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کوتاهآمدن،آمریکاراگستاخمیکند

 قول رئیس جمهور 
کنیم درباره آب را باید عملی 

از  گفت:  اصفهان  استاندار  مهرعلیزاده،  محسن 
زاینده رود  آب  مسئله  اصفهان  اساسی  معضالت 
این  فقرات  ستون  عنوان  به  زاینده رود  است. 
از  این استان  ببیند،  اگر آسیبی  استان است که 

هم می پاشد...

پیام قدردانی سرلشکر سلیمانی 
از رهبر معظم انقالب

دیدن سرباز کوچکتان در این گونه حوادث طبیعی، 
در کنار مسئولیت های بسیار سنگین و ارزشمندتان 
موجب می شود شرمندگی محبت حضرت عالی برای 
حقیر و خانواده ام بزرگ تر از مصیبتی باشد که در اثر 

مشیت باری تعالی...

حاال  می گویند  که  هستند  بعضی ها 
یک جوری، مثال یک ذره، با آمریکا کنار 
بیاییم، شاید دشمنی شان کم بشود؛ 
نه. حتی به آن هایی هم که به آمریکا 
اعتماد کردند، به آمریکا امید بستند، 
کمک  برای  رفتند  آمریکا  سراغ  به 
گرفتن، رحم نکردند؛ ]مثل[ چه  کسی؟ 

دکتر مصدق. دکتر مصدق برای اینکه 
انگلیسی ها مبارزه کند و در  با  بتواند 
خیال  به  بایستد،  انگلیس ها  مقابل 
خودش رفت سراغ آمریکایی ها؛ با آن ها 
مالقات کرد، مذاکره کرد و درخواست 
کودتای  کرد.  اعتماد  آن ها[  ]به  کرد؛ 
وسیله   به   نه  مرداد  بیست و هشتم 

آمریکا در  به  وسیله   ]بلکه[  انگلیس، 
ایران انجام گرفت علیه مصدق؛ یعنی 
حتی به امثال مصدق هم این ها راضی 
می خواهند،  نوکر  این ها  نیستند؛ 
تو سری خور  می خواهند،  سرسپرده 
مثل  کسی؟  چه   مثل  می خواهند؛ 
محمدرضای پهلوی ... یک نفری باشد 

دست بسته و تسلیم آن ها؛ آمریکایی ها 
این را می خواهند؛ اگر نشد، می شوند 
دشمنی  دارند  هم  امروز   ... دشمن. 
می کنند. در زمینه  خراب کردنِ مذاکرات 
هسته ای  مذاکرات  نتیجه   و  هسته ای 
- به اصطالح برجام - نهایت خباثت را 

دارند عمل می کنند؛ دشمنند. 

عزیز!  جوان های  عزیز!  بچه های 
یادتان نرود که در این راهِ بسیار مهم 
و خوش عاقبتی که شما دارید حرکت 
می کنید به سمت آرمان ها - و می توانید 
و قدرت ]آن را[ دارید - دشمن اصلی 
فراموش  را  این  آمریکاست؛  شما 
که  می کنند  تصور  بعضی   ... نکنید. 

آمریکا؛  مقابل  در  بیاییم  کوتاه  ]باید[ 
]درحالی که[ هرچه کوتاه بیاییم، آن ها 
جری تر می شوند. راهش مقابله است، 
راهش مواجهه است، راهش ایستادگی 
است؛ راهش این است که این حرکتی 
که انقالب شروع کرده است، باید ادامه 

پیدا بکند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان:

تنها راه، مقابله و ایستادگی است؛ امیدواران به آمریکا از خود آمریکا ضربه خوردند
آمریکا برای خراب کردن برجام، نهایت خباثت را به  عمل می آورد
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 استکبارستیزی در اندیشه 
حضرت امام)ره(

انقالب  مهم  روزهای  از  یکی  امروز 
اسالمی است که واقعه مهمی در آن 
رخ داده و در تاریخ ثبت شده است. 
در روز 13 آبان 1343، مأموران رژیم 
شاه، حضرت امام خمینی)ره( را در قم 
دستگیر و به دستور آمریکا، به ترکیه 
تبعید کردند؛ به همین دلیل این روز 
و  ماندگار  اسالمی  انقالب  تاریخ  در 

منشأ مناسبت های دیگر شد. 
روزهای  در  دانش آموزان  روز  این  در 
سخت مبارزه با طاغوت به میدان آمدند 
و تعدادی از پاک ترین انسان های این 
به  اسالمی  انقالب  راه  در  سرزمین 
شهادت رسیدند و با خون پاک خویش 
آزادی،  استقالل،  تحقق  برای  را  راه 
ساختند  هموار  اسالمی  جمهوری 
ثبت  تاریخ  در  را  دانش آموز  روز   و 

کردند.
مناسبت دیگر این روز، تسخیر النه 
جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان 
پیرو خط امام است که امام خمینی)ره( 
انقالب اول  از  انقالبی بزرگ تر  را  آن 
خواندند؛ زیرا با این فتح، طبل رسوایی 
آمریکا و اذناب و طرفدارانش کوبیده 
آمریکا  که  معلوم شد  بر همگان  و 
ملت  تا  است  کمین  در  همچنان 
انقالب  از  پیش  شرایط  به  را  ایران 
 برگرداند و استقالل به دست آمده را 

بازستاند...

به قلم مدیرمسئولسرمقاله
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کیمیای وطنپروانه شریفی
عکاس: علی حاج کاظمیان

مراســم تکریــم و معارفــه اســتاندار اصفهــان روز 
پنجشــنبه در محــل همایش هــای اتــاق بازرگانــی 

ــد. ــزار ش ــان برگ اصفه
آیــت هللا ســید یوســف طباطبایی نــژاد در مراســم 
تودیــع و معارفــه اســتاندار اصفهــان گفــت: در اســتان 
اصفهــان یکــی از کارهــای مهــم کــه بســیاری از 
مشــکالت مــا هــم بــه آن بســتگی دارد، مشــکل آب 
اســت. بــا وجــود تالش هایــی کــه آقــای زرگرپــور در 
ایــن حــوزه انجــام دادنــد، بــه دلیــل کمبــود مقــدورات 
دولتــی یــا در اولویــت نبــودن اســتان اصفهــان، کاری 

در ایــن زمینــه انجــام نشــد.
امــام جمعــه اصفهــان ادامــه داد: اصفهــان بــه دلیــل 
بــر عهــده داشــتن ســهم زیــادی از صنعــت و مالیــات 

ــاس  ــر اس ــت و ب ــاص اس ــتان خ ــک اس ــور، ی کش
آمارهــا، حــدود یک دهــم خدمــات کشــور را بــر عهــده 
دارد؛ لــذا انتظــار داریــم دولــت هــم بــا ایــن اســتان در 

ــد.  ــات، یک دهمــی برخــورد کن تخصیــص امکان
مــا نمی گوییــم همــه مالیاتــی را کــه اســتان اصفهــان 
ــان خــرج شــود، امــا انتظــار  می دهــد در خــود اصفه

داریــم دســت کم بــه مشــکالت مــا توجــه شــود.
ــم  ــرض می کن ــور ع ــر کش ــت وزی ــزود: خدم وی اف
ــانید  ــم برس ــت ه ــه دول ــا را ب ــام م ــار دارم پی و انتظ
کــه بــرای پیشــرفت کشــور و اســتان اصفهــان، 
ــن  ــود؛ همچنی ــته ش ــار گذاش ــد کن ــی کاری بای سیاس
ــی از  ــوط سیاس ــط و خط ــن خ ــر گرفت ــدون در نظ ب
نیروهــای متعهــد، متخصــص و مؤمن اســتفاده شــود. 
بحــث مدیــر و مدیریــت خیلــی مهــم اســت و در همــه 
پســت ها بایــد افــراد قــوی و مؤمــن ســر کار بیاینــد.

 به دنبال انتصاب استانداران غیربومی 
در استان ها بودیم 

در  کشــور،  وزیــر  فضلــی،  رحمانــی  عبدالرضــا 
ــار  ــان اظه ــه اســتاندار اصفه ــع و معارف مراســم تودی
ــن در طــول 4 ســال گذشــته  ــرد: در شــورای تأمی ک
امــا  بودیــم؛  مواجــه  مختلفــی  مشــکالت  بــا 

گرفــت.  صــورت  الزم  هماهنگی هــای 
کــه 4  زرگرپــور  از رســول  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کشــید  را  اصفهــان  اســتانداری  زحمــت  ســال 
مهرعلیــزاده  امیــدوارم  می کنیــم، گفــت:  تشــکر 
ــداف  ــه اه ــردم ب ــی م ــی و همدل ــا همراه ــد ب بتوان
مشخص شــده بــرای مدیریــت اســتان اصفهــان 

برســد.
مــا  تــالش  همــه  داد:  ادامــه  فضلــی  رحمانــی 
ایــن اســت کــه مــردم خــوب اصفهــان به ویــژه 
ــادی از  ــری زی ــه تأثیرپذی ــان ک ــرق اصفه ــردم ش م
خشکســالی دارنــد، در حــوزه اقتصــادی و کشــاورزی 
ــا  در زحمــت نباشــند و ایــن تــالش در کوتاه مــدت ب
ــا همــه قول هایــی کــه  تأمیــن آب و در میان مــدت ب

ــود. ــق ش ــده محق داده ش
وزیــر کشــور بــا بیــان اینکــه مــا بــه دنبــال انتصــاب 
تصریــح کــرد:   بودیــم،  اســتان ها  در  غیربومــی 
انتظــار مــا ایــن اســت کــه همــه مدیــران و مســئوالن، 
احــزاب و گروه هــا، ســتادهای روحانــی، روحانیــت و 
نماینــدگان و به ویــژه امــام جمعــه اصفهــان کمــاکان 
ــد  ــتاندار جدی ــا اس ــود را ب ــی خ ــکاری و همدل هم

ــان داشــته باشــند. اصفه

انتخــاب  معیــار  بــه  اشــاره  بــا  فضلــی  رحمانــی 
اســتانداران گفــت: اســتانداران بایــد برنامه هــای دولــت 
را قبــول داشــته باشــند و ایــن یــک اصــل مهــم اســت. 
ــل  ــی تبدی ــای مل ــه برنامه ه ــد ب ــت بای ــای دول برنامه ه
ــرای  ــرای اج ــش ب ــه گرای ــا ب ــل م ــن تمای ــود؛ بنابرای ش

برنامه هــای ملــی از ســوی اســتانداران اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در 4 ســال اخیــر کمتریــن مشــکل را 
در اســتان اصفهــان بــه واســطه همیــن انتخاب داشــتیم، 
ــن  ــا کمتری ــان ب ــتان اصفه ــز در اس ــار نی ــن ب ــزود: ای اف

مشــکل و زحمــت اجمــاع داشــتیم.
ــا اجــرای  ــم م ــت مه ــه داد: اولوی ــی ادام ــی فضل رحمان
ــام  ــد مق ــن موضــوع تأکی ــی اســت. ای اقتصــاد مقاومت
معظــم رهبــری و ضــرورت تاریخــی، اجتماعی، سیاســی 
و امنیتــی جامعــه ماســت و در ایــن راســتا کار بایــد بــه 

مــردم واگــذار شــود.
ــی  ــای کنون ــا روش ه ــور ب ــت: کش ــی گف ــی فضل رحمان
درصــد   8 توقــع  نمی شــود؛  مدیریــت  اقتصــادی 
ــه  ــت ک ــور اس ــرایط کش ــای ش ــادی اقتض ــد اقتص رش
ــا دچــار  ــم. م ــد مقاومــت کنی ــه آن بای ــرای رســیدن ب ب
توزیــع  و  فقــر  انباشــتگی  تاریخــی،  عقب افتادگــی 
ناعادالنــه ثــروت هســتیم و مهم تــر اینکــه مشــکل 
عقب افتادگــی در فهــم تغییــرات جهانــی را داریــم.

وی بــا بیــان اینکــه اصفهــان صنعتی تریــن اســتان 
ــات را  ــع و امکان ــن مناب ــان، بهتری ــت: اصفه ــت، گف اس
ــت.  ــم اس ــتان فراه ــد در اس ــات تولی ــه امکان دارد و هم
اصفهــان بــه تنهایــی قــادر اســت معیــن 5 اســتان دیگــر 
شــود تــا آن اســتان ها را بــه ســمت توســعه پیــش ببــرد.

 اصفهان می تواند اقتصاد مقاومتی را 
به عنوان الگوی کشور اجرا کند 

محســن مهرعلیــزاده، اســتاندار  اصفهــان، اظهــار کرد: 
خداونــد را شــاکرم کــه ایــن توفیــق را داده کــه امروز 
ــن و  ــردم متدی ــه م ــن ب ــت م ــه خدم ــاز ارائ روز آغ

شــهیدپرور اصفهــان باشــد.
ــل  ــه دلی ــور ب ــر کش ــت و وزی ــر از دول ــا تقدی وی ب
ــزار  ــک خدمتگ ــوان ی ــه عن ــان ب ــه ایش ــاد ب اعتم
ــر اســاس آنچــه مشــی  ــم ب ــدوارم بتوان ــت: امی گف
بــه  دولــت اعتــدال اســت، در جهــت خدمــت 
ــا  ــم و ب مــردم و توســعه کشــور و اســتان اقــدام کن
بهره بــرداری از تمــام نیروهــا و ظرفیت هــای اســتان 
ــردم باشــم. ــرای م ــی ب ــزار صادق ــان، خدمتگ اصفه
اســتاندار اصفهــان تصریــح کــرد: تعامــل و همراهــی 
ــرمایه و  ــت س ــد توانس ــس خواه ــدگان مجل نماین
فرصتــی بــرای بنــده در ادامــه راه باشــد و امیــدوارم 
ــال  ــا در 4 س ــن فرصت ه ــتفاده از ای ــم در اس بتوانی
پیــش رو موفقیت هــای بزرگــی بــرای اصفهــان رقــم 

بزنیــم.
فهیــم،  مــردم  اصفهــان  مــردم  گفــت:  وی 
ــه و متدینــی هســتند کــه ایــن موضــوع از  فرهیخت
ــش از  ــان بی ــن اصفه فرصت هاســت؛ اســتان متدی
23 هــزار شــهید تقدیــم نظــام کــرده و جالــب اســت 
ــان  ــد کــه بیشــترین وجوهــات را مــردم اصفه بدانی
ــا  ــت کمک ه ــزان دریاف ــترین می ــد. بیش می پردازن
ــان  ــوی اصفه ــی از س ــگ تحمیل ــال های جن در س
ــام  ــن اســتان در پشــتیبانی از نظ ــردم ای ــوده و م ب

ــد. ــتاز بودن ــواره پیش هم
اساســی  معضــالت  از  بیــان کــرد:  مهرعلیــزاده 
ــده رود  ــت. زاین ــده رود اس ــئله آب زاین ــان مس اصفه
ــوان ســتون فقــرات ایــن اســتان اســت کــه  ــه عن ب
اگــر آســیبی ببینــد، ایــن اســتان از هــم می پاشــد؛ 
بــه هــر حــال بــا امیــد بــه خــدا، تمــام تــوان خــود 
ــک  ــوان ی ــه عن ــم ب ــه بتوانی ــم ک ــه  کار می گیری را ب
ــده رود را  ــای زاین ــول احی ــت ق ــوی دول ــور از س مام
ــان  ــردم اصفه ــش م ــم در پی ــم و بتوانی ــی کنی عمل

ــیم. ــربلند باش س
ــی کار  ــع دولت ــه مناب ــکا ب ــه ات ــان اینک ــا بی وی ب
خطایــی اســت، گفــت: بایــد بــه هــر آنچــه در 
ظرفیــت دولتــی اســت، اتــکا کنیــم و از منابــع 
ــد  ــا بای ــیم؛ ام ــته باش ــرداری را داش ــن بهره ب بهتری
بــه ظرفیت هــای اســتان در زمینه هــای مختلــف 

ــم. ــه کنی توج
ــرد: مســئله اشــتغال در  ــان ک ــان بی اســتاندار اصفه
ــتان  ــت و اس ــی اس ــئله مهم ــان، مس ــتان اصفه اس
اصفهــان می توانــد اقتصــاد مقاومتــی را کــه شــدیدا 
مــورد تاکیــد مقــام معظــم رهبــری بــوده و هســت، 
ــرا تمــام ظرفیت هــا  ــد؛ زی ــوان الگــو اجــرا کن ــه عن ب

ــان وجــود دارد. در اســتان اصفه
 قدمت مشکالت زاینده رود، ۴۰ ساله است 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــین اصفه ــتاندار پیش اس
معضالتــی کــه بــرای زاینــده رود ایجــاد شــده عقبــه 
ــزه  ــتم معج ــن نمی توانس ــت: م ــاله دارد، گف 4۰ س

ــم.  کن

رســول زرگرپــور در ابتدای ســخنرانی خود در مراســم 
تودیــع و معارفــه اســتاندار اصفهــان گفــت: بــه نظــر 
مــن اصلی تریــن وظیفــه حکومت هــا، بحــث امنیــت 
و آرامــش و ایجــاد فضــای امن اســت. در جلســه ای 
کــه خدمــت مقــام معظــم رهبــری رســیدیم، ایشــان 
ــان  ــتان اصفه ــت اس ــه امنی ــد ک ــد بودن ــم معتق ه

بســیار مهــم اســت. 
ــراد  ــور اف ــود حض ــا وج ــاه، ب ــن 5۰ م ــول ای در ط
سیاســی مختلــف در اســتان اصفهــان کوچک تریــن 
ــا تنــش  ــچ نشســتی ب مشــکلی پیــش نیامــد، هی
 همــراه نبــود و هیــچ کنســرت موســیقی لغــو 

نشد. 
ــد  ــت. 1۰ درص ــی اس ــتان صنعت ــک اس ــان، ی اصفه
کارگــران کشــور در ایــن اســتان مشــغول بــه کارنــد 
و صدهــا تجمــع و تحصــن در ایــن اســتان صــورت 
ــا تدبیــر مدیریــت شــد و حتــی  گرفتــه کــه همــه ب
یــک »تــو« بــه کســی گفتــه نشــد. ایــن آرامــش و 
ــه مــن  ــن اولیــن توصی امنیــت مهــم اســت. بنابرای
بــه اســتاندار جدیــد ایــن اســت کــه مطالبــه مــردم 

ــت. ــش اس ــت و آرام ــان، امنی اصفه
ــاره آب   ــا درب ــزود: ام ــان اف ــابق اصفه ــتاندار س اس
ــت؛  ــان اس ــتان اصفه ــوع اس ــن موض ــه اصلی تری ک
در درجــه اول بایــد بگویــم مشــکالت زاینــده رود 
ظــرف 4۰ ســال ایجــاد شــده و ظــرف 4 ســال 
ــا  ــود و م ــزه ش ــه معج ــر اینک ــود؛ مگ ــل نمی ش ح
معجزه گــر نبودیــم. آنچــه در ایــن حــوزه انجام شــده 
کار بزرگــی بــوده؛ امــا چــون هنــوز بــه نتیجــه نهایــی 
نرســیده برخــی فکــر می کننــد کاری انجــام نشــده؛ 

ــت. ــی اس ــن بی انصاف ای
وی اظهــار کــرد: در طــرح 9 مــاده ای تنهــا دو مــاده 
ــر  ــم اگ ــه آن ه ــده ک ــل نش ــکل دارد و ح آن مش
همــکاری مرکــز نشــینان بــود  و در کشــوهای میــز 
آن هــا نمانــده بــود، تــا بــه حــال حــل شــده بــود. مــا 
ــم؛ امــا  ــده رود را فراهــم کردی مقدمــات احیــای زاین
محــل تأمیــن آن در تهــران اســت. پــس نگوییــد در 

ــه اســت.  ــده رود کاری صــورت نگرفت حــوزه زاین

در مراسم تودیع و معارفه استاندار اصفهان مطرح شد:

مهرعلیزاده:قولرئیسجمهوردربارهآبرابایدعملیکنیم
وزیر کشور تأکید کرد: توقع رفتار و مشی اعتدالی از استانداران

استاندار سابق اصفهان خاطرنشان کرد: اشتغال، امنیت و آرامش، خواسته اصلی اصفهانی ها



کوتاه  از سیاست
پیام قدردانی سرلشکر سلیمانی 

از رهبر معظم انقالب
ســردار سرلشــکر قاســم ســلیمانی، فرمانــده نیــروی قدس 
ســپاه، در پیامــی از الطــاف و محبــت مقــام معظــم رهبــری 

در مصیبــت درگذشــت پــدر گرانقــدرش قدردانــی کرد.
متن پیام سردار سلیمانی به این شرح است: 

بسم الّله الرحمن الرحیم
محضر مبارک رهبر عزیز و بزرگوارم

سالم علیکم
ــی،  ــوادث طبیع ــه ح ــان در این گون ــرباز کوچکت ــدن س دی
در کنــار مســئولیت های بســیار ســنگین و ارزشــمندتان 
موجــب می شــود شــرمندگی محبــت حضــرت عالــی 
ــر از مصیبتــی باشــد کــه  ــواده ام بزرگ ت ــرای حقیــر و خان ب
در اثــر مشــیت بــاری تعالــی بــر مــا حــادث شــد و خــود را 
از شــکر ایــن نعمــت الهــی کــه مــا را از محبــت بزرگوارانــه 

ــم. ــز می دانی ــود، عاج ــد فرم ــان بهره من ــی امرم ول
ــل مــا را  ــه خواهانیــم عمــر ناقاب ــد متعــال عاجزان از خداون
فــدای وجــود بابرکــت و ارزشــمند حضــرت عالــی کــه امروز 
جهــان اســالم، جمهــوری اســالمی و ملــت بزرگــوار ایــران 

بیــش از هــر زمانــی بــه آن نیازمنــد اســت، بنمایــد.
سربازتان قاسم سلیمانی

امام جمعه اصفهان: مراسم اربعین 
در طول تاریخ بشر نظیر ندارد

امــام جمعــه اصفهــان ضمــن توصیــه بــه شــرکت همــگان 
ــعی  ــه س ــد هم ــرد: بای ــد ک ــان تأکی ــی ۱۳ آب در راهپیمای
کنیــم در ایــن روز شــرکت و اعــالم کنیــم کــه ملــت ایــران 
کشــورهای  بــا  آمریــکا  مخالفت هــای  تحریم هــا،  از 
ــد  ــان های پلی ــن انس ــای ای ــت و پازدن ه ــالمی و دس اس
کوچک تریــن ترســی بــه دل راه نمی دهــد و در برابــر 

ــتاد. ــد ایس ــی خواه ــتکبار جهان اس
وی دربــاره روزهــای اربعیــن حســینی بیــان داشــت: شــاید 
ــاده  ــارت پی ــر زی ــان ب ــد معصوم ــت تأکی ــل عل ســال ها قب
امــام حســین)ع( در روز اربعیــن را نمی دانســتیم؛ امــا 
ــن روز اطــالع داشــتند  ــا از ای ــه آن ه ــم ک ــروزه می فهمی ام
ــاده روی  ــاره پی ــادی درب ــات زی ــبب روای ــن س ــه همی و ب

ــود دارد.  ــن وج اربعی
ــد  ــه ســمت مرق ــاده روی ب ــرد: پی ــه ک ــژاد اضاف طباطبایی ن
ــر  ــت و ه ــی اس ــت سیاس ــک حرک ــین)ع(، ی ــام حس ام
قدمــی کــه برداشــته می شــود، معــادل یــک ثــواب و ازبیــن 
رفتــن یــک گنــاه اســت. معصومیــن می دانســتند کــه ایــن 
ــان معصــوم و  ــه امام ــر ب ــه واف حرکــت نشــان دهنده عالق
مانــوری اســت کــه در طــول تاریــخ بشــر کســی هماننــد آن 

را بــه چشــم ندیــده اســت.
یــک  اربعیــن  امــام جمعــه اصفهــان تصریــح کــرد: 
راهپیمایــی ۲۰ میلیونــی اســت کــه در تاریــخ ســابقه نــدارد؛ 
همچنیــن محبتــی کــه مســلمان ها در ایــن ســفر نســبت 
ــک  ــن ی ــر اســت. اربعی ــد، بی نظی ــر روا می دارن ــه یکدیگ ب
مانــور شــیعی نیســت؛ مانــوری اســالمی اســت کــه حتــی 
بــرادران اهــل تســنن و حتــی از دیگــر ادیــان در آن شــرکت 

می کننــد.

امام جمعه شهرکرد: وظیفه 
مسئوالن دیپلماسی، آشکار کردن 

چهره خبیث آمریکاست
ــت  ــر اهمی ــد ب ــا تأکی ــهرکرد ب ــه ش ــاز جمع ــب نم خطی
ــان  ــی ۱۳ آب ــا در راهپیمای ــا و جناح ه ــه گروه ه حضــور هم
ــورت  ــه  ص ــد ب ــه بای ــی هم ــت فعل ــرد: در موقعی ــان ک بی
ــگ  ــاد هماهن ــرده و فری ــت های گره ک ــا مش ــترده و ب گس
در ایــن اجتمــاع شــرکت کننــد و همچنیــن مســئوالن نیــز 
یک ســری از ضرورت هــا از جملــه افزایــش تــوان نظامــی، 
حمایــت از نیروهــای مســلح و حمایــت از نیروهــای 

ــد.  ــرار دهن ــتورکار ق ــت را در دس مقاوم
ــن  ــور در ای ــی کش ــئوالن دیپلماس ــه داد: مس ــام ادام نکون
موقعیــت وظایفــی از جملــه حضــور در مجامــع بین المللــی 
و تبییــن سیاســت های نظــام جمهــوری اســالمی، آشــکار 
کــردن چهــره خبیــث آمریــکا، خنثــی کــردن سیاســت های 
آمریــکا در منــزوی کــردن جمهــوری اســالمی و شــکل دهی 
یــک جبهــه قــوی در دنیــا بــرای منــزوی کــردن آمریــکا را 

بــر عهــده دارنــد.

امام جمعه کرمان: راهپیمایی 13 آبان 
نمایش اقتدار ایران است

آیــت هللا ســید یحیــی جعفــری، امــام جمعــه کرمــان، در 
ــت روز ۱۳  ــا گرامیداش ــان ب ــه کرم ــاز جمع ــای نم خطبه ه
ــداد  ــه رخ ــطه س ــه واس ــن روز ب ــت: ای ــار داش ــان اظه آب
ــی از  ــتار جمع ــه، کش ــه ترکی ــل ب ــام راح ــد ام ــم  تبعی مه
دانش آمــوزان توســط رژیــم طاغــوت و تســخیر النــه 
جاسوســی بــه  عنــوان روز مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی نــام 
گرفتــه اســت . امــام جمعــه کرمــان ابــراز داشــت: فــردا ۱۳ 
آبــان مــاه و روز ملــی مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی اســت و 
ان شــاءهللا همــه مــردم در ایــن راهپیمایی باشــکوه شــرکت 

ــد.  ــه نمایــش بگذارن ــران اســالمی را ب ــدار ای ــد و اقت کنن
جعفــری بــا بیــان اینکــه اگــر مــا خــود را شــیعه حضــرت 
علــی)ع( می دانیــم، بایــد بــه انــدازه مقــدور از ســیره 
ایشــان و ائمــه اطهــار)ع( پیــروی کنیــم، افــزود: حضــرت 
ــران  ــرادران و خواه ــا، ب ــیعیان م ــد ش ــی)ع( می فرماین عل

ــد. ــدم می دانن ــان مق ــر خودش ــان را ب ایمانی ش

امام جمعه یزد: مسئوالن جدید 
استان باید در حفظ خوش نامی یزد 

کوشا باشند
ــر اینکــه  ــد ب ــا تأکی ــزد ب ــه در اســتان ی ــی  فقی ــده ول نماین
مســئوالن جدیــد اســتان بایــد در حفــظ خوش نامــی 
فرهنگــی و مذهبــی یــزد کوشــا باشــند و بــرای حــل 
ــود شــرایط اقتصــادی  ــع و آب اســتان و بهب مشــکل صنای
ــردم  ــی م ــت: وقت ــار داش ــد، اظه ــزی کنن ــردم برنامه ری م
ــا آن هــا  ــد ب ــرای آن هــا تــالش می کنن ــد مســئوالن ب ببینن
همــراه خواهنــد بــود و از آن هــا پشــتیبانی و حمایــت 

می کننــد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ۱۳ آبــان روز دانش آمــوز نامگــذاری 
شــده، اظهــار داشــت: مســئوالن و خانواده هــا بایــد شــرایط 
ــازان  ــوان آینده س ــه  عن ــوزان ب ــرورش دانش آم ــد و پ رش
ایــن کشــور را به خوبــی فراهــم کننــد و آن هــا را در مســیر 
انقــالب رشــد دهنــد و همــواره بــه تربیــت دینــی و اخالقــی 

آن هــا نیــز توجــه ویــژه ای داشــته باشــند.

سرمقاله
به قلم مدیرمسئول

 استکبارستیزی در اندیشه 
حضرت امام)ره(                                

ــا  ــارزه ب ــی مب ــرایطش »روز مل ــل ش ــه دلی ــن روز ب ای
ــه همیــن مناســبت  ــز نامگــذاری شــد. ب اســتکبار« نی
استکبارســتیزی  شــاخص های  از  شــاخص  چنــد 

امــام)ره( را مــرور می کنیــم.
امــام)ره(  حضــرت  مبارزاتــی  اصــول  از  یکــی 
استکبارســتیزی اســت. خوشــبختانه امــروز و پــس از 
ــردن  ــد نک ــپ و تایی ــی ترام ــع ضدایران ــام و مواض برج
ــاره  ــد چندب ــا وجــود تایی ــه برجــام ب ــران ب ــدی ای پایبن
زمــان  هــر  از  آمریــکا  اســتکباری  آژانــس، چهــره 
ــه  ــتکباری او را هم ــوی اس ــده و خ ــر ش ــر نمایان ت دیگ
ــت خــوی  ــه عل ــه ب ــد ک ــان دارن ــد و اذع ــد می کنن تایی
اســتکباری کــه دارد، بــه هیچ وجــه قابــل اعتمــاد 
ــی در  ــش قدم ــود تعهدات ــا وج ــه ب ــا اینک ــت؛ کم نیس
از  اندکــی  برداشته شــدن  و  پیشــرفت کار  راســتای 
ــه،  ــران رفت ــت ای ــر مل ــه ب ــن ده ــه چندی ــی ک ظلم های

ــت.  ــته اس برنداش
ــروزی  ــژه پــس از پی ــارزه و به وی ــام)ره( در طــول مب ام
ــه  ــالمی ک ــام اس ــکل گیری نظ ــالمی و ش ــالب اس انق
ــر آن  ــد در براب ــور تمام ق ــه ط ــی ب ــام اســتکبار جهان نظ
ــرد،  ــداد ک ــد قلم ــن تهدی ــت و آن را بزرگ تری ــرار گرف ق
بــه تبییــن ابعــاد و شــاخص های استکبارســتیزی 

پرداختنــد کــه مهم تریــن آن عبارت انــد از: 
1- ظلم ستیزی، امری خدایی و الهی است 

از مؤلفه هــای مهــم مبانــی اندیشــه حضــرت امــام)ره( 
ــتقرار  ــروزی و اس ــس از پی ــارزات و پ ــول مب ــه در ط ک
جمهــوری اســالمی بــرآن تاکیــد داشــتند، ایــن اســت 
کــه مســئله مبــارزه بــا اســتکبار، مســئله ماهیــت الهــی 

ــرای خداســت.  ــام ب ــارزه و قی مب
ایشــان در ابتــدای پیامــی کــه خطــاب بــه همــه 
مســلمانان و علمــا و روحانیــون نوشــته اند، بــا اشــاره بــه 
آیــه »قــل اّنمــا اعظــم بواحــدة ان تقومــو هللِا« آورده انــد: 
»خــداى تعالــى در ایــن کالم شــریف، از ســرمنزل 
ــان  ــاى ســیر انســانیت را بی ــا منته ــت ت ــک طبیع تاری
کــرده و بهتریــن موعظه هایــى اســت کــه خــداى عالــم 
ــه را  ــک کلم ــن ی ــظ انتخــاب و ای ــام مواع ــه تم از میان
پیشــنهاد بشــر فرمــوده. ایــن کلمــه تنهــا راه اصــالح دو 
جهــان اســت.... خودخواهــى و تــرک قیــام بــراى خــدا 
مــا را بــه ایــن روزگار ســیاه رســانده و همــه جهانیــان را 
بــر مــا چیــره کــرده و کشــورهاى اســالمى را زیــر نفــوذ 
ــام، ج  ۱، ص ۲۱ و ۲۲( ــه ام دیگــران درآورده .« )صحیف

ــام)ره( در  ــرت ام ــای حض ــن گام ه ــارات، اولی ــن عب ای
ــت  ــان اس ــتیزی ایش ــزرگ استکبارس ــت ب ــاز حرک آغ
کــه مبتنــی بــر آموزه هــای قرآنــی »قیــام للــه« شــکل 

ــه اســت.  گرفت
حضــرت امــام)ره( بارهــا در طــول مبــارزه بــا یــادآوری 
ایــن نکتــه کــه »مبــارزه اى کــه اآلن بیــن کفــر و اســالم 
اســت، ایــن منازعــه بیــن مــا و آمریــکا نیســت، بیــن 
اســالم اســت و کفــر« )صحیفــه امــام، ج  ۱۱، ص 
۱۰5( تــالش کردنــد تــا ماهیــت اســالمی و الهــی 
استکبارســتیزی را بــه ملــت ایــران گوشــزد کننــد تــا بــر 
اثــر غفلــت، ســطح مبــارزه تــا کســب منافــع مــادی و 

ــد. ــل نیاب غیرالهــی تنزی
2- سازش ناپذیری با استکبار 

ــی و  ــرای نزدیک ــالش ب ــه ت ــکان هرگون ــان ام حضرتش
ــا اســتکبار را نفــی و آن را نافــی  ســازش و مصالحــه ب

ــد.  ــلمین می دانن ــزت مس ع
روایــات  و  آیــات  اســاس  بــر  امــام)ره(  حضــرت 
و  والیــت کفــار  پذیــرش  نفــی  در  متعــددی کــه 
مســتکبران آمــده، آن هایــی را کــه بــه دنبــال مذاکــره و 
کنارآمــدن بــا دشــمنان خــدا هســتند، بــه عنــوان خائــن 

می کننــد.  معرفــی 
ایشــان بــا صراحــت در نفــی هرگونه ســازش با اســتکبار 
جهانــی فریــاد برمــی آورد: »کســى تصــور نکند که مــا راه 
ســازش بــا جهانخــواران را نمى دانیــم. ولــى هیهــات کــه 
خادمــان اســالم بــه ملــت خــود خیانــت کننــد!... اگــر 
بندبنــد اســتخوان هایمان را جــدا ســازند، اگــر ســرمان 
شــعله هاى  در  زنده زنــده  اگــر  برنــد،  دار  بــاالى  را 
ــدان و هســتى مان  ــر زن و فرزن آتشــمان بســوزانند، اگ
ــد،  ــارت برن ــارت و غ ــه اس ــان ب ــوى دیدگانم را در جل
ــم.«  ــا نمى کنی ــرک را امض ــر و ش ــه کف ــز امان نام هرگ

ــام، ج  ۲۱، ص 98( ــه ام )صحیف
در ســخنی دیگــر می فرماینــد: »ســالمت و صلــح 
ــا  ــت و ت ــتکبران اس ــراض مس ــه انق ــته ب ــان بس جه
ایــن ســلطه طلبان بى فرهنــگ در زمیــن هســتند، 
مســتضعفین بــه ارث خــود کــه خــداى تعالــى بــه آن ها 
عنایــت فرمــوده اســت، نمى رســند.« )صحیفــه امــام، 

ج  ۱۲، ص ۱44(
قــدرت  اگــر  »مــا  می نماینــد:  اعــالم  ایشــان   
ــم  ــن خواهی ــتکبران را از بی ــام مس ــیم تم ــته باش داش

)499 ص  ج  6،  امــام،  برد.«)صحیفــه 
3- تداوم مبارزه

امــام)ره( بــه عنــوان یــک پیشــوای بــزرگ الهــی، مبارزه 
بــا کفــر و شــرک و نفــاق را - کــه جبهــه متحــد نظــام 
ــی و  ــد - فصل ــود می آورن ــه وج ــا را ب ــتکباری دنی اس
مقطعــی و محــدود و محصــور بــه عصــر و زمــان خاصی 
نمی دانســتند؛ زیــرا در غیــر ایــن صــورت هیــچ تضمیــن 
و پشــتوانه ای بــرای تامیــن صلــح جهانــی و گســترش 
آرامــش و امنیــت و آزادی و عدالــت و همزیســتی 
مســالمت آمیز بیــن ملــل دنیــا وجــود نخواهــد داشــت 
و جهــان هــر لحظــه آبســتن حوادثــی خواهــد بــود کــه 
توســط ســران نظام هــای سیاســی و حکومتی اســتکبار 
ــا خواســت و اراده و صالحدیــد و مطامــع و  ــق ب و مطاب
منافــع ضدانســانی آن هــا بــه وقــوع خواهــد پیوســت. 
ــی  ــط مش ــن خ ــن ای ــی در تعیی ــام خمین ــرت ام حض
اساســی و زیربنایــی بــا قاطعیــت و صراحــت و صالبــت 
ــارزه  ــر هســت، مب ــا شــرک و کف ــد: »ت ــالم می کردن اع
هســت و تــا مبــارزه هســت، مــا هســتیم .« )صحیفــه 

امــام، ج  ۲۱، ص 88( 
ــه  ــه هم ــران ب ــرافراز ای ــردم س ــان، م ــیزدهم آب در س
ــتم،  ــوار س ــه دی ــد ک ــان دادن ــان نش ــتضعفان جه مس
همیشــه  از  دیــوار  آن  امــروز  و  اســت  شکســتنی 

اســت. شــکننده تر  و  سســت تر 

در دیــدار مقــام معظــم رهبــری بــا هــزاران 
در  دانشــجویان کــه  و  دانش آمــوزان  از  نفــر 
ــا  ــارزه ب ــی مب ــان، روز مل ــوم هللا ۱۳ آب ــتانه ی آس
ــه ای  ــام خامن ــزار شــد، ام ــی، برگ اســتکبار جهان
جوانــان  بــرای  عمیقــی  روشــنگری های  بــه 

پرداختنــد.
 حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا تجلیــل از شــور 
ــد:  ــوان گفتن ــل ج ــل نس ــدرت تحلی ــی و ق جوان
طبیعــت جــوان، تحــرک و پیشــروی اســت؛ امــا 
ایــن خصوصیــت در کشــور مــا بــه ســن نوجوانــی 
ــز رســیده اســت. ایــن نســل خوش  اســتعداد  نی
و خوش  فهــم، بی تردیــد ایــران عزیــز را بــا عبــور 
از موانــع و ســختی ها بــه نقطــه مطلــوب خواهــد 
ــان،  ــدف درخش ــن ه ــق ای ــه تحق ــاند؛ البت رس
نیازمنــد »شــناخت دشــمن اصلــی و خبیــث 
ــوزی و  ــکا«، »علم آم ــی آمری ــران، یعن ــت ای مل
ــروردگار«  ــا پ ــاط ب کار و تــالش« و »تقویــت ارتب

اســت.
دشــمنی های  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  ایشــان 

تأثیــری  هیــچ  تاکنــون  جهانــی  زورگویــان 
نداشــته و آن هــا نتوانســته اند هیــچ غلطــی 
بکننــد، گفتنــد: بچه هــای عزیــز مــن! شــما 
نســلی هســتید کــه خواهیــد توانســت بــا فائــق 
ــع  ــور از موان ــای دشــمن و عب ــر ترفنده شــدن ب
ــه  ــه نقطــه اوج و ب و ســختی ها، ایــن کشــور را ب
ــت  ــزرگ مل ــای ب ــالمی و آرزوه ــای اس آرمان ه
برســانید. البتــه تحقــق ایــن هــدف چنــد شــرط 

دارد. 
رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در تبییــن ضرورت 
دشمن شناســی بــه  عنــوان شــرط اصلــی تــداوم 
مســیر تحقــق اهــداف نظــام و ملــت خاطرنشــان 
کردنــد: آمریــکا بــه  معنــای واقعــی کلمــه، 
دشــمن خبیــث و اصلــی اســت و ایــن حقیقــت 
نــه از ســر تعصــب و نــگاه بدبینانــه، بلکــه 
ناشــی از تجربــه، فهــم درســت مســائل و دیــدن 

ــت. ــدان اس ــات می واقعی
بــه  اشــاره  بــا  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
ســخنان اخیــر رئیس جمهــور آمریــکا مبنــی بــر 

ــن  ــد: ای ــران، افزودن ــت ای ــودن مل ــت  ب تروریس
ــه   ــه نشــان می دهــد آمریکایی هــا ن حــرف ابلهان
فقــط بــا رهبــری و دولــت ایــران دشــمنند، بلکــه 
ــتگی ناپذیر در  ــه خس ــی ک ــود ملت ــل وج ــا اص ب
ــه ورزی  ــل آن هــا ایســتاده، خصومــت و کین مقاب

می کننــد. 
ــل  ــد ســال قب ــادآوری ســخنان چن ــا ی ایشــان ب
یکــی از مســئوالن آمریکایــی کــه گفتــه بــود 
ــم«،  ــن ببری ــران را از بی ــت ای ــه مل ــد ریش »بای
ــت  ــن حقیق ــه درک ای ــادر ب ــا ق ــد: آن ه افزودن
ــار  ــابقه پرب ــن س ــا چنی ــی ب ــه ملت ــتند ک نیس
ریشــه کن  نمی تــوان  را  فرهنگــی  و  تاریخــی 

ــرد. ک
ــق  ــر معظــم انقــالب اســالمی دشــمنی عمی رهب
آمریــکا بــا ملــت ایــران را موجــب کــوری چشــِم 
محاســباتی آمریکایی هــا و تکــرار اشــتباهات 
ــا از روز  ــد: آمریکایی ه ــتند و افزودن ــا دانس آن ه
ــک  ــال باری ــک نه ــالب ی ــه انق ــروزی ک اول پی
ــم  ــروز ه ــد و ام ــروع کردن ــمنی را ش ــود، دش ب
ــبز و  ــت سرس ــه درخ ــالمی ب ــوری اس ــه جمه ک
ــای  ــان توطئه ه ــه هم ــده، ب ــل ش ــاوری تبدی تن
ــه خصومــت  ــد؛ چــرا ک ــه می دهن بی نتیجــه ادام
و کینــه ورزی، آن هــا را از دیــدن و درک واقعیات و 

ــت.  ــرده اس ــروم ک ــت مح ــی درس ارزیاب
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا انتقــاد از کســانی 
کــه معتقدنــد »در مقابــل آمریــکا، قــدری کوتــاه 
ــد:  ــود«، افزودن ــم ش ــمنی آن ک ــا دش ــم ت بیایی
تجربیــات تاریخــی از جملــه ماجــرای دکتــر 
مصــدق نشــان می دهــد آمریکایی هــا حتــی 
بــه کســانی کــه بــه آن هــا امیــد می بندنــد، رحــم 

نمی کننــد.

ایشــان در همیــن زمینــه افزودنــد: مصــدق 
ــره  ــراغ مذاک ــی ها س ــا انگلیس ــارزه ب ــرای مب ب
ــه آن هــا اعتمــاد کــرد؛ امــا  ــکا رفــت و ب ــا آمری ب

ــا  ــد او کودت ــه ض ــد ک ــا بودن ــن آمریکایی ه همی
ــد.  کردن

رهبــر معظــم انقــالب در جمع بنــدی ایــن بخــش 
از سخنانشــان تأکیــد کردنــد: آمریکایی هــا حتــی 
بــه امثــال دکتــر مصــدق هــم راضــی نمی شــوند؛ 
سرســپرده  و  توســری خور  نوکــر،  آن هــا 
ــوی  ــا پهل ــل دوران محمدرض ــا مث ــد ت می خواهن
ــت  ــران حکوم ــت ای ــم و پرمنفع ــور مه ــر کش ب

ــد.  کنن
بــه  اشــاره  بــا  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
ــد:  ــکا افزودن ــت آمری ــرر دول ــمنی های مک دش
ــرات  ــه مذاک ــردن نتیج ــرای خراب ک ــم ب اآلن ه
ــه   ــت را ب ــت خباث ــی برجــام، نهای هســته ای یعن

می آورنــد. عمــل 
ــه  ــتناد ب ــا اس ــالمی ب ــالب اس ــم انق ــر معظ رهب
ــل  ــدن در مقاب ــد: کوتاه آم ــات افزودن ــن واقعی ای
آمریکایی هــا، آن هــا را َجــری و گســتاخ می کنــد؛ 

ــه و ایســتادگی اســت.  ــا راه، مقابل ــن تنه بنابرای
ــوزان و  ــه دانش آم ــد ب ــه مؤک ــا توصی ــان ب ایش
دشــمن  فراموش نکــردن  بــرای  دانشــجویان 
ــرط  ــن، ش ــد: ای ــکا، افزودن ــی آمری ــی، یعن اصل
آینــده  خوش عاقبــت  مســیر  تــداوم  اصلــِی 

ــت. ــور اس کش

سخنان امام خامنه ای در دیدار با هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان:

 کوتاه آمدن 
آمریکا را گستاخ می کند

ادامه از صفحه اول

رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور گفــت: آنچــه 
تحــت عنــوان استفســاریه ممنوعیــت قانــون به کارگیــری 
بازنشســتگان اخیــرا در مجلــس تصویــب شــد، درواقــع یــک 

ــود.  ــود ب ــون موج ــام از قان ــع ابه ــوع رف ن
انصــاری افــزود: ابهــام اول ایــن بــود کــه آیــا کســانی کــه قبــال 
جــزو مقامــات بودنــد و اکنــون بازنشســته شــده اند، می تواننــد 
دوبــاره بــر ســر کار برگردنــد یــا لزومــا بــرای تصدی شــغل مقام 
ــن برداشــت وجــود داشــت کــه  ــد؛ چــون ای ــد بازگردن می توانن
هــم می تــوان بــرای تصــدی مقامــات سیاســی از بازنشســتگان 
اســتفاده کــرد و هــم مقامــات سیاســی کــه بازنشســته 
شــده اند، می تواننــد دوبــاره مشــغول بــه کار شــوند؛ ولــو شــغل 

جدیــد آن هــا جــزو مشــاغل مقامــات نباشــد. 
معــاون رئیس جمهــور خاطرنشــان کــرد مجلــس شــورای 

ــوان  ــا می ت ــه تنه ــرد ک ــالم ک اســالمی در استفســاریه خــود اع
ــرازان  ــرای تصــدی مشــاغل مقامــات و هم ت از بازنشســتگان ب
ــات  ــزو مقام ــابق ج ــانی س ــر کس ــرد و اگ ــتفاده ک ــا اس آن ه
بودنــد، نمی تواننــد بــرای تصــدی مشــاغل عــادی بــه کار 

ــد. برگردن
وی افــزود: ابهــام دیگــر ایــن بــود کــه آیــا بازنشســتگان 
نیروهــای مســلح و وزارت اطالعــات را می تــوان بــرای تصــدی 
ــا در  ــا صرف ــرد ی ــتفاده ک ــتگاه ها اس ــی دس ــاغل در تمام مش
دســتگاه های متبــوع خــود می تواننــد شــاغل شــوند کــه 
مجلــس شــورای اســالمی بــا ایــن مــورد نیــز موافقــت نکــرد و 
نظــر تفســیری مجلــس ایــن بــود کــه هرکــدام از بازنشســتگان 
خودشــان  بــه  مربــوط  دســتگاه های  در  می تواننــد  تنهــا 

ــت شــوند. ــه فعالی مشــغول ب

ــوراها  ــیون ش ــو کمیس ــین، عض ــودی شاه نش ــد محم محم
و امــور داخلــی مجلــس شــورای اســالمی، از تشــکیل 
ــی  ــی الریجان ــه دســتور عل ــن کمیســیون ب ــی در ای کارگروه
رئیــس قــوه مقننــه، بــرای اصــالح تبصــره ۱ مــاده ۲6 
قانــون انتخابــات خبــر داد و گفــت: قــرار اســت ایــن تبصــره 

شــود.  شفاف  ســازی 
وی تصریــح کــرد: ایــن کارگــروه ایــن بنــد از قانــون انتخابــات 
ــورای  ــر ش ــم نظ ــه ه ــرد ک ــد ک ــالح خواه ــه ای اص ــه گون را ب

ــن شــود. ــی تأمی ــان و هــم اقلیت هــای دین نگهب
نماینــده مــردم شــهریار و شــهر قــدس در مجلــس بــا بیــان 
ــب  ــده در قال ــروه تشکیل ش ــدی کارگ ــه جمع بن ــه  نتیج اینک
یــک طــرح بــه مجلــس ارائــه می شــود، افــزود: در ایــن طرح  
ــی  ــر انتخابات ــد شــد در ه ــف خواهن ــی مکل ــای دین اقلیت ه

کــه شــرکت می کننــد، تنهــا بــه کاندیــدای خــود رأی بدهنــد. 
در مــاده ۲6  قانــون تشــکیالت، وظایــف و انتخــاب شــوراهای 
ــام  ــگام ثبت ن ــوندگان هن ــرایط انتخاب ش ــور ش ــالمی کش اس
بــه شــرح زیــر آمــده اســت: تابعیــت کشــور جمهــوری 
ــکونت  ــام، س ــال تم ــن ۲5 س ــل س ــران، حداق ــالمی ای اس
ــان اخــذ رأی در محــل،  ــه زم ــک ســال متصــل ب ــل ی حداق
اعتقــاد و التــزام عملــی بــه اســالم و والیــت مطلقــه فقیــه، 
ابــراز وفــاداری بــه قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، 

ــدازه کافــی.  ــه ان ــدن و نوشــتن ب داشــتن ســواد خوان
ــای  ــده: اقلیت ه ــر ش ــاده ذک ــن م ــره ۱ ای ــن در  تبص همچنی
ــالم  ــای اس ــه ج ــی ب ــون اساس ــده در قان ــی شناخته ش دین
بایــد بــه اصــول دیــن خــود اعتقــاد و التــزام عملــی داشــته 

باشــند.

 توضیح درباره ابالغیه جدید 
ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان

 اصالح قانون انتخابات 
برای اقلیت های دینی 

سیاسـت2

،،
 آمریــکا بــه  معنــای واقعــی کلمــه 
دشــمن خبیث و اصلی اســت و این 
ــگاه  ــه از ســر تعصــب و ن حقیقــت ن
بدبینانه، بلکه ناشی از تجربه، فهم 
درســت مســائل و دیــدن واقعیــات 

میــدان اســت
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ــه  ــاره ب ــا اش ــی ب ــی در مطلب ــریه آلمان ــک نش ی
اتــکای زیــاد اروپــا در بســیاری مســائل امنیتــی 
و تجــاری بــه آمریــکا تصریــح کــرد کــه اتحادیــه 
اروپــا درنهایــت، سیاســت خصمانــه ایــاالت 
ــرد. ــد ک ــال خواه ــران را دنب ــال ای ــده در قب متح
نشــریه فوکــوس آلمــان در مطلبــی بــه قلــم 
پروفســور »تومــاس یاگــر«، صاحــب کرســی 
خارجــی  سیاســت  و  بین الملــل  سیاســت 
ــی  ــت علم ــو هیئ ــان و عض ــن آلم ــگاه کل دانش
از  و  آلمــان  در  اروپایــی  سیاســت  موسســه 
تحلیلگــران برجســته ایــن کشــور نوشــت: »مارکــو 
آور هــاوس« از کارشناســان موسســه علــم و 
سیاســت برلیــن در روزنامــه فرانکفورتــر آلگماینــه 

ــه  ــا ب ــه اروپ ســایتونگ اظهــار داشــته کــه اتحادی
سیاســت شــخصی و مســتقل در برابــر ایــران نیاز 

ــت.  ــی اس ــت بحق ــن درخواس دارد و ای
اورهــاوس ایــن پرســش را مطــرح می کنــد 
اروپایــی  پایتخت هــای  دیگــر  و  برلیــن  کــه 
ــد  ــران می خواهن ــال ته ــتی را در قب ــه سیاس چ
بــا  می خواهنــد  چگونــه  و  پیــش گیرنــد  در 
ــه  ــه صــورت یکجانب ــه ب ــکا ک ــور آمری رئیس جمه
ــد دارد  ــران تاکی ــا ای ــی ب ــت رویاروی ــر سیاس ب

ــد؟ ــه کنن مقابل
فوکــوس در ادامــه نوشــت: ایــن دو ســؤال مهــم و 
درســت اســت و مــا امیدواریــم کــه واقعــا توســط 

مســئوالن شــنیده شوند.

ــا تاکیــد بــر اینکــه از پاییــز  نویســنده در ادامــه ب
ســال جــاری میــالدی مشــخص شــده اســت کــه 
سیاســت آمریــکا در قبــال ایــران اساســا تغییــر 
خواهــد کــرد، همچنیــن نوشــت: البتــه ایــن 
مســئله از بهــار ســال ۲۰۱7 و زمانــی کــه دونالــد 
ترامــپ در عربســتان ســعودی انــزوای سیاســی 
ــی  ــت خارج ــه سیاس ــوان برنام ــه عن ــران را ب ای

خــود مطــرح کــرد، مشــخص شــد.
نشــریه فوکــوس در بخــش دیگــری از ایــن 
مطلــب نوشــت: در پایــان اتحادیــه اروپا سیاســت 
آمریــکا در قبــال ایــران و بــه طــور کلــی سیاســت 
ــرد.  ــد ک ــال خواه ــه را دنب ــم وی در خاورمیان نظ
تــا زمانــی کــه آمریــکا از طریــق تحریم هــای 

را کــه  بانک هایــی  و  شــرکت ها  همــه  خــود 
ــام  ــاری انج ــادالت تج ــران مب ــا ای ــد ب می خواهن
ــا  ــد، سیاســت مســتقل اروپ ــه می کن ــد تنبی دهن

ــود. ــد ب ــان راه خواه ــران در پای ــال ای در قب
از  اروپایــی  اگــر کشــورهای  بنابرایــن حتــی 
وارد  کننــد  درخواســت  خــود  شــرکت های 
مبــادالت تجــاری بــا ایــران شــوند و از آن حمایت 
ــت  ــد یاف ــچ شــرکتی را نخواهن ــا هی ــد، آن ه کنن
ــای  ــرا تجارت ه ــد؛ زی ــام ده ــن کار را انج ــه ای ک
ــن  ــرای ای ــکا ب ــا آمری ــن ب ــی همچنی بین الملل
شــرکت ها ارزشــمندتر از مبــادالت تجــاری بــا 
ایــران اســت. ایــن تاثیــرات بــازوی بلنــد دالر بــه 
ــه  ــت ک ــی اس ــره بین الملل ــا ارز ذخی ــوان تنه عن
ــا  ــن در اینج ــد؛ بنابرای ــل می کن ــر عم ــیار مؤث بس
ــال  ــت در قب ــئله سیاس ــان در مس ــرای اروپایی ب

ــال  ــران بیشــتر مســئله نحــوه سیاســت در قب ای
ــن پرســش  ــا ای ــرح اســت. در اینج ــکا مط آمری
ــه  ــو اتحادی ــورهای عض ــه کش ــت ک ــرح اس مط
ــال  ــکا دنب ــال آمری ــا چــه سیاســتی را در قب اروپ

ــرد؟  ــد ک خواهن
ــائل  ــی در مس ــورهای اروپای ــه کش ــی ک از آنجای
امنیــت خارجــی بــه خدمــات ناتــو متکی هســتند 
ــت،  ــده اس ــاالت متح ــات ای ــا خدم ــه اساس ک
پاســخ ســریعی بــرای ایــن پرســش وجــود دارد. 
اتحادیــه اروپــا پیــش از اینکــه بــه سیاســت 
مســتقل در برابــر ایــران فکــر کنــد بایــد بــه 
ــا  ــه چــه قابلیت ه ــن پرســش پاســخ دهــد ک  ای
ــه  ــد ب ــکا می توان ــر آمری ــی را در براب و توانایی های
ــچ                                                                         ــش هی ــن پرس ــخ ای ــروز پاس ــرد و ام کار بب

اســت.

آیا اروپا می تواند سیاستی مستقل از آمریکا را در قبال ایران دنبال کند؟

ــالس  ــالب، در اج ــم انق ــر معظ ــاور رهب ــی، مش ــر والیت علی اکب
اتحادیــه علمــای مقاومــت گفــت: بــا رهنمود هــای 
ــان  ــری، فلســطین همیشــه مســئله اول جه رهب

ــود.  ــوده و خواهــد ب اســالم ب
والیتــی در ایــن اجــالس گفــت: بعضی کشــورهای 
منطقــه باوقاحــت در حــال عادی ســازی روابــط بــا 

اســرائیل هستند. 
ــا پیــام رهبــر ایــران  وی ادامــه داد: اینکــه آغــاز ایــن اجــالس ب
همــراه شــد، نشــانه ای اســت بــر اینکــه ایشــان چــه اولویتــی بــرا 

ی مســئله فلســطین قائــل هســتند. 
مشــاور رهبــر معظــم انقــالب افــزود: اینکــه مجموعــه ای از 
ــش  ــوند، معنای ــع ش ــا جم ــالم اینج ــان اس ــزرگ جه ــای ب علم
ایــن اســت کــه راه آزادی فلســطین مقاومــت اســت، نــه ســازش.

علی اکبــر والیتــی در ادامــه افــزود: نکتــه مهــم دیگــر، برگــزاری 
ایــن اجــالس لبنــان در لبنــان اســت؛ جایــی کــه مهــد مقاومــت 
اســت. مــا در روزگار خــود شــاهدیم کشــورهایی کــه عامــل 
ــه صــورت  ــال وقاحــت و ب ــا کم ــکا شــده اند، ب ــس و آمری انگلی
علنــی روی بــه ســازش بــا رژیــم صهیونیســتی آورده انــد؛ همــان 
ــد.  ــت خورده ان ــان شکس ــای خودش ــه در طرح ه ــورهایی ک کش
مشــاور رهبــر معظــم انقــالب در امــور بین الملــل دربــاره آخریــن 

اقدامــات جمهــوری اســالمی در مســیر حمایــت از مبــارزان 
فلســطینی گفــت: اخیــرا از هیئت هــای بلندپایــه 
فلســطینی کــه از جانــب حمــاس، کرانــه باختــری 

و غــزه مأمــور شــده بودنــد، میزبانــی کردیــم.
والیتــی ســپس بــه زیاده خواهی هــای رژیــم 
ــه  ــرائیل س ــت: اس ــت و گف ــتی پرداخ صهیونیس
ــی مطــرح  ــول طــرح آشــتی مل ــرای قب شــرط ب
ــود را  ــالح خ ــطینی، س ــارزان فلس ــه مب ــت؛ اول اینک ــرده اس ک
زمیــن بگذارنــد؛ دوم اینکــه رژیــم صهیونیســتی را بــه رســمیت 
بشناســند و ســوم اینکــه بــا ایــران قطــع رابطــه کننــد. حمــاس 
اعــالم کــرد کــه شــروط اول و دوم، خــط قرمــز ماســت؛ 
ــد  ــل پاســخ دادن ــا عم ــه جــای حــرف، ب ــا شــرط ســوم را ب  ام
و هیئتــی بلندپایــه و صاحــب تصمیــم، بــه ایــران اعــزام کردنــد تا 
اســرائیل بدانــد کــه آرزوی قطــع رابطــه بــا ایــران را بایــد بــه گــور                                                                                                

. ببرد
والیتــی در انتهــای ســخنان خــود گفــت: ایــران از ابتــدای تاریــخ 
ــدی  ــطین ج ــت از فلس ــواره در حمای ــالمی، هم ــوری اس جمه
ــواره  ــالم، هم ــای اس ــه علم ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه ــوده و نکت ب
در نــوک پیــکان دفــاع از مســلمانان و جهــان اســالم در مقابــل 

بوده انــد. صهیونیســت ها 

رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، آیــت هللا ســید 
محمــود  هاشــمی شــاهرودی، در دیــدار بــا ســفیر 
ــط دو  ــترش رواب ــر گس ــد ب ــن تأکی ــوریه، ضم س
ــکا  ــت: آمری ــت محــور مقاومــت گف کشــور و تقوی
تضعیــف  منطقــه،  تجزیــه کشــورهای  نقشــه 
روحیــه مقاومــت در ملت هــا و نیــز تقویــت رژیــم 

صهیونیســتی را دارد. 
وی افــزود: آمریــکا ممکــن اســت نقشــه های شــیطانی خــود را بــا 
ورود از در دوســتی دنبــال کنــد و محــور مقاومــت را هــدف قــرار دهد 
ــرا در تاریــخ  ــه ای فریــب آن را خــورد؛ زی کــه نبایــد در هیــچ صحن

منطقه جز شرارت از آمریکا دیده نمی شود. 
توافقــات  آمریــکا  داد:  ادامــه  هاشــمی شــاهرودی  آیــت هللا  
ــی و  ــات دفاع ــا گذاشــته، موضوع ــر پ ــام را زی انجام شــده در برج
ــدارد،  ــا برجــام ن موشــکی را کــه حــق ملــت ماســت و ارتباطــی ب
مطــرح و علیــه ســپاه پاســداران تحریم هایــی را اعمــال کــرده کــه 
از رفتارهــای مفتضحانــه آن هــا بــه حســاب می آیــد. آمریکایی هــا 
در ذهــن خــود ایــن نقشــه را پرورده انــد کــه بــا نزدیک شــدن بــه 
ــوری  ــی جمه ــع مقاومــت یعن ــه، آن هــا را از منب کشــورهای منطق

اسالمی دور کنند. 
ــای  ــدار رؤس ــه دی ــام ب ــت نظ ــخیص مصلح ــع تش ــس مجم رئی

جمهــور روســیه و آذربایجــان بــا رهبــر معظــم انقــالب اشــاره کــرد و 
گفــت: بیانــات مهــم مقــام معظــم رهبــری در ایــن 
دیدارهــا، نشــان دهنده عــزم ملــت ایــران در توجــه 
بــه ســوریه و امنیــت منطقــه اســت کــه امیدواریــم 
بــا ســرلوحه قــراردادن ایــن بیانــات، پیروزی هــای 
ــح  ــت، صل ــود و امنی ــل ش ــت تکمی ــور مقاوم مح
ــورهای  ــر کش ــراق و دیگ ــوریه، ع ــه س ــق ب و رون

منطقه بازگردد. 
در ایــن دیــدار همچنیــن عدنــان محمــود، ســفیر ســوریه در ایــران، 
ــردی  ــط راهب ــور و ملــت خــود، رواب ــا اهــدای ســالم رئیس جمه ب
ــران و ســوریه را موجــب تقویــت  دو کشــور جمهــوری اســالمی ای

محــور مقاومــت در منطقــه خوانــد. 
ســفیر ســوریه در ایــران گفــت: روز گذشــته شــاهد تجــاوز هوایــی 
ــت و  ــه از حمای ــم ک ــه خــاک ســوریه بودی ــم صهیونیســتی ب رژی
ــا  ــت: م ــت دارد. وی گف ــت ها حکای ــا تروریس ــان ب ــی آن همراه
ــت  ــری از مل ــم رهب ــام معظ ــتمر مق ــای مس ــدردان حمایت ه ق
ــه ایشــان  ســوریه هســتیم کــه امــروز عمــق تحلیل هــای حکیمان
در میــدان عمــل بــرای مــا آشــکار شــده اســت. جمهــوری اســالمی 
ایــران، صداقــت خــود را در همراهــی بــا ملت هــای منطقــه بارهــا 

ــران معطــوف اســت. ــه ای ــات کــرده و امــروز نگاه هــا ب اثب

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد:

احتمال تغییر نقشه آمریکا برای کشورهای منطقه
مشاور رهبر معظم انقالب: 

فلسطین، همیشه مسئله اول جهان اسالم خواهد بود

 ارتش سوریه دیرالزور را 
آزاد کرد

ارتــش ســوریه و هم پیمانانــش امنیــت و ثبــات 
را بــه شــهر دیرالــزور برگردانــد. ایــن شــهر بــه طــور 

ــد.  ــل آزاد ش کام
ــه رســانه ها گفــت: نیروهــای  ــع نظامــی ب ــک منب ی
ــی و  ــای مردم ــکاری نیروه ــا هم ــوریه ب ــلح س مس
ــمار  ــاندن ش ــت رس ــه هالک ــس از ب ــان پ هم پیمان
زیــادی از تروریســت های داعــش از جملــه تعــدادی 
ــور  ــه ط ــزور را ب ــهر دیرال ــا، ش ــرکرده های آن ه از س
کامــل از اشــغال ایــن گــروه تروریســتی آزاد کردنــد.

ترکیه و قطر انجمن امنیتی 
مشترک تأسیس کردند

وزارت دفــاع قطــر از تاســیس »انجمــن دفــاع و امنیــت 
خلیــج  فــارس و ترکیــه« بــا همــکاری میــان دوحــه و 
آنــکارا خبــر داد. طبــق بیانیــه وزارت دفاع قطر، تشــکیل 
»انجمــن دفــاع و امنیــت خلیــج  فــارس- ترکیــه« در 
حاشــیه نشســت  »اســتانبول بــرای امنیــت« در شــهر 
ــاع  ــه وزارت دف ــد. در بیانی ــزار ش ــه برگ ــتانبول ترکی اس
قطــر آمــده: »انجمــن دفــاع و امنیــت خلیــج  فــارس- 
ترکیــه«، نخســتین کمیتــه ویــژه از نــوع خــود در منطقه 

خاورمیانــه در مســائل نظامــی و امنیتــی اســت.

 قطع نامه ضدایرانی 
کنگره آمریکا 

اعضــای ارشــد مجلــس نماینــدگان آمریــکا یــک 
قطع نامــه دربــاره دخالــت آمریــکا در جنــگ 
ــی  ــه آن بندهــای ضدایران یمــن را تغییــر داده و ب
اضافــه کرده انــد. در قطعنامــه جدیــد در اثــر 
فشــارهای ســران مجلــس نماینــدگان، بنــدی 
مبنــی بــر توقــف دخالــت آمریــکا در جنــگ یمــن 
حــذف شــده و بــه جــای آن از تمامــی کشــورهای 
مســئول خواســته می شــود اقدامــات مناســب و 

ــد.   ــذول دارن ــران مب ــت ای ــه دول الزم را علی

 سفر نتانیاهو به انگلیس 
به مناسبت 100سالگی بالفور

»بنیامیــن نتانیاهــو«، نخســت وزیر رژیــم صهیونیســتی، 
ــه انگلیــس  ــور ب ــه بالف ــه مناســبت ۱۰۰ ســالگی بیانی ب
ســفر کــرده و »تــرزا مــی« همتــای بریتانیایــی وی گفته 
کــه به نقــش انگلیــس در شــکل گیری اســرائیل افتخار 
می کنــد. نتانیاهــو نیــز بــا بیــان اینکــه فلســطینیان باید 
در صدمیــن ســالگرد صــدور بیانیــه بالفــور، دولــت 
ــه رســمیت بشناســند، گفــت بســیاری از  اســرائیل را ب
ــوان یــک  ــه عن ــون اســرائیل را ب ــی اکن کشــورهای عرب
متحــد در برابــر تهدیــدات »اســالم رادیــکال« می داننــد.

احتمال استیضاح ترامپ
اســتیو بنــن، استراتژیســت پیشــین کاخ ســفید، 
ــرای  ــی ب ــر فرصت ــان منتظ ــت: جمهوری خواه گف
ــه  ــد ب ــرا معتقدن ــتند؛ زی ــپ هس ــتیضاح ترام اس
علــت ناکامی هــای اخیــر در بعضــی پرونده هــای 
ــت.  ــده اس ــکننده تر ش ــگاه وی ش ــی، جای داخل

ــن موضــوع  ــه ای ــه ترامــپ هشــدار داده ک ــن ب بن
ــن  ــوک گفت ــت از »ج ــرد و دس ــدی« بگی را »ج
و توئیتربــازی« بــردارد. وی گفــت در صــورت 
ــه  ــوط ب ــون شــماره ۲5 مرب ــه قان ــال اصالحی اعم
اســتیضاح رئیس جمهــوری، ترامــپ از اســتیضاح 

ــد. ــد آم ــرون نخواه ــربلند بی ــی س احتمال

بین الملل



فناوری

 S9 درباره سامسونگ گلکسی 
چه می دانیم؟

 s8 گلکســی ،s8 هم اکنــون گوشــی های گلکســی
پــاس و گلکســی Note8 سامســونگ در حــال 
ــون  ــون 8، آیف ــا گوشــی های آیف ــگ ب ــت تنگاتن رقاب
ــت،  ــن رقاب ــا ای ــتند؛ ام ــون 10 هس ــاس و آیف 8 پ
ــاره گوشــی گلکســی اس۹ را  ــی درب ــوی گمانه زن جل

نمی گیــرد. 
بــر اســاس یکــی از شــایعات، احتمــال ایــن وجــود 
دارد کــه سامســونگ در گوشــی گلکســی اس۹ 
ماننــد گوشــی های Moto Z و اسنشــال فــون، از 
ــه عبارتــی دیگــر،  طراحــی مــاژوالر اســتفاده کنــد. ب
مالــکان گلکســی اس۹ می تواننــد از انــواع و اقســام 

ــد.  ــره ببرن ــا به ماژول ه
 Android ســایت  از  گزارشــی  اســاس  بــر 
Headlines بــه نظــر می رســد گوشــی های اس۹ 
ــر از گوشــی های اس8  ــی کوتاه ت ــاس کم و اس۹ پ

و اس8 پــاس خواهنــد بــود. 
ــی  ــی گلکس ــول گوش ــه ط ــده ک ــزارش آم ــن گ در ای
گلکســی  از  کوتاه تــر  میلی متــر   ۵ حــدود  اس۹ 

اس8 یعنــی 1۴۴٫1 میلی متــر اســت. 
طــول گلکســی اس۹ پــاس هــم 1۵۵٫۲ میلی متــر 
طــول ۴٫۷  شــاهد کاهــش  یعنــی  اســت کــه 
ــود؛ هرچنــد از  میلی متــری ایــن گوشــی خواهیــم ب
ــری ایجــاد نشــده  لحــاظ عــرض و ضخامــت، تغیی

ــت.  اس
طبــق بعضــی از شــایعات، احتمــاال در گلکســی اس۹ 
قابلیــت ســوپر اسلوموشــن را خواهیــم دیــد؛ چنیــن 
ــتی  ــن پش ــور دوربی ــف سنس ــه لط ــخصه ای ب مش
ایــن گوشــی امکان پذیــر می شــود کــه می توانــد 
بــا ســرعت 1000 فریــم بــر ثانیــه فیلمبــرداری کنــد.

 اپلیکیشن سودمند عکس 
برای مسافران

دوربیــن  از  شــرایط  تمــام  در  نمی توانیــد  اگــر 
ــرای حمــل  ــا ب ــد ی عکاســی حرفــه ای اســتفاده کنی
ــد  ــا اســتفاده از چن ــد ب ــد، می توانی آن مشــکل داری
ــزاری  ــه اب ــود را ب ــمند خ ــی هوش ــن، گوش اپلیکیش
 خــوب و کارآمــد بــرای ثبــت عکــس مناســب تبدیــل 

کنید. 
در حــال پیــاده روی یــا گشــت و گــذار در شــهر، 
هــر  در   Google Street View بــا  می توانیــد 
زمانــی یــک عکــس ۳۶0 درجــه بگیریــد. می توانیــد 
ــس  ــن عک ــون ای ــا آیف ــن ی ــتقیما از اپلیکیش مس
تخصصــی  تجهیــزات  بــه  نیــازی  و  بگیریــد   را 

ندارید. 
ایــن اپلیکیشــن در ثبــت یــک صحنــه  خوش منظــره 
بــه شــما کمــک می کنــد و بــرای ایــن کار بایــد 
ــش  ــره  نارنجــی روی صفحــه  نمای ــا دای ــد ت بچرخی

ــد. ــال کنی را دنب
 بــا دوربیــن گوشــی هوشــمند خــود شــروع کنیــد و 
ــا بتوانیــد کل زاویه هــا را  دســتورات را دنبــال کنیــد ت

در عکــس خــود داشــته باشــید.
ــه  صــورت خــودکار  ــره ب ــک دای ــگام عکاســی ی  هن
ــما  ــه ش ــس ب ــل عک ــا در تکمی ــود ت ــر می ش ظاه
کمــک کنــد. وقتــی کارتــان تمــام شــد، برنامــه 
ــد؛  ــل می کن ــر وص ــه یکدیگ ــس را ب ــات عک صفح
ــرای اشــتراک گذاری عکــس می توانیــد از  ســپس ب

Google Maps اســتفاده کنیــد.

اخبار اقتصادی

تولید آزمایشی پژو 301 در ایران
ــژو  ــه پ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــکاپ ب ــل ای ــر عام مدی
۲008، ۳01 و ۲08 از محصــوالت پــژو در ایــران 
اســت کــه تولیــد می شــود، اظهــار کــرد: پــژو ۵08 
از محصــوالت وارداتــی پژوســت و در حــال بررســی 

ــم.  ــز وارد کنی ــژو ۳008 را نی ــا پ ــازار هســتیم ت ب
میــزان  دربــاره  ادامــه  در  معتمــد  محمدرضــا 
 ۲008 پــژو  دربــاره  تصریح کــرد:  داخلی ســازی 
طبــق برنامــه ای کــه اعــام کــرده بودیــم، بنــا بــود 
ــل  ــد داخ ــد تولی ــه ۴0 درص ــد ب ــال اول تولی در س
برســیم کــه ایــن امــر عملــی خواهــد شــد. دربــاره 
پــژو ۳01 کــه بــه زودی تولیــد آزمایشــی آن شــروع 
می شــود هــم، میــزان داخلی ســازی بیــش از 
۴0 درصــد خواهــد بــود کــه در ایــن زمینــه منتظــر 
ــرای  ــع ب ــد وزارت صنای ــد شــرکت مــورد تایی بازدی

صحه گــذاری هســتیم. 
ــازار گفــت:  ــه ب ــژو ۳01 ب ــان ورود پ ــاره زم وی درب
ــاز  ــه آغ ــن هفت ــژو ۳01 از ای ــی پ ــد آزمایش تولی
خواهــد شــد؛ امــا بایــد تســت های مربوطــه انجــام 
شــود؛ زیــرا محصوالتــی کــه میــزان داخلی ســازی 
آن هــا بیشــتر اســت، نیــاز بــه آزمایش هــای 

ــل دارد. ــتر و کام بیش

قیمت واقعی آیفون x چقدر است؟
ــامانه  ــت در س ــه ۲۵۶ گیگابای ــا حافظ ــون x ب آیف
ارزش گمــرک ایــران حــدود ۹۲0 یــورو معــادل ۴.۳ 

ــد.  ــذاری ش ــان قیمت گ ــون توم میلی
ــی  ــوق ورودی گوش ــبه حق ــای محاس ــت مبن قیم
ــت ۹۲0  ــه ۲۵۶ گیگابای ــا حافظ ــون X ب ــراه آیف هم

ــت.  یوروس
همچنیــن مــدل دیگــر گوشــی همــراه آیفــون 
 800 ۶۴ گیگابایــت  حافظــه  بــا  گمــرک  در   X
یــورو ارزش گــذاری شــده و در ســامانه آنایــن 
ارزش گــذاری انــواع کاالهــا در گمــرک دردســترس 

ــت. اس

»شنبه های شانس« در بانک ملی
ــوان  ــا عن ــازه ای را ب ــران مســابقه ت ــی ای ــک مل بان
فضــای  ویــژه کاربــران  »شــنبه های شــانس« 

ــت.  ــرده اس ــی ک ــازی طراح مج
ــران،  ــی ای ــک مل ــی بان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
هــدف از ایــن مســابقه آمــوزش مســائل بانکــی و 
افزایــش ســواد اقتصــادی بــا شــیوه ســرگرم کننده 
ــتن  ــرکت در آن، داش ــرای ش ــرط الزم ب ــوده و ش ب
یــک گوشــی همــراه هوشــمند و عضویــت در کانــال 
ــه  تلگرامــی، صفحــه اینســتاگرام و نیــز مراجعــه ب

ســایت بانــک ملــی ایــران اســت. 
مســابقه،  ایــن  در  شــرکت  مرحلــه  نخســتین 
ــام  ــران، ثبت ن ــی ای ــک مل ــه ســایت بان ــه ب مراجع
اســت.  مســابقه  در  شــرکت  کــد  دریافــت  و 
تلگــرام  بایــد در کانــال  شــرکت کننده ســپس 
بانــک عضــو شــود و صفحــه اینســتاگرام بانــک را 

ــد.  ــال کن ــز دنب نی
ــک  ــه ی ــر هفت ــنبه ه ــابقه، ش ــدگان مس برگزارکنن
ســؤال را در صفحــه اینســتاگرام بانــک طــرح 
ــع ایــن ســؤال، مطالبــی اســت کــه  ــد. منب می کنن
ــت.  ــده اس ــر ش ــک منتش ــی بان ــال تلگرام در کان
مشــارکت کنندگان در مســابقه نیــز بایــد پاســخ 
ســؤال را بــه شــکل کامنــت زیــر همــان پســت در 

ــد.  ــک درج کنن ــتاگرام بان ــه اینس صفح
ــدی ۵  ــزه نق ــه، دو جای ــد قرع ــه قی ــه ب ــر هفت ه
میلیــون ریالــی در انتظــار برنــدگان خوش شــانس 
ایــن مســابقه اســت کــه اســامی آن هــا، شــنبه ها 
در کانــال تلگرامــی بانــک ملــی ایــران اعــام 

می شــود.

ــا  ــپرده در بانک ه ــود س ــش س ــه کاه ــد ک هرچن
آن  میــزان  و  شــده  عملیاتــی  حــدودی  تــا 
بــر اســاس تکلیــف بانــک مرکــزی اجرایــی 
ــود  ــش س ــاز کاه ــود پیش نی ــن خ ــود و ای می ش
تســهیات بــود، امــا همچنــان ایــن صندوق هــای 
ســرمایه گذاری هســتند کــه وضعیــت آن هــا مانــع 
ــهیات  ــود تس ــش س ــرای کاه ــری ب از تصمیم گی

ــت. ــده اس ش
بــه گــزارش ایســنا، از حــدود دو مــاه گذشــته 
ــای  ــه پیش نیازه ــام اینک ــا اع ــزی ب ــک مرک بان
کاهــش ســود ســپرده در بانک هــا را فراهــم آورده 
ــی را برطــرف کــرده اســت، طــی  و عوامــل تخریب
ــا  ــرد ت ــف ک ــی را موظ ــبکه بانک ــنامه ای ش بخش
ســود ســپرده بانکــی را بــر اســاس مصوبــه ســال 
گذشــته شــورای پــول و اعتبــار بــه طــور یکپارچــه 

اجــرا کننــد. 
بــر ایــن اســاس بانک هــا مکلــف شــدند تــا 
دیگــر هیــچ حســاب ســپرده ای را بــا ســود 
ــن در  ــار ای ــد. در کن ــاز نکنن ــد ب ــش از 1۵ درص بی
ــرایط  ــزی ش ــک مرک ــت بندی بان ــنامه هش بخش
ــرای حســاب های ســپرده تعریــف و از  دیگــری ب
ــای  ــود در صندوق ه ــل س ــر تعدی ــا ب ــه آن ه جمل
ــد  ــا تاکی ــت بانک ه ــد ثاب ــا درآم ســرمایه گذاری ب

ــود. شــده ب
امــا ایــن بخشــنامه یــک جــای خالــی داشــت کــه 
بــا انتقاداتــی مواجــه شــد و آن اشــاره نکــردن بــه 
کاهــش ســود تســهیات بــا وجــود پاییــن آمــدن 
ســودهای زیــاد ســپرده در بانک هــا بــود. بــا 
ــود  ــن ب ــر ای ــک مرکــزی ب ــن حــال موضــع بان ای

ــرای  ــا ب ــراف بانک ه ــی در انح ــکل فعل ــه مش ک
ــاری  ــای اعتب ــه تنگن اجــرای ســودهای ســپرده ب
ــه  ــردد. ب ــع برمی گ ــز مناب ــه منظــور تجهی ــا ب آن ه
عبارتــی هزینــه تأمیــن مالــی بــرای شــبکه بانکــی 
ــن  ــد ای ــی بای ــر اتفاق ــش از ه ــوده و پی ــاد ب زی
هزینــه کــه عمدتــا ناشــی از زیــاد بــودن پرداخــت 
ســودهای ســپرده اســت، کاهــش یابــد. بــه ایــن 
ــر  ــل مؤث ــت عام ــه می توانس ــی ک ــور اقدامات منظ
در انحــراف در پرداخــت ســودهای ســپرده باشــد، 
ــود؛  ــه ب ــرار گرفت ــزی ق ــک مرک ــتورکار بان در دس
ــاری و  ــت مؤسســات اعتب ــف فعالی ــه توق از جمل
غیرمجــاز بــه عنــوان عامــل تخریبــی در پرداخــت 
ســودهای زیــاد، تبدیــل بدهــی کان بانک هــا 
ــت  ــاری، مدیری ــه خــط اعتب ــک مرکــزی ب ــه بان ب
ــرای  ــود ب ــرخ س ــل ن ــی و تعدی ــن بانک ــازار بی ب
تأمیــن نقدینگــی بانک هــا و دیگــر موضــوع ورود 
ــرای  ــازان ب ــه خودروس ــادی ک ــودهای زی ــه س ب

ســپرده گذاری پرداخــت کردنــد و در حــال تبدیــل 
ــد. ــرای شــبکه بانکــی بودن ــی ب ــه رقیب شــدن ب

 عبور از تنگنای اعتباری
ــاق  ــا انطب ــه ب ــت ک ــد داش ــزی تاکی ــک مرک  بان
تدریجــی بانک هــا بــا نــرخ ســود ســپرده اعام شــده 
و درنتیجــه آن کاهــش هزینــه تجهیــز پــول در 
بانک هــا و از ســوی دیگــر ایجــاد راهــکاری بــرای 
ــبکه  ــه ش ــاری ک ــای اعتب ــی از تنگن ــور از بخش عب
ــه  ــوان در ادام ــت، می ت ــه اس ــا آن مواج ــی ب بانک
ــه  ــرخ ســود تســهیات نیــز ب امیــد داشــت کــه ن
تدریــج کاهــش پیــدا کنــد. ایــن در حالی اســت که 
از دو مــاه گذشــته از اجرایی شــدن بخشــنامه بانک 
مرکــزی تقریبــا در عمــوم شــبکه بانکــی می تــوان 
شــاهد بــود کــه ســوددهی ســپرده برای گشــایش 
حســاب بــه طــور یکدســت بــه حداکثــر 1۵ درصــد 
ــد کــه حســاب های  ــه اســت. هرچن کاهــش یافت
ــتر  ــای بیش ــا نرخ ه ــان ب ــی همچن ــالیانه قبل س
ــد در سررســید  ــوده و بای ــرار ب ــرخ مدنظــر برق از ن
تعریــف شــود. در ایــن شــرایط کــه انتظــار مــی رود 
ــای  ــه نرخ ه ــا ب ــداری بانک ه ــا پای ــده و ب در آین
ــن  ــه تأمی ــش هزین ــه آن کاه ــوب و درنتیج مص
مالــی، کاهــش ســود تســهیات کــه در حــال 
ــد،  ــاق بیفت ــل 18 درصــد اســت، اتف حاضــر حداق
ــان  ــزی نش ــک مرک ــس کل بان ــر رئی ــام نظ اع
از ایــن دارد کــه گرچــه از عملکــرد بانک هــا در 
ــود  ــش س ــک و کاه ــن بان ــتورکار ای ــرای دس اج
ــت  ــا فعالی ــود دارد، ام ــدی وج ــپرده رضایتمن س
ــان  ــا همچن ــرمایه گذاری بانک ه ــای س صندوق ه

ــود. ــوب می ش ــل محس ــک معض ی

 بازار سرمایه و بازار پول
بــا  طبــق گفتــه ســیف وجــود صندوق هــای 
درآمــد ثابــت در بانک هــا موجــب بی نظمــی و 
عــدم تعــادل در بــازار پــول و ســود ســپرده شــده 
کــه البتــه در ایــن رابطــه بانــک مرکــزی در حــال 
رایزنی هایــی بــا ســازمان بــورس بــرای رفــع ایــن 

مشــکل اســت. 
ــوان  ــزی عن ــک مرک ــس کل بان ــه رئی ــور ک آن ط
ــازار  ــازار ســرمایه و ب ــن ب ــد پذیرفــت بی کــرده بای
ــوان  پــول رابطــه ای جــدی وجــود داشــته و نمی ت
بــه طــور مســتقل بــرای آن هــا تصمیم گیــری 
ــه  ــود دارد ک ــدواری وج ــن امی ــن رو ای ــرد؛ از ای ک
ــای  ــا صندوق ه ــای الزم ب ــا هماهنگی ه ــوان ب بت
بــا درآمــد ثابــت شــرایطی ایجــاد شــود کــه 
متعاقبــا در زمــان مناســب بــرای ســود تســهیات 

نیــز تصمیم گیــری کــرد.
 برهم خوردن تعادل در بازار

رئیــس کل بانــک مرکــزی توضیحــات بیشــتری 
نیــز ارائــه کــرده و گفتــه اســت کــه دربــاره 
صندوق هــای ســرمایه گذاری ایــن مشــکل وجــود 
دارد کــه تعهــد ســود بیشــتر از ســودی کــه شــورای 
پــول و اعتبــار اعــام کــرده، موجبــات نبــود تعــادل 

ــازار را فراهــم کــرده اســت. ایــن در شــرایطی  در ب
اســت کــه هــر درآمــدی فعالیــت خــاص خــود را 
داشــته و در پایــان دوره بایــد بیــن ســرمایه گذاران 
ــوع و  ــودهای متن ــده س ــا وع ــود؛ ام ــیم ش تقس

ــازار شــد. زیــاد موجــب التهــاب ب
ــال  ــه س ــدود س ــرمایه گذاری ح ــای س صندوق ه
اخیــر کــه ســود ســپرده بانکــی بــا رونــدی 
پررنگ تــری  نقــش  از  همــراه شــده،  نزولــی 
برخــوردار  ســپرده  جــذب  بــرای  بانک هــا  در 
شــده اند؛ بــه گونــه ای کــه بــا اختــاف ســود 
حداقــل پنــج درصــدی و البتــه تضمین شــده 
ــی در ســود  ــات نامتعادل ــرای ســپرده گذار موجب ب
بانکــی را فراهــم آورده انــد؛ از ایــن رو در بخشــنامه 
اخیــر بانــک مرکــزی بــرای کاهــش ســود ســپرده 
تاکیــد شــده بــود کــه بایــد ســود در صندوق هــای 
ــر اســاس  ــا درآمــد ثابــت نیــز ب ســرمایه گذاری ب

ــد.  ــش یاب ــتورکار کاه ــن دس ای
ــان  ــه نش ــا گرچ ــی از بانک ه ــی های میدان بررس
مــی داد پــس از دو مــاه ســود پرداختــی در تمامــی 
صندوق هــای دیگــر تــا ۲۲ درصــد نیســت و اندکــی 
ــراف  ــان انح ــی همچن ــه، ول ــی یافت ــد کاهش رون

ســود محســوس اســت.

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در امــور آب و خــاک اعــام 
ــش  ــرف آب در بخ ــق مص ــزان دقی ــن می ــه تعیی ــرد ک ک
کشــاورزی بــرای تولیــد محصــوالت مختلــف در دســتورکار 
می دهــد  نشــان  اولیــه  بررســی های  امــا  دارد؛  قــرار 

ــت.  ــاورزی اس ــروز کش ــکل ام ــاری مش کم آبی
علیمــراد اکبــری اظهــار کــرد: میــزان مصــرف آب در 
ــد از  ــا ۷0 درص ــد ت ــر ۶0 درص ــاورزی حداکث ــش کش بخ
ــام در  ــداد و ارق ــر اع ــی اگ ــع آب کشــور اســت و حت مناب
ــزان و  ــوند، می ــبه ش ــی و محاس ــاورزی نهای ــش کش بخ
ســهم ایــن بخــش از مصــرف منابــع آبــی کمتــر می شــود. 
ــواع ســبزی و صیفی جــات، جــزو گیاهــان  ــزود: ان وی اف
محصوالتــی  و  پرمصــرف  کشــاورزی  محصــوالت  و 
ماننــد جــو و گنــدم، جــزو محصــوالت کم مصــرف از 
نظــر آبــی هســتند کــه بــه همــه آن هــا نیــاز داریــم؛ امــا 

ــرف  ــان پرمص ــال گیاه ــتای انتق ــتگذاری ها در راس سیاس
ــد  ــده مانن ــته و کنترل ش ــای بس ــا و محیط ه ــه فضاه ب

گلخانه هاســت. 
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی در امــور آب و خــاک ادامــه 
ــزی،  ــی و جالی ــوالت صیف ــبزی و محص ــکر، س داد: نیش
ــن  ــتند و در ای ــی هس ــر آب ــا از نظ ــزو پرمصرف ترین ه ج
ــزا، جــو و ... کم مصــرف هســتند  ــام کل ــان بعضــی ارق می
ــدم مصــرف  ــه همــراه گن ــزا ب ــام کل و بعضــی دیگــر از ارق
برنامه ریــزی  دارنــد کــه در حــال حاضــر  متوســطی 
بــر کنتــرل مصــرف گیاهــان و  صورت گرفتــه مبنــی 
محصــوالت کشــاورزی پرمصــرف از نظــر آبــی بــه دو 
ــه محیط هــای کنترل شــده  ــا ب ــال آن ه روش اســت؛ انتق
گلخانــه ای یــا اســتفاده از روش هــای آبیــاری نویــن ماننــد 

ــرو. میک

ــا  ــاورزی ب ــاد کش ــژاد دام وزارت جه ــاح ن ــز اص ــس مرک رئی
ــی شــده واردات گوشــت گوســفندی از  ــه پیش بین ــان اینک بی
ــق  ــر واردات طب ــت: اگ ــد، گف ــش یاب ــد افزای اســترالیا و نیوزلن
برنامــه پیــش بــرود، تنشــی در بــازار گوشــت ایجــاد نمی شــود. 
محمدرضــا ماصالحــی دربــاره آخریــن وضعیــت خریــد 
توافقــی شــیرخام افــزود: فعــا خریــد ادامــه دارد و تــا زمانــی 
کــه وضعیــت بــازار از نظــر قیمــت، شــرایط پرداخــت نرخ شــیر 
خــام بــه دامــداران و جــذب ایــن کاال بــه تعــادل برســد، خریــد 

ــد.  ــه می یاب ادام
ــن  ــه ای ــخ ب ــود در پاس ــخنان خ ــری از س ــش دیگ وی در بخ
ــرخ  ــه کشــور ن ــا وجــود واردات گوشــت ب پرســش کــه چــرا ب
ــت: 10  ــار داش ــد، اظه ــدا نمی کن ــش پی ــازار کاه ــن کاال در ب ای
ــن  ــق واردات تأمی ــاز کشــور از طری درصــد از گوشــت مــورد نی
ــن  ــد ای ــش از ۹0 درص ــته بی ــنوات گذش ــه در س ــود ک می ش

ــد.  ــن می ش ــاله تأمی ــت گوس ــب گوش واردات در قال
ایــن مقــام مســئول در وزارت جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره بــه 
ــال  ــی س ــفندی ط ــت گوس ــازار گوش ــده در ب ــش ایجادش تن
گذشــته ادامــه داد: در ۳ تــا ۴ ســال پیــش از ســال ۹۵ قیمــت 
دام زنــده به ویــژه گوســفند افزایشــی نداشــت و حتــی در 
ســال های ۹۳ و ۹۴ کاهــش قیمــت نیــز داشــتیم و دامــداران 
بعضــی مواقــع دام خــود را بــه زیــر قیمــت تمام شــده عرضــه 

کردنــد. 
ماصالحــی اضافــه کــرد: افزایــش قیمتــی کــه بایــد در ۳ تــا ۴ 
ســال رخ مــی داد، متمرکــز شــد و در ســال ۹۵ به ویــژه نیمــه 
دوم ســال اتفــاق افتــاد؛ همچنیــن بــه نظــر می رســد گرایــش 
مــردم بــه مصــرف گوشــت گوســفندی افزایــش یافتــه؛ ضمــن 
اینکــه مــوارد مربــوط بــه واســطه گری و بعضــی نقصان هایــی 

کــه در عرضــه بــه وجــود آمــد، در ایــن امــر مؤثــر بــود.

 ۱۲ ۸۵۰ درصد، پیش بینی افزایش ۱۰
قیمت مسکن

 میلیون مترمکعب، برداشت روزانه 
گاز از پارس جنوبی

درصد، افزایش حق بیمه شخص ثالث 
وسایل نقلیه عمومی

ســال  دوم  نیمــه  در  مســکن  قیمــت  پیش بینی هــا  طبــق 
جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ۱۱ تــا ۱۲ درصــد 

رشــد خواهــد داشــت.

در حــال حاضــر برداشــت روزانــه ایــران از میــدان گازی پــارس 
جنوبــی، ۸۵۰ میلیــون متــر مکعــب اســت.

حــق بیمــه شــخص ثالــث وســایل نقلیه عمومی درون شــهری 
)ســواری با کاربری آژانس و تاکســی و مســافرکش شــخصی 

درون شــهری( ۱۰ درصــد افزایــش پیــدا کرده اســت.
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،،
در  ســپرده  ســود  کاهــش  کــه  هرچنــد 
شــده  عملیاتــی  حــدودی  تــا  بانک هــا 
و میــزان آن بــر اســاس تکلیــف بانــک 
مرکــزی اجرایــی می شــود، امــا همچنــان 
ایــن صندوق هــای ســرمایه گذاری هســتند 
کــه وضعیــت آن هــا مانــع از تصمیم گیــری 

بــرای کاهــش ســود تســهیالت شــده

ــران  ــی ای ــاق بازرگان ــس ات نایب رئی
گفــت: بــه تــورم مقــررات دچاریــم 
ــه  ــده ک ــبب ش ــر س ــن ام و همی
ــان شــروع  ــه و هــم زم هــم هزین
ــاد باشــد.  ــران زی کســب وکار در ای
حســین ســاح ورزی دربــاره نــرخ 
ارز اظهــار کــرد: نــرخ ارز بــه زعــم 
ــی  ــان واقع ــیاری از کارشناس بس
ــن  ــر پایی نیســت و از ســوی دیگ
ــورت  ــه ص ــرخ ارز ب ــتن ن نگهداش

دســتوری و مصنوعــی در بلندمــدت پیامدهــای مناســبی 
نــدارد؛ بنابرایــن فکــر می کنــم کــه بایــد افزایــش نــرخ ارز را 

ــم. ــدازه متعــادل آن بپذیری ــا ان ت
ــازی  ــال یکسان س ــه دنب ــت ب ــون دول ــرد: اکن ــار ک  وی اظه
نــرخ ارز اســت و بــرای یکسان ســازی نــرخ ارز بایــد بــه ارز 
ــه  ــت برنام ــم دول ــر نمی کن ــه مــن فک ــی برســیم. البت تعادل
داشــته باشــد کــه تــا انتهــای ســال ارز را در حــدود ۴۵00 نگــه 
ــش  ــدری افزای ــان ســال ق ــا پای ــر حــال ت ــه ه ــی ب دارد؛ ول
ــش  ــای افزای ــد پیامده ــت بای ــر دول ــه نظ ــت. ب ــد یاف خواه
نــرخ ارز را بپذیــرد و بــه ســمت یکسان ســازی نــرخ ارز 
ــازار ارز  ــد ب ــت شــناور ارزی بتوان ــر اســاس مدیری ــرود و ب ب

ــد.  ــت کن را مدیری
ــش  ــت و بخ ــوی دول ــورای گفت وگ ــاره ش ــاح ورزی درب س
ــی  ــودن بعض ــض ب ــر متناق ــی ب ــی مبن ــی و انتقادات خصوص
درخواســت های بخــش خصوصــی از دولــت در جریــان 
نشســت های شــورای گفت وگــو گفــت: فکــر می کنــم در 

ــارض و  ــب تع ــرح مطال ــه ط زمین
تناقضــی وجــود نــدارد و دبیرخانــه بر 
اســاس دســتورکار های مشــخص 
خواســته های بخــش خصوصــی 
مطرح می شــود و بعــد دربــاره آن کار 
کارشناســی انجــام شــده و درنهایــت 
ــرح  ــنهادها مط ــه ای از پیش مجموع
ــه  می شــود کــه در صحــن شــورا ارائ

می شــود. 
از  بخشــی  در  همچنیــن  او 
شــورای  چالش هــای  از  یکــی  کــرد:  اظهــار  ســخنانش 
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــش خصوص ــت و بخ ــوی دول گفت وگ
ــری اعضــای  ــه حضــور حداکث ــری زمین ــا مشــورت و پیگی ب
شــورای گفت وگــو فراهــم شــود و ایــن موضــوع بــر افزایــش 
کیفیــت تصمیمــات شــورا مؤثــر خواهــد بــود. درمجمــوع بــه 
ــورای  ــی ش ــد اثربخش ــم رون ــش می روی ــه پی ــرم هرچ نظ

می شــود.  بیشــتر  گفت وگــو 
ــه  ــه ای رتب ــار پل ــش چه ــاره کاه ــن درب ــاح ورزی همچنی س
ایــران در فضــای کســب و کار مطرح شــده در بانــک جهانــی 
اظهــار کــرد: مــن مانــع بــزرگ کســب و کار در ایــران را تــورم 

ــم.  ــررات می بین ــد مق ــش از ح بی
اکنــون حــدود 11 هــزار قانــون داریــم و ایــن تــورم بیــش از 
حــد مقــررات باعــث شــده کــه در یــک سیســتم بروکراســی 
پیچیــده و در هــم تنیــده گرفتــار شــویم و ایــن موضــوع هــم 
ــم  ــت و ه ــش داده اس ــب و کار را افزای ــروع کس ــان ش زم

را. هزینه هــای آن 

رشــد جهشــی کاربــران اینترنــت 
ــد ســال گذشــته  ــران طــی چن در ای
بــرای همــه ملموس بــوده اســت. در 
کنــار ایــن مســئله بایــد دیــد ســرانه 
دسترســی بــه اینترنــت و همین طــور 
ــه  ــه ب ــم اختصاص یافت ــرانه حج س
ــی  ــت داخل ــرای اینترن ــرد ب ــر ف ه
وضعیتــی  چــه  در  بین المللــی  و 

ــت. اس
 بــه اعتقــاد کارشناســان فعالیت های 

ــه و دســتاوردهای کسب شــده در حــوزه ICT در طــول  صورت گرفت
ــل  ــچ دوره دیگــری قاب ــا هی ــت یازدهــم ب ــار ســاله دول دوره چه
ــه  ــا ب ــی ی ــاظ کم ــه لح ــتاوردها ب ــن دس ــت. ای ــه نیس مقایس
ــی و  ــه لحــاظ کیف ــا ب ــت ی ــری اســتفاده از اینترن ــی فراگی عبارت

ــوده اســت.  ســرعت اینترنــت بســیار مشــهود ب
رشــد و فراگیــری دسترســی بــه اینترنــت در دنیــای امــروز باعــث 
شــده تــا دیگــر اینترنــت و ارتباطــات دیگــر یــک خدمــت لوکــس 
یــا حتــی تفننــی نباشــد؛ بلکــه بــه نیــازی ملمــوس بــرای زندگــی 

روزانــه تبدیــل شــده اســت. 
طبــق آخریــن آمارهــا از رشــد دسترســی خانوارهــا بــه اینترنــت 
۷/۷۴ درصــد از کاربــران اینترنــت در گــروه ســنی ۲0 تا ۴۹ ســال 
ــز در گــروه ســنی  ــران نی ــد و ۳/۲۷ درصــد از کارب ــرار می گیرن ق
۵0 تــا 8۹ ســال هســتند. بــه طــور کلــی نیــز نســبت بــه ســال 

ــت ۵1 درصــد رشــد داشــته اند.  ــران اینترن 1۳۹۲ کارب
ــوار معــادل ۶1 درصــد از  همچنیــن 1۴ میلیــون و 8۵0 هــزار خان
کل خانوارهــای کشــور بــه رایانــه دسترســی دارنــد. تعــداد کاربران 

ــت  ــاالی اینترن ــه ب ــال ب ــش س ش
ــر  ــزار نف ــون و ۹۹۶ ه ــز ۳8 میلی نی
اســت کــه معــادل ۵۳ درصــد از 
کل جمعیــت کشــور و درواقــع 1۵ 
میلیــون و ۵1 هــزار خانــوار از کل 

ــتند.  ــود هس ــای موج خانواره
ــت  ــای دارای اینترن ــبت خانواره نس
بــه کل خانوارهــا هــم ۶۲ درصــد 
اســت. مشــترکان فعــال پهــن بانــد 
ســیار بــه ازای هــر 100 نفــر جمعیت، 
۵1.۳۷ نفــر اســت. مشــترکان پهن بانــد ثابــت بــه همیــن نســبت 

1۲.۹ نفــر بــه ازای هــر 100 نفــر اســت. 
ایــن آمــار در شــرایطی اســت کــه پهنــای بانــد اینترنــت داخلــی 
۶.۹۶۳.۲00 مگابیــت بــر ثانیــه و پهنــای بانــد اینترنــت بین الملــل 
استفاده شــده تــا اواخــر خردادمــاه ســال جــاری )1۳۹۶( حــدود 

۷۶.8۲0.۴08 مگابیــت بــر ثانیــه بــوده اســت. 
پهنــای بانــد اینترنــت بین الملــل قابــل اســتفاده نیــز تــا همیــن 
 مــاه در ســال 1۳۹۵، حــدود ۹۹۴۹۴۵ مگابیــت بــر ثانیــه 
و ســرانه پهنــای بانــد اینترنــت بــه ازای هــر نفــر نیــز 10 مگابیــت 

بــر ثانیــه بــوده اســت. 
مســئولیت تأمیــن پهن بانــد اینترنــت داخلــی و بین الملــل 
استفاده شــده و قابــل اســتفاده یــا تجهیزشــده بــه عهــده 
شــرکت ارتباطــات زیرســاخت اســت. امــا اینکــه هــر خانــوار یــا 
فــرد بــه طــور میانگیــن از ایــن حجــم ایجادشــده چقــدر ســهم 
ســرانه دارد، از ســوی ســازمان فنــاوری اطاعــات اعــام نشــده 

اســت.

سهم هر ایرانی از اینترنت چقدر است؟به تورم مقررات دچاریم!

جامه بافت
شــرکت تولیــدی جامــه بافــت در ســال 1۳۶۲ ثبــت و بــا اخــذ پروانــه بهره بــرداری از وزارت صنایــع در 
شــهر تبریــز راه انــدازی شــد. ایــن شــرکت بــا هــدف تولیــد پوشــاک گــرم زمســتانی و پاییــزی، خطــوط 
بافندگــی حلقــوِی پــودِی تخــت )کشــباف یــا کشــوبافی( خــود را پایه گــذاری و همچنیــن اقــدام بــه 
راه انــدازی خطــوط دوخــت و تکمیــل البســه گــرم شــامل تولیــد و دوخــت پلیــور زنانــه، پلیــور مردانــه 

و پلیــور بچگانــه کــرد. 
ــون  ــه هم اکن ــوری ک ــه ط ــت؛ ب ــی دانس ــوالت خارج ــب محص ــوان رقی ــرکت را می ت ــن ش ــدات ای تولی
ایــن شــرکت بــرای بیســت و دومیــن ســال متوالــی، بخشــی از تولیــدات خــود را بــه اتحادیــه اروپــا 

ــد.  ــادر می کن ص
دفتــر شــرکت جامــه بافــت در دوســلدورف آلمــان ایــن محصــوالت را در اتحادیــه اروپــا تحــت برنــد 
Annabella Mode توزیــع می کنــد. همچنیــن در ســال 1۳۹1 صــادرات خــود را بــه کشــورهای آســیای 
ــی قزاقســتان تأســیس  ــر نمایندگــی فــروش Annabella Mode را در شــهر آلمات ــه آغــاز و دفت میان
کــرد و در حــال حاضــر درصــدد گســترش محــدوده صــادرات بــه بازارهــای دیگــر کشورهاســت؛ از همین 
ــی  ــه صادرات ــه »واحــد نمون ــن مختلفــی از جمل ــی عناوی رو شــرکت جامــه بافــت در ســال های متوال
کشــور«، »واحــد نمونــه صنعتــی«، »صادرکننــده محصــوالت باکیفیــت«، و... را دریافــت کــرده اســت.

تولید ملی

 کاهش سود تسهیالت 
در گرو اصالح صندوق های سرمایه گذاری

افزایش واردات گوشت قرمز از استرالیا و نیوزلندتعیین میزان دقیق مصرف آب در بخش کشاورزی

ــد  ــران و پدافن ــت بح ــر مدیری ــر کل دفت مدی
ــرای  ــا اج ــت: ب ــر گف ــرکت توانی ــل ش غیرعام
پدافنــد غیرعامــل در صنعــت بــرق بــر پایه ســه 
اصــل طراحــی، پیاده ســازی و بهره بــرداری 
تــاب آوری شــبکه بــرق کشــور 8۵ درصــد 

می یابــد.  افزایــش 
ــد غیرعامــل  ــژاد اجــرای پدافن محمــد ابراهیم ن

ــت و  ــروری دانس ــری ض ــرق را ام ــبکه ب در ش
توســعه یافته  کشــورهای  تمــام  در  افــزود: 
پدافنــد غیرعامــل بــا رویکــرد تــاب آوری و 
اســتمرار خدمت رســانی در شــبکه بــرق انجــام 

می شــود. 

ــد غیرعامــل در ســه  ــان اینکــه پدافن ــا بی وی ب
بخــش طراحــی شــبکه، پیاده ســازی تجهیــزات 
ــتفاده  ــورد اس ــرق م ــبکه ب ــرداری از ش و بهره ب
قــرار می گیــرد، گفــت: در طراحــی شــبکه بایــد 
بــا به کارگیــری دانــش بومــی وابســتگی را بــه 

کشــورهای خارجــی کاهــش داد. در زمینــه 
پیاده ســازی نیــز می تــوان تجهیــزات مــورد 

نیــاز صنعــت بــرق را تولیــد کــرد. 
بــه  نســبت  بــرق  داد: صنعــت  ادامــه  وی 
گذشــته در ایــن مســئله پیشــرفت بســیار 

ــیاری از  ــه بس ــوری ک ــه ط ــته؛ ب ــی داش خوب
ــرق کشــور در  ــت ب ــاز صنع ــورد نی ــزات م تجهی
داخــل تولیــد می شــود و ایــن در حالــی اســت 
کــه در گذشــته چنیــن امکانــی وجــود نداشــت 
و اگــر مشــکل کوچکــی بــرای بــرق یــک 
ــرق  ــع ب ــاهد قط ــد، ش ــش می آم ــه پی منطق

ــم.  ــور بودی ــترده در کش گس

افزایش 8۵ درصدی تاب آوری شبکه برق

۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال 
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کوتاه از اصفهان

صدور یک روزه ویزا
ــاره  ــان درب ــارت اســتان اصفه رئیــس ســازمان حــج و زی
رونــد صــدور ویــزای اربعیــن بــرای زائــران اصفهانــی اظهــار 
ــی  ــران اصفهان ــرای زائ ــزا ب ــه 65 هــزار وی ــک ب کــرد: نزدی
زیــارت اربعیــن صــادر شــده و تــا روز 16 آبــان رونــد صــدور 

ویــزا ادامــه دارد.
ــدور  ــرای ص ــه ب ــی ک ــاره مدت زمان ــدی درب ــی زاه غالمعل
ــه  ــی ک ــرد: از زمان ــان ک ــد، بی ــول می انجام ــه ط ــزا ب وی
زائــران مــدارک خــود را بــه مــا تحویــل دهنــد، 24 ســاعت 

ــد. ــول می کش ــزا ط ــدور وی ــا ص ت
رئیــس ســازمان حــج و زیــارت اســتان اصفهــان بــا بیــان 
ــت در  ــدت اقام ــاه و م ــد 3م ــار روادی ــدت اعتب ــه م اینک
عــراق یــک مــاه در نظــر گرفتــه شــده، عنــوان کــرد: تنهــا 
ــماح  ــایت س ــینی، س ــران حس ــام زائ ــرای ثبت ن روش ب
ــام  ــرای ثبت ن ــر ب ــای دیگ ــهروندان از روش ه ــت؛ ش اس
ــد. ــه کنن ــر اعالم شــده مراجع ــه دفات ــرده و ب خــودداری ک

 کشف زمین خواری 11 میلیاردی 
در اصفهان

ــازی  ــان از آزادس ــتان اصفه ــی اس ــس آگاه ــس پلی رئی
ــی  ــه اراض ــق ب ــن متعل ــع زمی ــزار مترمرب ــش از 800 ه بی
ملــی بــه ارزش 110 میلیــارد ریــال از دســت زمین خــواران 

ــر داد. ــه خب ــن رابط ــر در ای ــتگیری 15 نف و دس
ســتار خســروی اظهــار داشــت: در اجــرای منویــات 
فرماندهــی معظــم کل قــوا مبنــی بــر لــزوم اهتمــام 
ــگیری از  ــئول در پیش ــتگاه های مس ــش دس ــش از پی بی
ــده  ــن پدی ــا ای ــه ب ــا زمین خــواری، مقابل ــط ب ــم مرتب جرائ
در دســتورکار جــدی پلیــس آگاهــی ایــن فرماندهــی قــرار 

ــت. ــه اس گرفت
وی بــا بیــان اینکــه اســتان اصفهــان پــس از اســتان های 
ــه پنجــم را در  ــزد و سیســتان و بلوچســتان رتب کرمــان، ی
ــن  ــه همی ــزود: ب ــور دارد، اف ــی کش ــع طبیع ــه مناب عرص
جهــت ایــن اســتان مــورد توجــه زمین خــواران قــرار 
ــه،  ــا یــک ســری اقدامــات متقلبان گرفتــه و ایــن افــراد ب
ــا سندســازی، جعــل  زمین هــای دولتــی و غیردولتــی را ب
ــد. ــب می کنن ــری تصاح ــر کارب ــدارک و تغیی ــناد و م اس

ــریح  ــه تش ــان ب ــتان اصفه ــی اس ــس آگاه ــس پلی رئی
ــده  ــن پدی ــا ای ــورد ب ــاره برخ ــه درب ــات صورت گرفت اقدام
در ســطح اســتان پرداخــت و خاطرنشــان کــرد: در هفــت 
ماهــه امســال 18 فقــره پرونــده زمین خــواری توســط 
کارآگاهــان اداره مبــارزه بــا جرائــم اقتصــادی پلیــس 
ــه  ــرار گرفت ــیدگی ق ــی و رس ــورد بررس ــتان م ــی اس آگاه

ــت. اس

 تکمیل ۹۰ درصدی فاز نخست 
موزه دفاع مقدس 

مدیــر کل بنیــاد حفــظ آثــار و ارزش هــای اســالمی دفــاع 
ــا تالش هــای مســتمر  مقــدس اســتان اصفهــان گفــت: ب
ــاز نخســت  ــان حــدود ۹0 درصــد ف اســتاندار ســابق اصفه

مــوزه دفــاع مقــدس در اصفهــان تکمیــل شــده اســت. 
ــای  ــه فعالیت ه ــاره ب ــا اش ــیروانیان ب ــی ش ــردار مجتب س
ارزشــمند اســتاندار قبلــی اصفهــان اظهــار داشــت: زرگرپور، 
رئیــس هیئــت امنــای مــوزه دفــاع مقــدس بــود و 
تالش هــای جــدی در راســتای تکمیــل فــاز نخســت مــوزه 
دفــاع مقــدس داشــت؛ بــه طــوری کــه در حــال حاضــر ۹0 

درصــد کار انجــام شــده اســت.
مدیــر کل بنیــاد حفــظ آثــار و ارزش هــای اســالمی دفــاع 
مقــدس اصفهــان بــا بیــان اینکــه اســتاندار جدیــد، 
ــرد:  ــان ک ــد، بی ــه می ده ــی را ادام ــات اســتاندار قبل اقدام
امیدواریــم بعــد از 20 ســال انتظــار مــوزه دفــاع مقــدس در 

ــد. ــرداری برس ــه بهره ب ــان ب اصفه

غربالگری شنوایی 35هزار نوزاد 
اصفهانی در بدو تولد

معــاون پیشــگیری اداره کل بهزیســتی اســتان اصفهــان بــا 
ــال  ــت س ــه نخس ــوزاد، در 6 ماه ــزار ن ــه 42 ه ــان اینک بی
ــد شــدند، گفــت: از ایــن  جــاری در اســتان اصفهــان متول
ــرار  ــری شــنوایی ق ــورد غربالگ ــوزاد م ــزار ن ــداد، 35 ه تع

گرفتنــد. 
ــه  ــان ب ــخیص و درم ــه تش ــاره ب ــا اش ــی ب ــی ناج مجتب
موقــع ناشــنوایی نــوزادان اظهــار داشــت: در قالــب برنامــه 
غربالگــری شــنوایی نــوزادان در 6 ماهــه نخســت ســال، از 
42 هــزار نــوزاد بــه دنیــا آمــده در اســتان، 35 هــزار نفــر 

مــورد معاینــه شــنوایی قــرار گرفتنــد.
ــا آمــده  ــه دنی ــوزادان ب ــه تعــداد ن ــا توجــه ب وی افــزود: ب
ــد  ــده 82.5 درص ــوزادان معاینه ش ــت ن ــتان، جمعی در اس
ــه  ــه ب ــا توج ــم ب ــود و امیدواری ــامل می ش ــوزادان را ش ن
ــد نوزادشــان،  ــه محــض تول ــن ب ــت موضــوع، والدی اهمی
بــرای بررســی شــنوایی بــه پایگاه هــای بهزیســتی سراســر 

اســتان مراجعــه کننــد.

پیش بینی برداشت ۶۰ هزار تن انار 
ــه  ــان گفــت: ب ــاد کشــاورزی اصفه ــی جه ــور باغبان ــر ام مدی
علــت خســارات واردشــده ناشــی از ســرمای زودرس و 
ــار اســتان،  ــه باغ هــای ان ــزه ســال گذشــته ب کم ســابقه پایی
ــال  ــول امس ــت محص ــزان برداش ــود می ــی می ش پیش بین

ــن برســد. ــزار ت ــه حــدود 60 ه ب
ــار در  ــول ان ــت محص ــاره برداش ــس زاده درب ــا رئی احمدرض
اســتان اظهــار داشــت: برداشــت انــار در اســتان از نیمــه اول 

ــه دارد. ــاه ادام ــان آبان م ــا پای ــده و ت ــاز ش ــاه آغ مهرم
ــزار و  ــتان 8 ه ــار اس ــای ان ــطح کل باغ ه ــه داد: س وی ادام
ــه  ــه مرحل ــار آن ب ــدود 820 هکت ــه ح ــت ک ــار اس 630 هکت

ــاروری نرســیده اســت. ب
وی افــزود: بــه علــت خســارات واردشــده ناشــی از ســرمای 
زودرس و کم ســابقه پاییــزه ســال گذشــته بــه باغ هــای انــار 
ــول  ــت محص ــزان برداش ــود می ــی می ش ــتان، پیش بین اس
امســال بــه حــدود 60 هــزار تــن برســد کــه نســبت بــه ســال 

گذشــته بیــش از 45 درصــد کاهــش را نشــان می دهــد.

گروه اصفهانپروانه شریفی
P.Sharifi@eskimia.ir

علی اکبــر پورفتــح هللا، مدیرعامــل ســازمان انتقــال 
خــون کشــور، در ســمینار مراقبــت خــون بیمــار در 
جراحــی قلــب و در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد: 
در زمینــه اهــدای خــون حقایقــی وجــود دارد کــه 
ــک روز  ــی ی منجــر شــد ســازمان بهداشــت جهان
ــد.  ــاص ده ــون اختص ــال خ ــه انتق ــال را ب در س
ایــن ســازمان بــا توجــه بــه ایــن موضــوع شــعار 
ــال  ــعار س ــد« را ش ــون متفاوتن ــدگان خ »اهداکنن
2012 قــرار داد کــه مبنــای تئــوری آن بــر اســاس 
مطالعــات علمــی در ایــن زمینــه بــود. وی تصریــح 
کــرد: بــر همیــن مبنــا ســازمان بهداشــت جهانــی 
مطالعــه ای دربــاره رفتــار اهداکننــدگان انجــام 
ــده  ــت اهداکنن ــادا جماع ــه در کان ــرای نمون داد؛ ب
خــون دیــد بهتــری دارنــد؛ لــذا ســازمان بهداشــت 
جهانــی اعــالم کــرد اهداکننــدگان ســاخت جامعــه 

ــد. ــاوت می کنن را متف
ــل  ــر عام ــای مدی ــی از صحبت ه ــه بخش در ادام

ــت. ــده اس ــور آم ــون کش ــال خ ــازمان انتق س

 نقش مدیران شهری در فرهنگ سازی 
اهدای خون 

اگــر شــورای شــهر می خواهــد شــهر را تغییــر 
فرهنگ ســازی  این بــاره  در  اســت  الزم  دهــد، 
کنــد و بــه طــور جــدی بــه ایــن موضــوع بپــردازد؛  
ــاع را  ــازی اجتم ــا ساختارس ــد ب ــرا می خواهن زی
تغییــر دهنــد. اهــدای خــون، بحثــی فراســازمانی 
و ملــی اســت و بــا ترویــج فرهنــگ اهــدای خــون 
ــر  ــور تغیی ــهر و کش ــا در ش ــیاری از ظرفیت ه بس

ــت. ــد یاف خواه
ــی  ــد اجتماع ــک فرآین ــه ی ــد ب ــون بای ــدای خ اه
تبدیــل شــود؛ ایــن ســاختار نیــاز بــه نــگاه 
ایــن  و  دارد  جامعه شناســی  و  مردم شناســی 
ــد در  ــا بتوان ــیلی را دارد ت ــن پتانس ــن چنی انجم
ــر الگــوی  ــه اهــدای خــون و دیگــر امــور خی زمین

کارآمــدی در کشــور باشــد.
 تشکیل انجمن خیریه انتقال خون 

استان اصفهان 
ایــن انجمــن نخســتین ســاختار بــا چنیــن 
تشــکیالتی در کشــور اســت کــه می توانــد در 

ــروزه  ــد. ام ــذار باش ــم اثرگ ــدی ه ــل های بع نس
فرآینــد اهــدای خــون تغییــر کــرده و مــا در میــان 
کشــورهای منطقــه و کشــورهای در حــال توســعه، 

ســازمان و اهداکننــد گان بی نظیــری داریــم. 
امــروزه فرآینــد اهــدای خــون کامــل از بیــن رفتــه 
و اجــزای خــون اهــدا می شــود؛ اکنــون روش 
دریافــت پالکــت قبلــی منســوخ شــده و در حــال 
حاضــر روش اهــدای پالکــت بــه صــورت اهــدای 
مســتقیم انجــام می شــود و زیرســاخت آن در 

ــه شــده اســت. ــز تهی ــز اســتانی نی مراک
 فرهنگ سازی در زمینه اهدای پالکت 

خون در کشور 
میــزان تولیــد پالکــت خــون در گذشــته از 400 هزار 
تــا 1میلیــون هــزار بــوده و بــا وجــود مصــرف زیــاد 
بیــش از ایــن امــکان تولیــد نداریــم؛ بــرای همیــن 
ــت.  ــه اس ــن زمین ــازی در ای ــه فرهنگ س ــاز ب نی
بیمــاران نقــص ایمنــی بــه دلیــل وجــود عفونــت، 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــی را ب ــترین رده مصرف بیش
ــم  ــی می گویی ــص ایمن ــه از نق ــی ک ــد. زمان داده ان
برقــرار  ارتبــاط  جامعــه  عفونــی  الگــوی   بــا 

می کنیم.
 واردات پالکت از خارج کشور 

وارد  خــارج  از  مــا  نیــاز  از  عمــده ای  بخــش 
می شــود کــه از کارایــی درمــان و کیفیــت درمانــی 

نیــز بهره منــد نیســت. مــا نیــاز بــه ســرمایه گذاری 
بــرای تهیــه داروی مشــتق از پالســما داریــم. اگــر 
ــیم  ــی برس ــورهای رده 2 اروپای ــه کش ــم ب بخواهی
ــه ازای هــر یــک هــزار  و 60 گــرم آی وی آی جــی ب
نفــر جمعیــت داشــته باشــیم، بایــد یــک میلیون و 
500 هــزار لیتــر پالســما در کشــور تولیــد کنیــم کــه 
می تــوان در افــق 1400 بــه آن رســید؛ امــا نیــاز بــه 

ــده دارد. ــگاه اهداکنن ــر ن تغیی

 هر فرد 32 بار در سال می تواند پالسما 
و پالکت اهدا کند

 برخــالف اهــدای خــون کــه ســاالنه 3 مرتبــه بــرای 
ــت،  ــاز اس ــردان مج ــرای م ــه ب ــا و 4 مرتب خانم ه

بایــد انســان های ویــژه در جامعــه شناســایی 
شــوند کــه داوطلبانــه پالســما و پالکــت اهــدا کنند.

 تولیــد بخــش عمــده داروهــای مشــتق از پالســما 
آرزوی ماســت؛ 200 هــزار لیتــر ریــکاور پالســما 
تبدیــل بــه داروی مشــتق از پالســما می شــود کــه 
ــی  ــت جهان ــازمان بهداش ــزارش س ــاس گ ــر اس ب
ــد و  ــده، دارو تولی ــت اهداکنن ــا مدیری ــوان ب می ت

ــه اروپــا صــادر کــرد.  ب
ــن  ــا ای ــم و ب ــه بپردازی ــن زمین ــه ای ــتیم ب توانس
ــتق  ــای مش ــد از داروه ــادرات 35 درص ــدار ص مق
ــد و 17  ــه رو ش ــت روب ــش قیم ــا کاه ــما ب از پالس
میلیــون دالر کاهــش قیمــت دارو داشــتیم کــه بــه 
دسترســی راحــت و بیشــتر بیمــاران کمــک کــرده؛ 
امــا بــرای توســعه آن بخــش خصوصــی بایــد وارد 

صنعــت پالســما شــود.
 به روزرسانی تجهیزات سازمان انتقال 

خون تا چند ماه آینده
ــود  ــازی می ش ــانتریفیوژها نوس ــده س ــش عم بخ
ــه  ــه مجموع ــتگاه ب ــده 120 دس ــای آین ــا ماه ه و ت
ــز  ــن پالســما فریزی ــد شــد؛ همچنی ــه خواه اضاف
و پالکــت فریزیــز بــا مــدل جدیــد وارد کشــور 
کردیــم و آن را افزایــش می دهیــم و ظرفیــت 
ــده افزایــش  اســتان اصفهــان را ظــرف 3 مــاه آین

خواهیــم داد.

شــهردار اصفهــان بــا صــدور بخشــنامه ای دســتور ایجــاد 
مقدمــات جهــت اجــرای کامــل قانــون انتشــار و دسترســی آزاد 

ــرد. ــات را صــادر ک ــه اطالع ب
بــه گــزارش کیمیــای وطــن، بــه نقــل از اداره ارتباطــات 
ــهردار  ــوروزی، ش ــدرت هللا ن ــان، ق ــهرداری اصفه ــانه ای ش رس
معــاون  بــه  خطــاب  بخشــنامه ای  صــدور  بــا  اصفهــان، 
برنامه ریــزی و پژوهــش خــود، دســتور اقــدام معاونــت بــرای 
اجــرای کامــل قانــون انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعــات در 
راســتای شــفافیت و تامیــن حقــوق شــهروندی را صــادر کــرد.
ــون  ــه قان ــه اینک ــر ب ــت: نظ ــده اس ــتور آم ــن دس ــن ای در مت
انتشــار و دسترســی آزاد بــه اطالعــات در تاریــخ 1387/10/6 در 
مجلــس شــورای اســالمی تصویــب و در تاریــخ 1388/5/31 
ــا الحــاق یــک  از ســوی مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ب

تبصــره ذیــل مــاده )10( موافــق بــا مصلحــت نظــام، تشــخیص 
داده شــده و بــا عنایــت بــه اینکــه تأمیــن حقــوق شــهروندی و 
شــفافیت مــورد اهتمــام ویــژه اینجانــب اســت، مقتضی اســت 
ــرای  ــات و روش اج ــاه مقدم ــک م ــدت ی ــرف م ــر ظ حداکث
ــالع  ــه اط ــالغ ب ــور اب ــه منظ ــه و ب ــون را تهی ــن قان ــل ای کام

اینجانــب برســانید.
ــی از  ــد از بخش ــون می توان ــن قان ــرای ای ــن: اج ــای وط کیمی
رانت هــا پیشــگیری و حقــوق شــهروندان را اطالع رســانی کنــد 
ــور  ــا ام ــط ب ــهری مرتب ــات ش ــات و مصوب ــردم را از اقدام و م
ــف نوســازی و  ــز تعرفه هــای مختل شــهری و شهرســازی و نی
ــل  ــه حداق ــور را ب ... آگاه ســازد؛ از طرفــی ســلیقه گرایی در ام
رســاند؛ بــه طــوری کــه مــردم مبنــای هــر پرداخــت و تصمیم را 

ــد. ــاع کنن ــد از حقــوق خــود دف ــی بتوانن ــد و به خوب بدانن

ــی اداره  کل  ــل از روابط عموم ــه  نق ــای وطــن ب ــزارش کیمی ــه گ ب
میــراث  فرهنگــی اســتان اصفهــان، فریــدون هللا یــاری، مدیــر کل 
میــراث فرهنگــی اصفهــان، در دیــدار بــا مدیــران شــهری علویجــه 
ــاد به ویــژه  اظهــار داشــت: بخــش مهردشــت شهرســتان نجف آب
شــهرهای علویجــه و دهــق بــا مســاحتی بالــغ بــر 1712 کیلومتــر 

از قدمتــی کهــن برخــوردار اســت.
ــی  ــی و مذهب ــدد تاریخ ــای متع ــود ابنیه ه ــرد: وج ــان ک وی بی
در ایــن منطقــه همچــون مســجد جامــع، بافــت تاریخــی 
امامزاده هــا،  همچنیــن  و  علویجــه  تاریخــی  خانه هــای  و 
کاروانســراها، حســینیه ها، قنات هــای تاریخــی و همچنیــن 
روســتاهای تاریخــی پیرامــون شــهر، شــرایطی را فراهــم آورده تــا 

ــعه داد. ــتان توس ــن شهرس ــگری را در ای ــوان گردش بت
مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان 

اصفهــان بــا اشــاره بــه بــروز خشکســالی در فــالت مرکــزی ایران 
تاکیــد کــرد: وجــود میــراث ارزشــمند ملمــوس و غیرملمــوس در 
ایــن منطقــه بــا توجــه بــه وجــود ۹00 اثــر تاریخــی ســبب شــده 
ــد فــالت مرکــزی  ــروز خشکســالی های ممت ــه ب ــا توجــه ب ــا ب ت
ایــران بــه دنبــال توســعه گردشــگری بــا تکیــه بــر اندوخته هــای 

نیــاکان در قالــب میــراث طبیعــی و تاریخــی باشــیم.
ــران،  ــون زعف ــی همچ ــب طبیع ــود مواه ــه وج ــاره ب ــا اش وی ب
ــتیابی  ــتای دس ــرد: در راس ــح ک ــه تصری ــوت در منطق ــور و ت انگ
بــه توســعه پایــدار منطقــه از منظــر گردشــگری، جشــنواره 
گردشــگری تــوت علویجــه بــه صــورت ســاالنه در تقویــم 
رویدادهــای فرهنگی گردشــگری اســتان ثبــت شــده و بــا تمــام 
تــوان از برگــزاری ایــن جشــنواره در راســتای توســعه گردشــگری 

ــم. ــت می کنی ــان حمای ــتان اصفه ــه اس ــدار در پهن پای

اردستانحمید فرخی
H.Farrokhi@eskimia.ir

ــرای تکمیــل 6 طــرح صنعتــی ایــن  ــدار اردســتان گفــت: ب فرمان
شهرســتان اعتبــاری بالــغ بــر 80 میلیــارد ریــال پرداخــت شــده 

اســت. 
علیرضــا غیــور در جلســه کارگــروه تســهیل در محــل ســالن 
ــروه  ــداف کارگ ــی از اه ــه یک ــان اینک ــا بی ــداری ب جلســات فرمان
ــتان  ــطح شهرس ــد در س ــع تولی ــکالت و موان ــع مش ــهیل رف تس
ــف  ــات مختل ــته در جلس ــال گذش ــت: از س ــار داش ــت، اظه اس
مشــکالت و مــواردی را کــه ســد راه تولیدکننــده و مجموعه هــای 
تولیــدی در ســطح شهرســتان بــود، در بخش هــای مختلــف 

ــم. ــی کردی ــی و ارزیاب بررس
وی بــا بیــان اینکــه دســتگاه های اجرایــی بایــد نقــش تســهیلگر 

ــن  ــا قوانی ــزود: ب ــد، اف ــا کنن ــدی ایف ــای تولی ــرای مجموعه ه را ب
ــم  ــد بتوانی ــه در ســطح شهرســتان وجــود دارد، بای ــی ک و مقررات
مشــکالت پیــش روی مجموعه هــای تولیــدی را بــه حداقــل 
ــی  ــده موضوعات ــرد: عم ــح ک ــدار اردســتان تصری برســانیم. فرمان
ــود  ــرف می ش ــع آن برط ــرح و موان ــهیل مط ــروه تس ــه در کارگ ک
تســهیالتی اســت کــه واحدهــای تولیــدی دریافــت می کننــد و در 

ــد. بازپرداخــت آن مشــکل دارن
وی خاطرنشــان کــرد: مســائلی کــه مــورد درخواســت واحدهــای 
تولیــدی اســت، ســهم تامیــن اجتماعــی از ســوی کارفرمــا بــوده 
ــا را  ــکالت آن ه ــی از مش ــیط آن بخش ــا تقس ــته ایم ب ــه توانس ک
برطــرف کنیــم. غیــور گفــت: در ســال گذشــته 41 طرح در ســامانه 
ــه طرح هــای  ــه 1۹ طــرح از مجموع ــد ک ــام کردن ــاب ثبت ن بهین ی

ثبت نامــی مــورد تاییــد کارگــروه اســتانی بــوده اســت.

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان 
در  موتورســیکلت  پارکینــگ  اولیــن  راه انــدازی  از 
ــگ  ــن پارکین ــداث ای ــا اح ــت: ب ــر داد و گف ــهر خب ش
کمتــر  شــهر  پیاده رو هــای  در   ناهنجاری هــا 

می شود.
ــردن  ــور کم ک ــه منظ ــرد: ب ــار ک ــی اظه ــا صلوات علیرض
ناهنجاری هــای پــارک موتورســیکلت ها و ســاماندهی 
میــدان  و  بــازار  صفــوی،  دولتخانــه  محــدوده  در 
ــه راه انــدازی اولیــن پارکینــگ  نقــش جهــان اقــدام ب
شــهر  مرکــزی  نقــاط  از  یکــی  در  موتورســیکلت 

کرده ایــم.
ــو  وی ادامــه داد: در همیــن راســتا پارکینــگ عالی قاپ
از ابتــدای آبان مــاه از ســاعت 7 صبــح تــا 10 شــب بــه 

ــارک موتورســیکلت ها شــده  ــگان محــل پ صــورت رای
اســت.

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان 
عنــوان کــرد: بــا راه انــدازی ایــن پارکینــگ، پیاده روهای 
اطــراف میــدان امــام)ره( و خیابان هــای اســتانداری، 
ــاغ منســجم تر شــده و نظــم بیشــتری  ســپه و چهارب

بــه خیابــان بخشــیده می شــود.
ــک  ــل و ترافی ــل و نق ــاون حم ــی مع ــا صلوات علیرض
ــرای  ــت اج ــرد: موفقی ــار ک ــان اظه ــهرداری اصفه ش
ــد همراهــی شــهروندان دانســت  ایــن طــرح را نیازمن
و خاطرنشــان کــرد: چنانچــه ایــن طــرح مــورد اقبــال 
ــه  عمــوم قــرار گیــرد، در آینــده فضاهــای بیشــتری ب

ــت. ــر اختصــاص خواهــد یاف ــن ام ای

شهردار اصفهان دستور فراهم سازی مقدمات اجرای 
کامل قانون دسترسی آزاد به اطالعات را صادر کرد

 ثبت جشنواره گردشگری »توت علویجه« 
در تقویم گردشگری استان اصفهان 

فرماندار اردستان: 

پرداخت ۸۰ میلیارد ریال برای تکمیل طرح های صنعتی 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد:

راه اندازی اولین پارکینگ موتورسیکلت در اصفهان

شهردار نیاسر: 
 نخستین سوگواره ملی شعر عاشورایی 

در نیاسر برگزار می شود
کاشانابراهیم قربانی

E.Ghorbani@eskimia.ir

ســبحان نظــری، شــهردار نیاســر، در جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع 
ــر  ــزار نف ــون و 500 ه ــش از 2 میلی ــاالنه بی ــا ورود س ــر ب ــبز نیاس ــهر س ــه ش ک
گردشــگر داخلــی و خارجــی، یکــی از پرترددتریــن شــهرهای گردشــگری اســتان 
ــر در  ــهری نیاس ــاخت های ش ــازی زیرس ــت: آماده س ــت، گف ــور اس ــی کش و حت

ــود. ــد ب ــی شــهرداری خواه ــای اجرای ــت اول برنامه ه اولوی
وی در ادامــه بــه بعضــی از فعالیت هــای عمرانــی انجام شــده خــود و همکارانــش 
در مــدت تصــدی در شــهرداری اشــاره کــرد و گفــت: اعتقــاد دارم نیاســر بــا ایــن 

همــه پتانســیل در حوزه هــای مختلــف فاصلــه چندانــی تــا آبادانــی نــدارد.
ــطح  ــای س ــاره جدول گذاری ه ــود درب ــرد خ ــزارش عملک ــه گ ــن ارائ ــری ضم نظ
ــده در  ــازی های انجام ش ــهر، آزادس ــه باغ ش ــی از مجموع ــازی بخش ــهر، زیرس ش
خیابان هــای شــهر، زیرســازی و آســفالت خیابــان منتظــری و... بــه برنامه هــای 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــم اش ــر ه ــهری نیاس ــرفت ش ــرای پیش ــهرداری ب ــده ش آین

ــرای  ــدی، اج ــاغ گل محم ــرای ب ــر ، اج ــی عص ــام و ول ــان ام ــازی خیاب آزادس
اســتخر ذخیــره آب، اقدامــات الزم دربــاره خریــد پســاب و جــذب ســرمایه گذار از 

ــرار دارد. ــورا ق ــهرداری و ش ــتورکار ش ــه در دس ــت ک ــی اس ــه برنامه های جمل
ــان شــهرداری و شــورا و همراهــی خــوب  ــه تعامــل ســازنده می ــا اشــاره ب وی ب
ــرای  ــمان را ب ــام تالش ــد تم ــا بای ــه م ــت: هم ــوارد  گف ــیاری از م ــردم در بس م
خدمت رســانی بــه شــهروندان نیاســری بــه کار بندیــم تــا ایــن شــهر را بــه انــدازه  

ــه همــه معرفــی کنیــم. ــام و نشــانی کــه دارد ب ن
شــهردار شــهر ســبز نیاســر بــا اعــالم ایــن مطلــب کــه در 24 آبان مــاه نخســتین 
ــل  ــر« در هت ــیدهای بی س ــوان »خورش ــا عن ــورایی ب ــعر عاش ــی ش ــوگواره مل س
ــوزه  ــه در ح ــی ک ــداد فرهنگی ادب ــن رخ ــت: ای ــود، گف ــزار می ش ــر برگ ــبز نیاس س
شــعر عاشــورایی و مدافعــان حــرم در بخــش عمومــی و مــاه بانــوی ســه ســاله، 
حضــرت رقیــه)س( در بخــش ویــژه برگــزار می شــود، می توانــد گام موثــری در 

جهــت اعتــالی فرهنــگ نــاب عاشــورایی باشــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون از بیــش از پانــزده اســتان کشــور بــرای دبیرخانــه 
ســوگواره نزدیــک بــه 350 اثــر در تمــام قالب هــای شــعری ارســال شــده، گفــت: 
پرداختــن بــه واقعــه عاشــورا در قالــب شــعر بــا توجــه بــه جایــگاه ویــژه شــعر 
ــر بیشــتری در شناســاندن ابعــاد مختلــف ایــن  ــد تاثی ــران می توان در ادبیــات ای

واقعــه مانــدگار تاریخــی داشــته باشــد.

ــاون،  ــی و اشــتغال اداره کل تع ــاون کارآفرین مع
ــت:  ــان گف ــتان اصفه ــی اس ــاه اجتماع کار و رف
هــزار و ششــصد میلیــارد تومــان تســهیالت 
اشــتغال زا امســال در قالــب طــرح توســعه 
کســب و کار اشــتغال پایــدار) تکاپــو( بــه بخــش 

ــت. ــه اس ــاص یافت ــی اختص خصوص
جمــع  در  میرهــادی  کمال الدیــن  ســید 
خبرنــگاران افــزود: ایــن تســهیالت بــرای ایجــاد، 
توســعه و ســرمایه در گــردش بــه شــرکت ها 
خصوصــی  بخــش  اقتصــادی  بنگاه هــای  و 

می شــود. پرداخــت 
ــته   ــرح 13 رس ــن ط ــه در ای ــان اینک ــا بی وی ب
فعالیــت بــا قابلیــت ســرمایه گذاری در روســتاها 
ــان شناســایی شــده،  و شــهرهای اســتان اصفه

افــزود: ایــن تســهیالت در رســته های تولیــد 
دارویــی،  گیاهــان  و  گلخانــه ای  محصــوالت 
صنایــع غذایــی، تبدیلــی و تکمیلــی کشــاورزی، 
خدمــات گردشــگری، صنایــع دســتی، خدمــات 
حمــل و نقــل بیــن شــهری، فنــاوری اطالعــات، 
و  قطعه ســازی  پوشــاک،  تولیــد  و  دوخــت 
ــورآالت،  ــتباف، زی ــرش دس ــازی، ف مجموعه س
پاییـــن دستی  صنایـــع  معدنـــی،  صنایـــع 
پتروشــیمی و همچنیــن صنایــع مرتبــط بــا 
تولیــد بــرق از انرژی هــای خورشــیدی پرداخــت                                              

می شــود.
میرهــادی بــه پرداخــت تســهیالت طــرح تکاپــو 
بــا نــرخ 12 تــا 16 درصــدی اشــاره و اضافــه کــرد: 
در ایــن طــرح، 6 درصــد دیگــر از ســود تســهیالت 

ــارات یارانه هــا پرداخــت می شــود. از محــل اعتب
ــه  ــو ک ــرح تکاپ ــی ط ــرد اصل ــزود: رویک وی اف
ــه صــورت  ــرای اســتان ها و مناطــق مختلــف ب ب
از  اســتفاده  اجــرا می شــود،  و  تهیــه  مجــزا 
ظرفیــت رشــته ها و مشــاغل بــا قابلیــت تعــداد 
اقتصــادی  واجــد مزایــای  و  اشــتغال  زیــاد 

ــت. ــه ای اس منطق
کل  اداره  کارآفرینـــی  و  اشـــتغال  معـــاون 
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف تع
طــرح  اجـــرای  بــه  اشــاره  بــا   همچنیــن 
ــگان جــوان دانشــگاه ها و  کارورزی دانش آموخت
موسســات آمــوزش عالــی گفــت: در ایــن طــرح 
کــه در قالــب تبصــره 18 قانــون بودجــه چهــارم 
ــر در  ــزار نف ــون 12 ه ــد، تاکن ــالغ ش ــاه اب تیرم

ســامانه کارورزی ثبت نــام کرده انــد.
وی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس ظرفیت هــای 
اعالم شــده، ســهمیه اســتان بــرای ثبت نــام در 
ســامانه کارورزی 4 هــزار و 725 دانش  آموختــه 
دانشگاهی اســت، افزود: اســتقبال دانش آموختگان 
دانشــگاهی و متقاضیان کار اســتان اصفهــان تاکنون 

ــوده اســت. چشــمگیر و مناســب نب
ــن  ــرای ای ــرای اج ــت ب ــت: دول ــادی گف میره
طــرح منابعــی تامیــن کــرد کــه دانش آموختــگان 
ــم  ــوق دیپل ــی ف ــدرک تحصیل ــا م دانشــگاهی ب
ــا 6 مــاه  ــه مــدت 4 ت ــاال در کارگاه هایــی ب ــه ب ب

ــوند. ــه کار می ش ــغول ب مش
وی افــزود: هــدف از اجــرای ایــن طــرح آمــوزش 
و مهارت آمــوزی اســت و کارورزان عــالوه بــر 

ــون کار  ــد قان ــوق 30 درص ــای حق ــه از مزای اینک
ــد  ــا 350 هــزار تومــان( برخــوردار خواهن )270 ت
شــد، تمــام حــق بیمــه مســئولیت آنــان را نیــز 

دولــت می پــردازد. 
میرهــادی بیــان کــرد: ایــن افــراد پــس از 
در  بــه مــدت 2 ســال  پایــان دوره کارورزی 
واحدهایــی کــه 3 نفــر بیمــه شــده اصلــی 
داشــته باشــند، می تواننــد مشــغول کار شــوند و 
طبــق هماهنگــی بــا ســازمان تامیــن اجتماعــی، 
مســئول یــا کارفرمــا از پرداخــت حــق بیمــه ایــن 
ــق  ــد ح ــت 100 درص ــت و دول ــاف اس ــراد مع اف

ــود.  ــل می ش ــراد را متقب ــن اف ــه ای بیم
ــه  ــان دانش آموخت ــرد: متقاضی ــادآوری ک وی ی
ــور در  ــن منظ ــه همی ــه ب ــامانه ای ک ــد در س بای
ســایت وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 

ثبت نــام کننــد.  پیش بینــی شــده، 

#خبر_گردی

اصفهان4
کوتاه از شهرستان ها

تصویب حق آبه کشاورزی گلپایگان
ــار در  ــگان و خوانس ــردم گلپای ــده م ــار، نماین ــی بختی عل
مجلــس شــورای اســالمی، در دیــدار بــا مــردم گلشــهر بــا 
بیــان اینکــه حق آبــه کشــاورزی در کمیســیون تخصیــص 
آب وزارت نیــرو بــه تصویــب رســید، تصریــح کــرد: روزهای 
ــه کشــاورزی و  ــه حق آب ــم ک ــال آن بودی ــه دنب نخســت ب
زیســت محیطی گلپایــگان ســنددار شــود؛ بــه لطــف الهــی 
ــگان را در کمیســیون تخصیــص  ــه کشــاورزی گلپای حق آب

آب وزارت نیــرو بــه تصویــب رســاندیم.
وی افــزود: کشــاورزان گلپایگانــی یــک ســند بــرای 
ــه آن  ــی ب ــه کس ــد ک ــار دارن ــاورزی در اختی ــه کش حق آب
ــن  ــا ای ــدارد و ب ــت اندازی ن ــق دس ــاورزی ح ــه کش حق آب
حق آبــه در وزارت نیــرو و جهــاد کشــاورزی خواســتار 
طرحــی شــدیم تــا کل دشــت گلپایــگان از ایــن آن 

شــود. بهره منــد 
نماینــده مــردم گلپایــگان و خوانســار در مجلــس شــورای 
ــه  ــی صورت گرفت ــا رایزن ــه ب ــن زمین اســالمی گفــت: در ای
در وزارت جهــاد از ســوی معاونــت امــور آب و خــاک وزارت 
جهــاد مطالعــات آغــاز شــده و یــک مشــاور از اســتان در 
ــه  ــال آب ب ــذاری انتق ــرای انجــام لوله گ ــه ب حــال مطالع

اقصــی نقــاط شهرســتان اســت.

آبشار یخی کوه کرکس، ظرفیتی برای 
رونق گردشگری نطنز

رئیــس هیئــت کوهنــوردی اصفهــان وجــود آبشــار یخــی 
رشــته کــوه کرکــس را ظرفیتــی بــرای شناســاندن نطنــز به 

جهــان و رونــق گردشــگری ایــن شهرســتان عنــوان کــرد.
مهــدی نصــر اصفهانــی در دیــدار بــا شــهردار نطنــز گفــت: 
برگــزاری جشــنواره در آبشــار یخــی کــوه کرکــس می توانــد 
ــف  ــاط مختل ــوردی را از نق ــای کوهن گردشــگران و گروه ه
ــی  ــب و حت ــه ترغی ــن مجموع ــد از ای ــرای بازدی ــور ب کش

ایــن محــل را بــه نمــاد گردشــگری نطنــز تبدیــل کنــد.
وجــود  از  شهرســتان  ایــن  برخــورداری  افــزود:  وی 
یــک هــزار کوهنــورد فعــال نیازمنــد در نظــر گرفتــن 
جایگاهــی ویــژه بــرای ایــن رشــته اســت و تهیــه دیــواره 
ــانان و  ــترک آتش نش ــتفاده مش ــرای اس ــوردی ب صخره ن
کوهنــوردان می توانــد نخســتین گام در ایــن راســتا باشــد.

شــهردار نطنــز نیــز بیــان کــرد: ایــن شهرســتان بــا 
ــی  ــن، فرهنگ ــی که ــا، تاریخ ــی زیب ــورداری از طبیعت برخ
حــوزه گردشــگری  در  جاذبه هــای گوناگــون  و  پربــار 
ظرفیت هــای مناســبی دارد و می توانــد راه خــروج از 
ــوان نمــاد ایــن  ــه عن ــه ای ب ــوز گزین رکــود باشــد؛ امــا هن

ــت.  ــده اس ــاب نش ــت انتخ صنع

3 میلیارد ریال اعتبار برای بخش 
مشاغل خانگی بوئین و میاندشت

فرمانــدار بوئیــن و میاندشــت گفــت: بیــش از ســه 
میلیــارد ریــال اعتبــار بــه بخــش مشــاغل خانگــی بوئیــن 

ــت. ــاص یاف ــت اختص و میاندش
ــور  ــوان موت ــه عن ــی ب ــان زاده از کارآفرین ماشــاءهللا طحانی
ــب و  ــت: کس ــار داش ــرد و اظه ــاد ک ــادی ی ــعه اقتص توس
کارهــای خانگــی، یکــی از مهم تریــن بخش هــای کســب 
و کار هســتند کــه در ســال  های اخیــر مــورد توجــه و 
حمایــت مراجــع سیاســت گذاری و مســئوالن کشــور 
قــرار گرفتــه  اســت؛ زیــرا ایــن نــوع کســب و کارهــا نقــش 
ــا  ــی ایف ــتغال و کارآفرین ــعه اش ــی در توس ــب توجه جال
ــم  ــن مه ــه ای ــژه ای ب ــه وی ــد توج ــن بای ــد؛ بنابرای می کنن

شــود.
ــاغل  ــنه مش ــهیالت قرض الحس ــارات تس ــهم اعتب وی س
ــارد و 500  ــاری 3 میلی ــال ج ــتان را در س ــی شهرس خانگ
ــس از  ــه پ ــان اینک ــا بی ــرد و ب ــالم ک ــال اع ــون ری میلی
گذشــت چهــار دهه از پیــروزی انقالب اســالمی متاســفانه 
ــزرگ  ــش ب ــل و چال ــک معض ــه ی ــتغال ب ــوع اش موض
ــن مشــکل از  ــروز ای ــزود: ام ــل شــده، اف اجتماعــی تبدی
دغدغه هــای مقــام معظــم رهبــری و دولــت تدبیــر و 
ــدی  ــه ج ــم توج ــن مه ــه ای ــت ب ــوده و الزم اس ــد ب امی

شــود.

 تخریبی بودن 2۰ درصد 
مدارس آران و بیدگل 

مدیــر آمــوزش و پــرورش آران و بیــدگل گفــت: 20 درصــد 
مــدارس آران و بیــدگل تخریبــی اســت. 

ــن دو آموزشــگاه  ــه ای ــن افتتاحی محمــد معــدن دار در آیی
اظهــار داشــت: آموزشــگاه شــش کالســه ســره بــا زیربنــای 
هــزار متــر مربــع و آموزشــگاه 12 کالســه شــبان بــا 
ــی  ــای افتتاح ــع از طرح ه ــر مرب ــزار و 200 مت ــای ه زیربن

ــت. ــدگل اس ــی در آران و بی آموزش
ــرداری از ایــن دو طــرح  ــرای بهره ب وی تصریــح داشــت: ب
بیــش از 3 میلیــارد تومــان توســط خیــران گرانقــدر حــاج 
ــارات اداره  ــن اعتب ــی و همچنی ــای زارع ــبان و آق ــا ش رض
ــه  ــان هزین ــدارس اســتان اصفه ــز م کل نوســازی و تجهی

شــده اســت.

 پدافند غیرعامل فرهنگی 
مهم ترین نیاز جامعه 

ــدات  ــن تهدی ــی از مهم تری ــت: یک ــهرضا گف ــدار ش فرمان
ــه  ــگ اســت؛ ب ــی در حــوزه فرهن دشــمن در شــرایط فعل
همیــن دلیــل بایــد تدابیــری را در قالــب پدافنــد غیرعامــل 
فرهنگــی بــه کار ببریــم کــه تــا حــد ممکــن از تأثیــر تهاجــم 

فرهنگــی دشــمن کاســته شــود.
محســن گالبــی در جلســه ســتاد احیــای امــر بــه معــروف 
ــنجش  ــرد: س ــوان ک ــتان عن ــن شهرس ــر ای ــی از منک و نه
بــرای  علمــی  اصــول  از  اســتفاده  و  تمامــی جوانــب 
ایمن ســازی محیــط زندگــی در طــول تاریــخ مــورد توجــه 
ــی  ــازماندهی منظم ــب س ــروز در قال ــوده و ام ــان ها ب انس

ــود. ــرا می ش ــل« اج ــد غیرعام ــوان »پدافن ــه عن ب
وی گفــت: دانش آمــوزان و دانشــجویان بــه عنــوان دو 
قشــر فعــال در عرصــه فراگیــری دانــش نقــش مؤثــری در 
تقویــت زیرســاخت های کشــور و افزایــش ضریــب ایمنــی 
ــا کســب  محیط هــای حســاس دارنــد. آن هــا می تواننــد ب
دانــش و ممارســت در فراگیــری دانــش بــه عنــوان عوامــل 
اجرایــی در بخش هــای مختلــف بــه کشــور کمــک کننــد.

پرداخت 16۰۰ میلیارد تومان تسهیالت اشتغال زا به بخش خصوصی در اصفهان

،،
میــزان تولیــد پالکــت در گذشــته از 
400 هــزار تــا 1میلیــون هــزار بــوده و 
بــا وجــود مصــرف زیــاد، بیــش از ایــن 
ــرای همیــن  امــکان تولیــد نداریــم؛ ب

نیــاز بــه فرهنگ ســازی اســت

مدیر عامل سازمان انتقال خون در اصفهان مطرح کرد:

 لزوم فرهنگ سازی در زمینه 
اهدای پالکت خون در کشور
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کوتاه اخبار 

 بهره برداری از دو طرح بهداشتی 
در جیرفت 

و  افتتــاح  در شهرســتان جیرفــت  بهداشــتی  طــرح  دو 
ــن  ــماعیلی ای ــش اس ــرح در بخ ــک ط ــی ی ــات اجرای عملی

ــد. ــاز ش ــتان آغ شهرس
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی جیرفــت در حاشــیه افتتاح 
واحــد دندان پزشــکی مرکــز جامــع خدمــات ســامت دهنــو 
فتح المبیــن گفــت: ایــن واحــد بــا اعتبــار 500 میلیــون ریــال 
ــع  ــو از تواب ــامت دهن ــات س ــع خدم ــز جام ــروز در مرک دی

بخــش مرکــزی جیرفــت آغــاز بــه کار کــرد.
طــرح  برنامه هــای  از  یکــی  افــزود:  قاســم زاده  ایمــان 
ــه  ــت ک ــکی اس ــات دندان پزش ــه خدم ــامت ارائ ــول س تح
در ایــن راســتا 36 واحــد دندان پزشــکی بــا حضــور 35 
دندان پزشــک در هفــت شهرســتان تحــت پوشــش دانشــگاه 

ــتند. ــال هس ــت فع ــکی جیرف ــوم پزش عل
ــکی  ــای دندان پزش ــدف واحده ــروه ه ــرد: گ ــح ک وی تصری
ــتند و  ــیرده هس ــاردار و ش ــادران ب ــال و م ــر 14 س ــراد زی اف
آموزش هــای بهداشــت دهــان و دنــدان، معاینــات دهــان و 
دنــدان، ترمیــم و کشــیدن در ایــن واحدهــا انجــام می شــود.

وی خاطرنشــان کــرد: یکــی از برندهــای مهــم دانشــگاه علوم 
پزشــکی جیرفــت در اجــرای طــرح تحــول ســامت در حــوزه 
بهداشــت، بحــث ســامت دهــان و دنــدان اســت و خدمــات 
ــه  ــه ارائ ــدف در منطق ــت ه ــام جمعی ــه تم دندان پزشــکی ب

می شــود.

 فعالیت سه هزار نفر در
ورزش های هوایی ایران 

ناظــر انجمــن ورزش هــای هوایــی ایــران گفــت: حــدود ســه 
هــزار نفــر عاقه منــد در دو بخــش آقایــان و بانــوان در ســطح 

کشــور در ایــن رشــته فعالیــت دارنــد.
محمدمهــدی فرخــان کام در حاشــیه برگــزاری جشــنواره 
ورزش هــای هوایــی یــزد افــزود: ورزشــکاران تمــام اســتان ها 
در ورزش هــای هوایــی در برنامه هــای مختلــف و جشــنواره ها 
شــرکت دارنــد. وی ادامــه داد: افزایــش تعــداد ورزشــکاران از 
نظــر کمــی بــا حفــظ کیفیــت فعالیت هــا و همچنیــن برگزاری 
ــم  ــای مه ــزو برنامه ه ــرای داوران ج ــی ب ــای آموزش دوره ه

اســت کــه بــر حســب نیــاز انجــام می گیــرد.
ناظــر انجمــن ورزش هــای هوایــی ایــران بــا اشــاره بــه اهمیت 
فرهنگ ســازی ایــن ورزش تصریــح کــرد: فعالیت هــای 
ــترش  ــی در گس ــش مهم ــئوالن نق ــکاری مس ــی و هم تبلیغ

بیشــتر ایــن رشــته جــذاب در کشــور دارد.
فرخــان کام گفــت: حفــظ امنیــت ورزشــکاران در کنــار 
لــذت بــردن از ایــن ورزش و افزایــش کارآیــی آن هــا از 
مســائلی اســت کــه همــواره بایــد مدنظــر قــرار گیــرد و جــزو 
ورزشــی کشــور  انجمن هــای  تاکیــد  مــورد  برنامه هــای 

ــت. اس

کارگاه » آمادگی در برابر مخاطرات« 
در چهارمحال و بختیاری 

مدیــر کل کانــون پــرورش فکــری چهارمحــال و بختیــاری 
گفــت: کارگاه پدافنــد غیرعامــل بــا عنــوان آمادگــی در برابــر 

مخاطــرات در چهارمحــال و بختیــاری برگــزار می شــود. 
فــرزاد رحیمــی در گفت وگــو بــا خبرنــگار تســنیم در 
شــهرکرد اظهــار داشــت: همزمــان بــا هفتــه پدافنــد 
غیرعامــل، کارگاه آموزشــی آشــنایی بــا امــداد و کمک هــای 
ــاء  ــول اطف ــتفاده از کپس ــوارد اس ــری و م ــه، پناه گی اولی
ــوزش  ــت آم ــتادی معاون ــان س ــط کارشناس ــق توس  حری
و پژوهــش جمعیــت هــال احمــر اســتان بــه کــودکان و 

ــود. ــوزش داده می ش ــان آم نوجوان

 بانوان کارآفرین، تسهیلگران 
رسیدن به اقتصاد مقاومتی  

سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه 
بانــوان کارآفریــن  اســتانداری کرمــان گفــت:  منابــع 

ــتند.  ــی هس ــاد مقاومت ــه اقتص ــیدن ب ــهیلگران رس تس
ــور اقتصــادی  ــت هماهنگــی ام ــی، سرپرســت معاون فدای
ــان، در جلســه بررســی  ــع اســتانداری کرم و توســعه مناب
مشــکات بانــوان کار آفریــن اســتان افــزود: حضــور فعــال 
بانــوان توانمنــد در زمینه هــای اشــتغال و تحقیقــات، 
اســتان کرمــان را بــه یکــی از اســتان های موفــق در 

ــت. ــرده اس ــل ک ــی تبدی ــاد مقاوت اقتص
وی بــا بیــان اینکــه حضــور شــرکت های دانش بنیــان 
ــایانی  ــک ش ــتان کم ــادی در اس ــق اقتص ــه رون ــق ب موف
ــر  ــف ه ــار وظای ــات را در کن ــت از تحقیق ــد، حمای می کن

ــت. ــی دانس ــالت مل ــک رس ــتگاه ی دس

گشایش نمایشگاه آثار منتخب 
سوگواره هنر عاشورایی 

ــر  ــی هن ــوگواره مل ــن س ــب دومی ــار منتخ ــگاه آث نمایش
عاشــورایی در شــهرکرد گشــایش یافــت. همزمــان بــا 
اختتامیــه دومیــن ســوگواره ملــی هنــر عاشــورایی در 
ــن  ــب ای ــار منتخ ــگاه آث ــاری، نمایش ــال و بختی چهارمح
ــتان در  ــدان اس ــئوالن و هنرمن ــور مس ــا حض ــوگواره ب س

ــد. ــاح ش ــهرکرد افتت ــهرانی ش ــهید ش ــه ش نگارخان
در ایــن نمایشــگاه 60 اثــر بــا موضوعــات آیین هــای 
عــزاداری، کــودکان عاشــورایی، پیــاده روی اربعیــن و نمــاز 

ــت. ــرار گرف ــوم ق ــد عم ــرض دی ــورا در مع ــر عاش ظه
ایــن نمایشــگاه تــا 1۸ آبان مــاه جــاری از ســاعت ۹ صبــح 

تــا 13 و 15 تــا 1۷ هــر روز پذیــرای عاقه منــدان اســت.

 افزایش اعتبار مبارزه با 
بیماری سالک در بافق 

 فرمانــدار بافــق گفــت: اعتبــار مبــارزه بــا بیمــاری ســالک 
6 برابــر شــده و از 10میلیــون تومــان بــه 60میلیــون تومــان 

افزایــش یافتــه اســت.
 محمــد زاده رحمانی در حاشــیه نشســت شــورای بهداشــت 
ــا  ــارزه ب ــار مب و ســامت ایــن شهرســتان از افزایــش اعتب
بیمــاری ســالک در ایــن شهرســتان خبر داد و گفــت: اعتبار 
ــون  ــر شــده و از 10میلی ــا بیمــاری ســالک 6 براب ــارزه ب مب

تومــان بــه 60میلیــون تومــان افزایــش یافتــه اســت.

گروه استان ها حدیث بابایی
H.Babaie@eskimia.ir

ــل آب  ــر عام ــان زاده، مدی ــدی جوادی محمدمه
منطقــه ای اســتان یــزد، در اولیــن نشســت 
حفاظــت از رودخانه هــا و منابــع آب اســتان یــزد 
بــا تأکیــد بــر ضــرورت توجــه بــه توســعه پایــدار 
در کشــور گفــت: توســعه پایــدار درحقیقــت 
ایجــاد تعــادل میــان توســعه و محیــط  زیســت 
اســت؛ بدیــن  صــورت کــه اگــر مــا بتوانیــم بیــن 
توســعه و محیــط  زیســت تعادلــی برقــرار کنیــم 
ــر  ــر یکدیگ ــی در براب ــه مانع ــدام ب ــه هیچ ک ک
تبدیــل نشــوند، می تــوان بــه توســعه ای پایــدار 

ــرد. ــدا ک ــت پی ــه دس و همه جانب
جوادیــان زاده، مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای 
ــاد و  ــن اقتص ــه بی ــه رابط ــان اینک ــا بی ــزد، ب ی
اجتمــاع نیــز بایــد منصفانــه باشــد نــه رشــدی 
ــی  ــه طبقات ــد و فاصل کــه اجتمــاع صدمــه  ببین
بــه وجــود آیــد، اظهــار کــرد: در رابطــه اجتمــاع و 
محیــط  زیســت نیــز بایــد شــرایط قابــل  تحمــل 
باشــد؛ بــه صورتــی کــه هیچ کــدام بــاری را بــر 
دوش دیگــری نگذارنــد. اگــر هــر ســه مؤلفه در 
ایــن حالــت تعــادل قــرار گیرنــد، توســعه پایدار 

ــود. ــق می ش محق
ــرد: متأســفانه  ــح ک ــام مســئول تصری ــن مق ای
ــادل  ــل و تع ــه در تعام ــه مؤلف ــن س ــون ای اکن
بــه ســر نمی برنــد و یــک چرخــه معیوبــی 
ــور و  ــاط کش ــه نق ــه در هم ــد ک ــکل داده ان را ش
به ویــژه در اســتان یــزد کــه از فقــر منابــع آبــی 
و خســارات   می شــود  دیــده  می بــرد  رنــج 

وارد می کنــد.  را  ادامــه داری 

چاه هــای  تعــداد  افزایــش  عامــل  چهــار 
غیرمجــاز خانگــی، ذخیره ســازی و برداشــت 

بــه  تعــرض  باالدســت،  در  غیرقانونــی  آب 
ــت  ــعه کش ــا و توس ــتر رودخانه ه ــم و بس حری
ــه  ــاد چرخ ــث ایج ــه آب باع ــرف بی روی و مص
معیوبــی شــده کــه مــا را در وضعیــت ناپایــدار 
قــرار داده و از توســعه پایــدار دور کــرده اســت.

 قوانین منفعل حوزه آب باید اصالح 
شود 

انتظامــی  و  امنیتــی  پیشــگیری  کل  مدیــر 
ــر ضــرورت همــکاری و تعامــل  قــوه قضائیــه ب
همــه دســتگاه ها در راســتای رســیدگی بــه 

پرونده هــای حــوزه آب تأکیــد کــرد.
ابراهیــم وثیقــی افــزود: مســتند بــه بنــد پنــج 
اصــل 156 قانــون اساســی جمهــوری اســامی 
ــگیری از  ــرای پیش ــب ب ــدام مناس ــران »اق ای
ــف  ــی از وظای ــان«، یک ــاح مجرم ــرم و اص ج
ــارز  ــوده و همچنیــن مصــداق ب قــوه قضائیــه ب
ــت از  ــث صیان ــرم بح ــوع ج ــگیری از وق پیش
حقــوق اســت؛ لــذا در ایــن جهــت چــه در 
ــن  ــی، پرداخت ــه واکنش ــی و چ ــات کنش اقدام
ــه موضوعــات پیشــگیری از اهمیــت خاصــی  ب

ــت. ــوردار اس برخ
انتظامــی  و  امنیتــی  پیشــگیری  کل  مدیــر 

قــوه قضائیــه بــا بیــان اینکــه موضــوع آب 
و  شــده  محســوب  خــاص  دغدغه هــای  از 
اهمیــت آن انکارناپذیــر اســت، اظهــار کــرد: 
ــه  ــای صورت گرفت ــی ها و رایزنی ه ــق بررس طب
و طــی جلســاتی کــه داشــته ایم بــه ایــن نتیجــه 
رســیده ایم کــه در بحــث صیانــت از منابــع آبــی 
بایــد برنامــه ای مدنظــر قــرار داده و ایــن برنامــه 
بــا نظــر و خــرد جمعــی تدویــن شــود؛ همچنین 
ــر کارکردهــای  ــا تمرکــز ب مــا ســعی کرده ایــم ب
ــی  ــد اجرای ــی، رون ــی و امنیت ــی، انتظام قضای

ــم. ــارج کنی ــل خ ــت منفع ــرح را از حال ط
 آبرسانی سیار به بیش از 300 روستا 

در استان یزد 
ــوراهای  ــتایی و ش ــور روس ــر ام ــر کل دفت مدی
ــه  ــزد گفــت: متأســفانه امــروزه ب اســتانداری ی
ــورت  ــیار ص ــانی س ــتا آبرس ــش از 300 روس بی
ــا  ــز ب ــرب نی ــرای آب ش ــردم ب ــرد و م می گی

ــتند. ــه رو هس ــکل روب مش
ــم  ــگاه عظی ــه جای ــاره ب ــا اش ــد ب ــد یارمن محم

و ویــژه دهیــاران در مدیریــت روســتاها گفــت: 
ــر  ــتا ایفاگ ــران روس ــوان مدی ــه  عن ــاران ب دهی
نقــش مهمــی هســتند و بیــش از 4۷ وظیفــه 
ــار  ــخص دهی ــرای ش ــا ب ــون دهیاری ه در قان

ــت. ــده اس ــن  ش تعیی
مدیــر کل روســتایی اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــم رودخانه هــا موضوعــی نیســت  مبحــث حری
کــه دولــت از آن کوتــاه آیــد، اذعــان داشــت: بــا 
ــاهد روزی  ــاران ش ــکاری دهی ــارکت و هم مش
خواهیــم بــود کــه کمتریــن تعــدی و تعــرض بــه 

ایــن حرایــم صــورت گیــرد.
افزایــش  بیــان  بــا  مســئول  مقــام  ایــن 
روزافــزون چاه هــای غیرمجــاز عنــوان کــرد: 
ــه  ــئله کم توج ــن مس ــه ای ــردم ب ــفانه م متأس
ــش و بحــران  ــک چال ــن خــود ی شــده اند و ای
در  امــروزه  متأســفانه  می شــود؛  محســوب 
ــورت  ــیار ص ــانی س ــتا آبرس ــش از 300 روس بی
ــا  ــز ب ــرب نی ــرای آب ش ــردم ب ــرد و م می گی

ــتند. ــه رو هس ــکل روب مش

ــدار  ــزد در دی ــه ای ی ــر مهندســی رودخانه هــای آب منطق مدی
بــا جمعــی از فعــاالن حــوزه آب در اســتان یــزد بــا اشــاره بــه 
ــزد  ــت: در اســتان ی ــن اســتان گف ــای ای ــت رودخانه ه وضعی
ــه  حــدود 2 هــزار و ۸00 کیلومتــر رودخانه هــای موقتــی کــه ب

ــز اطــاق می شــود، وجــود دارد. آن هــا مســیل نی
مجیــد روزبــه بــا اشــاره بــه ضــرورت نگهــداری و حفاظــت از 
رودخانه هــا افــزود: تاکنــون 41 رودخانــه در اســتان در دســت 
مطالعــه اســت کــه از ایــن 41 مــورد، حــدود 432/6 کیلومتــر 
ــن  ــی مطالعــه رســیده اســت؛ همچنی ــه مراحــل پایان از آن ب
ــداث   ــاحلی اح ــوار س ــر دی ــزار و 500 مت ــدود 2 ه ــون ح تاکن

شــده اســت.
ــا اشــاره  مدیــر مهندســی رودخانه هــای آب منطقــه ای یــزد ب
بــه فعالیت هــای عمــده صورت گرفتــه تصریــح کــرد: تاکنــون 

ــه،  ــاماندهی رودخان ــا، س ــه برداری رودخانه ه ــه و نقش مطالع
احــداث دیــوار ســاحلی، بررســی طرح هــای  هــادی، گشــت و 
ــع  ــا، رف ــم رودخانه ه ــرض در حری ــری از تع ــی، جلوگی بازرس

تجــاوز و ... در اســتان یــزد صــورت گرفتــه اســت.
 وی بــا عنــوان اینکــه اســتخرها نقــش ســدهای پلکانــی را در 
باالدســت حوزه هــا ایفــا می کننــد، گفــت: وجــود اســتخرها در 
ــود آب در مناطــق پایین دســت  باالدســت حــوزه موجــب کمب

شــده اســت.
ــر اســاس  ــان و طراحــی آن ب ــی طــرح رودب ــا معرف ــه ب روزب
شــعار ســال جــاری »اقتصــاد مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال« 
ــه ای  ــکاری آب منطق ــا هم ــه ب ــرح ک ــن ط ــت: ای ــار داش اظه
ــازی و  ــا، بازس ــور احی ــه  منظ ــت، ب ــد گرف ــورت خواه ــزد ص ی

... اجــرا می شــود. آماده ســازی رودخانه هــا و 

ــزد از  ــاد کشــاورزی اســتان ی ــر زراعــت ســازمان جه مدی
ــار از  ــزار هکت ــزه در 11 ه ــدم پایی ــت گن ــر کش ــطح زی س
زمین هــای کشــاورزی اســتان یــزد در ســال جــاری خبــر 
داد و گفــت: در ســال جــاری در اجــرای ایــن طــرح جهــاد 
کشــاورزی اســتان یــزد 560 تــن بــذر اصاح شــده شــامل 
ــاران،  ــتاز، به ــیوند، پیش ــیروان، س ــتان، س ــام سیس ارق
ــیمیایی  ــود ش ــواع ک ــن ان ــزار ت ــش از 3 ه ــن و بی ناری
ــتان  ــدم در اس ــت گن ــه کاش ــه را ب ــه و پتاس ــفاته، ازت فس

ــزد اختصــاص داده  شــده اســت. ی
محمدعلــی حاتمــی زاده بــا تأکیــد بــر اینکــه ســطح زیــر 
ــال های  ــه س ــبت ب ــتان نس ــو در اس ــدم و ج ــت گن کش
گذشــته بــه دلیــل تغییــر الگــوی کشــت و تــداوم 
خشکســالی کاهــش داشــته، خاطرنشــان کــرد: بــه علــت 

ســطح کشــت  ســال های گذشــته،  خشکســالی های 
ــه  ــش  یافت ــزار کاه ــه 11 ه ــار ب ــزار هکت ــدم از 25 ه گن

ــت. اس
ــات  ــدی مطالب ــت 60 درص ــئول از پرداخ ــام مس ــن مق ای
ــح کــرد: از  ــر داد و تصری گندمــکاران در ســال جــاری خب
ــز اســتان  ــار زمین هــای حاصلخی مجمــوع 11۸ هــزار هکت
ــاص  ــاورزی اختص ــوالت کش ــت محص ــه کاش ــه ب ــزد ک ی
دارد، 36 هــزار هکتــار آن مربــوط بــه کاشــت محصــوالت 

زراعــی اســت.
وی متوســط تولیــد گنــدم را در زمین هــای کشــاورزی 
اســتان یــزد 3 هــزار و 500 کیلوگــرم در واحــد ســطح 
ــوان کــرد و ادامــه داد: امســال بیــش از 40 هــزار تــن  عن
گنــدم از زمین هــای اســتان یــزد برداشــت  شــده اســت.

مدیــر کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
اســتان کرمــان در مراســم افتتــاح و بهره بــرداری رســمی از 
ــد  ــه در مســیر زرن واحــد بوم گــردی در روســتای تنــگ انجیروئی
ــن  ــون در ای ــه اکن ــی ک ــن اتفاق ــت: بزرگ تری ــار داش - راور اظه
آبــادی خالــی از ســکنه افتــاده، بازگشــت یــک خانــواده از شــهر 
ــم  ــی مهاجــرت معکــوس اســت و شــکی نداری ــه روســتا، یعن ب
ــه رونــق و آبادانــی گذشــته اش نیــز  ــادی ب ــه زودی ایــن آب کــه ب

برمی گــردد.
 محمــود وفایــی افــزود: شــعار اقتصــاد مقاومتــی بایــد بــه یــک 
فرهنــگ عمومــی تبدیــل شــود و امــروز در ایــن آبــادی بــه خوبــی 
ــادی  ــه آب ــواده ای ب ــد؛ خان ــن شــعار را دی ــق ای ــار تحق ــوان آث می ت
برمی گردنــد، مــزارع  دوبــاره آبــاد می شــود و فرزنــد دانشــگاهی و 
تحصیلکــرده دوشــادوش خانــواده بــه کار صنایع دســتی می پــردازد.

ــق  ــتثنایی در رون ــی اس ــردی را ظرفیت ــای بوم گ ــی واحد ه وفای
گردشــگری دانســت و بیــان داشــت: قطعــا بــا یــک برنامه ریــزی 
دقیــق تبلیغاتــی، گردشــگران نیــز بــه زودی بــرای گردشــگری بــه 
ایــن منطقــه ویــژه می آینــد و بــه رونــق اقتصــادی منطقــه کمــک 

خواهــد شــد.
محمــد جهانشــاهی، معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگی 
اســتان کرمــان، نیــز گفــت: شهرســتان زرنــد ظرفیت هــای خوبــی 
دارد و بــه خوبــی نیــز در مســیر معرفــی آن هــا قــرار گرفتــه و ایــن 
ــن  نویدبخــش روزهــای خــوب در حــوزه صنعــت گردشــگری ای

شهرســتان اســت. 
وی افــزود: امیدواریــم بــه زودی شــاهد آغــاز تورهــای دانشــجویی 
علمــی و فرهنگــی بــرای آشــنایی بــا ایــن منطقــه ویــژه 

ژئوتوریســتی در زرنــد باشــیم.

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفت: 
بیماری هــای واگیــردار مشــترک بیــن انســان و حیــوان در 

چهارمحــال و بختیــاری در حــال افزایــش اســت. 
ــاالنه  ــی س ــن گردهمای ــی در هجدهمی ــد فدای عبدالمجی
ــان و  ــن انس ــال بی ــل انتق ــای قاب ــان بیماری ه کارشناس
حیــوان در دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد اظهار داشــت: 
 بســیاری از بیماری هــای واگیــردار مشــترک بیــن انســان 
ــال از دام و  ــی، انتق ــرایط کنون ــه ش ــه ب ــا توج ــوان ب و حی
رعایــت نکــردن مســائل بهداشــتی در اســتان رو بــه 
ــات الزم  ــد اقدام ــه بای ــن زمین ــه در ای ــت ک ــش اس افزای

ــود. ــام ش انج
ــه بیمــاری  ــا بیــان اینکــه ســال گذشــته 135 نفــر ب وی ب
ــر  ــک نف ــال ی ــزود: امس ــدند، اف ــا ش ــت مبت ــب مال ت

ــز در مناطــق  ــر نی ــو و 16 نف ــه کنگ ــب کریم ــاری ت ــه بیم ب
ــورت  ــه ص ــیاه زخم ب ــاری س ــه بیم ــگ ب ــایری کوهرن عش

ــدند. ــا ش ــدی مبت ج
ــا  ــوم پزشــکی شــهرکرد ب معــاون بهداشــتی دانشــگاه عل
ــان  ــن حــوزه بی ــت آمــوزش مــردم در ای ــه اهمی اشــاره ب
ــد  ــا نیازمن ــن بیماری ه ــگیری از ای ــش و پیش ــرد: کاه ک
ــد  ــه دســتگاه ها بای ــه هم ــکاری بینابخشــی اســت ک هم
ــه آمــار  ــا اشــاره ب ــه وظایــف خــود عمــل کنند.فدایــی ب ب
ــرد: در  ــان ک ــتان خاطرنش ــی در اس ــاالی حیوان گزیدگ ب
ســال، 3400 مــورد حیوان گزیدگــی گــزارش می شــود کــه 
ــه منظــور  10 هــزار واحــد واکســن و 3400 واحــد ســرم ب
پیشــگیری از بیمــاری  هــاری در 35 مرکــز واکسیناســیون 

اســتان تزریــق شــده اســت.

استانها

به منظور احیاء، بازسازی و آماده سازی رودخانه ها

طرحرودباندراستانیزداجرامیشود

کشتگندمپاییزهدر11هزارهکتار
اززمینهایکشاورزیاستانیزد

مدیر کل میراث فرهنگی استان کرمان مطرح کرد:

واحدهایبومگردی،ظرفیتیدررونقگردشگری

معاون دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خبر داد: 

افزایشبیماریهایواگیرداردرچهارمحالوبختیاری

مدیر کل امور مالیاتی کرمان عنوان کرد: 
 ۷00 میلیون تومان وصولی مجموع 

تراکنش های بانکی در کرمان
مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان کرمــان میــزان مالیــات قطعــی و وصول شــده 
از مجمــوع تراکنش هــای بانکــی را در ایــن اســتان ۷00 میلیــون تومــان عنــوان 

کــرد. 
ــت: در  ــار داش ــی اظه ــای بانک ــی تراکنش ه ــه بررس ــلمانی در زمین ــد س محم
ــا  ــاط ب ــده در ارتب ــته 421 پرون ــال گذش ــک س ــی ی ــان ط ــتان کرم ــطح اس س
تراکنش هــای بانکــی تشــکیل شــده کــه 1۹5 مــورد آن هیــچ پرونــده و ســابقه 

مالیاتــی نداشــته اند. 
ــا  ــات آن ه ــده و مالی ــی ش ــا بررس ــن پرونده ه ــام ای ــه تم ــان اینک ــا بی وی ب
ــده، 16  ــای تشکیل ش ــوع پرونده ه ــت: از مجم ــان داش ــود، بی ــخص می ش مش
مــورد مربــوط بــه اتبــاع کشــور افغانســتان اســت کــه در زمینــه پســته، ضایعــات 

ــت داشــته اند و در چرخــه رســیدگی هســتند.  آهــن و ... فعالی
ــه تراکنش هــای بانکــی،  ــوط ب ــده مرب ــح کــرد: 1۷۹ مــورد پرون ســلمانی تصری
ــا  ــورد آن ه ــه، 12۷ م ــی صورت گرفت ــا بررس ــه ب ــتند ک ــی داش ــده مالیات پرون
ــات قطعــی و وصول شــده از  ــزان مالی ــی شــدند. می ــت مالیات مشــمول معافی

مجمــوع تراکنش هــای بانکــی در اســتان کرمــان تاکنــون، ۷00 میلیــون تومــان 
اســت.

ــه  ــی و چرخ ــت بررس ــز در دس ــا نی ــه پرونده ه ــه بقی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــوان کــرد: اداره کل  ــد فــرار داشــته باشــند، عن ــد و نمی توانن دادرســی قــرار دارن
امــور مالیاتــی بــه دنبــال افــرادی اســت کــه فعالیــت زیــاد اقتصــادی دارنــد؛ اما 

ــم. ــرار کنی ــی را در جامعــه برق ــت مالیات ــا عدال ــد ت ــی نمی پردازن مالیات
مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان کرمــان بــا بیــان اینکــه گاه مؤدیانــی بــا کارت 
بازرگانــی دیگــران فعالیــت می کننــد و فــرار مالیاتــی دارنــد کــه وضعیــت ایــن 
ــات در  ــی مالی ــد وصول ــت: 4 درص ــت، گف ــری اس ــت پیگی ــز در دس ــراد نی اف
ســطح کشــور را صاحبــان مشــاغل و 24 درصــد را حقوق بگیــران بخــش دولتــی 

ــد.  ــی می پردازن و خصوص
ســلمانی دربــاره مراکــز خیریــه و مالیاتــی کــه شــامل آن هــا می شــود، اذعــان 
داشــت: مراکــز خیریــه در زمــان ثبــت بایــد از اداره کل مالیاتــی ناظــر درخواســت 
ــم از  ــواًل ه ــود و معم ــه ش ــا ارائ ــه م ــا ب ــاس آن گزارش ه ــر اس ــه ب ــد ک کنن

ــواردی کــه مشــمول نباشــند.  ــد؛ مگــر م معافیــت اســتفاده می کنن
ــد  ــوان مشــاور می توان ــه عن ــی ب ــر مالیات ــرد: ناظ ــن مســئول خاطرنشــان ک ای
بــه مراکــز خیریــه کمــک کنــد؛ امــا فعالیــت آن هــا بایــد در قالــب و چارچــوب 

ســازمان ارائــه شــود. 

#خبر_ویژه

کوتاه از استان ها
 »نورهللا غالمیان« 

شهردار شهرکرد شد 
ــه ِســمت شــهردار  ــان ب ــورهللا غامی ــا بیشــترین آرا ن ب

شــهرکرد انتخــاب و منصــوب شــد. 
شــورای اســامی شــهرکرد در نشســت فوق العــاده 
خــود بــا بیشــترین آرا، نــورهللا غامیــان دهکــردی را بــه 

ــوان شــهردار شــهرکرد انتخــاب کــرد. عن
ــی و  ــس از بررس ــهر پ ــامی ش ــورای اس ــای ش اعض
در  دهکــردی  غامیــان  نــورهللا  برنامه هــای  تأییــد 
حــوزه مدیریــت شــهری بــه اتفــاق آرا، وی را بــه عنــوان 
ــد. ــی کردن ــاب و معرف ــهرکرد انتخ ــد ش ــهردار جدی ش
نــورهللا غامیــان نیــز منتخــب تصــدی شــهرداری 
شــهرکرد در دوره هــای ســوم، چهــارم و پنجــم شــورای 
اســامی شــهر اســت کــه در ســنوات گذشــته مدیرعامل 
ســازمان اتوبوســرانی، معاونــت اداری مالــی، معاونــت 
خدمــات شــهری و سرپرســت شــهرداری شــهرکرد 

ــوده اســت. ب

 وزیر کشور امروز به یزد 
سفر می کند 

عبدالرضــا رحمانــی  فضلــی صبــح روز شــنبه 13 آبان مــاه 
بــا هــدف تکریــم و معارفــه اســتانداران پیشــین و جدیــد 
یــزد، بــه ایــن اســتان ســفر کــرده و در مراســم  مختلــف 

در نظــر گرفتــه شــده بــرای ســفر وی شــرکت می کنــد .
ــور در  ــا حض ــود ب ــفر خ ــدای س ــی در ابت ــی  فضل رحمان
دفتــر نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه یزد، 
بــا آیــت هللا محمدرضــا ناصــری یــزدی دیــدار و گفت و گــو 

می کنــد.
ــتاندار  ــدی، اس ــد میرمحم ــید محم ــم س ــن مراس در ای
پیشــین و محمــود زمانــی قمــی، اســتاندار جدیــد یــزد 

ــد. هــم حضــور دارن
ــه  ــم و معارف ــن تکری ــم، در آیی ــن مراس ــس از ای وی پ
اســتانداران پیشــین و جدیــد یــزد شــرکت کــرده و 
ــد  ــتاندار جدی ــوان اس ــه عن ــی را ب ــی قم ــود زمان محم
یــزد معرفــی می کنــد. همچنیــن از خدمــات چهارســاله 
میرمحمــدی اســتاندار فعلــی یــزد هــم تجلیــل می شــود.

ــه از  ــزد ک ــب ی ــتاندار منتخ ــی اس ــی قم ــود زمان محم
ــه صــورت رســمی در اســتان  ــت خــود را ب ــروز فعالی ام
یــزد و بــه عنــوان اســتاندار آغــاز می کنــد، در نامــه ای بــه 
مدیــران اســتان تاکیــد کــرده کــه بــرای تبریــک انتصــاب 

وی اقــدام بــه نصــب بنــر و پــاکارد نکننــد.

کشت زعفران در کوهرنگ
ــاری  ــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختی ــی جه ــر باغبان مدی
ــتان  ــای شهرس ــار از زمین ه ــران در 5 هکت ــت زعف از کش

ــر داد. ــگ خب کوهرن
ــای  ــش بارندگی ه ــه کاه ــاره ب ــا اش ــیرانی ب ــم ش ابراهی
ســال های اخیــر و بــا توجــه بــه سیاســت های کلــی 
وزارت جهــاد کشــاورزی در جهــت توســعه کشــت گیاهــان 
دارویــی و باغ هــای دیــم اظهــار کــرد: امســال در 5 هکتــار 
از زمین هــای شهرســتان کوهرنــگ زعفــران کاشــته شــده 

اســت.
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه شــرایط مناســب آب و هوایــی 
)به ویــژه دمــای مناســب( امســال 5 هکتــار از زمین هــای 
شهرســتان کوهرنــگ زیــر کشــت زعفــران رفــت و در اولین 
ــا  ــی از آن ه ــب  توجه ــول جال ــز محص ــت نی ــال کش س
ــا  برداشــت شــد کــه کشــاورزان را بیشــتر ترغیــب کــرد ت
در ســال های آینــده بــه کشــت ایــن محصــول بپردازنــد.

مدیــر باغبانــی جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری 
گــردو،  بیــرگان،  میــان رودان،  روســتاهای  افــزود: 
میهــه  شــهرک   و  حیدرآبــاد  قنبرســینی،  مالک آبــاد، 
بــا همــکاری و مشــاوره کارشناســان مدیریــت جهــاد 
کشــاورزی شهرســتان اقــدام بــه کشــت زعفــران کردنــد.
ــتان  ــاورزی شهرس ــاد کش ــت جه ــت: مدیری ــیرانی گف ش
کوهرنــگ بــا همــکاری پســت بانک جهــت ترغیــب 
کشــاورزان آمادگــی الزم را جهــت پرداخــت تســهیات بــا 

ــد دارد. ــزد 10 درص کارم

آمادگی کرمان در مواجهه با حوادث با 
اجرای سناریوی انفجار پل های جاده ای

اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 
ســتاد  عضــو  دســتگاه های  همــکاری  بــا  کرمــان 
ــد  ــه پدافن ــه مناســبت هفت ــان ب ــت بحــران کرم مدیری
غیرعامــل ضمــن اجــرای مانــور انفجــار پــل و رســیدگی 
آنــی پــس از انفجــار، آمادگــی خــود را در برابــر حــوادث 

ــتند. ــش گذاش ــه نمای ــی ب این چنین
بزرگــراه و پل هــا ســتون فقــرات سیســتم حمــل 
و نقــل عمومــی هســتند و آســیب و انهــدام آن هــا 
موجــب بــروز اختــال در سیســتم حمــل و نقــل کشــور 
ــا  ــیب پذیری پل ه ــناریو آس ــن س ــذا در ای ــود؛ ل می ش
در انفجــار و حمــات تروریســتی بررســی و بــا احــداث 
ــایی  ــی بازگش ــرک راه ارتباط ــل متح ــتگاه پ ــک دس  ی

شد.
در ایــن ســناریو گشــت راهــداری بــا اطاع رســانی 
خودروهــای عبــوری از انفجــار و تخریــب یــک دســتگاه 
پــل بــر اثــر حملــه تروریســتی فرضــی در 33 کیلومتری 
ــا  ــن ب ــد. همچنی ــرد آگاه ش ــه بهرامج ــان ب ــور کرم مح
ــر حامــل ســوخت منفجــر شــد  ــک تانک ــل ی انفجــار پ
ــل  ــا جــاری شــدن ســوخت، خودروهــای اطــراف پ و ب
نیــز آتــش  گرفتنــد و درنتیجــه تعــدادی از سرنشــینان 

آن هــا ســوختند.

 کشف کاالی قاچاق میلیاردی 
در چهارمحال و بختیاری

ــودر  ــت: پ ــاری گف ــی چهارمحــال و بختی ــده انتظام فرمان
پرکــردن دنــدان قاچــاق بــه ارزش بیــش از یــک میلیــارد 

ریــال در محــور لــردگان – بروجــن کشــف شــد.
غام عبــاس غــام زاده اظهــار کــرد: در پــی کســب خبــری 
مبنــی بــر اینکــه قاچاقچیــان کاال قصــد دارنــد محمولــه ای 
را از محــور مواصاتــی لــردگان – بروجــن بــه اســتان های 
در  بررســی موضــوع  منتقــل کننــد،  مرکــزی کشــور 
دســتورکار مأمــوران فرماندهــی انتظامــی شهرســتان 

ــت. ــرار گرف بروجــن ق
وی افــزود: در ایــن راســتا، مأمــوران پــس از هماهنگــی بــا 
مقــام قضائــی طــی عملیــات ایســت و بازرســی در ایــن 
محــور بــه یــک دســتگاه اتوبــوس اســکانیا حامــل کاالی 

قاچــاق مشــکوک شــدند و آن را متوقــف کردنــد.

،،
مدیــر عامــل آب منطقــه ای اســتان یزد 
بــر ضــرورت تعامــل همــه دســتگاه ها 
ــه  ــا متعرضــان ب ــرای برخــورد جــدی ب ب

منابــع آبــی اســتان یــزد تأکیــد کــرد

مدیــر کل تعزیــرات حکومتــی چهارمحــال و 
بختیــاری در جمــع اصحــاب رســانه بــا اشــاره بــه 
اقدامــات و وظایــف اداره  کل تعزیــرات حکومتــی 
چهارمحــال و بختیــاری اظهــار کــرد: هشــتم 
ــت و  ــا بیس ــادف ب ــاری مص ــال  ج ــاه س آبان م
ســومین ســالگرد تأســیس تعزیــرات حکومتــی 
ــر  ــارت ب ــات نظ ــه مقتضی ــه ب ــا توج ــت و ب اس
کاال و ارز، تعزیــرات حکومتــی در دو بخــش 
ــول  ــه مح ــوه مجری ــه ق ــی ب ــی و غیردولت دولت
شــد و تعزیــرات حکومتــی زیرنظــر قــوه قضائیــه 

فعالیــت می کنــد.
ــف اداره  ــه وظای ــا اشــاره ب محمدرضــا عمــرون ب
ــف  ــرد: وظای ــوان ک ــی عن ــرات حکومت  کل تعزی

تخلفــات  بــه  رســیدگی  شــامل  اداره  ایــن 
تخلفــات  بــه  رســیدگی  صنفــی،  واحدهــای 
رســیدگی  خدماتــی،  شــرکت های  احتمالــی 
بــه تخلفــات بهداشــتی و درمانــی، رســیدگی 
ارز،  و  بــه قاچــاق کاال  بــه مباحــث مربــوط 
تجدیدنظرخواهــی در آرای صادرشــده و حــوزه 

اجــرای احــکام اســت.
چهارمحــال  حکومتــی  تعزیــرات  کل  مدیــر 
بــه  اینکــه رســیدگی  بیــان  بــا  بختیــاری  و 
ــگاه  ــیون 11 دانش ــتی در کمیس ــات بهداش تخلف
ــان  ــود، خاطرنش ــی می ش ــکی بررس ــوم پزش عل
ــس  ــن کمیســیون شــامل رئی ــرد: اعضــای ای ک
دانشــگاه علــوم پزشــکی، معاونــان دانشــگاه 

علــوم پزشــکی، رئیــس ســازمان نظــام پزشــکی 
و نماینــده تعزیــرات حکومتــی اســت و تخلفــات 
و  دارویــی  بهداشــتی،  مباحــث  بــه  مربــوط 
ــود. ــی می ش ــیون بررس ــن کمیس ــی در ای درمان

تخلفــات  مهم تریــن  کــرد:  اضافــه  عمــرون 
بهداشــتی، درمانــی و دارویــی شــامل تولیــد 
مــواد غذایــی، آرایشــی و بهداشــتی بــدون پروانــه 
ــی، درج  ــئول فن ــور مس ــدون حض ــاخت و ب س
نکــردن مشــخصات بهداشــتی بــرای محصــوالت، 
رعایــت  ســاخت،  فرمــول  نکــردن  رعایــت 
ــات  ــاد مؤسس ــتی، ایج ــط بهداش ــردن ضواب نک
ــدون  بهداشــتی غیرمجــاز توســط متخصصــان ب
ــکی  ــات پزش ــه خدم ــودداری از ارائ ــه، خ پروان

ــی، دریافــت وجــه مــازاد جهــت  در مراکــز درمان
ارائــه خدمــات پزشــکی، تأســیس داروخانــه 
بــدون مجــوز، تهیــه دارو از مراکــز غیرمجــاز، 
ــه و  ــی در داروخان ــئول فن ــن مس ــور نیافت حض

گرانفروشــی اســت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه مراحــل آغاز رســیدگی 
در اداره  کل تعزیــرات چهارمحــال و بختیــاری 
بیــان کــرد: ایــن اداره کل از طریــق ارائــه گــزارش 
اصنــاف  اتــاق  مأمــوران  بازرســی  تخلفــات 
تعزیــرات  بــه  تجــارت  و  معــدن  و صنعــت، 
ســازمان  از  رســیده  حکومتــی، گزارش هــای 
ــات اقتصــادی،  ــاره تخلف بازرســی کل کشــور درب
شــکایت اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و اعــام 

ــار و گزارش هــای مردمــی از طریــق ســامانه  اخب
124 و 135، رســیدگی بــه پرونده هــای تخلفــات 

را آغــاز می کنــد.
ــرح  ــاز ط ــا آغ ــه ب ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام
رجیســتری گوشــی همــراه از ورود گوشــی همــراه 
ــح  ــد، تصری ــل می آی ــه  عم ــری ب ــاق جلوگی قاچ
کــرد: خریــداران گوشــی همــراه جهــت اطمینــان 
از کیفیــت محصــول و ثبــت گوشــی هنــگام 
خریــد ســریال آن را بــه ســامانه پیامکــی ۷۷۷۷ 
ارســال کننــد و از قانونــی بودنــش اطمینــان 

ــد. یابن
ــراه  ــی هم ــت گوش ــش قیم ــت افزای ــد گف  بای
بابــت اجــرای طــرح رجیســتری غیرقانونــی 
اســت و خریــداران می تواننــد تخلفــات احتمالــی 
ــاع  ــرات اط ــه اداره  کل تعزی ــه ب ــن زمین را در ای

ــد. دهن

مدیر کل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری:

افزایشقیمتگوشیهمراهبهعلتاجرایطرحرجیستری،غیرقانونیاست
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مهــران زمــان زاده، متخصــص بیماری هــای غــدد و داخلــی دربــاره 
ورزش بیمــاران دیابتــی اظهــار داشــت: ایــن بیمــاران بایــد حتمــا 
هنــگام ورزش از کفــش و جــوراب مناســب اســتفاده کننــد. 
همچنیــن پــس از ورزش پاهــای خــود را از نظــر بریدگــی، تــاول، 
ــا پزشــک  ــد و در صــورت مشــکل ب ــورم بررســی کنن ــا ت زخــم ی

خــود تمــاس بگیرنــد.
ــر  ــی ه ــاران دیابت ــا  بیم ــه  آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
نــوع ورزشــی را می تواننــد انجــام دهنــد، گفــت: ورزش هایــی کــه 
ــار  باعــث افزایــش فشــار در مویرگ هــای شــبکیه چشــمان بیم
شــود، ماننــد بلندکــردن وزنــه ســنگین، ممکــن اســت مشــکالت 

چشــمی ایــن افــراد را افزایــش دهــد.
ــان اینکــه حفــظ  ــا بی ــی ب متخصــص بیماری هــای غــدد و داخل
ســالمت پــا در افــراد دیابتــی از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت، 

ادامــه داد: بــرای ایــن منظــور بایــد از جوراب هــای مناســب اســتفاده 
کننــد کــه در فصل هــای ســرد جوراب هــای پشــمی مدنظــر 
هســتند. هنــگام راه رفتــن در بــرف و بــاران نیــز بایــد حتمــا کفــش 

مناســب بپوشــند و بــه دمــای پــای خــود توجــه کننــد.
زمــان زاده افــزود: عــالوه بــر ایــن در هوای ســرد، خشــکی پوســت 
ــه افــراد دیابتــی توصیــه می شــود  ــد؛ بنابرایــن ب افزایــش می یاب
شــب ها پیــش از خــواب، کــف پــای خــود را بــا وازلیــن مرطــوب 

 . کنند
ــان اینکــه انســولین یکــی از هورمون هایــی اســت کــه  ــا بی وی ب
ــذارد،  ــدن می گ ــال ب ــر اعم ــم و دیگ ــی در متابولیس ــار مختلف آث
ــود  ــث می ش ــد باع ــلول های کب ــه س ــر ب ــا اث ــولین ب ــت: انس گف
ایــن ســلول ها بــا گرفتــن قنــد از خــون و ذخیــره آن بــه صــورت 

گلیکــوژن، قنــد خــون را کاهــش دهنــد.

شــهرام نــوذری، متخصــص صنایــع غذایــی، دربــاره مــواد 
ــال  ــح داد: در ح ــی توضی ــواد غذای ــه م ــی ب ــده افزودن نگهدارن
ــده  ــواد نگهدارن ــوان م ــه عن ــک ســرکه ب ــا و نم حاضــر از نمک ه

محصــوالت غذایــی اســتفاده می شــود.
ــواد  ــوان م ــه عن ــن ب ــتقات بنزوئی ــته از مش ــت:  در گذش وی گف
نگهدارنــده غذایــی اســتفاده می شــد کــه پــس از گذشــت 
چندیــن ســال بــا تحقیقــات انجام شــده مشــخص شــد کــه ایــن 

ــد. ــرطان زایی دارن ــت س ــواد، خاصی م
ایــن متخصــص صنایــع غذایــی ادامــه داد: افــزودن بیــش 
ــد  ــروها می توان ــذا و کنس ــه غ ــده ب ــواد نگهدارن ــاز م ــد مج از ح
باعــث نگهــداری بیشــتر ایــن مــواد غذایــی شــود؛ امــا بایــد توجــه 
داشــته باشــیم کــه ایــن اقــدام می توانــد بــه ســالمتی انســان ها 
ــبی  ــای مناس ــه جایگزین ه ــی ک ــن زمان ــد و همچنی ــه بزن صدم

بــرای بعضــی از مــواد نگهدارنــده مضــر وجــود دارد، نبایــد از ایــن 
مــواد اســتفاده کــرد.

ــا  ــب ب ــا متناس ــور م ــی کش ــع غذای ــفانه صنای ــت: متأس وی گف
اســتانداردهای جهانــی بــه روز نشــده و امیدواریــم پیشــرفت 
ــت  ــی و رقاب ــتانداردهای جهان ــه اس ــیدن ب ــرای رس ــتری ب بیش

ــیم. ــته باش داش
غذایــی  بــرای  کنســروهای  اســتانداردهای الزم  دربــاره  وی 
توضیــح داد:  الک استفاده شــده در کنســرو بایــد از ضخامــت 
کافــی برخــوردار باشــد تــا عامــل آلودگــی نتوانــد در آن بــروز کنــد.
ــث  ــرو باع ــه کنس ــوده ب ــل آل ــرد: ورود عام ــح ک ــوذری تصری ن
ــم  ــه اس ــاک ب ــمی خطرن ــه س ــود؛ درنتیج ــردن آن می ش بادک
بوتولیســم تولیــد می شــود کــه هــر یــک گــرم آن می توانــد باعــث 

ــر شــود. ــن نف ــرگ چندی م

متخصص بیماری های غدد و داخلی:

ورزش های مجاز برای بیماران دیابتی 
متخصص صنایع غذایی:

کشنده بودن کنسروهایی که باد کرده اند

یک دوای طبیعی برای دیابت نوع 2
و  داشــته  جهــان  در  فزاینــده  ای  ِســیر  دیابــت،  بیمــاری 
پیش بینــی می شــود تــا ســال 2030 تعــداد مبتالیــان بــه ایــن 
بیمــاری در دنیــا بــه 439 میلیــون نفــر برســد. ایــن بیمــاری 
بــه  عنــوان یکــی از عامــالن خطــر بیمــاری قلبــی نیــز مطــرح 

اســت.
90 درصــد بیمــاران دیابتــی، مبتــال بــه نــوع دو آن هســتند کــه 
ــه انســولین  ــت ب ــا مشــکل مقاوم ــد آهســته تری دارد و ب رون

ــود.  ــروع می ش ش
مشخص شــده کــه رژیــم غذایــی نقشــی اساســی در تشــدید 
ــه  ــا توجــه ب ــن ب ــن بیمــاری دارد. همچنی ــا پیشــگیری از ای ی
ــتفاده از  ــیمیایی، اس ــای ش ــرف داروه ــی مص ــوارض جانب ع
ــر در  ــی مؤث ــد روش ــنتی می توان ــان س ــل و گیاه ــب مکم ط

ــاری باشــد. ــن بیم ــوارض ای کاهــش ع
ــل و بیمارســتان  ــی زاب ــان دانشــکده پرســتاری و مامای محقق
امــام خمینــی)ره( ایــن شــهر پژوهشــی را انجــام داده انــد کــه 
ــر  ــوید ب ــی ش ــاه داروی ــی گی ــای طبیع ــر قرص ه در آن، تأثی

میــزان قنــد خــون ناشــتا در بیمــاران مبتــال بــه دیابــت نــوع دو 
بررســی شــده اســت.

در ایــن مطالعــه کــه از نــوع کارآزمایــی بالینــی بــوده، 60 بیمــار 
بــا محــدوده ســنی 18 تــا 65 ســال مشــارکت داشــته اند.

بــرای انجــام پژوهــش، ابتــدا از همــه بیمــاران آزمایــش قنــد 
خــون ناشــتا گرفتــه شــد. ســپس شــرکت کنندگان بــه  صــورت 
ــیم  ــاهد تقس ــون و ش ــری آزم ــروه 30 نف ــه دو گ ــی ب تصادف
شــدند و همگــی در یــک دوره 6 هفتــه ای تحــت آزمایــش قــرار 
گرفتنــد. در ایــن مــدت افــراد گــروه آزمــون پــس از هــر وعــده 
ــروه  ــراد گ ــوید و اف ــی ش ــرص 500 میلی گرم ــک ق ــی ی غذای
ــان دوره  ــد. در پای ــتفاده می کردن ــا اس ــا از دارونم ــاهد صرف ش
ــری شــد  ــاره اندازه گی ــاران دوب ــد خــون ناشــتای بیم ــز، قن نی
و داده هــای بــه دســت آمــده مــورد تجزیــه  و تحلیــل آمــاری 

قــرار گرفــت.
یافته هــای حاصــل از پژوهــش نشــان داد کــه مصــرف قــرص 
ــد  ــزان قن ــی باعــث کاهــش می ــب توجه ــه  طــور جال شــوید ب

ــه دیابــت می شــود. خــون ناشــتا در بیمــاران مبتــال ب
همچنیــن بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده کــه در فصل نامــه 

علمی پژوهشــی پرســتاری دیابــت زابــل منتشــر شــده، پــس 
از پایــان دوره 6 هفتــه ای، ســطح کلــی قنــد خــون در گروهــی 
کــه قــرص شــوید مصــرف کــرده بودنــد، کاهــش چشــمگیری 

داشــته و بــه  مراتــب کمتــر از گــروه دیگــر شــده بــود.
ــه گفتــه محققــان مکانیســم عمــل گیــاه شــوید در کاهــش  ب
قنــد خــون، اثــر بــر جــذب گلوکــز اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه 
ــات آنتی اکســیدان آن، جــذب گلوکــز را در روده کاهــش  ترکیب
ــوید  ــاه ش ــال گی ــت فع ــات زیس ــن ترکیب ــد. همچنی می دهن
ــای آســیب دیده و ترشــح  ــم ســلول های بت ــد در ترمی می توانن

انســولین مؤثــر باشــند.
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــد ب ــان ایــن پژوهــش اشــاره کرده ان مجری
مصــرف داروهــای شــیمیایی پرهزینــه و دارای عــوارض اســت، 
مطالعــه و به کارگیــری گیاهــان دارویــی می توانــد نقــش 
مؤثرتــری را در کاهــش مشــکالت درمانــی دیابــت ایفــا                                                                                           

ــد. کن
ــوق، دارای  ــواص ف ــر خ ــالوه ب ــوید ع ــاه ش ــت گی ــی اس گفتن
ــد  ــخ و ض ــد نف ــده، ض ــوی مع ــده، مق ــون نیرودهن ــاری چ آث

ــژه ای دارد. ــگاه وی ــنتی جای ــب س ــت و در ط ــنج اس تش

پرســتاری  نظــام  عالــی  عضــو شــورای 
در  مقصــر  را  مجلــس  و  دولــت 
اجرایی نشــدن قانــون تعرفــه پرســتاری 
پــس از گذشــت 10 ســال از تصویــب آن 
ــون در  ــن قان ــرای ای ــت: اج ــت و گف دانس

بیمه هاســت.  منافــع  جهــت 
علی اکبــر قربانــی گفــت: هنــوز متولیــان 
و  برنامه ریــزان  و  کشــور  ســالمت 
ــوان  ــه عن ــت ب ــان وزارت بهداش بودجه نویس
عناصــر هزینــه و متولیــان بیمه هــا بــه 
ــت  ــار و پرداخ ــن اعتب ــل تامی ــوان عوام عن
ــته  ــف نخواس ــل مختل ــه دالی ــا، ب هزینه ه
ــر از  ــای غی ــش گروه ه ــته اند نق ــا نتوانس ی

ــد و  پزشــک را در اقتصــاد درمــان درک کنن
بفهمنــد.

وی ادامــه داد: تصمیم گیــران حــوزه ســالمت 
کــه در بیمه هــا و وزرات بهداشــت و رفــاه 
هســتند، هرگــز تمایلــی به گشــودن صندوقچه 
ــته و  ــان نداش ــاد درم ــث اقتص ــرار بح اس
ــا  ــان ده ه ــل از می ــک  دلی ــا ی ــد. تنه ندارن
ــا  ــت ت ــی اس ــن، کاف ــان متق ــل و بره دلی
پرداخــت  متولــی  عنــوان  بــه  بیمه هــا 
تعرفه هــای  اجــرای  پیشــقدم  هزینــه، 
»ایجــاد  دلیــل  آن  و  شــوند  پرســتاری 
رقابــت در بیــن ارائه دهنــدگان خدمــات 

مشــترک اســت.«

ــا  ــی نظــام پرســتاری ب عضــو شــورای عال
اشــاره بــه محاســبه تعرفه هــای پرســتاری 
ــرای محاســبه  ــل ب ــک دلی ــزود: فقــط ی اف
وزارت  بــرای  پرســتاری  تعرفه هــای 
ــد و آن  ــت می کن ــان کفای ــت و درم بهداش
»محاســبه قیمــت تمام شــده خدمــات 
درمانــی و مطالبــه آن از ســهم درآمــد ملــی 

ــت.« اس
تعرفه هــای  اجــرای  کــرد:  تاکیــد  وی 
پرســتاری بیــش از آنکــه بــه نفع پرســتاران 
باشــد، در جهــت منافــع ســازمان های بیمــه 

و وزارت بهداشــت اســت.
قربانــی یــادآور شــد: ســاختار قدیمــی 
و  ســو  یــک  از  بیمه گــر  ســازمان های 
تعــارض منافــع متولیــان وزارت بهداشــت از 
طــرف دیگــر و نبــود همــت و نظــارت کافــی 

ــه و  ــازمان برنام ــت و س ــه دول در مجموع
بودجــه و بی اثــر بــودن نقــش مجلــس 
ــورم و  ــیون مت ــرات کمیس ــر ازنظ ــه متاث ک
ــز  ــان اســت، هرگ ــق بهداشــت و درم بی رم
اجــازه ورود بــه ایــن بحث هــا و هموارکــردن 
ــع  ــت مناب ــردم و مدیری مســیر ســالمت م

ــد داد. ــور را نخواه ــدود کش مح
وی مقصــر اجرانشــدن قانــون تعرفه گذاری 
ــت  ــس و دول ــتاری را مجل ــات پرس خدم
اجرانشــدن  مقصــر  گفــت:  و  خوانــد 
نــه  پرســتاری  خدمــات  تعرفه هــای 
ســازمان های بیمه گــر و نــه وزارت بهداشــت، 
بلکــه مقصــر اصلــی دولــت و مجلــس 
اســت؛ زیــرا ایــن دو تــوان تشــخیص 
ــان ــاد درم ــوزه اقتص ــی را در ح ــع مل  مناف

 ندارند.

#طب_سنتی

سالمت6

عضو شورای عالی نظام پرستاری مطرح کرد:

کوتاهی دولت و مجلس در اجرای تعرفه پرستاری

تازههایپزشکی
 سفرهای فضایی طوالنی 

به مغز فشار می آورد
محققــان دریافتنــد مغــز فضانوردانــی کــه ماه هــا در فضــا 
بوده انــد، پــس از بازگشــت بــه زمیــن بــه قســمت بــاالی 
جمجمه شــان تغییــر جهــت می دهــد. بــه گفتــه محققــان 
هنــوز پیامدهــای ایــن تغییــر و فشــار بــر مغــز مشــخص 

نیســت.
ــق  ــم تحقی ــا رابرتــس، سرپرســت تی ــر دون ــه دکت ــه گفت ب
از دانشــگاه پزشــکی کارولینــای جنوبــی، کامــال مشــخص 
ــه  ــوردان ب ــت فضان ــس از بازگش ــدت پ ــه م ــت چ نیس
ــل  ــت قب ــه حال ــن ب ــه زمی ــل جاذب ــه دلی ــز ب ــن، مغ زمی

بازمی گــردد.
یــک نگرانــی وجــود دارد: اگــر مغــز بــه ســمت بــاال حرکــت 
ــث  ــزرگ را کــه باع ــزی ب ــک رگ مغ کنــد، می توانــد ی
تخلیــه خــون از ســر می شــود، تحــت فشــار قــرار دهــد و 

ــد.  ــش می یاب ــه افزای ــاال فشــار داخــل جمجم احتم
ــا  ــوردان ب ــی فضان ــه برخ ــده ک ــخص ش ــت مش در حقیق
مشــکالت بینایــی از پایــگاه فضایــی بین المللــی بــاز 
می گردنــد. ناســا ایــن پدیــده را »اختــالل بینایــی و فشــار 

ــت. ــده اس ــا VIIP« نامی ــه ی ــل جمجم داخ

 وقوع همزمان گُرگرفتگی و 
اختالل خواب در دوره یائسگی

 مطالعــه جدیــد نشــان می دهــد زنــان دچــار گُرگرفتگی هــای 
ــه خــواب  ــاالی آپن ــا ریســک ب شــدید در دوره یائســگی ب
)اختــالل خــواب( و مشــکالت مرتبــط قلبــی مواجــه 

هســتند. 
ــود کــه حــدود  ایــن مطالعــه شــامل 1۷00 زن میانســال ب
ــط  ــا متوس ــاال ی ــک ب ــرض ریس ــان در مع ــد آن 25 درص
اختــالل انســدادی خــواب بودنــد؛ بــه طــور کلــی هــر چقدر 
ــی بدنی شــان  ــزان چرب ــود، می ــان بیشــتر ب ــن زن ســن ای

ــاال داشــتند. ــود و فشــار خــون ب بیشــتر ب
محققــان دریافتنــد در مقایســه بــا زنــان مبتــال بــه 
گرگرفتگی هــای مالیــم یــا بــدون ایــن مشــکل، آن هایــی 
کــه مبتــال بــه گرگرفتگی هــای شــدید بودنــد، تقریبــا 
دوبرابــر بیشــتر در معــرض ابتــال بــه آپنــه انســدادی خواب 

ــرار داشــتند. ق
ــس  ــا تنف ــیدن ی ــس کش ــف در نف ــواب، توق ــه خ در آپن
ــرد  ــب در ف ــوب ش ــواب خ ــع از خ ــق، مان ــاه و کم عم کوت

می شــود.
آپنــه خــواب بــا افزایــش جالــب توجــه ریســک بیمــاری 
ــردگی و  ــزی، افس ــکته مغ ــاال، س ــون ب ــار خ ــی، فش قلب

ــت. ــط اس ــگام مرتب ــرگ زودهن م
ــق از  ــم تحقی ــت تی ــون، سرپرس ــوآن پینکرت ــه خ ــه گفت ب
انجمــن یائســگی آمریــکای شــمالی، »اختــالل در خــواب 
مشــکلی شــایع در دوره یائســگی اســت. تشــخیص تعــداد 
زیــاد اختــالالت خــواب مشخص نشــده نظیــر آپنــه خــواب 

انســدادی مهــم اســت.«
ــا  ــح ی ــدای صب ــد: »ســردردهای ابت وی در ادامــه می افزای
ــه خــواب  ــد از نظــر وجــود آپن ــی در طــول روز بای بی خواب
انســدادی مــورد توجــه قــرار گیــرد و انجــام آزمایش هایــی 

در ایــن زمینــه ضــروری اســت.«

تغذیه

۷ نوع آجیل برای رفع ۷ بیماری
ــباع و  ــرب غیراش ــیدهای چ ــامل اس ــل ش ــواع آجی ان
ــن،  ــا، پروتئی ــد ویتامین ه ــذی مانن ــواد مغ ــر م دیگ
فیبــر و ... هســتند کــه می تواننــد ســدی در برابــر ابتــال 
ــی  ــواع ســرطان ها و بیماری هــای قلب ــه بعضــی از ان ب

باشــند.
 گردو، دشمن التهاب

ــادی از  ــزان زی ــاوی می ــه ح ــر اینک ــالوه ب ــردو ع  گ
در  بــدن  از  محافظــت  در  آنتی اکسیدان هاســت، 
بــه  منجــر  می توانــد  آســیب ســلولی کــه  برابــر 
بیماری هــای قلبــی، ســرطان و پیــری زودرس شــود، 

نقــش مهمــی دارد. 
گــردو ثروتمندتریــن آجیــل از نظــر داشــتن اســیدهای 
چــرب امــگا 3 اســت کــه در مبــارزه بــا تــورم و التهــاب 

موثــر اســت. 
 بادام، مفید برای روده

ــس  ــه اون ــر س ــر در ه ــرم فیب ــه گ ــاوی س ــادام ح  ب
 E اســت و غنی تریــن آجیــل از نظــر داشــتن ویتامیــن
بــه شــمار مــی رود. مصــرف منظــم بــادام همچنیــن در 
کاهــش وزن موثــر اســت. تحقیقــات نشــان می دهــد 
کســانی کــه ایــن آجیــل را مرتــب مصــرف می کننــد، 
نبایــد نگــران باالرفتــن قنــد خــون خــود باشــند. بــادام 
ــش  ــا افزای ــم ب ــت و آن ه ــظ روده اس ــی محاف حت
باکتری هــای خــوب و تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن.

 بادام زمینی، بهبوددهنده سطح حافظه
 بــادام زمینــی غنــی از روی و آهــن اســت و منجــر بــه 
جلوگیــری از بــروز کم خونــی می شــود؛ ضمــن اینکــه 
ــد.  ــدن کمــک می کن ــی ب ــه ســالمت سیســتم ایمن ب
بــادام زمینــی همچنیــن منبــع خوبــی از منیزیــم 
اســت و هــر اونــس از آن 25 درصــد نیــاز روزانــه شــما 

ــد. ــن می کن ــم را تامی ــه منیزی ب
 پسته، بهبود خلق و خوی

 پســته بســیار کم کالــری اســت و در هــر اونــس تنهــا 
4 کالــری دارد. خــوردن پســته بــا کاهــش خطــر ابتــال 
بــه ســرطان ریــه نیــز در ارتبــاط اســت؛ چــون تنفــس 

ــد.  ــر می کن را بازت
پســته سرشــار از آنتی اکســیدانی بــه نــام گاماتوکوفــرول 
اســت کــه بــه ســالمت سیســتم عصبــی کمــک می کنــد.

 فندق، مدیریت دیابت
ــدق  ــادی از چربی هــای اشباع نشــده در فن  ســطح زی
اســت کــه می توانــد منجــر بــه بهبــود ســالمت قلــب و 

عــروق و بهبــود کنتــرل دیابــت نــوع 2 شــود. 
 کشمش، کاهنده نشانه های افسردگی

ــت  ــالمت پوس ــه س ــمش ب ــود در کش ــلنیوم موج س
ــد. کشــمش همچنیــن حــاوی مقادیــر  کمــک می کن
زیــادی از ویتامین هــای آ و ب اســت و منجــر بــه 
ــی  ــکالت عصب ــردگی و مش ــانه های افس ــش نش کاه

می شــود.
 تخمه کدو، کاهنده کلسترول بد 

ــر  ــت در براب ــه محافظ ــر ب ــدو منج ــه ک ــرف تخم مص
ــه  ــده مثان ــود، تقویت کنن ــتات می ش ــرطان پروس س
ــی اســتخوان  اســت و نقــش پیشــگیری کننده از پوک

دارد.  را 

زیبایی

راز داشتن ناخن هایی زیبا و محکم 
ــد  ــه آرزو دارن ــوان همیش ــان ج ــژه زن ــراد و به وی ــه اف هم
ــف  ــا و محکــم داشــته باشــند. ضعی ــی زیب ــه ناخن های ک
ــتفاده  ــه اس ــی از جمل ــل مختلف ــه دالی ــن، ب ــودن ناخ ب
ــا  ــرکاری ی طوالنی مــدت از الک ناخــن، افزایــش ســن، پ
ــوی،  ــای ری ــوریازیس، بیماری ه ــد، پس ــم کاری تیروئی ک

اگزمــا، کم خونــی و عفونــت قارچــی رخ می دهــد. 
در ایــن مطلــب روش هایــی خانگــی را معرفــی می کنیــم 
کــه رعایــت آن هــا ســبب اســتحکام ناخن هــا می شــوند.

 روغن زیتون
ــا را  ــه آن ه ــد همیش ــا، بای ــد ناخن ه ــش رش ــرای افزای ب
ــرای  ــا ب ــن گزینه ه ــد. یکــی از مؤثرتری مرطــوب نگــه داری
مرطــوب نگهداشــتن و بهبــود رشــد ناخن هــا، اســتفاده از 

روغــن زیتــون اســت.
روغــن زیتــون حــاوی ویتامیــن E اســت؛ بنابرایــن مصرف 
آن تاثیــر بســزایی در بهبــود گــردش خــون و ترمیــم 

دارد.  آســیب دیده  ناخن هــای 
بــه  رفتــن  از  پیــش  ناخن هایتــان  تقویــت  بــرای 
رختخــواب، مقــداری روغــن زیتــون گــرم را بــه ناخن هــای 
ــی  ــه آرام ــه آن را ب ــج دقیق ــدت پن ــه م ــد و ب ــود بزنی خ
 ماســاژ دهیــد؛ ســپس دستکشــی نخــی را بپوشــید 
و بخوابیــد. ایــن کار را هــر شــب تکــرار کنیــد تــا بــه نتیجــه 

ــید. دلخواه برس
 روغن نارگیل

روغــن نارگیــل مــواد مغــذی مهمــی دارد کــه ناخن هــا را 
مرطــوب و محکــم نگــه مــی دارد. همچنیــن مصــرف روغن 
ــا  ــتک( ناخن ه ــول )پوس ــت کوتیک ــب تقوی ــل موج نارگی

می شــود.
روغــن نارگیــل ریش ریــش شــدن پوســت کنــار ناخن هــا 
را برطــرف می کنــد و قــارچ یــا التهــاب ناخن هــا را از بیــن 

ــرد. می ب
بــرای ایــن منظــور، ناخن هــای خــود را بــا روغــن نارگیــل 
طبیعــی هــر شــب پیــش از خوابیــدن بــه صــورت دایــره ای 
ماســاژ دهیــد تــا گــردش خــون نیــز در آن قســمت بهبــود 

. بد یا
همچنیــن می توانیــد یک چهــارم فنجــان روغــن نارگیــل را 
بــا یک چهــارم فنجــان عســل و 4 قطــره روغــن اســانس 
رزمــاری مخلــوط کنیــد. ســپس ایــن ترکیــب را بــه مــدت 
20 ثانیــه در ماکروویــو گــرم گذاشــته و حــدود 15 دقیقــه 
ناخن هــای خــود را بــا آن خیــس کنیــد. ایــن کار را 

ــد. ــه انجــام دهی ــار در هفت ــا دو ب ــک ت ــد ی می توانی
 آب پرتقال

ــه  ــدت 10 دقیق ــه م ــال ب ــا آب  پرتق ــود را ب ــای خ ناخن ه
ــویید و  ــرم بش ــا آب گ ــا را ب ــپس آن ه ــد. س ــس کنی خی
ــه ناخن هــا مرطوب کننــده بزنیــد و ایــن  خشــک کنیــد. ب
کار را هــر روز تکــرار کنیــد تــا بــه نتیجــه مطلــوب برســید.

 لیموترش
ناخن هایتــان را بــا یــک قاشــق غذاخــوری آب لیموتــرش 
و ســه قاشــق غذاخــوری روغــن زیتــون گرم شــده خیــس 
کنیــد؛ ایــن کار را هــر روز تکــرار کنیــد. همچنیــن می توانیــد 
ــدت  ــه م ــرش ب ــا اســتفاده از لیموت ــای خــود را ب ناخن ه
ــرم  ــا آب گ ــا را ب ــپس آن ه ــد؛ س ــاژ دهی ــه ماس 5 دقیق

ــد. ــده بزنی ــویید و مرطوب کنن بش
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مغــزی،  ســکته  اهمیــت  علــت  اولیــن 
ــن  ــزی، دومی شــیوع آن اســت. ســکته مغ
عامــل مرگ ومیــر در تمــام ســنین در ایــران 

ــت. اس
یــک ســکته مغــزی  در هــر 5 دقیقــه، 
اتفــاق می افتــد و در هــر روز، 300 نفــر از 
هموطنانمــان دچــار ایــن عارضــه می شــوند؛ 
ایــن در حالــی اســت کــه 25 درصــد کل 
ــوان و  ــراد ج ــم در اف ــزی ه ــکته های مغ س

زیــر 55 ســال رخ می دهــد. 
آمارهــا نشــان می دهــد متاســفانه 10 درصــد 
از افــرادی کــه ســکته مغــزی می کننــد، 

ــد.  ــت می دهن ــود را از دس ــان خ ج
۷0 درصــد از افــرادی کــه دچــار ســکته 

را  خــود  نیــز، شــغل  می شــوند  مغــزی 
از دســت می دهنــد و 30 درصــد از ایــن 
ــه  ــادر ب ــر می شــوند و ق گــروه هــم زمین گی
ــتند.   ــران نیس ــک دیگ ــدون کم ــن ب راه رفت
ــی  ــر اســت؛ در صورت ــن عارضــه درمان پذی ای
ــل  ــه بیمارســتان منتق ــع ب ــار به موق ــه بیم ک

شــود.
متخصــص  خــوروش،  فریبــرز  دکتــر 
اظهــار  در گفت وگویــی  اعصــاب،  و  مغــز 
کــرد: ســکته های مغــزی بــه دو دســته 
ــی از  ــروه ناش ــک گ ــوند؛ ی ــیم می ش تقس
ــی  ــته ناش ــک دس ــروق و ی ــدن ع بسته ش
ــه  ــه درنتیج ــتند ک ــروق هس ــدن ع از پاره ش
ــد و  ــد می آین ــر پدی ــل خط ــی از عوام بعض
ــی  ــی ناگهان ــت عصب ــروز عالم ــه آن ب نتیج

ــت. اس

دکتــر فریبــرز خــوروش بــا اشــاره بــه اینکه 
ــل  ــه دلی ــی ب ــکته های قلب ــد س 80 درص
انســداد عــروق اتفــاق می افتــد، ادامــه داد: 
در بیمارســتان های الزهــرا)س( و غرضــی 
ــری  ــهید منتظ ــتان ش ــان و بیمارس اصفه
نجف آبــاد دارو بــرای بازشــدن رگ هــای 

ــود. ــق می ش ــز تزری ــدود مغ مس
ــزی  ــکته های مغ ــروز س ــزود: در ب وی اف
دارد؛  وجــود  خطــر  عوامــل  دســته  دو 
ــرل  ــل کنت ــر قاب ــل خط ــک دســته عوام ی
در  جنــس کــه  و  ارث  مثــل  نیســتند؛ 
ــژاد  ــه در ن ــژاد ک ــوده و ن ــان بیشــتر ب آقای
زرد شــایع اســت؛ امــا بعضــی عوامــل 
خطــر قابــل کنتــرل هســتند؛ مثــل فشــار 
خــون، دیابــت، ســیگار، چربــی خــون 
ــانه های  ــی و نش ــی و کم تحرک ــاال، چاق ب
قلبــی  ســکته  زمینه ســاز  مشــابه کــه 

هســتند.
ــم  ــل مه ــی عام ــه چاق ــان اینک ــا بی وی ب
زمینه ســاز بــرای کبــد چــرب، فشــار خــون، 
ــادر  ــاال و م ــون ب ــی خ ــد، چرب ــرض قن م
ســایر عوامــل خطــر اســت، گفــت: کنتــرل 
مهم تریــن  ورزش،  انجــام  بــا  چاقــی 
از  پیشــگیری  در  کــه  اســت  اقدامــی 
ــزی  ــی و مغ ــی و عروق ــای قلب بیماری ه

ــت. ــر اس مؤث

ــح  ــن متخصــص مغــز و اعصــاب تصری ای
کــرد: عوامــل روحــی و اســترس می توانــد 
خطــر  مــوارد  از  بســیاری  زمینه ســاز 
به ویــژه ســکته مغــزی باشــد و البتــه 
از هــر 10 نفــر، 9 نفــر، یکــی از عوامــل 
خطرســاز ســکته های مغــزی را دارنــد.

وی بــا بیــان اینکــه ســکته مغــزی، یکــی از 
بیماری هــای بســیار مهــم در ســطح جهــان 
بــه شــمار مــی رود، خاطرنشــان کــرد: طــی 
ــکته های  ــه س ــتر ب ــر بیش ــال های اخی س
مغــزی اهمیــت داده شــده؛ زیــرا بــه 
عنــوان مهم تریــن عامــل ناتوانــی پایــدار در 

ــان شــناخته شــده اســت. جه
دکتــر خــوروش تاکیــد کــرد: طبــق آخریــن 

مطالعــه وزارت بهداشــت و درمــان، ســکته 
مغــزی دومیــن عامــل مــرگ در ایــران 
اســت و بــا توجــه بــه اینکــه در هــر ســنی 
می توانــد رخ دهــد، بایــد عوامــل خطــر آن 

را جــدی گرفــت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا افزایــش ســن 
احتمــال خطــر ســکته های قلبــی نیــز 
ــس از  ــزود: پ ــد، اف ــدا می کن ــش پی افزای
ــزی  ــکته مغ ــروز س ــالگی ب ــن 45 س س
ــال  ــفانه در ح ــا متأس ــی رود؛ ام ــار م انتظ
حاضــر بــروز آن پیــش از ایــن ســن را 
شــاهد هســتیم کــه بــه دلیــل وجــود 

عوامــل خطــر اتفــاق می افتــد.
مغــزی،  ســکته  از  پیشــگیری  بــرای 
مهم تریــن راهــکار کنتــرل عوامــل خطــر از 
جملــه فشــار خــون، دیابــت، تــرک ســیگار، 

ــت. ــه اس ــم تغذی ــرل و تنظی کنت
ــه  ــد ک ــددی نشــان می ده ــات متع مطالع
بســتری بیمــاران ســکته حــاد مغــزی در 
واحــد مراقبــت ســکته حــاد مغــزی منجــر 
ــه کاهــش مرگ ومیــر و ناشــی از ســکته  ب

ــود.  ــزی می ش ــاد مغ ح
بســتری بیمــاران در SCU بــا مراقبت هــای 
ویــژه، منجــر بــه کاهــش 18 درصــد در 
عــوارض و مرگ ومیــر ناشــی از ســکته 

مغــزی می شــود.

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه شــهید بهشــتی گفــت: اســترس 
ــردم  ــن م ــاری ســرطان بی ــوا ســبب شــیوع بیم و آلودگــی ه

ــود.  ــورمان می ش ــا و کش دنی
ســهراب صادقــی، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علوم پزشــکی 
شــهید بهشــتی و متخصــص مغــز، اظهــار کــرد: ســرطان 
امــروزه بــه یکــی از بیماری هــای شــایع در بیــن مــردم دنیــا و 
کشــورمان تبدیــل شــده کــه بــه دلیــل رعایت نکــردن عواملــی 

ــد. ــدا می کن ــروز پی ــان بیمــاران ب ایــن عارضــه در می
ــوا  ــی ه ــالم و آلودگ ــه ناس ــی، تغذی ــرد: کم تحرک ــان ک وی بی
ــواع ســرطان ها  ــروز ان ــم در ب ــل مه ــوان عوام ــه عن ــد ب می توان
ــبک  ــردن س ــل رعایت نک ــه دلی ــه ب ــد ک ــردم باش ــان م در می
زندگــی ســالم و تغذیــه مقــوی، برخــی افــراد ممکــن اســت بــه 

بیمــاری ســرطان مبتــال شــوند.
ــران تفــاوت  ــوان کــرد: آمــار شــیوع ســرطان در ای صادقــی عن

چندانــی بــا منطقــه و دنیــا نــدارد کــه بــه دلیــل پیشرفته شــدن 
دســتگاه های تشــخیص بیمــاری ســرطان، برخــی افــراد 
ــردم                        ــان م ــه را در می ــن عارض ــیوع ای ــدن ش ــور بیشترش تص

ــد. دارن
ــد کــرد: امــروزه اســترس و آلودگــی هــوا، دو عامــل  وی تأکی
ــردم کشــورمان  ــان م ــاری ســرطان در می ــم در شــیوع بیم مه
ــتم  ــده سیس ــث ش ــل باع ــن عوام ــود و ای ــوب می ش محس
ــرطان  ــه س ــر عارض ــدت در براب ــه ش ــدن ب ــی ب ــی طبیع ایمن

ــد. ــدا کن کاهــش پی
ــئله  ــی، مس ــل محیط ــر از عوام ــه غی ــد: ب ــادآور ش ــی ی صادق
ژنتیــک و فامیلــی تأثیــر زیــادی در بــروز بیمــاری ســرطان در 
میــان افــراد دارد کــه بــا چــکاپ دوره ای و تشــخیص به موقــع 
افزایــش طــول عمــر و کیفیــت زندگــی در میــان افــراد ایجــاد 

می شــود.

یــک پژوهشــگر طــب ســنتی، مهم تریــن علــل بــروز 
بیمــاری کبــد چــرب را در افــراد تشــریح کــرد. 

ایران دوســت، پژوهشــگر طــب ســنتی،  ابراهیــم 
اظهــار کــرد: کبــد بــه عنــوان یــک عضــو حیاتــی بــدن 
ــه  ــی ک ــد و هنگام ــا می کن ــگاه را ایف ــش پاال یش نق
ــواد  ــا م ــت  فو د ی ــد فس ــرب مانن ــای چ ــرد غذاه ف
ــرف  ــادی مص ــدار زی ــه مق ــرخ کردنی را ب ــی س غذای
ــد ش چــرب می شــود و  ــه مــرور زمــان کب ــد ب می کن
در صورتــی کــه اقدامــات الزم بــرای درمــان به موقــع 
بــه بیمــاری کبــدی مبتــال  افــراد  آغــاز نشــود  

می شــوند.
قهــوه،   ماننــد  نوشــیدنی هایی  کــرد:  بیــان  وی 
آنزیم هــای  می شــود  باعــث  و کافئیــن  نســکافه 
کبــدی از حالــت طبیعــی خــارج شــوند و ایــن امــر 

باعــث بــروز کبــد چــرب در افــراد می شــود کــه 
عواملــی ماننــد تغییــر رنگدانه هــای روی پوســت،  
جــوش، آلرژی هــای خا رشــی همــراه بــا اگزمــا،  
ــی  ــح و گرم ــگام صب ــان هن ــی ده ــو، تلخ ــزش م ری

ــراه دارد. ــه هم ــدن را ب ب
ــان  ــرای درم ــراد ب ــه اف ــان اینک ــا بی ــت ب ایران دوس
کبــد چــرب در مرحلــه نخســت بایــد غذاهــای مضــر 
ــزود:  ــد، اف ــذف کنن ــود ح ــی خ ــای غذای را از وعده ه
اصــالح الگــوی تغذیــه، یکــی از بهتریــن درمان هــای 
کبــد چــرب محســوب می شــود؛ مخلــوط یــک قاشــق 
غذاخــوری خــاک شــیر را بــا عــرق کاســنی و شــا تره 
بــه همــراه کمــی عســل بــه مــدت ســه مــاه هنــگام 
صبــح بــه صــورت ناشــتا مصــرف کنیــد؛ ایــن اقــدام 

ــان شــود. ــد چــرب درم ــا کب ســبب می شــود ت

،،
 سکته مغزی، دومین عامل مرگ در 
ایــران اســت و بــا توجه به اینکــه در هر 
ســنی می تواند رخ دهد، باید عوامل 

خطــر آن را جــدی گرفت
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ــد  ــت وارد خواه ــه بهش ــى ب ــم؛ کس ــب رحی 3- قل
ــت داشــته باشــد. ــر و محب ــش مه ــه دل شــد ک

ــد.  ــد بتپ ــراى فرزن ــه ب ــت ک ــى اس ــر، دل دل پرمه
ــر  ــد مه ــه فرزن ــادر ب ــدر و م ــه پ ــت ک ــکى نیس ش
ــد؛ امــا  ــد دارن ــه فرزن ــاب ب ــر عالم ت ــد و مه مى ورزن
ــد.  ــکار باش ــان و آش ــد عی ــت بای ــر و محب ــن مه ای
بچــه را دوســت داشــتن، امــا در زبــان و عمــل 
نشــان نــدادن، مؤثــر نیســت؛ بعضــى پــدر و مادرهــا 
ــد،  ــد دارن ــه فرزن ــر بســیار ب ــه مه ــن حــال ک در عی
امــا بــه گفتــه بچه هــا دشــمن هســتند؛ زیــرا دائمــا 
در کمیننــد فرزندشــان خطــا کنــد و ایــن خطــا را بــه 

ــد. ــت کنن رخــش بکشــند و او را مالم
ــد  ــج مى ده ــا را رن ــى بچه ه ــه خیل ــى ک از چیزهای
همیــن بدزبانــى پــدر و مادرهاســت. پــدر تندزبانــى 
و درشــت زبانى مى کنــد و مــادر نفریــن و ایــن هــر 
ــد کــه آن هــا  دو باعــث مى شــود کــه بچــه فکــر کن
بــا او دشــمنى دارنــد؛ در حالــى کــه همیــن مــادرى 
ــى  ــر خراش ــد، اگ ــن مى کن ــدش را نفری ــه فرزن ک
بــه انــدازه سرســوزن بــر پوســت فرزنــدش بیفتــد، 
خــودش را بــراى رفــع آن بــه آب و آتــش مى زنــد، 
بــه خطــر مى انــدازد و حاضــر اســت بــه هــر قیمتــى 

خطــر را از بچــه اش دفــع کنــد.
بچه هــا دوســت و انتظــار دارنــد کــه مهــر و محبــت 
ــى  ــان خودشــان بشــنوند؛ خیل ــادر را از زب ــدر و م پ
بــراى بچــه مهــم اســت کــه پــدر یــا مــادرش بــه او 
بگویــد دوســتت دارم. خیلــى برایــش مهــم اســت 
کــه بــه او بگوینــد کــه تــو همــه چیــز مایــى؛ خیلــى 
ــنى  ــت و روش ــه را باصراح ــه عاطف ــت دارد ک دوس
ــم و سرنوشت ســاز  ــن مســئله مه ــد و ای لمــس کن
ــکار   ــه آش ــه بچ ــه را ب ــر و عاطف ــد مه ــت و بای اس

کــرد.
بچــه دوســت دارد پــدر و مــادرش در غــم او غمگیــن 
و از شــادى او شــاداب باشــند؛ ایــن نشــان از قلــب 
ــرد  ــاس ک ــا احس ــه م ــر بچ ــا دارد. اگ ــم آن ه رحی
کــه مــا بــه واقــع او را دوســت داریــم، بــدون هیــچ 
ــا مــا ارتبــاط برقــرار خواهــد کــرد و همــه  نگرانــى ب
ــت  ــه مثب ــد، چ ــه ب ــوب و چ ــه خ ــائلش را چ مس
ــت  ــد گذاش ــان خواه ــا در می ــا م ــى ب ــه منف  و چ
و فرصــت خوبــى را جهــت هدایــت خــود در اختیــار 

مــا خواهــد گذاشــت.
ــان  ــان مهرب ــا بچه هایم ــش ب ــش از پی ــد بی بیایی
ــت  ــا را دوس ــا آن ه ــدق و صف ــر ص ــیم و از س باش

ــم. بداری

گروه خانواده

متخصص مغز و اعصاب مطرح کرد: 

سکته مغزی، دومین عامل مرگ در ایران

عوامل ابتال به کبد چرب عوامل مهم شیوع سرطان در جهان 
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»آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 

رسمی « 
ــوم و  ــای اول و دوم و س ــات ه ــادره هی ــر آراء ص براب
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــارم موض چه
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی 
مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه غــرب اصفهــان 
ــرز  ــان مح ــارض متقاضی ــه و بالمع ــات مالکان تصرف
گردیــده اســت . لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــالک 
مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آگهــی مــی شــود 
درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســند 
ــی  ــند م ــته باش ــی داش ــان اعتراض ــت متقاضی مالکی
ــدت دو  ــه م ــی ب ــن آگه ــار اولی ــخ انتش ــد از تاری توانن
مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک 
ــدت  ــرف م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــل تس مح
ــت  ــراض، دادخواس ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ی

ــد. ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مرج ــود را ب خ
ســوم  هیــأت   1394/11/30-52341 شــماره  1.رای 
ــماره  7170   ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــین بیات ــای حس آق
فرزنــد   اصفهــان  صــادره   1292781440 کدملــی 
غالمرضــا  نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان 
بــه مســاحت  266.29  مترمربــع از پــالک شــماره 44 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان از مالــک رســمی هاشــم تیمــوری 

ــی جروکان
دوم  هیــأت   1395/05/23-12122 شــماره  2.رای 
ــه شناســنامه شــماره  6325   ــم گلنارشــیرازی   ب خان
فرزنــد  اهــواز  صــادره    1750827158 کدملــی  
کالغــه  ششــدانگ ســاختمان  بــه مســاحت  116/65  
از پــالک شــماره 67  اصلــی واقــع در  مترمربــع 
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  اصفهــان 

ــی ــاری تهران ــنگ مخت ــمی امیرهوش ــک رس ازمال
دوم  هیــأت   1395/05/23-12127 شــماره  3.رای 
اقــای حســن عابــدی جونــی   بــه شناســنامه شــماره  
91  کدملــی  1285828232  صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاحت  53/23   ــه مس ــاختمان  ب ــدانگ س ــر شش باق
از پــالک شــماره 67  اصلــی واقــع در  مترمربــع 
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب  اصفهــان 

ــات ــاج محمدبی ــمی ح ــک رس ازمال
4.رای شــماره 19925-1395/07/26 هیــأت اول اقــای 
منصــور میرفندرســکی  بــه شناســنامه شــماره 37077  
کدملــی 1280797355  صــادره اصفهــان  فرزنــد 
غالمحســین ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
ــی از  ــماره 288  فرع ــالک ش ــع از پ 331/51  مترمرب
ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 1  اصل
ملــک غــرب  اصفهــان ازموردثبــت صفحــه 191 دفتــر 

ــالک 544 ام
دوم   هیــأت   1395/12/04-31825 شــماره  5.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــای مهــدی نصــر اصفهان آق
ــد  ــان فرزن ــی 1284694127 صــادره اصفه 1506 کدمل
اکبــر ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ یــک بــاب 
ــالک  ــع پ ــاحت 310.55 مترمرب ــه مس ــاختمان ب س
شــماره 817 فرعــی از  5 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــورد  ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل بخــش 14 حــوزه ثب

ثبــت صفحــه 558 و 561 دفتــر 527 امــالک
دوم  هیــأت   1395/12/04-31824 شــماره  6.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــس نصراصفهان ــم نرگ خان
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1284846695 ص 590 کدمل
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــه دان ــاس س عب
ــالک  ــع پ ــاحت 310.55 مترمرب ــه مس ــاختمان ب س
شــماره 817 فرعــی از  5 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــورد  ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل بخــش 14 حــوزه ثب

ثبــت صفحــه 558 و 561 دفتــر 527 امــالک
7.رای شــماره 31165-1395/11/30 هیــأت دوم خانــم 
زهــرا عبدلــی دهنــوی بــه شناســنامه شــماره 57 
کدملــی 1290658064 صــادره اصفهــان فرزنــد حســن 
ــدانگ  ــه   شش ــاع از 72 حب ــه مش ــی 24/15  حب عل
یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 204.5 مترمربــع 
پــالک شــماره 999 فرعــی از  25 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــر 861 امــالک ــت صفحــه 308 دفت ــورد ثب م
8.رای شــماره 31166-1395/11/30 هیــأت دوم آقــای 
ــماره 19  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی خان ــی عل محمدعل
کدملــی 1091855511 صــادره نجــف آبــاد فرزنــد 
ــدانگ  ــه شش ــاع از 72 حب ــه مش ــاس 24/15 حب عب
یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 204.5 مترمربــع 
پــالک شــماره 999 فرعــی از  25 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــالک ــر 861 ام ــه 308 دفت ــت صفح ــورد ثب م
9.رای شــماره 31167-1395/11/30 هیــأت دوم خانــم 
ــه شناســنامه شــماره  ــادی ب زهــرا کریمــی حســین آب
ــد  ــاد فرزن ــف آب ــادره نج ــی 1091876861 ص 7 کدمل
حســینعلی 23/7 حبــه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ 
یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  204.5 مترمربــع 
پــالک شــماره 999 فرعــی از 25 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

مــورد ثبــت صفحــه 308 دفتــر 861 امــالک
اول  هیــأت   1395/12/15-32918 شــماره  10.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــمی ب ــیدجالل هاش ــای س آق
56521 کدملــی 1281662232 صــادره اصفهــان فرزنــد 
تقــی ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 212.10 
ــی  ــی از 18 اصل ــماره 3336 فرع ــالک ش ــع پ مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــی ــار رنان اصفهــان از مالکیــت حســین تقــی ی
ــای  ــوم آق ــأت س ــماره 61-1396/01/05 هی 11.رای ش
رمضــان عباســی  بــه شناســنامه شــماره 1314  کدملی 
1285738756  صــادره اصفهــان  فرزنــد محمــد 
ــاحت 163.20  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
مترمربــع از پــالک شــماره  454 فرعــی از 36 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــه شــریفی اصفهــان ازمالــک رســمی فتــح ال
اول  هیــأت   1396/02/28-4678 شــماره  12.رای 
آقــای مهــرداد موســوی بــه شناســنامه شــماره 27040 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1282738704 کدملــی 
محــد علــی ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
ــی از 18  ــماره 3205 فرع ــالک ش ــع پ 190.87مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت 
ــر  ــت صفحــه 94 دفت ــورد ثب ــان م ــک غــرب اصفه مل

817 امــالک
اول  هیــأت   1396/02/30-4735 شــماره  13.رای 

آقــای ســید اســمعیل اعتصامــی رنانــی بــه شناســنامه 
ــان  ــادره اصفه ــی 1290062307 ص ــماره 322 کدمل ش
فرزنــد رضــا ششــدانگ یــک بــاب کارگاه تولیــد 
ظــروف بــه مســاحت 100.24 مترمربــع پــالک شــماره 
1187 فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 

ــالک ــر 424 ام 120 دفت
دوم   هیــأت   1396/02/20-4042 شــماره  14.رای 
ــه شناســنامه شــماره 1822  ــی ب ــای مهــدی دهقان آق
فرزنــد  اصفهــان   صــادره   1288002556 کدملــی 
ــه  ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــنگ شش هوش
ــماره  711     ــالک ش ــع پ ــاحت  126.85    مترمرب مس
فرعــی از  18  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
ــت       ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14  ح

صفحــه 67 دفتــر 331 امــالک
15.رای شــماره 7410-1396/03/28 هیــأت اول خانم 
ــه شناســنامه شــماره  ــادی ب ــت آب ــره داوری دول طاه
ــد  ــوار  فرزن ــادره برخ ــی 6609576874 ص 147 کدمل
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع از  شش ــگ مش ــین دو دان حس
خانــه بــه مســاحت 164.85 مترمربــع پــالک شــماره  
536 فرعــی از 40 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت بتــول 

مانــی مــورد ثبــت صفحــه 21 دفتــر 184 امــالک
16.رای شــماره 7411-1396/03/28 هیــأت اول خانــم 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــت آب ــم داوری دول مری
1169 کدملــی 1288889348 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع از  شش ــگ مش ــین دو دان حس
خانــه بــه مســاحت 164.85 مترمربــع پــالک شــماره  
536 فرعــی از 40 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت بتــول 

مانــی مــورد ثبــت صفحــه 21 دفتــر 184 امــالک
اول   هیــأت   1396/03/28-7412 شــماره  17.رای 
خانــم فاطمــه ابوالقاســمی ولوجــردی بــه شناســنامه 
شــماره 517 کدملــی 0040165841 صــادره تهــران 
فرزنــد حســین دو دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک 
ــالک  ــع پ ــاحت 164.85 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ب
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از 40 اصل شــماره  536 فرع
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
ــر  ــت صفحــه 21 دفت ــورد ثب ــی م ــول مان ــت بت مالکی

184 امــالک
دوم  هیــأت   1396/03/27-7396 شــماره  18.رای 
ــه شناســنامه  آقــای حســین جــام بخــش شــهرضا ب
شــماره 522 کدملــی 1285573994 صــادره اصفهــان 
ــک  ــاع از   ششــدانگ ی ــگ مش ــد 4 دان ــد احم فرزن
ــع  ــاحت 253.94 مترمرب ــه مس ــاختمان  ب ــاب س ب
پــالک شــماره 66 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
ــان از مالکیــت ســید  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه
ــادی مــورد ثبــت صفحــه  محمــد حســینی عاشــق آب

ــالک ــر 149 ام 546 دفت
دوم  هیــأت   1396/03/27-7397 شــماره  19.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــرا ســالک شــهرضا ب ــم زه خان
850 کدملــی 1199094900 صــادره  شــهرضا فرزنــد 
ــک  ــدانگ ی ــاع از   شش ــگ مش ــعبانعلی 2   دان ش
بــاب ســاختمان  بــه مســاحت 253.94مترمربــع 
پــالک شــماره 66 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
ــان از مالکیــت ســید  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه
ــادی مــورد ثبــت صفحــه  محمــد حســینی عاشــق آب

ــالک ــر 149 ام 546 دفت
20.رای شــماره 9028-1396/04/15 هیــأت دوم آقــای 
مهــدی نصرازادانــی بــه شناســنامه شــماره 1840 
کدملــی 1284678741 صــادره اصفهــان فرزنــد شــکر 
ــاحت  ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی ــه در شش ال
30.47   مترمربــع پــالک شــماره 622/2 فرعــی از 13 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملک 
غــرب اصفهــان از مالکیــت شــعبان نصرآزادانــی مــورد 

ثبــت صفحــه 593 دفتــر 25 امــالک
دوم  هیــأت   1396/05/03-10592 شــماره  21.رای 
خانــم زهــرا حاجیــان بــه شناســنامه شــماره 43804 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1280326816 کدملــی 
حســین 5  دانــگ مشــاع از    ششــدانگ یــک بــاب   
ســاختمان   بــه مســاحت   366.50 مترمربــع پــالک 
ــان  ــع در اصفه ــی واق شــماره 258 فرعــی از  12  اصل
ــان  از  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح بخ
 95 دفترخانــه   1362/1/25 مــورخ   40830 ســند 
ــان و  ســهم االرث از محمــد ســید قلعــه ســند  اصفه

13822 مــورخ 1338/4/2 دفترخانــه 5 اصفهــان
دوم  هیــأت   1396/05/03-10593 شــماره  22.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــیدقلعه ب ــی س ــای مصطف آق
اصفهــان  صــادره   1282290762 کدملــی   36414
ــدانگ  ــاع از    شش ــگ مش ــک دان ــد ی ــد محم فرزن
یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   366.50 
ــی  ــی از  12  اصل ــماره 258 فرع ــالک ش ــع پ مترمرب
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه واق
ــورخ 1362/1/25  ــند 40830 م ــان  از س ــرب اصفه غ
دفترخانــه 95 اصفهــان و  ســهم االرث از محمــد ســید 
ــه 5  ــورخ 1338/4/2 دفترخان ــه ســند 13822 م قلع

ــان اصفه
دوم  هیــأت   1396/05/03-10623 شــماره  23.رای 
ــنامه  ــه شناس ــتانی ب ــزی کوهانس ــعید عزی ــای س آق
شــماره 8 کدملــی 1290259704 صــادره  اصفهــان 
فرزنــد محمــود در   ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   
بــه مســاحت   165.10   مترمربــع پــالک شــماره   
707   فرعــی از  14  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
ــت      ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14  ح

ــالک ــر 43 ام ــه 370 دفت صفح
دوم  هیــأت   1396/05/03-10584 شــماره  24.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــیدقلعه ب ــی س ــای مصطف آق
اصفهــان  صــادره   1282290762 کدملــی   36414
فرزنــد محمــد در  41  حبــه مشــاع از 72 حبــه   
ــاحت    ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی شش
167.10   مترمربــع پــالک شــماره 251    فرعــی از  
12  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ــورخ  ــان  از ســند 122019 م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب
1349/2/16 دفترخانــه 77 اصفهــان و و ســهم االرث از 
محمــد ســید قلعــه ســند 13822 مــورخ 1338/4/2 

ــان ــه 5 اصفه دفترخان
دوم  هیــأت   1396/05/03-10583 شــماره  25.رای 
خانــم زهــرا ســادات ســیدقلعه بــه شناســنامه شــماره 

اصفهــان  صــادره   1280398078 کدملــی   50928
از 72 حبــه    فرزنــد محمــد در  31 حبــه مشــاع 
ــاحت    ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی شش
167.10   مترمربــع پــالک شــماره 258    فرعــی 
ــوزه  ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از  12  اصل
ــورخ  ــند 122019 م ــان  از س ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب
1349/2/16 دفترخانــه 77 اصفهــان و و ســهم االرث از 
محمــد ســید قلعــه ســند 13822 مــورخ 1338/4/2 

ــان ــه 5 اصفه دفترخان
دوم  هیــأت   139/05/03-10588 شــماره  26.رای 
آقــای ســید محمــد ســیدقلعه بــه شناســنامه شــماره 
43200 کدملــی 1280320737 صــادره اصفهــان فرزند 
حســین دو دانــگ مشــاع از    ششــدانگ یــک بــاب   
ســاختمان   بــه مســاحت   396.60 مترمربــع پــالک 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از  12  اصل شــماره 258 فرع
ــان  از  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح بخ
 77 دفترخانــه   1349/2/16 مــورخ   122019 ســند 
اصفهــان و و ســهم االرث از محمــد ســید قلعــه ســند 

ــان ــه 5 اصفه ــورخ 1338/4/2 دفترخان 13822 م
دوم  هیــأت   1396/05/03-10589 شــماره  27.رای 
ــه شناســنامه شــماره 9037  ــرا ســیدقلعه ب ــم زه خان
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1283199696 کدملــی 
حســین یــک دانــگ مشــاع از    ششــدانگ یــک بــاب   
ســاختمان   بــه مســاحت   396.60 مترمربــع پــالک 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از  12  اصل شــماره 258 فرع
ــان  از  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح بخ
 77 دفترخانــه   1349/2/16 مــورخ   122019 ســند 
اصفهــان و و ســهم االرث از محمــد ســید قلعــه ســند 

13822 مــورخ 1338/4/2 دفترخانــه 5 اصفهــان
دوم  هیــأت   1396/05/03-10590 شــماره  28.رای 
خانــم زهــرا ســادات ســیدقلعه بــه شناســنامه شــماره 
50928 کدملــی 1280398078 صــادره اصفهــان فرزند 
محمــد ســه دانــگ مشــاع از    ششــدانگ یــک بــاب   
ســاختمان   بــه مســاحت   396.60 مترمربــع پــالک 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از  12  اصل شــماره 258 فرع
ــان  از  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح بخ
 77 دفترخانــه   1349/2/16 مــورخ   122019 ســند 
اصفهــان و و ســهم االرث از محمــد ســید قلعــه ســند 

ــان ــه 5 اصفه ــورخ 1338/4/2 دفترخان 13822 م
اول   هیــأت   1396/05/01-10438 شــماره  29.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــوی ب ــد چطوخوش ــای محم آق
ــهر  ــی ش ــادره خمین ــی 1142288471 ص 6044 کدمل
فرزنــد جرگیــس در  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت 156.63 مترمربــع پــالک شــماره  394 
فرعــی از 7  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 
ــر 664 امــالک کــه  بموجــب ســند 15268  595 دفت
ــن  ــان  در ره ــه 167 اصفه ــورخ 90/12/20 دفترخان م
بانــک صــادرات اســت و بانــک بــا حفــظ حقــوق رهنی 

ــوده اســت ــت نم موافق
اول  هیــأت   1396/04/27-10062 شــماره  30.رای 
ــماره 70  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــور ابراهیم ــای تیم آق
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1285849876 کدملــی 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــین شش حس
156.16مترمربــع پــالک شــماره   31 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــه  ــورخ 95/12/23 دفترخان ــند 88149 م ــماره س بش

112 اصفهــان
اول  هیــأت   1396/04/27-9967 شــماره  31.رای 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــی ولدان ــعبانعلی عباس ــای ش آق
شــماره 1307 کدملــی 1283510189 صــادره اصفهــان 
فرزنــد محمــد ششــدانگ یــک بــاب کارگاه موزائیــک 
پــالک  مترمربــع  بــه مســاحت 496.45  ســازی 
ــان  ــع در اصفه ــی واق ــی از  36 اصل شــماره 988 فرع
بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 

ــی ــاورزی ویالن ــا کش ــاج آق ــت ح مالکی
ــوم  ــأت س ــماره 14948-1393/06/30 هی 32.رای ش
خانــم زهــره رحمانــی خواجویــی بــه شناســنامه 
صــادره   1288444737 کدملــی   4414 شــماره 
اصفهــان فرزنــد حســین نســبت بــه دو دانــگ از 
ــاحت 212/94  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
مترمربــع پــالک شــماره یــک اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 18حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از ســند 
شــماره 1286مــورخ 1389/08/18 دفتــر خانــه 400 

ــان اصفه
ــوم  ــأت س ــماره 14950-1393/06/30 هی 33.رای ش
خانــم زهــرا رحمانــی خواجوئــی بــه شناســنامه شــماره 
76721 کدملــی 1281861936 صــادره اصفهــان فرزنــد 
حســین نســبت بــه دو دانــگ از ششــدانگ یــک بــاب 
خانــه  بــه مســاحت 212/94 مترمربــع پــالک شــماره 
یــک اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 18حــوزه ثبــت 
ــورخ  ــماره 1286م ــند ش ــان از س ــرب اصفه ــک غ مل

1389/08/18 دفتــر خانــه 400اصفهــان
ــأت ســوم  34.رای شــماره 14945-1393/06/30 هی
ــنامه  ــه شناس ــی  ب ــی خواجوئ ــد رحمان ــای محم آق
اصفهــان   صــادره   1271089076 0 کدملــی  شــماره 
ــگ از  ششــدانگ  ــه دو دان ــد حســین نســبت ب فرزن
ــع از  ــه مســاحت 212/94 مترمرب ــه ب ــاب خان ــک ب ی
پــالک شــماره یــک اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 
ــماره  ــان ازسندش ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 18 ح
ــان ــه 400 اصفه ــر خان ــورخ 1389/08/18 دفت 1286م

35.رای شــماره 10910-1396/05/07 هیــأت ســوم 
ــنامه  ــه شناس ــادی ب ــیروانی نصرآب ــرف ش ــم اش خان
ــان  ــادره اصفه ــی 1289947228 ص ــماره 18 کدمل ش
ــاب مغــازه  ــی محمــد در ششــدانگ ســه ب ــد عل فرزن
پــالک  مترمربــع   129.5 مســاحت  بــه  متصلــه 
شــماره1030 فرعــی از13 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 
رســمی نایــب علــی ولــد حاجــی محمدرضــا  بموجــب 
تقاضــای ثبــت  تأئیــد و رأی خــود را بــا حــدود ذیــل 
صادرمــی نمایــد .)قبــال پــالک 427و428 فرعــی 
بــوده کــه در اســتاندارد ســازی بــه پــالک 1030 تبدیــل 

شــده اســت(
36.رای شــماره 10818-1396/05/05 هیــأت ســوم 
ــماره 961  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــن خالوئ ــای حس آق
کدملــی 1291043098 صــادره اصفهــان فرزنــد عیــدی 
مســاحت  بــه  خانــه  یکبــاب  محمــد ششــدانگ 
ــع پــالک شــماره 3539 فرعــی از18  156.68 مترمرب

اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
ــر 756 ــب ص 171 دفت ــان بموج ــرب اصفه غ

ســوم  هیــأت   1396/04/01-8151 شــماره  37.رای 
آقــای ناصــر حاجیــان بــه شناســنامه شــماره 68 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره  کدملــی 1288689268  
نعمــت الــه  ششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 
104.82 مترمربــع از پــالک شــماره 194  فرعــی از  25 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان از مالــک رســمی فــوق  از ســند شــماره 
147134 مــورخ 89/12/21 دفترخانــه 64 اصفهــان 
ــه  ــورخ 72/3/23 دفترخان وســند شــماره 143996 م

ــان 77 اصفه
رای  و   1395/05/25-12684 شــماره  38.رای 
ــوم  ــأت س ــماره 9790-1396/04/25 هی ــی ش اصالح
خانــم فاطمــه صغــرا کدخدائــی  بــه شناســنامه شــماره 
اصفهــان  از  صــادره  1182 کدملــی 1283357275 
فرزنــد اصغــر  24 حبــه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ 
یکبــاب مغــازه و خانــه مســکونی بــه مســاحت 70.40 
ــی  ــی از 3 اصل ــماره 720 فرع ــالک ش ــع از پ مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان ازمالــک رســمی ازموردثبــت صفحــه293 

ــالک ــر 537  ام دفت
39.رای شــماره 12686-1395/05/25 و رای اصالحــی 
آقــای  ســوم  هیــأت   1396/04/25-9791 شــماره 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی  ب ــان الیادران ــر ابوطالبی امی
اصفهــان  از  صــادره   1285102703 2433 کدملــی 
فرزنــد اصغــر 24 حبــه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ 
باســتثنای ثمنیــه اعیانــی یکبــاب مغــازه و خانــه 
مســکونی بــه مســاحت 70.40 مترمربــع از پــالک 
شــماره 720 فرعــی از 3 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک 
رســمی ازموردثبــت صفحــه293 دفتــر 537  امــالک

40.رای شــماره 12687-1395/05/25 و رای اصالحــی 
شــماره 9789—1396/04/25 هیــأت ســوم آقــای 
عبــاس ابوطالبیــان الیادرانــی  بــه شناســنامه شــماره 
اصفهــان  از  صــادره  3296 کدملــی 1284974499 
فرزنــد اصغــر 24 حبــه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ 
باســتثنای ثمنیــه اعیانــی یکبــاب مغــازه و خانــه 
مســکونی بــه مســاحت 70.40 مترمربــع از پــالک 
شــماره 720 فرعــی از 3 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک 
رســمی ازموردثبــت صفحــه293 دفتــر 537  امــالک

41.رای شــماره 8642-1396/04/12 هیــأت ســوم 
ــه شناســنامه شــماره 11178  ــی ب ــای محســن رجب آق
کدملــی 1283220083 صــادره فرزنــد حســن نســبت 
ــه  ــاب گاراژ ب ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــه دو دان ب
مســاحت 682.87 مترمربــع پــالک شــماره 31 اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش ح ــان بخ ــع در اصفه واق

ــی ــی ابراهیمــی رنان ــت قدمعل ــان از مالکی اصفه
42.رای شــماره 8644-1396/04/12 هیــأت ســوم 
آقــای اکبــر رجبــی بــه شناســنامه شــماره 10528 
کدملــی 1283216574 صــادره فرزنــد حســن نســبت 
ــه  ــاب گاراژ ب ــدانگ یکب ــاع از شش ــگ مش ــه دو دان ب
مســاحت 682.87 مترمربــع پــالک شــماره 31 اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش ح ــان بخ ــع در اصفه واق

ــی ــی رنان ــی ابراهیم ــت قدمعل ــان از مالکی اصفه
43.رای شــماره 8646-1396/04/12 هیــأت ســوم 
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــی رنان ــود رجب ــای محم آق
224 کدملــی 1289955956 صــادره فرزنــد محمداقــا 
نســبت بــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب گاراژ 
ــماره 31  ــالک ش ــع پ ــاحت 682.87 مترمرب ــه مس ب
ــک  ــت مل ــان بخــش حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق اصل
غــرب اصفهــان از مالکیــت قدمعلــی ابراهیمــی رنانــی
ــوم  ــأت س ــماره 12376-1396/05/21 هی 44.رای ش
آقــای فــرزاد نجفــی شــلمزاری بــه شناســنامه شــماره 
229 کدملــی 1971918156  صــادره مسجدســلیمان 
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــی رحــم  ششــدانگ ی ــد عل فرزن
ــماره 635    ــالک ش ــع از پ ــاحت 225.77 مترمرب مس
فرعــی از 12  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی فــوق  از 
ســند شــماره 283716 مــورخ 91/8/7 دفترخانــه 77 

اصفهــان
ــوم  ــأت س ــماره 12372-1396/05/21 هی 45.رای ش
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــی برزان ــر رضای ــای اصغ آق
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290173435  ص 30 کدمل
نصرالــه  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 202  
مترمربــع از پــالک شــماره 1094   فرعــی از 16  اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــان از مالــک رســمی فــوق ثبــت صفحــه 260 و  اصفه

ــر 66 و 293  امــالک 181 دفات
ــوم  ــأت س ــماره 12353-1396/05/21 هی 46.رای ش
آقــای محمدعلــی شیاســی ارانــی بــه شناســنامه 
شــماره 26 کدملــی 5499521298 صــادره نجــف آبــاد 
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــم  شش ــد ابوالقاس فرزن
ــع از پــالک شــماره فرعــی  مســاحت 143.29 مترمرب
از 28  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک رســمی حســین 
رضایــی ثبــت صفحــات 268 و 271  دفتــر 54  امــالک
ــوم  ــأت س ــماره 12647-1396/05/24 هی 47.رای ش
ــه شناســنامه  ــی  ب ــت حســین زاده جوزدان ــم عف خان
شــماره 40908 کدملــی 1280297141 صــادره اصفهــان 
فرزنــد ابراهیــم  ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
ــماره 577    ــالک ش ــع از پ ــاحت 142.57  مترمرب مس
فرعــی از  27 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
ــک رســمی  ــان از مال ــرب اصفه ــک غ ــت مل حــوزه ثب
ــه  ــه و فاطم ــر و خدیج ــی اصغ ــی و عل ــین و عل حس

ــن ــدان محس ــی وارث فرزن همگ
ــارم  ــأت چه ــماره 12990-1396/05/28 هی 48.رای ش
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــدر انصــاری رنان ــای حی آق
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1289999694 ص 320 کدمل
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــین   شش غالمحس
ــماره  ــالک ش ــمتی از پ ــع قس ــاحت 151 مترمرب مس
430   فرعــی از  19 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان کــه در ثبــت صفحــه 

ــی باشــد ــک  م ــر 320  امالک،مال 388  دفت
هیــأت   1396/05/30-13193 شــماره  49.رای 
چهــارم  آقــای اســماعیل محمــدی جوآبــادی بــه 
ــی 1142181979 صــادره  شناســنامه شــماره 25 کدمل

خمینــی شــهر فرزنــد غالمعلــی ســه دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یکبابخانــه  بــه مســاحت 208.2 مترمربــع 
پــالک شــماره 150 فرعــی از 1 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــه  ــان ک ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ

ــد ــک میباش ــر 426 مال ــب ص 500 دفت بموج
ــارم  ــأت چه 50.رای شــماره 13187-1396/05/30 هی
آقــای محمــد صادقیــان بــه شناســنامه شــماره 464 
ــد  ــی شــهر فرزن ــی 1290440689 صــادره خمین کدمل
رضــا ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه  بــه 
مســاحت 208.2 مترمربــع پــالک شــماره 150 فرعــی 
ــت  ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق از 1 اصل
ملــک غــرب اصفهــان کــه بموجــب ص 500 دفتــر 426 

مالــک میباشــد
ــارم  ــأت چه ــماره 12969-1396/05/28 هی 51.رای ش
ــه شناســنامه شــماره  ــم مهــری صــدری کرمــی ب خان
فرزنــد  اصفهــان  4 کدملــی 1290050368 صــادره 
ــه  ــاختمان ب ــاب س ــک ب ــدانگ ی ــمعیل   ازشش اس
پــالک  از  قســمتی  مترمربــع   173.35 مســاحت 
شــماره 272   فرعــی از 22  اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــه  ــان ک ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ
ــورخ 88/12/8   ــماره 76299 م ــند ش ــب س ــه موج ب

ــد ــی باش ــک م ــان مال ــه 25  اصفه دفترخان
اول   هیــأت   1396/05/30-13228 شــماره  52.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــر ب ــی ف ــای حســنعلی جالل آق
198 کدملــی 1290213690 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــک ب ــی ششــدانگ ی نظرعل
ــع در  ــی واق ــماره  45 اصل ــالک ش ــع پ 205 مترمرب
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــه ــری وازیچ ــی ل ــت نظرعل از مالکی
اول  هیــأت   1396/06/01-13539 شــماره  53.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــان رنان ــم زهــرا صباغی خان
ــهر  ــی ش ــادره خمین ــی 1290742774 ص 485 کدمل
فرزنــد محمــود در  53.39  ســهم مشــاع از 587.37 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــهم   شش س
ــی از 19  ــماره 717 فرع ــالک ش ــع پ 587.37 مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملک 
غــرب اصفهــان از مالکیــت جعفــر محمدشــریفی 

ــالک ــر 583  ام ــه 345  دفت ــق صفح ــی طب رنان
اول  هیــأت   1396/06/01-13538 شــماره  54.رای 
ــه شناســنامه  ــی ب ــد شــریفی رنان ــرم محم ــم اک خان
شــماره 2450 کدملــی 1289007217 صــادره اصفهــان  
ــاع از 587.37  ــهم مش ــر در 53.39  س ــد اکب فرزن
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــهم   شش س
ــی از 19  ــماره 717 فرع ــالک ش ــع پ 587.37 مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملک 
غــرب اصفهــان از مالکیــت  متقاضــی  طبــق صفحــه 

ــالک ــر 583  ام 345 دفت
اول  هیــأت   1396/06/01-13537 شــماره  55.رای 
خانــم عصمــت عابــدی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــادره  اصفه ــی 1290030707 ص 246 کدمل
ــد در  106.80  ســهم مشــاع از 587.37 ســهم    محم
ــه مســاحت 587.37  ــه ب ــاب خان ششــدانگ یــک ب
مترمربــع پــالک شــماره 717 فرعــی از 19 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــق صفحــه 536  ــت  متقاضــی  طب ــان از مالکی اصفه

ــالک ــر 1066 ام دفت
اول  هیــأت   1396/06/01-13536 شــماره  56.رای 
خانــم فاطمــه صغــرا محمــد شــریفی بــه شناســنامه 
شــماره 352 کدملــی 1289911835 صــادره اصفهــان  
ــد جعفــر در  46.72  ســهم مشــاع از 587.37  فرزن
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــهم   شش س
ــی از 19  ــماره 717 فرع ــالک ش ــع پ 587.37 مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملک 
غــرب اصفهــان از مالکیــت جعفــر محمدشــریفی 

ــالک ــر 275 ام ــق صفحــه 120 دفت ــی طب رنان
اول  هیــأت   1396/06/01-13535 شــماره  57.رای 
خانــم نصــرت شــریفی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1289983720 ص 152 کدمل
ــهم    ــاع از 587.37 س ــهم مش ــر در 46.72  س جعف
ــه مســاحت 587.37  ــه ب ــاب خان ششــدانگ یــک ب
مترمربــع پــالک شــماره 717 فرعــی از 19 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالکیــت جعفــر محمدشــریفی رنانــی 

ــالک ــر 275 ام ــه 120 دفت ــق صفح طب
اول  هیــأت   1396/06/01-13532 شــماره  58.رای 
آقــای غضنفــر محمــد شــریفی رنانــی بــه شناســنامه 
شــماره 271 کدملــی 1289883580 صــادره اصفهــان  
ــاع از 587.37  ــهم مش ــر در 93.45 س ــد جعف فرزن
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــهم   شش س
ــی از 19  ــماره 717 فرع ــالک ش ــع پ 587.37 مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملک 
غــرب اصفهــان از مالکیــت جعفــر محمدشــریفی 

ــالک ــر 275 ام ــق صفحــه 120 دفت ــی طب رنان
اول  هیــأت   1396/06/01-13533 شــماره  59.رای 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــریفی رنان ــد ش ــر محم ــای اکب آق
ــان  ــادره اصفه ــی 1289861323 ص ــماره 25 کدمل ش
ــاع از 587.37  ــهم مش ــر در 93.45 س ــد جعف فرزن
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــهم   شش س
ــی از 19  ــماره 717 فرع ــالک ش ــع پ 587.37 مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملک 
غــرب اصفهــان از مالکیــت جعفــر محمدشــریفی 

ــالک ــر 275 ام ــه 120 دفت ــق صفح ــی طب رنان
اول  هیــأت   1396/06/01-13534 شــماره  60.رای 
آقــای حســن محمــد شــریفی بــه شناســنامه شــماره 
493 کدملــی 1289817898 صــادره اصفهــان فرزنــد 
جعفــر در 93.45 ســهم مشــاع از 587.37 ســهم   
ــه مســاحت 587.37  ــه ب ــاب خان ششــدانگ یــک ب
مترمربــع پــالک شــماره 717 فرعــی از 19 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالکیــت جعفــر محمدشــریفی رنانــی 

ــالک ــر 275 ام ــه 120 دفت ــق صفح طب
اول  هیــأت   1396/05/29-13092 شــماره  61.رای 
آقــای حســن مســیح زاده جــزی بــه شناســنامه 
شــماره 27 کدملــی 5110288844 صــادره برخــوار  
ــه  ــه  ب ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی ــی شش ــد نادعل فرزن
مســاحت  174.15 مترمربــع پــالک شــماره 1011 
ــان بخــش  14   ــع در اصفه ــی واق ــی از  36  اصل فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت علــی 

ــی ــکندری ولدان اس
اول  هیــأت   1396/05/29-13147 شــماره  62.رای 
خانــم ســمیه علــی جانــی رنانــی بــه شناســنامه 
ــی  ــادره خمین ــی 1290823103 ص ــماره 224 کدمل ش
شــهر فرزنــد صفــر علــی ســه دانــگ مشــاع از 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 157     
مترمربــع پــالک شــماره  3676    فرعــی از  18  
ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ــت  صفحــات 503 و  ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ مل

506 دفتــر 883 امــالک
اول  هیــأت   1396/05/29-13148 شــماره  63.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــد رضــا یخچال ــای حمی آق
شــهر  خمینــی  صــادره   1290370710 34 کدملــی 
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــعلی س ــد عباس فرزن
ــع  ــاحت 157     مترمرب ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ی
ــع  ــی واق ــالک شــماره  3676    فرعــی از  18  اصل پ
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ در اصفه
اصفهــان مــورد ثبــت  صفحــات 503 و 506 دفتــر 

883 امــالک  
اول  هیــأت   1396/05/31-13431 شــماره  64.رای 
خانــم زهــره میرحســینی بــه شناســنامه شــماره 
1130054071 کدملــی 1130054071 صــادره خمینــی 
شــهر  فرزنــد سیدحســن ششــدانگ یــک بــاب خانــه 
ــالک شــماره 664  ــع پ ــه مســاحت 193.41 مترمرب ب
فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حوزه 
ــم بیگــم  ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت خان

ــالک ــر 467 ام ــه 580 دفت ــت صفح ــان ثب صادقی
دوم   هیــأت   1396/06/21-15081 شــماره  65.رای 
آقــای محمــد عســگری رنانــی بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290407738 ص 391 کدمل
اســماعیل ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان کارگاه بــه 
مســاحت 69 مترمربــع پــالک شــماره 976 فرعــی از 
ــت  ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق 18 اصل
ــر  ــه 11 دفت ــت صفح ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ مل

ــالک 904 ام
دوم  هیــأت   1396/06/21-15072 شــماره  66.رای 
آقــای محمــد عســگری رنانــی بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290407738 ص 391 کدمل
ــه  ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــماعیل شش اس
ــالک شــماره  533     ــع پ مســاحت  129.20    مترمرب
ــش  14   ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از  18  اصل فرع
ــان  از ســند 23767  ــک غــرب اصفه ــت مل حــوزه ثب

ــان ــه 25 اصفه ــورخ 1395/12/21 دفترخان م
دوم  هیــأت   1396/06/22-15098 شــماره  67.رای 
خانــم فاطمــه نصــری نصرآبــادی بــه شناســنامه 
شــماره 13 کدملــی 1290350027 صــادره اصفهــان 
ــدانگ  ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــی س ــد مصطف فرزن
یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت 140.82 مترمربــع 
پــالک شــماره 179 فرعــی از 7 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  
ــه  ــورخ 1391/1/29 دفترخان ــماره 6759 م ــند ش از س
مــورخ   9381 اســناد  طــی  کــه  اصفهــان   337
1391/11/15 و 12487 مــورخ 1392/10/4 دفترخانــه 
ــرار دارد و  ــکن ق ــک مس ــن بان ــان در ره 337 اصفه

ــردد ــادر گ ــن ص ــد ره ــا قی ــد ب ــناد جدی اس
دوم  هیــأت   1396/06/22-15099 شــماره  68.رای 
آقــای مجیــد نصــری نصرآبــادی بــه شناســنامه 
شــماره 22 کدملــی 1290311501 صــادره اصفهــان 
فرزنــد حســین ســه دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یک 
بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   140.82   مترمربــع 
پــالک شــماره   179   فرعــی از   7 اصلــی واقــع 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ در اصفه
ــورخ 1391/1/29  ــماره 6759 م ــند ش ــان  از س اصفه
دفترخانــه 337 اصفهــان کــه طــی اســناد 9381 
 1392/10/4 مــورخ   12487 و   1391/11/15 مــورخ 
دفترخانــه 337 اصفهــان در رهــن بانــک مســکن قــرار 

ــردد ــادر گ ــن ص ــد ره ــا قی ــد ب ــناد جدی دارد و اس
دوم  هیــأت   1396/06/15-14810 شــماره  69.رای 
خانــم ایــران عباســی بهارانچــی بــه شناســنامه شــماره 
1367 کدملــی 1283013231 صــادره اصفهــان  فرزنــد 
ــاب    ــک ب ــگ مشــاع از   ششــدانگ ی حســین دو دان
ســاختمان   بــه مســاحت    207.90  مترمربــع پــالک 
شــماره 287     فرعــی از   6  اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــان  از  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح بخ
ســند 62505 مــورخ 1362/4/11 دفترخانــه 5 اصفهان

دوم   هیــأت   1396/06/15-14809 شــماره  70.رای 
آقــای ســعید کاظمــی بــه شناســنامه شــماره 25 
کدملــی 1290102813 صــادره اصفهــان  فرزنــد اســداله 
چهــار  دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب   
ســاختمان   بــه مســاحت    207.90  مترمربــع پــالک 
شــماره 287     فرعــی از   6  اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــان  از  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش  14  ح بخ
 5 دفترخانــه   1360/12/13 مــورخ   59286 ســند  

ــان اصفه
دوم  هیــأت   1396/06/15-14788 شــماره  71.رای 
ــه شناســنامه شــماره 175  ــای مرتضــی حالجــی ب آق
کدملــی 1290201838 صــادره اصفهــان فرزنــد براتعلی 
ــاحت    ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی شش
ــی  ــماره   3284   فرع ــالک ش ــع پ 127.20   مترمرب
ــوزه  ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از  18  اصل
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه  517    

ــالک ــر  67   ام دفت
دوم  هیــأت   1396/06/14-14699 شــماره  72.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــری رنان ــای حســن کبی آق
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290371891 ص 152 کدمل
کریــم ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
ــع پــالک شــماره  437     مســاحت  116.45    مترمرب
ــش  14   ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از  19  اصل فرع
ــان مــورد  ســند 416  ــت ملــک غــرب اصفه حــوزه ثب

مــورخ 1381/7/27 دفترخانــه 125 اصفهــان
دوم  هیــأت   1396/06/21-15080 شــماره  73.رای 
ــماره 13023  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی ماران ــای عل آق
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1283239957 کدملــی 
حســن ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
مســاحت    146  مترمربــع پــالک شــماره  774    
ــش  14   ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از   16  اصل فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه   

416  دفتــر 937    امــالک  

74.رای شــماره 8311-1396/04/07 هیــأت چهــارم 
آقــای محمدرضــا زمانــی علویجــه بــه شناســنامه 
ــه  ــادره علویج ــی 1090514581 ص ــماره 5750 کدمل ش
ــه  ــه  ب ــاب خان ــدانگ یکب ــر شش ــد محمدجعف فرزن
 327 شــماره  پــالک  مترمربــع   122.50 مســاحت 
فرعــی از 27 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ــک رســمی اصغــر  ــان از مال ــک غــرب اصفه ــت مل ثب
ــک میباشــد ــر 160 مال ــه در ص 127 دفت ــان ک صباغی

75.رای شــماره 15300-1396/06/26 هیــأت ســوم 
آقــای ناصــر رضایــی برزانــی   بــه شناســنامه شــماره 
82  کدملــی    1290298408  صــادره  اصفهــان  فرزنــد 
حســین    ششــدانگ یــک بــاب  مغــازه  بــه مســاحت 
ــی از  ــماره 1184 فرع ــالک ش ــع از پ 34.55   مترمرب
ــت  ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 16  اصل
ملــک غــرب اصفهــان ازموردثبــت صفحــه  182    دفتر 

535   امــالک
هیــأت   1396/06/26-15298 شــماره  76.رای 
ــه شناســنامه  ــی   ب ــی برزان ــای ناصــر رضای ســوم  آق
شــماره82   کدملــی   1290298408   صــادره اصفهــان   
فرزنــد  حســین   ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ــماره 1187     ــالک ش ــع از پ ــاحت  140.31  مترمرب مس
فرعــی از16  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازموردثبــت صفحــه  225    

ــالک ــر    740ام دفت
ــوم  ــأت س ــماره 15340-1396/06/27 هی 77.رای ش
خانــم زهــرا هاشــمی ده چــی بــه شناســنامه شــماره 
2098 کدملــی 1284758826 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــی   شش ــید مصطف س
مســاحت 73.8 مترمربــع از پــالک شــماره 647 
فرعــی از 13  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازموردثبــت صفحــه 

274و10 دفتــر 24و360   امــالک
ــوم  ــأت س ــماره 15324-1396/06/26 هی 78.رای ش
شــماره  شناســنامه  بــه  اســمعیلی    داود  آقــای 
527  کدملــی0490345654      صــادره شــهرری   
ــاختمان   ــاب  س ــک ب ــدانگ ی ــاس    شش ــد عب فرزن
بــه مســاحت 190.1   مترمربــع از پــالک شــماره     
3953فرعــی از 18 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان   ازموردثبــت صفحــه 

88     دفتــر651    امــالک
هیــأت   1396/06/28-15566 شــماره  79.رای 
ســوم آقــای احمــد بحــق بــه شناســنامه شــماره 
828 کدملــی 1283257459 صــادره فرزنــد ســید 
از ششــدانگ یکبــاب  عبدالحســیین پنــج دانــگ 
ــماره  ــالک ش ــع پ ــاحت 191.5 مترمرب ــه مس ــه ب خان
852 فرعــی از 16 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بموجــب ص 288 
دفتــر 576 بنــام احمدرضــا نصیــری و ســکینه جوانــی 

جونــی ص557 دفتــر 310
80.رای شــماره 15568-1396/06/28 هیــأت ســوم 
ــنامه  ــه شناس ــاهی ب ــادری درباغش ــه ن ــم فاطم خان
ــان  ــادره اصفه ــی 1285517520 ص ــماره 202 کدمل ش
فرزنــد ابراهیــم یکدانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
ــالک شــماره  ــع پ ــه مســاحت 191.50 مترمرب ــه ب خان
852 فرعــی از 16 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بموجــب ص 288 
دفتــر 576 بنــام احمدرضــا نصیــری و ســکینه جوانــی 

ــر 310 ــی ص557 دفت جون
81.رای شــماره 14947-1396/06/20 هیــأت ســوم 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــینی ب ــر حس ــرا می ــم زه خان
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1290408807 ص 498 کدمل
ســید حســن ششــدانگ انبــار ضایعــات بــه مســاحت 
ــی از 18  ــماره 664 فرع ــالک ش ــع پ 148.67 مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
ــلطان  ــه س ــمی حبیب ــک رس ــان  از مال ــرب اصفه غ

ــر41 ــی در ص571 دفت ــان رنان بهرامی
82.رای شــماره 15218-1396/06/26 هیــأت ســوم 
بــه شناســنامه  اکبــر مظاهــری کرونــی    آقــای 
شــماره 5424  کدملــی  5499024499    صــادره 
تیــران   فرزنــد علــی     ششــدانگ یــک بــاب  
خانــه  بــه مســاحت 131.25   مترمربــع از پــالک 
شــماره     فرعــی از67  اصلــی واقــع در اصفهــان 
اصفهــان  غــرب  ملــک  ثبــت  حــوزه  بخــش14 
ــه ــه و حبیــب ال  ازمالــک رســمی محمــد مطیــع امرال

 غالمی
ــأت ســوم  83.رای شــماره 15334-1396/06/27 هی
ــنامه  ــه شناس ــداف ب ــور ن ــان پ ــی خ ــای   مصطف آق
شــماره25   کدملــی1289994481      صــادره اصفهــان   
ــه  ــه  ب ــاب  خان ــک ب ــدانگ ی ــن   شش ــد  حس فرزن
ــماره203      ــالک ش ــع از پ ــاحت159.67    مترمرب مس
فرعــی از 25 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ــت صفحــه 219      ــان ازموردثب ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــالک ــر  223  ام دفت
ــأت ســوم   84.رای شــماره 15337-1396/06/27 هی
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــه  کریم ــت ال ــای  نعم آق
511  کدملــی1282962681 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــه  ــاب  ســاختمان  ب ابوالقاســم     ششــدانگ یــک ب
مســاحت 228.8   مترمربــع از پــالک شــماره 31 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
ــم  ــاج ابوالقاس ــمی  ح ــک رس ــان ازمال ــرب اصفه غ

ــی بابوکان
85.رای شــماره 15338-1396/06/27 هیــأت ســوم 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــدی ب ــی کرکون ــم گوهربهرام خان
54  کدملــی 5419341530 صــادره کرکونــد فرزنــد 
ــه مســاحت    ــه  ب ــاب  خان رجــب     ششــدانگ یــک ب
220 مترمربــع از پــالک شــماره     فرعــی از 68 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان ازمالــک رســمی محتــرم زارع بهــرام ابــادی در 

جریــان ثبــت
86.رای شــماره 15339-1396/06/27 هیــأت ســوم 
شناســنامه  بــه  میرطالبــی    ســیدمرتضی  آقــای 
شــماره 4413  کدملــی0381886174      صــادره  قــم  
فرزندســید ابوالقاســم     ششــدانگ یــک بــاب  خانــه  
بــه مســاحت   103.52 مترمربــع از پــالک شــماره     
فرعــی از28  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان ازمالــک رســمی رضــا 
رضایــی   ازموردثبــت صفحــه 268 الــی 272     دفتر54    

امــالک                          ادامــه در صفحــه 8
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ادامه از صفحه 7
87.رای شــماره 15318-1396/06/26 هیــأت ســوم 
ــنامه  ــه شناس ــی  ب ــدری خراج ــی حی ــای  قربانعل آق
شــماره 36  کدملــی6339653383      صــادره 
ــی  ــی    ششــدانگ اعیان ــوروز عل ــد ن ــان    فرزن اصفه
ــع  ــه مســاحت  154.17  مترمرب ــه   ب ــاب خان ــک ب ی
ــع در  ــی واق ــی از 6 اصل ــماره304     فرع ــاک ش از پ
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ازمالــک رســمی احمــد اقــا حــاج دایــی ومحمدعلــی 
ازمــا  ازموردثبــت صفحــه 297     دفتــر181    امــاک
88.رای شــماره 15313-1396/06/26 هیــأت ســوم 
خانــم زهــرا محمدبیگــی بــه شناســنامه شــماره 1447 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1283582570 کدملــی 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــه شش عبدال
95.75 مترمربــع از پــاک شــماره 67 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــدی خــراط ــک رســمی مه ازمال
89.رای شــماره 15431-1396/06/27 هیــأت ســوم 
ــه شناســنامه شــماره  ــد ب ــوروش حســین ون ــای ک آق
ــد  ــزی فرزن ــادره مرک ــی 4171106443 ص 758 کدمل
علــی ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 38 
مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از 68 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــادی ــرام اب ــدی کریمــی به ــک رســمی مه از مال
90.رای شــماره 15547-1396/06/28 هیــأت ســوم 
آقــای حمیــد دهقانــی ناژوانــی بــه شناســنامه شــماره 
اصفهــان  صــادره   1280366699 کدملــی   48032
ششــدانگ  از   دانــگ   3.75 در  غامعلــی  فرزنــد 
ــع  ــاحت 203.48 مترمرب ــه مس ــاغ ب ــه ب ــاب خان یکب
پــاک شــماره360 فرعــی از1 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بموجــب 

ســند 98558 و ص 303 دفتــر 667
91.رای شــماره 15556-1396/06/28 هیــأت ســوم 
شناســنامه  بــه  ناژوانــی  دهقانــی  فهیمــه  خانــم 
شــماره 780 کدملــی 1284887596 صــادره اصفهــان 
ــاب  ــد حســین در 2.25دانــگ از  ششــدانگ یکب فرزن
ــاک  ــع پ ــاحت 203.48 مترمرب ــه مس ــاغ ب ــه ب خان
اصفهــان  در  واقــع  اصلــی  از1  فرعــی  شــماره360 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان بموجــب 

ســند 131909 دفتــر 667 ص303
92.رای شــماره 15321-1396/06/26 هیــأت ســوم 
بــه شناســنامه  بتــول کیقبــادی لمجیــری  خانــم 
شــماره459   کدملــی  1283462834    صــادره 
اصفهــان    فرزنــد علــی    ششــدانگ یــک بــاب خانــه   
ــاک شــماره70   ــع از پ ــه مســاحت148.20    مترمرب ب
فرعــی از 40 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ــال 35697  ــان از ســند انتق ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــان ــر 11 اصفه ــورخ 2537/2/17 دفت م
اول  هیــأت   1396/06/30-15708 شــماره  93.رای 
خانــم مریــم نامــور رنانــی بــه شناســنامه شــماره 
46660 کدملــی 1815366389 صــادره  آبــادان فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــم شش هاش
121.55  مترمربــع پــاک شــماره 3631  فرعــی از  
ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق 18 اصل
ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 440  دفتــر  

1087    امــاک
اول  هیــأت   1396/06/29-15618 شــماره  94.رای 
آقــای داود میرزائــی دم آبــی بــه شناســنامه شــماره 18 
کدملــی 1091971269 صــادره نجــف آبــاد  فرزنــد حیدر 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی ــی شش عل
ــی  ــماره  2512    فرع ــاک ش ــع پ 88/44     مترمرب
ــوزه  ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از  18  اصل
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 335    

ــاک ــر 179    ام دفت
اول  هیــأت   1396/06/28-15581 شــماره  95.رای 
آقــای حمیــد جعفــری ولدانــی بــه شناســنامه شــماره 
1108 کدملــی 1290522391 صــادره خمینــی شــهر 
فرزنــد عبدالحســین ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
یــک بــاب   خانــه بــه مســاحت  162.24     مترمربــع 
ــع  ــی واق ــی از  35   اصل ــماره   106   فرع ــاک ش پ
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالکیــت عبــاس جــان نثــاری  مــورد ثبــت 

ــاک ــر  82   ام ــه  385   دفت صفح
اول  هیــأت   1396/06/28-15580 شــماره  96.رای 
خانــم زهــره جعفــری بــه شناســنامه شــماره 15 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1290533873 کدملــی 
ــک  ــدانگ ی ــاع از     شش ــگ مش ــه دان ــی س رجبعل
بــاب   خانــه بــه مســاحت  162.24     مترمربــع 
ــع  ــی واق ــی از  35   اصل ــماره   106   فرع ــاک ش پ
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالکیــت عبــاس جــان نثــاری  مــورد ثبــت 

صفحــه  385   دفتــر  82   امــاک
اول  هیــأت   1396/06/08-14332 شــماره  97.رای 
ــه شناســنامه شــماره  آقــای ســیدمهرداد میرافضلــی ب
679 کدملــی 1128979489 صــادره فریدونشــهر فرزند 
عنایــت الــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 
ــی از  18   ــماره 3709 فرع ــاک ش ــع پ 117.60 مترمرب
ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت رحیــم خاکــی  مــورد 

ــاک ــر   300  ام ــت صفحــه  411   دفت ثب
اول  هیــأت   1396/06/29-15617 شــماره  98.رای 
ــماره 1464  ــنامه ش ــه شناس ــان ب ــره طاهری ــم زه خان
ــد ســید  کدملــی 1284712222 صــادره اصفهــان فرزن
عزیزالــه در   ششــدانگ یــک بــاب   خانــه  بــه 
ــاک شــماره   2762    ــع پ مســاحت  81/96    مترمرب
ــش  14   ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 18   اصل فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت صغــری 
ــر   ــه 539    دفت ــت صفح ــورد ثب ــی م ــی رنان علیخان

312   امــاک
اول  هیــأت   1396/06/30-15713 شــماره  99.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــپره ب ــد ایس ــاه محم ــای ش آق
783 کدملــی 5759467816 صــادره فریــدن  فرزنــد 
ــه مســاحت   ــه  ب نورمحمــد ششــدانگ یــک بــاب خان
ــع در  ــی واق ــاک شــماره 45   اصل ــع پ 146   مترمرب
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــی ــی اندوان ــر رحیم ــد جعف ــت محم از مالکی
اول  هیــأت   1396/06/29-15679 شــماره  100.رای 
ــماره 601  ــنامه ش ــه شناس ــتم زاده ب ــد رس ــای حمی آق

کدملــی 1290665311 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین 
ششــدانگ یــک بــاب   مغــازه   بــه مســاحت  24.30    
مترمربــع پــاک شــماره 3796     فرعــی از 18   اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان مــورد ثبــت صفحــات 479 و 76 دفاتــر  431 

و 352   امــاک
اول  هیــأت   1396/06/30-15716 شــماره  101.رای 
آقــای علــی صالحــی بــه شناســنامه شــماره 37 
کدملــی 1091644276 صــادره  نجــف آبــاد فرزنــد 
عیوضعلــی ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت   
ــع در  ــی واق ــاک شــماره   31   اصل ــع پ 180  مترمرب
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  

ــی ــی صالح ــت عل از مالکی
اول  هیــأت   1396/06/30-15715 شــماره  102.رای 
آقــای هــادی احمــدی بــه شناســنامه شــماره 6 
کدملــی 5499828261 صــادره تیــران و کــرون  فرزنــد 
فضــل الــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت  
91.37   مترمربــع پــاک شــماره   31   اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــی از مالکیــت احمــد ســلیمی بابوکان
اول  هیــأت   1396/06/29-15636 شــماره  103.رای 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــادری لردجان ــر ن ــی اکب ــای عل آق
ــردگان  ــادره ل ــی 4669524453 ص ــماره 27 کدمل ش
فرزنــد نصرالــه در   ششــدانگ یــک بــاب    خانــه  بــه 
مســاحت  154/80    مترمربــع پــاک شــماره      31   
ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ــان از مالکیــت حســین ابراهیمــی  ــک غــرب اصفه مل

ــی بابوکان
اول   هیــأت   1396/06/29-15626 شــماره  104.رای 
آقــای ســید محمــد حســین حجــازی بــه شناســنامه 
ــان  ــادره دهاق ــی 5129946626 ص ــماره 187 کدمل ش
فرزنــد ســید محمــد ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت  160/10    مترمربــع پــاک شــماره   110   
ــش  14   ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 40   اصل فرع
ــر  ــد باق ــان از محم ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح
معصــوم زاده خوزانــی مــورد ثبــت صفحــه 325    دفتر   

ــاک 178  ام
اول  هیــأت   1396/06/29-15634 شــماره  105.رای 
آقــای احمــد مجبــوری اصفهانــی بــه شناســنامه 
ــان  ــادره اصفه ــی 1284590471 ص ــماره 682 کدمل ش
ــه  ــه ب ــاب خان ــد محمــد علــی ششــدانگ یــک ب فرزن
مســاحت 134/50 مترمربــع پــاک شــماره  688    
ــش  14   ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از  14  اصل فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت قاســم 
نــور محمــدی  مــورد ثبــت صفحــات 466و469   دفتــر  

338   امــاک
اول  هیــأت   1396/06/29-15659 شــماره  106.رای 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــتم زاده رنان ــی رس ــای محمدعل آق
شــماره 122 کدملــی 1289997713 صــادره از اصفهــان 
ــاب   کارگاه موزاییــک  ــد تقــی ششــدانگ یــک ب فرزن
ــاک  ــع پ ــاحت 670.17     مترمرب ــه مس ــازی   ب س
شــماره 2300و2298 فرعــی از  18  اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهان 
پــاک 2300 فرعــی از مالکیــت ســید محمــد حســینی 
 1365/10/17 مــورخ   21699 شــماره  ســند  رنانــی 
دفترخانــه 40  و پــاک 2298 فرعــی از علــی جعفــری 
رنانــی مــورد ثبــت صفحــه 406    دفتــر  61   امــاک

اول  هیــأت   1396/06/29-15695 شــماره  107.رای 
خانــم زهــرا عباســی ولدانــی بــه شناســنامه شــماره 36 
ــد  ــی شــهر فرزن ــی 1290384371 صــادره خمین کدمل
ــاحت     ــه مس ــه ب ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی ــر شش باق
195.60   مترمربــع پــاک شــماره   57   فرعــی از  
36  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت عبدالصمــد عباســی 

ــی ولدان
اول  هیــأت   1396/06/28-15508 شــماره  108.رای 
ــه شناســنامه شــماره 1764  ــی ب ــای احســان رضائ آق
ــب  ــد حبی ــواز فرزن ــادره اه ــی 1755013728 ص کدمل
الــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه  
بــه مســاحت   112.64    مترمربــع پــاک شــماره   
68  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 
ــرم زارع  ــان مــورد از مالکیــت محت ــک غــرب اصفه مل

ــادی بهــرام آب
اول  هیــأت   1396/06/28-15509 شــماره  109.رای 
ــماره 2449  ــنامه ش ــه شناس ــا ب ــی ری ــم ب ــم مری خان
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1288231822 کدملــی 
مصطفــی ســه دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک بــاب     
خانــه  بــه مســاحت   112.64    مترمربــع پــاک 
ــش  14   ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره   68  اصل ش
ــت  ــورد از مالکی ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل حــوزه ثب

ــادی ــرام آب ــرم زارع به محت
اول  هیــأت   1396/06/28-15520 شــماره  110.رای 
ــه شناســنامه  ــه ب ــان ســه پل ــی حاجی ــای محمدتق آق
صــادره   1280271183 کدملــی   27457 شــماره 
از    ابراهیــم در  4 دانــگ مشــاع  اصفهــان فرزنــد 
ششــدانگ یــک بــاب    خانــه  بــه مســاحت   514.90   
ــی  ــی از  1  اصل ــماره     290 فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــر    ــات 125 و 322    دفات ــت صفح ــورد ثب ــان م اصفه
99 و 889   امــاک و  شــماره دفتــر  الکترونیکــی 

139620302025000565
اول  هیــأت   1396/06/28-15519 شــماره  111.رای 
ــماره 280  ــنامه ش ــه شناس ــر ب ــه فوالدگ ــم ملیح خان
صــادره  کنســولی کربــا    4723524150 کدملــی 
ــک  ــگ مشــاع از   ششــدانگ ی ــر در 2 دان ــد اکب فرزن
بــاب    خانــه  بــه مســاحت   514.90   مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــی از  1  اصل ــماره     290 فرع ــاک ش پ
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــر    ــات 125 و 322    دفات ــت صفح ــورد ثب ــان م اصفه
99 و 889   امــاک و  شــماره دفتــر  الکترونیکــی 

139620302025000565
اول  هیــأت   1396/06/28-15510 شــماره  112.رای 
آقــای ابراهیــم امینــی افارانــی بــه شناســنامه شــماره 
1895 کدملــی 1291950109 صــادره اصفهــان فرزنــد 
حبــه     72 از  مشــاع  حبــه      56.90 محمدعلــی 
ــاحت   192    ــه مس ــه  ب ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی شش
مترمربــع پــاک شــماره   555   فرعــی از  24  اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 

غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه  569   دفتــر  901   
ــاک ام

اول   هیــأت   1396/06/28-15512 شــماره  113.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــی برزان ــد رضائ ــم ناهی خان
ــان   ــی 1270461370 صــادره اصفه 1270461370 کدمل
حبــه     72 از  مشــاع  حبــه   15.10 حســین  فرزنــد 
ــاحت   192    ــه مس ــه  ب ــاب    خان ــک ب ــدانگ ی شش
مترمربــع پــاک شــماره   555   فرعــی از  24  اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه  569   دفتــر  901   

ــاک ام
اول  هیــأت   1396/06/28-15549 شــماره  114.رای 
ــه شناســنامه شــماره 3447  ــی ب ــم انســیه رضائ خان
کدملــی 1290567816 صــادره  اصفهــان فرزنــد فیــض 
الــه دو دانــگ مشــاع  از   ششــدانگ یــک بــاب    
خانــه  بــه مســاحت  327.68    مترمربــع پــاک 
شــماره   378   فرعــی از  6  اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان   ســند 

85421 مــورخ 1392/3/20 دفترخانــه 25 اصفهــان
اول  هیــأت   1396/06/28-15548 شــماره  115.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــا ب ــی نی ــین ریاح ــای حس آق
ــد  ــان فرزن ــی 1284862658 صــادره اصفه 286 کدمل
ابراهیــم چهــار دانــگ مشــاع  از   ششــدانگ یــک بــاب    
خانــه  بــه مســاحت  327.68    مترمربــع پــاک 
شــماره   378   فرعــی از  6  اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان   ســند 

ــان ــه 25 اصفه ــورخ 1392/3/20 دفترخان 85421 م
اول  هیــأت   1396/06/29-15612 شــماره  116.رای 
آقــای ابراهیــم گل محمــدی هفشــجانی بــه شناســنامه 
شــماره 2140 کدملــی 1818018098 صــادره آبــادان 
فرزنــد اســمعیل ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه 
مســاحت 119/80 مترمربــع پــاک شــماره  67   اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالکیــت قنبــر علــی برجــی عاشــق آبــادی
 1396/06/29-15690 شــماره  رای   .117
هیــأت اول آقــای کریــم ســهرابی رنانــی بــه شناســنامه 
شــماره 100 کدملــی 1290928053 صــادره  خمینــی 
ــاب     ــک ب ــه در    ششــدانگ ی ــب ال ــد حبی شــهر فرزن
خانــه بــه مســاحت  118.10    مترمربــع پــاک شــماره   
3154   فرعــی از  18  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
ــت  ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14  ح

صفحــه  299   دفتــر   1119  امــاک
 1396/06/27-15427 شــماره  رای   .118
هیــأت اول خانــم فاطمــه حیــدری دولــت آبــادی 
ــی 5659383327  ــماره 142 کدمل ــنامه ش ــه شناس ب
ــگ مشــاع  ــد حســین ســه دان ــان فرزن صــادره اصفه
از   ششــدانگ یــک بــاب    خانــه  بــه مســاحت   
191.30   مترمربــع پــاک شــماره  3245    فرعــی از  
18  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه  404  دفتــر  

614   امــاک
اول  هیــأت   1396/06/27-15428 شــماره  119.رای 
آقــای محمدرضــا عســگری رنانــی بــه شناســنامه 
ــان  ــادره اصفه ــی 1290289451 ص ــماره 405 کدمل ش
فرزنــد عبدالرحیــم ســه دانــگ مشــاع از   ششــدانگ 
یــک بــاب    خانــه  بــه مســاحت   191.30   مترمربــع 
پــاک شــماره  3245    فرعــی از  18  اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهان 

ــر  614   امــاک مــورد ثبــت صفحــه  404  دفت
اول  هیــأت   1396/06/29-15595 شــماره  120.رای 
آقــای قاســم نصراصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 47 
ــد حســن  ــان فرزن ــی 1290108129 صــادره اصفه کدمل
ــاحت 298.20  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
مترمربــع پــاک شــماره 817 فرعــی از  5  اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک 
ــر    ــت صفحــه  329   دفت ــورد ثب ــان از  م ــرب اصفه غ

593  امــاک
اول  هیــأت   1396/06/28-15467 شــماره  121.رای 
آقــای علــی حاجیــان ســه پلــه بــه شناســنامه شــماره 
1270179535 کدملــی 1270179535 صــادره اصفهــان 
ــک  ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــا س ــد رض فرزن
بــاب خانــه  بــه مســاحت   211.50    مترمربــع پــاک 
شــماره   155  فرعــی از  4  اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد 
ثبــت صفحــات 305 و 608 و 125   دفاتــر   899 و 

ــاک 419   ام
اول  هیــأت   1396/06/28-15465 شــماره  122.رای 
خانــم مریــم حاجیــان ســه پلــه بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــی 1284996891 صــادره اصفه 1138 کدمل
ــک  ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــم دان ــک و نی ــا ی رض
بــاب خانــه  بــه مســاحت   211.50    مترمربــع پــاک 
شــماره   155  فرعــی از  4  اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد 
ثبــت صفحــات 305 و 608 و 125   دفاتــر   899 و 

ــاک 419   ام
اول  هیــأت   1396/06/28-15466 شــماره  123.رای 
خانــم زهــرا حاجیــان ســه پلــه بــه شناســنامه شــماره 
اصفهــان  صــادره   1280394498 کدملــی   50586
فرزنــد رضــا یــک و نیــم دانــگ مشــاع از    ششــدانگ 
یــک بــاب    خانــه  بــه مســاحت   211.50    مترمربــع 
ــع در  ــی واق ــی از  4  اصل ــماره   155  فرع ــاک ش پ
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهان 
مــورد ثبــت صفحــات 305 و 608 و 125   دفاتــر   899 

ــاک و 419   ام
اول  124.رای شــماره 15455-1396/06/28 هیــأت 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــدی جون ــره عاب ــم زه خان
17 کدملــی 1290434360 صــادره اصفهــان  فرزنــد 
ــاب   ــک ب ــدانگ ی ــاع از   شش ــگ مش ــن دو دان حس
خانــه  بــه مســاحت  159.11    مترمربــع پــاک شــماره   
ــش   ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از  12  اصل 600   فرع
ــت  ــان  از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14  ح
حســن و حســین و زهــرا همگی حــکاک ســند 146100 
مــورخ 1389/8/8 دفترخانــه 64 اصفهــان بــه شــماره 
و   139520302025015539 الکترونیکــی   دفتــر  
و 139520302025015537   139520302025015538

139520302025014448 و 
اول  هیــأت  شــماره 1396/06/28-15456  125.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــدی جون ــرا عاب ــم زه خان

20 کدملــی 1290367851 صــادره  اصفهــان فرزنــد 
یــک  ششــدانگ  از    مشــاع  دانــگ  دو  حســن 
بــاب  خانــه  بــه مســاحت  159.11    مترمربــع 
پــاک شــماره   600   فرعــی از  12  اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
زهــرا  و  و حســین  مالکیــت حســن  از  اصفهــان  
مــورخ 1389/8/8   146100 همگــی حــکاک ســند 
دفترخانــه 64 اصفهــان بــه شــماره دفتــر  الکترونیکــی  
و139520302025015538و   139520302025015539
139520302025014448 139520302025015537و 
اول  هیــأت  126.رای شــماره 1396/06/28-15454 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــدی جون ــت عاب ــم عف خان
39 کدملــی 1290315663 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاب   ــک ب ــدانگ ی ــاع از   شش ــگ مش ــن دو دان حس
خانــه  بــه مســاحت  159.11    مترمربــع پــاک شــماره   
ــش   ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از  12  اصل 600   فرع
ــت  ــان  از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14  ح
حســن و حســین و زهــرا همگی حــکاک ســند 146100 
مــورخ 1389/8/8 دفترخانــه 64 اصفهــان بــه شــماره 
و   139520302025015539 الکترونیکــی   دفتــر  
و 139520302025015537   139520302025015538

139520302025014448 و 
اول  هیــأت   1396/06/29-15689 شــماره  127.رای 
آقــای جــواد رحیمــی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 114 
ــد  ــهر فرزن ــی ش ــادره  خمین ــی 1290130590 ص کدمل
حســن در    ششــدانگ یــک بــاب    خانــه به مســاحت  
255.21    مترمربــع پــاک شــماره  3599    فرعــی از  
18  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــات 502 و 505 
و 576 و 38 الــی 50 و 143 و 146 دفترهــای 364 و 

551 و 621 و 876   امــاک
128.رای شــماره 16610-1396/07/15 هیــأت اول آقای 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــرد رنان ــهدی ف ــی مش ــا عل علیرض
ــی  ــادره خمین ــی 1293128562 ص ــماره 215 کدمل ش
شــهر فرزنــد حســین ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه 
مســاحت    148.35  مترمربــع پــاک شــماره   3199   
ــش  14   ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از   18 اصل فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت  دفتــر 

ــی 139620302025003006 ــاک الکترونیک ام
اول  هیــأت   1396/07/15-16584 شــماره  129.رای 
آقــای حمیــد کاظمــی جروکانــی بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1283059045 ص 1111 کدمل
ســبز علــی ششــدانگ یــک بــاب   خانــه   به مســاحت   
217.40   مترمربــع پــاک شــماره  44  اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان از مالکیــت عبــاس کاظمــی مــورد ثبــت 
ــاک ــر   238  ام ــی 264      دفت ــات 243 ال صفح

اول  هیــأت   1396/06/30-15739 شــماره  130.رای 
آقــای محمــد رســول فهرســتی بــه شناســنامه شــماره 
1498 کدملــی 1286990173 صــادره اصفهــان  فرزنــد 
ــاب   ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــدی س مه
ســاختمان بــه مســاحت  178.74   مترمربــع پــاک 
شــماره   452      فرعــی از   16   اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــا،  ــورد تقاض ــر م ــگ دیگ ــه دان ــه س ــبت ب ــا نس )قب
ــت (  ــده اس ــاص داده ش ــی اختص ــاک 4362 فرع پ
مــورد ثبت  ســند الکترونیکــی  139620302025006021

اول  هیــأت   1396/06/30-15721 شــماره  131.رای 
 2161 شــماره  شناســنامه  بــه  لیــا کارگــر  خانــم 
ــد  ــد احم ــان فرزن ــی 1288052111 صــادره اصفه کدمل
ــاحت 128.18   ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
ــی  ــی از 26   اصل ــاک شــماره 7804 فرع ــع پ مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــه  ــورخ 1395/4/21 دفترخان ــان  ســند 4293 م اصفه

268 اصفهــان  
اول  هیــأت  شــماره 1396/06/29-15643  132.رای 
آقــای عبدالحســین شــیرانی دســتگرده بــه شناســنامه 
شــماره 20 کدملــی 1285379111 صــادره اصفهــان 
فرزنــد غامرضــا در ششــدانگ یــک بــاب    خانــه  بــه 
مســاحت 359/37     مترمربــع پــاک شــماره  776    
ــش  14   ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 26   اصل فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه   

ــاک ــر  454   ام 596  دفت
اول   133.رای شــماره 15687-1396/06/29 هیــأت 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــهرابی رنان ــم س ــای کری آق
100 کدملــی 1290928053 صــادره  خمینــی شــهر 
ــه     ــاب   خان ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــب ال ــد حبی فرزن
ــماره     ــاک ش ــع پ ــاحت    246.85  مترمرب ــه مس ب
3259  فرعــی از  18  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
ــت  ــان  از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14  ح
ــت  ــورد ثب ــدی م ــد مه ــی فرزن ــهرابی رنان ــم س کری

صفحــه  570   دفتــر  67   امــاک  
اول   هیــأت  شــماره 1396/06/29-15693  134.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــد جــواد ســلیمی ب ــای محم آق
585 کدملــی 1290441871 صــادره خمینــی شــهر 
ــه  ــه  ب ــاب  خان ــر علــی ششــدانگ یــک ب ــد قدی فرزن
مســاحت    120.25  مترمربــع پــاک شــماره  3654    
فرعــی از    18   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14  ح
محمدحســن حســن روغنــی مــورد ثبــت صفحــه   

467   دفتــر    75 امــاک
اول  هیــأت   1396/06/30-15707 شــماره  135.رای 
آقــای جعفــر ذوالفقــاری بــه شناســنامه شــماره 3544 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1283333562 کدملــی 
ــاحت   ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــان شش رحم
ــع در  ــی واق ــماره  66 اصل ــاک ش ــع پ 207   مترمرب
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــه    ــت صفح ــورد ثب ــاری م ــد ذوالفق ــت احم از مالکی

ــاک ــر 256 ام 498 دفت
اول  هیــأت   1396/06/29-15692 شــماره  136.رای 
بــه  ســفیدی  قلعــه  جمشــیدیان  اســداله  آقــای 
ــادره   ــی 1091649901 ص ــماره 36 کدمل ــنامه ش شناس
ــاب     ــک ب ــدانگ ی ــم شش ــد ابراهی ــاد فرزن ــف آب نج
ــاک شــماره    ــع پ ــه مســاحت 250     مترمرب ــه ب خان
32   فرعــی از    12 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14  ح
ملــک مــرزن صفائــی مــورد ثبــت صفحــه  306   دفتــر 

164    امــاک

اول  هیــأت   1396/06/30-15718 شــماره  137.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی برزان ــاز رضائ ــم مهن خان
57 کدملــی 1290298157 صــادره اصفهــان فرزنــد 
شــعبانعلی در  ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه 
مســاحت   233.90  مترمربــع پــاک شــماره  216     
ــش 14  ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از  26    اصل فرع
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  از مالکیــت ماهــرخ 
جبــار زارع مــورد ثبــت صفحــه   1    دفتــر  285    

ــاک ام
138.رای شــماره 15349-1396/06/27 هیــأت چهــارم  
آقــای مصطفــی ســهرابی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 
170 کدملــی 1289998191 صــادره فرزنــد حســین 
بــه مســاحت 188.45  یکبــاب خانــه  ششــدانگ 
ــی  ــی از 18 اصل ــماره 3268 فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــی  ــک رســمی محمدعل ــع الواســطه از مال ــان م اصفه

ــن میباشــد ــق گواهــی از مالکی ــه طب ــی ک نجف
139.رای شــماره 15347-1396/06/27 هیــأت چهــارم 
ــنامه  ــه شناس ــادی ب ــف آب ــی نج ــرف معین ــم اش خان
ــف  ــادره نج ــی 1090257309 ص ــماره 25936 کدمل ش
ــه  ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــی شش ــد مرتض ــاد فرزن آب
مســاحت 71.19 مترمربــع پــاک شــماره  459 فرعــی 
ــت  ــان بخــش 14حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق از19 اصل
ملــک غــرب اصفهــان مــع الواســطه  از مالــک رســمی 
ــک  ــر 78 مال ــه در ص 35 دفت ــی ک ــی شــیخ بهای عل

میباشــد
ــارم  ــأت چه 140.رای شــماره 15177-1396/06/25 هی
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی رنان ــی صالح ــم لیل خان
ــد  ــان  فرزن ــادره اصفه ــی 1090796293 ص 487 کدمل
ــاب  ــدانگ دو ب ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــین س حس
مغــازه بــه مســاحت64.7 مترمربــع قســمتی از پــاک 
شــماره681 فرعــی از40 اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالــک 
ــار نامــه مالــک  ــق اظه رســمی رضــا عســگری کــه طب
ــول  ــگ دیگــر مجه ــگ مــی باشــد و ســه دان ســه دان
مــی باشــد.)در خصــوص ســه دانــگ دیگــر نیــز بدیــن 
نحــو ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ دو بــاب مغــازه 
بــه مســاحت 64.7 مترمربــع کــه معــادل 64.7 ســهم 
از 770 ســهم ششــدانگ میباشــد رای بــه تنظیــم 

اظهارنامــه مــی باشــد(
ــارم   ــأت چه 141.رای شــماره 15179-1396/06/25 هی
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــم ب ــا منتظرالقائ ــای علیرض آق
3493 کدملــی 1284976491 صــادره اصفهــان فرزنــد 
غامحســین یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
ســاختمان بــه مســاحت 152 مترمربــع قســمتی 
از پــاک شــماره 235فرعــی از14 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــک میباشــد ــق گواهــی امــاک مال ــه طب ک
ــارم  ــأت چه 142.رای شــماره 15180-1396/06/25 هی
ــه شناســنامه شــماره 41055  ــم ملــک هاشــمی ب خان
کدملــی 1280300681 صــادره اصفهــان فرزنــد شــکراله  
ــاب ســاختمان  ــگ مشــاع از ششــدانگ یکب ــج دان پن
بــه مســاحت 152 مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره 
ــان بخــش14  ــع در اصفه ــی واق ــی از14 اصل 235فرع
ــق گواهــی  ــه طب ــان ک ــک غــرب اصفه ــت مل حــوزه ثب

امــاک مالــک میباشــد
143.رای شــماره 16425-1396/07/11 هیــأت چهــارم 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی جون ــم جوان ــم مری خان
ــه  ــد یدال ــی 1281035882 صــادره فرزن 608103 کدمل
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــم دان ــک ونی ی
ســاختمان بــه مســاحت 95 مترمربــع قســمتی از 
پــاک شــماره 2906 فرعــی از 25 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
کــه طبــق گواهــی دفتــر امــاک مالــک هفــت- چهــل 
وهشــتم ســهم از هفــت ســهم شــش دانــگ میباشــد
144.رای شــماره 16423-1396/07/11 هیــأت چهــارم 
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــی جون ــه جوان ــم فاطم خان
1977 کدملــی 1284929892 صــادره فرزنــد یدالــه 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــم دان ــک ونی ی
ســاختمان بــه مســاحت 95 مترمربــع قســمتی از 
پــاک شــماره 2906 فرعــی از 25 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
کــه طبــق گواهــی دفتــر امــاک مالــک هفــت- چهــل 
وهشــتم ســهم از هفــت ســهم شــش دانــگ میباشــد
ــارم  ــأت چه ــماره 16415-1396/07/11 هی 145.رای ش
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی جون ــره جوان ــم زه خان
فرزنــد  صــادره   1280322381 کدملــی   43364
ــک  ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــم دان ــک ونی ــه ی یدال
بــاب ســاختمان بــه مســاحت 95 مترمربــع قســمتی 
ــع در  ــی واق ــی از 25 اصل ــماره 2906 فرع ــاک ش از پ
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
کــه طبــق گواهــی دفتــر امــاک مالــک هفــت- چهــل 
وهشــتم ســهم از هفــت ســهم شــش دانــگ میباشــد
ــارم  ــأت چه ــماره 16414-1396/07/11 هی 146.رای ش
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی جون ــرا جوان ــم زه خان
فرزنــد  صــادره   1280322373 کدملــی   43363
ــک  ــدانگ ی ــاع ازشش ــگ مش ــم دان ــک ونی ــه ی یدال
بــاب ســاختمان بــه مســاحت 95 مترمربــع قســمتی 
ــع در  ــی واق ــی از 25 اصل ــماره 2906 فرع ــاک ش از پ
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
کــه طبــق گواهــی دفتــر امــاک مالــک هفــت- چهــل 
وهشــتم ســهم از هفــت ســهم شــش دانــگ میباشــد
ــارم  ــأت چه 147.رای شــماره 16506-1396/07/12 هی
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی رنان ــول بلوچ ــای رس آق
فرزنــد  رنــان  صــادره   1293136816 841 کدملــی 
احمــد ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 209/87 
ــی از19  ــماره950 فرع ــاک ش ــمتی از پ ــع قس مترمرب
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی علــی 
و علــی اکبــر و صغــری و ربابــه همگــی مائــی رنانــی 
کــه در صفحــات 373 - 473 - الــی479 دفاتــر 81 و 

ــک میباشــد 490 مال
148.رای شــماره 16439-1396/07/11 هیــأت چهــارم 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــنائی گنیران ــاه س ــجاد ش ــای س آق
ــان  ــی 1292218959 صــادره اصفه شــماره 6613 کدمل
فرزنــد اصغــر ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ قســمتی 
ــا«  ــاک 21/480 توام ــا پ ــه ب ــاختمان ک ــاب س از یکب
ــاحت  ــه مس ــت ب ــه داده اس ــاب خان ــک ب ــکیل ی تش

149/81 مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره 345 
فرعــی از 21 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ــه موجــب صفحــه  ــه ب ــان ک ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــد ــک میباش ــر 895 مال 422 دفت
هیــأت   1396/07/12-16507 شــماره  149.رای 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــی رنان ــول بلوچ ــای رس ــارم آق چه
ــان  ــادره اصفه ــی 1293136816 ص ــماره 841 کدمل ش
ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــگ ازشش ــد 5 دان ــد احم فرزن
ــاک  ــمتی از پ ــع قس ــاحت 208/32 مترمرب ــه مس ب
شــماره950 فرعــی از19 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــع  ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ
الواســطه از مالــک رســمی علــی و علــی اکبــر وربابــه 
ــی کــه در صفحــه 373  ــی رنان وصغــری همگــی مائ

و473 الــی 479 دفاتــر 81 و490
ــارم  ــأت چه ــماره 16508-1396/07/12 هی 150.رای ش
خانــم نرگــس باباصفــری بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1272095525 0 کدملــی 
ــه  ــاب خان ــدانگ یکب ــگ ازشش ــک دان ــا ی ــد رض احم
ــاک  ــمتی از پ ــع قس ــاحت 208/32 مترمرب ــه مس ب
شــماره950 فرعــی از19 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــع  ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ
الواســطه از مالــک رســمی علــی و علــی اکبــر وربابــه 
ــی کــه در صفحــه 373  ــی رنان وصغــری همگــی مائ

و473 الــی 479 دفاتــر 81 و490
ــارم  ــأت چه 151.رای شــماره 16437-1396/07/11 هی
ــه شناســنامه  ــی ب ــای حســین شــاه ســنائی گنیران آق
شــماره 56 کدملــی 1290753202 صــادره اصفهــان 
فرزنــد اصغــر ســه دانــگ مشــاع ازششــدانگ قســمتی 
ــا«  ــاک 21/480 توام ــا پ ــه ب ــاختمان ک ــاب س از یکب
ــاحت  ــه مس ــت ب ــه داده اس ــاب خان ــک ب ــکیل ی تش
149/81 مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره 345 
فرعــی از 21 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ــه موجــب صفحــه  ــه ب ــان ک ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب

ــد ــک میباش ــر 895 مال 422 دفت
152.رای شــماره 15264-1396/06/26 هیــأت چهــارم 
آقــای منصــور ســرائی بــه شناســنامه شــماره 3 کدملی 
ــدانگ  ــی شش ــد غامعل ــادره فرزن 6479842251 ص
یکبــاب خانــه بــه مســاحت 70.56 مترمربــع قســمتی 
از پــاک شــماره فرعــی از67 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــع  ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح بخ

الواســطه از مالــک رســمی اســداله ذوالفقــاری
ــارم  ــأت چه 153.رای شــماره 15291-1396/06/26 هی
ــه شناســنامه  خانــم صدیقــه ابــن علــی دســتجردی ب
ــادان  ــی 1816741388 صــادره آب شــماره 3078 کدمل
فرزنــد حســن ششــدانگ  یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
168 مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره فرعــی از28 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی یدالــه 

رضایــی برزانــی کــه در ص268 الــی 271 دفتــر 54
دوم  هیــأت   1396/07/19-16920 شــماره  154.رای 
ــماره 23  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــی رضائ ــای مصطف آق
فرزنــد  اصفهــان  صــادره    1290093776 کدملــی 
ــک  ــدانگ ی ــاع از   شش ــگ مش ــه دان ــه س ــت ال نعم
بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   162.20   مترمربــع 
ــع  ــی واق ــی از 18   اصل ــماره    3330  فرع ــاک ش پ
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه   17  دفتــر   651  امــاک  

ــاک ــر 652 ام ــه 487 دفت و صفح
دوم  هیــأت   1396/07/19-16921 شــماره  155.رای 
آقــای رســول رضائــی بــه شناســنامه شــماره 1141 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1285043723 کدملــی 
مصطفــی ســه دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک 
بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت   162.20   مترمربــع 
ــع  ــی واق ــی از 18   اصل ــماره    3330  فرع ــاک ش پ
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه   17  دفتــر   651  امــاک  

ــاک ــر 652 ام ــه 487 دفت و صفح
دوم  هیــأت   1396/06/30-15780 شــماره  156.رای 
آقــای احمــد رجبــی بــه شناســنامه شــماره 476 
کدملــی 1288658257 صــادره اصفهــان فرزنــد باقــر 
ششــدانگ یــک بــاب    انبــار آهــن آالت بــه مســاحت 
667.98  مترمربــع پــاک شــماره   66    اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــاری ــی ذوالفق ــت حیدرعل ــان از مالکی اصفه
دوم  هیــأت   1396/07/19-16886 شــماره  157.رای 
آقــای زهــرا شــریف زاده دهقــی بــه شناســنامه شــماره 
477 کدملــی 1286683572 صــادره اصفهــان فرزنــد 
میرزاآقــا ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یــک بــاب   
ــع پــاک  ــه مســاحت  21.30    مترمرب ســاختمان   ب
ــش  14   ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــماره    68 اصل ش
ــان از مالکیــت صمــد  ــک غــرب اصفه ــت مل حــوزه ثب

مزروعــی ســبدانی
دوم   158.رای شــماره 16887-1396/07/19 هیــأت 
آقــای عبدالرســول داوری دولــت آبــادی بــه شناســنامه 
شــماره 42 کدملــی 6609525757 صــادره دولــت آبــاد  
ــک  ــگ مشــاع از  ششــدانگ ی ــی ســه دان ــد عل فرزن
ــع  ــه مســاحت  21.30    مترمرب ــاب   ســاختمان   ب ب
پــاک شــماره    68 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14  ح

صمــد مزروعــی ســبدانی
159.رای شــماره 16533-1396/07/12 هیــأت دوم 
ــه شناســنامه شــماره 930  ــان ب آقــای داریــوش کبیری
ــی  ــد عل ــادان فرزن ــادره آب ــی 1818227533 ص کدمل
ــه  ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــر در    شش اکب
ــماره    620   ــاک ش ــع پ ــاحت   176.61   مترمرب مس
ــش  14   ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از  26  اصل فرع
ــا   ــت  آغ ــان  از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح
ــق  ــدی طب ــه مرحــوم ســید مه ــش صبی ــی  تاب ــی ب ب

ــه اظهارنام
دوم  هیــأت   1396/07/18-16807 شــماره  160.رای 
آقــای عبــاس کرمــی ســامانی بــه شناســنامه شــماره 
13899 کدملــی 4620139696 صــادره شــهرکرد فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی ــداداد شش خ
ــع در  ــی واق ــماره 32 اصل ــاک ش ــع پ 34.60 مترمرب
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــوری ــت احمــد صفاپ از مالکی
دوم  هیــأت   1396/07/19-16908 شــماره  161.رای 
ــه شناســنامه شــماره 2002  ــدری ب ــای ســهراب حی آق

کدملــی 1970507152 صــادره مســجد ســلیمان فرزنــد 
خدارحــم ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
210 مترمربــع پــاک شــماره 31 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــه شــماره ســند 183239 مورخــه 92/7/13 دفتــر11  ب

ــان اصفه
دوم  هیــأت   1396/07/19-16915 شــماره  162.رای 
آقــای امرالــه تیمــوری جروکانــی بــه شناســنامه 
شــماره 39 کدملــی 1290266123 صــادره اصفهــان 
فرزنــد ابراهیــم ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
ــماره   44   ــاک ش ــع پ ــاحت   136.80   مترمرب مس
ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ملــک غــرب اصفهــان از ســهم االرث ابراهیــم تیمــوری 
ــورد  ــی م ــوری جروکان ــین تیم ــه  حس ــی ورث جروکان

ــاک ــر  238   ام ــه  243   دفت ــت صفح ثب
دوم   هیــأت   1396/07/19-16895 شــماره  163.رای 
ــنامه  ــه شناس ــادی ب ــف آب ــی نج ــی معین ــای عل آق
شــماره 293 کدملــی 1140699131 صــادره خمینــی 
شــهر فرزنــد محمــود ششــدانگ یــک باب   ســاختمان   
بــه مســاحت   307.25  مترمربــع پــاک شــماره    17 
و 19  فرعــی از    4  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  
ــت  ــورد ثب ــان م ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14  ح
صفحــات   53 و 56 دفتــر 603 امــاک و صفحــه 

ــاک ــر   480  ام 549  دفت
هیــأت   1396/07/12-16530 شــماره  164.رای 
ــه  ــژاد ب ــتری ن ــم زاده شوش ــا کری ــم پریس دوم  خان
شناســنامه شــماره 7 کدملــی 1829624601 صــادره  
ــاب    ــک ب ــد موســی در    ششــدانگ ی خرمشــهر فرزن
ســاختمان   بــه مســاحت   136.65   مترمربــع پــاک 
شــماره 377 فرعــی از   40  اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از 
مالکیــت ابراهیــم کیقبــادی لمجیــری مــورد ثبــت 

صفحــه  271   دفتــر   173  امــاک
دوم  هیــأت   1396/07/19-16903 شــماره  165.رای 
آقــای جمشــید قائــم نیــا بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1284571718 ص 245 کدمل
حســن ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 38/50 
مترمربــع پــاک شــماره311 فرعــی از35 اصلــی واقــع 
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــاک ــر 276 ام ــه 109 دفت ــت صفح ــان ثب اصفه
دوم   هیــأت   1396/07/20-16991 شــماره  166.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــد ب ــم زکاوت من ــای ابراهی آق
6586 کدملــی 1292458291 صــادره  اصفهــان فرزنــد 
حســین ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه 
ــماره    67    ــاک ش ــع پ ــاحت  93.15    مترمرب مس
ــت  ــوزه ثب ــش  14  ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق اصل
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت کــرم جالــی عاشــق 

ــادی آب
دوم  هیــأت  شــماره 1396/07/19-16888  167.رای 
آقــای احســان عابدینــی  بــه شناســنامه شــماره 
ــد  ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1293210498 ص 823 کدمل
مصطفــی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
155 مترمربــع پــاک شــماره398 فرعــی از15 اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب 

ــاک ــر 1146 ام ــه 5 دفت ــت صفح ــان ثب اصفه
دوم  هیــأت   1396/07/19-16909 شــماره  168.رای 
خانــم عفــت نصراصفهانــی بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1290185042 3 کدملــی 
ــه مســاحت  ــاب ســاختمان ب مرتضــی ششــدانگ یکب
177.76 مترمربــع پــاک 34 اصلــی واقــع در اصفهــان 
از  اصفهــان  غــرب  ملــک  ثبــت  بخــش14 حــوزه 

ــیرانی ــدی ش ــاج مه ــت ح مالکی
دوم  هیــأت   1396/07/20-16996 شــماره  169.رای 
آقــای مصطفــی باقرصادرنانــی بــه شناســنامه شــماره 
325 کدملــی 1289835047 صــادره  اصفهــان  فرزنــد 
تقــی ششــدانگ یــک بــاب   ســاختمان   بــه مســاحت    
385.69  مترمربــع پــاک شــماره   3747   فرعــی از  
18  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان ســند 6037 مــورخ 1395/8/15 

دفترخانــه 352 اصفهــان
دوم  هیــأت   1396/07/12-16518 شــماره  170.رای 
ــماره 19939  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــری تاج ــم مه خان
کدملــی 1827849282 صــادره خرمشــهر فرزنــد علــی 
ــاحت   ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی شش
346.69    مترمربــع پــاک شــماره   432   فرعــی از  
40  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت رضــا مزروعــی  مــورد 

ــاک ــر   170   ام ــت صفحــه  310   دفت ثب
دوم  هیــأت   1396/07/12-16521 شــماره  171.رای 
ــماره 17821  ــنامه ش ــه شناس ــد ب ــی نیرومن ــای عل آق
کدملــی 1282648616 صــادره اصفهــان فرزند حســین 
ــاحت   ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی شش
138.75    مترمربــع پــاک شــماره  14 فرعــی از 
7   اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت 
ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت احمــد نصــر آزادانــی  
مــورد ثبــت صفحــات 536و 533 و530  دفتــر  499   

ــاک ــر 568 ام ــه 156 دفت ــاک و صفح ام
دوم  هیــأت   1396/07/20-16943 شــماره  172.رای 
خانــم محتــرم ســلطانی رنانــی بــه شناســنامه شــماره 
فرزنــد  یــزد   956 کدملــی 4431391460 صــادره 
شــکراله در    ششــدانگ یــک بــاب    مغــازه  بــه 
ــماره   482    ــاک ش ــع پ ــاحت   30.68   مترمرب مس
بخــش   اصفهــان  در  واقــع  اصلــی  از  18   فرعــی 
ــت  ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب 14  ح

محمدعلــی شــیرانی بیدآبــادی
دوم   هیــأت   1396/07/19-16901 شــماره  173.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــدر عباســی ولدان ــای حی آق
1097 کدملــی 1283507951 صــادره خمینــی شــهر 
ــه  ــاختمان ب ــاب  س ــدانگ یکب ــان شش ــد رمض فرزن
ــماره161 و162  ــاک ش ــع پ ــاحت 187/77 مترمرب مس
فرعــی از36 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت خانــم صغــری 

ــریفی ــی ش ــی و مصطف ــریفی ولدان ش
دوم  هیــأت   1396/07/20-16985 شــماره  174.رای 
ــنامه  ــه شناس ــی ب ــاری الدان ــان نث ــه ج ــم مرضی خان
شــماره 1748 کدملــی 1283454491 صــادره  اصفهــان  
ــاختمان    ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــی شش ــد مصطف فرزن
بــه مســاحت  191.73    مترمربــع پــاک شــماره   99   
ــش  14   ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از   13 اصل فرع
ــید  ــت س ــان از مالکی ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح
ــی  مــورد ثبــت صفحــه  338   محمــد حســینی  الدان

دفتــر  152   امــاک        ادامــه در صفحــه 9



9 کوتاه اخبار 
دونده اصفهانی:

دو هفته دیگر تمریناتم را آغاز می کنم
ــرای  ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــران ب ــرعت ای ــده س دون
ــت: از دو  ــود، گف ــاده می ش ــیایی آم ــای آس بازی ه
ــی  ــر مرب ــر نظ ــه و زی ــپ فرانس ــر در کم ــه دیگ هفت

فرانســوی ام تمریناتــم را آغــاز می کنــم. 
حســن تفتیــان دربــاره آخریــن وضعیــت خــود گفت: 
اخیــرا جلســه ای بــا رئیس فدراســیون داشــتم که در 
آن صحبت هــای خوبــی مطــرح شــد. مــن امیــدوارم 
آرامشــی کــه در حــال حاضــر در دوومیدانــی حاکــم 
شــده تــا بازی هــای آســیایی وجــود داشــته باشــد؛ 
چــون معتقــدم اولیــن و مهم تریــن عامــل بــرای هــر 

ورزشــکار، همیــن آرامــش اســت. 
ــه  ــتی ک ــه داد: در نشس ــی ادام ــده اصفهان ــن دون ای
داشــتیم نظــرات مثبتــی دربــاره برنامه هــای مــن و 
ادامــه همــکاری بــا مربــی فرانســوی مطــرح شــد. بر 
ایــن اســاس قــرار بــر ایــن شــد تــا ایــن همــکاری 
ادامــه داشــته باشــد؛ بــه هــر حــال »اونتانــون گای« 
بــا مــن دو طــای آســیایی بــه دســت آورده؛ ضمــن 
ــن  ــر ای ــر نظ ــه زی ــی ک ــی مدت زمان ــن ط ــه م اینک
ــر را  ــر و ۲۰۰ مت ــورد ۶۰ مت ــردم، رک ــی کار می ک مرب
ــکاری  ــه هم ــم ادام ــر می کن ــن فک شکســتم؛ بنابرای

بــا او نتایــج خوبــی برایــم داشــته باشــد.

 دو تیم انگلیسی به دنبال 
ملی پوش ایرانی

ــم  ــه دو تی ــد ک ــی ش ــایت HITC Sport مدع وبس
ــذب  ــال ج ــه دنب ــوالم، ب ــرز و ف ــارک رنج ــن پ کوئی
اوسترســوند  ایرانــی  مهاجــم  قــدوس،  ســامان 

هســتند. 
ــده هــر دو باشــگاه، نظاره گــر عملکــرد قــدوس  نماین
ــگ  ــو در لی ــل بیلبائ ــش مقاب ــته تیم ــازی گذش در ب
ــا  ــا ت ــگ اروپ ــازی لی ــدوس در 8 ب ــد. ق ــا بودن اروپ
ــادی  ــک زی ــانده و کم ــر رس ــه ثم ــا، 4 گل ب ــه اینج ب
بــه تیمــش کــرد تــا از مرحلــه مقدماتــی بــه مرحلــه 
ــا 15 گل  ــن ب ــا برســد. او همچنی گروهــی لیــگ اروپ
و 9 پــاس گل در ۲8 بــازی در لیــگ ســوئد توانســته 
توجهــات را بــه خــود جلــب کنــد. باشــگاه های 
متعــددی از سرتاســر اروپــا بــه دنبــال جــذب قــدوس 
ــنهادها را  ــال پیش ــه ح ــا ب ــوند ت ــتند و اوسترس هس

ــت.  ــرده اس ــرای او رد ک ب
ــال  ــه دنب ــه ب ــت ک ــرز مدت هاس ــارک رنج ــن پ کوئی
جــذب مهاجــم ۲4 ســاله اســت؛ ولــی پیشــنهاد آن ها 
ــرار نگرفــت.  ــول اوسترســوند ق ــورد قب در تابســتان م
ــرای جــذب  ــووی همچنیــن تــاش خــود را ب یان هال
ــه  ــرای ب ــه ب ســتاره ایرانــی ادامــه می دهــد و در ژانوی

خدمــت گرفتنــش اقــدام خواهــد کــرد. 
فــوالم نیــز رقیــب جــدی کوئیــن پــارک رنجــرز بــرای 
ــس از  ــچ، پ ــود و یوکانووی ــد ب ــدوس خواه جــذب ق
ــدوس  ــیپ، ق ــوب در چمپیونش ــدان خ ــروع نه چن ش
را بــه عنــوان راه حــل خــروج تیمــش از ایــن وضعیــت 

می شناســد.

توپ و تور
2+2 اصفهانی در تیم ملی

ــپاهان  ــن از س ــن و دو بازیک ــن از ذوب آه دو بازیک
ــکیل  ــی را تش ــم مل ــا در تی ــده اصفهانی ه 4 نماین

می دهنــد. 
در فهرســت جدیــد کارلــوس کــی روش بــرای اردوی 
ــی  ــن اصفهان ــار بازیک ــی، چه ــم مل ــازی تی آماده س
ــده می شــوند. علــی کریمــی و ســعید آقایــی از  دی
ســپاهان و رشــید مظاهــری و مرتضــی تبریــزی از 
ذوب آهــن بــرای حضــور در اردوی اتریــش بــه تیــم 
ــا در  ــع اصفهانی ه ــا مرب ــده اند ت ــوت ش ــی دع مل

تیــم ملــی را تشــکیل دهنــد.
ــده  ــا ش ــت ره ــد مصدومی ــی از بن ــی به تازگ  کریم
ــدی در ســپاهان نداشــته  ــرد ب ــم عملک ــی ه و آقای
ــزی  ــی تبری ــری و مرتض ــید مظاه ــا رش ــت؛ ام اس
ــن  ــرای ذوب آه ــت ب ــور ثاب ــه ط ــازی ب ــه در 11 ب ک
بــه میــدان رفته انــد، از بهتریــن بازیکنــان تیمشــان 
بوده انــد. تبریــزی بــا 5 گل زده در رده ســوم گلزنــان 

ــرار دارد. ــر لیــگ ق برت

استفاده از TMS در فوتبال بانوان 
اجباری شد

رئیــس کمیتــه حقوقــی و تدویــن مقــررات فدراســیون 
ــال  ــاری شــدن سیســتم TMS در فوتب ــال از اجب فوتب

بانــوان خبــر داد.
بــه گــزارش ســایت رســمی فدراســیون فوتبــال، 
احمدرضــا براتــی، رئیــس کمیتــه حقوقــی و تدویــن 
مقــررات فدراســیون فوتبــال، گفــت: بــر اســاس 
مصوبــه ۲۷ اکتبــر شــورای فیفــا کــه از ابتــدای ژانویــه 
ــتفاده از TMS در  ــود، اس ــد ب ــرا خواه ۲۰18 الزم االج
تمــام نقــل و انتقــاالت بین المللــی بازیکنــان زن 

ــت. ــی اس ــه ای الزام حرف
اســتفاده  می دانیــم  کــه  همان طــور  افــزود:  وی 
از TMS در فوتبــال مــردان از ابتــدای اکتبــر ۲۰1۰ 
آن  اجــرای  از  قانونگــذار  هــدف  و  الزامــی شــده 
افزایــش شــفافیت در نقــل و انتقــاالت و نیــز افزایش 
ســطح دسترســی مســئوالن فدراســیون ها و فیفــا بــه 

ــت. ــان اس ــاالت بازیکن ــل و انتق ــات نق جزئی
ــی ادامــه داد: در راســتای همیــن اهــداف، فیفــا  برات
ــی  ــاالت بین الملل ــل و انتق اســتفاده از TMS را در نق
ــه  ــخ اول ژانوی ــال از تاری ــه ای زن فوتب ــان حرف بازیکن
۲۰18 الزامــی اعــام کــرده و از ایــن تاریــخ بــه بعــد، 
ثبــت نقــل و انتقــاالت بازیکنــان حرفــه ای زن فوتبــال 
خــارج از ایــن سیســتم از نظــر فیفــا بی اعتبــار تلقــی 

می شــود.
ــن  ــات ای ــه جزئی ــرد ک ــد ک ــه تاکی ــی در خاتم برات
روابــط  و   TMS مســئوالن  طریــق  از  موضــوع 
ــال اطاع رســانی خواهــد  ــل فدراســیون فوتب بین المل

ــد. ش
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ــال ایــران اگــر پرحاشــیه ترین  فدراســیون فوتب
فدراســیون فوتبــال جهــان نباشــد، قطعــا یکــی 
ــان اســت  ــد فدراســیون پرماجــرای جه از چن
نمی بینــد.  را  آرامــش  روی  هیــچ گاه  کــه 
ــواع  ــود ان ــی و وج ــن جنجال ــا، قوانی دالل ه
بخشــی  فقــط  اداری،  تخلفــات  اقســام  و 
در  مــا  فوتبــال  فدراســیون  مشــکات  از 
ســال های اخیــر بــوده اســت؛ امــا در آخریــن 
غریــب،  و  عجیــب  حــوادث  ایــن  مــورد 
ــر از  ــی دیگ ــرده از یک ــی پ ــم مل ســرمربی تی
اتفاقــات جنجالــی در فدراســیون فوتبــال 

برداشــت.
 مصاحبه کی روش

 کــی روش پــس از تمریــن تیــم ملــی ماننــد 
ــود؛  ــگاران ب ــؤاالت خبرن ــرای س ــه پذی همیش
امــا یــک ســؤال بــا پاســخ جنجالی ســرمربی 

تیــم ملــی بــه تیتــر خبرهــا تبدیــل شــد. 
کــی روش در پاســخ بــه خبرنگارانی کــه درباره 
حریف هــای تدارکاتــی ایــران ســؤال پرســیده 
و بــازی بــا تیم هــای قوی تــر را خواســته 
بودنــد، گفــت: مــا بــا تمــام ســختی هایی کــه 
ــردن اهــداف خــود  داریــم ســعی در پیــش ب
داریــم؛ امــا بــاورش ســخت اســت کــه در مــاه 
نوامبــر هنــوز نمی دانیــم بایــد بــه چــه روشــی 

ــرای  ــت ب ــم. استارت لیس ــاده کنی ــود را آم خ
ــه آن توجــه  ــد ب ــه بای ورزش منتشــر شــده ک
کنیــد. پولــی کــه متعلــق بــه پاداش هــای تیــم 
ــی کــه  ــود، برداشــته شــده اســت؛ پول ــی ب مل
بــرای مصــارف شخصی شــان برداشــته اند. 
ــم« حمایــت کــرده و  فدراســیون از ایــن »خان
او کارش را انجــام داد. مــا نیــاز بــه بازی هــای 
خــوب و دوســتانه برابــر تیم هایــی چــون 
ــا  ــا هزینه ه ــم، ام ــال داری ــتان و پرتغ بلغارس

کجاســت؟ 

ــوده،  ــی ب ــم مل ــرای تی ــا ب ــه در فیف ــی ک پول
ناپدیــده شــده اســت! ایــن پــول متعلــق 
ــی  ــی قبل ــام جهان ــران در ج ــان ای ــه بازیکن ب
فوتبــال  فدراســیون  در حســاب  بــود کــه 

ــد  ــود کردن ــم طــوری وانم اســت. ســرکار خان
ــه  ــد. ب ــول را بیاورن ــتند پ ــان توانس ــه ایش ک
پــول  آن  و  نیســت  این طــور  هیچ وجــه 

ــود.  ــان ب بازیکن
ــد؟  ــت می کن فدراســیون از چــه کســی حمای
ــا کســی کــه حجــم رســانه ای  ــی ی از تیــم مل
بــا  بــازی  بــه  داریــم  احتیــاج  مــا  دارد؟ 
ــا  ــتان؛ ام ــال و بلغارس ــل پرتغ ــی مث تیم های
پولــی کــه حقمــان اســت را در اختیــار نداریــم؛ 
چــون یــک نفــر دیگــر آن را برداشــته اســت. 
ــد  ــود کردن ــوری وانم ــم ج ــرکار خان ــن س ای
ــه  ــی ک ــد؛ در حال ــول را آورده ان ــان پ ــه ایش ک
ــم  ــرای تی ــول ب ــه نیســت؛ آن پ اصــا این گون
ملــی اســت. شــما بایــد برویــد و بپرســید کــه 
ــرای تیــم ملــی اســت، االن  پــول فیفــا کــه ب

ــت؟  کجاس
قبــا گفتــم و دیگــر نمی خواهــم صحبــت 
ــه  ــت؛ بودج ــم نیس ــختی ه ــؤال س ــم. س کن

آماده ســازی تیــم ملــی کجاســت؟
 پول های تیم ملی کجاست؟

کــه  ایــران  فوتبــال  پول هــای  ماجــرای 
ســال ها بــه دلیــل تحریم هــا در حســاب 
ــائلی  ــی از مس ــود، یک ــده ب ــی مان ــا باق فیف
اســت کــه مدت هاســت دربــاره آن اخبــار 
ــا  ضدونقیضــی منتشــر می شــود؛ امــا حــاال ب
حرف هــای ســرمربی تیــم ملــی ایــن ماجــرا 

ــت.  ــرده اس ــدا ک ــازه ای پی ــاد ت ابع
ــه  ــی ب ــه خاص ــه عاق ــیون ک ــاف فدراس برخ
ــا  ــرده ب ــت ک مخفــی کاری دارد، کــی روش ثاب
کســی تعارفــی نــدارد و هــر وقــت الزم بــوده 
حرف هایــش را خیلــی بلنــد و شــفاف بــه 
گــوش مــردم رســانده اســت. حــاال هــم 
بی جهــت  می داننــد کــه کــی روش  همــه 
ایــن ماجــرا را رســانه ای نکــرده و از وضعیــت 

ــت.  ــه اس ــی کاف ــم مل ــی تی بی پول
تیــم  دومیــن  عنــوان  بــه  ایــران  تیــم 
صعودکــرده بــه جــام جهانــی بهتریــن فرصــت 
داشــت؛  اختیــار  در  آماده ســازی  بــرای  را 
ــردن  ــزی نک ــا برنامه ری ــت ب ــن فرص ــا ای ام
ــول در  ــود پ ــل نب ــه دلی ــم ب فدراســیون آن ه

حــال ســوختن اســت. 
ــا  ــگ فیف ــه در رنکین ــا ک ــیایی م ــای آس رقب
ــر هســتند، در  ــا پایین ت ــاد از م ــه زی ــا فاصل ب

ــون  ــی همچ ــای بزرگ ــا تیم ه ــازی ب ــال ب ح
ــی کــه  ــل و آلمــان و ... هســتند؛ در حال برزی
ــرای  ــم آســیا ب ــن تی ــوان بهتری ــه عن ــران ب ای
بــازی بــا تیم هــای درجــه چنــدم اروپــا و 
ــی اســت. ــی در حــال چانه زن ــکای جنوب آمری

در آن ســو وضعیــت پول هــای فوتبــال ایــران 
ــا  ــد کشــور م ــب جدی ــی از عجای ــه یک ــم ب ه
تبدیــل شــده و هیچ کــس بــه درســتی اعــام 
ــای  ــر پول ه ــر س ــه ب ــا چ ــه واقع ــد ک نمی کن
ــن  ــرای ای ــت. ماج ــده اس ــران آم ــال ای فوتب
خانــم مرمــوز کــه همــه اعــام می کننــد 
پول هــا دســت اوســت، چیســت و او چــه 

ــال دارد؟  ــیون فوتب ــی در فدراس نقش
بــا توجــه بــه ســکوت فدراســیون و پنهانــکاری 
باشــیم  امیــدوار  بایــد  تنهــا  آن  اعضــای 
روشــنگری های کــی روش گــره از ایــن ماجــرای 

ــد. ــاز کن ــب ب عجی

روشنگری های تازه سرمربی تیم ملی فوتبال

پول تیم ملی کجاست؟

قهرمــان المپیــک ریــو گفــت: حدود هشــت میلیــارد تومان 
مــدارک بــرای اینکــه نشــان دهــم بــه ایــران برمی گــردم 
بــه ســفارت آمریــکا بــردم؛ امــا چیــزی از من نخواســتند و 

گفتنــد کــه چــرا دوبــاره بــرای مصاحبــه آمــده ام. 
انتخابــات کمیســیون  در حاشــیه  کیانــوش رســتمی 
در  حضــورش  وضعیــت  آخریــن  دربــاره  ورزشــکاران 
مســابقات قهرمانــی جهــان بیــان کــرد: مــن پیگیــر 
وضعیــت اعزامــم بــه آمریــکا بــودم. بــه مــن گفتنــد کــه 
ــی آی چــک  ــاره اف ب ــه دوب ــم ک ــه کن ــی را ارائ ــد مدارک بای
ــارد  ــا هشــت میلی ــت ت ــه هف ــک ب ــم نزدی ــن ه ــد. م کن
ــه  ــم ک ــان ده ــه نش ــردم ک ــودم ب ــا خ ــدارک ب ــان م توم
پــس از مســابقات جهانــی بــه ایــران برمی گــردم تــا هیــچ 
بهانــه دیگــری بــرای آن هــا باقــی نمانــد؛ امــا زمانــی کــه 
بــرای مصاحبــه رفتــم، چیــزی از مــن نخواســتند و حتــی 

اعــام کردنــد کــه پرونــده مــن طبــق روال پیــش مــی رود. 
ــاره  او ادامــه داد: همچنیــن بــه مــن گفتنــد کــه چــرا دوب
ــت نگاری  ــرای انگش ــرده ام و ب ــز ک ــول را واری ــی پ مبلغ
ــد  ــن گفته ان ــه م ــه ب ــخ دادم ک ــم پاس ــن ه ــده ام. م آم
ــاره در  ــه دوب ــتم ک ــود دانس ــه خ ــم و وظیف ــاره بیای دوب
ــه  ــن برگ ــه م ــم ب ــت ه ــم. درنهای ــرکت کن ــه ش مصاحب
ــابقات  ــه مس ــود و ب ــل ش ــه ح ــدوارم ک ــد و امی زرد دادن
جهانــی بــروم؛ واقعــا بــد می شــود کــه کشــوری میزبانــی 
مســابقات جهانــی را داشــته باشــد و بــه ورزشــکاران 

ــد.  ــزا نده ــاخص وی ش
ایــن قهرمــان المپیــک ریــو دربــاره وضعیــت آمادگــی خود 
 نیــز گفــت: تمریناتــم خــوب اســت. مــن تقریبــا دو مــاه 
و نیــم تمریــن کــرده ام و همچنــان هــم بــه تنهایــی 

می بــرم. پیــش  را  تمریناتــم 

دارنــده مــدال نقــره المپیــک ریــو گفــت: در فکــر 
جداشــدن از دنیــای قهرمانــی نیســتم و یــک مــاه دیگــر 

ــی روم.  ــدان م ــه می ــی ب ــگ جهان در لی
کمیــل قاســمی دربــاره اینکــه می خواهــد از دنیــای 
قهرمانــی جــدا شــود و بــه کارهــای اجرایــی بپــردازد، بیان 
کــرد: مــن بــه فکــر جدایــی از کشــتی و دنیــای قهرمانــی 
ــی  ــا زمان های ــم؛ ام ــه می ده ــان ادام ــتم و همچن نیس
ــی وارد  ــه بخش های ــم ب ــه متوجــه شــوم می توان هــم ک
ــد، ســعی  ــرات ورزشــکاران را درج می کنن ــه نظ شــوم ک
ــه  ــتی ادام ــه کش ــال ب ــن ح ــا ای ــوم؛ ب ــم وارد ش می کن
می دهــم و هدفــم ایــن اســت تــا المپیــک ۲۰۲۰ باشــم. 
او دربــاره وضعیــت خــود نیــز گفــت: پــس از مصدومیتی 
کــه داشــتم، تمریناتــم را تــازه شــروع کــرده ام و خــودم را 

بــرای مســابقات آتــی آمــاده می کنــم. 

دربــاره  المپیــک  برنــز  و  نقــره  مدال هــای  دارنــده 
ــی کشــتی آزاد و اینکــه  وضعیــت ســرمربیگری تیــم مل
ــی فرصــت بیشــتری داده  ــه طای ــد ب ــد بای ــر می کن فک
شــود یــا خیــر، تصریــح کــرد: ســرمربیگری بحــث 
کارشناســی می خواهــد و شــورای فنــی متشــکل از 
افــراد بــزرگ و پیشکســوت هســتند و مطمئنــا بــه کســی 
می تواننــد اعتمــاد کننــد کــه بــه کشــتی ایــران کمــک کنــد 
تــا پــس از انتخابــات هــم مشــخص می شــود کــه چــه 

کســی می آیــد. 
او ادامــه داد: طایــی، فــرد بزرگــی اســت و بــه هــر حــال 
همــه در کار خــود ایــراد و حســن هایی دارنــد؛ نمی تــوان 
گفــت کــه فقــط یــک نفــر بــد کار کــرده و ایــراد از او بــوده 
اســت. بــه هــر حــال کل مجموعــه بــرای کســب نتیجــه 
زحمــت می کشــند و در بــرد و باخت هــا ســهیم هســتند.

ورزش

،،
ــال  ــر ســر پول هــای فوتب واقعــا چــه ب
ایــن  ماجــرای  اســت؟  آمــده  ایــران 
خانم مرموز که همه اعالم می کنند 
پول هــا دســت اوســت، چیســت و او 
چــه نقشــی در فدراســیون فوتبــال 

دارد؟ 
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ادامه از صفحه 8
دوم  هیــأت   1393/۰۲/۲۰-33۰۰ شــماره  1۷5.رای 
بــه شناســنامه شــماره ۶۲4  اقــای جهانگیرهداونــد 
ــه  ــد روح ال ــادره دورود فرزن ــی 4۲1899۰۷۷8 ص کدمل
ششــدانگ ســاختمان بــه مســاحت 1۲۷/۷3 مترمربــع 
از پــاک شــماره  148 فرعــی از 4۰ اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
ــان ــه ۷۷ اصفه از سندشــماره1۰4۰8۰-۶۶/۷/۲۰ دفترخان
دوم  هیــأت   139۶/۰۶/۲5-15198 شــماره  1۷۶.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــادار فاورجان ــی وف ــای عل آق
۲۰۷۷ کدملــی 111۰9۰۲1۲3 صــادره فاورجــان فرزنــد 
ــه  ــاختمان   ب ــاب   س ــک ب ــدانگ ی ــی شش محمدعل
مســاحت  11۰.81    مترمربــع پــاک شــماره  ۲8   اصلــی 
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
ــت  ــورد ثب ــی م ــی توکل ــت محمدعل ــان  از مالکی اصفه

ــاک ــر  54   ام ــی ۲۷1     دفت ــه  ۲۶8 ال صفح
اول  هیــأت   139۶/۰۷/۲9-1۷۶5۷ شــماره  1۷۷.رای 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــادری بلداج ــادر ن ــای به آق
۲8 کدملــی ۶۲998۲۲۲8۷ صــادره  بروجــن فرزنــد 
ــه مســاحت  ــه ب ــاب خان ــه ششــدانگ یــک ب حبیــب ال
ــع در  ــی واق ــماره۶8  اصل ــاک ش ــع پ 11۲.۶۰   مترمرب
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان   

ــوی ــودی دهن ــاس محم ــت عب از مالکی
اول  هیــأت   139۶/۰۷/۲9-1۷۶59 شــماره  1۷8.رای 
آقــای اصغــر حافظــی بــه شناســنامه شــماره 5۶5 
کدملــی 1۲844۰338۶ صــادره اصفهــان فرزنــد خــداداد 
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــگ مشــاع از ششــدانگ ی ســه دان
مســاحت۲9۰.۶۶  مترمربــع پــاک شــماره۶3۲   فرعــی 
ــت  ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق از1۶  اصل
ملــک غــرب اصفهــان   از مالکیــت  فاطمــه مارانــی 
طبــق اظهارنامــه و بمانعلــی ماهرانــی طبــق ســند صلــح 
باعــوض  5919۶ مــورخ  1339/۲/۲۲ دفترخانــه ۷ 

ــان اصفه
اول   هیــأت   139۶/۰۷/۲9-1۷۶58 شــماره  1۷9.رای 
ــه شناســنامه شــماره  ــم اعظــم ابوالفتحــی وحیــد ب خان
۶۷۲ کدملــی 13۷8۷55۶۰1 صــادره تبریــز فرزنــد رضــا 
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــگ مشــاع از ششــدانگ ی ســه دان
مســاحت۲9۰.۶۶  مترمربــع پــاک شــماره۶3۲   فرعــی 
ــت  ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق از1۶  اصل
ملــک غــرب اصفهــان   از مالکیــت  فاطمــه مارانــی 
طبــق اظهارنامــه و بمانعلــی ماهرانــی طبــق ســند صلــح 
باعــوض  5919۶ مــورخ  1339/۲/۲۲ دفترخانــه ۷ 

ــان اصفه
اول   هیــأت   139۶/۰۷/۲9-1۷549 شــماره  18۰.رای 
آقــای اســداله صادقیــان بــه شناســنامه شــماره 5 
کدملــی 1۲8991۷345 صــادره اصفهــان فرزنــد رمضــان 
ششــدانگ یــک بــاب خانــه  بــه مســاحت 1۶3 مترمربــع 
پــاک شــماره ۶8 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 
ــین  ــید حس ــت  س ــرب از مالکی ــک غ ــت مل ــوزه ثب ح

ــادی ــرام آب حســینی به
اول  هیــأت   139۶/۰۷/۲9-1۷551 شــماره  181.رای 
آقــای اکبــر جانثاریــون بــه شناســنامه شــماره 949 
کدملــی 1۲83448۷۶9 صــادره اصفهــان فرزنــد آقاجــان 
ــاحت ۲۷۶.۶1  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
ــی  ــی از 13 اصل ــاک شــماره 3۷ فرع ــع پ مترمرب

ــک غــرب   ــت مل ــان بخــش 14 حــوزه ثب ــع در اصفه واق
میــزان 1۷۲ متــر مربــع از مالکیــت ربابــه ســلطان جــان 
ــر  15۲  امــاک  ــاری مــورد ثبــت صفحــه  541   دفت نث
و مابقــی از مالکیــت متقاضــی مــورد ثبــت صفحــه 538 

ــاک ــر 15۲ ام دفت
اول  هیــأت   139۶/۰۷/۲9-1۷55۰ شــماره  18۲.رای 
آقــای اکبــر جانثاریــون بــه شناســنامه شــماره 949 
کدملــی 1۲83448۷۶9 صــادره اصفهــان فرزنــد آقاجــان 
ــاحت 344.۲8  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی شش
مترمربــع پــاک شــماره 3۷ فرعــی از 13 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب از مالکیــت 
متقاضــی  مــورد ثبــت صفحــه 538   دفتــر 15۲  امــاک

اول  هیــأت   139۶/۰۷/۲۷-1۷49۲ شــماره  183.رای 
آقــای اکبــر صادقــی بــه شناســنامه شــماره 1۲۲4 کدملی 
1۲855۶۲5۶9 صــادره  اصفهــان فرزنــد علــی ســه دانــگ 
ــاحت  ــه مس ــه  ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش مش
199.8۶ مترمربــع پــاک شــماره 31 اصلــی واقــع در 
اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب از مالکیــت 

ــی ــی بابوکان ــم رمضان ابراهی
اول   هیــأت   139۶/۰۷/۲۷-1۷491 شــماره  184.رای 
خانــم مهنــاز غزالــی بــه شناســنامه شــماره 49۶۰۷ 
ــد حســن  ــان  فرزن ــی 1۲8۰9۲1۶84 صــادره اصفه کدمل
ــه  ــه  ب ــاب خان ــک ب ــگ مشــاع از ششــدانگ ی ســه دان
ــی  ــماره 31 اصل ــاک ش ــع پ ــاحت 199.8۶ مترمرب مس
واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب از 

ــی ــی بابوکان ــم رمضان ــت ابراهی مالکی
185.رای شــماره 1۷۶81-139۶/۰۷/۲9 هیــأت اول خانــم 
بتــول ماهرانــی برزانــی بــه شناســنامه شــماره ۶88 
کدملــی 1۲8۲۷544۲4 صــادره اصفهــان  فرزنــد محمــد 
ــاب  ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان ــی در   س عل
خانــه بــه مســاحت۶1.۶۶   مترمربــع پــاک شــماره9۷۷   
فرعــی از1۶  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان   از مالکیــت  اکبــر برندگــی

اول  هیــأت   139۶/۰۷/۲9-1۷۶8۰ شــماره  18۶.رای 
بــه شناســنامه شــماره 19۰4  برندگــی  اکبــر  آقــای 
ــم  ــد رحی ــان فرزن ــادره اصفه ــی 1۲8۲983۷41 ص کدمل
ــه  ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از شش ــگ مش ــه دان س
مســاحت۶1.۶۶   مترمربــع پــاک شــماره9۷۷   فرعــی 
ــت  ــوزه ثب ــش 14 ح ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از1۶  اصل

ــی ــر برندگ ــت  اکب ــان   از مالکی ــرب اصفه ــک غ مل
18۷.رای شــماره 1۷۷۰3-139۶/۰۷/3۰ هیــأت چهــارم  
بــه  کرمــی  میرمعصومــی  اســماعیل  ســید  آقــای 
شناســنامه شــماره ۲53 کدملــی 1۲833۶483۲ صــادره 
فرزنــد ســید حســین در ششــدانگ یکبــاب گلخانــه 
بــه مســاحت 19۰/۷3 مترمربــع قســمتی از پــاک 
شــماره ۲38و۲3۷فرعــی از۲۲ اصلــی واقــع در اصفهــان 
بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــع 
ــی  ــین میرمعصوم ــمی سیدحس ــک رس ــطه از مال الواس
)پــاک ۲3۷ فرعــی (واز مالــک رســمی اعظــم الســادات 
میرمعصومــی در ص 3۷4 دفتــر 11۲4 )پــاک ۲38 

ــی( فرع
ــارم   ــأت چه ــماره 1۷۰۷8-139۶/۰۷/۲3 هی 188.رای ش
آقــای مصطفــی عباســی ولدانــی بــه شناســنامه شــماره 
1189 کدملــی 1۲835۰89۰۷ صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاحت   ــه مس ــه ب ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــن    ازشش حس

11۰.11 مترمربــع قســمتی  از پــاک شــماره 1۷3   فرعــی 
ــت  ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق از  3۶ اصل
ــمی  ــک رس ــطه از مال ــع الواس ــان م ــرب اصفه ــک غ مل
بهاءالدیــن الفــت  بــا توجــه بــه گواهــی طبــق اظهارنامــه 

از مالکیــن مــی باشــد
189.رای شــماره 1۷۰۷۷-139۶/۰۷/۲3 هیــأت چهــارم 
ــه شناســنامه شــماره  ــی ب ــای حســین عباســی ولدان آق
ــر   ــد صف ــان  فرزن ــی 1۲9۰۰95۰51  صــادره اصفه 9 کدمل
ازششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت  ۲۲.1۰ 
ــی  ــی از  3۶ اصل ــماره 13۲   فرع ــاک ش ــع از پ مترمرب
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق
اصفهــان مــع الواســطه از مالــک رســمی فاطمــه و مهــدی 

ــک میباشــد ــه مال ــق اظهارنام ــه طب شــیرخانی ک
19۰.رای شــماره 1۷۰۷5-139۶/۰۷/۲3 هیــأت چهــارم 
آقــای حســین عباســی ولدانــی  بــه شناســنامه شــماره 
ــر   ــد صف ــان فرزن ــی 1۲9۰۰95۰51   صــادره اصفه 9 کدمل
ازششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه مســاحت  1۷۷.9۰ 
مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره 13۲   فرعــی از  3۶ 
ــک  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق اصل
ــان مــع الواســطه از مالــک رســمی فاطمــه  غــرب اصفه
و مهــدی شــیرخانی کــه طبــق اظهارنامــه مالــک میباشــد

ســوم  هیــأت   139۶/۰۷/۲4-1۷18۷ شــماره  191.رای 
ــنامه  ــه شناس ــفادرانی ب ــدری ورنوس ــکوفه کن ــم ش خان
صــادره   113۰۲95۰44 113۰۲95۰44 کدملــی  شــماره 
اصفهــان فرزنــد حســنعلی ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ــاک شــماره  ــع قســمتی از پ مســاحت 188.31 مترمرب
۶۶ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک 
غــرب اصفهــان از مالــک رســمی حســین ورانــی جوهانی 

ــاک ــر 9۶3 ام ــه ۲9۶ دفت در صفح
ســوم  هیــأت   139۶/۰۷/۲۰-1۶944 شــماره  19۲.رای 
آقــای غامعلــی شــریفیان قهفرخــی بــه شناســنامه 
شــماره ۷918 کدملــی 4۶۲۰۶۶5۲9۰ صــادره فرزنــد 
رجبعلــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۶3.3 
ــع  ــی واق ــی از14 اصل ــاک شــماره۷4۶ فرع ــع پ مترمرب
در اصفهــان بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان  

ــر 14 ــت ص 54۲ دفت ــورد ثب م
ســوم  هیــأت   139۶/۰8/۰۷-181۷9 شــماره  193.رای 
ــه شناســنامه  ــی میرمعصومــی کرمــی ب ــای ســید عل آق
شــماره 11 کدملــی 1۲9۰۲3۰۲۶9 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ  یکب ــال شش ــید ج س
1۶۶.34 مترمربــع پــاک شــماره3۰۶ فرعــی از۲۲ اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش 14ح ــان بخ ــع در اصفه واق
ــک رســمی ســید حســین میرحســینی  ــان  از مال اصفه

ــاک ــر 85 ام ــب ص ۶1 دفت ــی بموج کرم
ســوم  هیــأت  شــماره 139۶/۰۷/۲۰-1۶988  194.رای 
خانــم زهــره جوانــی بــه شناســنامه شــماره 1۷8۲۲ 
ــدانگ  ــی شش ــد عل ــادره فرزن ــی 114۰1۷۷۷۷1 ص کدمل
ــاک  ــع پ ــاحت ۲۶9.18 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان یکب
شــماره313۰ فرعــی از۲5 اصلــی واقــع در اصفهــان 
ــان  بموجــب  بخــش 14حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفه

ــک ــتم الکترونی سیس
اول  هیــأت   139۶/۰8/۰3-1۷9۶4 شــماره  195.رای 
ــماره 5۶5۷3  ــنامه ش ــه شناس ــدی ب ــرج بیرژن ــای ای آق
کدملــی 1۲8۰993۰۷3 صــادره اصفهــان فرزنــد مصطفــی 
ششــدانگ یــک بــاب    مغــازه بــه اســتثنای بهــای ثمنیه 

اعیانــی بــه مســاحت 93.۷۲     مترمربــع پــاک شــماره  
31۷    فرعــی از  3  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  
حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان از مالکیــت مســعود و 
منصــوره هفــت بــرادران  مــورد ثبــت صفحــات 5۲۰ و ۲۰1    

دفتــر اول متمــم و 498    امــاک  
اول  هیــأت   139۶/۰8/۰3-1۷9۶5 شــماره  19۶.رای 
ــماره 5۶5۷3  ــنامه ش ــه شناس ــدی ب ــرج بیرژن ــای ای آق
کدملــی 1۲8۰993۰۷3 صــادره اصفهــان فرزنــد مصطفــی 
ششــدانگ یــک بــاب    مغــازه    بــه مســاحت  ۷۷.1۲    
ــی  ــی از  3  اصل ــماره   31۶   فرع ــاک ش ــع پ مترمرب
واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب 
اصفهــان مــورد ثبــت صفحــات    394 و 39۷ دفتــر  

54۲   امــاک
دوم  هیــأت   139۶/۰۷/۲4-1۷۲3۲ شــماره  19۷.رای 
موسســه خیریــه آشــیانه رحمــت الهــی بــه  شــماره ثبــت 
3۷85  و  شناســه ملــی 1۰۲۶۰۶914۰۰  ششــدانگ یــک 
ــع  ــاحت  448.15  مترمرب ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ب
ــع در  ــی واق ــی از  18  اصل ــاک شــماره  ۲۷51    فرع پ
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــر   4۶۶  امــاک مــورد ثبــت صفحــه  5۶1   دفت
دوم  هیــأت   139۶/۰۷/۲4-1۷۲3۰ شــماره  198.رای 
موسســه خیریــه آشــیانه رحمــت الهــی بــه  شــماره ثبــت 
3۷85  و  شناســه ملــی 1۰۲۶۰۶914۰۰  ششــدانگ یــک 
ــع  ــاحت  49۰.5۰    مترمرب ــه مس ــاختمان   ب ــاب   س ب
ــع در  ــی واق ــی از  18  اصل ــاک شــماره  ۲۷51    فرع پ
اصفهــان بخــش  14  حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 

ــر   4۶۶  امــاک ــت صفحــه  5۶1   دفت مــورد ثب
199.رای شــماره 1۷448-139۶/۰۷/۲۷ هیــأت اول آقای 
ــه شناســنامه شــماره ۲5۶  ــی ب ــژاد اصل عســگر رســتم ن
ــی  ــد علیقل ــهر فرزن ــادره آذرش ــی 1۶99419۰51 ص کدمل
دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب ســاختمان بــه 
مســاحت ۲۰۷.98 مترمربــع پــاک شــماره ۶39 فرعی از 
1۶ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 14 حــوزه ثبــت ملک 
ــه   ــت صفح ــورد ثب ــی م ــه رضائ ــت یدال ــرب از مالکی غ

ــر  1۰3  امــاک 359  دفت
۲۰۰.رای شــماره 1۷45۰-139۶/۰۷/۲۷ هیــأت اول آقــای 
ــماره 59  ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــژاد اصل ــتم ن ــد رس مجی
ــی  ــد علیقل ــی 1۶994۰4۰38 صــادره آذرشــهر فرزن کدمل
در  دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب  ســاختمان    
ــاک شــماره        ــع پ ــه مســاحت     ۲۰۷.98       مترمرب ب
۶39           فرعی از    1۶           اصلی واقع در اصفهان 
ــه  ــت یدال ــک غــرب از مالکی ــت مل بخــش 14 حــوزه ثب
رضائــی    مــورد ثبــت صفحــه  359  دفتــر  1۰3  امــاک

۲۰1.رای شــماره 1۷449-139۶/۰۷/۲۷ هیــأت اول آقــای 
ــه شناســنامه شــماره 384  ــی ب ــژاد اصل ــر رســتم ن قدی
ــد علیقلــی  کدملــی 1۶9944۶۶95 صــادره آذرشــهر فرزن
در  دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب  ســاختمان    
ــاک شــماره        ــع پ ــه مســاحت     ۲۰۷.98       مترمرب ب
۶39           فرعی از    1۶           اصلی واقع در اصفهان 
ــه  ــت یدال ــک غــرب از مالکی ــت مل بخــش 14 حــوزه ثب
رضائــی    مــورد ثبــت صفحــه  359  دفتــر  1۰3  امــاک

۲۰۲.رای شــماره 1۶۲33-139۶/۰۷/۰4 هیــأت ســوم 
ــماره  ــنامه ش ــه شناس ــر  ب ــت ف ــماعیل هدای ــای  اس آق
ــد   ــان  فرزن ــادره  اصفه ــی 1۲9۰۶59۷۰۲     ص 4۰  کدمل
ــه  ــازه    ب ــه و مغ ــاب خان ــک ب ــدانگ ی ــاس   شش عب

مســاحت  ۶3.۲  مترمربــع از پــاک شــماره  3۲۲۶   
ــان بخــش14 حــوزه  ــع در اصفه ــی واق ــی از 18 اصل فرع

ــماره 451314 ــان ازسندش ــرب اصفه ــک غ ــت مل ثب
۲۰3.رای شــماره 1۶۲55-139۶/۰۷/۰5 هیــأت ســوم 
ــه شناســنامه شــماره 9۲9  ــدی ب ــاس نورمحم ــای عب آق
ــد احمــد  ــان فرزن ــی 1۲8338۰854 صــادره اصفه کدمل
ســه دانــگ ازششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
8۶/13 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از ۲8 اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق
ــت  ــدی ثب ــور محم ــد ن ــمی احم ــک رس ــان از مال اصفه

ــاک ــر 89۰ ام ــه 351 دفت صفح
هیــأت ســوم  ۲۰4.رای شــماره 139۶/۰۷/۰5-1۶۲5۶ 
آقــای رســول نورمحمــدی بــه شناســنامه شــماره 8 
کدملــی 1۲9۰19۶۰8۷ صــادره اصفهــان فرزنــد احمــد 
ســه دانــگ ازششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
8۶/13 مترمربــع پــاک شــماره فرعــی از ۲8 اصلــی 
ــرب  ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــش14 ح ــان بخ ــع در اصفه واق
ــت  ــدی ثب ــور محم ــد ن ــمی احم ــک رس ــان از مال اصفه

ــاک ــر 89۰ ام ــه 351 دفت صفح
۲۰5.رای شــماره 18۰49-139۶/۰8/۰4 هیــأت اول آقــای 
ــی  ــه شناســنامه شــماره 14۷۰ کدمل ــاری ب محمــد بختی
ــار   ــین چه ــد حس ــان فرزن ــادره  اصفه 1۲858۲۰4۶۰ ص
ــه  ــه ب ــاب   خان ــک ب ــدانگ ی ــاع از   شش ــگ مش دان
مســاحت  ۷۰.89    مترمربــع پــاک شــماره   59۰1   
فرعــی از  1۲  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــات ۶۷ و 
ــر  ــه 3۷3 دفت ــر 44۲ و صفح 88 و 91 و 94 و 9۷ دفت

ــاک ۷9۶     ام
۲۰۶.رای شــماره 18۰51-139۶/۰8/۰4 هیــأت اول خانــم 
ــی  ــماره ۲۲۶3 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــی ب ــرا صحرائ زه
1۲85۰55۰۰4 صــادره  اصفهــان فرزنــد محمــد علــی 
ــه  ــه ب ــاب   خان دو دانــگ مشــاع از   ششــدانگ یــک ب
مســاحت  ۷۰.89    مترمربــع پــاک شــماره   59۰1   
فرعــی از  1۲  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  14  حــوزه 
ثبــت ملــک غــرب اصفهــان مــورد ثبــت صفحــات ۶۷ و 
ــر  ــه 3۷3 دفت ــر 44۲ و صفح 88 و 91 و 94 و 9۷ دفت

ــاک ۷9۶     ام
۲۰۷.رای شــماره 1۶818-139۶/۰۷/18 هیــأت چهــارم 
آقــای ســید محمــد نصیــر تنباکوئــی اصفهانــی بــه 
شناســنامه شــماره 1۲۷۲58189۶ کدملــی 1۲۷۲58189۶ 
دانــگ  دو  مجتبــی  ســید  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 
ــاحت 38/۰8  ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــک ب ــدانگ ی ازشش
مترمربــع پــاک شــماره3۷4۶ فرعــی از۶8 اصلــی واقــع 
ــان  ــرب اصفه ــک غ ــت مل ــوزه ثب ــان بخــش ح در اصفه
ــت  ــری تودشــکی کــه در ثب ــک رســمی ســعید قنب ازمال

ــاک ــر ۷۲4 ام ــه 11۷ دفت صفح
۲۰8.رای شــماره 1۶8۲۰-139۶/۰۷/18 هیــأت چهــارم 
ــه شناســنامه شــماره 1۰813  ــور ب ــی پ ــد نبات ــای حمی آق
ــد حســن  ــان فرزن ــی 1۲9333۰8۰9 صــادره اصفه کدمل
چهــار دانــگ ازششــدانگ یــک بــاب مغــازه بــه مســاحت 
38/۰8 مترمربــع پــاک شــماره3۷4۶ فرعــی از۶8 
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک غرب 
اصفهــان ازمالــک رســمی ســعید قنبــری تودشــکی که در 

ثبــت صفحــه 11۷ دفتــر ۷۲4 امــاک
آرای اصاحی

1.رای شــماره 155۷۶-139۶/۰۶/۲8 هیــأت ســوم آقــای 
جــواد حیــدری عاشــق ابــادی بــه شناســنامه شــماره ۲9 
ــد حســین  ــان فرزن ــی 1۲9319۰۷8۰ صــادره اصفه کدمل
ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
مســاحت 13۷.۲۰ مترمربــع پــاک ردیــف 3۷ از ۶۶ 
ــک  ــت مل ــان بخــش14 حــوزه ثب ــع در اصفه ــی واق اصل
غــرب اصفهــان مــع الواســطه از شــکراله ذوالفقــاری 
ــی  ــاک ثبت ــخ 9۶/8/۲ پ ــره درتاری ــی منتش ــه در آگه ک

ــت. ــده اس ــد ش ــی قی ــی از ۶۶ اصل ــتباهًا 3۷ فرع اش
۲.رای شــماره155۷3-139۶/۰۶/۲8 هیــأت ســوم آقــای 
ــه شناســنامه شــماره  ــادی ب ــدری عاشــق اب حســن حی
49۲ کدملــی 1۲931958۰4 صــادره فرزنــد حســین ســه 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ــع پــاک ردیــف 3۷ از ۶۶ اصلــی واقــع  13۷.۲۰ مترمرب
در اصفهــان بخــش14 حــوزه ثبــت ملــک غــرب اصفهــان 
مــع الواســطه از شــکراله ذوالفقــاری کــه در آگهــی 
ــتباهًا 3۷  ــی اش ــاک ثبت ــخ 9۶/8/۲ پ ــره درتاری منتش

ــد شــده اســت.. ــی قی فرعــی از ۶۶ اصل
3.رای اصاحــی شــماره 1۶۷۲1-139۶/۰۷/1۶ هیــأت 
ــا عنایــت  ــاد گــزارش کارشــناس و ب ــه مف دوم باتوجــه ب
ــذا مفــاد  ــا کنــون اجــرا نشــده ل ــه اینکــه رای هیــأت ت ب
ــماره  ــردد: ش ــی گ ــاح م ــرح اص ــن ش ــادره بدی رای ص
ــح  ــی صحی ــی از 1۶ اصل ــا 85۲ فرع ــورد تقاض ــاک م پ
مــی باشــد کــه در رای شــماره 139۶/۰3/۰8-5۶۷5 
ــی از 1۶  ــتباهًا 58۲ فرع ــاک اش ــماره پ ــأت دوم ش هی

ــد شــده اســت. ــی قی اصل
4.رای اصاحــی شــماره 1۶84۷-139۶/۰۷/18 هیــأت 
چهــارم باتوجــه بــه مفــاد گــزارش کارشــناس و بــا عنایــت 
ــذا مفــاد  ــا کنــون اجــرا نشــده ل ــه اینکــه رای هیــأت ت ب
ــماره  ــردد: ش ــی گ ــاح م ــرح اص ــن ش ــادره بدی رای ص
ــد  ــی باش ــح م ــی صحی ــا ۶8 اصل ــورد تقاض ــاک م پ
کــه در رای شــماره 5۶83-139۶/۰3/۰8 هیــأت چهــارم 
ــد  ــی قی ــی از ۶8 اصل ــتباهًا 45 فرع ــاک اش ــماره پ ش

شــده اســت.
ــأت  ــماره 1۷۲35-139۶/۰۷/۲4 هی ــی ش 5.رای اصاح
ــا عنایــت  ــاد گــزارش کارشــناس و ب ــه مف دوم باتوجــه ب
ــذا مفــاد  ــا کنــون اجــرا نشــده ل ــه اینکــه رای هیــأت ت ب
ــماره  ــردد: ش ــی گ ــاح م ــرح اص ــن ش ــادره بدی رای ص
ــح  ــی صحی ــی از 1۶ اصل ــا 85۲ فرع ــورد تقاض ــاک م پ
ــماره 1394/۰5/۲4-۲3۶38  ــه در رای ش ــد ک ــی باش م
ــی از 1۶  ــتباهًا 583 فرع ــاک اش ــماره پ ــأت دوم ش هی

ــد شــده اســت. ــی قی اصل
۶.رای اصاحــی شــماره 1۷۲3۶-139۶/۰۷/۲4 هیــأت 
ــا عنایــت  ــاد گــزارش کارشــناس و ب ــه مف دوم باتوجــه ب
ــذا مفــاد  ــا کنــون اجــرا نشــده ل ــه اینکــه رای هیــأت ت ب
ــماره  ــردد: ش ــی گ ــاح م ــرح اص ــن ش ــادره بدی رای ص
ــح  ــی صحی ــی از 1۶ اصل ــا 85۲ فرع ــورد تقاض ــاک م پ
ــماره 1394/۰5/۲4-۲3۶39  ــه در رای ش ــد ک ــی باش م
ــی از 1۶  ــتباهًا 583 فرع ــاک اش ــماره پ ــأت دوم ش هی

ــد شــده اســت. ــی قی اصل
آراء صــادره قبلــی بــا رعایــت اصاحــات فــوق قابــل اجــرا 

. شند میبا
ــور وعــدم  ــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذک بدیه
مالکیــت  ســند  مقــررات  طبــق  اعتــراض  وصــول 

۲5۲۶1 الــف  .م  صادرخواهدشــد 
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ــع در  ــی واق ــی از 334۶ اصل ــاک 11 فرع ششــدانگ پ
ــه نشــانی کاشــان  بخــش یــک حــوزه ثبتــی کاشــان ب
ــرات  ــب مخاب ــن جمشــیدکوی جن ــاث الدی ــان غی خیاب
ــور  ــت ن ــن بس ــریف ب ــهیدان ش ــوی ش ــوم 18(ک )نج
و   148 صفحــات  در   15۶11 ثبــت  ذیــل  یکــم کــه 
ــا  ــام رض ــه ن ــه  ب ــه بالمناصف ــاک ب ــر 1۰3 ام 151 دفت
ــت  ــت و ســند مالکی ــی ثب ــه ئ ــه قری ــان و جمیل باصری
ــی  ــماال پ ــخصات ش ــدود و مش ــا ح ــده ب ــادر گردی ص
ــترک  ــی مش ــرقا پ ــه ش ــه کوچ ــر ب ــول 9 مت ــت بط اس
ــی از 334۶  ــماره 1۲ فرع ــه ش ــر ب ــول 19/۷۰ مت ــه ط ب
ــه  ــر ب ــه طــول 9/۶۰ مت ــی مشــترک ب ــا پ ــی  جنوب اصل
ــر  ــه طــول ۲۰ مت ــی اســت  ب ــا پ شــماره 1۰ فرعــی غرب
ــه کوچــه و طبــق نظــر کارشــناس رســمی ششــدانگ  ب
ــکونی   ــورت مس ــه ص ــر ب ــال حاض ــوق، در ح ــاک ف پ
ــاحت  ــه بمس ــال دارای عرص ــدود 3۰  س ــت ح ــا قدم ب
184/5 متــر مربــع و زیرزمیــن بســماحت 95 متــر 
مربــع و همکــف بمســاحت 11۲ متــر مربــع و پارکینــگ 
بــه مســاحت ۲۰ متــر مربــع بــا مصالــح مصرفــی : نیمــه 
فلــزی و ســقف تیــر آهــن و آجــر، کــف موزائیــک 
ــا ســنگ ۷  ــاط ســازی ب ــای ســیمان ســفید ،حی و نم
ــا  ــرق و گاز جمع ــهری آب و ب ــای ش ــانتی و امتیازه س
بــه مبلــغ پایــه 1/85۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال ارزیابــی و قطعــی 
گردیــده ملکــی نامبــرده باالکــه طبــق ســند رهنــی 
شــماره 8914۲-1394/۰4/15 دفترخانــه اســناد رســمی 
ــاذر کاشــان  ــک ســینا شــعبه اب ــن بان 19 کاشــان درره
مســتقر شــده اســت ، از ســاعت 9 الــی 1۲ روز دوشــنبه 
ــمی  ــناد رس ــرای اس ــد اج ــورخ 139۶/۰9/13 در واح م
کاشــان واقــع در بلــوار باهنــر نبــش میــدان جهــاد محــل 
ا داره ثبــت اســناد وامــاک بــه مزایــده گــزارده میشــود 
ــروع و  ــال ش ــه 1/85۰/۰۰۰/۰۰۰ ری ــغ پای ــده از مبل .مزای
ــت  ــن قیم ــه باالتری ــد ب ــدار باش ــه خری ــس ک ــه هرک ب
ــر  ــه ذک ــود . الزم ب ــی ش ــه م ــدا فروخت ــنهادی نق پیش
اســت پرداخــت بدهی هــای مربــوط بــه آب، بــرق و گاز 
ــرف در  ــتراک و مص ــق اش ــعاب و ح ــق انش ــم از ح اع
ــای  ــز بدهی ه ــد و نی ــا باش ــده دارای آنه ــه مزای صورتیک
مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده 
اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده 
باشــد بعهــده برنــده مزایــده اســت ضمــن آنکــه پــس 
ــی  ــوه پرداخت ــازاد، وج ــود م ــورت وج ــده در ص از مزای
بابــت هزینه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده 
مزایــده مســترد مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده 
مصــادف بــا تعطیــل رســمی غیرمترقبــه گــردد، مزایــده 
ــاعت و  ــان س ــی در هم ــد از تعطیل ــن روز اداری بع اولی
مــکان مقــرر خواهــد بــود. مــورد مزایــده طبقســند رهنی 
ــه  ــت در روزنام ــک نوب ــی ی ــد.این آگه ــی باش ــه م بیم
منتشــر و  درج   139۶/۰8/13 مــورخ   کثیراالنتشــار 

 می گردد./
رئیس اداره ثبت کاشان سلمانی 1444/ م الف

کمیل قاسمی: از دنیای قهرمانی خداحافظی نمی کنمرستمی: سفارت آمریکا هیچ مدرکی از من نخواست



پیشهناد فیلم

در مدت معلوم

کارگردان: وحید امیرخانی
نویسنده: مهدی علی میرزایی

بازیگــران: جــواد عزتــی، ویشــکا آســایش، گوهــر 
ــدی،  ــر عبـ ــیدی، اکب ــن س ــش، هوم خیـراندیـ
اوســیوند،  علیرضــا  فقیه منفــرد،  محمدمهــدی 
مجیــد شــهریاری، شــهره قمــر، صبــا گرگین پــور.

فیلــم ســینمایی »در مــدت معلــوم«، اولیــن 
ــرح  ــم، ط ــت. فیل ــی اس ــد امیرخان ــاخته وحی س
اولیــه  خوبــی دارد. فیلمســاز از زاویــه ای متفــاوت 
نــگاه کــرده و ســعی  بــه مقولــه  مدنظــرش 
ــدون  ــا وجــود تمامــی محدودیت هــا، ب ــد ب می کن
پاگذاشــتن بــر خطــوط قرمــز، بــه معضــات بلــوغ 
از آن  و مشــکات روان شناســانه نشــأت گرفته 
–نیمه انتقــادی  نیمه طنــز  نگاهــی  جامعــه،  در 

ــد.  ــته باش داش
می دانیــم کــه »طنــز« لحنــی مناســب بــرای 
تصویرگــری بســیاری از معضــات و نقصان هــای 
اجتماعــی اســت و وحید امیرخانــی، کارگردان »در 
مــدت معلــوم«، نیــز ســعی بــر آن دارد تــا معضلی 
ویرانگــر و فراگیــر را در جامعــه در قالــب طنــز بــه 
ــم  ــم ه ــِی فیل ــکل اصل ــا مش ــد؛ ام ــر بکش تصوی
دقیقــا از همیــن جــا شــروع می شــود؛ اینکــه فیلم 
ــری اش  ــه اســلوب های ژان ــد ب ــه بای ــدر ک ــه آنق ن
ــد معضــل اجتماعــی  ــه می توان ــده و ن ــد مان پایبن
و  بایــد شســته رفته  آنقــدر کــه  را  مدنظــرش 
کارشناســانه مطــرح کنــد. اتفاقــا آمیــزش چنیــن 
موضوعــی بــا لحــن طنــز و در قالــب ژانــر کمــدی 
آن کمــک  بهتــر دیده شــدن  بــه  می توانســت 
بســزایی کنــد؛ امــا فیلــم، بــه اصطــاح درنیامــده. 
البتــه نکتــه ای را هــم نبایــد نادیــده گرفــت؛ اینکــه 
بــه دلیل بســیاری از خطــوط قرمــز و محدودیت ها 
ــح  ــورت واض ــه ص ــد ب ــاز نمی توان ــا فیلمس  قاعدت
 و علنــی دســت روی بســیاری از مســائل بگــذارد 
و ناچــار اســت بــرای بهتــر درک شــدن آن هــا تنهــا 
بــه دادن کدهایــی بــه مخاطــب بســنده کنــد؛ امــا 
ایــن کدگذاری هــا هــم شــما را بــه مفاهیمــی 
می رســانند کــه بــه شــدت محافظه کارانــه مطــرح 
شــده اند و آنقــدر کــه بایــد هوشــمندانه نیســتند.

حرف و نقل

 اســتاد جمشــید مشــایخی پــس از ترخیــص از 
بیمارســتان گفــت: درد زیــادی داشــتم کــه خوشــبختانه 

ــم.  ــد اســتراحت کن ــا بای ــر شــدم و فع بهت
ــا اشــاره بــه مراجعــه مــردم بــه بیمارســتان  مشــایخی ب
بــرای عیــادت از او گفــت: مــردم همیشــه محبــت دارنــد 
ــا از ســوی پزشــکان  ــا هســتم؛ ام ــن شــرمنده آن ه و م
ــم. ــی می کن ــا عذرخواه ــود و از آن ه ــات نب ــکان ماق ام

 فیلــم ســینمایی »ماجــان« بــه بخــش مســابقه دو 
ــت. ــد راه یاف ــی روســیه و هن جشــنواره بین الملل

 کیهــان بهمنــی، نویســنده، بــا بیــان اینکــه زمینه هــای 
نوشــتن در ژانرهــای مختلــف در کشــورمان وجــود نــدارد 
می گویــد: مــا وقتــی می توانیــم روی ژانــر خاصــی 
ســرمایه گذاری کنیــم کــه مشــکل کتابخوانی در کشــورمان 

حــل شــده باشــد.
ــم  ــی، در مراس ــردان ایران ــاد، کارگ ــان بنی اعتم  رخش
ــه   ــای ترکی ــم ماالتی ــنواره فیل ــن جش ــه هفتمی اختتامی

ــرد. ــد ک ــت خواه ــاری دریاف ــزه افتخ جای
ــناس  ــده سرش ــردان و تهیه کنن ــور«، کارگ ــام تیک  »ت
آلمانــی، بــه عنــوان رئیــس هیئــت داوران جشــنواره 

ــد. ــاب ش ــن انتخ ــم برلی ــی فیل بین الملل
ــی و مــرگ  ــه زندگ ــه ب ــزم« ک  مســتند »بهمــن عزی
ــل  ــن مراح ــردازد، آخری ــژاد می پ ــن گلبارن ــک بهم تراژی

ــد. ــود را می گذران ــی خ فن
ــرد  ــام ک ــون، اع ــری تلویزی ــا، مج ــی ضی ــید عل  س
برنامــه »فرمــول یــک« فعــا تــا شــب یلــدا روی آنتــن 

اســت.
 فیلــم کوتــاه »بومرنــگ« ســاخته داریــوش رضایی در 
جشــنواره Fake Flesh Film آمریــکا بــه نمایــش در آمد.

ــا و  ــاکردن تعرض ه ــش افش ــن جنب ــاال گرفت ــا ب  ب
تجاوزهــای جنســی در  هالیــوود، »داســتین  هافمــن« بــا 

ــه جمــع متهمــان پیوســت. شــهادت دو زن، ب
ــده  ــم برن ــوان فیل ــه عن ــه ب ــه« از ترکی ــم »دان  فیل

ــد. ــی ش ــو معرف ــم توکی ــی فیل ــنواره جهان جش
 مراحــل زیرنویــس و فنــی فیلــم »راه طوالنــی« بــه 
کارگردانــی رضــا گــوران در حــال اتمــام اســت و فیلــم برای 

اکــران بــه گــروه »هنــر و تجربــه« ارائــه شــده اســت.
ــا همــکاری نشــنال  ــم مســتندی ب ــرداری فیل  فیلمب
ــورد.  ــد خ ــان کلی ــی چ ــور جک ــا حض ــک و ب جئوگرافی
ــه  ــرای ارائ ــه ب ــن مجموع ــه ای ــه ک ــاره گفت ــان در این ب چ
آمــوزش  و  الهام بخشــی  بــرای  ســبز  نوآوری هــای 
ــاخته  ــبز س ــت س ــان حرک ــدی از قهرمان ــل جدی ــه نس ب

می شــود.
ــی  ــر«، عــکاس معاصــر آلمان ــورگ برگ ــس گئ  »هان
ــه  ــا« ک ــفه و تماش ــگاه »مکاش ــان نمایش ــی از عکاس یک
ــش  ــه نمای ــتان ب ــش در کاخ گلس ــه عکس های مجموع
ــزار  ــا هــم برگ ــن نمایشــگاه در کرب ــده، آرزو دارد ای درآم

شــود.
ــح  ــیقی، در توضی ــده موس ــابی، خوانن ــد اخش  مجی
تازه تریــن فعالیت هــای خــود در عرصــه موســیقی بیــان 
کــرد: اثــری کــه بــا نــام »بــه نــام نامــی ســر« بــا حمایــت 
ــت  ــا عظم ــوع ب ــه موض ــردم، ب ــد ک ــری تولی ــوزه هن ح
حضــرت سیدالشــهدا و روزهــای محــرم اختصــاص 

ــود. ــه نوعــی نصیــب امســالم ب داشــت کــه ب

کوتاه اخبار 
 واکنش شهاب حسینی به 

حمایت طرفداران تیم پارس جنوبی
در  اســتوری  یــک  انتشــار  بــا  حســینی  شــهاب 
اینســتاگرامش بــه حمایــت طرفــداران پــارس جنوبــی 

داد.  واکنــش نشــان  از وی 
ــش از  ــوب شــهاب حســینی پی ــم محب ــام تی ــام ن اع
ــه  ــک مصاحب ــی 85 اســتقال و پرســپولیس در ی درب
موجــب شــگفتی همــگان شــد. بازیگــر مطــرح ســینما، 
تئاتــر و تلویزیــون ایــران در پشــت صحنــه ســریال 
ــا  ــاره اســتقالی ی ــه پرسشــی درب شــهرزاد در پاســخ ب
ــه  پرسپولیســی بودنــش برخــاف انتظــار همــگان گفت

ــی جــم اســت.  ــارس جنوب ــم پ ــدار تی ــود کــه طرف ب
هــواداران و طرفــداران تیــم فوتبــال پــارس جنوبــی جــم 
نیــز بــا آوردن یــک بنــر بــزرگ در بــازی روز پنجشــنبه 
تیــم خــود بــا تیــم ســپیدرود رشــت از شــهاب حســینی 

حمایــت کردنــد. 
حســینی نیــز در پاســخ به ایــن اقــدام طرفــداران پارس 
جنوبــی بــا انتشــار یــک اســتوری در اینســتاگرامش بــه 
ــن  ــینی در ای ــان داد. حس ــش نش ــوع واکن ــن موض ای
اســتوری نوشــت: »از تیــم شــما رایحــه خــوش انگیــزه، 
ــه مشــام می رســه. همیشــه  ــده ب ــد و آین ــی، امی جوان

دوســتدار و طرفدارتــون خواهــم بــود.«

اکبر عبدی به »سوءتفاهم« 
پیوست

فیلــم »ســوءتفاهم« ســاخته  بــه  عبــدی  اکبــر 
احمدرضــا معتمــدی پیوســت. اکبــر عبــدی بــه فیلــم 
ــا  ــی احمدرض ــه کارگردان ــوءتفاهم« ب ــینمایی »س س
معتمــدی پیوســت. پیــش از ایــن خبرهایــی از 
حضــور بهــرام رادان، صابــر ابــر، لیــا حاتمــی و طنــاز 
ــه  ــود ک ــده ب ــر ش ــم منتش ــن فیل ــی در ای طباطبای
تاکنــون حضــور طنــاز طباطبایــی قطعی نشــده اســت. 
ــه زودی  ــی دارد، ب ــوع اجتماع ــه موض ــم ک ــن فیل ای
ــمین  ــش در سی وشش ــرای نمای ــورد و ب ــد می خ کلی
جشــنواره ملــی فیلــم فجــر آمــاده می شــود. جلیــل 
شــعبانی تهیه کنندگــی »ســوءتفاهم« را بــر عهــده 

دارد.

 قهر مهدی فخیم زاده 
در برنامه زنده تلویزیونی

مهــدی فخیــم زاده در حالــی کــه مهمان پنجشنبه شــب 
برنامــه زنــده »ســینمادو« بــود، پــس از ارتبــاط 

ــه اســکندری برنامــه را تــرک کــرد.  ــا الل تلفنــی ب
بیانیــه  دربــاره  تهیه کننــده کــه  و  بازیگــر  ایــن 
تهیه کننــدگان پیرامــون دســتمزد بازیگــران صحبــت 
می کــرد، پــس از ارتبــاط تلفنــی بــا اللــه اســکندری 
و معطلــی در اســتودیو بــا عنــوان اینکــه چنیــن 
ــی  ــش آیتم ــس از پخ ــوده، پ ــه نب ــزی در برنام چی
ــری  ــرد. مج ــرک ک ــه را ت ــی برنام ــدون خداحافظ ب
برنامــه اظهــار امیــدواری کــرد هنرمنــدان صبــر خــود 

ــد. ــتر کنن را بیش

نمایشــگاهی از آثــار مجســمه »محســن دّری« بــا عنــوان 
ــود.  ــزار می ش ــن برگ ــری مت ــیار« در گال ــم ناهش »تجس
ایــن هنرمنــد ضمــن اشــاره بــه اینکــه ایــن آثــار از جنــس 
چــوب و در قالــب انتزاعــی و فیگوراتیــو ســاخته شــده اند، 
تصریــح کــرد: موضــوع ایــن نمایشــگاه بــر روی تصاویــر 
ناخــودآگاه متمرکــز شــده کــه ریشــه هایی در کهن الگوهــا 

دارنــد. 
محســن دّری افــزود: مــا در ناخــودآگاه یــا رؤیــا یــا خواب، 
تصاویــری می بینیــم کــه ریشــه  چندهزارســاله دارنــد و بــه 
تعبیــر »یونــگ« کهن الگوهــای قومــی و قبیله ای هســتند؛ 
ــع  ــتند و درواق ــح نیس ــا واض ــرای م ــر ب ــن تصاوی ــا ای ام
تصاویــر کامل نشــده، نیمــه کاره و نامفهومــی هســتند کــه 
بســیاری از ایــن تصاویــر بــه همــان ریشــه های چندهــزار 
ســال پیــش بازمی گردنــد؛ مثــا بعضــی قبایــل، حیوانــی 

را بــه عنــوان رئیــس قبیلــه تصــور می کردنــد و جــد چنــد 
ــم  ــا کم ک ــه این ه ــد ک ــود را در آن می دیدن ــال خ ــزار س ه
بــه »توتــم« تبدیــل می شــوند کــه همــان پاســدار قبیلــه 

اســت. 
وی گفــت: ایــن تصاویــر پــس از ایــن مدت زمــان طوالنــی 
هنــوز هــم در ذهــن ناخــودآگاه مــا باقــی مانده انــد کــه یــا 
خیلــی ضعیــف شــدند یــا تغییــر کردنــد و بــا تجربه هــای 
ایــن چنــد هــزار ســاله هــم ترکیــب می شــوند؛ بــه همیــن 
دلیــل بــرای مــا گُنــگ و نامفهــوم اســت؛ امــا ریشــه آن هــا 

هنــوز هــم بــرای مــا باقــی مانــده اســت.
ــد  ــن نمایشــگاه می توانن ــد از ای ــرای بازدی ــدان ب  عاقه من
ــا ۱۳ و بعدازظهرهــا  ــا ۲۲ آبان مــاه صبح هــا ســاعت ۱۰ ت ت
ســاعت ۱۷ تــا ۲۰ بــه گالــری متــن، واقــع در آبشــار اول، 

پــاک ۲5 مراجعــه کننــد.

ــا بیــان اینکــه زمــان اکــران  کارگــردان »چهــل کچــل« ب
ــد  ــوز مشــخص نیســت می گوی ــم هن ــن فیل عمومــی ای
ــتد.  ــی می فرس ــنواره های خارج ــه جش ــم را ب ــن فیل ای
صــادق دقیقــی، کارگردان ســینما، دربــاره آخریــن فیلمی 
کــه ســاخته، گفــت: هنــوز زمــان اکــران فیلــم ســینمایی 
ــی در  ــت؛ ول ــخص نیس ــران مش ــل« در ای ــل کچ »چه
ــرای حضــور در جشــنواره های  ــم را ب ــن فیل ــر دارم ای نظ
ــزی الزم را  ــس از آن برنامه ری ــم و پ ــال کن ــی ارس خارج

بــرای اکــران فیلــم در کشــور انجــام دهــم.
وی بیــان کــرد: ســال گذشــته ایــن فیلــم برای حضــور در 
ســی وپنجمین جشــنواره ملــی فیلــم فجــر ارســال شــد؛ 
امــا چــون مراحــل فنــی آن نهایــی نشــده بــود، در ایــن 

جشــنواره حضــور پیــدا نکــرد.
صــادق دقیقــی دربــاره کارهــای دیگــرش توضیــح داد: در 

حــال حاضــر چنــد فیلمنامــه در دســت دارم کــه معلــوم 
نیســت کــدام یــک از ایــن آثــار را جلــوی دوربیــن ببــرم. 
ــه  ــک فیلمنام ــیم، ی ــته باش ــی داش ــرمایه کاف ــر س اگ
ــروژه  ــن پ ــرا ای ــم؛ زی ــن می بری ــوی دوربی ــدی را جل کم
ــران  ــری بازیگ ــرای به کارگی ــب ب ــه مناس ــد بودج نیازمن

حرفــه ای اســت.
وی تاکیــد کــرد: اگــر بتوانیــم ســرمایه متوســط جــذب 
کنــم، یــک فیلــم ســینمایی اجتماعــی را جلــوی دوربیــن 
ــینمایی  ــروژه س ــک پ ــورت ی ــن ص ــر ای ــرم؛ در غی می ب
ــوی  ــور جل ــوب کش ــوان در جن ــودک و نوج ــش ک در بخ

ــرم.  ــن می ب دوربی
صــادق دقیقــی در پایــان گفــت: همــه ایــن مــوارد 
ــد در  ــرای تولی ــه ای ب ــه بودج ــن دارد ک ــه ای ــتگی ب بس

دســت داشــته باشــیم.
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ــینما،  ــه کار س ــردان کهن ــی، کارگ ــدون جیران فری
ــر در خــور توجهــی نداشــت.  ــود اث چندســالی ب
بســیاری دورشــدن جیرانــی از ســبک خاصــش 

ــتند.  ــرا می دانس ــن ماج ــل ای را دلی
ــوآر  ــی فیلم هــای ن ــار موفــق ســینمای جیران آث
– جنایــی هســتند؛ فیلم هایــی ماننــد قرمــز یــا 

شــام آخــر. 
ــه  ــم ب ــاز ه ــال ها ب ــس از س ــاال پ ــی ح جیران
ــه  ــری ک ــه ژان ــود و البت ــه خ ــورد عاق ــر م ژان
ــت.  ــته اس ــت، بازگش ــا آن آشناس ــی ب ــه خوب ب
مهــم  مؤلفه هــای  تمــام  »خفگــی«  فیلــم 
ســینمای جنایــی را در خــود دارد. هرچنــد فیلــم 
شــباهت های زیــادی بــا ســینمای هیچــکاک و 
به ویــژه فیلــم »ســرگیجه« دارد، امــا اتفاقــا ایــن 
موضــوع دلیــل بــر ضعــف فیلــم نیســت و یکــی 
از نقــاط قــوت آخریــن ســاخته جیرانــی اســت.

 داستان
ــتان  ــک بیمارس ــتار ی ــرقی، پرس ــرا مش صح
روانــی اســت. مســعود ســازگار همســرش را 
کــه ظاهــرا دیوانــه شــده، در ایــن بیمارســتان 
بســتری می کنــد. صحــرا مشــرقی وقتــی بــا 
ــه  ــی ب ــود، پ ــنا می ش ــعود آش ــر مس همس
ــرد  ــا می ب ــی آن ه ــب در زندگ ــی عجی حقایق
و ناخواســته وارد ماجراهایــی می شــود... .

 نورپردازی و طراحی صحنه
یکــی از نقــاط مثبــت فیلــم، طراحــی صحنــه 
ــیاه  ــب س ــه در قال ــت ک ــردازی آن اس و نورپ
و ســفید بســیار چشــمگیر و خیره کننــده 

اســت. 
ــرد  ــی س ــته فضای ــی توانس ــی به خوب جیران
و وهم انگیــز را در فیلمــش ایجــاد کنــد و 
ــر فضــای  ــدا تحــت تأثی ــان ابت ــده از هم بینن

موجــود در فیلــم قــرار می گیــرد. 
ــایه های  ــری از س ــا و بهره گی ــا نوره ــازی ب ب

ــای  ــادآور کاره ــم، ی ــت فیل ــد و پرکنتراس تن
ــت.  ــت اس ــتی دوران صام اکسپرسیونیس

ــا  ــخصیت ها ب ــاس ش ــی لب ــن طراح همچنی
توجــه بــه ســیاه و ســفید بــودن فیلــم بســیار 

دقیــق و ریزبینانــه انجــام شــده اســت. 
بــه دلیــل لونرفتــن داســتان نمی تــوان تمــام 
ــه را بیــان کــرد،  ــگاه ریزبینان جزئیــات ایــن ن
ــرا  ــاس صح ــه لب ــا ب ــه تنه ــرای نمون ــا ب ام
مشــرقی در ابتــدا و انتهــای فیلــم دقــت کنیــد 
تــا خودتــان متوجــه ایــن تغییــر هوشــمندانه 

بشــوید.
فیلــم پــر از قاب هــای خالــی و مینیمــال 
بــا  صحنــه  طــراح  و  و کارگــردان  اســت 
قاب هــا  ایــن  از  بســیاری  در  هوشــمندی 
حســی از خفگــی را بــه بیننــده القــا می کننــد. 
در فیلــم هرچــه پیــش مــی رود بــا المان هــای 
روبــه رو  امــروزی  زندگــی  از  بیشــتری 
می خواهــد  کارگــردان  گویــی  می شــویم؛ 
ــی  ــم خیال ــدان ه ــا چن ــن دنی ــه ای ــد ک بگوی
نیســت و ممکــن اســت روزی در همیــن 

دهــد. رخ  نزدیکی هــا 
 بازیگران

کنترل شــده تری  بــازی  محمــدزاده  نویــد 
ــب  ــر قال ــا ب ــه همیشــه دارد و کام نســبت ب
النــاز  حضــور  امــا  می نشــیند؛  نقــش 
ــده اســت؛  ــم غافلگیرکنن شاکردوســت در فیل

عــاوه بــر گریــم اعجــاب آور او، بــازی بســیار 
خــوب و فــن بیــان جدیــدی کــه گویــی دیگــر 
متعلــق بــه شاکردوســت فیلم هــای پیشــین 
نیســت، تصویــر جدیــدی از او را بــه مخاطــب 

نشــان می دهــد. 

ــی  ــم جیران نقشــی کــه شاکردوســت در فیل
ایفــا کــرده، احتمــاال نقشــی اســت کــه 
بســیاری از بازیگــران آرزوی ایفــای آن را 

داشــته اند. 
ــط  ــم توس ــای فیل ــن بازی ه ــی از بهتری یک
ماهایــا پطروســیان ارائــه شــده اســت. ایــن 
بازیگــر در قالــب ایــن گریــم متفــاوت و 
نقــش زنــی شکســت خورده و منفعل بســیار 
از ســال ها  پــس  و  می درخشــد  خــوش 

نقش هــای  و  خــوب  فیلم هــای  از  دوری 
جالــب توجــه، بــازی درخشــانی را بــر جــای 

می گــذارد. 
پرویز پورحســینی، احســان امانــی و پردیس 
احمدیــه، نیــز همگــی خــوب بــازی کرده انــد 
ــارات را  ــه نتوانســته انتظ ــری ک ــا بازیگ و تنه
بــرآورده کنــد، پــوالد کیمیایــی اســت کــه بــا 
اختافــی ضعیف تــر از دیگــر بازیگــران ظاهــر 

شــده اســت.
فریــدون جیرانــی، اســتاد طراحــی درام هــای 
روان شناســانه اســت و »خفگــی« بی تردیــد 
یکــی از درخشــان ترین ایــن درام هاســت. 
ــی  ــم جیران ــن فیل ــی« را بهتری ــر »خفگ اگ
ندانیــم )کــه بــه اعتقــاد نگارنــده ایــن 
ــن  ــا ای ــا قطع ــت(، ام ــم اوس ــن فیل بهتری
فیلــم جــزو ســه فیلــم برتــر او در تمــام دوران 

ــت. ــازی اش اس فیلمس
 در آشــفته بازاری کــه ســینمای ایــران مملــو 
از درام هــای تکــراری شــده، تماشــای فیلمــی 
این چنیــن خــاص و رعــب آور کــه گویــی 
در ناکجاآبــادی زمســتان زده و طلسم شــده 
ارزشــمند  بســیار  می شــود،   ســپری 

است.
 اگــر بــه دیــدن فیلم هــای پیچیــده و جنایــی 
و تــا انــدازه ای ترســناک عاقــه داریــد، حتمــا 

ایــن فیلــم را تماشــا کنید.

،،
 در آشــفته بازاری کــه ســینمای ایــران 
شــده،  تکــراری  درام هــای  از  مملــو 
تماشــای فیلمــی این چنیــن خــاص 
و رعــب آور کــه گویــی در ناکجاآبــادی 
زمســتان زده و طلسم شــده ســپری 

می شــود، بســیار ارزشــمند اســت

نگاهی به فیلم »خفگی« اثر فریدون جیرانی

وحشت در ناکجاآباد

 بخشی از وصیت نامه 
شهید علیرضا نوری

بسم هللا الرحمن الرحیم
ــتعین و  ــه نس ــن و ب ــه رب العالمی الحمدلّل

ــن. ــر و معی ــر ناص ــو خی ه
حمــد و ســپاس پــروردگاری را کــه مــرا 

آفریــد.
همان طــور کــه وعــده داده بــود، ان شــاءالّله 

مــرا در جــوار رحمتــش قــرار دهــد.
ایجــاب  رحمانیتــش  کــه  همان طــور 
ــد  ــز امی ــکار ج ــده گنه ــن بن ــه ای ــد ک می کن
بــه فضــل و رحمتــش امیــد دیگــری نــدارد.

معبــودا! بــر مظلومیــت رســولت، وحــی 
رســولت و دخــت گرامــی اش و دو فرزنــد 

ــش  ــاران باوفای ــاک و ی ــه پ ــزش و ذری عزی
گریســتیم.

ــام و  ــهدای اس ــی ش ــه خونخواه ــزا! ب عزی
ــان و  ــتکبران زم ــا مس ــخ ب ــان تاری مظلوم
طاغوتیــان و نوکــران حلقــه بــه گوششــان بــه 
دســتور تــو و بــه پیشــوایی ســروری از ســوی 
تــو جنگیــدم؛ امــا بســیار می ترســم از اینکــه 
ــه  ــد ک ــه باش ــرار نگرفت ــت ق ــول درگاه مقب

ــت. ــیار اس ــت بس ــمار و غفل ــه بی ش گن
از این چنیــن بنــده ای جــز ایــن هــم توقعــی 
ــوده  ــو گش ــش ت ــفره دل پی ــه س ــت ک نیس

اســت و کفــه افــکارش نــزد تــو روشــن؛
یــا غیــاث المســتغیثین، ارحــم، ارحــم، 

آمیــن یــا رب العالمیــن.
از  کــه  دارم  عزیــزم  مــادر  بــا  ســخنی 

دســت دادن فرزنــد ســخت اســت؛ امــا 
صحــرای کربــا و علی اکبــر و علی اصغــر و 
ــاره  ــدن پاره پ ــب و ب ــم دار و زین ــاس عل عب

بــرادر، مصیبتــی دیگــر اســت.
صبــر بــر همــه مصائــب شــیوه دخــت 
زهــرا)س( اســت کــه تــو هــم ســید دخــت 

ــن. ــر ک ــس صب ــتی؛ پ او هس
ای  و  حامــد  وحیــد،  پســرانم  ای  شــما 
دختــر کوچکــم! بــا مادرتــان ماننــد گذشــته 

مهربــان باشــید و از او مواظبــت کنیــد.
نمــاز و قــرآن و دعاهــای معــروف و زیــارت 
امــام حســین)ع( معــروف بــه عاشــورا را یاد 
ــم  ــان را ه ــد و درس هایت ــد و بخوانی بگیری
خــوب بخوانیــد؛ از اســام و والیــت فقیــه بــا 
تمــام وجــود و بــا خودتــان مواظبــت کــرده 

و ســعی کنیــد همــواره یــک مســلمان نمونــه 
باشــید.

ــش  ــد و در حق ــاز بخوانی ــان نم ــرای پدرت ب
ــم  ــدای کری ــن از خ ــد. م ــر کنی ــای خی دع

ــر دارم. ــای خی ــه دع ــما همیش ــرای ش ب
امیــدوارم مــورد قبولــش قــرار گیــرد و 
ــربلندی  ــب س ــما موج ــود ش ــدوارم وج امی
گرامــی  رســول  خوشــحالی  و  مســلمین 
ــه)ص(  ــن عبدالّل ــد ب ــرت محم ــام حض اس
ــی)ع(  ــام عل ــان حضــرت ام ــوالی متقی و م
ــی  ــه، خمین ــی فقی ــن و ول ــه معصومی و ائم

ــود. ــج( ش ــام زمان)ع ــز و ام عزی
ــار  ــد و ی ــت کنی ــر مواظب ــم! از یکدیگ عزیزان
هــم باشــید و بــا مســتکبران و ابرجنایتــکاران 
ــان و  ــای ج ــا پ ــد ت ــرب بجنگی ــرق و غ ش

برقــراری حکومــت جهانــی امــام مهدی)عج( 
رحیــم  و  کریــم  خــدای  بــه  را  شــما 

می ســپارم.
ــت را دارم  ــال رضای ــی ام کم ــر گرام از همس
ــم  ــه از فرزندان ــون همیش ــدوارم همچ و امی
را  ســفارش هایی  مواظبــت کنــد.  خــوب 
ــن  ــه ممک ــائلی ک ــاره مس ــردم، درب ــه ک ک
ــرده  ــس از مــن رخ دهــد، عمــل ک اســت پ
و همچــون همیشــه از اســام و انقــاب 

ــد. ــاع کنی ــه دف ــت فقی ــامی و والی اس
ــرای شــما کــه  ــی ب ــارک و تعال ــد تب از خداون
ــد  ــارم بودی ــی کن ــیرینی زندگ ــی و ش در تلخ
و یــاری ام کردیــد، طلــب عــزت و آمــرزش و 

ــری دارم. ــت بخی عاقب
علیرضا نوری

تئاتر

»مرد بالشی«، راز قتل ها را افشا می کند
کارگــردان »مــرد بالشــی« بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن نمایــش از تلفیــق 
چهــار اثــر شــکل گرفتــه، عنــوان کــرد: در ایــن اثــر نمایشــی، مســئله 

کــودک آزاری بــه چالــش کشــیده شــده اســت. 
ســیاوش اســد، کارگــردان نمایــش »مــرد بالشــی« کــه در تماشــاخانه 
ــی«  ــرد بالش ــتقبال از »م ــت: اس ــت، گف ــه اس ــت روی صحن پایتخ
ــر و مســئوالن تماشــاخانه نســبت  ــه مدی ــه گفت در ســالن پایتخــت ب
ــت و  ــوده اس ــوب ب ــیار خ ــده، بس ــرا ش ــا اج ــه آنج ــی ک ــه تئاترهای ب
ــرک  ــش را ت ــالن نمای ــت، س ــا رضای ــز ب ــان نی ــبختانه مخاطب خوش

می کننــد.
ــی«  ــرد بالش ــرد: »م ــوان ک ــش عن ــای نمای ــاره ویژگی ه ــد درب  اس
تلفیقــی اســت از چهــار اثــر »غــرب غــم زده«، »ملکــه زیبایــی 
لنیــن«، »جمجمــه در کانــه مــارا« و »دریاچــه قــو« چایکوفســکی کــه 
ــک  ــن م ــرد بالشــی« مارتی ــن از نمایشــنامه »م ــه چارچــوب مت البت
ــا را از  ــام کاراکتره ــه ن ــاوت ک ــن تف ــا ای ــه شــده اســت؛ ب ــا گرفت دون
نمایشــنامه »ملکــه زیبایــی لنیــن« وام گرفتــه ام و دو کاراکتــر نیــز بــه 
نمایــش اضافــه کــردم؛ یکــی از آن هــا کــه دختــری الل اســت، راوی 

ــرد بالشــی« شــده اســت.  قصــه »م
ــن  ــاط ای ــاره ارتب ــش درب ــان صحبت های ــر در پای ــردان تئات ــن کارگ ای
ــور رخ داده،  ــر در کش ــت اخی ــد وق ــه در چن ــی ک ــا وقایع ــش ب نمای
ــن  ــت، در ای ــر آن اس ــه درگی ــا جامع ــن روزه ــه ای ــی ک ــت: وقایع گف
ــدوارم  ــود. امی ــیده می ش ــر کش ــه تصوی ــر ب ــی دیگ ــه نوع ــش ب نمای
ــر  ــد و دیگ ــی بیابن ــی آگاه ــن نمایش های ــدن چنی ــا دی ــان ب مخاطب
ــه کن  ــی ریش ــن معضات ــیم و چنی ــودک آزاری باش ــاهد ک ــر ش کمت
شــود. مــن ایــن نمایــش را بــه تمــام خانواده هایــی کــه کودکانشــان 

ــرده ام. ــم ک ــد، تقدی ــرار گرفتن ــکنجه و آزار ق ــورد ش م

شبکه نمایش خانگی

تهیه آثار مجاز، ارزان تر از دانلود غیرقانونی است
مدیــر عامــل مؤسســه رســانه های تصویــری تاکیــد کــرد: تهیــه فیلــم 
و ســریال بــه صــورت قانونــی ارزان تــر از دانلــود همــان تولیــدات بــه 

صــورت غیرقانونــی خواهــد بــود. 
مهــدی یزدانــی دربــاره قاچــاق آثــار هنــری عنــوان کــرد: ایــن روزهــا 
شــکل قاچــاق هــم متفــاوت شــده کــه بــه دلیــل شــکل دسترســی 
ــا  ــی ب ــلبی و فیزیک ــای س ــن برخورده ــش از ای ــت. پی ــار اس ــه آث ب
عوامــل قاچــاق در دوره هــای مختلــف اتفــاق می افتــاد و اکنــون مــا 
ــه  ــه ب ــزی هســتیم ک ــردن مراک ــور همیشــگی در حــال رصدک ــه ط ب
ــن  ــه ای ــد و ب ــدام می کنن ــی اق ــای ویدئوی ــع برنامه ه ــار و توزی انتش

ــده شــوند.  ــار دی ــان آث ــوق صاحب ــه حق ــع می شــوند ک وســیله مان
ــار  ــا و آث ــاق فیلم ه ــی قاچ ــای اصل ــه انگیزه ه ــاره ب ــا اش ــی ب یزدان
اظهــار کــرد: مــردم امــروز دسترســی زیــادی بــه قاچــاق آثــار دارنــد 
کــه ایــن دسترســی ســریع و همچنیــن قیمــت کــم، از انگیزه هــای 
ــت؛  ــوده اس ــه ب ــم همیش ــزی ه ــث ممی ــت. بح ــاق اس ــی قاچ اصل
اگرچــه بــا هــر اثــر نمایشــی تصویــری کــه مجــوز ارشــاد را نداشــته 
ــی  ــر، فیلم های ــاق، مســئله اصلی ت ــورد می شــود. در قاچ باشــد، برخ
ــا  ــی ی ــکل قاچاق ــه ش ــا ب ــد، ام ــش دارن ــه نمای ــه پروان ــت ک اس
غیرقانونــی توزیــع شــده و باعــث لطمــه دیــدن صاحبــان آثــار 

می شــوند. 
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه خــود مــردم نبایــد ســراغ آثــار قاچــاق برونــد، 
 گفــت: ســایت هایی هســتند کــه فیلم هــا را بارگــذاری می کننــد 
و تأکیــد دارنــد کــه دانلــود ایــن فیلم هــا بــه صــورت رایــگان خواهــد 
بــود؛ امــا هزینــه ایــن دانلودهــا بــرای مــردم گران تــر تمــام می شــود؛ 
ــر  ــد براب ــار چن ــن آث ــرای ای ــه ترافیــک و حــق اشــتراک ب ــرا هزین زی

ــد. ــا بی خبرن ــن هزینه ه ــردم از ای ــی اســت و م راه هــای قانون

سینما

بررسی فیلم ها یک کار فرهنگی است، نه پلیسی
ــان  ــف زم ــن تکلی ــه تعیی ــاره ب ــا اش ــینمایی ب ــازمان س ــس س رئی
برگــزاری دوره بعــدی جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر گفــت: تــا پیــش 
ــای  ــش فیلم ه ــه نمای ــوط ب ــتورکار مرب ــر دس ــم فج ــنواره فیل از جش
ــت ها  ــه سیاس ــار دفترچ ــرای انتش ــود و ب ــر می ش ــینمایی منتش س

ــدام خواهــد شــد.  ــز اق نی
محمدمهــدی حیدریــان بــا اشــاره بــه اینکــه آثــاری کــه در مواجهــه بــا 
ــوده، هســتند و خواهنــد  عرضــه دچــار مشــکل می شــوند، همیشــه ب
بــود، ادامــه داد: تــاش مــا ایــن اســت کــه ایــن مســائل را بــه حداقــل 
برســانیم؛ یعنــی آثــاری کــه بــا برآینــد و وجــه غالــب انتظــار جامعــه 
همخوانــی ندارنــد، بــه حداقــل برســند؛ ایــن یــک کار فرهنگــی اســت 

و اصــا پلیســی یــا پاســبانی نیســت. 
ــا  ــر حــوزه اغن ــگ و هن ــه »حــوزه فرهن ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــان ب  حیدری
و آگاهــی« اســت، بیــان کــرد: وظیفــه مــا تبدیــل داده هــا بــه اطاعــات 
و آگاهــی اســت و البتــه کار رســانه ها هــم اطاع رســانی اســت. 
ــک  ــرد و تحری ــدف می گی ــه را ه ــطحی ترین ناحی ــذاری، س ارزش گ
ــت تر  ــد، درس ــر باش ــه تأثی ــر متوج ــک اگ ــن تحری ــا ای ــد؛ ام می کن
ــک  ــه ی ــی ک ــر میزان ــت. ه ــور اس ــم همین ط ــا ه ــت. در فیلم ه اس
ــمندتر  ــد، ارزش ــته باش ــف داش ــل تعری ــب قاب ــتر مطال ــم بیش فیل
ــت  ــی اس ــینما طبیع ــات در س ــی اتفاق ــال بعض ــن ح ــا ای ــت. ب  اس
و مــا هــم تــاش می کنیــم آن هــا را بــه حداقــل برســانیم. البتــه صفــر 
نمی توانــد بشــود؛ ولــی ســعی می کنیــم بــه حداقــل ممکــن برســد. 
هرچقــدر تعامــل بیشــتر باشــد، آگاهی افزایــی بیشــتری ایجــاد 
ــای  ــته ها و گروه ه ــاد هس ــا در ایج ــه م ــی ک ــل کارهای ــود؛ مث می ش
تخصصــی انجــام می دهیــم و باعــث افزایــش ســطح آگاهــی 

تولیدکننــدگان ســینمایی می شــود.
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11 و حوادث اجتماعی  کوتاه اخبار 
 آغاز بارش های فصلی در 

بیشتر مناطق کشور
ــه، ۱۲  ــت: روز جمع ــی گف ــازمان هواشناس ــناس س کارش
آبان مــاه شــاهد بــارش بــاران در ۱۰ اســتان کشــور بودیــم. 
معصومــه احمــدی گفــت: روز جمعــه ۱۲ آبان مــاه شــاهد 
بــارش بــاران در بعضــی از اســتان های کشــور نظیــر تهــران، 
ــن،  ــان، قزوی ــدران، گی ــرز، کرمانشــاه، کردســتان، مازن الب

زنجــان، آذربایجــان شــرقی و آذربایجــان غربــی بودیــم. 
وی افــزود: شــدت بارش هــا در بعضــی از ایــن اســتان ها 
بــه گونــه ای اســت کــه احتمــال وقــوع ســیاب پیش بینــی 

ــود.  می ش
کارشــناس ســازمان هواشناســی دربــاره وضعیــت آســمان 
ــوای  ــت ه ــرد: وضعی ــح ک ــرزی کشــور تصری شــهرهای م
شــهرهای مــرزی غبارآلــود اســت و در ایــن شــرایط توصیه 
ــه  ــا خــود ماســک ب ــن حســینی ب ــران اربعی می شــود زائ

همــراه داشــته باشــند. 
ــا اشــاره بــه شــروع بارش هــای فصلــی اظهــار  احمــدی ب
کــرد: امــروز شــنبه ۱۳ آبان مــاه نیــز در اســتان های 
تهــران، البــرز، قزویــن، لرســتان، کردســتان، اردبیــل، 
کرمانشــاه، همــدان، مازنــدران، گیــان، خوزســتان، ایــام، 
ــاهد  ــرقی ش ــان ش ــی و آذربایج ــان غرب ــان، آذربایج زنج

ــتیم. ــاران هس ــارش ب ب

خروج میلیونی زائران اربعین حسینی 
از مرزهای کشور

ــتقر در  ــلح مس ــای مس ــن نیروه ــرارگاه اربعی ــده ق فرمان
مهــران از خــروج بیــش از یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار زائــر از 
ــه و شــلمچه خبــر داد.  پایانه هــای مرزهــای مهــران، چزاب
ســردار محســن فتحــی زاده بــا اشــاره بــه مدیریــت 
ــت:  ــار داش ــه گانه اظه ــرزی س ــای م ــت در پایانه ه جمعی
یکــی از ماموریت هــای مهــم پلیــس، مدیریــت و کنتــرل 
الیه به الیــه جمعیــت در پایانه هــای مــرزی اســت کــه 
بــرای ایــن امــر، تمهیــدات و تدابیــر خاصــی وضــع شــده 
کــه هم اکنــون در تمامــی پایانه هــا بــه طــور کامــل و 

ــم.  ــرا می کنی ــق اج دقی
وی بــا اشــاره بــه هفــت گیــت مخصــوص کنتــرل جمعیت 
ــار  ــن منظــور در کن ــرای ای در پایانه هــای مــرزی افــزود: ب
زوار،  مبــدأ  و  ترمینال هــا  در  زائــران،  مــدارک  کنتــرل 
پلیــس بــا ایجــاد ایســتگاه های ســیار و ثابــت در مســیرها 
ــام و  ــه اســتان های ای ــی ب ــی منته و محورهــای مواصات
ــد و  ــرل می کن ــان را کنت ــزای آن ــه و وی ــتان، گذرنام خوزس

ــور می دهــد.  ــل مجــوز عب ــان کام ــس از اطمین پ
ــک  ــش از ی ــه بی ــن لحظ ــا ای ــار ت ــر آم ــت: براب وی گف
میلیــون و ۲۰۰ هــزار زائــر از مرزهــای رســمی کشــور خــارج 

ــدند. ش
 فرمانــده قــرارگاه اربعیــن نیروهــای مســلح تاکیــد کــرد: 
بــه موجــب مقــررات و قوانیــن کشــور ایــران و عراق، شــرط 
اصلــی عبــور از مرزهــای رســمی، داشــتن گذرنامــه معتبــر 
از  عبــور  تفاهم نامــه صورت گرفتــه  طبــق  ویزاســت؛  و 
مرزهــای رســمی بــدون مــدارک قانونــی، غیرمجــاز اســت 
و شــامل مجــازات ســنگینی از ســوی کشــور عــراق خواهــد 

شــد.

جامعه

معاینه فنی به موتورسیکلت ها 
می رسد

ــه  ــه فنــی از اضافه شــدن بخــش معاین ــر اجرایــی معاین مدی
ــا ســه مــاه آینــده خبــر داد.  فنــی موتورســیکلت ها ت

ســعید قیصــر بــا اشــاره بــه دالیــل تأخیــر ایــن امــر گفــت: 
متأســفانه هنــوز حــدود مجــاز آالیندگــی را از شــورای عالــی 
محیــط  زیســت دریافــت نکرده ایــم تــا بــر مبنــای آن بتوانیــم 

ــاره حــد مجــاز ایــن موضــوع برنامه ریــزی کنیــم.  درب
مدیــر اجرایــی معاینــه فنــی ادامــه داد: البتــه محدودیت هــای 
دیگــری نیــز وجــود دارد؛ یکــی از آن هــا ایــن اســت کــه مــا 
هنــوز بــه خودکفایــی در تجهیــزات معاینــه فنــی نرســیده ایم. 
الزامــات  از  یکــی  و  اســت  وارداتــی  مدنظــر  تجهیــزات 
ــا مــا  شــرکت های ســازنده ایــن اســت کــه در ایــن زمینــه ب
همــکاری کننــد. قیصــر تصریــح کــرد: البتــه بــه ایــن مــوارد 
بایــد بــه ناخوانابــودن پــاک بســیاری از موتورهــا هــم 
ــاره  ــب درب ــی مناس ــال قانون ــوان اعم ــه نمی ت ــرد ک ــاره ک اش
آن هــا انجــام داد؛ ضمــن اینکــه حتــی اگــر موتورســیکلت ها 
مجوزهــای الزم را دریافــت کننــد، می تواننــد تنهــا بــا اســتفاده 

ــد. ــه بازگردن ــاختار اولی ــه س ــتی ب ــک پیچ گوش از ی

 ارسال ۱.۵ میلیون ماسک نانو 
برای زائران اربعین

ــه منظــور رفــاه حــال  ــه دنبــال وقــوع ریزگــرد در عــراق، ب ب
ــه  ــو ب ــی یــک میلیــون و ۵۰۰ هــزار ماســک نان ــران ایران زائ

مــرز عــراق ارســال شــد.
 مهــدی عبــدوس، رئیــس ســازمان تــدارکات پزشــکی 
هــال احمــر، بــا اشــاره بــه وقــوع پدیــده ریزگــرد در عــراق 
و کاهــش کیفیــت هــوا در عــراق همزمــان بــا آغــاز مراســم 
اربعیــن حســینی افــزود: بــه دنبــال ایــن مســئله ســازمان 
ــه  ــرعت و در فاصل ــه س ــر ب ــال احم ــکی ه ــدارکات پزش ت
چنــد ســاعت بیــش از یــک میلیــون و ۵۰۰ هزار ماســک را با 
فنــاوری نانــو تهیــه و بــه انبارهــای هــال احمــر ارســال کــرد.

 جدیدترین آمارها از 
»شکاف جنسیتی«

مدیــر کل بین الملــل معاونــت امــور زنــان و خانــواده 
ــن گــزارش ســال ۲۰۱۷ مجمــع  ــوری، آخری ریاســت جمه
جهانــی اقتصــاد را دربــاره شــکاف جنســیتی اعــام کــرد. 
بــر اســاس ایــن گــزارش، از مجمــوع ۱۴۴ کشــور جهــان، 

ــرده اســت.  ــه ۱۴۰ را کســب ک ــه رتب ــن زمین ــران در ای ای
ــران  ــا بیــان اینکــه طبــق ایــن گــزارش ای لیــا فاحتــی ب
جــزو چهــار کشــور انتهــای جــدول اســت افــزود: مــا باالتــر 
از کشــورهای چــاد، ســوریه، پاکســتان و یمــن قــرار داریــم. 
بــه گفتــه وی ایــن در حالــی اســت کــه عربســتان 
ســعودی،   ماالیــا و لبنــان در شــاخص  یادشــده، باالتــر از 

ــد. ــرار دارن ــران ق ای

کوتاه حوادث 
هوادار جمی از نرده های ورزشگاه 

سقوط کرد
پــس از دیــدار پارس جنوبــی و ســپیدرود یکــی 
ــی  ــل نامعلوم ــه دلی ــی ب ــارس جنوب ــواداران پ از ه
از نرده هــای ورزشــگاه تختــی جــم بــه پشــت 
ورزشــگاه ســقوط کــرد و توســط اورژانــس ورزشــگاه 

ــد. ــل ش ــتان منتق ــه بیمارس ب
 دیــدار تیم هــای فوتبــال پــارس جنوبی جــم و 
ســپیدرود رشــت از ســری مســابقات هفتــه یازدهــم 
ــاعت  ــور از س ــگاه های کش ــال باش ــر فوتب ــگ برت لی
ــری  ــزار نف ــگاه ۲۰ ه ــنبه در ورزش ۱۵:۳۰ روز پنجش
تختــی جــم برگــزار شــد کــه جمی هــا توانســتند بــا 
ــت  ــود را شکس ــتی خ ــف رش ــر ۱ حری ــه  ۳ ب نتیج

ــد.  دهن
پــس از ایــن دیــدار یکــی از هــواداران پــارس 
جنوبــی جــم بــه دلیــل نامعلومــی از نرده هــای 
ورزشــگاه تختــی جــم بــه پشــت ورزشــگاه ســقوط 
ــه بیمارســتان  کــرد و توســط اورژانــس ورزشــگاه ب

ــد.  ــل ش منتق
در  جــم  شهرســتان  فوتبــال  هیئــت  رئیــس 
ــار  ــارس اظه ــزاری ف ــگار خبرگ ــا خبرن ــو ب گفت وگ
ــی  ــدار پارس جنوب ــاگران دی ــی از تماش ــت: یک داش
و ســپیدرود بــه پشــت ورزشــگاه ســقوط کــرد و بــه 

ــد. ــل ش ــم منتق ــهر ج ــد ش ــتان توحی بیمارس
ــا  ــت؛ ام ــخص نیس ــوز مش ــقوط وی هن ــت س  عل
شــاهدان عینــی ســهل انگاری وی را عامــل ســقوط 
ــد.  ــوان می کنن ــگاه عن ــکوهای ورزش ــت س ــه پش ب
ــن  ــی ای ــال عموم ــج، ح ــک معال ــه پزش ــه گفت ب

ــت. ــده اس ــزارش ش ــوب گ ــوادار خ ه

 دو جعل کننده ویزا در مهران 
دستگیر شدند

رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان ایــام بــا بیــان اینکــه 
زائــران مراقــب باشــند کــه در دام کاهبــرداران 
گرفتــار نشــوند، گفــت: دو جعل کننــده ویــزا در 

ــدند.  ــتگیر ش ــران دس مه
ــه  ــا توج ــت: ب ــار داش ــری اظه ــی مه ــرهنگ عل س
ــه  ــران توصی ــرز مه ــران در م ــردد زائ ــم ت ــه حج ب
می کنیــم زائــران مواظــب امــوال همــراه و شــیطنت 

ــند.  ــرداران باش کاهب
وی افــزود در مــرز مهــران اخــذ ویــزا وجــود نــدارد 
و کســی کــه مــدارک قانونــی نــدارد، بایــد بــه مرکــز 

اســتان و شــهر ایــام مراجعــه کنــد.
ــده  ــادآور شــد: دو نفــر جعل کنن ســرهنگ مهــری ی
ویــزا کــه بــا وعده هــای دروغیــن مــردم را در شــهر 
ــکیل  ــا تش ــتگیر و ب ــد، دس ــب می دادن ــران فری مه

ــی معرفــی شــدند.  ــه محاکــم قضای ــده ب پرون
ــز  ــران عزی ــم زائ ــه می کنی ــرد: توصی ــح ک وی تصری
ــه  ــران، وســیله نقلی ــه شــهر مه ــه محــض ورود ب ب
خــود را در پارکینگ هایــی کــه مــورد تأییــد نیــروی 

انتظامــی اســت، پــارک کننــد.

ــده  ــه پدی ــت ک ــه اس ــک ده ــه ی ــک ب نزدی
ــورمان  ــدی در کش ــور ج ــه ط ــالی ب خشکس
خودنمایــی می کنــد و طبعــا عــوارض آن 
ــرب  ــه آب ش ــتن ب ــی نداش ــم از دسترس اع
تمیــز و کافــی، تکثیــر ســریع تر باکتری هــای 
ــان  ــامت مردمم ــد س ــی و... می توان محیط
ــه زعــم  را تحــت تأثیــر جــدی قــرار دهــد و ب
کارشناســان امــر حتــی هشــدار بروز و شــیوع 
دوبــاره بیماری هــای واگیــردار و عفونــی را 

ــی دارد.  ــز در پ نی
بــر ایــن اســاس بایــد پرســید در حــال 
حــوزه  ایــن  در  وضعیــت کشــور  حاضــر 
چگونــه اســت؟ آیــا بــروز خشکســالی و 
می توانــد  ریزگردهــا  چــون  پدیده هایــی 
منجــر بــه افزایــش بیماری هــای قلبــی، 
ــر  ریــوی، عفونــی و... شــود؟ و ســؤال مهم ت
آنکــه بــرای کنتــرل شــرایط چــه بایــد کــرد؟ 
دکتــر غامرضــا معصومــی، عضــو هیئــت 
بــورد ســامت در بایــای وزارت بهداشــت، در 
ــش  ــه چال ــا اشــاره ب ــا ایســنا، ب ــو ب گفت وگ
ــده  ــد پدی ــت: رون خشکســالی در کشــور گف
ــت، هشــت ســال  خشکســالی بیــش از هف

اســت کــه در کشــور مــا آغــاز شــده. 
کنفرانس هــای  هــم  آن  از  پیــش  البتــه 
در حــد  و  دنیــا  در  متعــددی  بین المللــی 
ــرات  ــاره تغیی ــورها درب ــور کش ــای جمه رؤس
آب وهوایــی و به ویــژه خشکســالی در منطقــه 

ــود. ــده ب ــزار ش ــا برگ م
 خشکسالی در ایران

وی بــا بیــان اینکــه ایــران در منطقــه ای قــرار 
گرفتــه کــه از پدیــده خشکســالی متأثــر 
اســت، افــزود: طبیعتــا هــر کشــوری بــر 
ــوزه  ــن ح ــش در ای ــاس برنامه ریزی های اس

ــی رود.  ــش م پی
ــه  ــد ک ــان می ده ــا نش ــی پیش بینی ه بعض
دوره خشکســالی در ایــران، دوره ای ۳۰ ســاله 
اســت؛ تاکنــون حــدود ۱۰ ســال از آن ســپری 
شــده و متاســفانه در ایــن بــازه زمانــی ۱۰ 
ــل  ــه دلی ــادی ب ــیب های زی ــم آس ــاله ه س
بــروز خشکســالی متوجــه کشــورمان شــده و 
بســیاری از منابــع و ذخایــرش را بــه نوعــی از 

دســت داده اســت. 
ــن  ــون ممک ــه اکن ــان اینک ــا بی ــی ب معصوم
ــل  ــه دلی ــور ب ــق کش ــی مناط ــت در بعض اس
ــم  ــره ه ــی روزم ــالی، در زندگ ــروز خشکس ب
مشــکاتی ایجــاد شــود، ادامــه داد: ایــن 
ــوب و  مشــکات بیشــتر در قســمت های جن

جنــوب شــرق کشــور دیــده می شــود. البتــه 
بایــد بدانیــم کــه این طــور نیســت کــه ســایر 
ــتثنی  ــوع مس ــن موض ــور از ای ــق کش مناط

شــده باشــند. 
هرچنــد کــه طبیعــی اســت پدیده خشکســالی 
ــر  ــور تأثی ــمالی کش ــتان های ش ــر روی اس ب
کمتــری داشــته باشــد، امــا نســبت بــه 
ــر  ــز تغیی ــق نی ــن مناط ــت ای ــته وضعی گذش
ــا  ــا را ب ــی آن ه ــرایط کنون ــر ش ــد و اگ کرده ان
ــم  ــم، می بینی ۱۰ ســال قبلشــان مقایســه کنی
کــه شــاید تفــاوت زیــادی بــا اســتانی ماننــد 
کرمــان کــه از مناطــق خشــک کشــور اســت، 

نداشــته باشــند.
 »سالمت«هشدار می دهد

معصومــی بــا بیــان اینکــه دانشــگاه های 
ــالی  ــده خشکس ــم از پدی ــکی ه ــوم پزش عل
متاثرنــد،  گفــت: حــوزه ســامت پــس از بــروز 
پدیده هایــی چــون خشکســالی، از آن متأثــر 
ــد،  ــه می ده ــدارهایی ک ــز هش ــود و ج می ش
پیشــگیری کننده ای  و  خــاص  سیســتم 
ــن در  ــت. ای ــت نیس ــت وزارت بهداش در دس
حالــی اســت کــه متاســفانه عــوارض پدیــده 
خشکســالی دامنگیــر وزارت بهداشــت و حوزه 

ــز خواهــد شــد.  ســامت نی
وی تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر شــرایط 
ــه   ــده خشکســالی ب ــروز پدی کشــور از نظــر ب
گونــه ای اســت کــه بایــد کل بدنــه دولــت بــا 
ــد و وارد  ــدان بیاین ــه می ــان، ب ــام همتش تم
ــر  ــه نظ ــد ب ــه بعی ــوند. البت ــی ش ــاز کنترل ف
ــش از  ــرایط پی ــه ش ــم ب ــه بتوانی ــد ک می رس
بــروز پدیــده خشکســالی در کشــور بازگردیــم.

 ریزگردها و افزایش مراجعه به 
بیمارستان ها

عضــو هیئــت بــورد ســامت در بایــای وزارت 
دربــاره  بــه ســوالی  پاســخ  در  بهداشــت 

خشکســالی،  چــون  پدیده هایــی  تأثیــر 
ــت: اوال  ــردم گف ــامت م ــا و... در س ریزگرده
ــروع کننده و  ــران ش ــه ای ــرد ک ــه ک ــد توج بای
منشــأ بــروز ریزگردهــا نیســت؛ هرچنــد کــه در 
قســمت های محــدودی ماننــد خوزســتان یــا 
ــده وجــود  ــن پدی ــی ای بعضــی مناطــق جنوب

دارد. 
در کشــور مــا عمدتــا مناطقــی دچــار ریزگــرد 
ــر  ــا آبگی ــاالب ی ــه در گذشــته ت ــوند ک می ش
ــر  ــل حضــور آب، خــاک زی ــه دلی ــد و ب بودن
آن هــا نــرم بــوده و اکنــون متحــرک اســت و 

ــد.  ــد می کن ــا را تولی ریزگرده
معصومــی بــا بیــان اینکــه تاکنــون مطالعه ای 
جــدی در کشــور در زمینــه ارتبــاط بــروز 
ریزگردهــا بــا افزایــش بیماری هــای مختلــف 
البتــه بحث هایــی  انجــام نشــده، گفــت: 
در  اینکــه  بــر  مبنــی  می شــود  مطــرح 
زمــان بــروز ریزگردهــا، مراجعــه بیمــاران 
ــی  ــاران قلب ــداد بیم ــتان ها و تع ــه بیمارس ب
افزایــش می یابــد؛ امــا از طرفــی عوامــل 
مخدوش کننــده زیــادی ماننــد تــرس مــردم 
و... در ایــن زمینــه وجــود دارد کــه نمی توانیــم 
ایــن مراجعــات  بگوییــم علــت  قاطعانــه 
 صرفــا پدیده هایــی چــون ریزگردهــا بــوده 

است. 
و گزارش هــای  آمارهــا  اســاس  ایــن  بــر 
بســیاری از بیمارســتان ها نشــان می دهــد 
ــدا  کــه در ایــن شــرایط بیمــاری افزایــش پی
نکــرده اســت؛ امــا شــخص فکــر می کنــد بــه 
دلیــل آلودگــی، تنگــی نفــس گرفتــه اســت. 
در حالــی کــه قســمتی از ایــن مشــکل ناشــی 

از اســترس اســت.
ــا  ــروز بیماری ه ــاط ب ــان اینکــه ارتب ــا بی وی ب
و  خشکســالی  چــون  پدیده هایــی  بــا 
ــا  ــه در دنی ــران، بلک ــا در ای ــا، نه تنه ریزگرده
آینده نگــر  و  طوالنــی  مطالعــه ای  نیازمنــد 
اســت، گفــت: اگــر ۱۰ ســال پیــش کــه 
پدیــده ریزگردهــا در کشــورمان مطــرح شــد، 
ــم،  ــاز می کردی ــر را آغ ــه آینده نگ ــک مطالع ی
ــیده  ــی رس ــج خوب ــه نتای ــر ب ــال حاض در ح
بودیــم؛ امــا متاســفانه مطالعــات مــا بــه 
صــورت مقطعــی بــوده و از نظــر علمــی 

نمی تــوان بــه آن اســتناد کــرد.
 تغییر اقلیم و بروز بیماری های 

عفونی
بایــای  در  بــورد ســامت  هیئــت  عضــو 
البتــه  اینکــه  بیــان  بــا  بهداشــت  وزارت 

مســئله قطعــی ایــن اســت کــه مــا بــا 
ــده تغییــر اقلیــم مواجهیــم، اظهــار کــرد:  پدی
ــره  ــی روزم ــر زندگ ــخصا ب ــر مش ــن تغیی ای
ــا  ــا و عمدت ــار بیماری ه ــش ب ــردم و افزای م
ــر خواهــد داشــت؛  ــی تأثی بیماری هــای عفون
ــت  ــی را از دس ــم، مایع ــر اقلی ــا تغیی ــرا ب زی
ــه آن وابســته  ــی بشــر ب ــه زندگ ــم ک می دهی
ــن  ــب ای ــه متعاق ــت ک ــی اس ــوده و منطق ب
موضــوع بیماری هایمــان هــم افزایــش پیــدا 

ــرد.  ــد ک خواه
البتــه علــم روز دنیــا بــه راه هــای زیــادی برای 
تأمیــن آب شــرب فکــر کــرده و اتفاقــات 
اســت؛ گرفتــن  افتــاده  دنیــا  در  خوبــی 
آب از رطوبــت هــوا و از فاضــاب از جملــه 
راهکارهایــی اســت کــه در دنیــا در حــال 
تحقیــق و بررســی آن هســتند و نتایــج خوبی 
ــده  ــت آم ــه دس ــه آن ب ــی های اولی از بررس
اســت. بــه طــوری کــه شــاید بتوانیــم امیــدوار 

ــد.  ــود یاب ــاع بهب ــه اوض ــیم ک باش
بــروز  زمینــه  در  تاکیــد کــرد:  معصومــی 
ــور  ــون کش ــای آن اکن ــالی و پیامده خشکس
ــه جایــی رســیده کــه دیگــر یــک ارگان  مــا ب
ــن موضــوع وجــود  ــرل ای ــرای کنت مســئول ب
نــدارد؛ بلکــه کل کشــور و دولــت بایــد بــا 
همــه توانشــان جلــو بیاینــد و در راســتای 
بهبــود وضعیــت اقــدام کننــد؛ زیــرا ایــن 
 پدیــده در زندگــی مــردم تاثیراتــش را نشــان 

می دهد. 
ــتاهای  ــیاری از روس ــر در بس ــال حاض در ح

ــرای کشــت و  ــی ب ــا کشــاورزان آب مرکــزی م
زرع ندارنــد و واقعــا دچــار مشــکات زیــادی 

شــده اند. 
بــه دنبــال ایــن موضــوع ممکــن اســت 
ایجــاد   ... و  قلبــی، کلیــوی  بیماری هــای 
شــود. بنابرایــن بــرای پیشــگیری از ایــن 
تمام قــد  حرکــت  یــک  بــه  پیامدهــا 
کشــوری نیازمندیــم و تمــام ظرفیت هــای 
ــم از  ــای آموزشــی اع ــه ارگان ه کشــور و هم
صداوســیما، مــدارس و... بایــد بــه کار گرفتــه 

ــوند. ش
 بهداشت و درمان پاسخگو نیست، 

اگر...
ــد  ــی مانن ــام اقدامات ــر انج ــد ب ــا تاکی وی ب
مدیریــت مصــرف آب بــه طــور جــدی و 
ــد  ــت: بای ــی گف ــای مصرف ــه حوزه ه در هم
بدانیــم کــه بی توجهــی بــه ایــن مســائل 
و  بیماری هــا  انــواع  بــروز  بــه  می توانــد 
افزایــش هزینه هــای بهداشــت و درمــان 
وقتــی  مثــال  عنــوان  بــه  شــود؛  منجــر 
بــه دلیــل اســتفاده نکــردن از آب تمیــز، 
ــدن  ــد و ب ــی کار نکن ــه خوب ــع ب سیســتم دف
ضعیــف شــود، قطعــا شــاهد بــروز و افزایش 
بیماری هــا و هزینه هــای بهداشــت و درمــان 

ــود.  ــم ب خواهی
ایــن موضــوع مســئله ای ثابت شــده و علمــی 
ــی،  ــن اتفاق ــروز چنی ــورت ب ــت و در ص اس
ــت  ــا ظرفی ــان م ــت و درم ــتم بهداش سیس

پرداخــت چنیــن هزینه هایــی را نــدارد.

خطرات خشکسالی را جدی بگیریم

،،
 اگر ۱۰ سال پیش که پدیده ریزگردها 
در کشورمان مطرح شد، یک مطالعه 
ــم، در حــال  آینده نگــر را آغــاز می کردی

حاضــر بــه نتایج خوبی رســیده بودیم

ــام  ــانی اع ــدر آتش نش ــر چق ــت، ه ــده اس ــدارها بی فای هش
می کنــد و روزنامه هــا و خبرگزاری هــا بــه آن می پردازنــد، 
ــاز هــم تصــور اینکــه بــرای مــا اتفــاق نمی افتــد، باعــث  امــا ب
می شــود تــا بــه هشــدارها توجهــی نشــود. گازگرفتگــی و مــرگ 
ــه ســرد می شــود، هشــدارها  ــوا ک ــم؛ ه ــر آن را می گویی ــر اث ب
ــه لوله هــای بخــاری باشــد،  ــاز می شــود: حواســتان ب هــم آغ
دودکــش مناســب باشــد، شــیلنگ گاز اســتاندارد باشــد و... ؛ 
ــن  ــا ای ــت و خیلی ه ــن اس ــه گفت ــط ب ــا فق ــه این ه ــا هم ام
ــخ مــرگ  ــد تل ــا پیام ــد و ب کارهــای ســاده را انجــام نمی دهن

ــل خامــوش مواجــه می شــوند. ــه دســتان قات ب
 تصویر قتل های سریالی قاتل نامرئی

ــد 9 و  ــه زن جــوان و دو فرزن ــود ک ــد روز پیــش ب ــن چن همی
۵ ســاله اش بــه کام مــرگ رفتنــد؛ بــه  دلیــل اینکــه دودکــش 
ــا  ــد تنه ــه می خوانی ــی را ک ــت. گزارش ــکل داش ــاری مش بخ
چنــد مــورد از ده هــا و شــاید صدهــا مــورد مــرگ توســط قاتــل 

نامرئــی اســت.
 مرگ خانوادگی

ــه  ــت و ن ــم اس ــال مه ــن و س ــه س ــش ن ــی برای ــل نامرئ قات
بــه زن و مــرد رحــم می کنــد. چنــدی پیــش مأمــوران 
ــرار  ــاوران ق ــدان نی ــی در می ــان گازگرفتگ آتش نشــانی در جری
گرفتنــد و بی درنــگ ایســتگاه ۱۰6 آتش نشــانی بــه محــل 

ــد. ــزام ش ــه اع حادث
ــدند از  ــور ش ــه مجب ــل حادث ــور در مح ــا حض ــان ها ب آتش نش
ــک ســاختمان ســه  ــا وارد واحــد مســکونی ی ــق پنجره ه طری
طبقــه شــوند. مأمــوران آتش نشــانی بــا ورود بــه محــل حادثــه 
ــی ۱۲  ــاله و کودک ــرد و زن ۴۵ و ۴۰ س ــان م ــر بی ج ــا پیک ب
ــا معاینــات اولیــه مشــخص شــد  ســاله مواجــه شــدند کــه ب

هــر ســه نفــر آن هــا جــان خــود را از دســت داده انــد. 
بررســی های اولیــه کارشــناس آتش نشــانی نشــان داد نقــص 
ــاختمان  ــن س ــک ای ــای ی ــه منه ــع در طبق ــه واق در موتورخان

باعــث انتشــار گاز منوکســیدکربن شــده اســت.
 آبگرمکن قاتل

ســه نفــر از اعضــای خانــواده، قربانــی گازگرفتگــی بــا آبگرمکــن 
دیــواری شــدند. ایــن خبــری بــود کــه مدتــی پیــش در 
ــانی  ــران آتش نش ــه امدادگ ــی ک ــد. زمان ــر ش ــانه ها منتش رس
در کرمانشــاه از ماجــرا باخبــر شــدند، بی درنــگ راهــی محــل 
ــی ۳۵  ــان زن ــدن نیمه ج ــل ب ــا ورود در مح ــا ب ــدند. آن ه ش
ســاله و دو کــودک ۱۲ و 6 ســاله اش را یافتنــد. آن هــا بــه 
بیمارســتان منتقــل شــدند؛ امــا تــاش کادر درمانــی بی نتیجــه 
ــد.  ــا جــان خــود را از دســت دادن ــر آن ه ــر ســه نف ــد و ه مان
بررســی کارشناســان حکایــت از مــرگ آن هــا بــر اثــر استنشــاق 

ــت. ــواری داش ــن دی گاز آبگرمک
 نصب دودکش نامناسب

ــه کام  ــره را ب ــه نف ــواده ای س ــار خان ــن ب ــوش ای ــل خام قات
ــل کــه دودکــش نامناســب  ــن دلی ــه ای ــا ب مــرگ کشــاند؛ تنه
ــی  ــد. زمان ــرده بودن ــب ک ــان نص ــن و بخاری ش ــرای آبگرمک ب
ــد،  ــام ش ــانی اع ــران آتش نش ــه امدادگ ــزارش ب ــن گ ــه ای ک
آن هــا بی درنــگ راهــی محــل حادثــه در یکــی از شــهرک های 

ــن شــدند.  ورامی
ــود کــه در  محــل حادثــه یــک ســاختمان دو طبقــه ویایــی ب
آن ســه عضــو یــک خانــواده دچــار گازگرفتگــی شــده بودنــد. 

آتش نشــانان قربانیــان گازگرفتگــی را کــه یــک مــرد ۳۰ ســاله، 
ــاختمان  ــل س ــد، از داخ ــاله بودن ــر ۵ س ــاله و پس زن ۲۵ س
خــارج کردنــد. علــت ایــن حادثــه از ســوی کارشناســان 
ــن و  ــرای آبگرمک ــب ب ــش نامناس ــب دودک ــانی نص آتش نش

بخــاری اعــام شــد.
 دودکش آکاردئونی

ــاله  ــی ۲۵ س ــاله، زن ــردی ۳۰ س ــه م ــواده ای ک ــای خان اعض
ــتفاده از  ــل اس ــه دلی ــز، ب ــد نی ــاله بودن ــربچه ای 6 س و پس

ــد.  ــت دادن ــود را از دس ــان خ ــی ج ــش آکاردئون دودک
ــی  ــی یک ــانی راه ــوران آتش نش ــه، مام ــن حادث ــام ای ــا اع ب
از خیابان هــای بلــوار ابــوذر شــدند. محــل حادثــه یــک 
ــی  ــه در یک ــود و حادث ــدی ب ــه ده واح ــت طبق ــاختمان هف س
ــش از  ــود. پی ــه اول رخ داده ب ــری طبق ــای 6۵ مت از واحده
ــایه ها از  ــی همس ــه نگران ــه ب ــا توج ــانان، ب ــیدن آتش نش رس
ــواده، در را شکســته و وارد ســاختمان  ــود اعضــای ایــن خان نب
ــا  ــان ب ــد کــه پــس از مشــاهده جســم بیهــوش آن شــده بودن

آتش نشــانی و اورژانــس تمــاس گرفتنــد. 
آتش نشــانان پــس از حضــور در محــل، اعضــای ایــن خانــواده 
را از داخــل خانــه خــارج کردنــد و در اختیــار عوامــل اورژانــس 
ــی،  ــانه های حیات ــی نش ــس از بررس ــان پ ــه آن ــد ک ــرار دادن ق
مــرگ اعضــای ایــن خانــواده را بــه  دلیــل استنشــاق گاز ســمی 
منوکســیدکربن تاییــد و اعــام کردنــد. بررســی ها نشــان 
داد کــه اســتفاده از دودکــش آکاردئونــی بــرای آبگرمکــن 
ایــن دودکــش علــت  و همچنیــن شــیب منفــی بــرای 

ــت. ــوده اس ــی ب گازگرفتگ
 مرگ ۵ جوان در باغ

قاتــل خامــوش حتــی بــه پنــج جوانــی کــه بــرای تفریــح بــه 
ــه کام مــرگ  ــا را ب ــرد و آن ه ــز، رحــم نک ــد نی ــه بودن ــاغ رفت ب
ــر  ــش پس ــی پی ــه مدت ــود ک ــرار ب ــن ق ــرا از ای ــاند. ماج کش
جوانــی همــراه بــا چهــار نفــر از دوســتانش بــه باغــی در اطــراف 
ــر او  ــوان از تأخی ــر ج ــادر پس ــت. م ــدان رف ــان در هم خانه ش
ــت  ــاس گرف ــش تم ــی همراه ــا گوش ــه ب ــد و هرچ ــران ش نگ
پاســخی نشــنید؛ ایــن نگرانــی باعــث شــد تــا ســراغ پســرش 
بــرود؛ امــا بــه محــض ورود بــه بــاغ بــا جســد پســرش و چهــار 
پســر جــوان دیگــر مواجــه شــد. بــه ایــن ترتیــب موضــوع بــه 
ــت  ــه، عل ــی های صورت گرفت ــا بررس ــد و ب ــام ش ــس اع پلی
ــی  ــتم گرمایش ــتفاده از سیس ــوان، اس ــر ج ــج پس ــرگ پن م
ــه جــای  ــه ایــن شــکل کــه ب ــوان شــد. ب ــدون دودکــش عن ب
ــارج از  ــه خ ــن ب ــی مطمئ ــه خروج ــش ب ــدن دودک وصل ش
خانــه، داخــل یــک ظــرف حــاوی آب قــرار گرفتــه بــود. پنجــره 
ــه داخــل آن  ــوده و هــوا ب ــز قفــل ب ــاغ نی کوچــک ایــن خانه ب
جریــان نداشــته و پنــج پســر جــوان بــا وجــود اینکــه خــواب 

ــد. ــد، جانشــان را از دســت دادن نبودن
 ۵ قربانی

ایــن بــار قاتــل خامــوش جــان خانــواده پنــج نفــره را گرفــت. 
ــرگ  ــه کام م ــان را ب ــه فرزندش ــادر و س ــدر و م ــت گاز پ نش
ــرعت  ــدادی به س ــای ام ــاع، نیروه ــض اط ــه مح ــاند. ب کش
خــود را بــه محــل حادثــه رســاندند. آن هــا بــا ورود در محــل بــا 
جســد زن و مــردی جــوان و ســه فرزندشــان مواجــه شــدند. 
بررســی ها حکایــت از مــرگ خانــواده پنــج نفــره بــا نشــت گاز 

داشــت.

قتل های سریالی قاتل نامرئی ادامه دارد بازگشت یوسف پس از ۲۴ روز سرگردانی

یــک معلــول ذهنــی کــه چنــد هفتــه پیــش در یــک 
رســتوران بیــن  راهــی گــم شــده بــود، چهــار روز پیــش 

بــه طــرز معجزه آســایی پیــدا شــد. 
ایــن جــوان ۳۸ ســاله کــه یوســف نــام دارد، ۲۴ روز 
از خانــواده اش دور بــوده اســت. او کــه بــرای آخریــن 
ــده  ــه رشــت دی ــار در رســتورانی در جــاده قزویــن ب ب
شــده بــود، ۸ روز بعــد در یــک رســتوران بیــن  راهــی 
دیگــر در حوالــی فومــن دیــده و توســط صاحــب آن 
رســتوران بــه پلیــس تحویــل داده شــد و پلیــس هــم 
ــتی  ــه بهزیس ــف، او را ب ــرایط یوس ــه ش ــه ب ــا توج ب

معرفــی کــرد.
یوســف بــه خانــه ســالمندان منتقــل شــد و همــه این 
ــواده  ــت خان ــرد. درنهای ــپری ک ــا س ــدت را در آنج م
ایــن جــوان معلــول از طریــق تمــاس همســر صاحــب 
ــف در  ــور یوس ــن از حض ــی فوم ــن  راه ــتوران بی رس
ــه  ــه خان ــنبه او را ب ــدند و روز یکش ــهر آگاه ش آن ش
ــوان  ــن ج ــب ای ــت عجی ــا سرگذش ــد؛ ام بازگرداندن
ــواده اش  ــای خان ــژه اعض ــه، به وی ــرای هم ــول ب معل

ــل شــده اســت.  ــک معمــای شــیرین تبدی ــه ی ب
ــا  ــور خــودش را ب ــدت چط ــن م ــه یوســف در ای اینک
ــه  ــانده، اینک ــن رس ــه فوم ــن ب ــاده از کوهی ــای پی پ
ــدون آب و غــذا دوام آورده،  ــه ب ــن مــدت چگون در ای
مســیر و جهــت حرکــت درســت را چگونــه تشــخیص 
داده و ســواالتی از ایــن دســت. یکــی از اعضــای 
ــه ســؤاالت  ــن اتفاقــات ب ــاره ای ــواده یوســف درب خان

ــخ داد. ــگاران پاس خبرن
 یوسف چطور گم شد؟

ســیزدهم مهــر بــود کــه ایــن اتفــاق افتــاد. او همــراه 
ــه در رســتوران  ــود ک ــادرش در مســیر شــمال ب ــا م ب
چلچلــه کوهیــن گــم شــد. درواقــع یوســف بــه 
ســرویس بهداشــتی رفــت و پــس از آن دیگــر خبــری 
از او نشــد. مــادرش همه جــا را دنبــال او گشــت. 

ــه  ــود ک ــر ب ــد. بعدازظه ــاع دادن ــم اط ــس ه ــه پلی ب
مــن از طریــق تمــاس مــادرش در جریــان گم شــدن 
ــواده  ــه همــراه خان یوســف قــرار گرفتــم. بعــد هــم ب
ــم و در دادســرا گــم شــدن او  ــه آنجــا رفتی یوســف ب

ــم. را اعــام کردی

 تصاویری از دوربین یا نشانی از یوسف در 
اطراف آن رستوران نبود؟

متاســفانه دوربیــن رســتوران خــراب و هیــچ تصویــری 
ــای  ــبه و راننده ه ــود. از کس ــرده ب ــط نک ــرون ضب از بی
ــا هیچ کــس  ــم؛ ام ــم پرس وجــو کردی ــه ه آن منطق

ــود. ــده ب یوســف را ندی
 یوسف پیش از این هم گم شده بود؟

نــه. بــا اینکــه او بیمــار اســت و معلولیــت ذهنــی دارد 
ــه تنهایــی  ــود. او در تهــران ب امــا تاکنــون گــم نشــده ب
از خانــه خــارج می شــود و به راحتــی بازمی گــردد. 
ــرای  ــود کــه چنیــن اتفاقــی ب ــار ب ــرای اولیــن ب ایــن ب

می افتــاد. او 
 کی پیدا شد؟

ــود کــه تلفــن زنــگ خــورد و مــردی  ســه روز پیــش ب
ــت  ــرد. او گف ــام ک ــا اع ــه م ــف را ب ــخصات یوس مش
کــه چنیــن کســی بــا ایــن مشــخصات چنــد روز قبــل 
پیــش آن هــا بــوده و پــس از تمــاس بــا پلیــس، او را 

ــد. ــل داده ان ــس اجتماعــی تحوی ــه اورژان ب
 از طرف پلیس با شما تماس گرفته بودند؟

نــه. آن کســی کــه بــا مــا تمــاس گرفــت، صاحــب یــک 
رســتوران بــه نــام جیــران در فومــن بــود.

 چه مدتی در خانه سالمندان بود؟
او نگهــداری  از  حــدود ۱۷ روز در خانــه ســالمندان 

کردنــد.
 بقیه این مدت کجا بود؟

ــم، او در  ــد. همان طــور کــه گفت کســی درســت نمی دان
کوهیــن گــم و ۸ روز بعــد در رســتورانی در فومــن پیــدا 
ــت  ــا گف ــه م ــیدیم، ب ــه پرس ــودش ک ــود. از خ ــده ب ش
همــه ایــن مــدت را راه رفتــه و راهنمایــش هــم جــاده 
ــا  ــد ی ــت باش ــرف او درس ــه ح ــا اینک ــت؛ ام ــوده اس ب

ــم.  ــه، نمی دان ن
ــف در  ــت یوس ــخص نیس ــم مش ــا ه ــود م ــرای خ ب
ــرایط او  ــا ش ــی ب ــت. کس ــوده اس ــا ب ــدت کج ــن م ای
ــرده باشــد، بیشــتر شــبیه  ــی ک ــن مســافتی را ط چنی
ــدون  ــذا، ب ــدون آب و غ ــت. ۸ روز ب ــزه اس ــک معج ی
هیــچ همراهــی در ایــن مســیر طوالنــی بــا پــای پیــاده 

ــت. ــی اس ــی عجیب ــرای خیل ماج

کنش    وا

 رئیس کل سازمان نظام پزشکی
کشور   

در پی موضعگیری ها و اظهارنظرهای سخیف و 
غیرعلمی در زمینه امور پزشکی، سازمان نظام 

پزشکی بنا بر وظایف خود با افراد متخلف در کسوت 
پزشکی برخورد جدی و آنان را برابر قانون محکوم 

کرده است. امیدوار است برخورد الزم با غیرپزشکانی 
که در امور طبابت دخالت می کنند، از طریق وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عمل آید.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و 
پرورش 

برای رفع ابهام پایش عملکرد دانش آموزان را بر 
اساس مصوبه 9۱۱ شورای عالی آموزش و پرورش 

اجرایی خواهیم کرد که کلیات آن در شورای معاونان 
به تصویب رسیده است. همچنین این موضوع در 

کمیسیون های شورای عالی مطرح شده و با توجه به 
بازخوردها در حال اصاح نهایی است. بر اساس این 
طرح، ۱۰ درصد از دانش آموزان مقطع سوم و ششم 
ابتدایی از نظر مهارت های اصلی )خواندن، نوشتن، 
حساب کردن و مطالعات اجتماعی( مورد پایش و 

ارزیابی قرار می گیرند و پس از این پایش می توانیم 
پاسخی دقیق بر اساس پژوهش های میدانی درباره 

سطح سواد دانش آموزانی که بر اساس ارزشیابی 
توصیفی ارزیابی می شوند، بدهیم.

رئیس پلیس پایتخت 
توسعه قلیانسراها به جایی رسیده که هر صنفی 

برای آنکه بخواهد فروشش بیشتر شود و مشتری 
جلب کند، در مغازه هایش قلیان می گذارد. ما 

برنامه ای برای برخورد با قلیانسراهای دارای مجوز 
که آموزش های الزم را دیده و دارای پروانه هستند 

نداریم؛ بلکه پلیس و دستگاه قضایی تاکید بر 
جمع آوری قلیانسراهای غیرمجاز دارند که معموال 

در آن ها رفتارهای غیرقانونی مانند استفاده از مواد 
مخدر، مواد شیمیایی سرطان زا و ... نیز مشاهده 

می شود. اگر قلیانسراها در چارچوب قانون نباشند 
حتی کت وشلوارفروشی ها نیز برای فروش بیشتر، از 

قلیان استفاده می کنند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور 
آیین نامه غربالگری ژنتیک ازدواج با همکاری 
سازمان بهزیستی، سازمان برنامه و بودجه و 

معاونت های حقوقی و بهداشت وزارت بهداشت 
به هیئت دولت ارسال شده و امیدواریم به زودی 
تصویب و اجرایی شود. برخی افراد می گویند که 
آزمایش های ژنتیک پرهزینه است؛ در حالی که 
بعضی از آزمایش های ژنتیک با ۱۰۰ هزار تومان 
تا حداکثر ۳ میلیون تومان انجام شده و باعث 

پیشگیری از تولد یک نوزاد معلول می شود و 
خانواده ها را در بلندمدت از بحران روحی نجات 

داده و بار مالی به دولت، وزارت بهداشت و سازمان 
بهزیستی را کاهش می دهد.
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کاریکاتور - افشای سفر محرمانه محمد بن سلمان به اسرائیل

تسنیم

امامحسین)ع(میفرمایند:
»َمْنَسّرُهاَْنُیْنَسَاِفىاََجِلِهَوُیَزاَدِفىِرْزِقِهَفْلَیِصْلَرِحَمُه«
»کسىکهدوستدارداجلشبهتأخیرافتدوروزىاش

افزایشیابد،صلهرحمبهجاآورد.«

حدیث روز

بحار االنوار، ج ۷۱، ص ۹۱، ح ۵ 

   ترفندهای خانه داری
ترفندیبرایتازهماندنمیوهها

ــا را نشســته داخــل  ــار، آن ه ــر خی ــردن عم ــرای بیشــتر ک ب
ــال  ــد و در یخچ ــه بپیچی ــان روزنام ــا می ــته  ی ــرف دربس ظ
نگهــداری کنیــد. اگــر خیارهــا را شســتید، کامــا خشکشــان 
کنیــد و بعــد در ظــرف دربســته نگهــداری کنیــد. یادتان باشــد 
حتــی خیارهــای نشســته هــم پــس از مدتــی عــرق می کنند؛ 
پــس بعــد از چنــد روز بــه خیارهــا ســر بزنیــد و بــا پارچــه ای 
ــرف،  ــا در ظ ــراردادن خیاره ــد از ق ــا بع ــد ی ــان کنی خشکش
رویشــان پارچــه ای بکشــید تــا آب حاصــل از تبخیــر را بگیــرد. 
روش نگهــداری لیموتــرش نیــز مانند خیار اســت. آن هــا را در 
ظــرف دربســته درون یخچــال نگهــداری کنیــد و اگر شســتید، 
کامــا خشــک کنیــد و بعــد درظــرف دربســته یــا درون کیســه 
ــد کیــوی ســعی  ــد. موقــع خری پارچــه ای در یخچــال بگذاری
کنیــد آن هایــی کــه ســفت هســتند و به نظــر نــارس می آینــد 
را انتخــاب کنیــد و نشســته داخــل پاکــت کاغــذی در یخچــال 
ــا  ــر کیوی ه ــد. اگ ــرار دهی ــک ق ــی خن ــرون در محیط ــا بی ی
ــی و  ــار میوه هایــی مثــل ســیب، گاب رســیده هســتند، در کن
ــا  ــده از آن ه ــرا گاز متصاعدش ــد؛ زی ــرار ندهی ــیب زمینی ق س
باعــث می شــود کیــوی ســریع تر برســد و خــراب شــود. 
هندوانــه و خربــزه را پیــش از قاچ کــردن تــا چند روز خــارج از 
یخچــال می توانیــد نگهــداری کنیــد ولــی بعــد از قــاچ کــردن، 
روی قســمت های باقی مانــده حتمــا فویــل بکشــید، ســپس 

در یخچــال قــرار دهیــد. تــا تــازه بماننــد.

   سالم باشیم
توصیههایدارویی
برایسرماخوردگی

ــز و مصــرف منطقــی داروی  ــه تجوی کارشــناس کمیت
ســازمان غــذا و دارو گفــت: مصــرف خودســرانه 
قوی شــدن  باعــث  آنتی بیوتیک هــا  به ویــژه  دارو 

می شــود. باکتری هــا 
دکتــر نوشــین محمدحســینی افــزود: حــال و هــوای 
ــل  ــه دلی ــه ب ــت ک ــه ای اس ــه گون ــز ب ــای پایی روزه
ناپایــداری هــوا و ســرد و گرمــی پیاپــی و تغییــر 
ــروز ســرماخوردگی را بیشــتر در پــی دارد؛  پوشــش ب
ــه بیمــاری ســرماخوردگی،  ــا ب ــذا پیشــگیری از ابت ل
ــن فصــل  ــظ ســامت در ای ــرای حف ــدام مهمــی ب اق

اســت.
وی ادامــه داد: عطســه، گلــودرد، آبریــزش بینــی، 
ســردرد و ریزش اشــک که از نشــانه های ســرماخوردگی 
اســت، موجــب می شــود عــده ای بــدون مشــورت بــا 
پزشــک اقــدام بــه مصــرف دارو کننــد؛ غافــل از اینکــه 
آنتی بیوتیک هــا  به ویــژه  مصــرف خودســرانه دارو، 

باعــث قوی شــدن باکتری هــا می شــود.
توصیــه می شــود  اظهــار داشــت:  محمدحســینی 
ضمــن مراجعــه بــه پزشــک و دریافــت دارو از طریــق 
نســخه دوره درمــان آنتی بیوتیکــی را کامــل کــرده و از 

ــد. ــری کنی ــا جلوگی ــدن میکروب ه مقاوم ش

   سبک زندگی
سادهزیستی

امــام صــادق)ع( در همــه شــئون زندگــی، ســیره پیامبــر 
ــد. در  ــرار داده بودن ــود ق ــار خ ــوی رفت ــرم)ص( را الگ اک
ــر ســر  ــا کارگــران و غامــان خــود ب بســیاری از اوقــات، ب
یــک ســفره می نشســتند و بــدون هیــچ غــروری بــا آنــان 
ــد  ــور بودن ــذا آرام و صب ــوردن غ ــدند. در خ ــذا می ش هم غ
ــد  ــد و مانن ــذا نمی خوردن ــع غ ــرص و ول ــا ح ــز ب و هرگ
برخــی متکبــران، غــذای مخصــوص و متفــاوت از دیگــران 
ــی امــام جعفــر  ــه ســیره عمل نداشــتند. )دانشــمند، مقال

ــادق )ع(( ص

ایستادگیدربرابرظالمان
امــام صــادق)ع( در برابــر ســتمگران از هــر طایفــه و 
رتبــه ای می ایســتاد و ایــن شــهامت را داشــت کــه ســخن 
حــق را بــه زبــان آورد و اقــدام حق طلبانــه را انجــام دهــد؛ 
ــی  ــذا وقت ــود؛ ل ــه رو ش ــدی روب ــش تن ــا واکن ــد ب هرچن
منصــور از او پرســید: چــرا خداونــد مگــس را خلــق کــرد؟ 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــوار کن ــاران را خ ــا جب ــد: »ت فرمودن
ــب  ــّزی، تهذی ــرد.« )ِم ــی ک ــدرت اله ــه ق ــور را متوج منص

ــال، ج 5، ص 92(  ــماء الرج ــی اس ــال ف الکم
و آنــگاه کــه فرمانــدار مدینــه در حضــور بنی هاشــم در 
ــان  ــام چن ــی)ع( دشــنام داد، ام ــه عل ــاز ب ــای نم خطبه ه
ــام  ــه را ناتم ــدار خطب ــه فرمان ــد ک ــده دادن ــخی کوبن پاس

ــد.  ــی ش ــه اش راه ــوی خان ــه س ــت و ب گذاش

چالشهایاقتصادیرا
چطورحلمیکنید؟

دلیــل مشــکات  بــه   زندگی هایــی کــه  نیســتند  کــم 
اقتصــادی یــا اختافاتــی کــه بــه  خاطــر آن ایجــاد می شــوند 
از هــم می پاشــند. اینکــه هــردوی شــما بــار مالــی را بــا هــم 
ــه  ــرای هزین ــابهی ب ــبک مش ــه س ــید، اینک ــه دوش بکش ب
ــه  ــدر ب ــه چق ــید و اینک ــته باش ــان داش ــردن درآمد های ت ک
ــای  ــید و واقعیت ه ــدوار باش ــه امی ــک رابط ــی ی ــده مال آین
پیــش روی تــان را بپذیرید، همه در سرنوشــت و خوشــبختی 

ــد.  ــدنی می گذارن ــری انکارنش ــما تاثی ش
اگــر می خواهیــد بدانیــد پــول و موضوعــات مربــوط بــه آن 
در رابطــه شــما چقــدر تاثیــر می گــذارد، ایــن ســؤال ها را از 
خــود بپرســید: آیــا فکــر می کنیــد تامیــن مخــارج زندگــی 
وظیفــه اوســت و از زیــر ســنگ هــم کــه شــده بایــد نیازهای 
زندگــی را تامیــن کنــد؟ چقــدر بیــن شــما حســاب و کتــاب 

وجــود دارد؟
بــه ایــن ســوال ها صادقانــه پاســخ دهیــد و خودتــان دربــاره 
شــیوه ای کــه در پیــش گرفته ایــد، قضــاوت کنیــد. بعــد هــم 
از خــود بپرســید اگــر همســرتان بــا همــه ویژگی هایــی کــه 
امــروز دارد - امــا بــدون مشــکات مالــی - دوبــاره از شــما 
خواســتگاری می کــرد، چــه پاســخی بــه او می دادیــد؟ 
شــاید بهتــر باشــد حســاب پــول را از احســاس و رفتارهــای 
ــی  ــن زندگ ــه ای ــر ب ــی واقع بینانه ت ــا نگاه ــد ت ــدا کنی او ج

داشــته باشــید.

   خانواده

))آگهی مناقصه((
شهرداری حبیب آباد در نظر دارد اجرای عملیات آسفالت معابر را با 
اعتباری به مبلغ 2.000.000.000 ریال از طریق مناقصه واگذار نماید. 

لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط جهت دریافت مدارک مناقصه تا 

تاریخ 96/8/23 به شهرداری حبیب آباد مراجعه یا با شماره تلفن 

03145482321 تماس حاصل نمایید.

نوبت دوم

سید جواد لقمانی - شهردار حبیب آباد

علیرضا اکبری
دانش آموخته صلح سازی و حفظ صلح 

ــزب هللا  ــم ح ــکی و تحری ــد موش ــم جدی ــرح تحری ط
لبنــان کــه پنجشــنبه 26 اکتبــر در مجلــس نماینــدگان 
ــاز  ــارزی از آغ ــانه ب ــید، نش ــب رس ــه تصوی ــکا ب آمری
هجــوم پرحجــم آمریــکا علیــه موجودیــت اقتصــادی 
ایــران اســت. آمریــکا در ایــن مرحلــه، جمهــوری 
حامــی  »کشــور  عنــوان  بــه  را  ایــران  اســامی 
ــاختاری  ــارهای س ــته از فش ــر دو دس ــم« زی تروریس

ــد داد.   ــرار خواه ــره ای ق ــی و محاص تحریم
ــد  ــز می توان ــی نی ــورد محــدود نظام ــک برخ ــوع ی وق
مزیــد بــر علت شــود تا بخــش مهمــی از ســاختارهای 
انــرژی و ترانزیــت مــا از رده خــارج شــود؛ )ولــو اینکــه 

مــا هــم بتوانیــم ضربــه ای بــه دشــمن وارد کنیــم.( 
ــران  ــن بح ــت ای ــرای مدیری ــم انداز ب ــن چش ــا ای ب
بــزرگ، اساســا دو رویکــرد »راهبــردی« بــه نظــر 

: می رســد
اول: »تغییر زمین بازی«

دوم: »تغییر رویه ها و رویکردها«
ــم  ــا بتوانی ــه م ــی اینک ــازی«، یعن ــن ب ــر زمی »تغیی
ــه عرصــه ای  ــم و محاصــره ب ــل را از عرصــه تحری تقاب
دیگــر، مثــا »تقابــل قــوای امنیتی سیاســی« منتقــل 
کــرده و تــاش کنیــم بــا تحــت فشــار قــراردادن 
ــور  ــه ای او، واشــنگتن را مجب ــل منطق ــکا و عوام آمری

ــم.  ــه مصالحــه کنی ب
ــا اینکــه بتوانیــم ســاختارهای مــورد تحریــم مالــی  ی
ــل را دور  ــی بین المل ــاری و حقوق ــادی و تج و اقتص
بزنیــم و مناســبات و مبــادالت بین المللــی کشــور 
ــکا اداره  ــوذ آمری ــت نف ــاختارهای تح ــارج از س را خ

ــم.  کنی
تجربیــات گذشــته،  و  بین الملــل  روابــط  منطــق 
ــد خــود  ــازی« را در هــر دو ُبع ــن ب ــر زمی ــن »تغیی ای
ناممکــن می دانــد. ُبعــد اول تغییــر زمیــن بــازی 
قاعدتــا بــه تشــدید و تصاعــد بحــران منجــر می شــود 
جایــی کــه  تــا  می کنــد  پیچیده تــر  را  شــرایط  و 
ــرد؛  ــد ک ــل خواه ــزرگ« را محتم ــورد ب ــوع برخ »وق
ضمــن اینکــه دشــمن را در به کارگیــری ابــزار تحریــم 

می کنــد.  جری تــر  محاصــره  و 
ُبعــد دوم آن را نیــز کــه پیش تــر آزموده ایــم. بنابرایــن 
ــه  ــردن ب ــازی را عــوض ک ــن ب ــه نظــر می رســد زمی ب

مراتــب ناممکن تــر باشــد از »تغییــر رویکردهــا«. 
داریــم کــه  قــرار  ریــل  یــک  روی  درواقــع،  مــا 
زیرســاخت آن را دیگــران بانــی بــوده و مســیر و خــط 
آن را آن هــا تعییــن کرده انــد. سیســتم بانکــی و 
مکانیــزم مــدرن نقــل و انتقــال پــول و اعتبــار و حتــی 

سیســتم دلیــوری و ترانزیــت کاال و شناســایی تمــام 
ــا در حــال داد و  ــان در کل دنی ــک زم ــه در ی ــام ک اق
ســتد هســتند، توســط سیســتم نظارتــی بین المللــی 
ابرقدرت هــای  و  فائــق  قدرت هــای  اراده  تحــت 
ــی و  ــری مال ــد رهگی ــای ک ــل نظام ه ــی )مث غیردولت
پولــی یــا نظــام تعرفــه یــا نظــام بین المللــی کدینــگ 
ــا  ــی ی ــات اطاعات ــرکت های خدم ــا ابرش ــی ی گمرک
نمی تــوان  اینکــه  یعنــی  این هــا  ...(؛  تبــادل کاال 
ــرد و  ــازی را عــوض ک ــن ب به ســادگی سیســتم و زمی
خــارج از ســاختارهای نظــام مالــی، پولــی و تجــاری 
بین المللــی، اقتصــاد کشــور را اداره کــرد؛ بنابرایــن بــه 
ــر  ــروری »تغیی ــن و ض ــاب ممک ــد انتخ ــر می رس نظ

باشــد.  رویه هــا«  و  رویکرد هــا 
ــم  ــا بتوانی ــم ت ــاز داری ــی نی ــزار و روش های ــه اب ــا ب م
ــاالت  ــل، مشــخصا ای ــر رویکــرد و نیــت طــرف مقاب ب
ــتر  ــه بیش ــدن هرچ ــراف از پیچان ــرای انص ــده ب متح
پیــچ تحریــم و محاصــره و میخکــوب کــردن »نظــام 
مالــی - پولــی - اقتصــادی - بازرگانــی - حقوقــی« 

ــم. ــده بگذاری ــمگیر و تعیین کنن ــر چش ــا، تاثی م
ــاده و  ــز آم ــود نی ــا خ ــه، م ــی اینک ــه یعن ــن البت ای
ــش و  ــول در من ــر و تح ــه ای از تغیی ــرای گون ــا ب مهی
ــا مفــروض  روش و رویکرد هــای خودمــان باشــیم. ب
دانســتن؛ تاثیــر تعیین کننــده تحریم هــا و هجــوم 
ــر  ــا، ب ــا اروپ ــکا و متعاقب ــه آمری ــره چندالی و محاص
وضعیــت »بقــا«ی مــا، ســوال اصلــی ایــن اســت کــه 
مــا، چگونــه می توانیــم ضمــن حفــظ حداکثــر ممکــن 
هویــت ملــی جمهــوری اســامی ایــران و منابــع 
قــدرت مــادی و معنــوی خــود، بــر تغییــر اراده طــرف 
مقابــل، در مســیر آتش بــس و تــرک دشــمنی و 
حصــول نوعــی از »تعامــل غیرمخــرب« )یــا ســازنده( 

ــیم؟  ــذار باش تاثیرگ
ــع تولیــد قــدرت خــود در حــد  »حفــظ هویــت و مناب
ممکــن و تغییــر اراده دشــمن از تقابــل و برخــورد بــه 
ــای  ــا، معن ــبی«؛ طبع ــل نس ــمنی و تعام ــرک دش ت
ــد  ــوی«، بای ــادی و معن ــدرت م ــع ق ــت و مناب »هوی

ــن«. ــد ممک ــای »ح ــه معن ــد و البت ــوم باش معل
 بــه نظــر می رســد در ایــن مرحلــه از تقابــل آمریــکا بــا 
ایــران، به ویــژه بــا در نظــر داشــتن »عمــق پیچیدگــی 
ــی و  ــی و بانک ــی و پول ــاختارهای مال ــذاری س و اثرگ
ترانزیتــی و اطاعاتــی بــر  مناســبات بین المللــی 
ــر  ــکا ب ــلط آمری ــتن تس ــر داش ــا در نظ ــی« و ب و مل
ــودن زیســت  ــن مجموعــه ســاختارها و ناممکــن ب ای
طبیعــی، خــارج از ایــن ســاختارها«، تغییــر ســاختارها 
ــی )خــروج  ــا خــروج از چرخــه مناســبات بین الملل ی
از ســاختار و ریــل(، ناممکن تــر از تغییــر اراده برخــورد 

طرفیــن باشــد. 
راه ســوم، همــان راهــی اســت کــه در بیــن ســال های 
200۷ تــا 2015 طــی کردیــم و آزمودیــم. حداکثــر زمــان 
نگهداشــتن تنفــس مــا در آن زمــان، از آغــاز اثرگــذاری 
ــود؛  ــه ب ــروژه چرخــش قهرمانان ــاز پ ــا آغ ــا ت تحریم ه

یعنــی بیــن 2008 تــا 2012.
ــرگ  ــاز و ب ــازوکار و س ــا س ــمن ب ــار، دش ــن ب ــا ای ام
کامل تــری آمــده اســت. هــم قواعــد و مقــررات 
ــادالت  ــژه مب ــی )به وی ــادالت بین الملل مناســبات و مب
ــر  ــل کنترل ت ــر و قاب ــی( پیچیده ت ــادی و بازرگان اقتص
شــده و هــم حجــم و هوشــمندی قوانیــن تحریمــی 
ــه  ــش یافت ــب افزای ــه مرات ــه ب ــره همه جانب و محاص
اســت؛ ضمــن اینکــه دشــمن مســیرهای آزمــوده یــا 
ــرده  ــرای دورزدن تحریم هــا، شناســایی ک ممکــن را ب

و از آن هــا علیــه خــود مــا اســتفاده خواهــد کــرد. 
در چنیــن وضعیتــی اســت کــه »نفــوذ در عقبــه 
دشــمن، بــه نیــت ورود بــه ذهنیــت و قــوه اراده 
دشــمن« بــرای تاثیــر بــر اراده و تغییــر رویــه و منــش 
و مشــی او، موثرتــر و ضروری تــر از  تقابــل در صحنــه 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــه ب مواجه
ــر و  ــی مدنظ ــور اصول ــه ط ــردی ب ــن رویک ــر چنی  اگ
تاییــد نظــام قــرار بگیــرد، آنــگاه ایــن ضــرورت حاصــل 
ــی و  ــتورکارهای اجرای ــا، دس ــه اولویت ه ــود ک می ش
عملیاتــی و نیــز شــیوه نامه های اقــدام را بــرای آن 

طراحــی و تدویــن کــرد. 
منبع: دیپلماسی ایرانی
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کمتــر کســی را می تــوان یافــت کــه از واقعــه تاریخــی 13 آبــان بی اطــاع 
باشــد یــا اهمیــت آن را درک نکــرده باشــد؛ روزی متشــکل از ســه اتفــاق 
ــن  ــروزی دی ــی پی ــی یعن ــه ســمت هــدف اصل ــا را ب ــم کــه همگــی م مه
بــر کفــر، اقتــدار و اســتقال یــک ملــت غیــور ســوق داده و بــه ســرانجام 

رســانده اســت. 
آری، آبان مــاه ســال  های مبــارزه بــا رژیــم ستم شــاهی، روزهایــی حاصــل 
تــاش ســه نســل را در خــود جــای داده اســت؛ آنچــه امــام امــت انجــام 
داد، آنچــه بــه دســت دانش آمــوزان رقــم خــورد و هنــر پایــدار دانشــجویان 

پیــرو خــط امــام.
ــر  ــر س ــی، ب ــی و سیاس ــور دین ــر ام ــف ب ــارف و واق ــن، ع ــراد ایران زمی م
ــیون  ــوان کاپیتوالس ــت عن ــه تح ــه آنچ ــر داد ک ــدای آزادی س ــا ن منبره
بــه مــردم کشــور توســط محمدرضــا پهلــوی تحمیــل شــده، چیــزی جــز 
ــان و  ــی توســط قاجاری ــه زمان ــت نیســت. کاپیتوالســیون ک ــواری و ذل خ
ــرای دولــت وقــت روســیه  پــس از قراردادهــای ترکمانچــای و گلســتان ب
ــد  ــاختار جدی ــا س ــز ب ــوی نی ــت پهل ــت، در دول ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس م

ــود. ــه ب شــکل گرفت
اماکاپیتوالسیونچیستوچهتاثیریبرکشورماداشت؟

ــود  ــتباه و نب ــاه و اش ــرم، گن ــر ج ــت در براب ــی مصونی ــیون یعن کاپیتوالس
امکان پیگیری توسط قضات و قوه قضائیه کشور میزبان؛ 

ــی در  ــل و عمل ــر فع ــام دادن ه ــی انج ــاده یعن ــان س ــه زب ب
ــون  ــال قان ــرس از اعم ــدون ت ــان ب ــه میزب جامع
 و ایــن یعنــی شرمســاری بــرای غیــرت یــک 

ملت. 
امــام پــس از اطــاع از ایــن موضــوع بــا تأکیــد بــر 
ــرد. ــاش ک ــردم ت ــاختن م ــرای آگاه س ــای آن، ب پیامده

ــن ایشــان را شــبانه  ــن رســوایی را نداشــت؛ بنابرای ــاب ای ــت ت دول
ــور  ــه کش ــاه 1343 ب ــی و در 13 آبان م ــپس زندان ــتگیر، س دس

ترکیــه تبعیــد کــرد. ایــن تبعیــد و بازداشــت هموارکننــده راهــی 
شــد بــه ســوی پیــروزی نهایــی و رونــدی پرامیــد بــرای نابــودی 

کفــر و آغــاز دیــن ورزی.
ــاب،  ــروزی انق ــا پی ــاه ت ــه م ــر از س ــال 5۷، کمت ــاه س در 13 آبان م

ــام  ــان از ام ــق و ایم ــای عش ــری درس ه ــا فراگی ــوزان ب دانش آم
خویش، مدارس را تعطیل کرده 

و بــا دســتانی خالــی امــا قلبــی 
ســمت  بــه  روشــن  و  پرامیــد 
ــا  ــد ت ــران حرکــت کردن دانشــگاه ته
اعتــراض خــود را بــه گــوش دولــت 

برســانند. 

ایــن تظاهــرات بــا گازهــای اشــک آور بــه خشــونت کشــیده شــد و پــس 
از آن بــا تیرانــدازی مأمــوران ستم شــاهی ادامــه یافــت. کشته شــدن 
دانش آمــوزان هرچنــد اتفــاق کوچکــی نبــود، امــا پــس از آن زمزمــه 
ــد از  ــد ســال بع ــه چن ــده شــد ک ــان پیچی ــوش جهانی ــوغ نســلی در گ بل
ــه بســیار از ایشــان شــهد شــیرین  ــد و چ ــداکاری کردن ــا ف آن در جبهه ه
ــی  ــوز، روز مهم ــان، روز دانش آم ــی 13 آب ــن یعن ــیدند و ای ــهادت نوش ش
ــه همیــن جــا ختــم نمی شــود؛  اســت؛ روز انسان ســازی است.داســتان ب
ــن  ــذاری از ای ــای تأثیرگ ــوزان بخش ه ــرات دانش آم ــام و تظاه ــد ام تبعی
روز اســت؛ اتفاقاتــی کــه هرکــدام ضربــه ســنگینی بــر پیکــره طاغــوت زمان 
ــان  ــم 13 آب ــه مه ــوان واقع ــا نمی ت ــرد؛ ام ــکا وارد ک ــانده آمری و دست نش
ســال 58 را در ایــن بیــن ذکــر نکــرد. روزی بســیار مهــم در تقویــم تاریخــی 

جمهــوری اســامی ایــران.
چنــد ماهــی از انقــاب گذشــته بــود کــه عــده ای از دانشــجویان عــزم خــود 
ــه در  ــده آمریکایی هــای حاضــر در کشــور را ک ــا باقی مان ــد ت را جــزم کردن

جاسوســی یــد طوالنــی داشــتند، از فعالیــت شومشــان ســاقط  کننــد.
ــدی،  ــاس عب ــکار، عب ــه ابت ــی، معصوم ــمی اصفهان ــد هاش ــید محم س
محســن امیــرزاده، رحمــان دادمــان، کمــال تبریــزی و... از جملــه 
دانشــجویانی بودنــد کــه پــس از کودتــای نــوژه و اقدامــات آمریــکا علیــه 
ایــران بــه ایــن راهــکار، یعنــی تســخیر ســفارت آمریــکا در ایــران رســیدند. 
ــاق  ــه ات ــود را ب ــجویان، خ ــور دانش ــاع از حض ــا اط ــدان ب کارمن
گنبدی شــکل خبــر رســاندند و تمامــی اســناد و مــدارک را 
ــا،  ــی از آن ه ــب توجه ــش جال ــه بخ ــه البت ــد ک ــود کردن ناب
توســط دانشــجویان دوبــاره احیــا شــد. ایــن اســناد امروز 
ــخ  ــه تاری ــدان ب ــار عاقه من ــاب در اختی ــب کت در قال
قــرار گرفتــه و مبیــن جنایــات  ســازمان یافته ایــاالت 
ــی،  ــران اســت.66 گــروگان آمریکای ــه ای متحــده علی
ــر  ــت کارت ــف دول ــان دادن ضع ــرای نش ــی ب ــار کم آم
نبــود. ایــن 66 نفــر بــه مــدت 444 روز در اختیــار دولــت 

ــد. ــران بودن ــامی ای ــوری اس جمه
ایرانیــان، مردمانــی پرتــاش و خســتگی ناپذیرند کــه بــا امیــد 
و تکیــه بــه درگاه خداونــدی، قادرنــد هــر ســدی  را از بیــن 

و  ظلم و ســتم اســتکبار را از ریشــه برکنند؛ ببرنــد 
ــخیر  ــوح در تس ــه وض ــه ب ــی ک مطلب
شــد.این  دیــده  جاسوســی  النــه 
ــام  ــا ن مــکان امــروز مــوزه ای شــده ب
بــرای  مکانــی  آبــان،   13 مــوزه 
بازبینــی اتفاقــات تاریخــی کــه بــه 
دســت جوانــان کشــورمان رقــم 
خــورده و امــروز مایــه مباهــات 

همــه ملــت ایــران اســت.
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444 روز اقتدار


