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تغییرات پیاپی در کادر فنی منطقی بود؟
 سرمایه های میلیاردی را 

بیهوده هدر ندهید!

نگاهی به فیلم »ماالریا« ساخته پرویز شهبازی

مرثیه ای برای آذرخش
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رئیس اتاق تعاون استان اصفهان 
در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

رکود، تعاونی های مسکن 
اصفهان را زمین گیر کرده است
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داروهای آرام بخش در رأس مسمومیت زایی

 مرگ ساالنه ۷۰۰ ایرانی
 به دلیل مسمومیت  با دارو
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در دیدار مدیر عامل سازمان آب و فاضالب 
با شهردار اصفهان مطرح شد:

 خدمات بیشتر به مردم 
با هماهنگی دستگاه های مختلف
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 گزارش کیمیای وطن 
 از خدمت رسانی سازمان های 

حمل ونقل به زائران اصفهانی اربعین:  

 دو هزار دستگاه اتوبوس
زائران اربعین را به مرز می برند
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ک قهرود کاشان کارخانه پوشا
با 4۰ سال  سابقه تعطیل شد
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9۷ درصد شهروندان 
اصفهانی باسواد هستند  
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سبک زندگی دینی
است  چندی  که  مناقشه  پر  موضوعات  از  یکی 
فضای گفتمانی در دانشگاه و شاید فضای عمومی 
را به خود مشغول کرده باشد، مفهوم سبک زندگی 
دینی است. این موضوع در فضای عمومی جامعه 
با طرح مصادیق عینی سبک زندگی که روایتگر 
مهندسی  الزامات  و  آن  تجویزی  غیر  چیستی 
از  زاویه های معطوف به چالش  حاکمیتی است، 
این  از  با قرائت حاکمیتی  را  قرائت جامعه ای آن 

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

از این حیث بدل کرده است...
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آماده تعامل با دنیای منهای استکبار باشیم
تاثیر خروج از برجام بر اقتصاد ایران

با  برجام  درباره  ترامپ در سخنرانی خود  دونالد 
اینکه فوق العاده عصبانی به نظر می رسید و مثل 
یک انسان ترسیده از چیزی و گریزان از موضوعی 
به خود می پیچید و با وجود داد و فریادهای قبلی 
و هیاهویی که بر سر لغو برجام کرده بود، جرئت 
نکرد خود شخصا اظهارنظری کند و تعیین تکلیف 
استراتژی آمریکا در قبال ایران و همچنین در قبال 

برجام را به زمین کنگره انداخت. 
کنگره آمریکا در فرصت ٩٠ روزه ای که پیش رو 
دارد و روزهایی از آن گذشت و با اختالف نظرهای 
این باره  در  باید  دارد،  وجود  آن  در  که  سنگینی 

اعالم موضع کند ...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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میزان رضایتمندی از واحدهای خدماتی چقدر است؟

|صفحه 3متاسفانه فرهنگ رعایت حقوق مصرف کننده چندان جا نیفتاده است

حقوقگمشدهمصرفکنندگان

صفحه 4

تولید یک سوم صنایع دستی 
جهان در اصفهان  

بســیاری از تحلیلگــران و ناظــران سیاســی و اقتصــادی 
بــر ایــن بــاور هســتند کــه کاش ایــران نفــت نداشــت. 
ــن  ــه ای ــران ب ــده ای ــث ش ــت باع ــد نف ــا می گوین آن ه
ــه کشــوری نفتــی  ــل ب ــدد و تبدی طــای ســیاه دل ببن
شــود کــه بیشــتر درآمــدش مربــوط بــه فــروش نفــت 

باشــد.
اگــر نفــت نبــود، مــا هــم مثــل بســیاری از کشــورهایی 
کــه نفــت نداشــتند، می توانســتیم اقتصــادی بالنده تــر 

و غیرنفتــی داشــته باشــیم.
ایــن تحلیلگــران راســت می گوینــد؛ هرچنــد نفــت 
نعمــت بزرگــی اســت، امــا بــرای کشــور و مدیریــت آن

ــزرگ شــده کــه اجــازه نمی دهــد  ــه بایــی ب  تبدیــل ب
ــران شــکوفا شــود. ــر اقتصــادی ای بخش هــای دیگ

مــن می خواهــم بگویــم نه تنهــا نفــت، بلکــه کاش 
مــا فرهنــگ 2500 ســاله هــم نداشــتیم. ایــن فرهنــگ 

ــران شــده. ــان ای ــای ج 2500 ســاله سال هاســت ب
مــا بافرهنگ تریــن مــردم دنیــا هســتیم. چــرا؟ چــون 
کشــوری هســتیم کــه 2500 ســال تاریــخ دارد. بــه 
خاطــر همیــن فرهنــگ قدیمــی چشــم خــود را بــر تمام 

ــم. ــران می بندی ــه ای ــروز جامع ــای ام بدی ه
درگیــر  ایرانــی  جامعــه  متاســفانه  روزهــا  ایــن   
ــه  ــز دامن ــر روز نی ــت و ه ــی اس ــای فرهنگ بی اخاقی ه
ــه  ــل اینک ــه دلی ــا ب ــود. م ــر می ش آن فراگیرت
نمی خواهیــم ایــن مســئله را درک کنیــم 
ــه  ــگ در جامع ــه فرهن ــم ک و بپذیری
ایرانــی بــه ســطح پایینــی رســیده 
خــود  چشــمان  اســت، 
ایــن  تمــام  روی  بــر  را 
می بندیــم  بی اخاقی هــا 
ــا  ــم م ــاز هــم می گویی و ب
در جهــان بهترین هســتیم.

درک ایــن بی فرهنگی هــاو 
قی هــا  خا بی ا
ــری  ــه صغ ــاج ب احتی
ــم  ــدن ه ــری چی و کب

نــدارد. 
ــی اســت ســری  ــا کاف تنه

ــم  ــا فضــای مجــازی بزنی ــا ی ــا و کوچه ه ــه خیابان ه ب
ــف بار  ــدر تاس ــور چق ــی کش ــاع فرهنگ ــم اوض ــا ببین ت

اســت.
ایــن بی اخاقــی تنهــا بــه ناســزا و فحــش ختــم 
نمی شــود؛ ایرانی هــا قــدرت زیــادی در تهمــت زدن بــه 
دیگــران دارنــد؛ کافــی اســت کســی را در یــک ماشــین 
ــه  ــرف جامع ــاف ع ــری خ ــا ظاه ــا ب ــت ی گران قیم
ببیننــد؛ ســیل تهمت هــا و افتراهاســت کــه بــه ســمت 

او روانــه می شــود. 
ــر اســاس  ــردم را ب ــی م ــه اخاق ــک جامع ــا در ی قطع
ظاهــر و یــک ماشــینی کــه ســوار می شــوند، قضــاوت 

نمی کننــد.
مشــاهده کرده ایــد کــه  خــود  نزدیکــی  در  حتمــا 
بســیاری از جوانــان بــه دلیــل ظاهــر متفــاوت توســط 
برخــی، متهــم بــه بی دینــی و هرزگــی می شــوند.

بــه راســتی بایــد گذشــته را فرامــوش کنیــم و بــه 
ــده بنگریــم. همــه چیــز کشــور در اقتصــاد، توافــق  آین

هســته ای، انتخابــات و ... خاصــه نمی شــود. 
ــن اخــاق  ــاز دارد. ای ــی اخــاق نی ــی کم ــه ایران جامع
بایــد در تمــام ســطوح بــه جامعــه تزریــق شــود؛ 

تحصیلکــرده و غیرتحصیلکــرده هــم نــدارد.
کاش فرهنــگ 2500 ســاله نداشــتیم تــا دســت کم 
ــاش  ــم و ت ــور می بودی ــگ کش ــر فرهن ــه فک ــی ب کم
ــم  ــم. کاش ه ــای آن کاری کنی ــرای ارتق ــم ب می کردی

ــاله.  ــگ 2500 س ــم فرهن ــتیم و ه ــت نداش نف
عصر ایران

کاشهمنفتنداشتیموهمفرهنگ2500ساله!

رئیس مجلس شورای اسالمی:

کشورهای دوست آمریکا هم 
اذعان به شیطان بودنش دارند

علی الریجانی گفت: در سفری که اخیرا بنده به روسیه 
برای شرکت در اجالس بین المجالس داشتم، یکی از 

رؤسای مجالس کشورهای دوست آمریکا ...

رئیس قوه قضائیه:

 برجام موشکی
 نخواهیم داشت

آیت هللا آملی الریجانی گفت: توان موشکی جمهوری 
آن  درباره  قطعا  و  است  دفاع  برای  ایران  اسالمی 

برجام 2 و 3 و هیچ گونه مذاکره ای...
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کوتاه از سیاست
ایرانی های بسیاری در زندان  آمریکا 

به سر می برند 
ــل در  ــازمان مل ــران در س ــده ای ــرو، نماین ــی خوش غالمعل
ــوالی  ــه س ــخ ب ــکا در پاس ــی آمری ــو مل ــا رادی ــو ب گفت وگ
ــا ملیت هــای ایرانی آمریکایــی  ــر نگهــداری افــراد ب مبنــی ب
در زندان هــای ایــران بــرای تبــادل بــا ایرانی هــای دربنــد در 
ــت: نظــام  ــن موضــوع گف ــکا ضمــن رد ای زندان هــای آمری
قضایــی از دولــت متفــاوت اســت و کار خــود را انجــام 

می دهــد.
وی یــادآوری کــرد: در آمریــکا نیــز ایرانی هــای بســیاری از 
ــک  ــم شــدند و این ــن کشــور مته ــی ای ــام قضای ســوی نظ

ــد. ــر می برن ــه س ــدان  ب ــا در زن ــض تحریم ه ــت نق باب

 مسائل موشکی ایران 
ربطی به برجام ندارد 

ــور، رئیــس کمیتــه هســته ای  حجت االســالم مجتبــی ذوالن
مجلــس شــورای اســالمی، بــا بیــان اینکــه مذاکــره ایــران 
ــی و  ــا مســائل دفاع ــی ب ــاره مســائل هســته ای ارتباط درب
ــرایط  ــام ش ــائل برج ــت: مس ــته، گف ــران نداش ــکی ای موش
ــام را  ــه برج ــوری ک ــوان کش ــه عن ــا ب ــودش را دارد و م خ
امضــا کرده ایــم، شــاهد نقــض عهدهــای مکــرر آمریکایــی 
هســتیم؛ ایــن مســئله بــرای همــه دنیــا روشــن و مشــخص 

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــران بــرای دفــاع از حقــوق و امنیــت 
مــردم خــود ملــزم بــه افزایــش تــوان دفاعــی شــده، گفــت: 
ــی  ــدات احتمال ــا تهدی ــه ب ــرای مقابل ــران ب موشــک های ای
اســت و ایــران بــرای دفــاع از امنیــت خــود تــوان موشــکی 
و دفاعــی خــود را تقویــت کــرده و افزایــش تــوان موشــکی 
ــام  ــا برج ــته ای ی ــائل هس ــه مس ــی ب ــچ ارتباط ــران هی ای

نــدارد.

 اگر دشمن به سپاه توهین کند 
ارتش در مقابلش می ایستد

امیــر ســرتیپ کیومــرث حیــدری، فرمانــده نیــروی زمینــی 
ارتــش، در همایــش »ارتشــی و ســپاهی، یــک لشــکر 
الهــی« کــه بــا هــدف تبییــن و تأکیــد بــر ضــرورت وحــدت 
ــه  ــداری ک ــار داشــت: اقت ــزار شــد، اظه ــش برگ ســپاه و ارت
ــام)ره( و  ــرت ام ــم، در درجــه اول مرهــون بصی ــروز داری ام

ــت. ــم کل قواس ــی معظ ــمندانه فرمانده ــری هوش رهب
وی ادامــه داد: بصیــرت الهــی رهبــری کــه پرده هــای 
ــیر  ــد و مس ــار می زن ــا کن ــمان م ــل چش ــت را از مقاب غفل

آینــده را روشــن می کنــد.
فرمانــده نیــروی زمینــی ارتــش معرفــت و بصیــرت مــردم را 
عامــل دیگــر اقتــدار کشــور خوانــد و گفــت: ســومین عامــل 
اقتــدار امــروز، توانمنــدی  دفاعــی مــا در حوزه هــای مختلــف 

ست. ا
امیــر ســرتیپ حیــدری تصریــح کــرد: همایــش وحــدت را 
ــرادران ســپاهی  ــار ب ــم کــه در کن ــا بگویی ــم ت ــزار کرده ای برگ
ــد،  ــن کن ــه ســپاه توهی ــر دشــمن بخواهــد ب هســتیم و اگ

بایــد ارتــش را در مقابــل خــود ببینــد.

 هفتمین گزارش وزارت خارجه 
در اجرای برجام

ــود را در  ــه خ ــه ماه ــزارش س ــن گ ــه هفتمی وزارت خارج
اجــرای برجــام در ســه بخــش بــه کمیســیون امنیــت ملــی 
و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســالمی تقدیــم کــرد.

ــوص  ــه درخص ــه وزارت خارج ــه ماه ــزارش س ــن گ هفتمی
اجــرای برجــام در ســه بخــش شــامل موانــع و چالش هــا 
رفــع  حــوزه  در  تحــوالت  آخریــن  برجــام،  اجــرای  در 
فعالیت هــای  در حــوزه  تحــوالت  آخریــن  و  تحریم هــا 

ــت. ــته ای اس هس

اعزام کاروان های زیارتی به سوریه 
در آینده نزدیک

رئیــس ســتاد بازســازی عتبــات در گفت وگویــی بــه نحــوه 
ــب)س( و طــرح توســعه آن  بازســازی حــرم حضــرت زین
بــدون بودجــه دولتــی، پرداخــت نــذورات مــردم در گذشــته 
و حــال بــه حــرم، بازســازی حــرم حضــرت ســکینه)س( و 
حضــرت رقیــه)س( و اعــزام زائــران بــه ســوریه اشــاره کــرد.

ــر  ــرم مطه ــازی ح ــت بازس ــاره وضعی ــالرک درب ــن پ حس
حضــرت زینــب)س( و اقدامــات اجرایــی ســتاد بازســازی 
عتبــات عالیــات در ســوریه گفــت: 4 ســال پیــش پــس از 
ــه  ــا ب ــه، تکفیری ه ــه زینبی ــه محل ــت ها ب ــه تروریس حمل
ــل ها،  ــتقیم مسلس ــر مس ــیدند و تی ــرم رس ــری ح 100 مت
آرپی جی هــا و خمپاره هایشــان متاســفانه بــه اطــراف حــرم 

ــرد. ــاراتی  را وارد ک ــت و خس اصاب
و  خــون  اهــدای  بــا  حــرم  مدافعــان  افــزود:  وی   
را ظــرف مــدت کوتاهــی دور  آن هــا  ایثارگری هایشــان 
ــه حــرم مطهــر وارد شــد کــه  ــی هــم ب ــد؛ امــا صدمات کردن
ــن و  ــل صح ــرم، داخ ــل ح ــاران داخ ــه خمپاره ب ــوان ب می ت
ــک  ــت ی ــا و اصاب ــی از مناره ه ــه یک ــی ب ــت آرپی ج اصاب
ــه در  ــی ک ــر و انفجارهای ــد مطه ــه گنب ــر ب ــی دیگ آرپی ج

ــرد. ــاره ک ــت، اش ــورت گرف ــرم ص ــراف ح اط

 ابطال بخشنامه ستاد 
هدفمندکردن یارانه ها

دیــوان عدالــت اداری بخشــنامه دبیــر ســتاد هدفمنــد کردن 
ــرای  ــه ب ــت ماهان ــر برقــراری آبونمــان ثاب ــی ب یارانه هــا مبن

مشــترکان گاز طبیعــی را ابطــال کــرد.
ــال بخشــنامه شــماره  ــر ابط ــی ب در راســتای شــکایتی مبن
هدفمنــد کــردن  ســتاد  دبیــر   91/6/20  -  19131/91/10
یارانه هــا درخصــوص برقــراری آبونمــان ثابــت ماهیانــه 
بــرای مشــترکان گاز طبیعــی، هیئــت عمومــی دیــوان 

عدالــت اداری وارد رســیدگی شــد.
پــس از بررســی پرونــده دیــوان عدالــت اداری در رأی خــود 
عنــوان کــرد کــه مطابــق بنــد )ب( و تبصــره 1 مــاده 1 قانــون 
هدفمنــد کــردن یارانه هــا مصــوب ســال 1388 مقــرر شــده 
ــدرج  ــت شــرایط من ــا رعای ــه قیمت گــذاری گاز طبیعــی ب ک
در مقــررات مزبــور بــر عهــده دولــت اســت و مجــوزی بــرای 
اخــذ آبونمــان گاز طبیعــی پیش بینــی نشــده و ادعــای 
دولــت مبنــی بــر اینکــه آبونمــان جزئــی از قیمــت گاز 
ــا قانــون نیســت؛ زیــرا آبونمــان  مصرفــی اســت، منطبــق ب
از کلیــه مشــترکان اعــم از اینکــه گاز مصــرف کــرده باشــند 
یــا خیــر اخــذ می شــود؛ در صورتــی کــه قیمــت گاز مصرفــی 

ــود. ــت می ش ــده دریاف ــط از مصرف کنن فق
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ــه  ــوه قضائی ــس ق ــی، رئی ــی الریجان ــت هللا آمل آی
ــه  ــا اشــاره ب در جلســه مســئوالن عالــی قضایــی ب
آیــات شــریفه قــرآن، مــوت، حیــات، نفــع و ضــرر 
را صرفــا در اختیــار و قــدرت حضــرت حــق دانســت 
ــر  ــودی از تأثی ــر موج ــه از ه ــرد: آنچ ــح ک و تصری
ــدرت و ســلطنت  ــه ق مشــاهده می شــود متکــی ب
حــق اســت. فهــم ایــن نکتــه، انسان ســاز اســت و 

درک و بصیــرت ایجــاد می کنــد.
در ادامــه بخــش دیگــری از ســخنان رئیــس قــوه 

قضائیــه آمــده اســت: 
 سیاست های جدید آمریکا درباره 

جمهوری اسالمی ایران
ــر هجمه هــای  ــژه در روزهــای اخی آمریکایی هــا به وی
شــدیدی را علیــه جمهــوری اســالمی در مقــام 
ــا و  ــات آن ه ــد و اقدام ــاز کرده ان ــل آغ ــغ و عم تبلی
شیطنت هایشــان فقــط در مقــام صحبــت نیســت؛ 
بلکــه در عمــل نیــز تحریم هایــی را بــه ویــژه 
ــال     ــالمی اعم ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس ــه س علی

کرده انــد. 

بــه جــز دو موضــوع هســته ای و برجــام، اظهــارات 
محــور  دو  حــول  بیشــتر  آمریکایــی  مقامــات 
می گــردد کــه یکــی قــدرت موشــکی ایــران و 
دیگــری حضــور جمهــوری اســالمی در منطقــه 
اســت. البتــه هــر دو موضــوع پاســخ روشــنی دارد 
ــه آن  ــده ب ــاالت متح ــات ای ــت مقام ــه الزم اس ک

ــد. ــه کنن توج
 هیچ گونه مذاکره ای نخواهیم داشت

ــرای  ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــکی جمه ــوان موش ت
ــام 2 و 3 و  ــاره آن برج ــا درب ــت و قطع ــاع اس دف

هیچ گونــه مذاکــره ای نخواهیــم داشــت. 
ــراوان  ــات ف ــب تجربی ــا کس ــالمی ب ــوری اس جمه
طــی ســال های پــس از پیــروزی انقــالب اســالمی 
 ماننــد حمایت هــای آمریــکا از رژیــم صــدام و 
ایــران تحــت شــدیدترین ضربــات  قــرار دادن 
موشــکی، تمــام تــالش خــود را بــرای ارتقــای 
قــدرت دفاعــی و تــوان بازدارندگــی بــه کار خواهــد 

ــت.  بس
چــرا مــا بایــد از کمتریــن حــق خــود کــه حــق دفاع 
اســت، محــروم بمانیــم فقــط بــرای اینکــه آمریکا و 

هم پیمانانــش مــا را ضعیــف می خواهنــد؟

 حضور ایران در منطقه 
حضــور جمهــوری اســالمی در منطقــه بــه زور 
ســرنیزه نبــوده اســت؛ بلکــه در قلــوب مــردم 
جــای دارد. عــالوه بــر ایــن حضــور جمهــوری 
ــمی  ــوت رس ــا دع ــراق ب ــوریه و ع ــالمی در س اس
دولت هــای قانونــی ایــن کشــورها بــوده و ایــران در 
ــچ کشــوری از مــردم  ســخت ترین شــرایط کــه هی
ــا جــان و مــال  ایــن کشــورها حمایــت نمی کــرد، ب
خــود بــرای حفاظــت از مــردم ســوریه و عــراق وارد 

ــد. ــدان ش می
 داعش را آمریکا خلق کرده است 

ــت  ــه حمای ــم ب ــوری اســالمی را مته ــکا جمه آمری
در  اســالمی  جمهــوری  می کنــد؛  تروریســم  از 
ــما در  ــور دارد. ش ــود حض ــی خ ــه جغرافیای منطق
ــر  ــه از هــزاران کیلومت ــد ک ــا چــه می کنی ــه م منطق
ــی  ــگاه نظام ــد و پای ــا آمده ای ــه اینج ــر ب آن طرف ت
ــت وارد  ــراری امنی ــه برق ــه بهان ــد؟ ب ــاد کرده ای ایج
ــود  ــاخت ها را ناب ــه زیرس ــا هم ــدید؛ ام ــراق ش ع
کردیــد و داعــش را بــه جــا گذاشــتید. قصــد 
ــات و فضاســازی، داعــش را 20  ــا تبلیغ داشــتید ب
ســال در منطقــه نگــه داریــد؛ امــا بــا حمایت هــای 
مستشــاری جمهــوری اســالمی از جبهــه مقاومــت 
ــی  ــد و در مدت ــاکام ماندی ــود ن ــدف خ ــن ه در ای
از  بســیار کوتــاه شــاهد پاک ســازی بســیاری 

ــدید. ــش ش ــود داع ــوث وج ــق از ل مناط
 فضای مجازی، ابزاری برای فضاسازی 

علیه قوه قضائیه
قضایــی،  دســتگاه  وظایــف  همــه  میــان  در 

رســیدگی ها نقــش برجســته ای دارد. در ســال ها 
و ماه هــای اخیــر، هجمه هــای عجیبــی را علیــه 

می بینیــم.  قضایــی  دســتگاه 
قــوه قضائیــه بــه ســراغ هرکــس کــه اتهامــی 
متوجــه اوســت مــی رود، متهم بــه برخورد سیاســی 
می شــود و امــروز نیــز متأســفانه فضــای مجــازی، 
ــه  ــازی علی ــا و فضاس ــن هجمه ه ــرای ای ــزاری ب اب

ــه شــده اســت.  ــوه قضائی ق
اگــر قــرار باشــد دســتگاه قضایــی بــه ســراغ 
هرکــس رفــت، متهــم بــه سیاســی کاری شــود بایــد 

ــم. ــل کنی ــه را تعطی ــوه قضائی ق

مســئوالن قضایــی بایــد محکــم در برابــر ایــن 
و  بایســتند  رســانه ای  فضاســازی های  قبیــل 
منفعــل نشــوند؛ بنیــان احضارهــا، تعقیب هــا و 
رســیدگی های قضایــی بایــد شــرعی، قانونــی و 
عادالنــه باشــد و پــس از آن محکــم بــرای احقــاق 

ــه هراســی خواهیــم  ــدون هیچ گون حقــوق مــردم ب
توجهــی  تبلیغاتــی  شــانتاژهای  بــه  و  ایســتاد 

ــرد. ــم ک نخواهی
 تخریبگران دستگاه قضایی

ــن کار  ــه ای ــدام ب ــارج از کشــور اق ــه خ  کســانی ک
ــه  ــال ب ــا اتص ــده اند و ب ــر ش ــا اجی ــد، قطع می کنن
بیگانــه  کشــورهای  جاسوســی  ســرویس های 
بابــت ایــن هجمه هــا پــول دریافــت می کننــد. 
وقتــی مقامــات آمریــکا تصریــح می کننــد کــه نظــر 
مــا تغییــر نظــام جمهــوری اســالمی اســت، تردیدی 
ــا  ــد؛ ام ــی نمی مان ــراد باق ــردن اف ــه اجیرک در زمین
ــب  ــه تخری ــت ب ــور دس ــل کش ــه داخ ــانی ک کس
ــفقانه را  ــه مش ــن توصی ــد، ای ــه می زنن ــوه قضائی ق
ــداد کار  ــا در امت ــدام آن ه ــه اق ــد ک ــوش نکنن فرام
ــی از  ــب رکن ــت و تخری ــی اس ــران خارج تخریبگ
ــردم  ــرر م ــه ض ــالمی ب ــوری اس ــام جمه ارکان نظ
و کشــور تمــام می شــود؛ چــه قصــد ایــن کار را 

ــند.  ــته باش ــه نداش ــند و چ ــته باش داش
ــر  ــد و اگ ــر باش ــد بصی ــز بای ــی نی ــتگاه قضای دس
پرونده شــان  بــه  رســیدگی  مقــام  در  کســانی 
اقــدام بــه افتــرا و تخریــب می کننــد و بــا اســتفاده 
نابجــا از فضــای مجــازی علیــه قــوه قضائیــه انــواع 
ــی  ــورد قانون ــورد برخ ــد، م ــا را روامی دارن تهمت ه

ــود.  ــع ش ــاط جم ــن بس ــا ای ــد ت ــرار می گیرن ق
مــردم عزیــز مــا هــم بایــد آگاه باشــند کــه عــده ای 
از قانــون و رســیدگی های قانونــی  بــرای فــرار 
فضاســازی می کننــد. تخریــب علیــه قــوه قضائیــه 

ــت. ــزی اس ــرای قانون گری ب

ــته  ــورمان، روز گذش ــه کش ــر خارج ــف، وزی ــواد ظری محمدج
ــی در  ــای جنوب ــران و آفریق ــاری ای ــع تج ــت مجم در نشس
ســخنانی ضمــن ابــراز خرســندی از برگــزاری ایــن نشســت و 
ــوازی طــرف آفریقایــی، کشــور آفریقــای  قدردانــی از مهمان ن

ــد. جنوبــی را دوســت خیلــی نزدیــک ایــران خوان
وزیــر خارجــه بــا تشــریح مناســبات ایــران و آفریقــای جنوبی 
در قبــل و بعــد از انقــالب و همچنیــن پایــان رژیــم آپارتایــد 
در آفریقــای جنوبــی بــه مناســبات سیاســی دو کشــور و 
ــاره  ــی اش ــای بین الملل ــور در عرصه ه ــای دو کش همکاری ه

کــرد.
ــرد و  ــف ک ــات توصی ــن و باثب ــران را ام ــا ای ــکاری ب وی هم
افــزود: بــه دلیــل تحریم هــای غیرقانونــی و ناعادالنــه، روابــط 
ــور  ــیل های دو کش ــت و پتانس ــر از ظرفی ــا کمت ــادی م اقتص

ــود. ب
رئیــس دســتگاه دیپلماســی کشــورمان بــا اشــاره به برداشــته 
شــدن تحریم هــای غیرقانونــی علیــه ایــران خاطرنشــان کــرد: 
ــا  ــم انداز همکاری ه ــا چش ــو تحریم ه ــا لغ ــر ب ــال حاض در ح
بــه شــدت افزایــش یافتــه و امــکان افزایــش همکاری هــا رو 

بــه گســترش اســت.
ظریــف بــا اشــاره بــه همکاری هــای بانکــی ایــران بــا اروپــا و 
آســیا، خواســتار تقویــت همکاری هــای بانکــی بیــن ایــران و 

آفریقــای جنوبــی شــد.
وی گفــت: مانعــی بــر ســر راه گســترش روابــط بیــن ایــران و 

آفریقــای جنوبــی وجــود نــدارد.
وزیــر خارجــه کشــورمان همچنیــن بــه ســفر چنــد مــاه آینــده 

»حســن روحانــی« بــه آفریقــای جنوبــی اشــاره کــرد.

ــژه  معــاون اول رئیس جمهــور گفــت: اجــرای طــرح وی
ــی  ــطح کم ــای س ــدف ارتق ــا ه ــتایی ب ــکن روس مس
اقدامــی  روســتایی  واحدهــای مســکونی  و کیفــی 

ــت.  ــروری اس ض
اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رئیس جمهــور، در 
جلســه بررســی رفــع موانــع پرداخت تســهیالت مســکن 
ــا اشــاره بــه جایــگاه روســتا و روســتاییان  روســتایی ب
در همــه عرصه هــای سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی 
ــرای ســاخت و  ــه تســهیالت ب ــی کشــور، ارائ و اجتماع
ــت  ــای دول ــتایی را از اولویت ه ــکن روس ــازی مس بهس

اعــالم کــرد.
ــر  ــه روســتاها نظی ــی ب وی پیامدهــای منفــی بی توجه
ــی در  ــیب های اجتماع ــد آس ــه و رش ــرت بی روی مهاج

کالن شــهرها را یــادآور شــد و خاطرنشــان کــرد: ســاخت 
ــی  ــا در مناطق مســکن مناســب و مقاوم ســازی خانه ه
از کشــور کــه بیشــتر در معــرض ســوانح طبیعــی نظیــر 
زلزلــه و ســیل هســتند، در دســتورکار قــرار گرفتــه و ایــن 

رونــد تســریع خواهــد شــد.
ــر  ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــور ب ــاون اول رئیس جمه مع
ــکن  ــون مس ــا 6 میلی ــد جمع ــات بای ــاس مطالع اس
ــتار  ــود، خواس ــازی ش ــازی و مقاوم س ــتایی نوس روس
هماهنگــی بیشــتر ســازمان برنامــه و بودجــه، بانک هــا 
ــرح  ــن ط ــریع تر ای ــبرد س ــرای پیش ــکن ب ــاد مس و بنی
شــد و تاکیــد کــرد: نبایــد در اجــرای ایــن طــرح، هزینــه 
ــتاییان  ــه روس ــا ب ــا بانک ه ــرارداد ب ــت ق ــی از باب اضاف

ــز کشــور تحمیــل شــود. عزی

 ظریف خواستار تقویت همکاری های بانکی
 بین ایران و آفریقای جنوبی شد 

 نوسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی
 از مهم ترین اولویت های دولت است 
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،،
بنیان احضارها و رسیدگی ها شرعی و 
قانونی باشد و پس از آن از فضاسازی، 
هجمــه و تخریــب در فضای حقیقــی و 

مجازی هراسی نداشته باشید

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

آماده تعامل با دنیای منهای استکبار باشیم
تاثیر خروج از برجام بر اقتصاد ایران 

کــه البتــه قــرار اســت هفتــه آینــده ایــن اظهارنظــر 
صــورت گیــرد. ترامــپ تهدیــد کــرده کــه اگــر کنگــره 
می کنــد  چنــان  و  چنیــن  خــود  نکــرد،   اقــدام 
ــی را در ســخنان بعــدش  ــدی و بدخلق ــن بدعه و ای
ــه  ــد ک ــا می دانن ــه دنی ــه هم ــی ک ــه داد؛ در حال ادام
ــکا  ــران و آمری ــرف ای ــن دو ط ــق بی ــک تواف ــن ی ای
ــد آن را لغــو کــرده  نیســت کــه یکــی از آن دو بتوانن
و از آن ســرپیچی کننــد؛ بلکــه برجــام یــک قــرارداد 
بین المللــی  مجامــع  در  اســت کــه  بین المللــی 
تصویــب شــده و کســی نمی توانــد یکطرفــه زیــر آن 

ــد و منکــرش شــود؟   بزن
ــاره اینکــه اقتصــاد ایــران چــه  امــا گمانه زنی هــا درب
تاثیــرات احتمالــی از ایــن موضــوع خواهــد گرفــت، 
ــه شــدت مطــرح اســت؛ همیــن جــا بگوییــم کــه  ب
برجــام در ایــن مــدت گلــی بــه ســر اقتصــاد مــا نــزد 
کــه نگــران آینــده و آثــار اقتصــادی پــس از لغــوش 

باشــیم. 
در هــر حــال بســیاری از اقتصاددانــان و فعــاالن 
ــکا از برجــام  ــد کــه خــروج آمری اقتصــادی می گوین
در صورتــی کــه کنگــره ایــن کشــور تصمیمــی در ایــن 
ــر نخواهــد  ــران بی تأثی ــر اقتصــاد ای ــرد، ب رابطــه بگی
بــود و مشــکالتی را بــرای مــا ایجــاد خواهــد کــرد. 
ــاالن  ــان و فع ــد اقتصاددان ــورد تأکی ــه م ــه ای ک نکت
اقتصــادی اســت، ایــن اســت کــه خــروج احتمالــی 
آمریــکا از برجــام نمی توانــد شــرایط قبــل از امضــای 

برجــام را بــر اقتصــاد ایــران حاکــم کنــد. 
هرچنــد کــه احتمــاال در صــورت چنیــن اتفاقــی 
بــرای  عصا تــر  دســت  بــه   اروپایــی  بانک هــای 
ــرد؛  ــد ک ــت خواهن ــران حرک ــا ای ــاط ب ــل و ارتب تعام
ــرس  ــی از ت ــایش آنچنان ــوز گش ــه هن ــی ک همچنان

نداشــته اند.  آمریــکا 
مهم تریــن  از  یکــی  برجــام،  امضــای  از  پــس 
ــرو آن  ــی و پی ــرمایه گذاری خارج ــذب س ــکات، ج ن
رشــد اقتصــادی اســت؛ امــا کارشناســان اقتصــادی 
معتقدنــد مشــکالتی کــه در تمــام ایــن ســال ها 
خارجــی  ســرمایه گذاری  جــذب  بــرای  ایــران 
ــد  ــا باش ــر از تحریم ه ــه متأث ــش از آنک ــته، بی داش
ــن  ــاعد، قوانی ــب و کار نامس ــای کس ــل فض ــه دلی ب
ــا  ــده اداری و ده ه ــی پیچی ــت وپاگیر و بروکراس دس
ــرای جــذب  ــد ب ــن بای ــر اســت؛ بنابرای مســئله دیگ
ســرمایه گذاری خارجــی در وهلــه اول این مشــکالت 
را برطــرف کــرده و ســپس بــه تاثیراتــی کــه خــروج 
احتمالــی آمریــکا و اروپــا از ایــن موضــوع دارد، فکــر 

ــم.  کنی
امــروز مســئوالن بایــد بــه فکر بســتن درهــای ورودی 
ــی را  ــت داخل ــرخ صنع ــند و چ ــه باش واردات بی روی
بــه حرکــت درآورنــد و از طرفــی تولیدکننــدگان بایــد 
مصرف کننــدگان کیفیــت  حقــوق  رعایــت  بــرای 
ــر  ــردم ب ــال م ــا اقب ــند ت ــا بخش ــان را ارتق تولیدش
اســتفاده از تولیــدات داخلــی صــورت گیــرد و امــکان 
ترغیــب مصــرف آن بیــش از پیــش فراهــم شــود. 
ــور  ــل کش ــل و نیمه معط ــت معط ــازی صنع فعال س
هــم مشــکل اشــتغال را حــل می کنــد و هــم امــکان 
ــه هــر دو  ــه را فراهــم مــی آورد ک ــا برنام صــادرات ب

نســخه شــفابخش اقتصــاد کشــور اســت. 
مــا نیازمنــد یــک حرکــت جهــادی در راســتای تحقق 
بــه دور از شــعار اقتصــاد مقاومتــی هســتیم کــه اگــر 
ــرد  ــه جایــی نخواهــد ب محقــق شــود، دشــمن راه ب
ــون  ــمن همچ ــده دش ــه آین ــای بی رحمان و تحریم ه

ــر خواهــد شــد.  ــا بســیار کم اث ــر ی گذشــته بی اث
ــه آن توجــه کنیــم ایــن  موضوعــی کــه الزم اســت ب
ــر از  ــرای شــرایط بدت ــان را ب ــد خودم ــه بای اســت ک
شــرایط فعلــی و حتــی پیــش از برجــام آمــاده 
ــام  ــش از برج ــرایط پی ــه ش ــا ب ــه قطع ــم؛ گرچ کنی
ــد  ــان پایبن ــا همچن ــور م ــه کش ــم. البت بازنمی گردی
از منافــع هرچنــد کمــش  بــه برجــام اســت و 
اســتفاده می کنــد؛ امــا در صــورت بــه خطــر افتــادن 

ــرد.  ــد ک ــم خواه ــاذ تصمی ــی اتخ ــع مل مناف
در  تــا  توانمنــد کنیــم  را  اقتصادمــان  بایــد  مــا 
ــود؛  ــزل نش ــار تزل ــی دچ ــارهای بیرون ــل فش مقاب
ــا در  ــر اروپایی ه ــه اگ ــوع ک ــن موض ــاره ای ــا درب ام
زمینــه خــروج از برجــام، بــا آمریکایی هــا همدســت 
ــرای اقتصــاد ایــران و جــذب  شــوند، چــه اتفاقــی ب
رخ  اقتصــادی  رشــد  و  خارجــی  ســرمایه گذاری 
ــه  ــم ک ــاره کنی ــه اش ــن نکت ــه ای ــد ب ــد، بای می ده
تجربــه نشــان داده هــرگاه اروپایی هــا از ایــران 
را  آن هــا  جــای  روس هــا  و  چینی هــا  رفته انــد، 
از مــا ضــرر  اروپایی هــا بیشــتر  پــر کرده انــد و 

 . می کننــد
ــه  ــد ک ــا نشــان می ده ــای اروپ ــه موضعگیری ه البت
حامــی برجــام هســتند؛ گرچــه ضــد و نقیض هایــی 
دارنــد کــه آنقــدر هــم نگران کننــده نیســت؛ زیــرا بــا 
ــنا  ــت آش ــدی اس ــی از بدعه ــه حاک ــالق ک ــن اخ ای

ــم.  ــته و داری ــی الزم را داش ــتیم و پیش بین هس
ــود  ــد می ش ــر آن تأکی ــدت ب ــه ش ــه ب ــی ک موضوع
ایــن اســت کــه اشــکاالتی کــه ایــران در زمینــه 
جــذب ســرمایه گذاری خارجــی دارد، ربطــی بــه 
ــای  ــن فض ــع ای ــدارد؛ درواق ــام ن ــا و برج تحریم ه
کســب و کار اســت کــه مشــکالت جــدی را بــر ســر 
راه جــذب ســرمایه گذاری خارجــی قــرار داده اســت. 
ــد  ــه بتوانن ــا سیاســت های بخردان ــد ب مســئوالن بای
بــا جهــان منهــای ترامــپ، تعامــل اقتصــادی داشــته 
باشــند و تعامــل اقتصــادی بــا اتحادیــه اروپــا و دیگر 
ــیار  ــاق بس ــرد؛ اتف ــرار بگی ــتورکار ق ــورها در دس کش
ــادی را  ــوب اقتص ــج خ ــود و نتای ــد ب ــی خواه مهم

ــه دنبــال خواهــد داشــت.  ــرای مــا ب ب
درواقــع اگــر مــا بتوانیــم مبــادالت تجــاری خــود را 
بــا کشــورهای دیگــر حفــظ کنیــم، از نتایــج مفیــد آن 
حتــی در صــورت خــروج آمریــکا از برجــام بهره منــد 
خواهیــم شــد؛ حــال اگــر اروپایی هــا هــم بــا 
آمریــکا همــراه شــدند، بایــد بــرای گزینه هــای دیگــر 

برنامــه آمــاده داشــته باشــیم کــه قطعــا داریــم.

ادامه از صفحه اول

ــگاه  ــل از پای ــه نق ــن ب ــای وط ــزارش کیمی ــه گ ب
ــالم   ــوری، حجت االس ــت جمه ــانی ریاس اطالع رس
و المســلمین حســن روحانی در مراســم ســالگرد 
شــهادت آیــت هللا ســید مصطفــی خمینــی اظهــار 
ــخصیتی  ــی ش ــی خمین ــهید مصطف ــت: ش داش
بــود  شــجاع، هوشــیار و در دســترس همــه 
ــه و  ــام در ترکی ــار ام ــان کن ــاز ایش ــش ممت و نق
ــا  ــاط ب ــت ارتب ــام و مدیری نجــف، حفاظــت از ام

ــود. ــون ب ــردم و انقالبی م

روحانــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا 
اشــاره بــه اینکــه البتــه مــردم بــه نظــام اعتمــاد 
دارنــد، گفــت: مــا هر قدمــی بــرای ارتقــای اعتماد 
ــه  ــم، خدمــت ب ــه نظــام و کشــور برداری مــردم ب
مــردم، کشــور و جامعــه اســت و هــر قدمــی برای 
کم شــدن اعتمــاد مــردم بــه حاکمیــت، کشــور را 

ــد. ــرار می ده در معــرض خطــر ق
وی اظهــار داشــت: ممکــن اســت کســی حرفــی 
ــه ایــن  ــد؛ خیلــی ب ــاره تســلیحات ایــران بزن درب

ــل  ــران مث ــم. تســلیحات ای حرف هــا توجــه نکنی
تســلیحات همــه کشــورهای دنیاســت. در جهــان 
مقــررات  داریــم.  بین المللــی  مقــررات  مــا 
ــا  ــت؟ م ــه اس ــه گفت ــاره چ ــی در این ب بین الملل
قانــون اساســی داریــم. قانــون اساســی مــا چــه 
گفتــه اســت؟ قانــون اساســی مــا می گویــد 
ــز  ــده باشــد. مــا چی ــد بازدارن ــا بای تســلیحات م
ــد  ــا بای ــم. قــدرت نظامــی م دیگــری نمی خواهی
ــده باشــد و در شــرایط  ــدات بازدارن ــر تهدی در براب

ــر انجــام دهــد. ــاع موث ــادا دف مب
ــا همیــن  ــح کــرد: همــه دنی ــور تصری رئیس جمه
ــدرت نظامــی  ــاره ق ــد درب اســت. کســی نمی توان
ــون اساســی  ــای قان ــر مبن ــه ب کشــوری دیگــر ک
و تدابیــر و دکتریــن دفاعــی طراحــی شــده، 
ــد  ــا حــاال بعضــی دوســت دارن ــد. ام حرفــی بزن
ــا  ــا م ــد ب ــریف بیاورن ــد. تش ــرف بزنن ــا ح ــا م ب
حــرف بزننــد. ببینیــم کــی ضــرر می کنــد؟ مــا از 
بعضــی کشــورها ســوال می کنیــم آن روز کــه مــا 
ــر متجــاوز می جنگیدیــم، شــما  ــه در براب مظلومان

ــه متجــاوز؟ ــا ب ــد ی ــه مــا اســلحه دادی ب
ــث  ــرح بح ــرد: ط ــان ک ــور خاطرنش رئیس جمه
حضــور ایــران در منطقــه و قــدرت دفاعــی ایــران 

ــن  ــو اســت. چــه کســانی در ای ــه جل ــرار ب ــز ف نی
منطقــه ایــن همــه بــرای مــردم ویرانــی آوردنــد؟ 
ــه تروریســت ها  ــران و ب چــه کســانی عــراق را وی
کمــک کردنــد و اصــال چــه کســانی این هــا را بــه 

ــد؟ وجــود آوردن
می شــود.  زده  زیــاد  حــرف  روحانــی گفــت: 
ــر  ــد. اگ ــاد نکنی ــا اعتم ــن حرف ه ــه ای ــی ب خیل
روزی الزم باشــد، می دانیــم چــه جوابــی بــه 
ــق  ــخن ح ــر س ــه در براب ــم. همیش ــا بدهی آن ه
ــا درســت  ــد. راه م ــه بدهن ــد ک ــی ندارن ــا، جواب م
 و اســتوار اســت. راه مــا بــدون شــک راهــی 
ــا  درســت و اســتوار اســت و مــا ایــن مســیر را ب

ــم داد. ــه خواهی ــدرت ادام ق

روحانی:
قدرت نظامی ما باید در برابر تهدیدات بازدارنده باشد 

ــی، رئیــس مجلــس شــورای اســالمی، در مراســم  ــی الریجان عل
بزرگداشــت چهلمیــن ســالگرد شــهادت آیــت هللا 
ســید مصطفــی خمینــی کــه در ســالن اجــالس 
ســران برگــزار شــد، گفــت: نســل جــوان کشــورمان 
ــتر  ــی بیش ــا مصطف ــخصیت حاج  آق ــا ش ــد ب بای

آشــنا شــود.
وی بــا بیــان اینکــه امــام)ره( اهــل غلــو نبــود، نــه 

دربــاره دوســتان و نــه دربــاره دشــمنان، ادامــه داد: هیــچ وقــت 
فرمایش هــای ایشــان را خــارج از انــدازه نمی دانــم؛ شــاید 
ــود  ــکا ب ــاره آمری ــد، درب ســنگین ترین صحبتــی کــه ایشــان کردن
کــه گفتنــد آمریــکا، شــیطان بــزرگ اســت و شــاید ایــن حــرف را 

هیچ  کســی بــاور نمی کــرد.
نماینــده مــردم قــم در مجلــس افــزود: بنــده از ماهاتیــر محمــد 
زمانــی پرســیدم کــه امــام  خمینــی)ره( آمریــکا را شــیطان بــزرگ 
ــر  ــد؟ ماهاتی ــل می کنی ــری عم ــور دیگ ــما ط ــا ش ــته، ام دانس
ــرای مــا گاو شــیرده  ــه بنــده گفــت آمریــکا ب محمــد در پاســخ ب
اســت کــه مــا از شــیرش اســتفاده می کنیــم؛ امــا شــما شــاخش 
ــه  ــش از آنک ــود و پی ــتی نب ــم درس ــن فه ــه ای ــد؛ البت را گرفته ای
یــک حیــوان درنــده اهلــی نشــود،  نمی تــوان شــیرش را دوشــید.

وی اظهــار داشــت: البتــه در ســفری کــه اخیــرا بنــده بــه روســیه 

بــرای شــرکت در اجــالس بین المجالــس داشــتم، یکــی از 
ــکا  ــت آمری ــورهای دوس ــس کش ــای مجال رؤس

ــتند. ــیطان هس ــا ش ــت آمریکایی ه گف
الریجانــی در ادامــه گفــت: اگــر بخواهیــم اســالم 
و قوانیــن آن در کشــور پابرجــا باشــد، بایــد فقــه 
ــر  ــدن آن ب ــده مان ــه زن ــده باشــد ک ــری زن جواه
عهــده روحانیــت اســت؛ از طرفــی پایــداری مــا بــر 
ســر مســائل دینــی برگرفتــه از اصالــت حرکــت امــام اســت کــه 

موجــب حفــظ انقــالب شــده اســت.
وی اظهــار داشــت: وقتــی کــه فکــر یــاران نزدیــک امــام از 
جملــه مرحــوم آقامصطفــی، شــهید بهشــتی و شــهید مطهــری را 
می بینیــم، درمی یابیــم کــه ایــن بــزرگان قرائتــی از دیــن را قبــول 
ــن مســئله  ــود و ای ــی ب ــر پایه هــای عقالن ــی ب ــه مبتن داشــتند ک
بســیار مهــم اســت؛ چــرا کــه موجــب بســت فرهنگــی در جامعــه 

می شــود.
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام افــزود: جامعــه ای کــه 
ــر  ــار تحج ــا دچ ــد ی ــت نباش ــای عقالنی ــر مبن ــی آن ب ــر دین تفک
ــه ای از  ــی گری، نمون ــت و داعش ــه وهابی ــاب ک ــا الته ــود ی می ش
تحجــر و ســطحی نگری دربــاره مســائل دینــی اســت کــه امــروز 

ــا آن روبــه رو هســتیم. ب

ســید کمــال خــرازی، رئیــس شــورای راهبــردی روابــط 
ــی  ــر سیاس ــت دفت ــفر هیئ ــی، س خارج
حمــاس بــه تهــران را کــه پــس از انعقــاد 
و  ایــن جنبــش  میــان  اخیــر  توافــق 
ســازمان فتــح صــورت گرفتــه اســت، 
ــه صهیونیســت ها،  نشــانه شکســت توطئ
عربــی  مرتجــع  رژیم هــای  و  آمریــکا 

و همچنیــن باطــل بــودن شــعار »هــالل شــیعی«  
ــد.  خوان

 رئیــس شــورای راهبــردی روابــط خارجــی کــه میزبــان 
ــاون  ــاروری، مع ــح الع ــت صال ــه ریاس ــت ب ــن هیئ ای
رئیــس دفتــر سیاســی جنبــش حمــاس بــود، گفــت: 
حمایــت از مظلومــان، از بنیان هــای ارزشــی نظــام 
جمهــوری اســالمی اســت؛ از آنجــا کــه فلســطینیان از 
مظلوم تریــن مــردم جهــان هســتند، آرمــان فلســطین 
همــواره از زمــان پیــروزی انقــالب، در صــدر اهــداف و 

راهبردهــای نظــام بــوده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در چنــد ســال اخیر صهیونیســت ها 
در  شــیعی  هــالل  شــعار  بــا  را  بزرگــی  توطئــه 
منطقــه شــکل دادنــد تــا ضمــن ایجــاد اختــالف 

ــم  ــت را از ه ــه مقاوم ــه جبه ــورهای منطق ــن کش بی
ــت  ــن سیاس ــرد: ای ــح ک ــند، تصری بپاش
تروریســم  گســترش  در  صهیونیســتی 
ســرنگونی  بــرای  تــالش  تکفیــری، 
ــه  ــه و تجزی ــای مســتقر منطق حکومت ه
کشــورهای عضــو جبهــه مقاومــت تجلــی 
یافــت؛ ولــی بــا فــداکاری رزمنــدگان 

ــد. ــه ش ــت مواج ــا شکس ــت ب ــه مقاوم جبه
ــران  ــاس در ای ــات حم ــور مقام ــت: حض ــرازی گف خ
سیاســت  ایــن  شکســت  نشــان دهنده  خــود 
صهیونیســتی و حاکــی از بطــالن شــعار هــالل شــیعی 
ــت  ــا در حمای ــالک م ــد م ــرا نشــان می ده اســت؛ زی
ــا نیســت؛  ــودن آن ه ــا ســنی ب ــان، شــیعه ی از مظلوم
بلکــه مــالک مــا مقاومــت در برابــر صهیونیســم اســت.

معــاون رئیــس دفتــر سیاســی حمــاس هــم در ایــن 
ــا  ــش ب ــن جنب ــر ای ــق اخی ــریح تواف ــا تش ــات ب مالق
دولــت خودگــردان فلســطین بــرای اداره امور معیشــتی 
ــطینی و  ــای فلس ــدت گروه ه ــت: وح ــزه گف ــردم غ م
ادامــه مبــارزه آن هــا علیــه اشــغالگران صهیونیســت از 

ــود. نتایــج ایــن توافــق خواهــد ب

کشورهای دوست آمریکا هم 
اذعان به شیطان بودنش دارند 

 مالک حمایت های ایران 
مقاومت و کمک به مظلومان است 

قتل عام ۱۲۸ نفر توسط داعش  
 ســازمان موســوم بــه دیده بــان حقــوق بشــر 
ــش  ــت های داع ــه تروریس ــزارش داد ک ــوریه گ س
ــهر  ــازی ش ــش از آزادس ــه پی ــه هفت ــول س در ط
قریتیــن، 128 نفــر را در ایــن شــهر اعــدام کرده انــد. 
ــدن اعــالم کــرده کــه  ــن ســازمان مســتقر در لن ای
اســنادی مبنــی بــر کشــتار 128 نفــر از غیرنظامیان 
ــرده  ــف ک ــش را کش ــوی داع ــن از س ــهر قریتی ش

اســت. 
ــهر  ــرب ش ــری غ ــه 100 کیلومت ــن در فاصل قریتی
باســتانی تدمــر و  300 کیلومتــری شــهر دیرالــزور 

ــع شــده اســت. واق

اسرائیلی ها، عربستان را لو دادند 
القــدس العربــی ادعــای مقامــات ریــاض را مبنــی 
بــر شــفاف بودن ارتباطــات و تماس هایشــان در 

ــرد.  ــی رد ک ــه بین الملل عرص
پایــگاه اینترنتــی روزنامــه القــدس العربــی چــاپ 
لنــدن در ســرمقاله دیــروز خــود نوشــت: یــک 
مســئول وزارت خارجــه عربســتان خبــر اقــدام یکی 
ــه  ــه ب ــفر محرمان ــور را در س ــن کش ــئوالن ای از مس
اســرائیل رد و تاکیــد کــرد ایــن خبــر کــذب محــض 
اســت و صحــت نــدارد. عربســتان ســعودی همواره 
ــوده و  ــفاف ب ــود ش ــای خ ــرکات و تماس ه در تح
چیــزی بــرای پنهــان کــردن در ایــن زمینــه نــدارد.

ارتش سوریه »قوریه« را آزاد کرد 
ــروی های  ــه پیش ــوری در ادام ــای س نیروه
خــود، شــهر »قوریــه« واقــع در جنــوب 
بــه کنتــرل خــود  را  شــرق »دیرالــزور« 

درآوردنــد.
مقاومــت اســالمی ُنَجبــاء در جریــان تامیــن 
ــوریه  ــا س ــراق ب ــترک ع ــرز مش ــت م امنی
یــک تیــپ از لشــکر 12 خــود را بــه منطقــه 

ــرد.  ــزام ک ــة« اع ــرزی »ربیع م
شــایان ذکــر اســت ایــن شــهر پیش تــر 
در ســیطره نظامیــان اقلیــم کردســتان قــرار 

ــت. ــته اس داش

آمریکا توهم دارد    
ــراق  ــین ع ــه پیش ــر خارج ــاری، وزی ــیار زیب  هوش
در صفحــه توئیتــر خــود بــه ســفر حیــدر العبــادی 
ــر  ــون، وزی ــس تیلرس ــور رک ــتان و حض ــه عربس ب
ــاض،  ــان در ری ــه صــورت همزم ــکا، ب خارجــه آمری
واکنــش نشــان داد و گفــت: آمریــکا متوهــم اســت 
اگــر فکــر می کنــد بــا ســوق دادن عــراق بــه ســوی 
ــد. ــران دور کن ــداد را از ته ــد بغ ــتان، می توان عربس

نزدیکــی عــراق و عربســتان، یــک توهــم آمریکایــی 
بــرای ایــن اســت کــه خودشــان را قانــع کننــد کــه 
ــت وزیر  ــادی نخس ــدر العب ــردن حی ــکان دور ک ام

عــراق از ایــران وجــود دارد.

سوغاتی مرگبار کره شمالی  
ــگاه  ــدارآمیز دانش ــزارش هش ــاس گ ــر اس ب
 هــاروارد، کــره شــمالی بــه شــکل انبــوه 
ــرده اســت  ــد ک ــی تولی تســلیحات بیولوژیک
کــه می توانــد بــا انتشــار ویــروس آبلــه 
پــای از  را  تــن  هــزار  ده هــا  طاعــون،   و 

درآورد.
ــره شــمالی، در  ــر ک ــگ اون، رهب ــم جون  کی
آزمایشــگاه های خــود در حــال کشــت آبلــه، 
ــر  ــان ب ــت و کارشناس ــیاه زخم اس ــا و س وب
ایــن باورنــد کــه بــه دنبــال هــدف قــراردادن 

ــت. ــی اس ــربازان آمریکای س

بین الملل

رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئوالن عالی قضایی:

برجام موشکی نخواهیم داشت 
ایستادگی قاطعانه قوه قضائیه مقابل فضاسازی  رسانه ای
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چنــدی پیــش دولــت ایالــت متحــده  آمریــکا، 
ــه  ــرد ک ــور ک ــی را مجب ــافران خارج ــدادی از مس تع
لپ تــاپ خــود را در داخــل چمدانشــان قــرار دهنــد. 
ــتباه و  ــن کار اش ــه ای ــده ک ــخص ش ــی مش به تازگ
خطرنــاک اســت؛ نتیجــه  تحقیقــات جدیــد ســازمان 
ــاپ در  ــرار دادن لپ ت ــه ق ــد ک ــان می ده FAA نش
داخــل چمــدان، می توانــد خطــر آتش ســوزی و 

ــال داشــته باشــد.  ــه دنب ــا را ب ــار در هواپیم انفج
طبــق نتایــج آزمایش هــای صورت گرفتــه توســط 
لیتیــوم- باتــری  اگــر  فــدرال،  هوانــوردی  اداره  

ــته   ــه  بس ــاپ در محفظ ــه در لپ ت ــه  کار رفت ــون ب ی
ــای  ــرد و دم ــرار گی ــا ق ــافران هواپیم ــدان مس چم
ــت  ــن اس ــد، ممک ــش یاب ــادی افزای ــد زی ــا ح آن ت
موجــب آتش ســوزی شــود. اگــر ایــن آتش ســوزی 
ــه یــک قوطــی خشــک شــامپو  ــد و ب گســترش یاب
برســد، احتمــال انفجــار وجــود دارد و قطعــا خســارت 
ــه  ــی اســت ک ــه بدیه ــی آورد. البت ــار م ــه ب ــادی ب زی
چنیــن انفجــاری باعــث ســقوط هواپیمــا نمی شــود؛ 
امــا ایــن امــکان وجــود دارد کــه انفجــارِ ایجادشــده، 
ــه ســرعت در  ــش ب ــه شــعله های آت باعــث شــود ک

ــد. ــدا کنن ــط گســترش پی محی

فانتوم 8، پرچم دار جدید تکنو
تکنــو، یکــی از شــرکت های چینــی فعــال در زمینــه  
ــت  ــه فعالی ــت ک ــمند اس ــی های هوش ــد گوش تولی

ــرد.  ــاز ک ــگ آغ ــال ۲۰۰۶ در هنگ کن ــود را از س خ
بــا وجــود آنکــه ایــن شــرکت در ابتــدا بــا نــام 
Tecno Telecom Limited تأســیس شــد، امــا 
بعدهــا بــه هولدینــگ Transsion تغییــر نــام داد و 
از آن زمــان تاکنــون، تکنــو موبایــل بــه  عنــوان یکــی 
ــت دارد.  ــگ فعالی ــن هولدین ــای ای از زیرمجموعه ه
تکنــو موبایــل به تازگــی از جدیدتریــن پرچــم دار 
ــرد.  ــی ک ــوم ۸ رونمای ــام فانت ــا ن ــدی خــود ب اندروی
ــی پرچــم دار محســوب می شــود  ــوم ۸ محصول فانت
کــه در طراحــی آن، هماننــد بســیاری از گوشــی های 
ــز و شیشــه اســتفاده  ــی از ترکیــب فل پرچــم دار فعل
شــده اســت. تکنــو موبایــل، مهم تریــن ویژگــی 
فانتــوم ۸ را قابلیت هــای حرفــه ای عکاســی آن 
می دانــد کــه بــه  لطــف دوربیــن دوگانــه  ایــن گوشــی 
ممکــن شــده اســت. ایــن دوربیــن دوگانــه از ترکیــب 
دو سنســور ۱۲ و ۱3 مگاپیکســلی IMX3۸۶ ســونی 
ــای  ــف لنزه ــه  لط ــا ب ــن ماژول ه ــرد و ای ــره می ب به
خــود، بــه  ترتیــب زوم اپتیــکال ۲ برابــر و ســوپرزوم 

ــد.  ــن می کنن ــری را ممک ۱۰ براب
 Auto Refocus قابلیــت  لطــف  بــه  فانتــوم ۸ 
ــه را  ــت بوک ــا افک ــره ب ــر پرت ــت تصاوی ــی ثب توانای
نیــز دارد. دوربیــن ســلفی فانتــوم از سنســور ۲۰ 
ــرد  ــره می ب ــه به ــش LED دوگان ــلی و فل مگاپیکس
تــا ثبــت تصاویــر ســلفی در شــرایط نــوری نامناســب 
نیــز ممکــن شــود. فانتــوم ۸ از تراشــه  ۸ هســته ای 
۲.۶ گیگاهرتــری بهــره می بــرد و بــرای ارائــه  تجربــه  
مالتی تســکینگ بی نقــص، ۶ گیگابایــت رم ایــن 

تراشــه را همراهــی می کنــد. 
ــگری ۵.۷  ــل از نمایش ــو موبای ــد تکن ــم دار جدی پرچ
ــت  ــول اچ دی، ۶۴ گیگابای ــن ف ــا رزولوش ــی ب اینچ
حافظــه  ذخیره ســازی داخلــی بــا قابلیــت ارتقــا 
از طریــق کارت حافظــه  میکــرو اس دی، باتــری 
قیمــت  می بــرد.  بهــره  میلی آمپرســاعتی   3۵۰۰
ایــن گوشــی حــدود یــک میلیــون و چهارصــد هــزار 

ــت. ــان اس توم

اخبار اقتصادی
تدابیر ویژه برای تأمین وجه نقد 

زائران اربعین
دبیــر کل بانــک مرکــزی از آمادگــی ایــن بانــک بــرای 
تأمیــن بیــش از ۴ هــزار میلیــارد ریــال وجــه نقــد در 
ــن  ــاده روی اربعی ــای پی ــرزی در روزه ــتان های م اس

حســینی خبــر داد. 
ســید محمــود احمــدی در دومیــن نشســت نمایندگان 
ــی  ــاد هماهنگ ــوص ایج ــور درخص ــی کش ــبکه بانک ش
الزم بــه منظــور ارائــه خدمــات بــه زائــران راهپیمایــی 
اربعیــن حســینی کــه بــا حضــور مســئوالن وزارت 
کشــور و ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات برگــزار شــد، 
ــد  ــز همانن ــاری نی ــال ج ــی در س ــبکه بانک ــت: ش گف
ــر مراســم  ــزاری هرچــه بهت ســال های گذشــته در برگ
ــام  ــوده مق ــه فرم ــینی و ب ــن حس ــاده روی اربعی پی
معظــم رهبــری »حرکــت عشــق و ایمــان«، مشــارکت 
فعالــی در خدمت رســانی بــه زائــران اربعیــن حســینی 
ــد.  ــا می کن ــتگی ایف ــه شایس ــود را ب ــهم خ دارد و س

ــا  ــاز بانک ه ــام نی ــه اع ــود اینک ــا وج ــزود: ب وی اف
ــرای وجــه نقــد در اربعیــن حســینی در اســتان های  ب
ــوده  ــال ب ــارد ری ــزار میلی ــون حــدود ۲ ه ــرزی تاکن م
ــزار  ــش از ۴ ه ــن بی ــرای تأمی ــزی ب ــک مرک ــا بان ام
میلیــارد ریــال وجــه نقــد اعــام آمادگــی کــرده اســت 
ــم؛  ــی نداری ــه محدودیت ــوص هیچ گون ــن خص و در ای
ضمــن اینکــه تــاش خواهــد شــد طــی ایــن روزهــا 

ــرد.  ــرار گی ــران ق ــار زائ ــز در اختی ــو نی اســکناس ن
در ایــن روزهــا، ســقف برداشــت نقــدی از دســتگاه های 
ــال در اســتان های  ــون ری ــغ ۵ میلی ــا مبل ــرداز ت خودپ
کرمانشــاه، ایــام و خوزســتان کــه تــردد زائــران 
ــدا  ــش پی ــود، افزای ــام می ش ــا انج ــن در آن ه اربعی
ــاز  ــتان ها مج ــن اس ــا در ای ــا، صرف ــد و بانک ه می کن
هســتند بــرای تنظیــم منــوی برداشــت وجــه تــا مبلــغ 
۵ میلیــون ریــال بــه صــورت درون بانکــی اقــدام کننــد.

 گران ترین و ارزان ترین 
خودرو های وارداتی

گمــرک ایــران گران تریــن و ارزان تریــن خودروهــای 
اعــام کــرد کــه  را در ۶ مــاه گذشــته  وارداتــی 
خــودروی پورشــه مــاکان مــدل ۲۰۱۷ گران تریــن 
خــودروی وارداتــی در نیمــه اول ســال  جــاری بــوده 

ــت.  اس
در ایــن مــدت یــک دســتگاه خــودروی پورشــه 
ــرک  ــق گم ــارات و از طری ــور ام ــاکان ۲۰۱۷ از کش م
ــن  ــه گران تری ــده ک ــران وارد ش ــه ای ــر ب ــهید باهن ش

ــود.  ــی ب ــودروی واردات خ
ارزش دالری کــه در گمــرک بــرای ایــن خــودرو 
قیمت گــذاری شــد و لقــب گران تریــن خــودروی 
ــه خــود  واردشــده را در ۶ ماهــه اول ســال جــاری ب
اختصــاص داد، بــه ارزش ۱۰۱ هــزار و ۷۶۲ دالر و 
ارزش ریالــی آن 3 میلیــارد و 3۰۱ میلیــون و ۵۷۱ 
هــزار ریــال اســت کــه بــر مبنــای ایــن قیمــت حقــوق 
ــده  ــت ش ــودرو دریاف ــن خ ــی از ای ــوارض گمرک و ع
اســت. ایــن خــودرو بنزینــی ۴ ســیلندر، ۱۹۸۴ 
سی ســی، دنــده اتومــات بــا ســقف کشــویی و 

ــت.  ــرم اس ــودوزی چ ت
خــودروی ســواری چانــگان مــدل نیوبنــی تیــپ 
۵MT ســاخت چیــن هــم ارزان تریــن خــودروی 

ــود.  ــده ب ــدت یادش ــور در م ــه کش ــی ب واردات
ــه از  ــی ک ــودروی واردات ــن خ ارزش دالری ارزان تری
ــادی  ــژه اقتص ــه وی ــق منطق ــن و از طری ــور چی کش
ــزار و ۶۶3 دالر و  ــده، ۵ ه ــور ش ــلفچگان وارد کش س
ــزار و ۷۹۲  ــون و ۷۶۲ ه ــی آن ۱۸3 میلی ارزش ریال
ــده  ــی یادش ــای ارزش گمرک ــر مبن ــوده و ب ــال ب ری
حقــوق و عــوارض گمرکــی از ایــن خــودرو دریافــت 

شــده اســت.

ــان  ــدگان متصدی ــوق مصرف کنن ــه حق ــی ک در حال
خصوصــی و دولتــی متعــدد دارد، امــا هنــوز آنچــه 
ــن  ــود ای ــده می ش ــات دی ــازار و خدم ــطح ب در س
اســت کــه حقــوق مصرف کننــده همچنــان رعایــت 
نمی شــود و مقــدار تاشــی کــه بــرای احقــاق 
راه  آن  بــرای  هیاهویــی کــه  بــا  می شــود،  آن 

می اندازنــد، تناســب نــدارد. 
ــا یــک بررســی در نهادهــا و  ــه گــزارش ایســنا، ب ب
انجمن هــای موجــود می تــوان دســت کم ســه 
نهــاد و انجمــن متصــدی حقــوق مصرف کننــدگان 
را پیــدا کــرد کــه در ایــن حــوزه فعالیــت می کننــد 
ــوق  ــاق حق ــای احق ــی ادع ــه نوع ــک ب ــر ی ــه ه ک
زمینــه  در  اتفاقــا  و  دارنــد  را  مصرف کننــدگان 
سیاســتگذاری و آمارهــای رقابتــی ایــن بخــش بــا 

ــوند.  ــم می ش ــش ه ــار چال ــر دچ یکدیگ
از حقــوق  در حــال حاضــر ســازمان حمایــت 
اصلی تریــن  تولیدکننــدگان  و  مصرف کننــدگان 
نهــاد دولتــی اســت کــه متصــدی احقــاق حقــوق 
ــت و  ــدگان اس ــه تولیدکنن ــدگان و البت مصرف کنن
ــوق  ــت از حق ــان دو انجمــن حمای ــه طــور همزم ب
از  حمایــت  ملــی  انجمــن  و  مصرف کننــدگان 
مطــرح  انجمــن  دو  مصرف کننــدگان،  حقــوق 

ــتند. ــم هس ــدی ه متص
 تشکل های مردم نهاد

مردم نهــاد،  تشــکل های  قانــون  اســاس  بــر 
مختلــف  حوزه هــای  در  می تواننــد  انجمن هــا 
ــت  ــه فعالی ــدام ب ــوز اق ــب مج ــا کس ــی ب اجتماع

شــده  گرفتــه  نظــر  در  اختیــارات  از  و  کننــد 
ببرنــد  بهــره  مردم نهــاد  تشــکل های  بــرای 
ــت از  ــن حمای ــون انجم ــن قان ــر اســاس ای ــه ب ک
مصرف کننــدگان در ســال ۱3۸۵ اقــدام بــه کســب 
ــور  ــی از وزارت کش ــکل مل ــن تش ــرای ای ــه ب پروان
ــات  ــر مطالب ــود پیگی ــم خ ــه زع ــا االن ب ــرد و ت ک

اســت.  مصرف کننــدگان 

بــه  نســبت  مواضعــی کــه  در  انجمــن  ایــن 
مقابــل  در  دارد،  سیاســت های حمایتــی خــود 
همتــای دولتــی خــود یعنــی ســازمان حمایــت از 
ــاف  ــا اخت ــدگان گاه ب ــدگان و تولیدکنن مصرف کنن
در  اســت کــه  مواجــه  سیاســت ها  و  مواضــع 
مــواردی کــه آخریــن آن موضــوع حــذف برچســب 
قیمــت در مبــدأ بــرای بعضــی کاالهــای کم مصــرف 
ماننــد اســنک و کنســرو بــود، رخ داد و حتــی ایــن 

ــد. ــیده ش ــز کش ــانه ها نی ــطح رس ــه س ــل ب تقاب
 قانون حمایت از مصرف کنندگان

ــت از  ــون حمای ــال ۱3۹۰ قان ــر در س ــرف دیگ از ط
مصرف کننــدگان بــه تصویــب رســید کــه بــر اســاس 
فصــل ســوم مــاده ۹ ایــن قانــون انجمن هــای 
ــوان  ــه عن ــدگان کــه ب ــت از حقــوق مصرف کنن حمای
دارای  و  غیردولتــی  مردم نهــاد  تشــکل  یــک 
شــخصیت حقوقی، مســتقل و غیرانتفاعی هســتند، 
ــران  ــد در مراکــز اســتان ها، شهرســتان ها و در ته بای
ــس از  ــود و پ ــکیل ش ــی تش ــن مل ــب انجم در قال
ثبــت در وزارت بازرگانــی وقــت )وزارت صنعــت، 

ــد.  ــدا کن ــمیت پی ــارت( رس ــدن و تج مع
در پــی ایــن قانــون بــود که انجمــن ملــی حمایت از 
مصرف کننــدگان بــا نظــر اداره تشــکل های ســازمان 
حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان 
ــال  ــت هایی را دنب ــا سیاس ــد و عمدت ــکیل ش تش
ــک راســتا  ــت در ی ــا ســازمان حمای ــه ب ــد ک می کن
قــرار دارد و در عیــن حــال زاویــه خــود را نســبت بــه 
انجمــن حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان حفــظ 

کــرده اســت.
ــا  ــاد و انجمن ه ــن نه ــه ای ــی ای ک ــه حواش از جمل
بــا یکدیگــر دارنــد، ایــن اســت کــه ســازمان 
تولیدکننــدگان  و  از مصــرف کننــدگان  حمایــت 
معتقــد اســت هــر انجمنــی خــارج از تأییــد 
اداره نظــارت بــر تشــکل ها و هماهنگــی امــور 
قانونــی  وجاهــت  ســازمان  آن  اســتان های 
نــدارد و در مقابــل انجمــن حمایــت از حقــوق 

مصرف کننــدگان می گویــد حتــی در قانــون جدیــد 
ــه  ــده ک ــن نیام ــی از ای ــده حرف ــوق مصرف کنن حق
انجمن هــای تشکیل شــده قبــل از ایــن قانــون 
بایــد در زیــر چتــر ســازمان حمایــت قــرار بگیــرد.

 اصناف
ــی  ــاف و حواش ــن اوص ــام ای ــته از تم ــی گذش ول
پــر ســر و صدایــی کــه گاه حتــی بــه بخش هــای 
ــال  ــه ح ــودی ب ــود، س ــیده می ش ــف کش مختل

ــت.  ــته اس ــی نداش ــده نهای مصرف کنن
بــا یــک رصــد عــادی در مغازه هــای ســطح 
گفت وگــو  و  خدماتــی  واحدهــای  یــا  شــهر 
کــه  دریافــت  می تــوان  مصرف کننــدگان  بــا 
حقــوق  رعایــت  فرهنــگ  عمومــا  متاســفانه 
مصرف کننــده چنــدان جــا نیفتــاده و تعــداد 
کمــی از واحدهــا در ایــن زمینــه بــه شــکل 
ــات  ــا خدم ــه عرضــه کاال ی ــدام ب ــول اق ــل قب قاب

. می کننــد
یــک نــگاه آمــاری راحــت فقــط بــه اصناف نشــان 
ــف  ــون صن ــه 3 میلی ــی ک ــه در حال ــد ک می ده
در کشــور وجــود دارد و بیــش از ۷۰ میلیــون 
مصرف کننــده در بــازار موجــود اســت، قطعــا 
ــی و عرضــه  ــزان رضایــت از واحدهــای خدمات می

ــت؛  ــی نیس ــتانداردهای بین الملل ــد اس کاال در ح
ــازمان  ــه س ــدگان ب ــار مراجعه کنن ــط آم ــا فق ام
حمایــت مصرف کننــدگان در مــاه گذشــته نزدیــک 
بــه ۱۶ هــزار مــورد بــوده کــه حــدود ۸۰ درصــد آن 
ــر از ۰.۵  ــی کمت ــت؛ یعن ــیده اس ــه رس ــه نتیج ب
درصــد از کل مصرف کننــده بــه آن اقــدام بــه 

شــکایت کرده انــد.
ــل دارد  ــای تأم ــا ج ــه واقع ــری ک ــوع دیگ موض
گزارش هــای  اســاس  بــر  کــه  اســت  ایــن 
نانوایی هــا،  سال هاســت کــه  اکنــون  رســمی 
ــدر  ــار در ص ــوه و تره ب ــن می ــا و میادی تعمیرگاه ه
ــه  ــود س ــا وج ــد و ب ــرار دارن ــردم ق ــکایات م ش
نهــاد مدعــی حقــوق مصرف کننــدگان، نه تنهــا 
ایــن اولویت هــای صــدر لیســت حتــی یــک 
درصدهــای  بلکــه  نشــده اند،  جابه جــا  پلــه 
نیــز  آن هــا  از  مصرف کننــدگان  رضایتمنــدی 
ــام  ــا تم ــد ب ــد دی ــت.حاال بای ــه اس ــود نیافت بهب
حقــوق  احقــاق  بهانــه  بــه  هیاهوهایــی کــه 
مصرف کننــده بــه راه افتــاده، واقعــا چطــور مــردم 
ــوان دیــد  ــه وضــوح می ت بهره منــد شــده اند کــه ب
خروجــی ایــن ســازمان ها بــا میــزان ســر و صــدا 

و ابعــاد سازمانی شــان تناســب نــدارد.

مدیــر عامــل راه آهــن بــا اشــاره بــه آغــاز عملیــات اجرایــی قطار 
سریع الســیر تهــران - اصفهــان گفــت: قــرار اســت ایــن خــط 

آهــن بــه مرکــز شــهر در قــم و اصفهــان متصــل شــود. 
ــای  ــی برنامه ه ــری معرف ــت خب ــدزاده در نشس ــعید محم س
شــرکت راه آهــن بــا اشــاره بــه اینکــه تاکیــد اســناد باالدســتی 
در حــوزه حمــل و نقــل بــه اولویــت دادن این بخش در توســعه 
ــد ۲۴ و ۲۵ سیاســت های  ــت: در بن ــل اســت، گف ــل و نق حم
ــر معظــم انقــاب در فصــل حمــل و  ــه رهب ــی نظــام اباغی کل
ــل  ــل و نق ــعه حم ــه توس ــت دادن ب ــث اولوی ــا بح ــل صرف نق
ــار، مرزهــا،  ریلــی بــاری و اتصــال شــبکه ریلــی بــه مبــادی ب

ــادر اســت.  ــی و بن ــزرگ صنعت شــرکت های ب
محمــدزاده دربــاره برقــی کــردن قطــار تهــران - مشــهد 
گفــت: کل قــرارداد ایــن پــروژه بــه ســرانجام رســیده و 
 تــا پایــان دی مــاه امســال LC ایــن قــرارداد را افتتــاح 

خواهیــم کــرد؛ ضمــن اینکــه در بخــش راه آهــن سریع الســیر                                               
ــه  ــن ب ــن راه آه ــرار اســت ای ــز ق ــان نی ــم - اصفه ــران - ق ته
ایســتگاه مرکــزی تهــران - فــرودگاه امــام - ایســتگاه مرکــزی 
ــه زیرســازی آن  ــان متصــل شــود ک ــز شــهر اصفه ــم و مرک ق
آغــاز شــده و امیدواریــم در ســال جــاری و ســال آینده ســرعت 

بیشــتری بگیــرد.
ــراق  ــه ع ــران ب ــی ای ــبکه ریل ــال ش ــاره اتص ــدزاده درب  محم
اظهــار داشــت: فاصلــه شــلمچه تــا بصره بــه طــول 3۵ کیلومتر 
ــده کــه  ــد باقــی مان ــر روی ارون ــزرگ ب ــل ب و ســاخت یــک پ

ــان اســت.  ــارد توم ــل ۱۵۰ میلی ــن پ ــه ســاخت ای هزین
ــا عــراق ســاخت ایــن پــل  دولــت ایــران در مذاکــرات خــود ب
را بــر عهــده گرفــت؛ امــا متاســفانه عراقی هــا بــه تعهــد خــود 
مبنــی بــر ســاخت 3۵ کیلومتــر خــط آهــن شــلمچه - بصــره 

متعهــد نبودنــد.

ــازی  ــکن و شهرس ــوزه مس ــت اندرکاران ح ــان و دس کارشناس
ــد هــر بخــش از بافت هــای ناکارآمــد شــهری ویژگــی  معتقدن
ــن  ــام ای ــای تم ــرای احی ــوان ب ــود را دارد و نمی ت ــاص خ خ

ــد.  ــان پیچی ــخه یکس ــا، نس بافت ه
در  موجــود  زیرســاخت های  معتقدنــد  برخــی کارشناســان 
ــا مشــخصه های  ــرای محله هایــی ب ــا ب بافت هــای فرســوده تنه
موجــود در زمینــه جمعیــت و تعــداد افــراد ســاکن ایــن 
ایجــاد شــده و کشــش ورود ســیل  و  بافت هــا طراحــی 
جمعیــت بــه برج هــای بــاالی ۱۲ طبقــه و فــروش تراکــم 

عمــودی در ایــن بافت هــا را نــدارد. 
همچنیــن تعــدادی از کارشناســان برنامه ریــزی شــهری بــر این 
ــد کــه ضعــف زیرســاخت هایی چــون لوله کشــی آب و  اعتقادن
ــن مناطــق  ــی ای ــای قدیم ــن موجــود در لوله ه فشــار آب پایی
کــه کشــش افزایــش فشــار آب را نــدارد، کــم و متناســب بــودن 

ــای  ــاب بافت ه ــای فاض ــه لوله ه ــاب ورودی ب ــم فاض حج
میانــی و فرســوده )در صــورت داشــتن فاضــاب(، پاییــن بودن 
فشــار بــرق و گاز ایــن محله هــا، نبــود فضــای ســبز کافــی، نبــود 
ــوارد  ــی و بســیاری م ــی کاف ــی، فرهنگــی و امنیت ــز درمان مراک
ــا،  ــن بافت ه ــازی در ای ــا بلندمرتبه س ــود ت ــبب می ش ــر س دیگ
تکــرار تجربه هــای نادرســت برج ســازی در کوچه هــای باریــک 

و ۸ متــری منطقــه یــک پایتخــت را رقــم بزنــد. 
ــه صــرف تعریــض  ــه کارشناســان شهرســازی اینکــه ب ــه گفت ب
نوســاز  مســکونی  واحدهــای  ســاخت  ســپس  و  معبــر 
متراکــم و بلندمرتبــه، فکــر کنیــم کــه بافــت فرســوده را احیــا 
ــه نوعــی  کرده ایــم، ســخت در اشــتباه هســتیم. ایــن تفکــر، ب
ــه می توانســتیم طــرح  ــن اندیشــه اســت ک نشــأت گرفته از ای
مســکن مهــر را در بافت هــای فرســوده احیــا کنیــم؛ امــا اجــرای 

ــود. ــه ای غیرممکــن ب ــن برنام چنی

۵  میلیون تومان، قیمت 9.9
هر کیلو زعفران

 درصد، رشد صادرات 
روغن نباتی

 درصد، نرخ تورم 
طی یک سال گذشته

قیمــت زعفــران بــا آغــاز فصــل برداشــت ایــن محصــول بــه 
ــون تومــان رســیده  ــا ۵ میلی ــون و ۹۰۰ هــزار تومــان ت ۴ میلی

اســت.

صــادرات روغــن نباتــی در طــی 6 ماهــه نخســت امســال 
ــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 28۴ درصــد رشــد  نســبت ب

داشــته اســت.

میــزان تــورم در دوازده مــاه منتهــی بــه شـــهریورماه ۱۳۹6 
نســبت بـــه دوازده مــاه منتهــی بــه شــهریورماه ۱۳۹۵ معــادل 

۹.۹ درصــد اســت.

3 قتصـــادامروز سه شنبه 02 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 559 روزنامه ا

،،
خدمــات  و  بــازار  ســطح  در  آنچــه 
دیــده می شــود ایــن اســت کــه حقوق 
رعایــت  همچنــان  مصرف کننــده 
نمی شــود و مقــدار تالشــی کــه بــرای 
احقــاق آن می شــود، بــا هیاهویــی 
کــه بــرای آن راه می اندازنــد، تناســب 

نــدارد

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه 
بودجــه  اینکــه کســری  بیــان  بــا 
نظــر  می رســد،  حداقــل  بــه   ۹۷
رئیس جمهــور درخصــوص نــرخ ارز 
ــا  را اعــام کــرد و گفــت: وی موافــق ب
ــه  ــرا ک ــت؛ چ ــرخ ارز نیس ــش ن افزای

ارزش پــول ملــی کــم می شــود. 
ــر نوبخــت در حاشــیه مراســم   محمدباق
روز ملــی صــادرات در جمــع خبرنگاران 
درخصــوص ســناریوهای قیمــت نفــت 

در بودجــه ســال ۹۷ گفــت: هنــوز ســناریوهای قیمــت نفــت در بودجــه 
ــا  ــام را ب ــداد و ارق ــتی اع ــه می بایس ــده؛ البت ــی نش ــال ۹۷ قطع س
مبانــی موجــود پیش بینــی کنیــم؛ ولــی هنــوز در ایــن خصــوص بــه 

جمع بنــدی نرســیده ایم. 
ــق  ــت مواف ــی در دول ــه برخ ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــت در پاس نوبخ
افزایــش نــرخ دالر تــا ۵ هــزار تومــان هســتند، گفــت: واقعیــت ایــن 
اســت کــه دولــت بــر ایــن بــاور اســت کــه بایــد نــرخ را بــه صــورت 
منطقــی تعییــن کــرد و ایــن در شــرایطی اســت کــه در دولــت افــراد 
ــه  ــت ک ــت آن اس ــی واقعی ــد؛ ول ــی دارن ــرات متفاوت ــی نظ مختلف
ــوده و  ــوزه ارز ب ــت در ح ــرون داد و سیاســت دول ــوان ب ــه عن ــه ب آنچ
ــه نحــوی اســت  رئیس جمهــور نیــز درنهایــت آن را تأییــد می کنــد، ب
کــه پــول ملــی بایــد تقویــت شــود و بــه افزایــش قــدرت خریــد مردم 
ــده ای  ــه ع ــی ک ــه صحبت های ــا هم ــت ب ــن جه ــه همی ــد؛ ب بینجام
ــت و  ــی اس ــرل آن کاف ــر کنت ــه دیگ ــد ک ــورم می کنن ــوص ت درخص
ــورم  ــرل ت ــه کنت ــد ب ــا معتق ــدک مشکل ســاز نیســت، م ــش ان افزای

هســتیم. 

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه 
ــدرت  ــورم، ق ــش ت ــا افزای ــه داد: ب ادام
ــر  ــه و اگ ــش یافت ــردم کاه ــد م خری
قیمــت دالر افزایــش یابــد و ریــال 
پــول  شــود،  تضعیــف  آن  برابــر  در 
ــای  ــد و آق ــد ش ــف خواه ــی ضعی مل
بــه هــر دو موضــوع  رئیس جمهــور 
ــرده  ــاغ ک ــوده و اب ــاس ب ــیار حس بس

ــت.  اس
پرسشــی  بــه  پاســخ  در  نوبخــت 
ــی  ــزی عملیات ــه بودجه ری ــا توجــه ب ــر کســری بودجــه ۹۷ ب ــی ب مبن
ــر ایــن اســت کــه اگــر بودجه ریــزی  خاطرنشــان کــرد: تصــور مــن ب
ــری رخ  ــزان منطقی ت ــه می ــه ب ــری بودج ــود، کس ــرا ش ــی اج عملیات
ــه بودجــه ای کــه حتــی در  خواهــد داد و بودجــه ســال ۹۷ نســبت ب
ــه  ــد؛ ب ــد ش ــته خواه ــر بس ــیار منطقی ت ــده، بس ــده ش ــال ۹۶ دی س
ایــن معنــا کــه قیمــت نفــت و درآمدهــای مالیاتــی منطقی تــر دیــده 
شــده اســت؛ البتــه بایــد توجــه داشــت کــه 3۱۹ هــزار میلیــارد تومــان 
بودجــه بــه مجلــس رفــت، ولــی از آنجــا 3۴۶ هــزار میلیــارد تومــان 
بیــرون آمــد کــه از یــک طــرف بایــد منابــع اضافــه می شــد و از ســوی 

ــت. ــش می یاف ــز افزای ــارف نی ــر مص دیگ
 وی ادامــه داد: وقتــی مصــارف بودجــه افزایــش می یابــد همــه انتظار 
دارنــد کــه تخصیــص بودجــه بیشــتر شــود؛ در حالــی کــه اعــدادی کــه 
ــس  ــت اســت، از ســوی مجل ــد دول ــدازه درآم ــه ان تصــور می شــد ب
افزایــش یافــت و ایــن رقمــی معــادل ۲۶ هــزار میلیــارد تومــان بــود؛ 
بــه همیــن جهــت روش بودجه ریــزی مبتنــی بــر عملکــرد کــه روشــی 

ســخت اســت، جلــوی ایــن کســری را می گیــرد.

ــه  ــه هم ــی ک ــان و چالش ــت ن کیفی
ــاد کشــاورزی  ــل وزارت جه را در مقاب
قــرار داد، مســئله ای اســت کــه از 
ادعــای باکیفیــت بــودن گنــدم و 
نــان وزارت جهــاد کشــاورزی شــروع 
شــد و بــه رد آن از ســوی وزیــر 
نانوایــان و  بهداشــت و گایه هــای 
ــم  ــرده خت بعضــی مســائل پشــت پ
شــد؛ موضوعاتــی از قبیــل اینکــه 
تهــران  بــه   3 درجــه  گندم هــای 

می رســند، بعضــی گندم هــای آفــت زده هــم بــه آرد تبدیــل 
ــدارد و  ــود ن ــای آرد وج ــی روی کارخانه ه ــچ نظارت ــود و هی می ش
ــی  ــرکت بازرگان ــل ش ــر عام ــیف  مدی ــه یزدان س ــی ک ... ؛ در حال
دولتــی، دربــاره ارتقــای کیفیــت گنــدم، آرد و نــان طی نیمه امســال 
اظهــار کــرد: بــر اســاس آزمایش هــای انجام شــده پروتئیــن گنــدم 
ــا آنکــه  ــه و ب ــم درصــد افزایــش یافت ــک و نی ــا ی ــک ت امســال ی
ــی از  ــان ایران ــدم نداشــته ایم، کیفیــت ن در ســال ۱3۹۶ واردات گن
نمــره ۸۲ بــه ۸۴ بیشــتر شــده کــه ثمــره زحمــات معاونــت زراعــت 

ــت.  ــاورزی اس ــاد کش وزارت جه
ــری  ــس از دیگ ــی پ ــی یک ــای نانوای ــت و اتحادیه ه ــر بهداش وزی

ــد.  ــد و رد می کنن ــؤال می برن ــر س ــا را زی ــارات و ادع ــن اظه ای
ایــن اظهــارات آقــای وزیــر در حالــی مطــرح شــد کــه محمدرضــا 
نظرنــژاد رئیــس اتحادیــه نانوایــان ســنگکی، هــم دربــاره کیفیــت 
ــار  ــه در اختی ــی ک ــای دولت ــت: آرده ــنا گف ــه ایس ــان ب ــدم و ن گن
نانوایی هــا قــرار می گیــرد، کیفیــت بســیار نامرغوبــی دارد و ۹۰ 
درصــد نانوایــان از کیفیــت آن هــا شــاکی هســتند؛ چــرا کــه نــان 

ــا  ــا گنــدم مناســب و آرد ب ســنگک ب
گلوتــن )پروتئیــن در گنــدم، جــو 
و چــاودار( یافــت می شــود. ایــن 
ــر و  ــدن خمی ــش آم ــث ک ــاده باع م
ــی  ــرآورده نهای ــت ف ــدن باف ــرد ش ت
ــه  ــر ب ــال حاض ــا در ح ــردد؛ ام می گ
ــدم و آرد  ــودن گن ــوب ب ــل نامرغ دلی
ــان،  ــی نانوای ــاهد نارضایت ــی ش دولت
ــتیم.  ــئوالن هس ــی مس ــردم و حت م
درصــد   ۹۰ اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــد،  ــت ندارن ــه ای رضای ــی یاران ــای دولت ــت آرده ــان از کیفی نانوای
افــزود: در شــرایطی کــه مــزد کارگــران و دیگــر هزینه هــای تولیــد 
ماننــد گاز، آب و ... افزایــش یافتــه و دولــت وظیفــه دارد هرســاله 
بــر اســاس نــرخ تــورم قیمت هــای جدیــد تمام شــده محصــوالت 
مختلــف از جملــه نــان را محاســبه و اعــام کنــد، ســه ســال اســت 

ــان ســنگک اعــام نشــده اســت.  ــرای ن ــدی ب ــرخ جدی ــه ن ک
قاســم زراعــت کار ، رئیــس اتحادیــه نانوایــان ســنتی، نیــز 
کارخانه هــای  روی  کــه  می شــود  گفتــه  گرچــه  می گویــد: 
تولیدکننــده آرد نظــارت وجــود دارد و ناظــران وزارت بهداشــت 
ــا  ــان را از کارخانه ه ــا حقوقش ــا آن ه ــد، ام ــور دارن ــا حض در آنج
ــچ  ــه هی ــن نتیجــه رســید ک ــه ای ــوان ب ــن می ت ــد؛ بنابرای می گیرن

نــدارد.  آرد وجــود  نظارتــی روی کارخانه هــای 
ــان  ــد ن ــا ۵ درص ــه تنه ــی را ک ــای صنعت ــر نان ه ــش اخی در همای
ایرانیــان را تأمیــن می کننــد، دعــوت کردنــد؛ در حالــی کــه نانوایــان 
ــان  ــاز و ســهم ۹۵ درصــدی در صنعــت ن ــا ۸۵ هــزار خب ســنتی ب

حضــور پیــدا نکردنــد.

پشت  پرده  یک لقمه »نان«کسری بودجه ۹۷ به حداقل می رسد

داروسازی دکتر عبیدی
ــل و  ــواده ای اصی ــاه ســال ۱۲۹۹ هجــری شمســی در خان ــدی در نوزدهــم خردادم ــی عبی ــر غامعل دکت
بــزرگ در تهــران دیــده بــه جهــان گشــود. وی پــس از اتمــام تحصیــات ابتدایــی و متوســطه در ســال 
۱3۱۷ وارد دانشــکده طــب و داروســازی دانشــگاه تهــران شــد و در محضــر اســتادان بنــام آن زمــان بــه 
کســب دانــش پرداخــت. وی در ســال ۱3۲۲ بــا درجــه دکتــری از دانشــکده داروســازی دانشــگاه تهــران 

دانش آموختــه و پــس از آن بــرای گذرانــدن دوره تکمیلــی عــازم بــه فرانســه شــد.
 اوضــاع نابســامان بهداشــت، درمــان کشــور و وضعیــت رقت بــار بیمــاران در دوران جنــگ جهانــی دوم، 
ــوار  ــن البرات ــاد اولی ــه ایج ــر ب ــم، منج ــن تصمی ــرد؛ ای ــران ک ــی دارو در ای ــد مل ــه تولی ــم ب وی را مصم
داروســازی کشــور در ســال ۱3۲۵ در ســه راه امیــن حضــور تهــران توســط ایشــان شــد. همچنیــن در ســال 
۱3۴۱ البراتــوار مجهــز و پیشــرفته تری را در دوراهــی قلهــک راه انــدازی کــرد کــه مدتــی پــس از فعالیــت 

مجبــور بــه فــروش ســهام خــود بــه شــرکت ایتالیایــی ُلپتــی شــد. 
البراتــوار داروســازی دکتــر عبیــدی در ســال ۱3۵۲ در زمینــی حــدود ۱۵ هــزار متــر مربــع درکیلومتــر ۸ 
جــاده مخصــوص کــرج توســط ایشــان احــداث شــد کــه تاکنــون نیــز در حــال فعالیــت اســت. در ســال 
 BVQI ۹۰۰۱ در مدیریــت کیفیــت از ISO ۱3۷۸ داروســازی دکتــر عبیــدی موفــق بــه دریافــت گواهینامــه

انگلســتان شــد.

تولید ملی

نسخه پیچی برای بافت های فرسودهآغاز عملیات اجرایی قطار سریع السیر تهران-اصفهان

میزان رضایتمندی از واحدهای خدماتی چقدر است؟

حقوق گمشده مصرف کنندگان
متاسفانه فرهنگ رعایت حقوق مصرف کننده چندان جا نیفتاده است

پــس از روزهــا، هفته هــا، ماه هــا و ســال ها 
تأخیــر و مســئولیت را بــه دوش دیگری ســپردن، 
ــی  ــی ها اجرای ــتری گوش ــرح رجیس ــره ط باالخ
شــد. البتــه اجــرای طــرح رجیســتری گوشــی ها 
فعــا در فــاز مانیتورینــگ اســت؛ اگرچــه اجــرای 
هــر طــرح و برنامــه ای مشــکاتی در پــی دارد و 
بــا آزمــون و خطاهایــی همــراه اســت، امــا اجرای 
طرحــی کــه ۱۰ ســال پیــش آزمــون و خطایــش را 
از ســر گذرانــد و پــس از ســال ها برنامه ریــزی و 

همــکاری ســازمان های مختلــف، دوبــاره بــه فــاز 
ــکاتی  ــا مش ــم ب ــاز ه ــاال ب ــید و ح ــی رس اجرای
دســت و پنجــه نــرم می کنــد، کمــی جــای 

بحــث دارد. 
ــر از  ــن بزرگــی شــاید غی ــه ای اجــرای طرحــی ب
فراهم ســازی زیرســاخت های فنــی، نیــاز بــه 

ــر  ــه نظ ــت. ب ــازار داش ــنجی ب ــی و نیازس ارزیاب
ــه ۱۰ ســال  ــه ک ــد افزایــش تعرف می رســد همانن
پیــش یک شــبه از ۴ درصــد بــه ۶۰ درصــد رســید 
ــت و  ــرار نگرف ــی ق ــورد ارزیاب ــای آن م و پیامده
ــل  ــازار موبای ــه ب ــاق ب ــای قاچ ــفته و پ ــازار آش ب
ــن  ــدون در نظــر گرفت ــز ب ــار نی ــن ب ــاز شــد، ای ب

پیامدهــای آن فقــط قصــد دارنــد طرحــی را اجــرا 
ــی برســانند؛  ــه فــاز عملیات ــروژه ای را ب ــد و پ کنن
ــی  ــائل فن ــر از مس ــی غی ــه جنبه های ــدون آنک ب
ــیر  ــن تفاس ــه ای ــا هم ــد. ب ــر بگیرن آن را در نظ
ــه فــاز  ــه قــول مســئوالن ب اکنــون ایــن طــرح ب
ــده،  ــی ش ــه عملیات ــاال ک ــیده و ح ــی رس اجرای

ــا  ــق دارد؛ ام ــت دقی ــارت و مدیری ــه نظ ــاز ب نی
راهــکار مســئوالن در ایــن رابطــه، نخریدن گوشــی 
اســت و حتــی توصیــه می کننــد اگــر خریــداران 
بــا قیمــت زیــاد یــا درخواســت هزینــه اضافــه از 
ــگاه  ــدند، فروش ــه ش ــندگان مواج ــوی فروش س
ــه جــای  ــر نیســت ب ــا بهت ــد؛ امــا آی ــرک کنن را ت
پاک کــردن صورت مســئله راهکارهایــی بــرای 
ــن  ــا از ای ــد ت ــر بگیرن ــازار در نظ ــاز ب ــن نی تأمی
ــد. ــری کنن ــا جلوگی ــه قیمت ه ــش بی روی افزای

گوشی نخرید!
پاک کردن صورت مسئله به جای حل مشکل

 ۲۸۴

 اتحادیه طال 
جواهر و سکه 

تهران ۱۰,۷۲۰ ریال 

ریال عربستان 

۹,۶۰۰ ریال 

رینگیت مالزی 

۵۳,۵۳۰ ریال 

پوند انگلیس 

۶,۱۲۰ ریال 

یوان چین

۱۰,۹۷۹ ریال 

  درهم امارات

۱۰,۹۶۰ ریال 

  لیر ترکیه 

۴۷,۳۸۷ ریال 

  یورو 

۴۰,۰۲۱ ریال  

  دالر آمریکا 



هشتبهشت
97 درصد شهروندان اصفهانی 

باسواد هستند
ــورای  ــن ش ــت و یکمی ــد و بیس ــان در ص ــتاندار اصفه اس
آموزش وپــرورش اســتان اصفهــان گفــت: در حــال حاضــر 
97 درصــد افــراد در اســتان اصفهــان از نعمــت ســواد 
ــزی  ــا برنامه ری ــم ب ــاش کنی ــد ت ــتند و بای ــوردار هس برخ
ــش  ــدد کاه ــی درص ــت آموزش ــرای عدال ــتای اج در راس

ــیم. ــر باش ــه صف ــه ب ــوادی جامع بی س
رســول زرگرپــور بــه آمــار عشــایر موجــود در اســتان اصفهان 
اشــاره کــرد و افــزود: در حــال حاضــر نزدیــک بــه 2 هــزار 
خانــوار بــا جمعیــت بالــغ  بــر 5 هــزار نفــر در اســتان 
اصفهــان از اقــوام بختیــاری و قشــقایی در اصفهــان ســاکن 
هســتند و در تــاش هســتیم بــا همــکاری ســایر اســتان ها 

درصــدد آمــوزش تمامــی عشــایر برآییــم.
وی برگــزاری المپیــاد ورزشــی را اقــدام مطلوبــی برشــمرد و 
خواســتار ادامــه برگــزاری ایــن المپیــاد در دوره هــای دیگــر 
شــد و گفــت: بایــد آمــوزش همــه افــراد، به ویــژه افــرادی 

کــه تعلیــم الزم دارنــد، انجــام شــود.

تولید یک سوم صنایع دستی جهان 
در اصفهان  

  مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
اســتان گفــت: از 250 رشــته شناخته شــده صنایــع دســتی 
ــن  ــت. ای ــان اس ــه اصفه ــق ب ــته متعل ــور، 196 رش در کش
مســئله در حالــی اســت کــه در شــش مــاه نخســت 
امســال، 170 اثــر صنایــع دســتی نشــان مرغوبیــت و مهــر 

ــد. ــت کرده ان ــت را دریاف اصال
فریــدون اله یــاری بــا اشــاره بــه اشــتغال 40 هــزار هنرمنــد 
در زمینــه تولیــد صنایــع دســتی در اصفهــان افــزود: 
اســتفاده از تجــارت الکترونیــک و حضــور بخــش خصوصی 
ــه برپایــی نمایشــگاه  ــد و فــروش منجــر ب در عرصــه خری

ــه شــده اســت. ــادا و ترکی ــان در کان همیشــگی اصفه

تاکید بر حضور پررنگ دانش آموزان 
در مراسم13 آبان

پــرورش  و  آمــوزش  فرهنگــی  و  پرورشــی  معــاون 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــان ب ــه 13 آب ــان در کمیت اســتان اصفه
ــر  ــرون، ب ــا بی ــت ت ــتر از درون اس ــا بیش ــیب پذیری م آس
حضــور در ایــن مناســبت همچــون ســال های گذشــته 

ــرد. ــد ک تاکی

ــان همــه  ــاره 13 آب ــد درب محمدجــواد احمــدی افــزود: بای
ابعــاد در نظــر گرفتــه شــود و ضمــن حضــور در ایــن مراســم 
ــیب های  ــردن آس ــی و کم ک ــی و تربیت ــائل اخاق ــه مس ب

احتمالــی ایــن مراســم نیــز توجــه ویــژه شــود.
در ادامــه عســکری، رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات 
ــه وحدت بخــش و  ــا اشــاره ب ــان، ب اســامی اســتان اصفه
انســجام آفرین بــودن روز 13 آبــان خواســتار حضــور پرشــور 

ــن روز شــد.  ــوزان در مراســم ای دانش آم
وی گفــت: مراســم بزرگداشــت 13 آبــان امســال در میــدان 
انقــاب و از ســاعت 9:30 صبــح روز شــنبه آغــاز خواهد شــد.

ساخت قطعات کامپوزیتی پیشرفته 
در دانشگاه صنعتی اصفهان

محققــان دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بــا بهره گیــری از 
فنــاوری بریدینــگ، امــکان طراحی و ســاخت انــواع قطعات 
ــور  ــه منظ ــون ب ــع گوناگ ــا مقاط ــرفته ب ــی پیش کامپوزیت
ــد. ــم کردن ــور را فراه ــف کش ــع مختل ــری در صنای بهره گی

ــی  ــری هندســی نســاجی دانشــگاه صنعت دانشــجوی دکت
اصفهــان بــا اشــاره بــه ویژگی هــای ایــن طــرح تحقیقاتــی 
ــواع ســازه های مهندســی  گفــت: امــروزه کامپوزیت هــا در ان
ــودرو،  ــین، خ ــدون سرنش ــای ب ــا، پرنده ه ــامل هواپیم ش
وســایل ورزشــی، پــل، ســاختمان، مخــازن و لوله هــا، 
پزشــکی و ... در حجــم وســیعی مــورد اســتفاده قــرار 

می گیرنــد.  
ــکل گرفته  ــرداز ش ــم ایده پ ــزود: تی ــولی ها اف ــل حاج رس جلی
ــور  ــه ط ــه ب ــت ک ــال اس ــش س ــدود ش ــوزه، ح ــن ح در ای
دقیــق و علمــی در حــال تحقیــق و پژوهــش اســت و پــروژه 
تحلیــل، طراحــی و ســاخت قطعــات کامپوزیتــی پیشــرفته 
بــا ســطح مقاطــع مختلــف بــا اســتفاده از فنــاوری بریدینگ 
بــرای اولیــن بــار در ایــران توســط ایــن تیــم مطــرح شــده 
ــدی در حــوزه کامپوزیت هــا  ــن صــورت افــق جدی کــه در ای

ایجــاد خواهــد شــد.

افزایش مهاجرت معکوس روستاییان 
در اصفهان

  مدیــر کل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان اصفهــان 
گفــت: بــا اجــرای طرح هــای عمرانــی و ســنددار شــدن 
واحد هــای مســکونی روســتایی، زمینــه بازگشــت روســتائیان 
ــاالی 20  ــه و 70 روســتای ب ــان ســرعت یافت از اســتان اصفه
خانــوار در پنــج ســال گذشــته مهاجــرت معکــوس داشــته اند.

غامحســین خانــی بــا اشــاره بــه وجــود هــزار و 839 روســتا 
ــاالی20  ــتای ب ــداد 935 روس ــن تع ــزود: از ای ــتان اف در اس
ــد  ــش از 70 درص ــادی در بی ــرح  ه ــه ط ــتند ک ــوار هس خان

ــن اســتان اجــرا شــده اســت.  روســتاهای ای
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  تاکنــون طــرح عمرانــی 360 
روســتای اســتان بازنگــری شــده، گفــت: بــرای اجــرای 
ــار  ــار در اختی ــارد تومــان اعتب طــرح  هــادی امســال 40 میلی
بنیــاد مســکن انقــاب اســامی و 30 میلیــارد هــم در اختیــار 

دهیاری هــا قــرار گرفتــه اســت.

اصفهان4
درحاشیه

پرداخت بدهی و حقوق پرسنل 
اولویت شهردار جدید زرین شهر 

است

M.R.Sharifi@eskimia.ir
محمدرضا شریفیفوالدشهر

شــهردار زرین شــهر گفــت: اولویــت شــهرداری زرین شــهر 
ــای  ــام پروژه ه ــنل و اتم ــوق پرس ــا، حق ــت بدهی ه پرداخ

ــت. ــام اس نیمه تم
ــان  ــه ای کارکن ــی و بیم ــت حقوق ــدی وضعی ــم محم میث
را یکــی از دغدغه هــای خانــواده شــهرداری زرین شــهر 
دانســت و گفــت: شــرایط امــروز شــهرداری ها بــا مشــکاتی 

مواجــه شــده اســت. 
کاری  اولویــت  داشــت:  اظهــار  زرین شــهر  شــهردار 
ــوق  ــاری، حق ــای ج ــت بدهی ه ــا پرداخ ــهرداری قطع ش
پرســنل، اتمــام پروژه هــای ناتمــام و جــذب ســرمایه ها در 
جهــت اتمــام پروژ ه هــا و اداره کــردن شــهر اســت. قطعــا در 
ایــن دوره بــه موضوعــات فرهنگــی، اجتماعــی و اقصــادی 

ــود. ــتری می ش ــگاه بیش ن
ــان  ــتانداری اصفه ــی اس ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ مع
ــه شــهردار زرین شــهر از شهرســتان  ــز در مراســم معارف نی
ــا فرهنــگ و  ــوان یکــی از شهرســتان های ب ــه عن لنجــان ب
بــا تمــدن دیرینــه نــام بــرد کــه یکــی از ویژگی هــای ایــن 

شهرســتان فعالیــت و کار اســت.
ــا حضــور شــهردار  محمدعلــی طرفــه افــزود: امیدواریــم ب
ــارات الزم، پروژه هــای نیمه تمــام  ــا تامیــن اعتب ــد و ب جدی
در کوتاه تریــن زمــان تکمیــل شــوند و توصیــه جــدی بــرای 

شــهرداران افزایــش رضایتمنــدی مــردم اســت.   
طرفــه بودجــه شــهرداری زرین شــهر را در ســال 95 حــدود 
ــی را 64  ــان و ســهم فعالیت هــای عمران ــارد توم 55 میلی
ــار  ــن اعتب ــث تامی ــه داد: در بح ــرد و ادام ــان ک ــد بی درص

مطالباتــی وجــود دارد کــه امیدواریــم تحقــق یابــد. 
ــهر و  ــن ش ــد ای ــی درآم ــود کوشش ــا خ ــرد: ب ــان ک وی بی
دیگــر اعتبــارات در ردیــف بودجــه و منابــع غیردولتــی کــه 
ــه  ــوان ب ــرد، می ت ــدا ک ــود پی ــی می ش ــش خصوص از بخ

اهــداف خــود رســید. 

کارخانه پوشاک قهرود کاشان
با 40 سال  سابقه تعطیل شد

ــرود  ــاک قه ــه پوش ــران کارخان ــاه کارگ ــروز اول آبان م ام
ــای  ــا در ه ــد، ب ــود رفتن ــل کار خ ــه مح ــی ب ــان وقت کاش

ــدند. ــه ش ــته مواج بس
ــح  ــروز صب ــاله دی ــی 40 س ــد صنعت ــن واح ــس ای   رئی
ــه  ــن کارخان ــر ای ــر روی 100 کارگ ــه اش را ب ــای کارخان دره
ــن  ــه ســازمان تامی ــا از پرداخــت بدهــی اش ب ــدد ت می بن

ــد. ــی ســرباز زن اجتماع
کارگــران ایــن کارخانــه پــس از تجمــع بــر در اداره تعــاون، 
ــه  ــداری مراجع ــه فرمان ــان، ب ــی کاش ــاه اجتماع کار و رف
ــئوالن  ــوش مس ــه گ ــود را ب ــراض خ ــد اعت ــعی کردن و س

ــانند.  برس
یــک منبــع آگاه در اداره تامیــن اجتماعــی در گفت وگــوی 
ــن  ــت: ای ــیما گف ــزاری صداوس ــگار خبرگ ــا خبرن ــی ب تلفن
بدهــی مربــوط بــه ســال های گذشــته بــوده کــه بــا 
ــه  ــغ بدهــی ب ــم، مبل ــون بخشــودگی جرائ اســتفاده از قان

ــت. ــیده اس ــان رس ــون توم ــغ 14 میلی مبل
وی افــزود: پــس از درخواســت رئیــس کارخانــه مبنــی بــر 
پرداخــت اقســاطی ایــن مبلــغ، وثیقــه ای از ســوی کارخانــه 

در اختیــار تامیــن اجتماعــی گذاشــته شــد.
وی افــزود: رئیــس ایــن کارخانــه پیــش از پرداخــت 
ــا  ــت مفاص ــه و دریاف ــن وثیق ــن ای ــد گرفت ــاط، قص اقس
ــا  ــت و تنه ــاف اس ــون خ ــق قان ــه طب ــاب را دارد ک حس
ــه آزاد  ــن وثیق ــی، ای ــه بانک ــه ضمانت نام ــورت ارائ در ص

ــد.   ــد ش خواه

 تخریب ساخت وساز غیرمجاز 
در بستر رودخانه

یــک ساخت وســاز غیرمجــاز در بســتر رودخانــه زاینــده رود 
در شهرســتان مبارکــه تخریــب شــد.

ــه   مدیــر عامــل شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان گفــت: ب
ــره  ــه فق ــده  رود س ــه  زاین ــت  رودخان ــگان  حفاظ ــت ی هم
حکــم  بــرای متخلفانــی کــه در بســتر رودخانــه زاینــده رود 
ــادر  ــتند، ص ــرف داش ــل و تص ــه دخ ــتان مبارک در شهرس

شــد.
مســعود میرمحمدصادقــی افــزود: تصــرف بســتر بــا 
فنــس، حصارکشــی، ســاخت اتــاق و حصارکشــی چوبــی  
از جملــه  تخلفاتــی بــود کــه بــا دســتور قضایــی تخریــب 

شــد.

 ایمن سازی 140 محدوده 
خط لوله مارون - اصفهان 

خوردگــی  و  فرورفتگــی  دارای  محــدوده   140 امســال 
ــان جوشــکاری و  ــارون - اصفه ــه م ــر از خــط لول 750 مت

شــد. ایمن ســازی 

سرپرســت واحــد تعمیــرات خــط لولــه انتقــال نفــت 
منطقــه  نفــت  مخابــرات  و  لولــه  خطــوط  شــرکت 
ــت  ــدف تقوی ــا ه ــان، ب ــاش کارکن ــا ت ــت: ب ــان گف اصفه
ــت  ــال نف ــیر انتق ــه در مس ــوط لول ــی، خط ــای ایمن  و ارتق

مارون - اصفهان نصب و جوشکاری شده است.
محمدحســن بگــی افــزود: تســطیح مســیر در 90 کیلومتــر 
از خــط لولــه مــارون – اصفهــان و  44 کیلومتــر از خــط 12 
اینــچ آب نیــل، از جملــه مراحــل اجــرای ایــن طــرح اســت.

ــام  ــت خ ــال نف ــوط انتق ــن خط ــی از مهم تری وی گفت:یک
در کشــور، خــط لولــه ای بــه طــول 435 کیلومتــر از مســیر 
امیدیــه در خوزســتان تــا پاالیشــگاه اصفهــان اســت کــه بــه 

خــط لولــه مــارون - اصفهــان شــهرت دارد.
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در حالــی کــه اســتاندار از اعــام حمایت هــای 
تعاونی هــای  تشــکیل  زمینــه  در  دولــت 
بــه  صحبــت   94 ســال  در  دانش بنیــان 
ــورت  ــود در ص ــرده ب ــام ک ــان آورده و اع می
ــتر و  ــی، بس ــن تعاونی های ــدن چنی فعال ش
ــی  ــی و تحقیقات ــهرک های علم ــا در ش فض
اســتان اصفهــان بــرای ایــن واحدهــا فراهــم 
خواهــد شــد، امــا بــا پیگیری هــای خبرنــگار 
کیمیــای وطــن از مســئوالن شــهرک علمــی 
و تحقیقاتــی، چنیــن تعاونی هایــی هنــوز 
شــکل نگرفته انــد و تنهــا آمــاری کــه وجــود 
دارد، فعالیــت 480 شــرکت دانش بنیــان 
بــه  مربــوط  آن  درصــد   2 اســت  کــه 
شهرســازی  و  راه  و  عمــران  بخش هــای 

ــت. اس
تعــاون اســتان  اتــاق  رئیــس  آمارهــای 
ــال  ــه در ح ــت ک ــی از آن اس ــان حاک اصفه
ــتان  ــان در اس ــی دانش بنی ــر 30 تعاون حاض
ــار  ــه آم ــیده و البت ــت رس ــه ثب ــان ب اصفه

فعال بــودن آن هــا از طریــق اداره تعــاون 
مــورد بررســی قــرار می گیــرد.

حبیــب هللا بهرامــی در ادامــه گفت وگــوی 
خــود در پاســخ بــه پرســش خبرنــگار 
ــون  ــه تاکن ــر اینک ــی ب ــن مبن ــای وط کیمی
چــه تعــداد تعاونــی در اســتان اصفهــان 
ــاره  ــئله اش ــن مس ــه ای ــیده ب ــت رس ــه ثب ب
داشــت: هم اکنــون بیــش از 8 هــزار تعاونــی 
ــه  ــیده ک ــت رس ــه ثب ــان ب ــتان اصفه در اس
4 هــزار و 400 مــورد فعــال هســتند و بقیــه 
بــه  یــا  یــا فعــال نشــده اند  تعاونی هــا 

دالیلــی تعطیــل شــده اند.
 نقش تعاونی های مسکن مهر 

برای خانه دار کردن مردم 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تعاونی هــای مســکن 
مهــر در جهــت تســهیل فراهم ســازی مســکن 
بــرای مــردم نقــش بســزایی داشــته اند افــزود: 
ــب  ــام کار اغل ــل اتم ــه دلی ــا ب ــن تعاونی ه ای
فعالیت هایشــان راکــد می شــود؛ ایــن مســئله 
ــق  ــرای رون ــور ب ــئوالن کش ــه مس ــد ک می طلب
ســاخت و ســاز و همچنین ادامــه فعالیت های 

ــژه در نظــر ــدات وی ــا در کشــور تمهی  تعاونی ه
بگیرند.

بهرامــی بــا اشــاره به اینکه در کشــور مســکن 
مــازاد داریــم و بایــد بــرای رونق بخشــی 
ــن  ــه داد: در ای ــم، ادام ــاش کنی ــکن ت مس
دولــت اعتقــادی بــه مســکن مهــر نیســت و 
ــه همیــن جهــت کار تعاونی هــای مســکن  ب

ــرد. ــه ســر می ب ــز در رکــود ب ــر نی مه
وی تاکیــد کــرد: بیشــتر تعاونی های مســکن 
از 4 ســال پیــش کــه رکــود بــر مســکن 
ــد  ــه ســراغ پروژه هــای جدی حاکــم شــده، ب
ــرای  ــی ب ــئله خطرناک ــن مس ــد و ای نرفته ان

ــد. ــمار می آی ــه ش ــور ب کش
 رئیــس اتــاق تعــاون اســتان اصفهــان افزود: 
اکنــون تعاونی هــا بیشــترین تمرکزشــان 
ــدات گذشــته خــود  ــه تعه ــن اســت ک ــر ای ب
ــی اســت کــه  ــن در حال ــد؛ ای ــل دهن را تحوی
ــای مســکن اســتان  ــک از تعاونی ه ــچ ی هی

ــده اند. ــدی نش ــروژه جدی وارد پ
 برابر دستگاه های اجرایی در 
اصفهان تعاونی مسکن داریم

بهرامــی بــا اشــاره به اینکه مســکن تولیدشــده 
توســط بخــش تعاونی ســودی عاید ســازننده 
ــار  ــده در اختی ــت تمام ش ــا قیم ــد و ب نمی کن
در  می گیــرد، گفــت:  قــرار  مصرف کننــده 
بیشــتر کشــور های دنیــا ســاخت مســکن بــه 

ــت. ــده تعاونی هاس عه

وی بــه ایــن مســئله اشــاره داشــت کــه 
ــده  ــای ساخته ش ــد واحد ه ــا 99 درص 98 ت
مســکن توســط تعاونی هــا در همان ســاعات 
ــروش می رســد و خوشــبختانه  ــه ف ــه ب اولی
ساخته شــده  مســکن  واحد هــای  همــه 

ــد. ــب دارن ــا صاح ــط تعاونی ه توس

ــور متوســط  ــه ط ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــد  ــزار واح ــون 40 ه ــش تاکن ــال پی از 10 س
ــزود:  ــم، اف مســکونی در حــال ســاخت داری
ــت  ــد ثب ــان رون ــتان اصفه ــون در اس هم اکن
ادارات و  بــه عــدد  تعاونی هــای مســکن 
دســتگاه های اجرایــی اســت و بــه عــدد 
ــر  ــکن مه ــی مس ــتان تعاون ــهرهای اس ش

ــم. داری
ــی  ــار 18 تعاون ــی اســت کــه آم ــن در حال ای

مســکن مهــر در شــهر اصفهــان رکورددارترین 
آمــار در اســتان اســت.

 اولین نمایشگاه تخصصی مسکن 
و انبوه سازی در اصفهان

خــود  صحبت هــای  ادامــه  در  بهرامــی 
اشــاره ای هــم بــه برگــزاری اولیــن نمایشــگاه 
تخصصــی مســکن و انبوه ســازی، امــاک 
ــم  ــا هفت ــارم ت ــان چه ــتغات در اصفه و مس
ــن  ــزود: در ای ــه اف ــت و در ادام ــاه داش مهرم
نمایشــگاه، جدیدتریــن طرح هــا وبرنامه هــای 
سبک ســازی،  انبوه ســازی،  ســاختمانی، 
مقاوم ســازی و به ویــژه مرمــت و احیــای 
 بافت هــای فرســوده شــهر ارائــه خواهــد 

شد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اصفهان بــرای اولین 
ــن نمایشــگاه در  ــزاری ای ــار خواســتار برگ ب
کشــور شــده اســت، افــزود: توانمندی هــای 
ــه نمایــش  ــد عرضــه و ب داخــل اســتان بای

گذاشــته شــود. 
رئیــس اتــاق تعــاون اســتان اصفهــان تاکید 
کــرد: بــه توصیــه صاحبــان ملــک و مســکن 
از اســتان اصفهــان در  اصفهــان بیشــتر 
ــل  ــه دلی ــد و ب ــن نمایشــگاه حضــور دارن ای
اینکــه اصفهــان در مســیر ترانزیتــی شــرق، 
ــدف  ــرار دارد، ه ــوب ق ــمال و جن ــرب، ش غ
ــایر  ــه س ــان ب ــای اصفه ــی مزای ــا معرف م

استان هاســت.  

شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه لــزوم 
ــدان  ــرای هنرمن ــژه ب ــی وی ــداث مکان اح
ــرای ایجــاد مــوزه  گفــت: مذاکــرات الزم ب
ــه  ــدوده کارخان ــدان در مح ــه هنرمن و خان
ــم  ــاش داری ــده و ت ــام ش ــباف انج ریس
ــد. ــه زودی تحقــق یاب کــه ایــن موضــوع ب

  قــدرت هللا نــوروزی در هفتمیــن نشســت 
ــردا در  ــان ف ــت های اصفه از سلسله نشس
نشســت هم اندیشــی بــا هنرمنــدان تئاتــر 
بــر لــزوم توجــه بــه هنرمنــدان تاکیــد کــرد 
ــه در  ــش از هم ــما بی ــت: ش ــان داش و بی
و  اثرگــذار هســتید  اجتماعــی  مســائل 
ــود، درک  ــم ش ــن مه ــر ای ــس منک ــر ک ه

ــس  ــا هرک ــدارد و قطع ــر ن ــتی از هن درس
کنــد،  ســنگ اندازی  شــما  راه  جلــوی 

ــت. ــوخته اس ــردم نس ــرای م ــش ب دل
ایجــاد  بــر  تاکیــد  ضمــن  وی 
انجــام  بــرای  الزم  زیرســاخت های 
مــا  برنامه هــای  در  هنــری گفــت:  کار 
مــا  و  دارد  را  اول  اولویــت  گردشــگری 
ــر  ــه هن ــرای عرض ــزار الزم را ب ــم اب موظفی

کنیــم.   فراهــم  هنرمنــدان 
ــدان  ــه هنرمن ــاب ب ــان خط ــهردار اصفه ش
افــزود: اینکــه امــروز مــکان مناســبی 
ــان  ــد در اصفه ــر هنرمن ــه هن ــرای عرض ب

ــت  ــت اس ــا مصیب ــدارد، واقع ــود ن وج

وی درخصــوص تعییــن مکانــی بــرای 
ــت:  ــدان گف ــه هنرمن ــوزه و خان ــاد م ایج
کارخانــه  محــدوده  در  کــه  امیدواریــم 
ریســباف بتوانیــم محلــی را بــه عنــوان 
ــم و  ــاد کنی ــدان ایج ــه هنرمن ــوزه و خان م
ــکن و  ــر مس ــا وزی ــه ب ــاتی ک ــی جلس ط
الزم  داشــته ایم، صحبت هــای  اســتاندار 
ــن کار  ــه ای ــد اســت ب ــام شــده و امی انج
ســرعت ببخشــیم تــا شــما بتوانیــد نقــش 
هدایتگــری خــود را در ایــن مــکان بــه 

ــد. ــا کنی ــی ایف خوب
ــوروزی در پایــان اظهــار داشــت: از شــما  ن
ــه  ــه جامع ــان ب ــا هنرت ــه ب ــم ک می خواهی

ــردگی  ــردم را از افس ــید، م ــاط ببخش نش
نجــات بدهیــد، شهروندســازی کنیــد و 
ــام  ــاخت ها انج ــن زیرس ــز در تأمی ــا نی م
وظیفــه خواهیــم کــرد. هنــر بایــد بــه شــما 
ــم  ــول می دهی ــز ق ــا نی ــود و م ــذار ش واگ

ــر امــور شــما باشــیم. ــه پیگی ک
تصریــح  ادامــه  در  اصفهــان  شــهردار 
کــرد: شــهرداری هــر ســالنی دارد از آن 
بهــره  آن  از  بتوانیــد  بایــد  و  شماســت 
در  ســالنی  هــر  نیســت  قــرار  ببریــد؛ 
بگیــرد،  قــرار  اختیــار گروهــی خــاص 
هــر کــس بــا هــر گرایشــی می توانــد 
از ایــن امکانــات اســتفاده کنــد و اگــر 
بودجــه ای در شــهرداری بــرای حمایــت از 
ــر  ــد ب ــص داده می شــود، بای ــر تخصی تئات
اســاس ارزش هنرهــا باشــد، نــه فاصله ای 
کــه آن هنرمنــد بــا مــا مســئوالن دارد.

Z.Nasiri@eskimia.ir
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راهپیمایــی اربعیــن، پرجمعیت تریــن اجتماع 
جهانــی اســت کــه هــر اجتمــاع جهانــی 

دیگــری را تحت الشــعاع قــرار می دهــد.
اربعیــن یــک  از همــه مهم تــر، مراســم 
هرچنــد  اســت؛  منحصربه فــرد  مراســم 
مشــخصا یــک مراســم شــیعی اســت، امــا  
ســنی ها و حتــی مســیحیان، ایزدی هــا، 
ــر و هــم  ــوان زائ ــه  عن زرتشــتی ها و... هــم ب
ــم  ــن مراس ــران در ای ــادم زائ ــوان خ ــه  عن ب

می کننــد.   شــرکت 
پیــاده روی میلیونــی و باشــکوه اربعیــن 
شــهادت امــام حســین)ع(، رویــداد مهمــی 
اســت کــه همــگان را بــه شــگفتی واداشــته 

اســت. 
در روزهــای منتهــی بــه اربعیــن ســاالر 
عاشــقانه،  انســان،  میلیون هــا  شــهیدان 
مخلصانــه و بی پــروا از تهدیــدات تروریســتی 
ــی  ــا و برخ ــاده، ده ه ــای پی ــا پ ــود و ب موج
صدهــا کیلومتــر را طــی مســیر می کننــد تــا 

ــند.  ــا برس ــرزمین کرب ــه س ب
ابعــاد کمــی و کیفــی ایــن رویــداد بــه قــدری 
ــک  ــه ی ــل ب ــه آن را تبدی ــت ک ــترده اس گس
رویــداد منحصربه فــرد بین المللــی کــرده 

اســت.
بــا توجــه بــه حضــور زائــران بســیار در ایــن 

ــا  ــداد آن ه ــر تع ــاله ب ــر س ــه ه ــیر ک مس
ــه خدمات رســانی  ــاز ب ــزوده می شــود، نی اف
ــای  ــران از مرزه ــد زائ ــرای رفت وآم ــژه ب وی
منتهــی بــه کشــور عــراق اســت و چنــد 
ــامی  ــوری اس ــت جمه ــت دول ــالی اس س
ایــران بــا اعــزام نیــرو، تجهیــزات و خدمــات 
ــت  ــن حرک ــر برگزارشــدن ای ــه هرچــه بهت ب

ــد. ــک می کن ــی کم مذهب
 200 اتوبوس از اصفهان برای 

جابه جایی زائران اربعین 
خدمت رســان  ســازمان های  از  یکــی   
ــت  ــن حرک ــت در ای ــالی اس ــد س ــه چن ک
بــزرگ فرهنگــی حضــور چشــمگیری بــرای 
ــت  ــته اس ــران داش ــه زائ ــانی ب خدمت رس
ســازمان اتوبوســرانی اســت کــه در داخــل و 
خــارج مرزهــا از اولیــن روزهــای مــاه صفــر 
تــا پایــان مراســم اربعیــن بــه زائــران امــام 

می کنــد. خدمت رســانی  حســین)ع( 
ــر عامــل شــرکت اتوبوســرانی اصفهــان  مدی
اختصاصــی  گفت وگــوی  در  حومــه  و 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن ب ــای وط ــا کیمی ب
امســال نیــز نــاوگان ایــن شــرکت بــه 
مثابــه ســال قبــل بــرای خدمت رســانی 
ــران حضــور  ــن در مــرز مه ــران اربعی ــه زائ ب
خواهنــد داشــت، گفــت: امســال بــر اســاس 
توافقاتــی کــه در شــورای حمــل و نقــل 
و ســتاد اربعیــن کشــور صــورت گرفتــه 

ــه  ــت ب ــرای خدم ــوس ب ــتگاه اتوب 100 دس
ــزام  ــران اع ــرز مه ــه م ــان ب ــردم از اصفه م

ند. می شــو
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب ــی احم محمدعل
نــاوگان اتوبوســرانی اصفهــان از 5 تــا 26 
آبان مــاه در مــرز مهــران مســتقر اســت 
افــزود: در ایــن خصــوص 200 راننــده بــرای 
ــتان  ــه اس ــز ب ــب نی ــرویس دهی مناس س

ایــام اعــزام می شــوند.
 همه چیز برای راحتی زائران

امام حسین)ع( 
تعمیــرگاه ســیار، 2  تاکیــد کــرد: 2  وی 
خــودروی گشــت و بازرســی و خودرو هــای 
ــی اســت  تامیــن ســوخت از دیگــر تجهیزات
کــه بــه همــراه ایــن نــاوگان بــه مــرز اعــزام 

می شــوند.
احمــدی افــزود: همچنیــن 20 نفــر نیــروی 
فنــی و تعمیــرات نیــز بــه مــرز اعــزام 
بتواننــد  مــدت  ایــن  در  تــا  می شــوند 
مشــکاتی را کــه بــرای نــاوگان اتوبوســرانی 

بــه وجــود می آیــد، برطــرف کننــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اقدامــات فرهنگــی 
اســت کــه  فعالیت هایــی  دیگــر  از  نیــز 
توســط نــاوگان اتوبوســرانی انجــام می شــود، 
ــا حضــور  ــاه ب ــح روز 5 مهرم ــه داد: صب ادام
ناوبــران  محلــی  و  اســتانی  مســئوالن 
ــه مــرز مهــران اعــزام  شــرکت اتوبوســرانی ب

می شــوند.
ــر عامــل شــرکت اتوبوســرانی اصفهــان  مدی
بــا تاکیــد بــر اینکــه اعزام هــای ناوبــران بــه 
ایــن ماموریــت بــه صــورت داوطلبانــه بــوده 
شــرکت  ســرویس دهی  گفــت:  اســت، 
ــگان  ــدت رای ــن م ــول ای ــرانی در ط اتوبوس
ــول  ــا در ط ــی هزینه ه ــود و تمام ــد ب خواه

ایــن مــدت از شــرکت اتوبوســرانی اصفهــان 
پرداخــت می شــود.

روزهایــی کــه  تعــداد  افــزود:  احمــدی 
ســرویس دهی اتوبوســرانی اصفهــان بــه 
ــتر  ــود، بیش ــام می ش ــن انج ــران اربعی زائ
شــده و مســیر حمل ونقــل زائــران از مهــران 
تــا نقطــه صفــر مــرزی خواهــد بــود کــه ایــن 

ــت.  ــر اس ــدود 12 کیلومت ــافت ح مس
 بلیت مسافران اربعین

از60 تا 110 هزار تومان
ــل  ــل و نق ــس اداره حم ــز رئی ــه نی  در ادام
مســافر اســتان اصفهــان گفــت: قیمــت 
اســتان  اربعیــن  زائــران  بــرای  بلیــت 
اصفهــان کــه مقصدشــان بــه مرز هــای 
چزابــه و شــلمچه اســت، از 60 تــا 110 هــزار 

ــت.   ــان اس توم
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــی صلوات محمدعل
ــه  ــی ب ــان خدمت ده ــتان اصفه ــرای اس ب
اختصــاص  و شــلمچه  مرزهــای چزابــه 
ــان دارای 2 هــزار  ــرده، گفــت: اصفه ــدا ک پی
و  اســت  مســافربری  نــاوگان  دســتگاه 
مشــکلی  نــاوگان  تامیــن  در  درمجمــوع 
وجــود نخواهــد داشــت و نــاوگان بــه تعــداد 

مــورد نیــاز فراهــم می شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  پیش خریــد بلیــت 
ــزود: در  ــود، اف ــد ب ــن نخواه برگشــت ممک
ــه و شــلمچه یــک پارکینــگ  مرزهــای چزاب
ــزرگ مخصــوص اتوبوس هــا و ســواری ها  ب
در نظــر گرفتــه شــده و مســافران می تواننــد 
از آن بــرای برگشــت بــه اصفهــان اســتفاده 

کننــد.

شهردار اصفهان خبر داد:

احداث خانه هنرمندان در محدوده »کارخانه ریسباف« 

گزارش اختصاصی کیمیای وطن از خدمت رسانی سازمان های حمل ونقل به زائران اربعین حسینی:  

دو هزار دستگاه اتوبوس زائران اربعین را به مرز می برند

جانشین سپاه صاحب الزمان)عج( 
استان اصفهان:

سپاه نقشه های استکبار را در 
منطقه برهم زده است     

Z.Nasiri@eskimia.ir
زهرانصیریگروه اصفهان

ــان، گفــت:  جانشــین ســپاه صاحــب الزمان)عــج( اصفه
ســپاه در منطقــه برنامه هــای بلنــد مــدت اســتکبار 
جهانــی را بهــم ریختــه و عصبانیــت آن هــا از ایــن اســت 
ــد  ــن و چن ــای چندی ــی، برنامه ه ــاد انقاب ــن نه ــه ای ک
ــه  ــاد خاورمیان ــاره ایج ــرائیل را درب ــکا و اس ــاله امری س

ــت. ــرده اس ــاقط ک ــه س ــد در منطق جدی
امــام  بســیجیان گردان هــای  درجمــع  فــدا،  ســردار 
حســین)ع( دراردوی صحرایــی مدافعــان حــرم، گفــت: بــا 
گذشــت 39 ســال از انقــاب اســامی ایــران امریکایی هــا 
از هیــچ توطئــه و برنامــه ریــزی بــرای ســرنگونی و از بیــن 

بــردن نظــام اســامی فــرو گــذار نکــرده انــد.

 ســردار فــدا افــزود: مــا افتخــار مــی کنیــم کــه بیشــترین 
ــاب  ــداران انق ــپاه پاس ــمت س ــه س ــمنان، ب ــه دش هجم
اســامی و شــجره طیبــه بســیج و نیــروی مردمــی 
ــن  ــمنان از ای ــت دش ــت . عصبانی ــامی اس ــاب اس انق
اســت کــه اقدامــات ســپاه در منطقــه، برنامه هــای 
بلنــد مــدت امریــکا و اســتکبار جهانــی را بهــم ریختــه و 
جمهــوری اســامی و ســپاه پاســداران انقــاب بــه کمــک 
ملــت و کشــور ســوریه شــتافت و کشــور ســوریه را از شــر 

ــات داد. ــری نج ــزدوران تکفی م
ــت  ــا مدیری ــت ب ــامی توانس ــوری اس ــت: جمه وی گف
و  رهبــری  معظــم  مقــام  خردمندانــه  و  هوشــمندانه 
ــود  ــل خ ــتکبار و عوام ــای اس ــیعه، توطئه ه ــت ش مرجعی
فروختــه آن ماننــد تکفیری هــا را در عــراق ســوریه و 
ــن و  ــه چندی ــد و  برنام ــم بزن ــه ه ــه ب ــور های منطق کش
چنــد ســاله امریــکا و اســرائیل را دربــاره ایجــاد خاورمیانــه 
جدیــد در منطقــه و ســاقط کــردن حکومت هــای مردمــی 

ــد. ــی کن خنث
ــه  ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــدا ب ــدار ف ــرتیپ دوم پاس س

ــام  ــا تم ــه ی ــز اینک ــدارد ج ــاره ای ن ــی چ ــتکبار جهان اس
ــودی برســاند و  ــرز ناب ــه م ــه ب ســربازان خــود را در منطق
یــا منطقــه را مفتضحانــه تخلیــه کنــد، گفــت مــا افتخــار 
مــی کنیــم کــه شــهدا، رزمنــدگان، بســیجیان، پاســداران و 
مســئولین مــا بــا حضــور در کشــورهای منطقــه ظرفیتــی 
را ایجــاد کردنــد کــه، فرهنــک ایثــار و شــهادت و فرهنــگ 
نبــرد عاشــورایی بــا پیــروی از حرکــت امــام حســین)ع( 

ــرد. ــه شــکل بگی در روز عاشــورا در منطق
وی بــا اشــاره بــه اینکــه همــه  گردان هــای شــرکت کننــده 
ــای  ــم از گردان ه ــرم، اع ــان ح ــی مدافع دراردوی صحرای
ــت  ــای بی ــی)ع( و گردان ه ــام عل ــین)ع(، ام ــام حس ام
ــرای دفــاع  ــر انقــاب ب ــه فرمــان رهب المقــدس گــوش ب
از انقــاب اســامی و مقابلــه بــا دشــمنان آمادگــی کامــل 
مســجد  بســیج  برنامه هــای  اولویــت  دارنــد گفــت: 
ــاجد  ــور در مس ــا حض ــد ب ــا بای ــت .امروزم ــوری اس مح
و برنامه هــای مذهبــی و برنامه هــای خدمــت رســانی 
ــا و  ــا همــکاری هیئــت امن در جامعــه توســط بســیج و ب
ــم. ــرار دهی ــا را در مســجد ق ــت، محــور فعالیت ه روحانی

#خبر_گردی

،،
هم اکنــون در اســتان اصفهــان رونــد 
ثبــت تعاونی هــای مســکن بــه عــدد 
ادارات و دســتگاه های اجرایــی اســت 
و بــه عــدد شــهرهای اســتان، تعاونــی 

مســکن مهــر داریــم

رئیس اتاق تعاون استان اصفهان در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن:

 رکود، تعاونی های مسکن اصفهان را 
زمین گیرکرده است
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کوتاه اخبار 

 افزایش کشت دانه روغنی کلزا
در استان یزد 

مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی یــزد گفــت: بــرای 
ــا  ــاری ب ــی ج ــال زراع ــزا در س ــی کل ــه روغن ــت دان کش
ــرارداد  ــاورزان ق ــا کش ــار ب ــطح 450 هکت ــاورزان در س کش
ــی  ــار آن کشــت شــد، پیش بین ــه 360 هکت بســته شــد ک
ــد. ــش یاب ــار افزای ــه یک هــزار هکت ــدد ب ــن ع می شــود ای

محمدعلــی حاتمــی زاده در حاشــیه بازدیــد از مــزارع ابرکــوه 
افــزود: در ایــن ارتبــاط 2 تــن بــذر از ارقــام »هایــوال 4815« 
و »آرجــی اس« کــه مناســب بــرای شــرایط اقلیمــی 

اســتان اســت توزیــع شــد.
ــه و فســفاته  ــادآور شــد: تأمیــن کــود شــیمیایی ازت وی ی
ــت  ــژه کاش ــهیالت وی ــال تس ــون ری ــت 30 میلی و پرداخ
از جملــه حمایت هــای ســازمان بــه کشــاورزان طــرف 
بیــان  بــا  ایــن مســئول  داد کشــت کلزاســت.  قــرار 
ــی از کشــاورزان  ــا قیمــت تضمین ــزا ب ــه محصــول کل اینک
ــن  ــرد: توســعه کشــت ای ــح ک ــداری می شــود، تصری خری
ــی در  ــن خوراک ــه روغ ــواد اولی ــد م ــر تولی ــه خاط ــاه ب گی
برنامــه توســعه اقتصــاد مقاومتــی از اهــداف وزارت جهــاد 
ــن  ــت ای ــه داد: کش ــی زاده ادام ــت. حاتم ــاورزی اس کش
محصــول در مهرمــاه آغــاز و ماه هــای اردیبهشــت و خــرداد 
مــاه ســال 1397 بــه صــورت مکانیــزه برداشــت می شــود.

کمبود فضای مناسب برای برپایی 
نمایشگاه دائمی کتاب

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی چهارمحــال و بختیاری 
گفــت: در اســتان فضایــی بــرای برپایــی نمایشــگاه دائمــی 
ــی  ــه بررس ــران در جلس ــواد کارگ ــدارد. ج ــود ن ــاب وج کت
کنگــره بزرگداشــت آیــت هللا نجفــی دهکــردی اظهــار کــرد: 
متأســفانه فضــای مناســبی بــرای برپایــی نمایشــگاه 
ــدارد و  ــاری وجــود ن ــاب در چهارمحــال و بختی دائمــی کت
محــل برگــزاری نمایشــگاه های بین المللــی شــهرکرد نیــز 

فاقــد خــط تلفــن ثابــت اســت.
وی از اســتقبال چشــمگیر مــردم اســتان از نمایشــگاه 
کتــاب در هفتــه گذشــته خبــر داد و افــزود: ایــن نمایشــگاه 
ــر در  ــزار نف ــه 200 ه ــد روزان ــا شــرکت 400 ناشــر و بازدی ب
روز، درآمــدی بالــغ بــر یــک میلیــارد و 450 میلیــون 
تومــان در پــی داشــت. مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه میــزان 
ــاری 90  ــال و بختی ــاب در چهارمح ــگاه کت ــروش نمایش ف
میلیــون تومــان بــود، اضافــه کــرد: ایــن افزایــش بیانگــر 
ــاب  ــه کت ــه مــردم اســتان ب ــودن و عالق فرهنگ دوســت ب

اســت.

 برگزاری جشنواره پاییزه 
ورزش های هوایی در یزد

سرپرســت معاونــت گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری یــزد گفــت: جشــنواره پاییــزه 
ورزش هــای هوایــی بــه عنــوان رویداد گردشــگری ورزشــی 
ــور  ــا حض ــاه 96 ب ــا 12 آبان م ــای 9 ت ــتان روزه ــن اس ای
تعــدادی از ورزشــکاران ایــن رشــته جــذاب از اســتان های 

ــزد برگــزار می شــود. ــف کشــور در ی مختل
ــز  ــل پایی ــاله در فص ــزود: همه س ــری اف ــا نصی محمدرض
ــاعد  ــرایط مس ــه ش ــه ب ــا توج ــته ب ــن رش ــکاران ای ورزش
جــوی بــه شــهر جهانــی یــزد ســفر می کننــد تــا از 
ــتفاده  ــرواز اس ــوزش و پ ــرای آم ــتان ب ــای اس توانمندی ه
ــور  ــا حض ــی ب ــداد ورزش ــن روی ــه داد: ای ــد. وی ادام کنن
ــان پاراگالیــدر مناطــق مختلــف کشــور در دو پایــگاه  خلبان
برگــزار  واقــع در جــاده یزد-دربیــد  اســتان  پــروازی 
می شــود. نصیــری یــادآور شــد: اســتان یــزد در خصــوص 
ــادی  ــای زی ــا و توانمندی ه ــی ظرفیت ه ــگری هوای گردش
از  زیــادی  فعالیت هــای  اخیــر  ســال  دو  در  دارد کــه 
ــت.  ــده اس ــام ش ــی انج ــش هوای ــزاری نمای ــه برگ جمل
ــاورت  ــزد در مج ــون ی ــد: هم اکن ــادآور ش ــئول ی ــن مس ای
اســتان های فــارس و اصفهــان بــه عنــوان مثلــث طالیــی 
گردشــگری ایــران، مقصــد اول گردشــگران خارجــی و 

ــت. ــی اس اروپای

به دنبال افزایش 
وام ازدواج جوانان هستیم

معــاون وزیــر وزرش و جوانــان در امــور ســاماندهی جوانــان 
از پیگیــری ایــن وزارتخانــه بــرای افزایــش تســهیالت)وام( 

ازدواج جوانــان خبــر داد.
محمدمهــدی تندگویــان افــزود: تســهیالت ازدواج زوجیــن 
ــک عامــل  ــا بان ــی ب ــا مذاکرات ــر نخــورده؛ ام ــه مشــکل ب ب
بــرای افزایــش اعتبــار از ســوی وزارتخانــه آغــاز شــده 
اســت. وی گفــت: وزیــر ورزش و جوانــان معتقــد اســت کــه 
بانــک عامــل بــرای خــط اعتبــاری تســهیالت ازدواج بایــد 
ــا  ــد؛ ام ــاص ده ــه را اختص ــن وزارتخان ــر آورده ای ــه براب س
بانــک شــرایط خــاص خــود را دارد و اکنــون نیــز مذاکراتــی 
در ایــن خصــوص انجــام شــده اســت.وی افــزود: براســاس 
شــرایط بانک هــا، اگــر افزایــش اعتبــارات بانکــی ســه برابــر 
ــوان  ــک، می ت ــوی بان ــری از س ــار 2.5 براب ــا اعتب ــود، ب ش
امیــدوار بــود کــه تســهیالت ازدواج افزایــش یابــد. معــاون 
وزیــر وزرش و جوانــان در امــور ســاماندهی جوانــان گفــت: 
حــدود 150هــزار زوج بــرای دریافــت تســهیالت ازدواج 
در ســامانه بانکــی ثبت نــام کرده انــد کــه البتــه ایــن 
ــون  ــرا 100 میلی ــت، زی ــی اس ــی وام حمایت ــهیالت نوع تس
ــه خانواده هــا نمی کنــد؛ امــا  ریــال وام، کمــک اثرگــذاری ب

ــود. ــان ب ــوان پاســخگوی جوان ــار می ت ــش اعتب ــا افزای ب

 تولید 16 هزار تن مرغ
در چهارمحال و بختیاری

معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهــاد کشــاورزی چهارمحال 
و بختیــاری از تولیــد 8.1 میلیــون قطعــه مــرغ معــادل 16 
هــزار تــن در 6 مــاه نخســت ســال جــاری در ایــن اســتان 
ــد  ــدی تولی ــش 25 درص ــی از افزای ــام مردان ــر داد. س خب
ــدت مشــابه ســال  ــه م ــدت نســبت ب ــن م ــرغ طــی ای م
ــدازی 2  ــا راه ان ــرد: امســال ب ــار ک ــر داد و اظه گذشــته خب
ــه  ــر 1.8 میلیــون قطعــه مــرغ ب واحــد تولیــدی، افــزون ب

ظرفیــت تولیــد اســتان افــزوده شــده اســت.

H.Babaie@eskimia.ir
حدیثباباییگروهاستانها

ــا  ــدار ب ــی در دی ــی  رضای ــالم  محمدعل حجت االس
نماینــده  ولی فقیــه  در  چهارمحــال و بختیــاری 
ــه  ــژه ب ــگاه وی ــرد: در راســتای توجــه و ن ــار ک اظه
روســتاییان  ســاالنه  200 هــزار واحــد مســکن 
روســتایی در کشــور نوســازی و بهســازی 

می شــود .
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت و اجــرای طــرح هــادی 
در کشــور، ادامــه داد: در حــال حاضــر در 50 درصــد 
روســتاهای چهارمحــال و بختیــاری طــرح هــادی 

اجــرا و یــا در حــال اجــرا شــدن اســت .
ــکن  ــاد مس ــه بنی ــده ولی فقی ــام نماین ــم مق قائ
ــه حضــور خیــران مسکن ســاز جهــت  ــا اشــاره ب ب
از  بایــد  افــزود:  روســتایی  مســکن  احــداث 
ظرفیــت  خیــران  مسکن ســاز در ســاخت مســکن 
ــن   ــود، در همی ــتفاده ش ــور اس ــتایی در کش روس
ــران  200  ــارکت خی ــا مش ــد ب ــرر  گردی ــتا  مق راس
واحــد مســکن در چهارمحــال و بختیــاری احــداث 

شــود.
ــای  ــش  مأموریت ه ــه افزای ــاره ب ــا اش ــی ب  رضای

بنیــاد مســکن در کشــور تصریــح کــرد: بــا توجــه 
بــه اینکــه مأموریت هــای بنیــاد مســکن  در کشــور 
افزایــش  یافتــه  اســت؛ نــه تنهــا مــا نیرو هایمــان  
ــرده و  ــم ک ــا ک ــه از نیروه ــم  بلک ــش  ندادی را افزای

ــم . ــت  کار  را افزایــش  داده ای کیفی

ــی  ــاد  انقالب ــک نه ــاد مســکن ی ــت: بنی وی گف
ــه   ــد ارائ ــای جدی ــر روز ایده ه ــد ه ــت و بای اس

ــات  مــردم  رفــع شــود . ــا مطالب ــد ت کن
ــکن  ــاد مس ــه  بنی ــده ولی فقی ــام  نماین قائم  مق

بــا بیــان اینکــه بــا همــکاری دهیاری هــا و 
مــردم  کارهــای خوبــی در کشــور صــورت  گرفتــه  
اســت، خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه کمبــود 
اعتبــارات  بــا مشــارکت مــردم  و دهیاری هــا 
طرح هــای خوبــی در کشــور اجــرا شــده  اســت  
و مقــرر گردیــد بــا همــکاری مســئوالنه  مربــوط 
در صــورت کمبــود اعتبــار تجهیزاتــی ماننــد قیــر 
بــرای روســتا ها دریافــت  شــود ، بنیــاد مســکن 

ــدارد . ــارات دولتــی ن بودجــه و اعتب
رضایــی بــا بیــان  اینکــه اوایــل انقــالب در 
شهرســتان ها کارهــای بســیار انجــام  شــد، 
ــه  ــن  نتیج ــه ای ــی ب ــد از ارزیاب ــه  داد: بع ادام
رســیدیم  کــه بســیاری  از کارهــا  ضــررده  هســتند 
کــه در  مطالعــه ای  کــه انجــام  شــد، مقــرر شــد  
در هــر اســتانی  نســبت  بــه اســتعداد و زمینــه ای 

ــود. ــام  ش ــه دارد کار انج ک
ــزات  در  ــود تجهی ــه برخــی  کمب ــا اشــاره ب وی ب
ــی  ــا همراه ــزود: ب ــاری اف ــال و بختی چهارمح
ــین آالتی   ــزات  و ماش ــوان  تجهی ــئوالن  می ت مس
کــه اســتان در آن اســتعداد دارد را بــه ایــن  

ــم .  ــل کنی ــتان  منتق اس

 توسعه روستاها نیازمند تقویت 
معیشت روستاییان است 

نماینــده ولی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری 
در  نیــز  نکونــام   محمدعلــی  حجت االســالم  
ــک  ــکن ی ــاد مس ــرد: بنی ــار ک ــدار اظه ــن دی ای
نهــاد انقالبــی اســت  و بایــد روحیــه  انقالبــی  
در آن  حاکــم  باشــد  و انتظــار مــی رود کســانی  
ــگاه  ــد ن ــت  می کنن ــه فعالی ــن  مجموع ــه در ای ک

 ویژه تــری بــه روســتاها  داشــته  باشــند .
وی بــا بیــان  اینکــه بایــد فکــر اساســی بــرای  رفــع 
مطالبــات  مــردم  و مشــکالت  آن هــا  کــرد، افــزود: 
ــودن  یکــی از  کارهایــی  اســت  کــه بنیــاد  درون زا  ب
مســکن  می توانــد انجــام  دهــد چــرا کــه بــا توجــه  
ــا  ــد ت ــوان  منتظــر مان ــارات  نمی ت ــود اعتب ــه کمب ب

اعتبــارات  جــذب شــود .
نماینــده  ولی فقیــه  در چهارمحــال و بختیــاری 
ــی  ــر و برنامه های ــد تدابی ــرد: از درون بای ــان  ک بی
اتخــاذ شــود کــه بتــوان  کارهایــی  را انجــام  داد چرا 
کــه انتظــارات  از ایــن  نهــاد زیــاد اســت و مســکن 

ــت .  ــورده  اس ــره خ ــاد گ ــن نه ــه ای ــتاییان ی روس
ــه  ــد ب ــاد مســکن بای ــان اینکــه بنی ــا بی ــام  ب نکون
شــکل و ظاهــر روســتاها توجــه کنــد، خاطرنشــان 
کــرد: بنیــاد مســکن اگــر بافتــی نزدیــک بــه بافت 
شــهری بــرای روســتاها  در نظــر بگیرد و روســتاها 
ــب و کار در  ــرمایه گذاری و کس ــد ، س ــعه  یابن توس

ــد. ــدا می کن ــق پی روســتاها رون
مطالبــات  از  بخشــی  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
روســتاییان باقــی مانــده اســت، گفــت: رســیدگی 
ــه مطالبــات روســتاییان  پشــتوانه می خواهــد و  ب
ــن  ــی ای ــه ای انقالب ــا روحی ــد ب ــاد مســکن بای بنی
ــکن  ــاد مس ــر بنی ــد، اگ ــام  ده ــات را انج مطالب
ــایر  ــد س ــد، مانن ــته باش ــی نداش ــه انقالب روحی
آن هــا بــا  تفاوتــی  و  می شــود   دســتگاه ها 

 ندارد .
نماینــده ولی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری 
ــد  ــت بای ــی اس ــه انقالب ــادی  ک ــرد: نه ــح  ک تصری
یــک حرکــت جــدی بــرای انجــام مطالبــات 
ــا مــردم  آثــارش را ببیننــد . مــردم انجــام دهــد  ت

مدیــرکل محیــط  زیســت چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
ــوزه  ــف در ح ــال 359 متخل ــت امس ــه نخس در 6 ماه
ــع  ــل مراج ــتگیر و تحوی ــتان دس ــت اس ــط زیس محی

ــی شــدند.  قضای
شــهرام احمــدی بــا اشــاره بــه تخلفــات حــوزه محیــط 
زیســت اســتان اظهــار داشــت: در حــوزه تخلفاتــی کــه 
زمینــه تخریــب محیــط زیســت بــوده پرونده هــای 
زیــادی داشــتیم کــه جلــوی تخلــف گرفتــه شــده 

ــت. اس
وی افــزود: در ایــن تخلفــات 13 مــورد شــروع بــه 
شــکار داشــتیم کــه قبــل از اینکــه شــکار شــروع 
ــان دســتگیر شــدند، 30 اســلحه مجــاز و  شــود متخلف
ــری،  ــور ماهیگی ــن، ت ــد دوربی ــی مانن ــاز و ادوات غیرمج

از  بــود  مــورد   40 لمســه کــه  و  زنده گیــری  تــور 
متخلفیــن صیــد و شــکار کشــف شــد.

مدیــرکل محیــط  زیســت چهارمحــال و بختیــاری بیــان 
ــه  ــدن ب ــاز گردان ــاء و ب ــورد احی ــن 25 م ــرد: همچنی ک
ــرار  ــورد آســیب ق ــه م ــود ک ــات وحــش ب طبیعــت حی
ــدگان را داشــتیم  ــد و شــکار غیرمجــاز پرن ــه بودن گرفت
بــا  و  وارد شــد  یــگان حفاظــت  کــه خوشــبختانه 
متخلفیــن برخــورد و بــا هماهنگــی دســتگاه قضــا 

ــد. ــکیل ش ــا تش ــده آن ه پرون
احمــدی خاطرنشــان کــرد: در همیــن راســتا در 6 ماهــه 
نخســت امســال 317 مــورد پرونــده تخلــف در اســتان 
توســط محیــط زیســت تکمیــل و تحویــل مراجــع 

ــر دســتگیر شــدند. ــی شــد و 359 نف قضای

ــت:  ــاری گف ــال و بختی ــگان چهارمح ــاد نخب ــرکل بنی مدی
فعالیت هــای فرهنگــی از جملــه برگــزاری گردهمایــی 
عصــر شــعر آئینــی و عاشــورایی بــا رویکــرد توانمندســازی 

ــود.  ــرا می ش ــاری اج ــال و بختی ــگان در چهارمح نخب
مجتبــی بنیادیــان بــا اشــاره بــه پیشــینه و اهــداف تشــکیل 
بنیــاد ملــی نخبــگان اظهــار داشــت: بنیادهــای اســتانی در 
ــر،  ــت اســتعدادهای برت ــت و هدای ــار شناســایی، حمای کن
توانمندســازی  رویکــرد  بــا  را  فرهنگــی  فعالیت هــای 
جامعــه نخبگانــی در اولویــت کاری خــود قــرار داده  و 
ــن  ــی، تببی ــد عصــر شــعر آئین ــی مانن ــزاری برنامه های برگ
جایــگاه واالی شــاعران نــام آور اســتان بــرای مــردم اســت.

تجاری ســازی  و  مخترعــان  از  حمایــت  افــزود:  وی 
ــی   ــدگان ادب ــتیبانی از برگزی ــایی و پش ــات، شناس اختراع

ــی«، شناســایی  ــی و ســرآمد ادب ــر ادب کشور»مســتعد برت
ــر  ــتعد برت ــری کشور»مس ــدگان هن ــتیبانی از برگزی و پش
هنــری و ســرآمد هنــری«، شناســایی و پشــتیبانی از 
ــرآمد  ــی و س ــر قرآن ــتعد برت ــدگان قرآن کریم»مس برگزی
قرآنــی« و نیــز شناســایی و پشــتیبانی از مســتعدان برتــر 
ــاد  ــن بنی ــی ای ــای اجرای ــر برنامه ه ــور از دیگ حوزوی کش

ــت. اس
ــان  ــاری بی ــال و بختی ــگان چهارمح ــاد نخب ــرکل بنی مدی
کــرد: در راســتای توســعه فرهنــگ عاشــورایی در اســتان و 
همچنیــن ایجــاد فضــای معنــوی در بیــن مســتعدان برتــر 
و هم اســتانی ها و عمیــق شــدن رابطــه عاطفــی و معنــوی 
آن هــا بــا اباعبدهللا الحســین)ع( گردهمایــی بــر شــانه های 

نــی برگــزار شــد.

مدیــر حــج و زیــارت اســتان یــزد از ثبت نــام 180 هــزار و 800 
نفــر از یــزد در مراســم پیــاده روی اربعیــن حســینی خبــر داد 
و گفــت: ایــن رقــم نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 20 

درصــد افزایــش یافتــه اســت. 
علی اصغــر شــریفی  بــا بیــان اینکــه مــردم اســتان یــزد 
دارنــد  حســینی  اربعیــن  در  شــایانی  اســتقبال  امســال 
ــماح(  ــام در سامانه)س ــزان ثبت ن ــن می ــت: ای ــار داش اظه
samah.haj.ir در قالــب 2 هــزار و 570 گــروه اســت.

وی بــا بیــان اینکــه پیش بینــی می شــود امســال بیــش 
ــزود:  ــد اف ــام کنن ــینی ثبت ن ــن حس ــر در اربعی ــزار نف از 30 ه
برخــورداری از پوشــش بیمــه ای کامــل، ارائــه خدمات پزشــکی 
و کاهــش معطلــی در مرزهــای کشــور بــرای عزیمــت بــه عــراق 
ــام زائــران اربعیــن در ســامانه ســماح  از جملــه مزایــای ثبت ن

اســت. ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه بــرای رفــاه حــال زائــران، 
روادیــد زائــران اربعیــن حســینی در مرکــز اســتان صــادر 
ــر از  ــزار و 300 نف ــت ه ــرای هش ــون ب ــزود: تاکن ــود اف می ش
زائــران ویــزا صــادر شــده اســت و رونــد صــدور ویــزا بــا ســرعت 

انجــام می شــود.
شــریفی بــا بیــان اینکــه ورود و خــروج زائــران یــزدی از 
ــزود: اســتقرار موکب هــای  ــه اســت اف ــرزی چزاب شــهرهای م
ــازی  ــتاد بازس ــا س ــن ب ــران اربعی ــور زائ ــیر عب ــی در مس ایران
عتبــات عالیــات اســت. وی  تصریــح کــرد: هنــگام خــروج از 
ــراق الزامــی  ــد ع ــه و اخــذ روادی ــراه داشــتن گذرنام ــرز هم م
اســت، ورود و خــروج زائــران یــزدی از گــذرگاه مــرزی چزابــه 
ــور  ــی در مســیر عب ــن شــده و اســتقرار موکب هــای ایران تعیی

ــات اســت. ــات عالی ــا ســتاد بازســازی عتب ــران ب زائ

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان گفــت: 
ــد  ــه دچــار آن شــده، تهدی ــه جامع ــدی ک ــن تهدی بزرگتری
هویتــی اســت کــه شــامل مســائلی اســت کــه بچه هــای 
مــا را از درون بی تفــاوت و بی انگیــزه بــار بیــاورد و بــه 
دنبــال ایجــاد فاصلــه بیــن نســل جــوان و حاکمــان اســت. 
آمــوزش  رؤســای  دو روزه  اجــالس  در  محســن بیگی 
ــاالر  ــل ت ــه در مح ــان ک ــتان کرم ــر اس ــرورش سراس و پ
فرهنگیــان ایــن شــهر برگــزار شــد، اظهــار داشــت: جایــگاه 
ــم  ــام معظ ــی دارد و مق ــش ارزش واالی ــم، ادب و دان عل
رهبــری نســبت بــه تعلیــم و تربیــت دغدغــه جــدی دارنــد.

وی بیــان داشــت: مــا از نظــر ســازمانی، دســتگاهی در کنار 
ســایر دســتگاه ها هســتیم و اهمیــت آمــوزش و پــرورش 
و تعلیــم و تربیــت همــه را در کنــار خــود قــرار داده اســت و 

هــر کســی احســاس می کنــد بــرای دســتیابی بــه اهــداف 
ــاز  ــود را آغ ــه کار خ ــن دو مقول ــد از ای ــود بای ســازمانی خ

. کند
بــزرگان،  ســخنان  بــه  اشــاره  بــا  محســن بیگی 
قانون گــذاران، سیاســتمداران و ...کــه حکایــت از بهــا دادن 
ــح  ــت دارد، تصری ــم و تربی ــرورش و تعلی ــه آمــوزش و پ ب
ــویم،  ــل ش ــت قائ ــه اهمی ــن عرص ــدازه در ای ــر ان ــرد: ه ک

ــم. ــول بهتــری در آینــده در جامعــه داری محص
ــم  ــادی داری وی ادامــه داد: مــا در کشــور ســرمایه های زی
ــب  ــری در قال ــد ظاه ــًا در دی ــرمایه ها را عمدت ــن س و ای
معــادن، راه هــا، موقعیــت سوق الجیشــی و ... تعریــف 
ــد ســرمایه انســانی  می کنیــم، امــا هیــچ ســرمایه ای مانن

ارزشــمند نیســت.

استانها

مدیرکل محیط  زیست چهارمحال و بختیاری خبر داد: 

۳۵۹ متخلف حوزه محیط زیست 

مدیرکل بنیاد نخبگان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: 

فعالیت های فرهنگی با رویکرد توانمندسازی نخبگان 

مدیر حج و زیارت استان یزد: 

ثبت نام زائران اربعین یزد ۲۰ درصد افزایش یافت 

مدیرکل آموزش و پرورش کرمان عنوان کرد:

تهدید هویتی جوانان، بزرگ ترین خطر جامعه ایرانی

سرپرست مدیریت بحران استانداری کرمان خبر داد
 اختصاص 120 میلیارد ریال برای هدایت

آب سد نساء بم 
از  بیــش  اســتانداری کرمــان گفــت:  بحــران  مدیریــت  سرپرســت 
ــری از  ــم و جلوگی ــاء ب ــد نس ــت آب س ــرای هدای ــال ب ــارد ری 120 میلی
ــه  ــاص یافت ــرقی اختص ــتان های ش ــه شهرس ــی ب ــارت های احتمال خس

ــت. اس
علــی حســین زاده مهرابی در بازدیــد از نقــاط حادثه دیــده ســیل ســد 
نســاء در ســال گذشــته اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه اینکــه ســیل ســال 
ــت،  ــی داش ــادی را در پ ــارت زی ــدن خس ــرریز ش ــر س ــر اث ــته ب گذش
بیــش از 120 میلیــارد ریــال بــرای هدایــت آب ایــن ســد و جلوگیــری از 
ــه  ــاص یافت ــرقی اختص ــتان های ش ــه شهرس ــی ب ــارت های احتمال خس

اســت.
وی همچنیــن در بازدیــد از تنهــا کارخانــه شهرســتان ریــگان کــه بــر اثــر 
ســیالب ســال گذشــته، از ســرریز شــدن ســد نســاء دچار خســارت شــده 
ــتان  ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــد اداره کل صنع ــت: بای ــان داش ــود، بی ب
کرمــان هرچــه ســریع تر نســبت بــه فعالیــت مجــدد ایــن کارخانــه اقــدام 

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــد ب ــن بازدی ــگان در ای ــدار ری ــن فرمان کند.همچنی
ســیالب ناشــی از ســر ریــز شــدن ســد نســاء در ســال گذشــته دو روســتا 
را مدفــون کــرده اســت، اظهــار داشــت: در صورتــی کــه بــرای مهــار ایــن 
ــگان دچــار  ســیالب در ســال جــاری برنامه ریــزی نشــود، شهرســتان ری

ــود. ــارت می ش خس
امیــن باقــری تصریــح کــرد: ریــگان کانــون بحــران ریزگردهــا، ســیالب، 
ــتان  ــک شهرس ــت و ی ــه اس ــن زلزل ــن و همچنی ــدید ش ــای ش توفان ه
بحرانــی در اســتان بــه شــمار مــی رود؛ بــه همیــن دلیــل نیازمنــد 
ــا در آن  ــدازی ایســتگاه ســنجش ریزگرده ــژه و خواســتار راه ان  توجــه وی

هستیم.
وی همچنیــن خواســتار تخصیــص پنــج دســتگاه بولــدوزر بــرای ایجــاد 
ــا  ــت: ب ــان داش ــد و اذع ــتاها ش ــراف روس ــی در اط ــای حفاظت دایت ه
توجــه بــه اینکــه در شهرســتان ریــگان یــک قــالده پلنــگ ایرانی مشــاهده 
شــده اســت، نیازمنــد تخصیــص اعتبــار بــرای حفاظــت از ایــن گونــه نــادر 
ــاط  ــودن نق ــور ب ــه صعب العب ــا توجــه ب ــرد: ب ــوان ک ــری عن هســتیم. باق
بحرانــی و نیازمنــد ایــن شهرســتان خــودروی کمــک دار بــرای امدادرســانی 
بــه ایــن مناطــق نیــاز داریــم کــه امیدواریــم، ایــن کمبودهــا و مشــکالت با 

حمایــت و همراهــی مســئوالن مربوطــه برطــرف شــود.

#خبر_ویژه

کوتاه از استان ها
 صدور مجوز دائمی
پارک طبیعت گردی 

ــزد از صــدور مجــوز دائمــی  ــراث فرهنگــی ی ــر کل می مدی
ــاب  ــهر آفت ــر ش ــوردی کوی ــردی و صحران ــارک طبیعت گ پ

ــر داد.  خب
فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر  دانش یــزدی  فاطمــه 
ــارک  ــت: پ ــزد گف ــع دســتی و گردشــگری اســتان ی صنای
ــتان  ــاب اس ــهر آفت ــوردی کویرش ــردی و صحران طبیعت گ
اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و  از  یــزد 
گردشــگری ایــن اســتان مجــوز فعالیــت دائمــی با شــماره 

9285 دریافــت کــرد. 
بــا  طبیعت گــردی  پــارک  ایــن  افــزود:  دانش یــزدی 
زیربنــای بالــغ بــر یــک هــزار متــر مربــع مجهــز بــه ســالن 
اجتماعــات، رســتوران، کافی شــاپ، نانوایــی ســنتی، ســوپر 
مارکــت، واحدهــای اقامتــی موقــت، آالچیــق، نمازخانــه و 

ســرویس بهداشــتی اســت.

کرمان، قهرمان مسابقات کاراته 
قهرمانی کشور 

در مســابقات کاراتــه قهرمانــی کشــور بانــوان ســبک 
 2017 جهانــی  مســابقات  انتخابــی   ،ufkکیوکوشــین
ــم از  ــب 8 تی ــرکت کننده در قال ــداد 368 ش ــن، تع اوکرای
اســتان های لرســتان، مازنــدران، هرمــزگان، یــزد، مرکــزی، 
ــه  ــم ب ــا ه ــان ب ــتان و کرم ــتان و بلوچس ــارس، سیس ف
ــز پیشــرو  ــان، تیم هــای پاری ــه در پای ــد ک ــت پرداختن رقاب
کرمــان و هرمــزگان عناویــن اول و دوم را از آن خــود 
ــه طــور مشــترک  ــز ب ــزد و مرکــزی نی ــد. تیم هــای ی کردن

ــدند. ــوم ش س

جشنواره بازی های بومی و محلی 
در فارسان 

مدیــرکل ورزش و جوانــان چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 
ــای  ــنواره بازی ه ــی جش ــت  بدن ــه تربی ــا هفت ــان ب همزم
بومــی و محلــی بــا حضــور دختــران و مــادران در روســتای 
شــد.  برگــزار  فارســان  شهرســتان  توابــع  از  فیل آبــاد 
عبدالرحمــن قاســمی اظهــار داشــت: 255 نفــر از دختــران 
و مــادران روســتای فیل آبــاد شهرســتان فارســان در 
ــت   ــه تربی ــت هفت ــی گرامیداش ــی و محل ــای بوم بازی ه

ــد. ــی شــرکت کردن بدن
ــا  ــی ب ــه ورزش ــن برنام ــرکت کنندگان در ای ــزود: ش وی اف
ــالن مهارت هــای  ــزاری مســابقات هفت ســنگ و دال پ برگ
ورزشــی خــود را در اجــرای بازی هــای بومــی و محلــی بــه 

نمایــش گذاشــتند. 
مدیــرکل ورزش و جوانــان چهارمحــال و بختیــاری بــا 
ــورس  ــت ک ــه نخس ــای هفت ــی برترین ه ــه معرف ــاره ب اش
همچنیــن  بیــان کــرد:  ســامان  اســب دوانی  پاییــزه 
همزمــان بــا هفتــه تربیــت  بدنــی مســابقات اســب دوانی، 
کــورس پاییــزه ســامان آغــاز شــد و در هفتــه نخســت ایــن 
ــروه  ــا 39 رأس اســب در 5 گ مســابقات چابک ســواران ب
محلــی، عــرب، تروبــرد و دوخــون بــا یکدیگــر بــه رقابــت 

ــد. پرداختن

یزد جایگاه هفتم تولید 
خرمای کشور را داراست 

ــای  ــادرات خرم ــزد از ص ــتان ی ــی اس ــور باغبان ــر ام مدی
تولیدشــده اســتان بــه ســایر اســتان های کشــور خبــر داد. 
یــزد  اســتان  باغبانــی  امــور  مدیــر  جواد پــور  یــدهللا 
ســایر  بــه  اســتان  تولیدشــده  خرمــای  صــادرات  از 
ــات  ــی باغ ــت: جایگزین ــر داد و گف اســتان های کشــور خب
بومــی بــا ارقــام زودبــازده، پرمحصــول و باکیفیــت، 
تأســیس صنایــع بســته بندی و ســردخانه، مبــارزه بــا 
ــات،  ــژادی باغ ــر ن ــوط ب ــا، مســائل مرب ــات و بیماری ه آف
مکانیــزه کــردن برداشــت، آمــوزش باغــداران بــرای مســائل 
مربــوط بــه کاشــت و برداشــت، برگــزاری ســاالنه جشــن 
ــه و  ــق، انتخــاب نخــل کاران نمون ــا در شهرســتان باف خرم
اجــرای سیســتم آبیــاری نویــن در باغــات اســتان از جملــه 
فعالیت هــای ســازمان جهــاد کشــاورزی بــرای خرمــاکاران 
اســتان اســت. جواد پــور ســطح زیــر کشــت باغــات خرمــا 
در اســتان یــزد را دو هــزار و 600 هکتــار عنــوان کــرد و 
افــزود: از ایــن تعــداد ســطح زیــر کشــت، دو هــزار و 163 
هکتــار بــه نخیــالت بــارور اســتان اختصاص یافتــه اســت 

ــت. ــال اس ــورت نه ــی به ص و مابق

ورود هیئت های ورزشی به مسائل 
سیاسی آفت  توسعه است

ــه  ــی ب ــای ورزش ــت: ورود هیئت ه ــان گف ــتاندار کرم اس
مســائل سیاســی از آفت هــای توســعه و پیشــرفت کشــور 

اســت.
ــی ورزش  ــورای عال ــن ش ــینی در دومی ــا رزم حس علیرض
قهرمانــی اســتان بــا محوریــت بازی هــای آســیایی و 
ــع ورزش  ــزی، ســند جام پاراآســیایی 2018 جاکارتا–اندون
ــند  ــت: س ــار داش ــرار داد و اظه ــاره ق ــورد اش ــتان را م اس
ورزشــی اســتان، ســندی کاربــردی و مــورد اجمــاع تمــام 
ــند  ــت: در س ــان داش ــت. وی بی ــان اس ــکاران کرم ورزش
ــان، 12 رشــته ورزشــی توســط  جامــع ورزش اســتان کرم
ــه  ــان انتخــاب شــده ک کارشناســان ورزشــی اســتان کرم
مــدال آور و افتخارآفریــن هســتند، همچنیــن در ایــن ســند 
قــرار بــر ایــن اســت کــه منابــع مالــی در رشــته های 
ورزشــی عادالنــه هزینــه شــوند، اداره کل ورزش و جوانــان 
بایــد اجــرای ایــن ســند را بــه صــورت جــدی دنبــال کنــد. 

کانون های داخلی، عامل 
ریزگردهای چهارمحال و بختیاری

علــی محمدی مقــدم بــا بیــان اینکــه عامــل ایجــاد 
ــی  ــای داخل ــاری کانون ه ــال و بختی ــای چهارمح ریزگرده
اســت، اظهــار کــرد: در 6 ماهــه نخســت امســال در اســتان 
29 روز پدیــده گردوخــاک وجــود داشــت؛ در صورتــی کــه 
در اســتان هایی چــون خوزســتان و اصفهــان هوایــی پــاک 
ــه عامــل  ــن نشــان می دهــد ک گــزارش شــده اســت و ای

ــی دارد. ــی ریزگردهــای اســتان منشــاء داخل اصل
ــتان  ــای اس ــی ریزگرده ــل اصل ــه عام ــان اینک ــا بی وی ب
ــهرکرد و  ــت ش ــد دش ــی مانن ــار داخل ــای گردوغب کانون ه
خان میــرزا اســت ادامــه داد: آلودگــی هــوای اســتان هیــچ 
ربطــی بــه کانون هــای خوزســتان و دیگــر اســتان های 

ــدارد. ــوار ن همج

گــروه  مدیرعامــل  عزیزیــان  محمــود 
کارخانجــات شیشــه اردکان گفت: پیشــرفت 
ــران،  ــور ای ــف در کش ــع مختل ــد صنای و رش
بــه گونــه ای اســت کــه در بخش هــای 
ــه صنایعــی مثــل شیشــه،  مختلــف از جمل
گــوی ســبقت را از تولیدکننــدگان اصلــی آن 
همچــون آمریــکا، انگلیــس و چیــن ربــوده 

ــت. ــیده اس ــی رس ــه خودکفای و ب
عزیزیــان افــزود: گــروه کارخانجــات شیشــه 
ــده  ــن توليد كنن ــوان بزرگتري ــه عن اردکان ب
ــز  ــال ني ــه امس ــه در خاورميان ــواع شيش ان
ــه  ــق ب ــی موف ــال پياپ ــن س ــرای چهارمي ب
ــی و  ــر مل ــده برت ــار صادرکنن ــب افتخ کس

اســحاق جهانگیــری  از  نشــان  دريافــت 
رئیس جمهــور شــد. اول  معــاون 

وی گفــت: بــا اشــاره بــه فعالیــت مجموعــه 
شیشــه اردکان از ســال 1390 ایــن مجتمــع 
در حــال حاضــر زمینــه اشــتغال 1400 نفــر را 
ــه صــورت مســتقیم فراهــم آورده اســت؛  ب
ــط  ــاغلین مرتب ــری از ش ــش دیگ ــی بخ ول
بــا ایــن مجموعــه کــه شــاید بالــغ بــر 
ــتقیم  ــورت غیر مس ــه ص ــر ب ــزار نف هفت ه
در ارتبــاط هســتند، در خــارج از کارخانــه 
همچــون مجموعه هــای معــادن، دفاتــر 
مرکــزی و فــروش و نیــز شــرکت هایی 
ــه صــادرات  ــه در خــارج از کشــور در زمین ک

ــوان  ــه عن ــد، ب ــی می کن ــرکت همراه ــا ش ب
شــاغل ایــن مجموعــه بــه شــمار می رونــد.

شیشــه  کارخانجــات  گــروه  مدیرعامــل 
اردکان صنایــع شیشــه اردکان را بــه عنــوان 
بزرگتریــن تولید کننــده شیشــه جــام در 
کشــور معرفــی و اظهــار كــرد: زنجیــره 
کامــل تولیــد شیشــه از مــواد معدنــی 
تــا محصــوالت فرآوری شــده، دارا بــودن 
ــن دســت  ــع پایی ــع صنای ــن مجتم بزرگتری
از  بهره گیــری  و  خاورمیانــه  در  شیشــه 
ــت  ــرل کیفی ــد، کنت ــدرن تولی ــزات م تجهی
و  اســتاندارد  نقــل  و  حمــل  و  قــوی 
منحصربه فــرد محصــوالت، ایــن مجموعــه را 
قــادر ســاخته اســت تــا بــا تولیــد محصوالت 
بــا درجــه ممتــاز و منطبق بــا اســتانداردهای 
ملــی و بین المللــی، محصــوالت خــود را بــه 
35 کشــور دنیــا در پنــج قــاره جهــان صــادر 

ــد. كن
افــزود:  ملــی  برتــر  صادرکننــده  ایــن 
را  اردکان  شیشــه  تولیــدات  از  بخشــی 
شیشــه های لمینــت، آئینــه، ضدگلولــه و 
انــواع شیشــه های مصرفــی در صنعــت 
ســاختمان تشــکیل می دهــد و شیشــه 
ــدی  ــای تولی ــر بخش ه ــز از دیگ ــودرو ني خ
ایــن مجتمــع صنعتــی بــه شــمار مــی رود .

وی تولیــدات ایــن کارخانــه را دســتاورد 
ــتان و  ــن اس ــی ای ــد بوم ــنل 100 درص پرس
کشــور خوانــد و تصریــح کــرد: بــرای ارتقــاء 
و بهــره وری بهتــر ایــن شــرکت در طــی چنــد 
ــا پرســنل بومــی و مشــاوران  ســال اخیــر ب
روز  تکنولــوژی  بــه  توانســته ایم  داخلــی 
ایــن صنعــت دســت یابیــم و بــا غول هــای 
تولیدکننــده جهــان رقابــت باکیفیتــی را 

ــیم. ــته باش داش

مدیر عامل گروه کارخانجات شیشه اردکان خبر داد:

شیشه اردکان، صادرکننده برتر ملی 

،،
ــاد  ــه  بنی ــده ولی فقی ــم مقــام نماین قائ
مســکن گفت: ســاالنه نزدیک به ۲۰۰ 
هزار واحد مسکن روستایی در کشور 

بازســازی و نوســازی می شــود. 

امروز سه شنبه 02 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 559 روزنامه

قائم مقام نماینده ولی فقیه  بنیاد مسکن در شهرکرد: 

بازسازی و نوسازی ساالنه  ۲۰۰ هزار 
واحد مسکن روستایی در کشور  

توسعه روستاها نیازمند تقویت معیشت روستائیان است 



احمــد جلیلــی، در آســتانه برگــزاری کنفرانــس ســرطان غــرب 
ــاط اختــاالت روانپزشــکی و ســرطان  ــا ارتب ــاط ب آســیا در ارتب
اظهارداشــت: در ســال های گذشــته موضــوع ارتبــاط اختــاالت 
روانپزشــکی و ســرطان در دنیــا مطــرح شــده اســت و امــروز 
ایــن موضــوع بــه صــورت جدی تــری مــورد توجــه قــرار گرفتــه 

اســت.
ــن  ــر ای ــاد ب ــم روان پزشــکی اعتق ــرد: در عل ــه ک ــی اضاف جلیل
اســت کــه بیــن روان و جســم نوعــی وحــدت و ارتبــاط وجــود 
دارد. به طـــوری کـــه عوامـــل روانشــناختی در پیدایــش تمــام 
ــر  ــن تأثی ــد. ای ــزایی دارن ــش به س ــمی نق ــای جس بیماری ه
در ارتبــاط بــا انواع ســرطان ها نیز تـــا حـــدودی مـــد نظـــر قرار 

دارد.
وی گفــت: اســترس باعــث افزایــش ترشــح اســتروئیدی 

ــزول در  ــه کورتی ــود؛ البت ــدن می ش ــزول در ب ــام کورتی ــه  ن ب
ــودن میــزان  ــاال ب ــرای بــدن مفیــد اســت؛ امــا ب کوتاه مــدت ب
آن در دراز مــدت بــه بــدن آســیب می رســاند و باعــث ســرکوب 

ــود. ــدن می ش ــی ب ــتم دفاع سیس
ــی  ــرد: ســرکوب سیســتم دفاع ــح ک ــن روان پزشــک تصری ای
بــدن موجــب اختــال در نابــودی ســلول   های ســرطانی شــده 
و خطــر ابتــا بــه انــواع ســرطان ها را افزایــش می دهــد؛ 
بنابرایــن اســترس ســطح ایمنــی بــدن را بــرای ابتــا بــه انــواع 

ــه ســرطان پاییــن مــی آورد. بیمــاری از جمل
جلیلــی خاطرنشــان کــرد: آلودگــی هــوا، پارازیــت، ورود مــواد 
ــه  ــا ب ــز از دیگــر عوامــل ابت ــه محیــط زیســت نی ســرطان زا ب
ســرطان بــه شــمار مــی رود و بــرای کاهــش ســرطان در کشــور 

بایــد همــه ایــن عوامــل را مدنظــر قــرار داشــت.

ــی و  ــره بین الملل ــن کنگ ــس دومی ــی، رئی ــدی طبای ســید مه
ــه  ــا اشــاره ب ــت ب ــم باف ــی زخــم و ترمی ــره مل ــن کنگ چهارمی
اینکــه زخمــی کــه در 12 هفتــه ترمیــم نشــود، زخــم مزمــن نام 
ــر  ــن ب ــای مزم ــایع ترین زخم ه ــت: ش ــار داش ــرد، اظه می گی
اثــر بیماری هــای عروقــی هســتند کــه در اندام هــای تحتانــی 
ــز  ــن در مرک ــا، بنابرای ــد واریس ه ــه مانن ــرد؛ ب ــکل می گی ش
جهــاد دانشــگاهی یــک مرکــز واریســی شــکل گرفتــه اســت 

ــا واریــس در مراحــل اول درمــان شــود. ت
ــت  ــاری دیاب ــت شــایع زخــم، بیم ــن عل ــه داد: دومی وی ادام
اســت و 370 میلیــون نفــر در معــرض دیابت هســتند، کســانی 
کــه دیابــت طول کشــیده دارنــد تــا 25 درصــد احتمــال ایجــاد 
زخــم دارنــد، همچنیــن دیابــت روی قلــب و کلیــه اثــر مخــرب 
ــده  ــال آین ــت در 5 س ــم دیاب ــر زخ ــرگ و می ــذارد، و م می گ

45 درصــد خواهــد بــود. طبایــی ادامــه داد: شــایع ترین 
ســرطان در زنــان ســرطان پســتان اســت، همچنیــن یکــی از 
ــردان ســرطان پروســتات اســت  شــایع ترین ســرطان ها در م
کــه  آمــار مــرگ و میــر هــر  کــدام از ایــن ســرطان ها؛ از آمــار 

ــر اســت. ــی کمت ــی چــون زخــم دیابت زخم های
رئیــس دومیــن کنگــره بین المللــی و چهارمیــن کنگــره ملــی 
زخــم و ترمیــم بافــت بیــان داشــت: زخم هــای دیابتــی 
خامــوش هســتند و در کشــور بــه خوبــی دیــده نشــده اســت، 
ــته  ــدم برداش ــیر ق ــن مس ــگاهی در ای ــاد دانش ــن جه بنابرای
ــه  ــه ب ــانی ک ــب کس ــه اغل ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــت. طبای اس
زخــم دیابتــی مبتــا می شــوند جــزو اقشــار ضعیــف جامعــه 
هســتند، تصریــح کــرد: زخــم دیابتــی در 25 درصــد بــه قطــع 

ــود. ــدل می ش ــو مب عض

رئیس سابق انجمن روانپزشکان:

ارتباط مستقیم اختالالت روانپزشکی و سرطان 
رئیس دومین کنگره بین المللی زخم و ترمیم بافت تشریح کرد:

زخم هایی که از سرطان ها خطرناک تر هستند 

مواد حاوی کولین 
پیاده روی اربعین را آسان می کند 

ــه  ــق و پژوهشــگر طــب اســامی ضمــن ارائ ــی محق حمیدرضــا ضیای
توصیه هــای ســامت از منظــر ایــن طــب بــه زائــران پیــاده روی اربعیــن، 

بــه نقــش » کولیــن« در پیــاده روی آســان پرداخــت.
ــیمیایی  ــاده ش ــاده فیتوکمیکال)م ــک م ــن ی ــرد: کولی ــح ک وی تصری
ــود  ــا وج ــان و خوراکی ه ــی گیاه ــه در برخ ــت ک ــاه( اس ــود در گی موج
داشــته و در دســته ویتامین هــای گــروه B قــرار می گیــرد. ایــن مــاده 
موردنیــاز تمامــی ســنین بــوده و بایــد کولیــن موردنیــاز آن هــا تأمیــن 

شــود.
ــه ســالم، گل  ــت علمــی طــب ســنتی، تغذی ــا و هیئ ــت امن عضــو هیئ
ــت و  ــدن پرداخ ــن در ب ــش کولی ــه نق ــه ب ــی در ادام ــان داروی و گیاه
ــگیری  ــی(، پیش ــگیری از آلزایمر)فراموش ــن پیش ــرد: کولی ــوان ک عن
ــون و  ــان ضدجن ــم زم ــته و ه ــش داش ــب نق ــدن قل ــن ش از اندوهگی
ضدسرخوشــی اســت؛ عــاوه بــر آن بــه محافظــت از کبــد پرداختــه و از 
ســیروز کبــدی جلوگیــری می کنــد، کولیــن همچنیــن بــه پیشــگیری از 
ســکته قلبــی و مغــزی کمــک کــرده و بــا تنظیــم فشــار خــون فعالیــت 

ــد. ــان می کن ــاده روی را آس ــرده و پی ــم ک ــی را تنظی فیزیک
ــط در  ــون فق ــان تاکن ــی در جه ــوع گیاه ــه تن ــن هم ــا ای ــزود: ب وی اف
ــه  ــت ک ــده اس ــایی ش ــن شناس ــاده کولی ــاه دارای م ــدود 150 گی ح
بیشــترین مقــدار ایــن مــاده در بیــن تمــام گیاهــان جهــان  نخســت 
ــی  ــدو حلوای ــد ک ــان)Cucurbitaceae( مانن ــره کدوئی ــان تی در گیاه

ــرار دارد. ق
مشــاور وزیــر اســبق بهداشــت ادامــه داد: شــنبلیله)Fenugreek( رتبــه 
دوم را در داشــتن بیشــترین مقــدار کولیــن در میــان گیاهــان دارد. در 
ــرم)ص( در  ــر اک ــه پیامب ــده ک ــوار، ج ۶2، ص 233 آم ــاب بحاراالن کت
ــْو  ــِة َفَل ــَداَوْوا ِباْلُحْلَب بــاب فوایــد این گونــه ســبزیجات می فرماینــد :» َت
ِتــی َمــا َلُهــْم ِفــی اْلُحْلَبــِة َلَتــَداَوْوا ِبَهــا َو َلــْو ِبَوْزنَِهــا َذَهبــا«: اگــر  َتْعَلــُم ُأمَّ
امــت مــن می دانســتند کــه شــنبلیله برایشــان چــه ســودهایی دارد بــا 

ــد.  ــد هــم وزن آن طــا می دادن ــد؛ هرچن ــان می کردن آن خــود را درم
وی گیــاه عــدس را دارای رتبــه ســوم در داشــتن مــاده کولیــن دانســت 
ــل  ــان قاب ــایر گیاه ــن س ــدس)Lentil( در بی ــاه ع ــرد: گی ــان ک و بی
دسترســی راحــت بــرای کولیــن، رتبــه ســوم را عدس بــه عهــده دارد. در 
الکافــی، ج ۶،  ص 307 از  قــول امــام صــادق)ع( آمــده اســت؛ ســویق 

عــدس، تشــنگی را از بیــن مــی بــرد و درمــان هفتــاد درد اســت.

ــوژی  ــوژی و هماتو ل ــص آنکول ــک متخص ی
کــودکان گفــت: در کشــور مــا 1۶ تــا 18هــزار 
بیمــار تاالســمی شــناخته شــده اســت امــا 
ــت  ــه ثب ــود را ب ــه خ ــاران عارض ــی بیم برخ

نرســانده اند. 
ــوژی و  ــص آنکول ــوان متخص ــا آذرکی ؛ آز یت
هماتو لــوژی کــودکان در حاشــیه مراســم 
اولیــن همایــش پزشــکان در مانگر تاالســمی 
ایــران کــه در ســالن همایش هــای رازی 
برگــزار شــد در جمــع خبرنــگاران اظهــار 
کــرد: خوشــبختانه امــروزه شــاهد بهتــر 
ــاران  ــان بیم ــی و درم ــت زندگ ــدن کیفی ش
ــل  ــتیم و عوام ــورمان هس ــمی در کش تاالس

مختلفــی در ایــن خصــوص تاثیــر داشــتند.
ــان کــرد: متاســفانه امــروزه بیمــاران  وی بی
ــائل ازدواج  ــغل و مس ــر ش ــمی از نظ تاالس
ــی از  ــرا برخ ــتند، زی ــکاتی هس ــار مش دچ
ــمی  ــاران تاالس ــن بیم ــازمان ها از پذیرفت س

ــد. ــاع می کنن ــغل امتن ــرای ش ب
 داروهای اختالالت باروری بیماران 

تاالسمی تایید یه بیمه ندارد
حاضــر  حــال  در  داد:  ادامــه  آذرکیــوان 
ــاروری  ــاالت ب ــه اخت ــوط ب ــای مرب داروه
مربــوط بــه بیمــاران تاالســمی تایید یــه 
ــرای  ــی ب ــات خوب ــد و امکان ــه را ندارن بیم
ایــن افــراد فراهــم نیســت. ایــن افــراد 

و  هســتند  خاصــی  دفترچــه  دارای  کــه 
ــر و  ــول عم ــت ط ــادی را باب ــای زی هزینه ه
ــد. ــود می پردازن ــی خ ــی زندگ ــای کیف ارتق

وی عنــوان کــرد: اگــر بیمــاری مبتایــان بــه 
ــع تشــخیص  ــه موق تاالســمی در کودکــی ب
داده شــود، ایــن افــراد بــا پیونــد مغــز 
اســتخوان بهبــود پیــدا می کننــد امــا اگــر در 
بزرگســالی متوجــه چنیــن عارضــه ای شــوند 
درمــان قطعــی نــدارد امــا بــرای طــول عمــر 
و افزایــش کیفیــت زندگی شــان از روش 
ــای  ــه فعالیت ه ــد  ب ــق خــون می توانن تزری
ــادی  ــی ع ــه و زندگ ــود پرداخت ــره خ روزم

داشــته باشــند.
ــبختانه در  ــه خوش ــان اینک ــا بی ــوان ب آذرکی
ایــران خــون ســالم و عمــل آهن زدایــی 
بــه خوبــی انجــام می شــود،  افــزود: تزریــق 

بــدن  در  آهــن  افزایــش  ســبب  خــون 
می شــود کــه ایــن کار در کشــور مــا در 
ــون  ــال  خ ــازمان انتق ــوده و س ــترس ب دس
ــاران اســت. ــه بیم ــده دار خــون ســالم ب عه

وی عنــوان کــرد: در کشــور مــا 1۶ تــا 18هزار 
بیمــار تاالســمی شــناخته شــده اســت امــا 
ــت  ــه ثب ــود را ب ــه خ ــاران عارض ــی بیم برخ

نرســانده اند.
 اجباری شدن آزمایش تاالسمی 

قبل از ازدواج سبب کاهش مبتالیان 
به این بیماری است

متخصــص آنکولــوژی و هماتو لــوژی کــودکان 
ــه داد: از ســال 75 آزمایــش تاالســمی  ادام
قبــل از ازدواج بــرای همــه زوج هــای جــوان 
ــودن  ــل ب ــورت ناق ــه در ص ــد ک ــاری ش اجب
خصــوص  در  الزم  توصیه هــای  زوجیــن 

بــارداری و انجــام آزمایــش ژنتیــک قبــل از 
ــود. ــه می ش ــوزاد ارائ ــد ن تول

 شیوع بیشتر تاالسمی در شمال و 
جنوب کشور

ــای  ــوار خطه ه ــرد: در ن ــوان ک ــوان عن آذرکی
شــمال و جنــوب تاالســمی شــیوع بیشــتری 
دارد کــه علــت اصلــی اش وجــود پشــه 

ــت. ــق اس ــن مناط ــا در ای ماالری
ــد  ــار درص ــا چه ــور م ــه داد: در کش وی ادام
ــتند  ــاژور هس ــمی م ــل ژن تاالس ــردم ناق م
و خوشــبختانه بایــد بگویــم کــه ژن آلفــا از 
شــدت کمتــری برخــوردار اســت و در ایــران 
ــن ژن هســتند. ــردم دارای ای 30 درصــد م

وی یــادآور شــد: در کشــور ســاالنه 250 
کــودک مبتــا بــه بیمــاری تاالســمی متولــد 

می شــوند.

#طب_سنتی

سالمت6

آذرکیوان در جمع خبرنگاران مطرح کرد:

ابتالی 18 هزار ایرانی به بیماری تاالسمی 

تازههایپزشکی

ساخت نانودارو برای درمان سرطان
ــرای  ــی ب ــد نانوداروی ــه تولی ــق ب ــور موف ــگران کش پژوهش
ــی بیشــتر  ــر کارای ــاوه ب ــه ع ــان ســرطان شــده اند ک درم
ــدارد.  ــه دارو هــای شــیمی درمانی اثــرات ســوء ن نســبت ب
ــی از  ــی ناش ــوارض جانب ــرطان و ع ــزون س ــیوع روزاف ش
دارو هــای شــیمی درمانی، پژوهشــگران را بــر آن داشــته تــا 
بــا دســتیابی بــه راهکار هــای مؤثرتــر، در کاهــش عــوارض 
ــت  ــل اس ــن دلی ــه همی ــد. ب ــدم بردارن ــا ق ــن دارو ه ای
ــد،  ــی هدفمن ــامانه های داروی ــتفاده از س ــروزه اس ــه ام ک
اهمیــت ویــژه ای در دارورســانی مؤثرتــر و کم عارضه تــر 
بیمــاران یافتــه اســت. نانوزیســت فنــاوری نقــش مهمــی 
در طراحــی ایــن ســامانه ها در مقیــاس کوچــک و بــا 
ــاال داشــته اســت. در ایــن طــرح نیــز محققــان  کارایــی ب
ــوذرات آهــن  ــه  نان ــر پای نانو ســامانه  دارویــی هدفمنــدی ب
ــد.  ــنتز کرده ان ــان)دندریمر( را س ــا درختس ــده ب اصاح ش
ایــن نانوســامانه بــرای بارگــذاری داروی ضد ســرطان 
متوتروکســات کــه در درمــان ســرطان پســتان کاربــرد دارد، 

اســتفاده شــده اســت.
 کاهش عوارض مصرف دارو در بیماران 

سرطان با استفاده از نانو دارو
ــان  ــگاه اصفه ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــدم عض ــد مق مجی
علــت اســتفاده از دندریمر هــا و نانــوذرات مغناطیســی 
ــه  ــا، ب ــرد: »دندریمره ــان ک ــن بی ــودارو را چنی ــن نان در ای
ــان  ــد میزب ــل ســاختار پرشــاخه و ســه بعدی می توانن دلی
مناســبی بــرای بارگــذاری مناســب و انتقــال دارو هــا 
ــوذرات  ــت نان ــردن خاصی ــراه ک ــا هم ــن ب ــند. همچنی باش
مغناطیســی در ایــن ســامانه های دارویــی، امــکان انتقــال 
و رهاســازی هدفمنــد دارو در بافــت ســرطانی فراهــم 
می شــود. از ایــن رو عــوارض شــیمی درمانی کاهــش و اثــر 

ــد.« ــش می یاب ــرطانی افزای ــت س ــر باف دارو ب
وی در ادامــه بــه ویژگی هــای مثبــت ایــن نانــودارو اشــاره 
کــرد و افــزود: »بــر اســاس مطالعــات آزمایشــگاهی، ایــن 
ــد و  ــل می کن ــمند عم ــک داروی هوش ــد ی ــو دارو، مانن نان
ــا کاهــش pH در بافــت ســرطانی، داروی مورد نظــر را در  ب
ــودارو  ــن نان ــا می کند)ای ــرطانی ره ــلول های س ــل س داخ
حســاس بــه pH محیــط اســت(. همچنیــن ایــن نانــودارو 
دارای اثــر مغناطیســی باالیــی اســت؛ لذا بــا تمرکــز دارو بر 
بافــت ســرطانی و گــرم شــدن موضــع ســرطانی، بهبــودی 
بیشــتر بافــت را بــه همــراه دارد. ظرفیــت بارگیــری بــاالی 
ــای  ــر مزیت ه ــون، از دیگ ــازگاری در خ ــت س دارو و زیس

نانــوداروی هدفمنــد طراحی شــده بــه شــمار مــی رود.«
ــودارو  ــن نان ــردی ای ــای کارب ــوص زمینه ه ــدم در خص مق
عنــوان کــرد: »بــا توجــه بــه عملکــرد نانــوداروی تهیه شــده 
ــه  ــرطانی، ب ــلول های س ــان س ــرای درم ــوان از آن ب می ت
ویــژه ســرطان پســتان اســتفاده کــرد. همچنیــن ایــن نــوع 
ســاختار ها بــه دلیــل ویژگی هــای منحصربــه فــرد، امــکان 
ــد  ــز دارن ــته های DNA را نی ــا رش ــد دارو و ی ــال چن اتص
ــتفاده  ــم اس ــی ه ــای ژنتیک ــرای درمان ه ــد ب و می توانن
ــای  ــی آزمون ه ــان برخ ــه بی ــان ب ــدم در پای ــوند.« مق ش
صــورت گرفتــه در طــی تحقیــق و نتایــج آن هــا پرداخــت 
و گفــت: »در ایــن طــرح میــزان و نحــوه ورود بــه ســلول 
ایــن نانوســامانه  دارویــی بــه ســلول های ســرطان پســتان 
ــای فلوســایتومتری  ــه وســیله  آزمون ه انســانی MCF7 ب
غلظت هــای  و  زمان هــا  در  میکروســکوپ کانفــوکال  و 
متفــاوت بررســی شــده اســت. نتایــج، نشــان دهنده  ورود 
ــای  ــا و زمان ه ــلول در غلظت ه ــل س ــه داخ ــاالی دارو ب ب

پاییــن بــود. 
از طرفــی بررســی ســمیت ایــن ســامانه  پرشــاخه توســط 
آزمــون ســمیت ســلولی MTT، نشــان داده کــه ایــن 
 ،MCF7 نانوســامانه در کشــتن ســلو ل های ســرطانی
نرمــال  ســلول های  بــه  نســبت   Caov-4 و   Hela
ــا قــرار گرفتــن  ــر بیشــتری دارد. همچنیــن ب HBL-100 اث
ــر روی  ــودارو ب ــمیت نان ــر س ــی، اث ــدان مغناطیس در می
ســلول های ســرطانی بــه میــزان 10 تــا 20 درصــد افزایــش 

پیــدا می کنــد. 
بافت هــای ســرطانی در  امــکان درمــان  اتفــاق  ایــن 
غلظت هــای پاییــن دارو را فراهــم کــرده اســت؛ بــه طــوی 
کــه میــزان ســمیت دارو بــر روی برخــی رده هــای ســلولی 
ــر میلی لیتر)کمتریــن غلظــت(  در غلظــت 5 میکروگــرم ب
بــا غظــت 200 میکروگــرم بــر میلی لیتــر )بیشــترین 

ــد.« ــابهی دارن ــرد مش ــت( عملک غلظ
ایــن تحقیقــات حاصــل تاش هــای پروفســور مجیــد 
ــر  ــان و دکت ــی دانشــگاه اصفه ــت علم ــدم، عضــو هیئ مق
ــان  ــی پژوهشــگر پســا دکترای دانشــگاه اصفه ــر لندران امی

ــت. ــوده اس ــان ب و همکارانش

تغذیه

تقویت استخوا ن ها
اعضــای  ضروری تریــن  و  مهم تریــن  اســتخوان ها 
باشــند،  قوی تــر  هرچــه  چــرا کــه  بــدن هســتند؛ 
ســامت، تندرســتی و تناســب اندام هــای بــدن بیشــتر 
تأمیــن می شــود. کارشناســان بهداشــت و ســامت 
ــر  ــر مصــرف مقادی ــد کــه عــاوه ب ــد دارن عمومــی تأکی
ــی،  ــم غذای ــق رژی ــول روز از طری ــیم در ط ــی کلس کاف
راه هــا و توصیه هــای دیگــری نیــز بــرای تقویــت بافــت 
اســتخوانی و بهبــود ســامت ایــن اعضــای مهــم وجــود 

دارد.
در ایــن مقالــه چنــد پیشــنهاد مفیــد و مؤثــر ارائــه شــده 
ــظ  ــتخوان ها و حف ــت اس ــه تقوی ــا ب ــت آن ه ــه رعای ک
ــد.  ــدت کمــک می کن ــت در طوالنی م ــن باف ســامت ای

 ایــن توصیه هــای مفیــد عبارت انــد از:
ــه دارای  ــی ک ــم بروکل ــد کل ــبزیجاتی مانن ــرف س از مص
ــن  ــره هســتند و همچنی ــگ ســبز تی ــه رن ــی ب برگ های
ــواد  ــن م ــون ای ــوید، چ ــل نش ــی غاف ــای لبن فرآورده ه
به طــور  و  D هســتند  ویتامیــن  از  غذایــی سرشــار 
شــگفت آوری بــه تقویــت اســتخوان ها کمــک می کننــد.

ســیر و پیــاز نیــز منبــع غنــی از عنصــر ســولفور هســتند 
کــه مصــرف آن بــه اســتحکام اســتخوان ها کمــک 

می کنــد. 
از مصــرف نوشــیدنی های گازدار جــدا پرهیــز کنیــد، ایــن 
ــاد  ــاد هســتند و فســفر زی نوشــابه ها حــاوی فســفر زی
باعــث می شــود بــدن کلســیم از دســت بدهــد، بنابرایــن 
بافت هــای  بــه تضعیــف  نوشــابه های گازدار بیشــتر 
ــی  ــواد غذای ــرف م ــد. از مص ــک می کنن ــتخوانی کم اس
حیوانــی و غنــی از پروتئیــن بــه مقــدار زیاد نیز خــودداری 
کنیــد. ایــن مــواد غذایــی نیــز در کاهــش ســطح کلســیم 
در بــدن نقــش دارنــد و باعــث می شــوند بــدن کلســیم 

از دســت بدهــد.

زیبایی

 نکات آرایشی
برای پوست های حساس

اســتفاده از لــوازم آرایــش می توانــد مشــکات مختلفــی را 
بــرای پوســت های حســاس بــه  وجــود بیــاورد، از آبریــزش 

ــی جوش هــا.  ــا ظاهــر شــدن ناگهان ــه ت چشــم ها گرفت
 مرحله اول: قبل از آنکه لوازم آرایش بخرید

ــش  ــوازم آرای ــتفاده از ل ــه اس ــه مرحل ــه ب ــش از اینک  پی
برســید، بایــد نــوع پوســتتان را در مرحلــه خریــد محصــوالت 
آرایشــی بشناســید. دکتــر ماهتو)متخصــص پوســت در 
ــما دارای  ــت ش ــر پوس ــد: »اگ Cadogen Clinic( می گوی
یکــی از ایــن شــرایط اســت، پــس پوســت حســاس داریــد: 
ــاب  ــار الته ــه دچ ــاوی رایح ــوالت ح ــتفاده از محص ــا اس ب
از ترکیبــات  بــه بعضــی  و ســوزش می شــود، نســبت 
ــا  ــت، ی ــاس اس ــوی حس ــای ق ــکل و الیه برداره ــد ال مانن
ــا  ــه مبت ــا و روزاس ــد اگزم ــتی مانن ــای پوس ــه بیماری ه ب

ــت.«  اس
 دوری از محصوالت حاوی رایحه و عطر

 پوســت حســاس معمــوال واکنش هــای شــدیدی نســبت 
بــه محصــوالت آرایشــی حــاوی عطــر و رایحــه نشــان 
ــرادی  ــان اف ــری در می ــای عط ــع، آلرژی ه ــد. درواق می ده
کــه دارای پوســت حســاس هســتند، شــایع اســت و ایــن 
ــاب و  ــزی، الته ــد قرم ــد مشــکاتی مانن ــا می توانن آلرژی ه
بثــورات پوســتی را بــرای ایــن پوســت ها بــه  وجــود بیاورنــد. 

 مرحله دوم: استفاده از محصوالت آرایشی
 دانســتن نــکات الزم در مــورد اســتفاده از محصــوالت 
ــت  ــد کیفی ــاس، می توان ــت های حس ــرای پوس ــی ب آرایش
ــما را  ــت ش ــامتی پوس ــد و س ــر کن ــما را بهت ــش ش آرای
ــش  ــوزه آرای ــرد لیتایلور)کارشــناس ح ــد. ف ــظ کن ــم حف ه
ــا  ــه م ــوع ب ــن موض ــاره ای ــکات را درب ــن ن در YSL( بهتری

می گویــد:
 به بافت ها دقت کنید

ــوالت  ــدن محص ــع خری ــد موق ــه بای ــزی ک ــن چی  مهم تری
آرایشــی چشــم بــه آن دقــت کنیــد، بافــت محصــول اســت. 
به گفتــه لیتایلــور، بهتــر اســت کــه محصــوالت دارای بافــت 
نــرم و مایــم را انتخــاب کنیــد، چــون کار بــا آن هــا بســیار 

ــت. ــه کننده اس ــرا وسوس ــظ و ظاه ــواع غلی ــر از ان راحت ت
 همیشه محصول را تست کنید 

همیشــه محصــول مورد نظــر را روی قســمت کوچکــی 
ــی  ــگ انتخاب ــا هــم از رن ــد ت از پوســت صــورت تســت کنی
ــت را  ــی پوس ــای احتمال ــم واکنش ه ــوید و ه ــن ش مطمئ

ــد. ببینی
 پوست را به درستی برای آرایش آماده کنید

وقتــی کــه می خواهیــد پوســت را قبــل از آرایــش بشــویید، 
از محصــوالت صابونــی اســتفاده نکنیــد. به عــاوه، تونرهــای 

غلیــظ را هــم کنــار بگذاریــد. 
 آبریزش چشم ها را برطرف کنید

 اگــر بــا مشــکل آبریــزش چشــم ها مواجــه هســتید، بایــد 
ــک  ــک ها کم ــردن اش ــاک ک ــرای پ ــی ب ــای آرایش از پنبه ه
بگیریــد و چشــم ها را کامــا خشــک کنیــد. در ادامــه و قبــل 
از انجــام دادن آرایــش چشــم، کمــی پــودر بــه ایــن قســمت 
ــد  ــم می توان ــوص چش ــر مخص ــتفاده از پرایم ــد. اس بزنی
مانــع از پــاک شــدن و از بیــن رفتــن آرایــش چشــم ها در 

ایــن مــوارد شــود.

F.Ahmadi@eskimia.ir
فاطمه احمدیگروه سالمت

از  پیشــگیری  هفتــه  از  روز  اولیــن  آغــاز  بــا 
از  »پیشــگیری  عنــوان  بــا  مســمومیت ها، 
ــزی  ــتاد مرک ــر س ــی«، دبی ــمومیت های داروی مس
تشــریح  بــه  ســموم  و  داروهــا  اطاع رســانی 
زمینــه  در  اطاعــات کشــور  و  آمــار  جزئیــات 

پرداخــت. دارویــی  مســمومیت های 
دکتــر یســنا به منــش گفــت: شــیوه جدیــد زندگــی 
ــیمیایی،  ــواد ش ــواع م ــه ان ــان ب ــی آس و دسترس
ــات  ــتن اطاع ــدون داش ــموم و...، ب ــا، س داروه
کافــی از نحــوه نگهــداری، مصــرف، عــوارض، 
ــواد،  ــن م ــه ای ــوط ب ــدارهای مرب ــرات و هش خط
ــدی را در  ــی و تعم ــمومیت های اتفاق ــیوع مس ش
ــه میــزان زیــادی افزایــش داده اســت.  جامعــه ب
بایــد توجــه کــرد کــه بســیاری از عــوارض ناشــی از 
بــروز مســمومیت ها بــه ســادگی قابــل پیشــگیری 
هســتند. در ادامــه بخــش دیگــری از صحبت هــای 
دبیــر ســتاد مرکــزی اطاع رســانی داروهــا و 

ــت: ــده اس ــموم آورده ش س
 جامعه نسبت به مسمومیت ها 

آسیب پذیرتر شده است
یــک لحظــه غفلــت خصوصــا در کــودکان می توانــد 
ــی  ــده ناش ــی و آزار دهن ــوارض دائم ــه ع ــر ب منج
مســمومیت های  وقــوع  شــود،  مســمومیت  از 
حرفــه ای حــاد و مزمــن در کارگــران شــاغل در 
کارخانجــات صنایــع شــیمیایی، جــوان بــودن 
ســوء  مصرف  خطــرات  و  کشــور  جمعیــت 

مــواد مخــدر، آمــار بــاالی مصــرف داروهــا در 
ــازل و  ــه دارو در من ــان ب ــی آس ــه، دسترس جامع
عدم نگهــداری صحیــح آن هــا بــه همــراه عواملــی 
ــم  ــرده و ک ــاران افس ــداد بیم ــش تع ــون افزای چ
بــودن آگاهــی عمومــی مــردم از قابلیت کشــندگی 
ــه  ــه را نســبت ب ــا، متأســفانه جامع برخــی داروه

اســت. کــرده  آســیب پذیرتر  مســمومیت ها 
 مسمومیت قابل پیشگیری است

اغلــب مــوارد مســمومیت از طریــق آمــوزش 
خانواده هــا و جامعــه قابل پیشــگیری خواهنــد 
ــه  ــذاری هفت ــس از نامگ ــت پ ــود؛ وزارت بهداش ب
ــگیری از  ــه پیش ــوان »هفت ــه عن ــان ب ــت آب نخس
ــتی  ــه سرپرس ــال 1385، ب ــمومیت ها« در س مس
ســازمان غــذا و دارو و ســتاد مرکــزی اطاع رســانی 
تمامــی  مشــارکت  بــا  و  ســموم  و  داروهــا 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور و دیگــر 
ــور،  ــی کش ــکی قانون ــازمان پزش ــد س ــا مانن نهاده
ســازمان آتش نشــانی، آمــوزش و پــرورش و...، 
هــر ســال بــه برگــزاری فعالیــت آموزشــی فرهنگی 
اقــدام  مســمومیت ها  از  پیشــگیری  هفتــه  در 

می کنــد.
 داروهای خطرناک

متأســفانه داروهــا یکــی از خطرناک تریــن عوامــل 
مســمومیت زا در منــازل هســتند. عــدم توجــه بــه 
میــزان مصــرف دارو، اســتفاده از داروهــا در تاریکــی 
و بــا خــواب آلودگــی و مصــرف خودســرانه داروهــا، 
همگــی می تواننــد منجــر بــه مســمومیت های 
مصــرف  از  بایــد  بنابرایــن  شــوند.  دارویــی 

خودســرانه داروهــا اجتنــاب کــرده و توجــه داشــته 
باشــیم کــه مصــرف مقادیــر بــاالی برخــی از 
ــرای  ــد ب ــر، می توان ــر کم خط ــه ظاه ــای ب داروه
ــن،  ــراد مس ــودکان و اف ــرای ک ــژه ب ــرد و به وی ف

کشــنده باشــد.
 نگاهی به آمار مسمومیت های دارویی 

در ایران
ــان،  ــمومیت در جه ــروز مس ــت ب ــایع ترین عل ش
مصــرف داروهــا بیــش از مقادیــر درمانــی اســت؛ 
بــر اســاس آمــار بــه دســت آمــده از 30 دانشــگاه 
ــمومیت های  ــداد مس ــور، تع ــکی کش ــوم پزش عل
ناشــی از داروهــا اولیــن عامــل مراجعــه بــه 
بخــش مســمومیت ها در کشــور بــوده اســت. 
مســمومیت  هــزار   ۶0 بیــن  از  به طــوری کــه 
گزارش شــده بــه ســتاد مرکــزی اطاع رســانی 
داروهــا و ســموم در ســال 13۹5، نزدیــک بــه 
بــه مســمومیت های  27 هــزار مــورد مربــوط 
دارویــی بــوده اســت. همچنیــن باالتریــن تعــداد 
ــتان  ــتان های اس ــی در بیمارس ــمومیت داروی مس
اصفهــان بــا ۶5 درصــد بــوده و ســپس بــه ترتیــب 
اســتان های فــارس بــا ۶4 درصــد، کردســتان 
ــد،  ــا 53 درص ــوی ب ــان رض ــد، خراس ــا 5۶ درص ب
بیمارســتان لقمــان تهــران بــا 4۶ درصــد و ارومیــه 
ــمومیت  ــدی مس ــای بع ــد در رتبه ه ــا 32 درص ب
دارویــی از کل مســمومیت های مشاهده شــده، 
ــد توجــه کــرد کــه 88  ــن بای ــد. همچنی ــرار دارن ق
ــده  ــه ش ــمومیت های مراجع ــوارد مس ــد از م درص
بــه مراکــز درمانــی ایــام ناشــی از دارو بــوده 

ــت. اس
 مرگ ساالنه ۷۰۰ ایرانی به دلیل 

مسمومیت  با دارو
ایــن  از  بســیاری  اســت کــه  درحالــی  ایــن 
ــور،  ــی کش ــنل درمان ــط پرس ــمومیت ها توس مس
اهمیــت  امــا  می شــوند؛  درمــان  و  کنتــرل 
ــه  ــت ک ــه اس ــن نکت ــی در ای ــمومیت داروی مس
گاهــی ممکــن اســت کبــد و کلیــه فــرد مســموم 
در اثــر مســمومیت دچــار صدمــه دائمــی شــود و 
تــا آخــر عمــر بــا ایــن مشــکل دســت بــه گریبــان 
باشــد. بــا توجــه بــه آمــار ســازمان پزشــکی 
ــر ناشــی  ــی کشــور در خصــوص مــرگ و می قانون
ــه  ــود ک ــاهده می ش ــی، مش ــمومیت داروی از مس
ــان در  ــر از هموطنانم ــه 700  نف ــک ب ســاالنه نزدی

اثــر مســمومیت بــا دارو جــان ســپرده اند. 
ــی در  ــمومیت داروی ــی از مس ــرگ ناش ــه م البت

کشــور مــا شــایع نیســت و فقــط 12 درصــد از کل 
مــوارد مــرگ ناشــی از مســمومیت در اثــر داروهــا 

ــد.  ــاق می افت اتف
 مسمومیت تعمدی با دارو چقدر 

است؟ 
ــده  ــر مراجعه کنن ــر از هــر 100 نف در ســال های اخی
بــه بیمارســتان های مرجــع مســمومیت در کشــور 
بیــن 40 تــا ۶0  نفرشــان در اثــر دارو مســموم 
ــا 80  ــمومیت 70 ت ــن مس ــد، همچنی ــده بودن ش
ــه  ــوده اســت. البت ــدی ب ــوارد تعم ــن م درصــد ای
بایــد توجــه کــرد کــه مســمومیت های دارویــی در 
کــودکان اغلــب اتفاقــی و در اثــر کنجــکاوی کــودک 
و یــا اشــتباه والدیــن رخ می دهد.بــر ایــن اســاس 
ــی از  ــودکان ناش ــمومیت های ک ــد از مس ۶0 درص

دارو اســت کــه اغلــب اتفاقــی هســتند.
 داروهای آرام بخش در رأس 

مسمومیت زایی
در بحــث مســمومیت دارویــی بایــد بدانیــم کــه در 
رأس داروهایــی کــه اغلــب منجــر بــه مســمومیت 
می شــوند، داروهــای آرامبخــش، ضد افســردگی و 
ســپس داروهــای مســکن غیرمخــدر و داروهــای 
بیــن  ایــن  در  هســتند.  شــایع تر  ضدجنــون 
داروهــای مغــز و اعصــاب نیــز می تواننــد منجــر بــه 

ــوند. ــمومیت ها ش ــن مس ای
یــا  و  افســرده  بیمــار  داروهــای  اســت  بهتــر 
بیمارانــی کــه تعــادل روانــی ندارنــد و یــا افــرادی 
ــد را دور از  ــه خودکشــی دارن کــه ســابقه اقــدام ب
دسترسشــان قــرار داده و مراقبــت دقیقــی در 
ــل  ــه عم ــزان داروی مصرفی شــان ب خصــوص می
ــه در  ــرد ک ــه ک ــد توج ــال بای ــن ح ــم. در عی آوری
ــی بســیار شــایع و  ــالمندان مســمومیت داروی س
ــری شــکل  ــاک اســت. تشــابه ظاه ــه خطرن البت
داروهــا، ابتــا بــه فراموشــی، عــدم اطــاع از نــام 
ــا  ــا خوان ــوادی و ی ــا کم س ــوادی ی ــا، بی س داروه
نبــودن مقادیــر مصرفــی دارو منــدرج روی جعبــه 
دارویــی، ممکــن اســت منجــر شــود تا ســالمندان 
ــراری  ــور تک ــه ط ــا ب ــتباه ی ــه اش ــود را ب داروی خ

ــد.  مصــرف کنن
 شماره ۱۹۰ و ۱۱۵ را فراموش نکنید

ــداری  ــا نگه ــه آن ه ــته بندی اولی ــا را در بس داروه
ــادر  ــتباهی، ق ــرف اش ــورت مص ــا در ص ــد ت کنی
باشــید اطاعــات الزم را در اختیــار پزشــکان قــرار 
ــموم  ــرد مس ــا ف ــورد ب ــن در برخ ــد. همچنی دهی
بســته های  کنــارش  در  کــه  غیرهوشــیاری 

داروی مصرف شــده وجــود دارد، ضمــن حفــظ 
خونســردی خــود و عــدم القــاء اســتفراغ در 
ــار  ــراه بیم ــی را هم ــته های داروی ــرد، بس ــن ف ای
ــی  ــا شــماره 1۹0، داخل ــد و ب ــه بیمارســتان ببری ب
ــا  ــز اطــاع رســانی داروهــا و ســموم( و ی 3)مرک

115 تمــاس بگیریــد. 
تعمــدی  مســمومیت های  در  حــال  عیــن  در 
ــرد  ــر اســت در صــورت هوشــیاری ف ــا دارو، بهت ب
مســموم، نــام دارو یــا داروهــای مصرفــی و تعــداد 
هــر یــک از آن هــا را از وی بپرســید و بــه کادر 

ــد. ــاع دهی ــی اط درمان
 مسمومیت با دارو در کودکان

جهــت پیشــگیری از بــروز مســمومیت دارویــی در 
ــترس  ــد دور از دس ــه بای ــا همیش ــودکان داروه ک
ــوند؛  ــداری ش ــل دار نگه ــای قف ــا و در کمده آن ه
همچنیــن در زمــان دارو دادن بــه کــودک بــه دوز 
داروی تجویــز شــده توســط پزشــک کامــا توجــه 
ــگام  ــب باشــید در هن ــن حــال مراق ــد. در عی کنی
بیمــاری کــودک، دوز تکــراری و یا داروی بیشــتر از 
حــد تجویــز شــده، بــه کــودک ندهیــد. بــه عنــوان 
مثــال بــرای کاهــش تــب در کــودکان، داروی 
ــودک  ــن ک ــاس وزن و س ــر اس ــتامینوفن را ب اس
و بــا مشــورت پزشــک و داروســاز بــه کــودک 
ــی  ــد درمان ــش از ح ــر بی ــه مقادی ــد؛ چراک بدهی
ــودک  ــمومیت ک ــه مس ــد ب ــتامینوفن می توان اس
ــراد  ــی اف ــای مصرف ــود.بنابراین داروه ــر ش منج
ــد.  ــودکان نگهداری ــترس ک ــواده را دور از دس خان

ــد  ــز کنی ــف دســتی پرهی ــرار دادن دارو در کی از ق
تــا مانــع خــورده شــدن دارو توســط کــودکان 
شــود. همچنیــن، داروهــای خــود را در مقابــل 
چشــم کــودکان نخوریــد؛ چــرا کــه کــودکان از رفتار 
بزرگســاالن تقلیــد می کننــد و ممکــن اســت دور از 

ــد.  ــه دهــان ببرن ــن داروهــا را ب چشــم والدی

،،
عــدم توجــه بــه میــزان مصــرف دارو، 
بــا  از داروهــا در تاریکــی و  اســتفاده 
خــواب آلودگــی و مصــرف خودســرانه 
داروهــا، همگــی می تواننــد منجــر بــه 

شــوند.  دارویــی  مســمومیت های 
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ــد و راه  ــخصيت در فرزن ــت و ش ــاد كرام ــى راه ايج يعن
احتــرام و ادب بــه فرزنــد ايــن اســت كــه هنگامــى كــه 
او را صــدا مــى كنــى، اســمش را مى بــرى، نامــش  
ــاد  ــرام از او ي ــرام و احت ــا اك ــى آورى ب ــان م ــه زب را ب
ــن  ــن، اي ــدا ك ــم او را ص ــا و خان ــوند آق ــا پيش ــن، ب ك
ــد و انســان داراى شــخصيت،  ــه او شــخصيت مى ده ب
انســانى كــه احســاس كرامــت و بزرگــوارى كنــد تــن بــه 
آلودگى هــا و ناپســندى ها نخواهــد داد، دون شــأن و 
منزلــت خويــش مى دانــد كــه تــن بــه كارى بدهــد كــه 

ــد.  شــخصيت او را کوچــک کن
 اصل چهاردهم:  احترام در حضور ديگران 

پيامبــر)ص( در ادامــه مى فرماينــد هنگامــى كــه در 
ــه اى  ــتى، در جلس ــى هس ــتى، در جمع ــی هس مجلس
ــراى او جــا  ــو وارد شــد، ب ــر ت ــدت ب نشســته اى و فرزن
ــار خــودت جــاى ده. راســتى اگــر  ــاز كــن، او را در كن ب
كودكــى 7 يــا 8 ساله)بيشــتر و يــا كمتــر( بــه جلســه اى 
كــه پــدر يــا مــادرش در آن هســتند وارد شــود و ايشــان 
ــان  ــار خودش ــد و در كن ــاى برخيزن ــرام او از ج ــه احت ب
ــوارى و  ــاس بزرگ ــه احس ــد چ ــاز كنن ــاى ب ــراى او ج ب
ــا  ــد داد و آي ــد دســت خواه ــن فرزن ــه اي شــخصيتى ب
ايــن احســاس بزرگــى و بزرگــوارى را بــا چيــزى عــوض 
خواهــد كــرد؟ پــس احتــرام و ادب نســبت بــه فرزنــد 
از اصــول كليــدى امــر تربيــت اســت،چيزى اســت كــه 
ــت و درســتكارى  ــى و صداق ــودک را در پاك ــد ك مى توان

بيمــه كنــد.
 اصل پانزدهم:  نگاه مسرت آميز به فرزند 

ــِدِه  ــى َوَل ــُد اِل ــَر الوالِ ــه )ص(: اِذا َنَظ ــوُل الّل ــاَل رس ق
ــَمٍة)۶( ــُق َنَس ــِد عْي ــرَُّه كاَن لِلوالِ َفَس

رســول بزرگــوار اســام فرمودنــد: پــدرى كــه بــا چشــم 
مهــر و محبــت بــه فرزنــد خــود مى نگــرد و بــا نــگاه پــر 
كــرم و عطوفــت خويــش او را شــاد و مســرور مى کنــد، 
ــده  ــك بن ــن عمــل، اجــر ي ــل اي ــه او در مقاب ــد ب خداون
آزاد كــردن خواهــد داد. نــگاه مســرت آميز، نــگاه همــراه 
ــز  ــه رم ــزى ك ــان چي ــت. هم ــد اس ــم و لبخن ــا تبس ب
ــزى  ــان چي ــت، هم ــوده اس ــر)ص( ب ــت پيامب موفقي
ــرد  ــذب مى ك ــان ج ــه ايش ــمن را ب ــت و دش ــه دوس ك
ــه خــود جــذب  ــه را ب ــره دوست داشــتنى اش هم و چه

ــرد. ــب می ک و جل
در تاريــخ كســى بــراى يــك مــورد هــم نيــاورده اســت 
ــن  ــند و اي ــده باش ــم دي ــر )ص( را غيرمتبس ــه پيامب ك
شــد كــه خداونــد فرمــود: »انــك لعلــى خلــق عظيــم«. 
نــگاه مســرت آميز نگاهــى اســت كــه فرزنــد را بــه 

والديــن عاقه منــد مى كنــد. 

داروهای آرام بخش در رأس مسمومیت زایی

مرگ ساالنه ۷۰۰ ایرانی به دلیل مسمومیت  با دارو
میزان مسمومیت تعمدی با دارو در ایران 
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آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی« 

برابــر آراء صــادره هیــات هــای اول و دوم و ســوم 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــارم موض و چه
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان 
ــرز  ــان مح ــارض متقاضی ــه و بالمع ــات مالکان تصرف
گردیــده اســت . لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــالک 
مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســند 
ــی  ــند م ــته باش ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی مالکی
ــدت دو  ــه م ــی ب ــن آگه ــخ انتشــار اولی ــد از تاری توانن
مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک 
ــدت  ــس از اخــذ رســید، ظــرف م محــل تســلیم و پ
ــت  ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی

ــد. ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مرج ــود را ب خ
اول  هیــأت   1395/04/27-9137 شــماره  1.رای 
اقــای فرهــاد نصــر اصفهانــی  بــه شناســنامه شــماره 
11 کدملــی 1290219052  صــادره اصفهــان  فرزنــد 
مرتضــی ششــدانگ یکبابخانــه  بــه مســاحت 88/04  
ــع از پــالک شــماره 868  فرعــی از 5  اصلــی  مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  
ــادی  اصفهــان ازمالــک رســمی طاهــره نصــری نصراب

ــالک ــر 489 ام ــه 230 دفت ــت صفح ازموردثب
2.رای شــماره 12675-1395/05/25 هیــأت ســوم 
آقــای عبــاس فخــری میرآبــادی بــه شناســنامه 
شــماره 11 کدملــی 1199527361 صــادره شــهرضا 
ــه  ــاب خان ــه ششــدانگ یکب ــد محمــد نســبت ب فرزن
ــی  ــالک 67 اصل ــع از پ ــه مســاحت 158/09 مترمرب ب
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــراط ــدی خ ــای مه ــمی آق ــک رس ــان از مال اصفه
دوم  هیــأت   1395/05/23-12071 شــماره  3.رای 
خانــم کبــری ســلطانی رنانــی   بــه شناســنامه شــماره  
18  کدملــی  1285515684  صــادره اصفهــان  فرزنــد 
عبــاس   ششــدانگ ســاختمان  بــه مســاحت 214/06 
مترمربــع از پــالک شــماره 815  فرعــی از 19  اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب  اصفهــان ازموردثبــت صفحــه 551و352 دفتــر 

454و502  امــالک
4.رای شــماره 21645-1395/08/11 هیــأت ســوم 
آقــای رمضــان کاظمــی زهرانــی  به شناســنامه شــماره 
949  کدملــی 1283258692 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــک ب ــاس   ششــدانگ ی عب
189.85 مترمربــع از پــالک شــماره  255 فرعــی از 6  
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
ــت  ــوق  ازموردثب ــمی ف ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ

ــر 551  امــالک صفحــه  375 دفت
دوم  هیــأت   1395/12/24-33695 شــماره  5.رای 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــان رنان ــه صادقی ــب ال ــای حبی آق
ــان   ــادره اصفه ــی 1290303495 ص ــماره 166 کدمل ش
ــک  ــگ مشــاع ازششــدانگ ی ــد احمــد ســه دان فرزن
بــاب ســاختمان بــه مســاحت 108.78  مترمربــع 
پــالک شــماره 3056فرعــی از 18 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
 87/9/9 مــورخ   38857 شــماره  ســند  بموجــب 

ــان ــه 112 اصفه دفترخان
دوم   هیــأت   1395/12/24-33694 شــماره  6.رای 
ــماره 296  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــهناز آب نیل ــم ش خان
کدملــی 1290338817 صــادره خمینــی شــهر  فرزنــد 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــه دان ــم س کری
ــالک  ــع پ ــاحت 108.78  مترمرب ــه مس ــاختمان ب س
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 18 اصل ــماره 3056فرع ش
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بموجــب 
ســند شــماره 38857 مــورخ 87/9/9 دفترخانــه 112 

ــان اصفه
ــای  ــأت دوم آق ــماره 439-1396/01/08 هی 7.رای ش
ــه شناســنامه شــماره 358  ــی ب حســن رزازی بروجن
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1285676351 کدملــی 
ــه  ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــی شش جعفرعل
ــالک شــماره  652     ــع پ مســاحت    130/63  مترمرب
ــش  14   ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از  40  اصل فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت براتعلــی 

ــینی محمدحس
ــم  ــأت دوم خان ــماره 475-1396/01/08 هی 8.رای ش
شــماره 13425  شناســنامه  بــه  ســلطانی  زهــراء 
ــد  ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین ــی 1140132970 ص کدمل
صفرعلــی 2  دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   
ســاختمان   بــه مســاحت  276/10    مترمربــع پــالک 
شــماره   379   فرعــی از   24 اصلــی واقــع در اصفهان 
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد 
ــر 531 و 510  ــت  صفحــات 188 و 191 و 329 دفات ثب

امــالک
ــای  ــأت دوم آق ــماره 476-1396/01/08 هی 9.رای ش
ــماره 207  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــن محمدصادق حس
ــد  ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین ــی 1140959980 ص کدمل
ــاب    ــک ب ــدانگ ی ــاع از   شش ــگ مش ــاس 4 دان عب
ســاختمان   بــه مســاحت  276/10    مترمربــع پــالک 
شــماره   379   فرعــی از   24 اصلــی واقــع در اصفهان 
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد 
ــر 531 و 510  ــت  صفحــات 188 و 191 و 329 دفات ثب

امــالک
هیــأت ســوم  10.رای شــماره 1395/11/30-31290 
ــنامه  ــه شناس ــکری ب ــی عس ــوان ابراهیم ــم رض خان
شــماره 139 کدملــی 1756021228 صــادره اهــواز 
ــگ ازششــدانگ یــک  ــد عبدالحســین  یــک دان فرزن
از  بــه مســاحت 125.46 مترمربــع  بــاب خانــه  
پــالک شــماره فرعــی از 28 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک 
ــت صفحــه 268  رســمی محمدحســین جلدچــی  ثب

ــالک ــر 54 ام ــی 271 دفت ال
11.رای شــماره 31288-1395/11/30 هیــأت ســوم 
ــنامه  ــه شناس ــکری ب ــی عس ــه ابراهیم ــم راضی خان
شــماره 2405 کدملــی 3521183122 صــادره برازجــان 
ــگ ازششــدانگ یــک  ــد عبدالحســین  یــک دان فرزن
بــاب خانــه  بــه مســاحت  125.46 مترمربــع از 
پــالک شــماره فرعــی از 28 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک 
ــت صفحــه 268  رســمی محمدحســین جلدچــی  ثب

ــالک ــر 54 ام ــی 271 دفت ال
12.رای شــماره 31286-1395/11/30 هیــأت ســوم 

ــنامه  ــه شناس ــکری  ب ــی عس ــل ابراهیم ــای جلی آق
صــادره    3520881829 کدملــی   434 شــماره 
برازجــان فرزنــد عبدالحســین  دو دانــگ ازششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 125.46  مترمربــع از 
پــالک شــماره  فرعــی از 28 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک 
ــه 268  ــت صفح ــی ثب ــین جلدچ ــمی محمدحس رس

ــالک ــر 54 ام ــی 271 دفت ال
ــوم  ــأت س ــماره 31283-1395/11/30 هی 13.رای ش
آقــای جــالل ابراهیمــی عســکری بــه شناســنامه 
ــادان  ــادره آب ــی 1818505223 ص ــماره 804 کدمل ش
ــک  ــدانگ ی ــگ ازشش ــین  دو دان ــد عبدالحس فرزن
بــاب خانــه بــه مســاحت 125.46 مترمربــع از پــالک 
از 28 اصلــی واقــع در اصفهــان  شــماره  فرعــی 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک 
رســمی  محمدحســین جلدچــی ثبــت صفحــه 268 

ــالک ــر 54 ام ــی 271 دفت ال
14.رای شــماره 1940-1396/01/28 هیــأت دوم خانــم 
ــی  ــماره 6 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــه معروف فاطم
ــر  ــی اکب ــد عل 5759789007 صــادره  چــادگان فرزن
ــاحت   ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی شش
50/93    مترمربــع پــالک شــماره  67 اصلــی واقــع 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ در اصفه

ــی رحیمــی ــه عل ــت عبدال ــان  از مالکی اصفه
15.رای شــماره 2050-1396/01/29 هیــأت اول خانــم 
عفــت امیــن الرعایائــی یمینــی بــه شناســنامه شــماره 
801 کدملــی 1285444256 صــادره اصفهــان فرزنــد 
محمــد ششــدانگ یــک بــاب  خانــه   بــه مســاحت   
118  مترمربــع پــالک شــماره   28  اصلــی واقــع 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ در اصفه

ــی ــان از مالکیــت محمــد ابراهیمــی آفاران اصفه
اول  هیــأت   1396/02/30-4737 شــماره  16.رای 
بــه  شاســنائی گنیرانــی  حســن  محمــد  آقــای 
ــادره  ــی 1290293481 ص ــماره 1 کدمل ــنامه ش شناس
اصفهــان فرزنــد کریــم ششــدانگ یــک بــاب خانــه به 
مســاحت 211 مترمربــع پــالک شــماره 338 فرعــی از 
ــان بخــش 14 حــوزه ثبــت  ــی واقــع در اصفه 21 اصل
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت کریــم شــاه ســنائی 

ــی گنیران
17.رای شــماره 2948-1396/02/11 هیــأت چهــارم 
آقــای محســن حاجــی احمــدی بــه شناســنامه 
شــماره 1582  کدملــی 1288871961  صــادره اصفهان 
فرزنــد محمدعلــی  چهــار دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  118.95 مترمربــع از 
پــالک شــماره   فرعــی از 67 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک 

رســمی اســماعیل امینــی
18.رای شــماره 2949-1396/02/11 هیــأت چهــارم 
خانــم بتــول شــاکری فارســانی بــه شناســنامه 
شــماره 438 کدملــی 1285265556 صــادره اصفهــان  
ــدانگ  ــاع ازشش ــگ مش ــک دان ــین  ی ــد حس فرزن
ــع از  ــه مســاحت  118.95 مترمرب ــه ب ــاب خان یــک ب
پــالک شــماره فرعــی از 67 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک 

ــی رســمی اســماعیل امین
19.رای شــماره 2950-1396/02/11 هیــأت چهــارم 
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــی آفاران ــال چراغ ــم لی خان
868 کدملــی 1284918769 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــک دان ــر  ی اکب
خانــه بــه مســاحت 118.95 مترمربــع از پالک شــماره 
فرعــی از 67 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
ــک رســمی  ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل حــوزه ثب

ــی اســماعیل امین
20.رای شــماره 5001-1396/03/01 هیــأت ســوم آقای 
علــی پورجوهــری   بــه شناســنامه شــماره 52060  
فرزنــد  اصفهــان   صــادره  کدملــی1281617679  
غالمرضــا  ازششــدانگ یــک بــاب مغــازه به مســاحت  
ــی از 18  ــماره 3158  فرع ــالک ش ــع از پ 97 مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان ازمالک رســمی نســرین اعتمــادی پور  

ــر 526 امــالک ثبــت صفحــه  390 دفت
21.رای شــماره 6762-1396/03/22 هیــأت ســوم 
خانــم زینــب بیگــم بنــی هاشــمی کهنگــی بــه 
 1189184796 کدملــی   869 شــماره  شناســنامه 
ــدانگ  ــیدمرتضی  ازشش ــد س ــتان فرزن ــادره اردس ص
ــع از  ــه مســاحت 128.80 مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب ی
پــالک شــماره فرعــی از 67 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 

ــینی ــود حس ــید محم ــمی س رس
ــوم  ــأت س ــماره 6883-1396/03/22 هی 22.رای ش
خانــم صغــرا محمــدی کوجانــی  بــه شناســنامه 
صــادره    1283380293 کدملــی   873 شــماره 
ــاب  ــد رمضانعلــی  ازششــدانگ یــک ب اصفهــان فرزن
خانــه بــه مســاحت 234.00 مترمربــع از پــالک 
از 28 اصلــی واقــع در اصفهــان  شــماره  فرعــی 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 
ــی ثبــت صفحــه 268  ــاس محمــد کوجان رســمی عب

الــی 271 دفتــر 54  امــالک
دوم  هیــأت   1396/05/02-10556 شــماره  23.رای 
آقــای علــی اکبــر فیــروزی به شناســنامه شــماره 413 
ــاس  ــد عب ــادان فرزن ــادره آب ــی 1819131009 ص کدمل
ششــدانگ یــک باب ســاختمان بــه مســاحت 140.90 
مترمربــع پــالک شــماره 3515 فرعــی از  18  اصلــی 
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه واق
غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــات 77 و 527 دفتر 

ــالک 547 و 81 ام
دوم  هیــأت   1396/04/22-9604 شــماره  24.رای 
ــه شناســنامه  ــی ب ــه افشــاری چیگان ــح ال ــای ذبی آق
ــدن  ــادره  فری ــی 1159644764 ص ــماره 12 کدمل ش
فرزنــد حســن ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
مســاحت   150.70   مترمربــع پــالک شــماره    449  
ــش  14   ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از  40  اصل فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت نرگس 

ــون صالــح زاده خات
اول  هیــأت   1396/04/25-9823 شــماره  25.رای 
آقــای احمــد علینقیــان جوزدانــی بــه شناســنامه 
ــان  ــادره اصفه ــی 1285450973 ص ــماره 4 کدمل ش
فرزنــد اکبــر ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان تجــاری 

ــالک  ــع پ ــاحت 127.78 مترمرب ــه مس ــکونی ب مس
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 12 اصل شــماره 1323 فرع
ــان مــورد  بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه

ــالک ــر 860 ام ــه 521 دفت ــت صفح ثب
26.رای شــماره 10964-1396/05/08 هیــأت ســوم 
ــه شناســنامه شــماره 884  ــری ب ــای ســبزوار صف آق
ــد شــمس  ــی 4689502404 صــادره اردل فرزن کدمل
مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  ششــدانگ  علــی 
ــی از  ــماره  6367 فرع ــالک ش ــع پ 149.68 مترمرب
ــت  ــوزه ثب ــان بخــش14 ح ــع در اصفه ــی واق 18 اصل
ــک  ــان بموجــب شــماره الکترونی ــرب اصفه ــک غ مل

139220302025016760
27.رای شــماره 8562-1396/04/11 هیــأت ســوم  
آقــای رضــا محمــدی بــه شناســنامه شــماره 23 
ــد  ــهر فرزن ــی ش ــادره خمین ــی 1142191281 ص کدمل
قربانعلــی نســبت بــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــع در  ــاحت 154.36 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان یکب
ــی  ــالک شــماره 553 فرعــی از 25 اصل قســمتی ازپ
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان که بموجــب ســند شــماره 88/10/21-7683 

ــی باشــد ــن م ــان از مالکی ــه 160 اصفه دفترخان
28.رای شــماره 8563-1396/04/11 هیــأت ســوم 
آقــای وحیــد محمــدی بــه شناســنامه شــماره 4073 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1292193549 کدملــی 
ــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ  غالمرضــا نســبت ب
ــع در  ــاحت 154.36 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان یکب
ــی  ــالک شــماره 553 فرعــی از 25 اصل قســمتی ازپ
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان که بموجــب ســند شــماره 88/10/21-7683 

ــی باشــد ــن م ــان از مالکی ــه 160 اصفه دفترخان
29.رای شــماره 8574-1396/04/11 هیــأت ســوم 
شــماره  شناســنامه  بــه  محمــدی  امیــر  آقــای 
19656کدملــی 1292349999صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ  غالمرضــا نســبت ب
ــع در  ــاحت 154.36 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان یکب
ــی  ــالک شــماره 553 فرعــی از 25 اصل قســمتی ازپ
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان که بموجــب ســند شــماره 88/10/21-7683 

ــد ــی باش ــن م ــان از مالکی ــه 160 اصفه دفترخان
ــوم  ــأت س ــماره 10244-1396/04/31 هی 30.رای ش
ــه شناســنامه  ــادی ب ــام حیــدری عاشــق آب آقــای بهن
صــادره   1283339803 کدملــی   4343 شــماره 
ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــی شش ــد عل ــد محم فرزن
ــماره  ــالک ش ــمتی از پ ــع قس ــاحت 180 مترمرب مس
ــت  ــان بخــش 14حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق 31 اصل
ــورخ  ــان بموجــب ســند 26129 م ــرب اصفه ــک غ مل

90/1/15 دفتــر 137
31.رای شــماره 8940-1396/04/14 هیــأت ســوم 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــالن    ب ــا باج ــای حمیدرض آق
دورود    صــادره       4219666575 2003  کدملــی 
فرزندعلــی میــرزا     ششــدانگ یــک بــاب  خانــه  بــه 
مســاحت 98   مترمربــع از پــالک شــماره 67  اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــق  ــدری عاش ــین حی ــمی حس ــک رس ــان ازمال اصفه

ــادی اب
32.رای شــماره 8930-1396/04/14 هیــأت ســوم 
آقــای مجیــد جمشــیدی لمجیــری    بــه شناســنامه 
ره   د 1282339745صا 4کدملی 1 035 ره شــما
یکبــاب  فرزنــد حســن    ششــدانگ  اصفهــان  
خانــه    بــه مســاحت  68  مترمربــع از پــالک شــماره     
245فرعــی از 40 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
ــک رســمی  ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل حــوزه ثب

ــیدی ــین جمش حس
33.رای شــماره 8921-1396/04/14 هیــأت ســوم 
آقــای  کریــم نصــر اصفهانــی  بــه شناســنامه شــماره 
45002  کدملــی  1280341319    صــادره اصفهــان    
فرزندعلــی     ششــدانگ یــک بــاب خانــه   بــه 
مســاحت 150.98   مترمربــع از پــالک شــماره  1360   
فرعــی از 14 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  کــه در ص 95 دفتــر 1098 

امــالک مالــک مــی باشــد
34.رای شــماره 11956-1396/05/16 هیــأت ســوم 
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــی صادقــی برزان ــای عل آق
85 کدملــی 1290008485 صــادره اصفهــان فرزنــد 
رحیــم ششــدانگ .یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 
ــی از27  ــماره 909/1 فرع ــالک ش ــع پ 30.33مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان از عبــاس شــعرباف در ص 227 دفتــر 
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ــوم  ــأت س ــماره 13172-1396/05/30 هی 35.رای ش
ــنامه  ــه شناس ــه ب ــمعیلی دمن ــان اس ــای محمدزم آق
شــماره 35 کدملــی 1159793565 صــادره دامنــه 
فرزنــد غالمرضــا ششــدانگ ســاختمان تجــاری و 
مســکونی  بــه مســاحت 119.8 مترمربــع پــالک 
ــوزه  ــش ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره 68 اصل ش
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان قولنامــه مــع الواســطه از 

ــادی ــرام اب ــین زارع به حس
ــارم  ــأت چه ــماره 11979-1396/05/16 هی 36.رای ش
آقــای علــی رجبــی بــه شناســنامه شــماره 476 
کدملــی 6219381572 صــادره فریــدن فرزنــد عیــدی 
محمــد ششــدانگ .یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ــی از18  ــماره2557 فرع ــالک ش ــع پ 65.25 مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان  مــع الواســطه از مالــک رســمی ســید 

ــی ــی رنان ــه عامل عبدال
37.رای شــماره 12715-1396/05/25 هیــأت چهــارم 
ــماره 17  ــنامه ش ــه شناس ــد ب ــزت هللا قجاون ــای ع آق
ــت  ــن و میاندش ــادره بوئی ــی 6219778510 ص کدمل
فرزنــد محمــد ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 170.90 مترمربع قســمتی 
از پــالک شــماره فرعــی از 68 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــع  ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ
الواســطه از مالــک رســمی حســن زارع بهــرام ابــادی
38.رای شــماره 12713-1396/05/25 هیــأت چهــارم 
ــماره 25  ــنامه ش ــه شناس ــد ب ــدی قجاون ــای مه آق
ــت  ــن و میاندش ــادره بوئی ــی 6219885902 ص کدمل
ــدانگ   ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــزت هللا س ــد ع فرزن
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 170.90 مترمربع قســمتی 

از پــالک شــماره فرعــی از 68 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــع  ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ
الواســطه از مالــک رســمی حســن زارع بهــرام ابــادی
39.رای شــماره 13448-1396/05/31 هیــأت چهــارم  
خانــم زهــرا کریــم تــرک الدانــی به شناســنامه شــماره 
ــد  ــان  فرزن ــادره اصفه ــی 1290418063 ص 39 کدمل
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ــح ال فت
شــماره421  پــالک  از  قســمتی  مترمربــع   188.10
فرعــی از25 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  مــع الواســطه از مالــک 

ــی ــاری الدان ــران جــان نث رســمی ای
دوم  هیــأت   1396/05/21-12348 شــماره  40.رای 
آقــای محســن امینــی جونــی بــه شناســنامه شــماره 
ــان   ــی 1271171686 صــادره اصفه 1271171686 کدمل
ــاختمان    ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــی شش ــد مرتض فرزن
ــماره    ــالک ش ــع پ ــاحت  237.10    مترمرب ــه مس ب
170   فرعــی از  16  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان     از مالکیــت 
رجبعلــی صادقــی برزانــی ورثــه جواهــر ســلطانی  

ــی صادق
دوم  هیــأت   1396/05/11-11350 شــماره  41.رای 
آقــای شــعبان عباســی ولدانــی بــه شناســنامه شــماره 
16 کدملــی 1290279942 صــادره اصفهــان فرزنــد 
حســین در    ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
ــماره  503     ــالک ش ــع پ ــاحت   229.20   مترمرب مس
ــان بخــش  14   ــع در اصفه ــی واق ــی از 36   اصل فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت عبدالــه 
عباســی  مــورد ثبــت  صفحــه 556 دفتــر 243 امالک

اول  هیــأت   1396/05/11-11357 شــماره  42.رای 
ــه شناســنامه شــماره 255  ــی ب ــم ســکینه کرامت خان
ــی  ــد عل ــن فرزن ــادره  نائی ــی 5409975121 ص کدمل
اکبــر ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان  بــه مســاحت 
79.37 مترمربــع پــالک شــماره67  اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــژه مهــدوی از مالکیــت منی
دوم  هیــأت   1396/05/12-11369 شــماره  43.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــر ب ــی ف ــی نجف ــای مصطف آق
25026 کدملــی 1280248491 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــه مســاحت   ــازه  ب ــاب    مغ ــک ب رضــا ششــدانگ ی
16.50    مترمربــع پــالک شــماره    718  فرعــی 
ــوزه  ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 19   اصل
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ســند 70320 مــورخ 

1340/10/16 دفتــر 6
اول  هیــأت   1396/05/30-13191 شــماره  44.رای 
خانــم  زهــرا کمالــی اندانــی بــه شناســنامه شــماره 120 
کدملــی 1141603837 صــادره خمینــی شــهر  فرزنــد 
کریــم در   ششــدانگ یــک بــاب   خانــه  بــه مســاحت   
ــی واقــع  ــع پــالک شــماره 45  اصل 171.62   مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ در اصفه

اصفهــان از مالکیــت ابوالقاســم رحمتــی 
اول  هیــأت   1396/05/30-13189 شــماره  45.رای 
ــه شناســنامه  ــادی ب ــرام آب ــی به ــدی عنایت ــای مه آق
شــماره 4896 کدملــی 1282796623 صــادره اصفهان 
ــه  ــاب    خان ــک ب ــد حســین در    ششــدانگ ی فرزن
بــه مســاحت  317.82  مترمربــع پــالک شــماره    68   
ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت مهــری الهیجانیــان  

ــر   378  امــالک مــورد ثبــت صفحــه 85  دفت
اول  هیــأت   1396/05/30-13176 شــماره  46.رای 
آقــای ســیدعزت الــه احمــدی بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــهرکرد فرزن ــادره ش ــی 4622796457 ص 10 کدمل
ــه  ــه ب ــاب   خان ــک ب ــدانگ ی ــیدقدیر در    شش س
مســاحت    164   مترمربــع پــالک شــماره   814   
فرعــی از   40  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14  ح

غالمعلــی جبــار زارع دســتگردی
اول  هیــأت   1396/05/31-13501 شــماره  47.رای 
آقــای منصــور ترکــی بــه شناســنامه شــماره 41 کدملی 
حســین  فرزنــد  شــهرضا  صــادره   1199750549
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه اســتثناء بهــای ثمنیــه 
اعیانــی بــه مســاحت 148.60 مترمربــع پــالک شــماره 
729 فرعــی از 16 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ثبــت صفحــه 307 

ــر 542 امــالک دفت
اول  هیــأت   1396/05/31-13502 شــماره  48.رای 
خانــم فاطمــه خلیلیــان گورتانــی بــه شناســنامه 
شــماره 27 کدملــی 1290310327 صــادره اصفهــان  
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــد در  شش ــد محم فرزن
مســاحت  55.82 مترمربــع پــالک شــماره 34 فرعی 
از 39 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ــدی  ــین بلن ــت حس ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل

ــانی فروش
اول  هیــأت   1396/05/31-13510 شــماره  49.رای 
آقــای مهــدی اشــراقی جــزی بــه شناســنامه شــماره 
2337 کدملــی 1285101741 صــادره اصفهــان فرزنــد 
حفیــظ الــه یــک ونیــم دانــگ مشــاع از  ششــدانگ 
یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 144 مترمربــع پــالک 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 40 اصل ــماره 372 فرع ش
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بشــماره 
ــز و  ــه 54 گ ــورخ 94/5/14 دفترخان ســند 64824 م

برخــوار
اول  هیــأت   1396/05/31-13507 شــماره  50.رای 
آقــای مرتضــی اشــراقی جــزی بــه شناســنامه شــماره 
2562 کدملــی 1287000835 صــادره اصفهــان فرزنــد 
حفیــظ الــه یــک  دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک 
بــاب خانــه بــه مســاحت 144 مترمربــع پالک شــماره 
ــش  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 40 اصل 372 فرع
14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بشــماره ســند 
64824 مــورخ 94/5/14 دفترخانــه 54 گــز و برخــوار

اول   هیــأت   1396/05/31-13508 شــماره  51.رای 
ــماره 259  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــره حمص ــم زه خان
ــد  ــهر فرزن ــاهین ش ــادره ش ــی 5110590451 ص کدمل
حســنعلی دو  دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب 
ــماره  ــالک ش ــع پ ــاحت 144 مترمرب ــه مس ــه ب خان
ــش  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 40 اصل 372 فرع
14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بشــماره ســند 
64824 مــورخ 94/5/14 دفترخانــه 54 گــز و برخــوار

هیــأت   1396/05/31-13509 شــماره  52.رای 

ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــم ب ــه معظ ــم نفیس اول خان
5100092076 کدملــی 5100092076 صــادره  برخــوار 
فرزنــد محمدرضــا یــک ونیــم دانــگ مشــاع از  
ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 144 
ــی  ــی از 40 اصل ــماره 372 فرع ــالک ش ــع پ مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غرب 
اصفهــان بشــماره ســند 64824 مــورخ 94/5/14 

ــوار ــز و برخ ــه 54 گ دفترخان
53.رای شــماره 13516-1396/05/31 هیــأت اول 
آقــای حســن خدائــی ورپشــتی بــه شناســنامه 
ــف  ــادره  نج ــی 5499530531 ص ــماره 13 کدمل ش
آبــاد فرزنــد محمــد    نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع 
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  118.57 
مترمربــع پــالک شــماره 70 فرعــی از 4 اصلــی واقــع 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ در اصفه
ــی  ــند الکترونیک ــی  س ــت متقاض ــان از مالکی اصفه

139520302025001791
54.رای شــماره 13517-1396/05/31 هیــأت اول 
ــه شناســنامه شــماره 78  ــم عــزت محمــدزاده ب خان
کدملــی 5499546363 صــادره تیــران و کــرون  
فرزنــد ابوالقاســم در  نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع 
ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 118.57 
مترمربــع پــالک شــماره 70 فرعــی از 4 اصلــی واقــع 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ در اصفه
اصفهــان از مالکیــت حســن خدائــی ورپشــتی ســند 

139520302025001791 الکترونیکــی 
اول  55.رای شــماره 13165-1396/05/29 هیــأت 
ــه شناســنامه  ــی ب آقــای محمــد حشــمت قهدریجان
شــماره 225 کدملــی 1111034583 صــادره فالورجــان  
ــه  ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــی در   شش ــد رجبعل فرزن
ــماره 67   ــالک ش ــع پ ــاحت 206.25 مترمرب ــه مس ب
ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل

ــات ــد بی ــت محم ــان  از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل
هیــأت   1396/05/28-12995 شــماره  56.رای 
ــماره 2  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی رجب ــای عل اول آق
کدملــی 6219784847 صــادره  فریــدن فرزنــد 
ــه  ــه  ب ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی ــین شش محمدحس
ــماره  2774     ــالک ش ــع پ ــاحت  170    مترمرب مس
فرعــی از  18   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
ــان  از ســند 100064  ــک غــرب اصفه ــت مل حــوزه ثب

مــورخ 1360/6/21 دفترخانــه 7 اصفهــان
اول  57.رای شــماره 13095-1396/05/29 هیــأت 
خانــم مهیــن طاهــری آفارانــی بــه شناســنامه شــماره 
اصفهــان  صــادره    1285585615 1685 کدملــی 
فرزنــد حســینعلی در  ششــدانگ یــک بــاب   خانــه  
ــماره    ــالک ش ــع پ ــاحت   154.28  مترمرب ــه مس ب
ــوزه  ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 28   اصل
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت رحیــم 
جمشــیدی مــورد ثبــت 268 الــی 271 دفتــر 54 

ــالک ام
اول   هیــأت   1396/05/29-13111 شــماره  58.رای 
آقــای مجیــد حــاج هادیــان گورتانــی بــه شناســنامه 
شــماره 1207 کدملــی 1283426811 صــادره خمینــی 
ــه  ــاب    خان ــد قاســم ششــدانگ یــک ب شــهر فرزن
بــه مســاحت   201.90   مترمربــع پــالک شــماره 258     
ــان بخــش  14   ــع در اصفه ــی واق فرعــی از   15 اصل
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از ســند 136106 

ــان ــه 7 اصفه ــورخ 1376/1/31 دفترخان م
59.رای شــماره 13432-1396/05/31 هیــأت اول  
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــی زهران ــا کاظم ــای محمدرض آق
شــماره 746 کدملــی 1284686515 صــادره اصفهــان 
فرزنــد احمــد ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
ــالک شــماره 67 فرعــی  ــع پ مســاحت  214 مترمرب
از 6 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 
ــان بموجــب ســند شــماره  ــک غــرب اصفه ــت مل ثب
140355 مــورخ 77/10/21 دفترخانــه 7 اصفهــان

اول  هیــأت  60.رای شــماره 1396/05/30-13254 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــی اصفهان ــه خاقان ــم صدیق خان
شــماره 486 کدملــی 2295810744 صــادره  شــیراز 
ــاب ســاختمان  ــک ب ــم در  ششــدانگ ی ــد کری فرزن
تجــاری بــه مســاحت 65.04 مترمربــع پالک شــماره 
ــان بخــش  ــع در اصفه ــی واق 743 فرعــی از 19 اصل
14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بموجــب 
ســند شــماره 9491 مــورخ 82/3/29 دفترخانــه 112 

ــان اصفه
اول  هیــأت   1396/05/30-13265 شــماره  61.رای 
ــماره 1000  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی خان ــای مرتض آق
کدملــی 1283506955 صــادره اصفهــان  فرزنــد 
عبدالــه نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ 
ــع  ــاحت 130.24 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ی
پــالک شــماره 285 فرعــی از 36 اصلــی واقــع 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ در اصفه
ــا  ــی را ب ــاورزی ویالن ــا کش ــت رض ــان از مالکی اصفه
ــام آقــای  ــه اینکــه منافــع مــادام الحیــات بن ــد ب قی
ــا حــق  ــک رســمی ب ــدر مال ــا کشــاورزی پ ــاج آق ح

ــد ــی باش ــخ م فس
اول  62.رای شــماره 13264-1396/05/30 هیــأت 
خانــم صدیقــه عباســی ولدانــی به شناســنامه شــماره 
1331 کدملــی 1283510448 صــادره اصفهــان فرزند 
ــاب  ــاس ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک ب عب
خانــه بــه مســاحت 130.24 مترمربــع پــالک شــماره 
285 فرعــی از 36 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14 ح
رضــا کشــاورزی ویالنــی را بــا قیــد بــه اینکــه منافــع 
مــادام الحیــات بنــام آقــای حــاج آقــا کشــاورزی پدر 

مالــک رســمی بــا حــق فســخ مــی باشــد
اول  63.رای شــماره 13163-1396/05/29 هیــأت 
آقــای صفــر ابراهیمــی بابوکانــی بــه شناســنامه 
شــماره 20 کدملــی 1290083215 صــادره اصفهــان 
ــه  ــه  ب ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی ــی شش ــد عل فرزن
ــماره    31    ــالک ش ــع پ ــاحت  428     مترمرب مس
ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ــم  ــید ابراهی ــت س ــان  از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل

ــی ــینی بابوکان حس
64.رای شــماره 13435-1396/05/31 هیــأت اول 
آقــای ســبز علــی جهانگیــری بــه شناســنامه شــماره 
1094 کدملــی 6219342488 صــادره فریــدن  فرزنــد 
ابراهیــم در  ششــدانگ یــک بــاب خانــه به مســاحت 

184.20 مترمربــع پــالک شــماره 2564 فرعــی از 18 
ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ملــک غــرب اصفهــان ثبــت صفحــه 324 دفتــر 424 

امــالک
65.رای شــماره 13433-1396/05/31 هیــأت اول 
آقــای اکبــر تیمــوری بــه شناســنامه شــماره 50 
کدملــی 1289936277 صــادره  اصفهــان  فرزنــد 
فتــح الــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
150.60 مترمربــع پــالک شــماره 134 فرعــی از 9 
ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 174 دفتــر 

648 امــالک
دوم   هیــأت   1396/06/21-15058 شــماره  66.رای 
ــماره 555  ــنامه ش ــه شناس ــمت ب ــی حش ــای عل آق
کدملــی 1284492524 صــادره  اصفهــان فرزنــد رضا 
ــاحت   ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی شش
568.10    مترمربــع پــالک شــماره  242    فرعــی از 
6   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 
ــان مــورد ثبــت صفحــات  179 و  ملــک غــرب اصفه
ــر  916 و 716 و 622 و 661    389 و 105  و 542  دفت
ــر 692  ــه 392 دفت ــی و صفح ــام متقاض ــالک بن ام

امــالک بنــام اشــرف محمــدی زهرانــی
دوم  هیــأت   1396/06/21-15070 شــماره  67.رای 
آقــای مهــدی صادقــی برزانــی بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290314470 ص 127 کدمل
محمــد در    ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
مســاحت     240.56 مترمربــع پــالک شــماره   131   
ــان بخــش  14   ــع در اصفه ــی واق ــی از 16   اصل فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحه   

ــر  61   امــالک 197  دفت
68.رای شــماره 14782-1396/06/15 هیــأت دوم 
آقــای حســن دلپذیــر بــه شناســنامه شــماره 47257 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1280898151 کدملــی 
ــه  ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــین شش حس
مســاحت    155  مترمربــع پــالک شــماره  282    
ــش  14   ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از  11  اصل فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبت  شــماره 

دفتــر  الکترونیکــی 139620302025006561
69.رای شــماره 14749-1396/06/14 هیــأت دوم 
آقــای حســن جوانــی جونــی بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1289831904 ص 53 کدمل
ــاختمان    ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــی در    شش غالمعل
ــماره     ــالک ش ــع پ ــاحت   541.07    مترمرب ــه مس ب
828  فرعــی از  25   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
ــت  ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل 14  حــوزه ثب

ــم    امــالک ــر  5 متم صفحــه  499   دفت
دوم  هیــأت   1396/06/13-14680 شــماره  70.رای 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــی ترکمان ــاز دین ــمع ن ــم س خان
ــان  ــی 5459675308 صــادره  ترکم شــماره 4 کدمل
بــاب    یــک  در    ششــدانگ  فرزنــد شــکورعلی 
ســاختمان   بــه مســاحت  192.20    مترمربــع 
پــالک شــماره   2624   فرعــی از  18  اصلــی واقــع 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ در اصفه
ــژاد  ــان از مالکیــت وراث ســید رضــا بهشــتی ن اصفه
مــورد ثبــت صفحــات 299 الــی 305 دفتــر 1067 

ــالک ام
دوم  هیــأت   1396/06/22-15114 شــماره  71.رای 
آقــای هوشــنگ بهمــن زاده به شناســنامه شــماره 23 
کدملــی 1285402251 صــادره اصفهــان فرزنــد اکبــر 
در  219  ســهم مشــاع از 462 ســهم   ششــدانگ 
ــاحت   236.70    ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ی
مترمربــع پــالک شــماره   67   فرعــی از  11  اصلــی 
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه واق
غــرب اصفهــان از ســند  موروثــی  و خریداری رســمی
دوم  هیــأت   1396/06/22-15113 شــماره  72.رای 
خانــم زهــره جبــارزارع بــه شناســنامه شــماره 1555 
کدملــی 1285602242 صــادره اصفهــان فرزنــد علــی 
در  84  ســهم مشــاع از 462 ســهم   ششــدانگ 
ــاحت   236.70    ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ی
مترمربــع پــالک شــماره   67   فرعــی از  11  اصلــی 
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه واق
غــرب اصفهــان از ســند  52567 مــورخ 28/6/1360 

ــان ــه 36 اصفه دفترخان
دوم  هیــأت   1396/06/22-15112 شــماره  73.رای 
خانــم پــوران ریزانــه بــه شناســنامه شــماره 35 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره  کدملــی 1284801373 
ســهم     462 از  مشــاع  ســهم   24 در    محمــد 
ــاحت    ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی شش
ــی از   ــالک شــماره   67   فرع ــع پ 236.70   مترمرب
11  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 

ــی ــند  موروث ــان از س ــرب اصفه ــک غ مل
دوم  هیــأت   1396/06/22-15115 شــماره  74.رای 
آقــای پرویــز بهمنــی فــر بــه شناســنامه شــماره 
اصفهــان  صــادره   1280305207 کدملــی   41647
ــهم    ــاع از 462 س ــهم مش ــر در  135 س ــد اکب فرزن
ــاحت    ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی شش
ــی از   ــالک شــماره   67   فرع ــع پ 236.70   مترمرب
11  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از ســند  موروثــی  و خریــداری 

رســمی
75.رای شــماره 13889-1396/06/04 هیــأت دوم 
ــه شناســنامه شــماره 461  آقــای منصــور ســوبرانی ب
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1288907966 کدملــی 
ــاب   ســاختمان    ــک ب ــه  در  ششــدانگ ی نعمــت ال
بــه مســاحت 146.30  مترمربــع پــالک شــماره   45  
ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ــدم  ــم هم ــت خان ــان  از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل

ــی کوزکالن
76.رای شــماره 13877-1396/06/04 هیــأت دوم  
آقــای رضــا فروجانــی زاده بــه شناســنامه شــماره 168 
کدملــی 1283595222 صــادره اصفهــان فرزنــد علــی 
ــاحت    ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی شش
ــی از  1   ــماره   304   فرع ــالک ش ــع پ 208   مترمرب
ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ــه  545    ــت صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ مل

ــالک ــر  852   ام دفت
77.رای شــماره 13875-1396/06/04 هیــأت دوم 
خانــم عــذرا آقائــی قهدریجانــی به شناســنامه شــماره 

ــد  ــان فرزن ــی 1111070547 صــادره  اصفه 307 کدمل
ــاختمان    ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــه در  شش ــح ال فت
ــماره    ــالک ش ــع پ ــاحت   103.52   مترمرب ــه مس ب
ــوزه  ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 68   اصل
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت ســید حســن 
شــادزی  مــورد ثبــت صفحــه   76  دفتــر  332   

امــالک
78.رای شــماره 15243-1396/06/26 هیــأت ســوم 
آقــای   ســید مصطفــی عقیلــی بــه شناســنامه 
شــماره 7950  کدملــی 1283188661     صــادره 
ــک  ــدانگ ی ــی   شش ــید تق ــد  س ــان   فرزن اصفه
بــاب خانــه و مغــازه متصلــه   بــه مســاحت 227.55   
مترمربــع از پــالک شــماره  780   فرعــی از 40 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان ازمالــک رســمی   ازسندشــماره 35644 

ــان ــه 64 اصفه ــورخ 40/6/6  دفترخان م
ــوم  ــأت س ــماره 15301-1396/06/26 هی 79.رای ش
آقــای اکبــر عســکری بــه شناســنامه شــماره 12 
کدملــی 1290218900 صــادره اصفهــان فرزنــد رجــب 
علــی ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یکبــاب 
ــالک  ــع پ ــاحت 264.19 مترمرب ــه مس ــاختمان ب س
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 40 اصل ــماره431 فرع ش
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از 
ــر  ــکری ص 566 دفت ــی عس ــمی رجبعل ــک رس مال

963 امــالک
ــوم  ــأت س ــماره 15302-1396/06/26 هی 80.رای ش
خانــم مریــم خانعلــی مبارکــه بــه شناســنامه شــماره 
650 کدملــی 1287968971 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاب  ــدانگ  یکب ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــد س محم
ــالک  ــع پ ــاحت 264.19 مترمرب ــه مس ــاختمان ب س
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 40 اصل ــماره431 فرع ش
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از 
ــر  ــکری ص 566 دفت ــی عس ــمی رجبعل ــک رس مال

ــالک 963 ام
ــوم  ــأت س ــماره 15227-1396/06/26 هی 81.رای ش
آقــای  کریــم عابــدی جونــی  بــه شناســنامه شــماره 
1633  کدملــی 1283041091  صــادره اصفهــان فرزند 
اســداله    ششــدانگ یــک بــاب   خانــه بــه مســاحت 
363.85   مترمربــع از پــالک شــماره  210   فرعــی 
از 25 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان ازسندشــماره   ازموردثبــت 

صفحــه424و427      دفتــر417    امــالک
هیــأت   1396/06/27-15343 شــماره  82.رای 
ســوم آقــای علــی زارع چاوشــی بــه شناســنامه 
ــی 1282929607  صــادره اصفهــان  شــماره 89 کدمل
ــه  ــه  ب ــاب  خان ــک ب ــدانگ ی ــین شش ــد حس فرزن
مســاحت 202.78   مترمربــع از پــالک شــماره  78   
ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از37  اصل فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی 

ــه ــود رودخان ــی گ ــعلی زارع چاوش عباس
هیــأت   1395/12/04-31799 شــماره  83.رای 
ســوم  آقــای علــی مزروعــی بــه شناســنامه شــماره 
اصفهــان  صــادره    1286813506 1745 کدملــی 
ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ  یکب ــی شش ــدر عل ــد حی فرزن
ــی  ــالک شــماره 32 اصل ــع پ مســاحت 230 مترمرب
ــک  ــوزه ثبــت مل ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق
غــرب اصفهــان از مالــک رســمی حســن و حســین 

حقیقــی زاده
84.رای شــماره 14794-1396/06/15 هیــأت ســوم 
آقــای حســین امامیــان بــه شناســنامه شــماره 
662 کدملــی 1062727827 صــادره نیشــابور فرزنــد 
بــه  مغــازه   یکبــاب  ششــدانگ  محمدابراهیــم 
ــی  ــماره 155 فرع ــالک ش ــع پ ــاحت 25 مترمرب مس
از40 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالــک رســمی نیتــرا 

ــادی کیقب
ــوم  ــأت س ــماره 15219-1396/06/26 هی 85.رای ش
ــنامه  ــه شناس ــری ب ــر لمجی ــعود رنجب ــای   مس آق
صــادره    12834623632 کدملــی    506 شــماره 
اصفهــان  فرزنــد  نــوروز علــی   ششــدانگ یــک بــاب 
خانــه   بــه مســاحت 354.36   مترمربــع از پــالک 
شــماره 32  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی 

ــبدانی ــی س ــد مزروع احم
ــوم  ــأت س ــماره 14932-1396/06/20 هی 86.رای ش
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــی ولدان ــن ابراهیم ــای محس آق
ــان  ــادره اصفه ــی 1284661611 ص ــماره 125 کدمل ش
بــه  فرزنــد یدالــه در ششــدانگ یکبــاب خانــه 
مســاحت 139.32 مترمربــع پــالک شــماره 446 
ــش 14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 36 اصل فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی 

ــت ــت اس ــان ثب ــی در جری ــی ولدان ــه ابراهیم یدال
ــوم  ــأت س ــماره 15220-1396/06/26 هی 87.رای ش
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــی خاروان ــس رمضان ــم نرگ خان
ــی 1270017497 صــادره   شــماره 1270017497 کدمل
ــه  ــاب ب ــد اســداله ششــدانگ یــک ب اصفهــان  فرزن
مســاحت 177/50   مترمربــع از پــالک شــماره 389 
فرعــی از 40 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی حیــدر 
کیقبــادی لمجیــری ازموردثبــت صفحــه   581   دفتر 

ــالک 737   ام
88.رای شــماره 15333-1396/06/27 هیــأت ســوم 
آقــای ســعید جبــارزارع   بــه شناســنامه شــماره1552   
کدملــی  1285619528    صــادره اصفهــان    فرزنــد  
ــاحت  ــه مس ــاب   گاراژ ب ــک ب ــدانگ ی ــی   شش عل
348   مترمربــع از پــالک شــماره   768  فرعــی از27  
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی علــی جبــار زارع
ــوم  ــأت س ــماره 14939-1396/06/20 هی 89.رای ش
آقــای مســعود فضائلــی بــه شناســنامه شــماره 883 
فرزنــد  صــادره گلپایــگان   1218899840 کدملــی 
ــگ مشــاع از ششــدانگ قســمتی  ــر در 1.5 دان جعف
از  یکبــاب خانــه بــه مســاحت 6.48 مترمربــع پــالک 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از27 اصل ــماره 502 فرع ش
بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
مالــک رســمی امیــر جعفریــان صدیــق و حمیدرضــا 
جعفریــان صدیــق در صفحــات 241و540 دفتــر 383 
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90.رای شــماره 14936-1396/06/20 هیــأت ســوم 
ــماره 19  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــان اعظم ــای احس آق
فرزنــد  گلپایــگان  صــادره   1219949507 کدملــی 
حســین در 1.5 دانــگ مشــاع از ششــدانگ قســمتی 
از  یکبــاب خانــه بــه مســاحت 6.48 مترمربــع پــاک 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از27 اصل ــماره 502 فرع ش
بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 
رســمی امیــر جعفریــان صدیــق و حمیدرضــا جعفریان 

ــر 383 و843 ــات 241و540 دفت ــق در صفح صدی
91.رای شــماره 14937-1396/06/20 هیــأت ســوم 
آقــای ابــوذر اعظمــی بــه شناســنامه شــماره 158 
فرزنــد  گلپایــگان  صــادره   1219950890 کدملــی 
حســین در 1.5 دانــگ مشــاع از ششــدانگ قســمتی 
از  یکبــاب خانــه بــه مســاحت 6.48 مترمربــع پــاک 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 27 اصل ــماره 502 فرع ش
بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 
رســمی امیــر جعفریــان صدیــق و حمیدرضــا جعفریان 

صدیــق در صفحــات 241و540 دفتــر 383 و843
92.رای شــماره 14938-1396/06/20 هیــأت ســوم 
ــه شناســنامه شــماره  آقــای امیــر مردانــی گــرم دره ب
5394 کدملــی 1092281851 صــادره اصفهــان فرزنــد 
بهــرام در 1.5 دانــگ مشــاع از ششــدانگ قســمتی از  
ــاک  ــع پ ــه مســاحت 6.48 مترمرب ــه. ب ــاب خان یکب
شــماره 502فرعــی از27 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 
رســمی امیــر جعفریــان صدیــق و حمیدرضــا جعفریان 

ــر 383 و843 ــات 241و540 دفت ــق در صفح صدی
ــوم   ــأت س ــماره 15672-1396/06/29 هی 93.رای ش
ــماره 9  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی مهرعل ــای مرتض آق
ــی  ــد عل ــران فرزن ــی 5499633762 صــادره تی کدمل
ــه مســاحت 206.17  ــاب ســاختمان ب ششــدانگ یکب
مترمربــع پــاک شــماره  فرعــی از 67 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

از مالــک رســمی رحیــم شــاه زیــدی
ــوم  ــأت س ــماره 15332-1396/06/27 هی 94.رای ش
ــما35063   ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــول امین ــای  رس آق
ــد  ــان   فرزن ــی   1282278045   صــادره اصفه کدمل
اســمعیل    ششــدانگ یــک بــاب خانــه   به مســاحت  
ــی از 67  ــاک شــماره     فرع ــع از پ 115.85  مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
ــفیعی  ــلمان ش ــمی س ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ

عاشــق ابــادی
اول  هیــأت   1396/06/29-15619 شــماره  95.رای 
آقــای حســین شــریفی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 
10912 کدملــی 1283217732 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــن شش حس
91/53 مترمربــع پــاک شــماره 459 فرعــی از 19  
ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت علــی شــیخ بهایــی  

ــاک ــر 78    ام ــه  35   دفت ــت صفح ــورد ثب م
96.رای شــماره 15315-1396/06/26 هیــأت ســوم 
ــه شناســنامه شــماره 3146   ــای رضــا موســوی   ب آق
کدملــی  0048325589    صــادره تهــران   فرزنــد   
ــه مســاحت  ــه   ب ــاب خان محمــد  ششــدانگ یــک ب
91.2   مترمربــع از پــاک شــماره     فرعــی از 34 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی مهــدی شــیرانی     

ــاک ــر 193   ام ــه  395    دفت ــت صفح ازموردثب
ــأت ســوم  97.رای شــماره 15345-1396/06/27 هی
آقــای حجــت الــه مقصــودی   بــه شناســنامه شــماره 
2924  کدملــی    6219291069  صــادره بوئیــن و 
ــاع از    ــگ مش ــه دان ــه س ــد خیرال ــت   فرزن میاندش
ششــدانگ یــک بــاب خانــه   بــه مســاحت  136.07  
مترمربــع از پــاک شــماره  1107   فرعــی از36  اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان ازمالــک رســمی حســین عباســی
ــوم  ــأت س ــماره 15346-1396/06/27 هی 98.رای ش
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــودی   ب ــت مقص ــای عصم آق
3055  کدملــی    6219292383  صــادره بوئیــن و 
میاندشــت   فرزنــد عــزت الــه ســه دانــگ مشــاع از   
ششــدانگ یــک بــاب خانــه   بــه مســاحت  136.07  
مترمربــع از پــاک شــماره  1107   فرعــی از36  اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

اصفهــان ازمالــک رســمی حســین عباســی
ــوم  ــأت س ــماره 15323-1396/06/26 هی 99.رای ش
آقــای جــواد مهرعلیــان   بــه شناســنامه شــماره1255   
کدملــی 1283427788     صــادره اصفهــان   فرزنــد 
کاظــم    ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان   بــه 
مســاحت 222.45   مترمربــع از پــاک شــماره   396  
فرعــی از 15 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
ــمی  ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح
جــواد مهرعلیــان ازموردثبــت صفحــه  146 دفتــر  603  

امــاک
100.رای شــماره 12089-1396/05/18 هیــأت ســوم 
آقــای امرالــه زارع بهــرام آبــادی بــه شناســنامه شــماره 
11 کدملــی 1290157847  صــادره اصفهــان فرزنــد 
رضاعلــی  ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت  
175.20 مترمربــع از پــاک شــماره  فرعــی از  68 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان از مالــک رســمی حســنعلی زارع بهــرام 

ــر 48  امــاک ــت صفحــه 87 و 96 دفت ــادی ثب آب
101.رای شــماره 12090-1396/05/18 هیــأت ســوم 
ــه شناســنامه شــماره 85  آقــای شــعبانعلی زاغیــان ب
ــد رضــا   کدملــی 1287690149  صــادره اصفهــان فرزن
ــاحت 121.06  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
مترمربــع از پــاک شــماره فرعــی از 68 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــادی  ــرام آب ــر زارع به ــمی اکب ــک رس ــان از مال اصفه

ــاک ــر 208  ام ــه 84 دفت ــت صفح ثب
هیــأت   1396/05/29-13149 شــماره  102.رای 
ــه شناســنامه  ــادی ب ــرام آب ــر زارع به ــای اکب ســوم آق
شــماره 5 کدملــی 1290009163 صــادره فرزنــد حســن 
ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 311.60 
مترمربــع پــاک شــماره 68 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــه  ــان قولنام ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش ح بخ

ــادی ــرام اب ــد زارع  به ــطه از احم ــع الواس ــادی م ع
103.رای شــماره 11866-1396/05/16 هیــأت ســوم 

آقــای حســین خســروی بــه شناســنامه شــماره 
1134 کدملــی 6219342887 صــادره مرکــزی فرزنــد 
میرزاآقــا ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 
146.73 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از68 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان بموجــب ص 593 دفتــر 874  از مالــک 

ــی زارع رســمی رضــا عل
ــوم  ــأت س ــماره 11894-1396/05/16 هی 104.رای ش
آقــای جــواد زارع بهــرام آبــادی بــه شناســنامه شــماره 
اصفهــان  صــادره   1292347155 کدملــی   19372
بــه  خانــه  یکبــاب  در ششــدانگ  امرالــه  فرزنــد 
ــی  ــماره فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 138.87 مترمرب مس
از68 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان  از مالــک رســمی عبــاس 

ــوی ــی دهن محب
105.رای شــماره 11907-1396/05/16 هیــأت ســوم 
بــه شناســنامه  آبــادی  بهــرام  زارع  آقــای جــواد 
صــادره   1292347155 کدملــی   19372 شــماره 
ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــه درشش ــد امرال ــان فرزن اصفه
بــه مســاحت 101.83 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی 
از68 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان  از مالــک رســمی محمــد زارع
هیــأت   1396/06/28-15525 شــماره  106.رای 
ــه  ــی ب ــاری الدان ــی جــان نث ــد عل ــای محم ســوم آق
 1280280085 28066 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
ــی ششــدانگ باســتثنای  ــد عل ــان فرزن صــادره اصفه
بهــای ثمنیــه اعیانــی یکبابخانــه بــه مســاحت 146.60 
مترمربــع پــاک شــماره220 فرعــی از27 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــاک ــر 108 ام ــه 245 دفت ــت صفح ــان ثب اصفه
ــأت ســوم  107.رای شــماره 15567-1396/06/28 هی
آقــای حســن پورمقــدم بــه شناســنامه شــماره 2377 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1293246417 کدملــی 
فریــدون ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
132.42 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از68 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان بموجــب ص84 دفتــر 208 از مالــک رســمی 

اکبــر زارع بهــرام ابــادی
108.رای شــماره 15433-1396/06/27 هیــأت ســوم 
ــنامه  ــه شناس ــدم ب ــد مق ــادات مفی ــزت س ــم ع خان
شــماره 72 کدملــی 1284477118 صــادره فرزنــد 
ســید حســن ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه 
ــی  ــماره746 فرع ــاک ش ــع پ ــاحت 195 مترمرب مس
از27 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی ســید محمــد 
مارانــی برزانــی از مــورد ثبــت صفحــه 479 دفتــر 375 

امــاک
ــوم  ــأت س ــماره 15843-1396/06/30 هی 109.رای ش
آقــای منصــور رســتمی نافچــی بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــادان فرزن ــادره اب ــی 1819349756 ص 769 کدمل
ــه مســاحت 85  ــه ب ــاب خان خــداداد ششــدانگ یکب
مترمربــع پــاک شــماره 377 فرعــی از40 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالــک رســمی محمدعلــی کیقبــادی  

ــر 454 ــب ص484 دفت بموج
110.رای شــماره 11922-1396/05/16 هیــأت ســوم 
آقــای محمــد رحیمــی ســبدانی بــه شناســنامه 
شــماره 21 کدملــی 1290063214 صــادره فرزنــد حیــدر 
ششــدانگ یکبــاب خانــه. بــه مســاحت 129 مترمربــع 
پــاک شــماره فرعــی از32 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 

رســمی حیــدر رحیمــی
ــوم  ــأت س ــماره 15565-1396/06/28 هی 111.رای ش
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــی الیادران ــعید کدخدائ ــای س آق
ــد  ــادره فرزن ــی 1287907814 ص ــماره 257 کدمل ش
حســن ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 171.90 
مترمربــع پــاک شــماره 592 فرعــی از 12 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــر 20 ــورخ 76/8/3 دفت ــند 137194 م ــان از س اصفه
ــوم  ــأت س ــماره 15576-1396/06/28 هی 112.رای ش
ــه شناســنامه  ــادی ب ــدری عاشــق اب ــای جــواد حی آق
شــماره 29 کدملــی 1293190780 صــادره اصفهــان 
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــین  س ــد حس فرزن
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 137.20 مترمربــع پــاک 
شــماره37 فرعــی از66 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــع  ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ

ــاری ــکراله ذوالفق ــطه از ش الواس
113.رای شــماره 15573-1396/06/28 هیــأت ســوم 
آقــای حســن حیــدری عاشــق ابــادی بــه شناســنامه 
شــماره 492 کدملــی 1293195804 صــادره فرزنــد 
ــاب  ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــین س حس
پــاک  مترمربــع   137.20 مســاحت  بــه  خانــه 
شــماره37 فرعــی از66 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــع  ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ

الواســطه از شــکراله ذوالفقــاری
114.رای شــماره 15377-1396/06/27 هیــأت ســوم 
آقــای ســید حســین هاتــف الحســینی بــه شناســنامه 
شــماره 2781 کدملــی 1284968367 صــادره فرزنــد 
ســیدمحمد یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ .یکبــاب 
خانــه بــه مســاحت 425.30 مترمربــع پــاک شــماره 
ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از4 اصل 109 فرع
ــند  ــب س ــان بموج ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح
ــک  ــان مال ــر 276 اصفه ــورخ 90/2/24 دفت 6055 م

میباشــد
ــأت ســوم  115.رای شــماره 15379-1396/06/27 هی
ــنامه  ــه شناس ــینی ب ــف الحس ــیدرضا هات ــای س آق
شــماره 10202 کدملــی 1292030070 صــادره فرزنــد 
ســیدمحمد یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
خانــه بــه مســاحت 425.30 مترمربــع پــاک شــماره 
ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از4 اصل 109 فرع
ــند   ــب س ــان بموج ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح
ــک  ــان مال ــر 276 اصفه ــورخ 90/2/24 دفت 6055 م

میباشــد
ــأت ســوم  116.رای شــماره 15382-1396/06/27 هی
خانــم رویــا طالعــی فردنیــارق بــه شناســنامه شــماره 
اصغــر  830 کدملــی 1292901926 صــادره فرزنــد 
ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــک دان ی
مســاحت 425.30 مترمربــع پــاک شــماره 109 فرعی 

ــت  ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق از4 اصل
ــورخ  ــان بموجــب ســند 70725م ــرب اصفه ــک غ مل

ــد ــک میباش ــان مال ــر 29 اصفه 83/3/10 دفت
117.رای شــماره 15374-1396/06/27 هیــأت ســوم 
خانــم ســادات هاتــف الحســینی بــه شناســنامه 
شــماره 43164 کدملــی 1280320370 صــادره فرزنــد 
سیداســداله ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
خانــه بــه مســاحت 425.30 مترمربــع پــاک شــماره 
ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از4 اصل 109 فرع
ــند  ــب س ــان بموج ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح
62.79 مــورخ 10/5/65 دفتــر 31 اصفهــان مالــک 
میباشــد ومقــداری هــم مــع الواســطه از مالــک 
رســمی ســید محمــد هاتــف الحســینی کــه  بموجــب 
ــده  ــطه خری ــع الواس ــت م ــک اس ــند مال ــان س هم

اســت
ــوم   ــأت س ــماره 15320-1396/06/26 هی 118.رای ش
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــری رنان ــا صف ــان باب ــای  رمض آق
ــا  ــادره اصفه ــی 1285602919 ص ــماره 1622  کدمل ش
ن  فرزنــد رضــا     ششــدانگ یــک بــاب   مغــازه بــه 
مســاحت 23.66   مترمربــع از پــاک شــماره    3239 
فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی  غامرضــا  
علــی عســکری ازموردثبــت صفحــه  331    دفتــر 68   

امــاک
ــوم  ــأت س ــماره 15319-1396/06/26 هی 119.رای ش
آقــای  ســید اکبــر میردامــادی  بــه شناســنامه شــماره 
627  کدملــی 1285592972 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ســید ناصــر   ششــدانگ یــک بــاب خانــه   بــه 
مســاحت  150  مترمربــع از پــاک شــماره  3908   
فرعــی از 16 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازسندشــماره  633511 و 

ــی 9306/95 ــماره الکترونیک ش
اول  هیــأت   1396/06/29-15637 شــماره  120.رای 
ــه شناســنامه شــماره 2693  ــی ب ــای محمــد عنایت آق
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1284934098 کدملــی 
حســین ششــدانگ یــک بــاب    خانــه بــه مســاحت   
126/25   مترمربــع پــاک شــماره  68  اصلــی واقــع 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ در اصفه
اصفهــان از مالکیــت خانــم مهــری الهیجانیــان مــورد 

ــاک ــر  378   ام ــه  85   دفت ــت صفح ثب
اول  هیــأت   1396/06/29-15642 شــماره  121.رای 
ــنامه  ــه شناس ــادی ب ــرام آب ــی به ــی عنایت ــای عل آق
شــماره 638 کدملــی 1285084667 صــادره اصفهــان 
ــه  ــه ب ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی ــین شش ــد حس فرزن
مســاحت  246/60    مترمربــع پــاک شــماره 68  
ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ــدری  ــدر حی ــت حی ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل

ــادی ــرام آب به
اول  هیــأت   1396/06/30-15720 شــماره  122.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی قلعهءرنان ــای مجتب آق
ــد  ــان فرزن ــی 1290225877 صــادره اصفه 148 کدمل
علــی ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  144   
مترمربــع پــاک شــماره   3225    فرعــی از   18   
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملک 
ــورد  ــینی  م ــر حس ــت جواه ــان از مالکی ــرب اصفه غ

ــاک ــر      496  ام ــه   579    دفت ــت صفح ثب
 1396/06/29-15696 شــماره  رای   .123
بــه  ادرگانــی  اول خانــم مهیــن خادمــی  هیــأت 
 1282768328 2179 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
ــه در  ششــدانگ  ــد رحمــت ال ــان  فرزن صــادره اصفه
یــک بــاب    خانــه بــه مســاحت  104.84    مترمربــع 
پــاک شــماره 3682      فرعــی از 18   اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملک غــرب اصفهان  
از مالکیــت مهــدی کرونــدی مــورد ثبــت صفحــه 45     

دفتــر   161  امــاک
اول   هیــأت  124.رای شــماره 1396/06/29-15694 
آقــای ســید محمــد حســینی بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــی 1289898741 صــادره  اصفه 34 کدمل
ــه  ــه   ب ــاب   خان ــک ب ــدانگ ی ــین شش ــید حس س
ــماره   66   ــاک ش ــع پ ــاحت  220.83    مترمرب مس
ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت ســید فضــل الــه و 

ــادی ابوالفضــل حســینی عاشــق آب
اول  125.رای شــماره 15728-1396/06/30 هیــأت 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــوادکوهی ب ــرداد س ــای مه آق
1269 کدملــی 1159447853 صــادره  فریــدن فرزنــد 
ــاحت   ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــر شش صف
47.20    مترمربــع پــاک شــماره 68  اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  
از مالکیــت غامرضــا محبــی مــورد ثبت صفحــه    37    

ــر  298    امــاک دفت
هیــأت   1396/06/30-15733 شــماره  126.رای 
ــه  ــادی ب ــای عبدالحســین شــاهی عاشــق آب اول  آق
شناســنامه شــماره 21036 کدملــی 4722383693 
ــدانگ  ــود شش ــد محم ــا  فرزن ــولی کرب ــادره کنس ص
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 201  مترمربــع پــاک 
شــماره 66  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت احمــد 
ــت صفحــه 480  ــورد ثب ــادی م ــاری عاشــق آب ذوالفق

ــاک ــر 149 ام دفت
اول   هیــأت   1396/06/30-15730 شــماره  127.رای 
آقــای محمدجــواد خلیفــه زاده بــه شناســنامه شــماره 
3785 کدملــی 1756016127 صــادره اهــواز فرزنــد 
ــه مســاحت   ــه  ب ــاب خان ــک ب شــکراله ششــدانگ ی
99.45   مترمربــع پــاک شــماره  28    اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالکیــت عبــاس قنبــری مــورد ثبــت 

ــاک ــر    54  ام ــی 271   دفت ــه     268 ال صفح
128.رای شــماره 15734-1396/06/30 هیــأت اول 
آقــای ســعید شــریعتی بــه شناســنامه شــماره 3346 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1285065638 کدملــی 
ــه مســاحت   ــه  ب ــاب خان ــک ب ــود ششــدانگ ی محم
99.91   مترمربــع پــاک شــماره    1071   فرعــی از   16   
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملک 
غــرب اصفهــان   ســند 13711 مــورخ 1393/2/28 

ــان ــه 160 اصفه دفترخان
اول  129.رای شــماره 15653-1396/06/29 هیــأت 
آقــای حســن تیمــوری جروکانــی بــه شناســنامه 

ــی  ــادره خمین ــی 1293203025 ص ــماره 45 کدمل ش
ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــن شش ــد حس ــهر فرزن ش
مســاحت 174.68 مترمربــع پــاک شــماره 44 اصلی 
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالکیــت رحمــت علــی تیمــوری جروکانــی
اول  هیــأت  130.رای شــماره 1396/06/29-15647 
آقــای حســین جالــی ورنامخواســتی بــه شناســنامه 
ــان   ــادره لنج ــی 1170307167 ص ــماره 3970 کدمل ش
فرزنــد نبــی الــه 13.5 حبــه مشــاع از 72 حبــه 
ــاحت 214.77  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
مترمربــع پــاک شــماره 84 فرعــی از 4  اصلــی واقــع 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ در اصفه
اصفهــان از مالکیــت متقاضــی و محمــد حاجیــان  
ــات 261 و 264 و 267 و  ــه  صفح ــت صفح ــورد ثب م

270    دفتــر  543   امــاک
اول  هیــأت  131.رای شــماره 1396/06/29-15648 
خانــم پروانــه جالــی بــه شناســنامه شــماره 40 
ــی  ــد نب ــان فرزن ــادره لنج ــی 1170882994 ص کدمل
الــه در 39  حبــه مشــاع از 72 حبــه    ششــدانگ یــک 
ــع  ــاحت   214.77   مترمرب ــه مس ــه   ب ــاب   خان ب
پــاک شــماره    84  فرعــی از  4  اصلــی واقــع 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ در اصفه
اصفهــان از مالکیــت متقاضــی و محمــد حاجیــان  
ــات 261 و 264 و 267 و  ــه  صفح ــت صفح ــورد ثب م

270    دفتــر  543   امــاک
اول  132.رای شــماره 15649-1396/06/29 هیــأت 
ــنامه  ــه شناس ــتی ب ــی ورنامخواس ــر جال ــم اخت خان
ــان  ــادره لنج ــی 1170835945 ص ــماره 129 کدمل ش
فرزنــد نبــی الــه در  19.5   حبــه مشــاع از 72 
حبــه    ششــدانگ یــک بــاب   خانــه   بــه مســاحت   
ــی از   ــماره    84  فرع ــاک ش ــع پ 214.77   مترمرب
4  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت متقاضــی و محمــد 
حاجیــان  مــورد ثبــت صفحــه  صفحــات 261 و 264 و 

267 و 270    دفتــر  543   امــاک
133.رای شــماره 15633-1396/06/29 هیــأت اول 
آقــای علــی نصــری نصرآبــادی بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1286856094 ص 290 کدمل
ــدانگ  ــه   شش ــاع از 72 حب ــه مش ــی 56 حب مصطف
بــه مســاحت    224.88   بــاب    خانــه   یــک 
مترمربــع پــاک شــماره   2414   فرعــی از  5  اصلــی 
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه واق
غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 310   دفتــر 665    

ــاک ام
هیــأت   1396/06/29-15632 شــماره  134.رای 
بــه شناســنامه  تاجمیریاحــی  اول خانــم فاطمــه 
صــادره    1283487152 کدملــی   1597 شــماره 
اصفهــان فرزنــد فتــح الــه 16 حبــه مشــاع از 72 
حبــه   ششــدانگ یــک بــاب    خانــه  بــه مســاحت    
224.88  مترمربــع پــاک شــماره   2414   فرعــی از  
5  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 310   دفتــر 

665    امــاک
هیــأت   1396/06/29-15628 شــماره  135.رای 
ــه شناســنامه شــماره  اول  آقــای محســن مرجــوی ب
1256 کدملــی 1285599268 صــادره  اصفهــان فرزنــد 
ــک  ــدانگ ی ــاع از   شش ــگ مش ــه دان ــی س مصطف
ــع  ــاحت 155.78     مترمرب ــه مس ــه ب ــاب    خان ب
پــاک شــماره  68  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14  ح
ــه   ــت صفح ــورد ثب ــادی  م ــرام آب ــی به ــدی کریم مه

502   دفتــر   297  امــاک
اول  هیــأت   1396/06/29-15629 شــماره  136.رای 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــادات کدخدائ ــره الس ــم بصی خان
شــماره 51603 کدملــی 1280942101 صــادره اصفهــان  
ــدانگ  ــاع از   شش ــگ مش ــه دان ــین س ــد حس فرزن
یــک بــاب    خانــه بــه مســاحت 155.78     مترمربــع 
پــاک شــماره  68  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14  ح
ــه   ــت صفح ــورد ثب ــادی  م ــرام آب ــی به ــدی کریم مه

ــاک ــر   297  ام 502   دفت
هیــأت   1396/06/29-15655 شــماره  137.رای 
ــه شناســنامه  ــی ب ــی هرچگان ــاس بیگ ــای الی اول آق
شــماره 64 کدملــی 4623121267 صــادره از شــهرکرد 
فرزنــد ســعادتقلی ششــدانگ یــک بــاب   خانــه  بــه 
ــماره  32     ــاک ش ــع پ ــاحت  175.87    مترمرب مس
ــش  14   ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از  27  اصل فرع
ــی  ــت عل ــان از مالکی ــک غــرب اصفه ــت مل حــوزه ثب
ــر 167 امــاک ــت صفحــه 196 دفت ــی مــورد ثب ایروان

اول  138.رای شــماره 15631-1396/06/29 هیــأت 
آقــای احســان صادقیــان رنانــی به شناســنامه شــماره 
ــان   ــادره اصفه ــی 1271291908 ص 1271291908 کدمل
ــه  ــه  ب ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی ــان شش ــد رمض فرزن
ــع پــاک شــماره  1208     مســاحت  156/50    مترمرب
ــش  14   ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 18   اصل فرع
ــرا  ــت زه ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل حــوزه ثب
ــر  ــه 365     دفت ــت صفح ــورد ثب ــینی  م ــر حس می

  
ــاک                55    ام

اول  139.رای شــماره 15686-1396/06/29 هیــأت 
آقــای محمد حســن پــاک روان به شناســنامه شــماره 
46920 کدملــی 1280357150 صــادره  اصفهــان فرزند 
جــال ششــدانگ یــک بــاب  ســاختمان   نمایشــگاه 
اتومبیــل بــه مســاحت   633   مترمربــع پــاک 
شــماره     608 و 619 و 621 و 889 و 622 و 611 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از  40         اصل و 610  فرع
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد 
ثبــت صفحــات 567 الــی 582 دفتــر 583 و صفحــه 

ــاک ــر  584   ام 36  دفت
اول   هیــأت   1396/06/29-15597 شــماره  140.رای 
آقــای غامحســین کاظمــی جروکانــی بــه شناســنامه 
شــماره 1164 کدملــی 1284624366 صــادره اصفهــان 
ــه  ــه    ب ــاب   خان ــد کرمعلــی ششــدانگ یــک ب فرزن
ــماره  44    ــاک ش ــع پ ــاحت 242/17     مترمرب مس
ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت هــای عبــاس 
کاظمیــاز مــورد ثبــت صفحــات 243 الــی 264  دفتــر  

ــاک 238   ام
اول  هیــأت   1396/06/29-15586 شــماره  141.رای 

ــماره 51  ــنامه ش ــه شناس ــگری ب ــد عس ــای محم آق
کدملــی 6339668593 صــادره  شــهرکرد  فرزنــد 
مــراد ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
149.50 مترمربــع پــاک شــماره 28  اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش 14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهان 
از مالکیــت محمدباقــر امیــن زاده مــورد ثبــت صفحــه  

ــاک ــر  54   ام ــی 271   دفت 268 ال
هیــأت   1396/06/27-15441 شــماره  142.رای 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــادات نصرآزادان ــم بدرالس اول  خان
شــماره 2850 کدملــی 1816800661 صــادره آبــادان  
فرزنــد ســیدمصطفی 57.46 حبــه مشــاع از 72 
حبــه   ششــدانگ یــک بــاب    خانــه  بــه مســاحت    
ــی از  7   ــاک شــماره  202 فرع ــع پ 662.50   مترمرب
ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ــت صفحــات   116 و  ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ مل
376 و 183   دفتــر  419 و 364 و 15 امــاک     بنــام 
متقاضــی و ســید مهــدی نصــر اصفهانــی و انیــس آغــا 

ــی رفیعائ
143.رای شــماره 15439-1396/06/27 هیــأت اول 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــه نصراصفهان ــم حوری خان
3235 کدملــی 1290565694 صــادره اصفهــان  فرزند 
ــدانگ  ــه   شش ــاع از 72 حب ــه مش ــر 7.26 حب اصغ
یــک بــاب    خانــه  بــه مســاحت    662.50   مترمربــع 
پــاک شــماره  202 فرعــی از  7  اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــات   116 و 376 و 183    ــت صفح ــورد ثب ــان م اصفه
دفتــر  419 و 364 و 15 امــاک     بنــام متقاضــی و 
ســید مهــدی نصــر اصفهانــی و انیــس آغــا رفیعائــی
144.رای شــماره 15440-1396/06/27 هیــأت اول 
خانــم نیلوفــر نصرآزادانــی بــه شناســنامه شــماره 
3772 کدملــی 1285023129 صــادره  اصفهــان فرزنــد 
علــی 7.26 حبــه مشــاع از 72 حبــه   ششــدانگ یــک 
ــع  ــاحت    662.50   مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب    خان ب
پــاک شــماره  202 فرعــی از  7  اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــات   116 و 376 و 183    ــت صفح ــورد ثب ــان م اصفه
دفتــر  419 و 364 و 15 امــاک     بنــام متقاضــی و 
ســید مهــدی نصــر اصفهانــی و انیــس آغــا رفیعائــی
 1396/06/28-15582 شــماره  رای   .145
هیــأت اول آقــای علیرضــا گرامــی بــه شناســنامه 
صــادره    1287917534 کدملــی   1228 شــماره 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــین در شش ــد حس ــان فرزن اصفه
خانــه  بــه مســاحت 187.50 مترمربــع پــاک شــماره 
75  فرعــی از  27   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14  ح
حســین مارانــی برزانــی مــورد ثبــت صفحــه 320 دفتر 

امــاک  174
اول  هیــأت  146.رای شــماره 1396/06/29-15625 
آقــای محمــد نژادپشــم فــروش به شناســنامه شــماره 
ــد  ــواز  فرزن ــادره اه ــی 1750834820 ص 7093 کدمل
ــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک  حســین در  ســه دان
بــاب    خانــه  بــه مســاحت  101.61    مترمربــع پــاک 
ــان  ــی واقــع در اصفه شــماره  71   فرعــی از  16  اصل
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد 

ثبــت صفحــه  127   دفتــر    457 امــاک
147.رای شــماره 15624-1396/06/29 هیــأت اول 
خانــم فاطمــه بلوریــان بــه شناســنامه شــماره 24158 
فرزنــد  کدملــی 1880233592 صــادره شوشــتر  
ــک  ــدانگ ی ــاع از   شش ــگ مش ــه دان ــه در س نصرال
بــاب    خانــه  بــه مســاحت  101.61    مترمربــع پــاک 
ــان  ــی واقــع در اصفه شــماره  71   فرعــی از  16  اصل
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد 

ــاک ــر    457 ام ــه  127   دفت ــت صفح ثب
هیــأت   1396/06/28-15487 شــماره  148.رای 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــر اصفهان ــن نص ــای محس اول آق
ــان  ــی 1289928525 صــادره  اصفه شــماره 27 کدمل
ــگ مشــاع از    ششــدانگ  ــد حســینعلی دو دان فرزن
ــاالر  ــاب ت ــه قســمتی از یکب ــگ ک ــاب   پارکین ــک ب ی
و پارکینگهــای متصلــه مــی باشــد بــه مســاحت 1020 
مترمربــع پــاک شــماره 42     فرعــی از  42  اصلــی 
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه واق
ــی 166  ــت صفحــات 139 ال ــورد ثب ــان م غــرب اصفه

ــاک ــر 817       ام دفت
149.رای شــماره 15485-1396/06/28 هیــأت اول 
آقــای علــی نصــر اصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 27 
کدملــی 1290167583 صــادره  خمینــی شــهر فرزنــد 
حســینعلی در  دو دانــگ مشــاع از    ششــدانگ 
ــاالر  ــاب ت ــه قســمتی از یکب ــگ ک ــاب   پارکین ــک ب ی
و پارکینگهــای متصلــه مــی باشــد بــه مســاحت 1020 
مترمربــع پــاک شــماره 42     فرعــی از  42  اصلــی 
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه واق
ــی 166  ــت صفحــات 139 ال ــورد ثب ــان م غــرب اصفه

ــاک ــر 817       ام دفت
اول  150.رای شــماره 15486-1396/06/28 هیــأت 
آقــای امیــن الــه نصــر اصفهانــی به شناســنامه شــماره 
8 کدملــی 1290064849 صــادره اصفهــان  فرزنــد 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــن دو دان حس
پارکینــگ کــه قســمتی از یکبــاب تــاالر و پارکینگهــای 
متصلــه مــی باشــد بــه مســاحت 1020 مترمربــع پاک 
شــماره 42     فرعــی از  42  اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد 
ثبــت صفحــات 139 الــی 166 دفتــر 817       امــاک

ــوم  ــأت س ــماره 15317-1396/06/26 هی 151.رای ش
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی   ب ــاغ رنان ــزت صب ــم ع خان
10586  کدملــی 1283215993     صــادره اصفهــان   
ــک  ــدانگ ی ــگ از  شش ــه دان ــه     س ــد  یدال فرزن
بــاب  خانــه  بــه مســاحت  138.5  مترمربــع از پــاک 
شــماره     739 فرعــی از 36 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک 

رســمی حســین جعفــری ولدانــی
ــوم   ــأت س ــماره 15316-1396/06/26 هی 152.رای ش
آقــای رحیــم تقــی یــار   بــه شناســنامه شــماره  
11293 کدملــی 1283223910     صــادره اصفهــان   
ــاب   ــک ب ــگ از  ششــدانگ ی فرزندحســن   ســه دان
خانــه  بــه مســاحت  138.5  مترمربــع از پــاک 
شــماره     739 فرعــی از 36 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک 

ــی ــری ولدان ــین جعف ــمی حس رس

اول  هیــأت   1396/06/29-15681 شــماره  153.رای 
آقــای یدالــه رمضانــی قهدریجانــی بــه شناســنامه 
ــان   ــادره فاورج ــی 1111025258 ص ــماره 188 کدمل ش
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــی در 4 دان ــد رمضانعل فرزن
یــک بــاب    خانــه بــه مســاحت   213.20   مترمربــع 
ــع  ــی واق ــی از  12  اصل ــماره  326/1    فرع ــاک ش پ
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان  از ســند 30701 مــورخ 1358/8/7 دفترخانــه 

ــان 95 اصفه
اول  هیــأت   1396/06/29-15680 شــماره  154.رای 
ــه شناســنامه شــماره 1  ــی ب ــی الرگان ــه امین ــم رقی خان
فرزنــد  فاورجــان   صــادره   1111345449 کدملــی 
حســنعلی در  2 دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب    
خانــه بــه مســاحت   213.20   مترمربــع پــاک شــماره  
326/1    فرعــی از  12  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
ــت  ــان  از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14  ح

ــی ــی قهدریجان ــه  رمضان یدال
هیــأت   1396/06/27-15437 شــماره  155.رای 
اول آقــای مهــدی صادقــی برزانــی بــه شناســنامه 
شــماره 3807 کدملــی 1283000075 صــادره فرزنــد 
ــهم    ــاع از 167.8 س ــهم مش ــد در    70  س ــی محم عل
ششــدانگ یــک بــاب    ســاختمان  بــه مســاحت  
167.80    مترمربــع پــاک شــماره   266   فرعــی از  16  
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملک 
غــرب اصفهــان مــورد ثبــت  دفتــر امــاک الکترونیــک 

139620302025007604
اول  هیــأت  شــماره 1396/06/27-15438  156.رای 
خانــم فاطمــه صغــرا عســکری برزانــی بــه شناســنامه 
شــماره 39 کدملــی 1289979650 صــادره اصفهــان  
فرزنــد محمــد در  97.8 ســهم مشــاع از 167.8 ســهم   
ششــدانگ یــک بــاب    ســاختمان  بــه مســاحت  
167.80    مترمربــع پــاک شــماره   266   فرعــی از  16  
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملک 
غــرب اصفهــان مــورد ثبــت  دفتــر امــاک الکترونیــک 

139620302025007603
اول  هیــأت   1396/06/29-15664 شــماره  157.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــژاد ب ــان ن ــی دهق ــای مصطف آق
255 کدملــی 4622425270 صــادره  شــهر کــرد فرزنــد 
احمــد در 2 ســهم مشــاع از 13 ســهم   ششــدانگ یــک 
بــاب    مغــازه  بــه اســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی بــه 
ــماره   2814    ــاک ش ــع پ ــاحت  59.50    مترمرب مس
فرعــی از  3  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــات 
107 الــی 113 و 119 و 125 و 128 و 131  دفتــر 1085 

امــاک
اول  هیــأت   1396/06/29-15666 شــماره  158.رای 
آقــای رســول دهقــان نــژاد بــه شناســنامه شــماره 1499 
کدملــی 1284694054 صــادره  اصفهــان فرزنــد احمــد 
در  2 ســهم مشــاع از 13 ســهم   ششــدانگ یــک بــاب    
مغــازه  بــه اســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی به مســاحت  
59.50    مترمربــع پــاک شــماره   2814   فرعــی از  3  
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملک 
ــی 113 و  ــت صفحــات 107 ال ــورد ثب ــان م غــرب اصفه

119 و 125 و 128 و 131  دفتــر 1085 امــاک
اول  هیــأت   1396/06/29-15667 شــماره  159.رای 
آقــای مرتضــی دهقــان نــژاد بــه شناســنامه شــماره 39 
کدملــی 4622400499 صــادره شــهرکرد  فرزنــد احمــد 
در  2 ســهم مشــاع از 13 ســهم   ششــدانگ یــک بــاب    
مغــازه  بــه اســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی به مســاحت  
59.50    مترمربــع پــاک شــماره   2814   فرعــی از  3  
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملک 
ــی 113 و  ــت صفحــات 107 ال ــورد ثب ــان م غــرب اصفه

119 و 125 و 128 و 131  دفتــر 1085 امــاک
 1396/06/29-15668 شــماره  رای   .160
هیــأت اول خانــم فرزانــه دهقــان نــژاد بــه شناســنامه 
ــان  ــادره  اصفه ــی 1289309817 ص ــماره 403 کدمل ش
ــهم    ــاع از 13 س ــهم مش ــک   س ــد در  ی ــد احم فرزن
ــای  ــتثنای به ــه اس ــازه  ب ــاب    مغ ــک ب ــدانگ ی شش
ثمنیــه اعیانــی بــه مســاحت  59.50    مترمربــع پــاک 
شــماره   2814   فرعــی از  3  اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد 
ثبــت صفحــات 107 الــی 113 و 119 و 125 و 128 و 131  

ــاک ــر 1085 ام دفت
اول  هیــأت   1396/06/29-15669 شــماره  161.رای 
آقــای علــی دهقــان نــژاد بــه شناســنامه شــماره 2565 
کدملــی 1284932818 صــادره اصفهــان  فرزنــد احمــد 
در 2 ســهم مشــاع از 13 ســهم   ششــدانگ یــک بــاب    
مغــازه  بــه اســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی به مســاحت  
59.50    مترمربــع پــاک شــماره   2814   فرعــی از  3  
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملک 
ــی 113 و  ــت صفحــات 107 ال ــورد ثب ــان م غــرب اصفه

ــر 1085 امــاک 119 و 125 و 128 و 131  دفت
اول  هیــأت   1396/06/29-15665 شــماره  162.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــژاد ب ــان ن ــدی دهق ــای مه آق
ــد  2375 کدملــی 1285056116 صــادره اصفهــان  فرزن
احمــد در  2 ســهم مشــاع از 13 ســهم   ششــدانگ یــک 
بــاب    مغــازه  بــه اســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی بــه 
ــماره   2814    ــاک ش ــع پ ــاحت  59.50    مترمرب مس
فرعــی از  3  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــات 
107 الــی 113 و 119 و 125 و 128 و 131  دفتــر 1085 

امــاک
اول   هیــأت   1396/06/29-15670 شــماره  163.رای 
آقــای محمــد رضــا دهقــان نــژاد بــه شناســنامه شــماره 
45192 کدملــی 1280339411 صــادره  اصفهــان فرزنــد 
احمــد در  2 ســهم مشــاع از 13 ســهم   ششــدانگ یــک 
بــاب    مغــازه  بــه اســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی بــه 
ــماره   2814    ــاک ش ــع پ ــاحت  59.50    مترمرب مس
فرعــی از  3  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــات 
107 الــی 113 و 119 و 125 و 128 و 131  دفتــر 1085 

امــاک  
اول  هیــأت   1396/06/30-15712 شــماره  164.رای 
آقــای علــی جــان نثــاری الدانــی بــه شناســنامه 
شــماره 17 کدملــی 1289947211 صــادره اصفهــان 
فرزنــد ابوالقاســم در  ششــدانگ قســمتی از یــک بــاب 
ســاختمان     بــه مســاحت   44.20  مترمربــع پــاک 
شــماره  794     فرعــی از  13    اصلــی واقــع در 

اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــاک ــر   1119   ام ــه  551     دفت ــت صفح ــورد ثب م

اول   هیــأت   1396/06/30-15711 شــماره  165.رای 
خانــم زهــرا حیــدری بــه شناســنامه شــماره 40 کدملــی 
1290299854 صــادره اصفهــان فرزنــد مرتضــی در  
ــاحت  119.55    ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
مترمربــع پــاک شــماره   585    فرعــی از 27     اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــی  ــه عل ــیدی ورث ــول جمش ــت رس ــان  از مالکی اصفه
محمــد جمشــیدی مــورد ثبــت صفحــه   280    دفتــر  

ــاک   162    ام
اول  هیــأت   1396/06/29-15699 شــماره  166.رای 
آقــای محمدرضــا رفیعــی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 
279 کدملــی 1290240191 صــادره اصفهــان فرزنــد 
مهــدی در  ششــدانگ یــک بــاب    خانــه   بــه مســاحت 
144     مترمربــع پــاک شــماره  3747    فرعــی از 18   
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملک 
ــد  ــده  فرزن ــه گدازن ــت  حاجی ــان از مالکی ــرب اصفه غ

عبدالکریــم براتــی   بموجــب اظهارنامــه
167.رای شــماره 15698-1396/06/29 هیــأت اول  
آقــای حمیــد نــوروزی اصفهانــی بــه شناســنامه 
صــادره   1282293192 کدملــی   36672 شــماره 
اصفهــان فرزنــد علــی در ششــدانگ یــک بــاب    
ــاک  ــع پ ــاحت  34.30    مترمرب ــه مس ــازه  ب مغ
شــماره   407    فرعــی از 40   اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالکیــت مجتبــی و مرتضــی میرعمــادی  
مــورد ثبــت صفحــات 55 و 58   دفتــر  371   امــاک

168.رای شــماره 15697-1396/06/29 هیــأت اول 
ــماره 4782  ــنامه ش ــه شناس ــادری ب ــا ن ــم نجم خان
فرزنــد  بروجــن  صــادره   کدملــی 4650203147 
فریــدون ششــدانگ یــک بــاب    خانــه بــه مســاحت 
ــع پــاک شــماره    156  فرعــی از   89.60     مترمرب
16  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت حیــدر مارانــی مــورد 

ــر  430   امــاک ــت صفحــه   539  دفت ثب
ــارم   ــأت چه ــماره 16110-1396/07/03 هی 169.رای ش
ــنامه  ــه شناس ــه ب ــال خلیف ــی م ــی خلیل ــای عل آق
شــماره 35 کدملــی 6329866937 صــادره  مــال 
خلیفــه فرزنــد غظنفــر   ششــدانگ یــک بــاب   خانــه  
بــه مســاحت  154    مترمربــع پــاک شــماره   533   
ــان بخــش  14   ــع در اصفه ــی واق فرعــی از  25  اصل
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی 
ــار  ــدر بموجــب اظه ــد حی ــاری فرزن ــاس جــان نث عب

نامــه ثبتــی از مالکیــن مــی باشــد
170.رای شــماره 12514-1396/05/23 هیــأت چهــارم 
آقــای محمــود رحیمــی ســبدانی بــه شناســنامه 
شــماره 2 کدملــی 1290015740 صــادره اصفهان فرزند 
حیــدر در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ــی  ــماره فرع ــاک ش ــمتی از  پ ــع قس 200.5 مترمرب
از32 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14حــوزه ثبــت 
ــدر  ــک رســمی حی ــه از مال ــان  ک ــک غــرب اصفه مل

رحیمــی ســبدانی
171.رای شــماره 15165-1396/06/25 هیــأت چهــارم 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــکری برزان ــی عس ــای مصطف آق
صــادره   1282989553 کدملــی   2783 شــماره 
اصفهــان  فرزنــد غفــور ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
مســاحت 280.60 مترمربــع قســمتی از پاک شــماره 
ــش14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از16 اصل 80 فرع
ــه در ص 770  ــان ک ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح
ــورت  ــی را بص ــد و مابق ــی باش ــک م ــر 566 مال دفت
عــادی از رســول عســکری کــه در ص 257-254 

ــت ــده اس ــد خری ــک میباش ــر 581 مال دفت
هیــأت   1396/07/15-16606 شــماره  172.رای 
ــه  چهــارم آقــای اکبــر جمشــیدیان قلعــه ســفیدی ب
شناســنامه شــماره 13 کدملــی 1289967059 صــادره 
اصفهــان فرزنــد حــاج اســماعیل ششــدانگ یکبــاب 
ــمتی از  ــع قس ــاحت 300/5 مترمرب ــه مس ــه  ب خان
پــاک شــماره412 فرعــی از29 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
کــه به موجــب ســند شــماره 19816 مورخــه 96/5/21 
دفتــر خانــه 237 اصفهــان کــه مالــک میباشــد و بــه 
موجــب شــماره25022633 مورخــه 96/2/20 اســتان 
قــدس رضــوی موافقــت نمــوده و بــه موجــب شــماره 
ــهرداری  ــه 1396/07/06 ش ــه 8/96/9389 مورخ نام

ــده اســت اعــام نمــوده از طــرح خــارج گردی
173.رای شــماره 16427-1396/07/11 هیــأت چهــارم 
آقــای حســن طاوســی بــه شناســنامه شــماره 2771 
عبــاس   فرزنــد  صــادره   5649347085 کدملــی 
قســمتی ازششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
227/21 مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره286 
فرعــی از27 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه بــه موجــب صفحــه 
ــهم دو  ــهم از 800 س ــک 75 س ــر 467 مال 412 دفت
ــدار  ــوده و مق ــداری نم ــد خری ــک میباش ــگ مال دان
152 متــر مربــع را از وراث یدالــه ماهرانــی کــه در 

ــر 171 ــه 219 دفت صفح
174.رای شــماره 16431-1396/07/11 هیــأت چهــارم 
خانــم بتــول صادقیــان مارنانــی به شناســنامه شــماره 
882 کدملــی 1288673965 صــادره اصفهــان  فرزند 
غامحســین ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ــع قســمتی از پــاک شــماره فرعــی  197.59 مترمرب
از28 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه  از مالــک رســمی 

اســماعیل قربانــی
هیــأت   1396/06/25-15187 شــماره  175.رای 
ــه  ــی ب ــی ککنان ــا زارع چاوش ــای علیرض ــارم  آق چه
ــادره  ــی 1290243808 ص ــماره 1 کدمل ــنامه ش شناس
ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــرم در شش ــد ک ــان فرزن اصفه
ــاک  ــمتی از پ ــع قس ــاحت 259.21 مترمرب ــه مس ب
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 37 اصل ــماره 43 فرع ش
ــه  ــان ک ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ
بموجــب ســند 189 مــورخ 81/6/26 دفتــر 137 

ــد ــک میباش مال
هیــأت   1396/06/27-15336 شــماره  176.رای 
چهــارم خانــم مرضیــه عبدلــی بــه شناســنامه شــماره 
2211 کدملــی 1286616433 صــادره اصفهــان فرزنــد 
محمــود ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
225.75 مترمربــع پــاک شــماره 448 فرعــی از 
ــت  ــان بخــش 14حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق 15 اصل
ملــک غــرب اصفهــان کــه طبــق گواهــی دفتــر امــاک 

ــک میباشــد مال
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9 توپ و تور

بیژن حیدری، داور داربی ۸۵ شد
بیــژن حیــدری، داور دیــدار پرســپولیس و اســتقالل 
بیــژن  فوتبــال  فدراســیون  تصمیــم  بــا  شــد. 

حیــدری، داور داربــی ۸۵ شــد. 
ایــن نخســتین بــار اســت کــه حیــدری دیــدار 
می کنــد.  داوری  را  پایتخت نشــینان  شــهرآورد 
ــای  ــن تیم ه ــدار بی ــن داور دی ــاس ای ــن اس ــر ای ب
پرســپولیس و اســتقالل در هفتــه دهــم لیــگ برتــر 
ــت  ــرخابی های پایتخ ــدار س ــد. دی ــوت می زن را س
در چارچــوب هفتــه دهــم لیــگ برتــر فوتبــال ایــران 
ــگاه آزادی  ــنبه در ورزش ــاعت ۱۶:۴۰ روز پنجش از س

ــد شــد. ــزار خواه برگ

 پیراهن جهانبخش 
پرطرفدارترین پیراهن آلکمار

ملی پــوش ایرانــی باشــگاه آلکمــار ایــن روزهــا 
ــداران  ــان طرف ــدان در می ــی دوچن ــا محبوبیت نه تنه
ــود  ــای خ ــان هم تیمی ه ــه در می ــرده، بلک ــدا ک پی
ــم زده  ــودش رق ــرای خ ــده ای ب ــگاه ارزن ــز جای نی

ــت.  اس
در حاشــیه بــازی آلکمــار و اوترخــت اتفــاق جالبــی 
ــاس اســتادیوم رخ داد. علیرضــا جهانبخــش  در آف
ــهم  ــاس گل س ــک گل و دادن دو پ ــا زدن ی ــه ب ک
ــت  ــل اوترخ ــار در مقاب ــرد 3-۰ آلکم ــزایی در ب بس
داشــت، وقتــی ســوت پایــان بــازی بــه صــدا درآمــد 
و بازیکنــان طبــق رســم همیشــگی جشــنی کوتــاه با 
طرفــداران خــود برگــزار کردنــد، در مســیر بازگشــت 
ــا ســماجت هم تیمــی جوان تــر خــود  ــه رختکــن ب ب
روبــه رو شــد تــا پیراهنــش را بــه او کادو بدهــد. بــه 
درخواســت تئــون کوپمینــرس، جهانبخــش پیراهــن 
ــن  ــن بازیک ــا ای ــرد ت ــه ک ــه او هدی ــماره 7 را ب ش
ــن AZ در  ــا پیراه ــود را ب ــن گل خ ــه اولی ــوان ک ج
ــه ثمــر رســاند، پیراهــن  ــا پــاس علیرضــا ب ــد ب هلن
هم تیمــی ایرانــی خــود را یــادگاری از اولیــن پاســور 
ــرار  ــود ق ــن خ ــتادیوم در ویتری ــاس اس گل در آف

دهــد.

قرارداد دستیاران شفر امضا شد
ســه دســتیار شــفر قــرارداد خــود را بــا ایــن باشــگاه 
ــال  ــی فوتب ــد کادر فن ــای جدی ــد. اعض ــا کردن امض
اســتقالل روز دوشــنبه قــرارداد خــود را ثبــت کردنــد 
ــت  ــت در هیئ ــس از طــی مراحــل اداری و ثب ــا پ ت
فوتبــال تهــران موفــق بــه دریافــت کارت بــرای 
ــوند.  ــی ش ــا در درب ــت آبی ه ــتن روی نیمک نشس
بیــژن طاهــری، اشــکان نامــداری و اولیــور شــفر روز 
ــا حضــور در دفتــر ســید رضــا افتخــاری  دوشــنبه ب
قراردادهــای خــود را تــا پایــان فصــل بــا ایــن 

ــد.  باشــگاه امضــا کردن
ــا  ــدار ب ــتقالل در دی ــی اس ــو کادر فن ــه عض ــن س ای
نســاجی روی نیمکــت حضــور نداشــتند و بــه ایــن 
ترتیــب در دیــدار بــا پرســپولیس روی نیمکــت 

ــت. ــد نشس خواهن

کوتاه اخبار 

 حسین شمس 
سرمربی گیتی پسند شد

ــال  ــم فوتس ــرمربی تی ــوان س ــه عن ــمس ب ــین ش حس
ــد.  ــل ش ــا افض ــن علیرض ــی و جایگزی ــند معرف گیتی پس
اجمــاع  و  حاصل شــده  توافــق  و  مذاکــرات  بــا 
هیئت مدیــره، حســین شــمس بــه عنــوان ســرمربی تیــم 

شــد.  انتخــاب  گیتی پســند  فوتســال 
ــان  ــنبه و در پای ــند روز ش ــگاه گیتی پس ــره باش هیئت مدی
ــر  ــگ برت ــی در لی ــات دریای ــند و تأسیس ــدار گیتی پس دی
فوتســال کــه بــا شکســت تیــم اصفهانــی بــه پایــان رســید، 
ــی  ــی مرب ــد باغبان باش ــرمربی و احم ــل س ــا افض علیرض

ایــن تیــم را از کار برکنــار کــرد.

مالقات رئیس دوچرخه سواری 
با همسر آتوسا عباسی

رئیــس فدراســیون دوچرخه ســواری پــس از جنجال هــای 
روزهــای اخیــر بــا همســر دوچرخه ســوار ملی پــوش 

دیــدار کــرد. 
پــس از حــرف و حدیث هایــی کــه درخصــوص مشــکالت 
ــم  ــابق تی ــکار س ــی ورزش ــا عباس ــم آتوس ــخصی خان ش
ملــی در رســانه ها بــه وجــود آمــد، امــروز خســرو قمــری، 
ــا  ــس فدراســیون دوچرخه ســواری، طــی جلســه ای ب رئی
روح هللا احمــدی، همســر خانــم عباســی، مشــکالت وی را 
از نزدیــک جویــا شــد و در جهــت رفــع مشــکالت زندگــی 

وی قــول مســاعد داد. 
رئیــس فدراســیون قــول داد تــا مجــوز باشــگاه داری آتوســا 
ــه کار در  ــت ادام ــکالت وی را جه ــادر و مش ــی را ص عباس

ــد. ــرف کن ــواری برط دوچرخه س
ــی در  ــا عباس ــر آتوس ــار تصاوی ــته انتش ــای گذش  در روزه
حیــن دستفروشــی خبرســاز شــده بــود و مصاحبه همســر 
وی علیــه مســئوالن فدراســیون نیــز حــرف و حدیث هایــی 

را بــه وجــود آورده بــود.

 سنتر سابق گرگان 
به مهرام پیوست

فیلیــپ تونســینیک کــروات بــه تیــم بســکتبال مهــرام 
تهــران پیوســت. 

ــه  ــل کرواســی اســت ک ــپ تونســینیک ســنتر اه فیلی
ــران  ــگ ای ــرگان در لی ــهرداری گ ــا ش ــته ب ــال گذش س
بــازی کــرد و امســال پیراهــن مهــرام را بــه تــن خواهــد 
کــرد. ایــن بازیکــن ۲۱۲ ســانتیمتر قــد دارد و در 

موقعیت هــای چهــار و پنــج بــازی می کنــد.
 او فصــل گذشــته عملکــرد خوبــی در شــهرداری گــرگان 
داشــت؛ امــا بــه دلیــل مشــکالت ایــن باشــگاه ایــران را 
تــرک و در اســپانیا بــازی کــرد و حــاال دوبــاره بــه ایــران 

ــت. برگشته اس

A.Galandari@eskimia.ir
اصغر قلندریگروه ورزش

بدیهــی اســت بــا نتایجــی کــه دو تیــم فوتبــال 
میلیــاردی اصفهانــی در لیــگ برتــر یــا بــه 
عبارتــی فوتبــال حرفــه ای بــه دســت آورده انــد، 
اذهــان عمومــی مطــرح  در  را  ایــن ســوال 
کــرده تــا از مدیــران عامــل محتــرم دو باشــگاه 
ــیم  ــپاهان بپرس ــه س ــوالد مبارک ــن و ف ذوب آه
کــه بــا تغییــرات پیاپــی در کادر فنــی و ســپردن 
ــرآوازه و  ــنام و پ ــای خوش ــن تیم ه ــری ای رهب
ــه  ــار ب ــی و کرانچ ــر قلعه نوی ــه امی ــه دار ب ریش
کــدام توفیــق جالــب توجهــی دســت پیــدا 
کرده ایــد و کــدام نتیجــه مطلــوب حاصــل شــده 

ــت؟ اس
امیــر قلعه نویــی چــه برتــری و مزیتــی نســبت 
ابراهیــم زاده  بــه رســول کربکنــدی، منصــور 
و مجتبــی حســینی، کــه هــر ســه از جملــه 
مربیــان فهیــم و متعصــب و اصیــل ذوب آهنــی 
بــرای  را  معجــزه ای  چــه  و  دارد  هســتند، 
پیشــگیری از شکســت ســنگین خانگــی آن هم 
بــا نتیجــه ســه بــر صفــر در مقابــل تیــم تــازه وارد 
پــارس جنوبــی جــم بــه لیــگ برتــر، بــه منصــه 

ــت؟ ــته اس ــور گذاش ظه

ــور  ــن منص ــا رفت ــما ب ــر ش ــه نظ ــای آذری ب آق
ــه  ــج را در کارنام ــن نتای ــه بهتری ــم زاده ک ابراهی
درخشــان ذوب آهــن بــه ثبــت رســانده بــود 
ــی  ــینی، مرب ــی حس ــتن مجتب ــا کنارگذاش ــا ب ی
جــوان آینــده دار و بادانــش کــه بــا شــناخت 
کامــل از بازیکنــان و همــکاران خــود در کادر فنــی 
می توانســت در آینــده بــه عنــوان موفق تریــن 
ــی در  ــاق مهم ــه اتف ــود، چ ــناخته ش ــی ش مرب
ــر  ــی امی ــا جایگزین ــا ب ــم روی داد؟ آی ــن تی ای
ــکالت  ــام مش ــی تم ــی در رأس کادر فن قلعه نوی

ــرد؟  ــدا ک ــش پی ــن کاه ــم ذوب آه تی

قرارگیــری ایــن تیــم در رده هفتــم در شــأن 
اســت؟ ذوب آهــن 

 سپاهان
همچنیــن ســپاهان دیگــر تیــم اصفهانــی )تیــم 
ــی(  ــام حذف ــگ و ج ــن دوره لی ــان چندی قهرم
بحــران  و  مشــکالت  بــا  تأســف  نهایــت  در 
ــه  ــی ک ــا جای ــده ت ــه ش ــزون مواج ــی روزاف تیم
ــگاه در  ــل باش ــر عام ــی مدی ــرات متوال ــا تغیی ب
کمتریــن زمــان و کنــار گذاشــتن حســین فرکــی 
و عبــدهللا ویســی و ســپردن ســکان رهبــری بــه 
کرانچــار از چنــگ معضــالت تیمــی رهایــی پیــدا 
ــم جــدول  ــازی در رده ده ــرده اســت و از 9 ب نک
ــا  ــرات و دگرگونی ه ــه اســت.این تغیی ــرار گرفت ق
غیرمنطقــی بــوده و حاصــل دیگــری در برنداشــته 

ــت. اس
تــا زمانــی کــه باشــگاه های ذوب آهــن و ســپاهان 
ثبــات مدیریتــی نداشــته باشــند و اعضــای 
ــرا آن هــم  ــن باشــگاه ها نتیجه گ ــره ای هیئت مدی
در اندک مــدت باشــند و واقعیــات را نپذیرنــد، 

ــان ادامــه خواهــد داشــت. ایــن وضــع همچن
بــدون تعــارف آقایــان آذری و طاهــری، مدیــران 
عامــل دو باشــگاه ذوب آهــن و ســپاهان کــه هــر 
دو از جملــه ورزشــکاران تحصیلکــرده، خوشــنام و 

مطــرح در رشــته های وزنه بــرداری و هندبــال 
ــی  ــرایط کنون ــت ش ــد تح ــد بپذیرن ــد، بای بوده ان
بــه دلیــل ناهماهنگــی در خــط دفاعــی و ضعــف 
بازی ســازی  در  نامناســب  ترکیــب  و  کارایــی 
 هافبک هــا و خــط حملــه و مهم تــر از همــه  
ــه  ــده ای باتجرب ــود گردانن ــد، نب ــر ش ــه ذک آنچ
ــه  ــم روحی ــه تی ــزوم ب ــع ل ــه درموق ــدان ک در می
ــی قــرار  ــر احساســات جوان بدهــد و تحــت تاثی
ــود  ــیخته می ش ــم از هم گس ــب تی ــرد، ترکی نگی
و برخــالف گذشــته، حــال و روز خوبــی نخواهنــد 

داشــت.
بــا وجــود کناره گیــری محــرم نویدکیــا، اســطوره 
مــورد عالقــه بیشــتر هــواداران ســپاهان و رفتــن  
هــادی عقیلــی و احســان حاج صفــی، دو مهــره 
اطمینــان در خــط دفاعــی  قابــل  و  کارســاز 
و میانــه میــدان تیــم ســپاهان کــه نعمتــی 
بــزرگ و ذی قیمــت بــرای ایــن دو تیــم بــه 
ــوع  ــه وق ــدی ب ــوان امی ــد، نمی ت شــمار می آمدن

ــت.  ــت داش ــدادی مثب روی

تیم هــای  ترکیــب  ایــن  بــا  اســت  طبیعــی 
کــه  و کرانچــار  قلعه نویــی  امیــر  اصفهانــی، 
ســهل اســت، اگــر بزرگ تریــن مربیــان فوتبــال 
ــال خــان،  ــس ف ــو، لوئی ــر ژوزه ماری ــان نظی جه
ــم  ــن را ه ــس فرگوس ــی الک ــکوالری و حت اس
ــپاهان  ــن و س ــی ذوب آه ــای فعل ــرای تیم ه ب
ــی رخ  ــازه و مثبت ــاق ت ــم اتف ــت بگیری ــه خدم ب

نخواهــد داد.
ــی برنامه هــای اســتراتژیکی  ــه یقیــن هــر مرب ب
خــاص خــود را دارد و دلــش می خواهــد تمــام 
ــد اعجــاز  ــا نمی توان ــده باشــد؛ ام بازی هــا را برن
کنــد؛ از قدیــم گفتــه می شــود نزنــی، می زننــد. 
ــزن باشــد و خــط  ــد بازیکــن گل هــر تیمــی فاق
ــورد.  ــد، گل می خ ــوذ باش ــل نف ــی اش قاب دفاع
پــس الزم اســت مســئوالن و مدیران دو باشــگاه 
ذوب آهــن و ســپاهان بــا در نظــر گرفتــن عملکرد 
تک تــک بازیکنــان بــا بازنگــری دوبــاره بــه نقــاط 
ــرای  ــی ب ــزی مدون ــم خــود، برنامه ری ضعــف تی
ــد. ــل آورن ــه عم ــده ب ــای آین ــای هفته ه بازی ه

تغییرات پیاپی در کادر فنی منطقی بود؟

 سرمایه های میلیاردی را 
بیهوده هدر ندهید!

ــان  ــا میزب ــن روزه ــه ای ــان ک ــان اصفه ــش جه ــگاه نق ورزش
هــر دو تیــم اصفهانــی در لیــگ برتــر فوتبــال اســت، از ســال 

ــت.  ــده اس ــاح ش ــاره افتت ــازی دوب ــس از بازس ــته پ گذش
ــچ  ــان، در هی ــش جه ــگاه نق ــاره ورزش ــاح دوب ــس از افتت پ
کــدام از بازی هــای خانگــی ســپاهان تماشــاگران نتوانســتند 
در طبقــه دوم مســتقر شــوند؛ دلیــل ایــن ماجــرا در ماه هــای 

ــوان شــده اســت.  ــه دوم عن ــودن طبق ــر، اســتاندارد نب اخی
بــا ایــن حــال مدیــر عامــل شــرکت توســعه و تجهیــز اماکــن 
ــه  ورزشــی اعــالم کــرده طبقــه دوم ورزشــگاه نقــش جهــان ب
ــه؛  ــرار نگرفت ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــئوالن اصفهان ــت مس خواس

ــام اســتانداردهای الزم برخــوردار اســت.  ــه از تم وگرن
مدبــر در این بــاره گفتــه اســت: طبقــه دوم آمــاده اســت؛ 
ــتفاده  ــد از آن اس ــان نمی خواهن ــهر خودش ــئوالن ش ــا مس ام
کننــد. در اســتانداری گفتنــد کــه جمعیــت زیــادی بــه ورزشــگاه 

نمی آیــد و همــان 3۰-۴۰ هــزار نفــری کــه مربــوط بــه طبقــه 
ــچ مشــکلی  ــن ورزشــگاه هی ــد. ای ــت می کن اول اســت، کفای
ــده  ــت ش ــتانداردها رعای ــه اس ــدارد و هم ــی ن ــاظ ایمن ــه لح ب
ــه  ــدارد و ب ــکلی ن ــچ مش ــان هی ــش جه ــع نق ــت. درواق اس
دلیــل اســتقبال نکــردن تماشــاگران اســت کــه طبقــه دوم آن 

اســتفاده نمی شــود. 
ــگاه  ــئوالن باش ــه مس ــد ک ــد دی ــت بای ــن وضعی ــا ای ــاال ب ح
ســپاهان چــه واکنشــی بــه گفته هــای مدبــر دارنــد. بی شــک 
در بازی هــای بــزرگ ســپاهان مقابــل اســتقالل و پرســپولیس 
بیــش از ظرفیــت طبقــه اول نقــش جهــان اســتقبال خواهــد 
شــد و بایــد از ظرفیــت طبقــه دوم هــم اســتفاده شــود. البتــه 
هنــوز چــادری کــه قــرار بــود بــه عنــوان ســقف نصــب شــود، 
ــدادن  ــه اصفهــان نرســیده و شــاید ایــن یکــی از دالیــل راه ن ب

ــه دوم باشــد. ــه طبق تماشــاگران ب

ــتقالل و  ــان اس ــت بازیکن ــاره محرومی ــزی درب ــداداد عزی خ
ــه  ــان و تصمیمــات کمیت ــل کشــیدن قلی ــه دلی پرســپولیس ب
اخــالق گفــت: حکمــی کــه کمیتــه اخــالق صــادر کــرده، 
حرفــه ای نیســت؛ اینکــه بازیکــن قلیــان می کشــد، یــک 
ــدارد وارد  ــق ن ــالق ح ــه اخ ــت و کمیت ــی اس ــوع خصوص موض
ــروم  ــن مح ــه بازیک ــود. اینک ــان ش ــی بازیکن ــم خصوص حری
شــود، اصــال حرفــه ای نیســت و آن هــا فقــط می تواننــد تذکــر 
بدهنــد و اگــر قــرار اســت محرومیتــی بــرای بازیکــن در نظــر 
گرفتــه شــود، بایــد از طــرف باشــگاه ایــن امــر اعمــال شــود، 

ــال.  ــیون فوتب ــه فدراس ن
ــان  ــیگار و قلی ــه س ــتند ک ــادی هس ــان زی ــا بازیکن در کل دنی
و  اســت  خودشــان  خصوصــی  حریــم  امــا  می کشــند؛ 
در  بازیکــن  اگــر  آن هــا گرفــت.  بــه  ایــرادی  نمی شــود 
محوطــه باشــگاه یــا اردوی قبــل از بــازی قلیــان کشــیده بــود، 

می توانســت از ســوی باشــگاه محــروم شــود؛ امــا اینکــه 
بازیکــن در خانــه اش نشســته و قلیــان کشــیده، ارتباطــی بــه 
ــه محرومیــت باشــد، االن  ــد. اگــر قــرار ب ــدا نمی کن کســی پی
ــد و  ــروم کنن ــی را مح ــت های ایران ــد فوتبالیس ــد 9۰ درص بای
ــش  ــه از تکنیک ــد ک ــی نماَن ــر بازیکن ــت دیگ ــم آن وق می ترس

ــم.  ــذت ببری ل
کمیتــه اخــالق چطــور می توانــد بازیکــن کلیــدی یــک باشــگاه 
را محــروم کنــد، در حالــی کــه هیــچ ربطــی بــه آن هــا نــدارد؟ 
آن هــا درنهایــت می تواننــد نامــه ای بــه باشــگاه پرســپولیس یــا 
اســتقالل بنویســند و بگوینــد بــا ایــن بازیکــن برخــورد کنیــد. 
ــی کــه خــودش پولــش  ــا بازیکن ــد ب آن وقــت باشــگاه می دان
ــان  ــا در فوتبالم ــد. م ــورد کن ــور برخ ــرده، چط ــت ک را پرداخ
بی اخالقی هــای بــزرگ و بــه مراتــب بدتــری از قلیــان داریــم؛ 

ــردازد؟ ــه ایــن مســائل نمی پ ــه اخــالق ب چــرا کمیت

ورزش

ادامه از صفحه 8
هیــأت   ۱39۶/۰۵/3۰-۱3۲۱۵ شــماره  ۱77.رای 
بــه  اصفهانــی  ماهــری  طاهــره  خانــم  چهــارم 
شناســنامه شــماره ۴۴3۵۵ کدملــی ۱۲۸۰۸۶9۱۴3 
صــادره اصفهــان فرزنــد مصطفــی ششــدانگ یکباب 
ــماره  ــالک ش ــع پ ــاحت ۵۱ مترمرب ــه مس ــه ب خان
ــش۱۴  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از3۲ اصل فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالــک رســمی 

ــان ســبدانی ــر مانی صف
هیــأت   ۱39۶/۰۶/۲7-۱۵3۵۸ شــماره  ۱7۸.رای 
ــه  ــی ب ــی رنان ــین رجب ــد حس ــای محم ــارم آق چه
ــی ۱۲۸۰3۸7۸۴۱  شناســنامه شــماره ۴97۶۶ کدمل
صــادره اصفهــان فرزنــد محمــود ســه دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان  بــه مســاحت 
۲۱۵.۵۰ مترمربــع قســمتی از پــالک شــماره 3۱7۸ 
فرعــی از ۱۸ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
ــق  ــه طب ــان ک ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ۱۴ح

ــد ــک میباش ــالک مال ــر ام ــی دفت گواه
هیــأت   ۱39۶/۰۶/۲7-۱۵3۶۰ شــماره  ۱79.رای 
چهــارم آقــای ســعید رجبــی رنانــی بــه شناســنامه 
صــادره    ۱۲۸3۲۴۲397 ۱3۱۸9 کدملــی  شــماره 
اصفهــان فرزنــد محمــود ســه دانــگ مشــاع از 
مســاحت  بــه  ســاختمان   یکبــاب  ششــدانگ 
۲۱۵.۵۰ مترمربــع قســمتی از پــالک شــماره 3۱7۸ 
فرعــی از ۱۸ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
ــق  ــه طب ــان ک ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ۱۴ح

ــد ــک میباش ــالک مال ــر ام ــی دفت گواه
هیــأت   ۱39۶/۰7/۲7-۱7۵۱3 شــماره  ۱۸۰.رای 
بــه  جبلــی  احمــدی  حســین  آقــای  چهــارم 
شناســنامه شــماره ۵۵۸۶ کدملــی ۰3۸۱9۸۵9۲۱ 
صــادره قــم فرزنــد مصطفــی در ششــدانگ قســمتی 
 ۲۸۰.3۰ مســاحت  بــه  ســاختمان  یکبــاب  از 
مترمربــع قســمتی از پــالک شــماره ۲7۱3 فرعــی از 
۱۸ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۱۴ حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه از مالک رســمی 
عبــاس همتــی کــه در صفحــه ۵7۴ دفتــر ۲۶۵ 
ــاب  ــمتی از یکب ــدانگ قس ــی باشد)شش ــک م مال
ــا پــالک ۱۸/7۴9۱ تؤامــًا تشــکیل  ســاختمان کــه ب

ــت.( ــاختمان را داده اس ــاب س یکب
ــأت ســوم  ۱۸۱.رای شــماره ۱۱9۲۱-۱39۶/۰۵/۱۶ هی
آقــای محمــد رحیمــی ســبدانی بــه شناســنامه 
شــماره ۲۱ کدملــی ۱۲9۰۰۶3۲۱۴ صــادره فرزنــد 
حیــدر ششــدانگ یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 
ــع  ــی واق ــماره 3۲ اصل ــالک ش ــع پ ۱9۲.7 مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش۱۴ ح ــان بخ در اصفه

ــی ــدر رحیم ــمی حی ــک رس ــان از  مال اصفه
هیــأت   ۱39۶/۰7/۲3-۱7۱۲۱ شــماره  ۱۸۲.رای 
بــه  نصرآبــادی  نصــری  حمیــد  آقــای  چهــارم 
شناســنامه شــماره ۱3۵7 کدملــی ۱۲۸3۴۸۲۰۶۱ 
ــک  ــدانگ ی ــد شش ــد صم ــان فرزن ــادره اصفه ص
ــالک  ــع پ ــاحت ۱۰۱.۰۵ مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ب
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از۵ اصل ــماره77۶ فرع ش
ــع  ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل بخــش۱۴ حــوزه ثب
الواســطه از مالــک رســمی نفیســه نصــر اصفهانــی 
و باقــر نصــر کــه مقــدار 3۵ مترمربــع از نفیســه 

ــد ــر میباش ــر نص و 7۵ از باق
۱۸3.رای شــماره ۱۶7۰۱-۱39۶/۰7/۱۶ هیــأت ســوم 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــاری الدان ــان نث ــی ج ــای عل آق
صــادره   ۱۲۸۵۰۱9۵9۸ کدملــی   3۴۱9 شــماره 
اصفهــان فرزنــد غدیــر ششــدانگ یکبــاب کارگاه 
ــمتی  ــع قس ــاحت ۶۲/۴۸ مترمرب ــه مس ــاری ب نج
از پــالک شــماره۲۲9۸ فرعــی از۱۸ اصلــی واقــع 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش۱۴ ح ــان بخ در اصفه
اصفهــان از مالــک رســمی فرهــاد افســوس ثبــت در 

صفحــه ۴۰۴ دفتــر ۶۱
هیــأت   ۱39۶/۰7/۲۵-۱7۲79 شــماره  ۱۸۴.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــی حســنی ب ســوم آقــای  ول
ــد  ــتر فرزن ــادره شوش ــی ۱۸۸۱997۰۶۵ ص ۲9 کدمل
ــه مســاحت  رجــب ششــدانگ یکبــاب ســاختمان ب
39۸ مترمربــع پــالک شــماره 3۱ اصلــی واقــع 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش۱۴ ح ــان بخ در اصفه
اصفهــان از ســند ۱7۴۸۸9 مــورخ 9۵/۱۲/۱7 دفتــر 
ــهرداری  ــع از ش ــدار  ۱9۴.۴۵ مترمرب ــز مق ۱۰3 و نی

ــان اصفه
۱۸۵.رای شــماره ۱۲۶۵۱-۱39۶/۰۵/۲۴ هیــأت ســوم 
آقــای بهــرام حاتمــی کوجانــی بــه شناســنامه شــماره 
اصفهــان  صــادره    ۱۲۸۵773۰۵۵ ۸۶۴ کدملــی 
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــد حســین  ازششــدانگ ی فرزن
مســاحت ۱۰9.۵۰  مترمربــع از پــالک شــماره فرعــی 
ــوزه  ــش۱۴ ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از  ۲۸ اصل
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی حســن 
ــر ۵۴   ــی ۲7۱  دفت ــات ۲۶۸ ال ــت صفح ــی ثب توکل

امــالک
۱۸۶.رای شــماره ۱۵۲۱9-۱39۶/۰۶/۲۶ هیــأت ســوم 
ــنامه  ــه شناس ــری ب ــر لمجی ــعود رنجب ــای   مس آق
شــماره ۵۰۶  کدملــی ۱۲۸3۴۶۲3۶3۲  صــادره  
اصفهــان  فرزنــد  نــوروز علــی   ششــدانگ یــک بــاب 
خانــه   بــه مســاحت 3۵۴.3۶   مترمربــع از پــالک 
شــماره 3۲  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی 

احمــد مزروعــی ســبدانی
۱۸7.رای شــماره ۱۵9۴9-۱39۶/۰7/۰۱ هیــأت ســوم 
ــه شناســنامه شــماره ۶۰  آقــای  سیدعلی هاشــمی ب
کدملــی ۲۶۵9۶3۶9۴۱ صــادره رودبــار فرزنــد رحیــم 
الــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۱۴۲.77 
مترمربــع پــالک شــماره ۸۲۰ فرعــی از7 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش۱۴ حــوزه ثبــت ملــک غرب 

اصفهــان بموجــب ص ۲7۸ دفتــر ۸۶۰
۱۸۸.رای شــماره ۱۶۱۲3-۱39۶/۰7/۰3 هیــأت ســوم 
آقــای ســید جمــال موســوی بــه شناســنامه شــماره 
الیگــودرز  صــادره   ۴۱7۱37۸37۰ کدملــی   ۴9۲
فرزنــد سیدحســن چهاردانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت  ۲۴۱.۱۰    
مترمربــع پــالک شــماره     ۶۶    اصلــی واقــع 
ــرب  ــک غ ــت مل ــان بخــش  ۱۴  حــوزه ثب در اصفه
اصفهــان از  مالــک رســمی احمــد ذوالفقــاری مــورد 

ــالک ــر   ۱۴9  ام ــه ۴۸۲    دفت ــت صفح ثب
۱۸9.رای شــماره ۱۶۱۲۱-۱39۶/۰7/۰3 هیــأت ســوم 
ــه شناســنامه شــماره ۴9۱  ــروغ ب ــم عصمــت اف خان
فرزنــد  دورود  صــادره   ۴۲۱۸7۵9۴7۲ کدملــی 

ــاب    ــک ب ــگ مشــاع از ششــدانگ ی ــاس دو دان عب
ســاختمان   بــه مســاحت  ۲۴۱.۱۰    مترمربــع پالک 
شــماره     ۶۶    اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  ۱۴  
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از  مالــک رســمی 
احمــد ذوالفقــاری مــورد ثبــت صفحــه ۴۸۲    دفتــر   

۱۴9  امــالک
آرای اصالحی

 ۱39۶/۰7/۲۵-۱7۲۸7 شــماره  اصالحــی  ۱.رای 
هیــأت چهــارم باتوجــه بــه مفــاد گــزارش کارشــناس 
ــون اجــرا  ــا کن ــأت ت ــه اینکــه رای هی ــت ب ــا عنای و ب
نشــده لــذا مفــاد رای صــادره بدیــن شــرح اصــالح 
ــام مالــک حســین صحیــح میباشــد  مــی گــردد: ن
هیــأت   ۱39۶/۰۲/۱۱-۲93۴ شــماره  رای  در  کــه 
ــده  ــپ ش ــن تای ــتباهًا حس ــک اش ــام مال ــارم ن چه

ــت. اس
 ۱39۶/۰7/۲۵-۱7۲۸۶ شــماره  اصالحــی  ۲.رای 
ــناس  ــزارش کارش ــاد گ ــه مف ــه ب ــأت اول باتوج هی
ــون اجــرا  ــا کن ــأت ت ــه اینکــه رای هی ــت ب ــا عنای و ب
نشــده لــذا مفــاد رای صــادره بدیــن شــرح اصــالح 
مــی گــردد: مالــک رســمی متقاضــی و خانــم 
ــدار  ــه مق ــند ک ــی باش ــی م ــان رنان ــزت حیدری ع
۱۴۰ متــر مربــع از مالکیــت متقاضــی و مابقــی 
از مالکیــت خانــم عــزت حیدریــان رنانــی ســند 
رای  در  گــردد کــه  الکترونیکــی۲۵۰۰۵۱۵۲ کســر 
ــام  ــا ن ــأت اول تنه شــماره ۴۶۸۵-۱39۶/۰۲/۲۸ هی
ــد شــده اســت. ــک رســمی قی ــام مال متقاضــی بن
 ۱39۶/۰7/۱۸-۱۶۸3۶ شــماره  اصالحــی  3.رای 
ــناس  ــزارش کارش ــاد گ ــه مف ــه ب ــأت دوم باتوج هی
ــون اجــرا  ــا کن ــأت ت ــه اینکــه رای هی ــت ب ــا عنای و ب
نشــده لــذا مفــاد رای صــادره بدیــن شــرح اصــالح 
ــع صحیــح  ــر مرب مــی گــردد: مســاحت ۱79.3۰ مت
مــی باشــد کــه در رای شــماره ۱39۵/۱۰/3۰-۲۸۶9۰ 
هیــأت دوم مســاحت بجــای ۱79.3۰ مترمربــع 

ــت. ــده اس ــد ش ــع قی ــتباهًا 79.3۰ مترمرب اش
 ۱39۶/۰۶/3۰-۱۵۸۱۱ شــماره  اصالحــی  ۴.رای 
هیــأت دوم بــا توجــه بــه مفــاد گــزارش کارشــناس 
 ۲۴/۴/۱39۶ مــورخ  شــماره۲۵۰۱۴۱۴۸/9۶  بــه 
ــون اجــرا  ــا کن ــأت ت ــه اینکــه رای هی ــت ب ــا عنای و ب
نشــده لــذا مفــاد رای صــادر بــه شــرح زیــر اصــالح 
ــی نســاج  ــام مالــک رســمی رمضانعل مــی گــردد: ن
ــی ســند ۱9۱۰۶ مــورخ  ــد قنبرعل ــی فرزن ــور اصفهان پ
۱3۲3/۱۲/۲۶ دفترخانــه ۲۰ اصفهــان مــی باشــد کــه 
رای شــماره ۱۰9۵۴-۱393/۰۵/۲۰ هیــأت دوم  در 
اشــتباهًا مالــک رســمی محمدشــاه زیــدی عاشــق 
آبــادی از ســند ۲۸-۲۴/۱/۱۸ دفتــر ۲ اصفهــان قیــد 

شــده اســت.
آراء صــادره قبلــی بــا رعایــت اصالحــات فــوق قابــل 

اجــرا میباشــند.
ــور  ــدت مذک ــای م ــورت انقض ــت درص ــی اس بدیه
وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

. صادرخواهدشــد  مالکیــت 
تاریخ انتشار نوبت اول ۱39۶/۰۸/۰۲

تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱39۶/۰۸/۱7
رئیس منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان

علیرضا حیدری  م الف  ۲3۴۶۵

ابالغیه
 9۶۱۰۱۰۶79۴7۰۰۶۱3  : ابالغنامــه  شــماره 
پرونــده:  شــماره   9۶۱۰۱۰۶79۴7۰۰۶۱۴ و 
9۶۰99۸۶79۴7۰۰۴9۵  شــماره بایگانــی شــعبه: 
ــخصات  ــم :۱39۶/۰7/۲۶ مش ــخ تنظی 9۶۰۴9۵ تاری
ــام :۱-محمــد ۲-کــورش  ــالغ شــونده حقیقــی: ن اب
نــام خانوادگــی : ۱-زاهــدی ۲-پارســا نشــانی : 
تاریــخ حضــور: ۱39۶/۰9/۲۶  المــکان   مجهــول 
ــان- یکشــنبه ســاعت ۱۵:3۰ محــل حضــور : اصفه

چهــار راه شــیخ صدوق-چهــار راه وکال-مجتمــع 
شــهدای مدافــع حــرم شــورای حــل اختــالف  تاریــخ 
  ۱۵:3۰ حضــور:  ســاعت   ۱39۶/۰9/۲۶ حضــور: 
درخصــوص دعــوی علیرضــا فرازبخــت بــه طرفیــت 
شــما در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی در ایــن 
شــعبه حاضــر شــوید. توجــه : پــس از دریافــت ایــن 
ابالغیــه، ابــالغ اوراق قضایــی بــه صــورت الکترونیــک 
انجــام خواهــد شــد و ابــالغ بــه صــورت کاغــذی در 
ــن  ــوارد محــدود و اســتثنا انجــام میشــود؛ بنابرای م
ضــروری اســت نســبت بــه ثبتنــام و مشــاهده 
ــی از طریــق ســامانه  ــه و ابالغیه هــای آت ایــن ابالغی
ــامانه،  ــه س ــت ورود ب ــه جه ــد. چنانچ ــدام نمایی اق
حســاب کاربــری )شناســه و رمــز( دریافــت ننمــوده 
ــات  ــر خدم ــی از دفات ــه یک ــام، ب ــت ثبتن ــد جه ای
الکترونیــک قضایــی و در صــورت عــدم دسترســی، 
ــد  ــه نمایی ــی مراجع ــد قضای ــن واح ــه نزدیکتری ب

شــماره : ۲3۸73/ م الــف دفتــر شــعبه ۱7 مجتمــع 
شــماره دو شهرســتان اصفهــان

دادنامه
کالســه پرونــده: 9۲/3۶9 شــماره دادنامــه:9۲ تاریــخ 
رســیدگی:9۴/۲/۱۶ مرجــع رســیدگی: شــعبه ســوم 
حقوقــی شــورای حــل اختــالف شهرســتان ســمیرم

ــه  ــد حســین ب ــی قاســمی فرزن ــر عل ــان: قنب خواه
ــش  ــروی شــهرداری و آت ــک روب آدرس ســمیرم ون
نشــانی خوانــده: عبــدهللا شــهریاری فرزند اســقندیار 
بــه آدرس اصفهــان خ شــهید نیکبخــت کوچــه شــهید 
ــه  ــته : مطالب ــوم خواس ــه س ــالک۱ طبق ــی پ ابطح
ــه  ــده ب وجــه چــک گردشــکار: پــس از ارجــاع پرون
ــی  ــوق و ط ــه ف ــه کالس ــت آن ب ــعبه و ثب ــن ش ای
تشــریفات قانونــی و اخــذ نظریــه مشــورتی اعضــاء، 
قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح 
زیــر مبــادرت بــه صــدور رای مــی نمایــد: رأی قاضــی 
شــورا در خصــوص دادخواســت قنبــر علــی قاســمی 
بــه طرفیــت عبــد هللا شــهریاری بــه خواســته مطالبه 
مبلــغ چهــل میلیــون ریــال وجــه یــک فقــره چــک 
ــک  ــده بان ــورخ 9۲/3/۲ عه ــه شــماره 3۵۶۴۰7 م ب
ــه انضمــام  ــان  ب ــران شــعبه ســعدی اصفه ــی ای مل
ــا  ــه ب ــر تادی ــارت تاخی ــی و خس ــارات دادرس خس
ــدم  ــه ع ــده و گواهینام ــات پرون ــه محتوی ــه ب توج
پرداخــت وجــه چــک از ناحیــه بانــک محــال علیــه و 
بــا توجــه بــه اظهــارات خواهــان در جلســه رســیدگی 
مورخــه  و عــدم حضــور خوانــده در جلســه رســیدگی 
ــه اینکــه اصــل ســند تجــاری در یــد  شــورا و نظــر ب
دارنــده چــک حکایــت از مدیونیــت صــادر کننــده و 
ــه  ــه اینک ــر ب ــه وی دارد و نظ ــتغال ذم ــور در اش ظه

ــت  ــت از پرداخ ــه حکای ــی ک ــده دلیل ــه خوان از ناحی
ــا توجــه  ــذا ب ــده فل ــه نگردی ــد ارائ وجــه چــک نمای
بــه نظریــه مشــورتی اعضــاء شــورا بــه شــرح 
ــا احــراز اشــتغال  صورتجلســه مورخــه 9۴/۱/۲۴ و ب
ــه  ــتندًا ب ــن و مس ــتصحاب دی ــده و اس ــه خوان ذم
ــواد  ــالف و م ــل اخت ــوراهای ح ــون ش ــاده ۱۱ قان م
ــی  ــره الحاق ــارت و تبص ــون تج 3۱3،3۱۱،3۱۰ از قان
ــه  ــام ب ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــوب مجم مص
مــاده ۲ قانــون صــدور چــک و مــواد ۵۱9،۱9۸ و 
ــه  ــم ب ــی حک ــی مدن ــن دادرس ــون آئی ۵۲۲ از قان
ــل  ــغ چه ــت مبل ــه پرداخ ــده و ب ــت خوان محکومی
ــت  ــته و پرداخ ــل خواس ــت اص ــال باب ــون ری میلی
خســارت تاخیــر و تادیــه از تاریــخ 9۲/۲/۲ تــا زمــان 
اجــرای حکــم بــر اســاس شــاخص اعالمــی از ناحیه 
بانــک مرکــزی و پرداخــت هشــتاد هــزار ریــال هزینه 
دادرســی در حــق خواهــان صــادر و اعــالم مــی گردد. 
رأی صــادره غیابــی و ظــرف مــدت بیســت روز پــس 
از ابــالغ قابــل واخواهــی در همیــن شــورا مــی باشــد. 
م الــف ۱۱/93 قاضــی شــورای حــل اختــالف شــعبه 

ســوم حقوقــی حــوزه قضائــی شهرســتان ســمیرم

دادنامه
 9۶-۲۰3 : پرونــده کالســه   ۰79۶/۲9  : تاریــخ 
شــماره دادنامــه 3۸۶ شــعبه 3 شــورای حــل 
ــی  ــم صادقــی عل اختــالف برخــوار خواهــان : کری
ّآبــادی فرزنــد علــی بــه نشــانی علــی ّآبــاد کوچــه 
ــده:  ــی خوان ــم صادق ــزل کری ــان من صاحــب الزم
ــه  ــد ب ــد محم ــنی فرزن ــور سوس ــالم پ ــان غ آرم
نشــانی مجهــول المــکان  رای دادگاه در خصــوص 
ــه طرفیــت  ــادی ب دعــوی کریــم صادقــی علــی آب
ــه خواســته مطالبــه  آرمــان غــالم پــور سوســنی ب
وجــه چــک بــه شــماره ۲۱7۶۵7-9۶/۰۲/3۰عهــده 
بانــک ســپه شــعبه میــدان شــهدا بــه مبلــغ 
ــی  ــارات دادرس ــام خس ــه انضم ــال ب ۶۰۰۰۰۰۰۰ ری
مفــاد  بــه  نظــر  تادیــه  تاخیــر  احتســاب  و 
دادخواســت تقدیمــی تصویــر مصــدق گواهینامــه 
عــدم پرداخــت داللــت بــر اســتقرار دیــن بــر 
ــده داشــته و بقــاء اصــول مســتندات  عهــده خوان
ــن و  ــاء دی ــر بق ــت ب ــان دالل ــد خواه ــور در ی مذک
ــه نکــرده اســت  اشــتغال ذمــه خــود اقامــه و ارائ
دعــوی مطروحــه را وارد و ثابــت دانســته مســتندا 
بــه مــواد ۱9۸ و ۵۱9 قانــون آییــن دادرســی 
مدنیــو مــواد 3۱۰ و 3۱3 قانــون تجــارت و قانــون 
ــون  ــاده ۲ قان ــه م ــی ب استفســاریه تبصــره الحاق
اصــالح مــوادی از قانــون صــدور چــک حکــم بــر 
ــغ ۶۰۰۰۰۰۰۰  ــه پرداخــت مبل ــده ب محکومیــت خوان
ریــال بابــت چــک مــورد دعــوی و احتســاب تاخیر 
تادیــه از تاریــخ صــدور چــک لغایــت زمــان تادیــه 
ــه  ــت هزین ــال باب ــغ ۱۸3۵۰۰۰ ری ــت مبل و پرداخ
ــل در  ــه وکی ــق الوکال ــت ح ــغ باب ــی و مبل دادرس
ــد رای  ــی نمای ــالم م ــادر و اع ــان ص ــق خواه ح
صــادره غیابــی اســت و ظــرف مهلــت بیســت روز 
ــورا و  ــن ش ــی در ای ــل واخواه ــالغ قاب ــس از اب پ
ــد  ــراض و تجدی ــل اعت ــرف ۲۰ روز قاب ــپس ظ س
ــی  ــی و حقوق ــای عموم ــی دردادگاه ه ــر خواه نظ

ــد.  ــی باش ــوار م ــتان برخ شهرس
دفتــر شــعبه دســوم مجتمــع شــماره یــک شــورای 

حــل اختــالف برخــوار
 شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

۵/37/7۴۰/م الــف بــه تاریــخ ۲9 /9۶/۰7

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
در  اصفهــان   ۴ شــعبه  حقوقــی  احــکام  اجــرای 
نظــر دارد جلســه مزایــده ای در خصــوص پرونــده 
اجرایــی کالســه 9۶۰۰۴9 ج/۴ لــه علــی بشــیری و 
علیــه عباســعلی امینــی مبنــی بــر مطالبــه مبلــغ 
۱/۲۱7/۰۵۴/۰۰۰ ریــال بابــت محکــوم بــه و هزینه هــای 
ــه 9۶/9/۱  ــی در مورخ ــرای دولت ــق االج ــی و ح اجرای
ســاعت 9 صبــح در محــل اجــرای احــکام دادگســتری 
ــروش  ــت ف ــاق ۱۵ جه ــن ات ــه زیرزمی ــان طبق اصفه
ــا  ــی ب ــگ ملک ــش دان ــه ش ــاع از 7۲ حب ــه مش حب
ــال  ــه ذی ــی ک ــه کارشناس ــدرج در نظری ــخصات من مش
ــی و  ــعلی امین ــای عباس ــی آق ــت ملک ــده اس درج ش
اکنــون در تصــرف مالکانــه مالــک مــی باشــد توســط 
کارشــناس رســمی دادگســتری بــه شــرح ذیــل 
ارزیابــی شــده نظریــه وی مصــون از تعــرض طرفیــن 
ــی  ــد م ــن خری ــد. طالبی ــزار نمای ــده برگ ــع گردی واق
تواننــد ظــرف ۵ روز قبــل از جلســه مزایــده بــه نشــانی 
فــوق مراجعــه و از ملــک بازدیــد و بــا همــراه داشــتن 
ــن  ــک تضمی ــا چ ــد ی ــورت نق ــه ص ــا ب ــد به ۱۰ درص
ــی  ــکام حقوق ــرای اح ــه اج ــی در وج ــک مل ــده بان ش
ــده  ــد. پیشــنهاد دهن ــده شــرکت نماین در جلســه مزای
ــود تســلیم  ــده خواهــد ب ــده مزای باالتریــن قیمــت برن
ــای  ــام به ــت تم ــس از پرداخ ــده پ ــورد مزای ــک م مل
ــر  ــی ب ــای اجرای ــت. هزینه ه ــد گرف ــورت خواهن آن ص
عهــده محکــوم علیــه مــی باشــد. اوصــاف ملــک مــورد 
ــماره  ــی ش ــالک ثبت ــی پ ــوص ارزباب ــده در خص مزای
ــتاق دوم،  ــان مش ــان ، خیاب ــع در اصفه ۴9۱۸/۵۱ واق
کوچــه مهســتان ، پــالک ۵۶ ، اینجانبــان کارشناســان 
منتخــب ضمــن یازدیــد از محــل بدیــن وســیله گزارش 
کارشناســی خــود را بــه شــرح زیــر بــا اســتحضار مــی 
رســانیم؛ مشــخصات ثبتــی پــالک: آپارتمــان فــوق بــه 
ــت ۵۲۶7۱ در  ــماره ثب ــه ش ــک ۴9۱۸/۵۱ ب ــماره مل ش
ــناد  ــت و اس ــازمان ثب ــه ۲۶7 در س ــر ۲۵7 صغح دفت
ــک  ــک، ی ــخصات مل ــت. مش ــده اس ــت ش ــور ثب کش
ــع طبــق  ــه مســاخت ۱79/۴ مترمرب واحــد آپارتمــان ب
ســند مالکیــت، واقــع در طبقــه اول یــک مجموعــه ســه 
ــوار  ــا نمــای آجــر ســه ســانت، اســلکت دی واحــدی ب
ــل ۲۵  ــا قدمــت حداق ــوک، ب ــر، ســقف تیرچــه بل بارب
ســال، دیوارهــای داخلــی ســفید کاری و رنــگ روغــن. 
ســقف گــچ بــری، و پنجره هــای خارجــی چوبــی، کــف 
ــا درب  ــزی ب ــت فل ــن، کابین ــپزخانه اپ ــرامیک، آش س
ــی، سیســتم گرمایــش بخــاری گازی و شــومینه،  چوب
سیســتم ســرمایش کولــر آبــی، دارای دو اتــاق خواب و 
سرویســی بهداشــتی و حمــام کــه کاشــی و ســرامیک 
ــعاب  ــوق دارای انش ــد ف ــر آن واح ــد.عالوه ب ــی باش م
ــاحت  ــه مس ــاری ب ــد انب ــک واح ــرق و گاز و ی آب، ب
حــدود ۴۰ مترمربــع و یــک واحــد پارکینــگ بــه صــورت 
ــه  ــه ب ــا نوج ــالک: ب ــی پ ــد. ارزیاب ــی باش ــاعی م مش
معاینــات انجــام شــده، قدمــت ســاختمان و موقعیــت 

بنــا ارزش پــالک فــوق بالــغ بــر ۸/۲۵۲/۴۰۰/۰۰۰ 
ــال معــادل هشــتصد و بیســت و پنــج میلیــون و  ری

ــردد. ــرآورد مــی گ ــان ب ــل هــزار توم دویســت چه
شــماره :۲3۸۱۱/ م الــف مدیــر و دادورز اجــرای احــکام 

حقوقــی اصفهــان - حســن منصوری

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
 اجــرای احــکام حقوقــی شــعبه اول اصفهــان در نظــر 
دارد جلســه مزایــده ای در خصــوص پرونــده اجرایــی 
ــه  ــی و علی ــدی یزدچ ــه مه ــه 9۶۰799ج/ اول ل کالس
ــر تقســیم  حســن یــزد چــی و ۱۶ نفــر دیگــر مبنــی ب
ترکــه در تاریــخ 9۶/9/۱ ســاعت ۸/3۰ صبــح در محــل 
اجــرای احــکام دادگســتری اصفهــان طبقــه زیرزمیــن 
ــا  ــی ب ــگ ملک ــش دان ــروش ش ــت ف ــاق ۱۵ جه ات
ــال  ــه ذی ــی ک ــه کارشناس ــدرج در نظری ــخصات من مش
درج شــده اســت ملکــی مــورث طرفیــن پرونــده 
و اکنــون در تصــرف مالکانــه مالکیــن مــی باشــد 
توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه شــرح 
ــرض  ــون از تع ــه وی مص ــده نظری ــی ش ــل ارزیاب ذی
طرفیــن واقــع گردیــده برگــزار نمایــد. طالبیــن خریــد 
ــه  مــی تواننــد ظــرف ۵ روز قبــل از جلســه مزایــده  ب
نشــانی فــوق مراجعــه و از ملــک بازدیــد و بــا همــراه 
ــک  ــا چ ــد ی ــورت نق ــه ص ــا ب ــد به ــتن ۱۰ درص داش
ــی در وجــه اجــرای احــکام  ــک مل ــن شــده بان تضمی
حقوقــی در جلســه مزایــده شــرکت نماینــد. پیشــنهاد 
ــود  ــده مزایــده خواهــد ب ــده باالتریــن قیمــت برن دهن
تســلیم ملــک مــورد مزایــده پــس از پرداخــت تمــام 
بهــای آن صــورت خواهــد گرفــت. هزینه هــای اجرایــی 
ــر عهــده محکــوم علیــه مــی باشــد. اوصــاف ملــک  ب
ــان،  ــع در اصفه ــر واق ــورد نظ ــل م ــده مح ــورد مزای م
خیابــان مــدرس، خیابــان مولــوی، کوچــه شــهید 
راســت کــد  چهــارم ســمت  منــزل  ابریشــم کار، 
ــه  ــد ک ــورد بازدی ــل م ــتی : ۱۵۵۴۱-۸۱۴9۶ . مح پس
ــش از 3۰  ــت بی ــا قدم ــزل مســکونی ب ــاب من ــک ب ی
ــکلت  ــد دارای اس ــی باش ــکنه م ــی از س ــاله و خال س
آجــری و ســقف تیرآهــن. ســاختمان فــوق دارای یــک 
زیرزمیــن انبــاری و یــک انبــار و دستشــویی در حیــاط 
ــی و  ــر آب ــش کول ــتم گرمای ــد. دارای سیس ــی باش م
گرمایــش بخــاری و آبگرمکن گازی و دارای انشــعابات 
آب، بــرق ، گاز و تلفــن مــی باشــد. مســاحت اعیانــی 
ســاختمان فــوق حــدود ۲3۵ مترمربــع مــی باشــد کــه 
ــه 7 مســاحت عرصــه  ــه شــهرداری منطق ــق نام مطاب
ســاختمان فــوق پــس از عقــب نشــینی بــه متــراژ 3۱7 
ــی  ــد ارتفاع ــکونی و ک ــری مس ــع و دارای کارب مترمرب
آن چهــار طبقــه روی پیلــوت و گــذر بنــدی غربــًا 
ــًا بــه گــذر ده متــری مــی  بــن بســت موجــود و جنوب
باشــد. شــش دانــگ پــالک ۱3۶۸7/3 بخــش پنــج 
ثبــت اصفهــان. بــا توجــه بــه موقعیــت و نــوع کاربــری 
ارزش شــش دانــگ عرصــه و اعیانــی منــزل مســکونی 
فــوق بــه مبلــغ 7/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال معــادل هفتصــد 
و کارشناســی بــرآورد  تومــان  میلیــون   و شــصت 

 می گردد.
شماره: ۲3۸۰۵ / م الف 

ــان-  ــی اصفه ــکام حقوق ــرای اح ــر و دادورز اج مدی
ــوری ــن منص حس

،،
تــا زمانــی کــه باشــگاه های ذوب آهــن و 
سپاهان ثبات مدیریتی نداشته باشند 
و اعضــای هیئت مدیــره این باشــگاه ها 
نتیجه گرا آن هم در اندک مدت باشند و 
واقعیات را نپذیرند، این وضع همچنان 

ادامــه خواهــد داشــت
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90 درصد فوتبالیست ها باید محروم شوند!چرا از طبقه دوم نقش جهان استفاده نمی شود؟



پیشهناد فیلم

اژدهاواردمیشود!

کارگردان: مانی حقیقی
نویسنده: مانی حقیقی

ــادر فــاح،  بازیگــران: امیــر جدیــدی، احســان گــودرزی، ن
ــون  ــل، همای ــا تجم ــاری، کیان ــواد انص ــری، ج ــی باق عل

ــی زاده غن
خالصهداستانفیلم

دوم بهمن مــاه 1343 اســت. یــک شــورلت ایمپــاالی 
بــه  و  می گــذرد  باســتانی  قبرســتان  از  نارنجی رنــگ 
ــل  ــد. داخ ــته ای می ران ــاک نشس ــه خ ــتی ب ــمت کش س
ــده و روی  ــز ش ــدی حلق آوی ــی تبعی ــک زندان ــتی ی کش
دیوارهــای کشــتی خاطــرات روزانــه اش را نوشــته اســت؛ 
ــه کارآگاه حفیظــی کمــک خواهنــد  ــا ایــن نوشــته ها ب آی
کــرد تــا بفهمــد چــرا سال هاســت کســی مــرده اش را در 

ــن قبرســتان دفــن نکــرده اســت؟ ای
ــی  ــی حقیق ــاخته  مان ــود« س ــا وارد می ش ــم »اژده فیل
و  بصــری  فــرم  در  نامتعــارف  و  رادیــکال  تجربــه ای 
روایــی اســت کــه عامدانــه از دســتورزبان آشــنای ســینما 
 ســرباز می زنــد و الگــوی رایــج داســتانگویی را بــه 
ــا  ــر طبقه بندی ه ــختانه در براب ــد و سرس ــش می کش چال
هرگونــه  و  می کنــد  مقاومــت  قــراردادی  تعاریــف  و 
ــود را  ــا خ ــه ب ــب در مواجه ــار مخاط ــرض و انتظ پیش ف

از بیــن می بــرد. 
می شــود  موفــق  تحســین برانگیزی  طــرز  بــه  فیلــم 
قالــب نامعمــول روایــی خــود را در شــکل بدیــع و تــازه ای 
وهم انگیــز،  جهانــی  و  بیامیــزد  بصــری  اســتتیک  از 
هذیان گونــه و رازآلــود را خلــق کنــد کــه بــا وجــود 
بــا آن احســاس  از مواجهــه  خــوف و هراســی کــه 
می کنیــم، نمی توانیــم جلــوی وسوســه ورود بــه آن را 
بگیریــم و پــس از اینکــه قــدم در فضــای مســحورکننده 
ــروج از آن  ــه خ ــادر ب ــر ق ــتیم، دیگ ــونگرش گذاش و افس

ــتیم.  نیس
هــر یــک از نماهــای فیلــم بــا فضاســازی زیبــا و شــاعرانه 
و ترکیب بندی هــای بصــری چشــمگیر و خیره کننــده 
و همراهــی موســیقی ای کــه وهمناکــی سرخوشــانه 
ــد،  ــی می کن ــش را تداع ــی لذت بخ ــدن در کابوس غرق ش
ــت  ــدی در حال ــه هنرمن ــد ک ــی می مان ــوی نقاش ــه تابل ب
ــزه ای از  ــل آن آمی ــیده و حاص ــودی آن را کش ازخودبی خ

نبــوغ و جنــون شــده باشــد.

حرف و نقل

محمــود کاظمــی، مدیــر عامل مؤسســه بهمن ســبز 
ــس  ــن پردی ــاخت دومی ــات س ــه زودی عملی ــت: ب گف
ســینمایی در اصفهــان بــه همــت مؤسســه بهمــن ســبز 
و با همکاری مؤسســه سینماشــهر و شــهرداری اصفهان 

ــود. ــروع می ش ش
اســتاد جمشــید مشــایخی بــه دلیــل مشــکات 
کلیــوی به بیمارســتان منتقــل شــده و در بخش عادی 
بســتری اســت؛ امــا به دلیــل مراجعــات زیاد از ســوی 

پزشــک معالــج ممنوع الماقــات شــده اســت.
ــام »هجــوم«  ــا ن فیلــم جدیــد شــهرام مکــری ب
اکــران  تجربــه  و  هنــر  گــروه  در  آبان مــاه   1۵  از 

می شود.
ــش  ــان از نمای ــراوان مخاطب ــتقبال ف ــر اس ــا ب بن
بــه  توجــه  بــا  و  ســاده دل«  ســرباز  »شــوایک، 
ــن نمایــش در  ــر اجــرای ای ــی ب درخواســت هایی مبن
زمانــی بــه جــز ســاعت ۲1، نمایش »شــوایک، ســرباز 
ــه روی  ــاه ســاعت 1۹ ب ســاده دل« روز شــنبه ۶ آبان م

ــی رود. ــه م صحن
ســیروس همتــی دربــاره فعالیت هــای ایــن 
روزهــای خــود در عرصــه تئاتر گفــت: مجموعه داســتان 
»ننــه کاراتــه« بــه عنــوان اولیــن مجموعــه داســتان من 
ــز اســت، توســط انتشــارات  ــه دارای ۸ داســتان طن ک
نیســتان چــاپ و در بــازار کتــاب عرضــه شــد و شــاید 
در آینــده داســتان های ایــن مجموعــه را بــه نمایشــنامه 

تبدیــل کنــم.
رضــا فرهمنــد، کارگــردان ســینمای مســتند،  
گفــت:  خــود  فعالیت هــای  جدیدتریــن  دربــاره 
به تازگــی مســتندی بــا عنــوان »خوشــبخت بــودم 
ــراق ســاخته ام  ــر باشــم« در ع ــه نمی توانســتم متنف ک
کــه در حــال حاضــر مراحــل پایانــی تدویــن آن توســط 
خــودم ســپری می شــود و امیــدوارم در یازدهمیــن دوره 

ــد. ــش دربیای ــه نمای ــینماحقیقت« ب ــنواره »س جش
ــی  ــورای صنف ــخنگوی ش ــی، س ــا فرج غامرض
نمایــش  گفــت: فیلــم »رقــص پا« از چهارشــنبه ســوم 

آبان مــاه در گــروه آزاد اکــران می شــود.
ملکــه رنجبــر پــس از جراحــی قلــب بــاز کــه بــه 
رضایــت پزشــکان از عمــل انجامیــد، وضعیــت حــال 
عمومــی اش رو بــه بهبــودی اســت و همچنــان بــرای 

درمــان در بیمارســتان بســتری اســت.
ــاه  ــم کوت ــه ســی وچهارمین جشــنواره فیل اختتامی
ــی برگــزار شــد کــه بهمــن و بهــرام آرک  تهــران در حال
کارگردانــان فیلــم »حیــوان«، بیشــترین جوایــز آن را به 

نــام خــود کردنــد.
آخریــن نقاشــی که »وینســتون چرچیل« کشــیده، 

بــه فــروش گذاشــته می شــود.
ــاد  ــران خوش بیــن، کارگــردان نمایــش »زنده ی مه
زنــدان قصــر«، دربــاره ویژگی هــای ایــن نمایــش 
ســخن گفــت و عنــوان کــرد ایــن اثــر نمایشــی قصــه 

ــد. ــر می کش ــه تصوی ــده را ب ــان فراموش ش زندانی
تصویربــرداری اپیزود مهســا از مجموعه تلویزیونی 

محکومیــن بــه تهیه کنندگــی بهــروز مفیــد آغاز شــد.
کلیــپ فیلــم ســینمایی »خانــه دختــر« بــا صدای 

حامــد همایون منتشــر شــد.

کوتاه اخبار 
کانونعکساصفهانبرگزارمیکند:

عکاسیبهمثابههنر
کانــون عکــس اصفهــان بــه منظــور  کیمیای وطن
پرداختــن بیشــتر بــه ســیر تاریخــی و تکویــن هنــر 
ــوان  ــا عن ــتی ب ــاه نشس ــنبه 3 آبان م ــی روز چهارش عکاس
ــا  ــم(« ب ــا مدرنیس ــاز ت ــر )از آغ ــه هن ــه مثاب ــی ب »عکاس

حضور علی صالحی برگزار می کند. 

ســرفصل موضوعــات مدنظــر بــرای ایــن جلســه عبارت انــد 
از: دوره ای کــه عکاســی هنــر نبــود، دوره ای کــه بــرای 
هنــر مفیــد بــود، ولــی برابــر بــا آن نبــود، بررســی و 
ــون، دوره ای  ــچ رابینس ــری پی ــتاولیندر و هن ــی گوس معرف
ــی  ــان عکاس ــد، جری ــده می ش ــر خوان ــی هن ــه عکاس ک
طبیعت گرایانــه، بررســی و معرفــی پیتــر هنــری امرســون، 
ــن  ــان ای ــا و عکاس ــی نظریه ه ــم، معرف دوران پیکتورالیس
دوره، معرفــی گــروه عکاســان جدایی طلــب، معرفــی و 

ــتیگلیز. ــرد اس ــی آلف بررس
 ایــن نشســت در تاریــخ 3 آبان مــاه از ســاعت 1۶ تــا 

1۸:3۰ در نگارســتان امــام خمینــی برگــزار می شــود.

بازیگرانجدید
به»شاهکُش«پیوستند

ــم  ــه فیل ــینی ب ــد سجادی حس ــر و فری ــادی حجازی ف ه
ــی  ــد امیرخان ــی وحی ــه کارگردان ســینمایی »شــاه کُش« ب

پیوســتند. 
ــی  ــد امیرخان ــر ســینمایی وحی ــن اث »شــاه کُش«، تازه تری
کــه مدتــی اســت در ســکوت خبــری مراحــل پیش تولیــد 
را ســپری می کنــد، بــه زودی وارد مرحلــه فیلمبــرداری 

می شــود. 
ــینمایی »در  ــم س ــا فیل ــن ب ــش از ای ــه پی ــی ک امیرخان
ــون  ــید، اکن ــه رس ــت در گیش ــه موفقی ــوم« ب ــدت معل م
ــمین  ــه سی وشش ــاوت ب ــد و متف ــه ای جدی ــا فیلمنام ب

ــد.  ــر می آی ــم فج ــی فیل ــنواره مل جش
ــر نقــش  ــوان بازیگ ــه عن ــاز افشــار ب ــن از مهن پیــش از ای
ــن  ــق آخری ــرده می شــد و طب ــام ب اول زن »شــاه کُش« ن
ــد ســجادی  ــر و فری ــادی حجازی ف ــی ه ــات به تازگ اطاع
حســینی بــه جمــع بازیگــران اصلــی ایــن فیلــم ســینمایی 

پیوســته اند. 
متفــاوت  معمایی اجتماعــی  درام  یــک  »شــاه کُش«، 
اســت کــه نویســندگی آن را نیــز وحیــد امیرخانــی بــر عهده 

داشــته اســت. 
داســتان فیلــم در فضایــی زمســتانی می گــذرد و بــه زودی 
بــا فراهــم شــدن شــرایط آب و هوایــی، تولیــد آن در 
ــادران  ارتفاعــات کوهســتانی آغــاز خواهــد شــد. عبــاس ن

تهیه کنندگــی »شــاه کُش« را بــر عهــده دارد.

ــا  ــون ب ــران تلویزی ــان اینکــه مدی ــا بی محمدحســین لطیفــی ب
ــه  ــا را در عرص ــئوالن، قیمت ه ــت: مس ــد، گف ــت دارن ــم رقاب ه
ــی کــه  ــن زمان ــد؛ بنابرای بازیگــری، نجومــی و غیرمعقــول کردن
قیمت هــا در تلویزیــون بــاال رفــت، ســینما هــم افزایــش قیمــت 
پیــدا کــرد و حتــی ســینما بــر ســر همیــن ماجــرا زمیــن خــورد. 
ایــن کارگــردان ســینما و تلویزیــون کــه ســریال »ســّر دلبــران« 
را در دســت ســاخت دارد، بــا اشــاره بــه کیفیــت آثــار نمایشــی 
ــا  ــن ب ــرد: م ــان ک ــر آن بی ــذار ب ــل تاثیرگ ــون و عوام در تلویزی
ــران« در دو  ــل از ســریال »ســّر دلب ــه قب ــم ک صداقــت می گوی

یــا ســه کار اخیــر خــود بســیار اذیــت شــدم. 
ــکل  ــیما، مش ــت و صداوس ــکل دول ــه مش ــه داد: البت او ادام
ــد  ــه می گوین ــتند ک ــردم هس ــن، م ــئله م ــت؛ مس ــن نیس م
ــاد کــه دیگــر مثــل قبــل ســریال نســاختی؟  چــه اتفاقــی افت
اینجاســت کــه دل مــن خــون اســت؛ چــون می گوییــم بودجــه 

ــم.  نداری
وی بــا اشــاره بــه مشــکات سریال ســازی ادامــه داد: در 
گذشــته نصــف بودجــه ســریال بــرای بازیگــران و نصــف 
ــه  ــر هزین ــائل دیگ ــه و مس ــت صحن ــل پش ــرای عوام ــر ب دیگ
ــا ۷۰ درصــد بودجــه بــرای  می شــد؛ امــا در حــال حاضــر ۶۵ ت
ــه و کیفیــت ســریال  ــا عوامــل پشــت صحن بازیگــر اســت؛ ام
چــه می شــود؟ مســئوالن صداوســیما هــم می گوینــد مــا 
چهــار مــاه بیشــتر نمی توانیــم حقــوق بدهیــم؛ بنابرایــن تولیــد 
ــه در روز  ــود و 1۰ دقیق ــام ش ــد تم ــاه بای ــار م ــریال در چه س
بایــد فیلــم بگیریــد؛ ایــن بــه معنــی نابــودی سریال ســازی در 
ایــران اســت. هــر فــردی ایــن مســیر را مــی رود، مــن از قبــل 
ــاوری  ــا دو ســال دوام بی ــک ی ــه ممکــن اســت ی ــم ک می گوی
ــوش  ــل خام ــون را کام ــردم تلویزی ــدت م ــن م ــد از ای ــا بع ام

ــرد. ــد ک خواهن

مدیــر گــروه فیلــم و ســریال شــبکه ســه از شــروع دوبــاره 
تولیــد ســریال »لحظــه گــرگ و میــش« کــه مدتــی 

ــر داد.  ــود، خب متوقــف شــده ب
مهــدی روشــن روان، مدیــر گــروه فیلــم و ســریال شــبکه 
ــش«  ــرگ و می ــه گ ــریال »لحظ ــاره س ــیما، درب ــه س س
ــط آن  ــی ضب ــه مدت ــون اســعدیان ک ــی همای ــه کارگردان ب
ــرداری  ــط و تصویرب ــرد: ضب ــان ک ــود، بی ــف شــده ب متوق
ــورت  ــه ص ــل ب ــده و عوام ــه ش ــر گرفت ــروژه از س ــن پ ای

ــتند.  ــت هس ــغول فعالی ــب کار مش ش
ــده ای  ــروژه کــه در حــال حاضــر تهیه کنن ــاره ایــن پ وی درب
نــدارد، عنــوان کــرد: مــا بــه دالیلــی بــا حســین طاهــری 
تهیه کننــده ایــن پــروژه بــه توافــق نرســیدیم و فعــا خــود 
ــم.  ــارت می کن ــریال نظ ــه س ــوط ب ــور مرب ــن روی ام م
ایــن پــروژه درنهایــت زیــر نظــر ســیمافیلم اســت و 

ــه  ــا ب ــرفت کار فع ــرای پیش ــه ب ــد ک ــه ش ــم گرفت تصمی
ــم.  ــو ببری ــی آن را جل ــروژه ای امان ــورت پ ص

ــن  ــاره ای ــه درب ــبکه س ــریال ش ــم و س ــروه فیل ــر گ مدی
ــن ســریال دوره  ــرد: ای ــان ک ــروژه و ســختی های آن بی پ
ــختی هایی  ــا س ــرد و طبیعت ــر را در برمی گی ــخ معاص تاری
بــرای طراحــی صحنــه و لوکیشــن دارد؛ چــون بافــت 
شــهری تغییــر کــرده و طراحــی و اجرایــی کردن لوکیشــن 
ــت.  ــکاتی روبه روس ــا مش ــایل ب ــه و وس ــی صحن و حت

ــط  ــه توس ــارت« ک ــوی عم ــروژه »بان ــه پ ــان ب وی در پای
ــاره  ــت، اش ــی اس ــال کارگردان ــژاد در ح ــزهللا حمیدن عزی
ــر در  ــال حاض ــه در ح ــه ک ــن مجموع ــرد: ای ــوان ک و عن
کاشــان در حــال تصویربــرداری اســت، دوره قاجــار را بــه 
تصویــر می کشــد و یــک ســریال تاریخــی اســت کــه آن 

هــم ســختی های خــود را دارد.
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ــاخته  ــن س ــا«، آخری ــینمایی »ماالری ــم س فیل
ــود را  ــران خ ــت اک ــی اس ــهبازی، مدت ــز ش پروی

ــت. ــرده اس ــاز ک آغ
ــز شــهبازی  ــا«، ششــمین ســاخته پروی  »ماالری
ــود  ــازی خ ــه فیلم س ــهبازی در کارنام ــت. ش اس
ــد« را  ــم موفــق »نفــس عمیــق« و »دربن دو فیل

دارد. 
فیلــم »دربنــد« ســاخته قبلــی پرویــز شــهبازی 
ــن  ــی، بهتری ــن کارگردان ــن بهتری ــیمرغ بلوری س
بازیگــر نقــش مکمــل زن و بهتریــن فیلمبــرداری 
را از ســی و یکمیــن جشــنواره فیلــم فجــر 

ــرد.  ــت ک دریاف
ــت.  ــام داش ــیم« ن ــدا »نس ــا« ابت ــم »ماالری فیل
 ۲۰ دختــری  نقــش  در  قناعــت کــه  ســاغر 
ســاله در فیلــم »ماالریــا« بــازی می کنــد، از 

بیــن 1۵۰۰ متقاضــی ایــن نقــش انتخــاب شــد. 
ــون( و آذرخــش  ــداری )مجــری تلویزی آزاده نام
فراهانــی )فرزنــد بهــزاد فراهانــی، بازیگــر ســینما 
ــم  ــک فیل ــار در ی ــن ب ــرای اولی ــون( ب و تلویزی

ســینمایی بــازی می کننــد. 
ــم در کشــور لهســتان  ــن فیل ــژه ای جلوه هــای وی

انجــام شــده اســت.
داستان

شــهبازی، کارگــردان موفــق و مســتقل ایــن 
ســال ها، تــا پیــش از »ماالریــا« نشــان داده بــود 
ــی اســت کــه درک باالیــی از  کــه کارگــردان خوب
ســینما و داســتان دارد؛ همیــن امــر هــم باعــث 
شــد کــه بســیاری بــرای دیــدن فیلــم »ماالریــا« 
راهــی ســینماها شــوند؛ اگرچــه فیلــم »ماالریــا« 
ــا  ــل دفاعــی اســت، امــا در مقایســه ب ــم قاب فیل
انتظــار  شــهبازی  فیلم هــای کارنامــه  دیگــر 
دوســتداران ســینمای او را بــرآورده نمی کنــد. 

ــان  ــه جوان ــی شــهبازی ک ــم قبل برخــاف دو فیل
تهرانی هــا  و  تهــران  قربانــی  شهرســتانی 
ــس رخ  ــرا برعک ــم ماج ــن فیل ــدند در ای می ش
می دهــد؛ امــا همیــن عجیــب بــودن قصــه 
ــم  ــت فیل ــاح درنهای ــه اصط ــا ب ــده ت ــث ش باع
دارای چفــت و بســت مناســبی نباشــد؛ بــه 
ــول درآوردن آذرخــش و  ــال مســئله پ ــوان مث عن
ــن عناصــر مشــکل دار  دوســتانش، یکــی از همی
فیلــم اســت؛ اول اینکــه شــغل و نحــوه زندگــی 
ایــن جوانــان بــا اوضــاع معیشتی اقتصادی شــان 
ــا  ــه نظــر نمی رســد ب ــا ب در تضــاد اســت و ضمن
چنــد اجــرا بــه شــیوه  دوره گــردی در خیابان هــای 
تهــران، کــه اساســا امــکان برگــزاری چنیــن 
ــن شــیوه در آن هــا بیشــتر  ــه ای ــی ب پایکوبی های
ــد  ــی بتوان ــت، کس ــبیه اس ــوخی ش ــک ش ــه ی ب
را  خانــه اش  عقب افتــاده  مــاه کرایــه  چنــد 
ــود، چــرا آذرخــش  ــر هــم شــدنی ب ــردازد؛ اگ بپ

ــود؟  ــده ب ــه کار نش ــت ب ــر دس زودت
اعضــای گــروه  دارد کل  دلیلــی  چــه  اصــا 
موســیقی کــه خودشــان آه ندارنــد بــا نالــه ســودا 
ــار  ــان را در اختی ــدی اجراهایش ــام عای ــد تم کنن

ــد؟  ــرار دهن ــش ق آذرخ
از ایــن نمونه هــای باورنکردنــی و تصنعــی در 
ــینما  ــا س ــه ب ــانی ک ــت و کس ــیار اس ــم بس فیل
ــه  ــی ب ــه خوب ــد، ب ــال شــهبازی آشــنایی دارن رئ

یــاد دارنــد کــه او در فیلم هایــش تــا چــه انــدازه 
ــی داده و  ــت م ــودن داســتان اهمی ــی ب ــه واقع ب
ایــن چنیــن اشــتباهات فاحشــی از او جــای 

تعجــب دارد. 

ــتانی  ــای داس ــه فیلم ه ــت هم ــرار نیس ــه ق البت
ــی  ــال جزئ ــر خی ــند و عنص ــی باش ــا واقع کام
وقتــی  امــا  سینماســت؛  از  جدایی ناپذیــر 
ــا و  ــاس واقعیت ه ــر اس ــی ب ــت فیلم ــرار اس ق
مشــکات جامعــه ســاخته شــود، بایــد تــا جــای 
ــن  ــر ای ــه خــود درگی ــده ای ک ــرای بینن ــن ب ممک
مشــکات اســت باورپذیــر باشــد؛ از همیــن 
ــم  ــای فیل ــا گاف ه ــده ب ــی بینن ــم وقت ــت ه جه
ــا انــدازه ای داســتان را پــس  مواجــه می شــود، ت

می زنــد کــه ایــن یــک عیــب بــزرگ بــرای فیلــم 
می شــود. محســوب 

بازیگران
بــازی بازیگــران فیلــم حتــی ســاغر قناعــت 
و آزاده نامــداری و آذرخــش فراهانــی بســیار 
باورپذیــر اســت و ایــن قطعــا جــزو نــکات مثبــت 
فیلــم و توانایی هــای کارگــردان اســت کــه موفــق 
ــا ایــن  ــازی بگیــرد. ب شــده از ایــن نابازیگــران ب
فیلــم  در  اضافــه  بعضــی صحنه هــای  حــال 
ــی آن مشــکل اســت  ــه درک چرای وجــود دارد ک
و معلــوم نیســت کارگــردان ایــن نماهــا را بــه چــه 

ــده اســت. ــم گنجان ــل در فیل دلی
ــا چنــد فیلــم درخشــان ثابــت کــرده  شــهبازی ب
کــه کارگــردان خوبــی اســت؛ امــا متاســفانه 
فیلــم بــا وجــود ضرباهنــگ خــوب، پایــان 
بــر  اگــر  قبــول  قابــل  بازی هــای  و  جــذاب 
اســاس اســتانداردهای خــود شــهبازی ســنجیده 
هنــری  کارنامــه  در  ضعیــف  فیلمــی  شــود 
ایــن کارگــردان اســت. داســتان غیرمنســجم 
و حفره هــای درون فیلمنامــه بــه شــدت بــه 
کلیــت ایــن کار لطمــه زده اســت. هرچنــد فیلــم 
ــا  ــینما را ت ــر س ــدگان عام ت ــت بینن ــن اس ممک
حــدی راضــی کنــد، امــا دوســتداران شــهبازی و 
ــن  ــدن ای ــا از دی ــینما قطع ــدی س ــان ج مخاطب

ــد. ــد ش ــد خواهن ــم ناامی فیل

،،
ــا« فیلــم قابــل  اگرچــه فیلــم »ماالری
دفاعــی اســت، امــا در مقایســه بــا 
شــهبازی  کارنامــه  فیلم هــای  دیگــر 
را  او  ســینمای  دوســتداران  انتظــار 

نمی کنــد بــرآورده 

نگاهیبهفیلم»ماالریا«ساختهپرویزشهبازی

مرثیه ای برای آذرخش

وصیتنامهشهید
حاجمیرقاسممیرحسینی

بــار خدایــا! بــه یگانگــی ات و اینکــه شــریک و 
همتایــی برایــت نیســت و معبــود واقعــی هســتی 

می دهــم.  شــهادت 
حضــرت  خاتمــت  پیامبــر  بــه  خدایــا!  بــار 
توســت  محمــد)ص( کــه فرســتاده و رســول 
ــه اینکــه حضــرت علــی)ع(  شــهادت می دهــم و ب
پیشــوا و امــام اول شــیعیان اســت و اینکــه 
قیامــت و محشــر روز رســتاخیز حق اســت شــهادت 

 . هــم می د
بــار خدایــا! بــه اینکــه نظــام جمهــوری بــه رهبــری 
امــام عزیــز حــق اســت و جنــگ عــراق علیــه ایــران 
ــد  ــدان برومن ــل شــده و امــروز فرزن ــا تحمی ــه م ب

ــه از تمامیــت ارضــی، اســامی،  ملــت مــا ایثارگران
می کننــد،  دفــاع  خــود  مکتبــی  و  عقیدتــی 

شــهادت می دهــم. 
شــاید مشــیت حضــرت داور بــر ایــن باشــد 
ــال  ــر ح ــه ه ــم. ب ــدا کن ــهادت پی ــق ش ــه توفی ک
ــد  ــم امی ــش چش ــل و رحمت ــد و فض ــه خداون ب
دوختــه ام، نــه بــه بضاعــت و توشــه خویــش. خــدا 
ــگ  ــی در جن ــدارم. مدت ــه ای ن ــت توش ــواه اس گ
بــودم کــه شــاید بهــار عمــرم محســوب شــود و در 
ــدان ایــن امــت، قســمتی  ــار وارســته ترین فرزن کن
از عمــرم را ســپری کــردم کــه نعمــت بســیار بزرگــی 
ــد و جــز  ــود؛ بســیجیانی کــه جــز خــدا نمی دیدن ب
طریقــت خدایــی نمی پوییدنــد و آن خالصانــی کــه 
ــد و  ــاد و عقای ــد و مع ــر حقیقــت توحی ــه ب ــا تکی ب
ــا  ــود را از آلودگی ه ــاالت خ ــال و ح ــاق، اعم اخ

ــش را  ــوارح خوی ــا و ج ــان و اعض ــته اند و ج شس
بــه نــور واقعیــت تزئیــن کرده انــد. آن کســانی کــه 
ــا را ســه طاقــه  ــه نــص کام مــوال علــی)ع( دنی ب

کرده انــد.
زندگینامه شهید میرحسینی

ــال 1342 در  ــینی در س ــم میرحس ــهید میرقاس ش
روســتای صفدرمیربیــک در نزدیکــی شــهر زابــل بــه 
دنیــا آمــد. وی کوچک تریــن فرزنــد خانــواده حــاج 
مرادعلــی میرحســینی بــود. میرقاســم تحصیــات 
ــه  ــک ب ــتای جزین ــی را در روس ــی و راهنمای ابتدای
ــپار  ــل رهس ــه تحصی ــرای ادام ــاند و ب ــان رس پای
هنرســتان کشــاورزی شــهر زابــل شــد. پــس اخــذ 
مــدرک دیپلــم در ســال 1360 بــه عضویــت ســپاه 
ــغول  ــرش مش ــد پذی ــد و در واح ــدارن درآم پاس
بــه خدمــت شــد و پــس از چنــد مــاه کار و تــاش 

ــی  ــدن دوره عال ــرای گذران ــه ب ــه و خالصان صادقان
برگذیــده شــد. بــا شــروع عملیــات بیت المقــدس 
از  یکــی  معــاون  عنــوان  بــه  میرحســینی 
گردان هــای عمل کننــده در ایــن عملیــات شــرکت 
کــرد. ســرانجام پــس از آزادســازی و فتح خرمشــهر 
ــپار  ــی رهس ــی فرمانده ــوزش تکمیل ــرای دوره آم ب
ــری آموزش هــای الزم  ــران شــد و پــس از فراگی ته

ــت.  ــارهللا)ع( پیوس ــپ 41 ث ــه تی ب
ــوان  ــه عن میرقاســم میرحســینی در ســال 1361 ب
ــری منصــوب شــد و  ــردان شــهید مطه ــده گ فرمان
ــان  ــون رمض ــی چ ــرکت در عملیات های ــس از ش پ
ــا لیاقتــی کــه فرماندهــان  و والفجــر مقدماتــی و ب
در او ســراغ داشــتند، بــه عنــوان مســئول طــرح و 

ــارهللا)ع( منصــوب شــد.  ــات تیــپ 41 ث عملی
ــف و  ــه کت ــک از ناحی ــر ی ــات والفج وی در عملی

صــورت مجــروح شــد. در ســال 1362 ســنت 
حســنه پیامبــر)ص( را بــه جــای آورد و ازدواج 
ــج( در  ــام زمان)ع ــام ام ــرباز گمن ــن س ــرد. ای ک
ــم روی  ــبانه روز چش ــه ش ــر 3 س ــات والفج عملی
ــاماندهی  ــات را س ــن عملی ــا ای ــت ت ــم نگذاش ه
کنــد. وی در عملیــات کربــای یــک کــه منجــر بــه 
فتــح ارتفاعــات قاویزان شــد، شــرکت داشــت و در 
کربــای 4 کــه مقدمــه کربــای 5 بــود خالصانــه و 
شــجاعانه جنگیــد و بعثی هــای ظالــم را بــه همــراه 
ــد.  ــرون ران ــور بی ــای کش ــود از مرزه ــان خ همرزم
ســرانجام ایــن ســردار رشــید اســام در ســال 1365 
در خــاک مقــدس شــلمچه و در عملیــات کربــای 
ــات  ــن عملی ــا در حی ــس از ســاماندهی نیروه 5 پ
ــه ناحیــه  ــر اثــر اصابــت تیــر مســتقیم دشــمن ب ب
پیشــانی ســر بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل آمــد.

سریال

۳سریالبهعربیدوبلهشد
ــاز« به تازگــی  ــران«، »ســاعت صفــر« و »نی ســریال های »پشــت بام ته
ــم  ــی آی فیل ــال عرب ــه زودی از کان ــه شــده اند و ب ــی دوبل ــان عرب ــه زب ب

ــد.  ــن می رون ــه روی آنت ب
مجموعــه تلویزیونــی »پشــت بام تهــران« بــه کارگردانــی بهرنــگ 
ــتان  ــار در زمس ــن ب ــه اولی ــی ک ــب تقوای ــی زین ــی و تهیه کنندگ توفیق
ــبکه  ــش ش ــدول پخ ــد، در ج ــش ش ــیما پخ ــک س ــبکه ی 13۹4 از ش
عربــی آی فیلــم قــرار گرفتــه اســت. کامبیــز دیربــاز، ســام درخشــانی، 
آزاده صمــدی، اندیشــه فوالدونــد، ثریــا قاســمی، بهــزاد فراهانــی و لعیــا 

ــد.  ــش کرده ان ــای نق ــه ایف ــن مجموع ــه، در ای زنگن
همچنیــن کانــال عربــی آی فیلــم ســریال »ســاعت صفــر« بــه 
ــعید  ــی و س ــر عبداله ــندگی اصغ ــلطانی و نویس ــعید س ــی س کارگردان

شاهســواری را بــه روی آنتــن خواهــد بــرد. 
داســتان ایــن مجموعــه تلویزیونــی دربــاره مــردی 4۵ ســاله اســت کــه 
ــه  ــک معامل ــی در ی ــطه ناکام ــه واس ــده و ب ــرق ش ــارت غ در کار و تج
ــه شــدت آشــفته اســت. ایــن آشــفتگی باعــث می شــود در راه  کان ب

ــا وانتــی تصــادف کنــد و ایــن آغــاز ماجراســت.  شــمال، ب
امیــن زندگانــی، ســیاوش خیرابــی، نگیــن صــدق گویــا، محســن افشــار 

و الهــام نامــی در ســریال »ســاعت صفــر« ایفــای نقــش کرده انــد. 
»نیــاز« مجموعــه تلویزیونــی دیگــری اســت کــه بــه کارگردانــی حســین 
ــه ســفارش  ــون ب ــود و اکن ــد شــده ب ســهیلی زاده در ســال 13۹4 تولی

شــبکه آی فیلــم بــه عربــی دوبلــه شــده اســت. 
بهــاره افشــار، شــهرزاد کمــال زاده، حدیــث میرامینــی، پوراندخــت 
ــت،  ــی، رز رضــوی، ســیروس میمن ــار تفت ــری، عم ــدار اکب ــن، پن مهیم
آرش تــاج تهرانــی و کیمیــا ماحــی، بازیگــران ایــن مجموعــه تلویزیونــی 

بوده انــد.

سینما

راهیابیدوفیلمایرانیبهجشنوارهکانادایی
ــح«  ــای دم صب ــتند »رؤیاه ــرد« و مس ــی نمی می ــا کس ــم »اینج فیل
ــد.  ــرده می رون ــه روی پ ــادا ب ــون« کان ــا جن ــات ب ــنواره »ماق در جش
فیلــم »اینجــا کســی نمی میــرد« ســاخته حســین کنــدری در بیســت 
و پنجمیــن دوره جشــنواره بین المللــی »ماقــات بــا جنــون« در 
ــا  ــی ب ــژه فیلم های ــن جشــنواره وی ــادا حضــور خواهــد داشــت. ای کان
موضــوع بیماری هــای روانــی اســت و معتبرتریــن جشــنواره بــا ایــن 

موضــوع در جهــان اســت. 
تنهایی هــای  از  موشــکافانه  روایتــی  نمی میــرد«،  »اینجــا کســی 
یــک ســرباز جــوان اســت؛ در خاصــه داســتان فیلــم آمــده: اشــکان 
بــرای گذرانــدن بخشــی از دوره  ســربازی اش، راهــی منطقــه ای 
ــرایط  ــا ش ــدن ب ــار آم ــرای کن ــاش ب ــه در ت ــود. او ک ــرزی می ش م
جدیــد اســت، بــه مــرور متوجــه اتفاقــات عجیبــی در اطرافــش 
می شــود. مســتند »رؤیاهــای دم صبــح« ســاخته مهــرداد اســکویی 
ــون«  ــا جن ــات ب ــی حاضــر در جشــنواره »ماق ــم ایران ــر فیل ــز دیگ  نی
مســتند،  اثــر  ایــن  اســت.   )Rendezvous Whit Madness(
روایتگــر سرگذشــت دختــران نوجوانــی اســت کــه در روزهــای پایانــی 
ــت  ــون اصــاح و تربی ــم آزادی خــود از کان ــن حک ــرای گرفت ســال، ب

انتظــار می کشــند. 
بخــش بین المللــی هــر دو فیلــم »اینجــا کســی نمی میــرد« و 
ــا  ــب ب ــم ل ــی دری ــده کمپان ــر عه ــح« ب ــای دم صب ــتند »رؤیاه مس

ــت.  ــب اس ــرین میرش ــت نس مدیری
ــون«  ــا جن ــات ب ــم »ماق ــی فیل بیســت وپنجمین جشــنواره بین الملل
ــی  ــش  فیلم های ــا نمای ــان( ب ــا ۲۰ آب ــر ۲۰1۷ )1۲ ت ــا 11 نوامب از 3 ت
ــل،  ــد، برزی ــه، هلن ــکا، ترکی ــران، آمری ــادا، ســوئد، ای از کشــورهای کان

ــزار خواهــد شــد. فرانســه، انگلســتان، دانمــارک و بلغارســتان برگ

ادبیات

کتاب»پیامبر«روانهبازارشد
به نشــر )انتشــارات آســتان قــدس رضــوی(، جدیدتریــن کتــاب 
مجموعــه »پیامبــر« را بــا محوریــت داســتان زندگــی حضــرت 
محمــد)ص( در دوران کانســالی بــرای نخســتین بــار منتشــر و روانــه 

ــت.  ــرده اس ــازار ک ب
»پیامبــر«  مجموعــه  نویســنده  عنــوان  بــه  ســلیمانی«  »نقــی 
حضــرت  دوران کانســالی  داســتان  آن،  ســیزدهمین کتــاب  در 
محمــد)ص( را روایــت می کنــد کــه ایــن کتــاب در قالــب ۲۲4 
ــری  ــع وزی ــخه در قط ــمارگان ۲۰۰۰ نس ــا ش ــور ب ــی مص ــه رنگ صفح
ــال در  ــا قیمــت ۲۰۰ هــزار ری ــاه توســط به نشــر منتشــر شــده و ب کوت

دســترس عاقه منــدان قــرار گرفتــه اســت. 
کتاب هــای  ادامــه  در  پیامبــر  مجموعــه  کتــاب  ســیزدهمین 
ــی  ــتان زندگ ــت داس ــه روای ــه ب ــت ک ــه اس ــن مجموع ــین ای پیش
خاتم االنبیــاء)ص( در دوره هــای مختلــف شــامل پیــش از تولــد، 
کودکــی، نوجوانــی، جوانــی، بزرگســالی، میانســالی و کانســالی 
ــه  ــه ادام ــه هــم ک ــن مجموع ــد ای ــن جل ــن آخری ــردازد؛ همچنی می پ
ــد، توســط به نشــر  ــت می کن ــر)ص( را روای داســتان کانســالی پیامب

ــد.  ــد ش ــر خواه منتش
ــا  ــرآن و ب ــاس ق ــر اس ــه ب ــد را ک ــان بلن ــه رم ــن مجموع ــر ای به نش
اســتفاده از نهج الباغــه و کتاب هــا و روایت هــای معتبــر نگاشــته 
ــودک و  ــنی ک ــروه س ــرای گ ــه ب ــای پروان ــب کتاب ه ــده، در قال ش
ــوح  ــده ل ــر برن ــان پیامب ــه رم ــرده اســت. مجموع نوجــوان منتشــر ک
زریــن و دیپلــم افتخــار از کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان 
ــان،  ــش رم ــی در بخ ــای قرآن ــنواره قصه ه ــده جش ــال ۸۹، برن در س
ــاب در  ــن کت ــده بهتری ــور و برن ــهید غنی پ ــال ش ــاب س ــده کت برگزی

ــت. ــال ۸۹ اس ــا در س ــام بچه ه ــه س ــال مجل ــاب س ــنواره کت جش
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دیرکردیماشامراخوردیم
نویسندهرسول یونان

۸ هزار تومان قیمت
نیماژ نشر

سالخرگوش
نویسندهآرتو پاسیلینا

12 هزار و ۵۰۰ تومان قیمت
کتابسرای نیک نشر

اینکتابخواندنینیست
نویسندهزو بینگ

2۸ هزار تومان قیمت
شما نشر

ضبط »لحظه گرگ و میش« از سر گرفته شدنابودی سریال سازی را جدی بگیرید



11 و حوادث اجتماعی  کوتاه اخبار 
 کمک هالل  احمر به میانمار

یک وظیفه انسانی است
احمــر  هــال  جمعیــت  داوطلبــان  ســازمان  رئیــس 
جمــع آوری  دوم  فراخــوان  فعالیت هــای  تشــریح  بــا 
کمک هــای نقــدی بــرای آوارگان میانمــاری گفــت: کار مــا 
ــا  ــن کمک ه ــدارد و ای ــی ن ــای سیاس ــه جنبه ه به هیچ وج
ــرد.  ــه انســانی صــورت می گی ــک وظیف ــت ی ــًا از جه صرف
رضــا انــدام در مــورد آغــاز کمپیــن جمــع آوری کمک هــای 
مالــی بــرای مســلمانان آواره میانمــاری اظهــار کــرد: 
و  کردیــم  آغــاز  پنجشــنبه  روز  از  را  دوم  فراخــوان 
شــد  انجــام  اســتان ها  بــا  هماهنگی هایــی کــه  بــا 
نمازجمعــه،  برگــزاری  محل هــای  در  را  صندوق هایــی 
مســاجد و اماکــن پــر تــردد مســتقر کردیــم، امــا مســئله 
ــای  ــا کمک ه ــن صندوق ه ــق ای ــه از طری ــت ک ــن اس ای
چنــدان زیــادی جمــع آوری نمی شــود و از همیــن رو بــرای 
برنامه ریــزی کرده ایــم.  اجــرای کمپین هــای مختلــف 
ــا  ــر ب ــال احم ــت ه ــان جمعی ــازمان داوطلب ــس س رئی
ــدان  ــم از ظرفیــت هنرمن ــه اینکــه تــاش می کنی اشــاره ب
بهــره ببریــم، گفــت: فرهــاد قائمیــان کــه ســفیر صلــح مــا 
ــد،  ــکاری می کن ــز هم ــان نی ــازمان داوطلب ــا س ــت و ب اس
یکــی از هنرمندانــی بــود کــه ویدیویــی را ضبــط و در فضای 

ــرد.  ــر ک ــازی منتش مج
ــی  ــط عموم ــک رواب ــا کم ــن ب ــرد: همچنی ــه ک وی اضاف
جمعیــت، تــاش می کنیــم تــا تولیــد محتــوا انجــام 
ــق صــدا و ســیما و برنامه هــای  ــم از طری ــم و بتوانی بدهی
پرطرفــدار کلیپ هایــی را پخــش کنیــم تــا بتوانیــم مــردم 

ــد. ــک کنن ــم و کم ــتر آگاه کنی را بیش

آخرین آمارها از چهار 
واقعه حیاتی کشور

ســخنگوی ســازمان ثبــت احــوال کشــور ضمــن اشــاره بــه 
ــع  ــاره تجمی ــی در کشــور درب ــار واقعــه حیات آمارهــای چه
ــی  ــت متول ــت دول ــرار اس ــت: ق ــمند گف ــای هوش کارت ه
ــا از کارت هــای هوشــمند  تجمیــع کارت هوشــمند شــده ت

مــوازی دیگــر پیشــگیری شــود. 
ــه آمارهــای چهــار واقعــه حیاتــی در  ــی ب ســیف هللا ابوتراب
۶ ماهــه نخســت امســال اشــاره کــرد و گفــت: در شــش 
ماهــه اول ســال ۹۶ تعــداد ۷۶۴ هــزار و ۳۲۴ واقعــه 
والدت، ۱۸۱ هــزار و ۵۴۲ واقعــه فــوت، ۳۱۵ هــزار و ۷۵۲ 
ــاق رخ داده  ــه ط ــزار و ۴۹۵ واقع ــه ازدواج و ۸۵ ه واقع
اســت. وی در ادامــه همچنیــن در پاســخ بــه ســؤالی مبنی 
بــر اینکــه قــرار اســت چــه اطاعاتــی در داخــل کارت ملــی 
هوشــمند قــرار بگیــرد، گفــت: ایــن کارت شــامل اطاعاتــی 
ــع  ــث تجمی ــا در بح ــت. ام ــرد اس ــت ف ــوص هوی در خص
ــز  ــران نی ــت وزی ــوب هیئ ــه مص ــمند ک ــای هوش کارت ه
شــده اســت، قــرار اســت دولــت خــودش متولــی تجمیــع 
کارت هــای هوشــمند در کارت ملــی شــود تــا از کارت هــای 
ــان اینکــه  ــا بی ــوازی پیشــگیری شــود. وی ب هوشــمند م
ــمند  ــای هوش ــع کارت ه ــای تجمی ــات و پیگیری ه جلس
آغــاز شــده اســت، اظهــار کــرد: الزم نیســت افــراد بعــد از 
دریافــت کارت ملــی هوشــمند بــرای دریافــت کارتــی دیگــر 

مراجعــه کننــد. 

جامعه

تسهیالتی برای بازگشت پزشکان 
خوشنام ایرانی از خارج

ــت ۱۷۰۰  ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــت ب ــخنگوی وزارت بهداش س
ــش از  ــی اتری ــت میلیون ــور هش ــی در کش ــک ایران پزش
ــرای  ــهیاتی ب ــاد تس ــرای ایج ــت ب ــر بهداش ــتور وزی دس
ــر داد. ــور خب ــارج از کش ــی از خ ــکان ایران ــت پزش بازگش
دکتــر ایــرج حریرچــی بــا اشــاره بــه آمــار بــاالی فعالیــت 
پزشــکان ایرانــی در کشــور اتریــش، اظهــار کــرد: در کشــور 
اتریــش بــا هشــت میلیــون جمعیــت ۱۷۰۰ پزشــک 
ــز  ــا نی ــتر آنه ــه بیش ــتند ک ــه کار هس ــغول ب ــی مش ایران
ــود  ــا کمب ــه ب ــت ک ــن در حالیس ــتند. ای ــص هس متخص
شــدید متخصــص در کشــور روبــرو هســتیم. طبــق دســتور 
وزیــر بهداشــت بایــد تســهیاتی بــرای بازگشــت آنهــا ایجاد 
شــود. عــاوه بــر ایــن کســانی کــه می خواهنــد در برخــی 
ــکی  ــه پزش ــیا در زمین ــرقی و آس ــای ش ــورهای اروپ کش
تحصیــل کننــد بایــد بداننــد کــه کیفیــت آنهــا مــورد تأییــد 
ایــران نیســت. بــه همیــن دلیــل خانواده هــا بایــد پیــش 
از فرســتادن فرزنــد خــود از کیفیــت آن دانشــگاه مطمئــن 

شــوند.

 برگزاری انتخابات
شورای دانش آموزی

ــات  ــت: انتخاب ــری گف ــی و هن سرپرســت اداره کل فرهنگ
برگــزار  آبان مــاه  ســوم  در  دانش آمــوزی  شــورای 
می شــود و از میــان ۹ میلیــون دانش آمــوز، ۶۵۰ هــزار 
ــی، سرپرســت اداره  ــی رمضان نفــر انتخــاب می شــوند. عل
کل فرهنگــی و هنــری، اردوهــا و فضــای آموزشــی در 
نشســت خبــری دربــاره  شــورای دانش آمــوزی اظهــار کــرد: 
ــت.  ــه اس ــوان ارکان مدرس ــه عن ــوزان ب ــورای دانش آم ش
تأثیرگــذاری ایــن شــورا بــه انــدازه تأثیرگــذاری معلمــان و 

ــت.  ــدارس اس ــران در م مدی
وی بــا بیــان اینکــه پایــه اول و دوم ابتدایــی نمی توانــد در 
ایــن انتخابــات شــرکت کننــد، بیــان کــرد: امــا می تواننــد 
ــد. سرپرســت اداره کل فرهنگــی  در تبلیغــات شــرکت کنن
و هنــری وزارت آمــوزش و پــرورش تصریــح کــرد: تعــداد 
ــات شــورای  ــزاری انتخاب ۹۵ هــزار واحــد آموزشــی در برگ
دوره  در  داد:  ادامــه  وی  دارنــد.  نقــش  دانش آمــوزی 
ــاب  ــر انتخ ــر، ۵ نف ــه باالت ــر ب ــدارِس ۱۰۰ نف ــی، م ابتدای
ــا  ــر ت ــه باالت ــر ب ــدارِس ۱۰۱ نف ــدل، م ــی الب ــر عل و ۲ نف
۱۵۰ نفــر ۷ نفــر عضــو اصلــی و ۲ نفــر علــی البــدل، 
ــر  ــی و ۲ نف ــر اصل ــر ۹ نف ــوز باالت ــدارِس ۱۵۰ دانش آم م
ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــوند. رمضان ــاب می ش ــدل انتخ علی الب
ــا ۲۵۰  ــات مقطــع دوره متوســطه گفــت: مــدارس ت انتخاب
دانش آمــوز، ۵ دانش آمــوز، ۲۵۱ نفــر تــا ۳۵۰ نفــر، ۷ نفــر 
اصلــی و ۲ نفــر علی البــدل، مــدارِس ۳۵۰ تــا ۵۵۰ نفــر، ۹ 
نفــر عضــو اصلــی و دو نفــر علی البــدل و ۵۵۱ نفــر باالتــر ۱۱ 
نفــر عضــو اصلــی و ۲ نفــر علی البــدل انتخــاب می شــوند.

کوتاه اخبار 
سرنوشت شوم جوینده کار

ســاعت ۹:۴۰ صبــح ۹ شــهریور امســال مأمــوران کانتــری 
ــل  ــیک قت ــرس کش ــا بازپ ــاس ب ــیدخندان در تم ۱۲۰ س
ــال  ــل کان ــی داخ ــر جوان ــد دخت ــف جس ــت از کش پایتخ
ــن  ــال ای ــد. به دنب ــر دادن ــی ســیدخندان خب ــی در حوال آب
ــل  ــیک قت ــی آذر کش ــجاد مناف ــرس سیدس ــاس بازپ تم
ــه همــراه کارآگاهــان در محــل کشــف جســد حاضــر و  ب
ــان  ــی ها نش ــد. بررس ــاز ش ــه آغ ــن رابط ــات در ای تحقیق
ــوان را  ــر ج ــد دخت ــهرداری جس ــران ش ــه کارگ ــی داد ک م
پیــدا کــرده و موضــوع را بــه پلیــس گــزارش داده بودنــد. 
ــرون  ــال بی ــل کان ــد از داخ ــانی جس ــک آتش نش ــا کم ب
کشــیده شــد و در بررســی های اولیــه هیــچ آثــار جراحــت 
ــرای  ــده نشــد و در ادامــه جســد ب ــی دی ــدن قربان روی ب
مشــخص شــدن علــت مــرگ بــه پزشــکی قانونــی منتقــل 
ــت  ــرای شناســایی هوی ــه بررســی ها ب ــی  ک شــد. در حال
ــه پلیــس  ــه داشــت، زن میانســالی ب ــر جــوان ادام دخت

ــر داد.  ــرش خب ــد شــدن دخت ــرد و از ناپدی ــه ک مراجع
ــرم در  ــتیم و دخت ــتان هس ــاکن شهرس ــا س ــت: م او گف
ــرد.  ــان رســالت زندگــی می ک پانســیونی در اطــراف خیاب
ــود  ــی ب ــده و مدت ــران آم ــه ته ــردن کار ب ــدا ک ــرای پی او ب
کــه در شــرکتی در تهــران مشــغول بــه  کار شــده بــود. در 
ایــن مــدت همیشــه باهــم در تمــاس بودیــم امــا ناگهــان 
تمــاس دختــرم قطــع شــد. ناپدیــد شــدن ناگهانــی 
ــه تهــران بیایــم و در  او باعــث شــد کــه نگــران شــده و ب
ــه  ــرم متوج ــکونت دخت ــل س ــیون مح ــق از پانس تحقی
شــدم کــه او چنــد روزی اســت کــه بــه آن جــا هــم نرفتــه 
اســت. از مــادر وی خواســته شــد بــرای شناســایی جســد 
ــد  ــدن جســد تأیی ــا دی ــرود و او ب ــی ب ــه پزشــکی قانون ب
ــاال  ــت. ح ــرش نیس ــز دخت ــی ج ــی کس ــه قربان ــرد ک ک
بــا مشــخص شــدن هویــت دختــر جــوان، تحقیقــات در 

ــه دارد. ــت ادام ــن جنای ــل ای ــایی عام ــا شناس ــه ب رابط

مرگ خاموش مادر 
و 2 فرزند خردسالش

حادثــه  جریــان  در  خردســالش  دو کــودک  و  مــادر 
گازگرفتگــی در جنــوب تهــران جــان باختنــد. ســاعت 
۱۰:۱۳ صبــح روز یکشــنبه مأمــوران کانتری ۱۲۱ ســلیمانیه 
از مــرگ مشــکوک ســه  نفــر از اعضــای یــک خانــواده در 
ــر و راهــی  ــان باخب ــان صاحب الزم ــی خیاب ــه ای حوال خان
ــه اول  ــه کــه طبق محــل شــدند. مأمــوران در محــل حادث
ــا جســد زن  ــود، ب ــه ای ب ســاختمان مســکونی ســه طبق
ــه رو  ــاله اش روب ــر ۹ س ــاله و دخت ــر ۵ س ــاله و پس ۳۲ س
شــدند. بررســی ها نشــان داد ایــن ســه عضــو خانــواده بــر 
اثــر نشــت گاز مونوکســید کربــن از بخــاری خانه شــان بــه 
کام مــرگ رفته انــد. پــدر خانــواده گفــت: کارمنــد بخــش 
ــودم و  ــیفت کاری ب ــل ش ــب قب ــم. ش ــت مخابرات حراس
صبــح وقتــی بــه خانــه ام آمــدم بــا ایــن صحنــه دلخــراش 
روبــه رو شــدم. هــر چقــدر همســر و فرزندانــم را صــدا زدم 
جوابــی ندادنــد تــا اینکــه متوجــه شــدم در خــواب، فــوت 
کرده انــد. بررســی بیشــتر بــرای کشــف علــت ایــن حادثــه 

ــه دارد. ادام

دبیــرکل شــورای عالــی آمــوزش و پــرورش ضمــن اعــام اینکــه 
حضــور مؤسســات کنکــور در مــدارس غیرقانونــی اســت گفــت: 
ــف اســت و در  ــن موضــوع تخل ــم ای ــام کردی ــه صراحــت اع ب
مصوبــات شــورای عالــی آمــده اســت کــه نبایــد ایــن حضــور و 
ورود مؤسســات بــه مــدارس اتفــاق بیفتــد. حتــی کتــب کمــک 
آموزشــی غیرمجــاز هــم نبایــد وارد مــدارس شــوند. مهــدی نویــد 
ــری  ــور سراس ــار کنک ــاره آث ــی درب ــه پرسش ــخ ب ــم در پاس اده
بــر سیســتم یاددهــی و یادگیــری در مــدارس اظهــار کــرد: 
ــوم هســتند.  مســئول »کنکــور« ســازمان ســنجش و وزارت عل
ــان  ــود ســازمان ســنجش حــد واســطی می ــرار ب ــزود: ق وی اف
آمــوزش و پــرورش و آمــوزش عالــی باشــد، امــا اکنــون ســبقه 
اصلــی اش انتخــاب روش هــای مناســب بــرای پذیرش دانشــجو 
بــرای دانشگاه هاســت. از ایــن منظــر عملکــرد همــکاران مــا در 
ســازمان ســنجش توجیــه دارد. آن هــا معتقدنــد بهتریــن روشــی 

ــگاه ها  ــه دانش ــرای ورود ب ــا را ب ــن گزینه ه ــد بهتری ــه می توان ک
انتخــاب کنــد، همیــن روش اســت. وی بــا بیــان اینکــه از منظــر 
آمــوزش و پــرورش ایــن روش توجیهــی نــدارد و بارهــا و بارهــا 
مخالفــت خــود را بــا ایــن روش برگــزاری کنکــور اعــام کرده ایــم، 
گفــت: معتقدیــم ایــن روش آســیب جــدی بــه مســیر تعلیــم 
و تربیــت و یادگیــری و همچنیــن خانواده هــا وارد می کنــد 
و اســتمرار آن اجــرای ســند تحــول بنیادیــن را بــه شــدت 
ــن  ــه ای ــخ ب ــم در پاس ــد اده ــد. نوی ــه رو می کن ــیب روب ــا آس ب
ــر  ــر آموزشــگاه های کنکــور ب پرســش کــه مســئولیت نظــارت ب
ــد آمــوزش  ــر شــهریه ها و رون ــا ب ــاد اســت و آی عهــده کــدام نه
ــرد:  ــوان ک ــرد؟ عن ــورت می گی ــی ص ــات نظارت ــن مؤسس در ای
آمــوزش و پــرورش مجــوز تأســیس مراکــز را صــادر می کنــد و 
ــه  مــا نظــارت اولیــه را انجــام می دهیــم، امــا مشــکل اصلــی ب
ــردد. ــود برمی گ ــام می ش ــه انج ــای کاری ک ــد و روش ه فرآین

رئیــس شــبکه هپاتیــت ایــران بــه زائــران اربعیــن 
حســینی توصیــه کــرد: دو هفتــه قبــل از مســافرت تحــت 

ــد.  ــرار گیرن ــت آ)A( ق ــد هپاتی ــیون ض واکسیناس
دکتــر ســید مؤیــد علویــان همزمــان بــا هفته اطاع رســانی 
هپاتیــت در خصــوص رعایــت نــکات بهداشــتی در مســیر 
اربعیــن خاطرنشــان کــرد: در کشــورهای  پیــاده روی 
ــی  ــای عفون ــعه، بیماری ه ــال توس ــوم و در ح ــان س جه
محســوب  درمانــی  و  بهداشــتی  عمــده  معضــات  از 

می شــوند. 
هپاتیــت آ)A( یــک ویــروس به وجود آورنــده التهــاب کبــد 
ــوع  ــق مدف ــخص و از طری ــه ش ــخص ب ــه از ش ــت ک اس
آلــوده و یــا از طریــق مصــرف آب و غــذای آلــوده منتقــل 
بــرای ماه هــا در  ایــن ویــروس می توانــد  می شــود. 
ــزان شــیوع آن  ــد و می ــده بمان ــدن انســان زن ــارج از ب خ

ــه دارد.  ــت جامع ــطح بهداش ــا س ــتقیمی ب ــاط مس ارتب
 A ــوع ــت ن ــاری هپاتی ــی بیم ــم بالین ــه وی، عائ ــه گفت ب
ــف، ســردرد، شــکم  شــامل خســتگی، بی اشــتهایی، ضع
درد، تــب، تهــوع و اســتفراغ، درد مفاصــل و گاهی اســهال و 
خــارش، تغییــر رنــگ چشــم ها و پوســت بــه زردی اســت. 
ــر انتقــال ایــن بیمــاری از  دکتــر علویــان ضمــن تأکیــد ب
ــوده خاطرنشــان کــرد: از  ــق مصــرف آب و غــذای آل طری
ــت بهداشــت از  ــدم رعای ــت و ع ــاد جمعی ــه ازدی آن جــا ک
ــت،  ــت آ)A( اس ــه هپاتی ــران ب ــای زائ ــل ابت ــه عوام جمل
ــکات بهداشــتی در  ــت ن ــن رعای ــد ضم ــت کنن ــران دق زائ
ــی دســت های  ــواد غذای ــل از مصــرف م ــن ســفر، قب حی
خــود را بــا آب و صابــون بشــویند و تنهــا از آب بطــری مهــر 
و مــوم شــده و یــا آب جوشانده شــده اســتفاده کننــد و از 
مصــرف غــذای غیرپختــه و یــا نامطمئــن خــودداری کنند.

زائران اربعین دو هفته قبل از سفر واکسن هپاتیت بزنندورود مؤسسات کنکور به مدارس تخلف است

در نخســتین روزهــای پاییــز، دو زن وارد شــعبه ۲۴۴ 
مجتمــع قضایــی صــدر شــدند. »ناجیــه« زنــی ۵۵ ســاله 
همســر دوم و »حمیــرا« زنــی ۵۰ ســاله کــه دختــر همســِر 
اول کمــال، مــرد دوزنــه بــود. هــر دونفــر هــم خودشــان را 

ــتند. ــتمری می دانس ــت مس ــتحق دریاف مس
پــس از آنکــه قاضــی »محمدرضــا رســتمی« دادخواســت 
ــه او گفــت: »شــما  ــد، رو ب ــه را خوان ــه ناجی ــه مهری مطالب
خواســتار مهریــه ۲۰۰۰ ســکه ای خــود از وراث شــوهر 
ــد از  ــال بع ــه س ــده س ــور ش ــده اید. چط ــان ش مرحومت

ــد؟« ــرح کرده ای ــوی را ط ــن دع ــرتان ای ــرگ همس م
ناجیــه جــواب داد: »آقــای قاضــی؛ شــوهرم کمــال، 
ــود کــه  ــی ب مدیرعامــل یــک شــرکت حمــل و نقــل دریای
قبــل از فــوت ورشکســته شــد و نــه تنهــا مالــی بــرای مــن 
باقــی نگذاشــت؛ بلکــه خانــه ای را هــم کــه برایــم خریــده 

ــرد.  ــاف ک ــی اش را ص ــت و بده ــود، فروخ ب
ــا پســرمان  ــرای مــن و تنه ــه از او ب ــه ای ک ــا ارثی حــاال تنه
باقــی مانــده یــک فیش حقوقــی مســتمری بازنشســتگی 
اســت کــه حــدود یــک میلیــون و ۴۰۰ هــزار تومــان 

». می شــود... 
ــی  ــوتر روی صندل ــی آن س ــه کم ــرا ک ــه حمی ــپس ب س
نشســته بــود، اشــاره کــرد و گفــت: »ایــن خانــم کــه یکــی 
ــه،  ــاق گرفت ــی ط ــت. از وقت ــن اس ــووی م ــران ه از دخت
مســتمری مــن از طــرف بیمــه بــه کمتــر از ۴۰۰ هــزار تومان 
ــه ام  ــم گرفت ــن تصمی ــرای همی ــرده و ب ــدا ک ــش پی کاه
ــر  ــودم و پس ــی خ ــا زندگ ــم ت ــت کن ــه ام را درخواس مهری

ــورد.« ــکلی برنخ ــه مش ــجویم ب دانش
ــووی  ــه ه ــاره ب ــن زن، اش ــی ای ــواب داد: »وقت ــرا ج حمی
مــادرش، بــا پــدرم ازدواج کــرد، مــادرم هنــوز زنــده بــود. بــا 
ایــن حــال وضــع مالــی مرحــوم پــدرم آن قــدر خــوب بــود 
کــه بتوانــد از پــس مخــارج زندگــی دو همســرش برآیــد. 
مــادرم هــم پــس از اطــاع از ازدواج دوم پــدرم آبــروداری 

کــرد و اعتراضــی نکــرد. 
گرچــه مهریــه ایــن خانــم ۵ ســکه بیشــتر نبــود؛ ولــی حاال 
ــه اش  ــه مهری ــرده ک ــال ک ــان را اغف ــم چطــور پدرم نمی دان
ــی از  ــه مال ــال ن ــن ح ــا ای ــانده. ب ــکه رس ــه ۲۰۰۰ س را ب
پــدرم باقــی مانــده و نــه پولــی. ناجیــه بــه ســرعت جــواب 
دختــر شــوهرش را داد و او هــم در مقابــل چیــزی گفــت. 
ــان  ــه از می ــا اینک ــت ت ــه داش ــی ادام ــا دقایق ــث آن ه بح
حرف هایشــان داســتان زندگــی ناجیه)همســر دوم( و 

ــرای قاضــی روشــن  شــد. پیرمــرد ب
ــدر  ــه پ ــود ک ــتانی ب ــواده شهرس ــک خان ــر ی ــه؛ دخت ناجی
نداشــت و بــرای تأمیــن هزینه هــای زندگــی مــادر و 
خواهرانــش ۲۵ ســال پیــش کارمنــد شــرکت حمــل و نقل 
کشــتیرانی شــده بــود کــه در همــان شــرکت بــا مدیرعامــل 

میانســال آشــنا شــد.
آقــای مدیرعامــل مــردی تنهــا بــود کــه همســر و دخترانش 
در خــارج از ایــران زندگــی می کردنــد و گاهــی هنــگام 
صــرف ناهــار بــا ناجیــه درددل می کــرد. ناجیــه هــم 
دربــاره آرزوهــا و رؤیاهایــش بــا او حــرف مــی زد تــا آنکــه 
ــا هــم ازدواج کننــد. مدیرعامــل بــه ناجیــه پیشــنهاد داد ب

بــود، خواســتگار  موقــع ۳۲ســاله  آن  او کــه  نظــر  از 

تحصیلکــرده، مهربــان و پولــدارش می توانســت از هــر نظــر 
خواســته هایش را بــرآورده کنــد، بــرای همیــن بــه فاصلــه 
ســنی و متأهــل بــودن همســر آینــده اش اهمیــت نــداد و 

ــه عقــد او درآمــد. ــه ۵ ســکه طــا ب ــا مهری ب
کمــال مــرد ثروتمنــدی بــود و آرزو می کــرد پســری 
داشــته باشــد تــا کار و ثروتــش را درآینــده مدیریــت کنــد. 
ــه او  ــرش ب ــه دو دخت ــاال ک ــرد ح ــرط ک ــن ش ــرای همی ب
اهمیتــی نمی دهنــد، اگــر ناجیــه پســری بــه دنیــا بیــاورد 

ــد.  ــش ده ــکه افزای ــه ۲۰۰۰ س ــه اش را ب مهری
دو ســال بعــد تقدیــر چنیــن رقــم زد کــه مــرد میانســال بــه 
آرزوی داشــتن پســر برســد. بنابرایــن مهریــه زن دومــش 
ــه از ۱۰ ســال  ــا اینک ــش داد. ت ــی افزای ــده قبل ــق وع را طب
پیــش واردات و صــادرات کاال بــا مشــکات زیــادی روبــه رو 
شــد و شــرکت حمــل و نقلــش اعــام ورشکســتگی کــرد.

ــن شــرایط کمــال ناچــار شــد تمــام حســاب هایش  ــا ای ب
ــی  ــد و حت ــی کن ــکاران خال ــن خواســته طلب ــرای تأمی را ب
ــک آپارتمــان اجــاره ای  ــه ی ــا ب ــه را بفروشــد ت ــه ناجی خان
نقــل مــکان کننــد. ســکته قلبــی او و هزینه هــای درمانــی 
ســنگین هــم باعــث شــد ناجیــه طاهــا و جواهــرات خــود 
ــت  ــد. درس ــرش کن ــتاری از همس ــه پرس ــرف هزین را ص
ــالگی  ــه در ۸۰ س ــوهر ناجی ــه ش ــود ک ــش ب ــال پی ۳ س
ــش در اســپانیا  ــد هــم همســر اول ــاه بع درگذشــت و ۶ م
فــوت کــرد. در ایــن وضعیــت ناجیــه و پســرش از دو دختــر 
ــاره  ــا در این ب ــا نه تنه ــا آن ه ــتند؛ ام ــک خواس ــرد کم پیرم
ــتند  ــان خواس ــر پدرش ــه از همس ــد، بلک ــکاری نکردن هم
دیگــر بــه سراغشــان نیایــد. درایــن شــرایط ناجیــه مانــده 
بــود بــا یــک پســر دانشــجو، یــک خانــه اجــاره ای و یــک 
فیــش حقوقــی مســتمری بازنشســتگی. تــا اینکــه دختــر 
دوم مدیرعامــل از همســرش طــاق گرفــت و بدیــن ترتیــب 
مســتمری متوفــی بــه دو بخــش نامســاوی تقســیم شــد 

ــرار داد. ــم ق ــا را رو در روی ه و آن ه
ــرای  ــد ب ــه گفــت: »شــما بای ــه ناجی قاضــی رســتمی رو ب
دادگاه  بــه  همســرتان  از  اموالــی  مهریه تــان  دریافــت 
ــرک  ــد مات ــتمری نمی توان ــه مس ــرا ک ــد، چ ــی کنی معرف

ــود.« ــوب ش محس
بیــوه کمــال کــه انــگار ایــن موضــوع را می دانســت، گفــت: 
ــتوانه  ــه پش ــن مهری ــودم ای ــه ب ــرم گفت ــه همس ــا ب »باره
آینــده مــن و پســرمان اســت و تــا وقتــی کــه زنده هســتی 
ــوت او  ــد از ف ــال بع ــن ح ــا ای ــم. ب ــه ام را نمی خواه مهری
هــم بــه دنبــال مهریــه ام نرفتــم، چــون می دانســتم مالــی 
نــدارد. امــا حــاال وضــع فــرق کــرده و بــا اینکــه ایــن خانــم 
وضــع مالــی خوبــی دارد و بــا بچه هایــش در خــارج 
زندگــی می کننــد، هــر مــاه یــک میلیــون مســتمری 

ــان.« ــزار توم ــرم ۴۰۰ ه ــا پس ــن ب ــرد و م می گی
 قاضــی بعــد از ثبــت اظهــارات دو طــرف از آن ها درخواســت 
کــرد، اظهاراتشــان را امضــا کننــد. امــا ناجیــه قبــل از رفتــن 
از قاضــی پرســید: »حــاال چــه کار کنــم؟« و قاضــی جــواب 
داد: »اگــر مالــی وجــود نــدارد، بهتــر اســت بــه اداره بیمــه 
ــکلتان  ــع مش ــل رف ــد راه ح ــد و ببینی ــه کنی ــود مراجع خ
ــرتان در  ــتم پس ــن هس ــال مطمئ ــن ح ــا ای ــت؟ ب چیس
آینــده ای نزدیــک زحمــات شــما را جبــران خواهــد کــرد.«

جدال به خاطر مستمری فرار از دست پدر خشن

ــه  ــتم ب ــر نمی خواس ــودم. دیگ ــرگردان ب ــران و س حی
ــک بخــورم.  ــاز هــم کت ــردم و ب ــواده ام بازگ ــع خان جم
در پــی یافتــن ســرپناهی بــودم تــا شــب را در آن جــا 
بگذرانــم کــه بــا پســر جوانــی آشــنا شــدم. او مــرا بــه 

ــرد کــه ... ــه ای ب خان
۱۴ ســاله ای  دختــر  اظهــارات  از  بخشــی  این هــا 
ــه اتهــام فــرار از منــزل توســط نیروهــای  اســت کــه ب
ــام  ــتور مق ــا دس ــت و ب ــده اس ــتگیر ش ــی دس انتظام
ــی  ــود. وقت ــتی ش ــل بهزیس ــود تحوی ــرار ب ــی ق قضای
ــتان  ــون را از دس ــت بندهای قان ــی دس ــور انتظام مأم
ــناس و  ــل کارش ــود، او مقاب ــوان گش ــر نوج ــن دخت ای
ــری ســجاد مشــهد نشســت  ــی کانت ــددکار اجتماع م
ــحال  ــی خوش ــتور قضای ــن دس ــه از ای ــی ک و در حال
ــت:  ــرارش گف ــرای ف ــاره ماج ــید، درب ــر می رس ــه نظ ب
ــدک،  ــد ان ــا درآم ــر ســاده اســت و ب ــک کارگ ــدرم ی پ
ــا  ــد؛ ام ــن می کن ــا را تأمی ــره م ــواده ده نف مخــارج خان
ــاد، او  ــق افت ــای ســاختمانی از رون ــه کاره ــی ک از زمان
هــم گاهــی اوقــات بیــکار می مانــد؛ به طــوری کــه 
ــرای مــن ســخت  ــدرم شــرایط زندگــی را ب ــکاری پ بی
ــی  ــد، فــردی عصب ــه می مان می کــرد. او وقتــی در خان
ــه ای مــن و دیگــر  ــا هــر بهان و پرخاشــگر می شــد و ب

ــی زد.  ــک م ــواده ام را کت ــای خان اعض
ایــن بهانه جویی هــا بــه حــدی شــدت گرفــت کــه 
ــه همــه رفتارهــا و حتــی پوشــش مــن ایــراد  پــدرم ب
می گرفــت و نــزد دیگــر بســتگانمان از حــرکات و 

می کــرد. نارضایتــی  ابــراز  مــن  رفت و آمدهــای 
ــرد؛  ــدا ک ــوء ظن پی ــن س ــه م ــدرم ب ــا پ آرام آرام نه تنه
ــت و  ــر گذاش ــز تأثی ــم نی ــر عموهای ــکار او ب ــه اف بلک
ــن  ــه م ــار ب ــری بی بند و ب ــم دخت ــه چش ــم ب ــا ه آن ه

می نگریســتند. 
خاصــه شــرایط زندگــی در خانــواده مــا آن قدر ســخت 
شــد کــه بــه ناچــار تــرک تحصیــل کــردم تــا قســمتی 
ــرون  ــه بی ــم و از خان ــام بده ــه را انج ــای خان از کاره
نــروم؛ ولــی بــاز هــم رفتارهــای خشــن پــدرم تغییــری 
ــه بهانه هــای مختلــف مــرا کتــک مــی زد،  نکــرد و او ب
ــد،  ــدرم می آمدن ــدار پ ــه دی ــی ب ــم وقت ــی عموهای حت
مــرا  و  قــرار می گرفتنــد  او  تحت تأثیــر حرف هــای 

ــد.  ــک می زدن کت
ــل  ــرایط را تحم ــن ش ــتم ای ــه نمی توانس ــی ک در حال
کنــم، تصمیــم بــه فــرار از خانــه گرفتــم و بــا برداشــتن 
کیــف دســتی ام بــه پــارک ملــت مشــهد رفتــم. 
ســاعتی را در پــارک قــدم زدم؛ ولــی نمی توانســتم 

ــم. ــدا کن ــی پی ــرای زندگ ــی ب جای
ــم  ــتی رفت ــز بهزیس ــی از مراک ــه یک ــه ب ــود ک ــن ب ای
ــان  ــی از کارکن ــا یک ــد؛ ام ــا بپذیرن ــرا در آن ج ــا م ت
بهزیســتی گفــت: قبــول می کنیــم ولــی بایــد موضــوع 

ــم.  ــاع بدهی ــادرت اط ــدر و م ــه پ را ب
بــا شــنیدن ایــن جملــه بــه آرامــی از آن جــا گریختــم و 
دوبــاره حیــران و ســرگردان بــه پــارک ملــت بازگشــتم 
چــرا کــه نمی خواســتم آن هــا مــرا تحویــل پــدر و 

ــاره کتــک بخــورم.  ــد و دوب مــادرم بدهن
ســاعتی بعــد در حالــی کــه هــوا رو بــه تاریکــی 
می رفــت، بــه ناچــار بــا پســری کــه خــودش را 
مهــران معرفــی کــرد، دوســت شــدم و ماجــرای 
ــی  ــه منزل ــرا ب ــردم. او م ــو ک زندگــی ام را برایــش بازگ
ــادرم در  ــدر و م ــت، پ ــرد و گف ــهر ب ــه آزادش در منطق
 شهرســتان هســتند و می توانــی چنــد روزی ایــن جــا

باشی. 
امــا آن پســر جــوان یــک شــیاد بــود و قصــد داشــت از 
مــن سوء اســتفاده کنــد، او حتــی آن شــب دوســتانش 
را بــه منزلــش دعــوت کــرد. مــن وقتــی در برابــر 
چشــمان هوس آلــود آن هــا قــرار گرفتــم، فهمیــدم کــه 
آن هــا قصــد ســوئی بــه مــن دارنــد. بنابرایــن بــا طــرح 
ــه خریــد، از منــزل آن هــا فــرار  ــه بهان یــک نقشــه و ب

کــردم و دوبــاره بــه پــارک ملــت بازگشــتم. 
هنــوز همچنــان ســرگردان بــودم کــه مأمــوران انتظامــی 

مــرا دســتگیر کردند.
دختــر نوجــوان در حالــی کــه اشــک می ریخــت ادامــه 
داد؛ بــا ایــن وجــود هیــچ گاه دوســت نــدارم بــه خانــه 

پــدرم بازگــردم و ... .
شــایان ذکــر اســت بــه دســتور مقــام قضایــی، دختــر 
شــد کــه  بهزیســتی  تحویــل  حالــی  در  ۱۴ســاله 
خانــواده اش بعــد از حضــور در کانتــری اعــام کردنــد 

از کســی در این بــاره شــکایتی ندارنــد.

کنش    وا

فرمانده نیروی انتظامی   
نیروی انتظامی با تمام ظرفیت در ۴ مرز ویژه اربعین 

حضور فعال دارد. امیدواریم با همت مسئوالن و تاش 
نیروی انتظامی خاءهایی که در سال گذشته داشتیم 
برطرف شود و تردد زائران در اربعین تسهیل شود. از 
قبل توصیه های الزم به زائران گفته شده است و همه 

زائران باید مدارک موردنیاز و قابل اعتبار را همراه داشته 
باشند.

مدیر رصد و آمار شورای فرهنگی 
و اجتماعی زنان و خانواده   

تعداد دخترانی که در شهرستان های مختلف و در سن 
پایین ازدواج می کنند، بین دو الی سه نفر هستند و 

در کل کشور حدود ۴۳ هزار دختر زیر ۱۵ سال ازدواج 
کرده اند. قانون باید برای حل مسئله آن ۴۳ هزار نفر 

قانون بنویسد نه اینکه قانون بنویسیم که تمام جوانان 
را دچار مشکل کنیم. همچنین بر اساس آمار، طاق 

ازدواج های بین ۱۳ تا ۱۸ سال پایین است. با قانونی که 
فراکسیون زنان در دست اقدام دارد، مانع ازدواج دختر 

۱۷ ساله ای که قصد ازدواج دارد، می شویم. در حال 
حاضر دخترانی که مایل به ازدواج بودند و به همین 

دلیل فرار کردند، بسیار بیشتر است.

دبیر ستاد مرکزی اطالع رسانی 
داروها و سموم   

بر اساس آمار به دست آمده از ۳۰ دانشگاه علوم 
پزشکی کشور، تعداد مسمومیت های ناشی از داروها 
اولین عامل مراجعه به بخش مسمومیت ها در کشور 

بوده است. به طوری که از بین ۶۰ هزار مسمومیت 
گزارش شده به ستاد مرکزی اطاع رسانی داروها و 

سموم در سال ۱۳۹۵، نزدیک به ۲۷ هزار مورد مربوط 
به مسمومیت های دارویی بوده است. همچنین 

باالترین تعداد مسمومیت دارویی در بیمارستان های 
استان اصفهان با ۶۵ درصد بوده و سپس به ترتیب 

استان های فارس با ۶۴ درصد، کردستان با ۵۶ درصد، 
خراسان رضوی با ۵۳ درصد، بیمارستان لقمان تهران 
با ۴۶ درصد و ارومیه با ۳۲ درصد در رتبه های بعدی 

مسمومیت دارویی از کل مسمومیت های مشاهده 
شده، قرار دارند.

رئیس ستاد مدیریت 
حمل و نقل و سوخت کشور   

تمام خودروهایی که در کشور اسقاط می شوند، اطاعات 
و آمارشان در سامانه ثبت می شود و بنابراین این آمار 
مربوط به کل کشور است و از سامانه ستاد استخراج 
شده است. از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ بیشترین گواهی 
اسقاطی که صادر شده و اسقاطی که انجام شده در 

سال ۹۵ بوده و عدد آن ۳۵۰ هزار معادل سواری 
بوده است. اگر عملکرد سال ۹۵ را در نظر بگیریم و 

با سال های قبل میانگین بگیریم حدود ۱۰ سال طول 
می کشد تا همه خودروهای فرسوده را اسقاط کنیم؛ اما 

باید این را هم در نظر بگیریم که هر سال به این عدد 
افزوده می شود.
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تجهیــز  و  توســعه  نوســازی،  ســازمان  رئیــس 
مــدارس کشــور بــا بیــان اینکــه اکنــون ســرانه 
ــر  ــه ازای ه ــع ب ــر مرب ــی ۵.۱۶ مت ــای آموزش فض
دانش آمــوز اســت، گفــت: بــا احتســاب حــدود 
بــا کمبــود  ۱۳.۵ میلیــون دانش آمــوز، حــدودا 
ــه رو  ــی روب ــای آموزش ــع فض ــر مرب ــون مت ۴۰ میلی

هســتیم. 
بــه گــزارش ایســنا، محمدتقــی نظرپــور در نشســت 
خبــری خــود بــا اصحــاب رســانه بــا بیــان اینکــه بــر 
ــا، ســرانه فضــای آموزشــی  ــن آماره اســاس آخری
ــت،  ــوز اس ــر دانش آم ــه ازای ه ــع ب ــر مرب ۵.۱۶ مت
ــا اســتاندارد قابــل قبــول کــه ۸.۳۹  ــوز ب گفــت: هن

متــر مربــع اســت، فاصلــه داریــم. 
وی افــزود: بــا احتســاب حــدود ۱۳.۵ میلیــون 
میلیــون               ۴۰ کمبــود  بــا  حــدودا  دانش آمــوز، 
متــر مربــع فضــای آموزشــی روبــه رو هســتیم. 
تجهیــز  و  توســعه  نوســازی،  ســازمان  رئیــس 
ــزد،  ــه اینکــه اســتان ی ــا اشــاره ب مــدارس کشــور ب
ــرانه اش  ــه س ــی رود ک ــمار م ــه ش ــتانی ب ــا اس تنه
قبولــی  گفــت:  استانداردهاســت،  از  بیــش 
نیــز  سراســری  کنکــور  در  یــزد  دانش آمــوزان 
زبانــزد اســت. تصــور می کنــم فضــای کالبــدی 
ــت  ــل موفقی ــوزان از عوام ــرای دانش آم ــب ب  مناس

آن هاست. 

ــه لحــاظ  ــن اســتان مــا ب ــور ادامــه داد: آخری نظرپ
ــرانه  ــه س ــت ک ــرز اس ــی الب ــای آموزش ــرانه فض س
فضــای آموزشــی آن ۳.۳۸ متــر مربــع بــوده و 
ــاد  ــت زی ــری و جمعی ــل آن مهاجرپذی ــی از عل یک
اســت. سیســتان و بلوچســتان، آذربایجــان غربــی، 
خراســان رضــوی و تهــران بعــد از آن قــرار دارنــد و 
ــع  ــر مرب ــران ۴.۳۲ مت ســرانه فضــای آموزشــی ته

اســت. 
تجهیــز  و  توســعه  نوســازی،  ســازمان  رئیــس 
و  به روزرســانی  ضــرورت  بــر  کشــور  مــدارس 
و  کــرد  تاکیــد  کشــور  هنرســتان های  تجهیــز 
دربــاره وضعیــت سیســتم گرمایشــی مــدارس 
ــزار کاس  ــامانه ۲۸۱ ه ــازی س ــت: استانداردس گف
طــی شــش  شــد.  شــروع   ۹۰ ســال  در  درس 
ســال اخیــر، ۱۶۱ هــزار کاس درس معــادل ۵۷ 
اکنــون  اســت.  شــده  استانداردســازی  درصــد 
استانداردســازی ۱۴ درصــد معــادل ۳۸ هــزار کاس 
ــزار کاس درس  ــت. ۸۳ ه ــت اجراس درس در دس
ــا  ــز ســامانه های گرمایشــی اســت ی ــد تجهی نیازمن
ــای  ــد کاس ه ــوع ۱۵.۶ درص ــی درمجم ــه عبارت ب
درس مــا نیازمنــد تجهیــز ســامانه گرمایشــی و 

سرمایشــی هســتند. 
ــوخت از  ــذف س ــا ح ــی م ــث اصل ــزود: بح وی اف

کاس هــای درس اســت.

 تخصیص عوارض مالیاتی سیگار به 
نوسازی مدارس

نظرپــور دربــاره قانــون تخصیــص عــوارض مالیاتــی 
ــن  ــرد: ای ــوان ک ــدارس عن ــازی م ــه نوس ــیگار ب س
مبلــغ در ســال گذشــته ۱۰ میلیــارد تومــان بــود کــه 
حــدود ۲۰ درصــد آن محقــق شــد. در ســال جدیــد 
ــت  ــان اس ــارد توم ــدود ۱۶.۵ میلی ــغ ح ــن مبل ای
ــه منظــور  ــارد تومــان از آن ب ــون ۲.۳ میلی کــه تاکن
تکمیــل و تجهیــز فضاهــای ورزشــی تخصیــص 

ــه اســت.  یافت
معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش افــزود: درمجمــوع 
ــت  ــزار و ۷۳۳ کاس درس را در دس ــدود ۳۷ ه ح
استانداردســازی داریــم کــه اگــر محقــق شــود، 
ســال  پایــان  تــا  مــا  درصــد کاس هــای   ۷۱

می شــود.  استانداردســازی 
ــق  ــت: طب ــاز گف ــای خّیرس ــاره پروژه ه ــور درب نظرپ
ــد  ــا ۵۰ درص ــروژه ای را ت ــر پ ــک خّی ــر ی ــون اگ قان
تکمیــل کنــد، دولــت بایــد معــادل آن بودجــه 
تخصیــص دهــد تــا مدرســه کامــل شــود. در ســال 
ــن  ــه ای ــوط ب ــار مرب ــان اعتب ــارد توم ۹۵، ۱۷۰ میلی
امــر بــوده کــه ۱۵ درصــد از آن اختصــاص یافــت؛ در 
حالــی کــه خیــران مــا بالــغ بــر ۵۰۰ میلیــارد تومــان 

ــد.  ــه کردن هزین
تجهیــز  و  توســعه  نوســازی،  ســازمان  رئیــس 

ــت  مــدارس افــزود: در برنامــه ششــم توســعه دول
ــارات ســال گذشــته  ــزان اعتب ــه می ــف شــده ب مکل
ــد در  ــرای ســال بع پروژه هــای خّیرســاز، بودجــه ب
ردیــف اعتبــاری مربــوط قائــل شــود. از ســوی دیگر 
مقــرر شــد پروژه هــای نیمه تمــام دولتــی را بــه 

ــم.  ــذار کنی ــران واگ خی
وی دربــاره شاداب ســازی مــدارس و بهره گیــری 
ــه  ــرد: مجموع ــوان ک ــامی عن ــاری ایرانی اس از معم
مــدارس در ایــن خصــوص اقداماتــی را انجــام 
ــامی در  ــاری ایرانی اس ــه معم ــون ب ــد. اکن می دهن
ــم  ــه اقلی ــور ک ــود؛ همان ط ــه می ش ــدارس توج م

ــورد توجــه اســت. ــی م جغرافیای
ــت  ــاره وضعی ــی درب ــه پرسش ــخ ب ــور در پاس نظرپ
ــرد: در شــهر  ــوان ک ــدارس فرســوده پایتخــت عن م
تهــران مــدارس قدیمــی و اســتیجاری داریــم. 
ــون  ــد و چ ــران این گونه ان ــه در ته ــا ۷۰ مدرس ۵۰ ت
اســتیجاری اند امــکان هزینه کــرد در آن نداریــم؛ 
امــا در کنــار آن مدارســی بــا قدمــت زیــاد داریــم کــه 
مالکیــت آن بــا آمــوزش و پــرورش اســت و این هــا 
در برنامــه مقاوم ســازی قــرار دارنــد. تهــران امســال 

ــت  ــا جمعی ــادی ســاخت؛ ام ــای درس زی کاس ه
ــر اســت.  ــوده و مهاجرپذی ــه افزایــش ب ــران رو ب ته
ــه  ــان اینک ــا بی ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم ــاون وزی مع
ــکن  ــزار کاس درس در مس ــا ۳ ه ــه ب ۲۴۳ مدرس
ــه  ــوز ب ــر هن ــکن مه ــت: در مس ــاختیم، گف ــر س مه
ــران  ــم. اســتان ته ــاز داری ــزار کاس درس نی ۲۵ ه
هــم مســتثنی نیســت و دارای ســایت های مســکن 
ــر راه  ــا معــاون وزی ــر اســت. در همیــن راســتا ب مه
جلســه ای بــرای ســاخت مــدارس در مســکن مهــر 

داشــتیم. 
نظرپــور ادامــه داد: از دولــت خواســتیم ردیــف 
مســتقلی در بودجــه بــرای احــداث مــدارس در 

ســایت های مســکن مهــر اختصــاص دهــد. 
ــازی  ــب و بازس ــرح تخری ــه ط ــان اینک ــا بی وی ب
مــدارس از ســال ۸۵ شــروع شــد، گفــت: از ســال 
ــمول  ــای درس مش ــد کاس ه ــا ۹۶، ۵۰ درص ۸۵ ت
ایــن طــرح شــدند. اکنــون ۵ درصــد فضاهــای 
اجــرا  در دســت  بازســازی  و  تخریــب  نیازمنــد 
هســتند. بنابرایــن ۴۵ درصــد کاس هــای درس 

ــتند. ــازی  هس ــب و بازس ــد تخری نیازمن

 83 هزار کالس
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   سالم باشیم
 دارویی برای کاهش ریسک 

ابتال به سرطان کبد
ــپرین  ــه آس ــرف روزان ــد مص ــی دریافته ان ــان تایوان محقق
ممکــن اســت ریســک ســرطان کبــد را در افــراد مبتــا بــه 

هپاتیــت B کاهــش دهــد.
ــا حملــه بــه کبــد می توانــد موجــب ســیروز  هپاتیــت B ب
کبــدی و ســرطان کبــد شــود. مطالعــه قبلــی نشــان داده 
کــه مصــرف روزانــه آســپرین بــا دوز پاییــن ممکــن اســت 
ــه  ــن مطالع ــان در ای ــد. محقق ــگیری کن ــرطان پیش از س
داده هــای نزدیــک بــه ۲۰۵ هــزار بیمــار مبتــا بــه هپاتیــت 
مزمــن B را بررســی کردنــد. آن هــا دریافتنــد افــرادی کــه 
ــد، در طــول ۵ ســال  ــه آســپرین مصــرف کــرده بودن روزان
ــرده  ــرف نک ــپرین مص ــه آس ــرادی ک ــر از اف ــه، کمت مطالع

بودنــد، مبتــا بــه ســرطان کبــد شــده بودنــد.
طبــق اعــام محققــان انجمــن مطالعــه بیماری هــای 
کبــدی آمریــکا، حــدود ۲۴۰ میلیــون نفــر در سراســر دنیــا 

ــت B مزمــن هســتند. ــه هپاتی ــا ب مبت
ــاره  ــق، در این ب ــم تحقی ــی، سرپرســت تی ــگ یول ــر تن دکت
می گویــد: »در حالــی کــه داروهــای ضدویروســی بــه 
شــکل جالــب توجهــی موجــب کاهــش ریســک ســرطان 
ــت B می شــود،  ــروس هپاتی ــه وی ــا ب ــراد مبت ــد در اف کب
امــا ایــن ریســک را از بیــن نمی بــرد و بــرای همــه 

ــت.« ــب نیس مناس

   سبک زندگی
 ارتباط عاطفی با فرزندان  

یکــی از فرزنــدان حضــرت باقــر بیمــار بــود و وضــع 
ــن موضــوع بســیار ناراحــت  ــام از ای وخیمــی داشــت و ام
بودنــد. ســرانجام بیمــاری او بهبــود نیافــت و بــه مــرگ وی 

ــدند.  ــر ش ــیار متأث ــت او بس ــام از درگذش ــد. ام انجامی
ــه  ــام ب ــد. ام ــد ش ــه بلن ــل خان ــیون و زاری اه ــدای ش ص
بالیــن فرزنــد خــود رفتنــد؛ ولــی لحظاتــی بعــد با چهــره ای 
گشــاده بیــرون آمدنــد کــه موجــب تعجــب برخــی از حاضران 
ــد:  ــرت فرمودن ــیدند؛ حض ــان پرس ــاره از ایش ــد و در این ب ش
»مــا دوســت داریــم آن کــه دوســتش داریــم )فرزندمــان( 
ســامت باشــد؛ ولــی وقتــی خواســت خــدا دربــاره مــا نــازل 

شــد، بــه آنچــه او دوســت دارد، گــردن می نهیــم.«
 دستگیری از نیازمندان 

امــام روزهــای تعطیــل، به ویــژه جمعه هــا را بــه دســتگیری 
و انفــاق بــه مســتمندان اختصــاص می دادنــد و دیگــران را 

نیــز بــه آن برمی انگیختنــد. 
ــا  ــت: »ب ــده اس ــادق)ع( آم ــام ص ــر از ام ــی دیگ در روایت
وجــود اینکــه پــدرم از نظــر بنیــه مالــی ضعیف تــر از ســایر 
افــراد خاندانــش و نیــز مخــارج زندگــی اش بیشــتر از 
ــدان کمــک  ــه نیازمن ــه ب ــی در هــر روز جمع ــود، ول ــه ب بقی
می کــرد؛ حتــی اگــر کمــک او بــه انــدازه یــک دینــار بــود و 
ــه نیازمنــدان در روز  می فرمــود: پــاداش صدقــه و کمــک ب
جمعــه برتــری دارد؛ همــان  کــه روز جمعــه نســبت بــه دیگر 

ــری اســت.« ــه دارای برت روزهــای هفت

 نشانه های مسمومیت با 
گاز منوکسیدکربن

مســعود قادی پاشــا، مدیــر کل پزشــکی قانونــی اســتان 
تهــران، بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته ۲1۰ نفــر و در شــش 
ماهــه اول امســال 37 نفــر در اســتان تهــران بــه علــت 
ــار  ــد، اظه ــا گاز مونوکســیدکربن جــان باخته ان مســمومیت ب
داشــت: ایــن آمــار نســبت بــه شــش مــاه ســال گذشــته کــه 

ــوده، ۲3 درصــد کاهــش داشــته اســت. ــورد ب ۴8 م
ــی در اســتفاده از وســایل  ــزوم رعایــت اصــول ایمن ــر ل وی ب
گرمایشــی گازســوز تاکیــد کــرد و گفــت: اســتفاده از وســایل 
ــش  ــص در دودک ــش، نق ــدون دودک ــی ب ــوز و گرمایش گازس
و نشــت گاز بــه فضــای مســکونی، اســتفاده از وســایل 
خوراک پــزی بــرای گرمایــش و نبــود تهویــه درســت و 
مناســب محیــط از جملــه مهم تریــن دالیــل تولیــد و تجمــع 

ــت.  ــاری و اداری اس ــن تج ــازل و اماک گاز CO در من
گرمــازای  وســایل  از  اســتفاده  صــورت  در  افــزود:  وی 
بررســی شــوند.  دودکــش دار حتمــا دودکش هــا کامــا 
ــم  ــل مه ــوار از عوام ــای دی ــدودبودن دودکش ه ــوال مس معم
ــه خطــر افتــادن جــان  ایجــاد مســمومیت و گازگرفتگــی و ب
ــه  ــا توج ــت: ب ــا گف ــادی پاش ــود. ق ــوب می ش ــراد محس اف
ــه اینکــه گازco بــدون بــو و طعــم اســت، فــرد متوجــه آن  ب
ــر  ــانه هایی نظی ــرد نش ــده ف ــث ش ــن امرباع ــود و ای نمی ش
ــی و در  ــاس ناخوش ــک، احس ــرفه خش ــوع، س ــردرد، ته س

مجمــوع نشــانه های ســرماخوردگی را داشــته باشــد. 

   خانواده

   ترفندهای خانه داری
دکوراسیونی که در بهبود خواب 

مؤثر است )3(
 چقدر نور الزم است؟

نورپــردازی مناســب، شــما را بــرای داشــتن یــک خــواب 
عمیــق و آرام آمــاده می کنــد. در اتاقــی کــه کامــا تاریــک 
یــا نــور بســیار مایمــی داشــته باشــد، زودتــر بــه خــواب 
می رویــد. ممکــن اســت علــت اینکــه شــب ها راحــت بــه 
ــدازه  ــش از ان ــدید و بی ــور ش ــود ن ــد وج ــواب نمی روی خ
در اتــاق باشــد یــا ایــن احتمــال وجــود دارد کــه از پنجــره 
ــد.  ــه اتــاق شــما بتاب ــور آزاردهنــده ای ب یــا ســایر منافــذ ن
ایــن نورهــای ناخواســته را محــدود ســازید. پیشــنهاد 
دیگــر خریــد کلیدهایــی اســت کــه قابلیــت تنظیــم نــور را 
در اختیــار شــما قــرار می دهــد. در ســاعات  پایانــی روز نــور 
ــم را  ــای مزاح ــد و تابش ه ــش دهی ــواب را کاه ــاق خ ات

قطــع کنیــد تــا خــواب آرام تــری داشــته باشــید.
 در اتاق خواب کتابخانه داشته باشید

ــواب  ــاق خ ــک در ات ــیار کوچ ــه ای بس ــرار دادن کتابخان ق
ــه شــما  ــد، بلک ــاد می کن ــا فضــای دلنشــینی را ایج نه تنه
ــادت  ــواب ع ــل از خ ــاعت قب ــاب در س ــدن کت ــه خوان را ب
ــل و تلگــرام،  ــه جــای اســتفاده از موبای می دهــد. پــس ب
ــنهاد  ــن پیش ــد. ای ــاب بخوانی ــواب کت ــش از خ ــی پی کم
ــواب  ــد خ ــور می توانی ــه چط ــد ک ــد و ببینی ــان کنی را امتح

ــید. ــته باش ــری داش راحت ت

در دیــدار مدیــر عامــل ســازمان آب و فاضاب اســتان 
ــتگاه های  ــی دس ــر هماهنگ ــان ب ــهردار اصفه ــا ش ب

مختلــف در مدیریــت شــهری تاکیــد شــد.
بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری 
اصفهــان، قــدرت هللا نــوروزی، شــهردار اصفهــان، 
ــاب  ــازمان آب و فاض ــل س ــر عام ــا مدی ــدار ب در دی
ــازمان  ــن س ــا ای ــکاری ب ــر هم ــان ب ــتان اصفه اس
ــهری و  ــای ش ــت پروژه ه ــرای درس ــور اج ــه منظ ب
خدمــات بــه مــردم تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت: در 
صورتــی کــه هــر یــک از ســازمان ها بــه وظایــف خــود 
ــه  ــش از هم ــد، ضــرر آن بی ــل نکنن ــه درســتی عم ب

ــت. ــردم اس ــه م متوج
بــه مــردم  اینکــه خدمات رســانی  بیــان  بــا  وی 
مجموعــه ای از مدیریت هــای متفــاوت را شــامل 
ــاز  ــاس نی ــن اس ــر همی ــرد: ب ــح ک ــود، تصری می ش
اســت دســتگاه ها بــا یکدیگــر نزدیــک و همــراه 
شــوند و بــه گونــه ای عمــل کننــد کــه خدمــات آن هــا 

ــود. ــدان ش ــردم دوچن ــه م ب
ــیار  ــئله ای بس ــوع آب را مس ــان موض ــهردار اصفه ش
مهــم دانســت و افــزود: در صورتــی کــه ایــن مســئله 
و موضــوع آب زاینــده رود در اســتان حــل نشــود 
ــردم  ــه م ــیاری متوج ــت محیطی بس ــای زیس ضرره
ــار تاریخــی ایــن شــهر در معــرض  خواهــد شــد و آث

ــرد. ــرار می گی ــد ق تهدی
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