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درآئین اختتامیه اوقات فراغت مشترک 
مساجد استان اصفهان عنوان شد: 

کز  اصفهان، پیشتاز در هم افزایی بین مرا
فرهنگی و نظارت برکانون های مساجد

گزارش اختصاصی کیمیای وطن 
از وضعیت پرورش اسب در اصفهان:   

به مناسبت روز حافظ

حافـظ، حافظــه ماست

سرمقاله

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...
|صفحه 2

آخرالزّمان در نگاه امام علی )ع( 
فتنه های  ظهور  از  بسیار،  احادیث  و  روایات  در 
سنگین در آخرالزّمان یاد شده است؛ گرچه برخی 
معتقدند آخرالزّمان از قرن ها پیش آغاز شده و 
فتنه هایش یکی پس از دیگری آشکار شده است. 
برخی گفته اند فتنه های آخرالزّمان، حق و باطل 
کسانی  تنها  لذا  کرد؛  خواهد  ممزوج  سخت  را 
می توانند از آنها به سالمت عبور کنند که دارای 
بصیرت و استقامت باشند؛ چنان که امیرالمومنین 
ََّما البَصیرُ َمن  علی)علیه السالم( می فرمایند: »فإن
َّرَ و نَظَرَ فَأبَصرَ« نشانه بصیرت در دو  َسمَِع فَتَفَک
چیز است؛ اول اینکه خوب بشنویم و روی آنچه 
می شنویم فکر کنیم؛ یعنی هر شنیده ای را بدون 
تفکر و بررسی صحت و سقم نپذیریم و دوم، به 

پدیده ها درست و عمیق نگاه کنیم...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله

|صفحه 2

آگهی مزایده
موضوع مزایده: فروش عرصه شش پالک مسکونی به مساحت کل 1333/60 متر مربع واقع در منطقه 

چهار شهرداری نجف آباد ، بلوار شورا ، شهرک امام علی )ع( ، به شرح ذیل:

از افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت 

اداری روز پنج شنبه مورخ 96/07/27 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه نمایند. برندگان 

اول ، دوم و سوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد. 

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است و شهرداری نجف آباد در رد یا 

قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
مسعود منتظری - شهردار نجف آباد

سپرده شرکت در مزایده قیمت کل پالک قیمت هرمترمربع )ریال( متراژ)متر مربع( شرح پالک

34.200.000 684.000.000 4.500.000 152 پالک شماره 5668 فاز 7 بلوک 16

55.500.000 1.110.000.000 3.700.000 300 پالک شماره 6273 فاز 4بلوک 15

55.500.000 1.110.000.000 3.700.000 300 پالک شماره 6274 فاز 4بلوک 15

55.500.000 1.110.000.000 3.700.000 300 پالک شماره 6275 فاز 4بلوک 15

26.784.000 535.680.000 3.600.000 148/80 پالک شماره 6256 فاز 4بلوک 15

22.576.000 451.520.000 3.400.000 132/80 پالک شماره 6264 فاز 4بلوک 15

250.060.000 5.001.200.000 ------ 1333/60 مجموع شش پالک

نوبت دوم

دادستان کل کشور در سی و ششمین 
سالروز تأسیس سازمان بازرسی:

سیستم بانکی ناسالم است 
ما  بانکی  سیستم  گفت:  منتظری  حجت االسالم 
این همه  آن هم  دلیل  و  است  ناسالمی  سیستم 
اختالس ها و سوء برداشت ها و پرداخت تسهیالت به 

نورچشمی هاست ...

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت:

 سپاه در همه روزهای خطر 
از منافع ملی دفاع کرده است

سپاه  کرد:  تأکید  روحانی  حسن  االسالم  حجت 
نه تنها محبوب مردم ایران، بلکه محبوب مردم عراق، 

کردها، لبنان و سوریه هم هست...



کوتاه از سیاست
 تنها 5 درصد از خاک عراق

در اشغال داعش 
ــراق،  ــر ع ــر در سراس ــترده اخی ــازی های گس ــا آزادس ب
تنهــا حــدود 5 درصــد از خــاک ایــن کشــور در اشــغال 
گــروه تروریســتی تکفیــری داعــش باقــی مانــده 

اســت.
گفتنــی اســت تــا ســال 2016 میــادی بســیاری 
از اســتان های عــراق مثــل اســتان نینــوا، اســتان 
صاح الدیــن و اســتان کرکــوک در اشــغال داعــش 

ــود. ب

انعقاد بزرگ ترین 
قرارداد زمینی نروژ در ایران 

ــارد  ــا ســه میلی ــرد ب ــام ک ــروژی اع ــک شــرکت ن ی
کــرون معــادل 320 میلیــون یــورو ســرمایه گــذاری ، 
اجــرای یــک طــرح بــزرگ انتقــال آب در ایــران را بــر 
عهــده گرفتــه اســت کــه بزرگ تریــن قــرارداد زمینــی 

نــروژ در ایــران محســوب مــی شــود.
ــر  ــاوگ، مدی ــد اوپه ــل از آروی ــه نق ــری ب ــع خب مناب
ــروژ، اعــام  ــپ ن ــی پیوراپای عامــل شــرکت بین الملل
ــدادی از  ــا تع ــت ب ــرکت در رقاب ــن ش ــه ای ــد ک کردن
شــرکت های خارجــی از چیــن، ویتنــام ، کــره جنوبــی 
و ایتالیــا برنــده ایــن طرح بــزرگ انتقــال آب در درون 

اســتان خوزســتان شــده اســت.

۴ استاندار جدید انتخاب شدند 
ســخنگوی وزارت کشــور گفــت: بــا تعیین ۴ اســتاندار 
ــتانداران 1۷  ــون اس ــران، تاکن ــت وزی ــد در هیئ جدی

اســتان تغییــر کردنــد. 
وزارت کشــور  ســخنگوی  ســامانی،  سیدســلمان 
ــه  ــت ک ــت دول ــته هیئ ــه روز گذش ــت: در جلس گف
ــی برگــزار  ــه ریاســت حجت االســام حســن روحان ب
شــد، گزینه هــای پیشــنهادی وزارت کشــور بــرای 
تصــدی مســئولیت اســتانداری های آذربایجان غربــی، 
کردســتان، گلســتان و مرکــزی معرفــی و بــا تصویــب 
هیئــت وزیــران بــرای ایــن مســئولیت انتخاب شــدند.

ســامانی افــزود: بــر ایــن اســاس محمدمهــدی 
شــهریاری بــه عنــوان اســتاندار آذربایجان غربــی، 
بهمــن مرادنیــا بــه عنــوان اســتاندار کردســتان، 
ســیدمناف هاشــمی بــه عنــوان اســتاندار گلســتان و 
ســیدعلی آقــازاده بــه عنــوان اســتاندار مرکــزی تعیین 

شــدند.

 شروط سه گانه نتانیاهو
برای دولت آتی فلسطین

ملــی  آشــتی  نشســت های  از  جلســه  دومیــن 
فلســطین در قاهــره میــان جنبــش فتــح و حمــاس 
روز گذشــته آغــاز شد.بررســی پرونده هایــی کــه 
دولــت توافــق ملــی فلســطین را بــرای برعهــده گرفتن 
ــازد و  ــد می س ــزه توانمن ــوار غ ــود در ن ــت خ ماموری
ــی،  ــای قضای ــات، پرونده ه ــا انتخاب ــن آن ه بارزتری
ــطین  ــش فلس ــازمان آزادی بخ ــاح، س ــت، س امنی
و دیــدگاه سیاســی دو طــرف از موضوعــات ایــن 

ــت. ــت اس نشس
ــر  ــت وزی ــو، نخس ــن نتانیاه ــتا، بنیامی ــن راس در ای
ــا  ــش ب ــل دولت ــرای تعام ــرط ب ــه ش ــرائیل، س اس
ــق  ــس از تواف ــه پ ــطین ک ــی فلس ــق مل ــت تواف دول
ــد  ــکیل خواه ــره تش ــطینی در قاه ــای فلس طرف ه
ــه  ــد از: ب ــن شــروط عبارتن ــه ای ــرده ک شــد، وضــع ک
ــور  ــوان »کش ــه عن ــرائیل ب ــناختن اس ــمیت ش رس
ــاس،  ــی حم ــتگاه نظام ــردن دس ــل ک ــود«، منح یه

ــران. ــا ای ــط ب ــع رواب قط

انفجار در پاالیشگاه نفت ترکیه 
رســانه های ترکیــه از وقــوع انفجــار در یــک پاالیشــگاه 
ــی  ــد. در پ ــر دادن ــر خب ــتان ازمی ــرب اس ــی در غ نفت
ــماری  ــه، ش ــی در ترکی ــگاه نفت ــاری در پاالیش انفج

کشــته و زخمــی شــدند.
ــل از  ــه نق ــوز« ب ــت دیلی نی ــه »حری ــگاه روزنام پای
ــار روز  ــن انفج ــه ای ــزارش داد ک ــی گ ــات محل مقام
چهارشــنبه در پاالیشــگاه نفتــی »توپــراش« در منطقه 
ــت. ــر روی داده اس ــتان ازمی ــرب اس ــاگا« در غ »علی

بنــا بــه بیانیــه پاالیشــگاه نفتــی »توپــراش« بــر اثــر 
ایــن انفجــار ۴ نفــر کشــته و 2 نفــر دیگــر نیــز زخمــی 
شــدند.»بایرام یلمــاز« فرمانــدار منطقــه »علیــاگا« در 
گفــت و گــو بــا خبرگــزاری آناتولــی، احتمــال هرگونــه 
انفجــار را رد کــرد و گفــت ایــن انفجــار یــک ســانحه 

بوده اســت. کاری 

 ساخت دو نیروگاه اتمی
در عربستان 

عربســتان اعــام کــرد کــه تا پایــان ســال 201۸ بنــا دارد 
ســاخت دو نیــروگاه اتمــی در شــهرک ملــک عبــدهللا را 
ــی بخــش  ــر اجرای ــد. »ماهــر العــودان« مدی ــاز کن آغ
انــرژی هســته ای شــهرک ملــک عبــدهللا بــرای انرژی 
هســته ای و تجدیــد پذیــر، اعــام کــرد عربســتان مــی 
ــا پیــش از پایــان ســال میــادی پیــش رو  خواهــد ت
ســاخت دو نیــروگاه اتمــی را آغــاز کند.العــودان اعــام 
کــرد کــه ریــاض مــی خواهــد تــا پیــش از پایــان ســال 
ــد و  ــزار کن ــوص برگ ــن خص ــه ای در ای 201۸ مناقص
قراردادهــا بــرای ســاخت ایــن نیــروگاه هــا بــا حضــور 

مســئوالن ارشــد ســعودی امضــا خواهــد شــد.

خبرکوتاه
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی:

جاسوس باید مجازات شود
نایــب رئیــس مجلــس شــورای اســامی گفــت: اگــر 
ــد مجــازات  کســی جاسوســی انجــام داده اســت، بای

شــود. 
در پایــان جلســه علنــی روز گذشــته مجلــس شــورای 
ــردم محــات،  ــده م اســامی علیرضــا ســلیمی، نماین
گفــت: دولــت ادعــا می کنــد کــه ۷0 میلیــارد دالر 
فاینانــس گرفتــه اســت، امــا مشــخص نیســت کــه این 

ــت. ــده اس ــی ش ــا عملیات ــا در کج فاینانس ه
وی نســبت بــه عــدم ارائــه گــزارش از عملکــرد صنــدوق 
ــن  ــه ای ــی ب ــای نفت ــز درآمده ــی و واری ــعه مل توس

ــرد. ــاد ک ــدوق انتق صن
ســلیمی گفــت: در مــورد جاســوس تیــم مذاکره کننــده 
ــه  ــوال در جلس ــرح س ــم ط ــی رغ ــز عل ــته ای نی هس
غیرعلنــی، مــا متوجــه نشــدیم ایــن طــرح چگونــه بــه 
تیــم مذاکره کننــده راه پیــدا کــرده اســت. آیــا اطاعاتــی 

توســط ایــن فــرد درز داده شــده اســت یــا خیــر؟
در ادامــه علــی مطهــری، نایــب رئیــس مجلــس 
ــده  ــر عه ــه را ب ــت جلس ــه ریاس ــامی ک ــورای اس ش
داشــت، گفــت: ایــن موضــوع را کــه کســی متهــم بــه 
جاسوســی بــوده، عــده ای قبــول دارنــد یــا ندارنــد، امــا 

مرجــع، قوه قضائیــه و یــا وزارت اطاعــات اســت.
ــام داده  ــی انج ــی جاسوس ــر کس ــرد: اگ ــد ک وی تأکی
بایــد مجــازات شــود؛ اینکــه دنبــال کســانی باشــیم کــه 

ــد، کار درســتی نیســت. ــی کرده ان ــرد را معرف ــن ف ای

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

آخرالزّمان در نگاه امام علی )ع(
ــا و  ــده ه ــا و پدی ــت قضای ــم و پش ــوب ببینی و خ
اخبــار و تحــرکات را بفهمیــم کــه ایــن مســتلزم نــگاه 
توحیــدی و خداجویــی و خدامحــوری و اطاعــت 
الهــی اســت؛ بنابرایــن بــرای اینکــه انســان در 
ــد  ــی نشــود، بای ــی بصیرت ــار ب ــی دچ ــوادث زندگ ح
پیرامــون آنهــا تدبــر کنــد و از ســطحی نگــری و نــگاه 

ــزد.  ــا بپرهی ــه قضای ــه ب عامیان
بــی تردیــد فتنه انگیــزی میــان مســلمانان حــرام و 
ــن رو ســخن چینی و  ــره اســت؛ از ای از گناهــان کبی
هرگونــه جوســازی برای انحــراف جامعه اســامی از 
ــزی  ــه موجــب فتنه انگی ــت ک ــن جه ــت، از ای واقعی
می شــود، از گناهــان کبیــره برشــمرده شــده اســت. 
لیکــن ایجــاد فتنــه و اختــاف میــان مشــرکان 
ــز  ــه حــق جای ــت جبه ــان و تقوی ــف آن ــرای تضعی ب
ــر حســب مصلحــت و  ــه برخــی آن را ب اســت؛ بلک

ــته اند. ــب دانس ــا واج ــتحب ی ــرورت، مس ض
ــه  ــرایطی ک ــروز و در ش ــت، ام ــن اس ــف روش تکلی
نابــودی مســلمانان  بــه  دشــمنان اســام کمــر 
ــواب  ــده، ناص ــوس کنن ــت مای ــر حرک ــته اند، ه بس
اســت امــا برخــورد بــا رانــت و فســاد در انــواع 
مختلفــش الزم و ضــروری اســت؛ چراکــه برخــورد بــا 
مفســدان و رانــت خــواران و زیــاده خواهــان، مــردم 
را همــراه و همــگام و متحــد و امیــدوار می کنــد.

ــا  ــه ب ــدام هــای درســت در مقابل ــادا کســی از اق مب
ــه  ــود! توج ــر ش ــده خاط ــور و رنجی ــادگران دلخ فس
ــن  ــه و تابعی ــه صحاب ــت ک ــه الزم اس ــن نکت ــه ای ب
ــل  ــددی را نق ــات متع ــود، روای ــاوت آرای خ ــا تف ب
کــرده انــد کــه پیامبــر اکــرم )ص( مــردم را از فتنــه 
ــته اند و  ــذر داش ــود برح ــد از خ ــای بع ــوب ه و آش
ــن  ــا را چنی ــأ فتنه ه ــی)ع(، منش ــرت عل ــز حض نی
ــما  ــر ش ــت ب ــا از دو خصل ــد: »همان ــان فرموده ان بی
هراســانم؛ پیــروی از هــوای نفــس و آرزوی طوالنــی؛ 
پیــروی از هــوای نفــس از حــق بــاز مــی  دارد و آرزوی 

ــد.  ــی  نه ــاق فراموشــی م دراز، آخــرت را در ط
همانــا دنیــا پشــت كنان، كــوچ كــرده و مــی  رود 
ــد  ــی  آی ــا م ــوی م ــه س ــرده و ب ــوچ ك ــرت، ك و آخ
و هــر كــدام را فرزندانــی اســت. پــس شــما از 
فرزنــدان آخــرت باشــید و از فرزنــدان دنیــا نباشــید؛ 
ــردا  ــروز كار هســت و محاســبه نیســت و ف ــرا ام زی
ــا و  ــان فتنه  ه ــت و هم ــت و كار نیس ــبه هس محاس
آشــوب  هــا از هواپرســتی آغــاز می شــود و از احــكام 

ــی  شــود.  ــه، شــروع م ــود پرداخت ــت و خ بدع
ــا خــدا مخالفــت  ــه، ب ــن احــكام خــود پرداخت در ای
ــه  ــا، ب ــدن آنه ــده دار ش ــی در عه ــود و مردان ــی  ش م

ــی  نشــینند. ــر م ــی دیگ جــای مردان
اگــر حــق خالــص در میــان بــود، اختــاف بــه چشــم 
ــود،  ــان ب ــض در می ــل مح ــر باط ــورد و اگ ــی  خ نم
ــن  ــد؛ لیك ــی  مان ــیده نم ــدی پوش ــچ خردمن ــر هی ب
مشــتی از حــق و مشــتی از باطــل برگرفتــه شــده و 
بــا هــم آمیختــه شــده و اینجاســت كــه شــیطان بــه 
دوســتداران خــود چیــره مــی  شــود و كســانی رهایــی 
ــی  ــت نیك ــد، عاقب ــرف خداون ــه از ط ــد ك ــی  یابن م

بــرای آنهــا رقــم خــورده باشــد. 
امیرالمومنیــن)ع( در نقلــی از رســول خــدا)ص( مــی  
فرماینــد: »چگونــه خواهیــد بــود زمانــی كــه فتنــه  ای 
ــش از آن  ــودكان بی ــه در آن ك ــرد ك ــما را در برگی ش
بــه نظــر مــی  رســند كــه هســتند ]ســّن و سالشــان 
ــری ــه پی ــان ب ــد[ و جوان ــر می  رس ــه نظ ــتر ب  بیش

می  رسند. 
مــردم بــه كژراهــه مــی  رونــد و آن را چونــان ســّنت 
ــه  ــی از آن ب ــرگاه بخش ــد و ه ــی  گزینن ــش م خوی
روش درســت تبدیــل شــود، گفتــه مــی  شــود ســّنت 
ــردم كاری  ــر م ــن در نظ ــت و ای ــده اس ــون ش دگرگ
زشــت آیــد و در پــی آن، بایــا شــدت یابــد و نســل 

بــه اســارت بــرده شــود. 
ــد؛ چنــان كــه  ــان را بكوب ســپس فتنــه و آشــوب آن
آتــش، هیــزم را مــی  كوبــد و آســیاب طعمــه خــود 
ــدا و  ــرای خ ــه ب ــا ن ــد ام ــی  آموزن ــن م ــا دی را. آنه
ــه  ــل و ب ــرای عم ــه ب ــا ن ــد ام ــی  جوین ــش م دان

وســیله كار آخــرت، دنیــا را می  طلبنــد.«
ــر)ع( از رســول  ــه هــا حضــرت امی در مصــداق فتن
خــدا)ص( نقــل کرده انــد کــه فرمودنــد: بــرای 
امتــم بیــش از هــر چیــز از گمراهــی پــس از 
معرفــت، فتنه هــای گمــراه کننــده و شــهوت، شــکم 

ــم. ــرج بیمناک و ف

P.Sharifi@eskimia.ir
پروانه شریفیگروه سیاست

ــر منتظــری در ســی  حجت االســام محمدجعف
و ششــمین ســالروز تاســیس ســازمان بازرســی 
کل کشــور در ســخنانی گفــت: اگــر منشــور 
مختلــف  بخش هــای  در  را  امیرالمومنیــن 
اجرایــی، قضایــی، قانون گــذاری و حتــی نیــروی 
مســلح حاکــم کنیــم، قطعــا زندگــی مــا خیلــی 

ــود.   ــن خواهــد ب ــر از ای بهت
بودنــد  نوشــته  مالــک  بــه  علــی  حضــرت 
ــری  ــه کار بگی ــه مــی خواهــی ب ــی را ک کارگزاران
بــر اســاس رابطــه هــای شــخصی و خانوادگــی 
بــه کار نگیــر و آنهــا را آزمــون و خطــا کــن، بایــد 
اعمــال آنهــا را کامــاً تحــت مراقبــت قــرار دهــی 
ــه کار  ــادار ب ــتگو و وف ــادق و راس ــوران ص و مام
ــری. در ادامــه  ــه کار گی ــا ب ــت آنه ــرای مراقب را ب
گزیــده ای از صحبــت هــای دادســتان کل کشــور 

ــد:  ــی خوانی را م

 سیستم اداری سالم
ــه مــن و شــما داده شــده  پســتی کــه امــروز ب
از روســای قــوا گرفتــه تــا وزرا و روســای ادارات، 
امانــت اســت. قطعــا و مســلما یکــی از عوامــل 
آســایش مــردم، داشــتن سیســتم اداری ســالم 
اســت و ایــن مســئله هــم در قــوه مجریــه، قــوه 

قضائیــه و مقننــه صــدق دارد. 
اگــر خــدای ناکــرده قــرار باشــد عــدم ســامت 
ــد؟  ــه کار کنن ــردم چ ــد، م ــان بده ــود را نش خ
چنــد درصــد از مــردم از دســتگاه های حاکمیــت 
رضایــت دارنــد؟ نمی گویــم 100 درصــد بایــد 
رضایــت داشــته باشــند؛ چــون مقــدور نیســت. 
50 درصــد نارضایتــی بــه دســتگاه های قضایــی 
طبیعــی اســت؛ چــون وقتــی کســی در دادگاه هــا 
محکــوم می شــود، خــود را ناراضــی نشــان 
می دهــد، امــا ایــن مقــدار نارضایتــی در دســتگاه 
 اجرایــی، یعنــی در جایــی مشــکلی وجــود 

دارد.

 کار مردم را به فردا انداختن 
خیانت است

در کشــور مــا حاکمیــت اســام و قــرآن اســت 
ــه  ــردم را در ادارات ب ــت کار م ــندیده نیس و پس
فــردا بیندازنــد و ایــن خیانــت بــه مــردم اســت. 
مهــم، قانــون و اجــرای قانــون اســت و ناظــر بــر 
ایــن دســتگاه ها بــه موجــب اصــل 1۷۴ قانــون 
اساســی، ســازمان بازرســی کل اســت. نظــارت 
بــر ُحســن جریــان امــور و اجــرای صحیــح 
قوانیــن دو وظیفــه مهــم ســازمان بازرســی 
اســت.آیا چنانچــه در ســازمان بازرســی بــه ایــن 
دو وظیفــه عمــل شــود، بایــد شــاهد ایــن همــه 
فســاد باشــیم؟ ایــن بــه معنــای نفــی زحمــات 
ــی  ــما را م ــی کار ش ــا خروج ــت ام ــما نیس ش

خواهیــم تحلیــل کنیــم. 
بــه نظــر شــما چــه اشــکاالتی در کار ما و دســتگاه 
ــادها در  ــه فس ــاهد اینگون ــه ش ــت ک ــا هس قض

ادارات هســتیم؟!
 سیستم بانکی ما 

سیستم ناسالمی است
ــی  ــازمان بازرس ــی و س ــتگاه قضای ــر در دس اگ
آنگونــه کــه وظیفه مــان اســت عمــل می کردیــم، 
شــاهد ایــن همــه فســاد نبودیــم. نظــارت بایــد 
از اولیــن گام یــک پــروژه تــا پایــان آن باشــد نــه 
اینکــه بعــد از پایــان پــروژه بــرآن نظــارت کنیــم. 

ســازمان بازرســی منافــذ را بــرای ســوء اســتفاده 
بایــد ببنــدد. سیســتم بانکــی مــا سیســتم 
ــه  ــن هم ــم ای ــل آن ه ــت و دلی ــالمی اس ناس
ــت  ــا و پرداخ ــت ه ــوء برداش ــا و س اختاس ه
تســهیات بــه اقــارب و نورچشــمی هاســت. اگر 
سیســتم بانکــی مــا درســت بــود، نبایــد شــاهد 
چنیــن وضعــی مــی بودیــم. همیــن االن بیــش 
از 12 الــی 13 پرونــده در هیئــت انتظامــی بانــک 

مرکــزی داریــم.
 تخلفات صریح خالف قانون 

در انتخابات
ــای  ــد در پرونده ه ــی خواه ــا م ــه ت ــوه قضایی ق
برخــورد کننــد،  مهــم  مهره هــای  بــا  مهــم 
در  می کنیــم.  کاری  سیاســی  می گوینــد 
انتخابــات تخلفــات صریــح خــاف قانــون 
داشــتیم و مــن یــک واســطه جایــگاه حقوقــی 
ــودم.  ــان آن ب ــا در جری ــا انته ــدا ت ــه از ابت ام ک
برخــی آقایــان تخلفــات روشــنی داشــتند مــی 
ــورد  ــد برخ ــی گوین ــم، م ــورد کنی ــم برخ خواهی

ــت. ــی اس سیاس
 هدف دشمنان براندازی نظام است

قــوه قضائیــه مقتــدر ماننــد قــوه دفاعیــه مقتــدر 
موثــر اســت. می توانیــد در ایجــاد امنیــت بهــره 
ببریــد و اشــکال را منطقــی و حقوقــی بگوییــد. 
هیــچ دســتگاهی بــه انــدازه قــوه قضائیــه 

در درون خــود عوامــل نظارتــی نــدارد و اگــر 
ــک قاضــی مشــکلی داشــته باشــد، برخــورد  ی

می شــود. 

ــداد  ــه تع ــن ســال ۹5 چ ــد در همی شــما ببینی
قاضــی منفصــل شــد. اینهــا را نمی بیننــد و 
ــد  ــی کنن ــه م ــه هجم ــوه قضائی ــه ق ــه ب اینگون
ــوی  ــد. از س ــی کنن ــم م ــوزی ه ــار دلس و اظه
ــائل  ــن مس ــتکباری از ای ــورهای اس ــر کش دیگ
اســتفاده کــرده و نظــام را تضعیــف مــی کننــد. 
قــوه قضاییــه یکــی از محورهــای اصلــی اســت 
ــت.  ــف آن اس ــال تضعی ــه دنب ــمن ب ــه دش ک
ــتند،  ــام هس ــدازی نظ ــال بران ــه دنب ــانی ک کس

ــد. ــرارداده ان ــدف ق ــه را ه ــوه قضایی ق

ادامه از صفحه اول

حجــت االســام حســن روحانــی در جلســه هیئــت 
دولــت بــا بیــان اینکــه ســپاه از ملــت جــدا نیســت، 
ــه اختافــی بیــن جناح هــای  اظهــار کــرد: هیچگون
ــود  ــمنانمان وج ــه دش ــا توطئ ــه ب ــرای مقابل ــا ب م

نــدارد.
ــا اشــاره بــه اینکــه امــروز کامــًا  رئیــس جمهــور ب
روشــن می شــود کــه دولــت یاغی کیســت و کســی 
کــه مقــررات بین المللــی را زیــر پــا می گــذارد، چــه 
ــه  ــود ک ــن می ش ــی روش ــه خوب ــت و ب ــی اس کس
کدام کشــور مــورد احتــرام کشــورها و افــکار عمومی 
ــد  ــکا بخواه ــر آمری ــه داد: اگ ــت، ادام ــان اس جه
ــپاه  ــه س ــود و علی ــب ش ــدی را مرتک ــای بع خط
پاســداران اقدامــی کنــد، ایــن دیگــر خطــا انــدر خطا 

اســت. ســپاه پاســداران تنهــا یــک واحــد نظامــی 
نیســت، بلکــه  ســپاه پاســداران در دل ایــن مــردم 
بــوده و در همــه روزهــای خطــر از منافــع ملــی مــا 

دفــاع کــرده اســت.
ــوب  ــا محب ــه تنه ــپاه ن ــرد: س ــح ک ــی تصری روحان
ــم  ــراق ه ــردم ع ــوب م ــه محب ــران بلک ــت ای مل
هســت چــون بغــداد را نجــات داده؛ محبــوب 
کُردهــای عــراق هــم هســت چــون اربیــل را نجــات 
داده؛ محبــوب مــردم دمشــق و ســوریه هم هســت 
چــون دمشــق را نجــات داده؛ محبــوب مــردم لبنان 
ــتقال  ــت و اس ــدار حیثی ــون طرف ــت چ ــم هس ه
لبنــان بــوده اســت؛ ســپاه همیشــه کمــک مظلومان 

ــت. ــتاده اس ــت ها ایس ــر تروریس ــوده و در براب ب

رئیــس جمهــور بــا بیــان اینکــه رئیــس جمهور 
ــی  ــر اقدام ــه ه ــتدالل ک ــن اس ــا ای ــکا ب آمری
رئیــس جمهــور قبلــی انجــام داده بــا آن 
مخالفــت مــی کنــد، دســت بــه ایــن اقدامــات 
ــت:  ــت، گف ــکار اس ــی آش ــن بی منطق زده و ای
واقعــًا بــرای دولــت آمریــکا شــرم آور اســت که 
ــا هــر کاری کــه  اســتداللش ایــن باشــد کــه ب
ــت  ــام داده، مخالف ــی انج ــی قبل ــت قانون دول

ــد. کنن
ــق  ــد نط ــپ بخواه ــه ترام ــه داد: اینک وی ادام
کنــد، چیــزی علیــه جمهــوری اســامی بگویــد، 
این هــا را در ســازمان ملــل گفــت و آن هــا 

ــد. ــش کردن محکوم

روحانــی اظهــار داشــت: امــروز ایــران بــه 
ــودش  ــدات خ ــه تعه ــه ب ــوری ک ــوان کش عن
پایبنــد اســت، مــورد تحســین افــکار عمومــی 
و دولت هــای جهــان اســت و آمریــکا بــه 
عنــوان کشــوری کــه اعتبــار، حیثیــت و آبــروی 
خــودش را بــه حــراج گذاشــته مطــرح اســت 
ــکا  ــل آمری ــادی در داخ ــده زی ــه ع ــه البت ک
از مقامــات لشــکری و کشــوری گذشــته و 
ــت  ــه در دول ــی ک ــی مقامات ــان و حت فعلی ش
ــبک و  ــن س ــا ای ــتند، ب ــکا هس ــی آمری فعل

ــتند. ــف هس ــکا مخال ــت آمری ــیاق دول س
ــا  ــت م ــه مل ــی ک ــا زمان ــت: ت ــی گف روحان
متحــد، منســجم و یــک صــدا بــوده و مطیــع 
رهبــری شــجاع هســتیم، هیــچ مشــکلی 
بــرای کشــور مــا پیــش نمی آیــد. فــراز و 
نشــیب وجــود دارد امــا بــه خوبــی از آن عبــور 

می کنیــم.

حجــت االســام روحانــی بابیــان اینکــه آمریــکا 
هیچوقــت بــه تعهــدات خــودش پایبنــد نبــوده 
اســت، تصریــح کرد:بــه مــردم کُــرد ایــران 
می گویــم مــا بــه شــما صددرصــد اعتمــاد داریم؛ 
اینکــه یــک عــده ای در اقلیــم کردســتان عــراق 
ــچ  ــه هی ــا ب ــد، م ــی کردن ــای سیاس ــک خط ی

ــیم.  ــما نمی نویس ــای ش ــوان پ عن
رئیــس جمهــور در عیــن حــال یادآورشــد: 
نمی خواهیــم فشــاری بــر مــردم کُــرد وارد 
ــد،  ــی کردن ــا خطای ــئوالن آن ه ــر مس ــود؛ اگ ش

ــد. ــا بدهن ــد به بای
وی »آرامــش، امنیــت و آزادی« را بــه عنوان ســه 
پایــه بــرای رســیدن به هــدف پیشــرفت و اقتدار 
دانســت و تصریــح کرد: پیشــرفت و اقتــدار ما در 
ســایه امنیــت، آرامــش و آزادی اســت کــه بایــد 
ــان  ــدف مهمم ــه ه ــیدن ب ــرای رس ــا ب از آن  ه

حراســت و حفاظــت کنیــم.

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت:

سپاه در همه روزهای خطر از منافع ملی دفاع کرده است

مقامات لشکری و کشوری مطرح کردند؛
شوک هایی برای دولت ترامپ 

طــی روزهــای گذشــته فرماندهــان لشــکری و مقامــات دولتــی 
جمهــوری اســامی ایــران بــه موضــوع »بررســی قــرار دادن نــام 
ــکا«،  ــوی آمری ــتی از س ــای تروریس ــت گروه ه ــپاه در فهرس س

ــد. واکنــش نشــان دادن
 هم سنگ داعش

ســردار سرلشــکر محمدعلــی جعفــری، فرمانــده کل ســپاه 
ــه  ــات خصمان ــریح اقدام ــا تش ــامی ب ــاب اس ــداران انق پاس
ــران و تأکیــد  آمریکایــی هــا در مــاه هــای اخیــر علیــه ملــت ای
ــادل  ــون کاتســا را مع ــوری اســامی اجــرای قان ــه جمه ــر اینک ب

ــت:  ــد، گف ــی دان ــام م ــکا از برج ــه آمری ــک جانب ــروج ی ــا خ ب
همان طــور کــه در گذشــته نیــز اعــام کــرده ایــم؛ در صورتــی کــه 
قانــون تحریم هــای جدیــد آمریــکا اجــرا شــود، ایــن کشــور بایــد 
پایگاه هــای منطقــه ای خــود تــا شــعاع 2 هــزار کیلومتــری بــرد 

ــد. ــل کن ــران را منتق ــک های ای موش
ــده موجــود درخصــوص  ــار پراکن ــه اخب ــی ک ــزود: در صورت وی اف
حماقــت دولــت آمریــکا مبنــی بــر درنظــر گرفتن ســپاه بــه عنوان 
گــروه تروریســتی صحیــح باشــد، ســپاه نیــز ارتــش آمریــکا را در 
سراســر جهــان بــه ویــژه منطقــه خاورمیانــه، هم ســنگ داعــش 

درنظــر خواهــد گرفــت.
 آمریکایی های منفور

محمدجــواد ظریــف، وزیــر امــور خارجه کشــورمان نیــز در واکنش 

بــه تصمیــم دولــت ترامــپ بــرای قــرار دادن ســپاه پاســداران در 
فهرســت تروریســتی، ســپاه پاســداران انقــاب اســامی را یــک 
افتخــار بــرای کشــور و ضامــن دفــاع از کشــور و تــداوم انقــاب 
و دفــاع از مرزهــای کشــور خوانــد و بــا بیــان اینکــه نقــش ســپاه 
در جنــگ تحمیلــی نقــش بســیار درخشــانی بــود، افــزود: 
آمریکایی هــا بــا چنیــن اقداماتــی، بیشــتر خودشــان را منزوی تــر 

ــوند. ــر می ش ــران منفورت ــردم ای ــم م ــد و در چش می کنن
 شوک هایی برای فهماندن

ســردار ســرتیپ »سیدمســعود جزایــری« ســخنگوی ارشــد 
نیروهــای مســلح نیــز در ایــن رابطــه گفــت: ظاهــرًا دولــت ترامپ 
حرفــی جــز دشــنام را نمی فهمــد و نیــاز بــه شــوک هایی دارد کــه 

مفهــوم جدیــد قــدرت در جهــان امــروز را متوجــه شــود.

وی در پایــان بــا بیــان اینکــه مقابلــه بــا تجاوزگــری آمریــکا یــک 
امــر جــدی و تمریــن شــده اســت، تصریــح کــرد: دوران حضــور 
و ســلطه آمریــکا در غــرب آســیا بــه پایــان رســیده و مدت هــا از 

مــرگ خاورمیانــه جدیــد آمریکایــی گذشــته اســت.
 سپاه مدافع ملت است

ــت  ــان نشس ــت در جری ــخنگوی دول ــت، س ــر نوبخ ــد باق محم
خبــری هفتگــی خــود بــا اصحــاب رســانه در پاســخ بــه ســوالی 
مبنــی بــر تصمیــم آمریــکا بــرای قــراردادن نام ســپاه در فهرســت 
گروه هــای تروریســتی اظهــار کــرد: جهــان بایــد بــا چشــم 
ــژه  ــه وی ــا ب ــاع ســپاه را از تهاجــم تروریســت ه ــه، دف واقع بینان
عناصــر داعــش تأییــد کنــد؛ ســپاه هــم مدافــع ملــت اســت و هم 

ــت. ــه تروریست هاس ــم ب مهاج

سیاست خارجه
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سیاسـت

،،
سیســتم بانکی ما سیســتم ناسالمی 
همــه  ایــن  هــم  آن  دلیــل  و  اســت 
هــا  برداشــت  ســوء  و  اختالس هــا 
و  اقــارب  بــه  تســهیالت  پرداخــت  و 
سیســتم  اگــر  هاســت.  نورچشــمی 
بانکــی مــا درســت بــود، نبایــد شــاهد 

چنیــن وضعــی مــی بودیــم.

دادستان کل کشور در سی و ششمین سالروز تاسیس سازمان بازرسی:

سیستم بانکی ناسالم است 
اگر قوه قضائیه و سازمان بازرسی به وظایفشان عمل می کردند، شاهد این همه فساد نبودیم

دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
گفــت: در مدیریــت اقتصــادی و فرهنگــی 
شــهری  نظــام  مســئله  در  و  ضعف هــا 
مشــکاتی داریــم و جهــاد توانمندســازی 
نیــاز فــوری و اساســی کشــور ماســت و 
عبــور از مشــکات  نمی توانیــم  آن   بــدون 

 کنیم.
ــخیص  ــع تش ــر مجم ــی، دبی ــن رضای محس
مصلحــت نظــام بــا بیــان اینکــه ملــت ایــران 
در انقــاب اســامی اهــداف بزرگــی را انتخــاب 
ــاش  ــد ت ــا نیازمن ــه آن ه ــیدن ب ــرد و رس ک
انقــاب  آماده ســازی نســل های جدیــد  و 
ــاب  ــران در انق ــت ای اســت، اظهارداشــت: مل
اســامی تنهــا دنبــال براندازی شــاه نبــود بلکه 
ــدن  ــای تم ــزرگ احی ــدف ب ــر آن ه ــاوه ب ع
بــزرگ را دنبــال می کــرد و ایــن مســئله 

ــد  ــزرگ نیازمن ــدن ب ــن تم ــه ای ــیدن ب و رس
ــت. ــی اس ــاش بزرگ ت

وی افــزود: در ۴0 ســالی کــه پــس از انقــاب 
ــای  ــته ایم، گام ه ــر گذاش ــت س ــامی پش اس
بلنــدی برداشــتیم ولــی تــا نیــل بــه مقاصــد 
نهایــی بایــد گام هــای بزرگ تــری برداریــم 
و هرچــه هــدف بزرگ تــر باشــد، نیازمنــد 

ــتیم.  ــتری هس ــداکاری بیش ف
دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام 
البتــه  خاطرنشــان کــرد:  حــال  عیــن  در 
ــود  ــات خ ــای حی ــه حوزه ه ــته ایم هم نتوانس
را کامــل کنیــم؛ در بعــد امنیــت، سیاســت 

و دفــاع پیشــرفت های معجزه ســازی بــه 
اقتصــاد،  بعــد  آورده ایــم ولــی در  دســت 
فرهنــگ و فنــاوری و اجتماعــی و نظــام 
شــهری در حــوزه تمــدن ســازی هنــوز ابتــدای 

راه هســتیم. 
رضایــی بــا بیــان اینکــه موانــع اصلــی زیســت 
و  اقتصــاد  در  مــا  اجتماعــی  و  سیاســی 
نوســازی صنایــع اســت و امــروز فناوری هــای 
ــرد: در  ــح ک ــت، تصری ــده اس ــب مان ــا عق م
مدیریــت اقتصــادی و فرهنگــی ضعف هایــی 
داریــم و در مســئله نظــام شــهری دچــار 
مشــکاتی هســتیم و بــه همیــن دلیــل 

توانمندســازی، نیــاز فــوری و اساســی کشــور 
ــکات  ــم از مش ــدون آن نمی توانی ــت و ب اس
عبــور کنیم.رضایــی بــا تاکیــد بــر اینکــه امــروز 
نیازمنــد رهبــران تغییــر هســتیم، گفــت: ایــن 
ــادی  ــی، اقتص ــرایط فرهنگ ــد ش ــران بای رهب
ــدون  ــد و ب ــر دهن ــاوری را تغیی ــی و فن وعلم
ــم  ــا نخواهی ــن حوزه ه ــا پیشــرفتی در ای آن ه
داشــت و مــا نیازمنــد رهبرانــی شــجاع و آگاه 
هســتیم. وی بــا اشــاره بــه برخــی ریشــه های 
ــرد:  ــان ک ــور خاطرنش ــاد در کش ــل فس معض
یکــی از دالیل گســترش فســاد در کشــور، این 
اســت کــه مــا مشــاوران تأثیرگــذار نداریــم تــا 

بتواننــد گلوگاه هــای فســاد را بــا مشــاوره های 
ــد.  ــه و راهگشــا ببندن خاقان

ــه نســل  ــد ب ــر اینکــه بای ــا تاکیــد ب رضایــی ب
ســوم و چهــارم انقــاب دل و جرئــت خاقیت 
ــرفت های  ــور پیش ــروز موت ــت: ام ــم، گف بدهی
ــر در  ــت اســت و اگ ــوآوری و خاقی ــد، ن جدی
انقــاب و دفــاع مقــدس خاقیــت نداشــتیم، 

ــم.  ــام دهی ــتیم کاری انج نمی توانس
ــا  دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ب
تأکیــد بر اینکــه بایــد توانمندســازی را از ایجاد 
انگیــزه و اعتمــاد بــه نفــس آغــاز کنیــم، گفت: 
مــا می توانیــم بــه عظمــت و شــکوه مــد نظــر 
ــه  ــعارهای آرمانگرایان ــه ش ــیم و ب ــود برس خ
خــود دســت پیــدا کنیــم ولــی ایــن کار بــدون 
تولیــد رهبرانــه تغییــر در بخش هــای مختلــف 

ــت. ــر نیس امکان پذی

رضایی در نشست خبری:
نیازمند »رهبران تغییر« هستیم 

ســردار غامرضــا جالــی، رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل 
کشــور  بــه همــراه جانشــین قــرارگاه پدافنــد 
و  اطاعــات  فنــاوری  معــاون  و  ســایبری 
ــا آذری  ــور ب ــل کش ــد غیرعام ــات پدافن ارتباط
جهرمــی، وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 

ــرد. ــدار ک دی
ــور،  ــل کش ــد غیرعام ــازمان پدافن ــس س رئی

تهدیــدات دشــمنان علیــه نظــام جمهــوری اســامی در 
ــه  ــزون کشــور ب ــر شــدن روز اف فضــای ســایبر و وابســته ت
ایــن فضــا را امــری جــدی برشــمرد و خاطرنشــان کــرد: الزم 
ــا مشــارکت و  ــاوری اطاعــات ب اســت وزارت ارتباطــات و فن
همــکاری ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور تهدیــدات ایــن 
حــوزه را شناســایی و  الزامــات مصــون ســازی  ایــن حــوزه را 

تهیــه و تدویــن کننــد.
ســردار جالــی افــزود: مصــون ســازی کامــل زیرســاخت های 
تهدیــدات  طیــف  برابــر  در  و حســاس کشــور  حیاتــی 
دشــمنان نظــام جمهــوری اســامی، نیازمنــد همــکاری همــه 
امنیتــی  دفاعــی،  حوزه هــای  در  مســئول  بخش هــای 
و ایمنــی اســت.همچنین در ایــن دیــدار جهرمــی وزیــر 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات، گفــت: امــروزه بــا گســترش 

فنــاوری در حــوزه ســایبر، بــا تهدیــدات ایــن فضــا از جملــه 
ــا  اینترنــت اشــیا روبــه رو هســتیم کــه بایــد ب
شناســایی تهدیــدات ایــن حــوزه،  ماحظــات 
ــری  ــه و به کارگی ــدی را تهی ــات  پدافن و الزام

ــرد. ک
 وی افــزود: توجــه بــه پدافنــد غیرعامــل 
فیزیکــی و  تعییــن شــاخص های تــاب آوری 
زیرســاخت های ارتباطــی کشــور و ســایر زیرســاخت های 
وابســته بــه آن، از اولویت هــای کاری ایــن وزارتخانــه اســت.

وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات  تهیــه طرح هــای 
تهیــه  و  حــوادث  از  بازیابــی  و  اضطــراری  واکنــش 
امــری  را  مربوطــه  نامه هــای  آئیــن  و  دســتوالعمل ها 

قلمــداد کــرد. ضــروری 
ــا ســازمان  جهرمــی تاکیــد کــرد: بایــد راهبــردی مشــترک ب
پدافنــد غیرعامــل کشــور در خصــوص نحــوه بهــره گیــری از 
تأمیــن کننــدگان خارجــی محصــوالت و خدمــات مــورد نیــاز 
ــم  ــه و تنظی ــع کشــور تهی ــح و مناف ــت مصال ــا رعای کشــور ب
شــود.وی در پایــان خواســتار یــاری بیشــتر ســازمان پدافنــد 
غیرعامــل کشــور بــه ایــن وزارتخانــه در راســتای تحقــق 
سیاســت های کلــی نظــام در حــوزه پدافنــد غیرعامــل شــد.

ــد  ــات بای ــت: کارخانج ــامی گف ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
بــرای ارتبــاط بــا راه آهــن انگیزه منــد شــوند کــه 
طــرح هــای قانونــی در ایــن خصــوص قطعــا بــا 
ــد  ــت بای ــذا دول ــود؛ ل ــه می ش ــی مواج ــار مال ب

اقــدام بــه ارائــه الیحــه کنــد.
بــه گــزارش حــوزه پارلمانــی خبرگــزاری فــارس 
بــه نقــل از خانــه ملــت، علــی الریجانــی، رئیــس 

ــل و  ــا مدیرعام ــه ب ــتی ک ــامی در نشس ــورای اس ــس ش مجل
مســئوالن شــرکت راه آهــن جمهــوری اســامی ایــران داشــت، 
بــه تقویــت مســیرهای پــر رفــت و آمــد ریلــی از حیــث 
مســافران اشــاره کــرد و گفــت: الزم اســت در مســیرهای اصلــی 
همچــون تهران-مشــهد و اصفهــان- شــیراز مســافر بیشــتری از 
طریــق ریــل جابه جــا شــود کــه نیازمنــد تقویــت نــاوگان اســت.

وی در ادامــه اظهــار داشــت: بایــد بــه ســمت ســرمایه گذاری های 
خارجــی حرکــت کــرد و تمرکــز روی منابــع حاصــل از مالیــات بر 
ارزش افــزوده تقریبــا ســودی نــدارد؛ چــرا کــه ایــن منابــع صــرف 

هزینه هــای جــاری مــی شــود.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی در پایــان بــا تأکیــد بــر اینکــه 
ــا حمــل و نقــل خــود را  ــه کارخانجــات تســهیات داد ت بایــد ب
ــد، خاطرنشــان کــرد: کارخانجــات  ــل صــورت دهن ــق ری از طری

ــرح  ــه ط ــد شــوند ک ــن انگیزه من ــا راه آه ــاط ب ــرای ارتب ــد ب بای
ــار  ــا ب ــی در ایــن خصــوص قطعــا ب هــای قانون
مالــی مواجــه می شــود لــذا دولــت بایــد اقــدام 

بــه ارائــه الیحــه کنــد.
 ســعید محمــدزاده در ابتــدای ایــن جلســه 
بــه ارائــه گزارشــی از عملکــرد شــرکت راه آهــن 
ــا بیــان  جمهــوری اســامی ایــران پرداخــت و ب
ــود را  ــه خ ــال ۹2 تعرف ــدای س ــن از ابت ــرکت راه آه ــه ش اینک
افزایــش نــداده اســت، گفــت: مــا حتــی یــک ریــال هــم حــق 
دسترســی از مســافر و یــا کانتینــر نمــی گیریــم و از ســال ۹3 
تــا کنــون درآمــد ثابتــی داریــم کــه بخشــی از درآمــد از محــل 
هدفمنــدی یارانــه هــا یعنــی 200 میلیــارد تومــان در ســال ۹5 و 
20 میلیــارد تومــان از ابتــدای امســال بــود و البتــه بخشــی نیــز 
معــادل 1۸0 میلیــارد تومــان بایــد از طریــق تهاتــر انجــام مــی 

شــد کــه مجلــس موافقــت نکــرد. 
ــا  ــوری اســامی در ادامــه ب مدیرعامــل شــرکت راه آهــن جمه
ــا 10  ــی صرف ــل عموم ــل و نق ــار از حم ــهم قط ــه س ــان اینک بی
ــون  ــرد: در ســال ۹5 حــدود 23 میلی ــوان ک درصــد اســت، عن
نفــر جابه جایــی مســافر داشــتیم کــه بــا ســرعت حداقلــی 1۴0 

ــوده اســت. ــر در ســاعت ب کیلومت

ضرورت حرکت به سمت دریافت 
سرمایه گذاری های خارجی برای تکمیل ناوگان ریلی 

وزیر ارتباطات در دیدار سردار جاللی: 

تهیه »طرح  واکنش اضطراری« ضروری است 



فناوری

چگونه گوشی سایلنت 
خود را پیدا کنیم؟

اگــر شــما هــم جــزو آن دســته از کاربرانــی هســتید کــه 
ــه گــم کــرده و فرامــوش  گاهــی گوشــی خــود را در خان
از  اســت  بهتــر  را کجــا گذاشــته اید،  آن  می کنیــد 
اســپیکرهای گــوگل هــوم اســتفاده کنیــد تــا آن را 

ــد.  ــه زودی بیابی ب
گــوگل هــوم)Google Home( یکــی از محبوب تریــن و 
پرطرفدارتریــن اســپیکرهای گــوگل اســت کــه ایــن روزها 
بــا رقابــت بــا اســپیکرهای اکــوی آمــازون، قصــد دارد بــا 
معرفــی قابلیت هــا و امکانــات جدیــد دیگــر طرفــداران 

بیشــتری را بــه ســمت و ســوی خــود بکشــاند. 
یکــی از ایــن ویژگی هــا و قابلیت هــای جدیــد کــه 
ــتور  ــود، دس ــه ش ــوم اضاف ــوگل ه ــه گ ــت ب ــرار اس ق
صوتی»گوشــی همــراه مــن را پیــدا کــن.« اســت کــه بــه 
کاربــران اجــازه می دهــد بــا گفتــن ایــن دســتور صوتــی، 
ــوش  ــرده و فرام ــم ک ــه گ ــه در خان ــود را ک ــی خ گوش
کرده انــد آن را کجــا گذاشــته اند، بیابنــد. دســتورهای 
ــی  ــت؟« و »گوش ــن کجاس ــی م ــر »گوش ــی نظی صوت
مــن را پیــدا کــن.« قــادر هســتند گوشــی کاربــران را پیدا 

کننــد. 
نکتــه جالــب اینجاســت کــه ایــن اســپیکر قــادر اســت 
حتــی صــدای گوشــی های هوشــمندی را کــه در حالــت 
بی صــدا)silent( قــرار دارنــد، بــاال بــرده و آن را از حالــت 
ــگ  ــدن زن ــدا درآم ــه ص ــا ب ــا ب ــد ت ــارج کن ــدا خ بی ص

گوشــی، کاربــر آن را پیــدا کنــد.

Xperia XZ1 سونی 
 وارد بازار ایران شد

پرچــم دار جدیــد ســونی کــه در IFA  2017 معرفــی 
شــد اولیــن گوشــی راه یافتــه بــه بــازار ایــران اســت کــه 
ــای  ــود ج ــرض در خ ــورت پیش ف ــه ص ــد 8 را ب اندروی

ــت.  داده اس
اکســپریا XZ1 بــه عنــوان گوشــی پرچــم دار جدیــد 
ــا نمایشــگر 5.2 اینچــی عرضــه شــده اســت.  ســونی ب
برخــاف Xperia XZ Premium، خبــری از نمایشــگر 
4K نیســت و شــرکت ســونی ماننــد پرچم داران گذشــته 
ــت داده  ــه رزولوشــن اســتاندارد Full HD رضای خــود ب
ــه  ــه رزولوشــن نمایشــگر کاهــش یافت ــا اینک اســت. ب
ــخیص  ــه تش ــد ک ــن می ده ــونی تضمی ــا س ــت؛ ام اس
پیکســل ها روی صفحه نمایــش 5.2 اینچــی گوشــی 

ــود.  ــدش غیرممکــن خواهــد ب پرچــم دار جدی
پرچــم دار جدیــد ایــن ســازنده بــه تراشــه اســنپدراگون 
835 کوالــکام مجهــز شــده اســت و از چهــار گیگابایــت 
 Xperia رم اســتفاده می کنــد. هم اکنــون می توانیــد
ــی  ــی اصل ــان و گارانت ــا قیمــت 2.295.000 توم XZ1 را ب

از بــازار تهیــه کنیــد.

سریع ترین هارددیسک
12 ترابایتی جهان

شــرکت نامآشــنای ســیگیت از ســریع ترین، پرظرفیت ترین 
و مطمئن تریــن هــارد دیســک مخصــوص رایانه هــای 

دســکتاپ رونمایــی بــه عمــل آورد. 
نــام دارد و   BarraCuda Pro HDD ایــن محصــول
ایــن  ترابایــت اســت.  ظرفیــت ذخیره ســازی آن 12 
ــر بیشــتر از ظرفیــت  ظرفیــت ذخیره ســازی چندیــن براب
توســط  تولیدشــده  هارددیســک های  ذخیره ســازی 

نزدیک تریــن رقبــای ســیگیت اســت.

اخبار استان

ویزای اربعین گران شد
محســن نظافتــی مدیرکل عتبــات عالیات ســازمان 
حــج و زیــارت، تأثیــر افزایــش نــرخ دالر را بــر 
قیمــت ویــزای عــراق در اربعیــن تأییــد کــرد و درباره 
تغییــرات قیمتــی آن بــه ایســنا گفــت: مبلــغ ریالــی 
ــرخ ارز،  ــا افزایــش ن ــود ب ــاً اعــام شــده ب کــه قب
بیشــتر شــده و ایــن تأثیــر در 40 دالر هزینــه تعییــن 
ــه  ــغ ک ــر مبل ــه ازای ه ــزا، ب ــن وی ــرای ای ــده ب ش
افزایــش قیمــت دالر باشــد، تأثیــرات خــود را نشــان 

می دهــد. 
ــه  ــن ک ــزای اربعی ــدور وی ــت: ص ــن گف وی همچنی
ثبت نــام آن در ســامانه ســماح ســازمان حــج و 
ــان  ــده و همچن ــاز ش ــهریورماه آغ ــارت از اول ش زی
ــده  ــروع ش ــش ش ــه پی ــک هفت ــه دارد، از ی ادام

ــت.  اس
ــود؛  ــرده ب ــام ک ــاً اع ــارت قب ــج و زی ــازمان ح س
هزینــه ویــزای اربعیــن مطابــق شــرایط عــادی ایــن 
کشــور بــرای هــر نفــر 40 دالر تعییــن شــده کــه بــا 
ــرار  ــراق ق ــزی و ســفارت ع ــک مرک ــی بان هماهنگ
ــه ازای آن بــه صــورت ریالی)یــک میلیــون  بــود ما ب
ــران متقاضــی ســفر عــراق  و 900 هــزار ریــال( از زائ
ــا گــذر دالر از مــرز  در اربعیــن دریافــت شــود کــه ب
4000 تومــان، نــرخ ویــزای اربعیــن نیــز تحت تأثیــر 
قــرار گرفتــه و افزایــش پیــدا کــرده، ســازمان حــج و 
زیــارت هنــوز رقــم ریالــی معــادل آن را اعــام نکرده 

اســت.

مشکالت عجیب هپکو و آذراب
ــات  ــت مطالب ــرای پرداخ ــت ب ــه دول ــی ک در حال
کارگــران آذرآب و هپکــو اقداماتــی ماننــد ارائــه 
تســهیات بانکــی را در نظــر گرفته، برخــی معتقدند 
کــه چنیــن مشــکاتی ســاختاری اســت و دولــت 
بایــد چــاره اساســی تری بــرای رفــع آن بیندیشــد، 
ضمــن اینکــه بایــد چنیــن پرداخت هایــی از محــل 
ــق ســازمان برنامه و بودجــه  ــت و از طری ــع دول مناب
تخصیــص یابــد نــه محــل ســپرده هایی کــه مــردم 
بــه آن هــا وکالــت  و  بانک هــا ســپرده اند  بــه 
ــرمایه گذاری  ــا س ــن پروژه ه ــه در بهتری ــد ک داده ان

کننــد. 
برآوردهــا  گفته انــد  کارشناســان  آنچــه  طبــق 
ــارد  ــزار میلی ــار ه ــو چه ــه هپک ــان داده کارخان نش
ــت  ــه هش ــی ک ــی دارد در صورت ــال ارزش ریال ری
بیمــه  بانک هــا،  بــه  ریــال  میلیــارد  هــزار 
تأمین اجتماعــی و امــور مالیاتــی بدهــی دارد و 
ــه هپکــو هشــت  ــی کارخان از ســوی دیگــر در حال
هــزار میلیــارد ریــال بدهــی دارد کــه در ســال 
138۶)اولیــن ســال واگــذاری( بیــش از 2 هــزار 
و 800 میلیــارد ریــال ماشــین آالت از ایــن کارخانــه 
ــد  ــا 30 درص ــهامدار تنه ــیده و س ــروش رس ــه ف ب
ــال  ــان س ــو را در هم ــی هپک ــت کل ــه قیم از هم

ــت.  ــرده اس ــت ک پرداخ
از ســوی دیگــر، طبــق آنچــه مطــرح شــده شــرکت 
بدهــی  تومــان  میلیــارد  یک صــد  هــم  آذرآب 
بــه ســازمان امــور مالیاتــی، تأمین اجتماعــی، 
و  فروشــندگان  بــازار،  دولتــی،  شــرکت های 
در  این هــا  همــه  و  دارد  مــواد  تأمین کننــدگان 
ــارد  ــا 50 میلی ــرکت ب ــن ش ــه ای ــت ک ــی اس حال
تومــان بدهــی بــه بانک هــا در حــال فعالیــت 

ــت.  اس
از آنچــه گفتــه شــد مشــخص اســت ایــن دو 
خصوصی ســازی های  از  نمونه هایــی  کارخانــه 
نادرســت و صــوری هســتند کــه در دهــه هشــتاد 
اتفــاق افتــاد و بــه ایــن ترتیــب دو شــرکت توانمند 
ــل ســوء مدیریت، از چرخــه  ــه دلی ــام ب و صاحب ن

ــد. ــاز مانده ان ــور ب ــتغال در کش ــد و اش تولی

ســرانجام پــس از خلف وعده هــای بســیار 
رجیســتری،  اجــرای  در  وقفــه  دوســال  و 
ــد  ــر، 10 درص ــنبه 22 مه ــد از روز ش ــام ش اع
پیامــک  تــازه خریداری شــده  گوشــی های 

هشــدار دریافــت می کننــد. 
میزبــان  ارتباطــات،  وزارت  سه شــنبه  روز 
نشســت مســئوالن پنــج نهــاد دولتــی شــامل 
ــات،  ــدن، ارتباط ــت و مع ــای صنع وزارتخانه ه
اقتصــاد و دارایــی، گمــرک و ســتاد مبــارزه بــا 
قاچــاق کاال و ارز بــود تــا نحــوه اجــرای طــرح 
را از ابعــاد فنــی و اجرایــی بررســی کننــد. 
ــرای  ــت، از اج ــن نشس ــات در ای ــر ارتباط وزی
ــت و  ــرح ثب ــگ ط ــت و مانیتورین ــاز نخس ف
شناســه دار کــردن گوشــی ها از پایــان مهــر بــا 
ــت  ــات، صنع ــای ارتباط ــکاری وزارتخانه ه هم
و اقتصــاد، گمــرک و ســازمان حمایــت از 
ــات  ــتیبانی وزارت اطاع ــا پش ــده ب مصرف کنن

ــر داد.  خب
تأکیــد کــرد  نکتــه  برایــن  وی همچنیــن 
کــه هیــچ یــک از گوشــی های فعــال در 
ــا  ــوند؛ ام ــوب نمی ش ــاق محس ــبکه، قاچ ش
ــرار  ــرح ق ــرای ط ــه از روز اج ــی هایی ک گوش
ــد ثبــت  اســت وارد شــبکه موبایــل شــوند بای
غیرمجــاز  وگرنــه  باشــند؛  شــده  گمــرک 

می شــوند.  شــناخته 
ایــن اظهــارات وزیــر ارتباطــات در حالــی مطرح 
می شــود کــه عضــو اصلــی کمیتــه کارشناســی 
تلفــن همــراه اتــاق اصناف ایــران در جلســه ای 
وزارت  نشســت  بــا  مــوازی  و  هم زمــان 
ــا موضــوع رجیســتری، از اجــرای  ارتباطــات ب
ــی ها  ــد گوش ــا 10درص ــرای 5 ت ــرح ب ــن ط ای
ــق  ــر داد و طب ــده خب ــه آین ــنبه هفت از روز ش
ــداران گوشــی های قاچــاق  ــارات وی، خری اظه
بایــد از شــنبه گوش به زنــگ باشــند؛ چــرا کــه 
ــا ایــن مضمــون کــه گوشــی شــما  پیامکــی ب
ــت،  ــده اس ــداری نش ــی خری ــادی قانون از مب

بــرای آن هــا ارســال می شــود و خریــدار از 
زمــان دریافــت پیامــک یــک مــاه فرصــت دارد 
ــه فروشــنده  ــن تکلیــف گوشــی ب ــرای تعیی ب
مراجعــه کنــد و مغــازه دار بایــد 15درصــد ارزش 
ــامانه ای  ــق س ــده را از طری کاالی خریداری ش
به عنــوان  کــه در گمــرک طراحــی شــده، 
ــد، پــس از آن کــد  عــوارض ورود پرداخــت کن
ــود.  ــال می ش ــدار ارس ــرای خری ــتری ب رجیس
دســتگاه های  اتحادیــه  رئیــس  دراین بــاره 
ــرای  ــرز، اج ــتان الب ــی اس ــی و ارتباط مخابرات
ــازار  ــود گوشــی در ب رجیســتری را ســبب کمب
ــای  ــاره پیامده ــال درب ــن ح ــت و در عی دانس
نیــز  واردات گوشــی  از  رقابتــی  ارز  حــذف 
ــرای  ــه ای ب ــاق را زمین ــن اتف ــدار داد و ای هش
ــان  ــا 30درصــد بی ــش قیمــت گوشــی ت افزای

ــرد. ک

 جلوگیری از افزایش قیمت گوشی
البتــه وزیــر ارتباطــات در ایــن زمینــه بــر 
ضــرورت جلوگیــری از افزایــش قیمت گوشــی 
بــرای مصرف کننــده نهایــی تأکیــد کــرد و 
ــج  ــا پن ــرح، تنه ــن ط ــرای ای ــا اج ــت: ب گف
یــا شــش درصــد تعرفــه گمرکــی بــه قیمــت 
گوشــی اضافــه خواهــد شــد؛ امــا می خواهیــم 
ــت  ــا قیم ــود ت ــه ش ــر گرفت ــازوکاری در نظ س

بــرای مصرف کننــده نهایــی افزایــش پیــدا 
ــازار  ــه نظــام کنتــرل ب ــاز ب ــد و ایــن کار نی نکن

دارد. 
ــرای  ــه اج ــکیل کمیت ــه تش ــاره ب ــا اش وی ب
رجیســتری خاطرنشــان کــرد: ایــن طــرح در 
ــی اجــرا  ــف شــده و پلکان ــه تعری ــد مرحل چن

ــد.  ــد ش خواه
در گام نخســت فــاز مانیتورینــگ که از مهــر آغاز 
می شــود، پایــش شــبکه صــورت می گیــرد 
و دربــاره شــرکت هایی کــه گوشی هایشــان 
ــا  ــود و ب ــور می ش ــاق وارد کش ــورت قاچ ــه ص ب
ایــن کــه ســهم زیــادی از بــازار را در اختیــار دارند 
امــا هیــچ خدماتــی بــه مــردم ارائــه نمی کننــد؛ 
ــوی واردات  ــم و جل ــت می کنی ــال سیاس اعم
زمینــه  ایــن  در  می گیریــم کــه  را  آن هــا 
ابتــدا دو برنــد گوشــی موبایــل را انتخــاب 
ــال گوشــی های  ــی در قب ــه خدمات ــم ک کرده ای
و  نمی دهنــد  مــردم  بــه  خریداری شــده 
از ســوی دیگــر حقــوق گمرکــی را رعایــت 

نمی کننــد. 
در ادامــه نیــز ایــن تصمیــم بــه ســایر برندهــا 
تســری خواهــد یافــت. همچنیــن قــرار اســت 
برنامــه مدونــی بــرای پیاده ســازی تولیــد 
گوشــی موبایــل در کشــور داشــته باشــیم 
بــا  بایــد  ارتباطــات  وزارت  در این بــاره  کــه 
ــل  ــدگان موبای ــی )تولیدکنن ــای خارج وندوره
خارجــی( وارد مذاکــره شــود کــه اکنــون 
ــرای تولیــد گوشــی  ــا سامســونگ ب مذاکــره ب
ــران در دســت بررســی اســت و مذاکــره  در ای
بــا تولیدکننده هــای خارجــی دیگــر بــرای 
راه انــدازی خــط تولیــد در ایــران نیــز در دســتور 

کار اســت.
 بازار 6 میلیارد دالری

جهرمــی بــا بیــان ایــن کــه بــازار گوشــی 
ــارد دالر  ــش میلی ــاالنه ش ــران س ــراه در ای هم
ــی ها  ــن گوش ــد ای ــا 5درص ــزود: تنه ــت، اف اس

از راه هــای رســمی وارد کشــور می شــود و در 
درصــد   20 نیــز  حالــت  خوش بینانه تریــن 
گوشــی ها از طریــق مبــادی قانونــی وارد شــده 
کــه در هــر دوی ایــن آمارهــا شــاهد وضعیــت 
نامناســب بــازار گوشــی موبایــل و توســعه 

ــتیم.  ــاق هس قاچ
وی تأکیــد کــرد: مــردم نگــران نباشــند چــرا کــه 
اجــرای ایــن قانــون عطــف بما ســبق نمی شــود 
ــتری، از روز  ــرای رجیس ــرای اج ــا ب ــای م و بن
آغــاز طــرح بــه بعــد اســت؛ یعنــی تنهــا پــس 
ــه وارد  ــی هایی ک ــرح، گوش ــرای ط ــان اج از زم
چرخــه رســمی کشــور شــوند، غیرمجاز شــناخته 
ــون  ــه تاکن ــی هایی ک ــه گوش ــد و ن ــد ش خواهن

ــده اند.  ــال ش فع
وی دربــاره دور زدن رجیســتری نیــز گفــت: 
ــورها،  ــایر کش ــه س ــه تجرب ــا مطالع ــار ب ــن ب ای
ــم کــه راه  سیســتم جدیــدی را در نظــر گرفته ای
نفــوذ نداشــته باشــد؛ امــا بــه هــر ترتیــب ممکن 
ــت  ــب شکس ــروژه ای دارای ضری ــر پ ــت ه اس
باشــد و تــاش مــا بــر ایــن اســت بــا حداقــل 

ــروژه انجــام شــود.  اشــکال پ
جهرمــی بــا بیــان اینکــه اکنــون شــش میلیــون 
تبلــت در اختیــار مــردم اســت، افــزود: در ایــن 
جلســه همچنیــن مقــرر شــد بــا همــکاری 
وزارت ارتباطــات، بخشــی از بــازار تبلــت بــا 

مکانیســم تولیــد داخــل مدیریــت شــود. وزیــر 
صنعــت، معــدن و تجــارت نیــز در ایــن نشســت 
ــراه  ــی هم ــامانه واردات گوش ــازی س از پیاده س
ــر داد و  ــاق آن خب ــری از قاچ ــدف جلوگی ــا ه ب
گفــت: اجــرای ایــن ســامانه بــا اولویت اســتفاده 
از تلفــن همــراه تولیــد داخــل و نیــز جلوگیــری از 
ــی های  ــت گوش ــاق و ثب ــی های قاچ ورود گوش
وارداتــی در ســامانه گمــرک و شــبکه مخابراتــی 

کشــور در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت. 
ــران  ــامی ای ــوری اس ــرک جمه ــس کل گم رئی
ــای  ــه اعط ــاره ب ــا اش ــت ب ــن نشس ــز در ای نی
تســهیاِت »مســیر ســبز« بــه واردکننــدگان 
قانونــی گوشــی همــراه گفــت: بــه واردکننــدگان، 
می گیــرد.  تعلــق  ســبز  مســیر  تســهیاِت 
همچنیــن اســتفاده از تســهیات بانکــی و کمــک 
بــه نقدینگــی را بــرای تســهیل در واردات گوشــی 

و ترخیــص آن در نظــر گرفته ایــم. 
وی تصریــح کــرد: بــرای جلوگیــری از افزایــش 
قیمــت موبایــل در نظــر داریــم در مأخــذ مالیــات 
ارزش افــزوده و مالیــات 4درصــد علی الحســاب 
ــت  ــر اس ــایان ذک ــود. ش ــال ش ــی اعم تغییرات
بــرای اطــاع از اینکــه گوشــی شــما قانونــی وارد 
ــت  ــی اس ــت، کاف ــاق اس ــا قاچ ــده ی ــور ش کش
شناســه 15 رقمــی گوشــی خــود را )IMEI( بــه 

ســامانه پیامکــی 30008887 ارســال کنیــد.

 بازار موبایل
 در آستانه شوک قیمت

اگرچــه ســیف اعــام کــرده نوســان قیمــت دالر طبیعــی اســت، 
ــردم.  ــرمایه های م ــن س ــد و در کمی ــازار فعالن ــا دالالن در ب ام
برخــی صرافی هــا هــم، نمایشــگر تابلــوی دالر را خامــوش 
ــه  ــت دالر رو ب ــاره قیم ــه دوب ــت ک ــد روزی هس ــد. چن کرده ان
ــت.  ــرده اس ــور ک ــان عب ــرز 4000 توم ــته و از م ــش گذاش افزای
البتــه بانــک مرکــزی و رئیــس کل آن همچنــان می گوینــد کــه 
نوســان قیمــت طبیعــی اســت و ارزهــای مختلــف دنیــا نوســان 
ــر  ــم تحت تأثی ــا را ه ــن اقتصاده ــی، قویتری ــته اند و حت داش
ــه  ــان ب ــزی همچن ــک مرک ــئوالن بان ــه مس ــد. البت ــرار داده ان ق
ــد کــه ســرمایه های جزئــی خــود را وارد  مــردم توصیــه می کنن
ــازار  ــه ب ــت آن اســت ک ــا واقعی ــد؛ ام ــازار پرتاطــم نکنن ــن ب ای
ــی  ــودای گران ــی در آن، س ــت و برخ ــذاب اس ــان ج دالر همچن

ــد.  ــال می کنن را دنب
در ایــن میــان، چنــد روز گذشــته فاصلــه چهــارراه اســتانبول تــا 

میــدان فردوســی مملــو از افــرادی اســت کــه اگــر قصــد خریــد 
هــم نداشــته باشــند، از ســر کنجــکاوی هــم کــه شــده حداقــل 
ــت،  ــه قیم ــا مظن ــد ت ــان می زنن ــته دالرفروش ــه راس ــری ب س
دستشــان بیایــد؛ اکنــون هــم کــه در مقابــل برخــی صرافی هــا، 
صــف تشــکیل شــده اســت؛ چراکــه برخــی دیگــر از صرافــان، از 
ــش  ــه واکن ــد ک ــد و نمی دانن ــره می رون ــروش ارز طف خرید و ف

بازیگــر اصلــی بــازار ارز در روزهــای آینــده چــه خواهــد بــود. 
ــد:  ــر می گوی ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــان در گفت وگ ــی از صراف یک
رفتارهــای مــردم ایــن بــار هــم هیجانــی اســت، توزیــع و عرضــه 
ارز بــه روال ســابق ادامــه دارد و خللی در آن ایجاد نشــده اســت؛ 
امــا بــه هرحــال اگــر تقاضای زیــادی بــه بــازار وارد شــود و مردم 
بخواهنــد وارد بــازار شــده و ارز بخرنــد، حتمــًا قیمت بــاال خواهد 
ــزی  ــک مرک ــوی بان ــی از س ــه خاص ــه عرض ــر اینک ــت، مگ رف

صــورت گیــرد.

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا ابــاغ بخشــنامه ای بــه 
ــد نخســتین  تمــام مســئوالن تحت امــر خــود اعــام کــرد: بای
مســئول و مقامــی باشــید کــه در جریــان اخبــار و رخدادهــای 

ــد.  ــرار می گیری ــت خــود ق مجموعــه تحــت  مدیری
ــان،  ــه معاون ــنامه ای ب ــاغ بخش ــا اب ــرًا ب ــی اخی ــی ربیع عل
و  بانک هــا  صندوق هــا،  ســازمان ها،  رؤســای  مشــاوران، 
ــا  ــط ب ــاق مرتب ــه اتف ــرد: هرگون ــام ک ــی اع ــران کل اجرای مدی
ــان  ــریع ترین زم ــد در س ــازمانی بای ــف س ــا و وظای مأموریت ه
ــط  ــت ذیرب ــه معاون ــی و ب ــوزه وزارت ــرکل ح ــه مدی ــن ب ممک
ــوری و  ــر ف ــع، تدبی ــه موق ــد ب ــا تمهی ــود ت ــانی ش اطاع رس

ــود.«  ــیده ش ــی اندیش ــم جامع تصمی
ســتادی،  مســئوالن  تمــام  بــه  خطــاب  همچنیــن  وی 
مجموعه هــای تابعــه و مدیــران اجرایــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی گفــت: همــه عوامل باید نخســتین مســئول و مقامی 

باشــند کــه در جریــان اخبــار و رخدادهــای مرتبــط بــا مجموعــه 
ــرار  ــبانه روزی ق ــژه و ش ــورت وی ــه ص ــود ب ــت خ ــت مدیری تح
ــد فرصت ســوزی  ــه نبای ــن خصــوص به هیچ وج ــه و در ای گرفت
خاصــی صــورت گیــرد.« در بخشــی از متــن اباغیه وزیــر تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی آمــده: مؤکــدا اعــام می نمایــم تدابیــری 
اتخــاذ نماییــد کــه همــه عوامــل، در جریــان اخبــار و رخدادهای 
مرتبــط بــا مجموعــه تحــت مدیریــت خــود بــه صــورت ویــژه 
ــه  ــوص به هیچ وج ــن خص ــه و در ای ــرار گرفت ــبانه روزی ق و ش
ــط  ــن رواب ــرد. بنابرای ــد فرصت ســوزی خاصــی صــورت گی نبای
عمومی هــا و حراســت های ذیربــط هــر مجموعــه بــا محوریــت 
مرکــز روابــط عمومــی و اطاع رســانی وزارتخانــه، موظفنــد 
باالتفــاق ســاز و کارهــای الزم را پیش بینــی و اجرایــی نماینــد 
تــا بعــد از ایــن به هیچ وجــه شــاهد عقب افتادگــی در دریافــت 

اخبــار و اطاعــات مربوطــه نباشــیم.

 ۱۳ درصد؛ کاهش قیمت شکر ۱۹۸ 
در یک سال گذشته

درصد؛ افزایش صادرات 
آبزیان

عدد؛ سرانه مصرف تخم مرغ 
در کشور

تغییــرات قیمتــی کاالهــای اساســی نشــان می دهــد کــه در 
یــک ســال منتهــی بــه 1396/7/14 قیمــت قنــد و شــکر 13.3 

درصــد کاهــش یافتــه اســت.
داشــته  رشــد  60درصــد  بــاالی  آبزیــان  صــادرات  امســال 

اســت.
ســرانه مصــرف تخم مــرغ هــر فــرد ایرانــی 198 عــدد در ســال 

اســت.

3 قتصـــادامروز پنجشنبه 20 مهرماه 1396 - سال سوم - شماره 549 روزنامه ا

۱۳,۰۸۵,۰۰۰ ریال  

  تمام سکه طرح جدید

۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال 

  مثقال طال 

۳,۸۸۰,۰۰۰ ریال 

  ربع سکه بهار آزادی 

  $ ۱,۲۹۰.۳

  اونس جهانی طال 

۱,۲۴۳,۶۷۰ ریال 

  گرم طال 

۶,۶۸۰,۰۰۰ ریال 

 اتحادیه طال   نیم سکه بهار آزادی 
جواهر و سکه 

تهران ۱۲,۶۷۰,۰۰۰ ریال 

تمام سکه طرح قدیم

۲,۵۳۰,۰۰۰ ریال  

سکه یک گرمی 

،،
وزیر ارتباطات از اجرای فاز نخست و 
مانیتورینــگ طرح ثبت و شناســه دار 
بــا  مهــر  پایــان  از  گوشــی ها  کــردن 
همــکاری وزارتخانه هــای ارتباطــات، 
صنعــت و اقتصــاد، گمرک و ســازمان 
حمایت از مصرف کننده با پشتیبانی 

ــر داد.  وزارت اطالعــات خب

ــت:  ــکن گف ــناس مس ــک کارش ی
پیش بینــی می شــود بــا رونــق 
دوم  نیمــه  در  مســکن  نســبی 
ســال، بخشــی از تقاضــا به ســمت 
خریــد رفتــه و همیــن امــر موجــب 
تعدیــل قیمت هــا در بخــش اجــاره 

شــود. 
ــه  ــان اینک ــا بی ــوکتی ب ــاس ش عب
باالیــی  مالــی  توانایــی  دولــت 
نــدارد، افــزود: اگــر شــرایط فعلــی 

را بــا قبــل از تحریــم مقایســه کنیــم متوجــه می شــویم قبــل از 
تحریــم ســالیانه 270 میلیــارد دالر انــرژی تولیــد می کردیــم و 
در حــال حاضــر ایــن عــدد از 150 میلیــارد دالر تجــاوز نمی کنــد. 
بنابرایــن اینکــه عــده ای هــر روز وعــده ورود درآمدهــای نفتــی 
بــه بــازار مســکن را می دهنــد، آدرس غلــط اســت؛ چــون 
دولــت در حــال حاضــر بــا مشــکل کســری بودجــه حتــی بــرای 

ــت.  ــه اس ــاری مواج ــای ج هزینه ه
وی خاطرنشــان کــرد: موضــوع بــه همین جــا ختــم نمی شــود. 
ــل  ــا عم ــور خودکف ــتگی کش ــای بازنشس ــته صندوق ه در گذش
می کردنــد؛ امــا در حــال حاضــر از درآمــد نفــت تأمیــن 
می شــوند و ســاالنه نیازمنــد حداقــل 37 هــزار میلیــارد تومــان 
ــازار مســکن گفــت:  ــع هســتند. ایــن کارشــناس ب تزریــق مناب
بخــش خصوصــی هنــوز هــم منتظــر یــک دولــت پولــدار اســت 
کــه بی حســاب و کتاب بــه اقتصــاد پــول تزریــق کنــد در حالــی 
کــه ایــن اتفــاق در دولــت دوازدهــم و حتــی دولت هــای آتــی 
ــت  ــد داد. کارشــناس اقتصــاد مســکن، وضعی ــم رخ نخواه ه

ایــن بخــش را در رونــق نســبی 
علیرغــم  کــرد:  اظهــار  و  عنــوان 
رونــق نســبی بــازار، عــده ای کــه در 
گذشــته ســودهای نجومــی از ایــن 
بخــش نصیبشــان شــده بــه ســود 

ــع نیســتند.  معقــول قان
امیــدوارم دولت دوازدهم ســازوکاری 
خالــی  خانه هــای  عرضــه  بــرای 
ــازار تعییــن  ــه ب توســط ســازندگان ب
می توانــد  ســازوکاری کــه  کنــد؛ 
تشــویقی باشــد نــه تنبیهــی. وی بــا بیــان اینکــه در ادامــه ســال 
ــی  ــز ادامــه خواهــد داشــت، پیش بین ــق مســکن نی جــاری رون
ــی و  ــکن مصرف ــروش مس ــن خرید و ف ــق یافت ــا رون ــرد: ب ک
کاهــش تقاضــا در بــازار اجــاره مســکن، اجاره بهــا تعدیــل شــود؛ 
چراکــه در حــال حاضــر بــه دلیــل پاییــن بــودن قــدرت خریــد 
مســکن خانوارهــای متوســط، متقاضیــان مســکن بــه ســمت 
اجــاره مســکن متمایــل شــده اند کــه بــه دلیــل افزایــش تقاضــا، 
اجاره بهــا نیــز افزایــش یافتــه اســت. امــا اگــر تســهیات بخش 
مســکن بــه تدریــج وارد جامعــه شــود، میــزان متقاضیــان اجاره 
نیــز کاهــش یافتــه و از اجاره بهــای مــورد انتظــار مؤجــران 

کاســته می شــود. 
کارشــناس بــازار مســکن تصریــح کــرد: در شــرایط فعلــی کــه 
ــد  ــد، بای ــه می ده ــود ادام ــم خ ــق مای ــه رون ــکن ب ــازار مس ب
عوامــل بازدارنــده ماننــد قانــون پیش فــروش و همچنیــن 
ــه و  ــت، قوه قضایی ــون مالیات هــای مســتقیم از طــرف دول قان

ــری شــوند. ــس شــورای اســامی اصــاح و بازنگ مجل

همــه چیــز از یــک مصوبــه شــروع 
ــتگاه ها  ــی دس ــا ناهماهنگ ــد ت ش
اجــرا،  مســئول  ســازمان های  و 
از  عــده ای  ســرگردانی  باعــث 

خریــداران خــودرو شــود. 
ــران  ــه گــزارش ایســنا، هیئــت وزی ب
در جلســه 18 مردادمــاه امســال 
بــرای  را  جدیــدی  دســتورالعمل 
شــماره گذاری خودروهــای وارداتــی و 
داخلــی بــه ازای اســقاط خودروهــای 

ــی  ــن اســاس خودروســازان داخل ــر ای ــرد. ب فرســوده مصــوب ک
ــرای  ــه ب ــن مصوب ــدن ای ــی ش ــان اجرای ــدند از زم ــف ش موظ
ــوخت 8.5  ــرف س ــا مص ــواری ب ــای س ــماره گذاری خودروه ش
ــد. ــقاط کنن ــوده را اس ــودروی فرس ــک خ ــتر، ی ــر و بیش لیت

 ایــن مصوبــه در تاریــخ 24 مردادمــاه بــه ســازمان ها و 
دســتگاه های مســئول از جملــه وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت و پلیــس راهنمایــی و رانندگــی ابــاغ و زمــان اجرایــی 

ــد.  ــن ش ــال تعیی ــاه امس ــدای مهرم ــز از ابت ــدن آن نی ش
ــی  ــاه( پلیــس راهنمای ــر م ــاه جاری)مه ــب از م ــن ترتی ــه ای ب
ــت، شــماره گذاری  ــت دول ــه هیئ ــه اســتناد مصوب و رانندگــی ب
ــا 8.5  ــوخت آنه ــرف س ــه مص ــی ک ــای داخل ــی خودروه برخ
 ،X33 لیتــر و بیشــتر بــود )شــامل تیگــو 5، آریــزو 5، ام وی ام
ــارا، هایمــا S7 و  ــد ویت جــک S5، لیفــان 820، ســوزوکی گران
BYD S۶( را متوقــف کــرد و خواســتار از رده خــارج کــردن یــک 
ــن  ــک از ای ــر ی ــماره گذاری ه ــه ازای ش ــوده ب ــودروی فرس خ

خودروهــا شــد. 

ایــن اقــدام در حالــی بــود کــه 
پیــش از آن در اواخــر مردادمــاه 
امســال وزیــر جدیــد صنعــت، 
ــه  ــه ای ب ــارت در نام ــدن و تج مع
رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
خواســتار اصــاح ایــن مصوبــه 
و مســتثنی شــدن خودروهــای 
داخلــی از عــوارض خودروهــای 
پرمصــرف شــده بــود و بــه همیــن 
دلیــل خودروســازان نیــز از اجــرای 
مصوبــه جدیــد و از رده خــارج کــردن خودروهــای فرســوده بــه 

ازای تولیــد خودروهــای پرمصــرف، خــودداری کردنــد. 
در ایــن میــان ناهماهنگــی بیــن پلیــس راهنمایــی و رانندگــی 
ــک  ــه از ی ــدن و تجــارت موجــب شــد ک و وزارت صنعــت، مع
ــی  ــرف داخل ــای پرمص ــماره گذاری خودروه ــس ش ــو پلی س
ــدن و  ــت، مع ــر وزارت صنع ــوی دیگ ــرده و از س ــف ک را متوق
تجــارت و بــه تبعیــت آن خودروســازان نیــز بــه جــای اجــرای 
ــه ای کــه  ــال اصــاح آن باشــند؛ به گون ــه دنب ــد، ب ــه جدی مصوب
ــن اداره  ــراد گرفت ــز از ای ــازان نی ــن خودروس ــر انجم ــی دبی حت
تنقیــح قوانیــن مجلــس شــورای اســامی بــه مصوبــه جدیــد 

ــت و ضــرورت اصــاح آن ســخن گفــت.  ــت دول هیئ
ــا متضــرر شــدن شــهروندانی  ــا ام ــن ناهماهنگی ه ــه ای نتیج
بــود کــه خودروهــای پرمصــرف داخلــی را از پیــش خریــداری 
ــماره گذاری  ــف ش ــام توق ــه ن ــی ب ــا مانع ــا ب ــد؛ ام ــرده بودن ک
 بــرای اخــذ پــاک و اســتفاده از خــودروی خــود مواجــه

 شدند.

ناهماهنگی در اجرای یک مصوبهحال و هوای بازار مسکن

 انجام اصالح و استانداردسازی انشعابات
 آب شهر گلشن دهاقان

مدیــر آبفــا دهاقــان اصــاح انشــعابات آب را ضــروری دانســت وگفــت: از مهرمــاه ســال جــاری عملیات 
استاندارد ســازی انشــعابات آب شــهر گلشــن آغــاز شــد. ایــن عملیــات در راســتای کاهــش هــدر رفــت 

آب و مصــرف بهینــه آب انجــام گرفــت.
اورنگــی بــا بیــان اینکــه بــه علــت قدمــت زیــاد و فرســودگی اتصــاالت انشــعابات، اصــاح و 
ــرداری  ــان بهره ب ــاش کارکن ــا ت ــزود: ب ــت اف ــرار گرف ــتور کار ق ــعابات آب در دس ــازی انش استانداردس
شهرســتان دهاقــان، اصــاح و استانداردســازی بیــش از 700 فقــره انشــعابات آب بــا اقطــار 1/2 و 3/4 

ــت. شهرگلشــن انجــام گرف
وی عنــوان کــرد: اصــاح انشــعابات فرســوده عــاوه بــر اینکــه باعــث کاهــش هــدر رفــت آب می شــود، 
کاهــش وقــوع حــوادث را نیــز بــه دنبــال دارد کــه ایــن امــر مدیریــت بهتــر توزیــع آب را در بــر خواهــد 

داشت.
مدیــر آبفــا دهاقــان گفــت: هزینــه اجــرای ایــن پــروژه از محــل اعتبــارات عمرانــی تأمیــن شــد کــه بــا 

تــاش و همــت اکیــپ حــوادث شــهر گلشــن بــه صــورت پیمانــی اجــرا شــد.

آبفا
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هشت بهشت
تشکیل شورای راهبری موزه بزرگ 

اصفهان با حضور وزیر راه  
راهبــری  شــورای  برگــزاری  از  اصفهــان  اســتاندار 
ــر راه و  ــدی وزی ــا حضــور آخون ــان ب ــزرگ اصفه ــوزه ب م
شهرســازی خبــر داد و گفــت: ســال گذشــته در دی مــاه 
تفاهم نامــه انتقــال مالکیــت کارخانــه قدیمــی ریســباف 
کــه بــرای احــداث مــوزه بــزرگ اصفهــان در نظــر گرفتــه 
ــازی  ــه وزارت راه و شهرس ــی ب ــک مل ــود از بان ــده ب ش

منعقــد شــد.
رســول زرگرپــور، افــزود: البتــه از ســال ها قبــل دغدغــه 
بــرای اختصــاص محلــی بــرای ایجــاد ایــن مــوزه وجــود 
داشــت کــه بــا تالش هــای صــورت گرفتــه، ســال 
ــپس  ــد و س ــداری ش ــوزه خری ــن م ــکان ای ــته م گذش

ــری آن انتخــاب شــدند. شــورای راهب
ــای  ــروع عملیات ه ــر در ش ــی تأخی ــورد چرای وی در م
مربوطــه بــرای ایجــاد مــوزه بــزرگ اصفهــان، گفــت: در 
مــورد انتقــال ســند مالکیــت زمیــن بــا مشــکلی برخــورد 
کردیــم کــه چنــد ماهــی بــرای رفــع موانــع قانونــی وقت 
ــه  ــازی ب ــر راه و شهرس ــفر وزی ــا در س ــد؛ ام ــرف ش ص
ــان  ــزرگ اصفه ــوزه ب ــری م ــًا جلســه راهب اســتان حتم
برگــزار و تصمیم هــای الزم اخــذ خواهــد شــد؛ زیــرا بــرای 
رفــع موانــع پیش آمــده حــدود چهــار مــاه وقت گــذاری 

انجــام گرفتــه اســت.

مراسم گرامیداشت شهیداشرفی 
اصفهانی و شهید مسلم خیزاب 

ســید علــی قریشــی، معــاون فرهنگــی و امــور اجتماعی 
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان اصفهــان از 
برگــزاری مراســم گرامیداشــت شــهید آیــت هللا اشــرفی 
اصفهانــی و شــهید مســلم خیــزاب در گلســتان شــهدای 
اصفهــان خبــر داد و گفــت: مراســم ســی و پنجمین 
ســالگرد شــهادت آیــت هللا عطــاءهللا اشــرفی اصفهانــی، 
ــع  ــالگرد مداف ــن س ــراب و دومی ــهید مح ــن ش پنجمی
حــرم شــهید مســلم خیــزاب و پاسداشــت یــاد و خاطره 
بــا هفتــه  فرماندهــان گــردان »یازهــرا« هم زمــان 
نیــروی انتظامــی 20 مهرمــاه در خیمه حســینی گلســتان 

ــان برگــزار خواهــد شــد. شــهدای اصفه

۶۹ هزار نفر در »پرسش مهر ۱۷« 
شرکت کردند

ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــرورش اصفه ــوزش و پ ــرکل آم مدی
ــش  ــه پرس ــان ب ــوز از اصفه ــزار دانش آم ــه ۴۴ ه اینک
ــد، گفــت: جمعــا ۶۹ هــزار نفــر در  ــر ۱۷ پاســخ دادن مه

ــد .  ــرکت کردن ــر ۱۷« ش ــش مه »پرس
از  تجلیــل  مراســم  در  قائدی هــا،  محمد حســن    
برگزیــدگان پرســش مهــر ۱۷ و هجدهمین دوره مســابقه 
پرســش مهــر ریاســت جمهوری بــا اشــاره بــه اینکــه ۴۴ 
ــرح  ــن ط ــان در ای ــتان اصفه ــوز از اس ــش آم ــزار  دان ه
ــر  ــار هــزار و ۷00 نف ــار داشــت:  چه ــد اظه شــرکت کردن
از فرهنگیــان و 20 هــزار نفــر از اولیــا بــا آثــاری در قالــب 
شــعر، داســتان، نقاشــی، وبالگ نویســی، مقالــه، ســرود 

و تئاتــر در ایــن مســابقه شــرکت کردنــد.

حمایت لهستان از خواهرخواندگی 
اصفهان و کراکوف 

ــد  ــا از پیون ــت: م ــران گف ــتان در ای ــفارت لهس  کاردار س
خواهرخواندگــی اصفهــان و شــهر کراکــوف لهســتان کــه 
طــرح آن چنــدی پیــش مطــرح شــد حمایــت می کنیــم 
ــه  ــد ب ــا ایــن پیون ــه مرحلــه ای برســیم ت و امیدواریــم ب

زودی برقــرار شــود. 

بــه گــزارش تســنیم، پاتریکجــا ُاز جــان کارولوســکا 
ــور  ــی دو کش ــعه فرهنگ ــه توس ــد ب ــن پیون ــزود: ای اف
کمــک زیــادی می کنــد. بــا توجــه بــه اینکــه اصفهــان و 
کراکــوف هــر دو از شــهرهای تاریخی هســتند و شــباهت 
و اشــتراکات زیــادی بــا هــم دارنــد، قطعــًا ایــن پیونــد به 
توســعه  گردشــگری کمــک زیــادی می کنــد و همچنیــن 
لهســتان  پایتخــت فرهنگــی  عنــوان  بــه  کراکــوف 

محســوب می شــود.
کاردار ســفارت لهســتان در ایــران گفــت: مــردم لهســتان 
درســت  می شناســند.  خــوب  را  اصفهــان  و  ایــران 
اســت کــه از نظــر جغرافیایــی از هــم دور هســتیم؛ امــا 
ــن  ــدورم ای ــم و امی ــادی داری ــی زی ــتراکات فرهنگ اش

ــود. ــرار ش ــه زودی برق ــا ب همکاری ه

 سرویس دهی اتوبوس های تندرو
 تا ساعت ۲۳ شب 

واحــد  شــرکت  برنامه ریــزی  و  هماهنگــی  معــاون 
اتوبوســرانی شــهرداری اصفهــان گفــت: ســاعت کار 
ــی و  ــوط معمول ــح در خط ــاعت ۶ صب ــرانی از س اتوبوس
از ســاعت ۵ و ۴۵ دقیقــه صبــح در ســامانه های تنــدرو 
آغــاز  و تــا ســاعت 2۱ شــب در خطــوط عــادی و ســاعت 

ــه دارد. ــدرو ادام ــوط تن 2۳ در خط
ســید محمــد کاظمی تبا افــزود: شــماره تلفــن۹۵0۱2۸۶۷ 
مربــوط بــه بازرســی و رســیدگی به شــکایات اتوبوســرانی 
اصفهــان جهــت ارائــه پیشــنهادات و انتقــادات در اختیــار 

شــهروندان قــرار داده شــده اســت.
وی افــزود: ســامانه پیامکــی ۱0000۳۱۳۱ نیــز آمــاده 
پذیــرش پیشــنهادات مــردم جهــت اداره مطلوب تــر 

ــت. ــرانی اس اتوبوس

شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه بــار اصلی 
ــه  ــران مناطــق ۱۵گان ــر دوش مدی اداره شــهر ب
شــهرداری اســت، گفــت: اصــل مشــتری مداری 
ــرای افــرادی  ــا ایجــاد جاذبه هــای مناســب ب ب
کــه فعالیــت آن هــا بــا شــهرداری گــره خــورده 

بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
 قــدرت هللا نــوروزی،  در دیــدار بــا مدیــران 
ــا بیــان اینکــه در  ــه شــهرداری ب مناطــق ۱۵گان
چنــد مــاه اخیــر عــده ای فکــر می کردنــد کــه 
ــهرداری  ــر ش ــده ب ــم ش ــاص حاک ــرایط خ ش
اصفهــان تنهــا مختــص ایــن شــهر اســت، 
گفــت: بــا گذشــت زمــان ثابــت شــد کــه 
ایــن شــرایط تنهــا مربــوط بــه اصفهــان نبــوده 
ــا  ــهرهایی ب ــم ش ــوز ه ــر هن ــال حاض و در ح

ــتند. ــه رو هس ــی روب بالتکلیف
 در شرایط مالی سختی قرار داریم

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در شــرایط مالــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــزود: ب ــم، اف ــرار داری ــختی ق س

ایــن شــرایط، بایــد تــالش بیشــتری بــه خــرج 
بدهیــم تــا دیــون شــهرداری کاهش یافتــه و به 
ــه ثبــات برســیم؛ زیــرا معتقــدم همــه  مــرور ب
ــل  ــح حل وفص ــت صحی ــا مدیری ــا ب بحران ه

می شــود.
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه اصفهــان ســرمایه گریز 
اســت ادامــه داد: ایــن بــه گونــه ای اســت کــه 
بســیاری از ســرمایه ها از ایــن شــهر رفتــه و در 

جــای دیگــری صــرف شــده اند.
نــوروزی بــا تأکیــد بــر اینکــه بــار اصلــی 
مناطــق  مدیــران  دوش  بــر  شــهر  اداره 
ــوان کــرد: اصــل  ــه شــهرداری اســت، عن ۱۵گان
مشــتری مداری بــا ایجــاد جاذبه هــای مناســب 
بــرای افــرادی کــه کارشــان بــا شــهرداری گــره 
ــرد؛  ــرار گی ــورد توجــه ق ــد م خــورده اســت بای
در همیــن راســتا مدیــران مناطــق ۱۵گانــه 
شــهرداری اصفهــان بایــد از ســرمایه گذاران 
ــرد. ــق بگی ــی رون ــور مال ــا ام ــد ت اســتقبال کنن

 زمینه ایجاد شهر هوشمند فراهم شود
وی در ادامــه صحبت هــای خــود بــا اشــاره بــه 
اینکــه شفاف ســازی تنهــا یــک شــعار نیســت، 
گفــت: اوج شفاف ســازی ایــن اســت کــه 
ــهرداری  ــاالت ش ــراد را از فعل و انفع ــت اف دس
بایــد  منظــور  همیــن  بــه  کوتــاه کنیــم؛ 
ــود. ــم ش ــمند فراه ــهر هوش ــازی ش زمینه س

ــن شــهر در  ــه کــرد: ای ــان اضاف شــهردار اصفه
بســیاری از نقــاط اســیر دســت عــده ای شــده 

ــد. ــام می کنن ــران شــهری را بدن ــه مدی ک
نقــش  نبایــد  اینکــه  بیــان  بــا  نــوروزی 
ــده  ــی را در حــل مســائل نادی معتمــدان محل
گرفــت، یــادآور شــد: کســانی نزدیــک بــه 
مدیــران شــهری هســتند کــه از رانــت اســتفاده 
می کننــد و هیچ کــس نمی توانــد منکــر آن 
شــود؛ امــا بایــد کاری کنیــم کــه عرصــه بــرای 
فعالیــت ایــن افــراد تنــگ شــود. وی افــزود: 
ــت شــود  ــد مدیری ــا در شــهرداری بای هزینه ه
چــرا کــه مــا مأمــور بــه انجــام همــه کارهــای 
خــوب نیســتیم؛ بلکــه تنهــا امــوری کــه برعهده 
ــه نحــو احســن  ــد ب ــا گذاشــته شــده را بای م

ــم. انجــام دهی

 لزوم کنترل 
بر تخلفات ساختمانی

شــهردار اصفهــان، بــا اشــاره بــه اینکــه 
عــده ای مــی گفتنــد نــوروزی داس بــه 
دســت بــرای اداره شــهرداری آمــده تــا همــه 
را قلــع و قمــع کنــد، گفــت: مــن همــه امــور 
ــر  ــه منج ــت هایی ک ــاس سیاس ــر اس را ب
بــه تحقــق حقــوق شــهروندی شــود پیــش 
ــه تغییــر  ــرد و هرکجــا کــه الزم ب خواهــم ب
و تحــول باشــد بــه گونــه ای عمــل می کنــم 

ــرود. ــر ســؤال ن کــه کرامــت انســانی زی
ــاًل  ــن کام ــی م ــش سیاس ــزود: بین وی اف
مشــخص اســت؛ امــا ایــن مســئله دخالتی 
در خدمتگــزاری بــه مــردم نخواهــد داشــت. 
بــه همیــن دلیل نباید از ســختی راه ترســید 
چراکــه اگــر روزی گرهــی در کار باشــد کــه 
قابــل بــاز شــدن نباشــد همــه را در جریــان 

آن قــرار خواهیــم داد.
بایــد  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  نــوروزی 
فاصلــه ایجاد شــده بیــن اداره مســکن و 
شهرســازی و شــهرداری کــم شــود، تصریــح 
ــا  ــی شــهر ب ــرد: متأســفانه طــرح تفصیل ک
ــی  ــه نوشــته شــده، در حال ــگاه تنگ نظران ن
کــه بایــد ایــن طــرح ۱0ســال یک بــار، مــورد 
بازنگــری قــرار گیــرد؛ امــا از زمــان نــگارش 
آن تــا اجرایــی شــدنش ۱۷ســال زمــان 
ــه  ــن رفت ــی آن از بی ــل کارای ــرده و در عم ب

ــت. اس
ــهرداری ها  ــون ش ــه قان ــان اینک ــا بی وی ب
نیــز بایــد مــورد بازنگــری قــرار گیــرد 
ــات  ــر روی تخلف ــای الزم ب ــزود: کنترل ه اف

ــرد. ــورت گی ــد ص ــاختمانی بای س

شهردار اصفهان در دیدار با مدیران مناطق ۱۵گانه شهرداری:

زمینه  ایجاد شهر هوشمند 
باید فراهم شود

ــی  ــی و آمادگ ــری دومیدان ــابقات سراس ــن دوره مس یازدهمی
جســمانی خواهــران وزارت نیــرو در ســالن بــاران شــرکت 
ــر  ــم از سراس ــور ۳۱ تی ــان باحض ــتان اصفه ــالب اس آب و فاض

ــت. ــد داش ــه خواه ــاه ادام ــا 2۱ مهرم ــد و ت ــاز ش ــور آغ کش
در مراســم آغــاز ایــن دوره از مســابقات مهنــدس مجتبــی 
برنامه ریــزی شــرکت  انســانی و  قبادیــان معــاون منابــع 
ــالب  ــرکت آب و فاض ــت: ش ــان گف ــتان اصفه ــالب اس آب و فاض
اســتان اصفهــان همــواره بــه امــر ورزش توجــه ویــژه ای داشــته 
ــی  ــای پیاپ ــب موفقیت ه ــرد کس ــن رویک ــل ای ــت. حاص اس
کارکنــان شــرکت آبفــا اســتان اصفهــان در عرصه هــای مختلــف 

ــت. ــوده اس ــرو ب ــابقات ورزش وزارت نی مس
ــرد: از ســال ۱۳۵0 شــرکت آب و فاضــالب اســتان  ــالم ک وی اع
اصفهــان دارای باشــگاه ورزشــی بــوده اســت؛ امــا ازســال ۱۳۹0 

بــا پی گیری هــای مســتمر مهنــدس هاشــم امینــی مدیرعامــل 
ــرکت دارای  ــن ش ــان ای ــتان اصفه ــالب اس ــرکت آب و فاض ش
باشــگاه ورزشــی رســمی دارای اســتانداردهای تعریف شــده 
اســت؛ بــه گونــه ای کــه اکثــر مســابقات رســمی در بعــد 
سراســری در ســالن ورزشــی بــاران شــرکت آب و فاضــالب 
ــی از  ــگاه ورزش ــن باش ــود. ای ــزار می ش ــان برگ ــتان اصفه اس
زیرســاخت های الزم جهــت برگــزاری رشــته های مختلــف 
ــال، بســکتبال،  ــال، فوتســال، والیب ــم از شــنا، فوتب ورزشــی اع
پینگ پونــگ، تنیــس، هندبــال، آمادگــی جســمانی، دومیدانــی 

و دیگــر رشــته های ورزشــی برخــوردار می باشــد.
ــابقات  ــن دوره مس ــی رود یازدهمی ــار م ــزود: انتظ ــان اف قبادی
ــران وزارت  ــمانی خواه ــی جس ــی و آمادگ ــری دومیدان سراس

ــود. ــزار ش ــالم برگ ــی و س ــالً رقابت ــای کام ــرو در فض نی

مدیــرکل امــور عشــایر اســتان اصفهــان از آغــاز طــرح افزایــش 
ــتان  ــایری اس ــه عش ــز در جامع ــت قرم ــد گوش ــره تولی زنجی

ــر ۶ میلیــارد تومــان خبــر داد. ــا اعتبــاری بالــغ ب اصفهــان ب
مختــار اســفندیاری افــزود: در ایــن طــرح بــا ارائــه تســهیالت 
ــدی  ــر ۱0 هــزار رأس دام پرواربن ــه عشــایر اســتان، افــزون ب ب
ــدی در  ــز تولی ــت قرم ــم گوش ــزان حج ــه می ــد ک ــد ش خواهن
اســتان اصفهــان را تــا حــد زیــادی افزایــش خواهــد داد. بــرای 
اجــرای ایــن طــرح در کشــور حــدود یک هــزار میلیــارد تومــان 

اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هم اکنــون حــدود ۷ درصــد از جامعــه 
ــزود: ۴۸  ــد اف ــواد محرومن ــان از س ــتان اصفه ــایری اس عش
ــان  ــارد توم ــک میلی ــر ی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب طــرح عشــایری ب
ــا هفتــه دولــت امســال اجــرا شــد  نیــز در اســتان هم زمــان ب

کــه عمــده ایــن طرح هــا شــامل پروژه هــای احــداث راه 
عشــایری، تأمیــن آب شــرب، توســعه گردشــگری و بوم گــردی، 

ــت. ــوده اس ــی ب ــی آموزش ــث فرهنگ ــانی و مباح سوخت رس
ــه گفتــه اســفندیاری، ۸۹0 میلیــون تومــان از اعتبــارات ایــن  ب
طرح هــا از محــل اعتبــارات دولتــی اســتانی و مابقــی از 
آورده هــای شــخصی ســرمایه گذاران اســت. ایــن طرح هــا 
در شــهرهای بوئیــن میاندشــت، فریــدن و چــادگان، ســمیرم، 
ــرداری شــد. ــاد بهره ب ــاد و نصرآب ــان و شــهرضا، محمدآب دهاق

اســفندیاری بــا بیــان اینکــه ســاالنه ۱0 الــی ۱۵ کیلومتــر جــاده  
ــن  ــه ای ــود، ب ــی  ش ــداث م ــایر اح ــردد عش ــرای ت ــی ب اصل
مســئله اشــاره داشــت کــه بــرای مناطقــی که شــمار عشــایر آن 
باالســت، شهرک ســازی انجــام می شــود تــا میــزان اشــتغال و 

ــد. ــن مناطــق افزایــش یاب ــق صنایع دســتی در ای رون
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ــی  ــورای هماهنگ ــه ش ــه در جلس ــداری مبارک ــت فرمان سرپرس
مبــارزه بــا موادمخــدر شهرســتان بــا بیــان اینکــه علــل و ریشــه 
ــد  ــت: بای ــواد مخــدر اســت گف ــم  اســتفاده از م برخــی از جرای
ــه مــردم و  ــر ب ــرای آمــوزش جدی ت دســتگاه های عضــو شــورا ب

ــد. ــدام کنن ــا اق خانواده ه
راهکارهــای عملــی و  از  را  آگاه ســازی خانواده هــا  ســلطانی 
کاهــش آســیب اجتماعــی اعتیــاد دانســت و خواســتار همــکاری 
دســتگاه ها و نهادهــا در راســتای آمــوزش و پیشــگیری از آســیب 
اعتیــاد شــد. سرپرســت فرمانــداری همچنیــن خواســتار برگزاری 
هرچــه بیشــتر دوره هــای آموزشــی پیشــگیری از اعتیــاد شــد و 
گفــت: بــا توجــه بــه اهمیــت معضــل اجتماعــی اعتیــاد کارهــای 

زیــادی انجــام شــده؛ ولــی بــه نظــر می رســد بایــد از نظــر کمــی 
و کیفــی در برنامه هــای مشــاوره ای و پیشــگیری بازنگــری شــود.

ــه  ــئوالن و چ ــه مس ــردم، چ ــه  م ــه هم ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــته  ــیت داش ــر حساس ــن خط ــه ای ــبت ب ــد نس ــهروندان، بای ش
باشــند گفــت: مهدکودک هــا و مــدارس نیــز بایــد آمــوزش کافــی 

ــد.  ــاد کنن ــوزان ایج ــودکان و دانش آم ــرای ک را ب
ســلطانی اظهــار داشــت: بهتریــن اقــدام بــرای جلوگیــری از ابتــال 
بــه ایــن گونــه مــواد، آگاهی بخشــی و اطالع رســانی اســت.رئیس 
شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر شهرســتان بــا تشــکر 
از زحمــات نیــروی انتظامــی شهرســتان عملکــرد آنــان را خــوب 
ارزیابــی کــرد و گفــت: نیــروی انتظامــی در امــر مبــارزه بــا مــواد 
ــرد  ــفیات عملک ــرده و کش ــل ک ــوب عم ــتان خ ــدر در شهرس مخ

موفقــی داشــته اســت.

و  شــهرضا گفــت: کــودکان  شــهردار  کیمیای وطن
نوجوانــان مهم تریــن ســرمایه اجتماعــی جامعه هســتند؛ 
زیــرا آمــوزش، حمایــت و بسترســازی بــرای انجــام 
فعالیت هــای مختلــف بــرای آن هــا امــکان رشــد و 

توسعه همه جانبه جامعه در آینده را فراهم می کند. 
ــه  ــهرداری ها ب ــروزه ش ــن، ام ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــا در  ــد ت ــالش می کنن ــی شــهرها ت ــران اصل ــوان مدی عن
کنــار رســالت های عمرانــی خــود، بــه امــور فرهنگــی نیــز 
ــبت های  ــد در مناس ــعی کنن ــته و س ــژه داش ــام وی اهتم
مختلــف برنامه هایــی را برگــزار کننــد کــه یکــی از آن هــا 

ــی کــودک اســت. روز جهان
ــه  ــا رویکــردی جامع نگــر نســبت ب شــهرداری شــهرضا ب
ــائل  ــوزه مس ــه در ح ــف و از آن جمل ــات مختل موضوع

ــاخت های  ــا زیرس ــرده ت ــالش ک ــودکان ت ــه ک ــوط ب مرب
ــز فراهــم  ــن گــروه ســنی را نی ــرای فعالیــت ای ــی ب اصل
ــت فرهنگــی و فرهنگســرای شــهید همــت  ــد. معاون کن
شــهرداری شــهرضا، هم زمــان بــا فرارســیدن روز جهانــی 
کــودک، مراســم جشــنی را برگــزار کــرد کــه باتوجــه بــه 

ــود. ــب توجــه ب ــف آن جال ابعــاد مختل
در ایــن مراســم شــهردار شــهرضا بــا اشــاره بــه فرارســیدن 
ــان  ــودکان و نوجوان ــرد: ک ــوان ک ــودک، عن ــی ک روز جهان

ــه هســتند. ــن ســرمایه اجتماعــی جامع مهم تری
رحیــم جافــری افــزود: بخش هــای از فضاهــای شــهری 
بایــد بــرای حضــور کــودکان ایمن ســازی شــود، از ســوی 
دیگــر الزم اســت امکانــات الزم بــرای اســتفاده کــودکان 
بــه طــور مســاوی در همــه مناطــق شــهری فراهــم شــود.

یازدهمین دوره مسابقات سراسری آمادگی جسمانی 
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پریسا خاکبازانگروه اصفهان

ــواده تأثیرگذارتریــن افــرادی  ــان خان عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفــت: زن
هســتند کــه می تواننــد بــا ملــزم کــردن خودشــان و بــا توجــه بــه حــرام شــرعی کــه 
رهبــر معظــم انقــالب فرمودنــد، فرهنگ ســازی خریــد کاالهــای ایرانــی را انجــام دهند.

زهــرا ســعیدی بــا اشــاره بــه اینکــه مشــاغل خانگــی و کارگاه هــای زودبــازده می تواننــد 
وضــع فعلــی اقتصــاد کشــور را تغییــر دهنــد ادامــه داد: بایــد خریــد کاالی ایرانــی را در 
اولویــت کارهــای خــود قــرار دهیــم، همــه بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه تعطیــل شــدن 

هــر کارخانــه یعنــی بیــکار شــدن فرزنــد خــود یــا فرزنــد همســایه .
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر بحــث اقتصــاد مقاومتــی را بــه معنــای واقعــی و کامــل 
اجــرا کنیــم، کمــک بــه رفــع مشــکالت فعلــی اقتصــادی کشــور خواهــد بــود، عنــوان 
ــد  ــدم بردارن ــه ای ق ــد به گون ــد می کنن ــی تولی ــه کاالی ایران ــرادی ک ــلمًا اف ــرد: مس ک
ــادی در  ــش زی ــت نق ــه کیفی ــرا ک ــود چ ــظ ش ــوالت حف ــت محص ــطح کیفی ــه س ک

ــی دارد. ــد کاالی ایران ــازی خری فرهنگ س

ــذار  ــاد تأثیرگ ــد در اقتص ــراد می توانن ــک اف ــه تک ت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــعیدی، ب س
ــور  ــه حض ــه زمین ــتایی ک ــان روس ــژه زن ــه، به وی ــراد جامع ــه اف ــت: هم ــند، گف باش

پررنگ ترشــان در جامعــه فراهم شــده، می تواننــد در اقتصــاد اثــر بگذارنــد.
ــه  ــد ک ــد ســرکار برون ــه بای ــن نیســت ک ــط ای ــذاری فق ــه تأثیرگ ــان اینک ــا بی وی ب
بتواننــد درآمدزایــی داشــته باشــند، افــزود: همیــن  کــه در بحــث اقتصــاد مقاومتــی 
ــژه  ــواده به وی ــت خان ــه مدیری ــه اینک ــه ب ــا توج ــم و ب ــازی کنی ــم فرهنگ س بتوانی
در مــواردی مثــل خریدهــا به نوعــی بــا زنــان اســت، مــی تــوان بــا رویکــرد تولیــد 

ــج داد. ــه آن نگریســت و آن را تروی ــی ب ــی و خانگ داخل
ــان  ــی بســیارموثر هســتند بی ــد کاالی ایران ــان در خری ــه زن ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
کــرد: مشــاغل خانگــی و کارگاه هــای زودبــازده در روســتا هــم می توانــد اثربخــش 
باشــد و بــه  نوعــی اگــر مجریــان بتواننــد طــوری برنامه ریــزی کننــد کــه در روســتاها 
ایــن کارگاه هــای زودبــازده راه انــدازی شــود و محصــوالت بــرای فــروش در محــدوده 
شــهری و شهرســتانی اســتفاده شــود، می تــوان وضــع فعلــی اقتصــاد کشــور را تغییر 

داد.
نماینــده مــردم مبارکــه در مجلــس افــزود: بایــد مصوبه هایــی داشــته باشــیم کــه 
محصــوالت شناســنامه دار شــوند و در حیطــه شــهری، شهرســتانی و اســتانی ملــزم 
ــه اقتصــاد کمــک  ــد، ایــن کار قطعــًا ب باشــند کــه از همیــن کاالهــا خریــداری  کنن

خواهــد کــرد.

 قائم مقــام وزیــر راه و شهرســازی بــا اشــاره 
ــواز  ــی اصفهان اه ــن برق ــاخت راه آه ــه س ب
بــه صــورت دوخطــه از طریــق فاینانــس 
ــردن  ــی ک ــرای برق ــت: ب ــی، گف ــره جنوب ک
خــط راه آهــن تهران اصفهــان، خریــد هفــت 
ــن  ــال ای ــی و انتق ــو برق ــتگاه لوکوموتی دس
ــی اســتفاده  تکنولوژی هــا از فاینانــس آلمان

ــرد. ــم ک خواهی
 اصغــر فخریــه کاشــان بــا بیــان ایــن 
دالری  میلیــارد   ۵۵ توزیــع  بــرای  کــه 
بودجــه،  در  مصوب شــده  فاینانس هــای 
از  یــک  هیــچ  بــرای  ســقفی  هیــچ 
مشــخص  دســتگاه ها  و  وزارتخانه هــا 

تاکنــون  داشــت:  اظهــار  اســت،  نشــده 
تکلیــف بیــش از ۳0 میلیــارد دالر از ایــن 
ــه  ــت ک ــده اس ــخص ش ــا، مش فاینانس ه
تاکنــون وزارت راه و شهرســازی بــرای ۱0 
الــی ۱2 میلیــارد دالر آن پــروژه معرفــی 

کــرده اســت.
آلمانــی  فاینانــس  شــدن  نهایــی  از  وی 
ــت:  ــر داد و گف ــی خب ــای ریل ــرای پروژه ه ب
بــا یــک کمپانــی خــاص کشــور آلمــان هــم 
ــی  ــروژه خــاص در حــال نهای ــک پ ــرای ی ب
کــردن قــرارداد فاینانــس ســه میلیــارد 
ــورو از  ــارد ی ــه ۱.۷ میلی ــی هســتیم ک یوروی
ــای وزارت راه و  ــه پروژه ه ــس ب ــن فاینان ای

ــت. ــوط اس ــازی مرب شهرس
وی ادامــه داد: بــرای برقــی کــردن خــط 
هفــت  خریــد  تهران اصفهــان،  راه آهــن 
ــن  ــال ای ــی و انتق ــو برق ــتگاه لوکوموتی دس
ــی اســتفاده  تکنولوژی هــا از فاینانــس آلمان
خواهیــم کــرد. بخشــی از قــرارداد مــی توانــد 
تهران مشــهد  راه آهــن  ســیگنالینگ  بــه 
اختصــاص یابــد کــه هنــوز تصمیــم خــود را 

نگرفتیــم. این بــاره  در 
ــفر  ــازی از س ــر راه و شهرس ــام وزی قائم مق
نماینــدگان آلمانــی بــه ایــران در آینــده 
نزدیــک بــرای نهایــی کــردن فاینانــس ســه 
میلیــارد یورویــی خبــر داد و گفــت:  در ســفر 

هیئــت آلمانــی بــه ایــران قــرارداد ایــن 
فاینانــس بــه امضــا می رســد.

وی ادامــه داد: پــروژه ای کــه وزارت راه و 
شهرســازی بــرای اســتفاده از فاینانــس 
جنوبــی  یورویــی کــره  میلیــارد  هشــت 
برقــی  راه آهــن  معرفــی کــرده ســاخت 
ــت. ــه اس ــورت دوخط ــه ص ــواز ب اصفهان اه

شهرســازی  و  راه  وزارت  داد:  ادامــه  وی   
بــرای  کــه  کــرده  تعریــف  پروژه هایــی 
 ۵ خارجــی  وام  از  می توانــد  آن  اجــرای 
میلیــارد دالری اســتفاده کنــد. از ایــن رو 
میلیــارد   ۱.2 فاینانــس  تأمیــن  قــرارداد 
راه آهــن  برقی ســازی  بــرای  یورویــی 

گرمســار  اینچــه بــرون بــا روس هــا در حــال 
ــی  ــرای نهای ــا ب ــت و پیگیری ه ــاد اس انعق
شــدن وام ۵00 میلیــون دالری از کشــور 
آذربایجــان بــرای تأمیــن مالــی پــروژه 
حــال  در  رشت آســتارا  راه آهــن  ســاخت 
ادامــه اســت و همچنیــن  مذاکــرات بانــک 
مرکــزی بــا اگزیــم بانــک چیــن بــرای برقــی 
کــردن راه آهــن تهران مشــهد بــه اتمــام 

ــت. ــیده اس رس
ــن  ــاخت راه آه ــزود: س ــان اف ــه کاش فخری
بــا مشــارکت هندی هــا و  چابهار زاهــدان 
شــاید ژاپنی هــا بــه اجــرا برســد، همچنیــن 
و  چابهار زاهــدان  راه آهــن  پــروژه  بــرای 
 ۱0 فاینانــس  از  توســعه منطقــه مکــران 
ــم  ــارد دالری ژاپنی هــا اســتفاده خواهی میلی

ــرد. ک
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 تجلیل از پرستار اورژانس
بیمارستان شهدای لنجان   

در پــی انتشــار عکســی در فضــای مجــازی از پرســتار 
بیمارســتان شــهدای لنجــان در اســتان اصفهــان کــه 
بــه رغــم عــارض شــدن بیمــاری و نتیجــه آزمایشــات 
اورژانســی و توصیــه پزشــکان مبنــی بــر اســتراحت 
ــی،  ــرای جایگزین ــیفت ب ــوپروایزر ش ــکاری س و هم
کمــاکان در ســاعات اوج کاری اورژانــس حاضــر 
بــه تــرک شــیفت نشــده بــود، مشــاور وزیــر و 
رئیــس مرکــز روابــط عمومــی و اطالع رســانی وزارت 
بهداشــت، ضمــن تحســین ایــن از خودگذشــتگی و 
فــداکاری، از ایــن دســت رفتارهــا و ایثارگری هــا در 
ــی  ــور قدردان ــی کش ــتاری و کادر درمان ــه پرس جامع

کــرد. 
ــه  ــرد ک ــدواری ک ــار امی ــت اظه ــر بهداش ــاور وزی مش
ــالمت  ــوزه س ــرکای ح ــئول و ش ــتگاه های مس دس
ــی و  ــات درمان ــیت های خدم ــا درک حساس ــز ب نی
ــدات خــود  ــه انجــام تعه حــوزه ســالمت، نســبت ب
ــورد  ــئوالنه تر برخ ــدوم مس ــر خ ــن قش ــال ای در قب

ــد. نماین

 فشار مالیاتی مسئله بیکاری
 را برطرف نمی کند

رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان، گفــت: فشــار 
مالیاتــی بــر واحدهــای تولیــدی نه تنهــا مســئله 
ــی  ــه تعطیل ــد؛ بلکــه زمین ــکاری را برطــرف نمی کن بی

ایــن واحدهــا را نیــز فراهــم می کنــد.
نشســت  در  ســهل آبادی،  عبدالوهــاب  ســید 
ــاالن  ــی فع ــکالت مالیات ــایل و مش ــایی مس شناس
اقتصــادی افــزود: کارفرماهــا هــرروز بــا یــک مشــکل 
ــی، اداره  ــن اجتماع ــه تأمی ــی، بیم ــه  مالیات در زمین
دیگــر  و  روبــه رو می شــوند  تقاضــا  ، کمبــود  کار 
ــد.  ــود ندارن ــای خ ــعه فعالیت ه ــرای توس ــی ب توان
ســهل آبادی گفــت: بــا شــرایط موجــود، دولــت انتظــار 
تولیــد و رفــع بیــکاری نمی توانــد داشــته باشــد زیــرا 
واحدهــای تولیــدی بــا مســائل متعــددی روبه روینــد.

وی تأکیــد کــرد: چگونــه می تــوان هزینــه فشــارهای 
عصبــی بــر کارفرمایــان را محاســبه کــرد؟ فشــارهایی 
کــه هــرروز از یــک بخــش  بــر روی بخــش دیگــر وارد 

می شــود. 
ــن  ــان در ای ــتان اصفه ــی اس ــور مالیات ــرکل ام مدی
نشســت گفــت: اداره کل مالیاتــی اســتان اصفهــان بــا 
ــی تعامــل نزدیکــی دارد و  ایــن تعامــل  ــاق بازرگان ات
ــی   ــکل مالیات ــل مش ــت و ح ــر اس ــور کم نظی در کش
ــک  ــکاری  نزدی ــه هم ــال از جمل ــنگ و ط ــش س بخ
بــا تشــکل های اقتصــادی در اســتان بــود. مــراد 
امیــری تصریــح کــرد: رســیدگی بــه پرونــده مالیاتــی 
ــرار  ــن اداره کل ق ــت ای ــدی در اولوی شــرکت های تولی
ــیط   ــرای تقس ــی ب ــای قانون ــام ظرفیت ه دارد و از تم

ــود. ــتفاده می ش ــان اس ــات آن مالی
ــی  ــد خیل ــه تولی ــک ب ــه کم ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــرد: در  ــه ک ــت اضاف ــات اس ــت مالی ــر از دریاف مهم ت
ــدی از  ــای تولی ــی واحده ــم مالیات ــودگی جرای بخش
تمــام اختیــارات در اســتان اســتفاده می کنیــم و 
ــن بخشــودگی  ــدی مشــمول ای چنانچــه واحــد تولی
ــد.  ــه کن ــه اداره کل مراجع ــد ب ــت می توان ــده اس نش
مدیــرکل مالیاتــی اســتان تاکیــد کــرد : موضوعاتــی 
ــد انعــکاس معامــالت فصلــی و خــروج تقاضــا  مانن
از اســتان، معافیت هــای مالیاتــی ،محاســبه مالیــات 
تراکنش هــای بانکــی بــاالی ۵00 میلیــون تومــان 
ــاق  ــکاری ات ــا هم ــه ب ــت ک ــی اس ــه موضوعات ازجمل
می تــوان راهــکاری بــرای حــل مســایل آن پیــدا کــرد.

وی از فعــاالن اقتصــادی خواســت کــه اســناد و 
مــدارک موردنیــاز تراکنش هــای بانکــی حســاب های 
بــاالی ۵00 میلیــون تومــان را  نگهــداری کننــد تــا در 
هنــگام بررســی  عملکــرد مالیاتــی  موردبررســی قــرار 

گیرنــد.

 هفدهمین سوگواره
»هنر در ساحت عاشورا« در کاشان  

E.Ghorbani@eskimia.ir
ابراهیم قربانیکاشان

هفدمیــن ســوگواره هنــر در ســاحت عاشــورا بــا 
منطقــه  ســقاخوانی  و  تعزیــه  هفتــه  محوریــت 
ــود. ــزار می ش ــه برگ ــن خط ــان، در ای ــی کاش فرهنگ

ــن ســوگواره  ــع، در ای ــری ربی ــگاه خب ــه گــزارش پای ب
کــه از 22 تــا 2۸ مهرمــاه جــاری  در منطقــه فرهنگــی 
برنامه هــای مختلفــی  برگــزار می شــود،  کاشــان 
ــی  ــعر،  رونمای ــب ش ــقاخوانی، ش ــه، س ــون تعزی چ
ــا هفتــه تعزیــه و ســقاخوانی  کتــاب و… هم زمــان ب

ــود. ــرا می ش ــه اج ــن منطق در ای
در 22 مهرمــاه تعزیــه حضــرت علی اکبــر)ع(، تعزیــه 
ــاه ،  ــوا در 2۳ مهرم ــت نین ــرباز دش ــن س کوچکتری
تعزیــه حضــرت ابوالفضــل)ع( در 2۴ مهرمــاه برگــزار 
عاشــورایی«  شــعر  »شــب  همچنیــن  می شــود. 
ــون  ــط کان ــه توس ــت ک ــری اس ــه دیگ ــوان برنام عن
نشــر فرهنــگ اســالمی کاشــان در فرهنگســرای 
مهــر ســازمان فرهنگی ورزشــی شــهرداری کاشــان از 

ســاعت ۱۸ برگــزار می شــود.
ــاحت  ــر در س ــوگواره هن ــن س ــی، هفدمی ــن پایان آئی
از  تعزیه خوان هــا و  عاشــورا نیــز شــامل تقدیــر 
ــته  ــبیه خوانی« نوش ــی ش ــاب »مبان ــی از کت رونمای
داوود فتحعلــی بیگــی و محســن هاشــمی در 2۸ 
مهرمــاه در مجتمــع فرهنگــی شــهدای هیئــت محبان 

ــود. ــی ش ــزار م ــت)ع( برگ ــل بی اه

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:

 فاینانس کره  جنوبی و آلمان به راه آهن برقی اصفهان اهواز و تهران اصفهان

،،
ایجــاد  و  مشــتری مداری  اصــل 
ــرای مــردم در  جاذبه هــای مناســب ب
گیــرد.   قــرار  موردتوجــه  شــهرداری 
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کوتاه اخبار 

ساالنه 137 تُن گیاه دارویی
 در یزد تولید می شود 

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان یــزد، ســید 
جمــال ســجادی پــور، بــا اشــاره بــه مزایــای کشــت 
ــواه  ــم آبخ ــان ک ــن گیاه ــت: ای ــی گف ــان داروی گیاه
بــوده و نیــاز بــه ســردخانه و فضــای نگهــداری زیــادی 
ندارنــد و همچنیــن از بــازار فــروش خوبــی نیــز 

برخــوردار هســتند.
وی بابیــان اینکــه میــزان تولیــد گیاهــان دارویــی در 
اســتان یــزد 137 تــن اســت، تصریــح کــرد: پرداخــت 
ــه  ــت ازجمل ــای کاش ــمتی از نهاده ه ــه قس ــه ب یاران

ــا می شــود. ــه اعط ــذر، نشــا و قلم ب
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان یــزد 
ــی در  ــن درآمدزای ــه میانگی ــر ک ــن خب ــام ای ــا اع ب
اســتان در هــر هکتــار 4 میلیــون تومــان اســت، اظهــار 
داشــت: ســطح زیــر کشــت اســتان 67 هکتــار اســت 
ــم،  ــار مری ــی، خ ــاع فلفل ــو، نعن ــامل به لیم ــه ش ک

گل گاوزبــان،  کاســنی و ... می شــود.

۴۴۰۰ میلیون تومان زکات
 در چهارمحال و بختیاری 

حجت االســام ســید علــی هاشــمی در حاشــیه 
برگــزاری جشــن مهــر عاطفه هــا در جمــع خبرنــگاران 
بــا اشــاره بــه میــزان زکات جمع آوری شــده در اســتان 
ــزان  ــه نخســت امســال می ــار داشــت: در 6 ماه اظه
ــابه  ــدت مش ــه م ــبت ب ــده نس ــع آوری ش زکات جم

ــر افزایــش یافتــه اســت. ســال گذشــته 2 براب
وی بــا بیــان اینکــه بیشــترین زکات جمــع آوری 
شــده در شهرســتان لــردگان بــوده اســت، افــزود: از 
ــون  ــارد و 400 میلی ــون 4 میلی ــال تاکن ــدای امس ابت
تومــان زکات در اســتان جمــع آوری شــده اســت.

رئیــس اداره امــور زکات چهارمحــال وبختیــاری بیــان 
کــرد: از مجمــوع زکات جمــع آوری شــده در اســتان، 
ــی آن  ــه و مابق ــان آن زکات فطری ــارد توم ــک میلی ی
زکات واجــب و مســتحب بــوده کــه در حــوزه ســاخت 

ــود. ــه می ش ــم هزین ــه عال ــکن و خان مس

پایان اخاذی  پلیس قالبی 
ــده انتظامــی  ــی روانبخــش، فرمان ســرهنگ عبدالعل
ــن  ــت چندی ــی دریاف ــت: در پ ــان گف شهرســتان کرم
گــزارش از ســوی شــهروندان مبنــی بــر اخــاذی از آنها 
در ســطح شــهر كرمــان، بررســی موضوع و شناســایی 
ــی  ــوران انتظام ــتور کار مام ــا در دس ــور نم ــاذ مام اخ

كانتــری 17 شــهر كرمــان قــرار گرفــت.
ــه  ــی گفت ــی بررس ــوران ط ــه مام ــان اینك ــا بی وی ب
ــگان و تجســس در نحــوه  هــای شــاکیان و مالباخت
انجــام ســرقت هــا بــه ســرنخ هایــی دســت یافتنــد 
كــه منجــر بــه شناســایی متهــم شــد، اظهــار داشــت: 
ــا هماهنگــی مقــام قضایــی در یــک  ــون ب ایــن مظن
عملیــات هوشــمندانه و ویــژه دســتگیر و بــه منظــور 

بازجویــی بــه مقــر كانتــری منتقــل شــد.

برپایی نمایشگاه آثار هنری 
کودکان و نوجوانان 

ــار  ــگاه آث ــودک، نمایش ــی ک ــه مل ــبت هفت ــه مناس ب
ــودکان و  ــری ک ــرورش فک ــون پ ــای کان ــری اعض هن
نوجوانــان چهارمحــال و بختیــاری بــا حضور مســئوالن 
اســتانی در مرکــز فرهنگــی هنــری شــماره یــک ایــن 

کانــون در شــهرکرد برپــا شــد.
در ایــن نمایشــگاه، یکصــد اثــر هنری شــامل نقاشــی، 
خوشنویســی وکاردســتی بــا موضــوع محیــط زیســت 
و اســتفاده مجــدد از مــواد بازیافتــی در معــرض دیــد 
عمــوم قــرار گرفتــه اســت.عاقه منــدان می تواننــد تــا 
24 مهرمــاه جــاری از ســاعت ۹ تــا 17 هــر روز از ایــن 

نمایشــگاه دیــدن کنند.

دوره آموزشی کارشناسان ثبتی 
اوقاف در یزد 

معــاون مدیریــت منابــع و پشــتیبانی اداره کل اوقــاف 
و امــور خیریــه اســتان یــزد گفــت: در راســتای 
ــن  ــی و همچنی ــی و علم ــش تخصص ــش دان افزای
افزایــش ســطح فعالیــت هــای تخصصــی کارکنــان، 
دوره آموزشــی کارشناســان ثبتــی ادارات اوقــاف و 
ــتان و  ــان، سیس ــتان اصفهان،کرم ــه اس ــور خیری ام
ــوم قرآنــی میبــد  بلوچســتان و یــزد در دانشــکده عل

ــود.    ــی ش ــزار  م برگ
ابوالفضــل خوشــنویس افــزود: در ایــن دوره آموزشــی 
ــوق  ــات حق ــل  کلی ــی از قبی ــای آموزش ــرفصل ه س
ثبــت، شناســایی موقوفــات و دســته بنــدی و اســکن 
ــی  ــوم قرآن ــکده عل ــدت 3 روز در دانش ــه م ــناد ب اس

میبــد ارائــه خواهــد شــد.

اجرای 6 هکتار فضای سبز در کرمان 
ــارک  ــازمان پ ــل س ــی، مدیرعام ــیف اله ــان س ایم
ــاره  ــا اش ــان، ب ــهرداری کرم ــبز ش ــای س ــا و فض ه
ــت:  ــان گف ــهر کرم ــتان در ش ــود 182 بوس ــه وج ب
ــتان  ــاز دوم بوس ــبز ف ــای س ــداث فض ــات اح عملی
پارســیان، بوســتان ایرانیــان، بوســتان یــاس و 
بوســتان بهــار، بوســتان رز و بوســتان مالیــات اجــرا 

ــت. ــده اس ش
وی بــا بیــان اینکــه عملیــات احــداث فضــای ســبز 
فــاز دوم بوســتان جبلیــه و مثلثــی پــل دانــش نیــز 
ــاحت کل  ــبز مس ــای س ــزود: فض ــده، اف ــام ش انج

بوســتان هــای ســطح شــهر406 هکتــار اســت.

برگزاری یادواره »کبوتران حرم« 
در یزد 

یــادواره »کبوتــران حــرم« بــه همــت دانــش آمــوزان 
دبیرســتان دخترانــه ســما، امــروز ســاعت ۹ در 
ــت هللا  ــوار آی ــم آباد، بل ــع در قاس ــتان واق ــن دبیرس ای

ــود. ــزار می ش ــمند برگ ــه اندیش ــه ای، کوچ خامن

در مراســم مهــر عاطفه هــا کــه بــه صــورت نمادیــن 
در مرکــز اســتان یــزد و در هنرســتان فنــی شــهید 
چمــران برگــزار شــد، اســتاندار یــزد، نماینــده ولــی 
ــزد، جمعــی از  ــه ی ــام جمع ــه در اســتان و ام فقی
ــوزان  ــش آم ــرورش و دان ــوزش و پ ــئوالن آم مس

حضــور داشــتند.
ــرورش  ــوزش و پ ــس آم ــدی، رئی ــور ارجمن منص
ناحیــه دو یــزد در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــا  ــه دلیــل تقــارن ب جشــن عاطفــه هــا امســال ب
ایــام محــرم بــا عنــوان مهــر عاطفه هــا نامگــذاری 
شــده، گفــت: ایــن جشــن آئینــی برگرفتــه از 
ــا  ــرا ایرانی ه ــت؛ زی ــامی اس ــل اس ــگ اصی فرهن
ــاط  ــراری ارتب ــی و برق ــتی و همدل ــه دوس در زمین

ســرآمد هســتند.
وی افــزود: بــا ورود دیــن اســام به ایــران، همدلی 
و مهربانــی ایرانی هــا بــا اخــاق و نیکــوکاری 
عجیــن شــد و فرهنــگ ایرانــی- اســامی شــکل 
گرفــت کــه ایــن فرهنــگ موتــور محرک پیشــرفت 

میهــن اســامی بــود.
ارجمنــدی ادامــه داد: ایــن فرهنــگ بایــد در کشــور 
مــا مانــدگار بمانــد و همــه مــا وظیفــه داریــم ایــن 
فرهنــگ را روز بــه روز تقویــت کنیــم کــه البتــه ایــن 
امــر منحصــر بــه مســائل مــادی نیســت و بایــد در 

همــه زمینــه هــا دســتگیر و همــدل باشــیم.
رئیــس آمــوزش و پــرورش ناحیــه دو یــزد ادامــه 
داد: جشــن عاطفــه هــا یــا همــان مهــر عاطفه هــا 
ــی و  ــگ خوب ــه فرهن ــت ک ــن اس ــرای ای ــز ب نی
نیکــی بــه دیگــران در جامعــه افزایــش پیــدا کنــد 

ــه  و امیدواریــم دانــش آمــوزان میهــن اســامی ب
ویــژه دانــش آمــوزان دارالعبــاده یــزد در نیکــوکاری 

ــند. ــا باش ــدار خوبی ه پرچم
 ۲3۰۰ مدرسه در یزد

 مجری برگزاری »مهر عاطفه ها« هستند
 محســن علیــزاده در مراســم مهــر عاطفه هــا اظهــار 
ــه  ــال در دو مرحل ــا امس ــه ه ــن عاطف ــرد: جش ک
ــهریورماه  ــت در ش ــه نخس ــه مرحل ــد ک ــزار ش برگ
امســال بــا همــکاری ســپاه الغدیــر اســتان یــزد، 
بســیج، ســازمان دانــش آمــوزی و آمــوزش و 
پــرورش برگــزار شــد و مرحلــه دوم نیــز هــم اکنون 

در حــال برگــزاری اســت.

ــه در 2  ــرح ک ــن ط ــه دوم ای ــزود: در مرحل وی اف
ــام  ــزار شــود، تم هــزار و 300 مدرســه اســتان برگ

ــد. ــش آمــوزی شــرکت کــرده ان ــت دان جمعی
ــتان،  ــتان اس ــر شهرس ــرد: در ه ــان ک ــزاده بی علی

ــور  ــا حض ــن ب ــورت نمادی ــه ص ــه ب ــک مدرس ی
ــا  ــم ب ــن مراس ــدارس ای ــایر م ــئوالن و در س مس
حضــور دانش آمــوزان و مســئوالن مــدارس برگــزار 
مــی شــود و کمــک هــای جمــع آوری شــده هــر 
مدرســه بیــن دانــش آمــوزان کــم بضاعــت همــان 

ــع مــی شــود. مدرســه توزی
رئیــس کمیتــه امــداد اســتان یــزد بــا اشــاره بــه 
اینکــه در اســتان یــزد 3 هــزار و 600 دانش آمــوز و 
۹00 دانشــجو زیــر پوشــش کمیتــه امداد هســتند، 
دانش آمــوزان کــم  از  تعــدادی  عنــوان کــرد: 
بضاعــت نیــز بنــا بــه دالیــل مختلــف زیر پوشــش 
کمیتــه امــداد نیســتند، امــا نیازمنــد کمــک  
هســتند کــه بایــد از ظرفیــت ایــن جشــن ها بــرای 

ــود. ــتفاده ش ــا اس ــه آنه ــانی ب کمک رس
علیــزاده برگــزاری مراســم مهــر عاطفه هــا را گامی 
در راســتای اشــاعه فرهنــگ احســان و نیکــوکاری 
ــلمین  ــاد مس ــه آح ــرد: وظیف ــان ک ــت و بی دانس
اســت کــه دســت نیازمنــدان را بگیرنــد تــا هــم بــه 
وظیفــه انســانی و هــم وظیفــه دینــی خــود عمــل 
کــرده باشــند؛ زیــرا در دیــن مبیــن اســام، کمــک 

بــه نیازمنــدان باالتریــن عبادت هاســت.
 ظرفیت موسسه های خیریه در کمک  

به محرومان به درستی استفاده شود
ســیدمحمد میرمحمــدی اظهــار داشــت: همکاری 
و دســتگیری از محرومــان بایــد موجــب توانمندی 
افــراد شــود، امــا همراهــی بایــد بــه نحــوی باشــد 

فــرد در فقــر خــود باقــی نمانــد.
ــرا  ــان و فق ــه محروم ــک ب ــرد: کم ــوان ک وی عن

ــد و در  ــته باش ــری داش ــری موث ــد جهت گی بای
مســیر توانمنــد کــردن آنهــا انجــام شــود نــه اینکــه 
بــه گونــه ای انجــام شــود کــه فــرد بــرای تامیــن 

ــد. معــاش خــود هیــچ تاشــی نکن
اســتاندار یــزد تاکیــد کــرد: اگــر فــردی مــی توانــد 
ــه کمــک  ــاز ب ــا نی ــد باشــد ام ــرای جامعــه مفی ب
ــاز او کمــک رســانی  ــان نی داشــته باشــد و در زم

نکنیــم، مرتکــب گنــاه شــده ایــم.
وی بیــان کــرد: بــرای شناســایی افــراد نیازمنــد و 
کمــک رســانی بــه آنهــا بایــد از موسســات خیریــه 
کمــک بگیریــم و ظرفیــت ایــن موسســه هــا بایــد 

بــه درســتی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
میرمحمــدی ادامــه داد: برخــی افــراد ظرفیــت و 
ــات را  ــه خدم ــد و ارائ ــام کار و تولی ــی انج آمادگ
دارنــد امــا ســرمایه کافــی بــرای راه انــدازی شــغل 
مناســب خــود را ندارنــد کــه در صــورت کمــک بــه 
ایــن افــراد بــرای راه انــدازی کســب و کار، بهتریــن 

نــوع کمــک انجــام شــده اســت.
وی یــادآور شــد: ایــن نــوع کمک هــا، اتــکای 
ــد و در  ــی ده ــش م ــه خودشــان را افزای ــراد ب اف
مجمــوع کمــک هــای مــا بایــد بــه نحــوی باشــد 
کــه فــرد را متکــی بــه نفــس بــار بیــاورد و بــرای 
ــت  ــد از ظرفی ــراد، بای ــه اف ــا ب ــن کمک ه ــه ای ارائ

ــم. آحــاد جامعــه اســتفاده کنی
ــه  ــد توج ــه بای ــرد: البت ــد ک ــزد تاکی ــتاندار ی اس
ــی  ــه صورت ــان ب ــه محروم ــک ب ــه کم ــت ک داش
نباشــد کــه موجــب تحقیرآن هــا شــود بلکــه 
بایــد تــاش کنیــم عــزت نفــس را در میــان افــراد 

ــم. ــت کنی تقوی
ــا زندگــی  وی خاطرنشــان کــرد: زندگــی همــه م
اجتماعــی اســت کــه اگــر کمــک و همــکاری در 
زمینــه هــای مختلــف نباشــد، زندگــی همــه مــا 
ــکاری  ــر هم ــد شــد و برعکــس اگ ــل خواه مخت
ــد،  ــته باش ــود داش ــه وج ــاون در جامع و روح تع

جامعــه مــا بســیار کارآمــد خواهــد شــد.
را مســیر  و مهربانــی  میرمحمــدی، عطوفــت 
بیــان کــرد:  و  دانســت  و همدلــی  همراهــی 
امیدواریــم روزی شــاهد باشــیم کــه هــر یــک از 
مــا در هــر پســت و مقامــی کــه بــه مــردم خدمــت 
ــا یکدیگــر  ــا همــکاری و همدلــی ب مــی کنیــم، ب
ــم. ــه پیــش ببری ــی ب ــه ســمت تعال ــه را ب جامع
وی بــه دانــش آمــوزان نیــز توصیــه کــرد: از 
ــت  ــود تقوی ــن خ ــی را در بی ــون کار گروه هم اکن
ــرا کار گروهــی، ذهــن انســان را خــاق  ــد؛ زی کنن
می کنــد و انســان دســت بــه اقدامــات ارزشــمند 

و بزرگــی می زنــد.

در مراسم مهر عاطفه های یزد مطرح شد؛

۲۳۰۰ مدرسه در یزد 
مجری برگزاری»مهر عاطفه ها« 

ــزد، از  ــان ی ــف نانوای ــه صن ــس اتحادی ــر، رئی ــروز ف ــال پی ج
ــا  ــت: ب ــر داد و گف ــزد خب ــان در ی ــت ن ــش قیم ــال افزای احتم
ــن  ــان به صــورت ســرا ســری تعیی ــه قیمــت ن ــه اینک توجــه ب
می شــود و شــکایات مکــرری از ســوی نانوایــان اســتان مبنــی 
بــر بــه  صرفــه نبــودن پخــت نــان باقیمــت فعلــی بــه اتحادیــه 
ــان در دســتور کار  ــن بحــث افزایــش قیمــت ن رســیده؛ بنابرای
قرارگرفتــه و پــس از بررســی های الزم جهــت میــزان ایــن 
افزایــش بــه  احتمال زیــاد از مــاه آینــده قیمــت ایــن محصــول 

افزایــش خواهــد یافــت.
پیــروز فــر افــزود: بــه نظــر می رســد بــا ایــن افزایــش قیمــت، 
کیفیــت نــان بهبــود یابــد و دیگــر بهانــه ای در ایــن زمینــه وجــود 

ــته باشد. نداش
ــان  ــد از ن ــزد حق دارن ــردم ی ــه م ــب ک ــن مطل ــان ای وی بابی

ــل  ــن عام ــت: مهم تری ــار داش ــند، اظه ــد باش ــت بهره من باکیفی
ــارت برخــی از نانواهاســت؛ چراکــه  ــان، عــدم مه بی کیفیتــی ن
برخــی افــراد بــدون داشــتن هیــچ ســابقه ای درزمینــه نانوایــی 
ــی  ــون مهارت ــت، آزم ــرای صــدور مجــوز فعالی ــه ب ــی ک در دوران

ــد. ــت گرفته ان ــه فعالی ــت، پروان ــود نداش وج
پیــروز فــر همچنیــن از اجــرای طــرح آمــوزش مهارتــی نانوایــان 
ــن طــرح  ــار داشــت: در ای ــر داد و اظه ــا خب در محــل نانوایی ه
ــه آمــوزش  ــی، ب ــه واحدهــای نانوای ــا مراجعــه ب کارشناســان ب
ــن  ــراز ای ــته 400 نف ــال گذش ــه و در س ــوان پرداخت ــان ج نانوای
ــان  ــف نانوای ــه صن ــد شــده اند.رئیس اتحادی آموزش هــا بهره من
یــزد بــا تأکیــد بــر لــزوم آمــوزش نانوایــان جــوان ابــراز داشــت: 
ــت  ــکاری اداره بهداش ــا هم ــی را ب ــای آموزش ــته دوره ه درگذش

ــم. ــزار می کردی ــان برگ ــرای نانوای ب

ــی جهادکشــاورزی  ــور باغبان ــر ام ــور، مدی ــدهللا جوادپ ی
ــن  ــد 8هــزار و 74۹ ت ــه تولی ــا اشــاره ب ــزد، ب اســتان ی
خرمــا در ایــن اســتان، از افزایــش 10 درصــد تولیــد ایــن 

محصــول در ســال جــاری خبــر داد.
جوادپــور، وســعت نخیــات بــارور در ایــن اســتان 
ــال  ــزود: امس ــرد و اف ــر ک ــار ذک ــزار و 163 ھکت را 2 ھ
ــا متوســط عملکــرد 4 ھــزار و 45 کیلوگــرم خرمــا در  ب
هــر هکتــار، تولیــد خرمــای اســتان بــه 8 ھــزار و 74۹ 
ــن رســیده کــه ایــن رقــم افزایــش 10 درصــدی ایــن  ُت
محصــول را نســبت بــه ســال گذشــته نشــان مــی دهــد.

را کبــکاب،  اســتان  خرمــای  ارقــام  مهم تریــن  وی 
ــرد و گفــت: اســتان  ــوان ک ــارم، زاهــدی و بومــی عن پی
یــزد هــم اکنــون جایــگاه هفتــم تولیــد خرمــای کشــور 

را در اختیــار دارد.
مدیــر امــور باغبانی اســتان یــزد در ادامه از شھرســتان های 
بافــق و اردکان را بــه عنــوان شهرســتان های خرماخیــز 
ــای  ــد خرم ــت : بیشــترین تولی ــرد و گف ــام ب اســتان ن
اســتان مربــوط بــه ایــن دو شهرســتان اســت و خرمــای 
ــگاه  تولیــدی ایــن شهرســتان ها از نظــر کیفیــت از جای

خوبــی در کشــور برخــوردار اســت.
جوادپــور در پایــان ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه 
بیشــترین خرمــای تولیــدی اســتان بــه مصــرف داخــل 
ــتان  ــای اس ــرد: خرم ــان ک ــی رسد،خاطرنش ــتان م اس
ــه صــورت مســقیم صــادر نمــی شــود، بلکــه در  ــزد ب ی
ــس  ــا وچیپ ــرکه خرم ــا، س ــیره خرم ــب، ش ــد رط تولی

ــی رود. ــه کار م ــا ب خرم

ــاری  ــال و بختی ــی چهارمح ــر طبیع ــت اث ــده هش پرون
بــرای ثبــت در فهرســت آثــار ملــی کشــور پذیرفتــه شــد. 
ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می ــگری، مدی ــن عس بهم
از  بختیــاری،  و  چهارمحــال  و گردشــگری  دســتی 
پذیــرش پرونــده هشــت اثــر طبیعــی اســتان در 
ــر داد. ــزی خب ــازمان مرک ــی س ــار مل ــت آث ــورای ثب ش
ــرو  ــردوی گه ــت گ ــامل درخ ــار ش ــن آث ــت: ای وی گف
در  بلداجــی  درخــت گــردوی  شهرســتان کیــار،  در 
ــارون محوطــه  ــان گــردو و ن شهرســتان بروجــن، درخت
قیــس و شــیث )ع( روســتای  امامــزادگان  بقعــه 
امام قیــس در بخــش گندمــان شهرســتان بروجــن، 
ــریف  ــردوی ش ــان گ ــی و درخت ــید عیس ــا س ــار آق غ
ــش  ــگ درک ــان، تن ــتان فارس ــرگان در شهرس ــاد هی آب

ورکــش بخــش جونقــان شهرســتان فارســان، درختــان 
چنــار و گــردوی علیــا در شهرســتان کوهرنــگ و درخــت 
ــگ  ــزی شهرســتان کوهرن ــه در بخــش مرک ــوط میه  بل

است.
عســگری، هــدف از ثبــت ایــن آثــار را حفاظــت و 
مانــدگاری بیشــتر، فرهنگ ســازی در ایــن راســتا و 
اطاع رســانی بــرای افزایــش گردشــگر بیــان کــرد.

ــع دســتی  ــراث فرهنگــی، صنای ــرکل می ــه مدی ــه گفت ب
در  تاکنــون  بختیــاری،  و  چهارمحــال  و گردشــگری 
ــتان  ــی اس ــراث طبیع ــر از می ــده 17 اث ــوع پرون مجم
ــار  ــت آث ــت در فهرس ــرای ثب ــاری ب ــال و بختی چهارمح
ملــی ملمــوس کشــور پذیرفتــه شــده کــه 13 مــورد آن 
ــت. ــم اس ــم و دوازده ــای یازده ــه دولت ه ــوط ب مرب

12 هــزار دســتگاه اتوبــوس در ســطح کشــور آماده ســرویس 
دهــی بــه زائــران اربعین حســینی )ع( اســت. 

ــوی، مدیــرکل دفتــر حمــل و نقــل  حمیدرضــا شــهرکی ثان
مســافر ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای کشــور 
در ســفر بــه چهارمحــال و بختیــاری از پیــش بینــی 12 هــزار 
دســتگاه اتوبــوس بــرای ســرویس دهــی بــه زائــران اربعین 

حســینی )ع( خبــر داد.
وی گفــت: بــه منظــور تســهیل در تــردد زائران حســینی )ع(، 
ــای  ــه پایانه ه ــیدن ب ــس از رس ــد پ ــوس  بای ــدگان اتوب رانن
ــادی  ــه مب ــی ســریعًا ب ــه صــورت یــک ســر خال مــرزی، ب

اولیــه برگردنــد.
شــهرکی ثانــوی بــا اشــاره بــه بــازه 10 تــا 12 روزه اوج ســفر 
زائــران در ایــام اربعیــن، اضافــه کــرد: در ایــن  مــدت، هر روز 

5 هــزار اتوبــوس در مســیر چهــار پایانــه مــرزی بــه ســمت 
کشــور عــراق تــردد خواهنــد کــرد.

وی پیــش بینــی کــرد کــه 60 درصــد زائــران اربعیــن 
حســینی )ع( بــا وســایط نقلیــه عمومــی جــاده ای جابه جــا 
شوند.شــهرکی ثانــوی همچنیــن بــا بیــان جابه جایــی 
ســاالنه 170 میلیــون مســافر در مســیر های جــاده ای 
کشــور گفــت: جابه جایــی ایــن تعــداد مســافر بــا اتوبــوس، 
مینــی بــوس و ســواری های پــاک عمومــی بــرون شــهری 

ــرد. صــورت مــی گی
وی ارائــه آموزش هــای حرفــه ای بــه راننــدگان را مهم تریــن 
معیــار ســفر ســالم مســافران بیــان و ابــراز امیــدواری کــرد: 
ــا افزایــش نظارت هــا، ارتقــای کیفیــت و ایمنــی ســفر ها،  ب

در مســیر توســعه کشــور گام برداشــته شــود.

استانها

رئیس اتحادیه صنف نانوایان یزد:

افزایش قیمت نان در راه است 
مدیرکل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری مطرح کرد:

پذیرش پرونده هشت اثر طبیعی برای ثبت ملی

مدیر امور باغبانی جهادکشاورزی استان یزد اعالم کرد:

افزایش 1۰ درصدی تولید خرما در یزد 
 سرویس دهی 1۲ هزار اتوبوس
 به زائران اربعین حسینی )ع( 

رئیس مرکز تحقیقاتی دیابت یزد خبر داد:
افتتاح اولین بیمارستان تخصصی 

دیابت کشور تا پایان سال 97 در یزد 
محمدرضــا آقایــی میبــدی بــا اشــاره به اینکــه میزان شــیوع 
ــر از میانگیــن کشــوری اســت،  دیابــت در اســتان یــزد باالت
گفــت: بــر اســاس آمــار معاونــت بهداشــت در ســال گذشــته 
رتبــه اســتان یــزد در دیابــت اول، دوم و ســوم بــوده اســت؛ 
امــا خوشــبختانه در حــال حاضــر بــه جایــگاه پنجــم ارتقــا 

یافته ایــم.
ــتان  ــایند اس ــه، خوش ــن رتب ــوز ای ــه هن ــان اینک ــا بی وی ب
ــزود: 18  ــه وجــود دارد، اف ــوده و امــکان جهــش رتب ــزد نب ی
ــه دیابــت  ــاالی 20 ســال در اســتان ب ــا 20 درصــد افــراد ب ت
ــرای  ــات ب ــته خدم ــال گذش ــد س ــتند. در چن ــا هس مبت
دیابــت خیلــی گســترده شــده؛ به گونــه ای کــه کلینیک هــای 
ســطح دو دیابــت در کلیــه بیمارســتان های دولتــی اســتان 
ــی  ــتان تخصص ــن بیمارس ــتند و اولی ــه کار هس ــغول ب مش
ــزد  ــرای ی ــت در کشــور مجــوزش ب ــوق تخصصــی دیاب و ف

گرفته شــده اســت کــه ان شــااله تــا پایــان ســال ۹7 افتتــاح 
می شــود.

رئیــس مرکــز تحقیقاتــی دیابــت یــزد بــا تأکیــد بــر اینکــه با 
اجــرای طــرح تحــول ســامت در حــوزه بهداشــت، بیماریابی 
و مراقبــت درمــان بیمــاران در کلیــه مراکــز درمانــی بیشــتر 
شــده اســت، اظهار داشــت: کلینیــک مرکز تحقیقــات دیابت 
اســتان یــزد به عنــوان یــک مــدل جامــع کلینیــک در کشــور 
ــی،  انتخاب شــده اســت و خدماتــی شــامل خدمــات درمان
ــاران و  ــت از بیم ــازی، مراقب ــی، فرهنگ س ــات آموزش خدم
پیشــگیری از عــوارض آن را در دســتور کاری خــود قــرار داده 

اســت.
دکتــر آقایــی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه 25 درصــد 
بهداشــت و ســامت مــردم در اختیــار مرکــز دیابــت اســتان 
و مابقــی بیــن بخشــی، فرهنگــی و مردمــی اســت، در ایــن 
ــت  ــده اس ــل ش ــی عم ــت به خوب ــانی دیاب ــه اطاع رس زمین
ــش  ــیما نق ــانه ها و صداوس ــانی، رس ــن اطاع رس ــه در ای ک
بســزایی را ایفــا کرده انــد؛ چنانچــه 25 الــی 30 درصــد ایــن 

اطاع رســانی ها به درســتی انجام شــده اســت.

ایــن مقــام مســئول کم تحرکــی، تغذیــه نامناســب و 
ــتان  ــت در اس ــش دیاب ــل افزای ــه دالی ــه وزن را ازجمل اضاف
ــتان در  ــرورش اس ــد: آموزش وپ ــادآور ش ــرد و ی ــوان ک عن
ــه  ــه ای ک ــت؛ به گون ــرده اس ــل ک ــی عم ــه به خوب ــن زمین ای
ــرح  ــرای ط ــا اج ــل ب ــن معض ــگیری از ای ــتای پیش در راس
حامــی پیشــگیری از دیابــت در ســطح پژوهشــی، آموزشــی 

ــت. ــیده اس ــوش درخش ــه ای خ و مداخل
اتوبــوس دیابــت در یــزد خبــر داد و  از راه انــدازی  وی 
خاطرنشــان کــرد: ایــن اتوبــوس امــروز  بــا خدمات مشــاوره  
پزشــکی و پرســتاری دیابــت، امکانــات آموزشــی، تجهیــزات 

ــود. ــاح می ش ــره افتت ــت و غی دیاب
رئیــس مرکــز تحقیقاتــی دیابــت یــزد در پایــان تأکیــد کــرد: 
از مســئوالن شــهری به خصــوص شــهرداری، ســازمان 
اســتان کمــال  اتوبوســرانی  و  تاکســیرانی  حمل ونقــل، 
تشــکر راداریــم کــه همیشــه حامــی مــا بوده انــد؛ همچنیــن 
ــتفاده  ــال اس ــتان کم ــای اس ــمندیم از توانمندی ه خواهش
ــوزش،  ــان، آم ــب درم ــوان قط ــزد به عن ــتان ی ــا اس ــود ت ش
پژوهــش و پیشــگیری از دیابــت در کشــور معرفــی شــود.

#خبر_ویژه

کوتاه از استانها
 فعالیت 65۰ هزار 

خیّر مدرسه ساز در کشور
محمدرضــا حافظــی در آئیــن بهــره بــرداری از مدرســه 
خّیــری آریــو مصلــی نــژاد در شــهرکرد، افــزود: مجمــع 
خّیریــن مدرســه ســاز کشــور 21 ســال اســت کــه بــه 
رســالت مهــم مدرســه ســازی مشــغول اســت و تاکنون 
ــرده  ــدارس کشــور را احــداث ک بیــش از 37 درصــد م

اســت.
وی ادامــه داد: پیــش بینــی ایــن مجمــع بــرای امســال 
اختصــاص 3 هــزار میلیــارد ریــال اعتبــار در امر مدرســه 

ســازی در کشــور است.
حافظــی بــا اشــاره بــه گســترش فعالیــت هــای مجمع 
خّیریــن مدرســه ســاز در خــارج از کشــور تصریــح کــرد: 
در نظــر داریــم تــا امســال در کشــورهای کانــادا و آلمــان 

بــرای دانــش آمــوزان ایرانــی مدرســه احــداث کنیــم.
رئیــس مجمــع خّیریــن مدرســه ســاز کشــور بــا بیــان 
ــال و  ــاز در چهارمح ــه س ــران مدرس ــد خّی ــه تعه اینک
ــوده اســت، گفــت: ۹7  ــال ب ــارد ری ــاری 500 میلی بختی

ــون محقــق شــده اســت. ــن تعهــد تاکن درصــد ای

جمع آوری 1۰ فقره انشعاب
 غیر مجاز 

رضــا بهرامــی ، مدیــر امــور آب و فاضــاب شهرســتان 
کهنــوج گفــت: طــی شــهریور امســال 10 فقــره انشــعاب 
غیــر مجــاز در شــهر کهنــوج شناســایی شــد کــه هــر 10 

فقــره قطــع و جمــع آوری شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیشــترین انشــعابات غیرمجاز 
ــرار دارد  ــق حاشــیه  نشــین شــهرها ق اســتان در مناط
و ســاکنان ایــن مناطــق به صــورت ثبــت نشــده و 
غیرمجــاز از آب اســتفاده می کننــد، افــزود: وجــود 
اشــتراک  هــای غیرمجــاز در شــهرها هزینه  هــای جــاری 
ادارات آبفــا را افزایــش داده و ارائــه خدمــات مطلــوب 

ــا مشــکاتی مواجــه کــرده اســت. ــه مــردم را ب ب

سامانه 195، آماده دریافت 
شکایات مشتریان 

ــات چهارمحــال  ــن آوری اطاع ــات و ف ــرکل ارتباط مدی
و بختیــاری گفــت: ســامانه 1۹5 جهــت ارتقــای حقــوق 
ــوزه  ــکایات در ح ــت ش ــانی و ثب ــهروندی، اطاع رس ش

ارتباطــات طراحــی شــده اســت.
ــامانه 1۹5  ــای س ــه مزای ــاره ب ــا اش ــی ب ــی بال مرتض
اظهــار کــرد: ایــن ســامانه جــزو 10 برنامــه اصلــی وزارت 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات اســت کــه جهــت ارتقای 
حقــوق شــهروندی و اطاع رســانی طراحــی شــده 

اســت.
وی ادامــه داد: ایــن ســامانه در راســتای افزایــش 
ــات  ــای وزارت ارتباط ــت مشــتریان زیرمجموعه ه رضای
ــرکت های  ــا، ش ــه اپراتوره ــات از جمل ــاوری اطاع و فن
اینترنتــی و دفاتــر پســتی راه انــدازی شــده اســت و در 
ایــن ســامانه بــه شــکایات مردمــی به صــورت مســتند 

پاســخ داده می شــود.

بیماری های داخلی ، بیشترین 
علت مرگ و میر در کرمان 

)س( گفــت:  زهــرا  بهشــت  ســازمان  مدیرعامــل 
بیشــترین علــت مرگ ومیــر به ترتیــب مربــوط بــه 
بیماری هــای داخلــی بــا 80 نفــر و بیماری هــای قلبــی 
بــا 53 نفــر بــوده اســت. محمدرضــا نارویــی، مدیرعامل 
ســازمان بهشــت زهــرا )س( شــهرداری کرمــان از 
صــدور 203 مجــوز فــوت در شــهریورماه در شــهر کرمــان 
خبــر داد و گفــت: از ایــن تعــداد 106 نفــر مــرد، 81 نفــر 

ــد. ــودک بوده ان ــی ک زن و مابق

کسب 11 نشان در بازی های 
ورزشی پیوند اعضا 

ــر  ــان برت ــاری 11 نش ــال و بختی ــکاران چهارمح ورزش
دومیــن دوره بازی هــای ورزشــی پیونــد اعضــای کشــور 

ــد.  را کســب کردن
ورزشــکاران اســتان چهارمحــال و بختیــاری در دومیــن 
دوره بازی هــای ورزشــی پیونــد اعضــای کشــور شــش 
ــز  ــان برن ــار نش ــره و چه ــان نق ــک نش ــا، ی ــان ط نش

کســب کردنــد.

تولید 11 هزار تُن ماهی سردابی 
در چهارمحال و بختیاری

رضــا احمــدی اظهــار کــرد: آمــوزش بــه موقــع بهــره بــرداران، 
ــق  ــا پرداخــت تســهیات، رون ــت ب ــت مســتقیم دول حمای
ــازار خارجــی و رغبــت در مصــرف ماهیــان ســردآبی طــی  ب
افزایــش 10  از مهم تریــن دالیــل  ســه ســال گذشــته، 
ــه مــدت مشــابه  ــد ایــن محصــول نســبت ب درصــدی تولی

ــوده اســت.  ســال گذشــته ب
وی افــزود: در راســتای اجــرای طــرح هــای اقتصــاد 
مقاومتــی، افزایــش تولیــد و اســتفاده بهینــه از منابــع آبــی 
اســتان، فراینــد صــدور 30 پروانــه تاســیس جدیــد در حــال 
اجراســت کــه در نیمــه دوم امســال محقــق خواهــد شــد. 
ــاد  ــان جه ــیات و آبزی ــت ش ــئول مدیری ــناس مس کارش
ــی  ــد ماه ــزان تولی ــاری، می ــال و بختی ــاورزی چهارمح کش
ــرد و  ــوان ک ــن عن ــزار ت ــاری را 24 ه ــال ج ــزل آال در س ق
ــه  ــتقیم در 400 مزرع ــورت مس ــه ص ــر ب ــزار نف ــت: 2 ه گف

ــتند.  ــغول کار هس ــتان مش ــال اس ــی فع ــرورش ماه پ

3۰ روستای چهارمحال و بختیاری 
فاقد طرح هادی

30 روســتا در اســتان چهارمحــال و بختیــاری فاقــد طــرح 
ــاد  ــرکل بنی هــادی روســتایی است.ســهراب رئیســی، مدی
مســکن انقــاب اســامی چهارمحــال و بختیــاری، بــه 
ــته ۹7۹  ــال گذش ــت: در س ــتا گف ــی روس ــبت روز مل مناس
مکان و ســکونتگاه روســتایی در اســتان شناســایی شــد که 
از ایــن تعــداد بــرای 574 روســتای بــاالی 20 خانــوار، طرح 

هــادی تهیــه شــده اســت.
وی افــزود: از ۹7۹ مــکان شناســایی شــده، 30 روســتا 
فاقــد طــرح هــادی هســتند کــه طبــق برنامــه ریــزی انجام 
شــده تــا ابتــدای ســال آینــده )13۹7(، طــرح هــادی ایــن 

ــود. ــه می ش ــز تهی ــتا ها نی روس

،،
برخــی افراد ظرفیــت و آمادگی انجام 
کار و تولیــد و ارائــه خدمــات را دارنــد 
امــا ســرمایه کافــی بــرای راه انــدازی 
شــغل مناســب خــود را ندارنــد کــه 
در صــورت کمــک بــه ایــن افــراد بــرای 
راه انــدازی کســب و کار، بهتریــن نوع 

کمــک انجــام شــده اســت.

ــتان  ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــرکل تع مدی
کرمــان گفــت: بــا همــکاری اداره کل فنــی و 
به صــورت  را  ســاختمانی  حرفــه ای، کارگــران 

رایــگان آمــوزش ایمنــی می دهیــم. 
رضــا اســماعیلی دیــروز صبح در مراســم تجلیل از 
برگزیــدگان المپیــاد ایمنــی منطقــه جنو ب شــرق 
کشــور اظهارداشــت: اســتان کرمــان یــک اســتان 

بســیار وســیع و دارای معــادن بزرگــی اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه صنایــع متنوعــی در 
کرمــان وجــود دارد، گفــت: جمعیــت کارگــری 
ــر اســت کــه در  اســتان کرمــان 300 هــزار نف
حــدود 42 هــزار کارگاه تولیــدی مشــغول کار 

هســتند.
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان 
ــن  ــی ای ــرای ایمن ــه ب ــان اینک ــا بی ــان ب کرم
کارگاه هــا راهــی نداریم تــا از همــه فرآیندهای 

بــرای  افــزود:  کنیــم،  اســتفاده  ایمنــی 
پیشــگیری از حــوادث کارگــری یــک ســازمان 
شــبکه ای تعریــف کردیــم تــا بــه هر نحــوی از 

ــم. ــری کنی ــن حــوادث جلوگی ای
ــاد  ــزاری المپی ــه برگ ــا اشــاره ب اســماعیلی ب
ایمنــی در اســتان کرمــان تصریــح کــرد: 
ــتر  ــی بیش ــدف هم افزای ــا ه ــاد ب ــن المپی ای
ــی برگــزار  ــات در حــوزه ایمن ــال تجربی و انتق

می شــود و انتظــار داریــم در دوره هــای بعــدی 
ــر  ــرای بهت ــک بیشــتری ب ــاد کم ــن المپی ای

ــود. ــام ش ــزاری آن انج برگ
ــه  ــان ب ــتان کرم ــه در اس ــان اینک ــا بی وی ب
کمــک همــه کارگــران و کارفرمایان توانســتیم 
ــم،  ــش بدهی ــوادث را کاه ــرار ح ــب تک ضری
گفــت: امســال شــدت و تکــرار حــوادث 
درصــد   75 اســتان کرمــان  در  کارگــری 
کاهــش پیــدا کــرده و آمــار فوتی هــای ناشــی 
ــدا  ــز 25 درصــد کاهــش پی از حــوادث کار نی

ــت. ــرده اس ک

در ایــن مراســم حســین امامی پــور، رئیــس 
اداره بازرســی ایمنــی اداره کل تعــاون، کار و 
ــار  ــز اظه ــان نی ــتان کرم ــی اس ــاه اجتماع رف
داشــت: مبحــث ایمنــی بایــد در جامعــه 
ــد از  ــم بای ــن مه ــرای ای ــود و ب ــه ش نهادین
ــرد. ــروع ک ــدارس ش ــودک و م ــای ک مهده
ــان  ــتان کرم ــه در اس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــه ایمن ــاختمانی را تائیدی ــرکت س 300 ش
داده ایــم، گفــت: بــا تعامــل بــا اداره کل فنــی 
و حرفــه ای کارگــران ســاختمانی را به صــورت 

ــم. ــی می دهی ــوزش ایمن ــگان آم رای

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان خبر داد: 

آموزش ایمنی کارگران ساختمانی استان کرمان به صورت رایگان 



ــم  ــط چش ــل و خ ــتفاده از ریم ــاره اس ــت درب ــک اپتومتریس ی
هشــدار داد و گفــت: اســتفاده از ایــن لــوازم آرایشــی چشــمی بــه 
ویــژه در نــوع تقلبــی آن، می توانــد عوارضــی را بــرای چشــم بــه 

همــراه داشــته باشــد.
رضــا بختیــاری افــزود: اگرچــه ممکــن اســت آلــرژی و 
حساســیت نســبت بــه مــواد موجــود در لــوازم آرایشــی چشــمی 
ماننــد ریمــل و خــط چشــم مرغــوب و اصیــل نیــز بــرای برخــی 
از مصــرف کننــدگان وجــود داشــته باشــد، امــا اســتفاده از 
ــه همــراه خواهــد داشــت.  ــوع تقلبــی، عــوارض بیشــتری را ب ن
ــوازم  ــوع ل ــن ن ــود در ای ــای موج ــح داد: ناخالصی ه وی توضی
آرایشــی تقلبــی، موجــب آلرژی هــای پوســتی در پلــک، مخــاط 
حســاس چشــم و در نواحــی غــدد اشــکی خواهــد شــد.به گفتــه 
ــن مــواد آرایشــی ســطح  ــا اســتفاده از ای ــن اپتومتریســت ب ای

غــدد پلــک پوشــانده شــده و موجــب بســته شــدن مجــرای آن 
می شــود کــه ایجــاد عفونــت و آبســه بــه دنبــال آن خواهــد بــود.

ــدا ممکــن اســت  ــرژی ابت ــر آل ــوال ه ــه معم ــان اینک ــا بی وی ب
ــدت آن  ــپس ش ــده و س ــروع ش ــک ش ــارش کوچ ــک خ از ی
افزایــش یابــد، تصریــح کــرد: آلودگی هــای ناشــی از مــواد 
موجــود در ریمــل و خــط چشــم تقلبــی، در پــی بســته شــدن 
ــه خــارش  ــل ب ــزی، تمای ــاب و قرم ــدد اشــکی و ایجــاد الته غ
ــن  ــردن ای ــرف ک ــاره برط ــترمی کند.بختیاری درب ــرد بیش را در ف
عــوارض، گفــت: در درجــه اول خانم هــا بایــد اســتفاده از 
ــان شــده  ــه چشــم  آن ــه موجــب آســیب ب ــواد آرایشــی را ک م
ــی کــه در  ــه کمــک درمان هــای داروی ــار گذاشــته و ب اســت، کن
ــع حساســیت های  ــه رف ــز می شــود، ب ــات پزشــکی تجوی معاین

ــد. ــک کنن ــده کم پیش آم

بــه  اشــاره  بــا  داخلــی  و  غــدد  بیماری هــای  متخصــص 
ــه دیابــت در کــودکان می شــود،  بازی هایــی کــه ســبب ابتــا ب
گفــت: دلیــل افزایــش شــدید ابتــا بــه دیابــت، شــیوه زندگــی 

ــت. ــروزی اس ــالم ام ناس
مهــران زمــان زاده در ارتبــاط بــا دیابــت در کــودکان اظهارداشــت: 
هــر روز تعــداد کــودکان مبتــا بــه دیابت درحــال افزایش اســت. 
ــکم  ــه در ش ــد در حالی ک ــل از تول ــی قب ــودکان حت ــی از ک برخ

مادرشــان هســتند، بــه دیابــت مبتــا می شــوند.
ــت،  ــه دیاب ــا ب ــل افزایــش شــدید ابت ــان اینکــه دلی ــا بی وی ب
شــیوه زندگــی ناســالم امــروزی اســت، گفــت:  کــودکان شــدیدًا 
ــکر و  ــباع از ش ــه اش ــیدنی هایی ک ــا و نوش ــت فوده ــه فس ب
مــواد افزودنــی اســت، اعتیــاد یافته انــد؛ همچنیــن بازی هــای 
رایانــه ای و اینترنتــی ســبب افزایــش بی تحرکــی شــده اســت.

ایــن متخصــص بیماری هــای غــدد و داخلــی تاکیــد کــرد: بایــد 
بــه کودکانــی کــه در ســنین پاییــن بــه دیابــت مبتــا می شــوند، 
نحــوه  تطابــق بــا بیماریشــان را آمــوزش داد  تــا مانــع از تشــدید 

ایــن بیمــاری در آنهــا شــویم.
زمــان زاده در ادامــه گفــت: در بیمــاران دیابتــی به خصــوص 
ــان  ــاال بســیار شــایع اســت؛ چن ــوع2، فشــار خــون ب ــت ن دیاب
کــه بیــش از نیمــی از بیمــاران دیابتــی نــوع2 بــه بیماری فشــار 

خــون بــاال نیــز مبتــا هســتند.
وی بیــان داشــت: در واقــع ابتــا بــه بیمــاری دیابــت و فشــار 
ــدان  ــار را دوچن ــکات بیم ــان، مش ــور همزم ــاال به ط ــون ب خ
می کنــد؛ همچنیــن ایــن بیمــاران بــه مراتــب بیشــتر از ســایرین 
در معــرض بــروز بیماری هــای قلــب و عــروق، اختــاالت 

ــتند. ــزی هس ــکته های مغ ــوی و س کلی

یک اپتومتریست هشدار داد:

خانم ها مراقب این لوازم آرایشی باشند!
متخصص بیماری های غدد و داخلی:

بازی هایی که سبب ابتال به دیابت در کودکان می شود

گیاهانی برای تنظیم لوزالمعده
ــرد  ــرار می گی ــورد توجــه ق ــم م ــده اگرچــه بســیار ک لوزالمع
امــا نقــش اساســی در دســتگاه گــوارش بــدن بــازی 
ــد  ــد؛ تولی ــدن 2 کار را انجــام می ده ــن عضــو ب ــد. ای می کن
آنزیم هایــی بــرای گــوارش چربــی و پروتئیــن و تولیــد 

ــون. ــد خ ــطح قن ــرل س ــرای کنت ــولین ب انس
ــی انجــام ندهــد، مــواد  ــه خوب اگــر لوزالمعــده کار خــود را ب

ــند.  ــدن نمی رس ــه ب ــی ب غذای
ــا  ــت ی ــد از: دیاب ــده عبارتن ــرای لوزالمع ــده ب ۳ مشــکل عم
بیمــاری قنــد کــه بــه دلیــل ترشــح کــم انســولین بــه وجــود 
از اختال هــای لوزالمعــده  می آیــد و بزرگ تریــن خطــر 

اســت. 
ــود  ــه وج ــده ب ــاب لوزالمع ــه از الته ــن ک ــز مزم پانکراتیتی
می آیــد و آخریــن مــورد، ســرطان لوزالمعــده بــوده کــه 
پنجمیــن ســرطان مــرگ آور در آمریکاســت و میــزان مــرگ و 

ــت. ــد اس ــر آن ۱۰۰ درص می
رژیــم غذایــی و روش زندگــی، دو عامــل اصلــی در ســامت 

ــر  ــان ب ــر گیاه ــاره تاثی ــا در ب ــت. پژوهش ه ــده اس لوزالمع
کار لوزالمعــده بــه کنــدی بــه پیــش مــی رود ولــی نتایــج آن 

امیــدوار کننــده اســت. 
 مرزنگوش 

مرزنگــوش در طــب ســنتی در درمــان دیابــت بــه کار گرفتــه 
می شــده اســت. در ســال 2۰۰۴ پژوهشــگران دانشــگاه 
ــاه را  ــن گی ــت ای ــکا، خاصیــت ضــد دیاب ماساچوســت آمری
مــورد بررســی قــرار دادنــد و متوجــه تاثیــر آن بــر لوزالمعــده 
شــدند. ایــن گیــاه بــه خاطــر خاصیــت آنتــی اکســیدانی آن، 

ــر باشــد. ــت موث ــری از دیاب ــد در جلوگی می توان
 گل همیشه بهار 

در تحقیق هــای متعــدد متوجــه خــواص  داروشناســان 
ضــد التهابــی، ضــد ویروســی و ضــد مســمومیت ایــن گیــاه 
شــدند. دانشــمندان اســپانیایی در ســال 2۰۰۶ اعــام کردنــد 
کــه خــوردن عصــاره ایــن گیــاه، در ۷۰ تــا۱۰۰ درصــد بیمــاران 

ــود. ــا می ش ــش غده ه ــث کاه باع
 قاصدک 

ایــن گیــاه در درمــان ســرطان لوزالمعــده بســیار موثــر 

دانشــمندان کانادایــی خاصیــت  در ســال 2۰۱2  اســت. 
جوشــانده ریشــه قاصــدک را کشــف کردنــد. ایــن جوشــانده 
ــم بافت هــای لوزالمعــده هــم  در پاکســازی روده هــا و ترمی

ــت. ــر اس موث
 برگ درخت زیتون 

ــا خــواص درمانــی بــرگ درخــت زیتــون  مــردم بــه مــرور ب
ــوند.  ــنا می ش آش

ایــن بــرگ حــاوی مــواد موثــری اســت کــه گــردش خــون را 
تنظیــم کــرده، بــدن را ســم زدایــی می کنــد، رادیــکال هــای 

ــرد و فشــار خــون را کاهــش می دهــد. آزاد را از بیــن می ب
ایــن بــرگ حــاوی اوله روپیــن بــوده کــه ضــد التهابــی اســت 
و بــر لوز المعــده تاثیرگــذار اســت، ورم لوزالمعــده را برطــرف 
و ســلول های آســیب دیــده را ترمیــم می کنــد و جلــوی 

ــرد. ــده را می گی ــتان و لوزالمع ــرطان های پس ــار س انتش
 شیرین بیان

شــیرین بیــان در درمــان بســیاری از ناراحتی هــای لوزالمعــده 
مفیــد اســت. ایــن گیــاه خــواص ضــد التهابــی قــوی دارد و 

درد و ورم ناشــی از پانکراتیــت را التیــام می بخشــد.

ایمونولــوژی  و  آلــرژی  فوق تخصــص 
ــای  ــرژی،  زمینه ه ــروز آل ــت: در ب ــی گف بالین
وراثتــی و عوامــل محیطــی بــه خصــوص 
نقــش بســزایی  حساســیت های فصلــی 

ــد. دارن
و  آلــرژی  فوق تخصــص  عرشــی،  صبــا 
بــا  وگــو  گفــت  در  بالینــی،  ایمونولــوژی 
ــان  ــا بی ــامت، ب ــی س ــبکه رادیوی ــه ش برنام
ــتم  ــه سیس ــرژی ک ــواع آل ــی از ان ــه یک اینک
ایمنــی برخــی افــراد نســبت بــه عوامــل 
محیطــی واکنــش بیشــتری نشــان می دهــد 
ــن  ــت: ای ــت، گف ــی اس ــای خانگ آلرژی زاه
واکنش هــا بــا عائــم خاصــی همــراه اســت 

ــام  ــیت ها از آن ن ــواع حساس ــا ان ــا ب ــه م ک
ــن خصــوص  ــی در ای ــه وراثت ــم. زمین می بری
نقــش دارد و البتــه عوامــل محیطــی هــم در 

ــت. ــر اس ــیت موث ــروز حساس ب
افزایــش شــیوع  علــل  در خصــوص  وی 
ــه روش  ــان ب ــت: زایم ــان گف ــرژی در جه آل
ســزارین، مصــرف شیرخشــک یــا شــیر گاو، 
تغییــر شــیوه زندگــی و زندگــی شــهر نشــینی 
و تغذیــه از مــواد غذایــی کارخانــه ای، از ایــن 

عوامــل هســتند.
او بــا بیــان اینکــه آلرژی های تنفســی ناشــی 
از استنشــاق و ورود مــواد حساســیت زای 
موجــود در هــوا کــه از بینی تــا ریــه را می تواند 

درگیــر کنــد، افــزود: عوامــل استنشــاقی بــه 
ــی  2 دســته تقســیم می شــود؛ عوامــل فصل
کــه در فصــل خــاص مشــکل ایجــاد می کنــد 
کــه ایــن عوامــل در هــوا وجــود دارد. عوامــل 
آلــرژی  منــزل هســتند.  در  دائمــی کــه 
استنشــاقی روی سیســتم تنفســی تاثیرگــذار 
ــه روی پوســت و مخــاط  اســت ضمــن اینک

هــم اثرگــذار اســت.
عرشــی بــا بیــان اینکــه آلــرژی بیشــتر 
داد:  ادامــه  می کنــد،  درگیــر  را  کــودکان 
عوامــل آلــرژی زای داخــل منــزل عبارتنــد از: 
ــام مایــت و  ــه ن ذرات سوســک، حشــره ای ب
گازهــای درون منــزل مثل ســوخت فســیلی، 
پشــم، پــر، چــوب و... کــه در وســایل منــزل 
یافــت می شــود. ایــن مــوارد در تمــام طــول 
ــژه  ــه وی ــد، ب ــک می کن ــرد را تحری ــال، ف س

تنفســی  دســتگاه  وارد  بیشــتر  شــب  در 
تصریــح  مایت هــا  بــاره  در  می شــود.وی 
کــرد: مایت هــا حشــراتی هســتند از خانــواده 
ــر قطــر ــا ســه دهــم میلی مت ــدن آنه ــه؛ ب  کن

 دارد. 
ذرات بــدن و مدفــوع آنهــا وارد هــوا و محیــط 
ــر و  ــه کهنه ت ــدر خان ــر ق ــی می شــود. ه زندگ
ــتر  ــا بیش ــت مایت ه ــد، غلظ ــنتی تر باش س
ــت،  ــی، موک ــودات در قال ــن موج ــت. ای اس
ــد و  ــرم و مرطــوب زندگــی می کنن ــط گ محی

ــوند. ــر می ش تکثی
ایــن فوق تخصــص آلــرژی و ایمونولــوژی 
بالینــی بــا بیــان اینکه سمپاشــی عــادی روی 
ــت  ــت بهداش ــا رعای ــذارد و ب ــر نمی گ ــا اث آنه
آن هــا  نابــودی  بــه  می توانیــم  محیــط 
ــه  ــد روزان ــا بای ــرد: خانه ه ــان ک ــیم، بی برس

ــه  ــری شــوند. ب ــی ســه ســاعت هواگی دو ال
ــاد  ــه زی ــد در خان ــاندن آب نبای ــاوه جوش ع
صــورت گیــرد؛ زیــرا رطوبــت داخــل منــزل را 
ــه ای  ــد هفت ــز بای ــا نی ــرد. ملحفه ه ــاال می ب ب
ــا حــرارت  ــا ماشــین لباسشــویی ب ــار ب یک ب
و  شــوند  شســته  ســانتی گراد  درجــه   ۶۰

ــد. ــرار بگیرن ــور خورشــید ق ــل ن مقاب
ــا چنگال هــای  ــا بیــان اینکــه مایت هــا ب وی  ب
خــود بــه الیــاف می چســبند و با شست وشــوی 
عــادی بــا دســت از بیــن نمی روند، اظهارداشــت: 
پــس نبایــد بــه کودکــی کــه آلــرژی دارد، 
عروســک پشــمالو بدهیــم، چــون مایت هــا در 
ــد.  ــر می یابن ــد و تکثی ــک ها رش ــن عروس ای
ــردن  ــه منظــور از بیــن ب سمپاشــی ســاالنه ب
سوســک ها و بســتن ســوراخ فاضــاب بــرای 

ــت دارد. ــز اهمی ــک نی ــدن سوس وارد نش
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میوه های گلخانه ای 
حــوزه کلینیــک در نظــر دارد تازه تریــن دانســتنی های 

پزشــکی را در اختیــار مخاطبــان خــود قــرار دهــد.
 طبیعی ترین روش کاهش وزن

ــرای هضــم و ســوخت  ــدن ب ــن، ب ــا خــوردن پروتئی ب
ــم  ــک رژی ــن ی ــوزاند؛ بنابرای ــی س ــری م ــاز، کال وس
ــوخت و  ــد س ــی توان ــاد م ــن زی ــا پروتئی ــی ب غذای
ســاز )متابولیــزم( بــدن را بــه ۸۰ تــا ۱۰۰ کالــری در روز 

ــد. ــش ده افزای
داشــتن یــک رژیــم غذایــی مملــو از پروتئیــن، باعــث 
مــی شــود شــما احســاس ســیری کنیــد و اشــتهای 

کمتــری داشــته باشــید. 
ــر از  ــا پ ــاده و ام ــه س ــک صبحان ــوردن ی ــی خ حت
پروتئیــن مثــل تخــم مــرغ، مــی توانــد تاثیــر بســزایی 
ــد. ــته باش ــش وزن داش ــا کاه ــما و ی ــامت ش در س

از خوردن غذاهای فرآوری شده دوری کنید.
 این گیاه منبع پروتئین است

ــرم  ــاوی ۱۸ گ ــده ح ــه ش ــدس پخت ــان ع ــک فنج ی
ــت.  ــر اس ــرم فیب ــن و ۱۶ گ پروتئی

عــدس بــه آرامــی هضــم مــی شــود و راه خوبــی بــرای 
ــگیری از  ــدت و پیش ــی م ــیری طوالن ــاس س احس
پرخــوری اســت. پروتئیــن و فیبــر موجــود در عــدس 
بــه کنتــرل قنــد خــون، فشــار خــون و کلســترول نیــز 
ــرای  ــی ب ــدس، عامل ــرف ع ــد. مص ــی کن ــک م کم
جلوگیــری از بیمــاری هــای قلبــی وســرطان روده 

ــزرگ اســت. ب
 خوردن گالبی، مفید در دوران بارداری

ــر اســت؛  ــی خط ــارداری ب ــان ب ــی در زم خــوردن گاب
زیــرا کالــری کمــی دارد و حــاوی چندیــن مــواد مغذی 
بــوده کــه مخصوصــا بــرای مــادران بــاردار مفیــد و مهم 
ــه خــود  ــی روزان ــم غذای ــه رژی ــد ب اســت. ســعی کنی
ــرف  ــید. مص ــوع ببخش ــی، تن ــردن گاب ــه ک ــا اضاف ب
ــت  ــارداری از اهمی ــه اول ب ــه ماه ــیدفولیک در س اس
ــی را  ــش مهم ــه نق ــرا ک ــوردار اســت؛ چ خاصــی برخ
ــازی  ــی ب ــه عصب ــاالت لول ــروز اخت ــری از ب در جلوگی

می کنــد.
 غذاهایی که کبد را نابود می کند

رژیــم غذایــی مملــو از مــواد قنــدی بــا افزایــش 
ناســالم میــزان چربــی در کبــد و خــون مرتبــط اســت. 
همچنیــن مصــرف بــاالی مــواد قنــدی می توانــد 
ســوخت و ســاز چربــی را بــه شــکلی تغییــر دهــد کــه 
خطــر ابتــا بــه بیمــاری قلبــی – عروقــی را افزایــش 

دهــد.
 مضرات باورنکردنی مصرف میوه های 

گلخانه ای
از میوه هــای نــور آفتــاب دیــده میــل کنیــد و از خــوردن 
میــوه هــای گلخانــه ای کــه اصــا نــور آفتــاب بــه خــود 
ــر  ــا از نظ ــوه ه ــن می ــد؛ ای ــز کنی ــد، پرهی ــده ان ندی
ــتند و  ــز هس ــر و بی چی ــا، فقی ــاح و الکترولیت ه ام
ــا را در  ــن D و الکترولیت ه ــود ویتامی ــد کمب می توانن
بــدن ایجــاد کننــد؛ قــارچ گلخانــه ای ، خیــار گلخانه ای 

و مــوز از جملــه ایــن مــوارد هســتند.

تغذیه

خواص شگفت انگیز جوانه ها
کارشــناس ارشــد تغذیــه در دانشــکده تغذیــه و 
علــوم غذایــی شــیراز، گفــت: در شــروع رونــد 
ــته و  ــه شکس ــود در دان ــه زدن، نشاســته موج جوان
بــه قندهــای ســاده تبدیــل مــی شــود و ایــن امــر در 
کاهــش قنــد خــون و کلســترول خــون موثــر اســت؛ 
ــواع  ــرف ان ــر مص ــان ب ــت متخصص ــن عل ــه همی ب
ــاش  ــه م ــدم، جوان ــه گن ــژه جوان ــه وی ــا ب ــه ه جوان
ــه  ــا در برنام ــبوس ه ــواع س ــدس و ان ــه ع و جوان

ــد. ــی کنن ــد م ــی، تاکی غذای
فاطمــه شــفیعی اظهــار کــرد: در رونــد جوانــه زدن، 
میــزان ویتامیــن هــا و پروتئیــن هــا افزایــش 
ــود  ــدرات موج ــرژی و کربوهی ــزان ان ــد و می می یاب
ــه  ــن نکت ــه ای ــد ک ــی کن ــدا م ــش پی ــا کاه در آنه
می توانــد بــرای کســانی کــه بــه کاهــش وزن فکــر 

ــد. ــب باش ــد، جال ــی کنن م
ــای  ــه ه ــن جوان ــول تری ــه معم ــان اینک ــا بی او ب
ــتند،  ــاش هس ــدس و م ــدم، ع ــه گن ــود، جوان موج
ادامــه داد: جوانــه هــا بــه طــور کلــی در گــروه 
ــیار  ــات بس ــا ترکیب ــد ام ــی گیرن ــرار م ــبزی ها ق س
ــد. ــروه دارن ــن گ ــه ای ــبت ب ــتری نس ــر و بیش بهت

ــه  ــه، اضاف ــد تغذی ــناس ارش ــن کارش ــفیعی ای ش
ــش  ــا نق ــه ه ــود در جوان ــنE  موج ــرد: ویتامی ک
ــری در حفــظ و ســامت پوســت و پیشــگیری  موث

ــا دارد. ــلول ه ــری س ــد پی ــدی رون ــا کن ی
ــوع  ــه ن ــته ب ــز بس ــن C نی ــه داد: ویتامی وی ادام
ــزان آن  ــه می ــا نســبت ب ــاوت اســت ام ــه متف جوان

ــد. ــی یاب ــش م ــه افزای در دان
او گفــت: جوانــه هــا همچنیــن دارای مــواد معدنــی 
ماننــد ســلنیوم هســتند کــه بــه عنــوان یــک 
ــده از  آنتی اکســیدان بســیار مهــم و پیشــگیری کنن
آســیب هــای ناشــی از رادیــکال هــای آزاد، می توانند 
داشــته  نقــش  هــا  ســرطان  از  پیشــگیری  در 
باشــند؛ همچنیــن منیزیــم موجــود در جوانه هــا 
موثــر عضــات  درســت  کارکــرد  در   می توانــد 

 باشد.
ایــن کارشــناس ارشــد تغذیــه، در مــورد دانــه 
خشــک ســبزی هــا، غــات و حبوبــات گفــت: ایــن 
دانــه هــا فاقــد ویتامیــنC  هســتند  امــا در هنــگام 
تولیــد    Cجوانــه زدن مقــدار زیــادی ویتامیــن
ــدن  ــای ب ــن ه ــه در متابولیســم پروتئی ــد ک می کنن

ــد. ــی کن ــا م ــی ایف ــش بســیار مهم نق
غــذا  ســازی  آمــاده  جوانه هــا  فوایــد  دیگــر  از 
ــه  ــل ب ــن عم ــه ای ــت ک ــذب اس ــم و ج ــرای هض ب
وســیله آنزیــم هــای موجــود در جوانــه هــا صــورت 

می گیــرد.  
شــفیعی در پایــان یــادآور شــد: جوانــه هــا بــه مقدار 
زیــادی دارای فیبــر و آب هســتند کــه باعــث دفــع 
ــرطان  ــع از س ــن مان ــده، همچنی ــوع ش ــل مدف کام
روده مــی شــوند.جوانه هــا سرشــار از ویتامیــن هــا، 
امــاح و آنزیــم هــا هســتند و مصــرف آن هــا یکــی 
ــدن  ــامت ب ــظ س ــرای حف ــا ب ــن روش ه از بهتری

اســت.

زیبایی

با استفاده از عسل، زیباتر شوید! 
عســل طبیعــی، طایــی و خوشــمزه اســت. امــروزه 
ایــن مــاده خوراکــی هماننــد یــک معجزه گــر بــرای 
ــا  ــه پ ــا حســابی ســر و صــدا ب ــی م ــی طبیع زیبای
ــزش  ــزه هیجان انگی ــم و م ــرای طع ــا ب ــرده و تنه ک

ــرد.  ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــه م نیســت ک
ــه  ــدود ب ــا مح ــل، تنه ــتفاده از عس ــای اس مزیت ه
آشــپزخانه نمی شــود، بلکــه بــه دلیــل خــواص 
آنتی باکتریالــی و ضــد قارچــی آن نیــز بســیار مــورد 
ــدان معناســت  ــن ب ــه اســت و ای ــرار گرفت توجــه ق
ــدن چــه  ــی ب ــرای ســامت داخل کــه عســل چــه ب
بــرای ســامت ظاهــری بدنمــان بســیار مفیــد 

اســت. 
ــت  ــدیم اس ــترول و س ــی، کلس ــد چرب ــل فاق عس
ویتامین هــا،  انــواع  حــاوی  حــال  عیــن  در  و 
هــم  الزم  آمینو اســیدهای  و  آنتی اکســیدان ها 
ــت  ــرای خاصی ــل ب ــا عس ــر این ه ــاوه ب ــت؛ ع هس
ضدپیــری و قــدرت زیــاد در حفــظ و نگهــداری 
رنــگ و پوســت چهــره، از زمــان مصــر باســتان هــم 
بســیار شــناخته شــده بــوده تــا جایــی کــه کلئوپاتــرا، 
ملکــه پــرآوازه مصــر، تمایــل داشــت در حمامــی از 

ــد.  ــل بخواب عس
ــا اینجــا ذکــر شــد، حتــی  ــدی کــه ت ــا تمــام فوای ب
بعضــی از خــواص آن بــرای مــا بیشــتر هــم قابــل 

توجــه اســت. 
ــی  ــز زیبای ــد راز و رم ــی معتقدن ــان زیبای متخصص
در عســل خــام و یــا عســل مانوکاســت؛ پــس 
ــه  ــان ب ــل زندگی ت ــی مح ــم در نزدیک ــما ه ــر ش اگ
ایــن مــاده معجزه گــر دسترســی داریــد، وقــت 
ــه کــرده و  ــر آن را تهی ــد و هــر چــه زودت ــف نکنی تل
ــرا ملکــه مصــری، در حمامتــان از آن  ــد کلئوپات مانن

ــد. ــتفاده کنی اس
عســل راه مبــارزه و درمــان جوش هاســت. اگــر 
ــد و  ــانس نبوده ای ــوش ش ــا خ ــم آن قدره ــما ه ش
ــای  ــار جوش ه ــتتان دچ ــان پوس ــول زندگی ت در ط
ــل  ــد دلی ــت بدانی ــوب اس ــده، خ ــده ای ش آزاردهن
ایجــاد جوش هــا، باکتری هــای موجــود در روی 

ــت. ــذ آن اس ــورت و مناف ــت ص پوس
ــد  ــه چن ــت ک ــن اس ــما ای ــرای ش ــا ب ــنهاد م پیش
ــواع کلینیک هــای زیبایــی  ــه ان وقتــی قیــد رفتــن ب
ــادی  ــه شســتن ع ــا ب ــه جــای آن، تنه ــد و ب را بزنی

ــد.  ــا کنی ــا عســل اکتف ــان ب صورتت
و  بمالیــد  پوســتتان  روی  آرامــی  بــه  را  عســل 
بگذاریــد بــرای ۱ یــا 2 دقیقــه بمانــد و بعــد بــا آب 

ــویید.  ــرم بش ول
ــش  ــل آرای ــک عس ــتفاده از ماس ــل از اس ــر قب اگ
ــادام  ــن ب ــتفاده از روغ ــا اس ــد ب ــتید، می توانی داش
ــاک  ــان پ ــی را از روی صورتت ــواد آرایش ــی م تمام

ــد.  کنی
ترکیــب ایــن 2 مــاده طبیعــی موجــب شــفافیت و 
صافــی پوســت  صورتتــان خواهــد شــد و از خشــکی، 
پاک کننده هــای  ســایر  ســفتی کــه  و  زمختــی 
آرایشــی ایجــاد می کننــد، جلوگیــری خواهــد کــرد.

خانواده
اصول اساسی در تربیت فرزند

 اصل چهلم: توجه به انتظارات فرزند
فرزنــدان مــا در ســنين و دوره هــاى مختلــف زندگــى 
ــن در  ــه والدي ــد ك ــى دارن ــى و روان ــاص روح ــارات خ انتظ
بــرآورده كــردن آن انتظــارات و پاســخ مثبــت دادن بــه آن هــا، 
ــه  ــر ب ــد. در زي ــه كار گيرن ــش را ب ــاش خوي ــام ت ــد تم باي

ــود: ــان مى ش ــارات بي ــى از آن انتظ ــار بخش اختص
كودك ما مى گويد: پدر و مادر عزيز:

ــى  ــه نيازهــاى جســمى،روانى،عاطفى،اجتماعى و اخاق - ب
مــن توجــه كنيــد.

ــا  ــا ســن، توانايى هــا و محدوديت هــاى من،ب - متناســب ب
مــن رفتــار كنيــد.

- من را و ويژگى هاى مرا بشناسيد.
- مرا همين طور كه هستم، بپذيريد.

- با من با شكيبايى و بردبارى رفتار كنيد.
- بــا مــن بــر اســاس اصــول انســانى و درســت رابطــه برقرار 

. كنيد
ــه مــن  ــع را از ســر راه رشــد و شــكوفايى همــه جانب - موان

ــد. برداري
ــا صداقــت  ــا مــن ب ــاد داشــته باشــيد و ب ــه مــن اعتم - ب

ــار كنيــد. رفت
ــه در آن  ــى ك ــاى محيط ــا و واقعيت ه ــا ويژگى ه ــرا ب - م

ــد. ــنا كني ــم، آش ــى مى كن زندگ
- بيشــتر و بيشــتر بــا مــن صحبــت كنيــد و شــمرده، آرام و 

ســاده حــرف بزنيــد.
- به حرف هاى من با عاقه و فعاالنه گوش كنيد.

- با من بازى و ورزش كنيد.
- بــه ســوال هاى مــن بــا دقــت، حوصلــه، ســاده و صادقانــه 

ــخ دهيد. پاس
- هرگــز مــرا مســخره و تحقيــر نكنيــد، بــا ديگــران مقايســه 
نكنيــد، بيــن مــن و خواهــر و بــرادرم تبعيــض قائــل نشــويد.
- رفتارهــاى درســت و مطلــوب مرا تشــويق و تحســين كنيد 

و نادرســتى هاى مــرا متذكــر شــويد.
- درســت نشســتن، درســت فكــر كــردن، درســت ايســتادن، 
ــه  درســت راه رفتــن، درســت ديــدن و درســت شــنيدن را ب

مــن يــاد بدهيــد.
- اعتمــاد بــه نفــس و خــود تصميم گيــرى را بــه مــن يــاد 

دهيــد.
- مرا در انجام كارهاى خانه سهيم كنيد.

ــم انجــام  ــم انجــام دهــم، براي - آنچــه را كــه خــود مى توان
ندهيــد.

ــرام  ــردن و احت ــام ك ــردن، س ــى ك ــا آداب زندگ ــرا ب - م
ــو و اســوه خــوب و  ــن الگ ــراى م ــد. ب گذاشــتن آشــنا كني

ــيد. ــته اى باش شايس
- مــرا بــا فضائــل انســانى، ارزش هــا و هنجارهــاى اجتماعى 

ــوس كنيد. مأن
- بــه مــن كمــك كنيــد تــا شــادابى و ســامتى خــود را حفظ 
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دکتــر علــی پارســا، مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان 
مبارکــه، در گفــت وگــو بــا کیمیــای وطــن اظهــار کــرد: 
ــت  ــر جمعی ــزار نف ــدود ۱5۰ ه ــه ح ــتان مبارک شهرس
ــا ۴۰  ــتان ب ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش دارد و ش
مرکــز و پایــگاه ســامت، خانــه بهداشــت و همچنیــن 
بیمارســتان محمــد رســول هللا، خدمــات بهداشــتی- 
درمانــی را بــه جمعیــت شهرســتان ارائــه مــی کنــد.

پارســا ادامــه داد: در ســنوات گذشــته بــا اجــرای 
طــرح تحــول ســامت، بالــغ بــر چهــار میلیــارد 
ــازی و  ــور بهس ــه منظ ــی ب ــارات عمران ــان اعتب توم
نوســازی مراکــز بهداشــتی- درمانــی و تجهیــز آن هــا 
و همچنیــن ســه میلیــارد و 5۰۰ میلیــون تومــان هــم 
بــرای بازســازی و نوســازی اورژانــس و بخــش هــای 

ــت. ــده اس ــه ش ــتان هزین بیمارس
ــد از اســتقرار طــرح  ــن راســتا بع ــزود: در همی وی اف
تحــول ســامت و ســامانه پرونــده الکترونیــک 

از ۱۰۰  بیــش  بــرای  در کل شهرســتان،  ســامت 
ــده ســامت  ــر از جمعیــت شهرســتان، پرون هــزار نف
الکترونیک تشــکیل شــده اســت و خدمــات مراقبتی 
و غربالگــری بیماری هــا و برنامــه هــای آموزشــی بــه 
ایــن تعــداد جمعیــت توســط مراقبــان ســامت ارائــه 

مــی شــود.
مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان مبارکــه 
ــامت 5۳  ــول س ــرح تح ــد از ط ــرد: بع ــح ک تصری
ــه  ــه مجموع ــده و ب ــذب ش ــد ج ــروی جدی ــر نی نف
پرســنلی خدمــات رســانی شــبکه بهداشــت و درمــان 
شهرســتان افــزوده شــده اســت. شــبکه مبارکــه پنــج 
واحــد اورژانــس ۱۱5 و یــک اتــاق فرمــان نیــز دارد کــه 
بــرای خدمــت رســانی بــه مــردم بــه صــورت رایــگان 

فعالیــت دارنــد.
دکتــر پارســا در ادامــه خاطرنشــان کــرد: بیمارســتان 
محمــد رســول هللا از ســال ۷۱ راه انــدازی شــده اســت 
ــی در  ــوده ول ــت ب ــمی آن 25۰ تخ ــت اس ــه ظرفی ک
حــال حاضــر ۱2۰ تخــت فعــال دارد و در صورتــی کــه 

نیــاز شهرســتان ایجــاب کنــد، جــزو برنامه هــای آتــی 
ــمی  ــت اس ــه از کل ظرفی ــت ک ــت اس ــبکه بهداش ش
ــاز  ــوع نی ــن موض ــه ای ــد ک ــتفاده کن ــتان اس بیمارس
ــد دارد و در حــال پیگیــری  ــاری جدی ــع اعتب ــه مناب ب
هســتیم کــه در صــورت تامیــن منابــع ۱۴۰ تخــت بــه 

بیمارســتان اضافــه خواهــد شــد.
وی افــزود: بعــد از طــرح تحــول ســامت در کل 
روســتاهای شهرســتان و شــهرهای زیــر 2۰ هــزار نفــر 
جمعیــت طــرح پزشــک خانــواده مســتقر اســت و به 
ازای 2 هــزار و 5۰۰ الــی چهــار هــزار نفــر، یــک پزشــک 
ــواده اســت. بعــد از اینکــه مراقبــت هــای اولیــه  خان
انجــام شــد، درصورتــی کــه نیــاز بــه ارجــاع تشــخیص 
ــان  ــه متخصص ــاع، ب ــرم ارج ــق ف ــود، از طری داده ش
ــات در  ــوند و خدم ــی ش ــاع داده م ــتان ارج بیمارس

قالــب تعرفــه دولتــی دریافــت مــی کننــد.
مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان مبارکــه 
بــا اشــاره بــه وضعیــت بهداشــتی آب اذعــان داشــت: 
ــه صــورت مســتمر توســط  ــه ب آب شهرســتان مبارک
کارشناســان بهداشــت محیط، کنتــرل و نمونه بــرداری 
و روزانــه از نظــر کلــر و کلرســنجی آزمایــش می شــود. 
آزمایش هــای شــیمیایی در کل شهرســتان بــه صورت 
مســتمر انجــام شــده و در حــال حاضر آب شهرســتان 
مبارکــه از نظــر میکروبــی و شــیمیایی هیــچ مشــکلی 

نــدارد. دکتــر پارســا اظهــار کــرد: آگاهــی و مشــارکت 
ــامت  ــوزه س ــت ح ــل موفقی ــن عل ــردم مهم تری م
اســت. طــرح ملــی خودمراقبتــی، یکــی از طرح های 
ــی  ــث آگاه ــه باع ــت ک ــامت اس ــوزه س ــی ح اصل
مــردم در زمینــه ســامت می شــود؛ در طــرح ملــی 
خودمراقبتــی، مــردم نســبت به موضوعات ســامت، 
عوامــل خطــر و راهکارهــای پیشــگیری از بیمــاری، 

آگاه می شــوند.

وی ادامــه داد: ســوانح و حــوادث بــه خصــوص 
حــوادث ترافیکــی، باالترین مشــکل ما در شهرســتان 
اســت کــه بســیاری از مصدومیــن و مــرگ و میرهــا 

ناشــی از همیــن حــوادث اســت. دومیــن مشــکل 
ــور  ــد کل کش ــی مانن ــی و عروق ــای قلب ــاری ه بیم
اســت کــه یکــی از توفیقــات طــرح تحــول ســامت 
ــل  ــر روی عوام ــه ب ــت ک ــن اس ــه، ای ــن زمین در ای
خطــر بیماری هــا و کنتــرل و پیشــگیری آن فعالیــت 
ــی  ــیوع باالی ــز ش ــا نی ــرطان ه ــث س ــد. بح می کن
ــت دارد و  ــم اهمی ــن کشــوری ه ــه در میانگی دارد ک

ــد. ــدی باش ــر ج ــگ خط ــد زن می توان
مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان مبارکــه 
ــی و  ــه، کم تحرک ــرد: بحــث تغذی ــوان ک ــه عن در ادام
ــه بیمــاری  دخانیــات در رأس عوامــل خطــر ابتــا ب

در جامعــه هســتند.
ــا  ــی ب ــان طبیع ــت: زایم ــه گف ــا در ادام ــر پارس دکت
ــول  ــرح تح ــان و ط ــت و درم ــرد وزارت بهداش رویک
ســامت بــه صــورت رایــگان باعــث اســتقبال 
ــال  ــارد ری ــدود ۱۰ میلی ــت؛ ح ــده اس ــتری ش بیش
ــگاه  ــای زایش ــازی بلوک ه ــازی و بهس ــه نوس هزین
بیمارســتان محمــد رســول هللا مبارکــه شــده اســت.

ــط و  ــگاه در محی ــا زایش ــرد: قب ــان ک وی خاطرنش
فضــای عمومــی بود و باعث اســترس مــادران بــاردار 
می شــد، امــا بــا تغییراتــی کــه ایجــاد شــده، امــروزه 
بــه صــورت اختصاصــی در بلوک هــای زایشــگاه، 

ــود. ــام می ش ــان انج زایم

،،
صــورت  بــه  مبارکــه  شهرســتان  آب 
مســتمر توســط کارشناســان بهداشت 
بــرداری  نمونــه  و  کنتــرل  محیــط، 
کلرســنجی  و  کلــر  نظــر  از  روزانــه  و 
آزمایــش می شــود و در حــال حاضــر 
نظــر  از  مبارکــه  شهرســتان  آب 
میکروبــی و شــیمیایی مشــکلی نــدارد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان مبارکه در گفت وگو با کیمیای وطن:

 140 تخت به بیمارستان
 محمد رسول هللا اضافه خواهد شد 

فــوق تخصــص قلــب و عــروق گفــت: پیــش دیابــت، شــرایطی 
اســت کــه قنــد خــون در ســطحی باالتــر از حالــت نرمــال قــرار 
دارد، امــا هنــوز در حــدی نیســت کــه بــه عنــوان دیابت نــوع دو 

شــناخته شــود؛ یعنــی باالتــر از ۱۱۱ و کمتــر از ۱2۱.
دکتــر محمــود هــادی زاده افــزود: پیــش دیابت، هیــچ عامت 
و نشــانه خاصــی نــدارد. افــرادی کــه در وضعیــت پیــش دیابت 
قــرار دارنــد، احتمــال ابتــا بــه دیابــت نــوع دو و بیماری هــای 

قلبــی و عروقــی در آن هــا بیشــتر اســت.
فــوق تخصــص باُلــن آنژیوپاســتی  تصریــح کــرد: افــرادی کــه 
در حالــت پیــش دیابــت قــرار دارنــد، الزم اســت اقداماتــی در 
جهــت تغییــر در عــادت هــای غذایــی، فعالیــت هــای فیزیکی 
و کاهــش وزن انجــام دهنــد. در غیــر ایــن صــورت از هــر ســه 
نفــر در شــرایط پیــش دیابــت، یــک نفــر بــه دیابــت نــوع دو 

مبتــا خواهــد شــد.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چگونــه مــی تــوان 
مشــکات قلبــی و عروقــی را در شــرایط پیــش دیابــت، کنترل 
کــرد، بیــان داشــت: بیمــاران مبتــا بــه اختــاالت قنــد خــون 
بــرای حفــظ ســامتی خــود بایــد عواملــی کــه خطر مشــکات 
ــاه تریــن زمــان  ــان افزایــش مــی دهــد، در کوت قلبــی را در آن

شناســایی کننــد.
وی افــزود: بــرای ایــن منظــور توجه داشــتن و ارزیابــی مواردی 
ــای  ــرل فاکتوره ــایی و کنت ــامل شناس ــه ش ــت ک ــی اس الزام
ــی  ــال عادت های ــرای مث ــن مــوارد اســت؛ ب خطــر، یکــی از ای
از جملــه ســیگار کشــیدن، فشــار خــون بــاال و دیــس 
ــن  ــاال رفت ــا و ب ــال در ســوخت و ســاز چربی ه لیپیدمی)اخت

ــی خــون.( ســطح چرب

ــش  ــزاری همای ــه برگ ــاره ب ــا اش ــور ب ــعود محمدپ ــر مس دکت
ــن  ــا بیســت و نهمی ــان ب ــودکان همزم ــژه ک ــای وی ــت ه مراقب
همایــش بیمــاری هــای کــودکان، اظهارداشــت: مراقبــت ویــژه 
ــتری  ــتان بس ــل بیمارس ــه در داخ ــت ک ــاری اس ــور بیم منظ
اســت و جــدا از مراقبــت هــای معمولــی کــه در بخــش هــای 
بســتری ارائــه مــی شــود، نیــاز بــه خدمــات ویــژه دارد و ایــن 
خدمــات مــازاد شــامل حمایــت هــای تنفســی، حمایــت هــای 
همودینامیــک، فشــارخون، نبــض و تنفــس بیمــار و وضعیــت 
ــه  ــه ب ــاری ک ــار می شــود و هــر بیم ــروق بیم ــات درون ع مایع
ــات  ــد خدم ــد، نیازمن ــا در بخــش پاســخ نده ــای م مراقبت ه
پیشــرفته تــری اســت کــه در حیطــه مراقبــت هــای ویــژه قــرار 

دارد.
مســئول بخــش مراقبــت ویــژه گــروه کــودکان دانشــگاه علــوم 

پزشــکی تهــران افــزود: مســلم اســت تاثیرگــذاری بیماری هــا 
بــر کــودکان نســبت بــه بالغیــن متفــاوت اســت و بعضــا منجــر 

بــه بیمــاری شــدیدتری مــی شــود.
ــه  ــران، ادام ــوم پزشــکی ته ــت علمــی دانشــگاه عل عضــو هیئ
ــا عــروق کمتــر و  ــه خاطــر وزن کمتــر بچــه هــا ی داد: شــاید ب
ــاز  ــه نی ــل بعضــی بیمــاری هاســت ک ــر در مقاب مقاومــت کمت
ــد چــه از نظــر پزشــکی  ــه اقدامــات مراقبتــی بیشــتری دارن ب
ــد. ــزات پیشــرفته دارن ــه تجهی ــاز ب و چــه از نظــر پرســتاری نی

ایــن بیمــاران در بخــش ICU بســتری مــی شــوند تــا در کنــار  
ــم. ــه دهی ــه آن هــا ارائ ــج، خدمــات بیشــتری ب پزشــک معال

محمدپــور اظهــار داشــت: در حــال حاضــر مــا بــه بیــش از ۸۰۰ 
ــاز  ــور نی ــودکان در کش ــژه ک ــای وی ــت ه ــت مراقب ــا ۱۰۰۰ تخ ت

ــر از ۳۰۰ تخــت اســت.  ــزان کمت ــن می ــه اآلن ای ــم ک داری

فوق تخصص قلب و عروق مطرح کرد:

بیماری های قلبی و عروقی در انتظار»پیش دیابتی ها«
دبیر علمی همایش مراقبت های ویژه کودکان عنوان کرد:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مــی باشــد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ــداری مبایعــه نامــه عــادی  ــان خری ــت اصفه ثب
ــم رفیعــی  ــک رســمی رحی ــع الواســطه از مال م

ــادی ــت اب دول
 م الف 21110

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

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

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
واســعی  قاســم  خواهــان  اینکــه  بــه  نظــر 
هونجانــی دادخواســتی بــه خواســته تنظیــم 
ســند یــک دســتگاه پراید بــه شــماره 483/53/
ــتجردی  ــی دس ــرا عباس ــت زه ــه طرفی ج86 ب
ــان  ــاف کاش ــل اخت ــوراهای ح ــع ش ــه مجتم ب
تقدیــم و پــس از ارجــاع بــه شــعبه اول حقوقــی 
شــورای حــل اختــاف بــه کاســه 3169/95 
تاریــخ 1396/08/29 ســاعت  بــرای  و  ثبــت 
16/15 وقــت رســیدگی تعییــن گردیــده از آنجــا 
کــه خوانــده فــوق الذکــر مجهــول المــکان 
ــن  ــون آئی ــاده 73 قان ــز م ــه تجوی ــذا ب ــوده ل ب
انقــاب در  دادرســی دادگاههــای عمومــی و 
ــی  ــاغ م ــرده اب ــه نامب ــب ب ــی مرات ــور مدن ام
ــی  ــه دادرس ــرر در جلس ــت مق ــه در وق ــردد ک گ
ــا  ــد ت ــی توان ــرده م ــا نامب ــوند ضمن ــر ش حاض
قبــل از جلســه رســیدگی جهــت دریافــت نســخه 
بــه دفتــر  ثانــی دادخواســت و ضمائــم آن 
ــه  ــد .انتشــار ایــن آگهــی ب شــورا مراجعــه نماین
ــدم  ــاغ محســوب شــده در صــورت ع ــه اب منزل
 حضــور ، شــورا تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد 

نمود.
مســئول دفتــر شــعبه اول شــورای حــل اختــاف 

کاشــان  م/الــف 1344

دادنامه
دادنامــه  شــماره   96/231  : پرونــده کاســه 
حــل  شــورای   4 شــعبه    96/06/26  -433
ــده:  ــوروزی خوان ــرداد ن ــان : مه ــاف خواه اخت
ــکان  ــول الم ــانی مجه ــه نش ــری ب ــی امی مرتض
خواســته مطالبــه رای شــورا در خصــوص دعــوی 
ــری  ــت مرتضــی امی ــه طرفی ــوروزی ب ــرداد ن مه
بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 29700000 ریــال 
ــه شــماره 859928- وجــه یــک فقــره چــک ب
و  دادرســی  هزینــه  احتســاب  بــا   94/11/20
تاخیــر تادیــه در خصــوص اصــل دعــوی نظــر بــه 
مفــاد دادخواســت تقدیمــی خواهــان و ماحظــه 
تصویــر مصــدق چــک مســتند دعــوی و گواهــی 
عــدم پرداخــت آن و ایــن کــه خوانــده علیرغــم 
ــی در شــورا حاضــر  ــی و انتظــار کاف ــاغ قانون اب
نگردیــده و نســبت بــه خواســته خواهــان ایــراد 
ــه  ــت ذم ــر برائ ــی ب ــوده و دلیل ــی ننم و اعتراض
ــان  ــای خواه ــذا ادع ــوده ل ــه ننم ــش ارائ خوی
مســتندا  و  داده  تشــخیص  ثابــت  و  وارد  را 
بــه مــواد 249 قانــون تجــارت و 1291 و 1301 
قانــون مدنــی و 198 و 519 و 522 قانــون آئیــن 
ــغ  ــه پرداخــت مبل ــده را ب ــی خوان دادرســی مدن
ــغ  ــته و مبل ــل خواس ــت اص ــال باب 29700000 ری
ــز  ــی و نی ــه دادرس ــت هزین ــال باب 1801250 ری
پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ صــدور 
چــک تــا تاریــخ اجــرای حکــم بــر مبنــای نــرخ 
ــوی  ــی از س ــاخص اعام ــاس ش ــر اس ــورم ب ت
بانــک مرکــزی کــه توســط اجــرای احــکام 
محاســبه خواهــد شــد در حــق خواهــان محکــوم 
مــی نمایــد . رای صــادره غیابــی اســت و ظــرف 
ــی در  ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
همیــن شــورا و ســپس ظــرف بیســت روز قابــل 
تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه عمومــی دولــت 

ــاد برخــوار مــی باشــد.  آب
دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک  

برخــوار  شهرســتان 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش

5/37/708/م الــف بــه تاریــخ 96/07/18

دادنامه
پرونــده کاســه : 96/233 شــماره دادنامــه 
حــل  شــورای   4 شــعبه    96/06/26  -434
ــده:  ــوروزی خوان ــرداد ن ــان : مه ــاف خواه اخت
نشــانی مجهــول  بــه  الــه ســرلک  حجــت 
در  شــورا  رای  مطالبــه  خواســته  المــکان 
خصــوص دعــوی مهــرداد نــوروزی بــه طرفیــت 
حجــت الــه ســرلک بــه خواســته مطالبــه 
ــک  ــره چ ــک فق ــه ی ــال وج ــغ 7000000 ری مبل
بــه شــماره 730084-95/03/04  عهــده بانــک 
ــر  ــی و تاخی ــه دادرس ــاب هزین ــا احتس ــی ب مل
تادیــه در خصــوص اصــل دعــوی نظــر بــه مفــاد 
ماحظــه  و  خواهــان  تقدیمــی  دادخواســت 
تصویــر مصــدق چــک مســتند دعــوی و گواهــی 
عــدم پرداخــت آن و ایــن کــه خوانــده علیرغــم 
ابــاغ قانونــی و انتظــار کافــی در شــورا حاضــر 
نگردیــده و نســبت بــه خواســته خواهــان ایــراد 
ــه  ــت ذم ــر برائ ــی ب ــوده و دلیل و اعتراضــی ننم
ــذا ادعــای خواهــان را  ــه ننمــوده ل خویــش ارائ
وارد و ثابــت تشــخیص داده و مســتندا بــه مــواد 
249 قانــون تجــارت و 1291 و 1301 قانــون مدنی 
و 198 و 519 و 522 قانــون آئیــن دادرســی 
ــغ 7000000  ــت مبل ــه پرداخ ــده را ب ــی خوان مدن
ــغ 433500  ــته و مبل ــل خواس ــت اص ــال باب ری
ــت  ــز پرداخ ــی و نی ــه دادرس ــت هزین ــال باب ری
ــخ صــدور چــک  ــه از تاری ــر تادی خســارت تاخی
تــا تاریــخ اجــرای حکــم بــر مبنــای نــرخ تــورم 
ــک  ــی از ســوی بان ــر اســاس شــاخص اعام ب
ــبه  ــکام محاس ــرای اح ــط اج ــه توس ــزی ک مرک
ــی  ــوم م ــان محک ــق خواه ــد در ح ــد ش خواه
نمایــد . رای صــادره غیابــی اســت و ظــرف 
ــی در  ــل واخواه ــاغ قاب ــس از اب ــت روز پ بیس
همیــن شــورا و ســپس ظــرف بیســت روز قابــل 
تجدیــد نظــر خواهــی در دادگاه عمومــی دولــت 

ــی باشــد.  ــاد برخــوار م آب
دفتــر شــعبه چهــارم مجتمــع شــماره یــک  

برخــوار  شهرســتان 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره فرهن ــماره نام ش

5/37/707/م الــف بــه تاریــخ 96/07/18
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یادداشت

والیبال گنبد درحسرت لیگ برتر!
A.Galandari@eskimia.ir

اصغرقلندریگروه ورزش

تیــم ایرانیــان گنبــد کــه در هفتــه اول مســابقات لیــگ 
برتــر والیبــال ایــران بــا نتیجــه ســه بــر یــک تیــم ارومیه 
را بــا شکســت بدرقــه کــرد تــا هــواداران متعصــب خــود 
را خوشــحال کنــد، درآســتانه دومیــن هفتــه لیــگ 
ــا  ــد ت ــته ش ــار گذاش ــال کن ــیون والیب ــوی فدراس از س
ــر  ــورد! خب ــم بخ ــر رق ــگ برت ــراژدی لی ــن ت بزرگ تری
حــذف تیــم گنبــد نه تنهــا بهــروز عطایــی ســرمربی تیــم 
کالــه کــه همــراه تیمــش درحــال عزیمــت بــه گنبــد بــود 
را متعجــب کــرد کــه اعضــای تیــم ایرانیــان و هــواداران و 
عالقه منــدان بــه والیبــال گنبــد را در بهــت و حیــرت فــرو 
ــا زانــوی غــم بغــل کننــد و در حســرت تماشــای  بــرد ت
مســابقات لیــگ برتــر بــه ســر بزننــد! بــا انتشــار خبــر 
تأســف بار حــذف تیــم ایرانیــان گنبــد از لیــگ برتــر، ایــن 
ســؤال مطــرح اســت: چــه کســی مقصــر اســت؟ چــه 
ــاز  ــامان درآغ ــع نابه س ــن وض ــروز ای ــل ب ــانی عام کس
ــس  ــن رئی ــر پورحس ــد؟! منوچه ــوده ان ــر ب ــگ برت لی
ســازمان لیــگ؟ فدراســیون داورزنــی کــه فاقــد رئیــس 
ــلیمانی  ــا س ــود؟ ی ــتی اداره می ش ــا سرپرس ــت و ب اس
مدیرعامــل باشــگاه ایرانیــان گنبــد کــه در واکنــش 
ــت  ــود افشاردوس ــه محم ــن و نام ــارات پورحس ــه اظه ب
ــت  ــر عدم پرداخ ــی ب ــال مبن ــیون والیب ــرکل فدراس دبی
چــک ورودی بــه لیــگ برتــر کــه برگشــت خورده و 
اظهــار مــی دارد کــه مهــر و امضــای ایــن چــک جعلــی 
بــوده اســت و رســمیت نــدارد؟! اگراظهــارات مدیرعامــل 
باشــگاه ایرانیــان گنبــد صحــت داشــته باشــد این ســؤال 
پیــش می آیــد کــه دســته چــک نــزد چــه کســی بــوده؟ 
و توســط چــه کســی بــه ایــن راحتــی بــا امضــاء جعلــی 
مدیرعامــل و مهــر باشــگاه تحویــل فدراســیون والیبــال 
شــده اســت؟! فــرض را بــر ایــن می گذاریــم کــه اینگونــه 
ــا  ــان ب ــوده، چــرا مدیرعامــل و اعضــای باشــگاه ایرانی ب
ــات  ــه مقام ــود را ب ــکایت خ ــرا ش ــن ماج ــی از ای آگاه
قضایــی ارائــه نکرده انــد؟! ســؤال دیگــر ایــن اســت، چــرا 
ــم را از مدیرعامــل  ــغ ورودی تی ــال مبل فدراســیون والیب
باشــگاه ایرانیــان وصــول نکــرده، بــرای تیــم گنبــد وایلــد 
کارت صــادر کــرده و مــدارک ارائه شــده را موردتأییــد 
ــا  ــر ب ــگ برت ــه اول لی ــازی در هفت ــازه ب ــرار داده و اج ق
ــور باشــد درآســتانه  ــا مجب تیــم ارومیــه را داده اســت ت
برگــزاری رقابت هــای هفتــه دوم بــه دلیــل عمــل نکــردن 
باشــگاه ایرانیــان بــه تعهــدات الزم تنهــا نماینــده والیبــال 
گنبــد را از ادامــه مســابقات لیــگ برتــر والیبــال مــردان 
باشــگاه های کشــور درســال 96 کنــار بگــذارد و ســازمان 
لیــگ را زیــر ســئوال ببــرد؟! بــه یقیــن گنبــد و ارومیــه 
مهــد والیبــال ایــران بــه شــمار می آینــد کــه همــواره بــا 
بیشــترین تماشــاگر و هــوادار مســابقات خــود را برگــزار 
می کننــد و بــدون اغــراق والیبــال بــا خــون آنــان عجیــن 
شــده و بــرای زنــده نگاهداشــتن ورزش محبوبشــان بــا 
ــرد خوشــحال  ــری از ب احســاس و تعصــب وصف ناپذی
ــد.  ــده می آورن ــه دی ــر شــده و اشــک ب و از باخــت متأث
نماینــده  ایرانیــان  والیبــال  تیــم  به هرحــال 
ــگ  ــازمان لی ــوی س ــز از س ــرای والیبال خی ترکمن صح
ــداد  ــه بام ــاعات اولی ــا س ــور ت ــال کش ــیون والیب فدراس
روز چهارشــنبه 19 مهرمــاه کنــار گذاشــته شــده بــود 
ــد  ــال گنب ــمان والیب ــر آس ــدوه ب ــه ای از غم وان ــا هال ت
ــح چهارشــنبه  ــا در ســاعت 8 صب ســایه افکن شــود. ام
در  گنبــدکاووس  جوانــان  و  ورزش  اداره  رئیــس 
ــال کارت  ــم والیب ــای تی ــرد بازی ه ــالم ک ــه ای اع اطالعی
ــه  ــق برنام ــده طب ــه آین ــد از هفت ــان گنب ــاری ایرانی اعتب
ســازمان لیــگ برگــزار خواهــد شــد و بــازی معوقــه بــا 

ــد.  ــول ش ــری موک ــت دیگ ــه وق ــه ب ــم کال تی
هــر چنــد هنــوز بازگشــت تیــم ایرانیــان گنبــد در هالــه ای 
از ابهــام اســت امــا امیدواریــم بــا خــرد جمعــی و تــالش 
ــال  ــر والیب ــه لیــگ برت ــوب ب ــم محب ــن تی مســئوالن ای

بازگــردد.

کوتاه اخبار 

سپاهان به دنبال سومین 
پیروزی برابر سیاه جامگان

تیــم فوتبــال ســپاهان در حالــی بــه مصــاف ســیاه جامگان 
مــی رود کــه تاکنــون برابــر ایــن تیــم بازنــده نبــوده اســت. 
ســپاهان و ســیاه جامگان در مجمــوع چهــار بــار در دو 
فصــل اخیــر برابــر یکدیگــر قــرار گرفته انــد کــه حاصــل آن 
دو پیــروزی بــرای ســپاهان و دو تســاوی بــوده اســت. در 
مجمــوع چهــار دیــدارِ دو تیــم هشــت گل بــه ثمــر رســیده 
اســت کــه پنــج گل ســهم ســپاهان و ســه گل ســهم 
ســیاه جامگان بــوده اســت. نکتــه جالــب اینکــه ایــن 
ــر  ــه ثم ــاوت ب ــن متف ــت بازیک ــط هش ــت گل توس هش
رســیده اســت. در بیــن بازیکنــان حاضــر در دو تیــم فــردا 
ــد  ــن علی محمــدی می توانن ــاس عســگری و جالل الدی عب
ــد. دو  ــل بیفزاین ــن دوئ ــه تعــداد گل هــای زده خــود در ای ب
ــک  ــالف ی ــا اخت ــر ســیاه جامگان ب ــروزی ســپاهان براب پی
گل بــوده اســت کــه نشــان از بازی هــای نزدیــک دو تیــم در 

ــر دارد. ــل اخی دو فص

حضور ایران در سید ۳ جام جهانی 
۲۰۱۸ قطعی شد

ــر اســاس نتایــج و رتبــه تیم هــا در رنکینــگ فیفــا، تیــم  ب
ملــی فوتبــال ایــران در ســید ۳ جــام جهانــی روســیه قــرار 
خواهــد گرفــت و فرصــت خوبــی بــرای صعــود از گروهــش 
خواهــد داشــت. قــرار گرفتــن تیــم ملــی فوتبــال ایــران در 
ســید ۳ اتفــاق خوبــی محســوب می شــود؛ چــرا کــه یــک 
تیــم از ســید چهــار کــه از نظــر امتیــازی در رده بنــدی فیفــا 
پایین تــر از ایــران اســت در گــروه مــا قــرار خواهــد گرفــت. 
بــا توجــه بــه آنکــه ســه تیــم آســیایی دیگــر در ســید چهــار 
ــه،  ــتان، نیجری ــای صربس ــن تیم ه ــد، از بی ــرار می گیرن ق
مراکــش و پانامــا و هنــدوراس در صــورت صعــود یــک تیــم 

ــا ایــران هم گــروه خواهــد شــد. حتمــًا ب

کارت مربیگری شفر صادر شد
ــرای  ــتقالل ب ــی اس ــرمربی آلمان ــازه س ــگ اج ــازمان لی س
ــران  ــم را صــادر کــرد. مدی ــن تی نشســتن روی نیمکــت ای
ــه  ــرد شــفر ب ــرارداد وینف ــه ق ــد از ارائ باشــگاه اســتقالل بع
ــرای  ــی را ب ــن مرب ســازمان لیــگ موفــق شــدند اجــازه ای
حضــور روی نیمکــت بگیرنــد. بــا این شــرایط شــفر در بازی 
ــن  ــر اولی ــم لیــگ برت ــه نه ــوالد در هفت ــر ف ــه براب روز جمع
تجربــه خــود روی نیمکــت اســتقالل را پشــت ســر خواهــد 

گذاشــت.

رشیدنیا مربی سال ماکائو شد
ــوان  ــه عن ــو ب ــه ماکائ ــی کارات ــم مل ــی تی ــرمربی ایران س
بهتریــن مربــی ورزش ایــن کشــور انتخــاب شــد. مراســم 
بهترین هــای ورزش ماکائــو برگــزار شــد و محمدرضــا 
ــن کشــور  ــه ای ــی کارات ــم مل ــی تی رشــیدنیا ســرمربی ایران
ــوان بهتریــن  ــه عن ــو ب ــگاران کشــور ماکائ ــا نظــر روزنامه ن ب
مربــی ســال 2017 ورزش ایــن کشــور انتخــاب شــد. 
رشــیدنیا از ســال 2002 هدایــت تیــم ملــی کاراتــه ماکائــو را 
ــوان  ــه عن ــار ب ــد ب برعهــده دارد و در طــی ایــن ســال ها چن
بهتریــن مربــی ورزش کشــور ماکائــو انتخــاب شــده اســت.

رئیس فدراسیون جهانی بدنسازی 
وارد ایران شد

رئیــس اســپانیایی فدراســیون جهانــی بدنســازی و پرورش 
انــدام)IFBB( روز چهارشــنبه وارد تهــران شــد تــا بــا ناصــر 
ــرورش  ــازی و پ ــیون بدنس ــس فدراس ــرد رئی ــی ف پورعل

ــو داشــته باشــد. ــدار و گفت وگ ــران دی ــدام ای ان

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریگروه ورزش

ســوارکاری از جملــه ورزش هایــی اســت کــه از 
ــوده اســت، از آن  ــاز بســیار موردتوجــه بشــر ب دیرب
ــل  ــن  اتومبی ــاخت اولی ــر س ــوز فک ــه هن ــان ک زم
ــوزف  ــکالس ج ــط »نی ــار توس ــروی بخ ــا نی ــه ب ک
فرانســوی« در ســال  1767 بــه فکــر کســی 
نرســیده بــود، اســب نقــش مهمــی در زندگی بشــر 
ایفــا مــی کــرد، زیــرا هــم بــه عنــوان یــک وســیله 
تفریحــی و ورزشــی بــرای گذرانــدن اوقــات فراغــت 
جوانــان بــه شــمار می رفــت و هــم بــرای حمــل و 
ــز اهمیتــی داشــت،  نقــل مــردم و کاال نقــش حائ
ــی  ــایل ارتباط ــدن وس ــا روی کار آم ــم ب ــا کم ک ام
جدیــد ماننــد هواپیمــا، کشــتی، خــودرو و انــواع و 
اقســام وســایل حمــل و نقــل ذائقــه مــردم بــرای 
اســتفاده از اســب کاهــش یافــت و اســتفاده از این 
حیــوان نجیــب و اصیــل فقط در ســطح ســوارکاری 

و اجــرای حــرکات ورزشــی خالصــه شــد.
ــری اســتفاده از ایــن حیــوان در  البتــه شــاید کارب
ــه  ــوان ب ــی درکل می ت ــد ول ــتر باش ــتاها بیش روس
ــم دارا  ــورمان علیرغ ــه کش ــید ک ــه رس ــن نتیج ای
بــودن پتانســیل های بــاال در زمینــه پــرورش اســب 
هنــوز نتوانســته اســت دروازه هــای صــادرات اســب، 
یــا تولیــد محصــوالت دارویــی کــه مــی تــوان از این 
حیــوان بــه دســت آورد را بــه روی خــود بگشــاید؛ 
در صورتــی کــه کشــور هــای پیشــرفته از ایــن 

ــد . ــره می برن ــوب به ــو مطل ــه نح ــیل ها ب پتانس
ــاره  ــه آن اش ــد ب ــه بای ــی ک ــز اهمیت ــئله حائ مس
کــرد ایــن اســت کــه اگرچــه ســوارکاری و پــرورش 
ــت و  ــده اس ــه ش ــیار توصی ــالم بس ــب در اس اس
ــه ای کــه رســول اکــرم  جایــگاه ویــژه ای دارد به گون
ــوارکاری،  ــود، س ــدان خ ــه فرزن ــد: »ب ــوده ان فرم
تیرانــدازی و شــنا بیاموزیــد.« امــا هنــوز ایــن 
موضــوع در میــان جوانــان و نوجوانــان کشــور 
به درســتی تبییــن نشــده اســت و مــردم بــه جــای 
ــوارکاری و  ــا س ــود را ب ــت خ ــات فراغ ــه اوق اینک
اســب پــر کننــد بــه ســراغ اســتفاده از خــودرو در 
طبیعــت می رونــد کــه نتیجــه ایــن کار چیــزی جــز 

آلودگــی محیط زیســت نیســت!
شــاید در چنــد دهــه اخیــر بــا روی کار آمــدن 
باشــگاه های متعــدد، جهشــی هــر چنــد کــم 
ــا  ــا آماره ــت؛ ام ــوارکاری رخ داده اس ــه س در زمین
گویــای ایــن مســئله اســت کــه ایــران هنــوز 
نتوانســته اســت در ســطح جهانــی برنــدٔه مقامــی 
در بخــش ســوارکاری شــود، ایــن در حالــی اســت 
ــع  ــت واق ــورد غفل ــز م ــوان نی ــوارکاری بان ــه س ک

ــت. ــده اس ش
ــه  ــی در زمین ــه پتانســیل باالی ــان ک  اســتان اصفه
از  یکــی  دارد  ســوارکاری  و  اســب  پــرورش 
ــرورش اســب،  ــرای پ ــی اش ب خاســتگاه های اصل

اســت.  خمینی شــهر  شهرســتان 
ایــن شهرســتان به تنهایــی دارای 4 هــزار رأس 
ــرب  ــرب، ع ــون ع ــی چ ــای مختلف ــب از نژاده اس
ــوری  ــی، دره ش ــص ایران ــرب خال ــرد، ع ــرد، کُ کُ
و اســب های دورگــه می باشــد کــه در کشــور 

رکــورددار پــرورش اســب به شــمار مــی رود.

 اسب ریز برند جهانی خمینی شهر
رئیــس هیئــت ســوارکاری خمینی شــهر در 
از  وطــن،  کیمیــای  بــا خبرنــگار  گفت و گــو 
ــوردداری  ــه رک ــواری ک ــیون اسب س ــار فدراس آم
ــه شهرســتان خمینی شــهر  ــرورش اســب را ب پ
ــن  ــه ای ــت و ب ــخن گف ــت س ــرده اس ــا ک اعط
ــتگاه  ــهر خاس ــن ش ــت: ای ــاره داش ــئله اش مس

ــت.  ــور اس ــرد در کش ــب کُ ــرای اس ــی ب اصل
ــت  ــال اس ــش از دو س ــه بی ــور ک ــر نجارپ اکب
را  ریاســت هیئــت ســوارکاری خمینی شــهر 
ــه  ــن مســئله اشــاره دارد ک ــه ای ــده دارد، ب برعه
ــُرد بســیار  ــرورش اســب ک ــه رام کــردن و پ البت
ســخت اســت؛ ولــی خریــداران بــه ســبب 
همیــن ویژگی هــا از ایــن اســب اســتقبال 

می کننــد.
وی از تعریــف یــک برنــد جهانــی بــرای اســب 
کـُـرد بــه نــام »اســب ریز« ســخن به میــان آورد 
ــه اســفریز خمینی شــهر  ــد کــرد: در محل و تأکی
کــه قدمــت چندین هزارســاله دارد از زمــان 
ساســانیان پــرورش اســب وجود داشــته اســت 
ــه  ــن محل ــای ای ــی از کوچه ه ــون در یک و اکن
ــا  ــه م ــود دارد ک ــب وج ــش از 500 رأس اس بی
ایــن ویژگــی را مــورد توجــه جــدی قــرار دادیــم.
ــورد  ــه اســب در کشــور م ــاد از اینک ــا انتق وی ب
ــق  ــرای رون ــئوالن ب ــوده و مس ــدی نب ــه ج توج
ــال  ــت: در ح ــد گف ــادی آن کاری نکرده ان اقتص
حاضــر فقــط باشــگاه ها بــه یک ســری حــرکات 
ــاد  ــد و ابع ــی و ســوارکاری بســنده کرده ان زیبای
اقتصــادی ایــن مســئله مغفــول مانــده اســت.
ــبختانه  ــه خوش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــار پ نج
باالتریــن آمــار زایمــان اســب در کشــور بــه 
تاکنــون  امــا  دارد  اختصــاص  خمینی شــهر 
درآمــد اقتصــادی خاصــی از ایــن محــل نصیــب 
ایــن شهرســتان نشــده اســت، ادامــه داد: 
متأســفانه درگذشــته این شهرســتان تنهــا دارای 
دو خــودروی مخصــوص حمــل اســب بــود ولی 
ــه اســت. ــش یافت ــه 20 خــودرو افزای ــون ب اکن

 از احداث مجتمع سوارکاری تا طرح 
»حراج بزرگ اسب« در خمینی شهر

ــاز  ــا امتی ــتیم ت ــر هس ــرد: پیگی ــح ک وی تصری
ــت  ــه ثب ــهر ب ــرای خمینی ش ــب را ب ــهر اس ش
ــن  ــئوالن و همچنی ــت مس ــا حمای ــانیم، ب برس
نماینــده مجلــس در ســال گذشــته این مســئله 
مــورد تأییــد قــرار گرفــت کــه در حــال حاضــر بــه 

دنبــال تأمیــن و خریــد  20هــزار متــر زمیــن بــرای 
احــداث باشــگاه و مجتمــع درمانــی و ســوارکاری 
ســرمایه گذار  خوشــبختانه  هســتیم،  اســب 
ــروژه  ــن پ ــاخت ای ــرای س ــی  ب ــش خصوص بخ
ــه  ــا ب ــت و م ــرده اس ــی ک ــالم آمادگ ــم اع عظی
محــض تأمیــن زمیــن در منطقــه دوشــاخ ایــن 
ــه را  ــن مجموع ــاخت ای ــات س ــتان عملی شهرس

ــم کــرد. آغــاز خواهی
ایــن کارشــناس اســب ادامــه داد: در مجتمــع 
ســوارکاری امکاناتــی چــون کلینیــک دامپزشــکی، 
ــب  ــاز اس ــورد نی ــای م ــروش ابزاره ــه، ف داروخان
و غیــره فراهــم می شــود تــا مــردم به خوبــی 
ــوند،  ــد ش ــوارکاری بهره من ــات س ــد از امکان بتوانن
البتــه ســاخت ایــن مجتمــع بــه ۳ میلیــارد 
تومــان اعتبــار نیــاز دارد کــه بــا همــکاری بخــش 

خصوصــی تأمیــن می شــود.
وی برگــزاری طــرح »حــراج بــزرگ اســب« 
را از دیگــر برنامه هــای خــود در خمینی شــهر 
اعــالم کــرد و افــزود: ایــن شهرســتان بــه لحــاظ 
جغرافیایــی در بیــن دیگــر شهرســتان ها قــرار 
گرفتــه و موقعیــت مناســب بــرای برگــزاری چنین 

ــی دارد. ــداد بزرگ روی
مخصــوص  یونیفــرم  تهیــه  گفــت:  نجارپــور 
ــرای  ــت ب ــه کارت عضوی ــرای 500 ســوارکار، تهی ب
ســوارکاران و معرفــی بــه دســتگاه های  مختلــف 
ــرای  ــن  اج ــات همچنی ــتفاده از امکان ــرای اس ب
طــرح پلیــس اســب را از دیگــر برنامه هــای 
ــهر  ــوارکاری خمینی ش ــت س ــده در هیئ انجام ش

ــرد. ــوان ک عن
 حضور مربیان خارجی 

برای آموزش سوارکاری
ــا  ــی ب ــن از رایزن ــه همچنی ــور در ادام ــار پ نج
در  آمــوزش  بــرای  خارجــی  باشــگاه های 
ــر داد و  ــهر خب ــوارکاری خمینی ش ــع س مجتم
ــز  ــرای احــداث مرک ــا کشــورآلمان ب ــت: ب گف
ــداث  ــرای اح ــن ب ــور چی ــا کش ــدی، ب نعل بن
ــور  ــرای حض ــس ب ــا انگلی ــاژ و ب ــالن ورس س
مربیــان خارجــی ســوارکاری رایزنی هایــی 
صــورت گرفتــه اســت کــه امیدواریــم بــا 
اجرایــی شــدن ایــن طــرح تمامــی امکانــات را 

ــم. ــم کنی ــع فراه ــن مجتم در ای
ــد اســت  ــوم دامــی معتق ــن کارشــناس عل ای
بــه  خمینی شــهر  در  اســب  پــرورش  کــه 
صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم بــرای 40هزار 
نفــر اشــتغال زایی دارد و ایــن درآمــد از محــل 
ــروع  ــوراک دام ش ــن و خ ــل، زی ــاخت نع س

ــه دارد. ــوارکاری ادام ــوزش س ــا آم ــده ت ش
ــش  ــا کف ــودش ب ــه خ ــه گفت ــه ب ــور ک نجارپ
چهــار نعــل بــرای کمــک بــه حفــظ موقعیــت 
ایــن شهرســتان در زمینــه ارتقــاء جایــگاه 
ــن  ــه ای ــد ب ــت می کن ــالش و فعالی ــب ت اس
مســئله اشــاره دارد کــه چــرا مســئوالن فقــط 
دم از اشــتغال می زننــد درحالــی کــه اگــر بــه 
ــه  ــهر توج ــک ش ــته های ی ــا و داش ظرفیت ه
کننــد، می تواننــد بــرای جوانــان بهتریــن رونــق 
ــن  ــارز ای ــه ب ــد، نمون ــم کنن ــادی را فراه اقتص

مســئله هــم پتانســیل بــاالی خمینی شــهر در 
ــرورش اســب اســت. ــه پ زمین

 درآمد اقتصادی که از قِبَل 
پرورش اسب عاید می شود

خمینی شــهر،  ســوارکاری  هیئــت  رئیــس 
از 5  را  ایــن شهرســتان  قیمــت اســب در 
ــرد و  ــوان ک ــان عن ــارد توم ــا 2 میلی ــون ت میلی
ــرد  ــژاد اســب کُ افــزود: بیشــتر خریــداران از ن
ــرا ایــن اســب  اســتقبال زیــادی می کننــد، زی
خــاص  ویژگی هــای  و  جذابیت هــا  دارای 
اســت و معمــوالً اســبی کــه ســر و دم بگیــرد 

ــت. ــان اس ــه مخاطب موردتوج
وی بیــان داشــت: گرایــش مــردم در ایــن 
ــان  ــرورش مادی ــمت پ ــه س ــتر ب ــهر بیش ش
اســت و اکنــون 1000 رأس اســب نریــان و ۳000 
هــزار رأس اســب مادیــان در ایــن شهرســتان 

موجــود اســت. 
وی از حضــور یــک شــرکت داخلــی بــرای 
ــهر  ــب در خمینی ش ــازه اس ــوراک ت ــن خ تأمی
نیــز خبــر داد و افــزود: ایــن خــوراک بــا 
کمتریــن آب و بــدون خــاک بــه دســت 
می آیــد،  بــه گونــه ای کــه یــک محصــول تــازه 
بــه پرورش دهنــده اســب ارائــه می کنــد.

 همه مردم باید سوارکار شوند
از اهــداف آینــده خــود  نجــار پــور یکــی 
مــردم  همــه  بــه  ســوارکاری  آمــوزش  را 
ــون  ــزود: تاکن ــرد و اف ــوان ک ــهر عن خمینی ش
بانــوان مشــتاق ســوارکاری در  از  نفــر   100
بــه  تــا  کرده انــد  ثبت نــام  هیئــت  ایــن 
محــض راه انــدازی مجمــع ســوارکاری بتواننــد 
تحــت آمــوزش قــرار گیرنــد، متأســفانه نبــود 
یــک  خمینی شــهر  در  ســوارکاری  باشــگاه 
ــاه  ــا دو م ــم  ت ــی امیدواری ــت ول ــل اس معض
آینــده کلنــگ احــداث اولیــن باشــگاه در ایــن 
ــزار  ــعت 12 ه ــه وس ــی ب ــتان در زمین شهرس
ــع  ــزار مترمرب ــژ و 5 ه ــای مان ــع فض مترمرب
ــه  فضــای نگهــداری اســب در نزدیکــی کارخان

ــود.   ــن زده ش ــه زمی آرد ب

 ابعاد اقتصادی واشتغال زایی 
پرورش اسب مغفول مانده است 

در  اســب کُــرد  از  حمایــت  مســئول کانــون 
خمینی شــهر نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه اســب دوانی 
و پــرورش اســب در خمینی شــهر دارای ســابقه ای 
دوهــزار ســاله اســت گفــت: اســتان های اصفهــان 
ــور دارای  ــاط کش ــی نق ــش از باق ــاه بی و کرمانش
ــه  ــان نســبت ب ــه اصفه ــرد هســتند و البت ــژاد کُ ن
ــن دارد و  ــرای گفت ــتری ب ــرف بیش ــاه ح کرمانش
خمینی شــهر در میــان شهرســتان های اســتان 

ــت. ــه دوم را داراس رتب
و  دارنــدگان  از  99درصــد  افــزود:  وطنخــواه 
از  خمینی شــهر  در  اســب  پرورش دهنــدگان 
ــاد  ــدآن، فروشــان و فتح آب محــالت هرســتان، ان
خــوزان هســتند و بیشــترین مراکــز نگهــداری و 
ــاد و صحــرای  ــه جعفرآب ــرورش اســب در محل پ

می باشــد. دیمیتریــون 
کارشــناس دام جهــاد کشــاورزی در رابطــه بــا بعد 
اقتصــادی پــرورش اســب در خمینی شــهر گفــت: 
ــد، از  ــدا کن ــن موضــوع ســر و ســامان پی اگــر ای
لحــاظ اقتصــادی می توانــد بســیار به صرفــه 
باشــد؛ چــرا کــه پــرورش یــک کــره اســب 
بــا خــون کُــرد خالــص کــه می توانــد از 250 
میلیــون تــا یــک میلیــارد تومــان معاملــه بشــود، 
ــک گاوداری دارای 100 رأس گاو  ــا ی ــی ب ــه تنهای ب

برابــری می کنــد.
وطنخــواه افــزود: متأســفانه بــازار خریــد و فروش 
ــوده  ــی ب ــازار مخف ــک ب اســب در خمینی شــهر ی
و بیشــتر در دســت یــک قشــر خــاص اســت و 

هنــوز ایــن توانایــی بالفعــل نشــده اســت. 
ــی اســب  ــش زیبای ــزاری جشــنواره نمای وی برگ
ــرای ورود اســب  ــی ب ــن شهرســتان را عامل در ای
ــا در  ــزود: تنه ــرد و اف ــوان ک ــردم عن ــن م در بی
ایــن صــورت اســت کــه اســب بــه میــان مــردم 
می شــود؛  »مردمــی«  اصطالحــًا  و  می آیــد 
چراکــه اعتمــاد مــردم بــه آن جلــب شــده و دیگر 
ــراد خــاص   ــده اف ــک ع ــه ی اســب را منســوب ب

ــد.  نمــی دانن

ورزش

اگهی مزایده اموال غیر منقول
اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه 6 نیابــت 
ــده ای در  ــه مزای ــر دارد جلس ــان در نظ اصفه
ــی کالســه 960492ج  ــده اجرای خصــوص پرون
/ 6لــه محمــد مهــدی نــوری بــا وکالــت آقــای 
رضــا خــاوری و علیــه ســید محمــد فقیــه 
 /  887 مبلــغ  مطالبــه  بــر  مبنــی  امامــی 
ــه و  ــوم ب ــت محک ــال باب 976 / 768 / 2 ری
هزینــه هــای اجرایــی و حــق االجــرای دولتــی 
ــه از اجــرای احــکام  ــت واصل ــه موجــب نیاب ب
دادگســتری تهــران در روز چهــار شــنبه مورخــه 
17 / 8 / 1۳96 ســاعت 11 صبــح در محــل 
ــه  ــان طبق ــتری اصفه ــکام دادگس ــرای اح اج
زیــر زمیــن اتــاق 15 جهــت فــروش 960 / 29 
حبــه مشــاع از 72 حبــه شــش دانــگ ملکــی 
ــه کارشناســی  ــدرج در نظری ــا مشــخصات من ب
کــه ذیــال درج شــده اســت ملکــی آقــای ســید 
ــط  ــد توس ــی باش ــی و م ــه امام ــد فقی محم
کارشــناس رســمی دادگســتری بــه شــرح 
ــون از  ــه وی مص ــده و نظری ــی ش ــل ارزیاب ذی
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 بــا همــراه داشــتن 10 درصــد 
بهــا بــه صــورت نقــد یــا چــک تضمیــن شــده 
بانــک ملــی در وجــه اجــرای احــکام حقوقــی 
ــد . پیشــنهاد  ــده شــرکت نماین در جلســه مزای
مزایــده  برنــده  قیمــت  باالتریــن  دهنــده 
خواهــد بــود تســلیم ملــک مــورد مزایــده پــس 
ــد  ــورت خواه ــای آن ص ــام به ــت تم از پرداخ
گرفــت . هزینــه هــای اجرایــی بــر عهــده 
ــک  ــاف مل ــد . اوص ــی باش ــه م ــوم علی محک
ــاب  ــک ب ــر ی ــورد نظ ــل م ــده: مح ــورد مزای م
ــن  ــف ب ــان خ هات ــه نشــانی اصفه ــان ب آپارتم
بســت توحیــد پــالک 757 / 5 بــا کــد پســتی 
ــه متــراژ 81 /  8147995411 در طبقــه دوم ب
221 متــر مربــع دارای پــالک ثبتــی 17 فرعــی 
از 5۳6۳ اصلــی بخــش ۳ ثبتــی اصفهــان بــا 
ــی  ــخصات اعیان ــا مش ــی و ب ــری میکون کارب
اســکلت بتــن آرمــه بــا ســقف تیرچــه بلــوک و 
نمــای خارجــی از نــوع ســنگ گرانیــت و آجــر 
5 ســانتی در ب ورودی فلــزی و ریلــی و 

دارای ســه خــواب سیســتم گرمایشــی پکیــج 
و رادیاتــور و سرمایشــی کولــر آبــی و اســپیلت 
دارای انشــعاب آب و بــرق و گاز و فاضــالب 
آسانســوروجکوزی  و  مســقف  پارکینــگ  و 
مشــترک در زیرزمیــن مــی باشدوشــش دانــگ 
آن بــه 000 / ۳00 / 654 / 6 ریــال ارزیابــی 

ــف 215۳4 ــت. م ال ــده اس ش
حقوقــی  احــکام  اجــرای  دادورز  و  مدیــر 

منصــوری  حســن   – اصفهــان 

آگهی فقدان سندمالکیت
چــون خانــم فاطمــه عظیمــی فرزنــد حســین 
علــی بــا تســلیم دو بــرگ استشــهادیه محلــی 
کــه هویــت و امضــا شــهود رســما گواهــی 
تاییــد دفترخانــه 287  بــه  شــده اســت و 
خــورو بیابانــک رســیده مدعــی اســت کــه 
ــهم  ــاع از 72 س ــهم مش ــت 6 س ــند مالکی س
شــش دانــگ پــالک 586 اصلــی واقــع در 
ــر  ــه 97 دفت ــه در صفح ــج ک ــش پن ــور بخ خ
ــم  ــام خان ــه ن ــت 24۳8 ب ــل ثب 16 امــالک ذی
فاطمــه عظیمــی ســابقه ثبــت دارد مدعــی 
اســت کــه ســند مالکیــت پــالک فــوق بــه علت 
ــدور  ــای ص ــده و تقاض ــود گردی ــی مفق جابجای
ــره  ــق تبص ــوده طب ــی نم ــت المثن ــند مالکی س
ــون  ــه قان ــن نام ــاده 120 آئی ــی م ــک اصالح ی
ــود  ــی میش ــت آگه ــک نوب ــب در ی ــت مرات ثب
کــه هــر کــس مدعــی انجــام معادلــه نســبت 
ــت  ــند مالکی ــود س ــا وج ــور ب ــک مزب ــه مل ب
مزبــور نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار 
ایــن اگهــی تــا 10 روز بــه ایــن اداره مراجعــه و 
اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند 
مالکیــت و یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا 
مراتــب صــورت مجلــس واصــل ســند بــه ارائــه 
کننــده مســترد گــردد بدیهــی اســت اگــر طــرف 
ــورت  ــا در ص ــد ی ــی نرس ــرر اعتراض ــدت مق م
اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی 
ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و جهــت انجــام 
ــه اســناد رســمی ارســال  ــه دفترخان ــه ب معامل

ــد شــد/ خواه
شماره: 276/ م الف

ــی  ــد عل ــک- محم ــت خوروبیابان ــس ثب  ریی
ــرف بیط

دادنامه
 960997680۳7000۳2: دادنامــه  شــماره 
رســیدگی:  مرجــع  پرونــده:۳6/96  کالســه 
شــعبه ۳7 شــورای حــل اختــالف اصفهــان 
خواهان:آقــای ابراهیــم الیکــی فرزنــد: حســین 
آدرس: اصفهــان- اتوبــان فــرودگاه- تعمیــرگاه 
ــده:1- آقــای محمــد  ــار خوان ــاالر کامی جنــب ت
ــول  ــد: حســن آدرس: مجه ــال فرزن ــی جم عل
المــکان 2- آقــای منصــور صادقــی آدرس: 
ــدگان  ــزام خوان ــکان خواســته : ال ــول الم مجه
ــک دســتگاه خــودروی ســواری  ــل ی ــه تحوی ب
206 بــه شــماره انتظامــی 712 و 22 ایــران 
ــناد  ــر اس ــی از دفات ــند در یک ــال س 2۳ و انتق
ــی خســارات دادرســی  ــه انضمــام کل رســمی ب
بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده و اخــذ 
نظریــه مشــورتی اعضــا شــورا ختــم رســیدگی 
بــه  مبــادرت  آتــی  شــرح  بــه  و  اعــالم  را 
صــدور رأی مــی نمایــد. رأی قاضــی شــورا 
در خصــوص دعــوی آقــای ابراهیــم الیکــی 
ــی  ــی جمال ــد عل ــای محم ــت 1- آق ــه طرفی ب
2- آقــای منصــور صادقــی بــه خواســته الــزام 
خوانــدگان بــه تحویــل یــک دســتگاه خــودروی 
ــی 712 و 22  ــماره انتظام ــه ش ــواری 206 ب س
ــر  ــی از دفات ــند در یک ــال س ــران 2۳ و انتق ای
اســناد رســمی و کلیــه خســارات دادرســی؛ بــا 
ــه  ــح کــه خواهــان مدعــی اســت ب ــن توضی ای
ــتگاه  ــک دس ــادی، ی ــه ع ــه نام ــب مبایع موج
ــف دوم  ــده ردی خــودروی ســواری 206 از خوان
ــع در  ــه مبی ــد ک ــد گردی ــداری و وی متعه خری
ــی باشــد  ــف اول م ــده ردی ــد و تصــرف خوان ی
ــه  ــون ب ــن تاکن ــد ولیک ــل نمای ــذ و تحوی را اخ
تعهــد خــود کــه همــان تحویــل خــودرو و 
انتقــال ســند مــی باشــد عمــل ننمــوده اســت 
و خواســتار الــزام خوانــدگان بــه تحویــل خودرو 
مــی باشــد، خوانــدگان علــی رغــم ابــالغ قانونی 
)نشــر آگهــی (در جلســه رســیدگی حاضــر 
ــی  ــف دوم ط ــده ردی ــن خوان ــده و لیک نگردی
الیحــه ای در دفــاع از ادعــای خواهــان عنــوان 
ــد  ــاکان در ی ــودروی 206 کم ــه خ ــی دارد ک م
و تصــرف خوانــده ردیــف اول مــی باشــد و 
ــان  ــه خواه ــل آن ب ــه تحوی ــبت ب ــون نس تاکن
ــع اوراق  ــا جمی ــوده اســت. شــورا ب ــدام ننم اق

ــده  ــه اینکــه خوان ــده، نظــر ب ــات پرون و محتوی
ــه  ــف اول وکالتنام ــده ردی ــف دوم از خوان ردی
رســمی در فــروش خــودروی 206 را داشــته 
ــوای  ــه دع ــه الصح ــه اصال ــاس قاع ــذا براس ل
ردیــف  خــواده  علیــه  خواهــان  مطروحــه 
مســتندًا  و  تشــخیص  ثابــت  و  وارد  را  اول 
بــه مــواد 220 و 221 و 222و 22۳ و 224 و 
225 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی و مــواد 
198و515و519  قانــون آئیــن دادرســی  مدنــی 
حکــم بــه محکومیــت  خوانــده ردیــف اول بــه 
تحویــل یکدســتگاه خــودروی ســواری 206 
ــران 2۳ و  ــی 712 و 22 ای ــماره  انتظام ــه ش ب
مبلــغ ۳/460/000 ریــال بابــت هزینــه دادرســی 
ــر در  ــت الصــاق تمب ــال باب ــغ 75/000 ری و مبل
ــد و  ــی نمای ــالم م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ح
ــه  ــف دوم مســتندًا ب ــده ردی در خصــوص خوان
بنــد 4 مــاده 84 قانــون مذکــور قــرار رد دعــوی 
خواهــان صــادر و اعــالم مــی نمایــد و در 
خصــوص خواســته الــزام خوانــدگان بــه انتقــال 
ــه اینکــه خواهــان در جلســه  ــا توجــه ب ســند ب
دادرســی خواســته خــود را مســترد نمــوده 
ــور  ــون مذک ــاده 107 قان ــه م ــتندًا ب ــت مس اس
ــی  ــالم م ــان صــادر و اع ــوی خواه ــرار رد دع ق
گــردد. رای صــادره نســبت بــه خوانــده ردیــف 
دوم حضــوری و نســبت بــه خوانــده ردیــف اول 
ــل  ــالغ قاب غیابــی کــه ظــرف 20 روز ازتاریــخ اب
واخواهــی در همیــن شــعبه و ســپس ظــرف 20 
ــی  ــد نظرخواه ــل تجدی ــالغ قاب ــخ اب روز از تاری
ــان مــی  در محاکــم حقوقــی شهرســتان اصفه

ــد.  باش
قاضــی شــعبه ۳7 شــورای حــل اختــالف 

اصفهــان- ســید محســن بنیمــی

دادنامه
کالســه پرونــده : 9۳۳095 شــماره دادنامــه 
:2۳9 مــورخ 96/۳/1 مرجــع رســیدگی : شــعبه 
ــان ــالف اصفه 5۳ حقوقــی شــورای حــل اخت

اقتصــاد  بــاک مهــر   : خواهــان/ خواهانهــا 
)شــرکت ســهامی عــام ( بــا نمایندگــی علیرضــا 
زمانــی بــه نشــانی : پــل آذر-ابتــدای خ توحیــد 
پ ۳ وکیــل: شــهربانو بیگــی فرزنــد حیــدر آقــا 
ــد از  ــی بع ــرفی اصفهان ــوار اش ــانی :بل ــه  نش ب

ــار راه ســمت چــپ بیــن ک 8 و 10  اولیــن چه
نبــش داروخانــه تابــش، داخــل پمــپ بنزیــن 
افــق خوانــده/ خوانــدگان: 1- علیرضــا خرمــی 
فرزنــد ولــی الــه 2- کیــوان خورســندی بــروزان 
ف پرویــز بــه نشــانی : هــر دو مجهــول المــکان 
ــال  ــغ 7/847/666 ری ــه مبل ــته : مطالب خواس
ــره  ــک فق ــی ی ــت الباق ــی باب ــو تضامن ــه نح ب
ــه انضمــام  ــه مبلــغ 12/000/000 ریــال ب چــک ب
مطلــق خســارات قانونــی شــورا بــا عنایــت بــه 
ــورتی  ــه مش ــذ نظری ــده و اخ ــات پرون محتوی
ــه  ــالم و ب ــیدگی را اع ــم رس ــورا خت ــا ش اعض
شــرح آتــی مبــادرت بــه صــدور رأی مــی 
ــه اول  ــالف برگ ــل اخت ــورای ح ــد.رأی ش نمای
ــر اقتصــاد  ــک مه ــوی بان رأی در خصــوص دع
ــای  ــی آق ــه نمایندگ ــام( ب ــهامی ع ــرک س )ش
علیرضــا زمانــی بــا وکالــت شــهربانو بیگــی بــه 
ــی  ــی ف ول ــا خرم ــان 1- علیرض ــت آقای طرفی
ــز  ــروزان ف پروی ــوان خورســندی ب ــه 2- کی ال
بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 7/848/666 ریــال 
ــماره 0۳7495  ــه ش ــک ب ــی از چ ــت بخش باب
بــه عهــده ی بانــک مســکن بــه انضمــام مطلــق 
خســارات قانونــی بــا توجــه بــه محتویــات 
یــد  در  اصــول مســتندات  وبقــای  پرونــده 
خواهــان و صــدور گواهــی عــدم پرداخــت 
توســط بانــک محــال علیــه کــه ظهــور در 
ــوان  ــه عن ــف اول ب ــده ردی ــه خوان اشــتغال ذم
ــای  ــه امض ــه ب ــا توج ــز ب ــده و نی ــادر کنن ص
منــدرج در ظهــر چــک کــه وکیــل خواهــان 
ــوان  ــه عن ــده ردیــف دوم ب ــدارد خوان ــار می اظه
ضامــن، امضــا نمــوده و اســتحقاق خواهــان در 
ــی  ــدگان عل ــه خوان ــه وجــه آن دارد اینک مطالب
رغــم ابــالغ بــه وســیله نشــر آگهــی در جلســه 
و  الیحــه  و هیچگونــه  انــد  نیافتــه  حضــور 
دفاعیــات مســتند و محکمــه پســندی در مقــام 
ــه دعــوی خواهــان از خــود  اعتــراض نســبت ب
ابــراز و ارائــه ننمــوده انــد لــذا مســتندًا بــه مــواد 
249 و ۳1۳ و ۳14 قانــون تجــارت و مــاده 
ــی  ــره الحاق واحــد قانــون اســتحضاریه تبص
مــاده 2 قانــون صــدو ر چــک و مــاده 198 
و 515 و 519 و 522 قانــون آییــن دادرســی 
خوانــدگان  محکومیــت  بــر  حکــم   مدنــی 
بــه صــورت تضامنــی بــه پرداخــت مبلــغ 

خواســته  اصــل  بابــت  ریــال   7/848/666
ــی و  ــه دادرس ــت هزین ــال باب و 220/ ۳71 ری
حــق الوکالــه طبــق تعرفــه قانونــی و خســارت 
ــک  ــید چ ــر رس ــخ س ــه از تاری ــر و تأدی تأخی
موصــوغ 90/6/1 و یکصــد و بیســت هــزار ریــال 
بابــت نشــر آگهــی در حــق خواهــان – صــادر و 
اعــالم مــی نمایــد رأی صــادره غیابــی و ظــرف 
ــل واخواهــی در  ــالغ قاب بیســت روز پــس از اب
همیــن مرجــع و ظــرف 20 روز پــس از آن قابــل 
اعتــراض در محاکــم محتــرم عمومــی حقوقــی 
ــف  ــماره : 21550/م ال ــی باشد.ش ــان م اصفه
قاضــی شــعبه 5۳ شــورای حــل اختــالف 

ــان اصفه

دادنامه
پرونــده کالســه : 96/2۳4 شــماره دادنامــه 
4۳5- 96/06/26  شــعبه 4 شــورای حــل 
ــده:  ــوروزی خوان اختــالف خواهــان : مهــرداد ن
ــکان  ــول الم ــه نشــانی مجه ســعید شــیخی ب
خواســته مطالبــه رای شــورا در خصــوص دعوی 
ــه طرفیــت ســعید شــیخی  ــوروزی ب مهــرداد ن
بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 7500000 ریــال 
وجــه یــک فقــره چــک بــه شــماره 8486۳0-

96/08/15 بــا احتســاب هزینــه دادرســی و 
ــه در خصــوص اصــل دعــوی نظــر  ــر تادی تاخی
خواهــان  تقدیمــی  دادخواســت  مفــاد  بــه 
و مالحظــه تصویــر مصــدق چــک مســتند 
ــن  ــت آن و ای ــدم پرداخ ــی ع ــوی و گواه دع
ــار  ــی و انتظ ــالغ قانون ــم اب ــده علیرغ ــه خوان ک
کافــی در شــورا حاضــر نگردیــده و نســبت بــه 
خواســته خواهــان ایــراد و اعتراضــی ننمــوده و 
دلیلــی بــر برائــت ذمــه خویــش ارائــه ننمــوده 
لــذا ادعــای خواهــان را وارد و ثابــت تشــخیص 
داده و مســتندا بــه مــواد 249 قانــون تجــارت 
و 1291 و 1۳01 قانــون مدنــی و 198 و 519 و 
ــده را  ــون آئیــن دادرســی مدنــی خوان 522 قان
بــه پرداخــت مبلــغ 7500000 ریــال بابــت اصــل 
خواســته و مبلــغ 41۳750 ریــال بابــت هزینــه 
دادرســی و نیــز پرداخــت خســارت تاخیــر تادیه 
از تاریــخ صــدور چــک تــا تاریــخ اجــرای حکــم 
ــاخص  ــاس ش ــر اس ــورم ب ــرخ ت ــای ن ــر مبن ب
ــط  ــه توس ــزی ک ــک مرک ــوی بان ــی از س اعالم

اجــرای احــکام محاســبه خواهــد شــد 
ــد . رای  ــی نمای ــوم م ــان محک ــق خواه در ح
صــادره غیابــی اســت و ظــرف بیســت روز 
پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن 
قابــل  شــورا و ســپس ظــرف بیســت روز 
ــوار ــی در دادگســتری برخ ــر خواه ــد نظ  تجدی
ــع  ــارم مجتم ــعبه چه ــر ش ــد. دفت ــی باش  م

شــماره یــک  شهرســتان برخــوار 
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

ــخ 96/07/18 ــه تاری ــف ب 5/۳7/709/م ال

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم
از دفتــر شــعبه دوم دادگاه عمومــی و حقوقــی 
شهرســتان برخــوار در پرونــده مطروحــه کالســه 
960077 خوانــده آقایــان حامــد هوشــیاری پور 
ــم شــایان جــزی  ــد عبدالرســول و ابراهی فرزن
ــد  ــن حــق شــناس فرزن ــد کاظــم و پروی فرزن
رحمــت الــه  کــه  در پرونــده فــوق الذکــر کــه 
مجهــول المــکان اعــالم شــده اســت و خواهان 
آقــای ابوالفضــل احمــدی زمانــی و خانــم 
فاطمــه صغــری حاتمیــان بــه وکالــت آقایــان 
ــر  ــواد می ــژاد و ســید ج محمدرضــا عشــقی ن
ــه  ــه خواســته بطــالن معامله...ک ــی  ب معصوم
ــد  ــی باش ــی م ــرار کارشناس ــرای ق ــت اج جه
اخطــار مــی نمایــد کــه بــرای روز مــورخ 
1۳96/09/2۳ ســاعت 09:۳0 صبــح در دادگاه 
شــعبه دوم محاکــم عمومــی و حقوقــی برخوار 
مراجعــه نمایــد و یــا چنانچــه جهــات ردی 
داریــد بــه صــورت کتبــی قبــل از موعــد مقــرر 
ــوط اعــالم و ارســال داریــد و اال  ــه دفتــر مرب ب
تصمیــم مقتضــی اتخــاذ و دادگاه غیبــا رای 
ــت نســخه  ــت دریاف ــود جه ــد نم صــادر خواه
ــه  ــم آن ب ــت و ضمائ ــرگ دادخواس ــی و ب ثان
ــن  ــد ای ــه نمای ــوط ه مراجع ــر دادگاه مرب دفت
ــون  ا د م  دادگاه  ــاده 7۳ قان ــق م ــی وف آگه
هــای عمومــی و انقــالب در امــور مدنــی یــک 
نوبــت در یکــی از روزنامــه هــای کثیراالنتشــار 
ــی  ــعبه دوم دادگاه عموم ــر ش ــود. دفت درج ش

ــوار ــی برخ حقوق
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

ــخ 96/07/19 ــه تاری ــف ب 5/۳7/720/م ال
تاریخ ارسال: 96/07/19

گزارش اختصاصی کیمیای وطن و گفتگوبا کارشناسان درباره وضعیت پرورش اسب دراصفهان:   

خمینی شهربنگاه اصلی پرورش اسب در کشور است
ابعاد اقتصادی واشتغال زایی پرورش اسب مغفول مانده است

،،
ســوارکاری  هیئــت  رئیــس 
در  اســب  قیمــت  خمینی شــهر، 
ایــن شهرســتان را از 5 میلیــون تــا 2 
میلیــارد تومــان عنــوان کــرد و افــزود: 
ُــرد  بیشــتر خریــداران از نــژاد اســب ک

می کننــد. زیــادی  اســتقبال 



پیشهناد فیلم

ماهی و گربه

کارگردان: شهرام مکری
نویسنده: شهرام مکری

بازیگــران: بابــک کریمــی، ســعید ابراهیمی فــر، عبــد 
آبســت، ســیاوش چراغی پــور، محمــد برهمنــی، فــراز 
ــی،  ــدا جبرائیل ــری، ن ــواز صف ــدرام شــریفی، ارن ــری، پ مدی
ــمانه  ــی، س ــن بابای ــب، نازنی ــاز طی ــی، پرین ــاد رحیم می
وفایــی، علیرضــا عیســی پور، محمدرضــا مالکــی، مونــا 
ــهراز،  ــرو ش ــهرابی، خس ــا ش ــهرابی، نیم ــا ش ــدی، پوی احم

شــادی کــرم رودی
 خالصه داستان فیلم:

ــرای شــرکت در جشــن  ــر و پســر ب ــد دانشــجوی دخت چن
بادبادک بــازی در شــب یلــدا بــه شــمال رفته انــد. در 
همســایگی کمــپ کوچــک آن هــا کلبــه ای قــرار دارد کــه ســه 
آشــپز یــک رســتوران ســاکنین آن هســتند. آشــپزها بــرای 
پخــت غذاهــای رســتوران بــه گوشــت احتیــاج دارنــد و جــز 

ــت. ــراف نیس ــی در آن اط ــا کس ــن جوان ه ای
»ماهــی و گربــه« دومیــن ســاخته شــهرام مکــری اســت. 
ــه  ــوای نوآوران ــزه محت ــه دریافــت جای ــق ب ــم موف ــن فیل ای
افق هــای هفتادمیــن جشــنواره فیلــم ونیــز، جایــزه بهتریــن 
ــت  ــژه هیئ ــزه وی ــبون، جای ــم لیس ــنواره فیل ــم در جش فیل
داوران دهمیــن جشــنواره بین المللــی فیلــم دبــی، دو 
ــم  ــن فیل ــدان و بهتری ــگاه منتق ــم از ن ــن فیل ــزه بهتری جای
ــوئیس، دو  ــورگ س ــم فریب ــنواره فیل ــوان در جش داوران ج
ــدان  ــگاه منتق ــم از ن ــن فیل ــم و بهتری ــن فیل ــزه بهتری جای
ــت داوران و  ــژه هیئ ــان وی ــتانبول، نش ــم اس ــنواره فیل جش
جایــزه بهتریــن فیلــم از نــگاه تماشــاگران جشــنواره فیلــم 
ِبلــد اســلوونی و ... شــد. فیلــم »ماهــی و گربــه« کــه 
ــود  ــی ب ــران در عرصــه جهان ــم ســال 92 ای موفق تریــن فیل
ــت در  ــی نتوانس ــنواره های خارج ــور در جش ــت حض ــه عل ب
بخــش ســودای ســیمرغ راه یابــد و در بخــش نوعــی نــگاه 

ــت. ــور داش ــر حض ــم فج ــنواره فیل ــی و دومین جش س

حرف و نقل

 فیلــم »احتمــال بــاران اســیدی« پــس از حضــور 
ــش  ــبکه نمای ــه وارد ش ــر و تجرب ــروه هن ــق در گ موف
ــگار فرهنگــی  ــه گــزارش خبرن خانگــی شــده اســت. ب
ــی  ــا کارگردان ــاش صناعی ه ــم را بهت ــن فیل ــا، ای ایمن
ــرودی شــاعر سرشــناس  ــرده اســت و شــمس لنگ ک
معاصــر کشــورمان بــه عنــوان بازیگــر در آن حضــور پیدا 

کــرده اســت.
 فیلــم کوتــاه غامرضــا جعفــری، فیلم ســاز افغــان 
ســاکن اصفهــان در جشــنواره فیلــم کوتــاه ازمیــر 
ــم را خــود غامرضــا  ــن فیل نمایــش داده می شــود. ای
جعفــری بــه همــراه انجمــن ســینمای جــوان اصفهــان 
تولیــد کرده انــد و در خــال بازســازی فضــای حاکــم بــر 
قندهــار در دوره طالبــان، زندگــی و رابطــه یــک خواهــر و 

ــر می کشــد. ــه تصوی ــرادر را ب ب
 حســن فتحــی پــس از زنده کــردن شــبکه نمایش 
خانگــی بــه تلویزیــون بــر می گــردد تــا نفــس تــازه ای 
در تولیــدات نــه چنــدان دلچســب رســانه ملــی بدمــد. 
ــازندگانش  ــه س ــهرزاد« ک ــق »ش ــروژه موف ــس از پ پ
ایــن روزهــا در تــدارک فصــل ســوم آن هســتند، فتحــی 
بــرای صدا و ســیما  را  پهلــوان«  فیلمنامــه »هفــت 

می نویســد.
ــر،  ــوت تئات ــر پیشکس ــی بازیگ ــین لطف  غامحس
ســینما و تلویزیــون، درباره وضعیــت کاری ایــن روزهای 
خــود گفــت: مدتــی اســت حالــم بــد اســت، پایــم درد 
ــه هســتم. متأســفانه کســی از مــن  ــد و در خان می کن
ســراغی نمی گیــرد، ارتباطــم بــا همــه قطــع شــده و در 

ــم. ــی می کن ــن زندگ حــال حاضــر در قزوی
 ســریال »بانــوی عمــارت« بــه کارگردانــی عزیــزهللا 
حمیدنــژاد بــه زودی در شــهر کاشــان مقابــل دوربیــن 
ــهر  ــن ش ــه ای ــد زدن کار ب ــرای کلی ــروه ب ــی رود و گ م
خواهنــد رفــت. همچنیــن مینــا وحیــد از جملــه 
بازیگرانــی اســت کــه به تازگــی بــه ایــن پــروژه پیوســته 

اســت.
ــلم  ــی مس ــه کارگردان ــایت« ب ــت س ــن »الی  انیمیش
طباطبایــی در جدیدترین حضورهای خود در جشــنواره های 

خارجــی موفــق بــه کســب هشــت جایــزه شــد.
 لــوک بســون کارگــردان سرشــناس فرانســوی 
بــرای ســاخت فیلــم بعــدی اش بــا عنــوان »آنــا« آماده 

می شــود.
 مستند مســابقه »دســتم را بگیــر« بــه تهیه کنندگی 
و کارگردانــی ســعید ابوطالــب بــه مرحله تدوین رســیده 
ــن  ــه روی آنت ــیما ب ــق س ــبکه اف ــت از ش ــرار اس  و ق

برد.
 علیرضــا باشــکندی کــه مدیریــت دوبــاژ »افســانه 
جومونــگ« را بــر عهــده داشــته اســت، بــا اعتقــاد بــر 
اینکــه ســریال های کــره ای مخاطبــان خاص خــود را در 
ایــران دارنــد، در عیــن حــال ایــن نکتــه را مطــرح کــرد 
ــن  ــدازه ای ــه ان کــه هیچ کــدام از ســریال های کــره ای ب

مجموعــه تأثیرگــذار و پرمخاطــب نبوده انــد.
 محمــد حمــزه زاده رئیــس ســازمان ســینمایی 
ــور  ــران ام ــری مدی ــت سراس ــری در نشس ــوزه هن ح
ســینمایی ایــن نهــاد، از عاقه منــدی حــوزه هنــری بــه 

ــت. ــم خارجــی ســخن گف ــران فیل اک

اخبارکوتاه
درخشش هنرمند اصفهانی 

در جشنواره جهانی کاریکاتور
ــور  ــی کاریکات ــنواره جهان ــزه اول جش ــه« جای ــن نقی »نگی
بدســت  را  »اولنــس کارتونالــه«  عنــوان  بــا  بلژیــک 
ــی از  ــه« یک ــس کارتونال ــور »اولن ــنواره کاریکات آورد. جش
معتبرتریــن جشــنواره های ســاالنه کارتــون در جهــان اســت 
کــه شــهریور امســال برگــزار شــد و همچنــان اعــام نتایــج 
ــور  ــه کاریکات ــای خان ــان اعض ــه دارد. از می داوری آن ادام
شــرکت کننده در ایــن جشــنواره، تاکنــون کســب مقــام اول 

ــام شــده اســت.  ــه وی اع ــی ب ــد اصفهان ــوی هنرمن بان
بــا دو  ایــن جشــنواره کــه  در بیست و هشــتمین دوره 
موضــوع کشــاورزی و حقــوق بشــر برگــزار شــد، نگیــن نقیه 
در بخــش کشــاورزی توانســت جایــزه اول را کســب کنــد. 
جشــنواره کاریکاتــور اولنــس کارتونالــه یکــی از معتبرتریــن 
ــش  ــه در دو بخ ــت ک ــون اس ــاالنه کارت ــنواره های س جش
ــاال  ــه ب ــال ب ــاالن ۱۶ س ــال و بزرگس ــر  ۱۵ س ــان زی جوان
ــج  ــر پن ــد حداکث ــد می توان ــر هنرمن ــود و ه ــزار می ش برگ

ــد. ــه کن ــه ایــن جشــنواره ارائ ــر در ابعــاد A۴ را ب اث
نگیــن نقیــه متولــد ســال ۱۳۶۷ و دارای مدرک کارشناســی 
گرافیــک اســت. وی تاکنــون توانســته جوایــز ارزنــده ای در 
ســطوح جهانــی، ملــی و اســتانی را در حوزه کار خود کســب 
کنــد کــه از جملــه آن هــا کســب جایــزه ویــژه در جشــنواره 

بین المللــی کارتــون آیدیــن دوغــان ترکیــه اســت.

»هنوز نه…« دعوت 
جشنواره نیوزلندی را پذیرفت

»هنــوز نــه…« بــه کارگردانــی آریــن وزیردفتــری در 
ــم  ــد. فیل ــت می کن ــد رقاب ــاه نیوزلن ــم کوت ــنواره فیل جش
ــی آریــن وزیردفتــری و  ــه کارگردان ــه...« ب ــوز ن ــاه »هن کوت
تهیه کنندگــی مشــترک مجیــد برزگــر و انجمــن ســینمای 
ــی  ــش رقابت ــران در بخ ــده ای ــا نماین ــران تنه ــان ای جوان
جشــنواره فیلــم کوتــاه Show me shorts نیوزلنــد اســت. 
ایــن جشــنواره مهمتریــن جشــنواره فیلــم کوتــاه در نیوزلند 
و از جملــه جشــنواره هایی اســت کــه برنــدگان آن بــه 

ــوند. ــی می ش ــکار معرف ــی اس آکادم
ــا  ــر ب ــر براب ــنواره از 2۸ اکتب ــن جش ــن دوره ای دوازدهمی
۶ آبــان بــه طــور هم زمــان در 2۵ ســینما در شــهرهای 
مختلــف نیوزلنــد برگــزار خواهــد شــد و ۵۵ فیلــم کوتــاه از 

2۰ کشــور در آن بــه رقابــت می پردازنــد. 
ــد  ــده: مجی ــد از تهیه کنن ــاه عبارتن ــم کوت ــن فیل ــل ای عوام
ــاد  ــران: فره ــری؛ بازیگ ــن وزیردفت ــردان: آری ــر؛ کارگ برزگ
فیلمنامــه:  نویســندگان  پناهی هــا؛  پانتــه آ  اصانــی، 
ــودک:  ــر ک ــری؛ بازیگ ــن وزیردفت ــرم رودی و آری شــادی ک
شــرمینه شــجاعی؛ مدیــر فیلمبــرداری: ســینا کرمانــی زاده؛ 
ــه و لبــاس:  ــردار: احســان رفیعی جــم؛ طــراح صحن فیلمب
ــو؛  ــژگان بیگدل ــردازی: م ــراح چهره پ ــی زاده؛ ط ــر رض منی
ــدا:  ــب ص ــی و ترکی ــی؛ طراح ــران کیان ارث ــردار: کام صداب
زهــره علی اکبــری؛ جلوه هــای ویــژه بصــری: محمــد 
ثانی فــر؛ اصــاح رنــگ و نــور: ســینا کرمانــی زاده؛ دســتیار 
ــی؛  ــب قربان ــیقی: ادی ــرزاده؛ موس ــد صف ــردان: محم کارگ
ــینمای  ــن س ــول انجم ــاولی؛ محص ــاد یس ــکاس: فره ع

ــران.  ــان ای جوان

A.Bazofti@eskimia.ir
عاطفه بازفتـیگروه فرهنگ

در ادبیــات ایــران، کمتــر شــاعری توانســته بخــت و 
اقبالــی چــون حافــظ بیابــد. او شــاعری اســت بــرای 
ــف  ــات و عواط ــه احساس ــرای هم ــول، ب ــام فص تم

بشــری. 
شــعر حافــظ هیــچ گاه کهنــه نمی شــود. در هــر 
دوره ای می تــوان آن را بــا عینــک و فکــر همــان زمــان 
ــرای  ــدارد و ب ــا ن ــخ انقض ــه تاری ــعری ک ــد. ش خوان
همــه قابل فهــم و شــیرین اســت؛ بنابرایــن همچــون 
ــوان آلودگی هــای  ــه ای اســت کــه در آن می ت رودخان
ــنگ را  ــن و س ــیمان، آه ــر س ــدرن و عص ــی م زندگ
شست و شــو داد و در پرتــو مفاهیــم زیبایــش بــا معنا 

و خشــنود زندگــی کــردن را تمریــن کــرد.
شــعر حافــظ در عصــر معاصــر کــه آدمــی از جنــگ، 
خشــونت، تعصــب و زندگــی پرشــتاب رنــج می بــرد، 
ــرای دردهــای روح اســت چــرا  مرهــم و مســکّنی ب
ــا و  ــز از مــدارا و دوســتی، صف کــه بیــش از هــر چی
صمیمیــت، رعایــت ادب و حرمــت انســان ها و پرهیز 

از خشــونت ســخن گفتــه اســت. در ادامــه به بررســی 
برخــی مضامیــن مهــم شــعر حافــظ می پردازیــم.

 امیدواری
ــه  ــت. امیدواران ــیرین اس ــش و ش ــظ امیدبخ حاف
ــه  ــه ب ــی ک ــی از دالیل ــد و شــاید یک ســخن می گوی
دیــوان او تفــأل می زننــد، همیــن باشــد. بهاءالدیــن 
»هیــچ گاه  می گویــد:  حافظ پــژوه،  خرّمشــاهی، 
حافــظ نخوانــده ام کــه اندوهگین شــوم. شــعر حافظ 

ــات اســت.« سرشــار از شــور و حی
ــت از  ــودن و رضای ــدوار ب ــان، امی ــر روان شناس از نظ
زندگــی بهتریــن راه حــل بــرای مقابلــه بــا افســردگی 
»زمینــه  کتــاب  در  اتکنیســون«  »ریتــا  اســت. 
روان شناســی« می نویســد: »دو مشــخصه اساســی 
ــخص  ــت. ش ــی اس ــدی و غمگین ــردگی، ناامی افس
ــد  ــد و نمی توان ــاس می کن ــتناکی احس ــود وحش رک
ــا  ــد ی ــروع کن ــی را ش ــا فعالیت ــرد ی ــی بگی تصمیم
ــه در  ــظ همیش ــود.« حاف ــد ش ــزی عاقه من ــه چی ب
ــد  ــکار خداون ــان و آش ــف پنه ــه لط ــش ب غزل های

ایمــان دارد. 

در اوج روزگار تلــخ و گرفتاری هــای اجتماعــی و 
حــوادث مأیوس کننــده، تــاش می کنــد تــا جرقــه 
امیــدی بیابــد. غم هــا را گــذرا و کوتــاه نشــان دهــد 
و در برابــر ناپایــداری و فناپذیری هســتی واکنشــی 
مثبــت نشــان دهــد و شــادی حقیقی را در رســیدن 
بــه آرامــش قلبــی بدانــد از ایــن رو در اوج بادهــای 
ســرد ناامیــدی دِل خــود را بــا گل و نســترن 
ــرف  ــر ط ــه ب ــموم ک ــن َس ــد: »از ای خــوش می کن
بوستــــان بگذشــت/ عجــب کــه بــوی گلی هســت 

و نســترنی«
 غنیمت دانستن وقت

بــرای انســان معــــاصر همــه امکانــات و مقدمــات 
زندگــی راحــت و خــوش فراهــم شــده؛ امــا گویــی 
او نحــوه زیســتِن درســت را فرامــوش کــرده اســت. 
جامعــه امــروز بــه شــدت از اضطــراب، افســردگی و 
تلخی هــا رنــج می بــرد؛ در حالی کــه پیام هــای 
ــتاب  ــی پرش ــه زندگ ــد ب ــظ می توان ــی حاف معرفت
بیشــتری  رضایت منــدِی  و  معنــا  مــا  امــروز 
ببخشــد، آن هــم انســان عصــر دیجیتــال کــه 
ــی  ــوم عمیق ــه مفه ــا ب ــاش اســت ت ــواره در ت هم
ــامی  ــر اس ــد. دکت ــت یاب ــت دس ــان و فرص از زم
ــاره می نویســد: »اغتنــام فرصــت  ندوشــن در این ب
در دیــوان حافــظ بــر اســاس اندیشــه اپیکــور 
نیســت کــه بنوشــیم و بخوریــم کــه فــردا خواهیــم 
ــم  ــوراس ه ــف ه ــق تعاری ــن مطاب ــرد همچنی م
نیســت کــه َدم، غنیمــت اســت یــا امــروز را دریاب. 

ــت  ــر اس ــیع تر و عمیق ت ــظ وس ــدگاه حاف ــه دی بلک
و آن نصیــب حســی و روحــــانی از عمــر و فرصــت 

زندگــی اســت.« 
بــه عبــارت دیگــر گــذر عمــر بــه بی حاصلــی حافــظ 
را بــه غنیمــت شــمردن وقــت و برخــورداری از 
جهــان  زیبایی هــای  و  خداونــد  موهبت هــای 
ــت در  ــار اس ــو بهـــ ــد: »ن ــرا می خوان ــش ف آفرین
ــی گل  ــه بس ــی/ ک ــدل باش ــه خوش ــوش ک آن ک
بدمــد بــاز تــو در گل باشــی« حافــظ بارهــا توصیــه 
می کنــد قــدر وقــت و زندگــی را بدانیــد: »وقــت را 
غنیمــت دان آن قــدر کــه بتوانــی/ حاصــل از حیــات 

ــی« ــا دان ــن اســت ت ای جــان ای

 عشـــق ورزی
در تمــام دیــوان حافــظ عشــق مــوج می زنــد؛ 

عشــقی کــه چنــدان دور از ذهــن نیســت و گاهــی 
نه تنهــا حافــظ بلکــه همــه بشــریت را شــامل 
ــران  ــه دیگ ــق ب ــظ عش ــوان حاف ــود. در دی می ش
ــه اجتماعــی پررنگــی دارد.  ــدن جنب ــر ورزی و مهــ
عشــق، متضــاد خشــم، ناامیــدی و آزار و افســردگی 
اســت. جهــان پرآشــوب امــروز بیــش از هــر چیــز 

ــت.  ــدن اس ــق ورزی ــاج عش ــتاق و محت مش
حافــظ معتقــد اســت اگــر انســان بــه جــای اذیــت 
و آزار دیگــران آن هــا را دوســت بــدارد، خوشــبخت 
خواهــد بــود و بــه معنــای عمیقــی از زندگی دســت 
ــه  ــر چ ــِی آزار و ه ــاش در پ ــت: »مب ــد یاف خواه
خواهــی کــن/ کــه در شــریعت مــا غیــر ایــن گناهی 
ــو عشــق، تــرِس  نیســت« حافــظ می گویــد در پرت
از مــرگ، رنــگ می بــازد چــرا کــه آدمــی دلــش بــا 
ــرد  ــز نمی ــد: »هرگ ــی می رس ــه جاودانگ ــق ب عش
آنکــه دلــش زنــده شــد بــه عشــق/ ثبــت اســت بــر 

جریــده عالــم دوام مــا«
بنــا بــه گفتــه اســتاد خّرمشــاهی: »حافــظ، حافظه 
ــا  ــا م ــش ب ــا در غزل های ــه تنه ــرا ن ــت« زی ماس
ســخن می گویــد بلکــه از مــا و از جانــب مــا هــم 
ــه عبــارت دیگــر غــزل حافــظ  ســخن می گویــد؛ ب
ترجمــاِن حــرِف دل ماســت و توانســته فاصلــه ای را 
کــه بیــن ادبیــات و زندگــی بــوده، از میــان بــردارد. 
بــا شــعر حافــظ و پیام هــای معرفتــی آن می تــوان 
ــد  ــر چن ــی ه ــرای مدت ــین ب ــر دود و ماش در عص

کوتــاه، بــه آرامشــی عمیــق دســت یافــت.

ــازی  ــد سریال س ــاد از رون ــا انتق ــردان، ب ــت، کارگ ــن هدای حس
ــا را  ــن مجموعه ه ــب ای ــر، اغل ــال های اخی ــون در س در تلویزی
ــریال های  ــه  ۶۰ س ــی در ده ــت: زمان ــد و گف ــت خوان بی اصال
مانــدگاری روی آنتــن می رفتنــد کــه عــاوه بــر کارگردانــی 
ــه  ــت ک ــود داش ــا وج ــت آن ه ــی در موفقی ــه پنهان ــا، وج توان
همــان نظــارت و مدیریــت خــوب بــود و باعــث شــد هنــوز هــم 
ــوز اســت بعــد از چندیــن ســال احســاس کنیــم ایــن  کــه هن

ــتند.  ــایی هس ــریال ها تماش س
کارگــردان ســریال »کارآگاه علــوی« تأکیــد کرد: در ســریال های 
حــال حاضــر بــه جــز فیلم نامه هــای ضعیــف و پــر از ممیــزی، 
فقــط می خواهنــد چیــزی ســاخته شــود و بــه دنبــال کاســبی 

کــردن هســتند، نــه اینکــه اصالــت داشــته باشــند. 
هدایــت بــه لــزوم بحــث نظــارت بــر کارهــای تلویزیونــی اشــاره 
کــرد و گفــت: نکتــه ای کــه در تلویزیــون وجــود دارد و فوق العــاده 

هــم مهــم اســت، ایــن اســت کــه ســاخت ســریال خــوب یــا 
ــدم  ــر ع ــه خاط ــدارد، ب ــدگاری ن ــه مان ــی ک ــا فیلم ــف ی ضعی
نظــارت کیفــی اســت. همــه فیلم هــا و ســریال ها ناظــر کیفــی 
دارنــد کــه از فیلترهــای مختلفــی می گــذرد؛ امــا بی توجهــی در 
ایــن مســئله بیــداد می کنــد. آن هــا صرفــًا می خواهنــد چیــزی 

ســاخته شــود. 
هدایــت تأکیــد کــرد: میلیاردهــا تومــان صــرف تولیــد فیلم هــا 
ــم  ــل ه ــن دلی ــه همی ــود ب ــی می ش ــریال های تلویزیون و س
اگــر تهیه کننــده ای بــد کار کنــد بایــد یقــه او را بگیرنــد کــه پــول 
بیت المــال را حــرام می کنــد. مشــکل ایــن اســت کــه نظــارت 
کیفــی وجــود نــدارد. یــک ضرب المثــل روســی می گویــد 
کســی کــه صاحیــت دارد کار می کنــد و کســی کــه صاحیــت 
نــدارد درس می دهــد. کار نظــارت مــا هــم همیــن اســت. 

ــد نیســتند. ــه کار بل ــد ک نظــارت را کســانی انجــام می دهن

»تشــکیل  اینکــه  بیــان  بــا  ســینما  تهیه کننــده  یــک 
ــکاری  ــا هم ــری ب ــمعی بص ــم س ــه جرائ ــیدگی ب ــعبه رس ش
تهیه کننده هایــی کــه ایــن قضیــه دغدغــه آن هــا اســت، 
ــت: بعضــی از دوســتاِن  ــدام مناســبی باشــد« گف ــد اق می توان
شــیفته  عنــوان نمایندگی، عمــًا کارایــی و تأثیــر الزم را در برخورد 
بــا متخلفــان ندارنــد. بیتــا منصــوری، تهیه کننــده ســینما اظهــار 
ــه  ــدم ک ــکاران را خوان ــی از هم ــه ای از یک ــن مصاحب ــرد: م ک
گفتــه بودنــد، شــخصی کــه بــه عنــوان متخلــف قاچــاق فیلــم 
دســتگیر شــده بــود بعــد از بازپــس گیــری DVDهــا، تقاضــای 
خســارت کــرده! امیــدوارم ایــن، صرفــًا یــک شــوخی باشــد. او 
کــه در پــی خبــر تشــکیل شــعبه ای خــاص بــرای رســیدگی بــه 
ــت،  ــخن می گف ــری س ــمعی و بص ــار س ــان آث ــم متخلف جرائ
ادامــه داد: در واقــع بایــد در بخش هــای مختلــف بــرای صیانــت 
از آثــار هنــری فعالیــت شــود و فقــط بحــث قاچــاق فیلــم در 

نمایــش خانگــی نیســت، بایــد در بخــش اکــران هــم، فیلم هــا 
مــورد حمایــت جــدی مدیریــت ســینمایی ارشــاد قــرار بگیرنــد 
ــوری  ــود. منص ــام ش ــا انج ــر روی آن ه ــتری ب ــارت بیش و نظ
ــارت  ــا و نظ ــران فیلم ه ــی اک ــش چگونگ ــرد: در بخ ــه ک اضاف
ــر اســاس قوانیــن مصــوب شــورای  بــر ســانس های ســینما ب
ــر  ــه و بی طرفانه ت ــرای قاطعان ــارت و اج ــه نظ ــاز ب ــی نی صنف
شــورای صنفــی اکــران، بــه شــدت احســاس می شــود. هفتــه 
ــاس  ــم را براس ــت فیل ــم، سرنوش ــک فیل ــران ی اول و دوم اک
عرضــه و تقاضــا تعییــن می کنــد و تخلــف ســینماها، می توانــد 
ــد.  ــته باش ــزایی داش ــر به س ــم، تأثی ــران فیل ــت اک در سرنوش
او دربــاره پیگیــری تهیه کننــدگان از تخلفاتــی کــه صــورت 
ــا  می گیــرد گفــت: در ایــن مــورد، تهیه کننــدگان بایــد بتواننــد ب
ــر  ــی خویــش را در براب ــوق قانون ــی، حــق و حق ــری قانون پیگی

ــد. ــان ســینما، طلــب کنن ــد نبــودن برخــی از صاحب قانونمن
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حافــظ امیدبخــش و شــیرین اســت. 
امیدوارانــه ســخن می گویــد و شــاید 
یکــی از دالیلــی کــه بــه دیــوان او تفــأل 

می زننــد، همیــن باشــد

به مناسبت روز حافظ

حافـظ، حافظــه ماست

 وصیت نامه
شهید محمد جهان آرا

، فرمانــده ســپاه  شــهید محمــد جهــان آرا 
ــه  ــت جانان ــره مقاوم ــه خاط ــود ک ــهر ب خرمش
ــهر ،  ــن ش ــرش در ای ــت ام ــای تح او  و نیروه
ــگام  ــه هن ــت. او ب ــران اس ــخ ای ــی از تاری بخش
آزادی خرمشــهر ، بــه خیــل شــهدا پیوســته بود و 
همرزمانــش بعــد از فتــح خرمشــهر ، بــه یــادش 
مــی خواندنــد: » ممــد نبــودی ببینــی شــهر آزاد 

ــته... « گش
ــدگان  ــه رزمن ــم هم ــه رس ــان آرا ب ــهید جه ش
اســام کــه تبعیــت از امــام را بــه ملــت 
وصیت نامــه  در  می کردنــد  توصیــه  ایــران 
خــود چنیــن می نویســد: »بارپــرودگارا، ای 
ای  و  غیاث المســتغیثین  ای  رب العالمیــن، 

مــی  را شــکر  تــو  حبیب قلوب الصالحیــن،  
گویــم کــه بــا شــهادت، ایــن گونــه راه رســیدن 
ــر  و  ــده فقی ــن بن ــه م ــودت را ب ــه خ ــان ب انس

ــتی. ــی داش ــود ارزان ــکار خ ــر  و گناه حقی
ــک  ــی ی ــدارم ول ــی ن ــی وصیت ــرای کس ــن ب م
ــه   ــن صفح ــر ای ــه ب ــج دارم ک ــت درد و رن مش
ــب  ــر قل ــری ب ــون تی ــم همچ ــذ می خواه کاغ
ــد  ــن آزادی را حــس نکرده ان ــه ای ســیاه دالنی ک
و بــر ســر امــوال ایــن دنیــا ملتــی را، امتــی را و 
جهانــی را بــه نیســتی و نابــودی مــی کشــانند، 

ــرو آورم. ف
ــد  ــو خــود شــاهدی کــه مــن تعه ــدا! ت  خداون
و  وقــت  تمــام  بــا گــزاردن  را  آزادی  ایــن 
هســتی خویــش ارج نهــادم. بــر تمــام دردهــا 
ــم وارد  ــر جان ــی کــه بعــد از انقــاب ب و رنج های

شــد، صبــر و شــکیبایی کــردم ولــی ایــن را مــی 
ــه دوران رســیده،  ــازه ب دانــم کــه ایــن ســران ت
ــد  ــون دربن ــد چ ــت آزادی را درک نکرده ان نعم
نبوده انــد یــا در گوشــه های تریاهــای پاریــس، 

ــا در ... ــد و ی ــورگ بوده ان ــدن و هامب لن
ــام  ــدازه  تم ــه ان ــه ب ــم! ای ک ــو ای امام و ت
از  رنج هــا کشــیدی  و  ، ســختی ها  قرن هــا 
ــزدان!  ــه چی ــرد هم ــردان خ ــن نابخ ــت ای دس
لحظه لحظه هــای ایــن زندگــی بــر تــو همچــون 
نــوح، موســی، عیســی و محمــد)ص( گذشــت. 
ولــی تــو ای امــام و ای عصــاره تاریــخ، بــدان که 
بــا حرکتــت، حرکــت اســام را در تاریــخ جدیــد 
ــان را  ــتضعفان جه ــردی و آزادی مس ــروع ک ش
ــه  ــت ک ــام کیس ــی ای ام ــردی؛ ول ــن ک تضمی
ایــن همــه رنج هــا و دردهــای تــو را درک 

کنــد؟! کیســت کــه دریابــد لحظــه ای کوتاهی از 
ایــن حرکــت بــه هــر عنــوان، خیانتــی بــه تاریخ 
ــده  ــر و آین ــان های حاض ــه انس ــانیت و کلی انس

ــد؟ ــخ می باش تاری
ای امــام! درد تــو را، رنــج تــو را مــی دانــم چــه 
ــان  ــوان باایم ــد؛ ج ــان می خرن ــا ج ــانی ب کس
ــش را در  راه  ــازه خوی ــی ت ــتی و زندگ ــه هس ک
ــدا  هــدف رســیدن حکومــت عــدل اســامی ف
ــان  ــو را جوان ــام! درد ت ــه ای ام ــد. بل ــی کن م
درک مــی کننــد، اینــان کــه از مــال دنیــا فقــط 
و فقــط رهبــری تــو را دارنــد و جــان خویــش را 
بــرای هدفــت کــه اســام اســت فــدا مــی کنند.
ــا لحظــه ای کــه خــون در  رگ هــای  ای امــام ت
مــا جوانــان پــاک اســام وجــود دارد لحظــه ای 
نمی گذاریــم کــه خــط پیامبــر گونــه تــو کــه بــه 

خــط انبیــاء و اولیــاء وصــل اســت بــه انحــراف 
کشــیده شــود.

ــاید  ــه ش ــی ک ــوان کس ــه عن ــن ب ــام! م ای ام
کربــای خرمشــهر  را در  کربــای حســینی 
ــاق  ــه از اعم ــو دارم ک ــا ت ــخنی ب ــده ام س دی
ــهری  ــان خرمش ــدن جوان ــر ش ــم و از پرپ جان
برمی خیــزد و آن، ایــن اســت؛ ای امــام! از 
ــه  ــا لحظــه ای ک ــاز شــد ت ــگ آغ ــه جن روزی ک
خرمشــهر ســقوط کــرد مــن یــک مــاه به طــور 
مــداوم کربــا را مــی دیــدم؛ هــر روز  کــه حملــه 
ــاد  ــرادران ســخت می شــد و فری ــر ب دشــمن ب
آن هــا بی ســیم را از کار  می انداخــت و هیــچ راه 
نجاتــی نبــود بــه اتــاق می رفتــم، گریــه را آغــاز 
مــی کــردم و فریــاد مــی زدم ای رب العالمیــن 

ــت و خــواری را. ــا مپســند ذل ــر م ب

تئاتر

انتشار جزئیاتی از سومین جایزه استادمحمد
ــدای  ــومین دوره اه ــات س ــی از جزئی ــاره برخ ــتادمحمد درب ــا اس مان
جایــزه محمــود اســتادمحمد در عرصــه ادبیــات نمایشــی ایــران 

ــت.  ــخن گف س
مانــا اســتادمحمد دربــاره جزئیــات و برنامه هــای ســومین دوره 
اهــدای جایــزه محمــود اســتادمحمد گفــت: فراخــوان ســومین 
دوره جایــزه ادبیــات نمایشــی اســتادمحمد اوایــل هفتــه آینــده 
ایــن فراخــوان دارای بخش هــای  منتشــر می شــود و همچنــان 

اســت.  تألیفــی  و  اقتباســی  نمایشــنامه های 
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری ســومین مراســم اهــدای جایــزه محمــود 
اســتادمحمد در دی مــاه ســال جــاری، اظهــار کــرد: بــه دلیــل اینکــه 
مدیــا کاشــیگر دیگــر در میــان مــا نیســت بــه عنــوان عضــو علی االبــد 
بنیــاد اســتادمحمد مــورد تجلیــل قــرار می گیــرد و برنامــه ای ویــژه در 
ــیگر  ــاد کاش ــرای زنده ی ــتادمحمد ب ــزه اس ــومین دوره جای مراســم س

در نظــر داریــم. 
اســتادمحمد بــا اشــاره بــه اینکــه در ســومین دوره جایــزه اســتادمحمد 
ــوزه  ــه ح ــری ک ــای تئات ــی چهره ه ــته از برخ ــون دو دوره گذش همچ
ــد،  ــد ش ــل خواه ــز تجلی ــت نی ــی نیس ــان نمایشنامه نویس فعالیتش
ــتادمحمد  ــود اس ــنامه های محم ــه نمایش ــد دوم مجموع ــت: جل گف
بــا  مــک آدم«  »کافــه  و  بــازی«  نمایشــنامه»آخرین  دو  شــامل 
محوریــت مهاجــرت، توســط انتشــارات چشــمه راهــی بــازار می شــود 

ــود.  ــز منتشــر شــده ب ــه نی ــن مجموع ــد اول ای ــه پیشــتر جل ک
عضــو بنیــاد محمــود اســتادمحمد در پایــان یــادآور شــد: بنیــاد 
ــد محمــود اســتادمحمد اســت،  ــه زادروز تول ــان ک ــرای روز ســوم آب ب
ــز  ــات آن نی ــه زودی جزئی ــه ب ــد ک ــد دی ــدارک خواه ــه ای را ت برنام

اعــام می شــود.

سینما

برگزاری کارگاه انتقال تجربه با حضور امید عبدالهی
کارگاه یــک روزه انتقــال تجربــه بــا حضــور »امیــد عبدالهــی« کارگــردان، 
تدوینگــر و فیلمنامه نویــس روز پنجشــنبه 2۰ مهرمــاه در محــل کتابخانــه 

ــزار می شــود.  مرکــزی برگ
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری 
اصفهــان، کارگاه یــک روزه انتقــال تجربــه بــا محوریــت آشــنایی بــا اصول 
ــه  ــی« ب ــد عبداله ــا حضــور »امی ــاه« ب ــم کوت ــی »فیل پخــش بین الملل
بیــان مطالبــی در خصــوص جشــنواره های معتبــر جهانــی در حــوزه فیلم 
ــاه، معرفــی و راه هــای حضــور در ایــن جشــنواره ها و نیــز بازارهــای  کوت
بین المللــی بــرای بهینــه کــردن پخــش و توزیــع انبــوه فیلم هــای کوتــاه 

می پــردازد. 
ــه  ــس( دانش آموخت ــر و فیلمنامه نوی ــردان، تدوینگ ــد عبدالهی)کارگ امی
ــد  ــا ســاخت چن ــن اســت و ب کارشناســی رشــته ســینما،گرایش تدوی
ــنواره  ــش از ۵۰ جش ــته در بی ــتند توانس ــتانی و مس ــاه داس ــم کوت فیل
ــز  ــادی نی ــای زی ــرده و موفقیت ه ــدا ک ــور پی ــی حض ــی و بین الملل مل
ــب  ــه کس ــوان ب ــا می ت ــن آن ه ــه مهم تری ــه از جمل ــت آورد ک ــه دس ب
مــدال برنــز از جشــنواره بین المللــی ابنــزه اتریــش بــرای فیلــم »میــان 
ــماعیلیه  ــی اس ــنواره بین الملل ــت داوران جش ــزه هیئ ــواب«، جای دو خ
مصــر و تقدیــر ویــژه هیئــت داوران، جشــنواره بین المللــی فیلــم کوتــاه 
ــاره  ــو« اش ــاه داستانی»کورس ــم کوت ــرای فیل ــه ب ــران فرانس ــون ف کلرم
کــرد. کارگاه یــک روزه انتقــال تجربــه از ســوی دفتــر تخصصــی ســینما 
ســازمان فرهنگی تفریحــی شــهرداری اصفهــان روز پنجشــنبه 2۰ مهرمــاه 
از ســاعت 9 تــا ۱9 برگــزار خواهــد شــد. کارگاه یــک روزه انتقــال تجربــه در 
محــل کتابخانــه مرکــزی واقــع در خیابــان بــاغ گلدســته برگــزار می شــود 
ــا شــماره  ــد ب ــرای کســب اطاعــات بیشــتر می توانن ــدان ب کــه عاقه من

ــد. ۳22۴۳۸9۵ تمــاس حاصــل کنن

ادبیات

کتاب »جنبش های ادبی« منتشر شد
کتــاب »جنبش هــای ادبــی« نوشــته ایــرا مــارک میلــن بــا ترجمــه 
محمدتقــی فرامــرزی منتشــر شــد. جلــد اول کتــاب »جنبش هــای ادبــی« 
ــا شــمارگان ۱۰۰۰ نســخه و قیمــت ۳۰ هــزار تومــان  شــامل ۳92 صفحــه، ب

ــه چــاپ رســیده اســت.  ــرداز ب توســط نشــر کاوش پ
ایــن کتــاب شــش جلــد اســت کــه فعــًا یــک جلد آن منتشــر شــده اســت. 
در ابتــدای کتــاب دربــاره هــدف ترجمــه و انتشــار آن بــه زبــان فارســی چنین 
ــای  ــاب »جنبش ه ــه کت ــف و ترجم ــم از تألی ــدف مترج ــت: ه ــده اس آم
ادبــی« فراهــم آوردن یــک راهنمــای جامــع، فشــرده و معتبــر بــرای 
خواننــدگان عاقه منــد بــه مطالعــه، درک و لــذت بــردن از آثــار برجســته ادبی 
و جنبش هــای ادبــی بــا امــکان دسترســی آســان بــه اطاعــات مرتبــط بــا 
ــان اســت. ــات جه ــخ ادبی ــی در ســیر تاری ــار ادب ــا و آث ــک جنبش ه تک ت

ــات  ــه ادبی ــدان ب ــر عاقه من ــه فارســی( عــاوه ب ــدی، ب ــاب)۶ جل ــن کت  ای
جهــان و نقــد ادبــی، بــرای اســتادان، دانشــجویان دوره هــای کارشناســی و 
ــی، منبعــی  ــه جنبش هــا و نقــد ادب ــدگان در زمین ــر، معلمــان و پژوهن باالت

مفیــد و ضــروری اســت.
اطاعــات گنجانده شــده در ذیــل عنــوان هــر جنبش ادبــی، شــامل مقدمه ای 
بــر آن؛ بحــث دربــاره شــماری از نویســندگان برگزیــده و آثــار مرتبــط بــا آن؛ 
تحلیــل مضمون هــای غالــب در آن و تشــریح فنــون ادبــی به کاررفتــه در آن 
جنبــش می شــود. گذشــته از مطالــب پیش گفتــه کــه خواننــده در تحلیــل 
ــی  ــه ادب ــاره زمین ــاری می گیــرد، اطاعــات مهمــی درب هــر جنبــش از آن ی
و تاریخــی هــر جنبــش نیــز در اختیــار گذاشــته می شــود. ایــن اطاعــات 
ــِی  ــش خواندن ــک بخ ــی؛ ی ــه تاریخ ــوای زمین ــا محت ــه ای ب ــامل مقال ش
افــزوده بــر متــن بــا محتــوای مقایســه زمــان و مــکان شــکل گیری جنبــش 
ــاره  ــًا منتشرشــده درب ــه ای انتقــادی؛ و نقــدی قب ــی؛ مقال در فرهنــگ غرب

جنبش)چنانچــه در منابــع وجــود داشــته باشــد( می شــود.
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علت بروز تصادفات رانندگی

از زبان وزیر کار
علــی ربیعــی، وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در 
مطلبــی بــه چرایــی بــروز تصادفــات جــاده ای در کشــورمان 
ــه فقــدان آمــوزش،  ــه و برخــی از عوامــل آن از جمل پرداخت
عــدم فرهنــگ ســازی مناســب در رانندگــی، بی توجهــی بــه 
صالحیــت و مهــارت راننــده و مســائلی از ایــن دســت را بــه 
عنــوان فاکتورهــای اصلــی در تصادفــات مــورد بررســی قــرار 

ــت.  داده اس
ــات رانندگــی یکــی از  ــاره نوشــت: تصادف ــن ب ربیعــی در ای
مهم تریــن عوامــل مرگ ومیــر در کشــورهای درحــال توســعه 
و نخســتین علــت مــرگ در ســنین زیــر ۴۰ ســال اســت کــه 
ــث  ــر از دســت رفتن جــان انســان های ســالم، باع ــالوه ب ع
تحمیــل هزینه هــای روانــی، مالــی، اقتصــادی و اجتماعــی 
بــه خانواده هــا و جامعــه می شــود. کاهــش تصادفــات 
رانندگــی، نیازمنــد نــگاه سیســتمی و سیاســتگذاری جامــع 
اســت. موضــوع تصــادف از چنــد منظــر قابــل بررســی اســت 
کــه هرکــدام می توانــد در ســند سیاســتی کاهــش تصــادف 

مؤثــر باشــد. نخســت، بحــث کیفیــت رانندگــی اســت. 
در کشــور مــا، عامــل انســانی مهم تریــن عامــل تصادفــات 
ــت  ــانی، کیفی ــای انس ــر در خط ــل مؤث ــه از عوام ــت ک اس

ــت.  ــده اس ــت رانن ــی و صالحی رانندگ
جامعــه ایــران از بی کیفیتــی در رنــج اســت و ایــن امــر را در 
خیلــی از امــور می بینیــم. تنهــا مهــارت نیســت کــه ســبب 
ــتیاق  ــور و اش ــه ش ــود، بلک ــور می ش ــام ام ــت در انج کیفی

بــرای انجــام کار نیــز الزم اســت. 
ــا آرایشــگر، مکانیــک و... و حتــی اســتاد بی انگیــزه و  مــا ب
ــا  ــون ب ــی چ ــا در رانندگ ــویم، ام ــه می ش ــارت مواج کم مه
ــی  ــوان بی کیفیت ــم، نمی ت ــر و کار داری ــان ها س ــان انس ج
ــناختی  ــار جامعه ش ــر، آث ــوی دیگ ــت. از س ــده گرف را نادی

ــل توجــه اســت.  تصــادف قاب
مــا پیامدهــای بســیاری از موضوعــات را مــورد بررســی قــرار 
می دهیــم امــا از پیامــد تصادفــات غافــل هســتیم؛ درحالــی 
کــه ۷۷ درصــد از مــردان و ۲۳ درصــد از زنــان در تصادفــات 
ــدگان در  ــد. همچنیــن میانگیــن ســنی رانن صدمــه می بینن

تصادفــات ۳۸ ســال اســت. 
سرپرســت خانــوار شــدن بخشــی از زنــان، حاصــل تصادفات 
جــاده ای اســت. ۴۳ درصــد از ۲۱۴۴۶ نفــر معلــول ضایعــه 
نخاعــی تحت پوشــش بهزیســتی در اثــر حــوادث ترافیکــی، 
ســالمت خــود را از دســت داده انــد. هزینــه و پیامدهایــی کــه 
یــک زن سرپرســت خانــوار، یــک کــودک یتیــم، یــک فــرد 
دچــار ضایعــه نخاعــی در طــول ســال های آتــی عمــرش و 

در نهایــت جامعــه متحمــل می شــود، قابــل تأمــل اســت.
تولیــد دانــش اجتماعــی درخصــوص رانندگــی چنــدان 

چشــمگیر نیســت. 
ــم  ــم در طرحــی از جامعه شناســان بخواهی پیشــنهاد می کن
۵۰  هــزار مــورد تصــادف جــاده ای را بررســی کننــد تــا 
ــوع  ــس، ن ــن، جن ــن س ــاداری بی ــه معن ــا رابط ــم آی بدانی
ــرد و...  ــک پذیری ف ــزان ریس ــغل، می ــاعات ش ــغل، س ش
ــوع  ــه ن ــود دارد؟ چ ــته وج ــوع پیوس ــه وق ــات ب در تصادف
خســتگی بیشــتر منجــر بــه تصــادف می شــود؟ مــا بــرای 
ــی  ــل اجتماع ــه تحلی ــاز ب ــر، نی ــتگذاری های جامع ت سیاس

ــم. ــی داری ــت رانندگ ــدگان و کیفی ــار رانن رفت

جامعه

استقرار ایستگاه های سیار 
ثبت نام کارت ملی هوشمند

ــت  ــت احــوال کشــور از آمادگــی ثب ســخنگوی ســازمان ثب
احــوال بــرای رایزنــی بــا دســتگاه ها، ادارات و... بــرای 
ــت  ــل ثب ــام و تکمی ــت ن ــیار ثب ــتگاه های س ــتقرار ایس اس
نــام کارت ملــی هوشــمند در ادارات و دانشــگاه ها خبــر داد. 
ســیف هللا ابوترابــی در ایــن بــاره اظهــار کــرد: قصــد داریــم تا 
آخــر آبــان بنــا بــر اســتقبال مــردم در مراکــز جمعیتــی نظیر 
دانشــگاه ها، ادارات و ... ایســتگاه های ســیار ثبــت نــام 
کارت ملــی هوشــمند قــرار دهیــم تــا از ایــن طریــق ترافیک 
را کــم کــرده و از تــردد درون شــهری بکاهیــم. وی ادامه داد: 
ــه  ــی ک ــاده و در جاهای ــردم در روســتاهای دور افت ــرای م ب
ــم  ــم می توانی ــت ه ــی نیس ــتگاه های مخابرات ــکان ایس ام
ــی  ــل و... خدمات ــراه اول و رایت ــای هم ــیم کارت ه ــا س ب
ارائــه دهیــم و ســازمان ثبــت احــوال تمــام تمهیــدات الزم 
ــن  ــت. همچنی ــرده اس ــی ک ــش بین ــن کار را پی ــرای ای ب
ــمند را  ــردی کارت هوش ــورای راهب ــه ش ــه جلس ــر هفت ه
برگــزار کــرده و تمــام مشــکالت و نقدهــای مــردم بررســی 
می شــود. ســخنگوی ســازمان ثبــت احــوال کشــور در ادامــه 
بــا تأکیــد بــر اینکــه از انتقــادات مــردم اســتقبال می کنیــم 
ــا دوســتانه اســت، اضافــه  چــون مــی دانیــم کــه نقــد آنه
ــا  کــرد: در حقیقــت در ثبــت احــوال هرچــه ارتباطمــان را ب
ــری حاصــل می شــود.  ــم، نتیجــه بهت ــردم بیشــتر کردی م
ــز  ــت را نی ــا ریاس ــتقیم ب ــاط مس ــایت ارتب ــن س همچنی
ــتخراج  ــواالتی از آن اس ــح س ــر روز صب ــم و ه ــرار داده ای ق
می کنیــم و در همیــن راســتا و بــه منظــور پاســخگویی بــه 
ســواالت شــهروندان نیــز کارگروهــی تشــکیل شــده اســت.

تأمین اعتبار برای 
توزیع شیر در مدارس

طــرح ملــی »توزیع شــیر در مــدارس« کــه از ســال ۷9 کلید 
ــای  ــت مضیقه ه ــه عل ــر ب خــورد، طــی دو ســه ســال اخی
ــا  ــده شــیر، ب ــه شــرکت های تولیدکنن ــاری و بدهــی ب اعتب
مشــکالتی روبــه رو شــد؛ لــذا وزارت آمــوزش و پــرورش در 
ســال گذشــته نتوانســت بــه تعهــد خــود در قبــال توزیــع ۷۰ 
نوبــت شــیر در مــدارس عمــل کنــد. ســید محمــد بطحائــی 
ــیر  ــاری ش ــال ج ــه در س ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب در پاس
ــرد:  ــار ک ــع خواهــد شــد، اظه ــی توزی ــدارس از چــه زمان م
توزیــع شــیر بــه اســتان ها تفویــض اختیــار شــده و بــه روال 
ســال های گذشــته اســت امــا در خصــوص اعتبــارات بایــد 
گفــت کــه در بیشــتر مواقــع منابــع الزم بــرای شــیر مــدارس 
ــود.  ــن می ش ــا تأمی ــدی یارانه ه ــازمان هدفمن ــل س از مح
وی افــزود: بایــد ایــن منابــع از ســوی ســازمان هدفمنــدی 
ــا  ــه ای را ب ــا جلس ــن روزه ــد. همی ــص یاب ــا تخصی ــه م ب
مســئوالن مربــوط پیــش بینــی کرده ایــم تــا بــر ســر 
ــه  ــا ب ــدی یارانه ه ــازمان هدفمن ــا س ــع ب ــص مناب تخصی
توافــق برســیم و ســپس توزیــع آن را آغــاز خواهیــم کــرد.

کوتاه اخبار 
زایمان عجیب مادر و دختر 

در یک لحظه!
پزشــکان ترکیــه از اتفاقــی نــادر در حــوزه کاری 
ــه  ــری ســوریه ای ب ــادر و دخت ــد؛ م ــر دادن خــود خب
نام هــای فاطمــه ۴۱ ســاله و غــاده برنجــی ۲۱ ســاله 
ــه  ــگ ب ــی از جن ــرای رهای ــش ب ــال پی ــه ســه س ک
عنــوان پناهجــو بــه قونیــه مهاجــرت کردنــد، اکنــون 
ــارداری، پزشــکان در یــک  پــس از گذرانــدن دوران ب
لحظــه بــه طــور همزمــان عمــل ســزارین را روی آنهــا 

ــد.  انجــام دادن
ــه  ــرای اینک ــر ب ــادر و دخت ــن م ــه ای ــر آنک جالب ت
ــه  ــور ترکی ــس جمه ــه رئی ــبت ب ــود را نس ارادت خ
نشــان دهنــد، نام هــای رجــب و طیــب را بــر نــوزادان 

ــد. ــد شــده خــود نهادن ــازه متول ت

کودک ۵ ساله، ساختمانی را به 
آتش کشید

ــه،  کــودک پنــج ســاله ای در پــی بازیگوشــی کودکان
ــه آتــش کشــید و خســارت های زیــادی  منزلــی را ب
ــات  ــش نشــانی و خدم ــل آت ــار آورد. مدیرعام ــه ب ب
گفــت:  خبــر  ایــن  تشــریح  در  مشــهد  ایمنــی 
ــک  ــوزی ی ــش س ــوع آت ــنبه، وق ــه ش ــر روز س عص
ســاختمان ســه طبقــه واقــع در خیابــان فرهــاد بــه 
آتــش نشــانی مشــهد اعــالم و بیــان شــد کــه برخــی 
ســاکنان منــزل مســکونی، در محاصــره شــعله های 

ــد.  ــرار دارن ــش ق آت
آتشــپاد حســن جعفــری افــزود: بــا توجــه بــه 
ــروه  ــه دو گ ــرا، بالفاصل ــیت ماج ــت و حساس اهمی
امــدادی و اطفــای حریــق از ایســتگاه شــماره ۳ 
آتــش نشــانی عــازم محــل شــدند و عملیــات 
ــی آغــاز  ــار شــعله های ســرکش آتــش را در حال مه
کردنــد کــه دود غلیظــی، دیگــر طبقــات ســاختمان را 

ــود.  ــه ب فراگرفت
مقــام ارشــد آتــش نشــانی مشــهد خاطرنشــان کــرد: 
ــات  ــق وارد عملی ــای حری ــروه اطف ــه گ ــی ک هنگام
شــده بودنــد و از هــر ســو شــعله های ســرکش 
ــا  ــانی ب ــش نش ــران آت ــد، امدادگ ــار می کردن را مه
اســتفاده از تجهیــزات، خــود را بــه دل آتــش زدنــد تــا 
افــراد گرفتــار در میــان دود و آتــش را نجــات بدهنــد. 
ــی داد  ــان م ــی نش ــی های مقدمات ــت: بررس وی گف
کــه پــدر و مــادر کــودک پنــج ســاله، خــود و 
فرزندشــان را از میــان شــعله آتــش نجــات داده انــد 
امــا در طبقــه دیگــر ســاختمان مــرد دیگــری 
محبــوس شــده اســت؛ بنابرایــن عملیــات امــدادی 
بــه طبقــات دیگــر کشــید و امدادگــران موفــق شــدند 

ــد.  ــات دهن ــش را نج ــار در دود و آت ــرد گرفت م
آتشــپاد جعفــری بــا تاکیــد بــر اینکــه بــازی کــودکان 
بــا کبریــت از جملــه حــوادث خطرنــاک اســت، 
تصریــح کــرد: خانواده هــا بایــد در ایــن بــاره مراقبــت 
کافــی داشــته باشــند و توصیه هــای آتــش نشــانی 

را جــدی بگیرنــد.

کنش    وا

مدیرگروه سالمت اجتماعی دفترسالمت 
اجتماعی وزارت بهداشت   

در کشورهای پیشرفته سال هاست که به موضوع 
مشارکت اجتماعی سالمندان توجه می کنند؛ به 
همین دلیل سالمندان بازنشسته در مؤسسات 

مختلف خدمات شهری و ... به صورت داوطلبانه 
فعالیت می کنند. عالوه بر این یک جامعه سالم باید 

به موضوع اشتغال و بیمه های اجتماعی سالمندان 
توجه داشته باشد. راه اندازی مشاغل خانگی و 

صنایع دستی که نیاز به فعالیت های زیادی ندارند و 
همچنین بازاریابی برای ارائه این محصوالت می تواند 

در کاهش فقر سالمندی مؤثر باشد.

مدیرکل دفتر بازرسی سازمان حفاظت 
محیط زیست   

الزم است مدیران کل حفاظت محیط زیست 
استان ها به منظور پیشگیری از هر گونه شائبه 
و جریان سازی همچنین ضرورت استحضار و 

تصمیم گیری مدیریت کالن سازمان، اخبار مرتبط 
با موضوعات مهم را در اسرع وقت به دفتر بازرسی 

اطالع دهند.از جمله این موضوعات می توان به 
حوادث غیرمترقبه، آتش سوزی، آلودگی گسترده 
منابع آب و خاک، تخریب زیستگاه ها، اتالف و 
زنده گیری گونه های حائز اهمیت و درگیری و 

حوادث حین کار همکاران و مواردی را که منجر به 
احضار همکاران از جانب مقام قضائی می شود، 

نام برد.

رستیمیان عضو کمیسیون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی   

9۵ درصد متکدیان جزو مافیا هستند و مردم نباید 
بدون آگاهی انفاق کنند. این افراد وجهه شرعی 

ندارند بلکه مافیا هستند و چنانچه مردم می خواهند 
کمک کنند، باید به کمیته امداد، بهزیستی و ایتام 

تحت حمایت نهادهای اجتماعی کمک کنند. 
ضعف اصلی دستگاه های اجرایی از وزارت کشور 
گرفته تا بهزیستی، ناجا و... واقف نبودن به کار 

فرهنگی است و باید مردم آگاه شوند که این افراد 
متکدی هیچگونه وجاهتی ندارند و باید با کمک 
دستگاه های اجرایی و مردمی با این مهم برخورد 

شود.

دکتر امید مساح، درمانگر اعتیاد   
هزینه درمان معتادان در مراکز درمان خصوصی 

برای یک ماه بیمار که شامل دارو، ویزیت پزشک، 
خدمات روانشناسی و مشاوره ای است، ماهیانه ۱۲۸ 

هزار تومان است؛ این در حالی است که این تعرفه 
با ارزش واقعی خدماتی که ارائه می شود، همخوانی 

ندارد و سود بسیار اندکی برای کلینیک دارد. در 
چنین شرایطی طبیعی است که وقتی قرار باشد بیمه 

درمان معتادان با تعرفه ۸۳ هزار تومانی که نرخ 
مصوب برای مراکز درمان دولتی است محاسبه شود، 

هیچ کلینیک داری برای قرارداد با بیمه اقدام نکند.

دام پزشک قالبی برای جویندگان کار

۱۸ مــرداد امســال نماینــده حقوقــی مرکــز فوریت هــای 
پزشــکی بــا مراجعــه بــه دادســرای ناحیــه ۵ تهــران و 
طــرح شــکایتی، عنــوان کــرد کــه شــخصی بــا معرفــی 
خــود بــه عنــوان پزشــک اورژانــس، کالهبــرداری کــرده 

. ست ا
ــی،  ــس آگاه ــگاه دوم پلی ــه پای ــده ب ــاع پرون ــا ارج ب
ــه  ــه ب ــا مراجع ــوان ب ــردان ج ــان و م ــدادی از زن تع
ــط  ــد توس ــالم کردن ــی، اع ــس آگاه ــگاه دوم پلی پای
ــی  ــه ک« معرف ــر »روزب ــه خــودش را دکت شــخصی ک

کــرده، مــورد کالهبــرداری قــرار گرفته انــد.
ــن  ــد ای ــوان کردن ــود عن ــارات خ ــگان در اظه مالباخت
ــان در  ــه استخدامش ــادر ب ــده ق ــی ش ــخص مدع ش
ــه،  ــن بهان ــه ای ــای پزشــکی اســت و ب ــز فوریت ه مرک
بــه عنــوان هزینه هــای اســتخدامی مبالــغ چنــد 

ــت. ــرده اس ــت ک ــا دریاف ــی از آنه ــون تومان میلی
بــه کارآگاهــان  اظهاراتــش  در  ســاله   ۲۵ خانمــی 
گفــت: چنــدی پیــش در پــارک دانشــجو نمایشــگاهی 
ــی از  ــر یک ــز مدی ــن نی ــه م ــی تشــکیل شــد ک فرهنگ
ــه نشســته  ــک روز داخــل غرف ــودم. ی ــن غرفه هــا ب ای
بــودم کــه آقایــی بــا لبــاس فــرم اورژانــس بــه غرفــه 

ــرد.  ــه ک مــن مراجع
ایــن شــخص ابتــدا بــه عنــوان بازدیدکننــده، ســواالتی 
را درخصــوص محصــوالت غرفــه از مــن پرســید و 
ــس  ــک اورژان ــوان پزش ــه عن ــودش را ب ــه خ در ادام
ــرا  ــه م ــخص عالق ــن ش ــه ای ــی ک ــرد. زمان ــی ک معرف
ــرد،  ــاهده ک ــس مش ــز اورژان ــای مرک ــه ماموریت ه ب
ــز  ــن مرک ــی در ای ــمت مدیریت ــد دارای س ــی ش مدع
 بــوده و قــادر اســت مــرا در اورژانــس اســتخدام 

کند. 
بــه ایــن بهانــه، ارتبــاط مــن بــا ایــن شــخص بــه نــام 
دکتــر روزبــه شــکل گرفــت. پــس از مدتــی اعالم کــرد به 
مــن عالقه منــد شــده و قصــد ازدواج بــا مــرا دارد. ایــن 
موضــوع ادامــه داشــت تــا اینکــه یــک روز طــی تمــاس 
تلفنــی، مدعــی شــد تمامــی مراحــل اســتخدامی من را 
انجــام داده و بــرای آخریــن مرحلــه نیــاز بــه پرداخــت 

مبلــغ دو میلیــون و ۵۰۰ هــزار تومــان اســت. بــه ایــن 
بهانــه در آخریــن مالقاتمــان ایــن پــول را از مــن گرفــت 
ــا  ــد ت ــع ش ــا قط ــای م ــر تماس ه ــس از آن، دیگ و پ
ــه دفتــر مرکــزی اورژانــس،  اینکــه پــس از مراجعــه ب
ــز  ــن مرک ــن شــخصی در ای ــه مــن اعــالم شــد چنی ب

مشــغول بــه کار نیســت. 
بــا توجــه بــه شــیوه و شــگرد متهــم، کارآگاهــان 
پایــگاه دوم پلیــس آگاهــی اقــدام بــه شناســایی 
محــل ســکونت پــدر روزبــه در غــرب تهــران کــرده و در 
ادامــه دریافتنــد پــدر و مــادر روزبــه چنــد ســال اســت 
از یکدیگــر جــدا شــده و بــه همیــن علــت روزبــه، بــه 
ــه  ــد. در ادام ــی می کن ــا زندگ ــا آنه ــورت دوره ای ب ص
رســیدگی بــه پرونــده، ســرانجام محــل ســکونت 
ــاد شناســایی و او دســتگیر ــه جنت آب ــه در منطق  روزب

شد.
ــه کــه دارای تحصیــالت در مقطــع دیپلــم اســت،  روزب
ــه  ــود ب ــی خ ــت معرف ــوص عل ــش درخص در اعترافات
عنــوان پژشــک اورژانــس عنــوان کــرد: بــه دلیــل عالقه 
ــاس  ــت لب ــک دس ــس، ی ــاس اورژان ــه لب ــدید ب ش
امدادگــران اورژانــس را خریــدم. در زمــان اجــرای 
ــا  ــس، ب ــدادی از ســوی تیم هــای اورژان طرح هــای ام

ــدم.  ــر می ش ــا حاض ــن محل ه ــرم در ای ــاس ف لب
ســلفی  عکــس  و  می ایســتادم  خــودرو  کنــار  در 
می گرفتــم و بــرای فریــب، از ایــن عکس هــا اســتفاده 
اورژانــس  پزشــک  شــوند  مطمئــن  تــا  می کــردم 

ــتم. هس
ســرهنگ کارآگاه ســعدهللا گزافــی، رئیــس پایــگاه دوم 
ــر  ــن خب ــالم ای ــا اع ــزرگ، ب ــران ب ــی ته ــس آگاه پلی
افــزود: بــا توجــه بــه شناســایی تعــدادی از شــکات و 
مالباختــگان و اعتــراف صریــح متهــم بــه کالهبــرداری 
از ایــن اشــخاص و همچنیــن بــه دلیــل شــکایت 
رســمی مرکــز اورژانــس از متهــم، قــرار قانونــی از 
ــرای  ــم ب ــد و مته ــادر ش ــده ص ــرس پرون ــوی بازپ س
پلیــس  پایــگاه دوم  اختیــار  در  انجــام تحقیقــات 

ــت. ــرار گرف ــزرگ ق ــران ب ــی ته آگاه

بــاور اینکــه از هــر ۴ ایرانــی یــک نفــر درگیــر اختــالالت روانــی 
در ســطح خفیــف تــا شــدید اســت، بــا دیــدن شــهروندانی کــه 
بــه ســرعت عصبانــی می شــوند، از کــوره در می رونــد و یــا 
ــه رو  ــادی رو ب ــای زی ــا چالش ه ــان ب ــات روزمره ش در ارتباط
هســتند، چنــدان ســخت نیســت. انجمن علمــی روان پزشــکان 
ــا ۶۵  ــراد ۱۵ ت ــن اف ــالالت روان بی ــیوع اخت ــزان ش ــران، می ای
ــد  ــخصیتی را ۲۴ درص ــالالت ش ــاب اخت ــدون احتس ــال ب س
اعــالم کــرده اســت. اورژانــس اجتماعــی کشــور نیــز بــا اعــالم 
اینکــه ۲۳.۶ درصــد از ایرانیــان بــه انــواع اختــالالت روانــی مبتال 
هســتند، گفــت: مســئله توجــه بــه »ســالمت روان« در کشــور 
موضوعــی جــدی اســت کــه بایــد توجــه مســئوالن را بــه خــود 
ــازمان  ــف س ــاس تعری ــر اس ــنا، ب ــزارش ایس ــه گ ــب کند.ب جل
بهداشــت جهانــی، ســالمت افــراد یــک جامعــه نــه تنهــا ابعــاد 
جســمی را در برمــی گیــرد، بلکــه بیــش از همــه ابعــاد ذهنــی و 

ــود. ــامل می ش ــه را ش ــک جامع ــهروندان ی ــری ش فک
ــی در درون  ــن ســازمان »ســالمت روان ــف ای ــر اســاس تعری ب
مفهــوم کلــی ســالمت قــرار دارد و ســالمت یعنــی توانایــی کامل 
بــرای ایفــای نقش هــای روانــی و جســمی؛ ســالمت بــه معنای 
نبــود بیمــاری یــا عقب ماندگــی نیســت.« حســین اســدبیگی، 
رئیــس اورژانــس اجتماعــی، بــا انتقــاد از هزینــه بــاالی خدمات 
از  سال هاســت  تصریــح کــرد:  کشــور،  در  شــناختی  روان 
متخصصــان درخواســت می کنیــم بــرای اینکــه افــراد بیشــتری 
ــد، اقدامــات و  ــد از خدمــات روان شناســی اســتفاده کنن بتوانن
خدمــات مشــاوره ای و روان شــناختی تحت پوشــش بیمــه قرار 
بگیــرد؛ امــا تنهــا تعــداد محــدودی شــرکت های بیمــه تکمیلــی 
هســتند کــه ایــن خدمــات را بــه کارکنــان بعضــی نهادهــا ارائــه 
ــرای  ــی ب ــات درمان ــه خدم ــردم از بیم ــتر م ــد و بیش می کنن

مشــاوره محــروم هســتند.

رئیــس پلیــس کشــور از آمادگــی ناجــا بــرای راه انــدازی یــگان 
حفاظــت بــرای تمامــی ســازمان ها و دســتگاه های دولتــی 
ــش  ــی در رزمای ــکندر مؤمن ــردار اس ــر داد. س ــی خب و غیردولت
مشــترک یگان هــای حفاظــت از اماکــن و شــخصیت ها گفــت: 
رویکــرد و تأکیــد نیــروی انتظامــی همــواره بــر ایــن امــر بــوده 
اســت کــه امنیــت، یــک محصــول اجتماعــی اســت و ناجــا بــه 
تنهایــی نمی توانــد امنیــت را برقــرار کنــد، بلکــه برقــراری امنیــت 
بــا مشــارکت فعــال مــردم و تمامــی دســتگاه ها محقــق خواهــد 
ــی و  ــرآورده اجتماع ــک ف ــت ی ــه امنی ــان اینک ــا بی شــد. وی ب
تــالش جمعــی بــرای همــه مــردم اســت، تصریــح کــرد: طبیعی 
ــای الزم  ــد زمینه ه ــرد، بای ــن رویک ــق ای ــرای تحق ــه ب ــت ک اس
فراهــم شــود کــه تشــکیل یگان هــای ویــژه ســازمان ها از 
جملــه ایــن اقدامــات اســت. رئیــس پلیــس کشــور بــا اشــاره 
بــه تشــکیل یــگان حفاظــت ســازمان ها خاطرنشــان کــرد: 

امــکان اینکــه پلیــس در تمــام نقــاط کشــور مســتقر شــود و بــه 
صــورت مســتقیم اقــدام بــه تأمیــن امنیــت کنــد، وجــود نــدارد. 
ــن  ــر ای ــروی انتظامــی ب ــا نی ــد شــرایطی فراهــم می شــد ت بای
شــرایط نظــارت کنــد نــه اینکــه آن را مســتقیم نظــارت کنــد کــه 
در ایــن راســتا یگان هــای حفاظــت تشــکیل شــدند. جانشــین 
ــازمان و  ــدود ۱۱ س ــروزه ح ــه ام ــان اینک ــا بی ــا ب ــده ناج فرمان
وزارتخانــه یگان هــای حفاظــت خــود را راه انــدازی کرده انــد، 
ــس  ــار پلی ــای حفاظــت در کن ــن یگان ه ــت ای ــت: در حقیق گف
ــا  ــی ب ــردار مؤمن ــد. س ــت می کنن ــی حفاظ ــرمایه های مل از س
تاکیــد بــر اینکــه پلیــس آمادگــی دارد تــا بــرای تمامــی نهادهــا 
و ســازمان ها اعــم دولتــی و غیردولتــی، عمومــی و غیرعمومــی 
ــوزش و  ــه داد: آم ــد، ادام ــدازی کن ــت را راه ان ــگان حفاظ و... ی
تجهیــزات تحــت نظــر پلیــس اســت و مــا آمادگــی خــود را در 

ایــن زمینــه اعــالم خواهیــم کــرد.

آمادگی ناجا برای راه اندازی یگان های حفاظتاز هر ۴ ایرانی یک نفر درگیر اختالالت روانی است
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کــودک آزاری یکــی از پدیده هــای جهانــی 
اســت کــه بــه دالیــل گوناگونــی رو به گســترش 

اســت.
ــی هــر ســال بیــش از چهــل  ــر آمــار جهان بناب
ــواع آزارهــا  ــورد ان ــان م ــون کــودک در جه میلی

قــرار می گیرنــد.
بــه گفتــه افســانه میرزائیان، کارشــناس مســئول 
دفتــر آســیب های اجتماعــی بهزیســتی اســتان 
ــه  ــه هرگون ــوان ب ــودک آزاری را می ت ــان، ک اصفه
ــط  ــودک توس ــه ک ــه ب ــی و آزاری ک ــی توجه ب
والدیــن، اطرافیــان و کســانی که نگهــداری از 
کــودک را بــه عهــده دارنــد- کــه منجــر به آســیب 
رســاندن جســمی یــا روانــی و عاطفی بــه کودک 

شــود- تعمیــم داد.
میرزائیــان در گفت وگــو بــا کیمیــای وطن گفت: 
در یــک تقســیم بنــدی آزارهایــی کــه بــه کودک 
ــه آزارهــای جســمِی فیزیکــی  وارد می شــود، ب
مثــل کتــک زدن و ســوزاندن، آزار کالمــی مثــل 
فریــاد زدن و فحاشــی، آزار عاطفــی مثــل 
کوتاهــی کــردن در توجــه و محبــت به کــودک و 

آزار جنســی دســته بنــدی کــرد.

 ناآگاهی والدین نسبت به مسائل 
تربیتی فرزند، یکی از علل کودک آزاری

ایــن کارشــناس مســئول تصریــح کــرد: 
ــل مختلفــی  ــه دالی ــن ممکــن اســت ب والدی
کــودک خــود را مــورد ســوء رفتــار قــرار دهنــد 
کــه یکــی از دالیــل آن، ناآگاهــی والدیــن 
نســبت بــه مســائل تربیتــی فرزنــدان اســت. 
پــدر ومــادر گاهــی مواقــع انتظــارات غیرواقعی 
او  می خواهنــد  و  دارنــد  خــود  فرزنــد  از 
مثــل یــک فــرد بزرگســال رفتــار کنــد کــه بــا 

خصوصیــات کــودک جــور در نمی آیــد.
میرزائیــان در ادامــه گفــت: یکی دیگــر از دالیل 
آزار کــودکان، عــدم بلــوغ فکــری و روانــی پــدر 
ومــادر اســت یعنــی اینکــه نمی تواننــد رفتــار و 

نیازهــای کــودک خــود را درک کننــد.
وی افــزود: دلیــل دیگــر خشــونت علیــه 
کــودکان مصــرف مــواد مخــدر توســط والدیــن 
یــا مشــکالت شــغلی و مالــی آنهاســت 
ــونت در  ــای پرخش ــاد رفتاره ــث ایج ــه باع ک

می شــود. بچه هــا  علیــه  وجودشــان 
 کودکان قربانی آزار

در بزرگسالی آزاردهنده  می شوند
بــه نظــر ایــن کارشــناس کســی کــه در کودکــی 

ــک  ــه ی ــرد، در بزرگســالی ب ــرار گی ــورد آزار ق م
فــرد آزاردهنــده تبدیــل خواهــد شــد. بنابرایــن 
ــه کار  ــود را ب ــالش خ ــام ت ــد تم ــن بای والدی
گیرنــد کــه کودکشــان دوران کودکــی را بــه 
ســالمتی طــی کنــد تــا بتوانــد در فعالیت هــای 
تحصیلــی خــود موفــق باشــد و جامعــه خــود 

ــازد. را بس
میرزائیــان در ادامــه بــا اشــاره بــه فعالیت هــای 
کــرد: کــودک  اظهــار  اجتماعــی  اورژانــس 
آزاری یکــی از آســیب های اجتماعــی اســت 
و اورژانــس اجتماعــی بــا هــدف کاهــش 
آســیب های اجتماعــی راه انــدازی شــده اســت. 
ســامانه ۱۲۳ بــه صــورت شــبانه روزی مشــغول 
فعالیــت اســت و مراکــز بهزیســتی با تأســیس 
اورژانــس اجتماعــی در دوازده شــهر اصفهــان که 
ــهر،  ــتان های فریدونش ــاری شهرس ــال ج در س
ــه  ــم ب ــتان ه ــهر بهارس ــران و ش ــمیرم، تی س
آن اضافــه شــده، موظــف بــه پاســخگویی 

ــتند. ــی هس ــای تلفن تماس ه
 آمار خشونت خانگی در کشور رو به 

افزایش است
کارشــناس مســئول دفتــر آســیب های اجتماعی 
بهزیســتی اســتان اصفهان گفت: متاســفانه آمار 

خشــونت های خانگــی در کشــور رو بــه افزایــش 
ــوده  ــار ب ــن آم ــی از ای ــودک آزاری یک ــت و ک اس

اســت.
وی افــزود: بــا راه انــدازی اورژانــس اجتماعــی 
ــن  ــل ای ــا حداق ــته ایم ت ــی برداش ــدم مثبت ق
اورژانــس شــناخته شــود و ارتبــاط موثــری بــا 
ــان  گــروه هــدف خــود داشــته باشــد. میرزائی
در زمینــه آمــار کــودک آزاری در اصفهــان بیــان 
داشــت: در شــش ماهــه اول ســال از ســه هــزار 
ــا  ــه ب ــی ک ــج تماس ــاد و پن ــتصد و هفت و هش
خــط ۱۲۳ گرفتــه شــده ۶۷۴ مــورد مربــوط بــه 
کــودک آزاری بــوده اســت کــه نیــاز بــه تشــکیل 

ــته اند. ــده داش پرون
 موارد جداسازی کودک از خانواده

کارشــناس مســئول دفتــر آســیب های اجتماعی 

بهزیســتی اســتان بــا بیــان ایــن موضــوع کــه 
قصــد بهزیســتی جداســازی کــودک از خانواده 
نیســت، گفــت: اگــر وضعیــت کــودک در 
مرحلــه خطــر باشــد و والدیــن و کســانی که از 
 کــودک نگهــداری می کننــد صالحیت نداشــته

 باشند، 
ــه خانه هــای کــودک و  ــا دســتور قضایــی، او ب ب
نوجــوان ســپرده می شــود.از دیگــر فعالیت هــای 
بهزیســتی در ایــن زمینــه، برگــزاری همایــش در 
ــه در  ــت ک ــی اس ــتان و آموزش های ــطح اس س
مراکــز اورژانــس اجتماعــی بــه مراجعیــن داده 

می شــود. 
همچنیــن بهزیســتی ارتباط بــا بیمارســتان های 
اســتان را در دســتور کار دارد تا در صورت مشاهده 

کــودک آزاری، بــه ایــن ارگان اطالع رســانی کنــد.

کیمیای وطن در گفت وگو با کارشناس آسیب های اجتماعی بهزیستی استان اصفهان بررسی کرد:

67۴ مورد کودک آزاری 
در شش ماهه اول سال در استان اصفهان

مــادر افســر پلیــس با حضــور در دادســرای جنایــی تهــران، قاتل 
پســرش را بــی هیــچ قید و شــرطی بخشــید. مــرد جــوان که در 
جریــان یــک تعقیب وگریــز پلیســی بــرای فــرار از دســت مأمــور، 
اقــدام بــه تیرانــدازی مرگبــار کــرده بــود، پــس از ۳ ســال فــرار 
دســتگیر شــد. ایــن مــرد کــه یــک بــار تــا پــای چوبــه دار رفتــه 
بــود، درحالــی کــه چنــد روز تــا پایــان مهلــت اجــرای حکمــش 
ــه خاطــر خــواب مــادر مقتــول بخشــیده شــد.  ــود، ب ــده ب نمان
ســاعت ۳ بامــداد ۲۸ تیرمــاه ســال ۸۸ بــود و تیمــی از مامــوران 
درحــال گشــت زنــی در منطقــه ایســتگاه رباط کریــم بودنــد کــه 
بــه خــودروی پــژو ۲۰۶ ســفیدرنگی مشــکوک شــدند. در ادامــه 
پــس از دقایقــی دســتور ایســت را بــرای راننــده خــودروی مرموز 
صــادر کردنــد. راننــده پــژو بــدون توجــه بــه دســتور پلیــس، پــا 
روی پــدال گاز خودرویــش گذاشــت تــا از دســت مامــوران فــرار 
کنــد. همیــن کافــی بــود تــا تعقیــب و گریــز پلیســی در منطقــه 
ــه لحظــه خــودروی  اسالمشــهر آغــاز شــود. مامــوران لحظــه ب
پــژو ۲۰۶ را تحت نظــر داشــتند و ایــن درحالــی بــود کــه راننــده 
جــوان ســعی داشــت بــا حــرکات مارپیــچ و بــا ســرعت زیــاد پا 
بــه فــرار بگــذارد تــا اینکــه تیــم پلیســی پــس از یــک تعقیــب و 
گریــز موفــق شــدند خــودروی پــژو ۲۰۶ را متوقــف کننــد. در این 
صحنــه مامــوران بــرای اینکــه راننــده خــودرو مســیر فــراری پیدا 
نکنــد، بــه ســرعت وارد عمــل شــده و توانســتند ایــن مــرد جوان 
را دســتگیر کننــد امــا جــوان دیگــری کــه روی صندلــی کنــاری 
راننــده پــژو ۲۰۶ نشســته بــود، قبــل از رســیدن مامــوران بــا پــای 
پیــاده فــرار کــرد. یکــی از مامــوران بــه تعقیــب مــرد جــوان دوید 
و چندبــار دســتور ایســت را بــرای وی صــادر کــرد امــا بی فایــده 
ــلحه ای،  ــیدن اس ــا بیرون کش ــراری ب ــرد ف ــه م ــا اینک ــود ت ب
ــرد.  ــوان ک ــور ج ــه ســمت مأم ــار ب ــدازی مرگب ــه تیران ــدام ب اق
مأمــور جــوان در ایــن صحنــه هــدف گلولــه قــرار گرفــت و غــرق 
خــون روی زمیــن افتــاد و مــرد هفــت تیرکــش نیــز پــا بــه فــرار 
گذاشــت. لحظاتــی بعــد تیم هــای امــدادی اورژانــس در محــل 
حاضــر شــدند و در همــان بررســی های ابتدایــی، مــرگ اســتوار 
ــوران  ــه مام ــود ک ــی ب ــن درحال ــالم شــد. ای ــدی اع ــی احم عل
ــا فشــنگ های  پلیــس در بررســی خــودروی پــژو ۳ اســلحه ب
جنگــی کشــف کردنــد و در تحقیقــات پلیســی مشــخص شــد 

کــه ایــن دو مــرد در کار ســرقت احشــام فعالیــت داشــته اند.
 دستگیری عامل شهادت مأمور پلیس

تجســس های پلیســی بــرای دســتگیری عامــل شــهادت 
مأمــور جــوان ادامــه داشــت تــا اینکــه پــس از گذشــت ۳ ســال 
ــد  ــک بان ــه در ی ــام رضــا را ک ــه ن ــوران مــرد ۴۲ ســاله ای ب مام
ــن  ــد. دســتگیری ای ــت داشــت، دســتگیر کردن ســرقت فعالی
ــرار از دســت  ــه وی قصــد ف ــت ک ــی صــورت گرف ــم درحال مته
مامــوران را داشــت کــه در یــک تعقیــب و گریــز پلیســی در حلقه 
محاصــره مامــوران زمینگیــر شــد. رضــا پــس از دســتگیری ادعا 
ــاه  ــته و بی گن ــی نداش ــچ نقش ــرقت هی ــد س ــه در بان ــرد ک ک
اســت. او زمانــی کــه علــت فــرارش از دســت مامــوران را 
ــوان  ــل به عن ــان کــرد، مشــخص شــد کــه وی از ۳ ســال قب بی
قاتــل فــراری تحــت تعقیــب اســت. ایــن مــرد در اعترافاتــش 
ــود کــه همــراه یکــی از دوســتانم  گفــت: »تیرمــاه ســال ۸۸ ب
ــم و پــس  ــم از دســت مامــوران فــرار کردی در منطقــه رباط کری
ــب  ــوران در تعقی ــی از مام ــی یک از دســتگیری همدســتم، وقت
مــن بــود، بــرای رهایــی از دســت مأمــور جــوان مجبــور شــدم 

بــه ســمت او تیرانــدازی کنــم کــه پــس از فــرار متوجــه شــدم 
مأمــور پلیــس بــه کام مــرگ فــرو رفتــه اســت. از همــان زمــان 
بــه خاطــر قتلــی کــه انجــام داده بــودم، فــراری شــدم تــا اینکــه 
مــرا به عنــوان یکــی از اعضــای بانــد ســارقان دســتگیر کردنــد. 
ایــن درحالــی بــود کــه مــن ســرقتی نکــرده بــودم و بــه خاطــر 
اینکــه تحــت تعقیــب بــودم، از دســت مامــوران فــرار کــردم.« 
بدیــن ترتیــب صبــح نخســتین روز بهمن مــاه ســال 9۲ جلســه 
ــه ریاســت قاضــی اســالمی و ۴  ــده ب ــن پرون ــه ای رســیدگی ب
قاضــی مستشــار برگــزار شــد. نماینــده دادســتان، رضــا را متهــم 
بــه مباشــرت در قتــل مأمــور پلیــس، نگهــداری ۳ اســلحه کلت، 
جعــل ســند و مشــارکت نگهــداری اســلحه کالشــینکف اعــالم 
کــرد و ســپس خانــواده اســتوار علی احمــدی خواســتار قصاص 
ــاع  ــون دف ــل پسرشــان شــدند. در ادامــه رضــا پشــت تریب قات
ــه وقتــی مامــوران اســلحه  قــرار گرفــت و گفــت: »شــب حادث
کالشــینکف را در خــودروی مــن پیــدا کردنــد، خــود را بــه پشــت 
فرمــان رســانده و از محــل فــرار کــردم. مامــوران پلیــس نیــز 
ــه ســمت مــا  ــه و ب ــم پرداخت ــه تعقیب ــز ب ــا یــک دســتگاه بن ب
ــز، در  ــب و گری ــر تعقی ــد از ۵ کیلومت ــد. بع ــدازی می کردن تیران
ــاده  ــه صــورت پی ــف شــد و ب ــم خــودرو متوق ورودی رباط کری
بــه فــرارم ادامــه دادم. در حیــن فــرار دو گلولــه شــلیک کــردم 
ــمت  ــه س ــر را ب ــه دیگ ــود و گلول ــی ب ــا هوای ــی از تیره ــه یک ک
زمیــن شــلیک کــردم، مــن قاتــل نیســتم.« بدیــن ترتیــب متهم 
ــه  ــد و ب ــه ش ــران محاکم ــتان ته ــری اس ــوی دادگاه کیف از س
اتهــام قتــل عمــد بــه قصــاص نفــس- اعــدام- محکــوم شــد. 
خانــواده مأمــور پلیــس نیــز خواســتار اجــرای حکــم اعــدام قاتل 
پســر ۳۸ ساله شــان شــدند. رضــا در صــف اعــدام قــرار داشــت 
ــرا  ــم ف ــرای حک ــا روز اج ــرد ت ــماری می ک ــر روز لحظه ش و ه
ــل  ــه اوای ــا اینک ــد ت ــه دار می دی ــوس چوب برســد و شــب ها کاب
تیرمــاه روز اجــرای حکــم فــرا رســید و رضــا پــای چوبــه دار قــرار 
گرفــت. عامــل شــهادت مأمــور جــوان آمــاده مــرگ شــده بــود. 
ــواده  ابتــدا نماینــده دادســتان حکــم صادرشــده را در برابــر خان
مأمــور جــوان اعــالم کــرد کــه در ایــن مرحلــه مــادر مأمــور پلیس 
حالــش بــد شــد و درحالــی کــه اشــک می ریخــت، اولیــای دم 
اعــالم مهلــت کردنــد تــا درخصــوص اعــدام قاتل پسرشــان کمی 
بیشــتر فکــر کننــد. مــادر مأمــور پلیــس چنــدی قبــل اعــالم کرد 
کــه اگــر پســرش در مــدت زمــان ۲۰ روز بــه خوابــش بیایــد و 
راضــی بــه بخشــیدن قاتلــش باشــد، رضــا را خواهــد بخشــید و 
ــد.  ــد آم ــرا درخواه ــه اج ــده ب ــم صادرش ــورت حک در غیراین ص
رضــا در گوشــه زنــدان لحظه شــماری می کــرد و چنــد روز 
بــه پایــان مهلــت ۲۰ روزه مــادر مأمــور پلیــس نمانــده بــود تــا 
اینکــه صبــح دیــروز مــادر مأمــور شهیدشــده بــه دادســرای امــور 
ــی کــه وارد شــعبه اجــرای احــکام  جنایــی تهــران رفــت و زمان
شــد و درحالــی کــه اشــک می ریخــت، از بخشیده شــدن قاتــل 
پســرش خبــر داد. مــادر ایــن مأمــور پلیــس درحالــی که اشــک 
می ریخــت، گفــت: »خــواب پســرم را دیــدم و اعــالم کــرد کــه 
»مــادر بــه رضــای خــدا رضایــت بــده و قاتــل را ببخــش«، بــه 
همیــن خاطــر بــه دادســرا آمــدم و قاتــل پســرم را بــدون هیــچ 
ــادر  ــدر و م ــت پ ــم.« رضای ــی می بخش ــت پول ــرط و دریاف ش
ــی  ــه دار رهای ــا وی از چوب ــود ت ــی ب ــی احمــدی کاف اســتوار عل
ــه خاطــر دیگــر جرائمــش مــورد محاکمــه  ــه زودی ب ــد و ب یاب

قــرار خواهــد گرفــت.

مادر افسر پلیس قاتل پسرش را بخشید
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دکتــر عابــدی، نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس 
و  کارخانجــات  می گویــد:  اســامی،  شــورای 
از  مبارکــه  فــوالد  نظیــر  اقتصــادی  بنگاه هــای 

ایــران اســامی هســتند. ســرمایه های ملــی 
ــوق و  ــب ف ــان مطل ــا بی ــان ب ــردم اصفه ــده م نماین
بــا تاکیــد بــر اینکــه کشــور مــا بیــش از هــر زمــان 
ــای اقتصــادی  ــع و بنگاه ه ــه توســعه صنای ــر ب دیگ
ــاره اهمیــت  مولــد و اشــتغال زا نیازمنــد اســت، در ب
و لــزوم حمایــت از ایــن صنایــع و مشــخصًا در 
خصــوص فــوالد مبارکــه، گفــت: در پاســخ بــه ُشــبهه 
مصــرف آب بیــش از تصــور  توســط شــرکت فــوالد و 
ســرزنش اصفهانی هــا، بایــد در نظــر داشــته باشــیم؛

۱- فــوالد مبارکــه فقــط مربــوط بــه اســتان اصفهــان 
ــی«  ــای مل ــن» طرح ه ــی از مهم تری ــت و یک نیس
پــس از پیروزی شــکوهمند انقاب اســامی اســت.

۲- این شرکت جزو »منافع ملی« است.
۳- تولیداتــش بــی نظیــر و مــورد مصــرف صنایعــی 
لولــه،  خانگــی،  لــوازم  ســازی،  خــودرو  نظیــر 

ســازه های فلــزی و... اســت.
۴- کارگاه هــای متعــدد در سراســر کشــور بــا مصرف 

ورق هــای فــوالدی فعال هســتند.
ــه  ــق ب ــه متعل ــوالد مبارک ــهام ف ــد س ۵- ۳0 درص
بیــش از ۴0 میلیــون ایرانــی در قالــب ســهام عدالت 

اســت.

۶- در فــوالد مبارکــه بــا صــرف هزینــه ۳00 میلیــارد 
ــه  ــع آوری و تصفی ــبکه جم ــداث ش ــی در اح تومان
و  مبارکــه  در شهرســتان های  فاضــاب شــهری 
لنجــان، 70 درصــد نســبت بــه اســتانداردهای اولیــه، 
کاهــش مصــرف آب انجــام شــده اســت و مصــرف 
آب در آن در مقایســه بــا آب مصرفــی در حــد یکــی 
دو طــرح توســعه باغ هــای حاشــیه زاینــده رود 

اســت.
7- در ایــن شــرکت محصوالتــی بــه ارزش بیــش از 
۱0 هــزار میلیــارد تومــان در ســال تولیــد می شــود و 
بــه طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم بــرای نزدیــک 
ــده  ــاد ش ــغلی ایج ــت ش ــر فرص ــزار نف ــه ۳00 ه ب
ــتان  ــان آن از اس ــری از کارکن ــداد کثی ــت و تع اس
چهــار محــال و بختیــاری و از دیگــر اســتان ها 
ــدی و  ــه تولی ــا ۳ کارخان ــه ب ــوالد مبارک ــتند. ف هس
بیــش از ۱000 نفــر شــاغل مســتقیم، در اســتان چهار 

ــدازی شــده اســت. ــاری راه ان محــال و بختی
ــه  ــا توجــه ب ــح کــرد: ب  وی در همیــن رابطــه تصری
ــوالد  ــت: ف ــان داش ــد اذع ــده، بای ــاد ش ــب ی مطال
مبارکــه مربــوط بــه اســتان اصفهــان نیســت و یکــی 
از مهــم تریــن » طرح هــای ملــی« پــس از پیــروزی 

شــکوهمند انقــاب اســامی اســت.
عابــدی در بخــش دیگــری از ســخنان خود با اشــاره 
بــه اینکــه در زنجیــره تولیــد فــوالد مبارکــه بیــش از 

۳000 مشــتری و ۳000 تأمیــن کننــده حضــور دارنــد، 
ــه تنهــا  خاطــر نشــان کــرد: ایــن شــرکت امــروز ن
ــد  ــن تولی ــه، بزرگ تری ــه در خاورمیان در کشــور بلک
کننــده ورق هــای فــوالدی اســت و تولیداتــش 
بــی نظیــر و مــورد مصــرف صنایعــی نظیــر خــودرو 
ســازی، لــوازم خانگــی، خطــوط انتقــال آب و نفــت 
و گاز، ســازه های فلــزی و بســیاری از صنایــع 
دیگــر اســت و اگــر لطمــه ببینــد، اثــر منفــی آن در 
کل کشــور خســارتبار خواهــد بــود؛ لــذا کارکــرد آن 
امــروزه باعــث افتخــار هــر ایرانــی اســت و منافــع 

آن مربــوط بــه کل کشــور اســت.
 سود سهام

ایــن نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اســامی از فــوالد مبارکــه بــه عنــوان شــرکتی کــه 
۳0 درصــد ســهام آن متعلــق بــه بیــش از ۴0 
ــت اســت،  ــب ســهام عدال ــی در قال ــون ایران میلی
ــال  ــی ۱0 س ــرکت ط ــن ش ــرد: ای ــه ک ــاد و اضاف ی
ــن ســهام  ــی ای ــع ســود ده ــن منب ــر مهم تری اخی
ــاوه  ــه ع ــت ک ــی اس ــن در حال ــت؛ ای ــوده اس ب
ــل  ــود قاب ــز س ــود نی ــهامداران خ ــه س ــن، ب ــر ای ب
ماحظــه ای در اقصــی نقــاط کشــور رســانده اســت 

ــت  ــان تح ــارد توم ــد میلی ــد ص ــاله چن ــر س و ه
ــد؛  ــز می کن ــه کشــور واری ــه خزان ــوان مالیــات ب عن
ــه اســتان  مبلغــی کــه از کل بودجــه تخصیصــی ب
اصفهــان بیشــتر اســت! کــدام رده از مســئوالن 
ــص آب  ــر تخصی ــت در تغیی ــق دخال ــوری ح کش
بــه ایــن مجتمــع عظیــم صنعتــی را دارد، بــا توجــه 
بــه اینکــه طــرح ملــی و عیــن اقتصــاد مقاومتــی 
ــم  ــر چش ــود اگ ــد ب ــاف خواه ــت؟! دور از انص اس
از اقدامــات انجــام شــده توســط ایــن شــرکت در 
کاهــش مصــرف آب بپوشــیم؛ بازچرخانــی چندین 
بــاره آب بــه نحــوی بــوده کــه مصــرف بــا کاهــش 
حــدود 70 درصــد نســبت بــه اســتانداردهای اولیــه 
مواجــه شــده اســت؛ همچنیــن هزینــه ۳00 میلیارد 
ــه  ــی در احــداث شــبکه جمــع آوری و تصفی تومان
فاضــاب شــهری در شهرســتان های مبارکــه و 
ــای  ــت آب ه ــود بهداش ــر بهب ــاوه ب ــه ع ــان ک لنج
ــه را  ــی، کاهــش برداشــت از آب رودخان ــر زمین زی
در پــی داشــت و در جهــت منافــع ســایر ذینفعــان 
ــن بودجــه  ــه ای ــد می شــود ک ــود. تاکی ــه ب رودخان
بــه صــورت معمــول در طــی ســال ها امــکان 
تحقــق از طریــق منابــع عمرانــی نداشــت و تنهــا از 

طریــق مشــارکت ایــن کارخانــه محقق شــد. شــاید 
ــوالد  ــی ف ــه آب مصرف ــب باشــد ک ــه جال ــن نکت ای
ــش از  ــه ارزش بی ــی ب ــد محصوالت ــا تولی ــه ب مبارک
۱0 هــزار میلیــارد تومــان در ســال و ایجــاد اشــتغال 
مســتقیم و غیــر مســتقیمی نزدیــک ۳00 هــزار نفــر، 
در حــد یکــی دو طــرح توســعه بــاغ های در حاشــیه 
زاینــده اســت کــه امســال چــون تقاضــا بــرای خرید 
ــز  ــه ج ــت، ب ــود نداش ــازار وج ــو در ب ــول هل محص

ــد دیگــری حاصــل نشــد. ــان عای خســارت و زی
وی در بخــش پایانــی ســخنان خــود اظهــار داشــت: 
انتظــار مــی رود بــه ایــن صنعــت ملــی، نــگاه 
ــتان  ــئوالن اس ــیم و مس ــته باش ــری داش مهربان ت
اصفهــان مــورد ســرزنش چنیــن امــری قرارنگیرند. 
امیدواریــم همــه مــا بــا نــگاه ملــی، منافــع ملــی را 
حفــظ کنیــم و بــه دور از شــعار زدگــی در رابطــه بــا 
ــکات اساســی  ــت ن ــن رعای ــط زیســت و ضم محی
محیــط زیســت، منافــع کشــورمان را لحــاظ کنیــم.

 فوالد مبارکه، راه گشای توسعه  صنعت
همچنیــن فرمانــدار شهرســتان خــواف گفــت: فــوالد 
مبارکــه بــا ســرمایه گــذاری بیــش از ۲ هــزار میلیــارد 
تومــان در منطقــه ســنگان، راه صنعتـــــی شـــــدن 

و شــناخــــت اســتعدادهای بومــی را همــوار کــرد.
دکتــر پهلوان نــژاد در بازدیــد از شــرکت صنایــع 
معدنــی فــوالد ســنگان فــوالد مبارکــه گفــت: حضــور 
تــاش و  و  ســرمایه گذارانی چــون فوالدمبارکــه 
و  ســاخت کارخانه هــای گندلــه  در  آن هــا  اراده  
مــوارد  از  ســنگان  منطقــه   در  کنسانتره ســازی 
ــوع  ــه در ن ــوده ک ــن حــوزه ب ــم در ای ارزشــمند و مه

خــودش بی ســابقه اســت.
ــر اینکــه اشــتغالزایی  ــد ب ــا تأکی ــاره ب ــن ب وی در ای
اســت،  کشــور  دغدغه مســئوالن  بزرگ تریــن 
گفــت: در راســتای منویــات مقــام معظــم رهبــری 
)مدظله العالــی( و سیاســت های دولــت، توجــه بــه 
ــی  ــز از خام فروش ــدار، پرهی ــتغال پای ــعه و اش توس
مــواد معدنــی و تکیــه بــر تــوان و دانــش نیروهــای 
بومــی منطقــه، ایــن ســرمایه گــذاری انجــام شــده 
ــل  ــه  عم ــا جام ــن راهبرده ــه همه ای ــع ب ــه واق و ب
پوشــانده و مایــه  برکــت و رونــق اقتصادی در کشــور 

اســت.
تــاش  از  قدردانــی  ضمــن  نــژاد  پهلــوان 
دســــت اندرکاران کــه باهمــــت و تــاش واالی 
ــات  ــه ثمــر رســاندند و موجب ــروژه را ب ــن پ خــود ای
اشــتغالزایی هــزاران نفــر را بــه طــور مســتقیم 
آوردنــد، تصریــح کــرد:  و غیرمســتقیم فراهــم 
بهره بــرداری از ایــن طرح هــا عــاوه بــر مزایــای 

خــدادادی،  ثروت هــای  از  اســتفاده  مذکــور، 
ــش  ــت افزای ــی و درنهای ــام فروش ــری از خ جلوگی
رفــاه و آســایش مردم شهرســتان و توســعه  پایــدار را 
بــه همــراه دارد؛ همچنیــن چنیــن طرح هــای بــزرگ 
صنعتــی و معدنــی در ایــن شهرســتان تا حــد زیادی 
ــی  ــیب های اجتماع ــگیری از آس ــد در پیش می توان

ــد. ــر باش ــکاری مؤث ــی از بی ناش
فرمانــدار شهرســتان خــواف، رونــد اســتخدام و 
ــع  ــی در شــرکت صنای ــای بوم ــری نیروه ــه کارگی ب
ــرد و  ــی ک ــت ارزیاب ــنگان را مثب ــوالد س ــی ف معدن
ــزاری  ــا و برگ ــا پیگیری ه ــتا ب ــن راس ــزود: در ای اف
جلســاتی بــا ســرمایه گــذاران، اســتفاده از نیروهــای 
ــان و  ــرای جوان ــتغال ب ــاد اش ــه و ایج ــی منطق بوم
همچنیــن رعایــت عدالــت و تضییــع نشــدن حقــوق 
متقاضیــان در دســتور کار قــرار گرفت و خوشــبختانه 
آزمــون اســتخدامی شــرکت صنایــع معدنــی فــوالد 
ــگاه  ــارکت دانش ــا مش ــار ب ــن ب ــرای اولی ــنگان ب س
ــطح  ــه، در س ــًا عادالن ــورت کام ــه ص ــور، ب ــام ن پی
شهرســتان برگــزار شــد و نیروهــای الزم از بیــن 

ــای کار انتخــاب شــدند. ــان مســتعد و جوی جوان
وی در بخــش پایانــی ســخنان خود اظهــار امیدواری 
کــرد کــه طرح هــای تکمیلــی در ایــن بخــش هرچــه 
ســریع تر بــه بهــره بــرداری برســد و موجبات رشــد و 

توســعه  روزافــزون منطقه را فراهــم آورد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی:

فوالد مبارکه از سرمایه های ملی ایران اسالمی است
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آئیــن  متولــی،  دســتگاه های  حضــور  بــا 
اختتامیــه طــرح غنــی ســازی اوقــات فراغــت 
ــتان  ــه اس ــاع متبرک ــاجد و بق ــترک مس مش
اصفهــان در ســالن کوثــر امامــزاده زینــب بنــت 
موســی بــن جعفــر)ع( اصفهــان برگــزار شــد.

در ایــن آئیــن از فعــاالن طــرح غنــی ســازی 
ــه هــای  ــل مجموع ــه در ذی ــات فراغــت ک اوق
ــه ای، اداره کل تبلیغــات  ــی و حرف اداره کل فن
اســامی، اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه، مرکز 
رســیدگی بــه امــور مســاجد و دبیرخانــه کانــون 
هــای فرهنگــی هنــری مســاجد فعالیــت مــی 
کردنــد ، تجلیــل شــد؛ همچنیــن مدیــران 
مســجد محــور فعــال در حــوزه اوقــات فراغــت  

نیــز مــورد تجلیــل قرارگرفتنــد.
در آئیــن اختتامیــه طــرح غنــی ســازی اوقــات 
فراغــت مشــترک مســاجد، مدیــرکل فرهنــگ 
ــت  ــان، حج ــتان اصفه ــامی اس ــاد اس و ارش
االســام رضــا صادقــی مدیــرکل اوقــاف و امور 
ــام  ــت االس ــان و حج ــتان اصفه ــه اس خیری
ــای  ــون ه ــس کان ــدی رئی ــی معتم رمضانعل
فرهنگــی هنــری مســاجد اســتان اصفهــان بــه 

ایــراد ســخن پرداختنــد.
 میزبانی کانون های مساجد اصفهان 

از ۲۵۰ هزار نفر در فصل تابستان

ــون  ــت کان ــات فراغ ــه اوق ــن اختتامی  در آئی
ــتان  ــاجد اس ــری مس ــی و هن ــای فرهنگ ه
ــای  ــون ه ــه کان ــئول دبیرخان ــان، مس اصفه
فرهنگــی و هنــری مســاجد اســتان اصفهــان، 
درســخنانی از میزبانــی ۲۵0 هــزار نفــر در طرح 
اوقــات فراغــت آســمانی هــا درســطح  کانــون 
ــتان  ــاجد اس ــری مس ــی و هن ــای فرهنگ ه
اصفهــان درتابســتان امســال خبــرداد و گفــت: 
هــزار و ۳00 کانــون فرهنگــی و هنری مســاجد 
ایــن اســتان در فصــل تابســتان مجــری طرح 

ــد. ــوده ان ــت آســمانی ها ب ــات فراغ اوق
معتمــدی،  رمضانعلــی  االســام  حجــت 
اظهارداشــت: کانــون هــای فرهنگــی و هنــری 
ــان تابســتان امســال  مســاجد اســتان اصفه
میزبــان ۲۵0 هــزار نفــر در طــرح اوقــات 
ــن  ــه در بی ــد ک ــوده ان ــمانی ها ب ــت آس فراغ
آمــار ســایر نهادهــای فرهنگــی اســتان جایگاه 
مهمــی داشــته کــه جوانــان و نوجوانــان و 
حتــی بزرگســاالن از برنامــه هــای ایــن مراکــز 

ــد. ــرده ان ــتفاده ک ــتان اس ــل تابس در فص
 مسجد به عنوان مهم ترین پایگاه 

دینی است
وی ادامــه داد: مســجد بــه عنــوان مهم تریــن 
پایــگاه دینــی، امــروز عــاوه بــر ارائــه برنامــه 
برنامــه هــای فرهنگــی،  هــای مذهبــی، 
اجتماعــی، ورزشــی و علمــی را نیــز بــه نســل 

جــوان و نوجــوان ارائــه مــی دهــد و ســالیانه 
میلیــون هــا جــوان و نوجــوان از برنامــه هــای 
فرهنگــی مســاجد کــه بــه همــت کانــون های 
ــره  ــی شــود، به ــری انجــام م ــی و هن فرهنگ

مــی برنــد.
ــوزه  ــی در ح ــم افزای ــه ه ــان اینک ــا بی وی ب
مســجد بیــن دســتگاه هــای فرهنگــی صورت 
ــای  ــون ه ــرد: کان ــح ک ــت، تصری ــه اس گرفت
فرهنگــی و هنــری مســاجد و ســایر نهادهــای 
فرهنگــی مســجد محــور، فعالیــت فرهنگــی 
دارنــد و ادارات و نهادهــای فرهنگــی ایــن 

ــد. مراکــز را پشــتیبانی مــی کنن
ــی و  ــای فرهنگ ــون ه ــه کان مســئول دبیرخان
ــان  ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــاجد اس ــری مس هن
اینکــه اســتان اصفهــان پیشــتاز در هــم افزایی 
ــزاری  ــاجد و برگ ــی مس ــز فرهنگ ــن مراک بی
ــر  ــارت ب ــی و نظ ــت هماهنگ ــات هیئ جلس
ــرد:  ــح ک ــوده، تصری ــای مســاجد ب ــون ه کان
هیئــت هماهنگــی و نظــارت بــر کانــون هــای 
فرهنگــی و هنــری مســاجد، اتحــاد و همدلــی 
خوبــی بیــن دســتگاه های فرهنگــی در درون 
مســجد ایجــاد کــرده کــه اســتاندار اصفهــان و 
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه 
ــن تشــکل ها  ــراه و پشــتیبان ای ــان هم اصفه

بــوده انــد.
 انجام فعالیت های فرهنگی، 

بدون نگاه های سیاسی و جناحی 
ارزشمنداست

درادامــه ایــن آئیــن، مدیــرکل فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان، بــا اشــاره به 
اینکــه تربیــت شــخصیت های ویــژه و موثر در 
جامعــه ماننــد شــهید حججــی رســالت مراکز 
ــه  ــا توج ــزود: ب ــت، اف ــجد اس ــی مس فرهنگ
ــور  ــی در کش ــد فرهنگ ــگاه واح ــه ن ــه اینک ب
ــم، امــا اتحــاد و تصمیــم گیــری واحــد  نداری
ــاجد  ــی مس ــای فرهنگ ــت ه ــوزه فعالی در ح
بــا محوریــت هئیــت هماهنگــی و نظــارت بــر 

ــون هــای مســاجد ایجــاد شــده اســت. کان
حجــت االســام دکتــر حبیــب رضــا ارزانــی، با 
اشــاره بــه اینکــه گردهــم آمــدن دســتگاه های 
مختلــف بــدون نگاه هــای سیاســی و جناحــی 

بــرای فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری در 
مســاجد یــک اقــدام ارزشــمند اســت، گفــت: 
انتقــال مفاهیــم از نســلی بــه نســل دیگــر و 
ــاجد و  ــد در مس ــی بای ــای دین ــت باوره تقوی
ســایر پایــگاه هــای دینــی و فرهنگــی انجــام 
ــت  ــه تقوی ــاز ب ــان نی ــت زم ــا گذش ــود و ب ش
ــت  ــا در حــوزه فعالی ــا و ظرفیت ه ــی ه توانای

هــای فرهنگــی اســت.
 فعالیت های فرهنگی مسجد باید 

زمینه ساز پیشرفت و تعالی افراد شود
وی بــا بیــان اینکــه کمیــت در فعالیــت هــای 
فرهنگــی مســجد مهــم نیســت، تصریــح کرد: 
ــد  انجــام فعالیت هــای فرهنگــی مســجد بای
ــراد شــود  ــی اف ــه ســاز پیشــرفت و تعال زمین
و تعــداد در ایــن خصــوص مهــم نیســت، 
ــا  ــود و تنه ــاح ش ــر اص ــک نف ــر ی ــه اگ بلک
ــانی  ــاالی انس ــای ب ــه ه ــه درج ــر ب ــک نف ی
ــه  ــورت گرفت ــی ص ــت کار خوب ــد، آن وق برس
ــر در  ــژه و موث ــای وی ــت شــخصیت ه و تربی
جامعــه مانند شــهید حججــی، رســالت مراکز 

فرهنگــی مســجد اســت.
وی بــا بیــان اینکــه دیــن مبنــای کار فرهنگــی 
اســت، اذعــان داشــت: برنامــه هــای فرهنگی 
ــتورات  ــود و دس ــن ش ــن تدوی ــد از دل دی بای
ــده نگــری،  ــت و آین ــل جامعی ــه دلی ــی ب دین
جایــگاه مهمــی دارنــد و نبایــد مســائل دینــی 

در حاشــیه باشــد.
 باورهای دینی و اعتقادی جوانان 

درمساجد تقویت شود 
ــگ و ارشــاد اســامی اســتان  ــرکل فرهن مدی
اصفهــان ادامــه داد: مســجد آرامــش بخــش 
اســت و بــه وســیله ابزارهــای فرهنگــی، 
علمــی، ورزشــی و هنــری بایــد جوانــان و 
ــوند و در  ــذب ش ــاجد ج ــه مس ــان ب نوجوان
ــوی  ــب معن ــد و کس ــش بیابن ــجد آرام مس
داشــته باشــند و اگــر بــه ایــن درجــه نرســیم، 
فعالیــت هــای مــا کمتریــن کارکــرد را داشــته 

ــت. اس
وی اضافــه کــرد: پتانســیل کانــون هــای 
فرهنگــی و هنــری مســاجد و بقــاع متبرکــه 
در جهــت رفــع شــبهات دینــی صــرف شــود و 

باورهــای دینــی و اعتقــادی جــوان و نوجوانان 
تقویــت شــود.

حجــت االســام ارزانــی، بــا اشــاره بــه ایجــاد 
ــوان  ــه، عن ــدی در جامع ــدم رضایتمن ــوج ع م
کــرد: بایــد بــه جوانــان و نوجوانــان یــاد 
بدهیــم کــه خداونــد از مــا تــاش می خواهــد 
و مأمــور بــه ایــن نیســتیم کــه بهتریــن نتایــج 
ممکــن را بگیریــم، بلکــه بایــد هرکســی تمــام 
ــن  ــرد؛ ای ــه کار بگی ــود را ب ــاش خ ــوان و ت ت
طــور نیســت کــه همــه مــا بتوانیــم بــه بهترین 
نتیجــه برســیم بلکــه وظیفــه مــا ایــن اســت 
کــه رضایــت خداونــد را در نظــر داشــته باشــیم 
ــب  ــتای جل ــود را در راس ــاش خ ــام ت و تم

رضایــت خــدا بــه کار بگیریــم.
ــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی، شــهید  مدی
ــامی  ــاب اس ــای انق ــی را از رویش ه حجج
برشــمرد و تصریــح کــرد: در دیــداری کــه 
ــتیم،  ــوار داش ــهید بزرگ ــن ش ــواده ای ــا خان ب
ــه  ــرام ب ــل و احت همســر وی اخــاص در عم
والدیــن را از ویژگی هــا و علــل دســتیابی 
بــه مقــام بــزرگ شــهادت عنــوان کردنــد 
ــد  ــا بای ــه همــه م ــن موضوعــی اســت ک و ای
ــته  ــت داش ــه آن دق ــود ب ــای خ در فعالیت ه

ــیم. باش
 ارائه خدمات اجتماعی و عام 

المنفعه در بقاع متبرکه  
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان 
اصفهــان نیــز دیگرســخنران آئیــن اختتامیــه 
اوقــات فراغــت کانون هــای فرهنگــی و هنــری 
مســاجد بــود کــه بــه ارائــه گزارشــی پیرامــون 
عرضــه خدمــات فرهنگــی ، اجتماعــی و عــام 
المنفعــه دربقــاع متبرکــه اســتان پرداخــت .
حجــت االســام رضــا صادقــی، بــا اشــاره بــه 
اینکــه درطــرح غنــی ســازی اوقــات فراغــت 
در مســاجد و بقــاع متبرکــه اســتان اصفهــان 
بیــش از ۱۵ هــزار نفــر حضــور داشــته و از ایــن 
طــرح اســتقبال کرده انــد، اظهارداشــت: بقــاع 
متبرکــه و مســاجد کارکردهــای زیــادی دارنــد 
کــه بایــد از ظرفیــت و پتانســیل ایــن مراکــز 

اســتفاده کــرد.
خدمــات  عرضــه  بــر  عــاوه  افــزود:  وی 

ــان،  ــاع متبرکــه اســتان اصفه فرهنگــی در بق
ــام المنفعــه هــم در  خدمــات اجتماعــی و ع
ایــن مراکــز دینــی ارائــه می شــود کــه احــداث 
ــه  کلینیــک، مرکــز خدمــات مشــاوره و خیری
مردمــی از مصادیــق خدمــات عــام المنفعــه 

اســت.
وی بــا اشــاره بــه طــرح اوقــات فراغت نشــاط 
ــان  ــتان اصفه ــه اس ــاع متبرک ــوی در بق معن
خاطرنشــان کــرد: بیــش از ۳00بقعه شــاخص 
اســتان اصفهــان میزبــان اجــرای ایــن طــرح 
بــوده انــد کــه خدمــات فرهنگــی و آموزشــی 
ــه  ــد و البت ــه داده ان ــردم ارائ ــران و م ــه زائ ب
خدمــات فرهنگــی آن هــا نیــز در طــول ســال 

ــه دارد. ادام
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان 
ظرفیت هــای  همــه  داد:  ادامــه  اصفهــان 
فرهنگــی در جهــت خدمــت بــه مــردم و 
ــد  ــامی همانن ــاب اس ــگ ن ــترش فرهن گس
ــی شــود و  ــه م ــه کارگرفت ــگ عاشــورا ب فرهن
اســتان اصفهــان محــور فعالیــت هــای مهــم 

فرهنگــی در کشــور بــوده اســت.
 اداره بقاع متبرکه باید بر عهده حوزه 

علمیه باشد
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان 
اصفهــان در ادامــه بــا اشــاره بــه نقــش 
امامــزادگان و بقــاع متبرکــه در ایجــاد فضــای 

معنــوی در جامعــه، گفــت: اداره بقــاع متبرکــه 
و امامــزادگان بایــد بــر عهــده حوزه هــای 
علمیــه باشــد؛ چــرا کــه ظرفیت های بســیاری 
ــوزه  ــان ح ــا و روحانی ــا و فض ــان علم در می
ــی  ــف فرهنگ ــای مختل ــرای طرح ه ــه ب علمی
ــود دارد.  ــه وج ــاع متبرک ــزادگان و بق در امام
ــبک  ــه س ــف در زمین ــای مختل ــه طرح ه ارائ
از  شــبهات  بــه  پاســخگویی  و  زندگــی 
مهم تریــن اقداماتــی اســت کــه بــا محوریــت 
ــوزه  ــه ح ــرد ک ــورت می گی ــه ص ــاع متبرک بق
ایــن طــرح  اجــرای  در  علمیــه می توانــد 

ــد. ــام ده ــری انج ــات مؤث اقدام
حجــت االســام صادقــی بــا اشــاره بــه 
پیشــتازی اصفهــان در زمینــه حفــظ مجــازی 
ــوان کــرد: بیــش از ۳ هــزار  ــم، عن قــرآن کری
و  شــرکت کرده انــد  طــرح  ایــن  در  نفــر 
اصفهــان اولیــن اســتانی اســت کــه پــس از 
قــم اقــدام بــه برگــزاری ایــن طــرح کــرد کــه 
ــه  ــورت گرفت ــم از آن ص ــی ه ــتقبال خوب اس
ــه  ــه متبرک ــار بقع ــرح در کن ــن ط ــت؛ ای اس
مجلســی بــا ظرفیــت ســه هــزار نفــر در حــال 
اجراســت کــه زمینــه ســاز جــذب افــراد بــرای 
ــل  ــاده تعام ــت.ما آم ــوده اس ــرآن ب ــظ ق حف
ــی و  ــات قرآن ــتگاه ها و مؤسس ــام دس ــا تم ب
نهادهــای مختلــف در زمینــه فعالیت هــای 

ــتیم. ــی هس ــه قرآن ــژه در زمین ــه وی ــود ب خ

درآئین اختتامیه اوقات فراغت مشترک مساجد استان اصفهان عنوان شد: 

اصفهان، پیشتاز در هم افزایی بین مراکز فرهنگی و نظارت برکانون های مساجد 
ارزانی: انجام فعالیت های فرهنگی مسجد باید زمینه ساز پیشرفت و تعالی افراد شود


