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حاشیه های بی پایان استقالل
کهنه ای به نام   زخم 

»بازیکن ساالری«

 نگاهی به فیلم »خانه« )ائو( 
ساخته اصغر یوسفی  نژاد

که نمی دانی چیزهای هست 
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مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی اعالم کرد:
کارت های جدید  گی های   ویژ

کاالی ایرانی خرید 
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کارشناس ارشد روان شناسی:
کودکان به  کت کردن  برای سا
گوشی ندهید! آن ها تبلت و 
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بودجه ۲۵۰میلیون تومانی
کمربند حفاظتی   برای ایجاد 

در اصفهان 
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 جذب ساالنه ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر 
در مجموعه دولت
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هزار داستان، هزار دستان 
برنامه های مستند روایتی
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 تداوم حرکت فوالد مبارکه 
در مسیر موفقیت

|صفحه 3

 گزارش کیمیای وطن از رواج 
مخدرهای دیجیتال در کشور:

اعتیاد شنیداری
|صفحه 11
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اعتبارات اشتغال به اصفهان رسید

محمدباقر نوبخت خبر داد:

 اعالم آمادگی دولت برای 
حذف یارانه های نقدی

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، صبح دیروز 
در نشست خبری هفتگی با رسانه ها در پاسخ به 
اظهارات  به  توجه  با  یارانه ها  درباره حذف  سؤالی 

رئیس کمیته امداد گفت...

رئیس جمهور تأکید کرد: 

امید بخشی، مؤثرترین راه 
کاهش آسیب های اجتماعی

رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه »یأس آفرینی و ناامید 
کردن مردم، به ویژه جوانان نسبت به پیشرفت و آینده 
اقتصاد کشور، مهم ترین عامل در افزایش آسیب های 

اجتماعی است«...

سرمقاله

سبک زندگی 5
پاسخ به پرسش ها

برای پاسخ به پرسش های مطرح شده چند فرض 
سبک  اینکه  نخست  می رسد؛  ممکن  نظر  به 
فناورانه  از سازه هایی همچون تحوالت  را  زندگی 
و روبناهای رفتاری منتزع کرد و امری معطوف به 
انسان و صفات، ویژگی ها و رفتارهای نوع او در 
نظر گرفت؛ از این رو به واسطه آنکه یک نگارش 
خواهد  و  داشته  وجود  تاریخ  طول  در  انسان  از 
زندگی  سبک  که  پیش فرض  این  آنگاه  داشت، 
اعتبار  از  است،  مکانی  و  زمانی  اقتضائات  تابع 
ساقط شده و امری معطوف به نوع انسان و امری 
پیش فرض  این  می شود.  فرامکانی  و  فرازمانی 
بر  اتکا  واسطه  به  را  فرازمانی  ارزش های  جایگاه 
عقل که وجه مشترک انسانی است، می پذیرد...

دکتر سعید شریفی
استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر
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 تهیه پیش نویس قانون 
کشور گردشگری  نظام جامع اقتصاد 
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نوبت دوم

آگهی مزایده عمومی
کت  آب و فاضالب استان اصفهان  �ش

)سهامی خاص(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مزایده موارد زیر را مطابق جدول زیر به فروش رساند.

مبلغ تضمین )ریال( نوع بودجه موضوع مزایده شماره مزایده

825.000.000 جاری مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان 96-3-216

5% مبلغ پیشنهادی جاری  مزایده فروش اقالم راکد و ضایعاتی، خسارتی مازاد 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 96-3-217

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 15:30 روز شنبه به تاریخ 96/8/20 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8 صبح روز یکشنبه به تاریخ 96/8/21

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد: سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 031-36680030-8
)داخلی 388(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

گهی روزنامه کیمیای وطن جذب آ

95013701-4

مدیران اشتغال استان اصفهان در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن عنوان کردند:

اعتبارات میلیاردی دولت برای حمایت از اشتغال روستایی و مشاغل خرد
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انتصــاب شایســته جنابعالــی بــه عنــوان مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان 
اصفهــان را تبریــک می گوییــم و از خداونــد متعــال بــرای حضرتعالــی توفیــق خدمــات 

شایســته بــه مــردم شــهیدپرور اســتان اصفهــان را خواســتاریم.

امه ک�یم�یای وط�ن �ن ول رورن ر مس�ئ �یا�ن - مد�ی رحا�ج �ن
م�ن

ظرف دو ماه آینده صورت می گیرد



کوتاه از سیاست
»حسین فدایی« مسئول دفتر 
بازرسی رهبر معظم انقالب شد

رهبــر معظــم انقــاب اســامی، حضــرت آیــت هللا العظمــی 
ــین  ــی حس ــی حکم ــی(، ط ــه العال ــد ظل ــه ای )م خامن
فدایــی را بــه ِســمت مســئول دفتــر بازرســی خــود 

ــد.  ــوب کردن منص
رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا تشــکر از زحمــات 
حجت االســام  ناطــق نــوری، حســین فدایــی را بــه  
ــد. ــوب کردن ــود منص ــی خ ــر بازرس ــئول دفت ــمت مس ِس

 واکنش ظریف به اجرایی شدن 
»قانون کاتسا«

محمدجــواد ظریــف، وزیــر خارجــه، دربــاره فرارســیدن موعــد 
اجرایی شــدن »قانــون کاتســا« گفــت: اقداماتــی کــه آمریــکا 
ــکا  انجــام می دهــد، نشــان دهنده ســوء نیت آن هاســت؛ آمری

از ابتــدا بــه روح برجــام اعتنایــی نداشــته اســت.
آمریکایی هــا  افــزود:  کشــورمان  خارجــه  امــور  وزیــر 
ــه  ــم ک ــام را ه ــواد 26، 28 و 29 برج ــوارد، م ــی م در بعض
ــا  ــل ب ــام تعام ــرای انج ــظ فضــای مناســب ب ضــرورت حف
ــد. ــل کردن ــام عم ــاف برج ــه دار و خ ــت، خدش ــران اس ای

وی بــا اشــاره بــه اینکــه جمهــوری اســامی ایــران در مقابــل 
اقدامــات آمریــکا، اقــدام متقابلــی را بــا تصویــب قانونــی در 
مجلــس شــورای اســامی انجــام داد، گفــت: هــر زمــان کــه 
ــاره  ــود، درب ــن نش ــام تأمی ــا در برج ــده م ــع تضمین ش مناف
برجــام تصمیــم خواهیــم گرفــت و ایــن تصمیمــی اســت کــه 

هیئــت نظــارت بــر اجــرای برجــام بایــد اتخــاذ کنــد.
ظریــف در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه اگــر »قانــون کاتســا« 
ــی شــود،  ــادر تحریم هــا« مشــهور اســت، اجرای ــه »م ــه ب ک
ــرد،  ــورت می گی ــران ص ــوی ای ــی از س ــه اقدام ــخصا چ مش
ــا  ــدای آمریکایی ه ــر وص ــی س ــا خیل ــرای م ــرد: ب ــار ک اظه
مهــم نیســت؛ مهــم ایــن اســت کــه آیــا مــا از امکاناتــی کــه 

ــه. ــا ن ــویم ی ــد می ش ــت بهره من ــام هس در برج
وزیــر امــور خارجــه افــزود: آمریکایی هــا بــه دلیــل مقاومــت 
مــردم ایــران و هوشــمندی مقــام معظــم رهبــری نتوانســتند 
در برابــر جمهــوری اســامی ایــران کاری انجــام بدهنــد؛ لــذا 
ــران  ــدی خــود را جب ــد ناکارآم ــاش می کنن ــا ســروصدا ت ب
کننــد. ظریــف در پایــان تاکیــد کــرد: بــه ایــن حرف هــا نــه 
ــکا  ــات آمری ــرگاه اقدام ــا؛ ه ــه دنی ــم و ن ــه می کنی ــا توج م
منافــع تدوین شــده مــا در برجــام را خدشــه دار کننــد، 

ــم. ــم می گیری ــاره اش تصمی درب

حمایت نخست وزیر استرالیا از 
برجام در دیدار با نتانیاهو

بــه گــزارش رســانه های خبــری اســترالیا، ملکلــم ترنبــال، 
نخســت وزیر اســترالیا، در جریــان ســفر بــه ســرزمین های 
اشــغالی، در یــک دیــدار خصوصــی بــا بنیامیــن نتانیاهــو، 

نخســت وزیر اســرائیل، از برجــام حمایــت کــرده اســت. 
توافــق هســته ای ایــران، یکــی از نقــاط اختــاف اســترالیا و 

اســرائیل بــه شــمار مــی رود. 
نخســت وزیر اســترالیا ضمــن حمایــت از توافــق هســته ای 
ایــران گفــت: اســترالیا بــرای نگرانی هــای اســرائیل ارزش 
ــق  ــه تواف ــی نســبت ب ــدگاه متفاوت ــی دی ــل اســت؛ ول قائ

هســته ای ایــران دارد.

آغاز عملیات گودبرداری نیروگاه 
اتمی بوشهر

ــروگاه اتمــی  ــرداری ســاختمان واحــد 2 نی ــات گودب عملی
بوشــهر بــا حضــور علی اکبــر صالحــی و الکســی لیخاچــف 
)رئیــس روس اتــم( و رئیــس و اعضــای کمیســیون 
ــه در  ــی فقی ــده ول ــرژی مجلــس، امــام جمعــه و نماین ان
بوشــهر، مدیــران ارشــد اســتانی و کارکنــان نیــروگاه اتمــی 

بوشــهر آغــاز شــد. 
بــر اســاس اعــام مقامــات ســازمان انــرژی اتمــی حــدود 
ــاختمان  ــل س ــرداری از مح ــب خاکب ــر مکع ــزار مت 100 ه

واحــد 2 انجــام شــده اســت.

ایران، جزو راه حل های خاورمیانه 
است

ــزارش  ــان، در گ ــور لبن ــون، رئیس جمه ــل ع ــرال میش ژن
رســانه ها  بــا  گفت وگــو  در  خــود  عملکــرد  یک ســاله 
ــران، جــزو  ــه اشــاره کــرد و گفــت: ای ــه اوضــاع خاورمیان ب
ــا،  ــن راه حل ه ــاره ای ــت و درب ــه اس ــا در خاورمیان راه حل ه
تأثیرگــذار اســت؛ زیــرا اگــر این گونــه نبــود، ایــران در 
قزاقســتان یــا دیگــر جاهــا حضــور نداشــت؛ لــذا بایــد ایــن 

ــرار داد. ــر ق ــور را مدنظ کش

 راه حل بحران قطر 
یک چک 4 میلیاردی است

»جمــال خاشــقجی«، روزنامه نــگار عربســتانی کــه اخیــرا 
ــع شــد و عربســتان  ــاة« من ــه »الحی از نوشــتن در روزنام
را بــه مقصــد آمریــکا تــرک کــرد، گفــت: اگــر »تمیــم بــن 
ــا یــک چــک 4 میلیــارد دالری بــه  حمــد«، امیــر قطــر، ب

ــرود، بحــران قطــر پایــان خواهــد یافــت.  مصــر ب
ایــن نویســنده ســعودی تعامــل قطــر بــا نظــام »عبدالفتاح 
بعیــد  را  آینــده  در  مصــر،  رئیس جمهــور  السیســی«، 
ندانســت و گفــت: قطــر بــرای رهایــی از ایــن دردســری کــه 
عامــل آن مصــر اســت، احتمــاال بــا نظــام السیســی تعامل 

خواهــد کــرد.

درگذشت پدر سردار سلیمانی
ــلیمانی،  ــم س ــاج قاس ــردار ح ــدر س ــلیمانی، پ ــد س محم
بامــداد دیــروز درگذشــت. وی در ســن 95 ســالگی در اثــر 

کهولــت ســن درگذشــت.

 خودروهای »هیبریدی مدرن« 
زیر پای پلیس تهران

ــزرگ در  ــران ب پــس از پلیــس دوچرخه ســوار، پلیــس ته
نظــر دارد بــا تغییــر خودروهــای پلیــس و تقویــت نــاوگان 
ــه روز، در  ــدرن و ب ــای م ــا اتوموبیل ه ــود ب ــی خ خودروی
ــر گام  ــانی بهت ــا و خدمت رس ــای توانمندی ه ــت ارتق جه
بــردارد. پلیــس پایتخــت بــه دنبــال آن اســت تــا بــا وارد 
کــردن خودروهــای هیبریــدی بــه نــاوگان خودرویــی خــود، 
ــاوگان، خودروهــای دوســتدار  ــن ن ــر نوســازی ای ــاوه ب ع

ــد. ــی کن ــای پلیس ــت را وارد عملیات ه ــط زیس محی

گروه سیاست  نفیسه اله دادی
N.A.Dadi@eskimia.ir

سرلشــکر محمدعلــی جعفــری، فرمانــده 
اســامی  انقــاب  پاســداران  ســپاه  کل 
در همایــش جهــان بــدون تــرور کــه در 
مجتمــع فرهنگــی سرچشــمه تهــران برگــزار 
شــد، ضمــن تســلیت بــه مناســبت اربعیــن 
ــورا  ــام عاش ــرد: پی ــان ک ــینی خاطرنش حس
را می تــوان در یــک کلمــه، مخالفــت بــا 
دانســت.  ظلم ســتیزی  و  ســلطه پذیری 
یزیــد آن روز می خواســت بــا زور از امــام 
ــروز  ــرد و ام ــت بگی ــش بیع ــین و یاران حس
مســلمانان  از  می خواهــد  آمریــکا  نیــز 

انقابــی و ملــت ایــران بیعــت بگیــرد. 
جعفــری  سرلشــکر  ســخنان  مهم تریــن 
دربــاره اقدامــات آمریــکا بــه شــرح زیــر 

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ملــت ایــران امــروز 

بــا همــه وجودشــان قــدر توانمندی هــای 
دفاعــی در عرصه هــای مختلــف را می داننــد، 
ــی و  ــوان دفاع ــران ت ــت ای ــروز مل ــزود: ام اف
موشــکی را مثــل نامــوس خودشــان دوســت 

ــد.  ــه دارن ــه آن عاق ــد و ب دارن
ــرای  ــه اج ــاره ب ــا اش ــپاه ب ــده کل س فرمان
ــران، اضافــه  طــرح »کاتســا« علیــه ملــت ای
ــه  ــه بهان ــد ب ــعی دارن ــا س ــرد: آمریکایی ه ک
ــران ایــن طــرح  ــوان دفاعــی و موشــکی ای ت
ــت  ــد؛ اگرچــه ماهی ــه ســپاه اجــرا کنن را علی
ایــن طــرح اقتصــاد ایــران را هــدف گرفتــه و 
ســپاه و تــوان دفاعــی موشــکی بهانــه اســت 
ــد. ــدف گرفته ان ــران را ه ــاد ای ــا اقتص و آن ه

کــرد:  تصریــح  جعفــری  سرلشــکر 
ــن باشــند هرچــه فشــار  آمریکایی هــا مطمئ
ــزم  ــد، ع ــتر کنن ــم را بیش ــادی و تحری اقتص
ملــت در توانایــی دفاعــی بیشــتر خواهد شــد، 
حجــم موشــک ها انبوه تــر شــده و بــرد و 

دقــت موشــک ها نیــز بیشــتر می شــود. 
ملــت  بداننــد  آمریکایی هــا  افــزود:  وی 
غیــور ایــران از همــه تــوان دفاعــی همچــون 
نامــوس خــود دفــاع می کننــد و پاســخ 
تهدیــدات کوچــک و بــزرگ را بــه موقــع و بــا 
قاطعیــت و البتــه بــا غافلگیری خواهنــد داد.
سرلشــکر جعفــری بــا اشــاره بــه اینکــه همــه 
دنیــا می داننــد آمریــکا بزرگ تریــن و اولیــن 
حامــی تروریســم در جهــان یعنــی رژیــم 
جعلــی صهیونیســتی و آل ســعود خائــن 
اســت، گفــت: ایــن در حالــی اســت کــه 
مظلومــان جهــان دســت های پلیــد و ناپــاک 
توطئه هــای  و  اقدامــات  در  را  ســلطه گران 
آن هــا در مقاطــع مختلــف تاریخــی ضــد 
می داننــد  جهانیــان  و  دیده انــد  ملت هــا 
دشــمن بــزرگ آزادی، آمریکاســت و بــا تمام 

ــد. ــس کردن ــود آن را لم وج
وی تصریــح کــرد: در ایــن بیــن یــک حقیقت 
روشــن و امیدبخــش در میــان ملت هــا وجود 
دارد و آن ایــن اســت کــه ملت هــای مظلــوم 
شــاهد هســتند تنهــا کشــوری کــه به تنهایــی 
دولت هــای  و  ســلطه  نظــام  برابــر  در 
دست نشــانده آن هــا ایســتادگی کــرده، ملــت 
ایــران بــوده اســت؛ بــه همیــن دلیــل اســت 

کــه هــر روز بــر طرفــداران ایــران اضافــه 
می شــود؛ یعنــی همــان کــه آمریکایی هــا 

ــران«. ــوذ ای ــته اند »نف ــش را گذاش نام
مــردم  داد:  ادامــه  ســپاه  کل  فرمانــده 
بــه  ســتمدیده و مظلــوم جهــان هــرروز 
ــی  ــامی پ ــاب اس ــام و انق ــد اس ــور امی ن

 . نــد می بر

ــر کمک هــای مستشــاری  ــه داد: اگ وی ادام
ایــران نبــود، امــروز سرنوشــت کشــور ســوریه 
شــاید بدتــر از مصــر و لیبــی بــود و اگــر 
مبــارزات ملــت ایــران و مجاهــدان مســلمان 
از کشــورهای مختلــف نبــود، امــروز داعــش 

بــر ســرزمین شــام حکومــت می کــرد و 
رژیــم خائــن آل ســعود شــیعیان و اهــل 
ــه خــاک و  ــارزه را ب ــی اهــل مب ســنت انقاب

خــون می کشــید.
فرمانــده کل ســپاه بــا تاکیــد بــر اینکــه 
امــروز شــاهد هســتیم خــاک عــراق از حیــث 
داعــش در حــال پــاک شــدن اســت، گفــت: 
اگرچــه ممکــن اســت بــه صــورت زیرزمینــی 
ــی انجــام  ــد و اقدامات ــن گــروه باقــی بمان ای
دهــد، امــا مهــم ایــن اســت کــه دیگــر 

ــت.  ــا نیس ــت آن ه ــرزمینی در دس س
وی بــا بیــان اینکــه امــروز صــدای شکســته 
شــدن اســتخوان های پوســیده امپریالیســم 
اظهــار  می شــود،  شــنیده  صهیونیســت  و 
داشــت: مــا بایــد در ایــن وضعیــت راه خــود 

ــم.  ــه دهی ــدرت ادام ــا ق را ب
القاعــده کــه  و  داعــش  داد:  ادامــه  وی 
دســت پرورده اســتکبار بــود، امــروز بــا خفــت 

ــت.  ــورده اس ــت خ شکس
ــه  ــد ب ــتیم، بای ــی هس ــال جهان ــه دنب ــر ب اگ
ــکا  ــلطه آمری ــدون س ــان ب ــک جه ــال ی دنب
تجربــه  باشــیم.  صهیونیســتی  رژیــم  و 
ــن  ــران نشــان داده ای ــوری اســامی ای جمه

راه در حــال انجــام شــدن اســت.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی:

»کاتسا« فقط تحریم سپاه نیست 
تحریم اقتصاد ایران است

علــی الریجانــی، رئیــس مجلــس شــورای اســامی، در 
ــا جمعــی از اصحــاب رســانه اســتان خراســان  ــدار ب دی
ــرای  ــاد آمریکایی هــا ب رضــوی اشــاره کــرد: جیــغ و فری
ــت.  ــور اس ــادی کش ــت اقتص ــال در وضعی ــاد اخت ایج
آن هــا قصــد دارنــد تــرس و یــأس بــرای ســرمایه گذاری 
ــا توجــه بیشــتری  ــد ب ــذا بای ــد؛ ل در کشــور فراهــم کنن
ــت  ــت نخس ــم و اولوی ــادی بپردازی ــائل اقتص ــه مس ب
اقتصــاد باشــد؛ از ایــن رو هــر زمــان کــه روزنامــه را ورق 
ــور  ــه اول کش ــم دغدغ ــاس کنی ــد احس ــم، بای می زنی

ــه مســائل سیاســی. اقتصــاد اســت، ن
رئیــس قــوه مقننــه در ادامــه بــا تأکید بــر اینکــه ترجمان 
دغدغــه اقتصــادی بایــد در رســانه اولویــت باشــد، گفــت: 
ــذا  ــرار داده؛ ل مجلــس هــم اقتصــاد را اولویــت خــود ق

ــن اقــدام را  ــد ای ــز بای ــی نی ــژه رســانه مل رســانه ها به وی
داشــته باشــند و بــه کارآفرینــان کــه از نســل جــوان بوده 
و مبتکــر و باهــوش هســتند راه دهنــد تــا مطــرح شــوند 
ــن  ــه همی ــد ک ــاس کنن ــا اقتب ــر از آن ه ــان دیگ و جوان
ــه  ــادی در جامع ــاط اقتص ــاد نش ــث ایج ــوع باع موض

می شــود. 
ــن در  ــل روش ــرد: تحلی ــح ک ــه تصری ــی در ادام الریجان
ایــن شــرایط ایــن اســت کــه آیــا آن هــا فقــط در موضــوع 
برجــام مشــکل دارنــد یــا قصــد دیگــری دارنــد؛ لــذا باید 
قصــد آن هــا را بشناســید؛ چــرا کــه حــرف پرســروصدا 
زیــاد می زننــد و مــا نبایــد تریبــون حــرف مفــت آن هــا 
شــده و اضطــراب را در کشــور ایجــاد کنیــم؛ بلکــه بایــد 

دغلــکاری آن هــا را نمایــش دهیــم.

محمدباقــر نوبخــت، ســخنگوی دولــت، صبــح دیــروز در 
نشســت خبــری هفتگــی بــا رســانه ها در پاســخ بــه ســؤالی 
دربــاره حــذف یارانه هــا بــا توجــه بــه اظهــارات رئیــس کمیتــه 
ــاه  ــا م ــنیدیم. اتفاق ــاح را ش ــای فت ــرف آق ــت: ح ــداد گف ام
آینــده مــاه تصمیم گیــری مجلــس شــورای اســامی اســت. 
هــر ســال در تبصــره قانــون بودجــه، چگونگــی تامیــن مالــی 
منابــع ســازمان هدفمنــدی و مصــرف آن در مــوارد خــاص را 

ــم.  ــام می کن اع
ــن  ــامی چنی ــورای اس ــس ش ــر مجل ــرد: اگ ــد ک وی تأکی
ــه  ــه صــورت نقــدی ب ــه افــراد را ب تصمیمــی بگیــرد کــه یاران
همــه افــراد ندهیــم و فقــط بــه جامعــه هــدف یارانــه نقــدی 

ــرد. ــد ک ــم آن را اجــرا خواه ــت ه پرداخــت شــود، دول
نوبخــت دربــاره موضــع دولــت بــرای مقابلــه بــا اجــرای قانون 

»کاتســا« گفــت: اینکــه دولــت بــرای هــر شــرایط جدیــد بــه 
ــب را  ــرح متناس ــتور داده ط ــه دس ــه و بودج ــازمان برنام س
طراحــی کنــد، امــری طبیعــی اســت. مــا وظیفــه داریــم بــرای 

شــرایط مختلــف برنامه ریــزی داشــته باشــیم. 
وی افــزود: مــا فرازوفرودهــای تحریمــی را پشــت ســر 
ــان  ــم خودش ــه زع ــه ب ــا را ک ــن تحریم ه ــا ای ــتیم. م گذاش
فلج کننــده بــوده را پشــت ســر گذاشــتی؛ البتــه مزاحمت هایی 
بــرای مــا ایجــاد خواهــد شــد، امــا اگــر تصمیمــی بگیرنــد، 

ــد.  ــی بیفت ــا اتفاق ــرای م ــرار نیســت ب ق
ــگ  ــه جن ــه چ ــم ک ــه دیدی ــپ هم ــخنرانی ترام ــاره س درب
ــور رخ  ــی در کش ــچ اتفاق ــا هی ــد؛ ام ــاد کردن ــی ای ایج روان
ــداد. مــا از هیــچ یــک از منافــع جمهــوری اســامی ایــران  ن

ــرد. ــم ک ــذار نخواهی فروگ

الریجانی: 

هدف آمریکا  ایجاد ترس برای سرمایه گذاری در کشور است
محمدباقر نوبخت خبر داد:

اعالم آمادگی دولت برای حذف یارانه های نقدی

سیاسـت2

،،
 ماهیــت طــرح »کاتســا« اقتصــاد 
ایــران را هــدف گرفتــه اســت، نــه توان 

موشــکی و دفاعــی ایــران را

امروز چهارشنبه 10 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 566 روزنامه

سرمقاله
سبک زندگی 5

پاسخ به پرسش ها
استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر

دکتر سعید شریفی

زندگــی  بنیــان ســبک  پذیرفتــه شــود  اینکــه  دوم 
و  روبناهــا  و  تحــوالت  ســهم  از  خالــی  نمی توانــد 
ــروز باشــد و ترجمــان ارزش هــای  ــان ام ــات زم اقتضائ
ــب  ــروزی تناس ــوالت ام ــا تح ــه ب ــی ک ــی مادام تاریخ
ــن  ــد؛ در ای ــی برخوردارن ــار عمل ــند، از اعتب ــته باش داش
ــرار  ــر ق ــز مدنظ ــری نی ــروض دیگ ــوان مف ــان می ت می
داد کــه ســبک زندگــی تابــع عقانیــت عصــری و خــرد 
اجتماعــی اســت؛ عقانیــت عصــری در ایــن معنــا، 
ــوالت و  ــوب، تح ــی مطل ــای اجتماع ــرش ارزش ه پذی
ــه  ــت. ب ــی اس ــات محیط ــی و الزام ــات اجتماع اقتضائ
ــان  ــرو بنی ــامی پی ــی اس ــبک زندگ ــد س ــر می رس نظ
عقانــی ســوم باشــد؛ بدیــن معنا کــه در گام اول ســبک 
زندگــی فــارغ از هــر گونــه مفهــوم ارزشــی، صرفــا امــری 
»عقانــی« اســت و درنهایــت بــر مبنــای شــاخص های 
ــی و  ــای فرازمان ــهم ارزش ه ــه س ــری ک ــت عص عقانی
اقتضائــات زمینــه ای در آن در نظــر گرفتــه شــده، تجلــی 

می یابــد.
ــه  ــه خــود ب ــی اســامی ن ــودن ســبک زندگ ــی ب عقان
ــار  ــه امــری کــه اعتب ــه منزل ــه یــک ارزش، بلکــه ب منزل
ارزش را در بســتر زمــان و مــکان بــه محــک می کشــاند، 
ــه  ــوان ب ــه می ت ــن مقدم ــا ای ــل اســت. ب شایســته تأم
چالش هــای پیــش روی ســبک زندگــی اســامی 
ــتر  ــه بیش ــن زمین ــرح در ای ــؤاالت مط ــن س و همچنی
پرداخــت و درنهایــت رهیافــت اســامی ســبک زندگــی 

ــرد. ــن ک ــه ای از مفروضــات تبیی ــر پای را ب
در مفهــوم ســبک زندگــی اســامی بــه تعبیــر موجــود، 
نوعــی غیــاب مــکان )ایــران( نیــز بــه چشــم می خــورد. 
همان طــور کــه اســامی بــودن، غیراســامی بــودن 
ســبک زندگــی را رد می کنــد، تلویحــا ســبک مندی 
ــرده  ــی آن را متضمــن خــود ک زندگــی زیســت بوم ایران

اســت. 
در ایــن معنــا ســبک زندگــی اســامی، اســامی بــودن 
ــر  ــی دیگ ــران و در مفهوم ــور ای ــی در کش ــیوه زندگ ش
ــوان  ــه همــراه دارد. از ایــن امــر می ت ــر از ایــران را ب فرات
نــکات ویــژه ای برداشــت کــرد. نخســت اینکــه اســامی 
بــودن امــری فرامــکان و فرازمــان اســت و ســبک مندی 
تابــع بوم ســازه زیســتی و جغرافیــای خاصــی اســت کــه 
اســام ظرفیــت تطبیــق بــا آن را دارد؛ از ایــن رو مفهــوم 
ــا  ــات معن ــن ادبی ــی آن در ای ــای سیاس ــه معن ــرز ب م
ــرو  ــد قلم ــن، فاق ــه دی ــر پای ــی ب ــبک زندگ ــدارد و س ن
مکانــی اســت. از ایــن نکتــه می تــوان تنوع پذیــری 
روبناهــای زندگــی بــه ســبک دینــی را بــه خوبــی 

ــت.  دریاف
دیگــر اینکــه اســامی بــودن، امــری اصیــل و عقل منــد 
اســت، نــه امــری تاریخــی و عرفــی؛ از ایــن رو اصالــت 
آن پیــرو عــرف نیســت. از ســوی دیگــر ســبک زندگــی 
اســامی عــاوه بــر آنکــه در ظــرف جغرافیــای خاصــی 
ــای  ــروز دارد، در معن ــور و ب در ســطح خــرد قابلیــت ظه
عــام، پیــرو هیــچ قلمــرو جغرافیایــی نیســت؛ از ایــن رو 
اقتضائــات جغرافیایــی در کنــه ســبک زندگــی تغییــری 
ایجــاد نمی کننــد و تنــوع در ســطح روبناهــا پذیرفتنــی 

اســت.
اگــر پذیرفتــه شــود اصالــت اســامی بودن ســبک 
زندگــی از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت، بــه حــدی 
ــوم  ــه مفه ــد ب ــگاه بای ــدل شــده، آن ــه ضــرورت ب ــه ب ک
ســنت بــه منزلــه اســاس و شــالوده گفتمــان اســامی 

ــت.  ــال آن گرف ــخص در قب ــی مش ــت و موضع پرداخ
ــری  ــان و ام ــرو زم ــی پی ــم عرف ــه در فه ــنت اگرچ س
تاریخــی تلقــی می شــود کــه بــه واســطه فاعلیــت آن از 
تقــدس برخــوردار بــوده، امــا در معنــای ســبک زندگــی 
ــه ســیر تاریخــی  ــه منزل ــری ب ــوان از ســنت تعبی نمی ت
زندگــی داشــت. در ایــن مقــام ســنت نــه امــری 
تاریخــی کــه امــری فراتاریخــی اســت؛ چــرا کــه ســبک 
ــری  ــه ام ــه منزل ــنتمند ب ــبکی س ــامی، س ــی اس زندگ

ــت.  ــده اس ــی ش ــد معرف ــن و عقل من بنیادی
ــوان  ــه عن ــنت ب ــا س ــه عمدت ــل آنک ــایان تأم ــه ش نکت
امــری تاریخــی دیــده می شــود؛ در حالــی کــه در معنــای 
ــگاه  ــیره« جای ــه »س ــه مثاب ــنت ب ــی س ــبک زندگ س
شــایان تاملــی دارد. امــری کــه عمومــا مغفــول مانــده و 
در قالــب »ســیر تاریخــی« مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت. 
ــامیت  ــی، اس ــیر زندگ ــه س ــه منزل ــنت ب ــل س تحوی
فرامــکان و فرازمــان را در حــدود ارزشــی عرفــی محــدود 
ــه  ــاع ب ــی ارج ــه نوع ــد ب ــه می توان ــری ک ــد؛ ام می کن
ســبک زندگــی پیشــامدرن و بدیلــی پادفرهنگــی بــرای 

جامعــه مــدرن تلقــی شــود. 
ــی گاه ســنت، نظــام  ــه تجل ــه مثاب حــال آنکــه ســیره ب
ارزشــی اســام را بــه معنــای واقعــی، در زمینــه و زمانــه 
خــود کــه پیــرو عقانیــت اســت، نشــان می دهــد. ایــن 
معنــا اصولــی فرازمانــی و فرامکانــی ایجــاد می کنــد کــه 
ــل آن )معصــوم( نیســت؛  ــه واســطه فاع تقــدس آن ب
بلکــه بــه واســطه ذات عمــل اســت؛ هــم از ایــن روســت 
ــر ســیره  ــه جــای »ارزش« ب ــل« ب ــت »عق ــه حاکمی ک
امــام معصــوم می توانــد بــه عنــوان راهبردی تریــن 
ــرا  ــود؛ چ ــته ش ــامی دانس ــی اس ــبک زندگ ــر س عنص
ــخ  ــول تاری ــان در ط ــترک انس ــه مش ــل« وج ــه »عق ک
اســت؛ حــال آنکــه ارزش ایــن خاصیــت را نــدارد؛ هــم 
ــا«  ــه »ارزش ه ــواره از ارزش ب ــه هم ــت ک ــن روس از ای
یــاد می شــود. دیگــر آنکــه الگوبودگــی »ســیره« کــه از 
ــاد شــد،  ــرای ســبک زندگــی ی ــه منبعــی ب ــه منزل آن ب
ــه  ــه ب ــت ک ــر اس ــه دوران حاض ــال ب ــل انتق ــی قاب زمان
زبــان وجــه مشــترک انســان ها )عقــل( اســتوار شــود؛ 
از همیــن روســت کــه در منابــع اســامی از »عقــل« در 

ــود.  ــاد می ش ــی« ی ــول باطن ــگاه »رس جای
ــری  ــای دیگ ــد ویژگی ه ــامی واج ــی اس ــبک زندگ س
ــن بحــث خــارج اســت.  ــه ای ــز هســت کــه از حوصل نی
)نــک: طایــی و همــکاران.1393. مســئله هویــت 
پژوهش هــای  دفتــر  انتشــارات  زندگــی؛  ســبک  و 
ــک  ــوان ی ــه عن ــرا ب ــی چ ــبک زندگ ــه س فرهنگی(اینک
مطالبــه از ســوی نهــاد حاکمیــت مطــرح شــده، ســؤال 
شــایان تأمــل دیگــری اســت کــه در کنــار چالش هــای 
فــراروی ســبک زندگــی اســامی در مباحــث بعــدی بــه 

ــد. ــد ش ــه خواه آن پرداخت

ادامه از صفحه اول

مطابــق اصــل 4 قانــون اساســی »کلیــه قوانین 
و مقــررات بایــد بــر اســاس موازیــن اســامی 
باشــد.« ایــن اصــل بــر اطــاق یــا عمــوم همــه 
ــررات  ــن و مق ــی و قوانی ــون اساس ــول قان اص
دیگــر حاکــم اســت و تشــخیص ایــن امــر بــر 

عهــده فقهــای شــورای نگهبــان اســت. 
»مطابــق ایــن اصــل در هــر زمــان کــه فقهــای 
شــورای نگهبــان قانــون یــا مقــرره ای را خــاف 
ــد.  ــد کــه آن را اعــام کنن ــد، مکلفن شــرع بدانن
قانــون   )4( اصــل  آنجــا کــه  از  همچنیــن 
ــول  ــه اص ــوم هم ــا عم ــاق ی ــر اط ــی ب اساس

ــر  ــررات دیگ ــن و مق ــی و قوانی ــون اساس قان
حاکــم اســت«، هیــچ  یــک از قوانیــن و مقررات 
ــه ای  ــه  گون ــد ب ــون اساســی نبای ــا اصــول قان ی
ــردن  ــدود ک ــه مح ــر ب ــه منج ــود ک ــیر ش تفس
ایــن وظیفــه فقهــای شــورای نگهبــان در نظارت 

ــود. ــرعی ش ش
 ایــن صاحیــت فقهــای شــورای نگهبــان تنهــا 
مســتند بــه اصــل 4 قانــون اساســی نبــوده و در 
بعضــی از قوانیــن و مقــررات دیگــر نیــز بازتــاب 

یافتــه اســت. 
مطابــق مــاده )19( آیین نامــه داخلــی شــورای 

نگهبــان )مصــوب 1379( »اعــام مغایــرت 
قوانیــن و مقــررات یــا مــوادی از آن هــا بــا 
شــرع بــا توجــه بــه اصــل چهــارم قانــون 
ــد،  ــی باش ــه مقتض ــان ک ــر زم ــی، در ه اساس
توســط بیشــتر فقهــای شــورای نگهبــان انجــام 
ــل  ــور در اص ــای مذک ــع مدت ه ــد و تاب می یاب
ــت...«.  ــی نیس ــون اساس ــارم قان ــود و چه ن

مــاده )21( ایــن آیین نامــه نیــز پیش بینــی 
ــا  ــن ب ــرت قوانی ــوارد مغای ــرده اســت: »در م ک
شــرع موضــوع مــاده )19( نظــر بیشــتر فقهــای 
اعــام  رئیس جمهــور  بــه  نگهبــان  شــورای 

می شــود تــا از طــرف وی اقــدام الزم بــه عمــل 
ــد.« آی

 همچنیــن بــه  موجــب تبصــره 2 مــاده 201 
قانــون آیین نامــه داخلــی مجلــس شــورای 
ــان  ــورای نگهب ــوب 1379( »ش ــامی )مص اس
ــرر  ــد پــس از گذشــت مهلت هــای مق نمی  توان
ــرت  ــاره مغای ــت اول، دوب ــراد در نوب ــع ای و رف
ــه  ــه اصاحی ــوط ب ــه مرب ــری را ک ــوارد دیگ م
ــه  ــی ب ــدت قانون ــت م ــد از گذش ــت، بع نیس
مجلــس اعــام کنــد؛ مگــر در رابطــه بــا انطبــاق 

ــرعی.« ــن ش ــا موازی ب
همان گونــه کــه از مســتندات فــوق روشــن 
اســت، وظیفــه نظــارت شــرعی فقهــای شــورای 
نگهبــان بــر قوانیــن و مقــررات محــدود و مقیــد 
ــن  ــه چنی ــان ک ــر زم ــان نیســت و در ه ــه زم ب

ــورا  ــن ش ــای ای ــرای فقه ــرعی ب ــرت ش مغای
روشــن شــود، می بایــد دربــاره اعــام آن اقــدام 
کننــد. چنانچــه ایــراد شــرعی بخشــی از همــان 
ــده  ــب ش ــا تصوی ــه قب ــرا ک ــورد اج ــن م قوانی
ــیده  ــان رس ــورای نگهب ــای ش ــد فقه ــه تأیی و ب
ــق  ــر طب ــود، ب ــکار ش ــورا آش ــای ش ــرای فقه ب
مســتندات قانونــی فــوق می بایــد بــرای اعــام 

ــد. ــدام کنن ــرادات اق آن ای

 چرا شورای نگهبان درباره قوانینی که تأیید کرده
 دوباره اعالم نظر می کند؟

رئیس جمهــوری بــا تأکیــد بــر اینکــه »یأس آفرینــی و ناامیــد 
کــردن مــردم، به ویــژه جوانــان نســبت بــه پیشــرفت و آینــده 
ــیب های  ــش آس ــل در افزای ــن عام ــور مهم تری ــاد کش اقتص
ــاط  ــد و نش ــای امی ــظ و ارتق ــت: حف ــت«، گف ــی اس اجتماع
و کاهــش  بــرای کنتــرل  ضــرورت  مهم تریــن  عمومــی، 

ــت.  ــی اس ــیب های اجتماع آس
در  روحانــی  دکتــر حســن  المســلمین  و  حجت االســام 
ــدام  ــن اق ــزود: مؤثرتری ــور اف ــی کش ــورای اجتماع ــه ش جلس
بــرای کاهــش آســیب های اجتماعــی، امیــدوار کــردن مــردم 

ــت. ــور اس ــده کش ــه آین ــان ب ــژه جوان و به وی
رئیــس شــورای اجتماعــی کشــور همچنیــن بــه نقــش 
گروه هــای مردم نهــاد، تشــکل های مدنــی و اقدامــات فرهنگــی 
ــرد:  ــد ک ــاره و تأکی ــی اش ــیب های اجتماع ــا آس ــارزه ب در مب
آســیب های  و کاهــش  فرآینــد کنتــرل  در  تحول آفرینــی 
اجتماعــی در گــرو فرهنگ ســازی از یــک ســو و تقویــت 

نقــش تشــکل های مردم نهــاد از ســوی دیگــر اســت. 
روحانــی علمی بــودن فرآینــد ســنجش های اجتماعــی و 
آمارهــای مربــوط بــه آســیب های اجتماعــی را ضــروری 
دانســت و تأکیــد کــرد: مبنــای اقدامــات در ایــن عرصــه 
ــرای  ــد ب ــن بای ــد؛ لک ــتی باش ــناد باالدس ــن و اس ــد قوانی بای

ــرد  ــود و کارک ــذاری ش ــا هدف گ ــال در برنامه ریزی ه ــر س ه
ــل  ــی قاب ــیب های اجتماع ــرل آس ــیر کنت ــتگاه ها در مس دس

ــد. ــی باش ارزیاب
رئیــس شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا اشــاره بــه رونــد 
مثبــت اقدامــات انجام شــده، از تاش هــای وزیــر کشــور 
ــزود:  ــرد و اف ــی ک ــط قدردان ــتگاه های مرتب ــئوالن دس و مس
هدف گیــری تمــام برنامه هــا بایــد کاهــش موثــر آســیب های 
اجتماعــی باشــد و در ایــن مســیر ایفــای نقــش هیئت هــای 
اندیشــه ورز و اتــکا بــر پیمایش هــای دقیــق علمــی و اقدامــات 
هماهنــگ و کارشناســانه از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت. 
همچنیــن در جلســه شــورای اجتماعــی کشــور دربــاره بعضــی 
از مســائل مربــوط بــه حــوزه آســیب های اجتماعــی بحــث و 
تصمیم گیــری شــد. در ایــن جلســه طــرح تقســیم کار ملــی 
ــرح  ــه ط ــر تهی ــب، ب ــی تصوی ــیب های اجتماع ــوزه آس در ح
جامــع کنتــرل و کاهــش آســیب های اجتماعــی تأکیــد و 
ــیب های  ــش آس ــرای کاه ــتگاه ها ب ــف دس ــد تکالی ــرر ش مق

ــاغ شــود. ــا اب ــر اســاس اولویت ه ــی ب اجتماع
ــی از  ــه گزارش ــورا و ارائ ــه ورز ش ــت اندیش ــدن هیئ ــال ش  فع
ســیمای آســیب های اجتماعــی توســط قــوه قضائیــه و نیــروی 

ــود. ــه ب ــن جلس ــده در ای ــوارد مطرح ش ــر م ــی، از دیگ انتظام

ــر  ــی، وزی ــور غام ــه منص ــن معارف ــری در آیی ــحاق جهانگی اس
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، بــا بیــان اینکــه مــا از دانشــگاه ها 
ــی،  ــی و پژوهش ــز آموزش ــت: مراک ــم، گف ــری داری ــار دیگ انتظ
ــرای  ــکار ب ــردن راه ــدا ک ــور و پی ــائل کش ــایی مس ــه شناس نقط

ــزرگ اســت.  ــک انتظــار ب ــن ی حــل مشــکل هســتند و ای
وی ادامــه داد: بــر اســاس شــناختی کــه از توانمندی علمی کشــور 
ــگاه های  ــا دانش ــت و حتم ــوان نیس ــار دور از ت ــن انتظ دارم، ای

کشور قادر به پاسخگویی هستند. 
ــی  ــام علم ــت: نظ ــن گف ــوری همچنی ــاون اول رئیس جمه مع
ــه رو شــده و  ــرای پیشــرفت روب ــا شــرایط مســاعدی ب کشــور ب
بــا افتخــار توانمندی هــای آن را اعــام می کنیــم و هــم بــا یــک 
ــه رو هســتیم  ــف روب ــای مختل شــرایط نامســاعدی در بخش ه

کــه بایــد بــه آن توجــه کنیــم. 
ــدار  ــاره توســعه پای ــه درب ــی ک ــرد: همــه حرف های ــد ک وی تأکی
افــق  در  ایــران  از  تصویــری کــه  و  و همه جانبــه می زنیــم 
پیش نیــاز  می کنیــم،  درســت  آن  از  پــس  و  چشــم انداز 
ــی  ــعه علم ــی آن توس ــرورت اصل ــعه یافتگی و ض ــی توس اصل
دانشــگاه  توســعه علمــی،  اصلــی  اســت و حتمــا کانــون 

است. 
معــاون اول رئیس جمهــوری گفــت: رهبــر معظــم انقــاب 

ــاوری تأکیــد  ــم و فن ــر موضــوع توســعه عل مدتــی اســت کــه ب
دارنــد و ســعی کردنــد ایــن موضــوع بــه گونــه ای دنبــال شــود تــا 

ــه گفتمــان عمومــی تبدیــل شــود.  ب
ــگاه ها  ــد دانش ــل فرمودن ــام راح ــد: ام ــادآور ش ــری ی جهانگی
ــنیدیم  ــاب ش ــم انق ــر معظ ــتند و از رهب ــوالت هس ــدع تح مب
اقتــدار کشــور مبتنــی بــر اقتــدار علمی اســت؛ لــذا دانشــگاه باید 
مرکــز همــه تحــوالت و تغییــرات کشــور باشــد. وی افــزود: بایــد 
ــه رو  ــا آن روب ــگاه ها ب ــه در دانش ــائلی ک ــواری ها و مس ــه دش ب
ــار  هســتیم، توجــه کنیــم. نظــام علمــی کشــور متأســفانه گرفت

ــودن اســت.  ــدکاره ب ــه مســائل چن مســائل جــدی از جمل
جهانگیــری ادامــه داد: اینکــه یــک دانشــگاه در یــک دســتگاه 
دیگــری دنبــال شــود، اگــر سیاســت های آمــوزش عالــی 
کشــور دنبــال کنــد، خیلــی مــورد ســختی نیســت؛ یــک زمــان 
تصمیم گیــری شــد همــه مراکــز آمــوزش عالــی وابســته 
ــا  ــود، ام ــز ش ــوم متمرک ــه وزارت عل ــتگاه ها زیرمجموع ــه دس ب
آنچــه مــن می گویــم ایــن اســت کــه مدیریــت دانشــگاه نبایــد 

ــود. ــدکاره ش چن
معــاون اول رئیــس جمهــوری همچنیــن گفــت: دانشــگاه بایــد 
در جــذب اســتاد، بودجــه و اداره دانشــگاه قدرتمنــد باشــد، 

ــود. ــه ش ــد از آن گرفت ــگاه نبای ــتقال دانش ــدرت و اس ق

معاون اول رئیس جمهور:

حتما کانون اصلی توسعه علمی، دانشگاه است
رئیس جمهور تأکید کرد: 

امید به جوانان، مؤثرترین راه کاهش آسیب های اجتماعی

ترامپ، پشت رئیس سابق 
ستاد انتخاباتی را خالی کرد

ایــاالت  دونالــد ترامــپ، رئیس جمهــوری 
متحــده آمریــکا، در واکنــش بــه احضــار پــل 
ــی  ــس ســابق ســتاد انتخابات ــورت، رئی مناف
خــود بــه دادگاه ترجیــح داد کــه از ایــن 
ــاس  ــن اس ــر ای ــرد و ب ــه بگی ــوع فاصل موض
ــورت وارد  ــه مناف ــه ب ــی ک اعــام کــرد اتهامات
شــده، مربــوط بــه زمانــی پیــش از آن بــوده 
ــارزات  ــپ در مب ــم ترام ــه تی ــه او ب ــت ک اس

ــدد. ــی بپیون انتخابات

پیش بینــی مســکو دربــاره زمــان 
نابــودی تروریســم در ســوریه

ویکتــور بونداریــف، رئیــس کمیتــه امنیــت و دفــاع 
ــی  ــا پیش بین ــرد: م ــام ک ــیه، اع ــان روس در پارلم
ــادی  ــاری می ــال ج ــان س ــا پای ــه ت ــم ک می کنی
تمامــی تروریســت ها در ســوریه نابــود شــوند. 
از  تعــدادی  کرده ایــم  برنامه ریــزی  همچنیــن 
ــد در  ــرای ممانعــت از درگیــری جدی نیروهایمــان ب
آنجــا بماننــد. وی گفــت: نیروهــای الزم در ســوریه 
باقــی خواهنــد مانــد تــا جلــوی هرگونــه درگیــری یا 

حملــه تروریســت ها را بگیرنــد.

ــر برکنارشــده  احتمــال فــرار رهب
ــا کاتالونی

وکیــل کارلــس پیگدمونــت، رهبــر ســابق کاتالونیــا 
اعــام کــرد کــه وی بــه بلژیــک ســفر کــرده اســت. 
ــت  ــال درخواس ــوع احتم ــه موض ــکارت ب ــاول ب پ
پناهندگــی پیگدمونــت اشــاره ای نکــرد. ایــن خبــر 
در حالــی منتشــر شــده که روز گذشــته دادســتانی 
ــه وی  اســپانیا اتهامــات شــورش و آشــوب را علی
و دیگــر مقامــات ســابق کاتالونیــا مطــرح کــرد.در 
صــورت اثبــات اتهامــات، احتمــال صــدور حکــم تــا 

30 ســال زنــدان بــرای پیگدمونــت وجــود دارد.

آمریکا کادوی خود به 
پاکستان را پس می گیرد

آمریــکا خواســتار بازپســگیری بالگردهایــی شــد 
ــور  ــه وزارت کش ــم ب ــا تروریس ــارزه ب ــرای مب ــه ب ک
پاکســتان تحویــل داده بــود. بالگردهــای آمریکایــی 
ــرز مشــترک پاکســتان  ــن م ــر نظــر گرفت ــرای زی ب
نقــل و حرکــت  افغانســتان و مانیتورینــگ  بــا 
شــبه نظامیان در بلوچســتان اســتفاده می شــد. گاه 
ــن  ــر گرفت ــر نظ ــرای زی ــی ب ــای آمریکای از بالگرده
اســتفاده  تظاهــرات  هــم  و  تجمعــات مردمــی 

می شــد. 

پیشنهاد جنگ طلبانه تیلرسون
وزیــر امــور خارجــه آمریــکا اعــام کــرد دولــت 
ایــن کشــور در زمینــه مجــوز جدیــد به کارگیــری 

زور نظامــی پیشــنهادهای جدیــدی دارد. 
ــکا  ــور خارجــه آمری ــر ام رکــس تیلرســون، وزی
گفــت: نبایــد مجــوز جنگــی کــه در ســال 2001 و 
2002 پــس از حمــات یــازده ســپتامبر و بــرای 

جنــگ عــراق صــادر شــد، لغــو شــود. 
وی گفــت: هرگونــه مجــوز جدیــد از طــرف 
کنگــره بــرای اســتفاده از قــدرت نظامــی علیــه 
ــکان  ــا م ــان ی ــه زم ــدود ب ــد مح ــا نبای تندرو ه

باشــد.

بین الملل



کوتاه اخبار 

 جذب ساالنه ۳۰ تا ۳۵ هزار نفر 
در مجموعه دولت

و  اداری  ســـازمان  رئیــس  انصــاری،  جمشــید   
اســتخدامی کشــور بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت 
نیــروی انســانی مــازاد دارد و جــذب نیــرو بــه 
صــورت عــادی در دســتورکار دولــت نیســت، گفــت: 
جــذب نیــرو ممکــن اســت در مناطــق و مــواردی که 
ــال در  ــرای مث ــد؛ ب بســیار ضــروری اســت، رخ ده
برنامه هــای توســعه ای در یــک شــهر محــروم ماننــد 
ــت  ــتان دول ــک بیمارس ــیدن ی ــرداری رس ــه بهره ب ب

ــد.  ــذب کن ــرو ج ــت نی ــن اس ممک
وی افــزود: یــا ممکــن اســت خروجــی طبیعــی در 
دســتگاه اجرایــی داشــته باشــیم کــه بــرای بخشــی 
ــن  ــد، جایگزی ــی کــه بای ــن خروجــی در جا های از ای

ــود.  ــن می ش تعیی
ــم  ــت حج ــتخدام در دول ــه اس ــان اینک ــا بی وی ب
کمــی از نیــروی کار جذب شــده را تشــکیل می دهــد، 
ادامــه داد: در ســال ممکــن اســت ۳۰ تــا ۳۵ هــزار 
نفــر در مجموعــه دولــت و حــدود ۵۰ هــزار نفــر در 
بخــش عمومــی جــذب شــوند؛ در حالــی کــه قــرار 
ــاد  ــغل ایج ــزار ش ــاالنه ۹۵۰ ه ــور س ــت در کش اس
ــارت دیگــر حــدود ۹۰۰ هــزار فرصــت  ــه عب شــود؛ ب
ــاد  ــد ایج ــاد بای ــی اقتص ــش عموم ــغلی در بخ ش
ــه آن ســمت ســوق  ــد ب ــا بای شــود و برنامه ریزی ه

پیــدا کنــد.

 تقدیر از عملکرد بانک تجارت 
در پرداخت وام ازدواج

بانــک مرکــزی از عملکــرد موفــق بانــک تجــارت در 
طــرح پرداخــت ضربتــی وام ازدواج تقدیــر کــرد. 

ــه  ــرح ک ــن ط ــت اندرکاران ای ــر از دس ــن تقدی در آیی
ــد  ــزار ش ــزی برگ ــک مرک ــات بان ــالن اجتماع در س
لــوح تقدیــر از عملکــرد بانــک تجــارت توســط ســیف 
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــه مقــدم، مدیــر عامــل 

ایــن بانــک، اعطــا شــد. 
دکتــر ســیف، رئیــس کل بانــک مرکــزی، بــا تشــکر 
از عملکــرد بانک هــای عامــل در طــرح ضربتــی 
از ۸۸۵  بیــش  پرداخــت  و  ازدواج  وام  پرداخــت 
ــال ۹۶،  ــدای س ــهیالت ازدواج از ابت ــره تس ــزار فق ه
یــادآور شــد: ســنت زیبــای قرض الحســنه، یکــی از 
ــدون  ــون بانکــداری ب ــرکات اجــرای قان مهم تریــن ب
رباســت کــه امیدواریــم اســتمرار این ســنت حســنه، 
آثــار مثبــت بیشــتری بــرای گشــودن گره هــای 
داشــته  مــردم  زندگــی  مشــکالت  از   بیشــتری 

باشد. 
ــا  ــد ب ــز می توانن ــان عزی ــرد: هم میهن ــد ک وی تاکی
مشــارکت بیشــتر در افزایــش منابــع قرض الحســنه، 
تســهیالت  پرداخــت  در  را  کشــور  بانک هــای 

قرض الحســنه یــاری کننــد. 
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات کنترلــی بانــک مرکــزی 
از  قرض الحســنه  منابــع  تفکیــک کامــل  بــرای 
ســایر منابــع بانک هــا خاطرنشــان ســاخت: اکنــون 
اطمینــان بســیار بیشــتری دربــاره تخصیــص بهینــه 
رفــع  جهــت  در  بانک هــا  قرض الحســنه  منابــع 

ــت.  ــده اس ــاد ش ــردم ایج ــکالت م مش
گفتنــی اســت بانــک تجــارت از جملــه یــازده بانــک 
کشــور اســت کــه در قالــب اجــرای طــرح ضربتــی 
وام ازدواج اقــدام بــه اعطــای وام ده میلیــون تومانی 

ازدواج بــه ۷۳ هــزار نفــر از هم میهنــان کــرد.

اخبار اقتصادی

چرا قهوه در ایران گران است؟
آمــار گمــرک ایــران حاکــی از واردات بیــش از 4 
میلیــون دالر انــواع قهــوه در نیمــه نخســت ســال 
جــاری اســت کــه در ایــن میــان، گران تریــن 

ــی اســت.  ــه کشــور رومان ــوط ب قهــوه مرب
بــر اســاس تازه تریــن آمــار گمــرک ایــران از 
تجــارت خارجــی در شــش ماهــه نخســت ســال 
جــاری، ۱۶۵4 تــن انــواع قهــوه از ۱4 کشــور 
ــه ارزش مجمــوع  ــران وارد شــده ک ــه ای ــان ب جه
ــزار و ۶۷۹  ــون و ۲۵۸ ه ــه 4 میلی ــن واردات ب ای

می رســد.  دالر 
ــوه واردشــده  ــن قه ــه گران تری ــب اینک ــه جال نکت
بــه ایــران مربــوط بــه قهــوه کشــور رومانــی اســت 
ــزار  ــه ارزش ۱۱۶ ه ــوه ب ــن قه ــه توانســته ۱۲ ت ک
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــادر کن ــران ص ــه ای دالر ب
قیمــت هــر کیلوگــرم قهــوه رومانــی تقریبــا 

ــت.  ــان اس ــزار توم ــدود ۳۵ ه ح
قهــوه ایتالیــا نیــز بــا ارزشــی در حــدود ۳۰ 
هــزار تومــان بــه ازای هــر کیلوگــرم، دومیــن 
ــی  ــران اســت. ایــن در حال ــه ای ــی ب قهــوه واردات
ایــران از حقــوق  اســت کــه واردات قهــوه در 
گمرکــی و ســود بازرگانــی زیــادی برخــوردار 
ــیدنی  ــن نوش ــا دومی ــه در دنی ــوه ک ــت و قه اس
ــی رود، در  ــمار م ــه ش ــس از آب ب ــت پ ارزان قیم
ــتری ــت مش ــه دس ــادی ب ــت زی ــا قیم ــران ب  ای

 می رسد. 
ســود  و  گمرکــی  حقــوق  حاضــر  حــال  در 
ــه در  ــوداده کافئین گرفت ــوه ب ــی واردات قه بازرگان
ــا  ــت و ب ــد اس ــوع ۳۲ درص ــته بندی درمجم بس
توجــه بــه اینکــه قهــوه بــه عنــوان کاالی لوکس در 
گــروه کاالیــی ۱۰ قــرار گرفتــه، ســود بازرگانــی دو 
برابــر شــده و درنهایــت مجمــوع ســود بازرگانــی و 

ــد.  ــد می رس ــه ۶۰ درص ــی آن ب ــوق گمرک حق
ــر ارزش  ــز مالیــات ب از ســوی دیگــر ۹ درصــد نی
افــزوده بــه آن تعلــق می گیــرد؛ بنابرایــن وارد 
کننــده قهــوه بایــد رقمــی در حــدود ۷۰ درصــد از 
ــه  ــوان تعرف ــه عن ــی را ب ــوه واردات ــه قه ارزش پای
ــا  ــود ت ــبب می ش ــوع س ــن موض ــردازد. همی بپ
ــت  ــا قیم ــت ب ــن حال ــه در گران تری ــوه ای ک قه
حــدود ۳۵ هــزار تومــان بــه ایــران رســیده، 
درنهایــت بــا قیمــت کیلویــی بیــش از ۱۵۰ هــزار 

ــد. ــده برس ــت مصرف کنن ــه دس ــان ب توم

۶۰ درصد رشد اقتصادی کشور 
مربوط به بهره وری است

رئیــس ســازمان ملــی بهــره وری گفــت: طــی ســه 
ــت و  ــای نف ــره وری در بخش ه ــته به ــال گذش س
پتروشــیمی ۶۰ درصــد از رشــد اقتصــادی کشــور را 

بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
رؤیاســادات طباطبایــی یــزدی گفــت: در یــک 
ــرآورد کلــی طــی ســه ســال گذشــته ۶۰ درصــد  ب
ــش  ــره وری در بخ ــه به ــور ب ــادی کش ــد اقتص رش
انــرژی و نفــت و گاز اختصــاص داشــته کــه 
بــا رفــع تحریم هــا، بســیاری از کارخانه هــای 
نفــت  پاالیشــگاه های  و  پتروشــیمی  تولیــدی 
دوبــاره راه انــدازی شــده اند کــه شــاخص های 

ــد.  ــا داده ان ــره وری را ارتق به
ــا بیــان اینکــه دســتورکار های  طباطبایــی یــزدی ب
ســنجش بهــره وری طــی یــک ســال گذشــته 
بــه ۲۳ دســتگاه ابــالغ شــده، افــزود: تــا بــه 
اســاس  بــر  دســتگاه ها  از  تعــدادی  حــال 
ایــن دســتورکار ها، ســنجش بهــره وری را آغــاز 
کرده انــد؛ ولــی تاکنــون نتایجــی بــه ایــن ســازمان 

ــت. ــده اس ــالغ نش اب

بانــک مرکــزی در حــال بررســی طــرح جدیــدی 
ــرای  ــط ب ــه فق ــت ک ــاری اس ــای اعتب از کارت ه
خریــد کاالی ایرانــی بــوده و برخــالف طــرح 
شکســت خورده دوره قبــل قــرار نیســت از منابــع 

ــک اســتفاده شــود.  ــن بان ای
منابــع  تأمیــن  اینکــه  وجــود  بــا  همچنیــن 
ایــن کارت هــا صرفــا از محــل منابــع خــود 
ــد  ــه برس ــه نتیج ــات ب ــر توافق ــت، اگ بانک هاس
نــرخ ســود بازپرداخــت کمتــر از ســود رایــج 

تســهیالت خواهــد بــود. 
بانــک مرکــزی پیشــنهاد وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت در این بــاره را بــه دلیــل وجــود نقایصــی 
کــه مهم تریــن آن تجهیــز نشــدن تولیدکننــدگان 
بــه ســامانه معتبــر اســت، در حــال بررســی دارد و 

بایــد مشــکالت آن برطــرف شــود. 
ــرح کارت  ــه ط ــس از اینک ــنا، پ ــزارش ایس ــه گ ب
اعتبــاری خریــد کاالی ایرانــی حــدود ســه ســال 
پیــش و در قالــب بســته تســریع رونــق اقتصادی 
بــه اجــرا درآمــد و قــرار بــود بــا مشــارکت بانــک 
مرکــزی و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
ــا  ــان و ب ــون توم ــقف ۱۰ میلی ــا س ــت( ت )صم
ســود ۱۲ درصــد و البتــه بــا تأمیــن اعتبــار 4۲۰۰ 
میلیــاردی از منابــع بانــک مرکــزی بــه اجــرا 
درآیــد، درنهایــت بــه دلیــل مســائل مختلفــی از 
جملــه مناســب نبــودن کاالهــای انتخابــی رســما 

شکســت آن از ســوی رئیــس کل بانــک مرکــزی 
ــد. ــالم ش ــت اع ــی وزارت صم و حت

ــف  ــته متوق ــال گذش ــرح در س ــن ط ــه ای گرچ
شــد، ولــی طبــق مصوبــه ســتاد فرماندهــی 
ــدی  ــرح جدی ــر ط ــار دیگ ــی ب ــاد مقاومت اقتص
ــه  ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــوی وزارت صنع از س
بانــک مرکــزی پیشــنهاد شــد؛ ولــی طولــی 
نکشــید کــه ایــن بانــک پیشــنهاد مطرح شــده را 
ظاهــرا متوقــف کــرد و طــرح دیگــری را خــود در 

ــرار داد. ــتورکار ق دس

ــر  ــوع از مدی ــری موض ــه پیگی ــاس آنچ ــر اس ب
کل اعتبــارات بانــک مرکــزی بــه عنــوان مســئول 
ــک در  ــن بان ــد، ای بررســی طــرح نشــان می ده

ــنهاد وزارت  ــص پیش ــردن نقای ــرف ک ــال برط ح
ــای  ــوده و برنامه ه ــارت ب ــدن و تج ــت، مع صنع

این بــاره دارد. جدیــدی در 
ــن  ــی مهم تری ــد صادق ــه میرمحم ــر گفت ــا ب بن
نقصــی کــه در پیشــنهاد وزارت صمــت بــرای 
طــرح کارت هــای اعتبــاری وجــود دارد، ایــن 
ــدگان را  ــوان تمامــی تولیدکنن ــد بت اســت کــه بای
ــول  ــز پ ــه ســامانه هایی مجهــز کــرد کــه از واری ب
 ناشــی از خریــد بــه حســاب آن هــا مطمئــن

 شــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه اکنــون بــه غیــر 
از چنــد تولیدکننــده معتبــر بقیــه بــه چنیــن 
ســامانه ای مجهــز نیســتند و بایــد وزارت صمــت 
در این بــاره بررســی های الزم را انجــام داده و 

ــد. ــری کن بازنگ
 نقص پیشنهاد وزارت صمت

وی ادامــه داد: اگــر بتوانیم تولیدکنندگان بیشــتری 
را بــه ســامانه معتبــر وارد کنیــم و در این بــاره 
هماهنگی هــای الزم انجــام شــود، درنهایــت نتیجه 
در کنــار ســایر مســائل مــورد تصویــب کمیســیون 

اعتبــاری قــرار گرفتــه و اعــالم خواهــد شــد.
اینکــه چــه ویژگی هــای در کارت  بــا  دربــاره 
اعتبــاری جدیــد وجــود دارد، مدیــر کل اعتبــارات 
بانــک مرکــزی عنــوان کــرد کــه هنــوز بررســی ها 
نهایــی نیســت و دربــاره بعضــی مســائل بــه 
توافــق نرســیدیم؛ ولــی بــه طــور حتــم بایــد ایــن 

کارت هــا بــرای خریــد کاالی ایرانــی تجهیز شــود.
دوره  در  ایــن ســؤال کــه  بــه  پاســخ  در  وی 
ــق  ــا از طری ــی صرف ــد کاالی ایران ــل هــم خری قب
امــا  بــود،  امکان پذیــر  اعتبــاری  کارت هــای 
ــود  ــا وج ــن کااله ــت ای ــل شکس ــت دلی درنهای
کاالهــای بی کیفیــت عنــوان شــد، پــس در ایــن 
شــرایط چــرا همچنــان بــر خریــد تنهــا بر اســاس 
مــا  می شــود، گفــت:  تاکیــد  ایرانــی  کاالی 
معتقدیــم در حــال حاضــر بســیاری از کاالهــای 
ــد  ــت می کنن ــی رقاب ــای خارج ــا کااله ــی ب  ایران
و اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد، ســرمایه مــا می توانــد 
بــرای رونــق اقتصــادی و تولیــد خودمــان صــرف 
شــود؛ از ســویی دیگــر مــردم هــم کــه در مــوارد 
زیــادی متمایــل بــه خریــد کاالی ایرانــی هســتند 
می تواننــد از کاالهــای باکیفیــت اســتفاده کننــد.

وی در این بــاره ادامــه داد: امیدواریــم بتــوان 
خریــد کاالی  در  موجــود  مشــکالت  بعضــی 
ــامانه  ــه س ــدگان ب ــز تولیدکنن ــا تجهی ــی را ب  ایران
و ثبــت مشــخصات خریــدار و همچنیــن اطمینان 
ــرف  ــنده برط ــاب فروش ــه حس ــول ب ــز پ از واری
ــتری  ــای بیش ــت برنده ــن حال ــه در ای ــرد ک ک
قابلیــت اســتفاده داشــته و مــردم می تواننــد بــه 

ــد، وارد  ــد آن دارن ــه خری ــل ب ــی کــه تمای کاالهای
شــوند.

 سود احتماال کمتر از ۱۸ درصد
مدیــر کل اعتبــارات بانــک مرکــزی دربــاره مبلــغ 
ــه آن و از  ــه ب ــن ســود متعلق ــا و همچنی کارت ه
ســوی دیگــر نحــوه  تأمیــن اعتبــاری کــه در دوره 
قبــل از طریــق بانــک مرکــزی انجــام شــده بــود 

ــه کــرد. ــی ارائ توضیحات
بنــا بــر گفتــه میرمحمــد صادقــی در طــرح جدید 
کارت هــای اعتبــاری قــرار نیســت منابعــی تحــت 
عنــوان خــط اعتبــاری بانــک مرکــزی اختصــاص 
پیــدا کنــد و صرفــا از محــل منابــع بانک هــا 

ــود.  خواهــد ب
ــه  ــد ک ــادآور ش ــد ی ــز بای ــود نی ــرخ س ــاره ن درب
ــی در حــال انجــام اســت و اگــر  ظاهــرا مذاکرات
توافقــات بــه نتیجــه برســد، آنــگاه ســود متعلقــه 
بــه کارت هــای اعتبــاری کمتــر از نــرخ ســود رایــج 
ــد  ــت، خواه ــد اس ــون ۱۸ درص ــه اکن ــی ک بانک

شــد.
مبلــغ  ســقف  هــم گفــت کــه  را  ایــن  وی 
ــی  ــخص و نهای ــوز مش ــاری هن ــای اعتب کارت ه

نشــده اســت.

ســخنگوی طــرح رجیســتری بــا اشــاره بــه اینکــه گوشــی »اپــل 
۱۰« قاچــاق بــه حســاب می آیــد، گفــت: ایــن گوشــی طــی 
اپراتــوری ســرویس  از شــبکه  نمی توانــد  آینــده  هفته هــای 
دریافــت کنــد. حمیدرضــا دهقانی نیــا بــا اشــاره بــه اینکــه گوشــی 
»اپــل ۱۰« قاچــاق بــه حســاب می آیــد و طــی هفته هــای آینــده 
ــت:  ــد، گف ــت کن ــرویس دریاف ــوری س ــبکه اپرات ــد از ش نمی توان
مــردم بــه منظــور اطمینــان از خریــد، می تواننــد IMEI ایــن مــدل 
از گوشــی های همــراه را بــه ســامانه پیامکــی ۷۷۷۷ ارســال 

ــا از اصالــت آن هــا آگاهــی پیــدا کننــد.  کــرده ت
ــبکه  ــش ش ــد پای ــاز فرآین ــه آغ ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش وی اظه
ــا مــدل  ــل ب ــراه اپ ــا گوشــی هم ــراه، ام ــت گوشــی هم طــرح ثب
ــاهده  ــد مش ــن فرآین ــون ۱۰« در ای ــان »آیف ــا هم ــون X« ی »آیف
نشــده اســت؛ تــا بــه امــروز نیــز هیــچ ثبــت سفارشــی بــرای ایــن 
مــدل صــورت نگرفتــه و IMEI آن در گمــرک ثبــت نشــده اســت؛ 

ــد.  ــه حســاب می آی ــن گوشــی قاچــاق ب ــن ای بنابرای
وی افــزود: بنابرایــن بــا شــروع اعمــال سیاســت ها دربــاره 
ــد  ــراه نمی توان ــدل از گوشــی های هم ــن م طــرح رجیســتری، ای
از شــبکه اپراتــوری ســرویس دریافــت کننــد و در هفته هــای 
ــه  ــا ادام ــن سرویســدهی قطــع خواهــد شــد. دهقانی نی ــی ای آت
داد: بــا ایــن شــرایط، بــه خریــداران توصیــه می شــود تــا زمانــی 
ــه  ــده، ب ــور نش ــی وارد کش ــا گارانت ــی ب ــای قانون ــه محموله ه ک
هیچ وجــه اقــدام بــه خریــد ایــن مــدل از گوشــی ها نکننــد. وی 
ــد  ــد، مــردم می توانن ــان از خری ــه منظــور اطمین ــار داشــت: ب اظه
ــه ســامانه  ــراه ب ــن مــدل از گوشــی های هم ــا ارســال IMEI ای ب
پیامکــی بــا شــماره ۷۷۷۷ از اصالــت کاال آگاهــی یافتــه و 
ــا  ــت ی ــده اس ــت ش ــبکه ثب ــن کاال در ش ــه ای ــوند ک ــن ش مطمئ
خیــر؛ درواقــع اگــر در اســتعالم ایــن پیامــک عنــوان شــد »کاال 
ــد. ــد آن گوشــی خــودداری کنن ــت نشــده«، از خری در شــبکه ثب

ــون  ــه هم اکن ــرد ک ــالم ک ــاورزی اع ــاد کش ــر جه ــاون وزی مع
فصــل برداشــت پرتقــال نرســیده و بایــد حــدود ۱۵ روز دیگــر 
ــای  ــه ج ــد و ب ــوب برس ــت مطل ــه کیفی ــا ب ــم ت ــر بمانی منتظ
ــرف  ــی مص ــت نارنگ ــر اس ــده بهت ــای رنگ آمیزی ش پرتقال ه

کنیــم.
ــای  ــاس برآورده ــر اس ــرد: ب ــار ک ــبی اظه ــی طهماس محمدعل
ــات در ســال جــاری بیــش  ــد مرکب ــزان تولی ــه می صورت گرفت
از ۵ میلیــون تــن شــامل لیموشــیرین، لیموتــرش، نارنگــی و 
ســایر مرکبــات اســت کــه در ایــن میــان بیــش از ۲ میلیــون 
و ۸۵۰ هــزار تــن انــواع پرتقــال شــمال و جنــوب تولیــد 

می شــود.
وی افــزود: اینکــه اخیــرا بعضــی پرتقال هــای رنگ شــده را بــه 
ــال  ــه بریکــس پرتق ــد، درســت نیســت؛ چــرا ک ــازار می آورن ب
بایــد بــه ۶.۵ برســد تــا طعــم و شــیرینی خــود را دریافــت کنــد 

ــد  ــان اتفــاق می افت کــه معمــوال ایــن حالــت در نیمــه دوم آب
و پرتقــال آمــاده برداشــت می شــود کــه البتــه ممکــن اســت 

تغییــرات اقلیمــی کمــی آن را جلوتــر یــا عقب تــر بینــدازد.
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی ادامــه داد: بعضــی از پرتقال هایی 
ــد  ــی مانن ــا گازهای ــده اند، ب ــت نش ــاده برداش ــوز آم ــه هن را ک
ــر  ــا بهت ــود؛ ام ــگ ش ــا زردرن ــد ت ــم زدایی می کنن ــن س اتیل
ــر کــرد و منتظــر فصــل برداشــت پرتقــال شــد  ــا صب اســت ت
ــت  ــه دس ــول را ب ــن محص ــری ای ــت بهت ــا کیفی ــوان ب ــا بت ت
مــردم رســاند و در حــال حاضــر بــه نظــر می رســد بــا حــدود 
ــوان در  ــت، می ت ــش رس اس ــه پی ــی ک ــن نارنگ ــزار ت ۶۵۰ ه

ــرد. ــتفاده ک ــول اس ــن محص ــش رو از ای ــای پی هفته ه
ــال  ــع پرتق ــه موق ــدگان ب ــرد: تولیدکنن طهماســبی پیشــنهاد ک
ــد باکیفیــت و بازارپســندی  ــا بتوانن ــد ت ــازار عرضــه کنن ــه ب را ب

ــازار کــرد. ــه ب ــن محصــول را روان ــوان ای ــری بت بهت

۵۰ درصد، رشد صادرات فرش۲۴۰۰ تومان، افزایش قیمت دالر 
طی هفته گذشته

 CNG عدد، تعداد جایگاه های
در کشور

بــه  امســال نســبت  اول  فــرش در شــش ماهــه  صــادرات 
داشــته  درصــدی   ۱۳ رشــد  گذشــته،  ســال  مشــابه  مــدت 

اســت.

تومــان   ۵۰ حــدود  گذشــته  هفتــه  یــک  طــی  آمریــکا  دالر 
اســت. داشــته  قیمــت  افزایــش 

حــدود 24۰۰ جایــگاه ســوخت ســی ان جی در کشــور 
وجــود دارد.
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۶,۷۳۰,۰۰۰ ریال 

  نیم سکه بهار آزادی 

۱۲,۷۵۰,۰۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح قدیم 
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  مثقال طال 

۱۳,۱۳۷,۰۰۰ ریال 

  تمام سکه طرح جدید

۱,۲۳۶,۰۵۰ ریال 

 اتحادیه طال   گرم طال 
جواهر و سکه 

تهران ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال 

سکه یک گرمی 

،،
 در حال حاضر بسیاری از کاالهای ایرانی 
 بــا کاالهــای خارجــی رقابــت می کننــد 
و اگــر ایــن اتفــاق بیفتــد، ســرمایه مــا 
می توانــد بــرای رونــق اقتصــادی و تولید 

خودمــان صــرف شــود

رئیس هیئت مدیره انجمــن تولیدکنندگان، 
واردکننــدگان و صادرکننــدگان محصــوالت 
ــاق  ــرل قاچ ــت کنت ــد اس ــی معتق دخان
ایــران شــبیه  محصــوالت دخانــی در 
اروپــا نیســت و هرگونــه افزایــش قیمــت، 
آب ریختــن بــه آســیاب قاچاقچیــان، 
گرم کــردن تنــور قاچــاق و ضربــه بــه 
ــد.  ــمار می آی ــه ش ــات ب ــت دخانی صنع
محمدرضــا تاجــدار دربــاره اظهــارات 
قائم مقــام  حریرچــی،  ایــرج  اخیــر 

ــران  ــه ای ــر اینک ــی ب ــوزش پزشــکی، مبن ــان و آم ــر بهداشــت، درم وزی
ــه نظــر  ــار کــرد: ب ــرای سیگاری هاســت، اظه ــا ب ارزان تریــن کشــور دنی
می رســد ایــن مطلــب بــا هــدف فراهم کــردن زمینــه افزایــش قیمــت 
ســیگار بــا توجیــه کاهــش مصــرف از ســوی قائم مقــام وزیــر بهداشــت، 
ــارات از  ــل اظه ــن قبی ــده و ای ــرح ش ــکی مط ــوزش پزش ــان و آم درم

ــت.  ــدی اس ــات چندُبع ــه موضوع ــویه ب ــرش یک س ــق نگ مصادی
ــج  ــی پن ــت، ط ــی دول ــد مالیات ــدول درآم ــق ج ــه داد: مطاب وی ادام
ــات از  ــان مالی ــارد توم ــغ ۱۸۰۰ میلی ــا مبل ماهــه اول ســال جــاری تنه
محــل تولیــد داخلــی و واردات قانونــی توســط دولــت وصــول شــده و 
ــه افزایــش اســت. از طرفــی  ــا ۱۳۹۶ رو ب ــد از ســال ۱۳۹4 ت ایــن رون
ایــران جــزو مقاصــد اصلــی و هــدف قاچاقچیــان محصــوالت دخانــی 
اســت کــه بــدون پرداخــت عــوارض و مالیــات، اقــدام بــه قاچــاق کاال 
می کننــد و فــارغ از رعایــت اســتانداردهای بهداشــتی و در ســایه نبــود 
مبــارزه مؤثــر و وجــود بــازار مصــرف، بــه عرضــه کاالی دخانــی قاچــاق 

می پردازنــد. 
رئیــس هیئت مدیــره انجمــن تولیدکننــدگان، واردکننــدگان و صادرکنندگان 

محصــوالت دخانــی بــا بیــان اینکــه اگــر 
ادعــای ارزان بــودن ســیگار در ایــران 
حتــی در قیــاس بــا کشــورهای منطقــه 
واقعــی باشــد، قاچــاق آن بــه داخــل از 
ــه اســت،  ــد توجی منظــر اقتصــادی فاق
وزارت  چنانچــه  حــال  عنــوان کــرد: 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی با 
افزایــش مالیــات، عــوارض و گران کردن 
دخانیــات قصــد دارد بــه هــدف کاهــش 
ــی و درســتی  مصــرف برســد، راه منطق
را مدنظــر قــرار نــداده؛ چــرا کــه کنتــرل قاچــاق در ایــران شــبیه 
ــیاب  ــه آس ــن ب ــت، آب ریخت ــش قیم ــه افزای ــت و هرگون ــا نیس اروپ
قاچاقچیــان و گرم کــردن تنــور قاچــاق و ضربــه بــه صنعــت دخانیــات                                                                                                   

اســت. 
تک بعــدی  سیاســت های  چنیــن  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  تاجــدار 
ــق  ــات از طری برنامه هــای بلندمــدت ســرمایه گذاری در صنعــت دخانی
تولیــد داخلــی، بومی ســازی تولیــد و واردات مجــاز را بــا خدشــه 
ــر  ــالوه ب ــه ع ــت ک ــر داش ــد در نظ ــرد: بای ــان ک ــد، بی ــه می کن مواج
ــات  ــوارض و مالی ــت از محــل وصــول ع ــد دول ــوارد اشاره شــده عوای م
ــات  ــت دخانی ــاالن صنع ــد فع ــی قانونمن ــا همراه ــه ب ــم ک ــیگار ه س
مســیر صعــودی داشــته، ســیر نزولــی پیــدا خواهــد کــرد و بــا افزایــش 
ــه  ــت هرگون ــد و درنهای ــش می یاب ــاق افزای ــه قاچ ــل ب ــات تمای مالی
ــر  ــرف منج ــش مص ــه کاه ــاق کاال ب ــود قاچ ــا وج ــت ب ــش قیم افزای
نخواهــد شــد؛ بنابرایــن تجویــز ایــن راهــکار )افزایــش قیمــت( موجــب 
بهبــود اوضــاع نخواهــد شــد؛ بلکــه موجــب تشــدید وضعیــت بیمــاری 

می شــود.

دکتــر ســبحانی، مدیــر عامــل فــوالد 
ــه  ــرکت ب ــن ش ــاب ای ــه، انتخ مبارک
عنــوان واحــد نمونــه  اســتاندارد ملــی 
و اســتانی و موفقیــت در فرآینــد 
ــی  ــت دانــش و تعال ــی مدیری ارزیاب
ــاره  ســازمانی را تبریــک گفــت و درب
دقیق تــر  هرچــه  انجــام  اهمیــت 
افــزود:  شــرکت  در  ممیزی هــا 
حاکمیــت  و  کاری  دســتورکار های 
سیســتم های کارآمــد در شــرکت، 

شــرایطی را فراهــم می کنــد کــه بتوانیــم بــا مقایســه  رونــد 
ــا در  ــرو دنی ــازمان های پیش ــرداری از س ــرکت و الگوب ــت ش حرک

ــم.  ــت گام برداری ــیر موفقی مس
ــان انجــام ممیزی هــا  ــادآور شــد: در جری ــن رابطــه ی وی در همی
ــا  ــایر رقب ــا س ــانی و ب ــود را به روزرس ــب خ ــور مرت ــه ط ــرکت ب ش
ــزو  ــه اصــل فلســفه  اســتانداردهای ای ــه البت ــد ک مقایســه می کن
نیــز در همیــن مکانیــزم پایــش و کنتــرل مســتمر اســت؛ بنابرایــن 
ــن خصــوص  ــزرگ کشــور در ای ــع ب ــوان یکــی از صنای ــه عن ــا ب م

بایــد دقــت خاصــی داشــته باشــیم. 
ــه  ــه ب ــرورت توج ــه ض ــه ب ــه در ادام ــوالد مبارک ــل ف ــر عام مدی
ــا چرخــه عمــر  ــرد و گفــت: در دنی ــا اشــاره ک چرخــه عمــر کااله
کاالیــی کــه تولیــد می شــود، از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت؛ 
بنابرایــن ضــرورت دارد شــرکت فــوالد مبارکــه متناســب بــا ســایر 
فوالدســازها مدلــی بــرای چرخــه  عمــر محصــوالت خــود طراحــی 
ــاره برنامه هــای مــدون و دقیــق و اســتانداردهای خــود  و در این ب
را تعریــف کنــد. بــه خاطــر داشــته باشــیم بــرای محصــوالت فــوالد 

مبارکــه، ایــن یــک ضــرورت اســت.
 دکتــر ســبحانی بــا تأکید بــر اهمیت 
ــع  ــرژی در صنای کاهــش مصــرف ان
خاطرنشــان کــرد: موضــوع کاهــش 
ــن  ــرژی، یکــی از مهم تری مصــرف ان
ــه  ــرکت ها ب ــه ش ــت ک ــواردی اس م
ــن  ــد؛ بنابرای ــی دارن ــه خاص آن توج
بایــد بــا همــکاری واحــد تحقیقــات 
شــرکت، تکنولوژی هــای جدیــد را 
ــای  ــا در طرح ه ــم ت جســت وجو کنی

توســعه آتــی از تکنولــوژی روز بهــره بریــم. 
ــارکت  ــرد: مش ــح ک ــود تصری ــخنان خ ــی س ــش پایان وی در بخ
ــزی  ــد ممی ــام فرآین ــان در انج ــر کارکن ــت نظ ــه و دق همه جانب
ــرکت  ــرای ش ــی ب ــل قبول ــوب و قاب ــج مطل ــود نتای ــث می ش باع

ــد.  ــه دســت آی ب
ــر  ــه منوچه ــن جلس ــدای ای ــت در ابت ــی اس ــزارش حاک ــن گ ای
نیک فــر معــاون فنــاوری شــرکت فــوالد مبارکــه، بــا اشــاره 
ــان  ــم آب ــخ شش ــه از تاری ــی ک ــزی خارج ــای ممی ــه برنامه ه ب
ــر از  ــور ۶ نف ــا حض ــرروز و ب ــدت ۶۹ نف ــه م ــاه ب ــم آذرم ــا یک ت
ــت  ــی آن هف ــد و ط ــد ش ــزار خواه ــرکت SGS برگ ــزان ش  ممی
 ISO۱۰۰۰4 ،ISO۱۰۰۰۲ ،ISO۵۰۰۰۱ ISO۱4۰۰۱ ،ISO۹۰۰۱ ــتاندارد اس
و ISO۱۰۰۱۵OHSAS۱۸۰۰۱ موجــود در شــرکت مــورد ممیــزی قرار 
خواهــد گرفــت، اظهــار داشــت: در ایــن دوره از ممیــزی همچنیــن 
اســتانداردهای ISO۹۰۰۱ در مدیریــت کیفیــت و ISO۱4۰۰۱ در 
مدیریــت محیــط زیســت بــر اســاس ویرایــش جدیــد ســال ۲۰۱۵ 

ممیــزی خواهــد شــد.

تداوم حرکت فوالد مبارکه در مسیر موفقیتآب ریختن به آسیاب قاچاقچیان سیگار

صحت
ــه گواهــی  ــران تأســیس شــد. ب ــی صحــت در ســال ۱۳۳۵ در ته ــی و بازرگان شــرکت صنعت
دفتــر صنایــع غذایــی، دارویــی و بهداشــتی ایــران، ایــن شــرکت اولیــن تولیدکننده شــامپوهای 
گیاهــی در کشــور اســت کــه در حــال حاضــر بــه عنــوان یکــی از پیشــتازان و نــوآوران صنعــت 
شــوینده و یکــی از بزرگ تریــن و معتبرتریــن شــرکت های بخــش خصوصــی ایــران در زمینــه 

تولیــد محصــوالت شــوینده، بهداشــتی و آرایشــی مطــرح اســت.
تولیــدات ایــن شــرکت بــا برنــد صحــت نه تنهــا در بــازار ایــران و نــزد مصرف کننــدگان ایرانــی 
جایــگاه ویــژه ای دارد، بلکــه بــه بــازار ســایر کشــورها نظیــر: امــارات متحــده  عربــی، عمــان، 
ــتان،  ــتان، تاجیکس ــتان، پاکس ــراق، افغانس ــعودی، ع ــتان س ــن، عربس ــر، بحری ــت، قط کوی

آذربایجــان، ســودان، یمــن و لبنــان نیــز راه یافتــه اســت.
شــرکت صحــت کیفیــت بــاالی تولیــد محصــوالت خــود را مطابــق بــا رضایتمنــدی 
مصرف کننــده تعریــف می  کنــد و آن را کلیــد موفقیــت خــود می دانــد. تــالش مدیــران، 
ــه  ــی ک ــرای عرضــه محصوالت ــی صحــت ب ــی و بازرگان ــان شــرکت صنعت متخصصــان و کارکن
ــیار  ــج بس ــه نتای ــده ک ــدل ش ــه ای مب ــش های صمیمان ــه کوش ــد، ب ــت دارن ــه در طبیع ریش

ــت. ــته اس ــی داش ــی را در پ باارزش

تولید ملی

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی اعالم کرد:

 ویژگی های کارت های جدید 
خرید کاالی ایرانی

به جای پرتقال رنگ شده، نارنگی بخرید»اپل ۱۰«، اولین قربانی طرح رجیستری

از  بایــد  اینکــه  بیــان  بــا  ارتباطــات  وزیــر 
برخوردهــای ســلیقه ای بــا فضــای مجــازی 
قــوه  امیدواریــم  شــود، گفــت:  خــودداری 
بــا  ســلیقه ای  برخوردهــای  از  قضائیــه 
ــر  ــد؛ اگ ــری کن ــی جلوگی ــان های داخل پیام رس
ــچ  ــه هی ــا ب ــای م ــد تالش ه ــاق نیفت ــن اتف ای

نمی رســد.  جــا 
محمدجــواد آذری جهرمــی بــا تاکیــد بــر اینکــه 

تهدیــدات ســایبری در کشــور وجــود دارنــد 
اظهــار کــرد: برنامه ریــزی بــرای مقابلــه بــا 
ایــن تهدیــدات، وظیفــه ماســت؛ نــه می توانیــم 
بگوییــم ایــن تهدیــدات وجــود نــدارد و نــه 
می توانیــم بگوییــم کــه ایــن فضــا بایــد بســته 
ــد  ــد از تولی ــزی بای ــا کار و برنامه ری ــا ب شــود. م

ــم.  ــت کنی ــا حمای ــن فض ــی در ای داخل
وی بــا بیــان اینکــه امــروزه ســازمان هایی ماننــد 
ثبــت احــوال و اســناد یــا بانک هــا اطالعاتشــان 
می کننــد کــه  ذخیــره  دیتاســنترهایی  در  را 
احتمــال خرابــکاری در آن مــی رود، تاکیــد کــرد: 
اگــر در هرکــدام از ایــن حوزه هــا اتفاقــی بــرای 

ــادی  ــکالت زی ــا مش ــد، ب ــات بیفت ــن اطالع ای
روبــه رو خواهیــم شــد؛ امــا از طریــق زیرســاخت 
داده ای کــه توســط وزارت ارتباطــات فراهــم 
شــده، مــا دیتاســنترهایی خواهیــم ســاخت کــه 
در برابــر موشــک ها هــم مقــاوم هســتند و ۲۰۰ 

ــره شــده اند.  ــن ذخی ــر زمی ــر زی مت

ــان  ــا بی ــات ب ــاوری اطالع ــات و فن ــر ارتباط وزی
مــا  همیشــگی  تهدیــدات  از  یکــی  اینکــه 
امــروز  تصریــح کــرد:  بوده انــد،  تحریم هــا 
ــا در  ــبکه م ــزات ش ــد تجهی ــش از ۶۰ درص بی
اختیــار یــک تأمین کننــده قــرار دارنــد. مــا 
ــم کاال را در  ــا واردات ۲۱ قل ــم ت ــنهاد کردی پیش
جهــت حمایــت از تولیــد داخــل و اقتصــاد 

مقاومتــی متوقــف کنیــم.

ساخت دیتاسنترهای زیرزمینی مقاوم در برابر موشک

 ۱۳



هشتبهشت

 پرواز جنگنده های نهاجا 
در امن ترین آسمان جهان

مرحلــه اصلــی و عملیاتــی هفتمیــن رزمایــش 
ــز  ــا رم ــت ب ــم والی ــان حری ــی فدایی ــدار هوای اقت
ــه  ــاس)ع(« در منطق ــل العب ــا ابوالفض ــدس »ی مق
ــای  ــام پایگاه ه ــرکت تم ــا ش ــان ب ــی اصفه عموم
ــاز  ــش آغ ــی ارت ــروی هوای ــری نی ــکاری و تراب ش

ــد. ش
ایــن رزمایــش دوروزه بــا شــرکت انــواع هواپیماهای 
شــکاری رهگیــر، شــکاری بمب افکــن، ترابــری 
ارتباطــی،  هواپیماهــای  ســبک،  و  نیمه ســنگین 
شناســایی و شــنود الکترونیکــی، سوخت رســان 
ــه  ــین در منطق ــدون سرنش ــای ب ــواع هواپیماه و ان

ــود. ــزار می ش ــان برگ ــی اصفه عموم
هوایــی  اقتــدار  رزمایــش  هفتمیــن  ســخنگوی 
ــن  ــه در ای ــان اینک ــا بی ــت ب ــم والی ــان حری فدایی
ــواع هواپیماهــای جنگنــده بمب افکــن،  رزمایــش ان
ترابــری، شناســایی و سوخت رســان بــه همــراه 
شــرکت  سرنشــین  بــدون  هواپیماهــای  انــواع 
دارنــد، افــزود: در ایــن رزمایــش ابتــدا هواپیماهــای 
و  نهاجـــا  سرنشـــین  بــدون  و  سرنشــین  بــا 
 هواپیماهــای جمــع آوری اطالعات ســیگنالی و شــنود 
 الکترونیکــی در ســاعات مختلــف شــبانه روز به پرواز 
درمی آینــد و اهــداف از پیــش تعییــن شــده را 

می کننــد. شناســایی 
 امیــر ســرتیپ دوم خلبــان مســعود روزخــوش 
گفــت: در ایــن رزمایــش تمریــن آماده باش هــا، 
ــای  ــر اســاس طرح ه ــل، ب ــد غیرعام ــن پدافن تمری
پراکندگــی، تفرقــه، اســتتار، اختفا، فریــب الکترونیکی 
می شــود.  اجــرا  سیســتمی  درون  اقدامــات  و 
ــرد در محیــط  ــه واقعــی نب همچنیــن تمریــن صحن
تــداوم عملیــات  و  الکترونیــک  واقعــی جنــگ 
در محیــط جنگ هــای نویــن و تمریــن پدافنــد 
ــکاری  ــای ابت ــری از تاکتیک ه ــا بهره گی ــل ب غیرعام

عملیاتــی برگــزار می شــود.

حجت االسالم محمدعلی انصاری 
مدیر کل ارشاد اصفهان شد  

 حجت االســالم محمدعلــی انصــاری بــه ســمت 
ــد.  ــوب ش ــان منص ــاد اصفه ــر کل ارش مدی

ــن  ــی انصــاری پیــش از ای حجت االســالم محمدعل
در ســمت مشــاور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 

در امــور ایثارگــران فعالیــت داشــت.
اداره  ریاســت  همچــون  مســئولیت هایی  وی   
ــش،  ــی ارت ــد هوای ــرارگاه پدافن ــی ق عقیدتی سیاس
ــی  ــروی دریای ــی نی ــئولیت اداره عقیدتی سیاس مس
عمومــی  روابــط  و  فرهنگــی  معــاون  و  ارتــش 
عهــده  بــر  را  ارتــش  عقیدتی سیاســی  ســازمان 

ــت. ــته اس داش
حجت االســالم حبیب رضــا ارزانــی از ســال 94 تاکنــون 
عهــده دار ســمت مدیــر کلــی فرهنــگ و ارشــاد 

ــود. ــان ب ــتان اصفه ــالمی اس اس

نام نویسی 65 هزار زائر حسینی 
اصفهانی در سامانه سماح

 مدیــر کل حــج و زیــارت اســتان اصفهــان بــا بیــان 
اینکــه نام نویســی در ســامانه ســماح ســه تــا چهــار 
روز پیــش از اربعیــن ادامــه دارد، گفــت: 10 درصــد از 
زائــران اربعیــن حســینی امســال زائــران اصفهانــی 
هســتند و بــا احتســاب زائــران اســتان چهارمحــال 

ــه 75 هــزار نفــر می رســد. بختیــاری ب
ــون  ــه تاکن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب ــی زاه غالمعل
محدودیــت زمانــی بــرای ثبت نــام مشــخص نشــده 
و ثبت نــام همچنــان ادامــه دارد، افــزود: بــرای 
رفــاه حــال زائــران اربعیــن حســینی، مــدت اعتبــار 
ــک  ــراق ی ــت در ع ــدت اقام ــاه و م ــه م ــد س روادی

ــه شــده اســت. ــاه در نظــر گرفت م

 اسکان اضطراری زائران کربال 
در سه شهرستان اصفهان

مدیــر عامــل جمعیــت هــالل احمــر اســتان اصفهــان 
گفــت: بــه دنبــال نزدیــک شــدن بــه اربعین حســینی 
در چنــد روز گذشــته، شــاهد اســکان اضطــراری 
ــم. ــران بودی ــه و تی ــن و کوهپای ــال در نایی ــران کرب زائ

وی افــزود: بیشــترین مــوارد اســکان اضطــراری هــم 
ــور  ــود و مســافران مجب ــی ماشــین ب ــه دلیــل خراب ب
بــه اســتقرار و اســکان اضطــراری شــدند یــا بــه دلیــل 
خســتگی زائــران یــک شــب را در چادرهــای امــدادی 

گذراندنــد.
ــگاه  ــت: در حــال حاضــر 40 پای ــی گف محســن مومن
ــد  ــاش درآمده ان ــت آماده ب ــه حال ــات ب ــداد و نج ام
ــده  ــر عه ــیر را ب ــران در مس ــدادی زائ ــش ام و پوش

ــد. گرفتن
ــا  ــن ب ــدادی اربعی ــش ام ــه پوش ــان اینک ــا بی وی ب
مرکزیــت تهــران انجــام می گیــرد، بیــان داشــت: 
ــا  ــان ب ــات از اصفه ــداد و نج ــای ام ــر از نیروه ۲0 نف
ــن  ــدادی اربعی ــش ام ــرای پوش ــران ب ــی ته هماهنگ
اعــزام شــدند. همچنیــن جمعــی از پزشــکان بــه 
صــورت داوطلــب نیــز اعــالم آمادگــی کردنــد و اعــزام 

ــدند. ش

گروه اصفهان زهرانصیری
Z.Nasiri@eskimia.ir

امــروزه بســیاری از فرآیندهــای اشــتغال در ایــران 
ــا  ــی پ ــاغل نوین ــده و مش ــون ش ــان دگرگ و جه
ــم و  ــش مه ــته اند. نق ــود گذاش ــه وج ــه عرص ب
اساســی و ســهم اشــتغال در اقتصــاد از بخــش 
بخــش خدمــات  بــه  و صنعتــی  کشــاورزی 
ــته  ــالف گذش ــع برخ ــت داده و درواق ــر جه تغیی
بخش هــای صنعــت و کشــاورزی موجــود نقــش 
کمتــری در توســعه اقتصــادی و ایجــاد اشــتغال 

ایفــا می کننــد.
ــن  ــوان اولی ــه عن ــه ب ــان ک ــان اصفه ــن می  در ای
قطــب صنعتــی کشــور مطــرح اســت، چند ســالی 
بــا وجــود داشــتن ظرفیت هــای  اســت کــه 
صنعتــی و اشــتغال در ایــن بخش هــا، هنــوز آمــار 

ــت.  ــده اس ــکاری درآن نگران کنن ــاالی بی ب
ایــن اســتان کــه بایــد از دو دهــه پیــش بــه جــای 
راه انــدازی قطــب مصالــح ســاختمانی، بــه قطــب 
ایده هــای  و  دانش بنیــان  محصــوالت  تولیــد 
بــه  همچنــان  می شــد،  تبدیــل  اســتارت آپی 
نــام برخــوردار در دیــد مســئوالن کشــوری، بــدون 
بهــره از ســهم اشــتغال بــرای شــهروندانش، جــزو 
ــمار  ــه ش ــور ب ــکاری در کش ــای بی ــن رتبه ه اولی

ــی رود. م
 توجه دولت به کسب وکارهای خرد  

 بــه گفتــه معــاون کارآفرینــی و اشــتغال اداره کل 
ــان،  ــتان اصفه ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
بــر اســاس ارقــام ارائه شــده از ســوی مرکــز 
ــان در  ــکاری اســتان اصفه ــزان بی ــران می ــار ای آم
ــش  ــد کاه ــه 14 درص ــاری ب ــال ج ــتان س تابس
ــل  ــا فص ــه ب ــزان در مقایس ــن می ــه ای ــه ک  یافت
بهــار ســال جــاری حــدود ۲.1 واحــد و نســبت بــه 
فصــل مشــابه ســال گذشــته حــدود ۳.4 واحــد 

کاهــش را نشــان می دهــد.
گفت وگــوی  در  میرهــادی  ســید کمال الدیــن 
ــاره  ــای وطــن درب ــگار کیمی ــا خبرن اختصاصــی ب
ــش  ــتغال در بخ ــه اش ــف از جمل ــث مختل مباح
ــرای  ــه ب ــتغال ک ــای اش ــا طرح ه ــگری ت گردش
روســتائیان و عشــایر توســط دولــت در نظــر گرفته 
شــده تــا بتوانــد مهاجــرت معکــوس روســتائیان 
بــه شــهرها را کاهــش دهــد، ســخن گفــت و بــه 
ایــن مســئله اشــاره داشــت کــه میــزان بیــکاری 
ــه کشــور بیشــتر اســت و  اصفهــان ۲.۲ نســبت ب
تمرکــز دولــت در ایــن زمینــه توجــه بــه کســب و 

ــت. ــرد و کالن اس ــای خ کاره
اســاس  بــر  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
زمینــه  در  انجام شــده  برنامه ریزی هــای 
طرح هــای اشــتغال زایی، بایــد میــزان بیــکاری در 
اســتان اصفهــان از 14 درصــد بــه حداقــل میانگین 
ــع  ــزود: درواق ــد، اف ــد( برس ــوری )1۲.5درص کش
ــورد  ــاالنه م ــع س ــد در مقط ــکاری بای ــزان بی می
بررســی قــرار بگیــرد و نمی تــوان آن را بــه  صــورت 
فصلــی مقایســه کــرد؛ دلیــل آن  هــم ایــن اســت 
ــد  ــادی مانن ــای اقتص ــی از بخش ه ــه در بعض ک

کشــاورزی و ســاختمان، شــاهد بیــکاری فصلــی 
ــی و  ــل شــرایط آب و هوای ــه دلی ــه ب هســتیم ک

ماهیــت بخــش اتفــاق می افتــد.
 1600میلیارد تومان اعتبار برای اجرای 

طرح »تکاپو«
 ایــن مقــام مســئول در پاســخ بــه ایــن پرســش 
ــاد  ــدف ایج ــا ه ــو« ب ــرح »تکاپ ــرای ط ــه اج ک
یــک  قابلیت هــای  اســاس  بــر  و  اشــتغال 
منطقــه در اســتان اصفهــان چگونــه دنبــال شــده، 
ــات  ــرح، مطالع ــن ط ــرای ای ــرای اج ــت: ب گف
کلــی بــرای کل رســته های اشــتغال انجــام شــد 
ــوان  ــه عن ــادی ب ــته اقتص ــت 1۳ رس ــه درنهای ک
اولویت هــای دریافــت تســهیالت ایــن طــرح 

ــد. ــخص ش مش
ــرح  ــرای ط ــرای اج ــرد: ب ــح ک ــادی تصری میره
»تکاپــو« 1600 میلیــارد تومــان اعتبــار بــه اســتان 
اصفهــان ابــالغ شــده و کلیــه فعــاالن اقتصــادی 
ــت  ــات و صنع ــاورزی، خدم ــای کش در بخش ه
ــوند. ــد ش ــهیالت بهره من ــن تس ــد از ای می توانن

تولیــد محصــوالت گلخانــه ای و گیاهــان دارویــی 
بــا اولویــت محصــوالت دارای مزیــت در اســتان، 
صنایــع غذایــی، تبدیلــی و تکمیلــی کشــاورزی، 
ــع دســتی، حمــل و  خدمــات گردشــگری، صنای
نقــل شــهری، فنــاوری اطالعــات، تولید پوشــاک 
و محصــوالت نســاجی و  هایتــک، قطعه ســازی 
مالحظــات  رعایــت  بــا  مجموعه ســازی  و 
زیســت محیطی، فــرش دســتباف، زیــورآالت 
)طــال و جواهــر(، صنایــع معدنــی، صنایــع 
ــا  ــط ب ــع مرتب ــیمی و صنای ــتی پتروش پایین دس
ــه 1۳  ــرژی خورشــیدی، از جمل ــرق از ان ــد ب تولی
رســته مشخص شــده بــرای دریافــت تســهیالت 
ــاون  ــاون تع ــه مع ــتند ک ــو« هس ــرح »تکاپ ط

ــه آن هــا اشــاره کــرد. ــان ب اســتان اصفه
مطلــب  ایــن  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 
کــه فعــاالن اقتصــادی بایــد در ســامانه اداره 
کار درخواســت خــود را بــرای دریافــت ایــن 
ــه  ــا ب ــک م ــزود: کم ــد، اف ــت کنن ــهیالت ثب تس
ــاد  ــردش، ایج ــرمایه در گ ــهیالت س ــکل تس ش
واحــد جدیــد و توســعه تســهیالت یارانــه دار 
خواهــد بــود. البتــه ســقف تســهیالت پرداختــی 
ــون  ــا 500 میلی ــود ت ــه می ش ــامل یاران ــه ش ک
تومــان خواهــد بــود و اگــر واحــدی بیــش از این 
تســهیالت دریافــت کنــد، بقیــه بازپرداخــت ایــن 

ــود. ــد ب ــکل آزاد خواه ــه ش ــارات ب اعتب
 توجه به مشاغل خدماتی در 

اشتغال زایی
ــه  ــاره ب ــا اش ــاون ب ــی اداره تع ــاون کارآفرین مع
ــه  ــژه ای ب ــه وی ــو« توج ــرح »تکاپ ــه در ط اینک
ــه  ــه ای ک ــه گون ــده، ب ــی ش ــای خدمات بخش ه
50 درصــد ایــن تســهیالت بــه بخــش پوشــاک 
اختصــاص داده شــده اســت، گفــت: 45درصــد 
ایــن تســهیالت نیــز بــه بخــش صنعــت و بقیــه 
بــرای بخــش کشــاورزی مــد نظــر قــرار گرفتــه 

اســت.

ــز رویکرد هــای  ــه در بخــش گردشــگری نی البت
ــه؛  ــرار گرفت ــر ق ــد نظ ــن طــرح م خاصــی در ای
ــع  و خدمــات  ــه صنای ــه ای کــه توجــه ب ــه گون ب
در  مهــم  رویکرد هــای  جــزو  گردشــگری، 
ــه  ــد ب ــرا بای ــی رود؛ زی ــه شــمار م ــن طــرح ب ای
ایــن مســئله احاطــه داشــت کــه ســیل حضــور 
گردشــگران در اصفهــان تنهــا به بازدیــد از بناهای 
ــا  ــال م ــده و عم ــه ش ــان خالص ــی اصفه تاریخ
از جملــه گردشــگری  دیگــر  بخش هــای  در 
توریســم درمانی  بوم گــردی،  روســتایی، 
در  می توانــد  کــه  بخش هــا  از  بســیاری  و 
شهرســتان ها و روســتاها مولــد اشــتغال باشــد، 

نکرده ایــم. خاصــی  کار 
بیشــتر طــرح  دربــاره جزئیــات  میرهــادی 
اشــتغال گردشــگری این گونــه توضیــح داد: بــه 
عنــوان مثــال بــا ایجــاد خانه هــای گردشــگری 
هنــر، گردشــگران عــالوه بــر اینکــه از یــک 
مــکان دیدنــی بازدیــد می کننــد، از نزدیــک 
ــد تولیــد صنایــع دســتی آشــنا شــده  ــا فرآین ب
و از ایــن طریــق هــم کمــک شــایانی بــه درآمــد 
ــم  ــود و ه ــتی می ش ــع دس ــران صنای صنعتگ
اینکــه در ایــن بخش هــا افــراد بیشــتری بــرای 

اشــتغال زایی بــه کار گرفتــه می شــوند.
 هنر صنایع دستی باید صنعتی و 

کاربردی شود
صنایــع  بــه  توجــه  دربــاره  مســئول  ایــن 
گردشــگری از خــارج کــردن تولیــد صنایــع 
از حالــت کلکســیون و دکــوری خبــر داد و 
گفــت: بایــد مصــارف هنرهــای صنایــع دســتی 
اداری  در حوزه هــای  و  داده  کاربــری  تغییــر 
اســتفاده  هنرهــا  ایــن  از  لــوازم خانگــی   و 

شود. 
همچنیــن بایــد زمینه هــای بازاریابــی و فــروش 
ایــن محصــوالت فراهــم شــود کــه خوشــبختانه 
اجــرای طــرح »تکاپــو« بــه همــه ایــن جوانــب 

نظــر دارد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســهم اســتان اصفهــان 
در اشــتغال گردشــگری 5 هــزار نفــر اســت، 
افــزود: در بخــش اشــتغال فراگیــر و تــا پایــان 
برنامــه ششــم بایــد 970هــزار نفــر در کشــور و 
ــوند  ــه کار ش ــغول ب ــگری مش ــش گردش دربخ
کــه 650 هــزار نفــر از ایــن ســهم در قالــب 
ــن  ــر در ای ــود و اگ ــد ب ــو« خواه ــرح »تکاپ ط
بخــش متقاضــی بیشــتری باشــد، اعتبــارات آن 

ــت. ــد یاف ــش خواه افزای
ــات  ــه در مطالع ــه اینک ــاره ب ــا اش ــادی ب میره
بایــد  اولیــه مشــخص شــده کــه امســال 
در ۳500 نفــر در حــوزه گردشــگری اصفهــان 
ــرد: متاســفانه  ــد ک اشــتغال ایجــاد شــود تاکی
حــوزه گردشــگری  در  خالــی  ظرفیت هــای 
بســیار اســت و کارگــروه اشــتغال اســتان، اداره 
ــت از  ــذب و حمای ــر ج ــی، دفت ــراث فرهنگ می
ســرمایه گذاری و اداره جهــاد کشــاورزی متولــی 

ــتند. ــو« هس ــرح »تکاپ ــرای ط ــری اج پیگی
میرهــادی در ادامــه صحبت هــای خــود بــا 
اشــاره بــه اینکــه در طــرح »تکاپــو« همچنیــن 
توجــه  کشــاورزی  طرح هــای  ایجــاد  بــه 
ــای  ــام روش ه ــا انج ــت: ب ــده، گف ــی ش خاص
بهبــود فعالیت هــای کشــاورزی، توجــه بــه 
فعالیت هــای بوم گــردی، گردشــگری و صنایــع 

ــدار  ــاد اشــتغال پای ــه ایج ــوان ب ــی، می ت تبدیل
ــید. رس

 خانم های خانه دار تسهیالت میلیونی 
کار دریافت می کنند

ــش  ــه بخ ــه ب ــود از توج ــای خ وی در صحبت ه
میلیــارد   54 اختصــاص  و  خانگــی  مشــاغل 
تومــان اعتبــارات بــه ایــن بخــش ســخن گفــت: 
رویکــرد مــا در ایــن طــرح بــه صــورت پشــتیبان 
و توجــه بــه زنــان خانــه دار اســت. در ایــن طــرح 
اگــر یــک فــرد بتوانــد بــرای 10 نفــر اشــتغال زایی 
کنــد، می توانــد از مزایــای تســهیالت ایــن طــرح 
ــه صــورت قرض الحســنه 4 درصــد اســت،  ــه ب ک

بهــره بــرد.
ایــن مســئول اظهــار داشــت: ۲00رســته مشــاغل 
ــده  ــف ش ــاون تعری ــامانه اداره تع ــی در س خانگ
ــن  ــک از ای ــر ی ــد در ه ــان می توانن ــه متقاضی ک
رســته ها )تولیــدات بــدون کارخانــه( از مــا مجــوز 

ــد. دریافــت کنن
ــن  ــرد در ای ــر ف ــه ه ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی ب
ــت  ــهیالت پرداخ ــان تس ــون توم ــرح 150 میلی ط
ــه اداره  ــاه ب ــن طــرح از مهرم می شــود، گفــت: ای
ــان  ــای زن ــی تعاونی ه ــده و حت ــالغ ش ــاون اب تع
ــوند. ــد ش ــای آن بهره من ــد از مزای ــز می توانن نی

 طرح هایی که به اشتغال روستائیان 
رونق می دهد 

 معــاون اشــتغال اداره تعــاون اســتان اصفهــان در 
ادامــه گفت وگــو بــا کیمیــای وطــن در پاســخ بــه 
ایــن پرســش که امســال تســهیالت اشــتغال زایی 
بــرای مناطــق روســتایی چگونــه تعریــف شــده، از 
ــت  ــهیالت ارزان قیم ــت تس ــرح پرداخ ــرای ط اج
بــه طرح هــای اشــتغال زایی روســتایی خبــر 
داد و گفــت: تفاهم نامــه ایــن طــرح بیــن ســتاد 
اجــرای فرمــان امــام)ره(، بانــک پارســیان و 
ــروم  ــق مح ــتایی و مناط ــعه روس ــت توس معاون
کشــور منعقــد شــده تــا بــه متقاضیــان اشــتغال 

ــد. تســهیالت ارزان قیمــت پرداخــت کن
ــرح را ۳10  ــن ط ــارات ای ــزان اعتب ــادی می میره
میلیــارد تومــان  بــا ســود 8 درصــد عنــوان کــرد و 
افــزود: هــر اســتان می توانــد تــا ســقف 10میلیــارد 
ــه  ــد. البت ــتفاده کن ــهیالت اس ــن تس ــان از ای توم
ــاالی  ــای ب ــه طرح ه ــهیالت ب ــن تس ــت ای پرداخ
ــا  ــود  و دهیاری ه ــد ب ــان خواه ــون توم 100میلی
بایــد ایــن میــزان اعتبــارات را تقســیم بندی کننــد.

 طرح های شفابخش اشتغال برای 
ماندگاری روستائیان در روستاها

تاکیــد  بــا  تعــاون  اداره  کارآفرینــی  معــاون 
اینکــه هم اکنــون اســتان اصفهــان دارای  بــر 
ــزود: در  ــت روســتایی اســت، اف ۲0درصــد جمعی
طــرح »تکاپــو« البتــه بــه بخش هــای حاشــیه ای 

ــت. ــده اس ــه ش ــز توج ــهرها نی ش
ــه   ــون برنام ــاس قان ــر اس ــت: ب ــان داش وی بی
ــوس  ــرت معک ــری از مهاج ــرای جلوگی ــم ب شش
روســتائیان توســعه کســب و کارهــای روســتایی 
ــع  ــد مناب ــه و نبای ــرار گرفت ــورد توجــه ق بســیار م
ــرا  ــود؛ زی ــز ش ــهرها متمرک ــط در ش ــود فق موج
ســکنه  از  خالی شــدن  مرحلــه  در  روســتاها 

ــتند. هس
ایــن مقــام مســئول بــا تاکیــد بــر اینکــه امســال 
ایــن اداره هیچ گونــه محدودیــت  مالــی بــرای 
اشــتغال زایی  طــرح  بــه  اعتبــارات  پرداخــت 

نــدارد، گفــت: خوشــبختانه طــرح دیگــری در 
راســتای حمایــت از کســب و کارهــای روســتایی 
 9 از  روســتایی  مناطــق  بــه  رونق بخشــی  و 
آبان مــاه بــه اداره تعــاون ابــالغ شــده کــه 
و  عشــایر  اشــتغال  »پایــداری  طــرح  ایــن 

روســتائیان« نــام گرفتــه اســت.
وی ادامــه داد: در ایــن طــرح 1500 هــزار دالر از 
طریــق صنــدوق توســعه ارزی اعتبار بــرای ایجاد 
اشــتغال مولــد در کل روســتا ها و آیین نامــه آن 
ــالغ شــیوه نامه آن  ــر اب ــا منتظ ــالغ شــده و م اب
ــا اجــرای ایــن طرح هــا،  ــم ب هســتیم. امیدواری
گام موثــری در جهــت اشــتغال روســتائیان 

برداشــته شــود.
 اوضاع اشتغال تا پایان سال 96 بهتر 

خواهد شد
برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  معــاون 
اســتان اصفهــان نیــز دربــاره اجــرای طرح هــای 
اشــتغال زا در اصفهــان بــه کیمیــای وطــن گفــت: 
ــهیالت  ــا تس ــه ب ــت ک ــن اس ــا ای ــی م پیش بین
ــژه  ــادی، به وی ــای اقتص ــده در بخش ه تزریق  ش
ــت رکــودی در  بخــش صنعــت، احتمــااًل از حال

بخــش خــارج خواهیــم شــد.
ــن  ــا ای ــی م ــزود: پیش بین ــی اف محمدرضــا لعل
ــر  ــال 96 بهت ــان س ــا پای ــاع ت ــه اوض ــت ک اس
خواهــد شــد؛ چــرا کــه نســبت بــه مــاه گذشــته 

ــم. ــکاری بودی ــزان بی شــاهد کاهــش می
از  بانکــی کــه  وی گفــت: مبلــغ تســهیالت 
ــی  ــاد مقاومت ــروه اقتص ــات کارگ ــل مصوب مح
ــادی  ــای اقتص ــه بخش ه ــال 95 ب ــول س در ط
بــرای خــروج از رکــود پرداخــت کردنــد، ۳7 
ــد  ــدود ۲750 واح ــه ح ــال ب ــارد ری ــزار میلی ه
ــوده  ــی و کشــاورزی ب اقتصــادی شــامل صنعت
ــی داشــته اســت. ــر مثبت ــن موضــوع اث ــه ای ک

 به ثبات و تک رقمی شدن میزان 
بیکاری نیازمندیم

لعلــی تصریــح کــرد: قاعدتــا ایــن میــزان 
پرداختــی در ســال 96 اثــر خــود را نشــان 
می دهــد؛ بــه نظــر مــن ایــن موضــوع اثــر خــود 
ــتان  ــار و تابس ــل به ــکاری فص ــزان بی را در می

ســال جــاری نشــان داده اســت.
بیــکاری کشــور در  میــزان  بیــان کــرد:  وی 
ــال  ــابه س ــل مش ــه فص ــبت ب ــاخص ها نس ش
ــتا  ــن راس ــرده؛ در ای ــدا ک ــش پی ــته کاه گذش
ــای  ــا انته ــی را ت ــد باثبات ــک  رون ــم ی امیدواری

ــم. ــی کنی ــال ط س
 باالتر از خبر

کارشناســان معتقدنــد بــرای رفــع بیــکاری 
برنامه ریــزی بلندمــدت نیــاز اســت و تنهــا 
زمینــه  ایــن  در  دولــت  ُمســکّن   طرح هــای 

پاســخگوی نیــاز کشــور نخواهــد بــود.
اصفهــان بــا داشــتن ۲0 هــزار جاذبــه گردشــگری 
طبیعــی و تاریخــی می توانــد ســهم بســزایی در 
ــته  ــت درمانی داش ــالمت و توریس ــت س توریس
ــم  ــت ه ــارت توریس ــش از تج ــن بخ ــد؛ ای باش
ــوان  ــم ت ــی و ه ــروی تخصص ــذب نی ــوان ج ت

ــاران خارجــی را دارد.  جــذب بیم
ــور  ــازان کش ــران و تصمیم س ــت مدی ــد اس امی
ــع  ــدی مان ــن توانمن ــره وری از ای ــا به ــد ب بتوانن
از پیشــرفت ســیل بیــکاری جوانــان اســتان 

ــوند. ش

ــان  ــع طبیعــی اســتان اصفه ــاون حفاظــت اداره کل مناب مع
گفــت: بــه منظــور تثبیــت مالکیــت بــر عرصه هــای ملــی در 
ــا  ــر ب ــه طــول 60 کیلومت ــی ب ــد حفاظت ســال جــاری، کمربن
ــود. ــی می ش ــان اجرای ــون توم ــار ۲50 میلی ــص اعتب تخصی

حجــت هللا زمانــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایجــاد کمربنــد 
حفاظتــی بــر ای عرصــه ملــی منابــع طبیعــی اســتان اصفهان 
انجــام می شــود، افــزود: در ســال جــاری عملیــات احــداث 
ــی  ــرفت فیزیک ــد پیش ــون 60 درص ــی تاکن ــد حفاظت کمربن
خوروبیابانــک،  ســمیرم،  شهرســتان های  در  و  داشــته 
کاشــان، مبارکــه، دهاقــان، گلپایــگان و خوانســار بــه صــورت 

ــود. ــرا می ش ــکاری اج ــال و نهال ــارک، کان ــچ م بن
ــژه در شهرســتان  ــرب اســتان به وی ــق غ ــت: در مناط وی گف
ــان  ــع درخت ــری از قط ــور جلوگی ــه منظ ــز ب ــهر نی فریدونش

 و حفاظــت از درختــان جنگلــی، اداره کل منابــع طبیعــی 
ــار  ــه ای در اختی ــه صــورت یاران ــزداری ســیلندر گاز  ب و آبخی

ــد. ــرار می ده ــینان ق جنگل نش
ــی  ــع طبیع ــت اداره کل مناب ــت و حمای ــاون اداره حفاظ  مع
ــال  ــه در س ــان اینک ــا بی ــان ب ــتان اصفه ــزداری اس و آبخی
جــاری 70 میلیــارد تومــان بــرای تامیــن کمربنــد حفاظتــی 
منابــع طبیعــی اســتان اصفهــان در نظــر گرفتــه شــده، افزود: 
در ایــن زمینــه توزیــع آبگرمکن هــای خورشــیدی بــرای 
ــتورکار  ــز در دس ــگل نی ــان جن ــوزاندن درخت ــری از س جلوگی

ــرار دارد. ق
نیــز 90 دســتگاه  وی تصریــح کــرد: در ســال گذشــته 
آبگرمکــن خورشــیدی بــا صــرف اعتبــار 1۳0 میلیــون تومــان 

در میــان جنگل نشــینان توزیــع شــده اســت.

گروه اصفهان زهرانصیری
Z.Nasiri@eskimia.ir  

اجتماعــی  رفــاه  و  تعــاون، کار  تعــاون وزارت  امــور  معــاون 
ــران عامــل  اســتان اصفهــان در دومیــن همایــش کشــوری مدی
تعاونی هــای توســعه و عمــران  شهرســتانی در گلپایــگان گفــت: 
ــای  ــی از راه ه ــی، یک ــای اجتماع ــوان نهاده ــه عن ــا ب تعاونی ه

کوچک کــردن دولــت هســتند.
ــه  ــدن بدن ــه از بزرگ ترش ــان اینک ــا بی ــری ب ــد کالنت ــید حمی س
ــداف  ــرد: از اه ــد ک ــرد، تاکی ــم ب ــودی نخواهی ــچ س ــت هی دول
عمــده طــرح تعاونــی توســعه و عمــران شهرســتانی اســتفاده از 
منابــع خــرد مردمــی و ظرفیت هــای بالقــوه و بالفعــل افــراد در 

همــه حوزه هاســت. 
ــوآوری و  ــده، ن ــردم در ای ــارکت م ــعه مش ــت توس ــر اهمی وی ب

ــت  ــرد در دس ــول خ ــت: پ ــرد و گف ــد ک ــد تاکی ــای جدی طرح ه
ــوان خــوب کار کــرد کــه ایــن  ــاد اســت و وقتــی می ت مــردم زی
ســرمایه های انــدک در کنــار هــم جمــع و در فعالیت هــای 

ارزشــمند توســعه و عمرانــی ســرمایه گذاری شــود.
و  کار  تعــاون،  وزارت  خدماتــی  تعاونی هــای  کل  مدیــر 
رفــاه اجتماعــی نیــز در ایــن همایــش افــزود: بــر اســاس 
ــاری 80  ــال ج ــان س ــا پای ــده ت ــل آم ــه عم ــای ب برنامه ریزی ه

تعاونــی توســعه و عمرانــی تشــکیل خواهــد شــد. 
علیرضــا ناطقــی افــزود: تــا پایــان دولــت دوازدهــم نیــز 
پیش بینــی شــده کــه ۲00 تعاونــی توســعه و عمــران شهرســتانی 
و  توســعه  تعاونی هــای  تشــکیل شــود.  در سراســر کشــور 
ــذاری  ــرای واگ ــت ب ــبی اس ــه مناس ــتانی گزین ــران شهرس عم

فعالیت هایــی اســت کــه در آن امــکان رانــت وجــود دارد.

 بودجه ۲۵۰میلیون تومانی برای ایجاد 
کمربند حفاظتی در اصفهان  

معاون امور تعاون وزارت تعاون استان اصفهان:

از بزرگ ترشدن بدنه دولت، هیچ سودی نخواهیم برد

مدیر کل دفتر کارآفرینی دانشگاه پیام نور:
 ارائه 1600 ایده در جشنواره های »ایده شو« 

دانشگاه پیام نور  
گروه اصفهان پریسا خاکبازان

P.Khakbazan@eskimia.ir  
مدیــر کل دفتــر کارآفرینــی دانشــگاه پیــام نــور گفــت: ایــن دانشــگاه 
بــه منظــور کشــف اســتعدادهای دانشــگاهیان تاکنــون جشــنواره های 
»ایده شــوی« متعــددی برگــزار کــرده کــه حاصــل آن، ارائــه 1600 ایــده بــوده 

ــت. اس
ــی و  ــهرک علم ــان ش ــئوالن و معاون ــا مس ــدار ب ــکری در دی ــر ش علی اصغ
ــا  ــن ایده ه ــان ای ــزود: از می ــکان اف ــن م ــد از ای ــان و بازدی ــی اصفه تحقیقات
طــی چنــد مرحلــه داوری، ۲5 طــرح بــرای حمایــت ویــژه و ایجاد کســب و کار 

ــم رســیده اند. ــه نتیجــه ه ــا ب ــه برخــی از آن ه انتخــاب شــده اند ک
وی برگــزاری دوره هــای کارآمــوزی نظیــر تعمیــر خــودرو، تعمیــر موبایــل و  ... 
ــی برشــمرد و  ــور در عرصــه کارآفرین ــام ن را از دیگــر برنامه هــای دانشــگاه پی
تصریــح کــرد: ایــن دوره هــا بــا همــکاری ســازمان فنــی و حرفــه ای بــه طــور 
ــور در سراســر کشــور  ــام ن آزمایشــی در چندیــن مرکــز و واحــد دانشــگاه پی

برگــزار می شــود کــه در صــورت نتیجــه مناســب در ســایر دانشــگاه ها نیــز بــه 
صــورت فراگیــر انجــام خواهــد شــد.

شــکری بــا اشــاره بــه ظرفیــت زیــاد دانشــگاه پیــام نــور در برگــزاری 
کارگاه هــای مجــازی در سراســر کشــور ابــراز داشــت: بــا توجــه بــه گســتردگی 
دانشــگاه پیــام نــور در  بیشــتر نقــاط کشــور و امکانــات مناســب این دانشــگاه 
در راســتای ارتبــاط آنالیــن و ویدئوکنفرانــس، در نظــر داریــم بیــش از پیــش 
کارگاه هــای آموزشــی را از ایــن طریــق برگــزار کنیــم تــا تعــداد افــراد بیشــتری 

در نقــاط مختلــف کشــور بتواننــد از آن بهــره برنــد.
وی افــزود: بــا توجــه بــه فعالیت هــا، ارتبــاط گســترده بــا کارآفرینــان و فضــای 
ــن  ــت ای ــان دارد، موقعی ــی اصفه ــی و تحقیقات ــهرک علم ــه ش ــبی ک مناس
شــهرک در کشــور ویــژه اســت و مــا تمایــل داریــم فعالیت هــای مشــترکی در 

ایــن راســتا بــا شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان داشــته باشــیم.
ــور اســتان اصفهــان، نیــز ضمــن  ــام ن مهــدی یوســفی، رئیــس دانشــگاه پی
اعــالم آمادگــی ایــن دانشــگاه در راســتای در اختیــار گذاشــتن بعضــی 
ــان  ــی و دانش بنی ــای کارآفرین ــه فعالیت ه ــگاه ب ــی دانش ــای فیزیک فضاه
گفــت:  تجهیــز یــک ســاختمان مجــزا در ســتاد دانشــگاه پیــام نــور اســتان 
اصفهــان بــه فعالیت هــای دانش بنیــان و فناورانــه از اقدامــات دانشــگاه پیــام 

ــور اصفهــان اســت. ن

#خبر_گردی

اصفهان4
درحاشیه

 خالدآباد، صدرنشین 
جلب مشارکت های مردمی  

ــه  ــاد ب ــز گفــت: شــهر خالدآب رئیــس اداره بهزیســتی نطن
ــارکت های  ــب مش ــار جل ــترین آم ــی بیش ــبت جمعیت نس
مردمــی را در شــش ماهــه اول در ســطح شهرســتان 
ــان  ــتان همچن ــتی در شهرس ــه بهزیس ــته و مجموع داش
ــر و حــل دغدغه هــای  ــات بیشــتر و بهت ــه خدم ــرای ارائ ب
ــر نیکــوکاران  ــه حضــور بیشــتر و مداوم ت جامعــه هــدف، ب

ــاز دارد. ــه نی منطق
 مهــدی محبــی بــا بیــان اینکــه متقاضیــان زیــادی بــرای 
ایجــاد مراکــز خیریــه درخواســت داده انــد، تصریــح کــرد: 
ــب  ــزی مناس ــک برنامه ری ــه ی ــا ارائ ــز ب ــن مراک ــد ای بای
ســاماندهی شــوند تــا مشــکالتی در ایــن زمینــه بــه وجــود 

نیایــد.
یوســف حســنی، فرمانــدار شهرســتان نطنــز، افــزود: 
ــن  ــرای تامی ــا ب ــام ظرفیت ه ــداری از تم ــه فرمان مجموع
نیازهــای محرومــان زیــر پوشــش ایــن نهــاد در شهرســتان 
اســتفاده می کنــد و در ایــن راه از هیــچ کوششــی فروگــذار 

نخواهــد کــرد.

 برگزاری نمایشگاه طالی سرخ 
در روستای دولت آباد 

برندســازی زعفــران، مهم تریــن درخواســت کشــاورزان 
ــت. ــرون اس ــران و ک تی

کارشــناس بســیج ســازندگی تیــران و کــرون گفــت: 
ــی  نمایشــگاه طــالی ســرخ، محصــوالت اقتصــاد مقاومت
ــاد بــه مــدت چهــار روز  و دســتاوردهای روســتای دولت آب
ــن  ــازی درای ــود و برندس ــزار می ش ــان برگ ــا 14 آب از 11 ت

ــت.   ــاورزان اس ــم کش ــت مه ــتان درخواس شهرس
ــران  ــول زعف ــت محص ــه کاش ــاره ب ــا اش ــمی ب مهدی هاش
افــزود:  شهرســتان  ایــن  روســتاهای  از  بســیاری  در 
مراســم شــکرگزاری برداشــت زعفــران بــا برپاکــردن 
نمایشــگاه طــالی ســرخ، محصــوالت اقتصــاد مقاومتــی و 
دســتاوردهای روســتای دولت آبــاد بــه مــدت چهــار روز در 

ــود. ــزار می ش ــتا برگ ــن روس ای
ــه صــورت مردمــی و  ــه اینکــه برنامه هــا ب ــا اشــاره ب وی ب
بــا همــکاری مدیریــت جهــاد کشــاورزی، ناحیــه مقاومــت 
بســیج و ســایر ادارات برگــزار می شــود، افــزود: ایــن 
روســتای  در  تیــران،  بــه  داران  محــور  در  نمایشــگاه 
ــه  ــردم از جمل ــتاوردهای م ــده و دس ــر ش ــاد، دائ دولت آب
زعفــران، انگــور، فرآورده هــای انگــور، ســیر، موســیر، 
لبنیــات، مشــاغل خانگــی و صنایــع دســتی و قــارچ 

محلــی بــه نمایــش گذاشــته می شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه زعفــران کشــاورزان تیــران و کــرون 
ــهد  ــه مش ــاد ب ــت زی ــزان برداش ــت و می ــود کیفی ــا وج ب
ــا برند هــای دیگــر بــه فــروش می رســد  ارســال شــده و ب
گفــت: در ایــن برنامــه از کشــاورزان نمونــه فعــال در زمینــه 

کاشــت زعفــران تجلیــل خواهــد شــد.

باید راه توسعه و عمران شهر را 
دنبال کنیم  

 
فوالدشهرمحمدرضا شریفی

M.R.Sharifi@eskimia.ir

شــهردار جدیــد ســده لنجــان گفــت: بــا توجــه بــه 
ــکالتی  ــا مش ــروزه ب ــهرداری ها ام ــادی ش ــائل اقتص مس
مواجــه هســتند کــه بایــد تالشــمان را دوچنــدان کنیــم تــا 
برنامه هایــی کــه در ایــن یــک ســال تدویــن شــده اند بــه 

ــند.  ــرانجام برس س
حســین ناظم الرعایــا تصریــح کــرد: نبایــد انتظــار معجــزه 
ــام ۲0  ــه تم ــد داد ک ــزه روی خواه ــی معج ــت و زمان داش
هــزار نفــر شــهروندان ســده لنجــان دســت بــه دســت هــم 
دهنــد تــا ایــن کاســتی ها را جبــران کنیــم و در کنــار ایــن 
ــه عمــل برســانیم.  کاســتی ها، ظرفیت هایــی داریــم کــه ب
ــعه   ــد س ــتی ها، بای ــن کاس ــه ای ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
ــت  ــزی درس ــک برنامه ری ــا ی ــا ب ــیم ت ــته باش ــدر داش ص
بتوانیــم راه توســعه و عمــران شــهر را دنبــال کنیــم. البتــه 
ــاز اســت.  در ایــن زمینــه درب شــهرداری بــه روی همــه ب
ــت شــهری  ــا همیشــه در مباحــث و مدیری ــه داد: م  ادام
ــت  ــه مدیری ــا توجــه ب ــی ب ــم؛ ول ــد می زنی حــرف از درآم
ــده  ــکل ش ــود دارد، کار مش ــهر ها وج ــه در ش ــه ای ک دوگان

اســت.  
ــای  ــی از مزای ــه یک ــان اینک ــا بی ــان ب ــده لنج ــهردار س ش
شــهردار بومــی، شــناخت ظرفیت هــای شــهر اســت، گفــت: 
بــا توجــه بــه تجربــه ۲8 ســاله ایــن قــول را می دهــم کــه 
ــغ  ــی دری ــچ تالش ــهر از هی ــران ش ــرفت و عم ــرای پیش ب
نکنــم و البتــه ایــن موقعــی ایجــاد می شــود کــه فــارغ از 

مســائل قومیتــی باشــیم. 

 آموزش کودکان باید 
تمام ابعاد محیطی را دربر بگیرد

رئیــس دفتــر تبلیغــات اســالمی اصفهــان گفــت: آمــوزش 
مفاهیــم بــه کــودکان بایــد تمــام ابعــاد محیطــی را دربــر 
ــم از  ــوت کردی ــالب دع ــاس از ط ــن اس ــر ای ــرد و ب بگی

ــد. ــتفاده کنن ــی اس ــن آموزش ــای نوی روش ه
ــالم محمــد قطبــی بــا بیــان اینکــه بایــد    حجت االس
بــرای آمــوزش مفاهیــم بــه گــروه ســنی پاییــن از حــواس 
ــرد: در عرصــه  ــد ک ــم، تاکی ــودک کمــک بگیری ــف ک مختل
ــن  ــیوه های نوی ــه از ش ــم ک ــوت کردی ــالب دع ــغ از ط تبلی
آموزشــی اســتفاده کننــد. گــروه شــهید مهــرداد عزیزاللهــی 
ــکیل  ــاط تش ــن ارتب ــه در ای ــت ک ــی اس ــی از گروه های یک

شــده اســت.
ــی  ــخ باق ــا در تاری ــت: بعضــی از ســرمایه ها، نه تنه وی گف
ــش  ــدی حیات بخ ــل های بع ــرای نس ــه ب ــد، بلک می مانن

هســتنند.

مدیران اشتغال استان اصفهان در گفت وگوی اختصاصی با کیمیای وطن عنوان کردند:

اعتبارات اشتغال به اصفهان رسید
اعتبارات میلیاردی دولت برای حمایت از اشتغال روستایی و مشاغل خرد
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کوتاه اخبار 

 برخورد با افراد 
بدون مجوز دامپزشکی 

مدیــر کل دامپزشــکی چهارمحــال و بختیــاری در نشســتی 
بــا کلنســین های دامپزشــکی چهارمحــال و بختیــاری اظهار 
کــرد: بــا افــرادی کــه بــدون مجــوز اقــدام بــه انجــام امــور 
درمانــی می کننــد، برابــر مــاده 668 مجــازات اســامی بــه 

جــرم تهدیــد علیــه بهداشــت عمومــی برخــورد می شــود.
عبدالمحمــد نجاتــی ادامــه داد: درمانــی کــه زیرنظــر 
ــکی  ــه دامپزش ــاری ب ــزارش بیم ــد و گ ــکی نباش دامپزش
ــز  ــی را تجوی ــه داروی ــه چ ــود ک ــخص نش ــال و مش ارس
ــدازد. ــره می ان ــه مخاط ــی را ب ــت عموم ــد، بهداش می کنن

توقیف کامیون فرآورده های گوشتی 
غیرمجاز 

فرمانــده انتظامــی شهرســتان بافــق از امحــاء 8 تــن 
داد.  خبــر  غیرمجــاز  دامــی  فرآورده هــای 

ــق  ــتان باف ــی شهرس ــده انتظام ــی، فرمان ــرهنگ کمال س
ــا  ــارزه ب ــوران پلیــس مب گفــت: در بازرســی از ســوی مام
ــل  ــون حام ــتگاه کامی ــک دس ــتان ی ــدر شهرس ــواد مخ م
ــی  ــور مواصات ــور از مح ــگام عب ــتی هن ــای گوش فرآورده ه
ــی  ــس از بازرس ــود و پ ــف می ش ــتان متوق ــن شهرس ای
کامیــون از ســوی مامــوران موفــق بــه کشــف حمــل 8 تــن 

ــوند. ــد می ش ــتی فاس ــای گوش ــد فرآورده ه ــواد زائ م

طرح تأمین آب و آبیاری نوین 
اراضی روستای گل سفید 

ــار در ۳6۰  ــت فش ــاری تح ــرای آبی ــن آب و اج ــرح تأمی ط
ــا  ــار ت ــتان کی ــفید شهرس ــتای گل س ــی روس ــار از اراض هکت

ــد.  ــام می رس ــه اتم ــال ب ــان امس پای
ذبیــح هللا غریــب، مدیــر کل جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و 
بختیــاری، گفــت: طــرح بــزرگ تأمیــن آب و اجــرای آبیــاری 
ــار از اراضــی روســتای گل ســفید  تحــت فشــار در ۳6۰ هکت
شهرســتان کیــار تــا پایــان ســال جــاری بــه اتمــام می رســد.

وی افــزود: بخــش انتقــال آب ایــن طــرح بــه میــزان ۱۵۰ 
لیتــر در ثانیــه و طــول حــدود ۵ کیلومتــر در حــال اجراســت 
کــه تاکنــون 6۰ میلیــارد ریــال جهــت عملیــات اجرایــی آن 

اختصــاص یافتــه اســت.

کشت موسیر در ۳۰ هکتار از 
اراضی کوهرنگ 

ــگ، از  ــاورزی کوهرن ــاد کش ــر جه ــروی، مدی ــاس خس عب
کشــت گیــاه دارویــی موســیر در ســطح ۳۰ هکتــار از اراضــی 

مســتثنیات ایــن شهرســتان در ســال جــاری خبــر داد. 
ــا اشــاره بــه شــرایط آب و هوایــی و شــیب مناســب  وی ب
ــن  ــت: ای ــیر گف ــت موس ــرای کش ــه ب ــن منطق ــی ای اراض
ــه تشــدید خشکســالی ها و تنش هــای  ــا توجــه ب طــرح ب
آبــی اخیــر و محدودیــت منابــع آبــی و همچنیــن بــر 
ــاورزی  ــاد کش ــت های وزارت جه ــداف و سیاس ــاس اه اس
بــرای توســعه کشــت گیاهــان دارویــی و باغ هــای دیــم در 
ــتقبال  ــورد اس ــه م ــود ک ــرا می ش ــازده اج ــای کم ب زمین ه

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــرداران ق ــردم و بهره ب ــر م بی نظی

 رفع تصرف  اراضی ملی 
در جیرفت عنبرآباد 

ســرهنگ مصطفــی ابرهــام، فرمانــده یــگان حفاظــت 
جنــوب اســتان کرمــان، گفــت: ۱67۵ متــر مربــع از اراضــی 
دولتــی در حــوزه اداره کل راه و شهرســازی جنــوب اســتان 

ــع تصــرف شــد. ــان رف کرم
ــری  ــه کارب ــه ب ــا توج ــی را ب ــن اراض ــی ای وی ارزش ریال
مســکونی و تجــاری آن هــا 67۰ میلیــون ریــال عنــوان 
کــرد و افــزود: ایــن اراضــی طــی احــکام صادرشــده 
مراجــع قضایــی در شهرســتان های جیرفــت و عنبرآبــاد بــا 
همــکاری نیــروی انتظامــی بــه بیت المــال بازگردانــده شــد.

 کمک مردم کرمان 
به مردم مظلوم میانمار 

کرمانی هــا ۵۰۰ میلیــون ریــال بــه مســلمانان میانمــار کمــک 
کردنــد. مدیــر عامــل جمعیــت هــال احمــر اســتان کرمــان 
ــار تشــکیل  ــوم میانم ــت از مــردم مظل ــن حمای گفــت: کمپی
شــد و مــردم اســتان کرمــان همــراه بــا دیگــر هموطنــان بــا 
کمک هــای نقــدی خــود رکــورد خوبــی را از آن خــود کردنــد.

رضــا فــاح افــزود: جمــع آوری ایــن کمک هــا در ورودی هــای 
در  گســترده  تبلیغــات  اســتان،  سراســر  جمعــه  نمــاز 
مختلــف  قشــرهای  بــه  آگاهی بخشــی  و  شهرســتان ها 
ــل  ــن عوام ــریع، از مهم تری ــی س ــای تبلیغ ــیله راه ه ــه وس ب

ــت. ــدی اس ــک نق ــزان کم ــن می ــع آوری ای جم
وی گفــت: مــردم نوع دوســت کرمــان همچنیــن کمک هــای 
نقــدی خــود بــه مــردم میانمــار را از طریــق حســاب ۹۹۹۹۹ 
بانک هــای ملــت، تجــارت، مســکن، ملــی، ســپه، دی، رفــاه، 
صــادرات و آینــده واریــز کردنــد کــه بــرای کمــک بــه مــردم 

ایــن کشــور ارســال خواهــد شــد.

وجود بیش از ۴ هزار مدرسه دولتی 
در کرمان 

مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان، گفــت: از 
حــدود 4 هــزار و 8۰۰ مدرســه دولتــی اســتان کرمــان نزدیــک 
ــه  ــتند ک ــی هس ــت و مدارس ــی اس ــه تخریب ــه 8۰۰ مدرس ب
دارای قدمــت بــاالی ۳۰ ســال هســتند و از نظــر ســاختمان و 
فضــای فیزیکــی نیــاز بــه تخریــب و بازســازی دوبــاره دارنــد.

محمدمحســن بیگــی افــزود: در کنــار بحــث ســاخت و ســاز 
ــاز از  ــورد نی ــی م ــای خدمات ــاد واحده ــد ایج ــکونی بای مس
جملــه بــازار، پــارک، مســجد، مدرســه و ... نیــز مدنظــر قــرار 
ــه در شــهر  ــت ک ــت گف ــه جرئ ــوان ب ــرد؛ متاســفانه می ت گی
ــا ساخت وســاز  ــه جــز یــک نقطــه کــه همزمــان ب کرمــان ب
مســکونی مدرســه ای هــم ســاخته شــده، در هیــچ نقطــه ای 
ــی  ــا دولت ــی ی ــرکت های خصوص ــط ش ــری توس ــچ فک هی
بــرای ســاخت مدرســه نشــده و زمانــی بــه ســراغ آمــوزش 
ــی  ــد کــه در آن منطقــه دیگــر حتــی زمین ــرورش می آین و پ

هــم بــرای ایجــاد مدرســه وجــود نــدارد.

یزد حدیث بابایی
H.Babaie@eskimia.ir

ــا  حجت االســام عبدالرحیــم شهســواری در دیــدار ب
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه یــزد و 
ائمــه جمعــه مراکــز شهرســتان های یــزد اظهــار کــرد: 
ــی کشــور اســت و ایجــاد آن  اشــتغال، دغدغــه اصل

هــم ســاز و کارهــای خــاص خــودش را دارد. 
مشــاور وزیــر نیــرو ادامــه داد: انتظــاری کــه در 
ایــن زمینــه از علمــا وجــود دارد ایــن اســت کــه اول 
ــوز  ــتکبار هن ــیطنت های اس ــود ش ــا وج ــم ب بپذیری
مــردم بــه روحانیــون معتقــد هســتند و تریبون هــای 
ــم  ــع عظی ــد موض ــه می توان ــت ک ــه اس ــاز جمع نم

ــاورد. ــه بی ــه صحن ــام ب ــاع از نظ ــردم را در دف م
ــی از  ــتند و یک ــن هس ــا متدی ــردم م ــزود: م وی اف
ــاز  ــای نم ــم از تریبون ه ــا می توانی ــه م ــی ک کارهای
جمعــه دربــاره اشــتغال انجــام دهیــم، تغییــر 
ــد نگــرش مــردم  نگــرش اســت؛ مــا در جامعــه بای

ــم. ــر دهی ــتغال را تغیی ــه اش ب
شهســواری بــا بیــان اینکــه یــزد در بحــث اشــتغال و 
ــه الگــو  ــه اســتان هایی اســت ک ــگ کار از جمل فرهن
بــوده و هنــوز هــم هســت، خاطرنشــان کــرد: اینکــه 
جــوان مــا بــه دنبــال گرفتــن مــدرک دکتری باشــد و 

بعــد پشــت میــز بنشــیند، فرهنــگ نادرســتی اســت 
کــه در جامعــه مــا رســوخ کــرده و الزم اســت مــا این 
موضــوع را در جامعــه ترویــج دهیــم کــه نبایــد بــرای 

اشــتغال بــه دنبــال کار اتوکشــیده باشــیم.

ــا بیــان اینکــه امــروز ناهنجاری هــا در جامعــه  وی ب
کــوالک می کنــد، گفــت: فضــای مجــازی بــه همــان 
ــه  ــم دارد و هم ــر ه ــت، خط ــت اس ــه مثب ــدازه ک  ان
ــا  ــده؛ م ــا را درنوردی ــه ج ــته و هم ــا را برداش مرزه
ــته  ــیت داش ــان حساس ــت فرزندانم ــه تربی ــد ب  بای

باشیم.

 آیت هللا ناصری: ساعت کاری بانوان 
باید به ۴ ساعت کاهش پیدا کند 

ــدار  ــز در دی ــزدی نی ــری ی ــا ناص ــت هللا محمدرض آی
ــع  ــه رف ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرو ب ــر نی ــاور وزی ــا مش ب
مشــکات اقتصــادی نیازمنــد تغییــر و نــوآوری 
اســت، اظهــار کــرد: بســیاری از مشــکات بــه 
گونــه ای اســت کــه بایــد در مرکــز کشــور بــرای رفــع 

ــرد. ــدام ک آن اق
امــام جمعــه یــزد ادامــه داد: در بــاب اشــتغال بایــد 
راهکار هــای جدیــد را در پیــش بگیریــم و ایــن 
ــه ای  ــم و زمین ــی کنی ــه اجرای ــا را در جامع راهکاره
ــتغال  ــان اش ــرای جوان ــم ب ــه بتوانی ــود ک ــم ش فراه

ــم. ــاد کنی ایج
وی افــزود: افــرادی را کــه االن در جامعــه بیــکار 
هســتند،می توان بــه دو گــروه تقســیم کــرد کــه یــک 
گــروه شــامل افــراد تنبــل و غیــرکاری اســت؛ ولــی 
گــروه دیگــر افــرادی هســتند کــه واقعــا بــه  دنبــال 
انجــام کار هســتند؛ ولــی چــون نمی داننــد چــه کاری 

ــد، ســردرگم شــده اند. ــد انجــام دهن بای
ــوان  ــاره اشــتغال بان ــزدی درب ــت هللا محمدرضــا ی آی
اجتماعــی  آســیب های  از  یکــی  تصریــح کــرد: 
کــه امــروز در جامعــه وجــود دارد، فروپاشــیدگی 

خانواده هــا و دوری اعضــای خانــواده از یکدیگــر 
ــان کــرد: متاســفانه االن  ــزد بی اســت.امام جمعــه ی
شــرایط به گونــه ای شــده کــه زن و مــرد هــر دو 
ــد  ــب بای ــا ش ــح ت ــتند و صب ــه  کار هس ــغول ب مش
ــه ســر  ــه ب در اداره باشــند و زمانــی هــم کــه در خان

می برنــد، از خســتگی حوصلــه کار ندارنــد.
ــه الزم  ــن زمین ــرد: در ای ــح ک ــزدی تصری ــری ی ناص
اســت کــه ســاعت کار بانــوان بــه 4 ســاعت کاهــش 
ــا در  ــت آن ه ــوان و ظرفی ــم از ت ــه ه ــد ک ــدا کن پی
محیط هــای کاری و ادارات اســتفاده شــود و هــم 
ــه  ــه و خان ــه مدیریــت خان ــد بهتــر و بیشــتر ب بتوانن

ــد. بپردازن
 اجرای طرح روستاتعاون در روستاهای 

استان یزد 
محمدحســین ریاحــی، مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه 
ــه  ــاره ب ــا اش ــدار ب ــن دی ــز در ای ــزد، نی ــی ی اجتماع
اینکــه بیــکاری در اســتان یــزد ۱2.8 درصــد اســت، 
اظهــار کــرد: ایــن میــزان در حالــی اســت کــه میــزان 
بیــکاری در کشــور بــه صــورت میانگیــن ۱2 و 4 دهــم 

درصــد اســت.
ریاحــی ادامــه داد: برنامــه ملــی ایجــاد اشــتغال را 
در قالــب برنامــه فراگیــر دنبــال کردیــم و بــر مبنــای 

رســته های  بــر  منطبــق  اقتصــادی  بخش هــای 
ــم. ــات الزم را انجــام دادی توســعه ای اســتان، اقدام

ــت و  ــم دانس ــات را مه ــوزه خدم ــه ح ــه ب وی توج
ــه  ــزد در زمین ــه اینکــه اســتان ی ــا توجــه ب ــزود: ب اف
روبه روســت،  مشــکاتی  بــا  آب  منابــع  تامیــن 
ــم  ــات اســت و می توانی ــا در حــوزه خدم ــرد م رویک

ــم. ــاد کنی ــی ایج ــتغال خوب ــوزه اش ــن ح در ای
مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی یــزد با اشــاره 
ــه شــهرها  ــری از مهاجــرت روســتاییان ب ــه جلوگی ب
ــتاهای  ــه روس ــی ک ــاس ظرفیت های ــر اس ــت: ب گف
ــعی  ــم و س ــدا کردی ــی را پی ــد، نقاط ــف دارن مختل
شــده کــه مزایــای نســبی هــر منطقــه را مشــخص 

کنیــم.
ریاحــی بــا بیــان اینکــه در ایــن زمینــه طــرح روســتا 
ــه  ــت ک ــام اس ــال انج ــزد در ح ــتان ی ــاون در اس تع
ســبب تشــویق روســتاییان بــه مانــدن در روســتاها 
می شــود، از وجــود توجــه ویــژه بــه کارآفرینــی 
ــم  ــاد داری ــت: اعتق ــر داد و گف ــزد خب ــتان ی در اس
کــه ارزش افــزوده اســتان یــزد افزایــش یابــد 
ــم  ــم کنی ــرایطی را فراه ــد ش ــه بای ــن زمین و در ای
ــم                                                                          ــزد فراه ــتان ی ــرمایه گذاری در اس ــه س ــه زمین ک

ــود. ش

ــک پلیــس راهــور  ــگ ترافی رئیــس اداره آمــوزش و فرهن
چهارمحــال و بختیــاری گفــت: ورود خودروهــای غیرمجــاز 
مســیر های  در  ویــژه  خطــوط  بــه  موتورســیکلت ها  و 
شــهری ممنــوع اســت و در صــورت وقــوع حادثــه ترافیکــی 
ــر  ــد مقص ــاز ۱۰۰ درص ــودرو ی غیرمج ــژه، خ ــوط وی در خط

اســت.
عبدالرســول رئیســی بــا اشــاره بــه قــرار گرفتــن در آســتانه 
اربعیــن حســینی اظهــار کــرد: حرکــت زائــران ایــن مراســم 
از سراســر کشــور بــا اســتفاده از نــاوگان عمومی و شــخصی 

بــه ســمت مرز هــای کشــور عــراق آغــاز شــده اســت.
وی از راننــدگان خواســت در کلیــه مســیر های شــهری 
ــی و  ــن راهنمای ــکات و قوانی ــت ن ــا رعای ــن شــهری ب و بی
ــوع  ــال وق ــد و احتم ــه کنن ــفری آرام را تجرب ــی س رانندگ

ــد. ــش دهن ــی را کاه ــوادث ترافیک ح
ــک پلیــس راهــور  ــگ ترافی رئیــس اداره آمــوزش و فرهن
چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه چنــد ســالی اســت 
در بعضــی از نقــاط شــهری اســتان خطــوط ویــژه ای بــرای 
ــه  ــر گرفت ــهری در نظ ــای ش ــی و اتوبوس ه ــردد تاکس ت
شــده، افــزود: ایــن خطــوط مخصــوص خودرو هــای 
ــک و  ــش ترافی ــدف کاه ــا ه ــهری و ب ــافر ش ــل مس حم
افزایــش ســرعت جابه جایــی در مقاصــد مختلــف اســت.

ــه اینکــه در بســیاری از مــوارد ســایر  ــا اشــاره ب رئیســی ب
ورود  خطــوط  ایــن  در  موتورســیکلت ها  و  خودرو هــا 
ــد  ــدام از روی عم ــن اق ــرد:  ای ــه ک ــد، اضاف ــدا می کنن پی
ــازات  ــوده و مج ــوع ب ــون ممن ــاس قان ــر اس ــد ب و غیرعم
ــرای ایــن تخلــف در نظــر گرفتــه شــده اســت. ــژه ای ب وی

و  چهارمحــال  زیــارت  و  حــج  مدیــر  آقابزرگــی،  یوســف 
ــن  ــر از مــردم ای ــون حــدود ۱۰ هــزار نف ــاری گفــت: تاکن بختی
 اســتان از طریــق ســامانه اینترنتــی ســماح بــه نشــانی 
samah.haj.ir بــرای شــرکت در پیــاده روی اربعین حســینی)ع( 
ــزا  ــان وی ــر آن ــزار و ۵۰۰ نف ــرای 8 ه ــه ب ــد ک ــام کرده ان ثبت ن

صــادر شــده اســت.
وی افــزود: امســال مجمــوع هزینــه ثبت نــام و ویــزا بــرای هــر 
زائــر اربعیــن حســینی)ع(، حــدود دو میلیــون ریــال و شــامل 
یــک میلیــون و 7۰۰ هــزار ریــال هزینــه ویــزا، ۱88 هــزار ریــال 
هزینــه بیمــه، حــدود 67 هــزار ریــال هزینــه خدمــات پزشــکی 
هــال احمــر و حــدود ۵۰ هــزار ریــال هزینــه دفتــر کارگــزاری 

اســت.
ــارت  ــزای زی ــدور وی ــال ص ــه امس ــان اینک ــا بی ــی ب آقابزرگ

ــا ثبــت در گذرنامــه صــورت  ــه صــورت انفــرادی و ب اربعیــن ب
ــران ایــن اســتان از طریــق   می گیــرد، اضافــه کــرد: ویــزای زائ

ــود. ــادر می ش ــان ص ــراق در اصفه ــولگری ع ــر کنس دفت
وی ادامــه داد: زائــران اعزامــی چهارمحــال و بختیــاری در 
ــق مــرز شــلمچه  ــر جــاری و از طری ــا 28 صفرالمظف ــت ت نهای
وارد کشــور عــراق می شــوند و بــه مــدت یــک مــاه می تواننــد 

ــات حضــور داشــته باشــند. ــات عالی در عتب
ــر  ــد ب ــا تأکی ــاری ب ــال و بختی ــارت چهارمح ــج و زی ــر ح مدی
ــن و ضــرورت  ــران اربعی ــد زائ ــت خــروج و ورود قانونمن اهمی
ــان تشــرف، از  ــار از زم ــاه اعتب ــا شــش م ــه ب داشــتن گذرنام
متقاضیــان شــرکت در ایــن مراســم معنــوی خواســت در 
اولیــن فرصــت بــرای دریافــت گذرنامــه و ویــزا اقــدام کننــد تــا 

ــن مواجــه نشــوند. ــت و ازدحــام در اربعی ــود وق ــا کمب ب

ــورس  ــرح ب ــت: ط ــزد گف ــتان ی ــگان اس ــاد نخب ــس بنی رئی
اجــرا  یــزد  در  اســتان  صنعتــی  شــرکت های  تحصیلــی 

 . د می شــو
مصطفــی شــاه نظری، رئیــس بنیــاد نخبــگان یــزد، از اجــرای 
طــرح بــورس تحصیلــی شــرکت های صنعتــی در جهــت حــل 

مشــکل خــروج و مهاجــرت نخبــگان از اســتان خبــر داد.
شــاه نظری در اولیــن نشســت ســتاد اســتانی هفتــه پژوهــش 
و فنــاوری اســتان بــا بیــان اینکــه یــک ماراتــن تولیــد محتوای 
دیجیتــال فرهنگــی اســامی دوم و ســوم آذرمــاه در دانشــگاه 
ــار داشــت: ایــن  ــزد برگــزار می شــود، اظه ــور اســتان ی ــام ن پی
ماراتــن بــا همــکاری نهادهایــی کــه در حــوزه علــم و فنــاوری در 

اســتان یــزد فعالیــت دارنــد، برگــزار می شــود.
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزد ب ــتان ی ــگان اس ــاد نخب ــس بنی رئی

ــرای  ــزی ب ــال برنامه ری ــزد در ح ــکی ی ــوم پزش ــگاه عل دانش
یــک رویــداد کارآفرینــی در حــوزه ســامت در اســتان اســت، 
افــزود: ایــن رویــداد بــا برنامه ریزی هایــی کــه صــورت گرفتــه، 
ــزار  ــزد برگ ــکی ی ــوم پزش ــگاه عل ــاه در دانش ــط آذرم در اواس

می شــود.
وی خاطرنشــان کــرد: شــرکت آب منطقــه ای اســتان بــا 
همــکاری شــرکت توســعه فنــاوری نــرم و هویت ســاز معاونــت 
علمــی برگــزاری رویــداد کارآفرینــی و نــوآوری را در زمینــه موزه 

آب در دســتورکار خــود دارد.
ــش در  ــات روی ــنواره اختراع ــزاری جش ــه برگ ــاره ب ــا اش وی ب
اســتان اظهــار داشــت: ایــن جشــنواره بــه همــت بنیــاد ملــی 
نخبــگان همه ســاله در یکــی از اســتان ها برگــزار می شــود کــه 

ــد. ــزد واگــذار کردن ــه اســتان ی ــی آن را ب امســال میزبان

ــه  ــه اینک ــا اشــاره ب ــان ب ــداری شهرســتان کرم سرپرســت فرمان
ــت  ــا جدی ــان ب ــهر کرم ــطح ش ــان س ــع آوری متکدی ــرح جم ط
ــراد  ــن اف ــداری ای ــرای نگه ــی ب ــت: محل ــود، گف ــری می ش پیگی
ــتیم.  ــی هس ــتگاه قضای ــکاری دس ــد هم ــدارد و نیازمن ــود ن وج
ــان، در جلســه ســتاد  ــداری کرم ــی، سرپرســت فرمان ــی بابای عل
ســاماندی متکدیــان و کــودکان خیابانــی شهرســتان کرمــان 
ــداری  ــوع در فرمان ــن موض ــا ای ــه ب ــد جلس ــون چن ــت: تاکن گف

تشــکیل شــده و وارد فــاز اجرایــی شــده ایم.
ــان از ســطح شــهر توســط  ــع آوری متکدی ــه جم ــا اشــاره ب وی ب
شــهرداری کرمــان گفــت: در یــک اقــدام آزمایشــی 24 نفــر 
ــر  ــودک، 2 نف ــا ک ــر از آن ه ــع آوری شــدند؛ ۵ نف ــان جم از متکدی
اتبــاع افغانــی و تعــدادی هــم از افــرادی بودنــد کــه شــغل آن هــا 

تکدی گــری اســت.

ــد  ــان اینکــه بای ــا بی ــداری شهرســتان کرمــان ب سرپرســت فرمان
ــاره افــرادی کــه شــغل آن هــا تکدی گــری  ــی درب دســتگاه قضای
اســت تصمیــم  بگیــرد، افــزود: طــرح جمــع آوری متکدیان ســطح 

ــا جدیــت پیگیــری می شــود. شــهر کرمــان ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بهزیســتی نیــز در قبــال افــراد معلــول کــه 
ــت:  ــئولیت دارد، گف ــد، مس ــری می کنن ــهر تکدی گ ــطح ش در س
همــه دســتگاه های متولــی، موظفنــد بــه وظایــف قانونــی خــود در 
قبــال متکدیــان جمع آوری شــده از ســطح شــهر کرمــان عمــل کنند.

ــا  ــان ب ــهردار کرم ــاون ش ــی، مع ــه محمدرضا خان ــن جلس در ای
اشــاره بــه اینکــه در تصمیم گیــری بــرای کــودکان و زنــان متکــدی 
کــه از ســطح شــهر جمــع آوری می شــوند مشــکل داریــم، بیــان 
ــدارد و  ــود ن ــراد وج ــن اف ــداری ای ــرای نگه ــی ب ــت: محل  داش

ــی هســتیم. ــد همــکاری دســتگاه قضای نیازمن

استانها

رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهور چهارمحال و بختیاری مطرح کرد: 

توصیه های ترافیکی به رانندگان

با ثبت نام ۱۰ هزار نفر

صدور ۸ هزار و ۵۰۰ ویزا برای زائران اربعین حسینی 

رئیس بنیاد نخبگان استان یزد:

اجرای طرح بورس تحصیلی شرکت های صنعتی در یزد

سرپرست فرمانداری شهرستان کرمان مطرح کرد:

نیاز کرمان به محلی برای نگهداری متکدیان 

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان یزد خبر داد:

 حضور یزد در نهمین نمایشگاه 
معرفی فرصت های سرمایه گذاری 

و گردشــگری  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر 
ــرای  ــی ب ــزد در نمایشــگاه بین الملل ــزد، گفــت: حضــور ی اســتان ی
شناســاندن ظرفیت هــا و توانمندی هــای اســتان در حوزه هــای 
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری بــه جهانیان اســت. 
فاطمــه دانش یــزدی، مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری اســتان یــزد، دربــاره حضــور یــزد در نمایشــگاه 
بین المللــی فرصت هــای ســرمایه گذاری کــه در جزیــره کیــش 
ــه  ــزد ب ــال ثبــت شــهر تاریخــی ی ــه دنب برگــزار می شــود، گفــت: ب
عنــوان میــراث فرهنگــی جهــان و برنامه ریــزی کــه در حــوزه 
ــت،  ــن اس ــال تدوی ــه در ح ــن زمین ــانی در ای ــی و اطاع رس معرف
ــی  ــه فرصت های ــاد آن از جمل ــه ابع ــا توجــه ب ــن نمایشــگاه را ب ای
دیدیــم کــه بــرای معرفــی میــراث جهانــی یــزد می تــوان از آن بهــره 

ــت. گرف

ــورت  ــه ص ــه ب ــگاه ک ــن نمایش ــور در ای ــزود: حض ــزدی اف دانش ی
بین المللــی برگــزار شــده، شــروع خوبــی اســت بــرای شناســاندن 
ــراث  ــای می ــژه در حوزه ه ــزد؛ به وی ــای ی ــا و توانمندی ه ظرفیت ه
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری بــه جهانیــان کــه بــه یقیــن 
بــا برنامه ریــزی درســت و اصولــی می تــوان دســتاوردهای خوبــی 
ــه جــذب  ــوان ب ــا می ت ــن آن ه ــار داشــت و از مهم تری را از آن انتظ

ســرمایه گذار در ایــن حــوزه اشــاره کــرد.
 مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
اســتان یــزد در پایــان گفــت: شــاخص های گوناگونــی وجــود دارد 
ــن  ــش آن در ای ــا افزای ــرمایه گذاری ی ــرای س ــرمایه گذار ب ــا س ت
ــا برنامــه محــوری در ایــن حــوزه  حــوزه اقــدام کنــد؛ امیدواریــم ب
ــکل ها  ــط و تش ــتگاه های مرتب ــایر دس ــکاری س ــاری و هم و همی
بتوانیــم در مســیر توســعه پایــدار در ایــن حــوزه گام هــای خوبــی 

ــم. را برداری
تــا ۱۳  از 8  فرصت هــای ســرمایه گذاری  معرفــی  نمایشــگاه   
آبان مــاه ۱۳۹6 بــه مــدت 4 روز در جزیــره کیــش بــا حضــور 
شــرکت های داخلــی و خارجــی در ۳2۰ غرفــه بــرای بازدیــد عمــوم 

عاقه منــدان دایــر اســت.

#خبر_ویژه

کوتاه از استان ها
 ۳95هکتار اراضی دولتی 

به بیت المال اعاده شد 
دادســتان عمومــی و انقــاب مرکــز اســتان کرمــان گفــت: 
در راســتای مبــارزه بــا زمین خــواری، میــزان اراضــی 
ــه بیت المــال در اســتان کرمــان طــی شــش  اعاده شــده ب
ــوده  ــار ب ــدای ســال جــاری بیــش از ۳۹۵ هکت ماهــه ابت

اســت. 
ــز  ــاب مرک ــی و انق ــتان عموم ــاالری، دادس ــدا س دادخ
حقــوق  حفــظ  شــورای  جلســه  در  کرمــان،  اســتان 
بیت المــال اســتان کرمــان کــه در محــل دادگســتری 
کرمــان برگــزار شــد، گفــت: از ابتــدای ســال جــاری 
ــا  ــه ب ــارزه و مقابل ــث مب ــاره بح ــده درب ــره پرون 4۱2 فق
ــت. ــده اس ــکیل ش ــان تش ــتان کرم ــواری در اس زمین خ

ایــن مقــام قضایــی بــا بیــان اینکــه بیــش از 67هکتــار از 
اراضــی مــورد تغییــر کاربــری قــرار گرفته انــد، اعــام کــرد: 
ــع  ــع و قم ــورد قل ــون، ۱۱۰م ــاری تاکن ــال ج ــدای س از ابت

صــورت پذیرفتــه اســت.

 بازگشت پیکر مطهر سه شهید 
به چهارمحال و بختیاری

ــر  ــت: پیک ــاری گف ــی چهارمحــال و بختی ــده انتظام فرمان
ــدس  ــاع مق ــری در دوران دف ــهید ژاندارم ــه ش ــر س مطه

پــس از ســال ها دوری بــه زادگاهشــان بازمی گــردد.
غامعبــاس غامــزاده در جلســه هماهنگی ســتاد اســتقبال 
از پیکــر مطهــر ســه شــهید دفــاع مقــدس اســتان اظهــار 
ــه ژاندارمــری ســابق هســتند  ــوط ب کــرد: ایــن شــهدا مرب
ــهادت  ــه ش ــدس ب ــاع مق ــال دف ــت س ــه در دوران هش ک
رســیده اند و پــس از تفحــص و شناســایی بــه زادگاهشــان 

بازمی گردنــد.
ــهید  ــای ش ــه نام ه ــدر ب ــهدای گرانق ــن ش ــزود: ای وی اف
»علیرضــا روشــن«، شــهید »محمدرضــا توکلــی زانیانــی« 
و شــهید »علیمــراد ناصــری« هســتند کــه هــر ســه شــهید 
بزرگــوار در تاریــخ 2۱ تیرمــاه ۱۳67 در منطقــه زبیــدات بــه 

ــد. ــل آمده ان ــض شــهادت نائ فی
ــر  ــت: پیک ــاری گف ــی چهارمحــال و بختی ــده انتظام فرمان
مطهــر ایــن شــهدا هفتــه آینــده وارد اســتان خواهــد شــد 
و زمــان مراســم اســتقبال، شــب وداع، تشــییع و تدفیــن 
ــود. ــام می ش ــا اع ــهدا متعاقب ــت ش ــم گرامیداش و مراس

آزادسازی یک جغد در اردکان 
رئیــس اداره محاظــت زیســت اردکان گفــت: بــا هماهنگــی 
اداره حفاظــت محیــط زیســت ایــن شهرســتان یــک جغــد 
ــت  ــط زیس ــتدار محی ــهروند دوس ــک ش ــوی ی ــار از س انب

ــرورش داده و رهاســازی شــد.  پ
مرتضــی عزیــزی، رئیــس اداره محافظــت زیســت اردکان 
ــت  ــی اداره حفاظ ــا هماهنگ ــار ب ــد انب ــک جغ ــت: ی گف
محیــط زیســت ایــن شهرســتان از ســوی یــک شــهروند 
دوســتدار محیــط زیســت پــرورش داده و رهاســازی شــد.
عزیــزی افــزود: یــک شــهروند اردکانــی یــک جغــد انبــار 
را کــه توانایــی پــرواز نداشــت، پــس از زنده گیــری و 
ــازی  ــن ارگان رهاس ــی ای ــا هماهنگ ــه ب ــای اولی مراقبت ه

کــرد.
ــوان  ــاهده حی ــورت مش ــت در ص ــهروندان خواس وی از ش
یــا پرنــده ای کــه وضعیــت خوبــی نــدارد و قابــل رهاســازی 
اســت، ســریع آن را بــه اداره محیــط زیســت تحویــل دهنــد.

نمایشگاه معرفی آثار دانشجویی 
فرهنگی در شهرکرد 

ــا حضــور  نمایشــگاه معرفــی آثــار دانشــجویی فرهنگــی ب
آیــت هللا علیرضــا اســامیان، نماینــده مــردم چهارمحــال و 
ــری، در دانشــگاه آزاد  ــرگان رهب ــاری در مجلــس خب بختی

اســامی واحــد شــهرکرد افتتــاح شــد.
ــه عملکــرد  ــار و ارائ ــی آث ــا هــدف معرف ــن نمایشــگاه ب ای
دانشــجویی  تشــکل های  و  کانون هــا  فعالیت هــای  و 
ــه، هــر روز  ــه مــدت یــک هفت ــه و ب فرهنگــی، در ۱4 غرف
ــت. ــدان اس ــوم عاقه من ــرای عم ــا ۱6 پذی ــاعت ۹ ت از س

 هفته فیلم آلمان در کرمان 
در حال برگزاری است 

ــر و  ــینمای هن ــکاری س ــا هم ــه ب ــان ک ــم آلم ــه فیل هفت
ــان  ــارس کرم ــاخانه پ ــان در تماش ــفارت آلم ــه و س تجرب
آغــاز شــده، همچنــان بــا نمایــش فیلــم و اجــرای 

دارد.  ادامــه  متنــوع  برنامه هــای 
آبــان ملک محمــدی، مدیــر موسســه هنــری و ادبــی 
شــاخه وســپار، بــا اشــاره بــه برپایــی ایــن برنامــه فرهنگی 
و هنــری گفــت: در طــول ایــن هفتــه تــا ســیزدهم آبــان، 6 
فیلــم داســتانی و یــک فیلــم مســتند از ســینمای آلمــان 

ــود. ــران می ش اک
وی هــدف از اجــرای ایــن برنامــه را دیــدن آثــار درخشــان 
ســینمای جهــان در کنــار ســینمای ایــران و آشــنایی 
ــور  ــه ط ــه ســینما را ب ــان، پژوهشــگران و کســانی ک جوان

ــت. ــد، دانس ــال می کنن ــدی دنب ج
محمــدی افــزود: تماشــای فیلــم بــرای عمــوم آزاد و 
ــدان و  ــرای عاقه من ــبی ب ــت مناس ــت و فرص ــگان اس رای

ــت. ــار اس ــن آث ــدن ای ــرای دی ــینما ب ــگران س پژوهش

هجدهمین کارگاه کشوری 
بیماری های زئونوز در شهرکرد 

رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری از برگزاری 
در  زئونــوز  بیماری هــای  کارگاه کشــوری  هجدهمیــن 

ــر داد.  ــهرکرد خب ش
ــوری  ــن کارگاه کش ــت: هجدهمی ــی گف ــد فدای عبدالمجی
ــان  ــر از کارشناس ــور 7۰ نف ــا حض ــوز ب ــای زئون بیماری ه
دانشــگاه های علــوم پزشــکی سراســر کشــور و ۳۰ نفــر از 
کارشناســان چهارمحــال و بختیــاری در ســالن ابن ســینای 
ــهرکرد در  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ــع رحمتی مجتم

حــال برگــزاری اســت.
آشــنایی  را  روزه  ایــن گردهمایــی ســه  از  هــدف  وی 
شــرکت کنندگان بــا دســتورکارهای شناســایی، پیشــگیری، 
ــال  ــل انتق ــوز )قاب ــای زئون ــان بیماری ه ــت و درم مراقب
بیــن انســان و حیــوان( از جملــه تــب مالــت، ســیاه زخم، 
ــو و  ــه کنگ ــده کریم ــب خونریزی دهن ــاری، ت ــالک،  ه س

ــرد. ــوان ک ــک عن ــت هیداتی کیس
بیــن  مشــترک  عفونت هــای  و  بیماری هــا  »زئونــوز« 
حیوانــات مهــره دار و انســان اســت کــه در شــرایط طبیعــی 

منتقــل می شــوند.

،،
مشاور وزیر نیرو با بیان اینکه فرهنگ 
کار در کشــور نیازمنــد تغییــر اســت، 
پوشــش  تحــت  نفــر   ۵۲۰۰ گفــت: 

ســازمان بهزیســتی هســتند

گروه سامت فاطمه احمدی
F.Ahmadi@eskimia.ir

ــل  ــد غیرعام ــر کل پدافن ــدی، مدی ــی محم عل
چهارمحــال و بختیــاری، بــه مناســبت هفتــه 
تعریــف  کــرد:  اظهــار  غیرعامــل  پدافنــد 
پدافنــد غیرعامــل عبــارت اســت از کلیــه 
اقدامــات غیرمســلحانه ای کــه باعــث کاهــش 
و  بازدارندگــی  افزایــش  آســیب پذیری، 
ــه  ــود ک ــران می ش ــت بح ــریع در مدیری تس
همگــی منجــر بــه پایــداری ملــی می شــوند.

ــر کل  ــای مدی ــی از صحبت ه ــه بخش در ادام
پدافنــد غیرعامــل چهارمحــال و بختیــاری 

ــده اســت. آم

 هدف پدافند غیرعامل
هــدف پدافنــد غیرعامل آسیب ناپذیرســازی کشــور 
در برابــر تهدیــدات و اقدامــات دشــمن اســت. 
ایــران بــه دلیــل قرارگیــری در جنــوب غرب آســیا و 
منطقــه خاورمیانــه و همچنیــن بــه دلیــل اســتقرار 
ــمنی های  ــامی، دش ــک اس ــام ایدئولوژی ــک نظ ی
ضدانقــاب، حملــه بــه عــراق، مباحــث اقتصــادی 
تهدیــدات  بــا  انقــاب  ابتــدای  از  تحریم هــا  و 
زیــادی روبــه رو بــوده اســت؛ دشــمنی ای کــه کامــا 
واقعــی بــوده و مــردم بــا تمــام وجــود آن را لمــس 

کرده انــد.
 تشکیل کمیته دائم پدافند غیرعامل 

ــخ  ــران در تاری ــامی ای ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب

۱۳82/8/8 فرمــان تشــکیل کمیتــه دائــم پدافنــد 
ــرایط  ــد. در ش ــادر کردن ــور ص ــل را در کش غیرعام
ــی  ــگی نظام ــدات همیش ــا تهدی ــور ب ــی، کش فعل
ــرد  ــی در رویک ــاهد چرخش ــت و ش ــه نیس مواج
ــر  ــای کمت ــا هزینه ه ــه ب ــتیم ک ــا هس ابرقدرت ه

ــد. ــران وارد کنن ــه ای ــتری ب ــارات  بیش خس
 اقدامات پدافندی کشور هم باید به روز 

باشد
ــک  ــد ی ــده می طلب ــب ذکرش ــه مطال ــه ب ــا توج  ب
ــه   ــل ب ــد غیرعام ــوان پدافن ــت عن ــکیاتی تح تش
صــورت مــدام و مســتمر تهدیــدات دشــمنان ایــران 
ــم  ــردم  اع ــی م ــئون زندگ ــه ش ــامل کلی ــه ش را ک
از سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و 

نظامــی می شــود، رصــد کــرده و بــا آن هــا مقابلــه 
ــه  ــرد ک ــام ک ــران اع ــایبری ای ــز س ــد. مرک می کن
روزانــه دســتگاه های اجرایــی و مراکــز اقتصــادی و 
تولیــدی مــورد حمله هــای ســایبری دشــمن واقــع 
می شــوند؛ وقتــی حمــات بــه روز اســت اقدامــات 

پدافنــدی کشــور هــم بایــد بــه روز باشــد.
 شناسایی تهدیدات

مباحــث فرهنگــی، جنــگ نــرم و مشــکاتی کــه در 
ایــن خصــوص ایجــاد شــده، پیامدهــای امنیتــی 
بــرای کشــور فراهــم کــرده اســت؛ بنابرایــن لــزوم 
ایجــاد تشــکیاتی همچــون ســازمان پدافنــد 
تهدیــدات،  ایــن  شناســایی  بــرای  غیرعامــل 
ــه روز و تدویــن یــک ســناریوی  انجــام اقدامــات ب
بــدل کــه بتوانــد مخاطــرات را بــه فرصــت تبدیــل 
ــروری ــاند، ض ــیب برس ــل آس ــه حداق ــا ب ــد ی  کن

 است. 

ــد  ــان می آی ــه می ــخن ب ــد س ــه از تهدی ــی ک زمان
ــه ســمت  ــدات ب ــن تهدی ــد مشــخص شــود ای بای
ــا  ــمن ب ــن دش ــه یقی ــتند؛ ب ــی هس ــه موضوع چ
شناســایی ســرمایه های یــک کشــور همچــون 
ــی  ــد همگ ــایبری می توان ــوی و س ــی، معن فیزیک

ــد. ــرار ده ــوم ق ــورد هج را م
 تمامی زمینه های یک کشور می تواند 

مورد تهدید قرار گیرد
ــورد  ــد م ــور می توان ــک کش ــای ی ــی زمینه ه تمام
ــرمایه  ــا س ــه آن ه ــون هم ــرد؛ چ ــرار گی ــد ق تهدی
هســتند؛ درنتیجــه علیه همــه زمینه های ســرمایه ای 
ســرمایه های  و  زیرســاخت ها  از  اعــم  کشــور 
فیزیکــی همچــون بیمارســتان ها، کارخانه هــا، مراکــز 
سیاســی و امنیتــی، حاکمیتــی و... و ســرمایه های 
ــرح  ــی مط ــردم تهدیدات ــادی م ــا اعتق ــوی ی معن

می شــود.

مدیر کل پدافند غیرعامل چهارمحال و بختیاری:

حمالت به روز، اقدامات پدافندی به روز می طلبد

امروز چهارشنبه 10 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 566 روزنامه

مشاور وزیر نیرو در یزد:

 فرهنگ کار در کشور 
نیازمند تغییر است  

اجرای طرح روستاتعاون در روستاهای استان یزد 



ــی از  ــه بازدارندگ ــاره ب ــا اش ــار ب ــامی تب ــهریار اس ــر ش دکت
ــزود:  ــن، اف ــن قوانی ــی تدوی ــوان هــدف غای ــه عن ــف ب تخل
قانــون دربــاره فراورده هــا و مــواد آرایشــی و بهداشــتی، 
رعایــت ضوابــط یــا فرمــول ثبــت شــده را الــزام کــرده اســت 
ــگ، اســانس و  ــال رن ــرای مث ــور ب ــای مذک ــا در فراورده ه ت
ــرده نشــود کــه اگــر  ــکار ب ســایر مــواد اضافــی غیرمجــاز ب
ــا  ــده ی ــرف کنن ــاری مص ــب بیم ــط  موج ــی از ضواب تخط
ــاه باشــد،  ــک م ــر از ی ــه معالجــه آن کمت ــردد ک آســیبی گ
ــس  ــا دو ســال حب ــاه ت ــب شــونده آن ۶ م ــازات مرتک مج

ــود. ــد ب ــی خواه تادیب
ــی  ــا آرایش ــتی ی ــواد بهداش ــازات م ــه مج ــار ب ــامی تب اس
ــز  ــا کراهــت منظــر شــود نی ــی ی ــه موجــب نقــص زیبای ک
ــا  ــص ی ــزان نق ــه می ــه ب ــا توج ــازات ب ــرد: مج ــح ک تصری

کراهــت یــک تــا ســه ســال حبــس تادیبــی اســت کــه اگــر 
ایــن فرآورده هــا موجبــات نقــص یکــی از اعضــای مصــرف 
کننــده شــوند نیــز بیــن ســه تا ۱۰ ســال مجــازات حبــس آن 
هــم بــا اعمــال شــاقه در انتظــار فــرد خاطــی خواهــد بــود.

مدیــر کل دفتــر بازرســی، پاســخگویی بــه شــکایات و امــور 
حقوقــی ســازمان غــذا و دارو بــه تولیــد کننــدگان محصوالت 
ــه و  ــه ناآگاهان ــی ک ــژه آنهای ــاز بوی ــر مج ــه ای و غی ــر پل زی
ســهوی قــدم در ایــن راه گــذارده انــد، هشــدار داد: اگــر مــواد 
آرایشــی و بهداشــتی ســاخته شــده بــه دلیــل عــدم رعایــت 
ــده ای شــود  ــه مــرگ مصــرف کنن ــد منجــر ب ــط تولی ضواب
ــی  ــازات و حت ــد مج ــه اش ــند ک ــته باش ــد داش ــد تردی نبای
ــد  ــم خواه ــان رق ــرای آن ــه ب ــت ک ــتی اس ــدام سرنوش اع

خــورد.

نیــک نــام گفــت: ایــران از نظــر تعــداد جراحــی پیونــد کبــد 
ــیا   ــرب آس ــه غ ــگاه دوم در منطق ــای آن در جای و ویژگی ه
قــرار دارد.  محمدحســین  نیک نــام  مدیــر گــروه  ایمونولــوژی  
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، اظهــار کــرد: یکــی از 
موفقیت هــای پزشــکی کشــورمان فعالیــت در حــوزه جراحــی 
پیونــد کبــد اســت زیــرا مــن معتقــدم  کــه ایــن عمــل یکــی 
از ســخت  تریــن و پیچیــده  تریــن کارهــای پزشــکی در دنیــا 
محســوب می شــود و خوشــبختانه  پزشــکان و متخصصــان  
ایرانــی از اســتعداد باالیــی  در ایــن حــوزه برخــوردار هســتند.

ــد  ــادی پیون ــان کــرد: خوشــبختانه امــروزه تعــداد زی وی بی
انجــام  پیچیدگی هایــش  تمــام  بــا  کبــد در کشــورمان 
می شــود و ایــن مســئله  نشــان دهنــده  توانایــی بــاالی  
متخصصــان  ایرانــی اســت. نیک نــام بــا بیــان اینکــه 

ــترین   ــران بیش ــیراز و ته ــکی ش ــوم پزش ــگاه های عل دانش
پیونــد کبــد را در طــول ســال  انجــام می دهنــد ، افــزود: 
ــه  ــود ک ــام می ش ــور انج ــد در کش ــد کب ــالیانه  3۰۰ پیون س
بیشــترین  ایــن عمل هــا در 2 دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــار   ــق آم ــر طب ــی  ب ــور کل ــه ط ــا ب ــران اســت ام شــیراز و ته
ــد  ــورمان نیازمن ــدی  کش ــد کب ــاران پیون ــار بیم ــت  انتظ لیس

ــت. ــد اس ــد کب ــی پیون ــزار جراح ــالیانه ه س
ــران  ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــوژی  دانش ــروه  ایمونول ــر گ مدی
ــودکان  ــد در ک ــد کب ــی پیون ــروزه   جراح ــه ام ــان اینک ــا بی ب
انجــام می شــود، افــزود: در ایــن عمــل بخشــی از کبــد فــرد 
ــد و خوشــبختانه  ــد می زنن ــه کــودک بیمــار  پیون ــده را ب دهن
ایــن عضــو حیاتــی  بــدن ایــن توانایــی را دارد کــه خــود  را در 

دوره ای بازســازی کنــد و بــه ســایز طبیعــی  برســد.

 اشد مجازات در انتظار 
تولیدکنندگان محصوالت آرایشی تقلبی

مدیر گروه  ایمونولوژی  دانشگاه علوم پزشکی تهران:

ایران رتبه دوم پیوند کبد در منطقه 

فواید شگفت انگیز بذر کتان
ثابــت شــده کــه بــذر کتــان نــه تنهــا از ریســک ســرطان، دیابــت، 
بیمــاری قلبــی و ســکته ی مغــزی می کاهــد، بلکــه ســوپر 
فــودی اســت کــه فوایــد بی شــماری بــرای ســامت و تندرســتی 

شــما دارد.
 ۱. شفاف سازی پوست

ــد و  ــت می آی ــه دس ــرده ی آن ب ــه از فش ــان ک ــذر کت ــن ب روغ
بــه آن روغــن بــزرک هــم می گوینــد، یــک از بهتریــن مرطــوب 
کننده هــای طبیعــی بــرای پوســت اســت. ایــن روغــن خــواص 
درمانگــر هــم دارد کــه می توانــد آکنــه را برطــرف کــرده و اســکار 
ــًا روغــن بــزرک  ــده از آن را هــم درمــان کنــد. ضمن ــه جــا مان ب
بــرای صــاف و یکدســت کــردن پوســت و کاســتن از تیرگــی زیــر 

چشــم نیــز مفیــد اســت.
۲. کمک به مشکالت گوارشی

اگــر از یبوســت رنــج می بریــد یــا مشــکلی در سیســتم 
گوارشــتان داریــد کــه مانــع اجابــت مــزاج بی دردســرتان 
ــد.  ــان کنی ــان را امتح ــذر کت ــن ب ــت روغ ــر اس ــود، بهت می ش

یــک راه خــوب بــرای اســتفاده از روغــن بــزرک جهــت درمــان 
مشــکات گوارشــی ایــن اســت کــه در یــک فنجــان آب گــرم، ۱ 
تــا 3 قاشــق غذاخــوری روغــن بــزرک بریزیــد و هــر روز صبــح 
ــه در طــول روز،  ــد کــرد ک ــه زودی احســاس خواهی بنوشــید. ب
ــت.  ــد داش ــتان خواهی ــا گوارش ــری ب ــم ت ــیار ک ــکات بس مش
ــات  ــداد دفع ــد تع ــد می توانی ــه داری ــی ک ــه احساس ــته ب بس

ــد. ــتر کنی ــب را بیش ــن ترکی ــیدن ای نوش
۳. بذر کتان، گلوتن ندارد

اگــر بــه گلوتــن حساســیت داریــد یــا دچــار بیمــاری ســلیاک 
ــی  ــم غذای ــه رژی ــان ب ــذر کت ــزودن ب ــا اف ــد ب هســتید، می توانی
 تــان فوایــد زیــادی را نصیــب خــود کنیــد. مصــرف بــذر کتــان، 
راهــی طبیعــی و ســالم بــرای جایگزیــن کــردن غذاهــای گلوتــن 
ــان خــواص  ــذر کت ــه ب ــن اســت ک ــم ای ــش ه دار اســت. دلیل
ــن و  ــی از گلوت ــاب ناش ــد از الته ــه می توان ــی دارد ک ضدالتهاب

غــات در بــدن کــم کنــد.
۴. مبارزه با سرطان

ــودن  ــل دارا ب ــه دلی ــان ب ــذر کت ــه ب ــان داده ک ــات نش مطالع
ــا  ــان  ه ــگا 3 و لیگن ــرب ام ــیدهای چ ــادی از اس ــر زی مقادی

ــدان  ــون، تخم ــینه، کول ــرطان س ــر س ــدن در براب ــد از ب می توان
و پروســتات محافظــت کنــد. ایــن دو عنصــر، بــه تعدیــل 
هورمون هــا کمــک کــرده و رشــد تومــور ســرطانی را مهــار کــرده 

و از التهــاب بــدن می کاهنــد.
۵. کمک به کاهش وزن

یکــی از فوایــد بــذر کتــان، کمــک بــه کاهــش وزن اســت. بــذر 
کتــان حــاوی چربی هــای ســالم و فیبــر اســت کــه بــرای 

ــتند. ــودمند هس ــش وزن س کاه
ایــن عناصــر بــه شــما کمــک می کننــد بعــد از خــوردن، بیشــتر 
ــع شــوند کــه شــما  ــد مان ــد و مــی  توانن احســاس ســیری کنی
بیشــتر از مقــدار مــورد نیازتــان کالــری مصــرف کنیــد، در نتیجــه 
ــدف  ــا ه ــر ب ــرد. اگ ــرعت می گی ــان س ــش وزن ت ــد کاه رون
ــور  ــه ط ــد ب ــد بای ــرف می کنی ــان مص ــذر کت ــش وزن، ب کاه
ــا  ــا افــزودن 2 ت ــد. ب ــان بگنجانی ــم غذایی ت مــداوم آن را در رژی
ــوپ ها  ــموتی ها، س ــه اس ــان ب ــذر کت ــوری ب ــق چای خ 3 قاش
و ســایر غذاهــا و نوشــیدنی هایتان شــروع کنیــد. خاقیــت بــه 
خــرج دهیــد و راه هــای متنوعــی بــرای همــراه کــردن بــذر کتــان 

بــا تغذیــه ی روتیــن  تــان پیــدا کنیــد.

ــت  ــامت  و بهداش ــات س ــر خدم ــناس  دفت کارش
محیــط گفــت: نظارت هــای بهداشــتی  در ســامت 
مــواد غذایــی  بــه ویــژ ه  در مناســبت های مذهبــی 
جــای کار بیشــتری دارد و نبایــد از آن غافــل  شــد. 
فاطمــه میرهادی کارشــناس ســامت و بهداشــت 
محیــط منطقــه ۱2 گفــت: ســامت مــردم از 
ــه بخــش اعظــم  آن  ــات مهمــی اســت  ک موضوع
ــد  خــورده اســت  ــی  پیون ــواد غذای ــا ســامت م ب
ــه  ــی  ک ــای مذهب ــان  مناســبت  ه ــن می ــه در ای ک
ــی   ــع  عموم ــی  در مجام ــی  موادغذای ــداد انبوه تع
بــه مــردم عرضــه  می شــود، بایــد  از نظــارت  کافــی 

ــوردار باشــند . برخ
وی گفــت: بــا وجــود دفاتــر  خدمــات ســامت  کــه 

خدمــات  بهداشــتی ، درمانــی ، دارویــی  و غذایــی را 
عهــده دار هســتند بایــد  نظــارت کافــی  بــر ســامت 

موادغذایــی  داشــته باشــیم .
میرهــادی  افــزود: برخــی از گزارش هــا نشــان 
ــح  شــده  مناســب  ــداری  گوشــت های ذب داده  نگه
نیســتند ، توزیــع چــای در ظــروف  یــک بــار  مصرف  
بــه دلیــل ســرطان زایی  یــک تهدیــد  اســت و بایــد 
چــای  در ظــروف  ســلولوزی  و شیشــه ای بــه مــردم 

داده شــود .
ــه  ــط منطق کارشــناس ســامت و بهداشــت محی
ــذورات ،  ــخ ن ــتی  در طب ــوارد  بهداش ــت  م ۱2 رعای
ــک   ــوش ، کاه و ماس ــتکش ، روپ ــتفاده از دس اس
در رونــد تهیــه  نــذورات  را امــری ضــروری خوانــد 

ــای  ــه کلینیک ه ــا  ب ــه ه ــی مراجع ــت: برخ و گف
نظــارت  بایــد  می دهــد  نشــان  پزشــکی  
جدی تــری  بــر موادغذایــی  نــذو رات و رونــد طبــخ  
ــی کــه شــیوع بیمــاری  داشــته باشــیم و از آنجای
ــدان  ــتی دو چن ــرایط  غیربهداش ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــد  می شــود، کارشناســان بهداشــت  و ســامت  بای
گام جــدی در مقابلــه بــا عوامــل  تهدیدکننــده  

ــند . ــته باش ــامت داش س
میرهــادی  از حضــور بازرســان  دفاتــر خدمــات 
ــار  ــر داد و اظه ــن خب ــی از اماک ــامت  در برخ س
کــرد: دفاتــر خدمــات ســامت فقــط  مربــوط  بــه 
ــامت  ــود و س ــی نمی ش ــت عموم ــوزه بهداش ح
حــوزه غــذا، دارو و درمــان هــم بــه آن برمی گــردد 

تأمیــن  بحــث  در  تــا  آماده انــد  بازرســان   و 
ــع  و عرضــه   ــد ، توزی ــی  در تولی بهداشــت موادغذای

ــد. ــاء دهن ــت را ارتق کیفی
کارشــناس ســامت و بهداشــت محیــط منطقه ۱2 
ــت و  ــا رضای ــد  ت ــر دارن ــر در نظ ــن دفات ــت: ای گف
اطمینــان  مــردم را در بهداشــت موادغذایــی  جلــب 
کننــد و از مــردم تقاضــا داریــم  تــا در صــورت  
وجــود تخلفــات  غیربهداشــتی  ایــن مراکــز را 

ــد. ــع  کنن مطل
ــرد: ســامت مــردم  ــار ک ــه اظه میرهــادی  در ادام
خدمــات  دفاتــر  اولویت هــای  تریــن  مهــم  از 
ــتی   ــات بهداش ــر خدم ــه دفات ــت ک ــامت اس س
پــس از اخــذ پروانــه فعالیــت تحت نظــارت وزارت 
ــا  ــوند، ت ــده دار می ش ــدف را عه ــن ه ــت ای بهداش

ــیم . ــردم باش ــامت م ــاء س ــاهد ارتق ش
ســامت  بحــث  حاضــر  حــال  در  وی گفــت: 

موادغذایــی  در مناســبت  هــای مذهبــی نظیــر  
محــرم و صفر  زیــر ذره بین  کارشناســان و بازرســان  
بهداشــت اســت امــا مــردم نیــز بایــد  آگاه ســازی 
ــکبار،  ــر  خش ــوه  نظی ــی  انب ــا از موادغذای ــوند  ت ش
ســاندویچ  و ســایر موادغذایــی  کــه در مترو هــا  
ــان   ــط  دست فروش ــی توس ــن  عموم ــایر اماک و س
تهیــه و فروختــه  می شــود امتنــاع  کننــد. زیــرا بــر 
ــد تهیــه ایــن موادغذایــی  هیــچ  نظارتــی   روی رون
وجــود نــدارد  و بــا مصــرف آن فــرد درگیــر  عــوارض  

متعــدد خواهــد شــد.
ــه  ــط منطق کارشــناس ســامت و بهداشــت محی
ــر   ــود دفات ــبختانه وج ــت: خوش ــان گف ۱2 در پای
خدمــات ســامت  گامــی عملیاتــی  در ارتقــاء 
ــت  ــا حمای ــم  ب ــردم اســت و امیدواری ســامت م
متولیــان ســامت و هماهنگــی بیــن بخشــی  
ــیم. ــه باش ــردم جامع ــامت م ــاء س ــاهد ارتق ش
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سالمت6

کارشناس  دفتر خدمات سالمت  و بهداشت محیط:

جای خالی نظارت بهداشتی بر سالمت مواد غذایی    

تازههایپزشکی
 آلودگی هوا و  سکته مغزی 

در بزرگساالن
محققــان مــی گوینــد قرارگیــری مــداوم در معــرض 
آلودگــی هــوا احتمــال ســکته را در بیــن افــراد بزرگســال 

ــد.  ــی ده ــش م افزای
بــا افزایــش مــواد ســمی در هــوا در شــهرهای بــزرگ، بــه 

تدریــج تهدیــد جهانــی در حــال گســترش اســت.
ــط  ــوا فق ــی ه ــه آلودگ ــت ک ــود داش ــاور وج ــن ب ــا ای قب
موجــب افزایــش ریســک مشــکات قلبــی مــی شــود و 
ــی آســیب مــی رســاند. ــی عــروق خون ــه پوشــش درون ب
در مطالعــه جدیــد محققــان دریافتنــد بیمــاران گــروه 
ســنی 3۰ تــا ۴۰ ســال بــا وجــود افزایــش آلودگــی هــوا در 

ــد. ــرار دارن معــرض ســکته مغــزی ق
ــان  ــه محققــان، تعــداد ســلول های مــرده در جری ــه گفت ب
ــش  ــوا افزای ــی ه ــرض آلودگ ــری در مع ــا قرارگی ــون ب خ
مــی یابــد. محیــط آلــوده ریســک روز ســکته را افزایــش 

مــی دهــد.
ــزی  ــکته مغ ــار س ــال دچ ــر در س ــون نف ــدود ۱۵ میلی ح
مــی شــوند، کــه شــش میلیــون نفــر مــی میرنــد و پنــج 
میلیــون دچــار ناتوانــی و معلولیــت  هــای دائمــی نظیــر از 
ــج و ســردرگمی  ــم، فل ــی و تکل ــدرت بینای دســت دادن ق

مــی شــود.
ــوا ناشــی  ــی ه ــه آلودگ ــد ک ــی کنن ــد م کارشناســان تاکی
ــروز ســکته  ــدازه در ب ــک ان ــه ی ــد ب ــای جام ــراق  ه از احت

ــد. ــش دارن ــزی نق مغ

پیاده روی و تناسب اندام 
در ســال های اخیــر ورزش هایــی همچــون کــراس 
فیــت، اینتــر وال و غیــره پــر طرفــدار شــده اند. بــا ایــن 
حــال پیــاده روی همچنــان جــزو ورزش هایــی اســت 
کــه محبوبیــت زیــادی دارد و بــه افــراد بــرای کاهــش 

وزن پیشــنهاد می شــود.
پیــاده روی فوایــد زیــادی دارد و ارزش  اضافــه شــدن 
ــادی  ــه زی ــاده روی هزین ــه برنامــه ورزش را دارد. پی ب
نــدارد و بــه مفاصــل فشــار وارد نمی کنــد. پیــاده روی 

نیــاز بــه لــوازم خاصــی نــدارد.
ــد  ــدن و قدرتمن ــی ب ــاده روی باعــث افزایــش ایمن پی

شــدن اســتخوان ها می شــود.
پیــاده روی بــه شــما کمــک مــی کنــد تــا بــه میــزان 
ــام  ــید. انج ــه  برس ــده در هفت ــنهاد ش ــت پیش فعالی
ــی کــه  ــه  در صورت ــف در طــول هفت ورزش هــای مختل
ــد کافــی  ــا نشســتن مــداوم همــراه باشــد، نمی توان ب
باشــد و بــه همیــن دلیــل پیــاده روی در دیگر ســاعات 
روز می توانــد بیشــتر بــه افزایــش فعالیــت هفتگــی و 

ــد. ــک کن ــا کم ــری از بیماری ه ــه  جلوگی در نتیج
ســعی کنیــد در کنــار پیــاده روی ورزش هــای قدرتــی را 

نیــز در برنامــه خــود داشــته باشــید.
در روزهایــی کــه پیــاده روی نمــی کنیــد ورزش  قدرتــی 
ــی در  ــه ورزش قدرت ــام دو جلس ــد. انج ــام دهی انج

هفتــه  کافــی اســت.
اگــر پیــاده روی بــه تنهایــی انجــام شــود قــدرت 
بــدن افزایــش پیــدا نمی کنــد و عضــات شــکل 

. نــد نمی گیر

تغذیه

آب میوه  ای معجزه  آفرین 
هویــج یــک غــذای انرژی زاســت، چــه آن را خــام بخوریــد 

و یــا بپزیــد خــواص زیــادی بــرای ســامتی شــما دارد. 
آیــا می دانیــد کــه نوشــیدن روزانــه یــک لیــوان آب هویــج 

مفیدتــر از خــوردن 2 عــدد هویــج در طــول روز اســت.
ــد  ــادی دارد مانن ــی زی ــی و معدن ــواد غذای ــج م آب هوی
منگنــز، پتاســیم و دیگــر مــوادی کــه می تواننــد بــدن شــما 
را در مقابــل بیماری هایــی همچــون دیابــت و ســرطان 
ــن را  ــو و ناخ ــت، م ــامت پوس ــد، س ــد و دی ــت کنن تقوی

افزایــش مــی دهــد.
پتاســیم،  فیبــر،  مولیبــدن،  بیوتیــن،  نظــر  از  هویــج 
نیاســین،  منگنــز،   ،E و   C  ،B۶ ،K، B۱ ویتامین هــای 
پانتوتنیــک اســید، فولیــت، فســفات و مــس بســیار غنــی 

ــت. اس
۱- تقویت بینایی

ــرا  ــج اســت زی ــن خــواص آب هوی ــی از مهمتری ــن یک ای
بتــا کاروتــن، لوتئیــن و زیخانتیــن همگــی جلــوی کاهــش 

ــد. ــری را می گیرن ــر پی ــد در اث دی
۲- کاهش خطر بیماری های قلبی

ویتامیــن A موجــود در آب هویــج خطــر بیماری هــای 
قلبــی و ســکته قلبــی را کاهــش می دهــد و ضــد اســترس 

می باشــد.
۳- ضد سرطان

آب هویــچ یــک عامــل ضــد ســرطان اســت. مــاده 
کاروتنویــد خطــر ســرطان بــه ویــژه خطــر ســرطان مثانــه، 
پروســتات، روده بــزرگ و ســینه را کاهــش می دهــد.

۴- افزایش ایمنی بدن
آب هویــج حــاوی مــوادی اســت کــه سیســتم ایمنــی بدن 
ــای آزاد،  ــر رادیکال ه ــل خط ــد. در مقاب ــت می کنن را تقوی
عفونــت، باکتری هــای زیانبــار و حمله هــای ویروســی 

ــد. ــت می کن ــدن را محافظ ب
۵- سالمت استخوان ها

ــد  ــد تولی ــرای فراین ــج ب ــود در آب هوی ــن K موج ویتامی
ــت. ــدن الزم اس ــن در ب پروتئی

 ایــن باعــث چســبندگی کلیســم می شــود و ســرعت 
جــوش خــوردن اســتخوان های شکســته را افزایــش 

می دهــد.
۶- سم زدایی از جگر

ــازی  ــمی پاکس ــواد س ــر را از م ــج جگ ــیدن آب هوی نوش
ــج  ــت آب هوی ــن خاصی ــم تری ــن شــاید مه ــد و ای می کن

باشــد.
۷- خطر الزایمر را کاهش می دهد

ــر را  ــاری الزایم ــوی بیم ــج جل ــود در آب هوی ــواد موج م
می گیــرد و باعــث کاهــش اســترس می شــود.

۸- تقویت سوخت و ساز بدن
آب هویــج مقــدار زیــادی ویتامیــن B دارد کــه به شکســته 
شــدن کلوکــز، چربــی و پروتئیــن کمــک می کنــد و باعــث 

تقویــت ســوخت و ســاز و ســاخت ماهیچــه می شــود.
۹- بهبود زخم ها

هویــچ بتاکاروتــن دارد کــه بــرای بهبــود زخم هــا الزم 
ــدار  ــد مق ــوید بای ــروح می ش ــه مج ــی ک ــت. هنگام اس
زیــادی آب هویــج بنوشــید و متوجــه می شــوید کــه زخــم 

ــود. ــوب می ش ــر خ ــریع ت ــما س ش

زیبایی
 ماسک های گیاهی 
ضد چین و چروک 

نشــانه های  نخســتین  صــورت  چروک هــای  و  چیــن 
پیــری پوســت هســتند کــه دیــده می شــوند. چیــن 
ــی  ــی و جوان ــم، زیبای ــب و دور چش ــراف ل ــروک اط و چ
ــب ماســک هایی  ــن مطل ــرد، در ای ــن می ب پوســت را از بی
را معرفــی می کنیــم کــه در رفــع چیــن و چــروک صــورت 

ــر هســتند. بســیار موث
 ماسک روغن زیتون

ــد  ــیدان هایی مانن ــی اکس ــار از آنت ــون سرش ــن زیت روغ
ویتامیــن A و E اســت. 

ــری  ــون نقــش موث ــا روغــن زیت ماســاژ منظــم پوســت ب
در رطوبت رســانی، ترمیــم و بازســازی ســلول های پوســت 

دارد.
همچنیــن می توانیــد کمــی عســل را بــا چنــد قطــره 
روغــن زیتــون و گلیســرین مخلــوط کنیــد و پوســت خــود 
را روزانــه 2 بــار بــا اســتفاده از ایــن مخلــوط ماســاژ دهیــد.

 ماسک شنبلیله
ــرگ  ــت ب ــک مش ــد ی ــنبلیله بای ــک ش ــه ماس ــرای تهی ب
شــنبلیله تــازه را چــرخ کنیــد تــا خمیــر غلیظــی بــه دســت 
ــازه  ــد و اج ــان بگذاری ــر را روی صورتت ــن خمی ــد. ای بیای
دهیــد تــا صبــح باقــی بمانــد. صبــح بــا آب ولــرم صــورت 

خــود را بشــویید.
همچنیــن می توانیــد صورتتــان را بــا آبــی کــه تخــم 
شــنبلیله در آن جوشــانده شــده نیــز بشــویید یــا پوســت 

ــد. ــاژ دهی ــنبلیله ماس ــن ش ــا روغ ــود را ب خ
 ماسک آلوئه ورا

گیــاه آلوئــه ورا حــاوی اســید مالیــک اســت کــه بــا 
تقویــت خاصیــت کشســانی پوســت بــه کاهــش چیــن و 
چروک هــای پوســت کمــک شــایانی می کنــد. بــرای ایــن 
منظــور بایــد یــک بــرگ آلوئــه ورا را از گیــاه ببریــد و ژل آن 
را خــارج کنیــد. پوســتتان را بــا ژل آلوئــه ورا ماســاژ دهیــد 
ــرم آن  ــا آب ول ــد ســپس ب ــر کنی ــه صب ــا 2۰ دقیق و ۱۵ ت

را بشــویید.
ــه  ــک قاشــق چای خــوری ژل آلوئ ــد ی ــن می توانی همچنی
ــوط  ــن E مخل ــول ویتامی ــک کپس ــات ی ــا محتوی ورا را ب
ــب  ــن ترکی ــتفاده از ای ــا اس ــان را ب ــت صورتت ــد. پوس کنی
ماســاژ دهیــد و پــس از گذشــت 3۰ دقیقــه پوســت خــود 

ــرم بشــویید. ــا آب ول را ب
 چای زنجبیل

زنجبیــل بــه علــت آنتــی اکســیدان های فراوانــی کــه دارد، 
درمانــی موثــر بــرای رفــع چیــن و چــروک پوســت اســت. 
ــی  ــل اصل ــه از دالی ــتین ک ــه آالس ــر آن از تجزی ــاوه ب ع
چــروک پوســت هســت نیــز جلوگیــری می کند.شــما 

ــید. ــل بنوش ــای زنجبی ــار چ ــه 2 ب ــد روزان می توانی
 ماسک ضد چروک موز

ــر  ــه شــکل خمی ــا ب ــد ت ــه کنی ــده را ل ــوز پوســت کن دو م
ــد.  ــی درآی غلیظ

ایــن خمیــر را روی پوســت صورتتــان قــرار دهیــد و پــس 
ــرم  ــه پوســت خــود را آب ول از گذشــت حداقــل 3۰ دقیق
ــده  ــی مرطوب کنن ــا کم ــان را ب ــپس صورتت ــویید، س بش
ماســاژ دهیــد. ایــن ماســک را می توانیــد هفتــه ای 2 بــار 

اســتفاده کنیــد.
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ایــن روزهــا اســتفاده از گوشــی های موبایــل، 
ــی  ــایل الکترونیک ــایر وس ــاب و س ــپ ت ــت، ل تبل
مســاله ای همــه گیــر بــه شــمار مــی رود. پــدر و 
مــادر بــرای ســرگرم کردن کــودک خود و رســیدگی 
بــه امــور منــزل اســتفاده از وســایل الکترونیکــی 
ــا  ــا ب ــد. آنه ــی دهن ــرار م ــت ق ــرای او در اولوی را ب
دادن یــک موبایــل یــا تبلــت و یــا روشــن کــردن 
ــغول  ــود را مش ــودک خ ــا ک ــاعت ه ــون س تلویزی
نگــه مــی دارنــد، بــدون توجــه بــه ایــن موضــوع 
کــه اســتفاده از ایــن وســایل چــه آثــار زیــان بــاری 

ــد داشــته باشــد. ــرای کــودک مــی توان ب
لیــا امینــی کارشــناس ارشــد روان شناســی 
ــودکان  ــدازه ک ــش از ان ــتفاده بی ــوص اس در خص
ــازی  ــرای ب ــل ب ــت و موبای ــد تبل ــایلی مانن از وس
اظهــار کــرد: امــروزه کــودکان بســیاری را مشــاهده 
ــا تلفــن گوشــی  ــازی ب مــی کنیــم کــه در حــال ب

همــراه و یــا تبلــت هســتند و بــه نظــر مــی رســد 
بــازی بــا ایــن وســایل و ابــزار بــرای آن هــا از دیگــر 
فعالیت هــا و بــازی بــا همســاالن ســرگرم کننــده 
ــودکان،  ــه ک ــی ک ــت. هنگام ــر اس ــذاب ت ــر و ج ت
بزرگســاالن و یــا ســایر کــودکان را در حــال بــازی 
ــن کار  ــه انجــام ای ــد ب ــن وســایل مــی بینن ــا ای ب
ترغیــب مــی شــوند و چــه بســا بــه ســختی مــی 

ــا گرفــت. ــن وســیله را از دســت آنه ــوان ای ت
مطالعــات زیــادی در زمینــه آثــار ســوء اســتفاده از 
موبایــل و ســایر وســایل الکترونیکــی بــر کــودکان 
انجــام شــده و نتیجــه تحقیقــات محققــان نشــان 
داده کــه اســتفاده کــودکان از موبایــل یاتبلــت و... 
ــا  ــا و مادربزرگ ه ــن، پدربزرگ ه ــه والدی ــط ب فق
یــا خواهــر و بــرادر بزرگتــر کــودکان مربــوط نمــی 
ــر  ــودکان زی ــک ســوم ک ــه بیشــتر از ی شــود، بلک
یکســال پیــش از حــرف زدن و راه رفتــن روی 
گوشــی های هوشــمند و تبلت هــا ضربــه مــی 
زننــد و مــورد تشــویق والدیــن قــرار مــی گیرنــد.

ــاالی مغــز  ــه ســرعت رشــد ب ــا اشــاره ب ــی ب امین
نــوزادان بیــن ســنین ۰ تــا 2 ســال، گفــت:  کودکان 
بــه شــدت نســبت بــه تحریــکات مغــزی بیــش از 
حد حســاس هســتند، اســتفاده از موبایل و ســایر 
وســایل الکتریکــی باعــث کاهــش توجــه و تمرکــز 
ــه  ــر ب ــر منج ــن ام ــود و همی ــی ش ــودک م در ک
تأخیــر شــناختی، اختــال در یادگیــری و کاهــش 

ــودک می شــود. ــی در خــود تنظیمــی ک توانای
نشــان  تحقیقــات  از  به دســت آمده  نتایــج 
تبلــت  و  موبایــل  از  اســتفاده  کــه  می دهــد 
باعــث تأخیــر در رشــد کامــی، بی میل شــدن 
رفتــاری،  مشــکات  بازی هــای گروهــی،  بــه 
بــه حافظــه  آســیب  پرخاشــگری، خشــونت، 
کوتاه مــدت، مشــکات خــواب و مشــکات در 

می شــود. کــودکان  تمرکــز  و  توجــه 
ــل  ــتفاده از موبای ــردن و اس ــازی ک ــزود: ب وی اف
ــودک  ــم شــدن تحــرک ک ــث ک ــون و ... باع تلوزی
و در نتیجــه چاقــی کــودکان نیــز مــی شــود، 
ــری و  ــای کامپیوت ــتفاده از بازی ه ــن اس همچنی
دیــدن فیلم هــا و کارتون هــای جنگــی  باعــث 
بوجــود آمــدن تــرس و بیخوابــی در کــودکان 

ــد. ــد ش خواه
ــای   ــا ضرره ــاره ب ــا اش ــواده ب ــاور خان ــن مش ای

اســتفاده زود هنــگام کــودکان از موبایــل و تبلــت، 
تصریــح کــرد: اســتفاده از موبایــل و... باعــث کــم 
ــران و  ــا دیگ ــودک ب ــی ک ــط اجتماع ــدن رواب ش
ایجــاد حالــت اعتیــاد بــه موبایــل در کــودکان مــی 
شــود کــه عــوارض جبــران ناپذیــری برای کــودکان 

خواهــد داشــت .

بــرای  ســاده  راهکارهایــی  بیــان  بــا  امینــی 
پیگشــیری از ایــن وضعیــت بــه والدیــن توصیــه 
ــردن  ــازی ک ــد ب ــی مانن ــرای  فعالیت های ــرد: ب ک
ــیقی  ــعر و موس ــدن  و ش ــاب خوان ــا کودکان،کت ب
برنامــه مشــخصی تعییــن کنیــد و آن هــا را در ایــن 

ــا باعــث  ــن کاره ــه ای ــد، هم ــه همراهــی کنی زمین
ــر  ــه ب ــدون تکی ــناخت ب ــی ش ــری نوع ــکل گی ش

ــد. ــد ش ــوژی خواه تکنول
 ایــن روان شــناس کــودک افــزود: برنامــه پیــک 
ــا کــودکان  نیــک و گشــت و گــذار در طبیعــت را ب
قــرار دهیــد و در ایــن زمــان از موبایــل خــود 
حتــی االمــکان اســتفاده نکنیــد، همچنیــن بــرای 
اســتفاده کــودکان از ایــن وســایل نظــارت کامــل را 

داشــته باشــید.
وی بــا تأکیــد بــر ایــن کــه بــرای کــودکان زیــر دو 
ســال مطلقــا نبایــد از ایــن وســایل اســتفاده کــرد؛ 
ــرای  اذعــان داشــت: زمــان اســتفاده از آن هــا را ب
کــودکان دیگــر ســنین نیــز بــه حداقــل برســانید؛ 

یعنــی بیشــتر از دو ســاعت در روز نباشــد.
امینــی گفــت: در اغلــب مــوارد، پــدر و مــادر 
گوشــی و تبلــت را بــرای ســاکت نگه داشــتن 
کــودک در موقعیــت  هــای خــاص مــورد اســتفاده 
بگیریــم  فــرض  اگــر  حــال  می دهنــد؛  قــرار 
ــرای  ــط ب ــه  فق ــزار را ن ــن اب ــادری ای ــدر و م ــه پ ک
ســاکت کردن کــودک، بلکــه بــا اهــداف آموزشــی، 
ــوان  ــچ عن ــه هی ــد، ب ــرار می دهن در اختیارشــان ق
نبایــد او را در اســتفاده از ایــن وســایل کامــا آزاد 

ــم. بگذاری

دبیــر اجرایــی ششــمین کنگــره بین المللــی راینولــوژی و 
ــار  ــی اظه ــای بین ــا جراحی ه ــاط ب ــتیک در ارتب ــی پاس جراح
ــا  ــن جراحی ه ــی از رایج تری ــتیک بین ــی پاس ــت: جراح داش
ــه  ــا ب ــی ی ــه بین ــد از آن جراحــی تیغ ــوده بع ــه ب ــن زمین در ای
ــل  ــه دلی ــای ســینوس ب ــی و جراحی ه اصطــاح انحــراف بین
بیماری هــای مزمــن ســینوس و پولیپ هــای بینــی بیشــترین 

ــد. ــاص می ده ــود اختص ــه خ ــار را ب آم
نــادر اکبــری دیلمقانــی در ارتبــاط بــا موضــوع ســینوزیت 
ــامل  ــی ش ــه اول ــم ک ــینوزیت داری ــی س ــوع اصل ــت: 2 ن گف
ســینوزیت های حــاد ناشــی از باکتری هــا یــا ویــروس بــوده و 
دومــی ســینوزیت مزمــن اســت کــه علــت آن کامــا ناشــناخته 

نیســت.
ــر  ــال حاض ــا در ح ــه م ــی ک ــکل اصل ــه داد: مش ــری ادام اکب

ــا آن مواجــه هســتیم، ســینوزیت مزمــن اســت. در جامعــه ب
ــی، ســینوس و جراحی هــای قاعــده  ــن فــوق تخصــص بین ای
جمجمــه گفــت: ســینوزیت های حــاد باکتریــال معمــوال 
ــان  ــن درم ــه ای ــوارد ب ــب م ــته و در اغل ــی داش ــان داروی درم
ــز مــی  ــرد دچــار عارضــه شــد نی ــد و اگــر ف جــواب مــی دهن
ــرد مگــر اینکــه در  ــان ک ــا را درم ــی آنه ــان داروی ــا درم ــوان ب ت

ــه جراحــی داشــته باشــد. ــاز ب ــوارد خاصــی نی م
ــینوزیت  ــروز س ــل ب ــن عام ــه مهمتری ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــی  ــی ویروس ــی فوقان ــای تنفس ــال بیماری ه ــراد بزرگس در اف
اســت، عنــوان داشــت: بعــد از آن آلــرژی از دیگــر عوامــل بــروز 
ــای  ــز بیماری ه ــودکان نی ــن در ک ــت و همچنی ــینوزیت اس س
ویروســی و آلــرژی از دالیــل بــروز ســینوزیت ها بــوده و 

ــت. ــن بیماری هاس ــگیری، از ای ــن راه پیش بهتری

ــن  ــمپوزیوم بی ــن س ــت: در اولی ــرایی اظهارداش ــاهین کس ش
المللــی کــه هــم زمــان بــا کنگــره برگــزار می شــود ۶ ســخنران 
ــور  ــوئیس حض ــا و س ــکا، ایتالی ــوهای امری ــی از کش خارج
خواهنــد داشــت. وی در توضیــح اینکــه چــرا همــه ســخنرانان 
را مهمانــان خارجــی تشــکیل مــی دهنــد، افــزود: ایــن افــراد 
کار کلینیکــی انجــام داده انــد و در حرفــه خــود  بســیار متبحــر 
ــورد  ــی  را  م ــای درمان ــن روش ه ــه جدیدتری هســتند و اینک

بحــث قــرار مــی دهنــد.
ــار  ــی بیم ــه وقت ــای آنک ــه ج ــت ب ــر اس ــه داد: بهت  وی ادام
وارد مطــب مــی شــود او را بــه ســمت زیبایــی ســوق دهیــم 
بــه حفــظ دندان هــای افــراد اهمیــت دهیم.کســرایی افــزود: 
ــا  ــا ت ــش دندان ه ــان روی ــی زم ــالگی یعن ــن ۶ س ــرد از س ف
ــد  ــد بتوان ــد بای ــی رس ــالگی م ــن 7۰  س ــه س ــه ب ــی ک زمان

جلــوی  پیشــگیری،  بــا  و  حفــظ کنــد  را  دندان هایــش 
ــی از  ــت: یک ــود.وی گف ــی ش ــه م ــی گرفت ــای اضاف هزینه ه
ــی کــه االن مــد شــده داشــتن دندان هــای روشــن  معیارهای
ــه  ــل از اینک ــه قب ــم ک ــر بگیری ــد در نظ ــن را بای ــت و ای اس
دندان هــای خودمــان را روشــن کنیــم، اصــول اولیــه مســواک 

ــم. ــرا بگیری ــدان را ف ــان و دن ــت ده زدن و بهداش
ــد  ــه می خواهن ــرادی ک ــت اف ــر اس ــه داد: بهت ــرایی ادام کس
دندان هــای  هالیــوودی داشــته باشــند بداننــد کــه ایــن 
دندان هــا،  شــدن  حســاس  موجــب  مــدت  دراز  در  کار 
در  لبــه ای  رنگ هــای  تغییــر  و  مجــدد  پوســیدگی های 
دندان هــا می شــود و در روش هایــی مثــل »ونیــر«، نیــز بایــد 
دنــدان تــراش بخــورد کــه ایــن کار باعــث از بیــن رفتــن مینای 

دنــدان می شــود.
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ــا  ــى ی ــدم توانای ــد ع ــا دارن ــدان م ــه فرزن ــکاتى ک از مش
نداشــتن زمینــه مناســب بــراى ایجــاد ارتبــاط بــا والدیــن 
ــن  ــد ای ــه مى توان ــئله اول ک ــاط مس ــورد ارتب ــت در م اس
توانایــى را در فرزنــدان تقویــت و شــکوفا کنــد خــوب 
بــودن ارتبــاط مــرد بــا زن و یــا پــدر بــا مــادر و بالعکــس 
اســت، اگــر ایــن دو کانــون و محــور اصلــى خانــواده 
ــر  ــا یکدیگ ــایند ب ــب،معقول،منطقى و خوش ــاط مناس ارتب
ــا  ــاط ب ــراى ارتب ــد ب ــره فرزن ــرس و دله ــند ت ــته باش داش
ــر  ــد و اگ ــد آم ــن خواه ــى پایی ــیار خوب ــد بس ــان در ح آن
ــرس  ــا ت ــایند،همراه ب ــه ناخوش ــادر رابط ــدر و م ــه پ رابط
و...باشــد،  آشتى،ترشــرویى  و  قهــر  دلهره،درگیــرى،  و 
ــد  ــخت خواه ــدت س ــه ش ــا ب ــا آنه ــد ب ــاط فرزن ــر ارتب  ام

بود.
ــى  و ســهولت انجــام شــود  ــه خوب ــاط ب ــراى اینکــه ارتب ب
بایــد زمینه هــاى الزم وجــود داشــته باشــد. معمــواًل زمانــى 
ــن  ــن رک ــوند اولی ــه مى ش ــر مواج ــا یکدیگ ــر ب ــه دو نف ک
ارتباطــى آن دو دیــدگان آن هاســت. یعنــى بــا چشــم 
چهــره یکدیگــر را نظــاره مى کننــد و ایــن چهــره اســت کــه 
گویــاى وجــود زمینــه مــی شــود. اگــر انســان بــا شــخصى 
ــد  ــره او شــادابى ونشــاط دی ــه رو مى شــود در چه ــه روب ک
ــه را  ــن زمین ــر ای ــرد و اگ ــرار خواهــد ک ــى برق ــاط کام ارتب
نیافــت از ارتبــاط کامــى جــز در ضــرورت اجتنــاب خواهــد 
نمــود. روایتــى از امــام صــادق)ع( نقــل اســت کــه بــراى 
ــره جســت. ــى از آن به ــه خوب ــوان ب ــاط مى ت مبحــث ارتب

امام)ع(مى فرماینــد:» اِنَّ اِلَْهــل الَجنَّــَة اربــع عامــاٍت، 
وجــٌه منبســط و لســان لطیــف و قلــب رحیــم و یدمعطیــه   

توجــه کنیــد!
ــه  ــانى ب ــى کس ــد، یعن ــانه دارن ــار نش ــت چه ــل بهش اه
بهشــت مى رونــد کــه ایــن چهــار  ویژگــى را حائــز باشــند:

۱ - گشاده رو باشند
)چهــره اى شــاداب، بانشــاط ، رویــى بــاز و جــذاب و 
ــه  ــه شده اســت ک دوســت داشــتنى داشــته باشــند( گفت
پیامبر)ص(دائم التبســم بودنــد وبــا هــر کــس روبــرو 
مى شــدند بــا چهــره اى خندان)متبســم(و بــا گرمــى بــا او 
ــر)ص( ــت پیامب ــن رمــز موفقی ــد و ای برخــورد مى فرمودن

بــود. اگــر انســان بــا چهــره اى کــه لبخند بــر لــب دارد روبرو 
ــد ریخــت و  ــد شــد، ترســش خواه شــد جــذب او خواه
ــاط برقــرار خواهــد کــرد و بچه هــا از  ــا او ارتب ــه راحتــى ب ب
اولیــاء شــان انتظــار دارنــد کــه اول خود)پــدر و مــادر( بــا 
ــا بشاشــی و خوشــرویى برخــورد نماینــد. دوم  همدیگــر ب
در موقــع برخــورد بــا آن ها)بــا بچه ها(چهــره شــاداب و بــا 
ــه  ــه اینک ــد ن ــروز دهن نشــاط و دوست داشــتنى از خــود ب
از چهره اشــان گــرد غــم و انــدوه و اضطــراب و درد و رنــج 

ــارد. ادامــه دارد... بب

،،
ــا و  ــه  خاطــر داشــته باشــید کــه مزای ب
ــد وســایل الکترونیکــی و فضــای  فوای
مجــازی نیــز ماننــد ابزارهــای دیگــر در 
زندگــی، تابــع نحــوه اســتفاده از آنهــا 

اســت.

گروه سامت پروانه شریفی
P.Sharifi@eskimia.ir

گروه خانواده
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ثواب زیارت همراه با عشق
عضــو مجلــس خبــرگان رهبــری بــا بیــان اینکــه زائــران 
ــاده روی  ــین)ع( در پی ــام حس ــارت ام ــق زی ــه عش ب
اربعیــن شــرکت می کننــد، گفــت: بــا محبــت بــه اهــل 

ــرد. ــدا ک ــوان راه را پی ــت)ع(، می ت بی

آیــت هللا ســید احمــد خاتمــی در گفت وگویــی بــا 
اشــاره بــه اینکــه در بــاب ۵۶ کتــاب »کامــل الزیــارات«، 
ــا  ــاره زیــارت ســاالر شــهیدان ب مجمــوع احادیثــی درب
اشــتیاق و عشــق آورده شــده، اظهــار کــرد: در ایــن بــاب 
پنــج حدیــث دربــاره اینکــه ثــواب زیــارت کســی کــه بــا 
عشــق بــه زیــارت امــام حســین)ع( مــی رود، چیســت، 

آمــده اســت.
ــه بهشــت  ــده »آنک ــی آم ــه در روایت ــان اینک ــا بی وی ب
می خواهــد زیــارت مظلــوم را رهــا نکنــد«، افــزود: 

ــت. ــین)ع( در کربالس ــام حس ــوم ام ــور از مظل منظ
ــا  ــری گفــت: هرکســی ب ــرگان رهب عضــو مجلــس خب
ــن)ع( و  ــرم)ص(، امیرالمؤمنی ــول اک ــه رس ــق ب عش
حضــرت زهــرا)س( بــه زیــارت بــرود، خداونــد او را بــر 

ســفره های بهشــتی می نشــاند.
وی بــا بیــان اینکــه آنچــه در ایــن روایــات مدنظــر بــوده 
چیــزی اســت کــه بــه عمــل شــکل می دهــد و آن نیــز 
ــال  ــکل دهنده اعم ــرد: ش ــان ک ــت، خاطرنش ــت اس نی
نیت هــا هســتند؛ بــه طــور یقیــن ۹۹.۵ درصــد زائرانــی 
کــه در ایــن حرکــت بــزرگ شــرکت می کننــد بــا 
انگیزه هایــی خدایــی و عشــق بــه زیــارت حضــور یافتــه 

ــد. ــل می کنن ــفر را تحم ــختی های س ــج و س و رن
ــا  ــه ب ــری ک ــه زائ ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــت هللا خاتمــی ب آی
شــوق بــه زیــارت اربــاب مــی رود، امــکان نــدارد 
ــرد:  ــح ک ــد، تصری ــته باش ــی داش ــزه ای غیرخدای انگی
ــزرگ  ــت ب ــکوه و حرک ــش باش ــن همای ــران در ای زائ
ــه رســول اکــرم)ص( را  ــا عشــق ب ــد ت شــرکت می کنن

ــد. ــراز کنن اب
ــن دوســتی و عشــق مســیر را  ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
مشــخص می کنــد، یــادآور شــد: بــا محبــت بــه اهــل 

ــم. ــیر را می یابی ــدا و مس ــت)ع(، راه را پی بی
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــران در ادام ــت ته ــه موق ــام جمع ام
ــش  ــر جوش ــان زائ ــد در ج ــه خداون ــق ب ــه عش اینک
یافتــه کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد، افــزود: نیــت ســبب 
می شــود کــه عبــادت تبدیــل بــه عــادت و عــادت نیــز 

ــادت شــود. ــه عب تبدیــل ب
ــم و  ــر اینکــه نیــت اعمــال بســیار مه ــد ب ــا تأکی وی ب
حائــز اهمیــت اســت، گفــت: زائــران پیــاده روی اربعیــن 
بــا عشــق بــه خداونــد و ســاالر شــهیدان در ایــن مســیر 
گام برمی دارنــد و بــه همیــن دلیــل خداونــد بــه آن هــا 

ــاداش را می دهــد. ــن پ بهتری

گردشگری

پیش نویس قانون نظام جامع اقتصاد 
گردشگری کشور تهیه می شود

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای 
ــون نظــام  اســالمی گفــت: طــرح پیش نویــس قان
ــا همــکاری ســازمان  جامــع اقتصــاد گردشــگری ب
ــگری  ــتی و گردش ــع  دس ــی، صنای ــراث  فرهنگ می

ــود. ــه می ش ــده تهی ــاه آین ــرف دو م ظ
ــان  ــردم کرم ــده م ــی، نماین ــا پورابراهیم محمدرض
در مجلــس شــورای اســالمی و رئیــس کمیســیون 
ــان ۹۶،  ــروز سه شــنبه ۹ آب ــس، دی اقتصــادی مجل
در گفت و گــو بــا خبرنــگار میــراث  آریــا گفــت: 
ــی،  ــراث  فرهنگ ــازمان می ــن س ــی بی ــل خوب تعام
صنایــع  دســتی و گردشــگری بــا مجلــس شــورای 
تعامــل می توانــد  ایــن  و  دارد  اســالمی وجــود 
ــن دو  ــن ای ــی خــوب بی ــکاری خیل ــک هم ــاز ی آغ

ــد. ــه باش مجموع
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس ادامــه داد: 
ــه  ــکالتی ک ــا و مش ــادی از محدودیت ه ــش زی بخ
در بخــش گردشــگری و صنایــع  دســتی وجــود 
دارد مربــوط بــه مؤلفه هــای اقتصــادی اســت. 
ــذف  ــامل ح ــه ش ــا را ک ــن مؤلفه ه ــم ای ــر بتوانی اگ
قوانیــن زائــد، ایجــاد قوانیــن و مشــوق های جدیــد 
ــوزه  ــررات در ح ــن و مق ــوزه قوانی و بسترســازی ح
اقتصــاد گردشــگری اســت، ســاماندهی کنیــم، 
ــاهد  ــوزه را ش ــن ح ــی در ای ــول اساس ــاد تح ایج

ــود. ــم ب خواهی
او بــا اشــاره بــه اینکــه فرصــت خوبــی بــرای توســعه 
ــت،  ــده اس ــاد ش ــور ایج ــگری کش ــت گردش صنع
گفــت: کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای 
ــات  ــی از موضوع ــوزه گردشــگری را یک اســالمی ح
هــم  این بــاره  در  و  می دانــد  اقتصــادی  مهــم 
ــا توجــه بــه آمادگــی  ورود کــرده اســت. بنابرایــن ب
ــع   ــی، صنای ــراث  فرهنگ ــازمان می ــرف س ــه از ط ک
ــه زودی  ــا ب دســتی و گردشــگری مطــرح شــده، م
ــرای اجمــاع بیشــتر و هم افزایــی  نشســت دوم را ب
ــم  ــراث  فرهنگــی خواهی ــا مســئوالن ســازمان می ب

ــت. داش
پورابراهیمــی بیــان کــرد: ظــرف دو مــاه آینــده 
پیش نویــس قانــون نظــام جامــع اقتصاد گردشــگری 
را بــا همــکاری ســازمان میــراث  فرهنگــی، صنایــع  
تهیــه  طــرح  قالــب  در  و گردشــگری  دســتی 
می کنیــم. ایــن موضــوع می توانــد آغــاز خوبــی 
از  کــه  قانونــی  زیرســاخت های  ایجــاد  بــرای 
ــیون  ــد. کمیس ــود، باش ــب ش ــد تصوی ــس بای مجل
اقتصــادی در ایــن بحــث بــه  طــور جــدی ورود 
خواهــد کــرد. امیدواریــم نتیجــه تصویــب ایــن 
بــه  صــورت  آینــده  ماه هــای  ظــرف  را  طــرح 

عملیاتــی در ایــن عرصــه شــاهد باشــیم.

ــه  ــت ک ــی اس ــه مناطق ــت از جمل ــتان تف شهرس
روســتاهای قدیمــی و کهــن اســتان یــزد را در دل 
خــود جــای داده اســت. روســتای کهــن »شــواز« 
از جملــه قدیمی تریــن روســتاهای به جامانــده 
ــه  ــن شهرســتان اســت ک ــران باســتان در ای از ای
ــتان  ــزد و در شهرس ــتان ی ــرقی اس ــوب ش در جن

ــت. ــده اس ــع ش ــت واق ــوای تف خوش آب وه
 جای جــای اســتان یــزد حکایــت از حضــور 
ــه حاصــل  ــان سختکوشــی اســت ک ــردان و زن م
ــل  ــرای نس ــی را ب ــای گرانبهای ــان گوهره تالشش
امــروز بــر جــای گذاشــته اســت؛ روســتای 
تاریخــی و زیبــای »شــواز« در کنــار روســتای 
ــتان  ــری شهرس ــه ۶8 کیلومت ــدهللا و در فاصل عب
ــا  ــه ب ــع شــده ک ــزد واق ــری ی تفــت و ۹۵ کیلومت
ــد  ــار تاریخــی بســیار ارزشــمندی مانن داشــتن آث
ــتان  ــیار و قبرس ــت بس ــا قدم ــنگ نگاره هایی ب س
ــه  ــه قلع ــر از هم ــز و مهم ت تاریخــی و اعجاب انگی
ــر  ــدار تمــام ب ــا اقت ــه ب کوهســتانی باشــکوهی ک
فــراز صخــره ســنگی بنــا شــده، بــه یــک مــکان 
دیدنــی و جــذاب و مــورد توجــه گردشــگران 
ایــن  بــه طــوری کــه  تبدیــل شــده اســت؛ 
روســتای تاریخــی همه ســاله در تعطیــالت مــورد 
ــی  اســتقبال گردشــگران و طبیعت دوســتان داخل

و خارجــی زیــادی قــرار می گیــرد.
ــه  ــزد اســت ک ــی ی ــای قدیم »شــواز« از آبادی ه
از پشــت بــه کــوه تکیــه دارد و از روبــه رو دیــد بــاز 
ــیع دارد و  ــت های وس ــه دش ــی ب ــیار زیبای و بس
عــالوه بــر طبیعــت جــذاب بــه دلیــل داشــتن آثــار 
ــز اهمیــت  تاریخــی پیــش از اســالم، بســیار حائ

اســت. قلعــه محکــم، بــزرگ و مرتفــع »شــواز« 
و وجــود قبرســتان های قدیمــی در ایــن روســتا، 
دال بــر کهنگــی آبــادی اســت؛ امــا آنچــه تاریــخ، 
زیســت در ایــن منطقــه را بــه گذشــته ای دور 
ــد، وجــود ســنگ نگاره هایی اســت  متصــل می کن
ــا  ــی و در مقایســه ب ــه تطبیق ــک مطالع ــه در ی ک
ــا  ــت ۷ ت ــا قدم ــان )ب ــوه ارن ــنگ نگاره های ک س

ــد. ــان می ده ــابهتی را نش ــال( مش ــزار س ۱۲ه
موقعیــت اســتقرار و شــرایط توپوگرافــی روســتای 
ــوران  ــا روســتای ت ــادی ب شــواز کــه مشــابهت زی
پشــت شــهر نیــر شهرســتان تفــت دارد، وســعت 
زیــاد کفــه طاقســتان را تحــت تســلط خــود 
ــادر  ــن متب ــه ذه ــاطیری را ب ــی اس دارد و کیفیت
ــد  می ســازد؛ ایــن ویژگــی باعــث شــده کــه بتوان
خطــر هجــوم غارتگــران و متجــاوزان را کــه بیشــتر 
از ســمت کفــه و منطقــه فــارس روســتا را تهدیــد 
دوری  ایــن  وســیله  بــه  و  خنثــی  می کــرده، 
فاصلــه از مرکــز و شــهرهای بــزرگ را جبــران کنــد.
روســتای »شــواز« بــه دلیــل قدیمــی و تاریخــی 
تاریخــی  و  معنــوی  طبیعــی،  آثــار  بودنــش 
قلعــه  داده کــه  جــای  خــود  در  را  باارزشــی 
تاریخــی آن در آذرمــاه ۱3۹۵ بــا شــماره 3۱۶۲3، 
ســنگ نگاره های هــس بختــه ایــن روســتا در 
مردادمــاه ۱38۲ بــا شــماره ۹۲۶۷ و گورســتان 
ــا شــماره ۹۱۲۴  ــاه ۱38۲ب قدیمــی آن در خردادم
ــیده  ــت رس ــه ثب ــور ب ــی کش ــار مل ــت آث در فهرس

ــت. اس
شــواز، کهن تریــن  باشــکوه  و  محکــم  قلعــه 
قلعــه یــزد و مهم تریــن قلعــه کوهســتانی و 

نمونــه ارزشــمند معمــاری ایــن منطقــه محســوب 
ــالیان درازی از  ــت س ــس گذش ــه پ ــود ک می ش
عمــر آن همچنــان پابرجــا و اســتوار در قلــب ایــن 

روســتای زیبــا خودنمایــی می کنــد.
ایــن قلعــه کــه عــالوه بــر اســتفاده مســکونی بــه 
ــز  ــان نی ــر مهاجم ــتحکم در براب ــوان دژی مس عن
ــنگی  ــره ای س ــر روی صخ ــده، ب ــتفاده می ش اس
از ســنگ های ســخت رســوبی بــه ارتفــاع یکصــد 
متــر ســاخته شــده و بــر تمــام زمین هــای 
اطــراف دیــد و تســلط کامــل دارد و مســاحت آن 

ــع اســت.  ــر مرب در حــدود ۵  هــزار مت
ــه کار برده شــده در ســاخت ایــن قلعــه  مصالــح ب
خشــت، گل، ســنگ، مالط هــا از جنــس گل و 
ــا از  ــدود و دیواره ــده و ریگ ان ــا کاه خردش گاه ب
ــا  گل اســت. در ســاخت بعضــی قســمت های بن
ــی  ــای چوب ــاق آن از تیره ــک ات ــقف ی ــد س مانن
مقــاوم از جنــس چــوب ســنجد اســتفاده شــده 

اســت.
ایــن قلعــه بــه  شــیوه معمــاری ساســانی ســاخته 
ــوفه درون  ــتری مکش ــفال های خاکس ــده، س ش
بدنــه ســنگی  قلعــه، سنگ نبشــته ای کــه در 
یکــی از دیوارهــای داخلــی قلعــه کشــف شــده و 
ــن وجــود قوس هــای موجــود در اتاق هــا  همچنی
و راهروهــای ایــن دژ کــه متعلــق بــه دوران پیــش 
از اســالم اســت، نشــان از عمــر و قدمــت بســیار 
ایــن قلعــه دارد. قلعــه شــواز همچــون دیگــر قــالع 
ــت از  ــی و حفاظ ــرای دیده بان ــی ب دارای برج های
ــاخته  ــت س ــا خش ــا ب ــن برج ه ــت. ای ــه اس قلع
شــده و بــرای افزایــش اســتحکام و مقاومــت بــا 

ســنگ نماســازی شــده اســت.
ــا، در  ــن بن ــر ای ــای دیگ ــا و ویژگی ه از زیبایی ه
قلعــه اســت کــه از ســنگ یکپارچــه رســوبی تهیــه 
ــه  ــل قلع ــن در داخ ــر ای ــالوه ب ــت؛ ع ــده اس ش
ــه  ــبیه ب ــتر ش ــه بیش ــود دارد ک ــی وج واحدهای
ــنگ  ــا در دل س ــن مغازه ه ــه ای ــت ک ــازه اس مغ
بــر قدمــت آن                                                                           احــداث شــده کــه حکایــت 

دارد.
از قبرســتان های  نیــز یکــی  قبرســتان شــواز 
دارای  اســت کــه  ایــران  تاریخــی  و  عجیــب 
قبرهایــی بــا ســنگ های عمــودی اســت کــه 
نقــش  آن هــا  روی  بــر  مطلبــی  هیچ گونــه 
ــم  ــه نی ــن ب ــطح زمی ــان از س ــده و ارتفاعش نش
متــر می رســد؛ قبرهــای ایــن قبرســتان کــه 
تعدادشــان بــه ۴0 عــدد می رســد، بــه دوران 
قبــل از اســالم برمی گــردد؛ درواقــع قدمــت ایــن 
قبرســتان بــه دلیــل داشــتن ســنگ های قدیمــی 

ــا هشــتم هجــری می رســد. ــرن ششــم ت ــه ق ب
ــتاهای  ــی از روس ــواز، یک ــی ش ــتای تاریخ روس
هــدف گردشــگری شهرســتان تفــت اســتان یــزد 
ــی  ــتای معرف ــنواره هایی در راس ــه جش ــت ک اس
آداب و رســوم، مراســم آیینــی، اجرای موســیقی و 
نواهــای محلــی، معرفــی صنایع  دســتی، پوشــش 
ســنتی، غذاهــای محلــی و معرفــی ظرفیت هــا و 
اســتعدادهای فرهنگــی و گردشــگری ایــن روســتا 
همــه ســاله بــه همــت بخشــداری، دهیــاری 
برگــزار  شــواز  روســتای  اســالمی  شــورای  و 
می شــود کــه جشــنواره  شــب باد تــا شــواز، 
ــگری  ــنواره های فرهنگی گردش ــن جش ــی از ای یک
اســت کــه نمایشــگاه صنایــع  دســتی و غذاهــای 
محلــی، شــبیه خوانی، چاووشــی خوانی، شــب 
بوم گــردی، رصــد ســتارگان و  شــعر روســتا، 
اجــرای بازی هــای ســنتی و محلــی از جملــه 

ــت. ــنواره اس ــن جش ــای ای برنامه ه

روستای تاریخی »شواز« در یک نگاه

ــز  ــه مســئوالن مرک ــران ب ــل داروهــای ارســالی از ای ــا تحوی ب
پزشــکی هــالل احمــر در شــهر کاظمیــن، از دیــروز  دو کانکس 
درمانــی در کنــار درمانــگاه هــالل احمــر در شــهر کاظمیــن بــه 

زائــران اربعیــن ارائــه خدمــت کــرد.
ــکی  ــز پزش ــئوالن مرک ــه مس ــران ب ــالی از ای ــای ارس داروه
ــن دو  ــل داده و در بی ــن تحوی ــهر کاظمی ــر در ش ــالل احم ه
ــران اربعیــن در شــهر  ــژه زائ ــی موقــت کــه وی کانکــس درمان
ــن  ــگاه شــبانه روزی در ای ــک درمان ــا شــده و ی ــن برپ کاظمی

شــهر تقســیم شــد.
آبان مــاه و آغــاز ۱0 روز ویــژه  نهــم  از  ایــن اســاس  بــر 
ــگاه  ــار درمان ــی در کن ــس درمان ــن، دو کانک ــاده روی اربعی پی
ــه  ــن ارائ ــران اربعی ــه زائ ــن ب ــم و ۲۴ســاعته شــهر کاظمی دائ

ــرد. ــد ک ــت خواه خدم

ــامرا و  ــهر س ــا در دو ش ــده ریزگرده ــروز پدی ــه ب ــه ب ــا توج  ب
کاظمیــن مشــکالت تنفســی در بیــن زائــران ایرانــی طــی ســه 
روز گذشــته افزایــش جالــب توجهــی داشــته و میــزان مراجعه 
ــاس  ــن اس ــر همی ــز ب ــر نی ــالل احم ــگاه ه ــه درمان ــران ب زائ

افزایــش داشــته اســت. 
از ســوی دیگــر ایــن وضعیــت جــوی منجــر بــه لغــو پروازهای 
زائــران  از  زیــادی  تعــداد  بالتکلیفــی  و  بغــداد  فــرودگاه 
ــن  ــد. ای ــه کشــور بازگردن کشــورمان شــد کــه می خواســتند ب
ــهر  ــود در ش ــای خ ــا موکب ه ــا ی ــه هتل ه ــًا ب ــران عموم زائ
کاظمیــن بازگشــتند؛ امــا مســئوالن کاروان آن هــا بــا اســتدالل 
ــه ایــن موضــوع کــه هــر لحظــه ممکــن اســت از فــرودگاه  ب
ــا آن هــا تمــاس بگیرنــد، اجــازه خــروج و حتــی رفتــن بــه  ب

ــد. ــران نمی دادن ــه زائ ــارت را ب زی

رئیــس پژوهشــکده حفاظــت و مرمــت پژوهشــگاه میــراث  
فرهنگــی و گردشــگری از برگــزاری نشســتی بــرای تشــکیل 
پایــگاه مدیریــت بحــران در ســازمان میــراث  فرهنگــی خبــر داد.  
ــن  ــب گفــت: در ای ــن مطل ــا اعــالم ای ــروز ب کامــران احمــدی دی
ــزی  ــا و برنامه ری ــی، طرح ه ــوابق علم ــر س ــه ب ــا تکی ــت ب نشس
میان مــدت پژوهشــکده حفاظــت و مرمــت در ایــن موضــوع، بــر 
ضــرورت به کارگیــری ســاختار و ابــزار پایــش و مدیریــت خطــر در 

ارکان مختلــف میــراث  فرهنگــی تأکیــد شــد.
او در ادامــه افــزود: ایــن نشســت در پــی اولیــن نشســت 
ــی  ــراث  فرهنگ ــران در می ــت بح ــوع مدیری ــا موض ــی ب تخصص
و بــا حضــور مدیریــت و کارشناســان پژوهشــکده، معاونــت 
پژوهشــکده ســوانح و مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی تخت جمشــید 

ــد. ــزار ش ــگری برگ ــی و گردش ــراث  فرهنگ ــگاه می در پژوهش

او بــا اشــاره بــه آغــاز ایــن نشســت بــا محوریــت طــرح مصــوب 
ــگری در  ــی و گردش ــراث  فرهنگ ــگاه می ــای پژوهش ــت امن هیئ
ــت بحــران  ــگاه مدیری ــه ســمت تشــکیل پای ــت ب راســتای حرک
در ســازمان میــراث  فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری 
ــاختارمند  ــه س ــنهادهایی در زمین ــت پیش ــن نشس ــت: در ای گف
کــردن، هدف گــذاری، برنامه ریــزی و تمرکــز بخشــیدن بــه 

فعالیت هــای پراکنــده انجام شــده، مطــرح شــد. 
ــت  ــگاه مدیری ــتقرار پای ــکل گیری و اس ــا ش ــزود: ب ــدی اف احم
بحــران در پژوهشــگاه میــراث  فرهنگــی، ایــن پایــگاه در جایــگاه 
اتــاق فکــر تشــکیالت مدیریــت بحــران ســازمان میــراث  فرهنگــی 
ــای  ــار زمینه ه ــج در کن ــد و به تدری ــن می کن ــی تدوی ــه راه نقش
ــا همــکاری  ــز ب ــی را نی پژوهشــی، عرصه هــای آموزشــی و اجرای

ــرد. ــد ب ــا پیــش خواه ســایر بخش ه

 آغاز به کار دو مرکز درمانی هالل احمر 
ویژه زائران اربعین در شهر کاظمین  

 تشکیل پایگاه مدیریت بحران 
در سازمان میراث  فرهنگی

وقت رسیدگی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 
13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی 

ــن  ــون تعیی ــوع قان ــای موض ــر آراء هیاته براب
ــاختمانها  ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی تکلی
ــه  ــی منطق ــد ثبت ــمی در واح ــند رس ــد س فاق
شــمال اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بــا 
ــت.  ــده اس ــرز گردی ــان  مح ــارض متقاضی مع
ــورد  ــاک م ــان و ام ــخصات متقاضی ــذا مش ل
تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی میشــود 
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
ســندمالکیت متقاضیــان اعتراضــی داشــته 
ــن  ــار اولی ــخ انتش ــد  از تاری ــی توانن ــند م باش
ــا  آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ب
ــلیم  و  ــل تس ــاک مح ــناد و ام ــت اس اداره ثب
ــاه از  ــک م ــدت ی ــید.ظرف م ــذ رس ــس از اخ پ
تاریــخ تســلیم اعتراض،دادخواســت خــود را بــه 
مرجــع قضایــی تقدیــم نمایــد. بدیهی اســت در 
صــورت  انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــراض نس اعت

ــد. ــد ش ــدام خواه ــررات اق ــق مق طب
    ۱3۹۶۶030۲0۲۶00۷3۵۶ شــماره    رای   -۱
حســن  آقــای      ۱3۹۶/0۵/۱۴ مــورخ    
ــه شناســنامه شــماره ۹۷۹ کدملــی  محمــدی ب
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   ۱۲8۷8۶۲83۷
ــدانگ  ــاع ازشش ــگ مش ــی در دو دان کوچکعل
  ۶0.۵3 مســاحت   بــه  خانــه  بــاب  یــک 
مترمربــع پــالک شــماره  - فرعــی از ۱3۹00    
اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 
ــب  ــدری  بموج ــد ص ــمی محم ــک رس از مال
ــر ۶۷   ــورخ ۱3۲۴/08/۲۹  دفت ســند ۲338  م
ــوده کــه مــورد درخواســت بموجــب  ــان ب اصفه
 ۱38۱/۱۲/۲۶ مــورخ   ۹۹۷۱3 وکالتنامــه 
دفترخانــه ۹ اصفهــان بــه رمضــان مشــکل گشــا 
و وکالتنامــه ۱0۹۱۵0 مــورخ ۱38۶/۱0/۲3 دفتــر 
۹   اصفهــان بــه متقاضــی واگــذار شــده اســت

    ۱3۹۶۶030۲0۲۶00۷3۶3 شــماره    رای   -۲
مــورخ    ۱3۹۶/0۵/۱۴    آقــای  کوچعلــی 
ــه شناســنامه شــماره ۶۶  ــی ب محمــدی کچلوی
ــد  ــواز فرزن ــادره اه ــی ۱۷۵33۱8۹0۴ ص کدمل
ــدانگ   ــاع از شش ــگ مش ــار دان ــاس در چه عب
مســاحت  ۶0.۵3   بــه  خانــه   بــاب  یــک 
مترمربــع پــالک شــماره  - فرعــی از ۱3۹00   
اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 
ــب  ــدری  بموج ــد ص ــمی محم ــک رس از مال
ــر ۶۷   ــورخ ۱3۲۴/08/۲۹  دفت ســند ۲338  م
ــوده کــه مــورد درخواســت بموجــب  ــان ب اصفه
 ۱38۱/۱۲/۲۶ مــورخ   ۹۹۷۱3 وکالتنامــه 
دفترخانــه ۹ اصفهــان بــه رمضــان مشــکل گشــا 
و وکالتنامــه ۱0۹۱۵0 مــورخ ۱38۶/۱0/۲3 

دفتــر ۹   اصفهــان بــه حســن محمــدی و 
ــده  ــذار ش ــی واگ ــه متقاض ــه ب ــب قولنام بموج

ــت اس
    ۱3۹۶۶030۲0۲۶00800۱ شــماره    رای    -3
مــورخ    ۱3۹۶/0۵/۲3   آقــای محمــد رنجبــر 
امــام زاده بــه شناســنامه شــماره ۴۴3 کدملــی 
۵۶۵۹38۶33۴ صــادره حــوزه ۲3 اصفهــان 
فرزنــد حیــدر در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  
ــماره   ــالک ش ــع پ ــاحت  ۱۲0  مترمرب ــه مس ب
ــش ۵  ــع در بخ ــی واق ــی از ۱۵۱80  اصل - فرع
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
مــع الواســطه از مالــک رســمی عبــاس مــرادی 

کهنگــی
    ۱3۹۶۶030۲0۲۶00۴۶۴3 شــماره    رای   -۴
ــم  ــم ســیده مری ــورخ    ۱3۹۶/03/۲۲    خان م
نوربخــش چــم چنگــی بــه شناســنامه شــماره 
ــی ۴۶۲083۶۴۴3 صــادره شــهرکرد  3۱۷ کدمل
ــک  ــدانگ  ی ــعلی در  شش ــید بخش ــد س فرزن
ــع  ــاحت  ۹۲.۹۷  مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ب
پــالک شــماره -  فرعــی از۱3۹00   اصلــی واقــع 
در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع نام

مرتضــی صــدری
    ۱3۹۶۶030۲0۲۶0000۵۹ شــماره    رای   -۵
ــدی  ــرا مجی ــم زه ــورخ    ۱3۹۶/0۱/۱0    خان م
 ۱8۱ شــماره  شناســنامه  بــه  پــور  طهرانــی 
کدملــی ۱۲8۵۴0۵۴۹8 صــادره اصفهــان فرزنــد 
غالمحســین بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ــماره  ــالک ش ــع ازپ ــاحت ۱۷0 مترمرب ــه مس ب
88 فرعــی از ۱۵۱8۷   اصلــی واقــع در بخــش 
۵ ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی حســین 

ــرازی خ
    ۱3۹۶۶030۲0۲۶00۷۵۲3 شــماره    رای   -۶
ــه  ــه کوچ ــم فاطم ــورخ    ۱3۹۶/0۵/۱۶   خان م
ــی  ــه شناســنامه شــماره ۴۹8۵0 کدمل رســی ب
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   ۱۲8۱۵۹۵۵۷8
یکبــاب  ششــدانگ  بصــورت  غالمحســین 
ــع  ــه مســاحت 303.۹0  متــر مرب ســاختمان ب
از پــالک شــماره ۱3۹۵3   اصلــی واقــع در 
ــه خــود متقاضــی  ــان ک ــت اصفه بخــش ۵ ثب

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال
    ۱3۹۶۶030۲0۲۶0080۲0 شــماره    رای   -۷
مــورخ    ۱3۹۶/0۵/۲۴    آقــای محمــد جاللــی 
ورنامخواســتی بــه شناســنامه شــماره ۱0۴ کــد 
ملــی ۱۱۷08۷۹3۵۷ صــادره لنجــان فرزنــد 
ــه  ــه ب ــه ششــدانگ یکبابخان ــرهللا نســبت ب ام
مســاحت ۱۲3 مترمربــع پــالک شــماره ۴۱  
فرعــی از  ۱۴۴۵8    اصلــی واقــع در بخــش ۵ 
ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی 
ــه  ــت ال ــمی نعم ــک رس ــطه از مال ــع الواس م

ــان حبیبی
    ۱3۹۶۶030۲0۲۶00۷۲3۶ شــماره    رای   -8
مــورخ    ۱3۹۶/0۵/۱۲    آقــای بهــرام قربانــی 
ــه شناســنامه شــماره ۲3۴۵ کدملــی  ســینی ب

ــر  ــد اکب ــان فرزن ــادره اصفه ۱۲8۶8۷۶۶۱3 ص
ــه  ــاب ســاختمان ب ــه ششــدانگ یکب نســبت ب
مســاحت ۷۹.۷۷ مترمربــع پــالک شــماره ۱0۹  
ــش ۵  ــع در بخ ــی واق ــی از ۱۴۹۱۵   اصل فرع
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــی باشــد رســمی م
  ۱3۹۶۶030۲0۲۶00۴080 شــماره     رای   -۹
اصالحــی  رای  و     ۱3۹۶/03/۱0 مــورخ  
مــورخ         ۱3۹۶۶030۲0۲۶008۲۱3 شــماره 
۱3۹۶/0۵/۲8    آقــای افشــین آذریــان بــه 
شناســنامه شــماره ۲0۷۱ کد ملــی 00۵0۹0۶۹۷۶ 
ــه  ــبت ب ــنگ نس ــد هوش ــران فرزن ــادره ته ص
دودانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک قطعــه زمین 
محصــور بابنــای احداثــی و بــا کاربــری فضــای 
ســبز  بــه مســاحت ۴۴۶۲.۱8 مترمربــع پــالک 
شــماره  ۱۱۶۲0    فرعــی از ۱۵۱۷۷   اصلــی واقــع 
در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 
مالــک رســمی مــی باشــد ضمــن اینکــه منافــع 
موردمعاملــه مــادام الحیــات متعلــق بــه اقــای 
هوشــنگ اذریــان میباشــد وپــس ازفــوت تابــع 
عیــن خواهــد بــود و همچنیــن حــق انتقــال ان 

ــد. ــت وی ندارن را مگربارضای
  ۱3۹۶۶030۲0۲۶00۴0۷۹ شــماره    رای   -۱0
مــورخ ۱3۹۶/03/۱0 و رای اصالحــی شــماره    
ــورخ  ۱3۹۶/0۵/۲8     ۱3۹۶۶030۲0۲۶008۲۱۲  م
آقــای آرام آذریــان بــه شناســنامه شــماره ۲۱۴ 
اصفهــان  صــادره   0۴۵۲۲۶۱0۵8 ملــی  کــد 
دودانــگ  بــه  نســبت  هوشــنگ  فرزنــد 
زمیــن  قطعــه  یــک  ازششــدانگ  مشــاع 
ــری فضــای  ــا کارب ــی و ب ــای احداث محصوربابن
ســبز  بــه مســاحت ۴۴۶۲.۱8 مترمربــع پــالک 
شــماره  ۱۱۶۲0   فرعــی از  ۱۵۱۷۷   اصلــی 
ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش ۵ ثب ــع در بخ واق
ــن  ــد ضم ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
اینکــه منافــع موردمعاملــه مــادام الحیــات 
ــد  ــان میباش ــنگ اذری ــای هوش ــه اق ــق ب متعل
وپــس ازفــوت تابــع عیــن خواهــد بــود و 
 همچنیــن حــق انتقــال ان را مگربارضایــت وی

 ندارند.
   ۱3۹۶۶030۲0۲۶00۴0۷8 شــماره    رای   -۱۱
اصالحــی شــماره   رای  ۱3۹۶/03/۱0و  مــورخ 
۱3۹۶۶030۲0۲۶008۲۱0 مــورخ     ۱3۹۶/0۵/۲8   
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــان ب ــان آذری ــای آرم آق
ــان  ــادره اصفه ــی ۱۲8۴۵۵۷۶۹3 ص ۲08 کدمل
ــه دودانــگ مشــاع  ــد هوشــنگ نســبت ب فرزن
ازششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصوربابنــای 
احداثــی و بــا کاربــری فضــای ســبز  بــه 
ــماره   ــالک ش ــع پ ــاحت ۴۴۶۲.۱8 مترمرب مس
۱۱۶۲0   فرعــی از  ۱۵۱۷۷   اصلــی واقــع در 
ــه خــود متقاضــی  ــان ک ــت اصفه بخــش ۵ ثب
مالــک رســمی مــی باشــد ضمــن اینکــه منافــع 
موردمعاملــه مــادام الحیــات متعلــق بــه اقــای 
هوشــنگ اذریــان میباشــد وپــس ازفــوت تابــع 
عیــن خواهــد بــود و همچنیــن حــق انتقــال ان 

ــد. ــت وی ندارن را مگربارضای

    ۱3۹۶۶030۲0۲۶00۶۴۶۱ شــماره    رای   -۱۲
جــالل  آقــای     ۱3۹۶/0۴/۲۵ مــورخ    
 ۶۹۶0۶ شــماره  شناســنامه  بــه  قدوســی 
کدملــی ۱۲8۱۷۹۵۹۲۵ صــادره اصفهــان فرزنــد 
یکبــاب  ششــدانگ  بــه  نســبت  مصطفــی 
ســاختمان بــه مســاحت ۱۶۷.۱۵ مترمربــع 
پــالک شــماره ۱38۹3 اصلــی واقــع در بخــش 
ــک  ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ۵ ثب

ــد ــی باش ــمی م رس
    ۱3۹۶۶030۲0۲۶00۶8۴۷ شــماره    رای   -۱3
مــورخ    ۱3۹۶/0۵/0۴     آقــای  احمــد فقیهــی 
ــماره ۶030   ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــب آب حبی
کدملــی ۶۶0۹38۹۱۶0   صــادره برخــوار فرزنــد 
محمــد حســین نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت ۹۴  مترمربــع پــالک 
شــماره  ۶۹   فرعــی از   ۱۴۹۱۵   اصلــی واقــع 
در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــن رســمی 

جــالل نجفــی وحیدرعلــی زارعــی
    ۱3۹۶۶030۲0۲۶00۷۲۴3 شــماره    رای   -۱۴
ــی  ــر عل ــای قیص ــورخ    ۱3۹۶/0۵/۱۲    آق م
ــماره ۱۶  ــنامه ش ــه شناس ــه ب ــفیعی علویج ش
کدملــی  ۱0۹۱۹۷38۲۲  صــادره نجــف ابــاد 
فرزنــد غالمرضــا نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت ۹.۴3   مترمربــع 
    ۱۴۹۱۶ از  فرعــی     ۱۹۶۵ شــماره    پــالک 
ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش ۵ ثب ــی واق اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض خ
    ۱3۹۵۶030۲0۲۶0۲۲۱0۹ شــماره    رای   -۱۵
مــورخ    ۱3۹۵/۱۲/۱۱    خانــم زهــرا بــی 
   ۶38۲۱ شــماره  شناســنامه  بــه  غمیــان 
اصفهــان  صــادره    ۱۲8۱۷3۷33۱ کدملــی  
فرزنــد رجبعلــی  نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
ــع  ــه مســاحت  ۲۲۲.80   مترمرب ســاختمان ب
از پــالک شــماره  ۶88   فرعــی از  ۹۹   اصلــی 
ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش ۱۶ ثب ــع در بخ واق

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
    ۱3۹۶۶030۲0۲۶00۵۴8۴ شــماره    رای   -۱۶
مرتضــی  آقــای      ۱3۹۶/0۴/0۷ مــورخ    
زارعــان آدرمنابــادی بــه شناســنامه شــماره  3۴  
کدملــی   ۶۶0۹۵۶0۴8۱   صــادره اصفهــان 
ــاب  ــک ب ــی در  ششــدانگ  ی ــد محمدعل فرزن
خانــه  بــه مســاحت  ۱80.۷0    مترمربــع 
ــی  ــی از  ۱۵۱۷8    اصل ــماره  - فرع ــالک ش پ
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــش ۵ ثب ــع در بخ واق
از  الواســطه  مــع  عــادی  نامــه  مبایعــه 
حســینی  باقــر  ســید  رســمی    مالــک 

خوابجانی
    ۱3۹۶۶030۲0۲۶0080۵۵ شــماره    رای   -۱۷
ــال  ــید کم ــای س ــورخ    ۱3۹۶/0۵/۲۴    آق م
کاظمــی اونجــی بــه شناســنامه شــماره 8 
کدملــی ۱۱8۹۷8۲۷0۷ صــادره اردســتان فرزند 
ســید اســمعیل نســبت به ششــدانگ یکبابخانه 
ــه مســاحت ۹۲ مترمربــع پــالک شــماره ۴۴  ب
فرعــی از۱۵۱۷۷ اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبت 

ــمی ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک  اصفه
 می باشد

 ۱3۹۶۶030۲0۲۶00۷۲8۶ شــماره  رای   -۱8
ــه  ــری ب ــرو قدی ــای خس ــورخ  ۱3۹۶/0۵/۱۲ آق م
 ۵۱۱0۴8۲۱۵۲ 8۲ کدملــی  شــماره  شناســنامه 
صــادره برخوارومیمــه فرزنــد رمضــان نســبت 
ــه ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک قطعــه  ب
بــه مســاحت  احداثــی  ملــک محصوربابنــای 
فرعــی  شــماره۲۹۵  پــالک  مترمربــع   ۱۵.۲0
ثبــت   ۵ بخــش  در  واقــع  اصلــی  از۱۴۴۵8 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 
ــراج -رای  ــی س ــمی  عل ــک رس ــطه از مال الواس
مــورخ    ۱3۹۶۶030۲0۲۶00۷۲8۷ شــماره   
۱3۹۶/0۵/۱۲  خانــم شــهناز فروهــر خرزوقــی 
ــه شناســنامه شــماره ۱0 کدملــی ۵۱۱0۵۴83۷۴  ب
صــادره برخوارومیمــه فرزنــد عزیزالــه نســبت 
ــه ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک قطعــه  ب
ملــک محصوربابنــای احداثــی به مســاحت ۱۵.۲0 
مترمربــع پــالک شــماره۲۹۵ فرعــی از۱۴۴۵8 
اصفهــان  ثبــت   ۵ بخــش  در  واقــع  اصلــی 
ــع الواســطه از  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــراج ــی س ــمی  عل ــک رس مال
    ۱3۹۶۶030۲0۲۶008۱۱۷ شــماره    رای   -۱۹
مــورخ    ۱3۹۶/0۵/۲۵    آقــای وحیــد حاتمــی بــه 
ــی ۱۲۹3۲۲۹۷8۴  ــماره ۷۱3 کدمل ــنامه ش شناس
صــادره اصفهــان فرزنــد رضــا در ششــدانگ  یــک 
ــع  ــاحت  ۱8۱  مترمرب ــه مس ــاختمان  ب ــاب س ب
پــالک شــماره ۵0  فرعــی از ۱۴۹۱۵ اصلــی واقــع 
ــود متقاضــی  ــه خ ــان ک ــت اصفه در بخــش ۵ ثب

ــک رســمی مــی باشــد مال
    ۱3۹۵۶030۲0۲۶0۲۲۶۱۹ شــماره    رای   -۲0
ــای محمدرضــا حــق  ــورخ    ۱3۹۵/۱۲/۱8    آق م
شــناس بــه شناســنامه شــماره ۱88 کدملــی 
۵۱۱0۵۲۴۹3۹ صــادره دولــت آبــاد فرزنــد حســن 
بصــورت ششــدانگ یکبــاب مغــازه  بــه مســاحت 
۲۱.۱۵ مترمربــع از پــالک شــماره 30۹  اصلــی 
واقــع در بخــش ۱۶ ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک 

ــینی ــول حس ــید رس ــمی  س رس
۲۱- رای شــماره   ۱3۹۶۶030۲0۲۶00۷۹۹۹    مورخ    
۱3۹۶/0۵/۲3    خانــم همــدم یارمحمــدی اشــنی 
به شناســنامه شــماره ۶۱000 کدملــی ۱۲8۱۷0۴۵3۹ 
بــه  اصفهــان فرزنــد مهــدی نســبت  صــادره 
ششــدانگ یکبابخانــه بــه اســتثنابهاثمنیه اعیانــی 
ان بــه مســاحت ۵۷ مترمربــع پــالک شــماره ۲۱۶   
فرعــی از  ۱3۵۵0   اصلــی واقــع در بخــش ۵ 
 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی

 می باشد
    ۱3۹۶۶030۲0۲۶00۱8۵8 شــماره    رای   -۲۲
مــورخ    ۱3۹۶/0۲/0۶   خانــم نرگــس حســن 
پــور به شناســنامه شــماره ۲ کدملــی ۱۱۲۹۶۹0۷۹۲ 
ــه  ــبت ب ــلم نس ــد مس ــهر فرزن ــادره فریدونش ص
مســاحت ۱۴۹.۴۵  بــه  یکبابخانــه  ششــدانگ 
مترمربــع پــالک شــماره ۱۵۱۷۷  اصلــی واقــع در 
بخــش ۵ ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 

ــا  ــمی رض ــن رس ــطه از مالکی ــع الواس ــادی م ع
ــان ــن امیدی ــین وحس وحس

    ۱3۹۶۶030۲0۲۶00۷88۴ شــماره    رای   -۲3
مــورخ    ۱3۹۶/0۵/۲۲    آقــای ســید محمــود حــر 
بــه شناســنامه شــماره ۷۴ کدملــی ۱۲8۴۴۹8۱0۷ 
در   محمــد  ســید  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 
ششــدانگ  یــک بــاب مغــازه  بــه مســاحت  
۴8.۲0  مترمربــع پــالک شــماره  ۴ فرعــی از 
۱۵۱8۲   اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 
ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک

    ۱3۹۶۶030۲0۲۶00۷۵۲8 شــماره    رای   -۲۴
ــرادی  ــون م ــم خات ــورخ    ۱3۹۶/0۵/۱۶    خان م
ــی  ــماره ۲۵۵۴ کدمل ــنامه ش ــه شناس ــد ب غریبون
۱۹۷۱۵۶۶8۹۶صــادره مســجد ســلیمان فرزنــد 
منــده بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
مســاحت ۱00.۴0متــر مربــع از پــالک شــماره 
ــان  ــت اصفه ــش ۵ ثب ــع در بخ ــی واق ۱3۹00 اصل
ــع الواســطه از  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع خری

ــدری ــی ص ــد و مرتض ــمی محم ــن رس مالکی
    ۱3۹۶۶030۲0۲۶00۵3۷۴ شــماره    رای   -۲۵
مــورخ    ۱3۹۶/0۴/03     آقــای علــی عابــدی 
گنهرانــی بــه شناســنامه شــماره ۷۲۷ کدملــی 
۵۴۹۹۲۶۹۶۴۵ صــادره تیــران و کــرون فرزنــد 
ــاع از ۲00  ــهم مش ــه ۱33 س ــبت ب ــی نس امیرقل
ســهم  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  
۲00.۷3 مترمربــع پــالک شــماره  - فرعــی از 
۱3۹00   اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 
ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک

    ۱3۹۶۶030۲0۲۶00۵3۶۵ شــماره    رای   -۲۶
مــورخ    ۱3۹۶/0۴/03    خانــم مریــم ابراهیمــی 
بــه شناســنامه شــماره ۱ کدملــی ۱0۹۱۹00۴۵0 
ــه  ــبت ب ــدهللا نس ــد اس ــاد فرزن ــف آب ــادره نج ص
۶۷ ســهم مشــاع از ۲00 ســهم  ششــدانگ  یــک 
بــاب خانــه  بــه مســاحت  ۲00.۷3 مترمربــع 
ــع  ــی واق ــی از ۱3۹00 اصل ــماره  - فرع ــالک ش پ
ــود متقاضــی  ــه خ ــان ک ــت اصفه در بخــش ۵ ثب

ــد ــی باش ــمی م ــک رس مال
۲۷- رای شماره   ۱3۹۶۶030۲0۲۶00۷۲۱۹    مورخ    
بــه  محلوجــی  مهــری  خانــم      ۱3۹۶/0۵/۱0
ــی ۱۲8۵۷۹۶۷80  شناســنامه شــماره ۱۲38 کدمل
صــادره اصفهــان فرزنــد اکبــر در ششــدانگ  یــک 
بــاب خانــه  بــه مســاحت  ۶۲.۷۵  مترمربــع 
پــالک شــماره -  فرعــی از ۱۵۱۶8   اصلــی واقــع 
ــه  ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش ۵ ثب در بخ
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 

ــی ــن الرعایائ ــین امی غالمحس
    ۱3۹۶۶030۲0۲۶0080۲8 شــماره    رای   -۲8
مــورخ    ۱3۹۶/0۵/۲۴    آقــای حســن صادقــی 
ــی ۱0۹۱۹۹۲33۹  ــماره ۲ کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
ــبت  ــینعلی نس ــد حس ــاد فرزن ــف آب ــادره نج ص
ــه مســاحت  ــاب ســاختمان ب ــه ششــدانگ یکب ب
۱۴۷ مترمربــع پــالک شــماره ۱3۹00 اصلــی واقــع 
ــود متقاضــی  ــه خ ــان ک ــت اصفه در بخــش ۵ ثب

ــی باشــد ــک رســمی م مال
    ۱3۹۶۶030۲0۲۶00803۵ شــماره    رای   -۲۹

مــورخ    ۱3۹۶/0۵/۲۴    آقــای مســعود 
شــریفی بــه شناســنامه شــماره ۱۲۹8 کدملــی 

۲۴۱0۷۷۲3۶۶ صــادره آبــاده فرزنــد کریــم نســبت 
ــه بــه مســاحت ۱3۹.8۵  بــه ششــدانگ یکبابخان
مترمربــع پــالک شــماره ۱3۹00  اصلــی واقــع 
ــه خــود متقاضــی  ــان ک ــت اصفه در بخــش ۵ ثب

ــی باشــد ــک رســمی م مال
    ۱3۹۶۶030۲0۲۶008۲3۱ شــماره    رای   -30
ــان  ــه مرحــوم   قرب ــورخ    ۱3۹۶/0۵/۲۹    ورث م
 ۲۹۵۱۹ شــماره  شناســنامه  بــه  رنجبریــاوری 
کدملــی ۱۴۶0۲۹۴8۹0 صــادره اردبیــل فرزنــد 
علــی بموجــب حصــر وراثــت شــماره ۶۱۵۱ مــورخ 
۱3۹۴/۱۱/۲0 شــورای حــل اختــالف شــعبه ۱0 
ــی گرجــی  حصــر وراثــت اصفهــان ۱-نرگــس برات
)زوجــه( ۲-مهنــاز 3-فاطمــه ۴-ســکینه رنجبــر 
یــاوری )فرزنــدان( بــه قانــون ارث در ششــدانگ  
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  ۱۹۲.۷۵  مترمربع 
پــالک شــماره  ۴۶ فرعــی از ۱۴۹۱۵   اصلــی واقــع 
ــه خــود متقاضــی  ــان ک ــت اصفه در بخــش ۵ ثب

ــک رســمی مــی باشــد مال
    ۱3۹۶۶030۲0۲۶00۷۱۵۹ شــماره    رای   -3۱
مــورخ    ۱3۹۶/0۵/۱0      آقــای اصغــر شــمع 
گیــران مقــدم بــه شناســنامه شــماره ۹۵ کــد 
ملــی ۱۲8۴۴3۶۱۵۲ صــادره اصفهــان فرزنــد 
بــه  یکبابخانــه  بــه ششــدانگ  نســبت  رضــا 
شــماره   پــالک  مترمربــع   ۷۹.۵۴ مســاحت 
ثبــت   ۵ بخــش  در  واقــع  اصلــی     ۱۵۱۱0
 اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

می باشد
    ۱3۹۶۶030۲0۲۶00۲80۴ شــماره    رای   -3۲
مــورخ    ۱3۹۶/0۲/۱8    آقــای رضــا فضیلــت پــور 
به شناســنامه شــماره 8۹0 کدملــی ۱۲8۶۷۱8۴8۱ 
صــادره اصفهــان فرزنــد یــدهللا در ششــدانگ  یــک 
بــاب خانــه  بــه مســاحت  ۱0۱.8۵  مترمربــع 
پــالک شــماره  - فرعــی از ۱۴۹۹0   اصلــی واقــع 
ــه خــود متقاضــی  ــان ک ــت اصفه در بخــش ۵ ثب

مالــک رســمی مــی باشــد
    ۱3۹۵۶030۲0۲۶0۲۲۷0۲ شــماره    رای   -33
مــورخ    ۱3۹۵/۱۲/۲۱    اقــای علــی اکبــری  
بــه شناســنامه شــماره ۲۶  کدملــی ۶۲۲۹۹۶۹۵80  
ــه  ــه س ــبت ب ــد داود  نس ــان  فرزن ــادره اصفه ص
ــازه  ــه ومغ ــدانگ یکبابخان ــاع از شش ــگ مش دان
ــماره  ــالک ش ــع از پ ــاحت ۱۴۵  مترمرب ــه مس ب
ــع دربخــش ۵  ــی واق ۴۱ فرعــی از ۱۴۴۵8   اصل
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 
مــی باشــد-رای شــماره ۱3۹۵۶030۲0۲۶0۲۲۷03 
مــورخ ۱3۹۵/۱۲/۲۱ خانــم پرویــن محمــودی 
ــی  ــماره 3۵  کدمل ــنامه ش ــه شناس ــرودی  ب چت
ــر   ــد جعف ــان  فرزن ــادره کرم ۲۹۹3۵3۴۱8۱  ص
ششــدانگ  از  مشــاع  دانــگ  دو  بــه  نســبت 
یکبابخانــه ومغــازه بــه مســاحت ۱۴۵  مترمربــع از 
پــالک شــماره ۴۱ فرعــی از ۱۴۴۵8  اصلــی واقــع 
ــه خــود متقاضــی  ــان ک ــت اصفه در بخــش ۵ ثب

ــی باشــد ــک رســمی م مال
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34- رای شــماره   139560302026022704    مــورخ    
1395/12/21     اقــای ســتار قائــدی  بــه شناســنامه 
ــدن   ــادره فری ــی 4622998009  ص ــماره 25  کدمل ش
ــگ مشــاع از  ــک دان ــه ی ــه  نســبت ب ــی ال ــد نب فرزن
ششــدانگ یکبابخانــه ومغــازه بــه مســاحت 145  
از 14458   فرعــی  پــاک شــماره 41  از  مترمربــع 
ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال متقاض
35- رای شــماره   139660302026003153    مــورخ    
1396/02/27    خانــم شــها کیانــی اجگــردی بــه 
شناســنامه شــماره 1528 کدملــی 1289334315  
ــدانگ   ــی در  شش ــب عل ــد رج ــان فرزن ــادره اصفه ص
  135.80 مســاحت   بــه  ســاختمان   بــاب  یــک 
ــی  ــی از 13900  اصل ــماره  - فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی جمیلــه 

ــادی ــمس آب ــی ش زراعت
ــورخ     36- رای شــماره   139660302026000453    م
ــنامه  ــه شناس ــی  ب ــی کنعان ــای عل 1396/01/19   اق
ــان   ــی 5659562310  صــادره اصفه شــماره 18  کدمل
فرزنــد محمدعلــی نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه 
بــه مســاحت 92.67  مترمربــع از پــاک شــماره 
13900   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالک 

ــیرانی ــمی مظفرش رس
    139660302026007987 شــماره    رای   -37
ــی  ــی اعائ ــای عبدالعل ــورخ    1396/05/23    آق م
ــی  ــماره 183 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــفادرانی ب ورنوس
1140939920 صــادره خمینــی شــهر فرزنــد یدالــه 
بــه  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ  بــه  نســبت 
ــماره 14032  ــاک ش ــع پ ــاحت 106.73 مترمرب مس
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی واق اصل
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 

ــی ــرک مورنان ــی ت مصطف
38- رای شــماره   139660302026007745    مــورخ    
1396/05/19    خانــم محــرم شــیخان بــه شناســنامه 
ــی 2722052628 صــادره الهیجــان  شــماره 24 کدمل
ــه  ــاب خان ــک ب ــدانگ  ی ــی در  شش ــد احمدعل فرزن
ــع  ــاحت  143.70  مترمرب ــه مس ــه ب ــازه متصل و مغ
ــع  ــی واق ــی از 14915   اصل ــماره  38 فرع ــاک ش پ
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
ــن  ــک رســمی شــیخ زی ــع الواســطه از مال ــادی م ع

الدیــن نجفــی
ــورخ     ــماره   139660302026007706    م 39- رای ش
1396/05/18    آقــای مصطفــی زارعــی خوابجانــی بــه 
شناســنامه شــماره 56484 کدملــی 1280988967 
صــادره اصفهــان فرزنــد ولــی الــه در  ششــدانگ  یــک 
ــه مســاحت   ــاب ســاختمان در حــد ســفت کاری  ب ب
ــی از 14874   ــماره  55 فرع ــاک ش ــع پ 160  مترمرب
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی واق اصل
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 

مســعود احمــدی
ــورخ     ــماره   139660302026007531    م 40- رای ش
ــی  ــاری کرچگان ــوش مخت ــای داری 1396/05/16   اق
ــه شناســنامه شــماره 2557 کدملــی 1818922037  ب
صــادره ابــادان فرزنــد علــی بصــورت ششــدانگ 
ــع از  ــر مرب ــاحت 129.85 مت ــه مس ــه ب ــاب خان یکب
پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی ــن الرعایای ــک رســمی حســین امی از مال
ــورخ     ــماره   139660302026005423    م 41- رای ش
1396/04/04   آقــای شــهرام فتــاح پــور به شناســنامه 
شــماره 1730 کدملــی 1284858103 صــادره اصفهــان 
فرزنــد علــی داد نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع 
ازششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 187.25 
مترمربــع پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخش 
5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

الواســطه از مالــک رســمی رضــا جعفریــان صدیــق
42- رای شــماره   139660302026005424    مــورخ    
1396/04/04    آقــای ســعید طاهــری اردســتانی بــه 
شناســنامه شــماره 72 کدملــی 1239518196 صــادره 
ــاع  ــگ مش ــه دان ــه س ــبت ب ــا نس ــد رض ــز فرزن نطن
ازششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 187.25 
مترمربــع پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخش 
5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

الواســطه از مالــک رســمی رضــا جعفریــان صدیــق
43- رای شــماره   139660302026007538    مــورخ    
1396/05/17   آقــای علــی ماهرانــی برزانــی بــه 
شناســنامه شــماره 186 کدملــی 1290655758 صادره 
اصفهــان فرزنــد نادعلــی بصــورت ششــدانگ  یکبــاب 
ــع  ــه مســاحت 153 مترمرب ســاختمان نیمــه تمــام ب
ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــماره 13900  اصل ــاک ش از پ
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ثب

مــی باشــد
ــورخ     44- رای شــماره   139660302026007518    م
عنایتــی  محمــد حســن  آقــای       1396/05/16
بــه شناســنامه شــماره 20 کدملــی   ابــادی  عطــا 
ــی  ــدر عل ــد حی ــان فرزن ــادره دهاق 5129775015  ص

ــاحت  ــه مس ــاب کارواش ب ــدانگ یکب ــورت شش بص
ــی  ــماره  381  فرع ــاک ش ــع از پ ــر مرب 956.60  مت

از  14915   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالک 

ــروی ــوی الغ ــین موس ــمی حس رس
45- رای شــماره   139660302026007734    مــورخ    
1396/05/18    آقــای  مســعود انصــاری کرمانــی بــه 

1945 کدملــی 1285803868  شــماره  شناســنامه 
ــدانگ  ــورت شش ــد بص ــد احم ــان فرزن ــادره اصفه ص
ــاک  ــع از پ ــه مســاحت 20 مترمرب ــازه  ب ــاب مغ یکب
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از452  اصل ــماره 551 فرع ش
16 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

الواســطه از مالــک رســمی ســید اکبــر عقیلــی
ــورخ     46- رای شــماره   139660302026006864    م

1396/05/04    آقــای مهــدی ســجادیه بــه شناســنامه 
ــان  ــادره اصفه ــی 1286386421 ص ــماره 30 کدمل ش
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــیدعباس نس ــد س فرزن
ــاک  ــع پ ــاحت 250.85 مترمرب ــه مس ــاختمان ب س
شــماره 15178 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 
ــی چــم  ــدی عابدین ــن رســمی اســداله و مه از مالکی

ــزی ــو ســلطنت توانگــر ری ــی و  بان گردان
ــورخ     ــماره   139660302026008171    م 47- رای ش
شــیروانی  اکبــر  علــی  آقــای       1396/05/26
فیــل آبــادی بــه شناســنامه شــماره 38 کدملــی 
4679501766 صــادره فارســان فرزنــد قاســم بصــورت 
ــه مســاحت  ششــدانگ یکبــاب ســاختمان تجــاری ب
26 مترمربــع از پــاک شــماره 8061  فرعــی از14915  
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی واق اصل
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 

ــت ــوان رضای ــم رض خان
    139660302026008392 شــماره    رای   -48
مــورخ    1396/06/02    آقــای حســین فقیــه زاده 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 32143   کدمل شوشــتری ب
1282248650 صــادره اصفهــان فرزنــد احمــد بصورت 
ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 153.30  
مترمربــع از پــاک شــماره 3  فرعــی از  13542   
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی واق اصل
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 

محمــود کاروان
ــورخ     ــماره   139660302026011328    م 49- رای ش
بــه  یوســفیان  محمــود  آقــای     1396/06/22
شناســنامه شــماره 24 کدملــی 5129974646 صــادره 
ــگ  ــد محمــد قاســم بصــورت ســه دان ــان فرزن دهاق
ــاحت  ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــدانگ یکب ــاع از شش مش
47.60 مترمربــع از پــاک شــماره 549 فرعــی از452  
اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــن رســمی 

ــه پناهــی ــاس و حکیم عب
50- رای شــماره   139660302026011322    مــورخ    
بــه  یوســفیان  محســن  آقــای      1396/06/23
ــی 5129906217 صــادره  شناســنامه شــماره 40 کدمل
ــد محمــد قاســم بصــورت ســه دانــگ  شــهرضا  فرزن
ــاحت  ــه مس ــازه  ب ــاب مغ ــدانگ یکب ــاع از شش مش
47.60 مترمربــع از پــاک شــماره 549 فرعــی از452  
اصلــی واقــع در بخــش 16 ثبــت اصفهــان خریــداری 
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــن رســمی 

ــه پناهــی  ــاس و حکیم عب
51- رای شــماره   139660302026010650    مــورخ    
رئیســی گهروئــی  خانــم ســوگلی     1396/06/13
بــه شناســنامه شــماره 46 کدملــی 6339675141 
صــادره شــهرکرد فرزنــد براتعلــی در ششــدانگ  یــک 
بــاب خانــه  بــه مســاحت 130.79   مترمربــع پــاک 
شــماره  205 فرعــی از 14915   اصلــی واقــع در بخــش 
5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
52- رای شــماره   139660302026010508    مــورخ    
1396/06/12    خانــم زهــرا محمدیــان قارنــه بــه 
شناســنامه شــماره 4388 کدملــی 1283622033 
صــادره اصفهــان فرزنــد حســنعلی در ششــدانگ  
ــه  ــی ب ــه  باســتثناء بهــاء ثمنیــه اعیان ــاب خان یــک ب
مســاحت  132.01  مترمربــع پــاک شــماره 1  فرعــی 
ــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان  از 15187   اصل

ــی باشــد ــک رســمی م ــه خــود متقاضــی مال ک
ــورخ     ــماره   139660302026011256    م 53- رای ش
ــه  ــی ب ــی خونداب ــم فاطمــه یحیائ 1396/06/22   خان
ــی 1091954321 صــادره  شناســنامه شــماره 22 کدمل
نجــف آبــاد فرزنــد حیــدر بصــورت ششــدانگ یکبــاب 
خانــه  بــه مســاحت 142.69 مترمربــع از پــاک 
شــماره 39 فرعــی از15179   اصلــی واقــع در بخــش 
5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 
الواســطه از مالــک رســمی محمــد جعفــر علیجانیــان
54- رای شــماره   139660302026011583    مــورخ    
1396/06/26    آقــای رضــا شــاه منــدی به شناســنامه 
ــی 1199751294 صــادره شــهرضا  ــد مل شــماره 116 ک
فرزنــد احمــد بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــر مرب ــاحت 108.07 مت ــه مس ب
128  فرعــی از14916  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

از مالــک رســمی محمــود امیــن الرعایایــی
ــورخ     ــماره   139660302026010396    م 55- رای ش
بــه  دهقانــی  اکبــر  علــی  آقــای     1396/06/11
 2410462227 5417 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
صــادره آبــاده فرزنــد نعمــت الــه در ششــدانگ  یــک 
ــاک  ــع پ ــه مســاحت  116.60  مترمرب ــه  ب ــاب خان ب
شــماره 111  فرعــی از 14915 اصلــی واقــع در بخــش 
5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 
ــی ــد طباطبائ ــک رســمی ســید محم الواســطه از مال
56- رای شــماره   139660302026005882    مــورخ    
ــه  ــی ب ــی خونداب ــن طالب ــای  رحم 1396/04/14   آق
شناســنامه شــماره 5 کــد ملــی 1159664889 صــادره 
فریــدن فرزنــد ســیف الــه بصــورت ششــدانگ یکبــاب 
خانــه  بــه مســاحت 142.19 مترمربــع از پــاک 
شــماره 15180    اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــن کرباســی ــن العابدی ــک رســمی زی از مال
ــورخ     ــماره   139660302026003800    م 57- رای ش
بــه  مااحمــدی  مهــدی  آقــای     1396/03/08
 1092340947 کدملــی   725 شــماره  شناســنامه 
صــادره نجــف ابــاد فرزنــد مصطفــی نســبت بــه ســه 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــاع ازشش ــگ مش دان
ــع پــاک شــماره61 فرعــی  مســاحت 231.07 مترمرب
از14458   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک
58-رای شــماره   139660302026003801    مــورخ    
بــه  مااحمــدی  مســعود  آقــای     1396/03/08
 1092344871 کدملــی   1118 شــماره  شناســنامه 
صــادره نجــف ابــاد فرزنــد مصطفــی  نســبت بــه ســه 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــدانگ یکب ــاع ازشش ــگ مش دان
ــع پــاک شــماره61 فرعــی  مســاحت 231.07 مترمرب
از14458   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

ــد ــی باش ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ک
59- رای شــماره   139660302026007727    مــورخ    
ــه  ــی ب ــی پناهــی گنهران ــای غامعل 1396/05/18   آق
شناســنامه شــماره 16 کدملــی 5499808392 صــادره 
نجــف آبــاد فرزنــد نادعلــی در ششــدانگ  یــک بــاب 
خانــه  بــه مســاحت  143.75  مترمربــع پــاک 
شــماره 60  فرعــی از 14458   اصلــی واقــع در بخــش 

5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 
ــلطانی  ــه س ــای عبدال ــمی آق ــک رس ــطه از مال الواس

آفارانــی
59- رای شــماره   139660302026002691    مــورخ    
1396/02/18   خانــم فاطمــه همتــی اشــنی بــه 
ملــی 1090661479  شناســنامه شــماره 1666 کــد 
صــادره نجــف آبــاد فرزنــد آقــا بابــا نســبت بــه 
ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 75.20 مترمربــع 
ــش 5  ــع در بخ ــی واق ــماره 15139   اصل ــاک ش پ
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ثب

ــد ــی باش م
60- رای شــماره   139660302026010682    مــورخ    
1396/06/14   آقــای  علــی پنــاه اصغــرزاده مرغملکــی 
ــی 4620404322  ــه شناســنامه شــماره 1856 کدمل ب
صــادره شــهرکرد فرزنــد حســن در  ششــدانگ  یــک 
بــاب خانــه  بــه مســاحت  125.90  مترمربــع پــاک 
ــع در بخــش  ــی واق شــماره  - فرعــی از 13900   اصل
5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 
الواســطه از مالــک رســمی  رجبعلــی زارعــی شــمس 

آبــادی
61- رای شــماره   139560302026019505    مــورخ    
ــی  ــه تک ــی عباســی قلع ــای فضلعل 1395/11/11    آق
ــی 6339627323  ــد مل ــماره 9 ک ــنامه ش ــه شناس ب
صــادره شــهرکرد فرزنــد روزعلــی در  ششــدانگ  یــک 
بــاب خانــه  بــه مســاحت  227.55  مترمربــع پــاک 
شــماره 12  فرعــی از 31   اصلــی واقــع در بخــش 
16  ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
ــورخ     ــماره   139660302026007958    م 62- رای ش
بــه  مقــوا ســاز  آقــای حســین      1396/05/23
شناســنامه شــماره 626 کــد ملــی 1287493254 
صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد نســبت بــه ششــدانگ 
ــاک  ــع پ ــاحت 182.36 مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان
شــماره 70  فرعــی از 14915   اصلــی واقــع در بخــش 
5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
63- رای شــماره   139660302026008180    مــورخ    
1396/05/26   آقــای  محمــد رضــا بهلولــی زفــره ئــی 
بــه شناســنامه شــماره 347 کــد ملــی 5419139103  
ــدانگ  ــورت شش ــه بص ــد یدال ــه فرزن ــادره مبارک ص
ــاک  ــع از پ ــه مســاحت 150 مترمرب ــه  ب ــاب خان یکب
ــع در بخــش  ــی واق شــماره 5  فرعــی از 13900   اصل
5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد 
64- رای شــماره   139660302026008103    مــورخ    
1396/05/25   خانــم فخــری الســادات نریمانــی بــه 
شناســنامه شــماره 4849 کدملــی 1287389821 
ــه  ــبت ب ــود نس ــید محم ــد س ــان فرزن ــادره اصفه ص
دودانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
134.82 مترمربــع پاک شــماره 63  فرعــی از15187   
ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
65- رای شــماره   139660302026008104    مــورخ    
ــردی  ــش دهک ــدی نوربخ ــای مه 1396/05/25    آق
ــی 1287186173  ــه شناســنامه شــماره 1852 کدمل ب
صــادره اصفهــان فرزنــد رســول نســبت بــه چهاردانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 134.82 
مترمربــع پــاک شــماره 63 فرعــی از15187   اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

مالــک رســمی مــی باشــد
ــورخ     66- رای شــماره   139660302026004379    م
1396/03/17   آقــای محمــد رضــا یزدانــی قلعــه تکــی 
بــه شناســنامه شــماره 772 کدملــی 6339368638 
صــادره شــهرکرد فرزنــد علــی رضــا در ششــدانگ  یک 
بــاب خانــه  بــه مســاحت 126.96   مترمربــع پــاک 
شــماره 275  فرعــی از 14915   اصلــی واقــع در بخش 
5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

الواســطه از مالــک رســمی محمــود شــیخان
67- رای شــماره   139660302026011566    مــورخ    
1396/06/26   اقــای مهــدی نصوحیــان به شناســنامه 
ــان  ــادره اصفه ــی 1291032029ص ــد مل ــماره 52 ک ش
فرزنــد محمــد رضــا بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــر مرب ــاحت 265.20 مت ــه مس ب
13900   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه 

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
ــورخ     ــماره   139660302026010664    م 68- رای ش
ــه شناســنامه  ــم رقیــه رمضانــی ب 1396/06/13    خان
شــماره 1114 کــد ملــی 1159414696 صــادره فریــدن 
فرزنــد صدیــف در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 
مســاحت   76.50 مترمربــع پــاک شــماره -  فرعــی 
ــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان  از 15178   اصل

کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
69- رای شــماره   139660302026010664    مــورخ    
ــه شناســنامه  ــم رقیــه رمضانــی ب 1396/06/13    خان
شــماره 1114 کــد ملــی 1159414696 صــادره فریــدن 
فرزنــد صدیــف در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه 
مســاحت   76.50 مترمربــع پــاک شــماره -  فرعــی 
ــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان  از 15178   اصل

کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
70- رای شــماره   139660302026008383    مــورخ    
1396/06/02   آقــای  رحیــم کدخدائــی الیادرانــی 
ــه شناســنامه شــماره 4441 کدملــی 1285029836  ب
ــدانگ  ــورت شش ــر بص ــد اصغ ــان فرزن ــادره اصفه ص
یکبــاب کارگاه  بــه مســاحت 75.85 مترمربــع از 
ــع در  ــی واق ــی از452  اصل ــماره 268 فرع ــاک ش پ
بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد
71- رای شــماره   139660302026011192    مــورخ    
1396/06/21    آقــای یعقــوب ســورانی بــه شناســنامه 
ــدن  ــی 1159132372  صــادره فری شــماره 1114 کدمل
ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــم در  ششــدانگ  ی ــد رحی فرزن
مســاحت  169.86  مترمربــع پــاک شــماره 48  
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از 15179   اصل فرع
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــرزا مســعود خــان شــیروانی ــک رســمی   می از مال
ــورخ     ــماره   139660302026008176    م 72- رای ش
ــه  ــدی ب ــی هرن ــر امین ــم هاج 1396/05/26      خان
   5659544487 کدملــی    2 شــماره  شناســنامه 
ــگ  ــز بصــورت ســه دان ــد عزی ــه  فرزن صــادره کوهپای

مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ــی  ــاک شــماره  13740   اصل ــع از پ 117.90  مترمرب
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــی باشــد ــک رســمی م مال
73- رای شــماره   139660302026008174    مــورخ    
1396/05/26    خانــم فهیمــه ســامی بــه شناســنامه 
ســمیرم  صــادره   1200018508 - کدملــی  شــماره 
ــاع  ــگ مش ــه دان ــورت س ــین بص ــی حس ــد عل فرزن
از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 117.90 
ــع در  ــی واق ــماره 13740  اصل ــاک ش ــع از پ مترمرب
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــی باشــد رســمی م
ــورخ     ــماره   139660302026010528    م 74- رای ش
1396/06/12    آقــای منصــور بشــیری بــه شناســنامه 
شــماره 1041 کــد ملــی 1286689211 صــادره اصفهــان 
ــه  ــه  ب ــاب خان فرزنــد حســین در ششــدانگ  یــک ب
مســاحت   139 مترمربــع پــاک شــماره  82  فرعــی 
ــان  ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی واق از 14915   اصل
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالک 

رســمی محمــد مرادمنــد جــزی
75- رای شــماره   139660302026008476    مــورخ    
1396/06/04    آقــای مســعود باقــی هراتمــه بــه 
شناســنامه شــماره 296  کدملــی 1291022481  صادره 
اصفهــان فرزنــد اســداله بصــورت ششــدانگ یکبــاب 
ــع از پــاک شــماره   ــه مســاحت 302 مترمرب کارگاه  ب
ــت  ــع در بخــش 16 ثب ــی واق ــی از 475   اصل 1  فرع
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

از مالــک رســمی عبدالرســول حــدادی
ــورخ     ــماره   139660302026010827    م 76- رای ش
1396/06/15     خانــم فهیمــه ســادات موســوی 
5796 کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  مورنانــی 
ــن  ــد سیدمحس ــان فرزن ــادره اصفه 1293095125 ص
بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
203.25 مترمربــع از پــاک شــماره 7 فرعــی از15177   
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی واق اصل
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 

ــران  ــه رنجب ــید عبدال س
ــورخ     ــماره   139660302026010824    م 77- رای ش
1396/06/15    آقــای ایــرج جعفــری بــه شناســنامه 
ــان  ــادره اصفه ــی 1290301603 ص ــماره 132 کدمل ش
فرزنــد احمــد بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان 
ــاک  ــع از پ ــاحت 154 مترمرب ــه مس ــاز  ب ــه س نیم
ــع در بخــش 16  ــی واق ــی از452  اصل شــماره 8 فرع
ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی 

باشــد
ــورخ     ــماره   139660302026010549    م 78- رای ش
بــه  زاده  صــادق  اصغــر  آقــای      1396/06/12
شناســنامه شــماره 1713 کــد ملــی 1287939082 
صــادره اصفهــان  فرزنــد غامرضــا در  ششــدانگ  
ــه مســاحت 210   ــه ب ــه و مغــازه متصل ــاب خان یــک ب
مترمربــع پــاک شــماره  302 فرعــی از 14916   اصلــی 
مجــزی شــده از 167  فرعــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 
ــواد  ــی و ج ــدار اصفهان ــد آب ــمی محم ــن رس از مالکی

ــی ــدار اصفهان آب
    139660302026008093 شــماره    رای   79-
مــورخ    1396/05/25   آقــای امیربابــک ترابیــان 
ــی 1285754301  ــماره 1116 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
صــادره اصفهــان فرزنــد احمــد نســبت بــه ششــدانگ 
یکبــاب کارگاه بــه مســاحت 75 مترمربــع پــاک 
شــماره 268  فرعــی از452  اصلــی واقــع در بخــش 
16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

ــی باشــد م
80- رای شــماره   139660302026010517    مــورخ    
1396/06/12   آقــای حمیــد قادریــان آذرخوارانــی 
کدملــی   1270220306 شــماره  شناســنامه  بــه 
ــه  ــر در س ــد اکب ــان فرزن ــادره اصفه 1270220306 ص
دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب خانــه بــا قیــد 
ــه  ــق ب ــوه متعل ــه اینکــه حــق ســکونت مــادام الحی ب
آقــای اکبــر قادریــان آذرخوارانــی بــوده و پــس از فوت 
ــع  ــاحت  72.50  مترمرب ــه مس ــت ب ــن اس ــع عی تاب
ــع در  ــی واق ــی از 15110   اصل ــماره-   فرع ــاک ش پ
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــی باشــد رســمی م
81- رای شــماره   139660302026010525    مــورخ    
1396/06/12   آقــای محمدرضــا قادریــان آذرخوارانــی 
کدملــی   5640029552 شــماره  شناســنامه  بــه 
ــد  ــان فرزن ــک اصفه ــوزه ی ــادره ح 5640028552 ص
اکبــر در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب 
خانــه بــا قیــد بــه اینکــه حــق ســکونت مــادام الحیــوه 
ــوده و  ــه آقــای اکبــر قادریــان آذرخوارانــی ب متعلــق ب
پــس از فــوت تابــع عیــن اســت بــه مســاحت  72.50  
ــی  ــی از 15110 اصل ــماره-   فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

مالــک رســمی مــی باشــد
82- رای شــماره   139560302026022269    مــورخ    
1395/12/14    خانــم زهــرا صفــاری  بــه شناســنامه 
شــماره 356  کدملــی 0492424871  صادره شــهرری  
فرزنــد احمــد  نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه  بــه 
مســاحت 100.89  مترمربــع از پــاک شــماره 26و27 
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از 15177    اصل فرع
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

از مالــک رســمی رضــا امیدیــان
ــورخ     ــماره   139660302026007916    م 83- رای ش
تهرانــی  فرقانــی  مســیب  آقــای      1396/05/22
بــه شناســنامه شــماره 693 کدملــی 1754019900 
ــدانگ  ــورت شش ــن  بص ــد حس ــواز فرزن ــادره اه ص
یکبــاب ســاختمان نیمــه ســاز بــه مســاحت 478.50  
مترمربــع از پــاک شــماره 309  اصلــی واقــع در 
بخــش 16 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــد ــی باش ــمی م رس
ــورخ     ــماره   139660302026010642    م 84- رای ش
1396/06/13    آقــای جلیــل کریمــی افوســی بــه 
ــادره  ــی 6219821521 ص ــماره 6 کدمل ــنامه ش شناس
ــاب  ــک ب ــد غامرضــا در  ششــدانگ  ی ــدن فرزن فری
ــه مســاحت   ــی  ب ــه اعیان ــاء ثمنی ــه باســتثناء به خان
129.60  مترمربــع پــاک شــماره 39  فرعــی از 15179    
ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

ــک رســمی مــی باشــد متقاضــی مال

85- رای شــماره   139660302026005387    مــورخ    
1396/04/04    آقــای  حســن کریمــی بــه شناســنامه 
ــان  ــی 5129627733  صــادره دهاق شــماره 80 کدمل
یکبــاب  ششــدانگ  بصــورت  ماشــاءاله  فرزنــد 
ســاختمان بــه مســاحت 304 مترمربــع از پــاک 
شــماره  1  فرعــی از 14458   اصلــی واقــع در بخــش 
5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــری انصــاری ــک رســمی جــواد جاب الواســطه از مال
ــورخ     ــماره   139660302026011585    م 86- رای ش
ــه  ــم ســورانی یانچشــمه ب ــم مری 1396/06/26    خان
شناســنامه شــماره 76418 کدملــی 1281858285 
ــد بصــورت ششــدانگ  ــد محم ــان فرزن صــادره اصفه
ــع از  ــر مرب ــاحت 200.95 مت ــه مس ــه ب ــاب خان یکب
پــاک شــماره 274 فرعــی از14916   اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد
87- رای شــماره   139660302026011348    مــورخ    
1396/06/23   خانــم صغــرا نجاتــی هفدانــی بــه 
ــادره  ــی 1291660542 ص ــماره 2 کدمل ــنامه ش شناس
اصفهــان فرزنــد نجاتعلــی بصــورت ششــدانگ یکبــاب 
ــع از پــاک  ــه مســاحت 152.30 مترمرب ســاختمان ب
واقــع در  اصلــی  از14915   شــماره 7779 فرعــی 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد
    139660302026008413 شــماره    رای   -88
ــری  ــهربانو مظاه ــم ش ــورخ    1396/06/02    خان م
ــی  ــد مل ــه شناســنامه شــماره 15 ک ــه شــوری ب مزرع
محمــد  فرزنــد  کوهپایــه  صــادره   5659207741
بصــورت  دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه 
بــه مســاحت 91.80  مترمربــع ازپــاک شــماره  13900   
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی واق اصل
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــن رســمی  

ــادی ــمس اب ــی ش ــه زراعت ــن و فاطم حس
ــورخ     ــماره   139660302026008414    م 89- رای ش
بــه  زاهــدی  عباســعلی  آقــای     1396/06/02
شناســنامه شــماره 4 کدملــی 5649567832 صــادره 
ــد غــام بصــورت  چهــار دانــگ مشــاع  جرقویــه فرزن
از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 91.80  
ــع در  ــی واق ــماره  13900   اصل ــاک ش ــع ازپ مترمرب
ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب بخ
ــن و  ــمی  حس ــن رس ــطه از مالکی ــع الواس ــادی م ع

ــادی ــمس اب ــی ش ــه زراعت فاطم
90- رای شــماره   139660302026011580    مــورخ    
ــنامه  ــه شناس ــان ب ــی ارمغ ــای عل 1396/06/26    اق
ــان  ــادره اصفه ــی 5659810284 ص ــماره 119 کدمل ش
ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــورت شش ــا بص ــد رض فرزن
مســاحت 171.10 متــر مربــع از پــاک شــماره 13849   
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی واق اصل
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 
ــا  ــه احــد از وراث عبدالحســین امیــن الرعای فضــل ال

ــی خوابجان
91- رای شــماره   139660302026001758    مــورخ    
ــه شناســنامه  ــای جعفــر شــیریان ب 1396/05/10   آق
شــماره 21 کدملــی 1291414800   صــادره اصفهــان 
ــاب  ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــی نس ــد محمدعل فرزن
مغــازه بــه مســاحت 37.25 مترمربــع پــاک شــماره 
95 فرعــی از 14873   اصلــی واقــع در بخــش 5 
ــمی  ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک ــت اصفه ثب

مــی باشــد
ــورخ     ــماره   139660302026008183    م 92- رای ش
بــه  اغــا   علــوی  1396/05/26   خانــم پرویــن 
شناســنامه شــماره 67 کدملــی 1199758272 صــادره 
شــهرضا فرزنــد حبیــب الــه بصــورت ششــدانگ 
یکبــاب خانــه  بــه مســاحت 136.50 مترمربــع از 
پــاک شــماره 340 فرعــی از14915   اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

ــی باشــد رســمی م
93- رای شــماره   139660302026008395    مــورخ    
1396/06/02   خانــم حیــات جــان طاهــری بــه 
شناســنامه شــماره 17 کدملــی 6339775128 صــادره 
ــد رحمــن خــدا بصــورت ششــدانگ  ــرد فرزن شــهر ک
یکبــاب مغــازه  بــه مســاحت 19.15 مترمربــع از پــاک 
شــماره 13900   اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــر خــرازی از مالــک رســمی اکب
ــورخ     ــماره   139660302026011258    م 94- رای ش
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــا رضائ ــای رض 1396/06/22   آق
ــتان  ــادره اردس ــی 1189689431 ص ــماره 42 کدمل ش
ــه  ــازه  ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ  ی ــی در شش ــد تق فرزن
مســاحت  72.25  مترمربــع پــاک شــماره   269 
ــت  ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق ــی از 14915   اصل فرع
ــی  ــمی م ــک رس ــی مال ــود متقاض ــه خ ــان ک اصفه

باشــد
ــورخ     ــماره   139660302026006135    م 95- رای ش
1396/04/19   آقــای حمیدرضــا هدایــت به شناســنامه 
شــماره 3044 کدملی 4268810226 صادره گچســاران 
فرزنــد صــادق نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه 
بــه مســاحت 20.15 مترمربــع پــاک شــماره  15178   
ــود  ــه خ ــان ک ــت اصفه ــش 5 ثب ــع در بخ ــی واق اصل

متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
96- رای شــماره   139660302026011289    مــورخ    
بــه  دار  ارســن  ابراهیــم  آقــای      1396/06/23
 4720654411 50301 کدملــی  شــماره  شناســنامه 
ــورت  ــعلی بص ــد عباس ــراق فرزن ــولی ع ــادره کنس ص
ششــدانگ یکبــاب خانــه ) باســتثناء بهــا ثمنیــه 
اعیانــی آن ( بــه مســاحت 143.65 مترمربــع از پاک 
ــی واقــع در بخــش  شــماره 4 فرعــی از 15178   اصل
5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

ــی باشــد م
ــورخ     ــماره   139660302026008037    م 97- رای ش
1396/05/24    آقــای بهــرام غامــی هفشــجانی 
ــی 4621325965  ــماره 550 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
بــه  نســبت  عبــاس  فرزنــد  کــرد  شــهر  صــادره 
ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 129.55 مترمربــع 
پــاک شــماره 109 فرعــی از14915   اصلــی واقــع 
در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه 
ــه   ــم رباب ــک رســمی خان ــع الواســطه از مال ــادی م ع

ــی ماباش
98- رای شــماره   139660302026011241    مــورخ    

بــه  جزنابــادی  حســن  آقــای     1396/06/22
ــادره  ــی 1249651689 ص ــماره 5 کدمل ــنامه ش شناس
نائیــن فرزنــد محمــد در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  
بــه مســاحت  128.86  مترمربــع پــاک شــماره 102  
فرعــی از 14915  اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــی ــن نجف ــمی محمدحس ــک رس از مال
99- رای شــماره   139660302026011216    مــورخ   
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــره داراب ــم زه 1396/06/22   خان
صــادره   1282383604 کدملــی   45861 شــماره 
ــاب  ــک ب ــود در  ششــدانگ  ی ــد محم ــان فرزن اصفه
ســاختمان  بــه مســاحت  189  مترمربــع پــاک 
شــماره 125  فرعــی از 14915 اصلــی واقــع در بخــش 
5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
100- رای شــماره  05942 1396603020260   مــورخ  
ــاهرضائی  ــر ش ــید محمدباق ــای س 1396/04/15   آق
کدملــی   5003 شــماره  شناســنامه  بــه  زفــره 
1287276636 صــادره اصفهــان فرزنــد ســید وهــاب 
در  ششــدانگ  یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  90.05  
ــی  ــی از 13900 اصل ــماره  - فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 
ــک رســمی مــی باشــدکه بموجــب ســند 16942  مال
مــورخ 94/12/24 دفتــر 253 اصفهــان مقــدار 40.30 
ســهم مشــاع از پــاک بــه شــهرداری جهــت تعریــض 
گــذر انتقــال قطعــی شــده اســت و شــهرداری بموجب 
نامــه شــماره 7/96/2458 مــورخ 1396/03/13 اعام 
کــرده مقادیــر در مســیر تــا زمــان بازســازی و تخریــب 

ــع اســت ــار مالــک بامان در اختی
101- رای شــماره  22695 1396603020260   مــورخ  
ــه  ــی  ب ــری وانان ــیب مظف ــای مس 1395/12/21  اق
  4622004194 کدملــی    38 شــماره  شناســنامه 
صــادره شــهرکرد  فرزنــد احمــد  نســبت به ششــدانگ 
یکبابخانــه  بــه مســاحت 133.72  مترمربــع از پــاک 
شــماره 15178 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــان ــمی محموداوقاتی ــک رس از مال
102- رای شــماره  11552 1396603020260   مــورخ  
1396/06/26    خانــم مریــم عکاف زاده به شناســنامه 
ــان  ــادره اصفه ــی 1290353565ص ــماره 215 کدمل ش
فرزنــد احمــد بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــر مرب ــاحت 53.81 مت ــه مس ب
ــه  ــان ک ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی واق 15178اصل

خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
ــورخ   ــماره  11554 1396603020260   م 103- رای ش
1396/06/26    اقــای ناصــر مظاهــری بــه شناســنامه 
ــران و  ــادره تی ــی 5499305331 ص ــماره 36 کدمل ش
ــاب  ــد غامرضــا بصــورت ششــدانگ یکب کــرون فرزن
ــاک  ــع از پ ــر مرب ــاحت 157.25 مت ــه مس ــه ب خان
شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهان 

کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
104- رای شــماره  10618 1396603020260   مــورخ  
1396/06/13   آقــای  وحیــد عســگری نــژاد بــه 
 0320628779 کدملــی   1829 شــماره  شناســنامه 
صــادره کــرج  فرزنــد احمــد علــی بصــورت ششــدانگ 
ــع  ــاحت 129.70 مترمرب ــه مس ــاختمان  ب ــاب س یکب
ــع در  ــی واق ــی از13900 اصل ــماره 60 فرع ــاک ش از پ
ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب بخ
ــینعلی  ــمی حس ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

ــدری ص
ــورخ   ــماره  07978 1396603020260   م 105- رای ش
1396/05/23   خانــم صدیقــه شــفیعی برزآبــادی 
ــی 5659595774  ــماره 23 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
صــادره کوهپایــه فرزنــد عبــاس نســبت بــه ششــدانگ 
یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 43.23 مترمربــع پــاک 
شــماره 15180 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهان 

کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی مــی باشــد
106- رای شــماره  10686 1396603020260   مــورخ  
ــب  ــریفی حبی ــا ش ــد رض ــای حمی 1396/06/14   آق
کدملــی   269 شــماره  شناســنامه  بــه  آبــادی 
1291072233 صــادره اصفهــان فرزنــد عبدالــه در  
ــه مســاحت  102.05   ــه  ب ــاب خان ششــدانگ  یــک ب
مترمربــع پــاک شــماره  34 فرعــی از 14915 اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــد  ــی باش ــمی م ــک رس مال
107- رای شــماره  11220 1396603020260   مــورخ  
ــادی  ــری نجف آب ــدر منتظ ــای حی 1396/06/22    آق
بــه شناســنامه شــماره 731 کدملــی 1090876531 
ــدانگ   ــین در  شش ــد حس ــاد فرزن ــف آب ــادره نج ص
یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  180  مترمربــع پــاک 
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 14039 اصل ــماره 4  فرع ش
5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی 

مــی باشــد
   1396603020260  07988 شــماره   رای   -108
ــه  ــدی ب ــم ســهیا محم ــورخ  1396/05/23    خان م
شناســنامه شــماره 3 کدملــی 6339689434 صــادره 
شــهرکرد فرزنــد پرویــز نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 119.27 مترمربــع پــاک 
شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهان 

ــک رســمی مــی باشــد   کــه خــود متقاضــی مال
ــورخ   ــماره  08138 1396603020260   م 109- رای ش
1396/05/26   آقــای رســول شــیروانی جوزدانــی بــه 
ــی 1280864389  ــماره 43879 کدمل ــنامه ش شناس
صــادره اصفهــان فرزنــد صفرعلــی بصــورت ســه دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
251.90 مترمربــع از پــاک شــماره  13900  اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی حســین و 

محمــد حیــدری جونــی
110- رای شــماره  08141 1396603020260   مــورخ  
1396/05/26   خانــم بتــول حیــدری جونــی بــه 
شناســنامه شــماره 1611 کدملــی 1283041316 صــادره 
اصفهــان فرزنــد حســین بصــورت ســه دانــگ مشــاع 
از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 251.90 
ــع در  ــی واق ــماره  13900  اصل ــاک ش ــع از پ مترمرب
ــه  ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــت اصفه ــش 5 ثب بخ
ــین و  ــمی حس ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ع

ــی ــدری جون ــد حی محم
111– رای شــماره  02193 1396603020260   مــورخ  

1396/02/11 آقــای اســداله ســپهری محمدآبــادی بــه 
شناســنامه شــماره 61910 کدملــی 1281716146 صادره 
اصفهــان فرزنــد علــی اکبــر بصــورت ســه دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ــع از پــاک شــماره 15182 اصلــی واقــع  143 مترمرب
در  بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی عبــاس 

ــی ــی مورنان صدیق
   1396603020260  02194 شــماره   رای   -112
ــور  ــین پ ــلطان حس ــم س ــورخ  1396/02/11   خان م
محمدآبــادی بــه شناســنامه شــماره 113 کدملــی 
محمــد  فرزنــد  جرقویــه  صــادره   5649655431
ــاب  ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــورت س بص
ــاک شــماره  ــع از پ ــه مســاحت 143 مترمرب ــه ب خان
15182 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 
خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالک 

رســمی عبــاس صدیقــی مورنانــی
ــورخ   ــماره  06894 1396603020260   م 113- رای ش
1396/05/05   آقــای ســیدعباس حجــازی دهاقانــی 
ــی 5129595777  ــماره 166 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
بــه  نســبت  ســیدرضا  فرزنــد  دهاقــان  صــادره 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 104.34 
ــع پــاک شــماره994 فرعــی از15177 اصلــی  مترمرب
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
ــمی وراث  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــادی م ــه ع نام

مرحــوم محمدکشــاورزخوابجانی
ــورخ   114- رای شــماره  07364 1396603020260   م
بــه  ســلمانی  غامحســین  آقــای    1396/05/14
شناســنامه شــماره 12 کدملــی 5759615319 صــادره 
ــاع از  ــگ مش ــه دان ــیرعلی در س ــد ش ــادگان فرزن چ
ششــدانگ  یــک بــاب مغــازه  بــه مســاحت  150.53  
ــی  ــی از 14039 اصل ــماره 4  فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه 
نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی احمــد و 

حســن عصــارزادگان
ــورخ   115- رای شــماره  07365 1396603020260   م
1396/05/14    آقــای  اکبــر شــیرانی بیدآبــادی 
ــی 1285560590  ــماره 1027 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
صــادره اصفهــان فرزنــد اســماعیل در ســه دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ  یــک بــاب مغــازه  بــه مســاحت  
150.53  مترمربــع پــاک شــماره 4  فرعــی از 14039 
ــداری  ــان خری ــت اصفه ــع در بخــش 5 ثب ــی واق اصل
مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی 

ــارزادگان ــن عص ــد و حس احم
116- رای شــماره  08069 1396603020260   مــورخ  
ــادی  ــب آب ــده حبی ــا پاین ــای رض 1396/05/25   آق
ــی 1286883164  ــماره 3001 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
بــه  اصفهــان فرزنــد رمضانعلــی نســبت  صــادره 
ــه مســاحت 219.98  ششــدانگ یکبــاب ســاختمان ب
ــع پــاک شــماره 169 فرعــی از15177 اصلــی  مترمرب
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

ــک رســمی مــی باشــد   مال
ــورخ   ــماره  11582 1396603020260   م 117- رای ش
بــه  رزوه  صالحــی  اصغــر  اقــای     1396/06/26
شناســنامه شــماره 3048 کدملــی 5759237772 
ــدانگ  ــورت شش ــاس بص ــد عب ــدن فرزن ــادره فری ص
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 99.15 متــر مربــع از 
پــاک شــماره 13900 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 

ــادی ــمس اب ــی ش ــاس زراعت ــمی عب ــک رس از مال
118- رای شــماره  08118 1396603020260   مــورخ  
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــد امین ــای مجی 1396/05/25  آق
شــماره 2029 کدملــی 1283616637 صــادره اصفهــان 
ــاع از  ــگ مش ــه دودان ــبت ب ــی نس ــد محمدتق فرزن
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 445.71 
مترمربــع پــاک شــماره 299 فرعــی از14458 اصلــی 
واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 
مالــک رســمی مــی باشــد - رای شــماره  08119 
1396603020260   مــورخ  1396/05/25  آقــای اصغر 
اســماعیلی کوهانســتانی بــه شناســنامه شــماره 1193 
کدملــی 1287884733 صــادره اصفهــان فرزنــد 
احمــد نســبت بــه دودانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ــع  ــه مســاحت 445.71 مترمرب ــاب ســاختمان ب یکب
پــاک شــماره 299 فرعــی از14458 اصلــی واقــع در 
بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک 

رســمی مــی باشــد 
119- رای شــماره  08120 1396603020260   مــورخ  
ــه شناســنامه  ــی ب ــی امین ــای رجبعل 1396/05/25 آق
شــماره 2 کدملــی 1291318836 صــادره اصفهــان 
ــاع از  ــگ مش ــه دودان ــبت ب ــی نس ــد محمدتق فرزن
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 445.71 
مترمربــع پــاک شــماره 299 فرعــی از14458 اصلــی 
واقــع در  بخــش 5 ثبــت اصفهــان کــه خــود متقاضــی 

مالــک رســمی مــی باشــد
120- رای شــماره  07188 1396603020260   مــورخ  
بــه  نــژاد  پهلوانــی  ناهیــد  خانــم     1396/05/10
شناســنامه شــماره 66877 کدملــی 1281766836 
بــه  نســبت  ابوالقاســم  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 
ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 222.05 مترمربــع 
پــاک شــماره  13519 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت 
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه 
از مالــک رســمی ابوالقاســم پهلــوان نــژاد وایــران 

ــور ــی پ ــه تائب ــم مرضی ــم وخان ــان آقاس رمض

ــورخ   ــماره  07865 1396603020260   م 121- رای ش
ــه  ــه ب ــی دیزیچ ــت بهرام ــم بهج 1396/05/22   خان
 5419465787 کدملــی   104 شــماره  شناســنامه 
ــک  ــدانگ  ی ــن در  شش ــد حس ــه فرزن ــادره مبارک ص
ــه  بــه مســاحت  111.75  مترمربــع پــاک  بــاب خان
ــش  ــع در بخ ــی واق ــی از 15177 اصل ــماره 2  فرع ش
5 ثبــت اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع 

ــان ــین امیدی ــمی عبدالحس ــک رس ــطه از مال الواس
122- رای شــماره  11581 1396603020260   مــورخ  
1396/06/26   اقــای رمضــان رنجکــش به شناســنامه 
ــوار  ــادره برخ ــی 6609207887ص ــماره 2088 کدمل ش

میمــه فرزنــد علــی بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ــماره  ــاک ش ــع از پ ــر مرب ــاحت 100.70 مت ــه مس ب
15178 اصلــی واقــع در بخــش 5 ثبــت اصفهــان 

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالک 
ــان رســمی ابوالقاســم امیدی

تاریخ انتشار نوبت  اول     25 /96/07
تاریخ انتشار نوبت   دوم     96/8/10

م الــف   23088  -   زهــره ایروانــی    رئیــس منطقــه 
ثبــت اســناد و امــاک شــمال اصفهان

امروز چهارشنبه 10 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 566 روزنامه



9 توپ و تور

شریفیبهسپاهانبازمیگردد
یحیــی گل محمــدی ســرمربی تیــم تراکتورســازی در 
ــر ذوب آهــن  ــدار براب ــری پیــش از دی ــس خب کنفران
اعــام کــرد کــه شــریفی بــه ســپاهان بازخواهــد 
گشــت. مهــدی شــریفی ســتاره 2 ســال پیــش تیــم 
ــادی  ــات زی ــدن اتفاق ــرباز ش ــس از س ــپاهان پ س
ــل اول  ــم فص ــان نی ــت و در پای ــر گذاش ــت س را پش
خدمــت  پایــان  بــا  هفدهــم  لیــگ  رقابت هــای 
مدیــران  البتــه  بازخواهــد گشــت.  بــه ســپاهان 
ــریفی  ــا ش ــتند ت ــادی داش ــاش زی ــازی ت تراکتورس
ــد، امــا کرانچــار  ــان در تیــم خــود حفــظ کنن را همچن
کــه در دوره اول حضــورش در فوتبــال ایــران بــا ایــن 
ــا  ــران ســپاهان خواســته ت ــرده، از مدی بازیکــن کار ک
شــرایط بازگشــت او را فراهــم کننــد و بــه همیــن دلیل 
باشــگاه ســپاهان نامــه رســمی تراکتورســازی را بــرای 
حفــظ شــریفی نــداد، تــا ایــن بازیکــن روزهــای آخــر 
خــود را در تبریــز پشــت ســر بگــذارد. یحیــی گل 
ــه تیمــش  ــم تراکتورســازی ک محمــدی ســرمربی تی
در آخریــن دیــدار جــام حذفــی بــا درخشــش مهــدی 
شــریفی موفــق بــه پشــت سرگذاشــتن فجرسپاســی 
شــد، در پاســخ بــه ســوالی پیرامــون وضعیــت مهاجم 
تیمــش گفــت: »بــرای رضایت نامــه شــریفی بــه 
ســپاهان نامــه زدیــم کــه بــا مخالفــت ایــن باشــگاه 
مواجــه شــده و کرانچــار خواهــان ایــن بازیکــن 
ــپاهان  ــه س ــن ب ــن بازیک ــل ای ــم فص ــت؛ در نی اس

بازمی گــردد.«

نارضایتیطرفدارانوردربرمن
ازاخراجنوری

مجلــه معتبــر کیکــر در ســایت خــود اقــدام بــه 
پیرامــون  وردربرمــن  طرفــداران  از  نظرســنجی 
تصمیمــات اخیــر ســران باشــگاه کــرد کــه ایــن 
ــی  ــال مرب ــی در قب ــب توجه ــج جال ــنجی نتای نظرس
ــر و پرمخاطــب  ــی االصــل داشــت. رســانه معتب ایران
آلمانــی در ایــن نظرســنجی پیرامــون اخراج ســرمربی 
ایرانــی االصــل از نیمکــت وردربرمــن نظــرات طرفداران 
را جویــا شــد و بــا انتخــاب گزینه هایــی در پــی 
معرفــی مقصــر اصلــی عملکــرد ناامیــد کننــده باشــگاه 
محبــوب شــمال آلمــان بــود کــه طرفــداران برمــن در 
کمــال تعجــب کمتریــن تقصیــر را بــه گــردن ســرمربی 
خــود انداختــه و بــا حمایــت از نــوری اخــراج او را چاره 
ــن تیــم ندانســتند. در نظــر ســنجی کیکــر کــه  کار ای
ــن کیســت؟  ــای وردربرم ــوان مقصــر ناکامی ه ــا عن ب
ــن  ــداران ای ــه؛ طرف ــرار گرفت روی خروجــی ســایت ق
ــت از  ــا حمای ــترده ب ــبتًا گس ــور نس ــا حض ــگاه ب باش
ــی  ــل اصل ــدند دلی ــی ش ــود مدع ــابق خ ــی س مرب
ایــن اتفاقــات مدیریــت باشــگاه اســت نــه آلکســاندر 
ــوری  ــوری. از نظــر هــواداران وردربرمــن الکســاندر ن ن
ــروز  ــا ام ــن ســهم رل داشــته اســت، چــون ت کمتری
ــگاه ۴۵  ــت باش ــر مدیری ــنجی کیک ــح در نظرس صب
درصــد، بازیکنــان ۳۸ درصــد و نــوری فقــط ۱۶ درصــد 

ــود. مقصــر قلمــداد شــده ب

کوتاه اخبار 

برگزاریمسابقاتاتومبیلرانی
درپیستنقشجهان

ــان  ــی اســتان اصفه ــی ســرعت قهرمان مســابقه اتومبیلران
ــزار  ــان برگ ــت نقش جه ــاری در پیس ــه ج ــان هفت در پای
می شــود. بــه گــزارش روابــط عمومــی هیــأت موتورســواری 
و اتومبیلرانــی اســتان اصفهــان، دومیــن دور از چهــار 
مرحلــه پیــش بینــی شــده مســابقات اتومبیلرانی ســرعت، 
قهرمانــی اســتان اصفهــان در ســال جــاری، روز جمعــه ۱2 
آبــان بــا حضــور قهرمانــان برجســته اســتان بــه میزبانــی 
هیــأت موتورســواری و اتومبیلرانــی اســتان اصفهــان، 
ــزار می شــود.  ــأت برگ ــن هی ــه ســرعت ای ــر نظــر کمیت زی
ــد  ــار کاس پرای ــدگان در چه ــرکت کنن ــت ش ــن رقاب در ای
ــرکت  ــی، و آزاد ش ــی پ ــی، ب ــژو اختصاص ــی، پ اختصاص
ــح  ــه صب ــن مســابقه از ســاعت ۹ و ۳۰ دقیق ــد. ای می کنن
ــاش  ــدگان ت ــرکت کنن ــود و ش ــروع می ش ــه ش روز جمع
ــی  ــان پیش ــا از رقیب ــان و خط ــن زم ــا کمتری ــد ب می کنن
گرفتــه و از خــط پایــان عبــور کننــد. در پایــان بــه نفــرات 
ــدا می شــود. ــی اســتان اه ــم و کاپ قهرمان ــده حک برگزی

اعترافوزنهبردارنوجوان
بهدوپینگ

ــگ،  ــه دوپین ــوان ب ــردار نوج ــه ب ــراف وزن ــه اعت ــه ب باتوج
ــه  ــه نمون ــد ک ــی اعــام می کن ــه فدراســیون جهان ــران ب ای
دوم تســت دوپینــگ ملــی پــوش ایــران بررســی نشــود. 
ــگ  ــت دوپین ــدن تس ــت ش ــاره ی مثب ــرادی درب ــی م عل
یکــی از ملــی پوشــان وزنــه بــرداری رده نوجوانــان ایــران 
ــه  ــوان ک ــک نوج ــف دارد ی ــای تأس ــًا ج ــرد: واقع ــان ک بی
آینــده وزنه بــرداری ایــران اســت کاری خــارج از اردو انجــام 

می دهــد. 
جلســه کمیتــه انضباطــی روز گذشــته بــا حضــور نمایندگان 
وزارت ورزش تشــکیل شــد و ایــن وزنــه بــردار هــم آمــد. 
در حضــور آنهــا مشــخص شــد چنیــن کاری را انجــام داده 
اســت. االن هــم نامــه ای را بــه فدراســیون جهانــی تنظیــم 
می کنیــم کــه بــا توجــه بــه اعتــراف ایــن وزنــه بــردار کــه 
ایــن کار اشــتباه را انجــام داده درخواســت بررســی نمونــه 

B را نخواهیــم داشــت. 
ــر  ــا دوپینــگ خب ــر فدراســیون ب ــارزه جدی ت مــرادی از مب
ــورد  ــئله برخ ــن مس ــا ای ــدت ب ــه ش ــا ب ــت: م داد و گف
ــی  ــه در جــدول آنت ــد کســانی ک ــه بع ــن ب ــم. از ای می کنی
ــیون  ــگ فدراس ــد دوپین ــه ض ــادو، وادا و کمیت ــگ ن دوپین
جهانــی قــرار دارنــد، از نــادو درخواســت می کنــم عــاوه بــر 
مســابقات کشــوری، لیــگ و اردوی تیــم ملــی بــه در خانــه 
وزنــه بــرداران رفتــه و از آنهــا تســت دوپینــگ گرفتــه شــود 
ــا  ــهوی ی ــورت س ــه ص ــات ب ــن اتفاق ــن چنی ــر ای ــا دیگ ت
عمــدی یــا براســاس راهنمایی هــای غلــط برخــی مربیــان 
رخ ندهــد. از فدراســیون بیــن المللــی بایــد تشــکر کــرد که 

ــردازد. ــا دوپینــگ می پ ــارزه ب ــه بحــث مب جــدی ب

گروه ورزش هامون رشیدیان
H.Rashidian@eskimia.ir

باشــگاه اســتقال همچنــان در صــدر حواشــی 
فوتبــال ایــران قــرار دارد. در حالــی کــه همــه 
مربــی  یــک  آمــدن  بــا  فکــر می کردنــد 
ــتقال  ــکات اس ــه مش ــط هم ــی منظب آلمان
ــن دو  ــوادث همی ــا ح ــد ام ــد ش ــل خواه ح
ــن باشــگاه  ــه ای ــر نشــان می دهــد ک روز اخی
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــتر از آنچ ــی بیش خیل

ــت. ــه ای اس ــکات ریش ــار مش دچ
ــی بدنســاز  اخــراج میــک مــک درمــوت مرب
ــاده در  ــاق س ــک اتف ــت ی ــتقاال می توانس اس
ــی باشــگاه باشــد.  ــر و تحــوالت کادر فن تغیی
در هــر تیــم فوتبالــی معمــواًل بــا اخــراج ســر 
مربــی تمــام کادر فنــی هــم تغییــر می کننــد. 
ــر  ــار تغیی ــفر دچ ــا ورود ش ــم ب ــتقال ه اس
شــد امــا تنهــا کســی کــه همچنــان بــه کارش 
ادامــه مــی داد مربــی بدنســاز ایرلنــدی ایــن 
ــه  ــم ب ــروع ه ــان ش ــه از هم ــود. البت ــم ب تی
ــوت و  ــک درم ــکاری م ــید هم ــر نمی رس نظ
ــار  ــل انتظ ــا حداق ــد ام ــه دار باش ــفر ادام ش
ــن همــکاری  ــم فصــل ای ــا نی می رفــت کــه ت
ــک  ــراج م ــد از اخ ــد. بع ــته باش ــه داش ادام
درمــوت تقریبــًا همــه افــراد خــارج از باشــگاه 
اســتقال خیــال می کردنــد اخــراج ایــن 
مربــی بــه خواســت شــفر انجــام شــده اســت 

امــا انتشــار یــک پســت اینســتاگرامی از 
ســوی مــک درمــوت همــه معــادالت را بهــم 

ریخــت.
پستاینستاگرامی

میکمکدرموت
ــد  ــد از نشســت چن ــوت بع ــک درم ــک م می
ســاعته ای که در باشــگاه اســتقال بــا مدیران 
داشــت و در نهایــت بــرای فســخ قــرارداد بــه 
ــه  توافــق رســید در کمــال تعجــب همــگان ب
تمریــن آخــر تیــم قبــل از رویارویــی بــا نفــت 
ــا شــاگردان و کســانی کــه  ــا ب تهــران رفــت ت
ماه هــا در کنــار آنهــا شــب و روز گذرانــده 
بــود بــه صــورت رســمی وداع کنــد، تصمیمــی 
کــه باعــث و بانــی اتفاقاتــی شــد کــه خشــم 
ــن  ــا او اولی ــت ت ــدی را برانگیخ ــی ایرلن مرب
ــد از  ــه بع ــد ک ــران باش ــی در ای ــی خارج مرب
ــه  ــوره در رفت ــاره از ک ــه یکب قطــع همــکاری ب
و پــرده از اختافاتــش در تیــم بردارد. بدنســاز 
ــه  ــز در صفح ــه آمی ــتی کنای ــدی در پس ایرلن
اینســتاگرام خــود بــا انتشــار تصویــری از 
نوشــت:  نــر و مــاده  درگیــری شــیرهای 
نهایــت  در  زندگــی، شــیرهای جــوان  »در 
ــال،  ــد! در فوتب ــت می گیرن ــرل را در دس کنت
ــد  ــعی می کنن ــدان س ــی دن ــر ب ــیرهای پی ش
آینــده شــیرهای جــوان را خــراب کننــد«. 
ــردن  ــگ ک ــا ت ــدی ب ــی ایرلن ــه مرب پســتی ک

صفحــه مهــدی رحمتــی نشــان داد منظــورش 
مســتقیم بــه کاپیتــان اول و نیمکــت نشــین 

ــت. ــتقال اس اس
آخرینتمرین

 بــرای دلیــل انتشــار ایــن پســت طعنــه آمیــز 
از ســوی مربــی برکنــار شــده از اســتقال تنهــا 
کافــی اســت بــه بخشــی از اتفاقــات رخ داده 
ــن  ــوت در آخری ــک درم ــور م ــگام حض در هن
جلســه تمرینــی آبی هــا اشــاره کنیــم، جایــی 
کــه میــک وقتــی می خواســت بــا همــه 
شــاگردانش خداحافظــی کنــد وقتــی بــه 
ســمت مهــدی رحمتــی رفــت بــا رفتار ســرد و 
بــی اعتنایــی کاپیتــان اول آبی هــا روبــرو شــد 
ــدی  ــاز ایرلن ــه بدنس ــردن ب ــت ک ــا پش ــه ب ک
تلویحــًا از دلخــوری اش بــه خاطــر گذشــته نــه 

ــر داد. ــدان دور خب چن
میــک مــک درمــوت کــه انتظــار چنیــن 
ــن حضــورش در  ــل در آخری برخــوردی حداق
ــت  ــا گذش ــت ب ــتقال را نداش ــات اس تمرین
ــر  ــد را منتش ــت تن ــن پس ــاعت ای ــد س چن
ــه  ــده ای ب ــخ کوبن ــی پاس ــه نوع ــا ب ــرد ت ک
باشــد.  داده  رحمتــی  مهــدی  رفتارهــای 
بازیکنــی کــه گفتــه می شــود اختافاتــش 
بــا میــک درمــوت از تمرینــات پیــش فصــل 
و در اردوی ارمنســتان اســتارت خــورد و در 
هــر  ماه هــای گذشــته  و  هفته هــا  طــول 

ــوص در  ــه خص ــد؛ ب ــتر ش ــتر و بیش روز بیش
ــان  روزهــای پایانــی حضــور علیرضــا منصوری

روی نیمکــت رهبــری اســتقال.
ــی  ــران خیل ــگاهی ای ــخ باش ــواًل در تاری معم
کــم داشــتیم مربیــان خارجــی بعــد از قطــع 
همــکاری بــا باشــگاه ها بــه یکبــاره از کــوره در 
برونــد و ایــن گونــه مشــکات و اختافاتشــان 
ــا  ــد؛ ام ــی کنن ــم ســابق علن ــا اعضــای تی را ب
میــک مــک درمــوت در آخریــن روزهــای 
حضــور در ایــران و بــا علــم بــه ایــن کــه اوضاع 
درونــی اســتقال متشــنج و ناآرام اســت برای 
ــی را  ــدی رحمت ــود از مه ــام خ ــه انتق ــن ک ای
بگیــرد ایــن پســت حاشــیه ســاز را منتشــر و 
بــا تــگ کــردن کاپیتــان نیمکــت نشــین عمــًا 
او را بــه عنــوان ســیبل جلــوی تمــام اتفاقــات 

ــاری اش قــرار داد. و ابهامــات برکن
ایــن اتفــاق اگــر چــه در نــگاه اول بیشــتر بــه 
یــک انتقــام شــخصی شــبیه اســت امــا اگــر 

واقــع بینانــه تــر به ایــن ماجــرا نــگاه می کنیم 
متوجــه خواهیــم شــد کــه باشــگاه اســتقال 
تــا چــه انــدازه دچــار حواشــی داخلــی اســت. 
ــای  ــن ماجراه ــا در مت ــی باره ــدی رحمت مه
مربــوط بــه بازیکــن ســاالری حضــور داشــته 
و بــه جــرات تنهــا مربــی ای کــه در مقابــل او 
ــی  ــوس ک ــرده کارل ــم ب ــود ه ــتاده و س ایس
روش بــوده اســت. در مقابــل مربیــان داخلــی 
ــه  ــان و ... هم ــی، منصوری ــه نوی ــد قلع مانن
بعــد از در افتــادن بــا رحمتــی دچــار عواقــب 
ناگــواری شــده اند. حــاال بعــد از ماجــرای 
مــک درمــوت بایــد بــه انتظــار نشســت و دیــد 
ــی  ــای داخل ــه ســرانجام شــفر در طوفان ه ک
ــا او  ــید و آی ــد کش ــا خواه ــه کج ــتقال ب اس
نهادینــه  ســاالری  بازیکــن  بــه  می توانــد 
ــه او  ــا اینک ــد ی ــه کن ــتقال غلب ــده در اس ش
 هــم بــه سرنوشــت منصوریــان دچــار خواهــد 

شد.

حاشیههایبیپایاناستقالل

زخم کهنه ای به نام بازیکن ساالری

ــدور  ــی در ص ــد طوالی ــه ی ــپاهان ک ــه س ــوالد مبارک ــگاه ف باش
ــه  ــبت ب ــه ای نس ــار در بیان ــا دارد اینب ــام بیانیه ه ــواع و اقس ان
رفتــار ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال جوانــان ایــران انتقــاد کــرد. 
ــران  ــت: »مدی ــده اس ــگاه آم ــن باش ــه ای ــی از بیانی در بخش
ــه  ــال در هم ــی فوتب ــای مل ــیون و تیم ه ــاح در فدراس ذیص
رده هــای ســنی می تواننــد بــر روی ایــن نکتــه صحــه بگذارنــد 
ــرای حضــور  ــه ســپاهان همیشــه ب ــوالد مبارک ــه باشــگاه ف ک
ــا و  ــن همکاری ه ــی بهتری ــم مل ــای تی ــش در اردوه بازیکنان
همراهی هــا را انجــام داده و هیــچ نکتــه منفــی در ایــن بــاره در 

کارنامــه ایــن باشــگاه نیســت. 
بــا توجــه بــه برگــزاری اردوی تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــرای 
رقابت هــای مقدماتــی آســیا و دیــدار ایــن تیــم در روز ۱۳ آبــان 
مــاه، متاســفانه ســرمربی تیــم ملــی در رفتــاری دور از انتظــار 
نســبت بــه حضــور مهــدی رحیمــی بازیکــن ملــی پــوش جوان 

ــری  ــکان جلوگی ــم پی ــا تی ــدار ب ــرای حضــور در دی ســپاهان ب
کــرد. ایــن اتفــاق در شــرایطی روی داده کــه برخــی از بازیکنــان 
هــم پســت رحیمــی در ســپاهان دچــار مصدومیــت هســتند و 
تیــم ســپاهان در ایــن پســت بــه شــدت دچــار کمبــود بازیکــن 
ــا  ــان ب ــای مکررم ــا و تماس ه ــه نگاری ه ــم نام اســت. علیرغ
ــرای  ــه ب ــهایی ک ــال و تاش ــیون فوتب ــرم فدراس ــرکل محت دبی
ــفانه  ــتیم، متاس ــه داش ــن رابط ــپاهان در ای ــق س ــاع از ح دف
دوســتان حاضــر بــه همــکاری نشــدند و ســرمربی تیــم ملــی 
ــازه  ــی اج ــر قانون ــار و غی ــاری دور از انتظ ــز در رفت ــان نی جوان
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــًا ب ــرد. قطع ــادر نک ــن را ص ــروج بازیک خ
قوانیــن حضــور مهــدی رحیمــی در دیــدار بــا ســپاهان-
پیــکان مطابــق بــا قوانیــن بیــن المللــی حــق طبیعــی باشــگاه 
ســپاهان بــود، در ایــن بــاره ســرمربی تیــم ملــی جوانــان بایــد 

مــورد مواخــذه قــرار گیــرد.

ســرمربی تیــم گیتــی پســند بــا اشــاره بــه مشــکات تیمــش 
ــم را در  ــت تی ــه هدای ــاه ک ــدت کوت ــن م ــی ای ــت: در ط گف
ــف  ــاط ضع ــع نق ــایی و رف ــال شناس ــه دنب ــم ب ــت گرفت دس
تیــم هســتیم، مهم تریــن مشــکل مــا در حــال حاضــر کمبــود 
بازیکــن اســت کــه ســعی در رفــع آن داریــم. حســین شــمس 
اظهارکــرد: خوشــبختانه باشــگاه حمایــت بســیار خــوب وقــوی 
از تیــم می کنــد. مهم تریــن مشــکل فعلــی تیــم کمبــود 
بازیکــن اســت چــرا کــه نتوانســتیم جایگزینــان خوبــی بــرای 
ــدد  ــیم. درص ــته باش ــم، داش ــت دادی ــه از دس ــی ک دو بازیکن
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــتیم و ب ــر هس ــن دیگ ــک بازیک ــذب ی ج
ــم تمرکزمــان  ــرای گزینه هــای خارجــی نداری فرصــت کافــی ب
ــر  ــم را قوی ت ــا ترکیــب تی ــی اســت ت ــان داخل ــر روی بازیکن ب
کنیــم. وی افــزود: مســعود دانشــور یکــی از بازیکنــان بســیار 
ــه کمــر  ــه در ناحی ــران اســت ک ــذار فوتســال ای خــوب وتاثیرگ

ــه کادر  ــی ک ــا درمان های ــم ب ــی دارد، امیدواری ــک درد قدیم ی
ــی  ــرایط آرمان ــه ش ــر ب ــد زودت ــام می دهن ــم انج ــکی تی پزش
ــوان را دارد  ــن ت ــاد مــن دانشــور ای ــه اعتق ــردد. ب گذشــته برگ
کــه بــا گذشــت زمــان وتمرینــات مســتمر هماننــد گذشــته بــه 
عنــوان یــک مهــره تأثیــر گــذار در خدمــت تیــم خــود باشــد. 
ســرمربی تیــم گیتــی پســند در خصــوص وضعیــت تیم هــای 
بــاال نشــین جــدول گفــت: تیــم مــس ســونگون از نظــر مهــره 
ــن  ــتن دو بازیک ــا داش ــد. ب ــگ باش ــم لی ــن تی ــاید بهتری ش
ــا ایــن  ــان خوبــی کــه ب برزیلــی بســیار خــوب و دیگــر بازیکن
تیــم قــرارداد می بندنــد، هرگــز در زمــان تعویــض دچــار افــت 
نمی شــوند. شــاید ۱2 بازیکــن هــم ســطح دارنــد، تیــم بســیار 
ــای  ــر تیم ه ــز از دیگ ــی نی ــات دریای ــت. تاسیس ــی اس خوب
ــات در  ــر امکان ــره و دیگ ــر مه ــه از نظ ــت ک ــگ اس ــوب لی خ

ــی اســت. شــرایط بســیار خوب

ورزش

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــماره  ــب رای  ش ــه موج ــه ب ــه اینک ــر ب نظ
 ۹۶/۵/2۴ مورخــه    ۱۳۹۶۶۰۳۰2۰۳۱۰۰۰2۰۹
هیــات موضــوع  قانــون تعییــن تکلیــف  
وضعیــت ثبتــی اراضــی  و ســاختمانهای فاقــد 
ــه  ــک قطع ــگ  ی ــش دان ــمی ش ــند رس س
 -۴۰۴۰ پــاک  تحــت  مزروعــی   زمیــن  
ــش  ــش  بخ ــتزار  حنف ــع در کش ــی  واق اصل
2 حــوزه ثبتــی ناییــن  در مالکیــت آقــای 
ــید  ــد س ــی  فرزن ــی کاظم ــی موس ــید عل س
عبدالــه مســتقر گردیــد  و پرونــده ثبتــی  
ــد  ــی باش ــدود  م ــد ح ــابقه تحدی ــد س فاق
ــاده ۱۳  ــل م ــره ۳ ذی ــتناد تبص ــه اس ــذا ب ل
قانــون فــوق الذکــر  و طبــق تقاضــای مالــک 
ــد  حــدود ملــک مرقــوم  در روز شــنبه  تحدی
ــروع   ــل ش ــح  در مح ــاعت ۹ صب ۹۶/۹/۴ س
و بــه عمــل خواهــد آمــد  لــذا بموجــب 
ــن  ــن و مجاوری ــه مالکی ــه کلی ــی ب ــن آگه ای
ــرر  ــاعت مق ــه در روز و س ــردد ک ــار میگ اخط
در محــل حضــور یابنــد اعتراضــات مجاوریــن 
ــون  ــاده 2۰ قان ــق م ــاک مطاب ــان ام و صاحب
ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد 
ــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و  حــدود ت
طبــق تبصــره 2 مــاده واحــده قانــون تعییــن 
تکلیــف  پرونــده هــای معترضــی  ثبــت 
معتــرض ظــرف یــک مــاه از تاریــخ  تســلیم 
ــم  ــا تقدی ــن اداره بایســتی ب ــه ای ــراض  ب اعت
ــی  ــاح  قضای ــع ذیص ــه مراج ــت  ب دادخواس
گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن 

ــد ..  ــلیم نمای اداره تس
ــاذر  ــار : ۹۶/۸/۱۰ اب ــخ انتش ــف ۳۱۱ تاری م ال
مهیمــن رییــس اداره  ثبــت اســناد  و امــاک 

نائیــن  

آگهی تحدید حدود اختصاصی
ــدانگ  ــدود شش ــد ح ــه تحدی ــا اینک ــر ب نظ
پــاک شــماره ۴۹۹ / 7۸ واقــع در بخــش 
میمــه کــه طبــق ســوابق و پرونــده ثبتــی بــه 
ــنامه  ــی شناس ــول گرام ــرا بت ــم زه ــام خان ن
ــان  ــه در جری ــد عبدال ــه فرزن ــماره ۹ میم ش
حــدود  تحدیــد  عملیــات  و  اســت  ثبــت 
ــه عمــل نیامــده اســت . اینــک  ــی آن ب قانون
بنــا بــه دســتور قســمت اخیــر مــاده ۱۵ قانــون 
تحدیــد  نامبــرده  تقاضــای  طبــق  و  ثبــت 
حــدود پــاک مرقــوم در روز شــنبه مــورخ ۴ 
/ ۹ / ۹۶ ســاعت ۹ صبــح در محــل شــروع و 
بــه عمــل خواهــد آمــد لــذا بــه موجــب ایــن 
آگهــی بــه کلیــه مجاوریــن اخطــار مــی گــردد 
کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آگهــی در 
محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا 
ــت از  ــون ثب ــاده 2۰ قان ــق م ــن مطاب مجاوری
تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 

ــد .  ــد ش ــه خواه ۳۰ روز پذیرفت
ــت  ــخ انتشــار : ۱۰ / ۸ / ۹۶ رییــس ثب  تاری
میمــه – مهــدی ذکاوتمنــد  ۱۶۶۹ /م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
13 آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت 

اسناد وامالک خوروبیابانک
برابــر آراء صــادره هیــأت موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی مســتقر در اداره ثبــت اســناد 
و امــاک خوروبیابانــک تصرفــات مالکانــه و 
ــت   ــده اس ــرز گردی ــان مح ــارض متقاضی بامع
ــورد  ــاک  م ــان و ام ــخصات متقاضی ــذا مش ل
تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم 
ــه ۱۵ روز آگهــی میشــود   ــه فاصل ــت ب در دو نوب
ــدور  ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک در صورت
ــته  ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی ــند مالکی س
باشــند  میتواننــد  از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهی 
ــه  اداره  ــراض خــود را ب ــه مــدت دو مــاه  اعت ب
ثبــت اســناد وامــاک خوروبیابانــک تســلیم  و 
پــس از اخــذ رســید،  ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــراض، دادخواســت خــود  ــخ تســلیم اعت از تاری
ــی  ــد بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مرج را ب
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 

صــادر خواهــد شــد.
۱.رای شــماره  ۱۳۹۶۶۰۳۰2۰2۹۰۰۰۱۶2  مــورخ 
۹۶/۰۶/۳۰  هیــات ، خانــم مریــم الســادات 
نبــوی  فرزنــد  ســید محمــد بــه شــماره 
ــه شــماره  ــران ب شناســنامه ۶۵۴۹ صــادره از ته
ملــی ۰۰۵۶۰۸۴۰۴۸ در ســه دانــگ  یکبــاب 
خانــه  بــه مســاحت ششــدانگ 272.۵۸  متــر 
مربــع بــه پــاک  شــماره ۵۶ اصلــی واقــع 
ــک   ــت خوروبیابان درشــهر فرخــی  بخــش ۶ ثب
خریــداری عــادی مــع الواســطه ازمالکیــن 
ــه  ــرخ و فاطم ــی ف ــاعی رمضانعل ــمی مش رس

ــرخ ف
ــورخ  ــماره  ۱۳۹۶۶۰۳۰2۰2۹۰۰۰۱۶۳  م 2.رای ش
۹۶/۰۶/۳۰  هیــات ، خانــم مریــم فــرخ فرزنــد  
حســن بــه شــماره شناســنامه ۵۰2۹ صــادره از 
ــی ۰۰۴2۶۰۶۰۳۹  در ســه  ــه شــماره مل ــران ب ته
ــه مســاحت ششــدانگ  ــه ب دانــگ یکبــاب خان
ــع  ــی واق ــاک ۵۶  اصل ــع پ ــر مرب 272.۵۸ مت
ــک   ــت خوروبیابان در شــهر فرخــی بخــش ۶ ثب
خریــداری عــادی مــع الواســطه ازمالکیــن 
ــه  ــرخ و فاطم ــی ف ــاعی رمضانعل ــمی مش رس

فــرخ 
ــورخ  ــماره  ۱۳۹۶۶۰۳۰2۰2۹۰۰۰۱۶۴  م ۳.رای ش
ــادات  ــوره س ــم منص ــات ، خان ۹۶/۰۶/۳۰  هی
ــماره  ــه ش ــم ب ــد  سیدابوالقاس ــوی  فرزن موس
شناســنامه ۳۴  صــادره از خوروبیابانــک بــه 
ششــدانگ    ۵۴۰۹72۹۳۳۱ ملــی  شــماره 
ــر  ــاحت ۳72.۳۶ مت ــه مس ــه  ب ــاب خان یکب
ــمتی از  ــده از قس ــزی ش ــروز و مج ــع مف مرب
پــاک 722  اصلــی واقــع درشــهر خــور بخــش 
ــع  ــادی م ــداری ع ــک  خری ــت خوروبیابان ۵ ثب
ــر  ــی اکب ــای عل ــمی آق ــک رس ــطه ازمال الواس

ــی ــر یغمای افس
ــورخ  ــماره  ۱۳۹۶۶۰۳۰2۰2۹۰۰۰۱۶۵  م ۴.رای ش
ــادات  ــوره س ــم منص ــات ، خان ۹۶/۰۶/۳۰  هی
ــماره  ــه ش ــم ب ــد  سیدابوالقاس ــوی  فرزن موس
شناســنامه ۳۴  صــادره از خوروبیابانــک بــه 
ششــدانگ    ۵۴۰۹72۹۳۳۱ ملــی  شــماره 
یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۱۰7.۸۰  متــر 
ــمتی از  ــده از قس ــزی ش ــروز و مج ــع مف مرب
ــش  ــهر خوربخ ــع درش ــی واق ــاک 722 اصل پ
ــع  ــادی م ــداری ع ــک  خری ــت خوروبیابان ۵ ثب
ــر  ــی اکب ــای عل ــمی آق ــک رس ــطه ازمال الواس

ــی ــر یغمای افس
ــورخ  ــماره  ۱۳۹۶۶۰۳۰2۰2۹۰۰۰۱۶۶  م ۵.رای ش
حســن  ســید  آقــای   ، هیــات    ۹۶/۰۶/۳۰
شــماره  بــه  فرزندســیدمحمد  طباطبائــی  
شناســنامه و شــماره ملــی ۵۴۰۰۰۰۶۹22  صادره 
از خوروبیابانــک  در ششــدانگ یکبــاب خانــه به 
مســاحت 2۱7.۵۱  متــر مربــع بــه پــاک ۳۹۵ 
ــی واقــع درشــهر جنــدق  فرعــی از ۳۳۸۵  اصل
بخــش ۶ ثبــت خوروبیابانــک خریــداری عــادی 
مــع الواســطه ازمالــک رســمی محمــد کاظمیان

ــورخ  ــماره  ۱۳۹۶۶۰۳۰2۰2۹۰۰۰۱۸2  م ۶.رای ش
۹۶/۰7/2۵  هیــات ، آقــای هاشــم نبــی  فرزنــد 
نــوروز علــی بــه شــماره شناســنامه ۱۰ صــادره از 
خوروبیابانــک  بــه شــماره ملــی ۵۴۰۹۹۳۵۶۹۱  
ــگ  ــم مشــاع از شــش دان ــگ و نی ــک دان دری
یکبــاب خانــه بــه مســاحت شــش دانــگ  
ــزی  ــروز و مج ــع مف ــع مرب ــر مرب ۳7۹.۹۰  مت
شــده از قســمتی از پــاک ۳۴۳۰  اصلــی واقــع 
درمزرعــه فرحــزاد بخــش ۶ ثبــت خوروبیابانــک  
ازمالــک  الواســطه  مــع  عــادی  خریــداری 

ــد محمــد ــی نبــی فرزن مشــاعی عل
ــورخ  ــماره  ۱۳۹۶۶۰۳۰2۰2۹۰۰۰۱۸۳  م 7.رای ش
۹۶/۰7/2۵  هیــات ، آقــای مهــدی نبــی  فرزنــد 
نــوروز علــی بــه شــماره شناســنامه ۶ صــادره از 
خوروبیابانــک  بــه شــماره ملــی ۵۴۰۹۹۸۶۶۹۵  
در ســه دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یکبــاب 
ــگ  ۳7۹.۹۰   ــش دان ــاحت ش ــه مس ــه ب خان
متــر مربــع مفــروز و مجــزی شــده از قســمتی 
از پــاک ۳۴۳۰  اصلــی واقــع درمزرعــه فرحــزاد 
بخــش ۶ ثبــت خوروبیابانــک  خریــداری عادی 
ــی  ــی نب ــاعی عل ــک مش ــطه ازمال ــع الواس م

فرزنــد محمــد
ــورخ  ــماره  ۱۳۹۶۶۰۳۰2۰2۹۰۰۰۱۸۴  م ۸.رای ش
۹۶/۰7/2۶  هیــات ، آقــای عبدالــه نبــی  فرزنــد 
نــوروز علــی بــه شــماره شناســنامه یــک صــادره 
از خوروبیابانــک  به شــماره ملــی ۵۴۰۹۹۵۴۰۵۱  
ــگ  ــم مشــاع از شــش دان ــگ و نی ــک دان دری
یکبــاب خانــه بــه مســاحت شــش دانــگ  
ــده  ــزی ش ــروز و مج ــع مف ــر مرب ۳7۹.۹۰  مت
واقــع  اصلــی  پــاک ۳۴۳۰   از  از قســمتی 
درمزرعــه فرحــزاد بخــش ۶ ثبــت خوروبیابانــک  
ازمالــک  الواســطه  مــع  عــادی  خریــداری 

ــد محمــد ــی فرزن ــی نب مشــاعی عل
ــورخ  ــماره  ۱۳۹۶۶۰۳۰2۰2۹۰۰۰۱۸۵  م ۹.رای ش

اســتان  گاز  شــرکت   ، هیــات    ۹۶/۰7/2۹
ــه شــماره ثبــت 2۳727  و شناســه  ــان ب اصفه
ملــی ۱۰۱۰۱۸۹۱7۸۱  درشــش دانــگ یــک قطعه 
ــاحت 2۵۰۰  ــه مس ــی ب ــای احداث ــا بن ــن ب زمی
متــر مربــع مفــروز و مجزی شــده از قســمتی از 
پــاک ۳۴۳۸  اصلــی واقــع درقادرآبــاد بخــش 
ــع  ــادی م ــداری ع ــک  خری ــت خوروبیابان ۶ ثب
الواســطه ازمالــک مشــاعی ســید علــی اکبــرآل 

ــد ســید حســن داود فرزن
ــورخ  ــماره  ۱۳۹۶۶۰۳۰2۰2۹۰۰۰۱۸۶  م ۱۰.رای ش
محمدحســین  آقــای   ، هیــات    ۹۶/۰7/۳۰
شــماره  بــه  محمدعلــی  فرزنــد  حشــمت  
ــه  ــن  ب ــوزه ۳ نائی ــادره از ح ــنامه ۱۴ ص شناس
ــگ  ــی ۵۴۰۹۸7۳۵2۱  درشــش دان شــماره مل
یــک قطعــه زمیــن کــه درآن یــک حلقــه چــاه 
و چنــد اطاقــک احــداث شــده مشــهور بــه 
ــه  ــع ب ــر مرب ــاحت 27۰۰۰ مت ــه مس ــوه ب بنیگ
پــاک ۳۴۴2  اصلــی واقــع در جنــوب جنــدق 
بخــش ۶ ثبــت خوروبیابانــک  خریــداری عادی 
مــع الواســطه ازمالــک رســمی ســید تقــی 

ــی ــید عل ــد س ــی فرزن طباطبای
تاریخ انتشار نوبت اول ۹۶/۸/۱۰

تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۶/۸/2۴
ثبــت  رئیــس  بیطــرف  علــی  محمــد 

نــک  با بیا و ر خو

دادنامه
-2۵۳ دادنامــه  شــماره   : پرونــده کاســه 

ــاف  ــل اخت ــورای ح ــعبه دوم ش ۹۵/۰۶/۱۹ ش
خواهــان: حســین روفیگــر حقیقــت به نشــانی 
ــاور  ــی مش ــلمان غرب ــان س ــاد خیاب ــت آب دول
امــاک آســمان خوانــده: ۱- عبدالــه صالحــی 
ــول  ــه نشــانی مجه 2- ناصــر الیقــی هــر دو ب
ــا  ــند ب ــم س ــه تنظی ــزام ب ــوع ال ــکان موض الم
ــم رســیدگی و اخــذ نظــر مشــورتی  اعــام خت
ــه  ــادرت ب ــل مب ــرح ذی ــه ش ــورا ب ــای ش اعض
صــدور رای مــی نمایــد رای شــورادر خصــوص 
دعــوی دادخواســت حســین روفیگــر حقیقــت 
فرزنــد مصطفــی بــه طرفیــت ۱- عبدالــه 
صالحــی فرزنــد ســید کریــم 2- ناصــر الیقــی 
فرزنــد صمصــام بــه خواســته الــزام خوانــدگان 
ــال  ــر اســناد رســمی و انتق ــه حضــور در دفات ب
ــح  ــن توضی ــا ای ــوف ب ــودرو موص ــمی خ رس
کــه خــودرو پــژو ۴۰۵ مشــکی مــدل ۸۳ 
ــماره  ــور ۱2۴۸۳۰۹۰۳77 و ش ــماره موت ــه ش ب
شاســی ۸۳۰۳2۰7۱ را از خوانــده ردیــف اول 
خریــداری نمــوده کــه خوانــده ردیــف اول نیــز 
از خوانــده ردیــف دوم ابتیــاع نموده اســت و در 
ــه  حالیکــه خواســتار انتقــال رســمی خــودرو ب
ــه عمــل  ــام خــود اســت حســب اســتعام ب ن
ــک خــودرو حســین  ــا مال ــور ناج ــده از راه آم
ــی  ــد ۶۶ معرف ــی متول ــد مصطف ــر فرزن روفیگ
ــه  ــذا مراتــب انتقــال  خــودرو ب شــده اســت ل
ــت  ــبز مالکی ــرگ س ــدور ب ــان و ص ــام خواه ن
انجــام شــده اســت توضیــح ایــن کــه مولــول 

مــاده 2۹ قانــون راهنمایــی و رانندگــی تکلیــف 
ــر اســناد  ــه دفات ــه مراجعــه ب ــزام مــردم ب و ال
رســمی جهــت انتقــال نیســت بلکــه متضمــن 
ــن  ــه ضامنی ــه چنانچ ــت ک ــف اس ــن تکلی ای
مبــادرت بــه تنظیــم ســند در دفتــر خانــه 
ــبت  ــت نس ــی بایس ــد م ــمی نماین ــناد رس اس
بــه تعویــض پــاک و تســویه مــوارد مذکــور آن 
ــمی  ــند رس ــپس س ــوده و س ــدام نم ــاده اق م
تنظیــم گــردد . علیهــذا متضامنیــن  بــا حضــور 
در دفترخانــه نســبت بــه انتقــال اقــدام نماینــد 
یــا بــا حضــور در راهــور ناجــا و الــزام بــه بیــع و 
تنظیــم فــرم تاییدیــه نقــل و انتقــال مقدمــات 
صــدور بــرگ ســبز مالکیــت را هــم آورده کــه در 
مــا نحــن فیــه بــه صــورت اخیــر عمــل شــده و 
بــرگ ســبز مالکیــت نیــز اصــاح یافتــه اســت 
لذاهــم اکنــون خواهــان مالکیــت رســمی 
مراتــب  بنابــر  دعواســت  موضــوع  خــودرو 
ــق  ــی نداشــته وف ــر قانون ــوای مطروحــه اث دع
بنــد 7 مــاده ۸۴ قانــون آئیــن دادرســی مدنــی 
ناضــر بــه مــاده ۸۹ همــان قانــون قــرار رد 
دعــوای صــادره اعــام مــی گــردد . رای صــادره 
ظــرف بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل تجدیــد 
ــی  ــی حقوق ــم عموم ــی در محاک ــر خواه نظ

ــی باشــد .  شهرســتان برخــوار م
یــک   شــماره  مجتمــع  دوم  شــعبه  دفتــر 

برخــوار  شهرســتان 
شــماره نامــه اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

ــخ ۹۶/۰۸/۰۶ ــه تاری ــف ب ۵/۳7/۸۰۸/م ال

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظــر بــه اینکــه ســند مالکیــت ششــدانگ 
 ۱۱ از  فرعــی   7۹۹ شــماره  ثبتــی  پــاک 
ثبــت      ۱۴ بخــش  در  واقــع  اصلــی     
اصفهــان  کــه در ذیــل  ثبــت  2۰۵۸۱۹ و2

۰7۰۹7و22۶۳۶و2۰7۰۹۹و22۶۳۶و2۰72۳ 
۴۳۱و۱۱۹و۴2۵و۱22و۴2۸و2۳  صفحــات  در 
نــام  بــه  7۹7و۸۰۵و2۱2و۸۰۵  دفاتــر 
محســن ویحیــی وزینــب وعبــاس وعــزت 
و اصغــر ذوالفقــاری تحــت شــماره چاپــی 
72۶7۰۳و2۹۶27۱و22۰2۳۵و  مسلســل 
صــادر  و  ثبــت  2۹۶272و2۰27۰۵و2۴۶۱۸۱ 
ــب  ــطه بموج ــع الواس ــده  و م ــلیم گردی و تس
ــه  ــر خان ــندانتقال ۱۳۶7۳۵-۸7/۹/2۶ دفت س
۳ اصفهــان تمامــی ششــدانگ  بــه بیــژن 
کریمــی و منیــژه صالحــی فــرد  ده کهنــه 
بالســویه انتقــال یافتــه  ســپس آقــای بیــژن 
کریمــی بــا ارائــه درخواســت کتبــی  بــه شــماره 
انضمــام  بــه   ۹۶/7/۱۱-2۵۰2۵۴۹7 وارده 
دوبــرگ استشــهادیه محلــی کــه امضــا شــهود 
بــه  آن ذیــل شــماره  2۹۸۱۶ - ۹۶/۶/۳۰  
گواهــی دفتــر خانــه ۳ اصفهــان رســیده اســت 
ــود   ــنادمالکیت آن مفق ــه اس ــت ک ــی اس مدع
گردیــده  و درخواســت  صــدور ســند مالکیــت  
المثنــی نمــوده اســت    لــذا مراتــب به اســتناد 
ــن  ــاده ۱2۰ آیی ــل م تبصــره یــک اصاحــی ذی

نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی 
ــه  شــود چنانچــه کســی مدعــی انجــام معامل
ــند  ــود س ــا وج ــوم ی ــک مرق ــه مل ــبت ب نس
مالکیــت نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار 
ایــن آگهــی ظــرف مــدت ده روزاعتــراض خــود 
ــا  ــه اصــل ســند مالکیــت ی ــًا ضمــن ارائ را کتب
ــن اداره تســلیم و رســید  ــه ای ــه ب ســند معامل
اخــذ نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصل 
ســند مالکیــت بــه ارائــه کننــده ســند مســترد 
گــردد بدیهــی اســت اگــر ظــرف / مــدت مقــرر 
اعتراضــی نرســید یــا در صــورت اعتــراض 
اصــل ســند مالکیــت یــا معاملــه ارائــه نشــود 
اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق 

ــد . ــد ش ــررات خواه مق
ــدر ی-رئیســں  ــف 2۵۰7۳  علیرضــا حی  م ال

ثبــت اســناد و امــاک غــرب اصفهــان

آگهی وقت رسیدگی و دادخواست 
وضمائم به آقای / خانم مجتبی پور 

نقشینه فرزند  
 ۹۶۱۰۱۰۰۳۵۴2۰۵2۵۹  : اباغنامــه  شــماره 
شــماره پرونــده : ۹۶۰۹۹۸۰۳۶۰۱۰۰۹2۶ شــماره 
بایگانــی شــعبه : ۹۶۰۶۹۳ تاریــخ تنظیــم : 
۹۶/7/2۵ خواهــان آقــای اکبــر قــوه عــود 
فرزنــد رضــا دادخواســتی بــه طرفیــت خوانــده 
آقــای مجتبــی پــور نقشــینه بــه خواســته 
ایــن  بــه  مطــرح کــه  امانــت  در  خیانــت 
ــه  ــده کاس ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ش
دادگاه    ۱۱۶ شــعبه    ۹۶۰۹۹۸۰۳۶۰۱۰۰۹2۶
کیفــری دو مجتمــع امــور تجــاری و بازرگانــی 
شهرســتان اصفهــان-)۱۱۶ جزایــی ســابق (  
ثبــت و وقــت رســیدگی بــه تاریــخ ۱۳۹۶/۹/7 
ــه حســب  ــن  شــده اســت ک ســاعت ۱۰ تعیی
دســتور دادگاه طبــق موضــوع مــاده 7۳ قانــون 
آییــن دادرســی مدنــی  بعلــت مجهــول المکان 
بــودن خوانــده  و در خواســت خواهــان مراتــب 
ــار  ــد کثیراالنتش ــی از جرای ــت در یک ــک نوب ی
آگهــی مــی شــود تــا خوانــده ظــرف یــک مــاه 
پــس از تاریــخ انتشــار آگهــی بــه دفتــر دادگاه 
مراجعــه  و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود 
نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت 
و در وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر 

ــردد . گ
ــری دادگاه   ــور دفت ــف 2۵۰2۰ متصــدی ام م ال
ــور  ــع ام ــری دو مجتم ــعبه ۱۱۶ دادگاه کیف ش
تجــاری و بازرگانــی شهرســتان اصفهــان-)۱۱۶ 

ــی ســابق (   جزای

آگهی وقت رسیدگی و دادخواست 
 وضمائم به آقای / خانم علیرضا 
علی نژاد فالح  فرزند  غالمرضا 

 ۹۶۱۰۱۰۰۳۵۴2۰۵2۹۰  : اباغنامــه  شــماره 
 ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۹۵۰۰۸۰7  : پرونــده  شــماره 
تاریــخ   ۹۶۰772 : بایگانــی شــعبه  شــماره 
تنظیــم : ۹۶/7/2۶خواهــان آقــای عبدالحمیــد 

طرفیــت  بــه  دادخواســتی  عباســی 
خوانــده علیرضــا علــی نــژاد فــاح بــه 
بــه  مطــرح کــه  خواســته کاهبــرداری 
ــده  ــماره پرون ــه ش ــاع و ب ــعبه ارج ــن ش ای
کاســه ۹۵۰۹۹۸۰۳۵۹۵۰۰۸۰7 شــعبه ۱۱۶  
دادگاه کیفــری دو مجتمــع امــور تجــاری 
اصفهــان-)۱۱۶  شهرســتان  بازرگانــی  و 
ــیدگی  ــت رس ــت و وق ــابق (  ثب ــی س جزای
بــه تاریــخ ۱۳۹۶/۹/۸ ســاعت ۹:۳۰ تعییــن  
شــده اســت کــه حســب دســتور دادگاه 
طبــق موضــوع مــاده 7۳ قانــون آییــن 
ــکان  ــول الم ــت مجه ــی  بعل ــی مدن دادرس
بــودن خوانــده  و در خواســت خواهــان 
از جرایــد  نوبــت در یکــی  مراتــب یــک 
ــده  ــا خوان کثیراالنتشــار آگهــی مــی شــود ت
ــار  ــخ انتش ــس از تاری ــاه پ ــک م ــرف ی ظ
ــن  ــه  و ضم ــر دادگاه مراجع ــه دفت ــی ب آگه
اعــام نشــانی کامــل خــود نســخه دوم 
در  و  دریافــت  را  ضمائــم  و  دادخواســت 
 وقــت مقــرر فــوق جهــت رســیدگی حاضــر 

گردد .
الــف 2۵۰22 متصــدی امــور دفتــری  م 
دو  کیفــری  دادگاه   ۱۱۶ شــعبه  دادگاه  
مجتمــع امــور تجــاری و بازرگانی شهرســتان 

اصفهــان-)۱۱۶ جزایــی ســابق (  

آگهی احضار 
شــماره بایگانــی شــعبه : ۹۶۰7۶۴ نظــر 
ــه اینکــه آقــای مهــدی عبدالهــی هارونــی  ب
فرزنــد ســیف الــه متهــم بهتوهیــن و تهدیــد 
دادیــاری  پرونــده کاســه شــعبه ۴2  در 
دادســرای عمومــی و انقــاب اصفهــان مــی 
باشــد و وقــت حضــور یــک مــاه پــس 
ــه  ــه ب ــا توج ــی باشــد ب ــی م از انتشــار آگه
مجهــول المــکان بــودن متهــم حســب مــاده 
ــک  ــری ی ــی کیف ــن دادرس ــون آیی ۱7۴ قان
نوبــت در یکــی از روزنامــه های کثیراالنتشــار 
ــور  ــم مذک ــود واز مته ــی ش ــر م ــع ونش طب
دعــوت بــه عمــل مــی آیــد جهــت رســیدگی 
ــورت  ــود ودر ص ــر ش ــرر حاض ــت مق در وق
شــده  ابــاغ  احضاریــه  حضــور  عــدم 
ــد  ــاذ خواه ــی اتخ ــم مقتض ــی و تصمی  تلق
ــماعیلی  ــف اس ــف 2۵۰۰۶ یوس ــد./ م ال ش
- دادیــار شــعبه ۴2 دادســرای عمومــی 

ــان ــاب اصفه وانق
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آگهی مفقودی
پاتــرول دو درب  بــرگ کمپانــی خــودرو 
 PNK۱۵Z2۰۹۸۰7 شاســی  شــماره  بــه 
 شــماره موتــور Z2۴۰۱۵۰7۰Z شــماره پــاک
۹۸2 هـــ ۴۳ ایــران ۴۴ متعلــق بــه حســین 
ــه  ــده و از درج ــود گردی ــر مفق ــدی ف محم

ــد. ــاقط می باش ــار س اعتب



پیشهناد فیلم

ملبورن

کارگردان: نیما جاویدی
نویسنده: نیما جاویدی

ــام  ــان، اله ــگار جواهری بازیگــران: پیمــان معــادی، ن
ــدا جــوان کــردا، وی

 خالصه داستان فیلم: 
ــورن و در  ــه ملب ــفر ب ــتانه س ــوان در آس ــی ج زوج
حالــی کــه چنــد ســاعت بیشــتر بــه پروازشــان 
ــی  ــر ماجرای ــته درگی ــت، ناخواس ــده اس ــی نمان باق
ــا  ــن ســاخته نیم ــده می شــوند.»ملبورن« اولی پیچی
ــورن«  ــی »ملب ــم درام-معمای ــت. فیل ــدی اس جاوی
ــوان  ــه عن ــود ب ــی خ ــن الملل ــور بی ــن حض در اولی
ــم افتتاحیــه بخــش هفتــه منتقدیــن جشــنواره  فیل
ــس از آن در  ــد و پ ــش درآم ــه نمای ــز ب ــم ونی فیل
ــزه  ــب جای ــه کس ــق ب ــی، موف ــنواره های خارج جش
هــرم طالیــی )بهتریــن فیلــم( جشــنواره فیلــم 
قاهــره مصــر، جایــزه بهتریــن کارگردانــی و بهتریــن 
ــان  ــات داوری جوان ــم هی ــن فیل ــه و بهتری فیلمنام
ــزه  ــون، جای ــم گیخ ــنواره فیل ــن جش ــاه و دومی پنج
آســتور نقــره ای بهتریــن بازیگــر زن بیســت و نهمیــن 
جشــنواره فیلــم ماردلپالتــا، جایــزه بهتریــن فیلمنامــه 
ــرداری بیســت و پنجمیــن  ــژه فیلمب و تقدیرنامــه وی
جشــنواره فیلــم اســتکهلم، جایــزه بهتریــن فیلمنامــه 

ــد. ــیفیک و ... ش ــیا پاس ــم آس ــنواره فیل جش
ــه شــدت داســتان محــور اســت و  ــورن ب ــم ملب فیل
ــا آنکــه دســت فیلمســاز بــرای نزدیــک شــدن بــه  ب
دنیــای درونــی شــخصیت ها کامــاًل بــاز بــوده، او 
ترجیــح داده اســت تــا تمرکــز اصلــی خویــش را بــر 
داســتان بگــذارد و نــه بــر شــخصیت ها، بــا ایــن حال 
فیلمســاز بــه دلیــل ضعف هــای آشــکار در فیلمنامــه 
و عــدم توجهــش بــه حفــظ ریتــم در نیمه هــای راه در 
ــد.  ــاکام می مان ــش ن ــی خوی ــه مقصــود اصل ــل ب نی
ســاخت فیلــم بــه ســبک و ســیاق اصغــر فرهــادی، 
نــه تنهــا اشــکال نیســت، بلکــه می توانــد نویدبخــش 
آغــاز نوعــی جریــان فیلمســازی نــو در میــان نســل 
جوان تــر باشــد، امــا جاویــدی بــه منظــور دســتیابی 
بــه موفقیــت بیشــتر بایــد تغییراتــی را در شــکل قصه 
گویــی اش ایجــاد نمایــد و تســلط بیشــتری نیــز بــر 
هدایــت بازیگــران و شــخصیت پــردازی پیــدا کنــد.

حرف و نقل

 بــا توجــه بــه آغــاز ســری جدیــد برنامــه »خندوانه« 
پــس از مــاه صفــر و افــت ایــن برنامــه در ســری 
ــاره  ــور دوب ــرای حض ــه ب ــن برنام ــازندگان ای ــی، س قبل
ــن  ــب ای ــا صاح ــره ب ــه وارد مذاک ــان در برنام جناب خ

عروســک شــده اند.
ــان  ــاره زم ــینما درب ــردان س ــی کارگ ــا امین  علیرض
ــا  ــت: ب ــیاه« گف ــه س ــینمایی »جعب ــم س ــاخت فیل س
توجــه بــه اینکــه بــرای ســاخت ایــن فیلــم احتیــاج بــه 
یــک فضــای برفــی داریــم قصــد داریــم آن را در بهمن و 

اســفندماه در یــک فضــای کوهســتانی بســازیم.
 فصــل ســوم ســریال »لیسانســه ها« بــه کارگردانــی 
لیسانســه ها« »فــوق  نــام  بــا  صحــت   ســروش 

 قرارداد نگارش بست.
 جهانگیــر الماســی بازیگــر و کارگردان دربــاره فعالیت 
خــود در عرصــه کارگردانــی تئاتــر گفــت: نمایشــنامه ای را 
بــرای اجــرا بــه وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی پیشــنهاد 
داده ام و قصــد دارم ایــن اثــر نمایشــی را کــه بــر اســاس 
نمایشــنامه »قرمــز« اثــر جــان لــوگان اســت، بــه صحنــه 

ببرم.
 معــاون فرهنگــی دانشــگاه تهــران از تغییــر رویکــرد 
ایــن دوره از جشــنواره تئاتــر تجربــه خبــر داد و عنــوان کــرد 
برخــی گروه هــای تئاتــری بــرای حضــور در فســتیوال های 

دانشــجویی بین المللــی آمــاده می شــوند.
 تهیه کننــده »شکرســتان« از ســاخت ســری جدیــد 
ایــن مجموعــه انیمیشــن، در قالــب چهــار قســمت برای 

پخــش از تلویزیون خبــر داد.
 محمــد مســاوات چنــد مــاه پــس از نمایــش قابــل 
تحســین »بی پــدر« کــه در تئاترشــهر بــه صحنــه رفــت، 
نمایــش دیگــری را بــا نــام »این یــک پیپ نیســت« در 

تئاتــر مســتقل تهــران اجــرا می کنــد.
 نیکــی کریمــی، بازیگــر و تهیه کننده فیلم ســینمایی 
»آذر« گفــت: بــه دلیــل اینکــه اســم فیلــم »آذر« اســت، 
عالقمنــد بــودم تــا در آذرمــاه اکــران شــود. البته شــرایط 

هــم در ایــن تصمیــم تاثیرگــذار بــود.
ــی  ــن اسپیس ــه کوی ــن ک ــس از ای ــک روز پ ــا ی  تنه
ــه  ــده علی ــرح ش ــی مط ــای آزار جنس ــر اتهام ه ــه خاط ب
ــی  ــر عذرخواه ــر از آن بازیگ ــر دیگ ــک بازیگ ــط ی او توس
کــرد، شــبکه نتفلیکــس اعــالم کــرده محبوب تریــن 
ســریال خــود »خانــه پوشــالی« بــا نقش آفرینــی 
ــم  ــل شش ــی فص ــدی یعن ــل بع ــی را در فص اسپیس
بــه پایــان می بــرد و آکادمی امــی هــم گفتــه بــر 
 خــالف برنامه ریــزی قبلــی اش دیگــر از او تجلیــل 

نمی کند.
ــرد:  ــار ک ــی اظه ــگار قدیم ــی روزنامه ن ــو بدیع  مین
مــردم امــروز در رســانه ها فرامــوش شــده اند و بــه 
همیــن خاطــر دیگــر همچــون ســابق از رســانه ها 

نمی شــود. اســتقبال 
 فعــاالن حمایــت از حقــوق زنــان، افتتاحیــه برنامــه 
ــس  ــکی« را در پاری ــن پوالنس ــار »روم ــرور آث ــژه م وی

ــد. مختــل کردن
ــامل  ــه ش ــواری ک ــاغر ان ــی های س ــر از نقاش   ۲۶ اث
ــه  ــلمان« ب ــری »ش ــت در گال ــک اس ــگ و آکریلی آبرن

نمایــش گذاشــته می شــود.

اخبارکوتاه

ثبت »جامع التواریخ« در یونسکو
 »جامــع التواریــخ« نوشــته رشــیدالدین فضــل هللا همدانــی

در فهرست حافظه جهانی ثبت شد. 
ــخه   ــرد: نس ــالم ک ــی اع ــار تاریخ ــت آث ــر ثب ــرکل دفت مدی
کتــاب »جامع التواریــخ« قــرار گرفتــه در کاخ جهانــی 
ــر  ــی )وزی ــل هللا همدان گلســتان نوشــته رشــیدالدین فض
دوره ایلخانــی( در فهرســت حافظــه جهانــی یونســکو 
بــه ثبــت رســید. او ایــن کتــاب را یکــی از مهم تریــن 
کتاب هــای حــوزه تاریــخ ایــران و جهــان دانســت و افــزود: 
نســخه های متعــددی از آن در کتابخانه هــای مختلــف 
دنیــا نگهــداری می شــود، امــا یکــی از نســخه های آن 
ــن  ــه ای ــت، ک ــود اس ــتان موج ــه کاخ گلس ــز در کتابخان نی
ــس و دارای  ــخه های نفی ــی از نس ــوان یک ــه عن ــخه ب نس
ارزش هــای فرهنگــی و هنــری در فهرســت حافظــه جهانی 
ــه  ــی حافظ ــه مل ــر کمیت ــید. دبی ــت رس ــه ثب ــکو ب یونس
جهانــی یونســکو در ایــران ادامــه داد: پرونــده مربــوط 
ــل داده  ــه یونســکو تحوی ــش ب ــر دو ســال پی ــن اث ــه ای ب
شــد و پــس از بررســی های فنــی، واجــد ارزش ثبــت 
ــی یونســکو شــناخته شــد. وی  در فهرســت حافظــه جهان
ــه در  ــی دانســت ک ــر ایران ــن اث ــخ« را دهمی »جامع التواری
ــون  ــح داد: تاکن ــیده و توضی ــت رس ــه ثب ــت ب ــن فهرس ای
ــی،  ــه نظام ــالک الممالک، خمس ــد مس ــی مانن کتاب های
شــاهنامه بایســنقری کــه در کتابخانه هــا و مجموعه هــای 
ســازمان میراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
نگهــداری می شــود، در فهرســت حافظــه جهانــی یونســکو 

ــیده اند. ــت رس ــه ثب ب

»امشب کنار غزل های من بخواب« 
منتشر شد

جدیدتریــن اثــر همایــون شــجریان بــا آهنگســازی فردیــن 
خلعتبــری بــا عنــوان »امشــب کنــار غزل هــای مــن 

بخــواب« منتشــر شــد. 
ــار غزل هــای مــن  ــوم »امشــب کن ــری آلب ــن خلعتب فردی
ــی  ــین یداله ــاد افش ــعار زنده ی ــاس اش ــواب« را براس بخ
ــوان  ــه عن ــز ب ــجریان نی ــون ش ــرده و همای ــازی ک آهنگس
خواننــده آن را اجــرا کــرده اســت. ایــن آلبــوم از 1۶ قطعــه 
»هجــوم خاطــره«، »پــل خــواب«، »تــار مــوی پریشــان«، 
»ســکوت بیــن دو حــرف ایــن گل شــب بــو«، »زیــر 
ســقف خیــال«، »تاکــور«، »اقــرار پشــت اقــرار«، »بیــد«، 
ــه ســالدگی  ــزل ب ــو غ ــا ت ــرار«، »ب ــال«، »ق »آغــوش خی
ــار  ــب کن ــو«، »امش ــن«، »بان ــچ ب ــود«، »پب ــرف می ش ح
آفتــاب  »آخریــن شــعاع  بخــواب«،  مــن  غزل هــای 
ــش از  ــت. پی ــده اس ــکیل ش ــوا« تش ــتانی« و »ه زمس
ــن  ــواب«، فردی ــن بخ ــای م ــار غزل ه ــب کن ــوم »امش آلب
خلعتبــری و همایــون شــجریان در ســاخت و انتشــار 
ــل  ــدی قب ــه چن ــز ک ــی« نی ــر فراموش ــار دگ تک آهنگ«ب

ــد.  ــرده بودن ــکاری ک ــد هم ــر ش منتش
ــازانی  ــا آهنگس ــز ب ــن نی ــش از ای ــجریان پی ــون ش همای
چــون محمدجــواد ضرابیــان، علــی قمصــری، حمیــد 
متبســم، تهمــورث پورناظــری، ســهراب پورناظــری، مهیــار 
علیــزاده، ژانــو باغومیــان و محمدرضــا درویشــی همــکاری 

ــرده اســت. ک

ــای  ــتند »رؤی ــردان مس ــینی، کارگ ــی خیام الحس ــید مجتب س
ــره  ــا چه ــان ب ــر مخاطب ــن اث ــا ای ــه ب ــرد ک ــان ک ــت«، بی خالف

واقعــی داعــش آشــنا می شــوند.
ــه ای  ــتند ۴۲ دقیق ــن مس ــاخت ای ــت: س ــینی گف  خیام الحس
همزمــان بــا عملیــات آزادســازی موصــل کلیــد خــورد و 
ــام  ــراق انج ــور ع ــل در کش ــورت کام ــه ص ــرداری آن ب تصویرب

ــد.  ش
وی افــزود: مســتند »رؤیــای خالفــت« را بــه ســفارش شــبکه 
افــق تولیــد کــردم و بــا توجــه بــه اینکــه شــهر موصــل، مرکــز 
ــود، مســئوالن ایــن شــبکه  خالفــت داعــش در کشــور عــراق ب
تمایــل داشــتند وضعیــت ایــن شــهر در قالــب مســتندی 
بررســی شــود. ایــن مســتند گزارشــی از بخــش قدیــم موصــل 
اســت؛ داعــش در شــهر موصــل اقــدام بــه اســارت خانواده هــای 
عراقــی کــرده بــود و از آن هــا بــه عنــوان ســپر انســانی اســتفاده 

می کــرد؛ درواقــع داعــش در بخــش قدیمــی موصــل مســتقر 
ــه اینکــه ایــن بخــش دارای بافــت قدیمــی  ــا توجــه ب ــود و ب ب
بــه همــراه کوچه هــای باریکــی اســت، جنــگ شــهری شــدیدی 
ــه                                                                                           ــه صــورت گرفت ــن منطق ــان آزادســازی موصــل در ای در جری

بــود. 
وی اضافــه کــرد: ایــن مســتند بــه مخاطبــان یــادآوری می کنــد 
کــه اگــر مدافعــان حــرم نبودنــد و مانع پیشــروی آن هــا در عراق 
نمی شــدند، رویدادهــای تلخــی در ایــران در انتظــار مــا بــود؛ بــر 
همیــن اســاس جنایاتــی  کــه توســط داعش در کشــور همســایه 

مــا انجــام شــد، می توانســت در میهــن مــا روی بدهــد. 
ایــن مستندســاز یــادآور شــد: شــبکه تلویزیونــی افــق برگــزاری 
مراســم رونمایــی را بــرای ایــن مســتند تــدارک دیــده؛ ولــی مــا 
ــال چنیــن  ــه دنب ــه پــس از اربعیــن ب ــه صــورت جداگان هــم ب

مراســمی بــرای ایــن اثــر در شــهر اصفهــان هســتیم.

بــا انجــام تســت نهایــی بازیگــران فیلــم ســینمایی »تــا 1۰ 
ــم امــروز 1۰ آبان مــاه در بوســتان نهج البالغــه  ــن فیل بشــمار«، ای
کلیــد می خــورد. در اولیــن ســکانس ایــن فیلــم منوچهــر 
زنــده دل و غزالــه نظــر جلــوی دوربیــن می رونــد و ســپس النــاز 
باطنــی، مانیــا بابایــی و بهــرام حســنی بــه ایفــای نقــش در ایــن 

اثــر می پردازنــد. 
ــا  ــاره »ت ــده، درب ــردان و تهیه کنن ــر، کارگ ــی زاده، بازیگ ــد ول فری
1۰ بشــمار« گفــت: متاســفانه بدعهدی هــای وزارت بهداشــت 
ــا  ــه م ــی ک ــد؛ در حال ــم ش ــن فیل ــاخت ای ــر در س ــث تأخی باع
نامه نگاری هــای زیــادی کــرده بودیــم. از طرفــی »تــا 1۰ بشــمار« در 
راســتای تحکیــم خانــواده، ارتقــای ســطح آگاهــی مــردم دربــاره 

ــت.  ــکل اس ــات و ال ــتعمال دخانی ــالمت و دوری از اس س
فیلمنامــه »تــا 1۰ بشــمار« بــا نگاهــی روان شناســانه بــه موضــوع 
تحکیــم زندگــی، نوشــته شــده و روایتگــر قصــه چنــد ســاعت از 

زندگــی زوجــی اســت کــه وارد ماراتنــی می شــوند. 
اســالمی،  نویســنده: کیانــوش  از:  عبارت انــد  فیلــم  عوامــل 
کارگــردان: ســعادت بســتام، مدیــر تصویربــرداری: حســین 
قلی پــور، طــراح گریــم: امیــر صفــادل، مدیــر صدابــردار: مســعود 
ــز و  ــی، برنامه ری ــه و لبــاس: قاســم مرب ــان، طــراح صحن حمیدی
دســتیار کارگــردان: مصطفــی کالتــه، عــکاس: احمــد ســیفی پور، 
منشــی صحنــه: یاســمین پــدری، دســتیار دوم کارگــردان: مهــدی 
ــتیار  ــور، دس ــام حیدرپ ــر حس ــد: امی ــین تولی ــر، جانش حبیبی ف
ــی، دســتیار  ــم: ســارا هلیل ــن شــریفی، مجــری گری صــدا: معی
ــدی  ــر: مه ــتیاران تصوی ــی، دس ــی هلیل ــردان: مجتب ــوم کارگ س
میرمحمــدی، ســالم محمــدی، امیــن یــاوری، حمل ونقــل: 
ابوالفضــل حســن نژاد، دســتیاران صحنــه و لبــاس: فرحنــاز 
زارع زاده، راشــا مــرادی، انتخــاب بازیگــر و تهیه کننــده: فریــد 

ــم. ــوژان فیل ــه ف ــرح: موسس ــری ط ــی زاده و مج ول
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فیلم هــای  از  یکــی  )ائــو(  خانــه  فیلــم 
تحســین برانگیــز ســینمای مســتقل ایــران در 

ســال های اخیــر اســت. 
ــر و  ــه مــدد ســینماهای هن ــه ب ــی ک فیلم های
ــکان  ــران ام ــف ای ــه در شــهرهای مختل تجرب

ــد.  ــدا کرده ان ــدن پی ــده ش دی
اصغــر یوســفی نــژاد کارگــردان ایــن فیلــم در 
اولیــن تجربــه خــود دســت بــه خلــق اثــری 
ــا  درخشــان زده اســت. اثــری کــه می تــوان ب
دیدنــش امیــد داشــت کــه هنوز هم ســینمای 
معناگــرا و شــاعرانه ایــران حرف هایــی بــرای 

گفتــن دارد. 
ــت و  ــوری اس ــردان جس ــژاد کارگ ــفی ن یوس
ایــن را از داســتان فیلــم ، انتخاب زبــان آذری 
و همچنیــن اســتفاده نابازیگــران می تــوان 

ــخیص داد. تش

دور  همــه  و  رفتــه  دنیــا  از  پیرمــردی 
جســد او جمــع شــده اند. تنهــا دختــرش 
باقــی مانــده اش »ســایه« از همســایگان 
ــا  ــش ت ــدر را در اتاق ــد پ ــا جس ــد ت می خواه
ــی  ــد. متوف ــه دارن ــواده نگ ــاد خان ــدن دام آم
وصیــت کــرده کــه بعــد از مــرگ، جســد او را 
در اختیــار دانشــکده پزشــکی بــرای اســتفاده 
علمــی قــرار دهنــد امــا دختــر شــدیدًا مخالف 
ــم افــراد حقیقــی  اســت. در طــول زمــان فیل
و حقوقــی مختلفــی تــالش می کننــد تــا 
»ســایه« را مجــاب کننــد بــه وصیــت پــدرش 

ــا... ــد ام ــل کن عم
فیلــم ســعی می کنــد تــا حــال و هــوای یــک 
ــان را در طــول  ــه ســنتی عــزادار تــرک زب خان
یــک روز بــه نمایــش بگــذارد. فیلــم خانــه از 
چنــد پــالن ســکانس طوالنــی تشــکیل شــده 
کــه دیالوگ هــا روایــت را پیــش می برنــد 
و دوربیــن آن را گــزارش می کنــد. اتمســفر 

داســتان ســیاه اســت و بازی هــای باورپذیــر 
ــن  ــتر ای ــه درک بیش ــرداری ب ــوه فیلمب و نح
فضــای دارک و متشــنج کمــک می کنــد. 
ــا لحــن  پایان بنــدی فیلــم شــاید متناســب ب
راوی گــری و فضــای روایــت نباشــد امــا 
بســیار دلچســب، غافلگیرکننــده و دراماتیــک 

اســت.
ــم دارای  ــت، فیل ــکات مثب ــه ن ــا وجــود هم ب
ــه  ــه البت ــت ک ــم هس ــی ه ــه منف ــد نکت چن
ــی  ــی طبیع ــم اول ــردان فیل ــک کارگ در کار ی

ــت. اس
 زبان

ــر  ــدگان غی ــرای بینن ــم ب ــن مشــکل فیل اولی
آذری زبــان خوانــدن زیــر نویــس اســت. 
ــادی  ــدی زی ــم و کلی ــای مه ــم دیالوگ ه فیل
ــد  ــده بای ــم بینن ــل ه ــن دلی ــه همی دارد و ب
ــن  ــد و ممک ــا باش ــه دیالوگ ه ــش ب حواس
ــد.  ــا را از دســت بده اســت بعضــی صحنه ه
از آنجــا کــه در ســینما بیننــده امــکان توقــف 
و بازگشــت بــه عقــب را ماننــد نمایشــگرهای 
خانگــی نــدارد ممکــن اســت در بعضــی 
صحنه هــا دچــار ســردرگمی شــود. کشــور مــا 
هنرمنــدان درخشــانی در عرصــه دوبلــه دارد و 
امیــدوارم ایــن فیلــم بــا دوبلــه فارســی هــم 
اکــران شــود تــا بیننــدگان بیشــتری را جــذب 
کنــد. بــه شــخصه اعتقــاد دارم ایــن فیلــم بــا 

ــد در تمــام ســینماهای  دوبلــه خــوب می توان
کشــور اکــران شــود و بــه فــروش خوبــی هــم 

ــد. دســت یاب

 ضعف داستانی
ــخصیت  ــت ش ــی زود دس ــژاد خیل ــفی ن یوس
رو  را  پــرده  پشــت  ماجراهــای  و  اصلــی 
ــتان از  ــن داس ــو نرفت ــل ل ــه دلی ــد. ب می کن
بیــان دقیــق ایــن ماجــرا معــذورم امــا یوســفی 
ــه  ــای قص ــا انته ــرد ت ــعی می ک ــد س ــژاد بای ن
اصــل ماجــرا را از بیننــده مخفــی نگــه دارد. هر 
ــه  ــن زمین ــالش خــود را در ای ــد او تمــام ت چن
ــدگان  ــال بینن ــن ح ــا ای ــا ب ــه ام ــه کار گرفت ب
ــدس  ــد ح ــان می توانن ــل از پای ــیارتر قب هوش
ــوده اســت بــه  بزننــد کــه اصــل ماجــرا چــه ب

همیــن دلیــل هــم اگــر نویســنده می توانســت 
ــد  ــه کن ــتان اضاف ــه داس ــی ب ــی پیچیدگ کم
ــم  ــرو بودی ــی نقــص روب ــا فیلمــی ب ــًا ب انصاف
ــژه در ســینمای  ــی وی ــوع خــود اتفاق ــه در ن ک

ــود. ــران ب ای
ــف  ــاط ضع ــن نق ــود ای ــا وج ــا ب ــت ام در نهای
بازهــم فیلــم »خانــه« فیلمی درخشــان اســت. 
بــازی نابازیگــران فیلــم بــه حــدی خــوب 
ــی  ــس از دقایق ــا پ ــه تنه ــر اســت ک و باورپذی
از شــروع فیلــم بیننــده فرامــوش می کنــد 
 کــه همــه ایــن بازیگــران آماتــور هســتند. 
 »محدثــه حیــرت« در نقــش اصلــی فیلــم 
فــوق العــاده ظاهــر شــده اســت. هــر چنــد بــا 
یــک فیلــم نمی تــوان دربــاره یــک بازیگــر نظــر 
داد امــا محدثــه حیرت قطعــًا یکــی از بازیگران 
بــا اســتعدادی اســت کــه از او در آینــده بیشــتر 
خواهیــم شــنید. چهــره و نــوع بــازی محدثــه 
حیــرت بیــش از همــه بازیگــران مــا را بــه یــاد 
بازی هــای خــوب لیــال حاتمــی می انــدازد 
ــا او را  ــه خیلی ه ــت ک ــم نیس ــل ه ــی دلی  و ب

لیال حاتمی جدید سینما می دانند.
ــر  ــد در ســینماهای هن ــه را می توانی ــم خان  فیل
و تجربــه بــه تماشــا بنشــینید و از ماجــرای 
ــم ارزش  ــن فیل ــد. ای ــذت ببری ــده آن ل پیچی
ــدوارم  ــدن را هــم دارد و امی ــار دی ــش از یکب بی
خیلــی زود بــا دوبلــه فارســی هــم اکــران شــود.

،،
فیلــم خانــه )ائــو( یکــی از فیلم هــای 
تحســین برانگیــز ســینمای مســتقل 

ایــران در ســال های اخیــر اســت

نگاهی به فیلم »خانه« )ائو( ساخته اصغر یوسفی  نژاد

چیزهایهستکهنمیدانی
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بسم هللا الرحمن الرحیم
پــرورش  ای  بــرادرم، خواهــرم، مــادرم، 
دهنــده روحــم، پــدرم مــا را فــراری از مــرگ 
ــم  ــراری از حک ــز ف ــردن نی ــا م ــت و ب نیس
خــدا نیســت، خوشــا بحــال آنــان که جــز راه 
خــدا راهــی ندارنــد و جــز ذکــر خــدا یــادی 
ــرم  ــرادرم و خواه ــادرم، ب ــدرم، م ــد. پ ندارن
ــی  ــرگ زندگ ــه م ــه لحظ ــید. ب ــان باش از این
ــزی نیســت خویشــتن را  جــز افســوس چی
ــذب  ــان مع ــه وداع گناه ــه لحظ ــد. ب بیابی
روح انــد، زندگــی را دریابیــد بــه هنــگام 
ــی  ــت، خدای ــراری نیس ــرگ ف ــردن از م م

ــول  ــه ق ــه ب ــان باشــید ک ــد چن ــی کنی زندگ
ــردن  ــه م ــر لحظ ــرای ه ــی )ع(: ب ــام عل ام
آمــاده باشــید. دوربیــن فیلــم بــرداری خــدا 
را کــه هیچــگاه ندیــدم، حــاال دیــدم گویــی 
ــم  ــن فیل ــال گرفت ــور در ح ــتگان مأم فرش
ــه  ــن ک ــی ک ــان زندگ ــرادرم چن ــد. ب از ماین
ــن  ــن خــدا را در حــال گرفت همیشــه دوربی
زیــاد مخــواب  ببینــی.  از خــود  فیلــم 
کــه فــردا بایــد ســال ها در زیــر خــاک 
ــوردن  ــرای خ ــه ب ــور ک ــاد مخ ــی، زی بخواب
ــر  ــی ب ــه دلیل ــد ک ــاد مخن وقت هاســت، زی
ــی روی  ــا م ــر کج ــه ه ــت، ب ــدن نیس خندی
دنیاســت.  آن  دیــدار  ســرانجام  بــدان 
ــا گذشــت بــاش  مــرگ را همیشــه ببیــن، ب
ــدرم، مــادرم  ــو بگــذرد، پ ــز از ت ــه خــدا نی ک

ــودم  ــودم و وج ــز نب ــان عزی ــر در نزدت اگ
برایتــان جــز رنــج هدیــه ای نبــود خوشــحال 
ــز  ــان عزی ــر در نزدت ــم و اگ ــه رفت ــید ک باش
ــد کــه خــدا ســفارش  ــودم بدانی و گرامــی ب
فرمــوده اســت از آنچــه دوســت داریــد 
انفــاق کنیــد. مــرا انفــاق در راه خــدا فــرض 
کنیــد، بهتریــن انفاقتــان. خواهــرم حجــاب 
تــو ســنگری اســت آغشــته بــه خــون مــن، 
ــه  ــه ســفارش ب ــی ک ــر از آن ــم باالت مــی دان
ــدان  ــی ب ــو را کنــم ول پوشــش و حجــاب ت
تفنگــی کــه در دســت مــن اســت چــادری 
ــه  ــل ب ــر می ــت اگ ــر توس ــر س ــه ب ــت ک اس
حفــظ ســاحم داری چــادرت را ســاحم 
بــدان. بــرادرم زندگــی چنــد صباحــی بیــش 
نیســت، نیامــده می گــذرد، آنچنــان ســریع 

ــدد.  ــا می پیون ــه دری ــه رود ب ــذرد ک می گ
چنــان زندگــی کــن کــه فــردا بــرای رفتنــت 
وحشــتی نداشــته باشــی. بــرادر، کوچک تــر 
ــا  ــاد دهــم ام ــزی ی ــو چی ــه ت ــه ب ــم ک از آن
قیامــت  داســتان  بگویــم  می خواهــم 
داســتان حقیقــی اســت اگــر نمی دانــی 
ــعی  ــی س ــر می دان ــی و اگ ــن بدان ــعی ک س
ــن  ــعی ک ــی س ــر می بین ــی و اگ ــن ببین ک
ــت را  ــه ی اعمال ــردا دفترچ ــی، ف ــل کن عم
جلویــت بــاز می کننــد و تــو چیــزی نــداری، 
ــوس،  ــک کار، افس ــز ی ــداری ج ــی ن جواب
افســوس، افســوس بــر عمــری که گذشــت. 
ــتی، در  ــی مس ــازی، در جوان ــی ب در کودک
ــتی؟  ــدا پرس ــی خ ــس ک ــتی، پ ــری سس پی
ــا  ــزم و ب ــان عاج ــا زب ــم ب ــرادرم می خواه ب

قلــم ناتوانــم برایــت ســفارش کنــم، وصیتی 
ــم  ــم بگوی ــم، می خواه ــی ده ــم، پیام نمای
بــرادر، روحانیتــی کــه اکنــون پرچمــدار این 
انقــاب اســت، پیشــرو ایــن اســام اســت, 
ــد  ــو گفته ان ــه ت ــه ب ــر چ ــن. ه ــش ک حفظ
ــر  ــده ام ب ــا را دی ــدا آنه ــه خ ــت. ب دروغ اس
ــا  ــان و ب ــا زبانش ــنگرها, ب ــا و در س منبره
ساحشــان, دیــده ام در جبهه هــا, جایــی 
کــه مــا را تــوان و شــهامت رفتــن نبــود آنهــا 
رفته انــد، بــه آنهــا احتــرام بگــذار، البتــه نــه 
ــه  ــزی ک ــا چی ــت تنه ــه از روحانی ــی ک آنهای
دارنــد عبــا و عمامــه ای اســت. بــرادر، خــون 
شــهدا را همیشــه عزیــز دار »پیمــان مقدس 

ــا خــون مــن اســت.«  م
حسین بیدخ ـ پادگان دو کوهه
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بــا آغــاز مــاه محــرم و اتمــام فصــل ســوم خندوانــه، گونــه ای متفــاوت 
از برنامه هــای مســتند، از شــبکه نســیم آغــاز بــه پخــش کــرد کــه در 
نــوع خــود جــذاب اســت. برنامــه هــزار داســتان کــه در ســری جدیــد 
انتخــاب مجریــان و داســتان ها،  البتــه  بــا تغییراتــی در دکــور و  خــود 
نقایــص ســری اول خــود را تــا حدودزیــادی رفــع کــرده اســت، ســعی 
دارد بــا انتخــاب داســتان های پــر امیــد، جــذاب و قابــل تأمــل ســیر 
ــتان  ــان داس ــا قهرم ــان ب ــداری آن ــزاد پن ــان و هم ــرش مخاطب ــی در پذی خوب
ــی  ــی وکارگردان ــواد فرحان ــی ج ــه کنندگ ــه تهی ــه ب ــن برنام ــد. ای ــته باش  داش
محمــد فــواد صفاریــان بــا بهــره بــردن از دوجنبــه بازیگــر محــوری برنامــه و در 
نقطــه مقابــل آن حضــور قهرمانــان نــه چنــدان نــام آشــنا امــا موفــق در حیطــه 
کاری خــود، هــم بــه جنبــه ســرگرمی و جــذب مخاطــب بــا حضــور بازیگــران 
)مجــری( پرداختــه و هــم روایــت گــر داســتانی سرشــار از نکته هــای آموزنــده 
بــرای تماشــاگر شــده اســت. در هــر قســمت از ایــن برنامــه ۶۰ دقیقــه ای کــه 
هــر شــب رأس ســاعت ۲۳ از شــبکه نســیم میهمــان خانه هــای ماســت، بــه 
طــور میانگیــن یــک یــا دو داســتان مهیــج از افــرادی کــه بــا زندگــی ســخت  و 
تــالش فــراوان و یــا معلولیــت بــه موفقیت هایــی رســیده اند رادر نظــر گرفتــه 
ــا بهــره گیــری از مجــری بازیگرانــی کــه بــه طریقــی بــا داســتان قهرمــان  و ب
ــکش  ــاگر پیش ــور تماش ــه حض ــود را ب ــر خ ــورد نظ ــکات م ــد، ن ــنایی دارن آش
می کنــد. وجــود برنامه هــای چــون هزارداســتان یــا کتــاب بــاز وحتــی 
ــرای  ــری ب ــو گام موث ــودک ش ــه، ک ــه وقتش ــطح برنام ــل س ــی تعدی ــا اندک  ب
 پــر کــردن اوقــات بیــکاری تماشــاگر و البتــه تولیــد برنامه هایــی بــا خمیــر مایه

 آموزشی پژوهشی برداشته است.

سینما

خواهران منصوریان به سینما می آیند
مســتند زندگــی ســه خواهــر ووشــو کار ایرانــی از اول آذر مــاه بــر پــرده 

ســینماهای کشــور نمایــش داده می شــود. 
فیلــم مســتند »صفــر تــا ســکو« بــه تهیــه کنندگــی مهتــاب کرامتــی 
و طهــورا ابوالقاســمی از اول آذرمــاه در ســینماهای کشــور بــه نمایــش 

درمــی آیــد.
 ایــن فیلــم کــه ســحر مصیبــی آن را ســاخته بــه بخش هــای مهمــی از 
زندگــی ورزشــی و شــخصی ایــن ســه خواهــر از تمرینــات بــا امکانــات 
کــم و مشــکالتی کــه آنهــا در طــی مســیر قهرمانــی خــود بــا آن روبــرو 

شــدند، پرداختــه اســت. 
بــرای  را  زندگی شــان  شــیرین  و  تلــخ  اتفاقــات  تمامــی  آن هــا 
ایــن  از صحنه هــای  هیــچ کــدام  تعریــف می کننــد.  مخاطبــان 
ــر واقعــی هســتند.  ــا صــد تصاوی ــم بازســازی نشــده و از صفــر ت  فیل
ایــن فیلــم بــا نمایــش در ســی و پنجمیــن جشــنواره فیلــم فجــر در 
چهــار رشــته بهتریــن فیلــم، کارگردانــی، تدویــن و صداگــذاری نامــزد 
دریافــت ســیمرغ بلوریــن شــد و در جشــنواره ســینما حقیقــت ســال 
گذشــته بــا شــش نامــزدی، جایــزه بهتریــن فیلــم مســتند را از ایــن 

جشــنواره دریافــت کــرد.
 »صفــر تــا ســکو« بعــد از موفقیــت در ایــن دو جشــنواره، بــا موافقــت 
ــت  ــران را بدس ــرای اک ــای الزم ب ــش، مجوزه ــی نمای ــورای صنف ش
ــی رود.  ــرده م ــه روی پ ــور ب ــینماهای کش ــاه در س آورد و از اول آذر م
ــا  الهــه منصوریــان، شــخصیت طالیــی و اول فیلــم مســتند »صفــر ت
ســکو« دربــاره ایــن فیلــم می گویــد: ۳ بــار فیلــم را دیــدم؛ یــک بــار 
ــران عمومــی، هــر  ــه هــم در اک ــه پیــش ســاخت و دو مرتب در مرحل
ــات شــاد  ــا لحظ ــردم و ب ــه ک ــن آن گری ــا ســکانس های غمگی ــار ب ب

ــدم. آن خندی

تئاتر

حضور چهار نماینده تاالر هنر 
در جشنواره تئاتر کودک

و  بیســت  بخــش  ســه  در  نماینــده   ۴ بــا  اصفهــان  هنــر  تــاالر 
 چهارمیــن جشــنواره تئاتــر کــودک و نوجــوان حضــور خواهــد داشــت. 
ــن  ــت و چهارمی ــت: بیس ــر گف ــن خب ــان ای ــا بی ــر ب ــاالر هن ــس ت رئی
ــوان  ــودک، نوج ــش ک ــه بخ ــوان در س ــودک و نوج ــر ک ــنواره تئات جش
و نمایشــنامه نیمــه اول آذرمــاه 9۶ در همــدان برگــزار می شــود. 
محمدرضــا رهبــری اظهــار داشــت: تــاالر هنــر نیــز امســال بــا حضــور 
 ۴ نماینــده بــا ۴ اثــر تولیــدی از ســوی دفتــر تخصصــی تئاتــر 
ســازمان فرهنگــی تفریحــی شــهرداری اصفهــان در ســه بخــش 
جشــنواره شــرکت می کنــد. وی افــزود: نمایــش »پینوکیــو« بــه 
ــای  ــر »آه ــه اث ــودک، و س ــش ک ــی در بخ ــیخ جبل ــی امیرش کارگردان
ــای  ــی اســداله اســدی، »بچه ه ــه کارگردان ــی هســتی« ب ــه ک ــو دیگ ت
خاکســتری« بــه کارگردانــی امیــد نیــاز و »خانــه ای وجــود داشــت« بــه 
کارگردانــی مرضیــه اشــرفیان و مهــدی فدایــی در بخــش نوجــوان در 

ــد.  ــن جشــنواره حضــور دارن ای
وی تصریــح کــرد: همچنیــن در بخــش ســوم جشــنواره نیــز نمایشــنامه 
»آهــای تــو دیگــه کــی هســتی« نوشــته اســداله اســدی و نمایشــنامه 
»فیلــی کــه پشــتک مــی زنــد« نوشــته امیــد نیــاز بــرای انتشــار و چاپ 
در کتــاب جشــنواره انتخــاب شــده اســت. رهبــری ادامــه داد: در بخش 
نوجــوان ایــن جشــنواره در کل 8 اثــر از سراســر کشــور ارســال شــده کــه 
ســه اثــر آن از جملــه تولیــدات دفتــر تخصصــی تئاتــر ســازمان فرهنگی 
تفریحــی شــهرداری اصفهــان اســت. وی خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه 
بــه راه انــدازی کانــون تئاتــر، رونــد تئاتــر کــودک بســیار خــوب شــده 
ــه  ــز ادام ــی نی ــای آت ــه رشــد در روزه ــد رو ب ــن رون ــم ای ــه امیدواری ک

داشــته باشــد.
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ا�ن �ن ا�ب ک�ت

واژه ها به دیدن من آمدند
نویسنده شمس لنگرودی

قیمت 7 هزار و 500 تومان
نشر نگاه

نویسنده، نقد و فرهنگ
نویسنده جرج لوکاچ

قیمت 30 هزار تومان
نشر نگاه

هیتلر را من کشتم
نویسنده  هادی معیری نژاد

قیمت 7 هزار تومان
نشر هیال

»تا۱۰بشمار«،امروزکلیدمیخوردچهرهواقعیداعشدر»رؤیایخالفت«



11 و حوادث اجتماعی  کوتاه اخبار 

باید به مردم اعتماد کنیم
مدیــرکل پیشــین مشــارکت های مردمــی ســازمان محیــط 
زیســت گفــت: مــا فعــاالن محیــط زیســت بایــد بخشــنده 
باشــیم و انرژی هایمــان را در مقابــل دشــمنان قســم 
خــورده طبیعــت ایــران صــرف کنیــم و نــه بــرای درگیرهــای 

میــان خودمــان.
محمــد درویــش گفــت: تمــام تــاش مــن در چهــار ســالی 
ــه  ــود ک ــن ب ــوده ام ای ــت ب ــط زیس ــازمان محی ــه در س ک
محیــط زیســت را بــه میــان مــردم ببــرم و مســئوالن بــه 
ــد.  اهمیــت رعایــت ماحظــات محیــط زیســتی پــی ببرن
ــوس  ــای ملم ــا مثال ه ــردم ب ــعی ک ــزود: س ــش اف دروی
نشــان بدهــم چــرا رعایــت ماحظــات زیســت محیطــی به 
کاهــش جــرم خیــزی و افزایــش شــاخص های ســامت 

ــود.  ــر می ش منج
ــط  ــه محی ــای ب ــم اعتن ــان دهی ــد نش ــه داد: بای وی ادام
زیســت می توانــد یــک صنــدوق ارزی پایــدار بــرای تمــام 

ــد، باشــد.  ــران دارن کســانی کــه دل در گــرو ای
ــم  ــاد کنی ــردم اعتم ــه م ــر ب ــرد: اگ ــح ک ــش تصری دروی
نیــازی بــه بودجه هــای بــزرگ بــرای انجــام کارهــای 

ــم. ــزرگ نداری ب

مردودی های معاینه فنی
مدیرعامــل اتحادیــه ســازمان های حمــل و نقــل همگانــی 
بیشــترین  نیســان  و  پرایــد  پیــکان،  گفــت:  کشــور 
مردودی هــای معاینــه فنــی هســتند. ســعید قیصــر 
ــی در  ــه فن ــتم معاین ــازی سیس ــه س ــا یکپارچ ــت: ب گف
ــی  ــه فن ــذ معاین ــل اخ ــه مراح ــوط ب ــه مرب ــور دغدغ کش
خودروهــا، برطــرف شــده و بــا متصــل شــدن تمــام مراکــز 
ــب و  ــل برچس ــیمفا، جع ــامانه س ــه س ــی ب ــه فن معاین
ــه  ــاره ب ــا اش ــید.  وی ب ــد رس ــل خواه ــه حداق ــف ب تخل
ــی در ۳۱۵ شــهر کشــور در  ــه فن ــز معاین ــه ۴۸۱ مرک اینک
ــی  ــه فن حــال فعالیــت هســتند، افــزود: ۱۳ مرکــز معاین
نیــز در شــهر تهــران فعــال هســتند و سیســتم ها و 
تجهیــزات مراکــز معاینــه فنــی خــودرو شــهرداری تهــران 

ــد.  ــت دارن ــردی مثب ــتانداردها، عملک ــا اس ــق ب مطاب
مدیرعامــل اتحادیــه ســازمان های حمــل و نقــل همگانــی 
کشــور بــا اشــاره بــه آمــار خودروهــای مــردودی در مراکــز 
معاینــه فنــی، اظهــار کــرد: ۱۸ درصــد خودروهــا در هفــت 
ماهــه اول ســال ۹۵ در معاینــه فنــی مــردود شــدند کــه 
ایــن آمــار در مــدت مشــابه امســال بــه ۲۸ درصــد رســیده 
کــه حاکــی از ســخت گیــری و دقــت بیشــتر مراکز اســت. 
ــردودی  ــی م ــت اصل ــی عل ــه آالیندگ ــان اینک ــا بی وی ب
خودروهــا در مراکــز معاینــه فنــی اســت، ادامــه داد: 
براســاس اطاعــات آمــاری مراکــز معاینــه فنــی در هفــت 
ــه  ــا ب ــردودی خودروه ــد م ــال، ۳۱ درص ــه اول امس ماه
ــری،  ــز، ۲۲ درصــد ظاه ــی، ۲۶ درصــد ترم ــل آالیندگ دلی
ــوده  ــور ب ــر و ۶ درصــد انحــراف مح ــک فن  ۱۵ درصــد کم

است. 
ــزار  ــون و ۵۰۰ ه ــه ۵ میلی ــه مراجع ــاره ب ــا اش ــر ب قیص
ــه  ــز معاین ــه مراک ــه اول امســال ب ــت ماه خــودرو در هف
فنــی، خاطرنشــان کــرد: پیــکان، نیســان، پرایــد، پــژو، رنــو 
و ســمند بــه دلیــل بــاال بــودن میــزان آالیندگــی بیشــترین 

مــردودی را داشــته اند.

جامعه

 ناکامی »مهارت آموزان ایرانی« 
در المپیادهای جهانی

ــی در  ــوزان ایران ــارت آم ــف حضــور مه مقایســه ادوار مختل
ــران  ــهم ای ــد س ــان می ده ــارت نش ــی مه ــابقات جهان مس
بــه رغــم تبلیغــات وهزینــه هــای بســیار، ناچیــز اســت کــه 
ریشــه در دو عامــل نقصــان تکنولــوژی و ضعــف فرآیندهــا 
دارد. مســابقات جهانــی مهــارت اواخــر مهرمــاه بــه میزبانــی 
ابوظبــی بــا حضــور ۳۴ نفــر از جوانــان برگزیــده مســابقات 
ــا  ــران ب ــارت ای ــی مه ــم مل ــزار شــد و تی ــارت برگ ــی مه مل
حضــور جوانــان بــا انگیــزه و دارای مهارت هــای فنــی و 
حرفــه ای، یــک مــدال طــای جهانــی در رشــته تکنولــوژی 
آب، یــک مــدال برنــز جهانــی در رشــته لوله کشــی و ۵ 
مــدال افتخــار در رشــته های رقابتــی ایــن مســابقات کســب 
کــرد. شــکرهللا جمالــی، کارشــناس سیاســتگذاری عمومــی 
می گویــد: صــرف نظــر از فــراز و فرودهــای موجــود تیم هــای 
ــف، در یــک همســان ســازی و  اعزامــی دردوره هــای مختل
مقایســه بــا ســایر تیم هــای علمــی و ورزشــی اعزامــی بــه 
ــر المپیادهــای ورزشــی و  ــی نظی ــن الملل تورنمنت هــای بی
مســابقات دانــش آمــوزی ودانشــجویی، تیم هــای مهارتــی 
نتوانســته اند از بــاب کســب مــدال و جایــگاه انتظــارات 
مجریــان، متولیــان وعمــوم را بــرآورده ســازند بطوریکــه اگــر 
در هــر دوره از مســابقات، تعــداد رشــته های مــورد آزمــون را 
۲۸ رشــته در نظــر بگیریــم درمجمــوع بــدون درنظرگرفتــن 
مقام هــای مشــترک، تعــداد ۸۴ مــدال طــا، نقــره و برنــز 
ــن  ــران از ای ــه ســهم ای ــدگان تقســیم می شــود ک ــن برن بی
تعــداد بــه رغــم تبلیغــات وهزینــه هــای گــزاف بســیار ناچیز 
اســت. جمالــی افــزود: تحقیــق جامعــی در خصــوص 
ــه عمــل نیامــده اســت امــا  ــن ناکامــی ب ــل وعوامــل ای عل
ــن  ــی درای ــل اساس ــه دوعام ــوان ب ــال می ت ــور اجم ــه ط ب
مقولــه شــامل ضعــف تکنولــوژی و نقصــان مدیریــت اشــاره 
کــرد. وی بــا اشــاره بــه عامــل نقصــان تکنولوژیکــی گفــت: 
تحریم هــا و محدودیــت کشــورهای صاحــب صنعــت و 
ــر مخــرب خــود را درحوزه هــای  ــوژی سالهاســت تأثی تکنول
ــت.  ــته اس ــای گذاش ــی برج ــادی و صنعت ــف اقتص مختل
آســیب ها  ایــن  از  نیــز  مهارتــی  آموزش هــای  عرصــه 
درامــان نمانــده اســت. بــه نظــر می رســد عــدم دسترســی 
تیم هــای مهارتــی ایــران بــه دســتگاه ها وماشــین آالت 
پیشــرفته صنعتــی و آموزشــی باعــث شــده کــه در خیلــی از 
رشــته های آزمونــی در مســابقات جهانــی، تیــم ایــران عمــًا 
حرفــی بــرای گفتــن نداشــته باشــد. جمالــی معتقــد اســت: 
ــک  ــر مکانی ــته هایی نظی ــًا در رش ــتی ها خصوص ــن کاس ای
خــودرو کــه مســتقیمًا بــا تجهیــزات ســنگین وگران قیمــت 
ســروکاردارند بیشتراحســاس می شــود. وی افــزود: در 
ــن  ــش ای ــرای کاه ــی ب ــًا تاش های ــر بعض ــالهای اخی س
ــدادی از  ــزات از تع ــی تجهی ــن برخ ــق تأمی ــه از طری فاصل
ــه  ــر فســتوی آلمــان صــورت گرفت ــر نظی شــرکت های معتب
اســت ولــی شــواهد نشــان می دهــد کــه تأثیــر چندانــی بــر 

ــد موجــود نداشــته اســت. رون

کوتاه حوادث 
 بخشش قاتل به شرط 

حفظ قرآن کریم
قاتــل جــوان بــه شــرط حفــظ قــرآن کریــم بخشــیده شــد. 
ــا  ــور زندان ه ــرکل ام ــان مدی ــان توفیقی ــید عبدالرحم س
ــاری،  ــال و بختی ــی چهارمح ــی و تربیت ــات تأمین و اقدام
ــواده  ــی در شــهرکرد از ســوی خان ــل جوان از بخشــش قات
مقتــول بــه شــرط حفــظ چنــد جــزء از قــرآن کریــم خبــر 

داد. 
ــش  ــال پی ــار س ــاله از چه ــل ۲۷ س ــن قات ــت: ای وی گف
تاکنــون بــه جــرم قتــل عمــد در زنــدان بــه ســر می بــرد و 

ــه دار مجــازات آویختــه شــود.  ــود ب قــرار ب
توفیقیــان افــزود: بــا وســاطت معتمــدان محلــی و تــاش 
مســئوالن زنــدان، اولیــای دم حاضــر شــدند در صورتــی کــه 
ایــن قاتــل در مــدت ســه مــاه، چنــد جــزء از قــرآن کریــم 
ــر ایجــاد  ــار و مســیر اشــتباه خــود تغیی را حفــظ و در رفت

کنــد، از قصــاص نفــس گذشــت نماینــد.

جوانی سر خاله اش را برید
تحقیقــات بــرای افشــای راز قتــل مرمــوز یــک زن افغانــی 

در شــیراز آغــاز شــد. 
ــا  ــا تمــاس تلفنــی ب کارآگاهــان پلیــس آگاهــی شــیراز ب
ــدند.  ــر ش ــش باخب ــی در منزل ــل زن جوان ــز ۱۱۰ از قت مرک
مامــوران پــس از اطــاع از ایــن موضــوع بــه محــل جنایــت 

رفتــه و جســد غــرق در خــون زنــی را مشــاهده کردنــد. 
ــده  ــن زن بری ــوی ای ــه گل ــات مشــخص شــد ک در تحقیق
شــده و روســری اش در دهانــش اســت. بــه دســتور 
ــی  ــکی قانون ــه پزش ــن زن ب ــد ای ــده جس ــرس پرون بازپ

ــت. ــال یاف انتق
در جریــان تحقیقــات پلیســی، فرضیه هــای متعــددی 
مطــرح شــد امــا هیــچ کــدام بــه نتیجــه نرســید تــا اینکــه 
مأمــوران ســرنخ هایی بــه دســت آوردنــد. آن هــا ایــن بــار 

ــد.  ــرار دادن ــی را مدنظــر ق ــات خانوادگ ــه اختاف فرضی
را  خــود  بررســیهای  مأمــوران  شــرایطی  چنیــن  در 
ــک  ــه ش ــرزاده مقتول ــه خواه ــار ب ــن ب ــد و ای ــه دادن ادام
ــن زن  ــل ای ــاعت از قت ــد س ــا چن ــه تنه ــد. درحالیک کردن
می گذشــت، مامــوران وی را بــه عنــوان تنهــا مظنــون ایــن 
ــد  ــرد رون ــن م ــد. دســتگیری ای ــت بازداشــت نمودن جنای

ــرد.  ــازه ک ــه ای ت ــده را وارد مرحل ــه پرون ــیدگی ب رس
بعــد  مدتــی  و  یافــت  ادامــه  تحقیقــات کارآگاهــان 
ــن  ــد. در ای ــت آم ــه دس ــت ب ــن جنای ــرنخ هایی از ای س
ــد.  ــازه ای دســت زدن ــات ت ــه تحقیق ــان ب ــه کارآگاه مرحل
کارآگاهــان احتمــال دادنــد کــه وی در قتــل دخالــت 
داشــته اســت. مــرد جــوان تحــت بازجویــی قرارگرفــت، در 
تحقیقــات پیرامــون ایــن موضــوع مامــوران دریافتنــد کــه 
ــه  ــوده ک ــزل ب ــرزاده اش در من ــا خواه ــی ب ــن زن افغان ای

ــت.  ــیده اس ــل رس ــه قت ــده و ب ــش بری گلوی
همچنیــن تحقیقــات بعــدی ســرنخ هایی را در اختیــار 
ــا هــم اختــاف  مامــوران قــرار داد و مشــخص شــد کــه ب

داشــته اند. 
ــرار بازداشــت موقــت از ســوی بازپــرس  ــی اســت ق گفتن
ــی درخصــوص  ــات تکمیل ــرای وی صــادر شــد و تحقیق ب

ــه دارد. ــده ادام ــن پرون ای

مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســامت ایــران اقدامــات در دســت 
ــح داد.  ــه ای را توضی ــع هم پوشــانی های بیم ــت رف ــام جه انج
ــطح  ــودن س ــن ب ــی از پایی ــراز نارضایت ــا اب ــی ب ــر موهبت طاه
نظــام اطــاع رســانی در کشــور، اظهــار کــرد: یکــی از مشــکات 
ــه  ــی ک ــات کاف ــی اطاع ــت؛ یعن ــات اس ــور، اطاع ــا در کش م
صحــت داشــته باشــد، نداریــم. امــا بــا همــه بضاعتــی کــه در 
ــا  ــًا ۴.۵ ت ــه تقریب ــت ک ــوان گف ــود دارد می ت ــوزه وج ــن ح ای
ــه  ــدوق بیم ــن صن ــه ای بی ــانی بیم ــورد هم پوش ــون م ۵ میلی
ــن  ــران و ســازمان تأمی ــه ســامت ای روســتایی ســازمان بیم
اجتماعــی وجــود دارد. وی بــا اشــاره بــه پنــج صنــدوق بیمــه ای 
صندوق هــای  شــامل  ایــران  ســامت  بیمــه  ســازمان  در 
بیمــه ای »کارکنــان دولــت«، »روســتاییان«، »ســایر اقشــار«، 
»بیمــه ایرانیــان« و »بیمــه رایــگان همگانــی« ادامــه داد: بعــد 
از رایــگان شــدن بیمــه ســامت همگانــی، پنــج میلیــون نفــر 

ــه ای  ــدوق بیم ــد، صن ــه می پرداختن ــق بیم ــه ح ــانی ک از کس
خــود را تغییــر دادنــد و توانســتند دفترچــه رایــگان از ســازمان 
ــه  ــد. موهبتــی در پاســخ ب ــران دریافــت کنن بیمــه ســامت ای
ــه  ــه ای چ ــانی های بیم ــع هم پوش ــرای رف ــه ب ــؤال ک ــن س ای
برنامــه ای داریــد، اضافــه کــرد: مجلــس شــورای اســامی بیمه 
ــه  ــات بیم ــگاه اطاع ــه پای ــت ک ــرده اس ــف ک ــامت را مکل س
شــدگان درمــان کشــور را بــه صــورت آنایــن ایجــاد کنــد و همــه 
ــات  ــف هســتند اطاع ــز مکل ــه ای کشــور نی دســتگاه های بیم
ــال  ــل در ح ــن دلی ــه همی ــد؛ ب ــامانه کنن ــن س ــود را وارد ای خ
ــت.  ــگاه اس ــن پای ــاد ای ــا ایج ــای م ــی از اولویت ه ــر یک حاض
بــه نظــر می رســد بــا راه انــدازی ایــن پایــگاه، صحــت اطاعــات 
ــه هــر حــال نداشــتن  ــا ب ــر خواهــد شــد. ام بیشــتر و دقیق ت
ایــن پایــگاه بــه معنــای آن نیســت کــه مــا دســت روی دســت 

ــم. ــدام نکنی ــانی ها اق ــع هم پوش ــت رف ــم و در جه بگذاری

ــا بیــان اینکــه در  رییــس ســازمان نهضــت ســوادآموزی ب
ــون جــذب حق التدریســی ها  ــی قان ــب نهای صــورت تصوی
ــر  ــزار نف ــوادآموزی، ۳۶ ه ــت س ــدگان نهض و آموزش دهن
از آمــوزش دهنــدگان مشــمول ایــن قانــون خواهنــد شــد، 
ــرورش  ــوزش و پ ــت آم ــد مقاوم ــر می رس ــه نظ ــت: ب گف
ــی باقــرزاده  ــدان وارد نیســت. عل ــرای ایــن موضــوع چن ب
ــه  ــن شــده ک ــه ای تدوی ــه گون ــون ب ــن قان ــرد: ای ــار ک اظه
آموزش دهنــدگان  عبــارت  و  داشــت  تفســیر  قابلیــت 
ــه دو  ــود ک ــانی ب ــه کس ــوط ب ــا مرب ــر م ــی از نظ تجمیع
آمــوزش دهنــده بــه بــاال دارنــد امــا از نظــر برخــی دیگــر 
می شــد  شــامل کســانی  مجلــس  نماینــدگان  نظیــر 
ــج  ــزود: روی پن ــد. وی اف ــده دارن ــوزش دهن ــج آم ــه پن ک
ــزار  ــه حــدود ۳۶ ه ــا ب ــه شــمار آنه ــم ک ــق کردی ــر تواف نف
ــانس و  ــدرک لیس ــه م ــا ک ــمار آنه ــه ش ــید. البت ــر رس نف

باالتــر دارنــد کمتــر از ایــن رقــم اســت. در ایــن بــاره بایــد 
ــاره آن دســته از  ــن درب ــرد. همچنی ــم بگی ــس تصمی مجل
ــد  ــت بودن ــال ۹۲ در نهض ــل از س ــه قب ــاران ک ــوزش ی آم
ــد  ــس بای ــز مجل ــد نی ــکاری کرده ان ــون قطــع هم ــا اکن ام
تصمیــم بگیــرد کــه آیــا حــق اســتخدام دارنــد یــا خیــر؟. 
ــه نظــر می رســد مقاومــت آمــوزش  ــا بیــان اینکــه ب وی ب
و پــرورش در ایــن خصــوص چنــدان وارد نیســت، اظهــار 
ــا  ــن گروه ه ــرای ای ــی ب ــذار حق ــال قانونگ ــه هرح ــرد: ب ک
ــتانی و  ــش دبس ــای پی ــر نیروه ــت. اگ ــده اس ــل ش قائ
آمــوزش دهنــدگان نهضــت مدنظــر هســتند، این هــا بــرای 
ــا  ــوان آنه ــد و نمی ت ــمی کار کرده ان ــوزش غیررس ــام آم نظ
ــل  ــا قائ ــرای آنه ــک و دو ب ــرد و درجــه ی را دســته بندی ک
شــد. بــه هرحــال ایــن افــراد بــرای نظــام آموزشــی زحمت 

کشــیده اند.

مقاومت آموزش و پرورش در برابر جذب حق التدریسی هاهم پوشانی بیمه ای و مشکالت پیش رو
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ــت و  ــده اس ــتخوش تغییرش ــردم دس ــی م زندگ
ــش  ــی نق ــن دگرگون ــم درای ــازی ه ــای مج فض
داشــته، باوجوداینکــه پیشــرفت های تکنولــوژی 
نبایــد  معایبــش  از  امــا  دارد  زیــادی  مزایــای 
غافــل شــد. موادمخدرســنتی وصنعتــی بــرای 
ــه  ــماری راب ــی ش ــای ب ــراد ضرره ــم وروح اف جس
ارمغــان مــی آورد کــه برهیــچ کــس پوشــیده 
نیســت. اعتیــادی کــه بــه ســرنگ مشــترک 
واستنشــاق نیــازی نــدارد وبایــک هدفــن آغازمــی 
شــود ووابســتگی بــی پایانــی کــه افــراد را گرفتــار 

  می ســازد.
شناســی  مدیرمرکزآســیب  ســنمار  رامیــن  بــا 
همیــن  دربــاره  مجــازی  فضــای  وتبــادل 
ــار  ــیاری را گرفت ــه بس ــان ک ــتگی های بی پای وابس
آنچــه  بــه گفــت وگونشســتیم  اســت،  کــرده 

و گوســت. ایــن گفــت  حاصــل  می خوانیــد 
 مخدرهای دیجیتالی ازچه سالی وارد 

کشورایران شدند؟
اعتیــاد کــه ازســالیان پیــش بــوده وهســت، 
ــار  مخدرهــای صنعتــی وســنتی کــه افــراد را گرفت
مــی ســازد. امــا در حــال حاضــر و در عصــر 
دیجیتــال، وابســتگی های دیجیتالــی: اســتفاده 
نامناســب وحســاب نشــده ازفضــای مجــازی 
ــه  ــی راب ــاالت شــدید روان ــه اخت ــه اســت ک ورایان
ــه وجــود  ــرد ب ــه درف ــی ک ــن حاالت ــراه دارد. ای هم

مــواد  اســت کــه  بــه کســی  شــبیه  می آیــد 
ــرده اســت.  ــی اســتفاده ک مخــدر ســنتی یاصنعت
ازســال ۸۸ مخدرهــای شــنیداری درکشــور مــا 
پدیدارشــدند، اعتیــاد ازطریــق گــوش کــه دیجیتــال 
دراگ هــم گفتــه می شــود بــه ایــن صــورت اســت 
کــه فرکانس هایــی کــه شــنیده می شــود روی 
مغــز اثــر می گــذارد وترشــح هورمون هایــی ماننــد 
)دوپامیــن، آندورفیــن و.....( افزایــش می یابــد 

ومنجربــه اعتیــاد می شــود.
 جدیدترین نوع اعتیاد شنیداری 

چیست؟
جدیدتریــن دیجیتــال دراگ اســت، فرکانس هــای 
ــل  ــم قاب ــازی ه ــای مج ــه درفض ــی ک ــم زای توه
دریافــت اســت کــه ســبب نگرانــی مســئولین 
ــن  ــرد باشــنیدن ای ــا شــده اســت. ف ــواده ه وخان
ــردد  ــم می گ ــی، توه ــار سرخوش ــا دچ فرکانس ه
کــه بــه تشــنج هــم منجــر می شــود و حالــت غیــر 

ــد. ــدا می کن ــی پی طبیع
 ازاثراتی که این موسیقی به همراه دارد 

بگویید؟
می گــذارد.  اثــر  مغــز  روی  فرکانس هــا  ایــن 
ــم  ــی ه ــات جنس ــمت احساس ــه س ــراد راب و اف
ــه  ــه ب ــی ک ــورهای دریافت ــرد. سنس ــش می ب پی
مغــز وصــل هســت )گــوش، بینــی وچشــم( 
اطاعاتــی کــه دریافــت می کننــد بــه مغــز ارســال 
می گــرددو درمغــز پــردازش می شــود و گــوش 
ماننــد رادار عمــل می کنــد. وایــن موســیقی ها 

ترشــح  باعــث  می شــود  شــنیده  زمانــی کــه 
ــن موســیقی ها  ــرب ای ــردد. در غ ــا می گ هورمون ه

ــت. ــایع تراس ش
 چگونه این فرکانس ها را دریافت 

می کنند؟
بــاورود بــه وب ســایت فــرد ۳ تــا ۳۰ دالر پرداخــت 
ــایت  ــد در س ــداری می کن ــل راخری ــد وفای می کن
بــه فــرد هشــدار می دهــد کــه ایــن فایل هــا 

ــت. ــن و..... اس ــن، کوکائی ــبیه هروئی ش
 چرا نوجوانان وجوانان به سمت این 

فضاکشیده می شوند؟
ــن  ــور درای ــی حض ــت اصل ــکاوی عل ــس کنج ح
فضاســت اگــر بــه فــرد مــواد مخــدر ســنتی 
ــد و  ــتفاده نمی کن ــًا اس ــود اص ــی داده ش یاصنعت
بــه جــوان ونوجــوان گفتــه می شــود باگــوش دادن 
ــد و  ــش می یاب ــزت افزای ــا تمرک ــن فرکانس ه ای
دختــر وپســرهای دبیرســتانی وکنکــوری هابیشــتر 
ــا  ــن فرکانس ه ــتند ای ــن اعتیادهس ــرض ای درمع
ــی  ــی ولحظه ای ــا مقطع ــرد ام ــاال می ب ــز را ب تمرک
باعــث  مــدت  طوالنــی  دادن  و گــوش  اســت 

بیمــاری ودرنهایــت مــرگ می شــود.
 علت جذابیت فضای مجازی چیست؟

گمنامــی ایــن فضــا ســبب جذابیــت شــده اســت 
ــازی هــای آنایــن کــه درایــن فضــا وجــوددارد  وب
ــه  ــه لحظ ــه ب ــرد لحظ ــه ف ــت دیگریســت اینک عل
ــتگی  ــاد ووابس ــور دارد اعتی ــد وحض ــازی می کن ب
بــه همــراه دارد فرددچــار اســترس واضطــراب 

ــی  ــت دسترس ــه اینترن ــد ب ــًا بای ــردد و حتم می گ
ــع  ــال قط ــن اتص ــه ای ــی ک ــد وزمان ــته باش داش
می گــردد بــه هرچیــزی چنــگ مــی زنــد تــا 

ــردد.  ــال برقرارگ اتص
ــراد را  ــه اف ــت ک ــری اس ــاد دیگ ــردی اعتی وب گ
ــن  ــی هــدف درای ــه ب ــار می ســازد کســانی ک گرفت
فضــا می گردنــد. اســتفاده ازایــن فضــا بایــد 

ــد. ــده باش ــرل ش ــده وکنت ــت ش مدیری
 آیااین موسیقی ها تبعات جسمی هم 

دارد؟ 
بلــه زمانــی کــه روان ازحالــت عــادی خــارج شــود 
اولیــن  جســم هــم دچــار مشــکل می شــود 
قســمت کــه دچــار آســیب می شــود مغــز اســت.

 خانم هابیشتر تمایل دارند به این 
موسیقی هاگوش دهند یا آقایان؟

خانــم هابیشــتر تمایــل دارنــد گــوش دهنــد چــون 
آقایــان از چشــم تحــت تأثیــر قــرار می گیرنــد 
ــتر  ــوند وبیش ــر می ش ــوش متأث ــا از گ ــم ه وخان

ــری  ــیب جدی ت ــا آس ــد، خانم ه ــب آرامش ان طال
ــد. ــا می بینن ــن فض درای

 نقش خانواده چیست؟ 
خانــواده بارفتــارو برخوردهــای ســخت گیرانــه 
ــا  ــن فض ــه ای ــدش ب ــه فرزن ــود ک ــبب می ش س
بیایــد اولیــن تهدیــد ایــن فضــا وابســتگی اســت 
ــواده  ــد وازخان ــا باش ــن فض ــد درای ــرد می خواه ف
دور باشــد. خانــواده بایــد دانــش ایــن فضــارا 

ــت. ــر گذارس ــواده تأثی ــش خان ــد. نق ــب کن کس
 این موسیقی ها روش استفاده ی خاصی 

دارد؟
مخدرهــای صوتــی امــواج آلفــا ۱۲۰ هرتــزدارد. 
بــرای گــوش دادن فــرد بایــد ازچشــم بنــد و 
هدفــن ضدنویــز اســتفاده کنــد. ایــن فرکانس هــا 
ــس  ــد و ۱۵۵ ح ــز ازکاربیفت ــود مغ ــبب می ش س
صوت هــا  ایــن  می نمایــد.  تشــدید  رادرمغــز 
نســبت بــه توانایــی گــوش چــپ وراســت طراحــی 

ــت. ــده اس ش

گزارش کیمیای وطن از رواج مخدرهای دیجیتال در کشور

اعتیاد شنیداری

ــنده  ــه، فروش ــت بی رحمان ــک جنای ــه در ی ــی ک جوان
یــک دســتگاه پرایــد را بــه منــزل مســکونی کشــانده و 
او را بــا همدســتی همســرش بــه قتــل رســانده بــود، 
ــا  ــهد ب ــزی مش ــدان مرک ــنبه در زن ــح روز دوش صب
حضــور قضــات اجــرای احــکام دادســرای عمومــی و 

ــه شــد. ــه دار مجــازات آویخت انقــاب ب
شــانزدهم آذر ســال ۱۳۹۳ زوج جوانــی کــه ســوار بــر 
ــای  ــی از جاده ه ــد، در یک ــد بودن ــتگاه پرای ــک دس ی
ــرار  ــی ق ــوران انتظام ــن مام ــورد ظ ــی کاشــمر م فرع
گرفتنــد و راز جنایتــی هولنــاک را فــاش کردنــد. آنــان 
کــه بــه دلیــل نداشــتن مــدارک خــودرو، بــه کانتــری 
ــان  ــاک بی ــی هولن ــد، در اعترافات ــت شــده بودن هدای
ــد،  ــوارش بودن ــه س ــدی را ک ــک پرای ــه مال ــد ک کردن
ــاک ۴۷  ــع در پ ــزل مســکونی خودشــان واق ــه من ب
بلــوار طبرســی شــمال مشــهد کشــانده و او را بــه قتــل 

رســانده اند.
در پــی افشــای راز ایــن جنایــت، بافاصلــه تحقیقــات 
قضایــی در مشــهد توســط قاضــی علــی موحــدی راد 
ــه(  ــوع حادث ــان وق ــد در زم ــل عم ــژه قت )قاضــی وی
آغــاز شــد. وقتــی نیروهــای امــدادی بــه منــزل 
ــد، مشــخص  اعامــی توســط متهمــان مراجعــه کردن
ــه  ــخ ۹۳.۹.۱۴ تخلی ــور از تاری ــزل مذک ــه من ــد ک ش
شــده اســت و تنهــا یــک تختــه فــرش و یــک 

ــود دارد. ــکان وج ــون در آن م ــتگاه تلویزی دس
جابــه جایــی چنــد ســرامیک بــزرگ در انتهــای 
ــده  ــی نشــان مــی داد کــه متهمــان جســد رانن پذیرای
ــر  ــا حف ــن ب ــد بنابرای ــن کرده ان ــا دف ــوان را آن ج ج
محــل، جســدی نمایــان شــد و بــوی تنــد مــواد 
شــیمیایی فضــای اتــاق کوچــک را پــر کــرد. ســوراخ 
شــدن لباس هــای مقتــول و بخــار اســیدی کــه 
ــان  ــه عام ــود ک ــر آن ب ــد، بیانگ ــر ش ــا منتش در فض
اســید  از  بــردن جســد،  بیــن  از  بــرای  جنایــت، 

کرده انــد. اســتفاده 
متهــم ۲۰ ســاله کــه بــه همــراه همســر ۱۸ ســاله اش 
ــل جــوان ۳۰  ــه قت ــود، ب ــل شــده ب ــه مشــهد منتق ب
ســاله ای بــه نــام علــی اصغــر اعتــراف کــرد و گفــت: 
ــه  ــد را ب ــنده پرای ــودرو، فروش ــرقت خ ــد س ــه قص ب
ــه  ــا همدســتی همســرش او را ب ــزل کشــانده و ب من

ــل رســانده اســت. قت
ایــن متهــم در آخریــن جلســه محاکمــه کــه بیســت 
ــم دادگاه  ــعبه پنج ــال ۱۳۹۴ در ش ــر س ــارم مه و چه
کیفــری یــک خراســان رضــوی و بــه ریاســت قاضــی 
مجتبــی علیــزاده برگــزار شــد، در دفــاع از خــود 
ــرف  ــه و ص ــی ام را فروخت ــوازم زندگ ــه ل ــت: هم گف
ــرده  ــه( ک ــدر )شیش ــواد مخ ــای م ــن هزینه ه تأمی
ــا  ــتم ت ــروش نداش ــرای ف ــزی ب ــر چی ــودم. دیگ ب
ــیدم.  ــودرو را کش ــک خ ــرقت ی ــه س ــه نقش ــن ک ای
ــح دادم  ــرم توضی ــرای همس ــه ام را ب ــب نقش آن ش
ــه جــان او  ــا شــیلنگ ب ــرد ب ــت ک ــی مخالف ــا وقت ام
افتــادم تــا مــرا همراهــی کنــد. روز جمعــه بــود کــه بــه 
ــه  ــازار خــودرو در منطق ــه ب ــه جمع ــاق همســرم ب اتف

قاســم آباد رفتیــم. پرایــد مــدل ۹۲ را انتخــاب کــردم 
کــه مالــک آن یــک جــوان حــدود ۳۰ ســاله بــود. بــه 
او گفتــم بــرای تنظیــم قولنامــه بــه پــاک ۴۷ بیایــد و 
بــا ایــن بهانــه او را بــه منــزل مســکونی ام در طبرســی 
اجــاره ای  منــزل  وارد  وقتــی  شــمالی کشــاندم. 
شــدیم، احســاس کــردم کــه فروشــنده بــه موضــوع 
شــک کــرده اســت. بــه همیــن دلیــل بــا چاقویــی کــه 
از قبــل آمــاده کــرده بــودم، از پشــت ســر ضرباتــی را 

ــدادم! ــش ن ــش وارد کــردم و دیگــر امان ــر بدن ب
وقتــی برگشــت، تیغــه چاقــو را بــر نقــاط دیگــر 
پیکــرش فــرود آوردم. همســرم ترســیده بــود و 
ــی  ــاد بزن ــر فری ــم اگ ــه او گفت ــید. ب ــغ می کش جی
ــون  ــر خ ــگام پیک ــن هن ــم! در ای ــم می کش ــو را ه ت
ــردم  ــی ب ــه داخــل پذیرای ــود جــوان ۳۰ ســاله را ب آل
ــای  ــا نگاه ه ــیدم ت ــرش کش ــه س ــتیکی را ب و پاس
ــت  ــتن دس ــرم در بس ــم! همس ــانه او را نبین ملتمس
ــل  ــه داخ ــد ب ــال جس ــن انتق ــای او و همچنی و پاه
آشــپزخانه بــه مــن کمــک کــرد. شیشــه ها را بــا 
ــوند.  ــه نش ــایه ها متوج ــا همس ــاندم ت ــه پوش روزنام
بعــداز آن هــم بــا مبلــغ ۵۰ هــزار تومانــی کــه در جیــب 
مقتــول بــود، اســید و بیــل و کلنــگ خریــدم و جســد 
او را در پذیرایــی منــزل دفــن کــردم. مقــداری اســید 
ــرود.  ــن ب ــر از بی ــا زودت ــم ت ــد ریخت ــم روی جس ه
ــمت  ــه س ــودرو ب ــدارک خ ــتن م ــا برداش ــپس ب س
کاشــمر حرکــت کردیــم کــه بیــن راه توســط مامــوران 

ــدیم. ــتگیر ش ــی دس انتظام
همســر متهــم بــه قتــل نیــز در جلســه محاکمــه و در 
دفــاع از اتهــام معاونــت در قتــل، مشــارکت در ســرقت 
ــتم  ــن نمی دانس ــت: م ــد، گف ــردن جس ــی ک و مخف
ــه  ــا نقش ــی ب ــن حت ــل دارد. م ــد قت ــرم قص همس
ــرد،  ــرح ک ــه مط ــل از حادث ــب قب ــه ش ــری ک زورگی
ــای او کاری از  ــر تهدیده ــی در براب ــودم ول ــف ب مخال
دســتم ســاخته نبــود و بــه ناچــار بــا او بــرای کشــتن 
فروشــنده پرایــد همــکاری کــردم. بنابرایــن گــزارش، 
ــات  ــه، رأی قض ــات محاکم ــن جلس ــان یافت ــا پای ب
شــعبه پنجــم دادگاه کیفــری یــک خراســان رضــوی، 
ــده،  ــادر ش ــر رأی ص ــد. بناب ــادر ش ــاره ص ــن ب در ای
ــه  ــام داشــت ب جــوان ۲۰ ســاله کــه »مهــدی. ک« ن
قصــاص نفــس و همســر او نیــز بــه ۱۲ ســال و شــش 

ــدان محکــوم شــد. ــاه زن م
بــا تأییــد رأی صادرشــده در شــعبه ۲۸ دیــوان عالــی 
ــکام  ــرای اح ــه اج ــت ب ــن جنای ــده ای ــور، پرون کش
مشــهد رســید و بدیــن ترتیــب، ســپیده دم روز 
ــزی  ــدان مرک ــت اســیدی در زن ــل جنای گذشــته عام
مشــهد پــای چوبــه دار رفــت. در محــل اجــرای حکــم 
ــی و  ــرای عموم ــکام دادس ــرای اح ــات اج ــه قض ک
انقــاب و مســئوالن ذی ربــط حضــور داشــتند، جــوان 
ــپرده  ــاب دار س ــه طن ــود ب ــاله ب ــه ۲۳ س ــور ک مذک
و ایــن گونــه پرونــده جنایــت در پــاک ۴۷ نیــز 
مختومــه شــد. شــایان ذکــر اســت، همســر متهــم در 

ــت. ــت اس ــدن دوران محکومی ــال گذران ح

قاتل بی رحم به جزای خود رسید ردپای مرد سبزی فروش در پرونده اسیدپاشی

ــروس  ــی، ع ــان جنای ــات کارآگاه ــان تحقیق در جری
اتهــام  بــه  و مــردی غریبــه  یــک زن  خیانتــکار 
ــران  ــرب ته ــد در غ ــوی ثروتمن ــه بان ــی ب اسیدپاش

بازداشــت شــدند.
 رســیدگی بــه ایــن پرونــده از اواخــر مــرداد امســال 
خیابان هــای  از  یکــی  در  اسیدپاشــی  به دنبــال 
ــرار  ــس ق ــم پلی ــک، در دســتور کار تی ــده المپی دهک

ــت. گرف
مأمــوران وقتــی بــه محــل حادثــه رســیدند دریافتنــد 
ــام »فرنگیــس« هــدف قــرار  ــه ن زن ۷۳ ســاله ای ب
بــه بیمارســتان منتقــل شــده اســت.  گرفتــه و 
ــه  ــه ب ــس از مراجع ــی ماجــرا پ ــر و پســر قربان دخت
شــعبه ششــم دادســرای امــور جنایــی تهــران گفتنــد: 
ــود  ــه بازگشــته ب ــه خان ــر ب ــان از مطــب دکت »مادرم
کــه نزدیکــی خانــه، مــردی کــه پشــت ســطل زبالــه 
مخفــی شــده بــود بیرون آمــده و بعــد از اسیدپاشــی 
بــه ســمت مــادرم، ســوار بــر موتورســیکلتی از محــل 
ــتأجر  ــه مس ــا ب ــال م ــن ح ــا ای ــدند. ب ــواری ش مت
ســر  مــادرم  بــا  او  هســتیم.  مشــکوک  مــادرم 
می خواســت  و  داشــت  مشــکل  خــودرو  پــارک 
ــا  ــد، ام ــارک کن ــا پ ــگ م ماشــین هایش را در پارکین

ــود.« ــف ب ــادرم مخال م
ــات  ــال، تحقیق ــرد میانس ــکایت زن و م ــس از ش پ
ویــژه بــه دســتور بازپــرس محســن مدیرروســتا 
بررســی ها  ادامــه  در  اینکــه  تــا  یافــت  ادامــه 
ــن ماجــرا  مشــخص شــد مســتأجر فرنگیــس در ای
نقشــی نداشــته و اسیدپاشــی توســط افــراد دیگــری 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص
ــوان،  ــتأجر ج ــی مس ــات بی گناه ــه اثب ــه ب ــا توج ب
ــد و  ــز ش ــری متمرک ــاخه های دیگ ــات در ش تحقیق
ــش  ــا عروس ــس ب ــای فرنگی ــوران از اختاف ه مأم
باخبــر شــدند. از طرفــی شــماره تلفنــی کــه فرنگیــس 
بــا آن تهدیــد شــده بــود مــورد بررســی قــرار گرفــت 
و ردپــای عــروس خانــواده در ایــن ماجــرا بــه دســت 
آمــد. بدیــن ترتیــب ماهرخ-عــروس خانــواده- 

بازداشــت شــد.
زن میانســال در بازجویی هــای مقدماتــی منکــر هــر 
ــود  ــد و خ ــرا ش ــاع از ماج ــی و اط ــه اسیدپاش گون
تخصصــی  بررســی های  امــا  خوانــد،  بی گنــاه  را 

کارآگاهــان اداره شــانزدهم پلیــس آگاهــی پایتخــت 
نشــان داد کــه ماهــرخ از مدتــی قبــل بــا مــرد میــوه 
فــروش محله شــان ارتبــاط پنهانــی دارد. بدیــن 
ــز بازداشــت شــد  ــوه فــروش- نی ترتیــب حجت-می
ــن  ــی تلف ــج گوش ــازه اش پن ــی از مغ ــه در بازرس ک
همــراه به دســت آمــد کــه یکــی از گوشــی های 
تلفــن همــراه، همانــی بــود کــه از طریــق آن پیام هــا 
فرنگیــس گرفتــه  بــا  تهدیدآمیــز  تماس هــای  و 

می شــد.
ــرای  ــرخ ب ــروش و ماه ــوه ف ــرد می ــته م روز گذش
ادامــه تحقیقــات بــه دادســرا منتقــل شــدند. در ایــن 
جلســه ماهــرخ ســکوت اختیــار کــرد و حرفــی نــزد، 
ــنایی اش  ــا آش ــه ب ــروش در رابط ــوه ف ــرد می ــا م ام
بــا زن میانســال گفــت: »پنــج ســال اســت کــه 
میــوه فروشــی دارم و از دو ســال قبــل هــم ماهــرخ 
ــر دارد.  ــتم همس ــه نمی دانس ــد. البت ــتری ام ش مش
ــکات  ــد از مش ــازه آم ــه مغ ــه ب ــم ک ــاری ه چندب
ــرخ  ــه ماه ــک ب ــرای کم ــت. ب ــم گف ــی اش برای مال
ــا  ــی دادم ت ــه او م ــم و ب ــبزی می گرفت ــفارش س س
پــاک یــا ســرخ کنــد و از ایــن طریــق منبــع درآمــدی 
برایــش بــه وجــود آمــد. یکبــار هــم بــا وانتــم، 
ماهــرخ و پســرش را بــه خانــه مادرشــوهرش بــردم. 
بعــد از آن هــم دو مرتبــه ماهــرخ بــه مــن گفــت کــه 
دو نفــر جداگانــه بــرای او ایجــاد مزاحمــت کرده انــد 
کــه مــن هــم بــا موتــور بــه ســراغ دو جــوان موتــوری 

ــردم. ــدا ک ــری فیزیکــی پی ــا درگی ــا آنه ــم و ب رفت
ــل  ــه داخ ــی ک ــن همراه ــی تلف ــا گوش ــه ب او در رابط
ــل  ــت: »داخ ــز گف ــود نی ــده ب ــدا ش ــازه اش پی مغ
مغــازه ام ســه گوشــی تلفــن همــراه پیــدا شــده کــه 
ــی ها  ــی از گوش ــت. یک ــراب اس ــا خ ــای آن ه ــه ت س
کــه بــا آن پیــام و تمــاس تهدیدآمیــز بــه فرنگیــس 
ــه  ــرخ ب ــت. ماه ــرخ اس ــه ماه ــق ب ــده متعل زده ش
مــن بدهــی داشــت و آن را جــای بدهــی اش بــه مــن 
ــردم.« ــتفاده نمی ک ــًا از آن اس ــن اص ــود و م داده ب

از ســوی دیگــر پــس ازایــن اظهــارات و در حالــی کــه 
ماهــرخ طــی تمــام مراحــل تحقیــق ســکوت کــرده 
ــات را  ــه تحقیق ــتور ادام ــی دس ــرس جنای ــود، بازپ ب
بــرای روشــن شــدن ماجــرای اسیدپاشــی مرمــوز و 

رازگشــایی از ماجــرا صــادر کــرد.

کنش    وا

رئیس سازمان حج و زیارت   
هنوز نتیجه آزمایش DNA خانواده شهدای منا 

مشخص نشده است. ۷ نفر از خانواده این عزیزان 
به مکه اعزام شده بودند و آزمایش DNA انجام شد 

اما تشریفات اداری طوالنی شده است. از آن زمان 
سخت پیگیر موضوع هستیم که مسئوالن عربستانی 

پاسخ بدهند. قرار بود پس از موسم حج به ما 
پاسخ شفاف دهند اما متاسفانه اکنون در تعطیات 
هستند. البته موضوع در دست پیگیری است و آنها 

قول داده اند هر چه سریعتر ماحصل آزمایش ها را 
اعام کنند.

مشاور امور زنان و خانواده سازمان 
اداری استخدامی کشور 

آمارها نشان می دهد زنان به شکل میانگین تنها ۸.۵ 
تا ۱۰ درصد در پست های مدیریتی قرار گرفته اند. بر 
اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور 

در خصوص برنامه ارتقاء سازمانی زنان توانمند و 
مشارکت بیشتر آنان در نظام اداری وزراء و روسای 
سازمان های زیر نظر رئیس جمهور مکلف شده اند 

که حداقل ۲ نفر جوان متخصص ۳۰ تا ۴۵ سال، به 
عنوان معاون، مشاور و یا دستیار را منصوب کنند که 

حداقل یکی از آنان یک زن باشد.

معاون امور زنان و خانواده رئیس 
جمهوری 

در حال حاضر طرح تاب آوری اجتماعی در استان ها 
در حال اجراست و تاش خواهیم کرد این طرح به 

طور گسترده انجام شود و در راستای اجرای این 
طرح تسهیل گران به طور وسیع تربیت می شوند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون 
فرهنگسازی در زمینه اهدای پاسما و پاکت، کاری 

دراز مدت است که باید در کشور انجام شود. البته 
در حال حاضر هم این اقدام در مراکز اهدای خون 
شکل گرفته است. بر این اساس در حال حاضر بنا 

داریم تا مراکز اهدای خون را به مراکز جامع اهدا 
تبدیل کنیم؛ به طوریکه تاکنون در ۱۵ مرکز استانی 

کشور مرکز جامع اهدا ایجاد کردیم. این مراکز دارای 
سالن های بزرگ و یکپارچه ای هستند که هموطنان 
عاوه بر اهدای خون، امکان اهدای پاسما، پاکت 

و پذیره نویسی سلول های بنیادی خون ساز را هم در 
آنجا دارند.

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی 
وزارت بهداشت 

توافقات اولیه ای در زمینه جذب و استخدام نیرو در 
وزارت بهداشت وجود داشت و وزیر بهداشت شخصًا 
این موضوع را دنبال می کردند. البته همه می دانیم 
که شرایط اقتصادی دولت شرایط مطلوبی نیست 

و بر همین اساس امکان اجرایی کردن بسیاری 
از برنامه هایی که در گذشته برنامه ریزی شده بود، 

وجود ندارد.
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امامحسني)ع(میفرمایند:
»اَْلُخْلُقاْلَحَسُنِعَباَدٌةَوالّصْمُتَزْيٌن«

»خوشخويى،عبادتاستوسكوت،زينت.«

ترفندهایخانهداری
ترفندیبرایتازهماندنمیوهها

حتمــا بــرای شــما هــم پیــش آمــده کــه میوه هــا و 
ســبزی هایتان را بــا اینکــه در یخچــال نگهــداری می کنیــد 
ــر  ــرای بهت ــوند. ب ــتفاده می ش ــل اس ــراب و غیرقاب زود خ
نگهداشــتن میوه هــا بایــد بدانیــد کــه هــر میــوه ای در یــک 
ــد. ــد و ســالم می مان شــرایط خــاص بیشــتر عمــر می کن

ــیری  ــق گرمس ــای مناط ــد میوه ه ــا مانن ــی از میوه ه بعض
بــه ســرما حســاس هســتند و اگــر در یخچــال نگهــداری 
شــوند، زودتــر خــراب می شــوند؛ میوه هایــی مثــل انبــه و 
ــه هســتند و بهتــر اســت آن هــا را خــارج  ــاس این گون آنان
از یخچــال در فضایــی از آشــپزخانه کــه بــه دور از نــور 
ــز از  ــوز نی ــد. م ــداری کنی مســتقیم خورشــید اســت، نگه
همیــن نــوع میوه هاســت و بــرای مانــدگاری بیشــتر، بهتــر 
اســت آن را در یــک کیســه ســیاه یــا در روزنامــه بپیچیــد 
و در قســمتی از آشــپزخانه بــا نــخ آویــزان کنیــد. قســمت 
بــاالی مــوز را کــه محــل اتصــال موزهــا بــه هــم هســتند 
ــتری  ــان بیش ــا مدت زم ــد، موزه ــچ کنی ــر فویل پی ــز اگ نی
میوه هــای  از  ســیب  نمی شــوند.  خــراب  و  می ماننــد 
ــای  ــورد و در ج ــه نخ ــر ضرب ــت و اگ ــاوم اس ــیار مق بس
ــل نگهــداری اســت. ــا ۲ مــاه قاب خنــک نگهــداری شــود ت

پــس موقــع شســتن و جابه جایــی ســیب ها مواظــب 
ــالم  ــتری س ــان بیش ــا مدت زم ــد ت ــه نخورن ــید ضرب باش

ــد. بمانن

سالمباشیم
ازشایعهتاحقیقتپرتقالرنگشده

دربازار
 مجتبــی شــادلو، رئیــس اتحادیــه باغــداران اســتان تهــران 
ــوه  ــازار می ــده در ب ــات رنگ ش ــور مرکب ــر حض ــد ب ــا تاکی ب
گفــت: بخــش نظارتــی بایــد نظــر خــود را اعــام کنــد؛ زیــرا 
ــی  ــی و عمده فروش ــای خرده فروش ــا در مکان ه ــواهد م ش

ــات رنگ شــده اســت. ــای وجــود مرکب گوی
ــد  ــار داشــت: بای ــوه اظه ــگ می ــای رن ــاره جایگاه ه وی درب
بخش هــای نظارتــی نظــر دهنــد؛ اگــر در ســورتینگ ها 
انجــام نشــود، پــس در مــکان دیگــری اقــدام بــه رنگ  کردن 
مرکبــات می شــود و ایــن موضــوع بــه یــک معضــل بــرای 
جامعــه مصرف کننــده و نیــز کل تولیــد تبدیــل شــده اســت.

شــادلو ادامــه داد: زمانــی محصــوالت قاچــاق در بــازار بــود 
ــر شــد  ــه فراگی ــد؛ پــس از آنکــه ک و برخــی منکــر آن بودن
ــز  ــال رنگ شــده نی ــد نیســت. پرتق کســی نتوانســت بگوی
ماننــد آن در عمده فروشــی ها و خرده فروشــی ها موجــود 

اســت.
ــه رســیدن فصــل برداشــت پرتقــال ادامــه  ــا اشــاره ب وی ب
ــه  ــا رو ب ــوب تقریب ــق جن ــال در مناط ــون پرتق داد: هم اکن
دورنگ شــدن اســت و در مناطــق شــمالی نیــز مــاه آینــده 
فصــل برداشــت اســت. واضــح اســت پرتقال هایــی کــه بــه 
رنــگ مطلــق زرد یــا نارنجــی در بــازار هســتند، تغییراتــی در 

آن هــا ایجــاد شــده اســت. 

سبکزندگی
رعایتاقتصادوهمرنگیبا

مردمزمان
امــام صــادق)ع( هماننــد مــردم معمولی لباس می پوشــیدند 
ــد:  ــد؛ می فرمودن ــاد را می کردن ــت اقتص ــی رعای و در زندگ
ــان  ــول هم ــاس معم ــان، لب ــر زم ــاس در ه ــن لب »بهتری
ــه دار  ــاس وصل ــو و گاه لب ــاس ن ــذا گاه لب ــت؛ ل ــان اس زم
بــر تــن می کردنــد.« )مجلســی، همــان، ج 47، ص 54( 
ــازه  ــد و اج ــردم بودن ــا م ــان ب ــگام و همس ــرت هم حض
نمی دادنــد امتیــازی بــرای ایشــان و خانواده شــان در 
نظــر گرفتــه شــود. ایــن ویژگــی هنــگام بــروز بحران هــای 
ــه  ــروز می یافــت؛ از جمل اقتصــادی و اجتماعــی بیشــتر ب
در ســالی کــه گنــدم در مدینــه نایــاب شــد، دســتور دادنــد 
گندم هــای موجــود در خانــه را بفروشــند و از همــان، نــان 
مخلــوط از آرد جــو و گنــدم کــه خــوراک بقیــه مــردم بــود، 
تهیــه کننــد و فرمودنــد: »خــدا می دانــد کــه می توانــم بــه 
بهتریــن صــورت نــان گنــدم خانــواده ام را تهیــه کنــم؛ امــا 
دوســت دارم خداونــد مــرا در حــال برنامه ریــزی صحیــح 
زندگــی ببینــد.« )امیــن عاملــی، اعیــان الشــیعة، ج 1، ص 
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امــام صــادق )ع( مصــداق کســانی بودنــد کــه کــم مصــرف 
ــاد بهــره می دهنــد و هــم مصــداق آیــه 67  می کننــد و زی
ســوره فرقــان، در وصــف بنــدگان راســتین خــدا: »بنــدگان 
ــه  ــود ن ــه خ ــه در هزین ــتند ک ــانی هس ــدا کس ــص خ خال
ــد.«  ــه ســختگیری دارن ــد و ن اســراف در پیــش می گیرن

چطوردربرابرمشکالتمیایستید؟
ــا ســختی هایی  ــاری، ورشکســتگی، بحران هــای کاری ی بیم
ــای  ــرف از پله ه ــی از دو ط ــن یک ــاال رفت ــل ب ــه  دلی ــه ب ک
ــد سرنوشــت یــک رابطــه را  ترقــی ایجــاد می شــود، می توان
ــت  ــا حمای ــد ب ــی می توانن ــن چالش های ــد. چنی ــرورو کن زی
ــوند  ــپری ش ــی س ــن ویران ــا کمتری ــه، ب ــر رابط ــرد دیگ ف
یــا اینکــه می تواننــد بــه جدی تریــن مشــکل زندگــی 

ــد.  ــا درآورن ــما را از پ ــوند و ش ــل ش ــترکتان تبدی مش
اگــر می خواهیــد بدانیــد رابطه تــان در برابــر حمله هــای 
ــود  ــؤال ها را از خ ــن س ــت، ای ــاوم اس ــدر مق ــی چق بیرون

ــید: بپرس
- آیــا مشــکات بیرونــی، باعــث نزدیکــی و همدلــی بیشــتر 
ــرای  ــی ب ــال راه ــه دنب ــم ب ــا ه ــود و ب ــر می ش ــما دو نف ش

ــد؟ ــان می گردی ــل کردنش ح
ــا  ــم ب ــان را ه ــد زندگی ت ــات ب ــرتان لحظ ــما و همس - ش
در  تنهــا  اینکــه  یــا  اشــتراک می گذاریــد  بــه  یکدیگــر 

می شــوید؟ شــریک  هــم  شــادی های 
شــما می توانیــد هنــگام بیمــاری مــادر همســرتان، احســاس 
ــکل  ــن مش ــا ای ــان ب ــواده خودت ــردی از خان ــه ف ــد ک کنی
ــد درهــای  ــا اینکــه می توانی ــد ی ــرم می کن دســت و پنجــه ن
ــش  ــد و در آرام ــکاتش ببندی ــه روی او و مش ــان را ب خانه ت
ــان  ــه خودت ــرود ک ــان ن ــا یادت ــد؛ ام ــی کنی ــان زندگ خیالی ت
می توانیــد مســیری را کــه رابطــه شــما از آن عبــور می کنــد، 

تعییــن کنیــد و بایــد مســئولیتش را بــه عهــده بگیریــد.

خانواده

زندگیامروز چهارشنبه 10 آبان ماه 1396 - سال سوم - شماره 566 روزنامه
دریچه

 پلیس ژاپن از این خانه وحشت، 9 بدن و چند سر جداشده 
کشف کرد که بعضی از آن ها داخل یک جعبه درون یخچال بودند. 

 اولين روز از هفتمين رزمايش فدائيان حريم واليت در اصفهان  
میزان

دیدار شهردار اصفهان با مدیران شهری استان - عکس: ایمنا  

  شناورهای تندرو گلف توسط سازمان صنایع دریایی وزارت 
دفاع به سازمان شیالت تحویل داده شد. عکس: مهر

»الرونگ گار«، شهر تفکیک جنسیتی شده بوداییان در چین 

همایش جهان بدون ترور - عکس: تسنیم 
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