســتی اســت و ایــن امــر بــه داد کشــور 

رســیدن اســت.

توسعه روستا، ضرورت ملی

17 شــهریور مــاه ســال جــاری، فــردی بــا مراجعــه بــه کانتری 
170 کهریــزک، بــه مأمــوران اعام داشــت کــه خواهــرزاده اش از 
روز گذشــته از محــل کارش در یــک مغــازه نانوایــی در منطقــه 
ــه  ــی ب ــر مراجعت ــس از آن دیگ ــده و پ ــارج ش ــورآباد خ ش
ــده مقدماتــی  ــا تشــکیل پرون محــل کارش نداشــته اســت. ب
بــا موضــوع »فقــدان افــراد« و بــه دســتور دادرس شــعبه 101 
دادگاه کیفــری 2 بخــش کهریــزک، پرونــده جهــت رســیدگی 
ــرار  ــزرگ ق ــران ب ــی ته ــس آگاه ــم پلی ــگاه نه ــار پای در اختی
گرفــت. شــاکی پرونــده پــس از حضــور در پایــگاه نهــم پلیس 
ــت:  ــان گف ــه کارآگاه ــش ب ــزرگ، در اظهارات ــران ب ــی ته آگاه
ــاه  ــام مرتضــی 22 ســاله حــدودًا ســه م ــه ن ــرزاده ام ب خواه
ــون  ــان تاکن ــده و از آن زم ــران آم ــه ته ــرای کار ب ــه ب ــت ک اس
نــزد مــن در مغــازه  نانوایــی مشــغول به کار اســت. روز گذشــته 
ــردم،  ــه ک ــازه مراجع ــه مغ ــه ب ــی ک ــاه - زمان - 1۶ شــهریور م
ــازه شــدم.  ــت مرتضــی در مغ ــال تعجــب متوجــه غیب در کم
زمانــی کــه از همســایگان پیگیــری کــردم، اعــام داشــتند کــه 
مرتضــی بــه آنهــا عنــوان کــرده نــزد یکــی از دوســتانش می رود 
ــز  ــدر نی ــته و هرچق ــون برنگش ــا تاکن ــردد، ام ــر می گ و زود ب
ــا گوشــی  ــم ی ــا گوشــی تلفــن همراهــش تمــاس می گیری ب
ــا آغــاز  خامــوش اســت یــا در دســترس نیســت. همزمــان ب
ــه  ــده ب ــدان مرتضــی، شــاکی پرون ــده فق ــه پرون رســیدگی ب
ــگاه نهــم پلیــس آگاهــی  ــه پای همــراه یکــی از بســتگانش ب
ــی از  ــه یک ــت ک ــوان داش ــرد و عن ــه ک ــزرگ مراجع ــران ب ته
ــد  ــام حســین 27 ســاله کــه او نیــز همانن ــه ن بستگانشــان ب
مرتضــی در مغــازه نانوایــی کار می کــرده، از روز گذشــته ناپدیــد 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــری ندارن ــه خب ــچ گون ــز هی شــده و از او نی
حساســیت ایجــاد شــده در پرونــده  فقــدان همزمــان دو نفــر 
ــده  ــایی پرون ــت رازگش ــژه ای جه ــم وی ــی، تی ــازه نانوای در مغ
فقــدان ایــن دو جــوان تشــکیل شــد و اقدامــات ویــژه پلیســی 
در دســتور کار کارآگاهــان قــرار گرفــت. در تحقیقــات میدانــی، 
ــه  ــا ب ــی از فقدانی ه ــه یک ــد ک ــدا کردن ــاع پی ــان اط کارآگاه
نــام »حســین« ســه روز قبــل از فقدانــش از زنــدان آزاد شــده  
ــه او  اســت.در بررســی ســوابق »حســین« مشــخص شــد ک
ــام کشــف موادمخــدر در  ــه اته ــش، ب ــاه پیــش از فقدان دو م
خــودرو شــخصی اش توســط مأمــوران دســتگیر و روانه زنــدان 
شــده و در 12 شــهریور مــاه بــا تأمیــن قــرار قانونــی، از زنــدان 

آزاد شــده اســت.
همچنیــن کارآگاهــان در ادامــه تحقیقاتشــان اطاع پیــدا کردند 
ــددًا در  ــدان آزاد و مج ــین از زن ــه حس ــه روزی ک ــول س در ط
مغــازه نانوایــی مشــغول بــه کار شــده، بارهــا درگیــری لفظــی 
ــه  ــی( رخ داده ک ــده )مرتض ــی پرون ــر فقدان ــن او و دیگ مابی
دخالــت صاحــب مغــازه  نانوایــی مانــع از ادامــه درگیــری آنهــا 

شــده اســت.
در شــرایطی کــه شــواهد و دالیــل بــه دســت آمــده نشــان از 
وقــوع جنایــت مــی داد، کارآگاهــان پایــگاه نهــم پلیــس آگاهی 
ــه  ــد ک ــدا کردن ــژه پلیســی، اطــاع پی ــات وی ــا انجــام اقدام ب
ــن مــدت  ــدون آنکــه طــی ای ــش و ب مرتضــی از زمــان فقدان
ــواده اش تماســی داشــته  ــی اعضــای خان ــا دوســتان و حت ب
ــه کار  ــغول ب ــاوران مش ــی در نی ــازه نانوای ــک مغ ــد، در ی باش
ــذا در ســاعت 8:30 مورخــه 12 مهرمــاه ســال  شــده اســت؛ ل
جــاری، کارآگاهــان ضمــن شناســایی محل کار جدیــد مرتضی، 

بــه ایــن مــکان رفتــه و او را جهــت انجــام تحقیقــات بــه پایگاه 
نهــم پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ منتقــل کردنــد.

مرتضــی در اظهــارات اولیــه منکــر هرگونــه اطــاع از سرنوشــت 
حســین شــد، امــا در ادامــه تحقیقــات، ســرانجام در ســاعت 
1۶:00 مورخــه 12 مهرمــاه ســال جــاری لــب بــه اعتراف گشــوده 

و بــه ارتــکاب جنایــت و قتــل حســین اعتــراف کــرد.
مرتضــی در اعترافاتــش بــه کارآگاهــان گفــت: »روز پنجشــنبه 
ــی  ــت نانوای ــغول نظاف ــاری مش ــال ج ــاه س ــهریور م 1۶ ش
بودیــم. پــس از پایــان نظافــت، حســین ســفارش دو پــرس 
ــین  ــان حس ــه ناگه ــم ک ــذا می خوردی ــم غ ــا ه ــذا را داد. ب غ
عنــوان داشــت: »فهمیــدم چــه کســی مــرا بــه پلیــس معرفــی 
کــرده؟« و در ادامــه گفــت: »تنهــا کســی کــه از موضــوع مــواد 
اطــاع داشــت تــو بــودی؛ تــو مــرا بــه پلیــس معرفــی کــرده 
و بــه آنهــا گفتــه ای کــه مــن داخــل ماشــینم مــواد نگهــداری 
می کنــم.« ترســیدم کــه حســین ناراحــت شــود و بــه همیــن 
دلیــل منکــر موضــوع شــدم و بــه بهانــه رفتــن بــه حمــام، از 

ســر ســفره  نهــار بلنــد شــدم.«
مرتضــی در ادامــه اعترافاتــش بــه کارآگاهــان گفــت: » از 
حمــام بیــرون آمــده و مشــغول خشــک کــردن ســرم بــودم 
کــه ناگهــان حســین از پشــت ســر یــک کابــل بــه دور گردنــم 
انداخــت؛ ابتــدا فکــر می کــردم کــه حســین در حــال شــوخی 
کــردن اســت امــا زمانــی کــه او کابــل را محکم تــر فشــار داد، 
ــه  ــه مــن دســت داد و متوجــه شــدم ک احســاس خفگــی ب
ــتم  ــه توانس ــک لحظ ــرا دارد. در ی ــتن م ــد کش ــین قص حس
ــه دور گــردن حســین  ــل را ب ــرده و کاب ــوی خــودم را آزاد ک گل
بینــدازم؛ در حالــی کــه بــا یکدیگــر درگیر شــده بودیم، حســین 
را محکــم بــه عقــب هــل دادم. حســین، از ناحیــه ســر محکــم 
ــاد؛ آن  ــن افت ــس از آن روی زمی ــرد و پ ــورد ک ــوار برخ ــه دی ب
زمــان فکــر نمی کــردم کــه حســین مــرده باشــد امــا او جــواب 
مــرا نمــی داد. وقتــی کــه متوجــه شــدم حســین فــوت کــرده، 
جنــازه اش را داخــل گونــی قــرار داده و در کــف عقــب ماشــین 
حســین گذاشــتم. بــه ســمت شهرســتان کــرج – ماهدشــت 
ــری داخــل یــک جــاده خاکــی  ــد کیلومت حرکــت کــردم. چن
حرکــت کــردم تــا بــه مکانــی متروکــه رســیدم، گودالی حــدودًا 
ــه و  ــازه  حســین را داخــل آن انداخت ــده و جن ــری کن ــم مت نی
ــه  ــتراحت ب ــرای اس ــب ب ــاندم. ش ــاک پوش ــا خ روی آن را ب
یــک مســافرخانه در شهرســتان کــرج رفتــم. فــردای آن روز، 
ســاعت 9:30ماشــین حســین را بــه پارکینگــی در شــهر کــرج 
– خیابــان شــاه عباســی بــرده و آنجــا گذاشــتم. از آن زمــان بــه 
بعــد، دیگــر بــه محــل کار خــود در شــورآباد برنگشــتم و در یک 
ــا اینکــه  ــه کار شــدم ت نانوایــی در منطقــه نیــاوران مشــغول ب

امــروز دســتگیر شــدم.«
ــگاه نهــم پلیــس  ســرهنگ کارآگاه حســین زارع، رئیــس پای
آگاهــی تهــران بــزرگ، بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: بــا توجــه به 
اعتــراف صریــح متهــم بــه ارتــکاب جنایــت، کارآگاهــان پایــگاه 
نهــم پلیــس آگاهــی بــه محــل رهاســازی جســد مقتــول رفته 
و در بازرســی محــل موفــق بــه کشــف بقایــای بــه جــا مانــده 
ــان  ــین زارع، در پای ــرهنگ کارآگاه حس ــدند.« س ــد ش از جس
ایــن خبــر عنــوان داشــت: »متهــم بــا قــرار بازداشــت موقــت 
ــل  ــژه قت ــم وی ــار اداره ده ــات در اختی ــه تحقیق ــت ادام و جه

پلیــس آگاهــی تهــران بــزرگ قــرار داده شــد.«

ماجرای عجیب قتل مرد نانوا

،،
مهم تریــن عامــل مهاجــرت روســتائیان 
ــوان عامــل اقتصــادی دانســت.  را می ت
چنــد  در  روســتاها  کــه  رکــودی 
و  شــده اند  آن  دچــار  گذشــته  دهــه 
پیشــرفت های پی درپــی و رشــد بی رویــه 
و تجمــات شــهری نیــز از عوامــل مؤثــر 
مهاجــرت از روســتاها بــه شــهر اســت.
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فارس

امامحسین)ع(میفرمایند:

»َلَقْدَخاَبَمْنَرِضَىُدوَنَكَبَداًل«.
»هركسبهغريتودلببندد،زيانكردهاست«.

حدیث روز

)بحار االنوار، ج ۹۵، ص ۲۱۶، ح۳ (

   ترفند خانه داری
 اگــر ســوپ یــا خورشــتتان بــه طــور ناگهانــی شــور شــده 
ــل آن  ــده داخ ــت کن ــیب زمینی پوس ــه س ــد تک ــت، چن اس
ــد.  ــذب می کن ــی را ج ــک اضاف ــیب زمینی نم ــد. س بیندازی
از ســیب نیــز می توانیــد اســتفاده کنیــد امــا بــه یــاد داشــته 
ــارج  ــیب را خ ــای س ــه تکه ه ــد از ۱۰ دقیق ــه بع ــید ک باش

کنیــد.
 در هنــگام پختــن تخم مــرغ، ســر انگشــتی نمــک بــه آن 
اضافــه کنیــد تــا مانــع از شکســتن پوســته های آن هــا شــود.

 اگــر برنجتــان ســوخته، نــان لواشــی را روی برنــج پهــن 
ــو و  ــان ب ــد، ن ــه آن را برداری ــا ۱۰ دقیق ــد از ۵ ت ــد و بع کنی
طعــم ســوختگی را از بیــن می بــرد. بــه یــاد داشــته باشــید 
در هنــگام کشــیدن برنــج، قســمت ســوخته پاییــن قابلمــه 

را نخراشــید.
ــا را در  ــا، آن ه ــی تخم مرغ ه ــه تازگ ــردن ب ــی ب ــرای پ  ب
ــه  ــه در ت ــی ک ــد. تخم مرغ های ــرار دهی ــر از آب ق ــی پ ظرف
ــه  ــی ک ــتند، تخم مرغهای ــازه هس ــد ت ــرار می گیرن ــرف ق ظ
ــازه  ــاد ت ــاال باشــد، زی ــه ســمت ب ــای آن هــا ب قســمت انته
نیســتند و بایــد آن هــا را زود مصــرف کــرد. آن هایــی کــه روی 

آب شــناورند کهنــه هســتند.
 قبــل از درســت کــردن ذرت بــو داده روی اجــاق گاز، 
ــه در آب بخیســانید. ســپس  ــه مــدت ۱۰ دقیق ذرت هــا را ب
آنهــا را از صافــی رد کنیــد و روی اجــاق قــرار دهیــد. 
رطوبــت اضافــه شــده بــه دانه هــای ذرت موجــب ســریعتر 

می شــود آنهــا  آماده شــدن 

   سالم باشیم
دارویی جدید برای مبتالیان به 

دیابت
ــی  ــت معرف ــۀ دیاب ــرای معالج ــی را ب ــان داروی محقق
ــن  ــه ای ــان ب ــود مبتالی ــی ش ــب م ــه موج ــد ک کرده ان
بیمــاری بیــش از ایــن نیازمنــد تزریــق روزانــۀ انســولین 
ــوع یــک،  ــه گــزارش بهداشــت نیوز، دیابــت ن نباشــند. ب
سیســتم ایمنــی ســلول های پانکراســی را مــورد حملــه 
ــم  ــولین و تنظی ــد انس ــه تولی ــد و در نتیج ــرار می ده ق

ــود. ــل می ش ــون مخت ــد خ قن
ــۀ  ــق روزان ــد تزری ــاری نیازمن ــن بیم ــه ای ــال ب ــراد مبت اف
ــد خونشــان را تنظیــم  ــا ســطح قن انســولین هســتند ت
کننــد. ایــن درمــان یــا دارو از ســلول های بنیــادی 
ــوع  ــت ن ــان دیاب ــرای درم ــتخوان ب ــز اس ــتق از مغ مش
 Prochymal ــان آن را ــد و محقق ــک اســتفاده می کن ی
ــه  ــراس ب ــب پانک ــع تخری ــد مان ــه می توان ــد ک می نامن

ــی شــود. وســیلۀ سیســتم ایمن
بــه گفتــۀ ایــن محققــان ایــن دارو ظــرف دو ســال آینــده 
ــان داده  ــه نش ــات اولی ــد. مطالع ــد ش ــازار خواه وارد ب
 Prochymal اســت کــه ســلول های بنیــادی موجــود در
ــند.  ــی باش ــتم ایمن ــر سیس ــدی در براب ــد س می توانن
نتایــج اولیــۀ ایــن مطالعــه کــه روی ۶۰ بیمــار آزمایــش 
شــده نشــان داده اســت کــه ایــن ســلول های بنیــادی 

ــد. ــات دهن ــراس را نج ــد پانک می توانن

بازگشت به بندگی، راه رسیدن 
به آرامشِ حقیقی 

امــام زین العابدیــن)ع( بــه دنبــال آرامشــی 
بــه  بازگشــت  در  را  آن  و  اســت  حقیقــی 
ــت  و جو  ــدا جس ــت خ ــر و عطوف ــر مه ــوش پ آغ
می کنــد؛ هماننــد نــوزادی کــه هیــچ مکانــی 
ــادر ــوش م ــر از آغ ــر و مطمئن ت ــرای او ایمن ت  ب

 نیست. 
پــروردگار  از  مناجات العارفیــن  در  حضــرت 
ــا  ــه ب ــرد ک ــرار گی ــرۀ کســانی ق ــد در زم می خواه
بازگشــت بــه ســوی خــدا، آرام می گیرنــد. همــان 
گوهــر آرامشــی کــه خــدا  آن را در صــدِف یــاِد خود 

ــت.  ــرار داده اس ق
ــانی  ــا را از کس ــا م ــد: »خدای ــرت می فرمای حض
قــرار ده کــه درختــان شــوق در ســینه های آن هــا 
ــا بازگشــت  جــای گرفتــه... و قلب هــای آن هــا ب

بــه پــروردگار آرامــش یافتــه اســت«.  
 بــه راســتی اگــر انســان در همــۀ شــئون زندگــی 
از رفتــار و کــردار و گفتــار، رنــگ الهــی را برگزینــد، 
ــای حقیقــی زندگــی را درک خواهــد  ــًا معن یقین
کــرد و طعــم خوشــایند آرامــش را خواهــد 

چشــید. 
مســئله ای کــه خــالء آن در بســیاری از زندگی های 

پردغدغــه و نــاآرام امروزی احســاس می شــود.

دانش آموز را مضطرب نکنید
یــک اصــل مســلم روان شناســی ایــن اســت کــه 
ــش  ــراد را کاه ــری اف ــدرت یادگی ــراب، ق اضط

می دهــد. 
انســان وقتــی اضطــراب پیــدا می کنــد نــه 
چیــزی می فهمــد و نــه چیزهایــی کــه می دانــد 
ــت  ــن اس ــان ممک ــی آورد انس ــر م ــه خاط را ب
تحت تأثیــر اضطــراب زیــاد نــام خــودش را هــم 

ــد.  ــوش کن فرام
معلمیــن  از  بعضــی  چــرا  صــورت  ایــن  در 
ــد  ــه و تهدی ــا تنبی ــد ب ــع دارن ــن توق ــا والدی ی
دانش آمــوزی را مجبــور بــه یادگیــری کننــد. 
آن هــا غافلنــد کــه همــان لحظــه کــه دانش آمــوز 
را مضطــرب کرده انــد، قــدرت یادگیــری او را بــه 
شــدت کاهــش داده انــد. برعکــس اگــر بتوانیــم 
ــم  ــه داری ــرحال نگ ــاد و س ــوزان را ش دانش آم
ــم  ــار کنی ــا رفت ــا آن ه ــت ب ــا تشــویق و محب و ب
ــم و  ــک کرده ای ــری تحری ــرای یادگی ــا را ب آن ه

ــم.  ــز کرده ای ــان را روی درس متمرک حواسش
خوشــا بــه حــال معلــم یــا مــادری کــه در تمرین 
بــا کــودک او را می خندانــد و شــاد می کنــد. 
ــی و  ــب بازیگوش ــه موج ــده ای ک ــه خن ــه ن البت
ــدرت  ــوص ق ــن خص ــود. در ای ــی ش حواس پرت

کنتــرل مــادر یــا معلــم اهمیــت دارد.

   خانواده

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریکیمیای وطن

مراســم تکریــم و معارفــۀ مدیــر امــور شــعب بانــک کشــاورزی 
ــوری  ــتانی و کش ــئوالن اس ــور مس ــا حض ــان ب ــتان اصفه اس
ــران  ــاورزی، مدی ــک کش ــرۀ بان ــت مدی ــو هیئ ــن عض همچنی
شــعب بانــک کشــاورزی و مدیــران اســتانی در تــاالر شــهروند 

برگــزار شــد. 
در ایــن مراســم محمدرضــا پویافــرد که پیــش از ایــن مدیریت 
ــس  ــت، پ ــده داش ــر عه ــاه را ب ــتان کرمانش ــعب اس ــور ش ام
ــا  ــان ب ــک کشــاورزی در اصفه ــت شــعب بان ــه مدیری از آن ک
سرپرســت اداره شــد بــه عنــوان مدیــر شــعب بانک کشــاورزی 
ــن اســتان معرفــی شــد و از ایــن پــس ســکان مدیریــت  ای
ــده  ــه عه ــان را ب ــتان اصفه ــاورزی در اس ــک کش ــعب بان ش
گرفــت و بــه جــای فریــدون بهبهانــی کــه دو ســال مدیریــت 
ــک  ــن بان ــکاندار ای ــت، س ــده داش ــه عه ــتان را ب ــعب اس  ش

شد.
در ایــن آئیــن عضــو هیئــت مدیــرۀ بانــک کشــاورزی نقــش 
ــت و  ــی دانس ــارز  و مهم ــش ب ــور نق ــک را  در کش ــن بان ای
گفــت: »ایــن موضــوع را ریاســت جمهــوری، معــاون اول 
ریاســت جمهــوری و اســتانداران مطــرح مــی کننــد و از ایــن 

ــا خوشــنودیم.« ــت م باب
ارتقــاء  زمینــۀ  در  بانــک کشــاورزی  تــالش  خدارحمــی، 
کشــاورزی را بســیار  مهــم عنــوان کــرد و بیــان داشــت: 
اهــداف  پیشــبرد  در  کشــاورزی  بانــک  »نقش آفرینــی 
کشــاورزی  بســیار حائــز اهمیــت اســت و  تــا پیــش از ایــن 
در بررســی های مختلــف نقــش بانــک کشــاورزی قابــل توجــه 
بــوده و امیــد اســت از ایــن بــه بعــد هــم همینطــور باشــد.«

 استان اصفهان پرورش دهندۀ مدیران موفق است
ــدۀ  ــان پرورش دهن ــتان اصفه ــه اس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

مدیــران موفــق اســت گفــت: »جابه جایــی مدیــران منجــر بــه 
تــالش بیشــتر و اســتفاده از تجــارب پیشــینیان و کســب تجارب 

ــود.« ــد می ش جدی
ــور  ــعۀ کش ــی در توس ــش مهم ــک نق ــه بان ــان اینک ــا بی وی ب
ــه بانک هــا  ــه ب ــی ک ــرد: علی رغــم تمامــی ایرادات ــان ک دارد اذع
وارد اســت، امــا همــگان اذعــان دارنــد کــه نظــام بانکــی کشــور 

ــا دارد. ــی پروژه ه ــن  مال ــی در تأمی ــش مهم نق
ــرد: »8۵  ــح ک ــاورزی تصری ــک کش ــرۀ بان ــت مدی ــو هیئ عض
ــن  ــا تأمی ــا از بانک ه ــروژه ه ــی پ ــن مال ــی 9۰درصــد از تآمی ال
می شــود امــا در کشــورهای دیگــر بــازار ســرمایه نقــش 
پررنگتــری در تأمیــن  مالــی دارد. پــس بدیهــی اســت بــا توجه 
بــه ایــن موضــوع بیشــترین ایــرادات بــه بانک هــا وارد شــود امــا 

ــد.« ــت ش ــا ناراح ــن صحبت ه ــد از ای نبای
خدارحمــی اذعــان کــرد: »تأمیــن مالــی توســط بانک هــا 
نشــان دهندۀ نقــش مهــم بانک هــا در ایــن عرصــه اســت و بــا 
نگاهــی ســطحی بــه همــۀ تولیــدات کشــور متوجــه حضــور مهم 

می شــویم.« بانک هــا 
 خودکفایی در گندم 

نتیجه عملکرد خوب بانک کشاورزی است
وی افــزود: »صنایع دســتی، صنعــت نفــت، پتروشــیمی و ســایر 
ــاد شــده اند و  ــا ایج ــی بانک ه ــن مال ــا تأمی ــی ب ــع همگ صنای
امــروزه از بانک هــا انتظــارات زیــادی مــی رود. در دوســال اخیــر 
ــط  ــک و متوس ــای کوچ ــق بنگاه ه ــرح رون ــوص در ط ــه خص ب
همــه اذعــان می کننــد سیســتم بانکــی بــا وجــود محدودیت هــا 

توانســت تــوان بــاالی خــود را بــه نمایــش بگــذارد.«
ــد از  ــرد: »بع ــان ک ــاورزی بی ــک کش ــرۀ بان ــت مدی ــو هیئ عض
ســال ها خودکفایــی در گنــدم، کاهــش تــورم و افزایــش رونــق 
اقتصــادی را شــاهد بودیــم و ایــن ناشــی از عملکرد هــای بانکــی 

و همچنیــن بانــک تخصصــی حــوزۀ کشــاورزی بــوده اســت.

ــک کشــاورزی در  ــم بان ــه نقــش مه ــا اشــاره ب خدارحمــی ب
ــد امســال ایــن محصــول اســتراتژیک را  ــد گنــدم، خری خری

ــه صــورت مســتقیم اعــالم کــرد.« ــارد تومــان ب ۱2۵۰میلی
وی بــا اشــاره بــه حساســیت های پیــش روی بانک هــا 
ــرای  ــد و ب ــه دســت نمی آی ــی ب ــه راحت ــت ب ــت: »موفقی گف
ــای  ــا وجــود تالش ه ــل ب ــرد. در ســال قب ــالش ک ــد ت آن بای
ــه مــا وارد  ــی ب ــی هــم داشــتیم و انتقادهای خــوب، تنگناهای
شــد، از ایــن رو بایــد خــود را بــه خوبــی آمــاده کنیــم تــا از این 

مســیرها عبــور کنیــم.«
عضــو هیئــت مدیــرۀ بانــک کشــاورزی بــا اشــاره بــه 
چالش هــای بانکــداری بیــان کــرد: »چالــش اول مــا، 
ــن  ــا وجــود مصــارف نامحــدود اســت و ای ــع محــدود ب مناب
در ســطح کشــور ثابــت اســت. راه حــل تقابــل بــا ایــن چالــش 
برنامه ریــزی دقیــق تحــت عنــوان اهــداف ســپرده ای اســت.«

ــوازن  ــان ســال گذشــته ت ــرد: »در پای ــح ک ــی تصری خدارحم
مصــارف و منابــع داشــتیم و ایــن درحالــی اســت کــه 
بانک هــای تجــاری مختلــف از حســاب بانــک مرکــزی 
ــا از  ــت م ــه برداش ــته اند و اضاف ــادی داش ــت های زی برداش

ــت.« ــر اس ــد صف ــزی در ح ــک مرک بان
وی افــزود: »بــرای اولیــن بــار در طــول تاریــخ بانــک 
کشــاورزی جلــوی برخــی از پرداخت هــا را گرفتیــم، امــا 
ــن  ــر ای ــد و اگ ــام ش ــن کار انج ــمندانه ای ــدام هوش ــا اق ب
کار نمی شــد ســال را بــا ۵۰ میلیــارد کســری بــه پایــان 

می رســاندیم.«
 پرداخت هزار میلیارد ریال تسهیالت

 در سال گذشته
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب عضــو هیئــت مدیــرۀ بانــک کشــاورزی ب
قــرار بــوده در ســال قبــل 8۰۰میلیــارد ریــال تســهیالت ارائــه 
ــا  ــل ب ــه در ســال قب ــی اســت ک ــن درحال ــم گفــت: »ای دهی
وجــود محدودیــت منابــع بیــش از هــزار میلیــارد ریــال 

ــد.« ــت ش ــهیالت پرداخ تس
ــا  ــه هدف گذاری ه ــد ب ــه بای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب خدارحم
توجــه ویــژه ای شــود اذعــان کــرد: »هیــچ چیــزی مهمتــر از 
ایــن نیســت کــه بانــک بــا برنامــه عمــل کنــد امــا اگــر نقــش 
ــا مشــکالت بســیاری  ــم ب ــه درســتی انجــام ندهی خــود را ب

روبــه رو می شــویم.«
وی بــا اشــاره بــه تــوازن مصــارف و هزینه هــا بیــان کــرد: »مــا 
بایــد بــاز هــم بــا هوشــمندی الزم بــه فکــر گســترش درآمــد 

خــود باشــیم.«
عضــو هیئــت مدیــرۀ بانــک کشــاورزی تصریــح کــرد: 
امیدواریــم بــه روزی برســیم کــه بــه جــذب ســپردۀ ۱۵درصــد 
هــم روی خــوش نشــان ندهیــم و پیشــرفت بانک هــا در گــرو 

ــر نگــرش در مــورد ایــن موضــوع اســت.« تغیی

 پرداخت سود مازاد بانک ها 
ــر  ــال حاض ــا در ح ــۀ بانک ه ــرد: »هم ــان ک ــی بی خدارحم
ســود مــازاد می پردازنــد و ایــن یعنــی هرســاله بــه میــزان 
ــن معضــل  ــد، ریشــۀ ای ــان می دهن ســرمایه های خــود زی
ناشــی از مســابقه در پرداخــت ســود اســت. ایــن بــه ایــن 
معنــا نیســت کــه هیــچ ســودی پرداخــت نشــود بلکــه بایــد 

ــرد.« ــن کار صــورت گی ــب نرخ هــای مصــوب ای در قال
ــتان  ــعب اس ــابق ش ــر س ــات مدی ــه زحم ــاره ب ــا اش وی ب
اصفهــان مهنــدس بهبهانــی تصریــح کــرد: »مهنــدس 
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــا س ــی ب ــالت خوب ــی تعام بهبهان
داشــته و خوشــبختانه همدلــی و همــکاری بانــک بــا جهــاد 

ــت.« ــه اس ــل توج ــاورزی قاب کش
ــابق  ــر س ــی مدی ــم بهبهان ــن مراس ــر از ای ــی دیگ در بخش
شــعب بانــک کشــاورزی اســتان اصفهــان و مدیــر جدیــد 
ــام  شــعب بانــک کشــاورزی در تهــران پــس از تســلیت ای
محــرم ضمــن تشــکر از مدیــران بانــک کشــاورزی و جهــاد 
کشــاورزی اظهــار کــرد: »دوســال پیــش در زمــان معارفــۀ 
ــا حضــور مهنــدس شــهید زاده انجــام شــد، در  ــده کــه ب بن
ــۀ  ــن هزین ــم. تأمی ــی کن نظــر داشــتم ســه هــدف را اجرای
پروژه هــای کشــاورزی، عملیاتــی کــردن اهــداف بانــک 
ــه  ــودن در معیشــت همــکاران از جمل ــر ب کشــاورزی و مؤث
اهــداف مــن بــود. البتــه در ایــن دوســال ۵۰ هــزار میلیــارد 
ریــال تســهیالت بــه بخــش کشــاورزی در اســتان پرداخــت 
شــده اســت و ایــن حاصــل تــالش شــما مدیــران و 

ــکاران اســت.« هم
 اصفهان جایگاه مهمی

در توسعۀ کشاورزی داشته است
ــک کشــاورزی در  ــر شــعب بان ــن جلســه مدی ــۀ ای در ادام
اســتان اصفهــان اظهــار کــرد: »مــن کارم را از شــعبۀ بانــک 
ــردم و در ســال 83  ــن شــروع ک کشــاورزی در شــهر خمی
معــاون اعتبــارات در اســتان تهــران شــدم. از ســال 87 تــا 
9۰ معــاون اعتبــاری و وصــول در همــدان بــودم و بــه مــدت 
43مــاه، بعــد از خدمــت در بانــک کشــاورزی در کرمانشــاه 

در اســتان البــزر مشــغول بــه خدمــت شــدم.  «
محمدرضــا پویافــرد اضافه کــرد: »اصفهــان توانســته جایگاه 
مهمــی را در توســعۀ کشــاوزی داشــته باشــد و امیدواریــم 

خدمــت در بانــک کشــاورزی ایــن رویــه را تســریع کنــد.«
مدیــر شــعب بانــک کشــاورزی در تهــران تصریــح کــرد: »در 
ایــن دوســال بانک کشــاورزی رتبــه اول را در ارائۀ تســهیالت 
میــان ســایر بانک هــای کشــور و در وصــول مطالبــات نیــز 
رتبــه اول را داشــته ایم. همچنیــن لیســت اعتبــاری اســتان 
بعــد از 2 ســال بــا دارا بــودن ۱43 شــعبه بــه رتبــۀ 3 رســید 

و در زمینــۀ جــذب منابــع موفــق بــوده ایــم.«

 رسالت اصلی بانک کشاورزی 
تامین مالی روستاییان است

ــتان  ــاورزی در اس ــک کش ــعبه بان ــت: »7۰ش ــه گف وی در ادام
ــن  ــته و ای ــه داش ــاء درج ــا ارتق ــایر بانک ه ــان س ــان می اصفه
درحالــی اســت کــه بســیاری از بانک هــا بــا کاهــش رتبــه روبــه رو 

بــوده انــد.«
وی اظهــار کــرد: »رســالت اصلــی بانــک کشــاورزی تأمیــن مالی 
روســتاییان و بهبــود کشــاورزی اســت و امیدواریــم کــه در ایــن 

زمینــه فعالیت هــای خوبــی داشــته باشــیم.«
ــح  ــان تصری ــاورزی در اصفه ــک کش ــعب بان ــابق ش ــر س مدی
ــای  ــاهد تالش ه ــب ش ــن مرات ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ــرد: »ب ک
شــبانه روزی همــۀ مدیــران بوده ایــم و همــۀ اهــداف مــا کمــک 
بــه اقتصــاد کشــور بــوده اســت، البتــه در ایــن راه کاســتی هایی 
هــم بــوده و امیدواریــم ایــن کاســتی ها در ادامــه رفــع شــود.«

 نقش سرمایه به عنوان 
ابزار کلیدی توسعه اقتصادی

معــاون برنامه ریــزی جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان در 
قســمتی دیگــر از ایــن مراســم اظهــار کــرد: »نقــش ســرمایه بــه 
ــوان نادیــده  ــزار کلیــدی در توســعۀ اقتصــادی را نمی ت عنــوان اب
ــع در  ــت در مناب ــا وجــود محدودی ــک کشــاورزی ب گرفــت و بان
رونــد توســعه کمــی و کیفــی کمــک شایســته ای را بــه بخــش 

ــان داشــته اســت.« کشــاورزی اســتان اصفه
ــه از  ــتفادۀ بهین ــی و اس ــت غذای ــن امنی ــزود: »تأمی ــی اف صف
منابــع کشــاورزی از جملــه دســتاوردهایی اســت کــه در آن نقش 
ــی از  ــن ناش ــت و ای ــهود اس ــی مش ــه خوب ــاورزی ب ــک کش بان
ــت.« ــاورزی اس ــاد کش ــک و جه ــن بان ــران ای ــای مدی تالش ه

معــاون جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان، بــا اشــاره بــه 
ــزود: »همــت ایشــان منجــر  ــی اف ــدس بهبهان تالش هــای مهن
ــای  ــن نیازه ــوزۀ تأمی ــا در ح ــیاری از پروژه ه ــرفت بس ــه پیش ب

بخــش کشــاورزی شــد و از ایــن مدیــر شایســته تشــکر 
می کنــم. صفــی، بــا اشــاره بــه اینکــه در ادارۀ جهــاد کشــاورزی 
۱3مجموعــۀ وابســته وجــود دارد کــه همگــی وظایــف مهمــی را 
بــه عهــده دارنــد گفــت: »امــا در ایــن میــان نقشــی کــه بانــک 
کشــاورزی در توســعۀ کشــاورزی دارد کم نظیــر اســت. از طرفــی 
ــتان  ــزرگ اس ــق و ب ــای موف ــزء بانک ه ــاورزی ج ــک کش بان
اســت و در مباحــث اقتصــادی در اســتان از بانک هــای پیشــرو 

محســوب می شــود.«
 چالش های سیستم بانکی 

ــک  ــعب بان ــور ش ــت ام ــت مدیری ــاری سرپرس ــن افش همچنی
کشــاورزی در اصفهــان اظهــار کــرد: »سیســتم بانکــی همیشــه 
بــا چالش هایــی مواجــه بــوده اســت و فرهنــگ مــا بــه طــوری 
اســت کــه همــه بــه دنبــال ســودآوری از طریــق ســپرده گــذاری 
ــا  ــی بانک ه ــاد مقاومت ــرای اقتص ــرای اج ــی ب ــتند، از طرف هس
ــت  ــه تثبی ــاره ب ــا اش ــد. وی ب ــع مالی ان ــن مناب ــه تأمی ــار ب ناچ
نــرخ ســود ســپرده های بانکــی گفــت: »امیــد اســت بــا ایــن کار 
سیســتم بانکــی بــه پایــداری برســد و تأمیــن مالی شــرکت های 

ــی انجــام شــود.« ــه خوب ــق بانک هــا ب تولیــدی از طری
سرپرســت مدیریــت امــور شــعب بانــک کشــاورزی در اصفهــان 
بــا اشــاره بــه اینکــه بانــک کشــاورزی میــزان دارایی هــای خــود 
را افزایــش داده اســت بیــان کــرد: »ایــن مهــم باعــث شــده تــا 

ــی انجــام شــود.« ــه خوب ــدی ب پروژه هــای تولی
افشــاری بــا اشــاره بــه ۵مــاه خدمــت خــود در بانــک کشــاورزی 
ــالش  ــکاران ت ــۀ هم ــدت هم ــن م ــول ای ــرد: در ط ــح ک تصری
ــن  ــری در ای ــه موفقیت هــای بهت ــدوارم در ادام ــد و امی می کردن
بانــک کســب شــود.  گفتنــی اســت محمدرضــا پویافــرد از ســوی 
ــوان  ــه عن ــر عامــل بانــک کشــاورزی ب مرتضــی شــهیدزاده مدی
ــه مــدت  ــان ب ــک کشــاورزی در اســتان اصفه ــر شــعب بان مدی

3 ســال منصــوب شــد.
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